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עדכוני חקיקה וחוזרים בתחום הפנסיוני
:2016שנת 

1/2016–בחירת סוכן והצטרפות ישירה 1.

1/2016–דמי סליקה -כללים לתפעול מוצר פנסיוני 2.

1/2016–ממשק תשלומים -תקנות התשלומים 3.

1/2016–ע "תקרת הפקדה בגין הפקדת מעסיק לתגמולים ואכ4.

1/2016–" המודל החכם"מסלולי השקעה 5.

7/2016פעימה ראשונה –16תיקון –הגדלת התשלומים לביטוח פנסיוני במשק 6.

11/2016-קרן ברירת מחדל  –הוראות לעניין בחירת קופת גמל7.

:2017שנת 

1/2017פעימה שניה –16תיקון –הגדלת התשלומים לביטוח פנסיוני במשק 1.

1/2017–מיסוי כספי פיצויים 2.

1/2017–רצף קצבה ברירת מחדל 3.

6/2017, 1/2017-קרן השתלמות  /הצטרפות לקרן פנסיה או קופת גמל4.

1/2017–( ניוד)חוזר העברת כספים בין קופות גמל 5.

1/2017–הגדרת המונח נכות בקרן פנסיה 6.

4/2017–איסור זיקה בין עמלת הפצה לדמי ניהול 7.

7/2017–ח מיועדות בקרנות הפנסיה "עדכון חלוקת אג8.

12/2017–שיווק פוליסות אובדן כושר עבודה 9.

6/2017–העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים 10.



עדכוני חקיקה וחוזרים בתחום הפנסיוני

:2018שנת 

3/2018–קבלת מידע ואישור מעסיקים 1.

3/2018–לתקנות מס הכנסה 19עדכון בנוגע לתקנה 2.

3/2018–עדכון חוזר רשות המיסים בעניין משיכת עודפים בקרן מרכזית לפיצויים 3.

6/2018–תקנון פנסיה אחיד4.

6/2018–התייקרות בכיסוי נכות בקרנות הפנסיה 5.

7/2018–( קופות גמל)לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים 21' תיקון מס6.

8/2018–עליונותו של חופש הבחירה של העובד -פסק דין ליליאן לנדסברג נגד גל רוב יועצים 7.

9/2018–אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל 8.

10/2018–ניהול הפקדה מוטבת בקרנות השתלמות וקופות גמל לשכירים 9.

11/2018–ברירת מחדל –תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות 10.

12/2018–פטור מוגדל למענקי פרישה 11.



עדכוני חקיקה וחוזרים בתחום הפנסיוני

:  2019שנת 

1/2019–שירות סוכנים ויועצים ללקוחות 1.

15/2/2019–עדכון תעריפי ביטוח חיים 2.

18/2/2019–יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים 3.

28/3/2019–יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים 4.

3/6/2019–ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל 5.

1/7/2019–חוזר מסמך הנמקה 6.

8/9/2019–טופס שכבות אחיד 7.

1/9/2019–ביצוע תשלומים לקופות פנסיוניות אופן 8.

16/9/2019–פסק דין האקדמיה למוסיקה -חובת השלמת פיצויי פיטורים בעת פרישה 9.

11/11/2019–דחיית ביטול תשלום באמצעות חשבון נאמנות 10.

- 17/02/2020משיכת כספי פיצויים מקופות הגמל על ידי המעסיק11.



עדכוני חקיקה וחוזרים בתחום הפנסיוני

:  2020שנת 

2/1/2020–לפקודת מס הכנסה 232תיקון : חוזר רשות המסים1.

16/1/2020–ץ "עמדת בג-חופש הבחירה של העובד 2.

1/3/2020–תיקון –העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים 3.

4/2020–פסקי דין בנושא שייכות הרווחים על הפיצויים בפוליסות ביטוחי מנהלים ותיקות 4.

11/6/2020–( הוראת שעה( )כיסויים ביטוחיים בקופות גמל( )קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 5.

9/2/2021ועד 10/8/2020–הוראת שעה -משיכה מוקדמת מקרן השתלמות 6.

ועדת הכספים אישרה העברת כספים מקופת גמל להשקעה לקופה לקצבה7.

3/8/2020–עם הטבות מס וניוד בין קופות גמל להשקעה 

10/2020–דחיית מועד הפסקת שימוש בחשבון נאמנות 8.

10/2020-מסמך התייעצות עם השוק-2025פנסיוני 9.



עדכוני חקיקה וחוזרים בתחום הפנסיוני

:  2021שנת 

2021תקרות הפקדה לשנת 1.

3/2021–תשלומי השלמה ופיגורים 2.

3/2021–עמי מלונות הכשרת הישוב נגד שני בן -פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה 3.



עדכוני חקיקה וחוזרים בתחום הפנסיוני



בחירת סוכן והצטרפות ישירה

1/2016:תאריך תחולה

יועץ  / משווק/הוסדר חופש הבחירה של העובד בבחירת סוכן , 2016במסגרת חוק ההסדרים לשנת ➢

.י רצונו וללא קשר לגוף שמבצע תפעול עבור המעסיק או לפעול באופן ישיר מול הגוף המוסדי"עפ

,  מעסיק לא יתנה את הפקדת הכספים לקופת גמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד➢

בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות  

.  אחרות בקופת הגמל



דמי סליקה–חוזר כללים לתפעול מוצר פנסיוני 

1/2016:תאריך תחולה

, 2005ה "התשס, (שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים, ייעוץ)לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

,  שלעובדיו הוא נותן שיווק פנסיוני, סוכן רשאי לתת שירותי תפעול למעסיק1/2016-החל מ

:התקיימו התנאים הבאיםרק אם 

:  הסוכן ייגבה מהמעסיק דמי סליקה חודשיים עבור כל עובד לפי הגבוה מבין➢

.מ"מע+ ח "ש10.5מ לבין "מע+ מסך התשלומים שהעביר המעסיק בגין העובד 0.6%

.י הגוף המוסדי לסוכן"דמי הסליקה יופחתו מהעמלה שמשולמת ע➢

.דמי הניהול שמשלם העובד יופחתו בשיעור הפחתת העמלה➢

,  (קופות גמל)לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 20נבחרה עבור העובדים קופת ברירת מחדל לפי סעיף ➢

הסכמים קיימים עד  /י המעסיק בהליך תחרותי"קופה שנבחרה ע/י המדינה"קרן שנבחרה ע: 2005ה "תשס

31/3/2019.



