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  העברת זכויות עמיתי שלא במזומ
נוהל 

 כללי .1

קשורות או בי� מסלולי השקעה גמל העברת זכויות עמיתי� שלא במזומ� בי� קופות  .1.1

 עלולה לגרו� לפגיעה בזכויות ,)"העברת זכויות עמיתי" –להל� (בקופת גמל מסלולית 

ה או בזכויות העמיתי� הנשארי� בקופה המעבירה או בקופ/העמיתי� העוברי� ו

 .לפי העניי�, המקבלת

�ד"התשכ, )כללי לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה ל) ג(יז41תקנה  .1.2

קובעת כי העברת זכויות של עמית ממסלול השקעה בקופת גמל מסלולית למסלול  1964

השקעה אחר באותה קופת גמל תיעשה במזומני� ואול� העברת זכויות כאמור יכול 

ביטוח וחסכו� , � נעשתה לפי הוראות הממונה על שוק ההו�שתיעשה שלא במזומני� א

תקנות הפיקוח על שירותי ל) ב(7תקנה ). "הממונה" –להל� (במשרד האוצר 

  –להל� ( �2008ח"התשס, )העברת כספי בי
 קופות גמל) (קופות גמל(פיננסיי

קובעת כי העברת זכויות של עמית בי� קופות גמל תיעשה , )"תקנות ההעברה"

אלא א� כ� הסכימו ביניה� הגו% המוסדי של הקופה המעבירה והגו% , מזומני�ב

למעט גופי� מוסדיי� של קופות קשורות כהגדרת� , המוסדי של הקופה המקבלת

לתקנות ) ג(7תקנה . כי ההעברה תיעשה בנכסי� אחרי�, לתקנות ההעברה) ד(7בתקנה 

שורות יכול שתיעשה שלא ההעברה קובעת כי העברת זכויות של עמית בי� קופות ק

 .  ק א� נעשתה לפי הוראות הממונהבמזומני� ר

בי� קופות קשורות או בי� הכלל הוא כי חל איסור על העברת זכויות עמיתי� , לפיכ' .1.3

 אלא א� נעשתה העברה כאמור לפי הוראות מסלולי השקעה בקופת גמל מסלולית

 .על שוק ההו� ביטוח וחסכו�הממונה שיתקי� 

 העברת – 2009�9�8  גופי מוסדיי חוזר"הממונה בדבר  הורה 2009י  במא7ביו�  .1.4


חל איסור על העברת כי  ,)חוזר העברת זכויות –להל�  ("זכויות עמיתי שלא במזומ

העברה כאמור לפי הוראות שקבע הממונה בעניי� תיעשה ה זולת א� עמיתי� זכויות 

  .העברת זכויותבחוזר 

 מטרת הנוהל .2

  . עברת זכויות עמיתי� שלא במזומ�� להלהסדיר את התנאי .2.1

3.   להעברת זכויות עמיתיהתנאי

העברת זכויות עמיתי� יכול שתיעשה שלא במזומ� רק א� ס' הסכומי� המועברי�  .3.1

באותו יו� עסקי� מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת או ממסלול השקעה אחד 

 מס' 1% *ו מעל ל אח" מיליו
 ש5למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית עולי� על 

 .לפי הנמו' מביניה�, נכסי הקופה המעבירה או המסלול המעביר
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4.    שלא במזומ
להעביר זכויות עמיתיאו לא נית
  נית
 אימתיכללי

4.1.  : כאשר שלא במזומ
לא נית
 יהיה להעביר זכויות עמיתי

 .מצב הדברי� הינו של קליטת ניירות ער' של קלע כקופה מקבלת .4.1.1

 : כאשר שלא במזומ
זכויות עמיתינית
 יהיה להעביר  .4.2

 .בינ� לבי� עצמ�, קלעההשקעה של ההעברה הינה בי� מסלולי  .4.2.1

ג זאת א� , של קלע כקופה מעבירהיירות ער'  העברת נשל מצב נוס% הינו .4.2.2

אשר יוגדרו על ידי ועדת ההשקעות בשי� לב ,  במצבי של משברי נזילותרק

  בחשבו�תביאשל החברה המנהלת  ועדת ההשקעות . בעניי�להוראות הנוהל

השיטה והתנאי� להעברת נכסי� ג� את , בי� היתר, במסגרת דיו� שתערו'

