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1 

 
 

 
1.1.2017 

 

 –כללים לתפעול מוצר פנסיוני 
 חוזר
 

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים 
 המוסדיים ועל כל סוכני הביטוח הפנסיוני

 

1.7.2017 
 

חוזר סוכנים 
-11-10ויועצים 
שעניינו  2016

"כללים לתפעול 
 –מוצר פנסיוני" 

 .בטל

 
מטרת חוזר זה היא לקבוע הוראות לעניין 

 ()ב3אופן ביצוע ההוראות שקבועות בסעיף 

חוזר זה מפרט את מתכונת  .לחוק הייעוץ

הדיווח לגוף המוסדי בדבר הצורך להפחית 
את דמי הניהול שישלם העובד ואת אופן 

 .הצגת המידע לעובד
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1.1.2017 

 

מעורבות גוף שאינו בעל רישיון 
בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח 

 חוזר –שאינו ביטוח קבוצתי 
 

 הראשון חוזר ה"לידים"
 

 

1.1.2017 
 

חוזר סוכנים 
-2-10ויועצים 

2014 "
מעורבות גוף 
שאינו בעל 

רישיון בשיווק 
ומכירה של 
מוצר ביטוח 
שאינו ביטוח 
קבוצתי" מיום 

2014.11.13 - 
 .בטל

 
קיימות התקשרויות בין גופים מפוקחים כיום 

וגופים חיצוניים הכוללות מעורבות של גוף 
חיצוני בשיווק או במכירת מוצר ביטוח פרט. 
התקשרויות מסוג זה עלולות להיות בניגוד 
לאיסורים ולתכליות שנקבעו בהוראות החוק, 

 55 -ו ()ב41, ()א41, 24ובפרט בסעיפים 
 -ו ()ה32ם לחוק הפיקוח על הביטוח, סעיפי

לחוק  13לחוק קופות גמל ובסעיף  ()ב36
הייעוץ הפנסיוני. ואולם, לא כל מעורבות 
כאמור נכנסת בגדר האיסורים והתכליות 
שנקבעו בהוראות החוק. להלן יפורטו 
הוראות להתקשרות של גוף מפוקח עם גוף 
חיצוני בקשר לשיווק או מכירת מוצר ביטוח 

 .שאינו קבוצתי
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1.2.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חוזר –מסמך הנמקה 

 
חוזר זה יחול על כל בעל רישיון, כהגדרתו 
בחוק, ועל כל הגופים המוסדיים, למעט 
במקרים שבהם ניתן, לפי חוזר "צירוף 

הבהרה"  –עמיתים למוצר פנסיוני 
,לבצע עסקה ללא  18-9-2008שמספרו 

 .הליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני

 
החוזר שב ומעגן את חוזר מסמך 

, 31.10.2016-ההנמקה שפורסם ב
לרבות אפשרות ביצוע מסמך הנמקה 
ממוקד וסיכום שיחה, וביצוע פעולה 

פנים בפגישה במוצר שאינה מתבצעת 
 אל פנים. 

 
חוזר זה יחול על כל בעל רישיון, כהגדרתו 
בחוק, ועל כל הגופים המוסדיים, למעט 

חוזר "צירוף במקרים שבהם ניתן, לפי 
הבהרה"  –עמיתים למוצר פנסיוני 

,לבצע עסקה ללא  2008-9-18שמספרו 

 .הליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני

 

