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         לכבוד
     מחלקת קופות גמל  תמנהל – רונית כהןרו"ח 

 המסים בישראל ותש ר
 

 דוא"ל :באמצעות
 

 .נ.ג
 שלום רב,

 

השתלמות למורים או על ידי עגור השהופקדו על ידי קרנות  ) כספי פיצויים  פדיוןהנדון: 

ת הפנסיה בע נותעל ידי עובד הוראה מקופות הגמל ומקר( קרן השתלמות בשנת שבתון

 ו פרישה סיום עבודה א 

 

 פניה דחופה

 

 –  הפקדות בקופות גמל ובקרן פנסיה בשנת שבתון על ידי קרנות השתלמות למורים .1

 רקע 

א' לתקנון שירות עובדי הוראה המפורסם באתר משרד החינוך,    5לפי הוראות סעיף   .1.1

הוכרה  וכן  ובפיקוח  בניהול  בהוראה  ותק  כשנת  הוכרה  ההשתלמות  ושנת  הואיל 

חייבת קרן ההשתלמות לשאת  מנת להבטיח זכות זאת, מת -כשנת ותק לפנסיה ועל

ההפרשות  חישוב  שנה.  אותה  בגין  הפנסיה  זכויות  ברכישת  הכרוכות  בהוצאות 

ובהתייחס  המענק  מחושב  לפיה  המשכורת  בסיס  על  ייעשה  זה,  לעניין  לפנסיה, 

 למשרתו הממוצעת.

הגמל  .1.2 לקופות  פנייתם  בעת  לפנסיה,  ויציאתם  פרישתם  ביום  רבים,  הוראה  עובדי 

הפנסיה   כספי ולקרן  ושל  הפיצויים  כספי  עדכניים של  יתרה  אישורי  לקבל  מנת  על 

טופס   מילוי  לצורך  עבודתם  פניה   161התגמולים שנצברו במהלך תקופת  או בעת 

למסלקה הפנסיונית לקבלת מידע מפורט, מגלים "לראשונה" שנצברו להם גם כספי 

 או "עגור". פיצויים וכספי תגמולים תחת שם מעסיק "קרנות השתלמות למורים" 

תחת  .1.3 ומופיעים  הפנסיה  ובקרן  הגמל  בקופות  שהופקדו  הפיצויים  לכספי  בהתייחס 

למורים"   השתלמות  "קרנות  מעסיק  "עגור"  שם  וההנחיות  או  ההבהרות  )לפי 

 (:2021שקיבלנו מרשות המסים במהלך שנת 

בטופס   .1.3.1 אלו  פיצויים  כספי  לכלול  החינוך  161ובטופס    161אין  משרד  של  א 

נסה( לצורך קבלת אישורים לקופות ולקרן בעת הפניה לפקיד השומה )מס הכ

 הפנסיה. לא מדובר בכספי פיצויים של מעסיק משרד החינוך. 

לבין  .1.3.2 בשבתון  שהיה  ההוראה  עובד  בין  מעביד  עובד  יחסי  היו  ולא  מאחר 

למורים ההשתלמות  עגור  קרנות  של    או  לשעבר  במעסיק  מדובר  באמת  ולא 
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לפי שיעור המס השולי    כספי פיצויים אלו מהווים הכנסה חייבת במס  -העובד  

 של העובד !

רשות   .1.3.3 הנחיות  לפי  אלו  פיצויים  כספי  על  מס  התחשבנות  לבצע  מנת  על 

המסים יש לפנות לפקיד השומה )מס הכנסה( כאשר מצויידים באישורי יתרה 

קופות   הניכויים של  בצירוף מספר תיק  ומקרן הפנסיה  עדכניים מקופות הגמל 

מקרנות    161ולא ניתן לדרוש טופס    161ופס  הגמל וקרן הפנסיה בלבד )אין ט

 לעניין כספי פיצויים אלו(.או מעגור ההשתלמות למורים 

 

הפיצוייםעובדי    –בפועל   .2 כספי  של  פדיון  לבצע  יכולים  אינם  הגמל    הוראה  מקופות 

 ומקרנות הפנסיה 

אלייך  .2.1 פניותיי  לכל  מיום  בנדון  בהמשך  שבהן  האחרונה  לרבות  ובכתב,  פה  בעל   ,

, שלא  הוראההעובדי  כל  בשם  ,  האישית  מבקש את עזרתךשב ונני  ה  30/12/2021

 י עולה בידם למשוך את כספי הפיצויים שלהם והם נופלים בין הכיסאות, בין משרד

 ות הגמל וקרנות הפנסיה.קופהשומה לבין  יפקיד

ב  .2.2 בפנייך  שתיארתי  מונח  –קודם  הבי  מכתכפי  שולחני  מספר  ות  על  של  דוגמאות 

