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 תונותיהודעה  לע
 

 

 שר האוצר הגיש לועדת הכספים את תקנות ניוד החיסכון הפנסיוני 
 

של החוסכים  ירחיב את אפשרויות הבחירהר שאמהלך צרכני חשוב זהו : און-בר

 ויביא לתחרות בין כלל יצרני המוצרים הפנסיוניים
 

, הגיש היום לועדת הכספים של הכנסת את תקנות ניוד החיסכון הפנסיוני ,און-רוני בר, שר האוצר

תכניות לביטוח חיים , קופות גמל :בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים המעברהמסדירות את 

 . 8.2.7001-יכנסו לתוקפן בש וקרנות פנסיה
 

ווה נדבך מרכזי בשכלול מה שוניםחסכון מעבר בין מוצרי שר האוצר ציין כי שינוי זה המאפשר 

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל אשר יביא להגדלת הכוח הצרכני של החוסכים לגיל פרישה 

, לדבריו. קרנות הפנסיה וקופות הגמל, חברות הביטוח -ולשיפור מעמדם מול היצרנים בשוק 

 הגברת התחרות תחייב את היצרנים בשוק להתייעל ולהתמקצע הן בתחום ניהול הסיכונים

 . והן בתחום השירות שהם מעניקים לצרכנים( פיננסיים וביטוחיים)
 

 הרגולטוריות המגבלות הסרת. זהו צעד נוסף לשיפור כוחו של הצרכן בשוק החסכון הפנסיוני"

 בין תחרותל ביאות החוסכים של הבחירה אפשרויות את תרחיב הפנסיוני החיסכון לניוד באשר

  .הוסיף השר, "מוצר אותו של היצרנים בין רק אול הפנסיוניים המוצרים יצרני כלל
 

מאפשרות לכל חוסך להחליף את המוצר הפנסיוני שלו או את הגוף המנהל הניוד החדשות תקנות 

ניתנת לחוסכים בכל מוצרי החיסכון הפנסיוני , בהתאם לזאת. של החיסכון בכל עת שיבחר

שצברו  ביחד עם הכספים, פי בחירתם-לעבור ממוצר פנסיוני אחד למוצר פנסיוני אחר עלאפשרות 

לעבור , למשל, במסגרת זו ניתן. םמבלי שהמהלך יהיה כרוך בעלות כלשהי מציד, עד יום המעבר

  .פנסיה ןת גמל לקרקרן פנסיה לביטוח חיים ומקופמ
 

שאפשרו ליצרנים בשוק להקשות על העברת , חסמים בירוקראטייםתקנות הניוד מסירות , בנוסף

ומחייבות אותם לשתף פעולה באופן שיקל וייעל את המעבר וימנע תופעות של  יוםהכספים עד ה

 . סחבת ועיכובים מיותרים
 

כך שחוסך שאינו , החלטה שאין ממנה דרך חזרההיא רבים  םפנסיוני יםהצטרפות למוצר, כיום

כספים אינו יכול להעביר את ה ,החיסכון הפנסיוני שלו מנוהלניהול של הגוף בו מרוצה מאופן ה

כל חוסך יוכל עם השלמת התקנת התקנות . שצבר לניהול גוף אחר או למוצר פנסיוני אחר

והעדפותיו מאפייניו , על פי צרכיו המשתנים ולהחליפו להתאים לעצמו את סוג המוצר הפנסיוני

 . האישיות

 .וכן שאלות ותשובות להבהרת הנושא ב תקנות הניוד הפנסיוני"מצ
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  0224-ח"התשס, (גמל בין קופות ת כספיםהעבר()קופות גמל)תים פיננסיים הפיקוח על שירו תקנות

 
 -להלן ) 02221-ה"התשס, (קופות גמל)חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ל 32-ו 02בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

 7תקנות אלה אני מתקין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, (החוק
 

- בתקנות אלה    . 1 הגדרות
 
איגרת חוב בלתי סחירה בבורסה שהוצאה לקופות גמל  –"" ערד"וב מסוג איגרת ח"

 166228-ה"התשנ, "(ערד"סדרות מסוג )לפי תקנות מילווה המדינה , לקצבה בלבד
 
חיים  ביטוח)כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  -" יביטוח חיים קבוצת"

 166238-ג"התשנ, (קבוצתי
 
 8קופת גמל לקופת גמל אחרתבקשה להעברת כספים מ –" בקשה"
 
חברה מנהלת של קופת גמל או מבטח המנהל קופת גמל שהיא קופת  -" גוף מנהל"

 8לפי הענין, ביטוח
 
- " המועד הקובע"
המועד שבו הופקדו לראשונה בשל העמית כספים בקופה  -לגבי עמית פעיל ( 1) 

א יופקדו ולגבי עמית שהודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי ל, המקבלת
 8המועד שבו הודיע כאמור –בשלו כספים בקופה המקבלת 

 8מועד קבלת הבקשה -לגבי עמית לא פעיל (  0) 
 
 48כהגדרתו בפקודת מס הכנסה  –" המנהל"
 
 8החודש שבו חל מועד קבלת הבקשה -" חודש קבלת הבקשה"
 
 166158-ד"התשנ, כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות -" יום עסקים"
 
הכספים שנצברו לזכותו של העמית בחשבונו בקופת הגמל עד מועד  –" יתרה צבורה"

בתוספת או בניכוי הסכומים המפורטים , חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההעברה
לגבי קופה מעבירה שהיא קופת ביטוח שלפי תנאיה יש להפחית את 8 לפי הענין, להלן

בניכוי הסכום שיש להפחית  -פים מהקופה סכומי החיסכון בשל משיכה או העברה של כס
ואולם הגוף המנהל רשאי שלא לנכות את , לפי תנאי הקופה בשל משיכה או העברה

 8כולו או חלקו, הסכום האמור
 
זכאות לקבלת קצבה או תגמולי ביטוח שלא  -בקופת גמל " כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות"

 8 תאם לתקנון הקופהבה, בשל פטירת העמית, בדרך של קצבה מקופת הגמל
 
זכאות לקבלת קצבת נכות בהתאם לתקנון  -בקופת גמל " כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות"

 8 הקופה
 
כתובת הדואר האלקטרוני שקבע הגוף המנהל לצורך העברת נתונים  –" כתובת"

 8  ומסמכים לפי הוראות תקנות אלה
 
מהקופה , או חלקהכולה , המועד שבו הועברה היתרה הצבורה –" מועד ההעברה"

 8 המעבירה לקופה המקבלת
 

                                                 
 .556' עמ, ה"ח התשס"ס 1
 .1166' עמ, ה"ת התשנ"ק 2
 .556' עמ, ה"ח התשס"ס 3
 .102' עמ, 3נוסח חדש , דיני מדינת ישראל 4
 .225' עמ, ד"ח התשנ"ס 5
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 8המועד שבו התקבלה בקופה המקבלת בקשה חתומה ומלאה -" מועד קבלת הבקשה"
 
עמית שאין מתקיים בו אף לא אחד מן התנאים המפורטים  בהגדרת  -" עמית לא פעיל"

 8עמית פעיל
 
המנהל של עמית שבקשה שהגיש לקופה מקבלת אושרה על ידי הגוף  -" עמית עובר"

לפי הוראות תקנות , כולה או חלקה, הקופה המקבלת וניתן להעביר את יתרתו הצבורה
 8אלה

 
עצמאי בקופת גמל לקצבה או בקופת ביטוח אף אם אינה קופת -עמית –" עמית פעיל"

 7שמתקיים בו אחד מאלה, שכיר-גמל לקצבה או עמית
 8ה המעבירהבמועד קבלת הבקשה הוא בגדר עמית פעיל לפי תקנון הקופ (1)
יש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או מוות בקופה המעבירה בחודש קבלת  (0)

לעניין זה לא יבוא במניין ביטוח חיים קבוצתי שנרכש אגב ההצטרפות 8 הבקשה
שדמי הביטוח בשלו מנוכים מהכספים שנצברו , לקופה או אגב החברות בה

 8לזכות העמית בחשבונו בקופה המעבירה

ספים בקופה המעבירה בשל החודש שקדם לחודש קבלת הופקדו בשלו כ (2)
לרבות כספים שרואים אותם לענין זכויותיו כלפי  -שכיר -ולגבי עמית, הבקשה

, הקופה המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר
 162568-ח"התשי

  
, בונו בהקופת גמל שעמית מבקש להעביר כספים שנצברו לזכותו בחש -" קופה מעבירה"

 8ושניתן להעביר ממנה כספים כאמור לפי תקנות אלה, לקופת גמל אחרת, כולם או חלקם
 
קופת גמל שאליה מבקש עמית להעביר כספים שנצברו לזכותו  -" קופה מקבלת"

ושניתן להעביר אליה כספים כאמור בתקנות , כולם או חלקם, בחשבונו בקופה מעבירה
 8 אלה