ממשק תשלומים-תקנות התשלומים 

1/2016:תאריך תחולה

עובדים ומעלה להעביר דיווחים לקופות הגמל רק 100חובה על מעסיקים להם 1/1/2016-החל מ➢

.באמצעים דיגיטליים ובמבנה הנתונים שנקבע בתקנות תשלומים לקופת גמל

משרד האוצר קבע מבנה אחיד להעברת מידע על הפקדת תשלומים לקופת גמל ולמתן היזון חוזר  ➢

במסגרת הדיווח נדרש מעסיק לדווח לגוף מוסדי על אופן הפקדת התשלומים  . מגוף מוסדי למעסיק

. סך התשלומים שהופקדו לאותה קופה ועל הפסקת הפקדות לקופה, לקופת גמל

במענה לדיווח המועבר על ידי מעסיק נדרש גוף מוסדי להעביר היזון חוזר על עצם קליטת הדיווח ועל  ➢

.אופן רישום זכויות העובד במערכות המידע שלו



ע"תקרת הפקדה בגין הפקדת מעסיק לתגמולים ואכ

1/2016:תאריך תחולה

נחשבו  7.5%הפקדות המעסיק לתוכנית פנסיונית של העובד לפי שיעור הפקדה של 31/12/2015-עד ה➢

(.38,000₪-כ)פעמים השכר ממוצע במשק4שכר שחייב במס הכנסה רק מעל שכר של 

ע לתוכנית פנסיונית"תקרת השכר אשר תגמולי המעסיק כולל אכ1/2016החל מ ➢

פעמים השכר הממוצע  2.5לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד הינה 7.5%לפי שיעור הפקדה של 

.לחודש₪ 1,978מדובר בסכום הפקדה מרבי של , (2021בשנת ₪ 26,378)במשק 

.



"המודל החכם"מסלולי השקעה 

1/2016:תאריך תחולה

,גוף מוסדי נדרש להקים מסלולי ברירת מחדל תלויי גיל, 1/1/2016-החל מ➢

.ביטוחי מנהלים וקופות גמל, בקרנות הפנסיה

3יצורפו באופן אוטומטי למודל תלוי גיל לפי , מצטרפים חדשים שלא בחרו מסלול השקעה➢

:טווחים

.השקעה באפיק או במכשיר השקעה מסוים–מסלולי השקעה מתמחים או משולבים ➢

.מסלולים כלליים בלבד רק בפוליסות פרט ובקרנות השתלמות➢

ניתן לבחור במסלולי השקעה תלויי גיל גם בפוליסות ביטוחי מנהלים  1/1/2017-החל מ➢

מסוג קלאסיות  ( 31/12/2003עד 1/1/1992-ששווקו החל מ)ועצמאים משתתפות ברווחים 

.ועדיף



16תיקון –הגדלת התשלומים לביטוח פנסיוני במשק 

1/2017, 7/2016:תאריך תחולה

.  נחתם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק23/5/2016-בתאריך ה➢

.צו זה חל על כלל העובדים והמעסיקים

יוגדלו שיעורי ההפקדות לתגמולים מהשכר הקובע בכל סוגי  7/2016בצו נקבע כי החל משכר חודש ➢

:בשני שלבים כדלקמן( קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה)המוצרים הפנסיוניים 

.משכר קובע6%-לא יפחת מ–בנוסף רכיב פיצויים * 

ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב, כהגדרתו בהסכם החל על העובד–שכר קובע * 

.על פי צו ההרחבה לפנסיית חובה

הפקדת עובדהפקדת מעסיקהחל מחודש שכר

7/20166.25%5.75%

1/20176.5%6%



קרן ברירת מחדל–הוראות לעניין בחירת קופת גמל

11/2016:תאריך תחולה

,  לחוק קופות הגמל קובע כי מעסיק רשאי להפקיד תשלומים בעד עובד שלא בחר קופת גמל' ב20סעיף 

ונקבע כי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון רשאי לתת הוראה  , על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן

.לביצוע סעיף זה

:בחוזר נקבע כי מעסיק יפקיד תשלומים בעד עובד שלא בחר קופת גמל כאמור לאחת מאלה

.י הממונה"י ההליך שנקבע ע"קרן ברירת מחדל נבחרת ע➢

.י המעסיק"קופת ברירת מחדל שנבחרה בהליך תחרותי ע➢

:היו1/11/2016-31/10/2018י הממונה לתקופה "קרנות הפנסיה שנבחרו בהליך שנקבע ע

.מצבירה0.01%, מהפקדה1.31%דמי ניהול של –מיטב דש גמל ופנסיה ➢

.מצבירה0.001%, מהפקדה1.49%דמי ניהול של –הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה ➢

.שנים לפחות ממועד ההצטרפות לקרן10שיעורי דמי הניהול יהיו בתוקף למשך ➢

אך  , ימשיך להיות בתוקף עד לתום תקופת ההסכם, 13/3/16הסכם ברירת מחדל שנערך לפני יום 

.31/3/19לא יאוחר מיום 



2017/18מיסוי כספי פיצויים במסגרת חוק ההסדרים 

1/2017: תאריך תחולה

:מיסוי הפקדות שוטפות על חשבון מרכיב הפיצויים מעל תקרה

יחשבו לשכר עבודה  , תקרת הפיצוייםהפקדות המעסיק על חשבון מרכיב הפיצויים העולות על 2017החל מינואר ➢

. כבר במועד הפקדתם והם יחויבו במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי ומס בריאות כקבוע בחוק

יראו  תקרת הפיצוייםסכומים שהפקיד המעביד בקופות גמל לקצבה על חשבון מרכיב הפיצויים עד , לעומת זאת➢

.אותם כהכנסת עבודה בידי העובד במועד שבו יקבלם כלומר במועד הפרישה מהעבודה לפי הדין הקיים היום

2021לפי תקרת )לשנה הנמוך מבניהם 34,900₪משכורת העובד בעת ההפקדה או סך של  -תקרת הפיצויים➢

₪ 2,907מדובר בסכום הפקדה חודשי של , (צמוד לשיעור עליית השכר הממוצע במשק שיותאם אחת לשנה

(.48,450*6%או 34,900*8.33%)=

.הוראה זו לא חלה על סכומי פיצויים שמפקיד המעביד בקרן פנסיה ותיקה➢

:חוב ותק פיצויים–מיסוי תשלומי השלמה 

כך שמעל לתקרה הסכומים יחשבו כהכנסת עבודה של תקרת השלמת לפיצוייםעבור הפקדות חוב ותק פיצויים יש ➢

.העובד החייבת במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי ומס בריאות כקבוע בחוק במועד ההפקדה

סכומים שהפקיד המעביד בקופות גמל לקצבה על חשבון השלמה לפיצויים עד תקרת ההשלמה  , לעומת זאת➢

לפיצויים יראו אותם כהכנסת עבודה בידי העובד במועד שבו יקבלם כלומר במועד הפרישה מהעבודה לפי הדין 

