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 הנושאים במצגת 

 אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל

 למסור לחברה מנהלת במועד הפקדת תשלומיםמעסיק פרטים שעל 

 למסור בעת הפסקת הפקדת תשלומיםמעסיק פרטים שעל 

 הפסקה בתשלוםולמעסיק על הודעת קופת גמל לעובד 

 היזון חוזר ראשוני

 היזון חוזר מסכם

 היזון חוזר מסכם חודשי

 היזון חוזר מסכם שנתי

 מועד הפקדת תשלומים

 ריבית בשל איחור בהפקדה

 בקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר

 מבנה דיווח אחיד

 תחילה
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פרטים שעל מעסיק למסור לחברה מנהלת 

 הפסקת תשלומים/במועד הפקדת

,  חברה מנהלת, פרטי מעסיק -הפקדה לגבי פרטים (1)

 אופן וסכום ההפקדה

 תשלומיםהופקדו שעבורו פרטים בנוגע לכל עובד (2)

הפסקת הפקדת פרטים שעל מעסיק למסור בעת (3)

 תשלומים
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פרטים שעל מעסיק למסור לחברה מנהלת 

 המשך-במועד הפקדת תשלומים

 הפקדהפרטים לגבי  (1)
 המעסיקשם  (א)

 (?לבדוק מהיכן מקבלים את המספר)המעסיק מספר מזהה של  (ב)

 המעסיקכתובת דואר אלקטרוני ופרטי איש קשר של  (ג)

 המנהלתמספר מזהה של החברה  (ד)

 מספר אישור, לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח (ה)

 קופת הגמל     

 הפקדתםאופן הפקדת תשלומים ומועד  (ו)

 ההפקדהסכום  (ז)
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פרטים שעל מעסיק למסור לחברה מנהלת 

 המשך -במועד הפקדת תשלומים

 המשך....... הפקדה לגבי פרטים (1)

 : באמצעותתשלומים שהופקדו לעניין 

פרטי חשבון הבנק שממנו הועברו , בנקאיתהעברה  (ח)

פרטי חשבון הבנק שבו הופקדו התשלומים , התשלומים

 התשלוםומספר אישור על ביצוע העברת 

פרטי חשבון הבנק שבו הופקדו  , תשלוםשובר  (ט
 התשלוםהתשלומים ומספר אישור על ביצוע העברת 

,  פרטי חשבון הבנק שממנו הועברו התשלומים, שיק (י)
 השיקמספר הסניף ומספר , מספר הבנק
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פרטים שעל מעסיק למסור לחברה מנהלת 

 המשך -במועד הפקדת תשלומים

 :תשלומיםשעבורו הופקדו בנוגע לכל עובד פרטים ( 2)

 העובד שם (א)

 העובדאו מספר דרכון של  זהותמספר  (ב)

 הגמלתשלומים לקופת שבגינו הופקדו חודש העבודה  (ג)

 הגמלשלפיו חושבו התשלומים לקופת גובה השכר  (ד)

 קופתהפקדה לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון  שיעורפירוט  (ה)

 הגמל       

 הגמלהפקדה לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת  סכוםפירוט  (ו)

 ,  שוניםשכר רכיבי /הפקדהשולמו תשלומים בשיעורי 

(  ו)עד ( ד)לפי הסעיפים את המידע הנדרש ידווח מעסיק 

 לגבי כל אחד מרכיבי השכר השונים
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פרטים שעל מעסיק למסור לחברה מנהלת 

 המשך -במועד הפקדת תשלומים

 :המשך... שעבורו הופקדו תשלומיםבנוגע לכל עובד פרטים ( 2)

 שאינםוהתשלומים התשלומים הפטורים פירוט  (ז)

 הגמלפטורים לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת      

א לפקודת מס  9כהגדרתם בסעיף  –" תשלומים פטורים" 

למעט כספים שהועברו לחשבון חדש  , הכנסה

 גמללחוק קופות ( ב2)או ( א2()א)23כמשמעותו בסעיף 

 "קצבה מוכרת"לפקודה  190תיקון 

 יוסבר בנפרד בהמשך
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פרטים שעל מעסיק למסור בעת הפסקת הפקדת  