 
 8ט קרן ותיקה ולמעט קופת גמל מרכזית לקצבהלמע –" קופת גמל לקצבה"
 
 7כל אחת מאלה –" קופת גמל סגורה"
 הממשלה לפי חוק המילווה  ביטוח המזכה את המבטח באיגרות חוב שמנפיקה קופת(1)
 1632-ה"התשכ ,(ביטוח חיים)או לפי חוק המילווה , 7 1630 -ג"התשכ (חברות ביטוח) 
88 
טיחה תשואה מזערית לעמיתיה והיא אחת קופת גמל לתגמולים או לפיצויים המב(0)

 7מאלה

 8מ"קרנות גמולים בע -יתר  (א)
 8מ"תעשיינים ועצמאיים בע, קרן פנסיה לבעלי מלאכה -בטחון  (ב)

 8מ"קרן גמולים בע -פלס  (ג)

 8קרן פנסיה -גמולה  (ד)

 8מ"קרן גמולים בע -אמיר  (ה)

 8מ"קרן גמולים בע -בר  (ו)

 8אינה רשאית לקבל עמיתים חדשיםקופת גמל שלפי אישור קופת הגמל שניתן לה   (2)

 8 קופת ביטוח שאין היתר מאת המפקח על הביטוח להמשך שיווקה  (1)
 
בהתאם , קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה במשך כל ימי חייו -" קצבת זקנה"

 8החל בהגיעו לגיל המזכה בכך לפי תקנון הקופה, לתקנונה
 
, בהתאם לתקנונה, עמית מקופת גמלתשלומים המשולמים מדי חודש ל –" קצבת נכות"

 8כולו או חלקו, בשל מקרה בו איבד העמית את כושרו לעבוד
 

                                                 
 .014' עמ, ח"ח התשי"ס 6
 .12' עמ, ג"ח התשכ"ס 7
 .044' עמ, ה"ח התשכ"ס 8
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 8למעט קרן השתלמות מיוחדת למורים -" קרן השתלמות"
 

" עובד הוראה"קרן השתלמות המנויה בהגדרה  -" קרן השתלמות מיוחדת למורים"  
 98לפקודת מס הכנסה( ה)2שבסעיף 

 
 8קופת ביטוחלמעט  –" קרן ותיקה"

 8קרן חדשה זכאית או קרן חדשה שאינה זכאית –" קרן חדשה"

קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה אחרי יום  -" קרן חדשה זכאית"
ושנקבע לגביה כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב ( 1662בינואר  1)ה "ט בטבת התשנ"כ

 8"ערד"מסוג 

גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה  קופת -" קרן חדשה שאינה זכאית"
ושנקבע לגביה כי אינה זכאית לרכוש ( 1662בינואר  1)ה "ט בטבת התשנ"אחרי יום כ

 8"ערד"איגרות חוב מסוג 

-ד"התשכ, (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)תקנות מס הכנסה  -" תקנות קופות גמל"
1631108 

 
העברת כספים לקופת 

 גמל לקצבה
 7לקופת גמל לקצבה ניתן להעביר כספים רק מקופת גמל שהיא אחת מאלה  (א) . 0

 
ואולם לגבי עמית שהחל לקבל קצבה מקופה כאמור , קופת גמל לקצבה (1)   

ניתן יהיה להעביר רק את חלק , (1)1ולא התקיים לגביו האמור בתקנה 
 8 היתרה הצבורה אשר בשלה אינו מקבל קצבה

 
לבד שלא ניתן יהיה להוון את הכספים שהועברו וב, קופת גמל לתגמולים  (0)   

, אלא בחלוף חמש שנים ממועד ההעברה או בהגיע העמית לגיל הזכאות
 8לפי המוקדם מביניהם, לפקודת מס הכנסה( א15)6כמשמעותו בסעיף 

 
 8קופת גמל אישית לפיצויים  (2)   

 
ממס  ובלבד שהעמית זכאי היה למשוך את הכספים בפטור, קרן השתלמות  (1)   

אילו מקורם היה  , לפקודת מס הכנסה( ב13)או ( א13)6לפי הוראות סעיף 
 8 בהפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיפים האמורים

 
ובלבד שהעמית רשאי למשוך את הכספים , קרן השתלמות מיוחדת למורים  (2)   

בסכום חד פעמי לפי תקנון הקרן והיה זכאי למשוך את הכספים בפטור 
אילו מקורם היה , לפקודת מס הכנסה( א13)6יף ממס לפי הוראות סע

 8בהפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיף האמור
 

בתנאים שיורה  –קופת גמל אחרת שאישר הממונה בהסכמת המנהל   (3)   
 .עליהם

 
 
 

תיעשה , שבה( 3)למעט לפי פסקה , (א)העברת כספים כאמור בתקנת משנה   (ב) 
פי מרכיבי חשבון קופת הגמל ל, לחשבון בקופה המקבלת על שם העמית העובר

( 1)ולגבי העברה כאמור בפסקה , לחוק 01כמשמעותם בסעיף , בקופה המעבירה
יראו את כל מועדי התשלום לקופה המעבירה כמועדי התשלום לקופה , שבה

יראו את מועדי התשלום לקופה המעבירה , ואולם אם היא קופת ביטוח, המקבלת
על אף האמור בתקנת משנה 8 נין דיני המסכמועדי התשלום לקופה המקבלת רק לע

ב 21-א ו21לפי הוראות תקנות , העברת כספים מקופת גמל אישית לפיצויים, זו
 .תיעשה למרכיב התגמולים בחשבון בקופה המקבלת, לתקנות קופות גמל

   
לא יראו כספים שהועברו  163211-ג"התשכ, לחוק פיצויי פיטורים 03לענין סעיף   (ג)  

ככספים המיועדים לביטוח , מקופת גמל אישית לפיצויים( א)משנה  כאמור בתקנת
 .קצבה

                                                 
 .102' עמ, 3נוסח חדש , דיני מדינת ישראל 9

 . 1220' עמ, ד"ת התשכ"ק 10
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       -לא ניתן להעביר , (א)על אף האמור בתקנת משנה  (ד)  

 
כספים בסכום העולה על , לקופת גמל לקצבה שהיא קרן חדשה זכאית  (1)   

לפי , רבי החודשי שניתן להפקידו לאותה קרן במועד המעברהסכום המ  
, לחוק שיבואו במקומן 00נות קופות גמל או תקנות לפי סעיף הוראות תק

כשהוא מוכפל במספר החודשים שחלפו ממועד התשלום הראשון לקופה 
לגבי עמית שהופקדו בשלו כספים לאותה קרן או לקרן , ואולם8 המעבירה

, יופחת מהסכום המרבי האמור, חדשה זכאית אחרת בשל אותם חודשים
מועד התשלום ", לענין זה8 רה בשל אותם כספיםסכום בגובה היתרה הצבו

 .לפקודת מס הכנסה( א15)6כהגדרתו בסעיף  –" הראשון
 

לקופת גמל לקצבה כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון העמית העובר  (0)   
 7אם לא  התקיימו שני אלה, בקופת גמל מעבירה בשל שנה כלשהי

 
המעביד בקופת  בשל אותה שנה הופקדו כספים במרכיב תגמולי  (א)    

גמל לתגמולים או בקופת גמל לקצבה בשיעור שהיה נדרש לפי 
 00לתקנות קופות גמל או בתקנות לפי סעיף ( 0()ג)16הוראות תקנה 

אילו הופקדו כספי הפיצויים בקופת גמל , לחוק שיבואו במקומן
 8לקצבה

 
הכספים שהופקדו בקופת הגמל לתגמולים כאמור בפסקת משנה   (ב)    

עברים ביחד עם כספי הפיצויים לקופה המקבלת או שהקופה מו( א)
המקבלת היא קופת הגמל לקצבה שבה הופקדו הכספים כאמור 

 (.א)בפסקת משנה 
 

א 21הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על העברת כספים לפי הוראות תקנות      
 .ב לתקנות קופות גמל21-ו
 

לפקודת מס הכנסה מקופת גמל ( 1()א()א4)6הועברו כספים שחל עליהם סעיף  (ה)  
יחולו הוראות הסעיף האמור עליהם ועל , אישית לפיצויים לקופת גמל לקצבה

, שיצטברו בקופה המקבלת םעליהרים רשי ההצמדה ורווחים אחפה, הריבית
 .כאילו המשיכו להתנהל בקופת גמל אישית לפיצויים

   
העברת כספים לקופת 
גמל שאינה קופת גמל 

 לקצבה 

ניתן להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת שאינה קופת גמל לקצבה   (א) . 2
 7רק במקרים אלה

   (1)  
 

 8מקופת גמל לתגמולים לקופת גמל לתגמולים אחרת

 8מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל אישית לפיצויים אחרת  (0)   
 

 8חרתמקופת גמל מרכזית לפיצויים לקופת גמל מרכזית לפיצויים א  (2)   
 

