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  ,לכבוד

      גמל קופות של מנהלות חברות מנהלי

  

  ,.נ.ג.א

  

  תקציבית בפנסיה להשתתפות מרכזית קופה תקנון  :הנדון

   

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית (בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל 

, )חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל –להלן  (2003-ג"התשס, )2004-  ו2003לשנות הכספים 

,  לחוק האמור88נקבע כי ממשכורתו הקובעת של עובד שמועסק אצל מעביד כהגדרתו בסעיף 

 ממשכורתו 1% – 2004שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא הסדר פנסיה תקציבית ינוכו בעד שנת 

 עוד נקבע.  מהמשכורת הקובעת2% –אילך  ו2005 בינואר 1הקובעת ובעד התקופה החל מיום 

בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל כי הסכומים שנוכו ישמשו למטרת תשלום קצבה או 

 –להלן (להחזר תשלומים אם אינו סיים את עבודתו ואינו זכאי לתשלום קצבה מקופת המעביד 

  ). החזר תשלומים

  

ן בחוק ההסדרים במשק המדינה אשר תוק,  לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל92בסעיף 

, 2007- ז"התשס, )2007תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים (

למעט תשלומים שנוכו על ידי המדינה או אחד מהגופים המפורטים , נקבע כי הסכומים האמורים

עביד בקופת גמל ינוהלו בחשבון נפרד של המ,  לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל92בסעיף 

  . מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בקופת גמל מרכזית לקצבה

  

עוד נקבע בסעיף האמור כי כל סכום המנוהל בקופות האמורות ושנמשך בידי המעביד שלא 

באמצעות הוראה לתשלום של אותו סכום לעובדו יופקד בחשבון בנק נפרד שהמעביד יפתח 

  ).החשבון הנפרד –להלן ( בו כספים אחרים זולת אותם סכומים למטרה זו בלבד ואשר לא יופקדו

  

 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל נקבע כי הסכומים המנוהלים בקופות האמורות 93בסעיף 

למעט עיקול על כספים שנוכו , לא יהיו ניתנים לשעבוד או לעיקול על פי כל דין, או בחשבון הנפרד

תו ושנמצאים בחשבון הנפרד בשל תביעה של העובד לתשלום ממשכורתו של עובד שסיים את עבוד

  .קצבה או להחזר תשלומים

  

ואולם בקופה שהממונה על שוק , 2008 בינואר 1עוד נקבע כי תחילתו של התיקון האמור ביום 

השתתפות אישרה לפני המועד האמור כקופת גמל מרכזית ל, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ההון
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ניתן יהיה לנהל את הסכומים האמורים לפני , בפנסיה תקציבית או כקופת גמל מרכזית לקצבה

  .המועד האמור

  

כי קופת גמל , 2005-ה"התשס, )קופות גמל(לעניין זה נקבע בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

ות במימון מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית היא קופת גמל מרכזית המיועדת לשם השתתפ

  .מעביד- תשלום קצבה לעובדים של עמית

  

, מאחר שמדובר בסוג חדש של קופת גמל ולנוכח פניות שהגיעו למשרדנו, לנוכח האמור לעיל

מצאנו לנכון להבהיר כי חברה שניתן לה רישיון לעסוק בניהול קופות גמל רשאית לנהל קופת גמל 

בון נפרד עבור כל מעביד כשינוהל רישום הקופה תנהל חש. מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 . נפרד לפי שמות העובדים בגינם הועברו התשלומים
  

מצאנו לנכון להכין מסמך אשר כולל הוראות בסיסיות לתקנון קופת , לנוכח האמור לעיל, בנוסף

  .למכתב זהב המסמך "מצ. גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

  

רשאית לפנות  גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית חברה מנהלת אשר מבקשת לנהל קופת

לאגף לצורך קבלת אישור לניהול קופה כאמור ולהגיש לאישור תקנון אשר כולל את ההוראות 

  .האמורות

  

  

  ,בכבוד רב    

  

  כהן ניר    

  ההון שוק על לממונה משנה    

  

  :העתק

  רהאוצ משרד, וחסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה -  ענתבי ידין ח"רו
  האוצר משרד, גמל קופות מחלקת מנהל -  גרייב ואן'רג מר
  האוצר משרד, המשפטית הלשכה -  מסינג אסי ד"עו
  האוצר משרד, המשפטית הלשכה -  לוברט ברוך ד"עו
  האוצר משרד, גמל קופות מחלקת - קורל חנה ח"רו
 
 
 