.הקיים היום

לחודש כפול הוותק בניכוי סכומי הפיצויים שהופקדו בקופות  ₪ 34,900שכר העובד עד –תקרת השלמה לפיצויים➢

.  לתקרת הפיצוייםושלא נוכה בגינם מס במועד ההפקדה מפני שהיו מתחת 



2017/18מיסוי כספי פיצויים ורצף קצבה במסגרת חוק ההסדרים 

1/2017: תאריך תחולה

:משיכת כספי הפיצויים הנובעים מהפקדות שנוכה בגינן מס בעת ההפקדה

יהיו חייבות במס בשיעור של  , אשר בגינן שילם העובד מס בעת ההפקדה, הפקדות לפיצויים מעל התקרה➢

חישוב זה יחול גם  . ולא יכללו בהתחשבנות המס שמבצעים בגין מענק פרישה, על הרווחים הנומינליים15%

.בעת משיכה חלקית ויש לחשב את הרווח היחסי שגלום במשיכה החלקית ולמסות אותו בהתאם

(.קצבה מוכרת)עובד שיהיה מעוניין לקבל קצבה מסכומים אלה ייהנה מפטור מוחלט ממס ➢

ימוסולא גם הרווחים בגין סכומים אלו יהיו פטורים ממס והם  –במקרה פטירה ותשלום הפיצויים לשאירים ➢

.15%במס בשיעור של 



2017/18רצף קצבה ברירת מחדל במסגרת חוק ההסדרים 

1/2017: תאריך תחולה

ללא צורך בפניה ברצף קצבהלפיה יראו את העובד כאילו בחר ברירת מחדלנקבעה 1/1/2017-החל מה➢

.לפקיד השומה

ברירת המחדל קובעת כי אם סך כספי הפיצויים שנצברו לעובד בכל קופות הגמל לקצבה אינו עולה על➢

:מביןהגבוהסך התקרה שהינה 

יראו את העובד כאילו בחר , (2021לפי תקרת שנת )כפול הותק ₪ 34,900או משכורת עד ₪ 364,330

.ברצף קצבה אלא אם הודיע אחרת לפקיד השומה

תבוצע  , אם סכומי הפיצויים שנצברו לעובד בכל קופות הגמל לקצבה עולים על סכום התקרה האמורה➢

התחשבנות המס כרגיל ובמידה והעובד יהיה מעוניין ברצף קצבה הוא יהיה חייב לפנות לפקיד השומה כפי  

.שמקובל היום



קרן השתלמות/הצטרפות לקרן פנסיה או קופת גמל

6/2017, 1/2017: תאריך תחולה

קופות גמל וקרנות השתלמות וכן לקבוע  , לקרנות פנסיהתהליך הצטרפות אחידמטרת החוזר היא לקבוע 

.טפסים אחידים

(9-10סעיפים )בנוסף נקבע בחוזר תהליך איחוד קרנות פנסיה 

בנושא איחוד קרנות ( 'נספח ח)ימי עסקים מההצטרפות תשלח קרן הפנסיה הודעה ללקוח 10תוך 1.

.שאין הפקדות אליהן

תפנה הקרן למסלקה לקבלת פרטים על קרנות בהן , אם הלקוח לא הודיע על סירוב להעביר פרטים2.

.הלקוח לא מפקיד

(.'נספח ט)תשלח החברה הודעה ללקוח , אם נמצאו ללקוח קרנות שאליהן הוא לא מפקיד3.

(.בהנחה שניתן לבצע הניוד לפי תקנות הניוד)יבוצע האיחוד , אם הלקוח לא הודיע על סירוב לאיחוד4.

כאשר הצבירה של הקרן המקיפה תעבור למקיפה , העברת הכספים תהיה גם עבור קרן כללית5.

.והכללית לכללית

.את תהליך הניוד בין הקרנות( 10בסעיף )החוזר מפרט 6.

תהליך זה לא יחול אם במקביל להצטרפות העמית ביקש מהקרן לבצע איתור של קרנות לא פעילות

.ועקב כך העביר בקשה לניוד



(ניוד)חוזר העברת כספים בין קופות גמל 

1/2017: תאריך תחולה

.ימי עסקים12נקבע שמשך הזמן לניוד יהיה 1/1/2017-בחוזר שתחולתו הינה מה

:החוזר מבחין בין סיבות מהותיות וטכניות לדחיית ביצוע הניוד

.תהליך ניוד חדש=דחיה מהותית ➢

.ימים לביצוע הניוד יחל רק לאחר שיתוקנו הליקויים10מניין של =דחיה טכנית ➢



הגדרת המונח נכות בקרן פנסיה

1/2017: תאריך פרסום 

הדן בהגדרת הנכות  ( מנורה מבטחים פנסיה וגמל' ליאור מועלם נ)מדובר בפסק דין מנחה של בית הדין הארצי לעבודה ➢

.תוך אבחנה מההגדרה בפוליסת ביטוח, בקרן פנסיה

:לפיה, ביטוח וחסכון, אשר נתמכה גם בעמדת הממונה על רשות שוק ההון, בית הדין אימץ את פרשנות קרן הפנסיה➢

"מנת שתיחשב לעבודה מתאימה–ניסיון על או הכשרה או די שבעבודה מתאימה לאחת מאמות המידע השכלה "

בסיפא לפסק הדין ישנה אמירה מפורשת בעניין החובה להזהיר עמיתים בקרנות פנסיה מפני הסתפקות בביטוח הקיים  ➢

:בקרן

...  הוא אינו זכאי לתשלום...למרות שחלה ירידה משמעותית בהכנסתו... הינה קשה... תוצאת פסק הדין"

בלבד בנסיבות בהן נפגעת יכולתו להקנות ביטוח חלקי משמעות הדברים היא שרכישת ביטוח בקרן הפנסיה עשויה 

וכפועל יוצא מכך נגרמת לו גם ירידה , של העמית להמשיך לעסוק בתחום העיסוק המסוים שבו עבד בעבר

על פני הדברים נראה שלפחות חלק מעמיתי קרנות הפנסיה אינם  .... כפי שהיה מקרה זה, משמעותית בהכנסות

נראה שיש מקום  , נוכח האמור. מודעים לכך שביטוח הנכות במסגרת הביטוח הפנסיוני מקנה להם ביטוח חלקי

על מנת שיוכלו לכלכל את  , נכותלפנסיתלשקול דרכים ליידע את עמיתי קרנות הפנסיה בדבר מהות והיקף הזכאות 

למקרה שמצב בריאותם ימנע מהם להמשיך לעבוד בעיסוקם הספציפי  , צעדיהם ולשקול אם לרכוש ביטוח נוסף

