
 

 

       19/06/2019תאריך:

 לכבוד 

 של עמותת מכללה אקדמית הדסה ע"ר הליך תחרותי המשתתפים ב

 

 שלום רב,

 

הליך תחרותי לבחירת חברה מנהלת לקרן השתלמות במסגרת תשובות לשאלות הבהרה  הנדון:

 "(ההליך)" לעובדי המכללה

 
  שבנדון. להליךלהלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו ביחס 

, ו, ייחשבו כחלק מתנאיההליךיהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי  והנספחים המצורפים למסמך זה, הבהרות אלו

. על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו, כשהוא חתום ההליךהוראות הנוגעות למסמכי הויחולו עליהן כל 

 .ההליךמקום המיועד לכך באותו אופן כפי שנדרש לחתום על כלל מסמכי סופו, בב

התייחסות  ר ספק, אם הועלתה שאלה, או בקשה כל שהיא במסגרת שאלות ההבהרה ולא ניתנה לגביהלמען הס

 .המזמין מפורשת להלן, יש לראותה כבקשה שנדחתה או שאלה שאינה מצריכה מענה לדעת

. אין באי התייחסותה של ם, נותרו כפי שהת ההסכם על נספחיו, ככל שלא שונולרבו ההליךכל יתר מסמכי 

לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך  המזמין

  .ההליךפרשנות תנאי  כלשהי את

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, 

  .וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד

 מענה שאלה סעיף #

 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

נבקש להבין למה כוונתכם "בעלי  3.1.2סעיף   .1

 השליטה"?

 ראו תיקון במסמך המעודכן.

-3.1.7 סעיפים  .2

3.1.9 

נבקש להבין היכן נקבע תנאי סף זה 

 בהוראות חוזר גופים מוסדיים 

"הוראות לעניין בחירת  2016-9-8

 "החוזר"?  תיקון –קופת גמל 

 נבקש את מחיקתם

 מקובל. ראו תיקון במסמך המעודכן.

 סעיפים  .3

5.2+5.3+6.1 

קיימת חוסר בהירות ביחס למשקולות 

 60%, פעם  50%פעם דמי ניהול  -

 .. נבקש הבהרה 90%ופעם 

 50% תהיה כדלקמן: מובהר כי הנוסחה

תשואה  40%מדד השירות ו 10%מחיר, 

 . והנוסחה תחושב עפ"י החוזר

 

-6.2 סעיפים  .4

6.4 

נבקש להבין כיצד סעיפים אלו עולים 

 .בקנה אחד עם הוראות החוזר

 . יימחקו 6.2-6.4הסעיפים 

 

סעיפים   .5

8.1+8.5 

כיצד סעיפים אלו עומדים בהוראות 

 .לחוזר 9סעיף 

 יימחקו.  8.7 8.5מובהר כי סעיפים 

 

נבקש לשנות את סמכות השיפוט לתל  8.16סעיף   .6

 .אביב

 אין שינוי בתנאי ההליך. 

  



 

 

 השירותמפרט  –' במסמך 

7.  

 1סעיף 

נבקש להגדיר שהחברה תעמוד ברמת 

 שירות מקובלת

 אין שינוי בתנאי ההליך. 

8.  

 3.1סעיף 

מבוקש להוסיף בסופו "והכל הכפוף 

 להוראות ההסדר התחיקתי ותקנון הקרן"

 מקובל. ראו תיקון במסמך המעודכן.

9.  

 3.2סעיף 

את דרישת דרגת איש נבקש להוריד 

הקשר וכן לאפשר שינוי איש קשר 

 בהודעה

 ראו תיקון במסמך המעודכן.

10.  

 4סעיף 

ככל שאופן ההצטרפות  -נבקש הבהרה 

הוא פרטני על ידי העמית, מדוע יש צורך 

 בהליך

כל " יימחקו ובמקומם יבוא:  6ו 4,5סעיפים 

השירותים יינתנו בהתאם לחקיקה 

האוצר כפי הרלוונטית ולחוזרי משרד 

  ."שיהיו מעת לעת

11.  

 4.1סעיף 

האם בכוונת המכללה להעביר מידע רק על 

 עמיתים שהחליטו לבחור בברירת מחדל

 לעיל.  10ראו תשובה לשאלה 

12.  

