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 "ד בטבת התשע"חי
 8112בינואר  1
 

 8112-585חוזר גמל 
 סיווג: כללי >טיוטה<

 
 

 
 תיקון -משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל 

  

, 8115-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 01 -( ו1)ב()53, 55בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()משיכת כספים מקופת גמל()סכומים נמוכים(,  5ותקנה 

 להלן הוראותיי:( ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, התקנות -)להלן  8112-התשע"ו

 כללי .1

לתקנות מאפשרת לעמית למשוך כספים מחשבונות לא פעילים שיש בהם סכומים נמוכים והכל  8תקנה 

לתקנות קובעת כי חברה מנהלת של קופת גמל תשלח לעמיתים אלו הודעה נפרדת,  5כמפורט בתקנות. תקנה 

 עליו יורה הממונה.שבמועד ובנוסח 

( קובע הוראות החוזר –( )להלן 83.3.12"משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל" ) 8112-8-1חוזר גמל 

 למתן הודעה לעמיתים בעלי חשבונות כאמור בדבר זכותם למשיכת הכספים.

מהחשבונות  15%-נמשכו כלעת הזו הרשות( עולה כי  –מהנתונים שבידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן 

של הציבור למשוך את כספו מהחשבונות הקטנים ולאור  הנמוכההקטנים על ידי העמיתים. לאור ההיענות 

העובדה שמשמעות גביית דמי ניהול מינימאליים הינה איפוס היתרות הצבורות בחשבונות הקטנים במשך 

ם בעלי חשבון קטן הזמן, מוצע לתקן את החוזר ולקבוע כי החברות המנהלות יחויבו בשלב זה לשלוח לעמיתי

בחשבון שבו יצוין כי  .( המחאה בדוארחשבון למשיכה יזומה –ש"ח )להלן  1,551-עם יתרה צבורה הנמוכה מ

 . ון מדי שנה עד לכדי איפוס החשבוןש"ח, היתרה הצבורה צפויה לקט 1,551היתרה הצבורה נמוכה מסכום של 

בדבר זכותם  חשבון למשיכה יזומה,לעמיתים בעלי  ותאת החוזר ולקבוע הוראות למתן הודעלתקן , על כן, מוצע

המחאה שתאפשר לעמיתים למשוך  ,ה של חברה מנהלת לצרף למכתבתחובגבי להוראות כן ו ,למשיכת הכספים

כספים באמצעות המחאות  משיכות לביצוע ביחסחובת דיווח לממונה להוסיף כמו כן, מוצע  את כספם.

 בנקאיות.

 

  

 הוראות .2

"משיכת כספים  8112-8-1יראו בחוזר גמל  8112באוגוסט  1תחילתו של חוזר זה ועד ליום בתקופה שמיום 

 ( כאילו:83.3.12מחשבונות קטנים בקופות גמל" )

  – 8בסעיף  .א

 :נאמראחרי "חשבון קטן"  .1

חשבון אשר עמית בקופת הגמל רשאי למשוך ממנו כספים  –""חשבון למשיכה יזומה" 

 .".8112בינואר  1נכון ליום  ₪ 1,551ה של עד בעל יתרה צבור ,בהתאם לתקנות

 :נאמראחרי "כספי התגמולים"  .8

 עמית שבבעלותו חשבון למשיכה יזומה.". -"מוטב" "
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 :נאמר, 5אחרי סעיף  .ב

 א משלוח הודעות לעמיתים5"

חברה מנהלת של קופת גמל, תשלח לעמית שבבעלותו חשבון למשיכה  (א)

, המחאה בנקאית למוטב בלבד לפדיון 8112באוגוסט  1יזומה, עד ליום 

להם זכאי שכספי התגמולים יתרת מ 35% -א יפחת מסכום שלמיידי על 

נכון לשני ימי עסקים לפני מועד הפקת  העמית בחשבון למשיכה יזומה,

ימי עסקים ממועד  2כאמור תישלח לעמית עד המחאה  ;ההמחאה

ית על סכום אבחרה חברה מנהלת לשלוח לעמית המחאה בנק ;הפקתה

 0, תעביר החברה תוך הנמוך ממלוא יתרת כספי התגמולים כאמור לעיל

ימי עסקים ממועד פדיון ההמחאה את יתרת כספי התגמולים לחשבון 

 בו הופקדה ההמחאה.שהבנק 

 

להמחאה כאמור בסעיף קטן )א( תצורף הודעה במתכונת הקבועה  (ב)

 לחוזר זה., לפי העניין, 0או א 5בנספח א

 

קיים ברשות חברה מנהלת של קופת הגמל מספר טלפון נייד של עמית,  (ג)

לחוזר  5אתשלח החברה לעמית הודעת טקסט במתכונת הקבועה בנספח 

ולא  ,הדואר שלח עד ליום שליחת ההמחאה באמצעותית ההודעהזה. 