 8מקרן השתלמות לקרן השתלמות אחרת  (1)   
 

 8מקרן השתלמות מיוחדת למורים לקרן השתלמות מיוחדת למורים אחרת  (2)   
 

אם העמית רשאי  -מקרן השתלמות מיוחדת למורים לקרן השתלמות אחרת   (3)   
 8 למשוך את הכספים בסכום חד פעמי לפי תקנון הקרן

 
ובלבד שהעמית זכאי היה למשוך , לתגמוליםמקרן השתלמות לקופת גמל   (4)   

לפקודת מס ( ב13)או ( א13)6את הכספים בפטור ממס לפי הוראות סעיף 
, אילו מקורם היה בהפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיפים האמורים, הכנסה

אם העמית גם רשאי למשוך את  –ובקרן השתלמות מיוחדת למורים 
 8 הכספים בסכום חד פעמי לפי תקנון הקרן
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 8מקופת גמל מרכזית לדמי מחלה לקופת גמל מרכזית לדמי מחלה אחרת  (5)   

 
ובלבד , מקופת גמל מרכזית לדמי מחלה לקופת גמל מרכזית לפיצויים (6)   

לא , במועד ההעברה, שיצטבר בחשבונו של העמית עקב ההעברהשהסכום 
חייב כפיצויים לכל עובדיו אילו פרשו  עמיתעל הסכום שהיה היעלה 
 8אותו מועדדתם במעבו

  
ב 21 -א ו21מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל לתגמולים לפי תקנות   (12)   

 8לתקנות קופות גמל
 

פטור ממס )לכללי מס הכנסה ( 4()א)0לפי סעיף , העברת כספים שאושרה (11)   
 1662128-ן"התש, (בשל העברה ושינוי ייעוד של כספים בקופות גמל

 
ממונה בהסכמת המנהל בתנאים שיורה ה שאישר העברת כספים אחרת  (10)   

 .עליהם
  

  -למעט לפי , (א)העברת כספים כאמור בתקנת משנה   (ב)  
 

תיעשה לחשבון על שם העמית העובר  -שבה ( 10)עד ( 12)פסקאות   (1)   
את כל מועדי התשלום לקופה , ויראו לענין דיני המס, בקופה המקבלת

 .בלתהמעבירה כמועדי התשלום לקופה המק
תיעשה לחשבון בקופה המקבלת שבו  -שבה ( 10)עד ( 12)-ו, (4)פסקאות  (0)   

יהיה העמית באותו מעמד שהיה בו בקופה המעבירה ולפי מרכיבי חשבון 
, לענין זה8 לחוק 01כמשמעותם בסעיף , קופת הגמל בקופה המעבירה

 .שיתופי-מעביד או עמית-עמית, עצמאי-עמית, שכיר-עמית –" מעמד"
מעביד בקופת גמל מרכזית -פרש עובד של עמית, (ב)על אף האמור בתקנת משנה  (ג)  

והחל לעבוד , ממקום העבודה( המעביד הראשון –בתקנת משנה זו )לדמי מחלה 
מעביד בקופת גמל מרכזית לדמי -במקום עבודה חדש שהמעביד בו הוא עמית

עבודה קיבוצי  וחל לגבי העובד הסכם, (המעביד החדש –בתקנת משנה  זו )מחלה 
לפיו סכומים שהופקדו בשלו לקופת גמל מרכזית לדמי מחלה של המעביד 

יחולו , הראשון יועברו לחשבון המעביד החדש בקופת גמל מרכזית לדמי מחלה
 .על העברה זו הכללים שבהסכם העבודה האמור

  
ירה לקופה מקבלת לא ניתן להעביר כספים מקופה מעב, 2-ו 0על אף האמור בתקנות   . 1 סייג להעברה

 7במקרים אלה
    

מוטל עיקול על חשבונו של העמית בקופה המעבירה בסכום מלוא היתרה   (1)  
 8הצבורה

 
בסכום מלוא , מוטל שעבוד שנעשה כדין על חשבונו של העמית בקופה המעבירה  (0)  

 8 היתרה הצבורה
 

 קיימת בחשבונו של העמית בקופה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה  (2)  
 8 במלואה

 
המחושבת לפי מלוא יתרתו , העמית החל לקבל קצבת זקנה מהקופה המעבירה   (1)  

 8 הצבורה
 

וכל עוד הבקשה תלויה , העמית הגיש בקשה לקבל קצבת נכות מהקופה המעבירה  (2)  
ועומדת או שאושרה זכאותו של עמית לקבל קצבת נכות מהקופה המעבירה וטרם 

 8 פקעה זכאותו כאמור
 

 8ית נפטר לפני המועד הקובעהעמ  (3)  
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 .הקופה המקבלת היא קופת גמל סגורה  (4)  
 

העברת בקשה מהגוף 
המנהל של קופה 
מקבלת לגוף המנהל 

 של קופה מעבירה

בקובץ אלקטרוני , הגוף המנהל של קופה מקבלת יעביר לגוף המנהל של קופה מעבירה  . 2
8 ים מהמועד הקובעבקשה של עמית שהוא אישר בתוך עשרה ימי עסק, לפי כתובתו

בתוספת של עובד הגוף המנהל של ' לבקשה תצורף הצהרה חתומה לפי הנוסח שבחלק א
שבה יצוין המועד הקובע לגבי העמית , שהוסמך לטפל בהעברות כספים, הקופה המקבלת

 .העובר
 

העברת מסמכים אגב 
 דחיית בקשה וביטולה

ולא ניתן להעביר , עמיתהתקבלה אצל הגוף המנהל של קופה מעבירה בקשה של   (א) . 3
יודיע הגוף המנהל של הקופה המעבירה , 1עד  0את הכספים בשל הוראות תקנות 

ולפי הנוסח , בדואר אלקטרוני לפי כתובתו, לגוף המנהל של הקופה המקבלת
כי אין באפשרותו לבצע את העברת הכספים המבוקשת ואת , בתוספת' שבחלק ב

עם , נהל של הקופה המעבירה תישלחהודעה כאמור של הגוף המ8 העילה לכך
 .בתוך עשרה ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה, העתק לעמית

 
, (א)בוטלה הבקשה עקב כך שלא ניתן להעביר את הכספים כאמור בתקנת משנה   (ב)  

ימסור הגוף המנהל של הקופה המקבלת לגוף המנהל של , לפי הוראות הממונה
במועד החזרת הכספים בשל , ובתובדואר אלקטרוני לפי כת, הקופה המעבירה

פירוט ההפקדה שהתקבלה בקופת , את פרטיו האישיים של העמית, הביטול כאמור
( מרכיב תגמולי מעביד ומרכיב הפיצויים, בחלוקה למרכיב תגמולי עובד)הגמל 

 . ואת פרטי המעביד הנוכחי של העמית
 

מועדי העברה והסכום 
 המועבר

ביר לקופה המקבלת את היתרה הצבורה של העמית גוף מנהל של קופה מעבירה יע (א) . 4
או את ,  בחשבונו בקופה המעבירה אשר ניתן להעבירה לפי הוראות תקנות אלה

בתוך עשרה ימי עסקים מהיום שבו הועברה לו בקשת העברה , לפי הענין, חלקה
לאשר דחיה , במקרים מיוחדים, ואולם הממונה רשאי, חתומה ומלאה, מפורטת

 .ור לתקופה שלא תעלה על עשרים ימי עסקים נוספיםשל המועד האמ
 

לא יעביר הגוף המנהל של הקופה המעבירה את , (א)על אף האמור בתקנת משנה  (ב)  
, חלק היתרה הצבורה של העמית שלא ניתן להעבירו בשל עיקול או  שיעבוד כדין

 . לפי הענין
 

, 4תקנה במועד שנקבע לכך לפי ם גוף מנהל של קופה מעבירה כספי לא העביר  (א) . 5 איחור בהעברה
מתוך דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול , ישלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת

בשיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת  ריבית פיגורים, הקופה
בשל , זמן לזמןכשיעורה מ, החשב הכללי במשרד האוצר שקובע ,הבנקאית
העברתם  ועד מועדכאמור  ת הכספיםעברשנקבע לההמתחילה במועד  התקופה
בשל , וזאת מבלי לגרוע מחובתו לזקוף, (תקופת האיחור –בתקנה זו ) בפועל

 .את רווחי הקופה המעבירה לחשבונו של העמית, תקופת האיחור
 

   

נודע לגוף המנהל של הקופה המעבירה כי ההפרש בין רווחי הקופה המקבלת   (ב)  
הקופה המעבירה באותה תקופה גבוה מריבית  בתקופת האיחור לבין רווחי
מתוך , ישלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת, (א)הפיגורים כאמור בתקנת משנה 

את ההפרש כאמור בניכוי ריבית , דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול הקופה
 .וזאת בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו נודע לו כאמור, הפיגורים ששילם