 4.6סעיף 

לחוזר  13נבקש להכפיף להוראות סעיף 

"הצטרפות  2016-9-29גופים מוסדיים 

 תיקון" -לקרן פנסיה או לקופת גמל 

 לעיל. 10לשאלה ראו תשובה 

13.  
 מבוקש להכפיף להוראות הדין 5סעיף 

 לעיל. 10ראו תשובה לשאלה 

14.  

 5.1סעיף 

מבוקש לסייג מקרה של צירוף באמצעות 

המעסיק אגב דיווח, ככל שרלוונטי )שלפי 

חוזרי רשות שוק ההון בעניין המסלקה 

אופן ה"דיווח" על פתיחת  -הפנסיונית 

ייעשה חשבונות אגב הפקדה ראשונה, 

 באמצעות ממשק מעסיקים(.

 לעיל. 10ראו תשובה לשאלה 

15.  

 5.2סעיף 

מבוקש להכפיף להוראות הדין )החברה 

אינה רשאית להעביר מידע אודות עמיתיה 

 למעסיק, אלא בכפוף לדין(

 לעיל. 10ראו תשובה לשאלה 

16.  

 5.3סעיף 

מבוקש להכפיף להוראות ההסדר 

התחיקתי )בין היתר, חוזר אופן הפקדת 

תשלומים לקופות גמל, חוזר מבנה אחיד 

להעברת מידע וחוזר חובת שימוש 

 במסלקה(

 לעיל. 10ראו תשובה לשאלה 

17.  
 מבוקש להכפיף להוראות הדין 5.4סעיף 

 לעיל. 10ראו תשובה לשאלה 

18.  

 6.1סעיף 

מבוקש להכפיף להוראות ההסדר 

 התחיקתי

 לעיל. 10ראו תשובה לשאלה 

19.  

 6.2סעיף 
 להוראות הדיןמבוקש להכפיף 

 לעיל. 10ראו תשובה לשאלה 

20.  

 6.3סעיף 

לחוזר  13נבקש להכפיף להוראות סעיף 

"הצטרפות  2016-9-29גופים מוסדיים 

 תיקון" -לקרן פנסיה או לקופת גמל 

 לעיל. 10ראו תשובה לשאלה 

 תצהיר המציע –מסמך ג' 

21.  
 נקודה אחרונה

נבקש לקבל  -בנקודה האחרונה 

 הנדרשהבהרה באשר למהות 

 הסעיף יימחק. 

 5+6סעיפים   .22

 לתצהיר

-3.1.7ראו הערה לעניין סעיפים 

 למסמך א 3.1.9
 לתצהיר במסמך ג' יימחקו.  6ו 5סעיפים 



 

 

 

 טופס ההצעה –מסמך ד' 

23.  

 1סעיף 
מבוקש למעט מקרה בו קיימת סתירה בין 

מסמכי ההליך ו/או ההסכם לבין הוראות 

 ההסדר התחיקתי

 במסמך המעודכן.מקובל. ראו תיקון 

 מקובל. ראו תיקון במסמך המעודכן. מבוקש להכפיף הסעיף להוראות הדין 3סעיף   .24

25.  

 11סעיף 
לעניין המשקל, ראו הערה במסמך א'; 

לעניין תנאי הסף, ראו הערה לעניין 

 למסמך א'. 3.1.7-3.1.9סעיפים 

 ראו תיקון במסמך המעודכן. 

 הסכם ההתקשרות –מסמך ה' 

26.  

 כללי

לשנות את הגדרת החברה נבקש 

ל"החברה המנהלת" )עשוי ליצור פרשנות 

 שונה בקשר למהות ההסכם(

 "החברה" אינה הגדרה בהסכם. אין שינוי. 

27.  

 כללי
נבקש להבהיר במבוא להסכם, כי הוא 

נכרת עקב זכיית החברה בהליך התחרותי 

 שהתקיים בהתאם להוראות החוזר.

 ראו תיקון במסמך המעודכן.. מקובל

28.  

 כללי

נבקש להוסיף סעיף בדבר התחייבויות 

המעסיק, במסגרתו מתחייב הוא לפעול 

בהתאם להוראות הדין, לרבות בכל 

הקשור לחובת המעסיק להעביר את 

ההפרשות במועד. כמו כן להבהיר כי 

במקום בו לא יעביר המעסיק הפרשות 

במועדן, יחויב הוא בריבית בהתאם 

בהפרשי להוראות תקנות תשלומים, או 

 תשואה, לפי הגבוה מבניהם

 לא מקובל

29.  