".ויגרום לירידה בהכנסתם



איסור זיקה בין עמלת הפצה לדמי ניהול

4/2017: תאריך תחולה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים  2/1/2017-בתאריך ה➢

של חברי  2016-ו"התשע, (איסור זיקה בין עמלת הפצה לדמי ניהול()17' תיקון מס()קופות גמל)פיננסיים 

.מיכל בירן וקבוצת חברי כנסת, הכנסת מיקי זוהר

על  , נקבע שעמלת ההפצה המשולמת לסוכן לא תחושב בזיקה לדמי הניהול שחברה מנהלת גובה מעמיתיה➢

מנת למנוע הטיה מצד הגופים הפיננסיים כלפי סוכנים פנסיונים כדי שימליצו ללקוחותיהם על מוצרים  

.פנסיונים שדמי הניהול שלהם גבוהים



ח מיועדות בקרנות הפנסיה"עדכון חלוקת אג

7/2017: תאריך תחולה

:רקע

.  מנכסי הקרן30%ח מיועדות לקרנות הפנסיה המקיפות בגובה של "מדינת ישראל מנפיקה אג

.מהכספים30%ח המיועדות מהוות רשת בטחון לחוסכים על "האג

נגרם גרעון אקטוארי גדול בקרנות הפנסיה וזאת כיוון שחישוב הקצבאות , עקב הריבית האפסית בשוק בשנים האחרונות
.  4%מתבסס על ריבית שנתית של 

זקיפת תשואה בקרן פנסיה חדשה ( )קופות גמל)נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 1/7/17בתאריך 

.ח המיועדות בקרנות הפנסיה"אשר קבעו חלוקה חדשה של האג, (מקיפה

30/6/17ח מיועדות עד "חלוקת אג

.  מהכספים30%כך שכל עמית קיבל רשת בטחון על , ח המיועדות התחלקו בין כל העמיתים בקרן הפנסיה"האג

בשנים האחרונות סבלו העמיתים  , מנגד(. בהתאם למסלול ההשקעה שבחר העמית)שאר הכספים הושקעו בשוק ההון 

.מגרעון אקטוארי גבוה

1/7/17-ח מיועדות החל מ"חלוקת אג

:ח המיועדות מתחלקות באופן הבא"האג

.  ח מיועדות על הכספים"אג60%יקבלו , (נכות, שארים, פנסיה)מקבלי הקצבה 

"(.החוסכים: "להלן)ח המיועדות יתחלקו בין שאר העמיתים בקרן "יתרת האג

.  ח מיועדות"החוסכים יקבלו פחות אג, המשמעות היא שככל שיש יותר מקבלי קצבה בקרן

ולעדכן את החלוקה , מידי רבעון, ח בין עמיתים מקבלי קצבה לבין החוסכים"קרנות הפנסיה נדרשות לבחון את חלוקת האג
.נקבע מנגנון לביצוע איזון אקטוארי בין הקרנות, כמו כן. במידת הצורך

נתון זה הינו  , כאמור, אולם. לחוסכים28%-למקבלי קצבה וברוב הקרנות כ60%ח המיועדות היא "חלוקת האג, נכון להיום

.דינמי

,  60%-מקבלי קצבה : קבוצות גיל3ח המיועדות לפי "יחולקו האג2023משנת : הערה

.אם יישאר, ח המיועדות"יתרת האג-50חוסכים מתחת לגיל , 30%עד -50חוסכים מעל גיל 



שיווק פוליסות אובדן כושר עבודה

12/2017: תאריך תחולה

לשיווק תכניות אובדן כושר עבודה במתכונת החדשה לשכירים  ,חברות הביטוח קיבלו את אישור רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון 

" .קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח אובדן כושר עבודה"ועצמאיים בהתאם להוראות חוזר 

לא)הסכמי מעסיק לאובדן כושר עבודה מפעלי יהיו בתוקף עד תום ההסכם עם ההרחבות הקיימות בהסכם ! חשוב לציין

(.ניתן יהיה לרכוש הרחבות נוספות מעבר להרחבות הקבועות בהסכם

.אין שינוי והתכנית תמשיך בתנאים הישנים1/8/2017לגבי מבוטחים להם תוכנית אובדן כושר עבודה שנפתחה עד 

"שיווק פוליסות אובדן כושר עבודה"7/12/2017ביטוח וחיסכון ביום , בהתאם להבהרה שהוציאה רשות שוק ההון

(.למעט קרן פנסיה ותיקה)על רובד השכר המבוטח בקרן הפנסיה חדש לא ניתן לרכוש כיסוי לאובדן כושר עבודה 

:שתכלול" מטריה לקרן פנסיה"מבוטחי קרן הפנסיה יוכלו לרכוש אך ורק , בהתאם לחוזר

.הרחבה לעיסוק ספציפי1.

הרחבה זו ניתן לשווק רק לעמית שנמצא בתקופת האכשרה ומיד בתום תקופת האכשרה  )הרחבה לביטול תקופת אכשרה 2.

(.ההרחבה תבוטל

הרחבה זו נועדה למקרה בו הקרן תקזז תשלומים מגורם ממשלתי ובמקרה זה  )הרחבה לביטול קיזוז פיצוי מגורם ממשלתי 3.

(.המבטח ישלם את הסכומים שקוזזו

".ביטוחיתמטריה "חברות הביטוח משווקות מוצר זה הקרוי בשם , יצוין כי



המשך-שיווק פוליסות אובדן כושר עבודה 

12/2017: תאריך תחולה

מאפייני התוכנית החדשה לכיסוי מפני אובדן כושר עבודה  

.והרחבות לבחירה, אחיד לכל החברות, התוכנית במתכונת החדשה כוללת כיסוי בסיס

:להלן מאפייני התוכנית

כיסוי הבסיס  

אם עקב מחלה או תאונה נשלל כושר העבודה של המבוטח באופן זמני או קבוע בשיעור של : הגדרת אובדן כושר עבודה•

,  לעסוק בעיסוק שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיה נבצר ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר, לפחות75%

(.שנים3" = לפני קרות מקרה הביטוח)"לפני קרות מקרה הביטוח , השכלתו והכשרתו, התואם את ניסיונו

.הפרמיה משתנה מדי שנה•

.לפי הגבוה מבניהם, חודשים לפני קרות מקרה הביטוח3חודשים אחרונים או 12שכרו של המבוטח יקבע על פי ממוצע •

.ללא חיתום( בחמש השנים האחרונות60%ועד סך של )בשנה 15%גידול שכר ריאלי עד לגובה : גג חתם•

.חודשים3תקופת המתנה של •

:הרחבות מובנות2יכלול כיסוי הבסיס  , כמו כן•

o (.74%עד 25%)כיסוי לאובדן כושר עבודה חלקי

oהזמניהריסקלאחר סיום , אפשרות לרכישת ברות ביטוח בהיעדר עבודה.