 ימי עסקים ממועד זה.   2-מוקדם מ

 

 ".8113בינואר  1" יבוא "8112בינואר  1(, במקום "5)2בסעיף  .ג

 

 דיווחים לממונה .3

 :נאמר, א 5אחרי סעיף 

שנשלחו בגינם המחאות בנקאיות על חשבונות קטנים  דוח, 8113במרץ  1עד ליום גוף מוסדי ימסור לממונה 

. הדיווח ייעשה בפורמט אקסל במסגרת זה לחוזר ב' בנספח הקבועה הדיווח במתכונת"( המחאות דוח)להלן: "

 רבעון. מידיכספיים ההדיווחים הנלווים לדוחות 

 

 תחולה .4

 הוראות חוזר זה יחולו על חברות מנהלות של קופות גמל.

 
 
 תחילה .5

 . 8112בינואר  51חוזר זה ביום הוראות של  ןתחילת

  

  
 

 דורית סלינגר  
 הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון  
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 כספי התגמולים מלואהמחאה על נשלחת עבורו  הודעה על זכות למשיכת כספים מחשבון קטן – 3נספח א

 
 א.ג.נ,

 משיכת כספים  בפטור ממס מחשבון קטן הקיים בבעלותךהנדון: 

 

ש"ח למשוך את כספם  1,551-מ רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מאפשרת לבעלי חשבונות קטנים עם יתרה הנמוכה

 באמצעות פדיון המחאה בנקאית המצורפת להודעה זו.

 

ש"ח המנוהל/המנוהלים  1,551-מבדיקה שביצענו, בבעלותך חשבון/חשבונות קטן/קטנים עם יתרה הנמוכה מ

 בחברתנו בהתאם לפירוט הבא:

 

 1יתרת הכספים נכון ליום ____________  מספר חשבון 

  

  

 

שבאמצעותה תוכל לממש את זכאותך  2מצ"ב המחאה בנקאית על יתרת הכספים שברשותך נכון ליום ________ 

 למשיכת הכספים בפטור ממס.

 

 !לתשומת ליבך

 תוקף ההמחאה הוא עד ליום _______.

 אם כבר משכת את הכספים מקופת הגמל, ההמחאה המצורפת לא תכובד. 

 

לממש את לרשותך כספים נוספים. על מנת פדיון ההמחאה ייתכן וייצברו ועד ועד למ 3מיום ___________דע לך! 

 עליך לפעול כלהלן: יתרת הכספים הנותרים בחשבונך לאחר פדיון ההמחאה

 

 )ג( לחוזר[0]הנחיות בהתאם להחלטת החברה ובכפוף להוראות סעיף 

 

הגמל, ייתכן וייגבו מחשבונך  במידה ולא תממש את זכאותך למשיכת הכספים מחשבונך/מחשבונותיך בקופת]

 .[4לחודש( ₪ 2לשנה )שהם  ₪ 28בקופה/מסך חשבונותיך בקופה דמי ניהול בסכום קבוע של 

 

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת הכספים, פנה לאתר האינטרנט של חברתנו שכתובתו 

 ______.___________ או פנה למוקד השירות של חברתנו בטלפון ____

  

                                              
 לפני מועד ההפקה ימי עסקים 8החברה תמלא את התאריך שבו חושבה היתרה הצבורה דהיינו  1
 ימי עסקים לפני מועד ההפקה 8החברה תמלא את התאריך שבו חושבה היתרה הצבורה דהיינו  2
 ימי עסקים לפני מועד ההפקה 8החברה תמלא את התאריך שבו חושבה היתרה הצבורה דהיינו  3
 אין לציין פסקה זו בדיווח לעמית בקופת גמל ענפית או בקופת גמל מבטיחת תשואה. 4
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כספי מ 55%סכום של המחאה על נשלחת עבורו  הודעה על זכות למשיכת כספים מחשבון קטן – 4נספח א

 התגמולים

 
 א.ג.נ,

 משיכת כספים  בפטור ממס מחשבון קטן הקיים בבעלותךהנדון: 

 

למשוך את כספם ש"ח  1,551-רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מאפשרת לבעלי חשבונות קטנים עם יתרה הנמוכה מ

 באמצעות פדיון המחאה בנקאית המצורפת להודעה זו.