 כללי

 להוסיף סעיף בנוסח זה:

 .הצהרות המעסיק והתחייבויותיו 1

 

 המעסיק מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן

   

צירופם של העובדים לקרן  1.1

ההשתלמות יעשה לאחר שניתנה להם 

ההזדמנות לבחור בכל קופת גמל אחרת 

קופות לחוק  20בהתאם להוראות סעיף 

 הגמל.

 

הוא יעביר את ההפקדות עבור עובדיו  1.2

ואת הדיווחים בגינן, מדי חודש בחודשו, 

בסכומים ובמועדים כמתחייב מהוראות 

ההסדר התחיקתי, לרבות חוק הגנת 

והתקנות שהותקנו  1951-השכר, התשי"א

מכוחו ותקנות הפיקוח על שירותים 

פיננסיים )קופות גמל()תשלומים לקופת 

 .2014-התשע"דגמל(, 

 .לא מקובל

30.  

 1.2.2 סעיף

מבוקש לחדד כי השירותים ניתנים לעובדי 

 המעסיק

 ראו תיקון במסמך המעודכן.. מקובל



 

 

31.  

 2סעיף 

נבקש למחוק את המילים "הכל בהתאם 

להוראות המכללה שייקבע על ידי אשת 

הקשר של המכללה" ובמקום זאת לכתוב 

"הכל בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר 

 התחיקתי ותקנון הקרן"

 ראו תיקון במסמך המעודכן.

32.  

 3.1סעיף 

לאור המבוא להערות אלו, נראה שהסעיף 

 מיותר. נבקש למחקו

 אין שינוי בתנאי ההסכם. 

33.  

 3.2סעיף 

מבוקש למחוק את המילה "למכללה". כפי 

שנכתב לעיל השירות ניתן, לעובדי 

 המעסיק שיצטרפו לקרן ההשתלמות

 במסמך המעודכן. ראו תיקון. מקובל

34.  

 3.4סעיף 

מבוקש להוסיף "ובהתאם להוראות 

 ההסדר התחיקתי".

 ראו תיקון במסמך המעודכן.. מקובל

35.  

 3.5סעיף 

במקום "מהוראות הסכם זה", נבקש 

 לשנות ל"מהוראות ההסדר התחיקתי".

 ראו תיקון במסמך המעודכן.

36.  

 3.7סעיף 

נראה כי הסעיף אינו רלוונטי. בכל מקרה 

לסייג את הסעיף רק למקום בו נבקש 

לחברה אחריות שאינה תלויה בסמכויות 

הספק מכוח ההסכם ו/או מכוח הוראות 

 ההסדר התחיקתי.

 ראו תיקון במסמך המעודכן.. מקובל

37.  

 4.2סעיף 

החברה  - 4.2מבוקש למחוק את סעיף 

תגבה את דמי הניהול וכן כל הוצאה אותה 

רשאית לגבות היא מנכסי הקרן בהתאם 

להוראות ההסדר התחיקתי ו/או תקנון 

 הקרן.

 ראו תיקון במסמך המעודכן.. מקובל

38.  

 5.2סעיף 

מבוקש להבהיר בסוף הסעיף, כי ההנחה 

בדמי הניהול כאמור בהסכם, תינתן רק 

לעמיתים שצורפו ו/או יצטרפו בתקופת 

 ההסכם

 ראו תיקון במסמך המעודכן.. מקובל

39.  

 5.3סעיף 

כל העמיתים  -נבקש למחוק את הסעיף 

שצורפו ו/או יצורפו עד למועד סיום הסכם 

זה ימשיכו להיות עמיתי החברה עד למועד 

ניוד הכספים או משיכתם. לפיכך, אין בידי 

החברה כדי להעביר מידע, בוודאי לא על 

עמיתיה, לכל צד ג' שהוא שלא בהתאם 

 ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

 ראו תיקון במסמך המעודכן.. מקובל

 ראו תיקון במסמך המעודכן.. מקובל נבקש למחוק את הסעיף 5.5סעיף   .40

41.  

 7סעיף 

בהמשך למבוא להערות אלו, נבקש למחוק 

את הסעיף, שכן המידע אותו תקבל 

החברה מהמעסיק הוא מידע שחייב 

המעסיק להעביר לחברה מכוח הוראות 

הדין, כמו כן, מדובר במידע ששייך לעמית 

החברה חובות סודיות ושלגביו חלות על 

ונאמנות מכוח הדין. בנוסף, מדובר במידע 

שהחברה מחויבת במקרים מסוימים, לפי 

הוראות ההסדר התחיקתי, להעבירם 

 לצדדים שלישיים )לדוג' בעת ניוד כספים(

 ראו תיקונים במסמך המעודכן.