1.7.2017 
 

חוזר סוכנים 
-1-10ויועצים 

שעניינו  2009
הוראות לעניין 

תוכנו של מסמך 
הנמקה ומסירתו 

ללקוח וחוזרי 
סוכנים ויועצים 

-1-ו 2-10-2009
10-2010 
שעניינם 

"הוראות לעניין 
תוכנו של מסמך 
הנמקה ומסירתו 

עדכון"  –ללקוח 

  .בטלים -

ב. חוזר ביטוח 
שעניינו  4/2004

"גילוי נאות 
בביטוח חיים", 

חוזר ביטוח 

 
לחוק הייעוץ הפנסיוני מחייב בעל  12סעיף 

רישיון להתאים ייעוץ או שיווק פנסיוני לצרכי 
בחור סוג מוצר פנסיוני, מוצר לקוח, ול

פנסיוני וגוף מוסדי המתאימים ללקוח ביותר, 
לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון 
שלו באמצעות מוצר פנסיוני, מצבו הכספי 
דרך כלל, החיסכון הקיים שלו ושאר 
הנסיבות הצריכות לעניין, ככל שהלקוח 

לחוק  14הסכים למסור מידע לגביהם. סעיף 
פנסיוני מחייב בעל רישיון להעביר הייעוץ ה

ללקוח, בעת מתן המלצה, מסמך בכתב, 
המפרט את הנימוקים להמלצתו בדבר 
כדאיות החיסכון של הלקוח או של קרובו, 

בסמוך למתן  .באמצעות מוצר פנסיוני

המלצה בדבר חיסכון פנסיוני של לקוח, 
נדרש בעל רישיון להעביר ללקוח מסמכים 

להמלצתו. לקוחות  המפרטים את הנימוקים
מתקשים להתמודד עם ריבוי המידע הנמסר 
במהלך ייעוץ או שיווק פנסיוני, וכתוצאה מכך 
מתקשים לקבל החלטה נבונה לגבי החיסכון 

חוזר זה קובע נוסח אחיד  .הפנסיוני שלהם

למסמך ההנמקה, שיימסר ללקוחות על ידי 
יועץ או סוכן שיווק פנסיוני אגב הליך ייעוץ או 

פנסיוני. מסמך אחד, מצומצם וממוקד,  שיווק
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שעניינו  6/2004
"פרסום 
והמחשה 
בפוליסות 

ביטוחי חיים" 
וחוזר ביטוח 

10/2004 
שעניינו 

"החלפת 
פוליסות ביטוח 

 - חיים ובריאות
הוראות  13

למבטחים 
ולסוכני הביטוח 

עדכון", בנוגע  –
למוצר פנסיוני 
כהגדרתו בחוק 
 הייעוץ הפנסיוני

ג.  .בטלים -

חוזר סוכנים 
-8-10ויועצים 

שעניינו  2016
"מסמך 
 –ההנמקה" 

 .בטל

 

ככל האפשר, יקל על הלקוח להתמודד עם 
כמות המידע הנמסר לו. בנוסף, מסמך אחיד 
יאפשר את מיכונו ואת העברת המידע 
וקבלתו באמצעות מערכת סליקה פנסיונית 

 .מרכזית

 
 
 
 
 

המרכזי  השינוי-תחולה  –ג'  9סעיף 
-מ לעומת מסמך ההנמקה הקודם

בינואר  1בתקופה שמיום : 31/10/2016
ועד ליום התחילה, יחולו הוראות  2017

הממונה הקיימות לעניין חוזר הנמקה 
ביחס לכל הליך שיווק או ייעוץ פנסיוני 
הנוגע לקופת גמל להשקעה, ואולם 
בנוגע להליכים כאמור הנוגעים אך ורק 

 1 :לקופת גמל להשקעה, יחולו שני אלה
ימולאו רק הפרטים בחוזר ההנמקה (

שנוגעים למוצרים שאליהם מתייחסת 

ביחס לקופת גמל להשקעה ) 2 .ההמלצה

קיימת, בעל רישיון יהיה רשאי להעביר 
ללקוח סיכום שיחת הייעוץ או השיווק 
הפנסיוני, במקום מסמך הנמקה, אלא 
אם כן ביקש הלקוח מפורשות כי ייערך לו 

 (א :מסמך הנמקה, במקרים הבאים

ביטול החלטה  (ב .פים כדיןמשיכת כס

 (ד .הפחתת דמי ניהול (ג .למשוך כספים

ביטול החלטה להעביר כספים מקופת 
גמל להשקעה אחת לקופת גמל 
להשקעה אחרת וזאת לאחר שיחת 
שימור שביצע בעל הרישיון או הגוף 