המשך-שיווק פוליסות אובדן כושר עבודה 

12/2017: תאריך תחולה

הרחבות

.  החוזר קבע רשימה סגורה של הרחבות שחברות הביטוח יכולות להציע למבוטח

.חברות הביטוח השונות בחרו להציע הרחבות שונות מבין האפשרויות הקיימות

:להלן רשימת ההרחבות המלאה

(.אפשרי למקצועות מסוימים)הגדרת עיסוק ספציפי •

.יזה'קיצור תקופת המתנה או פרנצ•

.  ביטול קיזוז פיצוי מגורם ממשלתי•

(.בחמש שנים האחרונות, בהתאמה, 80%או 70%-לשנה מוגבל ב25%או 20%)גג חתם מוגדל •

.ביטול חריג•

.תשלום נוסף במקרה סיעוד•

(.חודשים60/חודשים48/חודשים36)הארכת הצמדת הפיצוי החודשי למדד •

(.לשנה2%או 1%)הגדלת תגמולי הביטוח בתקופת אובדן כושר עבודה •



קבלת מידע ואישור מעסיקים

4/3/2018: תאריך תחולה

הנה כי לא נדרשת חתימת  " קבלת מידע ואישור ממעסיקים"משמעותו המעשית של חוזר הפיקוח על הביטוח

.מעסיק על טפסי הביטוח הפנסיוני

המעסיק אינו צריך לחתום על  , ת/מוסבר כי בכדי לחזק את זכות הבחירה של העובד4/3/2018בחוזר מיום 

.ת/המסמכים הקשורים לתכנית הפנסיונית של העובד

לפעול לפי הנחיות  , בתי השקעות, חברות הביטוח, קופות הגמל, קרנות הפנסיה: למעשה מונחים היצרנים

:  ת וכי לא נדרשת התייחסות של המעסיק לעניינים הבאים/העובד

קבלת בעלות למעסיק חדש על תכנית קיימת של העובד➢

בקשה מטעם העובד לעריכת שינויים בתוכנית הביטוח הפנסיונית➢

.מסמכי ההצטרפות של העובד לתכנית ביטוח פנסיונית➢

למעט סוגיה של בחירת מסלול השקעה  , המסמכיםמעסיקים אינם חותמים על , ממועד תחולת החוזר, לפיכך

.עדיין נדרשת חתימת מעסיק, בה על פי חוות דעת שנתקבלהשונה מברירת המחדל על רכיב הפיצויים 



לתקנות מס הכנסה  19עדכון בנוגע לתקנה 

26/3/2018: תאריך תחולה

בעל קופת גמל או ביטוח מנהלים בהם לא ניתן להגדיל הפקדות  -חוסך , לתקנות מס הכנסה19על פי תקנה ➢

ולא ניתנה לוחויב לפתוח תוכנית חדשה באותו גוף מוסדי(תגמולי עובד5%תגמולי מעסיק ו5%מעבר ל )

.הזכות לבחור היכן להפקיד את יתרת החיסכון

.והוסרה המגבלה שחייבה להפקיד היתרה באותו גוף מוסדי19עודכנה תקנה , 3/2018-ב➢

כיום יכול המבוטח להפקיד את יתרת ההפקדות בכל גוף שיבחר וזאת בתנאי שהתכנית ההפרשית  , לאור זאת

.הינה לאותה מטרה של הקופה המקורית

:לדוגמא

,לקוח שיש לו ביטוח מנהלים מבטיח תשואה שבו לא ניתן להגדיל את אחוז ההפקדה לרכיב התגמולים

יכול הלקוח להפקיד את יתרת  , לאחר עדכון התקנה. חברת ביטוחבאותהחויב לפתוח פוליסה הפרשית 

.ההפקדות בחברה אחרת או לנייד את הפוליסה ההפרשית הקיימת לחברה אחרת



תקנון פנסיה תקני

1/6/2018: תאריך תחולה

.התקנון התקני בקרנות הפנסיה1.6.2018-נכנס לתוקף ב, ביטוח וחיסכון, בהתאם להנחיות רשות שוק ההון

(.עדיין קיימים שינויים קלים בין התקנונים, למרות זאת)התקנון התקני כולל שינויים במטרה ליצור פשטות ואחידות בשוק הפנסיה 

:להלן יובאו מספר שינויים מרכזיים בתקנון החדש

מסלולי ביטוח➢

(.עליהם יוכלו הקרנות להוסיף מסלולים נוספים באישור הרשות)מסלולי ביטוח חדשים 7ביטוח וחיסכון קבעה , רשות שוק ההון

:המסלולים הינם7

מסלול ברירת מחדל למצטרפים חדשים-(ומעלה41למעט גברים מגיל )לשארים 100%-לנכות ו75%מסלול ביטוח •

(ומעלה47למעט גברים מגיל )לשארים 100%-ו( ומעלה41למעט גברים מגיל )לנכות 75%מסלול ביטוח •

(ומעלה41למעט גברים מגיל )לשארים 100%-ו( ומעלה41למעט גברים מגיל )לנכות 75%מסלול ביטוח •
לשארים40%-לנכות ו75%מסלול ביטוח •

(.ומעלה45למעט גברים מגיל )לשארים 100%-לנכות ו37.5%מסלול ביטוח •

לשארים40%-לנכות ו37.5%מסלול ביטוח •

למעט גברים מגיל  )לשארים 100%-ו-(ומעלה41למעט גברים מגיל )לנכות 75%מסלול ביטוח , 60מסלול לפורשים עד גיל •

(ומעלה49

,שימו לב

(.בהנחה של רצף ביטוחי)הגיל המפורט במסלולים הינו גיל ההצטרפות המקורי 

.עמיתים קיימים יישארו במסלול הקיים ויוכלו לבחור לעבור לאחד המסלולים החדשים בכל שלב

(מחדלברירת )67, 64, 62, 60: אפשרויות לגיל תום תקופת ביטוח4במסלולים החדשים יוכל העמית לבחור מבין 



המשך-תקנון פנסיה אחיד 
1/6/2018: תאריך תחולה

וויתור שארים➢

.  כך שלא יצטרך לשלם עבור כיסוי זה, יכול לוותר על כיסוי לשארים, (לפי הגדרת התקנון)עמית בקרן הפנסיה אשר אין לו שארים 

וזאת בתנאי שלא השתנה הסטטוס  )בתום השנתיים יוכל העמית להאריך את הוויתור לשנתיים נוספות . הוויתור הינו לשנתיים
(.המשפחתי

.  ישלם דמי ביטוח עבור החלת תקופת אכשרה לכיסוי השארים, עמית המבקש לבצע וויתור על כיסוי השארים, לפי התקנון החדש