 

 

42.  

 7.1סעיף 

נבקש לסייג את תחולתו כך שלא יחול על 

המעסיק להעביר כל מידע אותו מחויב 

לחברה המנהלת מכוח הוראות ההסדר 

 התחיקתי ו/או לפי הסכמת העובד.

כמו כן, נבקש שהסעיף לא יחול על גילוי 

המידע לעובדים ו/או לספקים של החברה 

ו/או לצדדים שלישיים וזאת למטרת קיום 

 הוראות הסכם זה ו/או הוראות הדין.

 ראו תיקונים במסמך המעודכן.

43.  

 7.2סעיף 

להבנתנו הסעיף אינו רלוונטי למהות 

 היחסים כפי שהוגדרו במסמכים אלו

 אין שינוי. 

44.  

 7.4סעיף 

נבקש למחוק ו/או לסייג בהתאם למבוקש 

 7.1לעניין סעיף 

אינו רלוונטי כלל  7.4.5-)לדוג' סעיף 

לעניין מהות היחסים וחובות החברה וכפי 

שנכתב לעיל( במידה והמעסיק מתכוון 

נוסף שאינו מחויב בכך על להעביר מידע 

פי דין ומעוניין שתחול על מידע זה חובת 

סודיות כלפיו, נבקש לקיים דיון נפרד 

 בקשר לכך ומחוץ להליך ולהסכם.

 ראו תיקונים במסמך המעודכן.

45.  

 7.5.2סעיף 

אינו רלוונטי למהות  -נבקש למחוק 

היחסים והדרישה אינה מקובלת )למעט 

מעוניינת, סקרי חצרות ספק(. באם 

המכללה מוזמנת מפעם לפעם לקרוא 

 סקרים אשר בוצעו על המערכות.

 ראו תיקון במסמך המעודכן.. מקובל

46.  

 7.5.2סעיף 

אנחנו לא מאפשרים ללקוחות לבצע עלינו 

מבדקי אבטחה, פעילות שיכולה לפגוע 

באבטחת מידע והגנת פרטיות של לקוחות 

אחרים. כמו כן, לא חושפים מידע בדבר 

 הגנה בהן עושה שימוש חברת כלל. דרכי

כלל פועלת עפ"י דרישות החוק, כמו כן 

 ISO27001הוסמכה לתקן 

 ראו תיקון במסמך המעודכן.. מקובל

47.  

 7.5.3סעיף 

מבקשת לתקן לכל אירוע שבו זוהתה 

חשיפת מידע או אירוע אבטחה הנוגע 

 למידע עובדי המכללה.

 ראו תיקון במסמך המעודכן.. מקובל

48.  

 7.5.3סעיף 

מקובל, רק בכל הקשור למידע אודות 

 הלקוח. נבקש להכפיף להוראות הדין

 ראו תיקון במסמך המעודכן.. מקובל

49.  

 8סעיף 

אינו רלוונטי  -נבקש למחוק את הסעיף 

 למהות היחסים

 ראו תיקון במסמך המעודכן.

50.  

 8.1סעיף 

נבקש לתקן לנזקים ישירים בלבד שייגרמו 

מהפרת  למכללה או לעובדיה כתוצאה

 הוראות ההסדר התחיקתי

 ראו תיקון במסמך המעודכן.

סעיף לא מתאים להסכם מסוג זה.  8סעיף   .51

צריך למחוק. אנחנו לא נותנים שום 

שירות למעסיק אלא לעובדים בלבד 

שהם לקוחות שלנו. המעסיק גם לא 

משלם לנו שום תמורה. כל האחריות 

שלנו היא כלפי העובדים )העמיתים( 

 .מוסדרת בהוראות הדיןוהיא 

 ראו תיקון במסמך המעודכן.



 

 

לא ברור הרלוונטיות של חוק הביטוח  8.3סעיף   .52

 .הלאומי

 ראו תיקון במסמך המעודכן.

53.  

 8.2סעיף 

 שיפוי אינו מוסכם. 