 .המוסדי שבו מצויים הכספים האמורים
העלאה או הפחתה בשיעור הפקדה  (ה

הפקדות בין מספר  או שינוי בתמהיל

סיכום השיחה  .קופות גמל להשקעה

יכלול את השיקולים המרכזיים שאותם 

  .שקל בעל הרישיון טרם מתן ההמלצה
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1.3.2017 

 
מבנה אחיד להעברת מידע 

 - ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני
 חוזר
 
 

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים 
 המוסדיים ועל כל בעלי הרישיון

 
 

 
1.3.2017 

 
חוזר זה מבטל 

את הוראות 
חוזר "מבנה 

אחיד להעברת 
מידע ונתונים 

בשוק החיסכון 
הפנסיוני" 
-16-9שמספרו 

 
חוזר זה מגדיר פורמט אחיד להעברת מידע 
ונתונים בין יצרני מידע וצרכניו השונים 
בתחום החיסכון הפנסיוני, תוך הגדרת מבנה 
הנתונים, סכימת הנתונים, תוכן השדות 
המועברים והנסיבות שבהתקיימותן יש 

מידע העובר בין יצרני  .להעביר מידע כאמור

ויהיה המידע וצרכניו יועבר במתכונת אחידה 

 XMLמבוסס על קובץ אלקטרוני במבנה 
המאפשר גמישות לגבי תוכן הנתונים. כך, ,

מידע המתייחס למספר לקוחות, מספר 
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החל מיום  2016

פרסומו של 
ב.  .חוזר זה

 1החל מיום 
 2017בנובמבר 

יבוטל חוזר 
"קידוד קופות 

גמל" שמספרו 
9-9-2010 

 
 
 
 
 
 
 

חשבונות לקוח ומספר מוצרים פנסיוניים, 
יהא ניתן להעברה בקובץ אחד. המידע יועבר 
באמצעות תקשורת נתונים מוצפנת 
ומאובטחת, כך שלא ניתן יהיה לגשת אליו 

 .רשאת הנמעןללא ה
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2.4.2017 

 
חובת שימוש במערכת סליקה 

 חוזר -עדכון  –פנסיונית מרכזית 
 
 
 

 
2.4.2017 

 
 1-הנוסח הקיים בחוזר קבע כי החל מ

באפריל תחול חובה על בעל רישיון להעביר 
בקשה של לקוח לביצוע פעולה במוצר 
פנסיוני באמצעות מסלקה פנסיונית, אלא אם 

ממוכן או קיימת גישה למערכת קיים ממשק 
ייעודית בין בעל הרישיון לבין גוף מוסדי, 
שמאפשרת לבעל הרישיון להזין או לבצע את 

 .בקשת הלקוח במערכות הגוף המוסדי
התיקון נועד להבהיר כי חובת השימוש 
במסלקה הפנסיונית תחול רק לגבי פעולות 
לגביהם פורסמו ממשקים בחוזר מבנה אחיד 

ידע ב"ממשק ממוכן" וכי העברת מ
משמעותה העברת מידע באמצעות רשומה 
אחודה בהתאם להוראות חוזר מבנה אחיד. 
בהמשך לכך נדחה מועד התחילה של 

 2017בנובמבר  1-הוראות אלו ל
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2.4.2017 

 
דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי 

 חוזר –תאגיד 
במועד התחילה יבוטלו הוראות חוזרי 

 01-01-2106 -ו 2-0-2116סוכנים ויועצים 

 
 על בעלי רישיון תאגיד חוזר זה יחול

 

 
1.9.2017 

 
על אף האמור 

הדיווח  1בסעיף 
 6012בגין שנת 

 31 -יהיה ב
 2018בינואר 

 
מטרת חוזר זה הינה להסדיר דיווח שוטף 
ממוכן של בעלי רישיון תאגיד לממונה על 

, (להלן: "הממונה")שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
לאפשר לממונה לקבל מידע עדכני  על מנת

