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 בלבד ענפיות קופות גמלשל חברות המנהלות  ןהרחבת פעילותל מדיניות
 

 כללי . 1

חברות מנהלות של מ בקשות "(הממונה" הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן: התקבלו אצללאחרונה 

הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )קופות גמל ענפיות וניגוד עניינים(, כהגדרתן בתקנות ) ענפיותגמל קופות 

הן, הגדלת היצע י"( להרחבת פעילותן בדרכים שונות, בינענפיות דירקטוריון תקנות, להלן: "2007-תשס"זה

  .לקופות שמנוהלות בידיהןלהצטרף הרשאי המוצרים או הרחבת הציבור 

חברה ישקול הממונה להעניק אישור ל בהתקיימםש םתנאיההממונה להציג את מדיניותו לעניין עמדה זו מבקש ב

להרחיב את קבוצת האוכלוסייה הנמנית על הציבור או  להשקעהקופת גמל לנהל  ,המנהלת קופות גמל ענפיות

 המסוים של הקופה.

 

 רקע . 2

 לקופות חלק ממערכת החיסכון הפנסיוני והפיננסי של הציבור. שהן 1עשרות קופות גמל ענפיות קיימותבישראל 

עובדים לציבור  סגורותבידי ארגוני עובדים, לרוב נשלטות  היותןבין היתר  ,םאלו מאפיינים ייחודיי גמל ענפיות

 . מנוהלות ללא מטרת רווחכן ו מצומצם יחסית

ועל רקע  ("ועדת בכר") רפורמה בשוק ההוןההצוות הבין משרדי לעניין תיקוני החקיקה ליישום המלצות  במסגרת

פעילותם של הוסדרה  צפוי בתחומי הפעילות של הגופים המוסדיים ובהיקף הנכסים המנוהל על ידם,שהיה הגידול 

 -ותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"החוק הפיקוח על שירבהוראות הגופים המנהלים חיסכון פנסיוני בישראל כלל 

)להלן:  1981-תשמ"אההפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, חוק  ,"(גמלקופות חוק הפיקוח על ": )להלן 2005

 את ניהולםלהבטיח על מנת  ,הממונה מכוחם של חוקים אלושל תקנות והוראות "( וכן חוק הפיקוח על הביטוח"

  .בישראלתקין של כספי החוסכים ה

במסגרת הוראות אלו נקבע, בין היתר, כי קופות גמל ינוהלו תחת מסגרת תאגידית של "חברה מנהלת" כהגדרתה 

למעט אלו , מנוהלות בידי חברות מנהלות, הענפיות קופות הגמלרוב גמל, כך שכיום, קופות בחוק הפיקוח על 

 .   שהוחרגו בהוראות הדין

מוסדיים. במסגרת ההסדרה בנושא, פרסם שר האוצר הגופים כלל התאגידי בנקבעו עקרונות וכללים לממשל כן 

 :)להלן 2007-ן וועדותיו(, התשס"זאת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דירקטוריו 2007בשנת 

                                              
 , מוגדרת קופת גמל ענפית כקופת גמל שמתקיימים בה כל אלה: 2005-לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה 1

 ההצטרפות לקופה מוגבלת לפי תקנונה לציבור מסוים בלבד. .א
 החברה המנהלת של הקופה היא גוף שפעילותו היא שלא מטרת רווח. .ב
או בידי גוף יציג של העמיתים, שאישר לעניין זה  לפחות מן הדירקטורים בחברה המנהלת של הקופה מתמנים בידי העמיתיםמחצית  .ג

 הממונה. 
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על  "(, ובהן בין היתר, הוראות לגבי הרכב הדירקטוריון, כשירות דירקטור, הגבלותהישנות תקנות הדירקטוריון"

 ירקטוריון. מינוי דירקטור ותפקידי הד

קופות הפיקוח על , נקבעו בחוק תיקוני החקיקה כאמורמצב ערב התמונת ובהתאם להייחודיים,  ןמאפייניהבשל 

מקלות  , שהן הוראותהוראות ייחודיות לחברות מנהלות של קופות גמל ענפיותגמל ובתקנות הדירקטוריון הישנות 

כך למשל בחברה מנהלת של קופות גמל ענפיות  ביחס להוראות הקבועות ברגולציה לחברות מנהלות שאינן כאלה.