 תשלומים
 במועד, לקופת גמלעבור עובד הפקדת תשלומים הופסקה  (א

 המעסיקידווח , 3הדיווח בעניין שאר העובדים לפי תקנה           

 :לחברה המנהלת לעניין אותו עובד מידע כמפורט להלן          
 המנהלתמספר מזהה של החברה  (1)
 הגמלמספר אישור קופת , לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח (2)
 המעסיקשם  (3)
 המעסיקמספר מזהה של  (4)
 העובדשם  (5)
 העובדשל דרכון מספר זהות או מספר  (6)
 התשלומיםסיבת הפסקת  (7)
 התשלומיםמועד הפסקת הפקדת  (8)
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פרטים שעל מעסיק למסור בעת הפסקת הפקדת  

 המשך -תשלומים 

לא  כל התקופה שבה יועבר במשך , הִדיוּוח כאמור (ב)

,  ת"חל)לקופת גמל  הופקדו תשלומים בעד עובד

הפסקת  הייתה , כןאם אלא , (תאונת עבודה וכדומה

 :בשלהפקדת התשלומים 

 (התפטרות/פיטורין)ומעסיק יחסי עובד ניתוק -

אחרת  העובד להעברת הפקדות לקופת גמל בקשת -

 (ניוד פנסיוני)
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פרטים שעל מעסיק למסור בעת הפסקת הפקדת  

 המשך -תשלומים 

בשל ניתוק יחסי  הופסקה הפקדת התשלומים  (ג)

יחד עם המידע המעסיק יעביר , ומעסיקעובד 

לפי הנוסח  ערוכה )הודעה , בתקנה לעילהמפורט 

ראו  )בעניין מעמדם של כספי פיצויים ( שבתוספת

 (בעמוד הבא

 

עם דגש  , בכפוף לחוק הפיצויים -מעמד כספי פיצויים 

 (יועבר בנפרד)האישור הכללי -14על סעיף 
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 ((ג)4תקנה )-תוספת

 לגוף מוסדי על מעמד כספי פיצוייםהודעת מעסיק 

 

         את עבודתו אצלי ביום סיים           ז "ת           לעדכנכם כי העובד הריני 

 *:כיאני מאשר , לעניין מעמד כספי הפיצויים שבקופה שנצברו לעובד בשל עבודתו אצלי

 הגמלזכאי לכספי הפיצויים שבקופת העובד ]  [        

 הגמלאיננו זכאי לכספי הפיצויים שבקופת העובד ]  [        

            ועד ליום           הגמל מיום זכאי לכספי פיצויים בשל הפקדות שהועברו לקופת העובד ]  [        

  

 ,רבבכבוד 

 ________:חתימה            :תפקיד           :שם

      _______: שם העסק

 

 נא סמן הנדרש*
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 הודעת קופת גמל לעובד על הפסקה בתשלום

והתקבל  הופסקה הפקדת תשלומים לקופת גמל  (א)

תודיע , (ניוד/מ"להוסיף סיבות לגבי הפסקת תשלומים שאינם ניתוק יע)מעסיק דיווח מאת 

החברה המנהלת לעובד על הפסקת התשלומים והסיבה 

ימים ממועד   30להפסקת התשלומים במכתב בדואר בתוך 

 .  התשלומיםהפסקת הפקדת 

 :במכתב תודיע החברה המנהלת לעובד

הפסקת הפקדת התשלומים על זכויותיו  על השפעת -

 (כיסויים פנסיוניים)בקופת גמל 

 לפניוהעומדות על האפשרויות -
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התקבל דיווח   ולאהופסקה הפקדת תשלומים לקופת גמל  (ב)
 :תודיע החברה המנהלת , בתקנות לעילכנדרש מעסיק מאת 

 לעובד  -

 למעסיקו  -

הפסקת הפקדת  השפעת /התשלומיםהפסקת על 
 הגמלבקופת זכויותיו /התשלומים

  3להודעות החברה בחלוף  המעסיקאו  העובדהתקבלה תגובת לא 
תשלח החברה הודעה , מעת משלוח ההודעה הראשונהחודשים 