לגבי בעלי רישיון שבפיקוחו. הדיווח יכלול 
מידע לגבי פרטי בעלי רישיון תאגיד ונתונים 
לגבי היקף פעילותם בחלוקה לפי ענפי 

 .ביטוח
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2.4.2017 

 
דיווח שנתי על פרמיות ,פוליסות 

ותשלום עמלות של גופים 
 חוזר –מוסדיים 

במועד התחילה יבוטלו ביטול תוקף 

 2106-01-8.הוראות חוזרי גופים מוסדיים 
,2119-8-9 ,2112-8-08 

הוראות חוזר זה חלות על כל הגופים 
 המוסדיים, למעט קרנות פנסיה ותיקות

 
1.9.2017 

 
על אף האמור 

,דיווח  2בסעיף 
 6012בגין שנת 
 31 -יהיה ב

 2018בינואר 

 
חוזר זה מסדיר את הדוחות שעל גופים 
מוסדיים להגיש לממונה על שוק ההון, ביטוח 

לגבי היקף  (הממונה"" :להלן)וחיסכון 

הפעילות בשוק ההפצה, ובכלל זה, היקף 
הפרמיות המועברות אליהם, דמי עמילות 
ועמלות ההפצה שנרשמה בשלהן זכאות 
לסוכני ביטוח ויועצים פנסיונים במערכות 

 .וסדיהגוף המ
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3.5.2017 

 

תשלום עבור שימוש במערכת 
עדכון  –סליקה פנסיונית מרכזית 

 חוזר –
 

:בעמודה "מחיר מקסימלי עד  1סעיף 
 20ש"ח יבוא  40במקום  -מועד העדכון" 

בעמודה "מחיר  (א 2סעיף)  2: .ש"ח

 28במקום  -מקסימלי עד מועד העדכון" 
בעמודה "מחיר  (ב .ש"ח 18ש"ח יבוא 

 -מקסימלי לאחר סיום עדכון מחירים" 
 ₪ 18ש"ח יבוא  20במקום 

 
3.5.2017 

 
בחוזר נקבע כי התעריף המקסימלי בגין 
בקשת מידע באופן חד פעמי מכלל הגופים 

 28המוסדיים, שייגבה מבעל רישיון יהיה 
שבחוזר  ()ב4ש"ח. בנוסף, פורטו בסעיף 

אחד מהם יזוכה  שלושה תנאים שבהתקיים
בעל הרישיון במלוא הסכום ששילם. לאחר 
בחינת אופן יישום ההוראות נמצא כי מנגנון 
הזיכוי כאמור אינו יעיל ועל כן, אינו ממלא 
את הייעוד שלשמו נוצר. כמו כן, מכיוון 
שהזיכוי מבוסס על מידע שנאסר על 
המסלקה לשמור, הוא אינו ניתן לבקרה. 

נגנון הזיכויים לפיכך הוחלט לבטל את מ
ובמקביל להפחית את המחיר המרבי עבור 

על אף האמור לעיל,  .ש"ח 18-פעולה זו ל

הוראות אלו לא יחולו לגבי הסכמים שנחתמו 
,אלא אם נקבע  2015בדצמבר  1לאחר 

בהסכם כי במקרה של שינוי הוראות החוזר 
המקורי יחולו ההוראות החדשות. במקביל, 

ה למסלקה יופחת המחיר גם לאדם הפונ

 .ש"ח 20 -ש"ח ל 40 -באופן עצמאי מ
בנוסף, שונה מחיר פעולת העברת בקשת 
מידע בתדירות קבועה עבור כלל לקוחותיו 
של בעל רישיון, כך שהמחיר המצוין בטבלה, 
בהתאם לתדירות המבוקשת, מהווה את 
התשלום בעד כלל המוצרים של הלקוח בכלל 
הגופים המוסדיים, במועד שבו הועבר 