 

ש"ח המנוהל/המנוהלים  1,551-מבדיקה שביצענו, בבעלותך חשבון/חשבונות קטן/קטנים עם יתרה הנמוכה מ

 בחברתנו בהתאם לפירוט הבא:

 

 5יתרת הכספים נכון ליום ____________  מספר חשבון 

  

  

 

שבאמצעותה תוכל לממש  7יתרת הכספים שברשותך נכון ליום ________ מ 6____מצ"ב המחאה בנקאית על סך 

ימי עסקים  0תוך יתרת הכספים שיוותרו בחשבונך יועברו על ידינו,  את זכאותך למשיכת הכספים בפטור ממס.

  .ההמחאהאת  תלחשבון הבנק שבו הפקד ,ממועד פדיון ההמחאה

 

 !לתשומת ליבך

 תוקף ההמחאה הוא עד ליום _______.

 אם כבר משכת את הכספים מקופת הגמל, ההמחאה המצורפת לא תכובד. 

 

במידה ולא תממש את זכאותך למשיכת הכספים מחשבונך/מחשבונותיך בקופת הגמל, ייתכן וייגבו מחשבונך ]

 .[8לחודש( ₪ 2לשנה )שהם  ₪ 28בקופה/מסך חשבונותיך בקופה דמי ניהול בסכום קבוע של 

 

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת הכספים, פנה לאתר האינטרנט של חברתנו שכתובתו 

 ___________ או פנה למוקד השירות של חברתנו בטלפון __________.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 ימי עסקים לפני מועד ההפקה 8החברה תמלא את התאריך שבו חושבה היתרה הצבורה דהיינו  5
 %35השיעור מיתרת כספי התגמולים שנשלח כהמחאה לעמית ושלא יפחת משיעור של  6
 ימי עסקים לפני מועד ההפקה 8החברה תמלא את התאריך שבו חושבה היתרה הצבורה דהיינו  7
 אין לציין פסקה זו בדיווח לעמית בקופת גמל ענפית או בקופת גמל מבטיחת תשואה. 8
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 הודעה טקסט על זכות למשיכת כספים מחשבון קטן -5אנספח 

 

 

 שלום,

 

ש"ח המנוהל/המנוהלים  1,551-בבעלותך חשבון/חשבונות קטן/קטנים עם יתרה הנמוכה מ מבדיקה שביצענו,

 .בחברתנו

 

המחאה בנקאית עם יתרת  בדוארהקרובים בעקבות הוראה של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, תשלח אליך בימים 

 הכספים בחשבון/חשבונות שבאפשרותך לממש.

 

 באפשרותך לעשות זאת באמצעים הבאים: ,וח המחאהלמשלאם ברצונך לעדכן את כתובת הדואר 

 ;מספר טלפון רלוונטיבאמצעות הטלפון:  .1

לעמוד עדכון פרטים בחשבון ישיר קישור באמצעות החשבון האישי המקוון שלך באתר החברה בכתובת:  .8

 .המקוון של העמית
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 )"דוח המחאות"( שנשלחו בגינם המחאות בנקאיות דוח לממונה על חשבונות קטנים –נספח ב 

 

 

 את הטבלה להלן יש לדווח עבור כל אחת מקבוצת החשבונות המפורטת מטה:

 חשבונות של עמית ממין נקבה .1

 51חשבונות של עמית שגילו מעל  .8

 9ומעלה 2עמית תושב ישוב המדורג באשכול  לש חשבונות .5

 כלל החשבונות הקטנים שנשלחו עבורם המחאות .0

 

 

 

שנשלחו עבורם חשבונות קטנים  

 המחאות 

 שנפדו המחאות

  8113בינואר  51עד ליום 

   מספר חשבונות

   סך יתרות בש"ח

מספר חשבונות שיתרתם 

 ש"ח 111עד 

  

מספר חשבונות שיתרתם 

 ש"ח 511עד 

  

מספר חשבונות שיתרתם 

 ש"ח 1,111עד 

  

מספר חשבונות שיתרתם 

 ש"ח 1,551עד 

  

 

 

 

 

                                              
 , למ"ס8115כלכלי של הרשויות -מדמ חברתי 9
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