 :נוספת

 לעובד  -

 למעסיקו  -

 התשלומיםהפסקת הפקדת על 
 

הודעת קופת גמל לעובד ולמעסיק על הפסקה  

 המשך -בתשלום 
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 היזון חוזר ראשוני 
היזון חוזר תעביר למעסיק חברה מנהלת  (א)

שהועבר בעת על תקינותו הטכנית של הדיווח ראשוני 

 :העברת פרטים 

 במועד הפקדת תשלומים-

 לגבי הפסקת הפקדת תשלומים-

14 

שעות מהמועד שבו  3לא יאוחר מתום 

 י המעסיק לקופה  "הועבר הדיווח ע

,  נפתח/קובץ לא תקין: לדוגמה 

 לא קיימות/ז שגויות"ת



 המשך   –היזון חוזר ראשוני 

פרטים  מהקופה למעסיק יכלול היזון חוזר ראשוני  (ב)

 :אלה

 החברהשם החברה ומספר מזהה של  (1)

מספר אישור קופת   –לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח  (2)

 הגמלגמל של קופת 

 :מעסיק הודעה עלפרטים שהעביר לחברה המנהלת לגבי (3)

 קליטת הפרטים - 

 קליטתם-הסיבה לאי/קליטתם-אי - 

 - 
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 המשך   –היזון חוזר ראשוני 

באמצעות  למעסיק דיווח של חברה מנהלת שניתן  (ג)

דיווח  היזון חוזר ראשוני על תקינותו הטכנית של 

,  ובמיוחד)לעובד המעסיק בנושא הפסקת תשלומים 

,  (ניוד לקופה אחרת/דיווח של ניתוק יחסי עובד מעסיק

בדבר רישום הזכויות האמורות  יכיל נתונים לא 

להדגיש מתי נרשמים  ) המנהלתבמערכות החברה 

 (זכויות
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 רישום זכויות  ≠ היזון חוזר ראשוני 



 מסכםהיזון חוזר 

  מסכםהיזון חוזר למעסיק חברה מנהלת תעביר  (א)

 :  שהתקבלעל רישום זכויות לפי דיווח 

 במועד הפקדת תשלומים-

 לגבי הפסקת הפקדת תשלומים-

מעסיק  עסקים מהמועד שבו מסר ימי  3יאוחר מתום לא 

 אלהמידע לפי תקנות 
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בדיקת אחוזי ההפרשות  , אחוזי הפרשה לא תקינים, סכומים שליליים: לדוגמה

לדוגמה  ( ומול אחוזי השכר הרשומים בקופה))בדיווח מול סכום השכר שדווח 

.  נפתח עמית ואין עדין אישור לחיתום רפואי או החיתום שלילי, (('ג 19תקנה 

חודשים בקרן פנסיה   24ת או מעל "חודשי חל 5הפסקת תשלומים מעל 

 (אין שחרור/יש)הפסקות תשלומים עקב תאונת עבודה , וותיקה



 המשך -היזון חוזר מסכם 

 :היזון חוזר מסכם יכלול פרטים אלה (ב)
 החברה המנהלת  מזהה של ומספר שם  (1)

מספר אישור קופת  , לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח (2)
 גמל

 המעסיקמזהים של שם ומספר פרטים  (3)

 העובדדרכון של /שם ומספר זהותפרטים  (4)

 המנהלת עבורעל קליטת המידע במערכות החברה דיווח (5)

מרכיבי  תוך ציון נתונים לעניין רישום הזכויות ב, כל עובד     
,  ריסק/ע"אכ/מעסיק/תגמולי עובד)השונים חשבון קופת הגמל 

 (על חשבון מחויבות המעסיק לכספי הפיצויים/תשלומי בעד
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 המשך -היזון חוזר מסכם 

על לא תתנה רישום מידע חברה מנהלת  (ג)

בקבלת  , במערכותיההפקדת תשלומים לקופת גמל 

 :בתקנותמידע נוסף על האמור 

 (3תקנה )במועד הפקדת תשלומים -

 (4תקנה )לגבי הפסקת הפקדת תשלומים -
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 חודשיהיזון חוזר מסכם 