 .ידעהמ
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2.7.2017 

 

 –כללים לתפעול מוצר פנסיוני 
 חוזר
 (הסוכן –להלן )סוכן ביטוח פנסיוני 

שמעביד מחויב לשלם לו או לגוף קשור בו 
דמי סליקה, ידווח מדי חודש לגוף מוסדי 
באמצעות ממשק דמי סליקה, מהו גובה 
דמי הסליקה שהמעביד מחויב לשלם לו 
בשל אותו חודש, בהתאם להוראות חוזר 

,מבנה אחיד  4-9-2017גופים מוסדיים 
להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון 

ל הוראה שתבוא במקומו. הפנסיוני, או כ
במקרה שבו שולמו דמי סליקה בגובה של 

ש"ח בעד מספר מוצרים פנסיוניים,  5.10
דמי הסליקה שידווח סוכן בעבור כל אחד 

 × 10.5 ממוצרים אלה יחושבו באופן זה
הפקדה למוצר הפקדה כוללת ב. העברת 
קובץ ממשק דמי סליקה עבור החודש 

 15-החולף תיעשה לא יאוחר מיום ה
ג. תיקון דיווח שהועבר בהתאם  .לחודש

לסעיף זה יבוצע תוך שבעה ימי עסקים 

ד. סוכן שהפסיק לתת  .מיום גילוי הטעות

 .שירותי תפעול ידווח על כך לגוף המוסדי

 
2.7.2017 

 
חוזר סוכנים 

-15-10ויועצים 
שעניינו  2016

"כללים לתפעול 
 –מוצר פנסיוני" 

 בטל
 

הוראות חוזר זה 
כל יחולו על 
הגופים 

המוסדיים ועל 
כל סוכני 
הביטוח 
 הפנסיוני

 
 
 
 

 
לחוק הייעוץ קובע את התנאים  ()ב3סעיף 

שבהם עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו 
יהיו רשאים לתת שירותי תפעול למעביד 
שעבור עובדיו הם נותנים שיווק פנסיוני, 
ובפרט קובע חובה על העוסק לגבות דמי 

עביד, וממנו בלבד, סליקה בכל חודש מהמ
בעבור כל עובד. עוד נקבע בסעיף האמור כי 
דמי הסליקה יופחתו מהעמלה שמשולמת על 
ידי הגוף המוסדי לסוכן הביטוח הפנסיוני 
ובהמשך לכך, יופחתו דמי הניהול שמשלם 
העובד בשיעור הפחתת עמלת ההפצה 

מטרת חוזר זה היא לקבוע הוראות  .כאמור

אות שקבועות בסעיף לעניין אופן ביצוע ההור
חוזר זה מפרט את  .לחוק הייעוץ ()ב3

מתכונת הדיווח לגוף המוסדי בדבר הצורך 
להפחית את דמי הניהול שישלם העובד ואת 

  .אופן הצגת המידע לעובד
 ,נוסח הודעה לעמית א.ג.נ –נספח ב נוסף 

הנדון: הפסקת הפחתת דמי הניהול 
 בחשבונך בשל תשלום דמי סליקה
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2.7.2017 

 
מעורבות גוף שאינו בעל רישיון 

 

2.7.2017 

 
כיום קיימות התקשרויות בין גופים מפוקחים 



 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 

 

 
 

 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 

 
 
 
 

בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח 
 חוזר –שאינו ביטוח קבוצתי 

 
 חוזר ה"לידים" המתוקן

 
לעניין ביטוח נסיעות לחו"ל תחילתו של 

 201.ביוני  3חוזר זה הינה החל מיום 

 
 

 
 

חוזר סוכנים 
-13-10ויועצים 

2016 "
עורבות גוף מ

שאינו בעל 
רישיון בשיווק 
ומכירה של 
מוצר ביטוח 
שאינו ביטוח 

 1קבוצתי" מיום 
 – 2017בינואר 

 בטל

וגופים חיצוניים הכוללות מעורבות של גוף 
חיצוני בשיווק או במכירת מוצר ביטוח פרט. 

