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 לכבוד

 מנהלי הגופים המוסדיים

 נשיא לשכת סוכני ביטוח

  מנהלי הבנקים

 

 שלום רב, 

 

, עדכון -הפנסיוני מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון פרסום חוזר  הנדון:

טיוטת חוזר תשלום עבור שימוש  ,עדכון –לקופת גמל חוזר אופן הפקדת תשלומים 

 עדכון -מרכזית המערכת סליקה פנסיונית 

  

 

שעניינו "אופן הפקדת תשלומים  2019-16גופים מוסדיים התפרסמה טיוטת חוזר  2020באוקטובר  18 ביום

ללה הצעות לשינויים מהותיים , אשר כ"(אופן הפקדת תשלומים חוזרטיוטת טיוטה" )להלן " –לקופת גמל 

אופן הפקדת  חוזר –)להלן ( 26.3.2020" )אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" 2020-9-4 מוסדיים גופיםחוזר ב

מבנה אחיד להעברת שעניינו " 2019-50גופים מוסדיים טיוטת חוזר באותו היום התפרסמה  בנוסף, (תשלומים

ללה הצעות , אשר כ"(מבנה אחיד חוזרטיוטת טיוטה" )להלן " – ונתונים בשוק החיסכון הפנסיונימידע 

 החיסכון וקשב ונתונים מידע להעברת אחיד מבנה" 2020-9-12גופים מוסדיים  חוזרלשינויים מהותיים ב

 .("חוזר מבנה אחיד" – להלן) (27.04.2020)" הפנסיוני

 

ועל מנת לאפשר למצות את הדיונים בשוק  החוזריםת וטיוטת הרבות שהתקבלו אגב פרסום התגובו לאור

 לתוקף במועדים המפורטים: להיכנס אשר היו אמורים יםחוזרה הוראותחלק מהוחלט לבצע דחיה של 

 

נדחו לחודש  2021פברואר חודש להיכנס לתוקף ב ותאמור ואשר הי אופן הפקדת תשלומיםהוראות חוזר 

, בנוגע 2022 יוניחודש לו עובדים 10-עובדים אך לא יותר מ 3 לפחותלמעסיק המעסיק בנוגע  2022ר פברוא

  .עובדים 3 - למעסיק המעסיק פחות מ

 

ממשק הניוד הנוגעות לחובה לסליקה כספית במסלקה הפנסיונית אשר  -בנספח ג' חוזר מבנה אחיד  הוראות

והחליפו את ההוראות  2024נדחו לחודש פברואר  2021הוצגו בטיוטה ושהיו אמורות להיכנס לתוקף בחודש יוני 

בחוזר מבנה אחיד שחייבו את הגפים המוסדיים להיות ערוכים לסליקה כספית, בהתאם להוראות הנספח, 

השוואת תשואה בין קופות גמל במקרה של איחור שעניינם ח זה פסבנהוראות ה. כמו כן, 2020בנובמבר 

והוצע בטיוטת החוזר לקבוע להן מועד  2020בהעברה הכספים, אשר היו אמורות להיכנס לתוקף בחודש נובמבר 

  .בקרוב וממשק עדכני יפורסם 2021, נדחו לחודש נובמבר 2021חדש לכניסה לתוקף בחודש יוני 
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ממשק אירועים  -גרסה מעודכנת לממשק מידע למעסיק, המצורף בנספח ד'בחוזר מבנה אחיד  פורסמה כמו כן,

בה מספר שדות חדשים אשר מטרתם לפשט את הזיהוי במסלקה והעברת מידע נוסף לחוסך בעת תהליך כניסה 

 לעבודה חדשה.

 

הנוגעות לעניין הגבלת השימוש של הפקדות מעסיקים  ,ממשק מעסיקים - 'נספח הב חוזר מבנה אחיד  הוראות

העברת מידע מבעל רישיון למעסיק ולגוף מוסדי לעניין אופן כללים ללעניין באמצעות חשבון נאמנות, וההוראות 

 . 2022נדחו לחודש פברואר  2021להיכנס לתוקף בחודש פברואר  ורותאמר היו שא חלוקת כספים בין קופות גמל

לנספח  7והתיקונים שבוצעו בקבצים אליהם מפנה סעיף  ממשק מעסיקים – ב לנספח ה' לחוזר3יובהר, כי סעיף 

 , כפי שנקבע בחוזר.2020בפברואר  21( אינם נדחים וייכנסו לתוקף ביום לממשק מעסיקים 3גרסה האמור )

 .בהמשך יפורסמו, שיפורסמו ככל, החוזר בטיוטת שהוצעו התיקונים יתר כי, יובהר עוד

 

לקבוע מוצע בה  ,עדכון - תת מרכזיסיונימערכת סליקה פנחוזר תשלום עבור שימוש בת טיוטת מצורפ, בנוסף

הפקדות  אודותהגופים המוסדיים  מכללמידע  לקבלתגורם מתפעל  אובקשת מעסיק תשלום על פעולת "

או גורם מתפעל לקבלת מידע  מעסיק תבקשל מענה" ופעולת "המעסיק אצל מידעהמבוצעות על ידו, לצורך טיוב 

פעולות אלו הופעלו לראשונה במערכת  ."שחד עובד עבור ראשונה הפקדה לצורךמכלל הגופים המוסדיים 

 .2020נובמבר חודש סליקה פנסיוניות ב

 

 מר דניאל תור . הערות יש להעביר2021בפברואר  11נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטות האמורות עד ליום  

02-לפנות לגב' עדיאל קדוש בטלפון  נאדיונים לגבי ההערות לתיאום  .danielto@mof.gov.ilבדואר אלקטרוני 

 .adiel@mof.gov.ilאו באמצעות מייל  5317692

 

 

 

 ,כבוד רבב

 חגי בנימין

 2025פנסיוני  –תכנון ואסטרטגיה מנהל 

 

 

 

 העתק:

 , הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכוןד"ר משה ברקת

 , רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןמחלקת מסלקה פנסיונית, מנהל מר ניר בן שמש

 עו"ד ירון גולן, סגן בכיר ליועץ המשפטי, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 
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