עד השלמת הליך קליטת המידע ורישום   (א)

הכספים בחשבון הבנק וקליטת הזכויות במערכות 

למעסיק  תעביר חברה מנהלת , החברה המנהלתשל 

היזון חוזר מסכם  , בחודש 15עד יום , מדי חודש

 (?בחודש שלאחר מכן)חודשי 
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 המשך -היזון חוזר מסכם חודשי 

היזון חוזר מסכם חודשי יכלול את הפרטים הקבועים   (ב)
 :לגביויהיה , ([ב)7תקנת משנה ]בתקנה של היזון חוזר מסכם 

 קליטת המידע  מצב -

 המנהלתהזכויות במערכות החברה רישום -

 בכספיםהטיפול מצב -

 :לגבי מידע

 נקלטחברה מנהלת בעבר שטרם שדיווחה -

ההיזון החוזר  מועד העברת  שביןבמהלך הזמן שנקלט -
 החודשיההיזון החוזר המסכם לבין מועד העברת  המסכם
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 שנתיהיזון חוזר מסכם 

בפברואר של השנה העוקבת  28לא יאוחר מיום 

היזון למעסיק למועד הדיווח תעביר חברה מנהלת 

 :פירוטובו , חוזר מסכם שנתי

כל הכספים שהופקדו לכל עובד בקופה במהלך סך -

הגמל ציון מרכיבי חשבון קופת תוך , המסשנת 

על /תשלומי בעד, ריסק/ע"אכ/מעסיק/תגמולי עובד)

 (חשבון מחויבות המעסיק לכספי הפיצויים
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 10תקנה -תשלומיםמועד הפקדת 

מהמועד לא יאוחר תשלומים לקופת גמל יופקדו 

 :מבין אלה המוקדם

 לעובדהחודשית תשלום המשכורת מיום עסקים ימי  7 -

 אתלשלם המעסיק שבעדו על מתום החודש ימים  15-

 לעובדהמשכורת      
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 בהפקדהריבית בשל איחור 

תשלומים בעד עובד לקופת גמל  מעסיק לא הפקיד  (א

לרבות  , ישלם לקופת הגמל ריבית, 10במועד הקבוע בתקנה 

בעד התקופה שמתחילה  , ריבית שנצטברה בשל חוב ריבית

בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה   16ביום 

.  בפועלומסתיימת במועד התשלום , הפקדת התשלומים

ריבית כאמור תהיה בשיעור ריבית הפיגורים בשל איחור  

בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב 
 לזמןהכללי של מדינת ישראל מזמן 

חברה מנהלת תפעל לגביית תשלומים לפי תקנת   (ב)
 לעיל( א)משנה 
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 בקשה להשבת תשלום שִהפקיד מעסיק ביתר

רשאי להגיש בקשה לחברה מנהלת  מעסיק  (א)

 ביתרלהשבת סכום שהופקד בה 

 :באמצעותבקשה כאמור תוגש  (ב)

 השוטףמקובץ הדיווח קובץ דיווח נפרד  - 

 בצירוף תצהיר   - 
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 אופן ומועד הפקדת תשלומי מעסיק לקופת גמל

גמל רשאית לקבל תשלומים באמצעות אחד קופת ( א)

 :מאלה בלבד

 כרטיס אשראי-

 העברה בנקאית-

 שובר תשלום-

 הרשאה לחיוב חשבון-

 לטובת קופת הגמל בלבד-שיק-
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-אופן ומועד הפקדת תשלומי מעסיק לקופת גמל

 10תקנה  -המשך 

מעסיק קופת גמל תקבל תגמולי עובד באמצעות  (ב)

,  תשלום המשכורתאותם ממשכורת העובד בעת שינכה 

 התשלום לעילויעביר אותם לקופת הגמל במועד 

מהמועד  לא יאוחר י המעסיק "תשלומים לקופת גמל יופקדו ע
 :מבין אלה המוקדם

 החודשית לעובדתשלום המשכורת מיום ימי עסקים  7-

שבעדו על המעסיק לשלם את  מתום החודש ימים  15-
 המשכורת לעובד
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 השקף יטופל בהמשך – תחילה
 2016בינואר  1ביום  12-ו 5עד  3תחילתן של תקנות  (א)