וד התקשרויות מסוג זה עלולות להיות בניג
לאיסורים ולתכליות שנקבעו בהוראות החוק, 

 55 -ו ()ב41, ()א41, 24ובפרט בסעיפים 
 -ו ()ה32לחוק הפיקוח על הביטוח, סעיפים 

לחוק  13לחוק קופות גמל ובסעיף  ()ב36
הייעוץ הפנסיוני. ואולם, לא כל מעורבות 
כאמור נכנסת בגדר האיסורים והתכליות 
שנקבעו בהוראות החוק. להלן יפורטו 
הוראות להתקשרות של גוף מפוקח עם גוף 
חיצוני בקשר לשיווק או מכירת מוצר ביטוח 

  .שאינו קבוצתי
הנסיעות החוזר הוסיף את פוליסות ביטוח 

 2018לחו"ל אולם מיוני 
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3.9.2017 

 
מבנה אחיד להעברת מידע 

ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 
 חוזר –

 

 

1.11.2017 
 

על אף האמור 
, (א)בסעיף קטן 

תחילתו של 
( 1())ב2סעיף 

ביום  -לחוזר זה 
באפריל  22

2018 
 

 
מרכיב הכרחי בקביעת מבנה אחיד הוא 

החיסכון הפנסיוני. מטרת קידוד כלל מוצרי 
חוזר זה היא להחיל כללים לגבי שימוש 
בקידוד האחיד על ידי הגופים המשתמשים 
בממשקים האחידים שמפרסמת רשות שוק 

ביטוח וחיסכון במסגרת חוזר גופים  ,ההון

 2017במרץ  1,מיום  4-9-2017מוסדיים מס' 
,שעניינו "מבנה אחיד להעברת מידע 

כמו כן, על  ."הפנסיוני ונתונים בשוק החיסכון

מנת לאפשר לבעל רישיון לבצע העברת 
בקשה למידע על יתרות פיצויים עבור חוסך 
באמצעות ממשק אירועים, נוספו הוראות 
בממשק אירועים בנוגע לבקשת מידע על 
יתרות פיצויים. בהתאם לכך, שונה מועד 
התחילה של הסעיפים הנוגעים לשימוש 

פעולה בממשק אירועים לשם ביצוע 
מהפעולות המפורטות בממשק אירועים 
ונקבע כי תחילתן של אותן הוראות יהיה 

 2018באפריל  22ביום 
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1.10.2017 

 
חובת שימוש במערכת סליקה 

 חוזר –עדכון  –פנסיונית מרכזית 
 

 

 

1.10.2017 
 

 מועד התחולה
לחובת שימוש 
לבעלי רישיון 
לביצוע פעולה 
במוצר פנסיוני 

המנוהל 
לטובת לקוח 
באמצעות 

ממשק 
נדחה  אירועים

 1.11.2017-מ
 22.4.2018-ל

 
נכנס לתוקפו תיקון  2017בספטמבר  3ביום 

(בחוזר גופים מוסדיים, מס'  1())ב7לסעיף 
מבנה אחיד להעברת ",שעניינו  10-9-2017

מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני". 
במסגרת התיקון נדחה מועד התחילה של 
הסעיפים הנוגעים לשימוש בממשק אירועים, 
לשם ביצוע פעולה מהפעולות המפורטות 

 2018באפריל  22בממשק אירועים, ליום 

.לאור זאת מוצע לתקן את חוזר סוכנים 
במאי  28ום ,מי 2-10-2015ויועצים, מס' 

חובת שימוש במערכת "שעניינו  2015

סליקה פנסיונית מרכזית" ולדחות את חובת 
השימוש עבור בעלי רישיון לביצוע פעולה 
במוצר פנסיוני המנוהל לטובת לקוח 

באפריל  22באמצעות ממשק אירועים ליום 
2018 



 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 

 