 
ל של הקופה המקבלת יזקוף לחשבונו של העמית בקופה מתוך הסכום הגוף המנה  (ג)  

ככל , מיד עם קבלתו את ההפרש החיובי, (ב)-ו( א)שקיבל לפי תקנות משנה 
בין רווחי הקופה המקבלת בתקופת האיחור לבין רווחי הקופה המעבירה , שישנו

 .באותה תקופה
 

שבת כספים או העברתם שלא על ה, בשינויים המחויבים, הוראות תקנה זו יחולו (ד)  
 (.ג)-ו( ב)11 -ו( ד)12ותקנות  ( ב)במועד שנקבע לכך לפי תקנת משנה 

 
ולא הגופים המנהלים של הקופות  ישירות ביןהעברת כספים בין קופות תתבצע  (א) . 6 אופן ההעברה

 .באמצעות העמית
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יהם הגוף אלא אם כן הסכימו בינ, העברת היתרה הצבורה תיעשה במזומנים ( ב)   
למעט גופים , המנהל של הקופה המעבירה והגוף המנהל של הקופה המקבלת

 . כי ההעברה תיעשה בנכסים אחרים, מנהלים של קופות קשורות
 

  
 

העברת זכויות של עמית בין קופות קשורות יכול שתיעשה שלא במזומנים רק אם  (ג)
 . נעשתה לפי הוראות הממונה

 
קופות גמל הנשלטות או מנוהלות בידי אותו אדם  –" קשורותקופות ", בתקנה זו (ד)  

 8כהגדרתם בתקנות קופות גמל, או בידי צדדים קשורים
 

הגוף המנהל של הקופה המעבירה ימסור לגוף המנהל של הקופה המקבלת במועד   (א) . 12 העברת נתונים
לפי הפורמט ופירוט השדות , באמצעות קובץ אלקטרוני לכתובתו, העברת הכספים

 7 את הפרטים המפורטים להלן בגין כל בקשת העברה, עליהם יורה הממונהש
 

 8פרטים אישיים של העמית העובר  (1)   
 

 8פרטי הקופה המקבלת והקופה המעבירה (0)   
פירוט של הכיסוי הביטוחי של העמית העובר  -בהעברה לקרן חדשה   (2)   

 8בקופה המעבירה
 

 8פרטים לגבי היתרה הצבורה המועברת (1)   
פירוט מלא של כל התנועות הכספיות בחשבון העמית העובר שהתבצעו   (2)   

לרבות תנועות שהתבצעו בתקופות , בקופה המעבירה עד למועד הקובע
הפירוט האמור יכלול את חלק היתרה 8 חברות בקופות מעבירות קודמות

מרכיב , כשהוא מפוצל למרכיב תגמולי עובד, הצבורה הנובע מכל הפקדה
 8מעביד ומרכיב הפיצוייםתגמולי 

 
 8פרטי המעביד הנוכחי של העמית העובר ופרטי המעבידים שקדמו לו  (3)   

 
 .פרטים נוספים שעליהם יורה הממונה (4)   
גוף מנהל של קופה מעבירה רשאי שלא להעביר פרטים מסוימים הנדרשים בתקנת   (ב)  

 . יורהלתקופות שעליהן יורה הממונה ובתנאים ש, (3)-ו( 2()א)משנה 
 

ימסור הגוף המנהל של הקופה המעבירה לגוף , בהעברת כספים לקרן חדשה  (ג)  
גם כל החרגה לענין סיכון , בשל כל בקשת העברה, המנהל של הקופה המקבלת

לגבי , במועד ההעברה, נכות או סיכון מוות שהיתה קיימת בקופה המעבירה
 .העמית העובר

 
ימסור הגוף המנהל של הקופה , בהבהעברת כספים שלא לקופת גמל לקצ  (ד)  

גם קובץ , בשל כל בקשת העברה, המעבירה לגוף המנהל של הקופה המקבלת
המכיל נתונים כספיים , נתונים לפי הפורמט ופירוט השדות שעליהם יורה הממונה

8 הנדרשים בשל הוראות המס השונות וכן פרטים נוספים שעליהם יורה הממונה
באמצעות קובץ אלקטרוני שיישלח , הכספיםההעברה תיעשה במועד העברת 

 .לכתובת הגוף המנהל של הקופה המקבלת
 

העברת אחריות 
 ביטוחית

 

 (א) . 11
 

 

גוף מנהל של קופה מעבירה שלעמית העובר היה כיסוי ביטוחי בה לסיכוני נכות 
יהיה אחראי לתשלום כספים לפי הכיסויים בקופה המעבירה בשל מקרה , או מוות

 .   י המועד הקובעביטוח שארע לפנ
 

גוף מנהל של קופה מקבלת שהפקדות הכספים בה בשל עמית עובר מקנות לו  (ב)  
כיסוי ביטוחי בקופה לסיכוני נכות או מוות יהיה אחראי לתשלום כספים לפי 

 .הכיסויים בקופה  המקבלת בשל מקרה ביטוח שארע במועד הקובע או לאחריו
 

אם העמית העביר חלק מהכספים בחשבונו , (א)על אף האמור בתקנת משנה  (ג)  
בקופה יהיה הגוף המנהל של הקופה המעבירה אחראי לתשלום כספים לפי 
הכיסויים הביטוחיים שנותרו בקופה גם בשל מקרה ביטוח שארע במועד הקובע 
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ואולם גוף מנהל של קופת ביטוח רשאי להסכים להגדיל את הכיסוי , או לאחריו
הכיסויים הביטוחיים ", לענין זה8 ם שייקבעו בין הצדדיםהביטוחי כאמור בתנאי

הכיסויים הביטוחיים לסיכוני נכות או לסיכוני מוות הכלולים  -" שנותרו בקופה
, בקופה או נספחים לה או שנמכרו אגב ההצטרפות לקופה או אגב החברות בה

ואולם אם נקבע בתקנון , לרכוש לאחר ההעברה, לפי בחירתו, שממשיך העמית
הקופה או בפוליסה מנגנון לענין הכיסוי הביטוחי שייוותר לאחר משיכה או 

יחול המנגנון שנקבע בתקנון הקופה או , העברה חלקית של כספים מהקופה
 .לפי הענין, בפוליסה

 
ניכה הגוף המנהל של הקופה המעבירה תשלום כלשהו בשל כיסוי ביטוחי לסיכוני  (ד)  

, (ג)שלא לפי תקנת משנה , לתה במועד הקובענכות או מוות בעד תקופה שתחי
בתוספת תשואה שהקופה , ישיב את התשלום שנוכה לחשבונו של העמית

במהלך התקופה שבין , אלמלא נוכה, המעבירה הייתה משיגה על התשלום האמור
 .מועד הניכוי לבין מועד ההשבה

 
ה לפי הוראות אם בוטל אישור הבקש, (ב)-ו( א)על אף האמור בתקנות משנה  (ה)  

יהיה הגוף המנהל של הקופה המעבירה אחראי לתשלום כספים לפי , הממונה
ויראו לענין זה את הכספים , הכיסויים בקופה המעבירה בשל מקרה ביטוח

 .   שהופקדו בשל העמית לקופה המקבלת כאילו הופקדו לקופה המעבירה
  

לא יאוחר מחמישה עשר , ציא לעמית העוברהגוף המנהל של הקופה המעבירה ימ  (א) . 10 אישור לעמית עובר
אישור על העברת הכספים שיכלול לפחות , ימי עסקים מיום העברת הכספים

 7 פרטים אלה
 

' אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ומס' מס, שם הקופה המעבירה  (1)   
 8החשבון של העמית בקופה

 
 8שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה  (0)   

 
 8פקסימילה לבירורים' טלפון ומס' מס, וף המנהלכתובת הג  (2)   

 
 8מועד העברת הכספים  (1)   

 
לרבות הסבר כי החל במועד זה הסתיימה האחריות , המועד הקובע  (2)   

 8הביטוחית של הקופה המעבירה
 

, בחלוקה למרכיב תגמולי עובד –ולגבי עמית שכיר , הסכום שהועבר  (3)   
 8צוייםומרכיב הפי, מרכיב תגמולי מעביד

 
אם בוצעה העברה של חלק מהיתרה , יתרת הכספים שנותרו בחשבון  (4)   

 .והעילה לפיצול החשבון, הצבורה
 

לא יאוחר מחמישה עשר , הגוף המנהל של הקופה המקבלת ימציא לעמית העובר  (ב)  
אישור על העברת הכספים שיכלול לפחות פרטים , ימי עסקים מיום קבלת הכספים

 7 אלה
 

' אישור מס הכנסה של הקופה המקבלת ומס' הקופה המקבלת מס שם  (1)   
 8החשבון של העמית בקופה

 
 8שם הגוף המנהל של הקופה המקבלת  (0)   

 
 8פקסימילה לבירורים' טלפון ומס' מס, כתובת הגוף המנהל  (2)   