המשמעות של וויתור זה הינה כי תקופת האכשרה בגין כיסוי השארים תחל  . עמית שיהיה מעוניין בכך יוכל לוותר על תשלום זה
.רק מהיום בו ישלם עבור כיסוי לשארים

תקופת המתנה לקצבת נכות➢

העמית  , כחלק מתנאי התקנון. לאחר האירוע המזכה61-עמית יהיה זכאי לקבלת קצבת נכות החל ביום ה, בהתאם לתקנון החדש

העמית יוכל לוותר על תשלום . שמשמעה תשלום קצבת נכות כפולה בחודש השלישי ובחודש הרביעי" קצבת נכות כפולה"מכוסה ב

.עבור כיסוי זה

נכות מתפתחת➢

".נכות מתפתחת"בתקנון החדש יכול עמית לרכוש כיסוי של 

.לשנה2%-כיסוי זה מגדיל את קצבת הנכות לעמית הנמצא באובדן כושר עבודה  ב

שכר קובע  ➢

:השכר הקובע לכיסויים ביטוחיים הינו הגבוה מבין

חודשים אחרונים3-ממוצע השכר ב•

חודשים אחרונים12-ממוצע השכר ב•

החודשים האחרונים12-חודשים שקדמו ל12-ממוצע השכר ב•
.פעמים השכר הממוצע במשק3-אך לא יותר מ•

התיישנות לתביעות נכות ושארים

.שנים7שנים ולתביעת שארים 3לתביעת נכות נקבעה תקופת התיישנות של 



התייקרות בכיסוי נכות בקרנות הפנסיה  
1/6/2018: תאריך תחולה

אשר ניתנים לשינוי באישור הממונה על  , הפועלת לפי הכללים הכתובים בתקנון הקרןתוכנית לביטוח פנסיוניקרן הפנסיה היא

.ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון

ושינויים בעלויות של הכיסויים  , שינויים במסלולי הביטוח, בין היתר, בוצעו מספר שינויים בקרנות הפנסיה שכללו1/6/2018-ב

.הביטוחים

,  לנכותהביטוחיבעלות הכיסוי 180%עד 70%בוצעה התייקרות משמעותית של , על פי עדכון של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון 

.וזאת עקב תמחור חסר שהיה בשנים האחרונות, מין ורמת שכר, התייקרות זו תגיע למאות שקלים ותשתנה לפי גיל

נגבה בקרנות הפנסיה אוטומטית מתוך הפרמיה המשולמת בדומה –כיסוי נכות המכסה את המבוטח מפני אובדן כושר עבודה 

.היתרה מופנית לחיסכון לפנסיה . לפרמיה עבור כיסוי לשארים

.התייקרות כיסוי הנכות מפחיתה את הסכום המופנה לחיסכון

5/3/2018בתאריך TheMarker-פורסם ב* 



(קופות גמל)לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים 21' תיקון מס

8/7/2018: תאריך תחולה

.לחוק פיצויי פיטורין26וסעיף 14י מעסיק וזאת בכפוף לסעיף "התיקון מסדיר את תהליך משיכת פיצויים ע

התיקון קובע כי מעסיק יוכל למשוך כספי פיצויים שהפקיד עבור עובדו בקופת גמל  אישית לפיצויים או במרכיב פיצויים בקופת גמל 

:מעביד ובהתקיים אחד מהמקרים הבאים-לקצבה רק לאחר סיום יחסי  עובד 

פסק דין הצהרתי שמאשר כי העובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות , חודשים מסיום יחסי עבודה4תוך , המעסיק המציא לקופה. 1

.וכי המעסיק זכאי לכספי הפיצויים, בהתאם לדין או להסכמים, שאינן מזכות בפיצויי פיטורין

אסמכתא המעידה כי נקט הליך משפטי לקבלת פסק דין לגבי , חודשים מסיום יחסי עבודה4תוך , המעסיק המציא לקופה. 2

אף אם  , לחוק פיצוי פיטורין17או 16או שנקט הליך  משפטי לשלילת פיצויי פיטורין לפי סעיפים , זכאותו לכספי הפיצויים

.חודשים4התקבלה הכרעה סופית לאחר 

:את המסמכים הבאים, חודשים מסיום יחסי עבודה4תוך , המעסיק המציא לקופה. 3

.ניתנים להחזרה למעסיק על פי דין או על פי הסכם עבודה, שכספי הפיצויים, בצירוף אסמכתא, הודעה•

.שנחתמה על ידו אחרי סיום יחסי עבודה שכספי הפיצויים ניתנים להחזרה למעסיק, הודעה מטעם העובד•

חודשים ובלבד שהעובד טרם משך את  4גם לאחר ,  1המעסיק יוכל להגיש פסק דין הצהרתי כאמור במקרה המפורט בסעיף 

.הפיצויים

.  התיקון רלוונטי גם לגבי יחסי עבודה שהסתיימו לפני פרסום התיקון, חשוב לציין



עליונותו של חופש הבחירה  -פסק דין ליליאן לנדסברג נגד גל רוב יועצים 
של העובד

20/8/2018: תאריך פרסום

.מ"ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי בעניין ליליאן לנדסברג נגד גל רוב יועצים בע20/8/20018ביום ➢

רשאי העובד לבחור מוצר פנסיוני שאינו  , פסק הדין עסק בשאלה האם נוכח הוראות צו ההרחבה לפנסיית חובה➢

כולל ביטוח אובדן כושר עבודה והאם מוטלת חובה על המעסיק לבטח עובדו במסלול ביטח פנסיוני הכולל ביטוח  

.אובדן כושר עבודה

היא אפשרית ולמעסיק  , בפסק הדין נקבע כי הבחירה של העובד בביטוח מנהלים ללא כיסוי לאובדן כושר עבודה➢

לחוק הפיקוח על שירותים  20הוראות סעיף , לעמדתו של בית הדין הארצי. אין אפשרות להתערב בבחירה

וממילא לא ניתן ללמוד מהוראות צו ההרחבה על חובתו של מעסיק  , פיננסים גוברות על הוראות צו ההרחבה

ככל שהדבר מנוגד לבחירתו של . לבטח את עובדו במסלול ביטוח פנסיוני הכולל ביטוח בגין אובדן כושר עבודה

.  אשר רשאי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח כאמור, העובד

.