אחד  מקרה    סמכים שלורפים ממצלמכתבי זה  .  של טיפול  בסטטוסים שונים ,  פורשים

   –מפורט באופן לדוגמא, 

הגמל  .2.2.1 קופות  עבור  אישורים  קיבל  ולא  פקיד השומה  למשרד  פנה  א'  בשלב 

  מהם אשר העתק    -המסמכים שהגיש לפקיד השומה  למרות    -וקרנות הפנסיה  

 מצ"ב לעיונך.

ב'   .2.2.2 ובעצתי  בשלב  השומה  פקיד  למשרד  נוספת  פעם  קיבל עם  הפפנה 

הפנסיה   וקרנות  הגמל  קופות  עבור  נושאים אישורים  שקיבל  האישורים  ואולם 

  הגמל   את הכספים בקופותעבורו  ך" כמעסיק שהפקיד  את השם "משרד החינו

העתק מהם  אשר    –המסמכים שהגיש לפקיד השומה  למרות    –  ובקרן הפנסיה

 יונך.מצ"ב לע

  אישורים שקיבל ככל הנראה אינם תקינים, , ביודעין שהבשלב ג' בלית ברירה .2.2.3

בצע פדיון של כספי הפיצויים ואולם  קרן הפנסיה בבקשה לפנה לקופות הגמל ול

ממנו ה דורשת  ב צילום מסך של הודעה שקיבל במסגרתמצ"   –  בקשתו נדחתה

שי הפנסיה  טופס  מציא  קרן  השומה    161לה  פקיד  אישור  השם תחת    –+ 

 עגור"." 

ו ולא יהיה  , הרי ברור שאין לתוםהוא במבוי ס,  עצותכעת אותו הפורש אובד   .2.2.4

טופס   פקיד   161לו  במשרד  שלישית  פעם  ולבקר  "עגור"  ההשתלמות  מקרן 

 הטעם ? מה הרי  –השומה 
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 מענה דחוף ןבמתמיידי צורך  .3

   –  לדוגמאשונים  מקריםכפי שציינתי על שולחני  .3.1

 הרחבהב מעלה  המתואראחד מקרה  .3.1.1

מפקיד  וגמא  לדנוסף  מקרה   .3.1.2 אישורים  קיבל  לא  הפורש  לי  הידוע  ככל  בו 

השומהלמרות    השומה פקיד  במשרד  ביקורים  כך  עונוסף  ,  מספר  קופת    –ל 

פדיון    הגמל לבצע  בקשתו  החינוךחלקי  דחתה  הפיצויים של משרד  כספי   של 

אישור( קיבל  כן  חלקיים    )לגביהם  אישורים  לה  המציא  שהוא  לגבי    –בטענה 

ולא ניתן לבצע פדיון    ל היתרההכספים שנצברו בקופה ולא לגבי כיתרת  חלק מ

 חלקי.

 . שטרם הפנתי לפקידי השומהנוספים מקרים  .3.1.3

 איך מסייעים להם במצוקתם באופן מיידי ? מה עושים ? .3.2

 

   .למוריםמנהלי קרנות ההשתלמות ידידי היקרים,  על פנייתי זו גם אתאני מכתב 

 

לכתב   טעם  מצאתי  קופלא  גמל  מנהלי  מסויות  פנסיה  קרנות  וייתכן או  מאחר  מות, 

 ...כן הלאהסיה וומורה אחד ביצע הפקדות למנורה מבטחים פנסיה והאחר להראל פנ

 

נחיות ברורות הן למשרדי פקידי השומה, הן לקופות הגמל ולקרנות יש להעביר ה

בהק הנישומים  ולציבור  המייצגים  לציבור  והן  מניעת הפנסיה  למען  דם האפשרי 

 מעובד הוראה אחד נוסף. מת נפש נוספת מיותרתעג

 

לא חשבתי שזה כל כך מסובך למשוך כמה : " אסיים במילותיהם של אותם הפורשים

 שקלים מקופת גמל".

 

 כבוד רב,ב

 

 עו"ד )רו"ח( אמיר גבאי

 

 העתק: 
 

 השתלמות למורים העל יסודיים קרן  – מנכ"ל עגור רו"ח בשאר קאסם,
 

 עובדי הוראההשתלמות לקרנות  – מזכיר ומנכ”ל הקרנות – פסח לנדסברגמר 
 
