לעמוד בתנאי הכשירות המקצועית, נדרש למנות דח"צ אחד בלבד ומספר לא נדרשו מחצית מחברי הדירקטוריון 

תכליתן של הוראות מקלות  ת שאינן ענפיות.נמוך מהנדרש בחברות מנהלוהיה הדירקטורים בעלי מומחיות מיוחדת 

 קופות הגמלהמצב הקיים בכל הנוגע לפעילות של לייצר מסגרת רגולטורית חדשה שתאפשר לשמר את  היהאלו 

 .דאז, אך לא מעבר לכך הענפיות

ובכלל זה  ,והפיננסי הפנסיוני החיסכון במערכתהשינויים המשמעותיים שחלו  ובעקבותבפרק הזמן שחלף מאז, 

ומורכבותם של המכשירים הפיננסים,  המנוהלים, הגידול באפיקי ההשקעה העלייה המשמעותית בהיקף הנכסים

תוקנו תקנות הדירקטוריון כמו גם התפתחויות שחלו בסטנדרטים מקומיים ובינלאומיים של ממשל תאגידי, 

גמל ענפיות, עודכנו ונקבעו בהוראות של הישנות כך שההוראות הנוגעות לחברות מנהלות, שאינן מנהלות קופות 

חוזר )להלן: " (26.08.2018"דירקטוריון גוף מוסדי" ) 2018-9-31חוזר גופים מוסדיים במסגרת  הממונה

 פרקלחוזר המאוחד תחת הכותרת ")להלן: " 5, שער 1, חלק 1אשר הוטמעו במסגרת פרק  ,"(דירקטוריון

 בגופיםהגברת האפקטיביות של מנגנוני הפיקוח והבקרה היא  אלה ותהוראשל  מטרתן"(. גוף מוסדי דירקטוריון

התאמת הרכבו , היתר באמצעות העלאת הרמה המקצועית והמומחיות המצרפית של הדירקטוריון בין ,המוסדיים

 כפי. בחברות הבטחת העצמאות של האורגניםו המוסדי ולאתגרים העומדים בפניו לתחומי הפעילות של הגוף

 מפעולות שנצבר הרב הניסיון על התבססות תוך נקבעו אלה הוראות, דירקטוריון לחוזרשהוסבר בדברי ההסבר 

 על המפקח של תקין בנקאי ניהול הוראות, "(רשות שוק ההוןרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן: " של פיקוח

 בינלאומיים סטנדרטים בחינת, ציבוריות חברות על שחלה מקומית ברגולציה התפתחויות, ישראל בבנק הבנקים

בשל הסדרי העבר שנקבעו בהוראות הדין יחד עם זאת,  .זרות במדינות מקבילות פיקוח רשויות של ורגולציה

והן ממשיכות להיות  חברות שמנהלות קופות גמל ענפיותעל  במלואן חלות כיום אינןהוראות אלו כמתואר לעיל, 

שם התקנות עודכן  24.4.2019כפופות להוראות המקלות שנקבעו בעניינן בתקנות הדירקטוריון הישנות )החל מיום 

 תקנות)להלן: " 2007-תשס"זהתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )קופות גמל ענפיות וניגוד עניינים(, ל

  ."((ענפיות דירקטוריון

הרחבת קופות הגמל הענפיות, בדרך של ניהול קופת גמל להשקעה או  חברות המנהלות הפעילות שלהרחבת היקף 

החברות המנהלות לייעל את פעילות צפויות  הקופות בניהולן,קבוצת האוכלוסייה הנמנית על הציבור המסוים של 

להפחית אף ו ולעודד את החיסכון ברבדים הנוספים בקרב ציבור החוסכים הנמנים על קופות אלו , להנגישכאמור

לשם הגנה על היציבות והניהול התקין של קופות הגמל  לעמדת הממונה,יחד עם זאת, את דמי הניהול לעמיתים. 

