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 כ"ד באדר ב' התשע"ד

 6102במרץ  62
 

 6102-6-0חוזר גמל 
 סיווג: כללי

 
 

 
 

 משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל
  

 

, 6113-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 21 -( ו0)ב()53, 53בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

ות גמל()משיכת כספים מקופת גמל()חשבונות בעלי יתרה תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופל 5ותקנה 

( ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, "הוראת השעה")להלן:  6102-דצבורה נמוכה()הוראת שעה(, התשע"

 להלן הוראותיי:

 כללי .1

שאינם פעילים,  נמוכה צבורה יתרה בעלי מחשבונות כספים למשוך לעמית מאפשרת השעה הוראתל 6 תקנה

מנהלת של  חברה כי קובעתלהוראת השעה  5 תקנה. השעה בהוראת כמפורט והכלקופה קצובה, למשך ת

לקבוע הוראות  בא זה חוזרקופת גמל תשלח לעמיתים אלו הודעה נפרדת, במועד ובנוסח עליו יורה הממונה. 

רסום זכותם למשיכת הכספים, וכן לקבוע הוראות לפ בדבר כאמורבעלי חשבונות  עמיתיםלמתן דיווח ל

 לביצוע ביחסהזכות למשיכת כספים כאמור באתר האינטרנט של החברות המנהלות וכן חובת דיווח לממונה 

 .כאמור משיכות

  

 הגדרות .0

חשבון אשר עמית בקופת הגמל רשאי למשוך ממנו את כספי התגמולים אשר  –"חשבון קטן" 

 מופקדים בו, בהתאם להוראת השעה;

 להוראת השעה; 6נה כהגדרתם בתק – "כספי התגמולים"

 להוראת השעה; 0קופת גמל מורשית כהגדרתה בתקנה  – "גמל קופת"

"דווח שנתי  611202 גמל חוזר להוראות בהתאםשנתי אשר נשלח לעמית  דוח – "לעמית שנתי דוח"

 ".גמל בקופת לעמית

 

 הודעה לעמיתים .0

נפרדת על זכותו למשיכת  אשר בבעלותו חשבון קטן, הודעה לעמית תשלח ,גמל קופתמנהלת של  חברה .א

כספי התגמולים מהחשבון הקטן בהתאם להוראת השעה ועל משמעות הותרת הכספים האמורים בקופת 

הגמל לעניין תשלום דמי ניהול בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()דמי 

 .6102-ניהול()תיקון(, התשע"ד

לחוזר זה, ותשלח לכל המאוחר עד  '1א בנספחה במתכונת הקבועה ההודעה האמורה בסעיף קטן )א( תהי .ב

 . 6102באפריל  51ליום 
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לגבי חשבונות שהחברה המנהלת שלחה בשלהם הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, לא תחול חובת משלוח  .ג

 .6105דוח שנתי לעמית לשנת 

 שנתי דוח בשלהם ת תשלחשהחברה המנהל חשבונות לגבי, לעיל)ג(  -על אף האמור בסעיפים קטנים)ב( ו .ד

האמורה בסעיף קטן )א( במתכונת  ההודעה אתהמנהלת רשאית לשלוח  החברהתהיה , 6105 לשנת לעמית

 .6102באפריל  51לחוזר זה, לכל המאוחר עד ליום  '0א בנספחהקבועה 

לגבי חשבונות שנשלחה בשלהם הודעה כאמור בסעיף קטן )ד(, תהיה החברה המנהלת רשאית לשלוח את  .ה

 .6102באפריל  51עד ליום  6105הדוח השנתי לעמית לשנת 

הוראות סעיף זה יחולו גם על חשבון בקופת גמל בו מופקדים כספים במרכיב הפיצויים בלבד, ואשר  .ו

 ( להוראת השעה. 5( עד )0)6מתקיימים בו התנאים האמורים בתקנה 

 

 פרסום באתר האינטרנט של החברה המנהלת .6

בולט ומודגש בדף הבית של אתר האינטרנט שלה קישור לדף אינטרנט ייעודי בעניין מנהלת תציג באופן  חברה