נבקש למחוק את המילה "לשפות" וכן את 

המילים "באופן מלא". בכל מקום בו כתוב 

"המכללה", נבקש לשנות ל"עובדי 

המכללה שהינם עמיתי החברה בהתאם 

להוראות הסכם זה". בנוסף, בסוף הסעיף 

נבקש למחוק את המילים "וזאת על פי 

דרישה ראשונה" ובמקומם לכתוב "וזאת 

על פי פסק דין חלוט ובכפוף לכך שניתנה 

לחברה ההזדמנות להתגונן מתביעה ו/או 

 דרישה כאמור".

 ראו תיקון במסמך המעודכן.

54.  

 8.3סעיף 

החברה מתחייבת לשמור ולקיים את 

הוראות הדין באופן המצופה מחברה 

 מנהלת.

החל מהמילים  -נבקש למחוק את הסיפא 

 "למעלה מן הצורך" ועד לסוף הסעיף.

 מקובל. ראו תיקון במסמך המעודכן.

55.  
 לא מוסכם 8.4סעיף 

 מקובל. ראו תיקון במסמך המעודכן.

56.  

 9סעיף 

נבקש כעיקרון אין מניעה. עם זאת, 

להכפיף את הדרישות לפוליסות הביטוח 

הקיימות לחברה כיום )ככל שיידרש, 

 נעביר אישור על קיום ביטוח(

 לא מקובל. 

57.  

 11.1סעיף 

המעסיק אינו  –מבוקש למחוק את הסעיף 

נותן כל הרשאה לחברה המנהלת לתת את 

השירות. השירות יינתן לעמית )עובד 

המעסיק( ככל שהעובד יבחר בחברה 

לצורך ניהול קרן ההשתלמות שלו שם 

ו/או ככל שהמעסיק יבחר כן עבור העובד 

 בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

 מקובל. ראו תיקון במסמך המעודכן.

 אין שינוי בתנאי ההליך.  למסמך א 8.16ראו הערה לעניין סעיף  12סעיף   .58

 ביטוח -נספח ג' 

 – 7סעיף   .59

 שלישיתשורה 

המילים "יורחב מוצע להוסיף לאחר 

שם המבוטח לכלול את המזמינה" את 

המילים "בגין אחריותה למעשי ו/או 

 .מחדלי הספק"

 מקובל. ראו תיקון במסמך המעודכן.

 אישור קיום ביטוחים – 1נספח ג'

60.  

 כללי

ראשית יצוין כי נוסח אישור הביטוח 

כפי שצוין אינו תואם את ההנחיות 

שפורסמו לאחרונה מטעם רשות שוק 

ההון ואת עמדת הממונה על שוק ההון 

בדבר נוסח גנרי ומקוצר של אישורי 

 הביטוח שיהיו נהוגים בישראל .

ההנחיות יכנסו לתוקף רק בסוף השנה. אין 

 שינוי בתנאי ההליך.

61.  
שורה  -1פסקה 

 שנייה

יימחקו המילים "וכן כל השירותים 

הנלווים" ויירשם "בקשר להסכם" 

 במקום "בקשר עם ההסכם"

 מקובל. ראו תיקון במסמך המעודכן.

שורה  -1פסקה   .62

 שלישית

במקום המילה "לתקופה" ירשם 

 "לתקופת הביטוח".

 מקובל. ראו תיקון במסמך המעודכן.



 

 

63.  

 3פסקה 

לגבי ביטוח אחריות מקצועית בפסקה 

יתווספו המילים: "וזאת  –אחרונה 

למעט במקרה של אי תשלום פרמיה 

ביטוח ו/או מרמה ובתנאי שלא קיים 

 אחר המכסה את אותה חבות"

 מקובל. ראו תיקון במסמך המעודכן.

64.  

 7סעיף 

 יימחקו המילים "לא תעלה" 

 יצוין : ₪ "  20,000במקום " 

₪ אלף  12בפוליסת חבות מעבידים 

₪  6,000בגין מחלת מקצוע וסך של 

 לכל מקרה אחר.

 –בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית 

 לתביעה.₪ אלף  185

 ראו תיקון במסמך המעודכן.מקובל. 

65.  
 8סעיף 

יום מראש"  30במקום המילים " 

 יום מראש". 45יירשם " 

 מקובל. ראו תיקון במסמך המעודכן.