ניהול הפקדה מוטבת בקרנות השתלמות לשכירים

י רשות המסים"ע30/10/2018: תאריך פרסום

רשות המסים פרסמה מסמך העוסק באופן שבו יש לנהוג בכל אותם מקרים בהם מעסיק לא העביר דיווח לקרן ➢

:ההשתלמות ביחס לסכומי ההפקדות שבגינם הרווחים פטורים ממס

חישוב ההפקדה המוטבת יש לצרף את  , לצורך, כמו כן. לחודש₪ 15,712משכר עד 7.5%הפקדה מרבית בשיעור 

.2.5%חלק העובד בשיעור 

רשות המסים מאפשרת לבצע חישוב שנתי מצטבר גם לגבי  , במסמך נקבע כי בניגוד למצב שהיה קיים עד כה➢

.חודשים שבהם לא היו הפקדות בפועל בשנת המס

מדובר בשינוי מהותי שהרי עד כה מי שביצע הפקדה חד פעמית רטרואקטיבית בגין חודשים קודמים שבהם לא היו ➢

לכן במקרים רבים חלק משמעותי  . לא היה רשאי לכלול חודשים אלה בחישוב השנתי המצטבר, הפקדות בפועל

חויב במס בידי , מהסכום החד פעמי שהופקד רטרואקטיבית בקרן ההשתלמות בגין החודשים הקודמים בשנת המס

.העובד במועד ההפקדה ולא נכלל בהפקדה המוטבת שבגינה הרווחים פטורים ממס

המעסיק או העובד רשאים לפנות לקרן  , אם המעסיק לא העביר דיווח תקין ביחס לחודשים בגינם בוצעו הפקדות➢

לבקשה כאמור יש לצרף אישור מעסיק ובו . ההשתלמות בבקשה לייחס את ההפקדות בהתאם לחודשים בגינם בוצעו

סכומי ומועדי ההפקדות או לחילופין תלושי שכר של החודשים בגינם בוצעו ההפקדות ותלוש , יפורטו המשכורות

יש לצרף הצהרה של העובד כי בגין חודשים אלו לא  , בנוסף. השכר של החודש בו בוצעה ההפקדה הרטרואקטיבית

.י מעסיק אחר או לקרן אחרת"בוצעו הפקדות נוספות ע

.האמור לעיל מתייחס גם לאופן חישוב סכום ההפקדה לקופת גמל לקצבה שעד אליו לא תהיה זקיפת הכנסה➢

.



ברירת מחדל–תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות 

11/2018: תאריך תחולה

לאחר שהציעו את דמי הניהול  , הן ארבע קרנות הפנסיה הנבחרותאלדוביפסגות והלמן , מיטב דש, שחםאלטשולר➢

במכרז הקודם זכו מיטב דש )ביטוח וחסכון , של רשות שוק ההון, הנמוכים ביותר בהליך לבחירת קרנות ברירת מחדל

(.אלדוביוהלמן 

.קרנות אלו יהיו ברירת המחדל עבור מעסיקים שעובדיהם לא בחרו במוצר פנסיוני➢

תשומת לבכם בדבר פקיעת  )31.10.2021עד 1.11.2018מיום , תקופת הפעילות של הקרנות תמשך שלוש שנים➢

(.2019הסכמי ברירת מחדל קודמים במרץ 

.שנים10דמי הניהול שהוצעו בהליך יחולו על המצטרפים החדשים למשך ➢

.  0.3%דמי הניהול שיגבו מעמיתים שיפרשו לגמלאות לא יעלו על ➢

:להלן תעריפי דמי הניהול של החברות הנבחרות➢



פטור מוגדל למענקי פרישה

24/12/2018: תאריך תחולה24/12/2018: תאריך פרסום



שירות סוכנים ויועצים ללקוחות

1/2019: תאריך תחולה

.שנים יצא חוזר שירות לסוכנים' לפני מס

:נכנס לתוקף חוזר חדש המרחיב את החוזר הקיים1/2019-ב

.מרחיב את תחומי השירות הקבועים בחוזר1.

(.לכל תחוםSLA)קובע מועדים חדשים 2.

.לפחות לתיאום פגישת שירותאחת לשנתייםמחייב פניה ללקוח 3.



עדכון תעריפי ביטוח חיים

15/2/2019: תאריך תחולה

ביטוחי החיים וביטוחי המשכנתא יוזלו , בעקבות דרישה של רשות שוק ההון  מחברות הביטוח לעדכן את התעריפים➢
.התעריפים אושרו בינתיים לשנתיים. והתחרות תגדל

שנה לנשים  85עם , ישראל מדורגת בצמרת. בשנים האחרונות ירדו סיכוני התמותה ותוחלת החיים גדלה: הסיבה לכך➢
.שנה לגברים81-ו

.ניתן לרכוש ביטוח חיים בפוליסת ביטוח מנהלים חדשהלא, נכון להיום➢



ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

3/6/2019: תאריך פרסום

ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת  "פרסמה רשות המיסים את חוזר , 2019ביוני 3בתאריך 

.ב החוזר "מצ-" קופת גמל

.החוזר קובע את התנאים לביצוע החזר למעסיק עבור תשלומים שהופקדו ביתר

:התנאים הבאיםכל החזר פטור ממס יבוצע רק בהתקיימם
את הבקשה יש להגיש לא  . בקשת ההחזר תתייחס לסכומים שהופקדו על ידי המעסיק במהלך אותה שנת מס. 1

.לינואר של שנת המס העוקבת13יאוחר מ 
ממשק )י קובץ דיווח ממוכן "ותבוצע ע, בקשת המעסיק תתייחס לסכומים הרשומים לזכות העובד בקופה. 2

(.שלילי בצירוף תצהיר

!שים לב

.חל איסור לבצע קיזוז בין הסכום השוטף לבין התשלומים שהופקדו ביתר

.וטופס תצהיר מעסיק חתום( שליליממשק )בקשות החזר יוגשו באמצעות קובץ דיווח נפרד 



ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

3/6/2019: תאריך פרסום



יישום חוזר מסמך ההנמקה

31/12/2019, 1/7/2019: תאריך תחולה

.  יישום חוזר מסמך הנמקה: ביטוח וחסכון עדכון בנושא, פרסמה רשות שוק ההון28/5/2019בתאריך ➢

.31/12/2019נדחה היישום המלא של מסמך ההנמקה לתאריך , על פי העדכון➢

:את שני הנושאים הבאים1/7/2019עד תאריך , על פי העדכון יש ליישם במסמך ההנמקה הנוכחי➢

" החובה לבחון את כל סוגי המוצרים הפנסיונים והתאמת סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח"1.

"בעל רישיון רשאי לעמוד בדרישות החוזר באמצעות מלל חופשי בשדות השיקולים העיקריים"2.

למעט אפשרות להוספת משפטי שיקולים עיקריים להנמקה והוספה  , מסמך ההנמקה הקיים יישאר ללא שינוי➢

.אוטומטית של טבלת השוואת מוצרים



טופס שכבות אחיד

עובדים500-למעסיק המונה יותר מ11/2021-ל26/5/19-נדחה מה: תאריך תחולה

.אחיד שיש למסור  ללקוח בפגישה" טופס שכבות"קביעת ➢

,  (ב"חבפורטל )באופן ממוכן , על בעל הרישיון להעביר הנחיות לחברת ביטוח➢

.בהתאם להחלטות בפגישה הפנסיונית, אופן פיצול הכספים בין התוכניות השונותלגבי 



המשך-טופס שכבות אחיד 

עובדים500-למעסיק המונה יותר מ11/2021-ל26/5/19-נדחה מה: תאריך תחולה



אופן ביצוע תשלומים לקופות פנסיוניות

1/9/2019: תאריך תחולה

להעביר תשלום לא ניתן2019לספטמבר 1החל מ, "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל"-בהתאם להוראות חוזר 

.לתוכניות פנסיוניות באמצעות שיקים

1יוכל להמשיך להעביר שיקים עד ( תנאים מצטברים)מעסיק העומד בשני התנאים הבאים , למרות האמור מעלה

:2020לספטמבר 

.עובדים10המעסיק מעסיק פחות מ .1

.ח בחודש"ש10,000-המעסיק מפקיד במצטבר לכל התוכניות הפנסיוניות של עובדיו לא יותר מ .2

!שים לב

.יוחזרו שיקים למעסיקים שלא עומדים בתנאים המפורטים מעלה2019לספטמבר 1החל מ



פסק דין האקדמיה למוסיקה-חובת השלמת פיצויי פיטורים בעת פרישה 
ד איל בריק"י עו"ע28/10/2019:  תאריך עדכון



פסק דין האקדמיה למוסיקה-חובת השלמת פיצויי פיטורים בעת פרישה 
ד איל בריק"י עו"ע28/10/2019:  תאריך עדכון



דחיית ביטול תשלום באמצעות חשבון נאמנות: הנדון 

2/12/2019:  תאריך עדכון



משיכת כספי פיצויים מקופות הגמל על ידי המעסיק: הנדון 

ח צביקה משבנק  "חוזר מאת רו

17/02/2020:  תאריך עדכון

דיוורים למבוטחים ואנשי קשר - ריכוז/עדכון מתמורה סוכנות לביטוח - החזר כספים למעסיק.msg


לפקודת מס הכנסה232תיקון : חוזר רשות המסים

2/1/2020:  תאריך עדכון

6/1/20-ב" פוליסה"י "פורסם ע* 





ץ"עמדת בג-חופש הבחירה של העובד 

16/1/2020:  תאריך עדכון

,  ץ"בשבתו כבג, ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון, 16/1/2020-בתאריך ה➢

בעתירה שהוגשה על ידי ההסתדרות הכללית על פסק דינו של בית הדין הארצי  

(.2018שניתן באוגוסט )בעניין ליליאן לנדסברג 

.  סיקור וסיכום קצר של ההליכים וההלכה, בשקף הבא➢



המשך-ץ "עמדת בג-חופש הבחירה של העובד 



תיקון-העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים 

1/3/2020: תאריך תחולה

4/3/2020-פורסם בעיתון פוליסה ב* 



למי שייכים הרווחים על כספי הפיצויים בפוליסות ביטוח מנהלים וותיקות

4/2020: תאריך תחולה



כיסויים ביטוחיים  ( )קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
2020ף"התש, (הוראת שעה( )בקופות גמל

11/6/2020: תאריך תחולה



משיכת כספים פטורים ממס מקרן השתלמות-הוראת שעה 

9/2/2021ועד 10/8/2020: תאריך תחולה



המשך-משיכת כספים פטורים ממס מקרן השתלמות -הוראת שעה 

9/2/2021ועד 10/8/2020: תאריך תחולה



הוראת שעה-משיכה מוקדמת מקרן השתלמות 

9/2/2021ועד 10/8/2020: תאריך תחולה



ועדת הכספים אישרה העברת כספים מקופת גמל להשקעה לקופה לקצבה

עם הטבות מס וניוד בין קופות גמל להשקעה
3/8/2020: תאריך תחולה

בקופת גמל להשקעה לנייד את  לחוסכים אישרה , משה גפניכ"בראשות חועדת הכספים➢

.קופתם לקופת גמל להשקעה חדשה

יוכלו החוסכים להעביר את חסכונם מקופת  , לפחות60כי במידה והגיעו לגיל , אושרעוד ➢

וכך ליהנות מהטבות המס  , לשם קבלת קצבה בלבד, גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה

.הניתנות בקצבה



דחיית מועד הפסקת שימוש בחשבון נאמנות

10/2020: פרסוםתאריך 



מסמך התייעצות עם השוק-2025פנסיוני 

10/2020: תאריך פרסום



מסמך התייעצות עם השוק-2025פנסיוני 

10/2020: תאריך פרסום

:להלן לוחות הזמנים לשינויים בממשק מעסיקים
.יתאפשר תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון על בסיס קובץ2/2021החל בחודש ➢

באותו חודש תחיל הרשות את  . ואופן הפקדת תשלומים, V4ייכנס לתוקף ממשק מעסיקים 6/2021-ב➢

יחול קיצור משמעותי  6/2021-מבחינת הגופים המנהלים ב. עובדים9עד 3הפורמה על מעסיקים של 

ימי  3היזון חוזר מסכם יועבר בתוך , כאשר היזון חוזר ראשוני יועבר בתוך דקה, בזמני התגובה שלהם
.  ימים עסקים5עסקים והשלמת הטיפול ברשומות יתבצע בתוך 

היזון חוזר מסכם מועבר באותו יום העסקים  , היזון חוזר ראשוני יועבר מיד עם קבלת הקובץ6/2023-ב➢
.בו נשלח הקובץ והשלמת הטיפול ברשומות תתבצע עד לסוף יום העסקים העוקב

.עובדים500-תתאפשר העברת טופס קוביות ממוכן מבעל רישיון למעסיק המעסיק יותר מ11/2021-ב➢

.עובדים100-תתאפשר העברת טופס קוביות למעסיק המעסיק יותר מ11/2022-ב➢

.קוביות לכל המעסיקיםטופס תתאפשר העברת 11/2023-ב➢



2021תקרות הפקדה לשנת 

1/2021: תאריך פרסום



תשלומי השלמה ופיגורים

3/2021: תאריך פרסום



מלונות הכשרת הישוב נגד שני בן עמי-הדין של בית הדין הארצי לעבודה פסק 

3/2021: תאריך פרסום



המשך-עמי מלונות הכשרת הישוב נגד שני בן -פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה 

3/2021: תאריך פרסום



המשך-עמי מלונות הכשרת הישוב נגד שני בן -פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה 

3/2021: תאריך פרסום




