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  חופש בחירה בי$ קופות גמל :הנדו$
  

, )קופות גמל (חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�  לאחרונהפורס�, בכר רפורמת בעקבות .1

 .)"החוק" –להל�  (2005 –ה "התשס

בכל הקשור  מהותיי� בזכויות העובדי� ומעבידיה� שינויי�  בי� היתרביא עימומהחוק  .2

 .קופות הגמל פנסיוני באמצעותהלחיסכו� 

חופש לעובד ביחס לבחירת קופות הענקת ה הנוהחוק הביא עמו שמהותיי� אחד השינויי� ה .3

 .  שלו וההסדר הפנסיוניהגמל

  פנסיהקר�בלמעט  (בקופת גמלעמית  להצטר% כחוק קובע כי עובד שזכאיל) א(20סעי%  .4

 עובד או, )לרבות הסכ� קיבוצי (די� או הסכ�לפי  ) לה מנהל מיוחדמונה גירעונית שוותיקה

 בה תעשנה את קופת הגמל  בכל עתרשאי לבחור, בקופת גמלעמית זכאי להמשי' ולהיות ש

   .הפקדותיו והפקדות מעבידו

וכי הוא אינו רשאי ,  בחירת העובדקבל אתל חלה החובה כי על המעביד, עוד קובע הסעי%

,  בהפקדה בקופת גמל מסוימת או בקופת גמל מתו' רשימה מסוימתותיואת הפקדלהתנות 

 . או בהסכ� באופ� מפורש בדי�קופת הגמל נקוב  ש�ג� א�

ת העובד ומעבידו ו במקרה ונקבע בדי� או בהסכ� כי הפקדלחוק קובע כי) 1)(א(20סעי%  .5

 להתנות את  רשאיהמעביד, מטרה מסוימתלבקופת גמל מסוימת או בקופת גמל ה נעשת

 .  בדי� או בהסכ�הבקופת גמל לאותה המטרה שנקבע� תעשנה ה בכ' שותיוהפקד

א� נקבע בדי� או בהסכ� כי על המעביד להפקיד את הסכומי� בקופת  הסעי% קובע ש,אול�

העובד רשאי לבחור בכל קופת גמל , ילוב בניה�או לש/לקצבה ו, לפיצויי�, גמל לתגמולי�

 .בניה�ב ילואו לש, ל"שנועדה לאחת המטרות הנ

 י� שבקופתיי� או למרכיב הפיצויקופת גמל לפיצוהפקדה ב קובע כי בלחוק) 2()א(20סעי%  .6

ובלבד , ילוב בניה�או לש/ולקצבה , י�יהעובד רשאי לבחור בכל קופת גמל לפיצו, גמל לקצבה

 .שכספי הפיצויי� יופקדו בקופת הגמל שבחר

בה  באותה קופת גמל י� יופקדויהמעביד רשאי לדרוש כי כספי הפיצו הסעי% קובע ש,אול�

 .בחר העובד להפקיד את כספי התגמולי� בשל אותה המשכורת

העובד לא ו, מסוימתלחוק קובע כי במקרה ונקבעה בדי� או בהסכ� קופת גמל ) ב(20סעי%  .7

המעביד רשאי להפקיד את , )על א% שניתנה לו האפשרות לעשות כ�( בחר בקופת גמל אחרת

   . העובד לא בחר בקופת גמל אחרתול כל עוד הוראה זו תח. הסכומי� באותה קופה

 10חוזר לקוחות 