 
 8מועד העברת הכספים  (1)   

 
יות הביטוחית לרבות הסבר כי החל במועד זה החלה האחר, המועד הקובע  (2)   

 8של הקופה המקבלת
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, בחלוקה למרכיב תגמולי עובד –ולגבי עמית שכיר , הסכום שהועבר  (3)   

 .ומרכיב הפיצויים, מרכיב תגמולי מעביד
 

איחוד ופיצול 
 חשבונות בשל העברה

 

קבלת כספים שהועברו מחשבון  על ידיבקופת גמל חשבונות של עמית איחוד  (א) . 12
יבוצע רק אם מועד התשלום הראשון , העמית בקופה אחרת לחשבונו בקופה

בחשבון העמית בקופה המקבלת אינו מוקדם ממועד התשלום הראשון בחשבון 
על הכספים ( ב)2לא תחול תקנה , אוחד חשבון כאמור8 העמית בקופה המעבירה

למעט  –" קופת גמל", לענין זה8 ןשהועברו אליו לענין מועד התשלום הראשו
 .קופת גמל לפיצויים וקופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לקצבה

 
ידי העברת חלק מהכספים בחשבונו -פיצול חשבון של עמית בקופת גמל על (ב)  

בין אם החשבון בקופה המקבלת היה , בקופה מעבירה לחשבונו בקופה מקבלת
יבוצע רק בקופה כמפורט , העברהקיים לפני ההעברה ובין אם נפתח לצורך ה

 7להלן
 8קופת גמל לקצבה(1)
 8קופת גמל לפיצויים(0)

פוצל חשבון כאמור ובמועד ההעברה הגיע העמית לגיל 8 קופת גמל לתגמולים(2)
לא ניתן יהיה להפקיד כספים חדשים לכל אחד מהחשבונות שנוצרו  -הקובע 

הגיל ", לענין זה8 למעט לחשבונות בקופת גמל לקצבה, כתוצאה מהפיצול
פחות , לפקודת מס הכנסה( 1א()א15)6גיל הזכאות כמשמעותו בסעיף  -" הקובע

 . חמש עשרה שנים
 

ניתן לפצל חשבון של עמית שעל חלק מהיתרה , (ב)על אף האמור בתקנת משנה  (ג)  
וזאת על ידי העברת מלוא היתרה , הצבורה בו קיים עיקול או שעבוד שנעשה כדין

ואולם לאחר , כדין על אף העיקול או השעבוד כאמורהצבורה שניתן להעבירה 
כולו או , שנודע לגוף המנהל של הקופה המעבירה על הסרת העיקול או השעבוד

או על סיבה אחרת שבשלה ניתן להעביר כדין כספים שעוכבו בשל העיקול , חלקו
יעביר לקופה המקבלת את יתרת הסכומים , (עילה מזכה –בתקנה זו )או השעבוד 

בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שנודע בו לגוף המנהל על , ן להעביר כדיןשנית
ולענין האחריות הביטוחית בשל , הסרת העיקול או השעבוד או על העילה המזכה

הכספים האמורים יראו את המועד הקובע כמועד שבו הוסר לגביהם השעבוד או 
כולו , או השעבוד מומש העיקול8 לפי הענין, העיקול או שבו נוצרה העילה המזכה

יודיע על כך הגוף המנהל של הקופה המעבירה לגוף המנהל של הקופה , או חלקו
ואם היתה הקופה המקבלת , המקבלת בתוך עשרה ימי עסקים ממועד המימוש

קופת גמל לתגמולים או קרן השתלמות לא יהיה העמית רשאי להפקיד בחשבונו 
וף המנהל של הקופה על המימוש בקופה כספים נוספים החל במועד שבו נודע לג

 .כאמור
    

, קיבלה קופה מקבלת כספים בשל הסרת עיקול או שעבוד או בשל עילה מזכה (ד)  
וטרם קבלת הכספים ביקש העמית להעביר את היתרה , (ג)כאמור בתקנת משנה 

יעביר הגוף המנהל של , הצבורה מחשבונו בקופה המקבלת לקופת גמל אחרת
האחרת את הכספים שקיבלה כאמור בתוך עשרה ימי  הקופה המקבלת לקופה

ולענין האחריות הביטוחית בשל הכספים האמורים , עסקים מהמועד שבו נתקבלו
יראו את המועד הקובע כמועד שבו הוסר לגביהם השעבוד או העיקול או שבו 

 .  לפי הענין, נוצרה העילה המזכה
 

מקופה מעבירה שהיא קופת בהעברת חלק מהכספים שנצברו לזכותו של עמית  (ה)  
יועברו , (ד)עד ( ב)לפי הוראות תקנות משנה , גמל לתגמולים או קרן השתלמות

ככל שניתן להעבירם לפי תקנות , הכספים מכל אחד ממרכיבי החשבון שפוצל
 7 לפי סדר זה, עד להשלמת הסכום המועבר, המשנה האמורות

 
 21)ג "בטבת התשסו  "מתשלומים ששולמו לקופה המעבירה אחרי יום כ (1)   

קרן השתלמות קופה מעבירה שהיא ובתשלומים ל, (0220בדצמבר 
ושאינם , (0220בנובמבר  22)ג "ה בכסלו התשס"יום כאחרי  –לעצמאים 

 8 (0)נכללים בפסקה 
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, תשלומי ההפקדה המוטבתמתשלומים ששולמו לקופה המעבירה שהם  (0)   
או , לפי הענין, הכנסה ת מסלפקוד( ב13)או  (א13)6 כהגדרתה בסעיף

ת מס לפקוד (א15)6 תשלומי תקרת ההפקרה המוטבת כהגדרתה בסעיף
 8לפי הענין, הכנסה

 
 21)ג "בטבת התשסו "מתשלומים ששולמו לקופה המעבירה עד יום כ (2)   

קרן השתלמות קופה מעבירה שהיא ובתשלומים ל, (0220בדצמבר 
 .(0220מבר בנוב 22)ג "ה בכסלו התשס"יום כעד  –לעצמאים 

 
בהעברת חלק מהכספים שנצברו לזכותו של עמית מקופה מעבירה שהיא קרן  (ו)  

חדשה לקופה מקבלת שהיא קרן חדשה יועברו הכספים מכל אחד ממרכיבי 
מהמועד , לפי סדר הפקדתם, עד להשלמת הסכום המועבר, החשבון שפוצל

 .המאוחר ביותר ועד למועד המוקדם ביותר
 

של עמית באותה קופת גמל על ידי העברת כספים מחשבון אחד  איחוד חשבונות (ז)  
לחשבון אחר שמנהל העמית באותה קופה יבוצע רק אם העמית היה זכאי למשוך 

 –" קופת גמל", לענין זה8 את הכספים בפטור ממס בכל אחד מהחשבונות שאוחדו
 (.א)כהגדרתה בתקנת משנה 

 
חוב מעביד לקופה 

 מעבירה
שכיר כספים לקופה מעבירה -חב מעביד של עמית, נות אלהעל אף האמור בתק (א) . 11

-ח"התשי, ימשיכו לחול לגבי החוב הוראות חוק הגנת השכר, במועד ההעברה
כל עוד לא העביר הגוף המנהל של הקופה המעבירה , ככל שהן חלות, 162513

 . לקופה המקבלת את מלוא החוב כאמור
 

הגוף המנהל של הקופה המעבירה לקופה יעביר , כולו או חלקו, נפרע חוב המעביד (ב)  
, המקבלת את החוב שנפרע כאמור בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו נפרע

ולענין האחריות הביטוחית בשל החוב האמור יראו את המועד הקובע כמועד שבו 
  .נפרע החוב

 
, (ב)קיבלה קופה מקבלת כספים בשל פירעון חוב מעביד כאמור בתקנת משנה  (ג)  

בלת הכספים ביקש העמית להעביר את היתרה הצבורה מחשבונו בקופה וטרם ק
יעביר הגוף המנהל של הקופה המקבלת לקופה , המקבלת לקופת גמל אחרת

האחרת את הכספים שקיבלה כאמור בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו 
ולענין האחריות הביטוחית בשל הכספים האמורים יראו את המועד , נתקבלו

 .  ד שבו נפרע חוב המעבידהקובע כמוע
 

 (.0225ביולי  1)ח "ח בסיון התשס"תחילתן של תקנות אלה ביום כ  (א) . 12 תחילה והוראות מעבר
 

ניתן יהיה בשנה הראשונה שמיום  –לגבי קופה מעבירה שאינה קרן חדשה   (ב)  
להעביר קובץ אלקטרוני לפי הפורמט ופירוט השדות שעליהם יורה , התחילה
סכום 7 יכלול פרטים אלה( 2()א)12הפרטים הנדרשים בתקנה שבמקום , הממונה

מרכיב , בחלוקה למרכיב תגמולי עובד, נכון למועד ההעברה, היתרה הצבורה
סכום היתרה , מועד הצטרפות העמית לקופה, תגמולי מעביד ומרכיב הפיצויים

