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מסמך ביצוע פעולות במוצרים פנסיונים למיופי כוח בייפוי 

 שנכנס לתוקף הכוח המתמשך
 

בחוק נקבעו  נקבעו סמכויות מיופי הכוח בכל הנוגע לביצוע פעולות במוצרים פנסיונים. בחוק הכשרות
 :(()ה( לחוק הכשרות המשפטית1ו)ג()32)בהתאם לסעיף  שלוש דרגות

  
 ח הסמכה כללית לטפל בענייני רכושומוסמך לעשות מכ חופעולות אותן יהיה מיופה הכ .1

מדובר בפעולות המתייחסות למשיכת . חוגם ללא התייחסות מפורשת בייפוי הכ
 פרישה(הכספים/קבלתם בזמן הרגיל שיועד לכך לכתחילה )פנסיה בהגיע האדם לגיל 

 .(יםשנ ששככלל, בהגיע התקופה שנקבעה למשיכת כספים )לרוב לאחר  וקרן השתלמות.
 :הן כוללותבהתאם לכך 

לחוק גיל פרישה,  3הגשת בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לגיל הפרישה לפי סעיף  .א
 ;2004-התשס"ד

 פיננסייםלחוק הפיקוח על שירותים  23סעיף  לפי הוראותמשיכת כספים מקרן השתלמות  .ב
 .2005-)קופות גמל(, התשס"ה

 
רש בייפוי הכח לבצע פעולות פעולות אותן מיופה הכח מוסמך לעשות אם הוסמך במפו .2

 כגון, הפנסיוני המוצר ניהול במהלך הנעשותפעולות כוללות הפעולות  .במוצרים פנסיוניים

 ."בוכיו מסלולים שינוי, הכספים ניוד
 

 מדובר .אישור בית משפט את לכך קיבל אם רקפעולות אותן מיופה הכח מוסמך לעשות  .3
הקלות  להפסדגם  ולרובלאדם  משמעותי יכלכל להפסד לגרום שעשויותחריגות בפעולות 

 מס והן כוללות:
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  23סעיף ב הקבועה בדרך שלאמשיכת כספים מקופת גמל 

( לפקודת מס הכנסה, העברתם 2)א()87, כמשמעותם בסעיף 2005-)קופות גמל(, התשס"ה
 .לחוק האמור 25לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 

  
  

הפעולות אותן ניתן לבצע בכל אחת מהדרגות השונות. יצויין, כי הרשימה איננה רשימה של הלן פירוט ל

 :סגורה וממצה

 ללא צורך בהסמכה מפורשת: המתמשך מכוח הסמכה כללית בייפוי הכוחמשיכת כספים  .1

כדוגמת קרן פנסיה(  ,)מקופת גמל לקצבהכל מיופה כוח יכול להגיש בקשה לקבלת קצבה  -

 . בהגיעו לגיל פרישה

  .לפקודת מס הכנסה א()א(16)9 בהתאם לסעיף משיכת כספים מקרן השתלמות -

 

   :הדורש הסמכה מפורשת פנסיוני במוצר פעולות ביצוע .2

 .יהיה רשאי לבצע פעולות במוצר הפנסיוניהסמכה מפורשת  בעלהכוח  מיופה -

 

 דוגמאות:

o  את הכספים אם עומדים ניתן למשוך  –משיכת כספים מקופות גמל לתגמולים

עבר את  עמיתאם ה –בתנאי הזכאות למשיכה בהתאם לתקנון הקופה )למשל 

 (.60גיל 

o  קופת גמל –משיכות כספים מקופות גמל בהתאם לתקנון הקופה )למשל

 (.מינמלית קצבה מזכה עמיתלהשקעה, כספים מקופת גמל אחרי שיש ל

o .ניוד כספים מקופה לקופה 

o התאם לזכאות.ב משיכת פיצויי פיטורין 
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o .הפקדת כספים לקופת גמל במעמד עצמאי לקופות גמל 

o .שינוי מסלולי השקעה 

o .שינוי מסלולי ביטוח 

 

 :אישור בית משפט תעל קופות גמל דורשבניגוד לחוק הפיקוח ביצוע משיכה  .3

שאינה בהתאם משיכה לפני מועד הזכאות לפי תקנון הקופה היא משיכה  –הכלל הבסיסי  -

 התאם, מיופה הכוח נדרש לקבל אישור בית משפט לפני ביצוע המשיכה.ב. להוראות הדין

לגיל פרישה, בניגוד  עמיתההפנסיוני של  סכוןיחנפגע הלפני מועד הזכאות ש וןומכי ,זאת -

לפקודת  87בהתאם לסעיף מחויבת בקנס מס  כאמור, משיכה כמו כן. החסכוןלתכלית 

  .(מס או המס השולי הגבוה מביניהם 35%מס הכנסה )
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