 – קופות גמל ענפיותחברות המנהלות הפעילות  הרחבה מהותית שללצד הגנה ראויה על העמיתים, יש להתנות 

-עלעשה יימנהלת החברה השל ניהולה בכך ש – לפעילות שהתקיימה ערב תיקון הוראות הדין כמתואר לעילמעבר 

   . , והכל כפי שיפורט להלןשל החברות הממשל התאגידילתחומי , בפרט בכל הקשור יותר קפדניותפי אמות מידה 
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 קופות גמל ענפיות בלבד מנהלותה חברות ן שלפעילות להרחבת תנאי סף . 3

לחוק הפיקוח על קופות גמל  6-4חברות מנהלות לפי סעיפים להעניק רישיונות ל לסמכויות הממונהבהתאם 

חברה המנהלת קופות גמל הממונה ישקול הרחבה של פעילות לחוק האמור,  13לאישור קופות גמל לפי סעיף ו

בדרך של ניהול קופת גמל להשקעה או הרחבת קהל היעד שרשאי "( מנהלתה החברה)להלן: " 2ענפיות בלבד

 בכפוף לתנאים המצטברים שלהלן: ולהצטרף למוצרים שבניהולה בהתאם למדיניות הנהוגה על ידו לעניין זה, 

  דירקטוריון .א

בתקנת בתנאי הכשירות הקבועים  עומדיםים מחברי דירקטוריון החברה המנהלת שני שלישלפחות  (1)

 ;3ענפיות דירקטוריון לתקנות (2)3משנה 

כהגדרתם בתקנות  דירקטורים חיצונייםהם מחברי דירקטוריון החברה המנהלת לפחות שליש  (2)

שהיקף הנכסים  . על אף האמור, בחברה מנהלת"(חיצוניים דירקטוריםדירקטוריון ענפיות )להלן: "

יהיו  מחברי הדירקטוריוןרבע  לפחותש"ח, אינו עולה על חמישה מיליארד  או בשליטתה בניהולה

 ;דירקטורים חיצוניים

בעלי מומחיות חשבונאית  הם חברה המנהלתמחברי דירקטוריון ה לפחות שני דירקטורים חיצוניים (3)

 ;כהגדרתה בתקנות דירקטוריון ענפיותופיננסית 

בעל מומחיות בניהול השקעות או  הואהחברה המנהלת לפחות דירקטור אחד מחברי דירקטוריון  (4)

או כל הוראה אחרת שתבוא  דירקטוריון גוף מוסדילפרק ()ג( 3)13בסעיף  הל סיכונים כהגדרתבניהו

 ;ובמקומ

, דירקטוריוןה יושב ראש של מרביתה משך כהונקבע מדיניות לגבי החברה המנהלת דירקטוריון  (5)

 ;ואו כל הוראה אחרת שתבוא במקומ דירקטוריון גוף מוסדי)ב( לפרק 5 לסעיףבהתאם 

ממועד שנים  4שתוך כך  ,מתווה לצמצום מספר הדירקטורים החברה המנהלת קבעדירקטוריון  (6)

אחד עשר על לא יעלה מספר הדירקטורים לחוק קופות גמל,  13לפי סעיף אישור הממונה 

 ;דירקטורים

שעניינו דירקטוריון גוף מוסדי לפרק  )ג(-ו )א(20לסעיף  בהתאםיקבע הוראות החברה המנהלת תקנון  (7)

או כל הוראה אחרת שתבוא  והפסקת כהונת דירקטור בשל היעדרות מישיבות נוכחות בישיבות

 .ובמקומ

 יהיו דירקטורים חיצוניים. הרוב חברימספר חברי ועדת ביקורת לא יעלה על חמישה, ו – ביקורת ועדת .ב

, חיצונייםיהיו נציגים  הרוב חבריו לא יעלה על חמישה, השקעותמספר חברי ועדת  - השקעות ועדת .ג

, בצירוף הגדרת "דירקטור חיצוני" בתקנות )א( לחוק הפיקוח על קופות גמל11כהגדרתם בסעיף 

הכללית הרמה המקצועית בבחינת הבקשה הממונה ישקול, בין היתר, את יובהר כי  .דירקטוריון ענפיות