 כללי

וכל מי  –אשמח לקבל את ח"פ המכללה  כללי  .66

 .ההליךשעבורו נדרשת הצעה בהליך 
  580278851מס' עמותה של המכללה: 

הליך תחרותי על תחילה נציין שמהותו של  כללי  .67

הוא לאפשר למעסיק  8 9 2016פי חוזר 

לצרף עובדים שלא מימשו את זכות 

הבחירה שלהם, לקרן השתלמות ברירת 

המחדל של המעסיק (בכפוף לדין). מנגד, 

עובד שבוחר בעצמו בקרן השתלמות אינו 

מחויב לבחור בקופת ברירת המחדל של 

המעסיק. בעניין זה נציין, כי היה ומעוניין 

מעסיק להוזיל דמי ניהול בעת הצטרפות 

פרטנית של עובדיו (ללא יכולת לצרף 

בעצמו), רשאי לבוא בהסכם עם 

גוף/גופים מוסדיים להוזלת דמי הניהול 

לעובדיו, אף ללא הצורך בקיומו של הליך 

תחרותי נבקש אם כן, להבין את מהותו של 

עולה  –ההליך דנן, שעה שממסמכיו 

רטני על ידי שאופן ההצטרפות הוא פ

העובד בעצמו ולא על ידי המעסיק. נמשיך 

ונציין כי לאורך ההסכם מוגדר הגוף 

המוסדי כ"ספק" שנותן שירותים למעסיק. 

בהתבסס על כך, נקבעו סעיפי סודיות, 

שיפוי, ביטוח, אי תחולת יחסי עבודה וכו'. 

- 

חשוב להבין שהחברה המנהלת נותנת 

י שירותים לעמיתים (בענייננו, עובד

המעסיק שהצטרפו לקרן ההשתלמות 

שבניהול החברה), וכי השירותים 

והאחריות כלפי העמיתים מעוגנים 

 בהוראות ההסדר התחיקתי.

בנוסף, חשוב לציין כי המעסיק אינו נושא 

בעלות לחברה בשל האמור וכי התמורה 

שמקבלת החברה היא דמי הניהול שנגבים 

מהעמיתים. לאור כך, מבוקש לבצע 

להסכם כך שיתאים למהות התאמות 

באופן ההליך וההתקשרות הרלוונטיים. ו

מבוקש להכפיף את כל  v יותר פרטני

 ראו תיקונים במסמך המעודכן.



 

 

ההליך, המסמכים וההסכם להוראות 

ההסדר התחיקתי, באופן בו במקרה של 

סתירה בין מסמכי ההליך/ההסכם 

 להוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.

 כללי  .68

לקבל תמונת מצב כוללת על נרצה 

 המעסיק:

 שכר 

 מס' העובדים המצטרפים מדי שנה ממוצע

לפרסם את  מעונייניםבשלב זה איננו 

 .אודות שכר העובדיםהנתונים 

 ממוצע עובדים המצטרפים:

 ועד היום 01/10/18תשע"ט החל מ בשנת 

ים מצטרפים חדשים מחולק 67היו 

 :כדלקמן

 בסגל אקדמי  50 •

 מנהלי 17 •

מצטרפים חדשים  47 היו תשע"חבשנת 

 :ים כדלקמןמחולק

 סגל אקדמי  19 •

 סגל מנהלי 28 •

עובדים זכאים לקה"ש  1000נרשם כי  כללי  .69

האם תוכל לציין בבקשה ממוצע שכר 

 פנסיוני

לפרסם את  מעונייניםבשלב זה איננו 

 .אודות שכר העובדיםהנתונים 

 

בעניין  אנו מעוניינים להוסיף סעיף להצעה כללי  .70

מובהר כי דמי הניהול  -גובה דמי הניהול

הניתנים לפי הסכם זה הינם בכפוף לכך 

שתתקיים התקשרות ישירה בין החברה 

המנהלת ובין העובד. מוסכם כי בכל מקרה 

בו תשולם עמלת הפצה לבעל רישיון 

)לרבות יועץ פנסיוני( בגין העובד, אזי 

דמי הניהול מהצבירה יעלו בשיעור שנתי 

, בכפוף להוראות ההסדר 0.25%של 

התחיקתי". אודה לאישורך הוספת סעיף 

 זה

מדובר בהסכם ישיר בלבד. אין שינוי בתנאי 

 ההליך. 

לפיו הוראות הסכם זה  -הוספת סעיף כללי כללי  .71

הנם בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר 

התחיקתי החלות על ניהול קרנות 

 השתלמות ועל השירותים נשוא הסכם זה

 ראו תיקונים במסמך המעודכן. 

 

 בכבוד רב,

 

 ע"ר עמותת מכללה אקדמית הדסה
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 חתימת המציע
 

 

 