 
 

 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 
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2.7.2017 

 

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע 
ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 

 חוזר –
 

 :חוזר זה מבטל את החוזרים הבאים
חוזרי "מבנה אחיד להעברת מידע  .א

ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" 
-7-9-ו 21-9-2016שמספרם 

 החל מיום פרסום חוזר זה ,2017
חוזר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים 

-4-9הפנסיוני" שמספרו  בשוק החיסכון
 2018באפריל  22,החל מיום  2017

 
22.4.2018 

 
מועד תחילתו 

 (ב)של סעיף 
לחוזר ושל 

 1())א2סעיפים 
 ()ו2 -(ו 1)א 2,(

לנספח ד' ביום 
בנובמבר  1

על אף  ; 2017

האמור, עבור 
מקרים אלה, 
יוכל בעל 

הרישיון 
להשתמש 

בטופס ייפוי כוח 
 'לפי נספח ב

שבחוזר ייפוי 
כוח וזאת עד 

באפריל  22ליום 
 (א :2018

בקשת לקוח כי 
ייפוי כוח 
לקבלת מידע 
בלבד שניתן 
לבעל רישיון 
חדש לא יבטל 
ייפוי כוח קודם 
כאמור בסעיף 

בחוזר  ( 2())ה5

 .ייפוי כוח
העברת טופס 
ייפוי כוח לפי 

 2נספח ב'
שבחוזר ייפוי 
כוח במקרים 
שבהם בעל 
הרישיון פועל 

רשאת הלקבלת 
בהתאם הלקוח 

כללים שבסעיף 
בחוזר ייפוי  ()ז4

מועד  2 ).כוח

תחילתו של 
ממשק היזון 
חוזר ראשוני 
המופיע בנספח 
ד' ושל נספח ה' 

בנובמבר 26ביום
2017 . 

 

 
ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים 
האחרונות חידדו את הצורך להסדיר את 
תהליכי העברת המידע והכספים בין 

החיסכון הפנסיוני הגורמים השונים בשוק 
באופן ממוכן, לרבות לצורך מתן ייעוץ 
פנסיוני או שיווק פנסיוני. זאת, במטרה לייעל 
את תהליכי העבודה, להסיר חסמים 
טכנולוגיים, לעודד ולתמוך בקיומו של שוק 
תחרותי, משוכלל ומפותח, תוך הגברת 
השקיפות ושיפור מהימנות וזמינות המידע 

 .נסיוניים של הציבורהרלוונטי לחסכונותיו הפ
חוזר זה קובע מבנה של "רשומה אחודה", 
אשר תשמש את הגופים המוסדיים, בעלי 
הרישיון, מעסיקים וצרכני מידע נוספים 
בתחום החיסכון הפנסיוני, במסגרת 
הפעולות העסקיות השונות המתבצעות 

א.  :ביניהם, תוך הבטחת העקרונות הבאים

דויק, קבלת מידע והעברתו באופן שלם, מ
מהימן וזמין, הניתן לשליפה ואחזור 
במהירות ובאפקטיביות לצורך עמידה 

ב. הסדרת המבנה והתוכן  ;בהוראות הדין

של פרטי המידע והנתונים המועברים בין 
יצרני המידע וצרכניו השונים בתחום החיסכון 

בנוסף, חוזר זה קובע את הנסיבות  .הפנסיוני

מוסדי  שבהתקיימותן יהא בעל רישיון וגוף
מחויב להעביר את המידע הנדרש, ביחס 

 -הגדרות בעל רישיון  . 2 .לכל ממשק וממשק

 כהגדרתו בחוק



 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 

 

 
 

 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 
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1.1.2017 

 

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע 
- ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני

 טיוטה –ממשק ניוד ואירועים 
 

חוזר זה מבטל את הוראות חוזר "מבנה 
אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק 

 21 9-2016-החיסכון הפנסיוני" שמספרו 
 .2017באפריל  1החל מיום 

 

 