 :הבאים הפרטים את יכלול האינטרנט דף. בהתאם להוראת השעה וחוזר זהמשיכת כספים 

 מחשבונות קטנים; ופיצויים תגמולים  כספי למשיכת האפשרות בעניין הסבר דברי .א

 ;מחשבון פיםכס למשיכת בחברה המקובלות הדרכים פירוט .ב

באמצעות , קטנים מחשבונותהתגמולים  כספי למשיכת אפשרות החברה תציג(, ב) בפסקהלאמור  בנוסף .ג

 אחד מאלה:

 "ל או בפקס:בדואשליחת המסמכים הבאים   (0

 האינטרנט בדף יוצג אליו קישור אשר העמית ידי על חתום הכספים למשיכת בקשה טופס .א

 ;הייעודי

 ;העמית של הזהות מתעודת העתק .ב

 אליו העמית של הבנק חשבון פרטי הכוללים את מבוטלת המחאה העתקאסמכתא מהבנק או  .ג

 .הכספים יועברו

 פניה לאחד מסניפי הבנק המתפעל של קופת הגמל בצירוף המסמכים הבאים: (6

 ;העמית של הזהות תעודת .א

 יועברו אליו העמית של הבנק חשבון פרטי הכוללים את מבוטלת המחאה אסמכתא מהבנק או .ב

 .ספיםהכ

 

 דיווחים לממונה .5

 ב' כנספח מצורפתה הדיווח במתכונת"( הדוח)להלן: "על חשבונות קטנים  דוחגוף מוסדי ימסור לממונה  .א

, רבעון מידיכספיים ה. הדיווח ייעשה בפורמט אקסל במסגרת הדיווחים הנלווים לדוחות זה לחוזר

 הראשון הרבעון בגין יישלח האחרון וחוהד, 6102 לשנת השני הרבעון בגין יישלח הראשון הדוחכאשר 

 .6103 לשנת

"אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי"  6113-3-01הוראות חוזר גופים מוסדיים  .ב

הצהרות, דוחות וגילויים" לא  –"בקרה פנימית על דיווח כספי  6101-3-7והוראות חוזר גופים מוסדיים 

 יחולו על הדוח.
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 תחולה .4

 ולו על חברות מנהלות של קופות גמל.הוראות חוזר זה יח
 

 תחילה .7

תחילתו של חוזר זה במועד כניסתן לתוקף של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 

 . 6102-גמל()משיכת כספים מקופות גמל()חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה(, התשע"ד

  

 

 

 

  
 

 דורית סלינגר  
 הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון  
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 הודעה על זכות למשיכת כספים מחשבון קטן – 1נספח א

 
 

 א.ג.נ,

 

 מחשבון קטן הקיים בבעלותך ממס בפטורמשיכת כספים  הנדון: 

 

 50.06.6106משרד האוצר יזם מהלך שיאפשר לבעל חשבונות קטנים בקופת גמל שסך היתרה בהם ביום 

 .1למשוך את כספו בפטור מלא ממס₪  7,111לא עלתה על 

  

 בפטור ממס.  -קה שביצענו באפשרותך למשוך את הכספים הצבורים בחשבון0נות המפורטים מטה מבדי

 

 .01.0.09152ביום  מסתיימתמשיכה ה, אפשרות לב שים

 

0מחשבונותיך בקופת הגמל, החל מיום מחשבונךולא תממש את זכאותך למשיכת הכספים  במידה]

 לשנה ₪ 76 של קבוע בסכום ניהול דמיותיך בקופה חשבונ מסך0בקופה חשבונךוייגבו מ ייתכן 0.0.6102

 3[(.לחודש ₪ 2)שהם 

 

 0חשבונות בקופת גמל המנוהלת באמצעות חברתנו: חשבון בבעלותך

 

יתרת הכספים  מספר חשבון

 50.06.6105ליום 

סך דמי הניהול 

 שנגבו

 שיעור דמי הניהול

    

    

 

