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  2009 במרץ 30
  בקשה לתגובה דחופה                

  
  

                  לכבוד
                

   ביטוח וחיסכון, משנה לממונה על שוק ההון,  יואב בן אורמר 
  ביטוח וחסכון, אגף שוק ההון
  משרד האוצר

  1 קפלן' רח
   95091ירושלים 

  
  
  .נ.א

  ,שלום רב
  
  

  2008  –ח "התשס, )3' תיקון מס)(קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים : הנדון
מיום  ) ביטוח וחיסכון משנה לממונה על שוק ההון – מר יואב בן אור(האוצר מכתב : סימוכין

  2009 בינואר 20
 

 2009בינואר  25 מיום מכתבנו לעובדה כיבראשית הדברים הריני להפנות תשומת לבך  .1

 .טרם נענה על ידך

ביטוח  ,של אגף שוק ההון ההחלטה בעקבות ,כפי שציינו בפניך במסגרת פניותינו הקודמות .2

 מעביד-עובד יחסי ניתוק לאחר פיצויים בכספי הטיפול ענייןבוחיסכון במשרד האוצר 

מוצרים ובין בין בוטה אפליה  מתקיימת בומצב נוצר  2009בינואר  20יום וההבהרה מ

בין רבבות ולצערנו כיום גם  ,לבין קופות גמל) פוליסות ביטוח(קופות ביטוח בין , יצרנים

כספי  להורות על השארתקופות הגמל אין אפשרות עמיתי ל, נכון להיוםשכן , מפוטרים

לעומת ) שאינה כפופה לתקנות קופות גמל( פרט של תכנית במעמדבקופת הגמל  הפיצויים

עומדת האפשרות בפניהם ביטוח אשר ההמבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים בחברות 

 .פרטשל תכנית  במעמדבפוליסת הביטוח ויים להורות על השארת כספי הפיצ

ן הולם גם עבור עמיתי קופות פתרובהקדם האפשרי למצוא לעניות דעתי על משרד האוצר  .3

 .הגמל שרבבות מהם מפוטרים לאחרונה ממקום עבודתם

פתיחה  נסב תשומת לבך כי אנו בוחנים אפשרות של, נודה לתגובתך בהקדם האפשרי .4

 .תי קופות הגמל במידה ומצוקתם לא תזכה למענה ולפתרוןים משפטיים בשם עמיבהליכ

  

  ,בכבוד רב

  , אמיר גבאי

  

  רואה חשבון
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  :  העתק
  
  משרד האוצר, ביטוח וחיסכון, ממונה על שוק ההוןה - ח ידין ענתבי "רו

  מנהל רשות המסים –מר יהודה נסרדישי 
  משרד האוצר, סגנית היועץ המשפטי –רביב  –ד נטע דורפמן "עו
  רשות המסים, מנהל מחלקה מקצועית - ח אלדד נוח"רו
  משרד האוצר, מנהל מחלקת קופות גמל , ואן גרייב'מר רג  
  רשות המסים –מנהל מחלקת קופות גמל , ח יעקב כהן"רו  
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