בהעברה 8 בחלוקה לפי מעבידים, נכון למועד ההעברה, הצבורה במרכיב הפיצויים
סכום היתרה הצבורה במרכיבי  –קופת גמל לקצבה לקופת גמל לקצבה אחרת מ

בחלוקה בין סכום היתרה הצבורה שמקורו , נכון למועד ההעברה, התגמולים
ובין סכום היתרה ( 0222בינואר  1)ס "ג בטבת התש"בכספים שהופקדו לפני יום כ

הממוצע  –שה בהעברה לקרן חד, וכן8 הצבורה שמקורו בכספים שהופקדו לאחריו
החודשים  10-החודשי של הפקדות כספים בשל עמית למרכיבי התגמולים ב

והכל בתנאי שכל הפרטים , האחרונים שבעדם הופקדו בשל העמית כספים כאמור
 .יועברו בתוך שנה מיום התחילה( 2()א)12הנדרשים בתקנה 

 
אינה קופת לגבי קופה מעבירה שהיא קופת ביטוח או שהיא קופת גמל לקצבה ש  (ג)  

להעביר את היתרה , ניתן יהא בשנתיים הראשונות מיום התחילה –ביטוח 
בתוך שלושים ימי עסקים מהיום שבו הועברה לגוף ( א)4כאמור בתקנה , הצבורה

                                                 
 .53' עמ, ח"ח התשי"ס 13
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 .חתומה ומלאה, המנהל  של הקופה המעבירה בקשת העברה מפורטת
 

 

   
 תוספת

 ((א)3 -ו 2תקנות )
 

 'חלק א
 ךטופס הצהרת עובד מוסמ

 

 7 לכבוד

אישור מס הכנסה של ' מס, שם הקופה המעבירה, שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה)

 (הקופה המעבירה

 
להעביר את יתרתו הצבורה בקופת הגמל .( ז.ת' מס, שם העמית)בהמשך לבקשתו של 

אני מצהיר בזה כי המועד , (שם הקופה המקבלת)לקופת הגמל ( שם הקופה המעבירה)

 . הוא נכון, כהגדרתו בתקנות, מית העובר כמפורט להלןהקובע לגבי הע

 
 __________________המועד הקובע 

 

 ________היום , ולראיה באתי על החתום

 ___________שם הגוף המנהל של הקופה המקבלת 

 _____________שם העובד המוסמך וחתימתו 
 

 'חלק ב
 דחיית בקשה להעברת כספים

 

 7 לכבוד

אישור מס הכנסה של קופת ' מס, שם קופת הגמל, ל הקופה המקבלתשם הגוף המנהל ש)

 (הגמל

 

בקופת הגמל ( החשבון בקופה המעבירה' מס)בקשה להעברת כספים מחשבון 7 הנדון

, שם העמית)של (  אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה' מס, שם הקופה המעבירה)

 .(ז.ת' מס

 

דיעים כי אין באפשרותנו לבצע את העברת אנו מו( תאריך הפניה)במענה לפנייתכם מיום 

 *7מסיבות כמפורט להלן, הכספים המבוקשת

 ._____________7 פירוט העילה8 0העברת הכספים מנוגדת להוראות תקנה ) ( 

 ._____________7 פירוט העילה8 2העברת הכספים מנוגדת להוראות תקנה ) ( 

 8וא גובה הסכום המבוקש להעברהעל חשבונו של העמית בקופה מוטל צו עיקול במל) ( 

על חשבונו של העמית בקופה מוטל שעבוד שנעשה כדין במלוא גובה הסכום ) ( 

 8המבוקש להעברה
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המחושבת לפי מלוא יתרתו , העמית החל לקבל קצבת זקנה מהקופה המעבירה) ( 

 8הצבורה

 8העמית הגיש בקשה לקבלת קצבת נכות שעודה תלויה ועומדת)  ( 

 8של העמית לקבל קצבת נכות מהקופה אושרה וטרם פקעה זכאותו)  ( 

 8בחשבונו של העמית בקופה קיימת יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה)  ( 

 .העמית נפטר) (  

 .סמן את המתאים*

 

 ________היום , ולראיה באנו על החתום

 ___________שם הגוף המנהל של הקופה המקבלת 

 __________נהל וחתימתם שם החותמים בשם הגוף המ

 

 
 ח"התשס______________  

 
(  ______________0224) 
 (2-2425חמ )
 

 און-רוני בר          
 שר האוצר          
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  0224-ח"התשס, (תיקון()כללים לאישור ולניהול קופות גמל) מס הכנסה תקנות
 

ובאישור , 1 0222-ה"התשס, (קופות גמל)רותים פיננסיים חוק הפיקוח על שיל 32-ו 02, 00בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
 7תקנות אלה אני מתקין, ועדת הכספים של הכנסת

 
 0 1631-ד"התשכ, (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)לתקנות מס הכנסה ( ג)16בתקנה   . 1 16תיקון תקנה 

 .תימחק –( 1)פסקה , (התקנות העיקריות –להלן )
  

 .בטלה –א לתקנות העיקריות 22תקנה   . 0 א22ביטול תקנה 
 

לפי "יבוא (" ג)א22לפי תקנה "במקום , בסיפה, לתקנות העיקריות( 0()ז)21בתקנה  . 2 21תיקון תקנה 
 ". הוראות כל דין

 
- א לתקנות העיקריות 21בתקנה   . 1 א21תיקון תקנה 

  -( א)בתקנת משנה  (1)  
כום האמור למרכיב או להעביר את כל הס"בסופה יבוא , (0)בפסקה  (א)   

 8"התגמולים בחשבון בקופת גמל לקצבה
 

  -( 2)בפסקה  (ב)   
 8"כספים"יבוא " כספי תגמולים"במקום  , בכל מקום (1)    

 
או "יבוא " בקופת גמל לתגמולים אחרת"אחרי , (א)בפסקת משנה  (0)    

ובמקום " להעבירם למרכיב התגמולים בחשבון בקופת גמל לקצבה
 8"לחשבון החדש"יבוא " התגמולים החדש לחשבון"
 

תקנת משנה זו לא תחול על העברת כספים לקופת "בסופה יבוא , (ב)בתקנת משנה  (0)  
 ".גמל לקצבה

  
- לתקנות העיקריות ( ב)ב21בתקנה   . 2 ב21תיקון תקנה 

 8"שיירשם על שמו"יבוא " בקופת גמל אחרת לתגמולים"אחרי , (0)בפסקה   (1)  
 

 7יבוא( 0)אחרי פסקה   (0)  
בחשבון , להעביר את התגמולים או הפיצויים המגיעים לו למרכיב התגמולים (2")   

 ."  שיירשם על שמו בקופת גמל לקצבה
 

 .בטלה –לתקנות העיקריות  22תקנה   . 3 22ביטול תקנה 
 

  -לתקנות העיקריות   23בתקנה  . 4 23תיקון תקנה 
 8"פיצול"יבוא " איחוד ופיצול" במקום,  בכותרת השוליים (1)  

 
 8בטלה  -(א)תקנת משנה  (0)  

  
 7יבוא( ב)במקום תקנת משנה  (2)  

לא תפצל קופת גמל חשבונות של עמית על ידי העברת חלק מהכספים ( ב")
לענין זה אין נפקא מינה אם החשבון  .בחשבון אחד לחשבון אחר באותה קופה

, בתקנת משנה זו 8פתח לצורך ההעברהקיים לפני ההעברה או שנ ההי האחר
 ".למעט עמית בקופת גמל לפיצויים —" עמית"
 

 7 יבוא( 0)אחרי פסקה , לתקנות העיקריות( ב)ג25בתקנה  . 5 ג25תיקון תקנה 
 ."להעביר את התגמולים המגיעים לו לקופת גמל לקצבה (2")  

 

                                                 
 .556' עמ, ה"ח התשס"ס 1
 .25' עמ, ו"התשס8 1220' עמ, ד"ת התשכ"ק 0
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   -לתקנות העיקריות ( ג)יז11בתקנה   . 6 יז11תיקון תקנה 
 

 .בטלות –( ד)-ו( ב), (א)תקנות משנה  ( 1)  
  

ואולם העברת זכויות כאמור יכול שתיעשה שלא "בסופה יבוא , (ג)בתקנת משנה  ( 0)  
 ".במזומנים אם נעשתה לפי הוראות הממונה

 
" או לא העבירה זכויותיו בקופה לקופה אחרת"המלים , לתקנות העיקריות 1יז11בתקנה   . 12 1יז11תיקון תקנה 

 .יימחקו –
 

 .בטלה –יח לתקנות העיקריות 11תקנה  . 11 יח11ביטול תקנה 
 

  –כט לתקנות העיקריות 11בתקנה  . 10 כט11תיקון תקנה 
 

 8בטלות –( 1ג)-ו( ג)תקנות משנה  (1)  
 