 .של ועדת ההשקעות

  הכללי המנהל .ד

                                              
)ז( לחוק קופות גמל לא תוכל להגיש בקשה לממונה 86יובהר כי קופת גמל ענפית שפועלת כאגודה שיתופית בהתאם לקבוע בסעיף  2

 .להרחבת פעילות
 
 יעוגל כלפי מטה. שנגזר מהשיעור כאמורחברי הדירקטוריון  מספריף זה, לעניין סע 3
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, בין היתר בהתייחס להשכלה, ידע וניסיון לתפקידו מתאימים כישורים בעל יהיה מנכ"ל החברה המנהלת

 .בתחומים רלוונטיים לתפקיד

 

 (3)בנוסף לתנאים בסעיף  נוספים לאישור ניהול קופת גמל להשקעה תנאים . 4

ארגון היציג השולט בחברה המנהלת, אינו שולט בחברות מנהלות נוספות המנהלות קופ"ג להשקעה ה .א

 מסוים.אליהן רשאי להצטרף אותו ציבור 

 ש"ח.מיליארד הוא לכל הפחות במועד הגשת הבקשה  הנכסים שבניהולה של החברה המנהלת היקף .ב

את מנגנון החברה המנהלת תפרט  ,לחוק קופות גמל 13לפי סעיף  להשקעה ת גמלקופ לאישורבבקשה  .ג

 העמסת ההוצאות בין הקופות שבניהולה.

 תקנון קופת הגמל להשקעה  .ד

 29התקנון התקני שפורסם בידי רשות שוק ההון ביום  הוראותיוגש על בסיס הגמל להשקעה  קופת תקנון

, או כל הוראה אחרת שתבוא במקומו, וזאת בכפוף לשינויים הנובעים מעצם היותה של 2016בספטמבר 

 :שלהלן הסעיפים לרבות ,החברה המבקשת חברה מנהלת של קופת גמל ענפית

כעמיתים רק האוכלוסייה שרשאית להצטרף לקופת רשאים להצטרף לקופת הגמל להשקעה יהיו  (1)

 ;הגמל הענפית שכבר מנוהלת על ידי החברה המנהלת

החברה המנהלת תגבה מהעמיתים בקופת גמל להשקעה שבניהולה דמי ניהול אך ורק על בסיס  (2)

הוצאותיה בפועל בגין ניהול אותה קופת הגמל להשקעה ובכפוף לשיעור או סכום דמי הניהול השנתי 

  ;י הקבוע בהסדר התחיקתיהמרב

 כל שינוי אחר שיאושר בידי רשות שוק ההון. (3)

 

 הבהרות נוספות . 5

 :למען הסר ספק, יובהר כי

להוראות הקבועות החברה המנהלת  ההתאגדות של התאמת תקנון לאישור הרחבת הפעילות הואתנאי  .א

 לעיל, לפי העניין. 

זו וחידושו מדי שנה,  למדיניותתנאי לתקפותו של אישור קופת גמל להשקעה שיעניק הממונה בהתאם  .ב

 אלה. הוראותבכלל עמידה יהיו 

התנאים שמפורטים לעיל הם תנאי סף לבחינת הבקשה, והממונה רשאי שלא לאשר הרחבת פעילות  .ג

 ן., בהתאם לשיקול דעתו לפי כל דיכאמור אף עם החברה המנהלת עומדת בהם

ם, לרבות להוכחת העמידה נתונים ומסמכים נוספי המבקשת המנהלת החברהמהממונה רשאי לדרוש  .ד

 .בתנאים שמפורטים לעיל

הממונה רשאי להציב תנאים נוספים לקבלת האישור להרחבת הפעילות, בין היתר בהתאם למאפייני  .ה

 הספציפיים.והפעילות הבקשה 
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 בידיזו, תצרף לבקשה הצהרה חתומה  למדיניותבהתאם חברה מנהלת המגישה בקשה לאישור קופת גמל  .ו

ככל שיתקבל אישור  אמורות מעלהמקבלים עליהם את ההוראות הלפיו הם , בעל היתר השליטה בה

 .הממונה המבוקש
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