 2016בינואר  1ביום  13-ו 9עד  6תחילתן של תקנות  (ב)

ביום תחילתן של  11-ו 10, 2, 1תחילתן של תקנות  (1ב)
תשלומים  ( )קופות גמל)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 (.2תיקון ( )לקופת גמל

תחילתה של תקנה  , (ב)על אף האמור בתקנת משנה  (ג)
בינואר   1ביום עובדים  10-המעסיק פחות ממעסיק לעניין  13

או בחלוף שנה וחצי מיום תחילת מתן שירותי סליקת   2017
,  מידע וכספים על ידי מערכת מרכזית לסליקה פנסיונית

שיווק  , ייעוץ)כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
לפי המוקדם  , 2005-ה"התשס, (ומערכת סליקה פנסיוניים

 מביניהם
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 מבנה דיווח אחיד
ייעשה באמצעות קובץ נתונים ממוכן  לחברה מנהלת מעסיק דיווח שמעביר 

 ג"לחוק קופ( 1()ב)39ובמבנה אחיד כפי שיורה הממונה לפי סעיף 

 :לגבי

 פרטים שעל מעסיק למסור לחברה מנהלת במועד הפקדת תשלומים-

פרטים שעל מעסיק למסור לחברה מנהלת בעת הפסקת הפקדת -
 תשלומים

 בקשה להשבת תשלום שהפקיד מעסיק ביתר-

 :כאמור בתקנות למעסיק חוזר שמעבירה חברה מנהלת היזון 

 היזון חוזר ראשוני-

 היזון חוזר מסכם-

 היזון חוזר מסכם חודשי-

 היזון חוזר מסכם שנתי-
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 ?שאלות 

 

 נעבור לקצבה מוכרת  , אם אין שאלות
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 הגדרה   –קצבה מוכרת 
 :ב" הפקדות פטורות/תשלומים"תשלומים שנובעים מ

 2000-2011כל תגמולי עובד בשנים –

 שעוליםעבור קופת גמל לקצבה  מעסיקתגמולי –

שכר ממוצע  )ב "פעמים שמ 4*7.5% -יותר מ
 ואשר נזקפו לעובד כהכנסה חייבת( במשק

עבור קופת גמל  עובדתגמולי  2012משנת –

יותר  שעולים( משלמת ושלא משלמת)לקצבה 

כספים  , כלומר. שכר ממוצע במשק 1*7%-מ

 שהעובד הפקיד ולא קיבל בגינם זיכוי ממס
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 המשך   -הגדרה  –קצבה מוכרת 
 :ב" הפקדות פטורות/תשלומים"תשלומים שנובעים מ

כספי פיצויים לאחר התחשבנות מס שהועברו  –

קופה אישית /מחשבון בקופה לא משלמת
 לפיצויים לחשבון חדש בקופה לא משלמת

כספי נפטר לאחר שהועברו מחשבון בקופה לא –

, ג לתגמולים"קופ/קופה אישית לפיצויים/משלמת

יורש בקופה לא /ש המוטב"לחשבון חדש ע

 משלמת

32 



 המשך   -הגדרה  –קצבה מוכרת 
"  הפקדות פטורות/תשלומים"תשלומים שנובעים מ

 :ב

כספי קרן השתלמות נזילה שהועברו לקופה  –

 לקצבה 

י עמית במעמד עצמאי  "כספים שהופקדו ע–

(  ולא משלמת/משלמת)ג לקצבה "לקופ
 אשר בגינם אינו זכאי לניכוי או לזיכוי
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 מעמד כספי פיצויים

עם דגש  , בכפוף לחוק הפיצויים -מעמד כספי פיצויים 

 האישור הכללי-14על סעיף 
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 !!!תודה על ההקשבה 
 

 

 050-5381438מלכיאל רחמים 

malkielr@bezeqint.net 
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