 8 "בקרן חדשה מקיפה או"יבוא " של עמית"אחרי , (ד)בתקנת משנה  (0)  
 

- ת לתקנות העיקריו 11בתקנה  . 12 11תיקון תקנה 
 

 8בטלה –( א)תקנת משנה  (1)  
 

 7יבוא( ג)במקום תקנת משנה  (0)  
 8."יחולו גם על תשלומים מקופת ביטוח 02עד  16תקנות ( ג")
 

מעביד המשלם בעדו "יבוא " המעביד בעל הפוליסה"במקום (  ד)בתקנת משנה  (2)  
 ".כספים לקופת ביטוח

 
 (.0225ביולי  1)ח "סיון התשסח ב"תחילתן של תקנות אלה ביום כ . 11 תחילה

 
 

 
 

 ח"התשס______________  
 
(  ______________0224) 
 (2-106חמ )
 

 און-רוני בר          
 שר האוצר          
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 ניוד החיסכון הפנסיוני
 שאלות ותשובות 

 
 ?האם עלי לשקול להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלי .1

את כספי החיסכון הפנסיוני עשויות להיות אי שביעות  ריעבהלות העיקריות לרצון הסיב

רצון מאופן ניהול הכספים או מהשירות שנותן הגוף המנהל או חוסר התאמה בין סוג 

לבין צרכיו או העדפותיו של ( פוליסת ביטוח או קרן פנסיה, קופת גמל)המוצר הפנסיוני 

 .הלקוח

ת ייעוץ מסוכן או מיועץ פנסיוני בעל לפני העברת כספים מומלץ לפנות לקבל, בכל מקרה

 .רישיון

 

 ?כיצד ניתן לבדוק את שביעות הרצון מהגוף המנהל .2

 ניהול בתחום הן, ברמת הניהול של הגוף המנהל, בין היתר, טיב החיסכון הפנסיוני תלוי

וכן בגובה דמי הניהול , ככל שקיימים, הביטוחיים הסיכונים ניהול בתחום והן ההשקעות

יש חשיבות לרמת השירות שמעניק , כמו כן. המנהל בתמורה לניהול הכספים שגובה הגוף

 .הגוף המנהל

האפשרות להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני מאפשרת לחוסך להביע את , בהתאם לכך

ובכך מחייבת את הגופים להתייעל ולהתמקצע הן , רמת שביעות רצונו מהגוף המנהל

והן בתחום השירות שהם מעניקים ( יטוחייםפיננסיים וב)בתחום ניהול הסיכונים 

 .ללקוחות

 

 ?מהם היתרונות במתן האפשרות להעברת החיסכון הפנסיוני בין המוצרים השונים .3

יתרון שיוצרת האפשרות לנייד את החיסכון הפנסיוני הוא הרחבת אפשרויות הבחירה של 

ללקוח , למשל, העברת החיסכון הפנסיוני בין סוגי המוצרים השונים מאפשרת. הלקוח

או ללקוח שחסך , שחסך בקרן פנסיה לרכוש בגיל הפרישה פנסיה מובטחת בחברת ביטוח

להמיר את החיסכון שלו לפנסיה ( המקנה סכום חד פעמי בגיל פרישה)במכשיר הוני 

 . חודשית

 

 ?איך אדע לאן כדאי לי לעבור, החלטתי שאני רוצה לעבור .4

עי אצל סוכן או יועץ פנסיוני לעזרה בקבלת מומלץ לפנות לייעוץ מקצו, כאמור, ראשית

 . את ההחלטה הנכונה

, בנוסף קיימים מקורות נוספים לקבלת מידע כגון אתר האינטרנט של אגף שוק ההון

 (. www.mof.gov.il)ביטוח וחיסכון במשרד האוצר 

 

 ?מוצר פנסיוני לכל מוצר פנסיוני אחר האם ניתן להעביר את החיסכון הפנסיוני מכל .5

, כלומר. מלבד העברת כספים מקרן פנסיה או מפוליסת ביטוח לקצבה למכשיר הוני, כן

( פוליסת ביטוח לקצבה או קרן פנסיה)ניתן להעביר כספים בין המכשירים הקצבתיים 

http://www.mof.gov.il/
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כספים  וכן ניתן להעביר, (פוליסת ביטוח הונית או קופת גמל)ובין המכשירים ההוניים 

הדבר נובע מרצונה של הממשלה . אך לא להיפך, שנחסכו במכשיר הוני למכשיר קצבתי

 .לעודד את החיסכון הפנסיוני באפיק הקצבתי

 

  ?בתשלום כרוך וצר פנסיוני אחד לאחרממ המעבר האם .6

כך שמי ששוקל להעביר , כלשהו בתשלום כהכרו האינ העברת כספי החיסכון הפנסיוני

או מגוף מנהל אחד לאחר אינו צריך  ,ר חיסכון פנסיוני אחד לאחרמוצמכספים שצבר 

 .עצמו המעבר עלותהנובעים מ םיקולילקחת בחשבון ש

 

 ?האם אני משלם קנס משיכה כשאני מעביר את החיסכון הפנסיוני שלי .7

במעבר מקרן פנסיה או מקופת גמל הסכום המועבר שווה לסכום החיסכון שצברת עד 

במעבר . הפחתה של כספי החיסכון עקב הבקשה להעברת כספים כלומר אין, אותו יום

מפוליסת ביטוח חברת הביטוח רשאית לנכות מהסכום המועבר קנס בהתאם לתנאי 

קיימים בחלק מפוליסות ( קבלת הכספים לפי ערכי פדיון)קנסות משיכה . הפוליסה

 .הביטוח

 

 ?המעבר יתאפשר תדירות ובאיז .8

 עם יחד. העביר את כספי החיסכון הפנסיוני בכל עתניתן ל, בהתאם להוראות החדשות

זכור כי כשמדובר במוצרי חיסכון פנסיוני מומלץ לבחון את ביצועי הגוף המנהל ל יש, זאת

 . לאורך זמן

 

 ?העביר את כספי החיסכון הפנסיוני שליל כדי לעשות עלי מה .9

 ואלי נהל החדשגוף המלהעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלו צריך לפנות ל מבקשש מי

הגוף המנהל החדש יבדוק אם הלקוח . ולבקש טופס בקשת העברה לעבור מעוניין הוא

ולאחר מכן יחתום כי הוא מתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת , עומד בתנאים הנדרשים

וכי הוא מתחייב לשאת באחריות , לקבל את הכספים של הלקוח המבקש לעבור

ימי  70יעביר את הכספים לגוף המנהל החדש תוך הגוף המנהל הקודם  .הביטוחית לגביו

עסקים מהיום שהלקוח הגיש את טופס בקשת ההעברה או מהיום בו התקבלה ההפקדה 

 . לפי המאוחר, הראשונה בגוף החדש

 

 ?האם הגוף המנהל של המוצר אליו אני רוצה לעבור חייב לקבל אותי .10

במסגרת העברת כספים  גם הצטרפות, בדומה להצטרפות רגילה למוצר פנסיוני. לא

הגוף המנהל החדש יבדוק האם אתה עומד בתנאי . כרוכה בהסכמת הגוף המנהל

ובנוסף הוא רשאי לערוך , בדומה לבדיקה שהוא מבצע לגבי כל מצטרף חדש, ההצטרפות

ובהתאם לכך לקבוע סייגים לגבי הכיסויים הביטוחיים להם תהיה זכאי במסגרת , חיתום

 .המוצר החדש
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 ? "חוזרת בלתי התחייבות"במונח  ונההכו למה .11

 היא, הלקוח אליו את מקבל אוה לפיה, ה של הגוף המנהל המקבלהחלטהש היא הכוונה

כאשר לקוח פונה לגוף מנהל ומבקש להעביר אליו כספים מוטלת על . ומחייבת סופית

הגוף המנהל החדש החובה לבדוק כי הלקוח עומד בכללי ההצטרפות למוצר הפנסיוני 

אם המוצר כולל גם כיסויים ביטוחיים למקרה , בנוסף. החוסך מבקש להצטרף אליו

עליו , מוות או נכות והגוף המנהל מעוניין להטיל סייגים לגבי הכיסויים הביטוחיים הללו

 . להסביר ללקוח מהם הסייגים שיחולו עליו כבר בעת מתן טופס בקשת ההעברה

 לגבי לקוחה מצד וודאות חוסר של במצ מניעת היא תחוזר בלתיה להתחייבות הסיבה

 .האחראי על החיסכון הפנסיוני שלו ולגבי היקף הכיסוי הביטוחי הגוף

 

 ?האם אני יכול להתחרט ולבטל בקשה שהוגשה .12

להגיש בקשת העברה חדשה , בכל עת, מי שהגיש בקשה להעברת החיסכון הפנסיוני יכול

ובכפוף להסכמתו )כרצונו , ר אחרולחזור למוצר הפנסיוני ממנו עבר או לעבור לכל מוצ

 (.של הגוף המנהל לקבל אותו

 