לנגד עיניה תעמוד מטרה של מניעת פגיעה אפשרית כאשר , שלא במזומ�

, בשי� לב לאמור לעיל .הלי' ההעברה המעורבי� בתהמסלולי�בעמיתי 

 .ותקבע כאמור, מתאי� להגדרההנדו� תכריע הועדה הא� אכ� המקרה 

  ביצועהליכי ה .4.3

 . ותודיעה כי ההעברה תיעשה בנכסי� אחרי�,קלע תפנה לקופה המקבלת .4.3.1

 . לביצוע כאמורבמקביל תפנה לממונה ותבקש לקבל ארכה

. יכי� מנהל התיקי� די� וחשבו� אודות ההלי' של ההעברה המוצעת, בנוס% .4.3.2

סגרת דיו� יועבר לעיו� ועדת ההשקעות במ, רט לעילהדי� וחשבו� כמפו

במטרה למנוע פגיעה בעמיתי הקופות או המסלולי� י� שתקיי� בעני

 .הלי' ההעברההמעורבי� בת

יציי� הא� מצא כי , אותו יכי� כאמור מנהל התיקי�במסגרת הדי� וחשבו�  .4.3.3

על יהיה  ,)או ההעברות המוצעות(  המוצעתבנסיבות הספציפיות של ההעברה

הא� כדאי לרכז את העברת  לשקול ,במסגרת עיונה, ועדת ההשקעות

יצוע של חלק באמצעות הקדמת הב ,מכמה ימי� ליו� אחדהזכויות 

תנאי� להעברת זכויות עמיתי� כפי מסגרת הב להיכלל כדי ,מהבקשות

 . לעיל3 שפורטו בסעי%

5.  העברת זכויות עמיתי

 4כאמור בסעי% זה תיבח� בהתא� לקריטריוני� שנקבעו בנוהל  עמיתי� העברת זכויות .5.1

  .ללעי
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 קלע כל העברת זכויות עמיתי� שלא במזומ� יגיש מנהל ההשקעות של לפני, כאמור .5.2

בדבר הכוונה להעביר ) הצעת ההעברה *להל� (לועדת ההשקעות הצעה מפורטת בכתב 

 .זכויות עמיתי� שלא במזומ�

 :את הפרטי� הבאי�, בי� היתר,  הצעת ההעברה תכלול .5.3

לעומת תמהיל , ול המעבירתמהיל תיק הנכסי� בקופה המעבירה או במסל .5.3.1

 .תיק הנכסי� בקופה המקבלת או במסלול המקבל

רשימת הנכסי� אשר מוצע להעביר� שלא במזומ� לקופה המקבלת או  .5.3.2

 .למסלול המקבל

ני� כי ההעברה עומדת בכל הקריטריוהצהרה בכתב של מנהל ההשקעות  .5.3.3

ת העבר חוזר במסגרתהורה הממונה שכפי , שנקבעו בנוהל זה ובכל הכללי�

  .זכויות

 בדיקה תקופתית  .6

ויות מבקר הפני� יבדוק במסגרת תוכנית הביקורת השנתית את ההעברות של זכ .6.1

 .העמיתי� שבוצעו שלא במזומ�

7.  פרסו

בקשר ע� העברת זכויות דנ�  את עקרונות הנוהל להפרס� באתר האינטרנט שקלע ת .7.1

 שבוצעו כ� יפורס� אחת לרבעו� דווח על סכומי ההעברות, א במזומ�עמיתי� של

  .  בהתא� לנוהל האמור

 תחילה ותחולה .8

תיבח� בהתא�  עמיתי� העברת זכויות כל, ואיל'יו� כניסת נוהל זה לתוק% מ .8.1

 .נוהל זהמסגרת תוו בו שהלקריטריוני�

  .2009 במאי 7תוק% הנוהל מיו� פרסו� חוזר הממונה בדבר העברת זכויות ביו�  .8.2
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