 ?זכותך את לממש כדי לעשות עליך מה

 [לחוזר)ג( 2ם להחלטת החברה ובכפוף להוראות סעיף ]הנחיות בהתא

 

 

                                              
 .תםלעניין כספי הפיצויים, ככל שישנם, נדרש בירור נוסף לגבי עצם הזכאות למשיכ 1
 ככל שהכספים בחשבונך "נזילים" תוכל למשוך כספים אלו גם לאחר פקיעת הוראת השעה. 2
 אין לציין פסקה זו בדיווח לעמית בקופת גמל ענפית או בקופת גמל מבטיחת תשואה. 3
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לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת הכספים או לצורך קבלת דוח שנתי לעמית, 

פנה לאתר האינטרנט של חברתנו שכתובתו ___________ או פנה למוקד השירות של חברתנו בטלפון 

.__________ 

 

https://www.prisha.co.il/

http://www.gov.il/


 מדינת ישראל
 יסכוןאגף שוק ההון, ביטוח וח -משרד האוצר

  90-5415060פקס':  90-5017111טל':  0199ת.ד  11159ירושלים  1רח' קפלן 

 www.gov.il שער הממשלה :  www.mof.gov.il: אוצר ברשת

 

 

 זכות למשיכת כספים מחשבון קטן הודעה על – 0נספח א

 
 

 א.ג.נ,

 

 מחשבון קטן הקיים בבעלותך ממס בפטורמשיכת כספים  הנדון: 

 

 50.06.6106משרד האוצר יזם מהלך שיאפשר לבעל חשבונות קטנים בקופת גמל שסך היתרה בהם ביום 

 .1למשוך את כספו בפטור מלא ממס₪  7,111לא עלתה על 

  

למשוך את הכספים הצבורים בחשבונך0חשבונותיך בקופה שמתקיימים  מבדיקה שביצענו באפשרותך

 בפטור ממס.  -   2להוראת השעה 6בו0בהם התנאים המפורטים בתקנה 

 

 01.0.0915.3ביום  מסתיימת על פי הוראות השעה משיכהה, אפשרות לב שים

 

החל מיום  0מחשבונותיך בקופת הגמל,מחשבונךולא תממש את זכאותך למשיכת הכספים  במידה]

 לשנה ₪ 76 של קבוע בסכום ניהול דמיחשבונותיך בקופה  מסך0בקופה חשבונךוייגבו מ ייתכן 0.0.6102

 4(.[לחודש ₪ 2)שהם 

 

 

 ?זכותך את לממש כדי לעשות עליך מה

 )ג( לחוזר[2]הנחיות בהתאם להחלטת החברה ובכפוף להוראות סעיף 

 

 

תך למשיכת הכספים, פנה לאתר האינטרנט של חברתנו לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאו

 שכתובתו ___________ או פנה למוקד השירות של חברתנו בטלפון __________.

 

5

                                              
 .לעניין כספי הפיצויים, ככל שישנם, נדרש בירור נוסף לגבי עצם הזכאות למשיכתם 1
תים פיננסיים )קופות גמל()משיכת כספים מקופת גמל()חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה()הוראת שעה(, תקנות הפיקוח על שירו 2

 .6102-דהתשע"
 ככל שהכספים בחשבונך "נזילים" תוכל למשוך כספים אלו גם לאחר פקיעת הוראת השעה.  3
 ה.אין לציין פסקה זו בדיווח לעמית בקופת גמל ענפית או בקופת גמל מבטיחת תשוא 4
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 דוח לממונה על חשבונות קטנים –נספח ב 

 

 

חשבונות קטנים  

שעמדו לפדיון ביום 

0.5.6102 

חשבונות קטנים  

שטרם נפדו בסוף 

 התקופה המדווחת

ים שנפדו חשבונות קטנ

 בתקופת הדיווח

חשבונות קטנים שנפדו 

  0.5.6102החל מיום 

     סך יתרות בש"ח

סך יתרות כספי 

 התגמולים בש"ח

    

     מספר חשבונות

מספר חשבונות שקיים 

 בהם מרכיב פיצויים
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