 ?האם אני חייב להעביר את כל כספי החיסכון הפנסיוני שלי .13

ומי שמעוניין לפצל את , בהתאם להוראות החדשות אין חובה להעביר את כל הכספים

וני כספי החיסכון הפנסיוני שצבר בין מספר גופים מנהלים או מספר מוצרי חיסכון פנסי

 . יכול לעשות זאת

 

האם אני יכול , יש לי כספים בקופת גמל ואני מעוניין להמיר אותם לפנסיה חודשית .14

 ?להשאיר סכום מסוים בקופת הגמל ולקבל בגיל הפרישה סכום חד פעמי

כך שמי שחסך , בהתאם להוראות החדשות אין חובה להעביר את כל הכספים, כאמור. כן

פעמי בגיל הפרישה ומעוניין לקבל פנסיה חודשית לצד  במכשיר הוני המקנה סכום חד

 .לפי בחירתו, יכול להמיר לפנסיה רק חלק מכספי החיסכון לפנסיה, סכום חד פעמי

 

האם המעביד שלי יכול להחליט להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלי למוצר או  .15

 ?לגוף מנהל  אחר

תונה ללקוח עצמו ולא לאף גורם ההחלטה על המוצר הפנסיוני ועל הגוף המנהל נ. לא

 . ורק הלקוח עצמו יכול לחתום על טופס בקשה להעברת כספים, אחר

 

להעברת כספי החיסכון הפנסיוני  הסכמת המעבידהאם אני צריך את , אני עובד שכיר .16

 ?שלי

ולפיכך , בחירת המוצר הפנסיוני או הגוף המנהל לחיסכון הפנסיוני היא של הלקוח בלבד

, יחד עם זאת. ד אינה נדרשת גם בעת העברת כספים לגוף או למוצר חדשהסכמת המעבי

במקרים מסוימים נדרשת הסכמת המעביד להעברת כספי החיסכון הפנסיוני שנצברו 

הגוף המנהל המעביר מחויב לפנות למעבידך הקודם , במקרים אלו. 7003לפני שנת 
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, נגד להעברת הכספיםאם מעבידך הקודם לא ית. ולבקש את הסכמתו להעברת הכספים

 . יום 30הכספים יועברו תוך 

 

ת א שיעבירו ייתכן האם, קיבוצי הסכםהתאם לקבוע בבהחיסכון הפנסיוני שלי הוא  .17

 ?שאדע מבליהחיסכון הפנסיוני שלי 

 כל של חתימה אישית מחייבות ההוראותבכל הקשור להעברת כספי חיסכון פנסיוני  .לא

 במסגרת תם לחיסכון הפנסיוני נעשתהשהצטרפו ימ לגבי גם נכון הדברו ,אחד ואחד

 .אחר הסכם כל או קיבוצי הסכם

 

האם אני חייב להעביר את החיסכון הפנסיוני שלי , התחלתי לעבוד במקום עבודה חדש .18

 ?בעקבות שינוי מקום העבודה

ולכן אתה , ההחלטה על המוצר הפנסיוני ועל הגוף המנהל נתונה ללקוח עצמו, כאמור. לא

 .חור לעבור או לא לעבור בהתאם לתנאים המוצעים לך ולהעדפותיך האישיותיכול לב

 

לאחרונה התחלתי לעבוד במקום עבודה חדש המשלם עבורי כספים לקופת גמל  .19

כאשר עבדתי במקום , לפני מספר שנים שילמתי כספים לקופת גמל אחרת. מסוימת

 ?מל הנוכחיתהאם אוכל להעביר את הכספים שנצברו שם לקופת הג, עבודה אחר

ניתן לאחד כספי חיסכון פנסיוני שנחסכו במוצרים שונים או אצל גופים מנהלים . כן

ובלבד שהעברת הכספים תעשה למקום בו הוותק של החיסכון הפנסיוני הוא , שונים

לאחר ההעברה הוותק של הכספים המועברים יהיה בהתאם לקופה אליה . הנמוך ביותר

 .הם הועברו

 

 ?יום שבו חתמתי על טופס בקשת העברה עוברים הכספים בפועלתוך כמה זמן מה .20

ימי עסקים מיום  70הגוף המנהל הקודם יעביר את הכספים לגוף המנהל החדש תוך 

הגשת טופס בקשת ההעברה על ידי הלקוח או מהמועד בו התקבלה בגוף החדש ההפקדה 

 . לפי המאוחר, הראשונה

 

 ?לגוף החדש פיםהכס העברת ה שלפניכיסויים הביטוחיים שלי בתקופל יקרה מה .21

המועד בו עוברת האחריות הביטוחית מהגוף המנהל הקודם לגוף החדש נקרא המועד 

המועד , עבור מי שמפקיד כספים לחיסכון הפנסיוני באופן שוטף מדי חודש. הקובע

הקובע הוא מועד ההפקדה הראשונה לגוף החדש לאחר החתימה על טופס בקשת 

המועד הקובע הוא , עבור מי שאינו מפקיד כספים באופן שוטף, תלעומת זא. ההעברה

החל מהמועד הקובע אתה מבוטח בגוף החדש . מועד החתימה על טופס בקשת ההעברה

גוף לפים עדיין לא הועברו בפועל מהגוף המנהל הקודם הכס אם גם, לכל דבר וענין

 . המנהל החדש

 ללא והישארות" הכסאות בין נפילה" לש סכנה ואין התהליך אורךכל ל מוגן אתה, לפיכך

 . ביטוח
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 ?הקודמת מהקרן המועבר הסכום מה לדעת ניתן איך .22

מחויבים לשלוח לך הודעה בדבר הסכום שהועבר ( החדש והקודם)הגופים המנהלים 

 .     ומומלץ כמובן לבצע מעקב אחר הודעות אלה ולהשוות ביניהן, והסכום שהתקבל

 

אליה אני מבקש לעבור רשאי לעשות לי חיתום רפואי האם הגוף המנהל של הקופה  .23

 ?מחדש

בדומה , הגוף המנהל החדש יבדוק קודם כל האם אתה עומד בתנאי ההצטרפות. כן

אם החיסכון בגוף החדש כולל גם , לאחר מכן. לבדיקה שהוא מבצע לגבי כל מצטרף חדש

אם יש צורך בכך הגוף החדש רשאי לערוך חיתום ו, כיסויים ביטוחיים לנכות או מוות

אם הגוף . סייגים לגבי הכיסויים הביטוחיים שלך, בהתאם לתוצאות החיתום, לקבוע

. החדש החליט לקבוע סייגים עליו ללקוח אותם בטופס הגשת הבקשה להעברת כספים

מובן כי במידה והוחלט לקבוע לך סייגים אתה רשאי לבחור שלא לבצע את העברת 

 . לך בגוף הקודםמבלי לפגוע בתנאים ש, הכספים

 

במוצר החיסכון החדש  האם, שנים חמש של ותק לי יש מוצר החיסכון הנוכחי שליב .24

 ?יתחשבו בוותק שצברתי

אם מדובר בהעברה של כל כספי החיסכון הפנסיוני הוותק של , לענין המס .א

 . הכספים נשמר

לענין מתן כיסויים ביטוחיים עבור מקרים הנובעים ממחלות שהיו לפני המעבר  .ב

והיו לו כיסויים , מי שעובר לקרן פנסיה, (תקופת אכשרה)לקופה החדשה 

ביטוחיים במסגרת המוצר ממנו הוא מבקש לעבור ומעוניין בכיסויים ביטוחיים 

לא יידרש לצבור תקופת אכשרה מחדש בקרן , גם בקרן הפנסיה אליה הוא עובר

 -מעלה מכל עוד לא הגדיל את הכיסוי הביטוחי במסגרת המעבר בל, החדשה

תידרש צבירה של תקופת  80% -על כל הגדלה של כיסוי ביטוחי מעבר ל. 80%

 . אכשרה חדשה

 

אני מבוטח בקרן פנסיה כעשר שנים ויש לי שיעור כיסוי ביטוחי גבוה לנכות ולשאירים  .25

האם בגלל העברת כספי החיסכון הפנסיוני שלי לקרן . המתאים לגיל ההצטרפות שלי

 ?ור כיסוי ביטוחי שמתאים לגילי במועד המעברפנסיה אחרת אקבל שיע

קרן הפנסיה המקבלת תקבל מהקופה המעבירה נתונים לגבי סכום החיסכון המועבר . לא

לפי נתונים אלה יחושב לך ותק רעיוני בקרן . ופירוט ההפקדות שלך בשנה האחרונה

 . המקבלת ושיעור הכיסוי הביטוחי ייקבע בהתאם לוותק זה

 

 ?ים יכולים לעבורהאם גם פנסיונר .26

אינו יכול , בין אם פנסיית זקנה ובין אם פנסיית נכות, מי שמקבל פנסיה חודשית. לא

 .להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלו


