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  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה - 2005

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה - 2005,    
ותקנות לפיו
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 
)בהערה( 2א מראי מקום 

הפניות: 
ראה תקנות והפניות לתקנות לפי החוק  א. 

שכאן, לאורך תוכן העניינים, בהערות 
לסעיפי חוק, ובסוף הפרק;

ראה את תקנות מס הכנסה )כללים  ב. 
לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד - 

1964, בפרק 11.03 להלן;

ראה את תקנות הפיקוח על שירותים  ג. 
פיננסיים )קופות גמל( )כללים לניהול 
קופת גמל מרכזית לקצבה(, התשע"ג - 

2012; שעניינן, בין היתר, במעביד החייב 
בפנסיה תקציבית;

ראה סוגיות קרובות בחוק לחלוקת  ד. 
חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, 

התשע"ד-2014, אשר לא שולב בקובץ 
)וראה פסיקה לענין זה, בפרק 11.01 לעיל(;

ראה הוראות בנושאים קרובים, בחוק  ה. 
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

התשמ"א - 1981, ובתקנות לפיו.

פרק א': הוראות כלליות

3 הגדרות   .1

8א ניהול קופת גמל   .2

8ג נאמנות וטובת העמיתים   .3

פרק ב': חברה מנהלת

סימן א': רישוי חברה מנהלת

8ד רישיון חברה מנהלת   .4

8ה בקשה לרישיון   .5

8ה תנאים ברישיון ושינויים   .6

רישיון לניהול קרן פנסיה או קופת גמל   .7
8ו מרכזית לקצבה 

8ו פקיעת רישיון וביטולו   .8

סימן ב': אמצעי שליטה בחברה מנהלת
שליטה והחזקת אמצעי שליטה    .9
8ו     בחברה מנהלת 

סימן ג': אורגנים ובעלי תפקידים אחרים 
בחברה מנהלת

אורגנים ובעלי תפקידים אחרים  .10
9      בחברה מהנהלת 

10 ועדת השקעות של חברה מנהלת   .11

12 מניעת ניגודי ענינים   .12

פרק ג': קופת גמל
סימן א': אישור קופת גמל

12 אישור קופת גמל   .13

15 בקשה לאישור   .14

15 ביטול אישור   .15

סימן ב': תקנון קופת גמל

15 תקנון קופת גמל   .16

16 שינוי התקנון   .17

16א עיון בתקנון והמצאת עותקים ממנו   .18

סימן ג': חשבונות בקופת גמל

16א פתיחת חשבון בקופת גמל   .19

16א בחירת קופת גמל   .20

17 מרכיבי חשבון קופת גמל   .21

סימן ד': תשלומים לקופת גמל ומשיכת 
כספים ממנה

17 תשלומים לקופת גמל   .22
והערה והפניה לענין תקנות הפיקוח   
על שירותים פיננסיים )קופות גמל( 

)תשלומים לקופת גמל( התשע"ד - 2014 
18 אשר הוחלפו בחלקן על ידי חוזר 

18א משיכה והעברה של כספים מקופת גמל   .23
תקנות משיכת כספים מקופת גמל )סכומים   

)בהערה( 20ב נמוכים( - הפניה 
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51 תקנות העברת כספים בין קופות   

65 משיכה חלקית מקרן השתלמות   

22 איתור עמיתים ומוטבים   .24

24א. איחוד חשבונות קיימים בקרן פנסיה - 
22א הוראת שעה 

24ב. איחוד חשבונות בעת הצטרפות לקרן 
22ו פנסיה 

איסור העברה, שעבוד או עיקול  .25
22ט      של זכויות עמית 

סימן ה': השקעת כספי קופת גמל וניהול 
נכסיה

22י השקעת כספי קופת גמל   .26

22י הפרדת נכסים וחשבונות   .27

22יא חשבונות קופת גמל   .28

22יא הוראות לענין החזקת נכסים   .29

22יא שעבוד ועיקול של נכסי קופת גמל   .30

22יא 31. השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית 

22יא הוצאות, דמי ניהול ועמלת הפצה   .32

23 חישוב שווי נכסי קופת גמל   .33

23 תשואת קופת גמל   .34

סימן ה'1: הבטחת השלמת תשואה לקרנות 
הפנסיה

ממשלתית  הגנה  בענין  שעה  הוראות  גם  ראה 
)בהערת *( 2א לחסכון הפנסיוני  

24 34א. מטרה - סימן ה'1 
24 34ב. הגדרות - סימן ה'1 
24ב 34ג. השלמת תשואה לקרנות הזכאיות 
24ד 34ד. יציבות השלמת התשואה 
24ה 34ה. קרן ייעודית להשלמת תשואה 
24ה 34ו. תקנות - סימן ה'1 
24ו 34ז. דיווח לממשלה ולכנסת 

סימן ו': דיווח לעמיתים ופרסום לציבור

24ו דיווח לעמיתים   .35

24ו פרסום ואיסור תיאור מטעה   .36

סימן ז': מיזוג ופיצול קופת גמל

25 מיזוג קופות גמל   .37

25 פיצול קופות גמל   .38

פרק ד': הפיקוח על ניהול קופת גמל
25 פיקוח הממונה   .39
27 דוחות, הודעות ומידע   .40
27 העברת ניהול מרצון   .41
העברת ניהול בשל כינוס    .42
27     נכסים או פירוק 

פרק ה': עיצום כספי
27 עיצום כספי   .43
28 עדכון עיצום כספי   .44
28 )קנס אזרחי( - בוטל   .45
29 )סכומים מופחתים( - בוטל   .46
החלת הוראות חוק הפיקוח    .47
29     על הביטוח 

47א. שינוי התוספת הראשונה והתוספת  
29 השניה 

פרק ו': עונשין
29 שיעור הקנס הבסיסי   .48
30 עונשין   .49
32ב עבירה כדי להטעות או לרמות   .50
32ב קנס בעבירה נמשכת   .51
32ב חובת פיקוח   .52

פרק ז': שונות

33 )תובענה ייצוגית( - בוטל   .53

33 תביעה בשם קופת גמל   .54

33 מסלולי השקעה   .55

33 קופות ביטוח   .56

34 קופות גמל בניהול אישי   .57

57א. דחיית מועד הפירעון החודשי של 
35 הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות 

57ב. הגבלת עמלה בעד טיפול בבקשה  
36 להלוואה לדיור 

36 אגרות   .58
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  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה - 2005
עמ' סע'   עמ'  סע' 

)הערת מראי המקום1(

* תתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הגנה ממשלתית על החיסכון הפנסיוני( 
)הוראת שעה(, התשס"ט - 2009, פורסמו בק"ת 6758, התשס"ט, 25.2.09, עמ' 550. הוראת 
השעה נועדה לעמוד בתוקף עד ליום 31.12.2018. החלטת ממשלה לפי תקנות אלה, פורסמה 

בי"פ 5922, התשס"ט, 25.2.09, עמ' 2552.

1 הערת מראי המקום:
החוק פורסם בס"ח 2024, 10.8.05, התשס"ה, עמ' 889. תוכן העניינים ורוב ההערות הוספו   
הצעת   ;)2005 ביולי   25( התשס"ה  בתמוז  י"ח  ביום  בכנסת  התקבל  הקובץ.  עורכי  ידי  על 
 25( 175, מיום ט"ז באייר התשס"ה   - החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 
במאי 2004(, עמ' 767. תיקון טעות פורסם בס"ח 2035, 22.11.05, התשס"ו, עמ' 20 )תיקון 
לכותרת השוליים של סעיף 77(. החוק תוקן בס"ח 2054, התשס"ו, עמ' 281, ע"י ביטול סעיף 
53; ובס"ח 2077, התשס"ז, עמ' 60 שתחילתו ביום 1.1.07. תיקון מס' 3 פורסם בס"ח 2130, 

התשס"ח, 28.1.08, עמ' 160 )הצ"ח הממשלה 291, עמ' 324, עמ' 341(.
הכלכלית  ההתייעלות  לחוק   185 ו-   36  ,35 בסעיפים  עקיף,  כתיקון  נעשה   4 מספר  תיקון   
)תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010(, התשס"ט - 2009, שפורסם 
להוראות  )התייחסות   282 ו-   191  -  190 בעמ'   ,157 עמ'   ,23.7.09 התשס"ט,   ,2203 בס"ח 
התחילה השונות, שולבה בהערות לסעיפי החוק שתוקנו(. הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו 
בהצעות חוק הממשלה - 436, מיום כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(, עמ' 34. תיקון מס' 
4 הנ"ל תוקן בס"ח 2273, התשע"א, 26.1.2011, עמ' 203, ובס"ח 2305, התשע"א, 20.7.2011, 

עמ' 976 )מועד התחילה נדחה פעמיים, ונמחק סעיף קטן(.
)עד  לקצבה  משלמת  לא  גמל  מקופת  כספים  משיכת  לענין  שעה  הוראת  וכן   5 מס'  תיקון   
ליום 31.12.2011(, פורסמו בס"ח 2262, התשע"א, 18.11.2010, עמ' 50 )ה"ח הממשלה 403, 

התשס"ח, עמ' 694(. 
בייעוץ  )עיסוק  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק  עקיף  כתיקון  פורסם   6 מס'  תיקון   
פנסיוני ובשיווק פנסיוני( )תיקון מס' 3(, התשע"א - 2011, ס"ח 2280, התשע"א, 10.3.2011, 

עמ' 380. 
חקיקה(  )תיקוני  ההון  בשוק  האכיפה  הגברת  בחוק  עקיף  כתיקון  פורסם   7 מס'  תיקון   
בה"ח  פורסמה  )הצעת החוק   1135 עמ'   ,17.8.2011 2316, התשע"א,  התשע"א-2011, ס"ח 
הוראת  נקבעה  המתקן  לחוק   4 בסעיף   .)153 עמ'   ,18.10.2010 התשע"א,   ,541 הממשלה 

תחילה.
)המשך הערת מראי המקום בעמוד הבא(

37 פרסום הוראות הממונה   .59

37 ביצוע ותקנות   .60

פרק ח': תיקונים עקיפים, תחילה 
והוראות מעבר

61 - 84. תיקונים עקיפים שהושמטו  
        על ידינו - העורכים.

38 תחילה   .85

38 הוראות מעבר   .86

תוספת ראשונה - הוראות שהפרתן גוררות 
הטלת עיצומים כספיים )על  

43 פי סע' 43)א( ו- 47א( 

תוספת שנייה - סכומי עיצומים כספיים )על 
44ג פי סע' 43)א( ו- 47א( 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  )קופות גמל( )העברת כספים בין קופות 

51      גמל(, התשס"ח - 2008 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)קופות גמל( )משיכת כספים חלקית 

65 מקרן השתלמות(, התשע"א - 2011 
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