1.4.2017 
 

מועד תחילתו (

 ()ב5של סעיף 
בנובמבר  1ביום 

מועד  ( 2 .2017

תחילתו של 
נספח ג' ביום 

 2018ביוני  20

 
דה", י"רשומה אחחוזר זה קובע מבנה של 

אשר תשמש את הגופים המוסדיים, בעלי 
הרישיון, מעסיקים וצרכני מידע נוספים 
בתחום החיסכון הפנסיוני, במסגרת 
הפעולות העסקיות השונות המתבצעות 

א.  :ביניהם, תוך הבטחת העקרונות הבאים

קבלת מידע והעברתו באופן שלם, מדויק, 
מהימן וזמין, הניתן לשליפה ואחזור 

הירות ובאפקטיביות לצורך עמידה במ

ב. הסדרת המבנה והתוכן  ;בהוראות הדין

של פרטי המידע והנתונים המועברים בין 
יצרני המידע וצרכניו השונים בתחום החיסכון 

 .הפנסיוני
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1.2.2017 

 

טיוטת  –חובות בעל רישיון 
 עמדת ממונה

  
העדפת עניינו של המפקחת מבהירה, כי 

טובת עובדיו ביחס לבחירת מעסיק על פני 
מוצרים פנסיוניים וקבלת תנאים מיטביים 

לחוק  15בהם, אינה עומדת בהוראות סעיף 
כי הערמת המפקחת מבהירה,  .הייעוץ

קשיים על עובדים בבחירת בעל רישיון או 
בביצוע פעולות שלא כחלק מייעוץ או שיווק 
פנסיוני וכן חוסר שיתוף פעולה מצד 

החתמת העובד על המעסיק, ובכלל כך 
טפסים שונים אשר מסירים מהמעסיק או 
ממנהל ההסדר אחריות כלפי תפעול המוצר 
הפנסיוני שבחר העובד, אינם עומדים 

  .לחוק קופות גמל 20בהוראות סעיף 
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2.4.2017 

 

עמדת  –חובות בעל רישיון 
 ממונה

 
 
 
 
 
 
 

 
העדפת עניינו של המפקחת מבהירה, כי 

עובדיו ביחס לבחירת  מעסיק על פני טובת
מוצרים פנסיוניים וקבלת תנאים מיטביים 

לחוק  15ומדת בהוראות סעיף בהם, אינה ע
הערמת ץ. המפקחת מבהירה, כי הייעו

קשיים על עובדים בבחירת בעל רישיון או 
בביצוע פעולות שלא כחלק מייעוץ או שיווק 
פנסיוני וכן חוסר שיתוף פעולה מצד 

ת העובד על המעסיק, ובכלל כך החתמ
טפסים שונים אשר מסירים מהמעסיק או 
ממנהל ההסדר אחריות כלפי תפעול המוצר 
הפנסיוני שבחר העובד, אינם עומדים 

 .לחוק קופות גמל 20בהוראות סעיף 
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1.6.2017 

 
הבהרות לחוזר כללים לתפעול 

 הבהרה –מוצר פנסיוני 

 
 
 
 

כי עוסק בשיווק  ,בהירהסגן לממונה מ 
סוכן  –להלן )פנסיוני או גוף קשור בו 

הנותנים שירותי תפעול ושיווק  (פנסיוני
למעביד בעבור עובדיו או חלק מהם, 

מחויבים לגבות דמי סליקה מהמעביד על פי 
החוק, בעבור כל עובד לגביו ניתנים שירותי 

תפעול, בין אם ניתן עבור העובד שיווק 
ירותי התפעול ובין אם ידי נותן ש-פנסיוני על

 .לאו
 

   7היערכות לשלב  –כללי מערכת   



 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 

 

 
 

 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 
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כללי מערכת המסלקה  – 16.7.2017
 הפנסיונית
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2.8.2017 

 –ביצוע בדיקות אינטגרציה 
שירותים ללא  – 7לקראת שלב 

 –תשלום ושירותים מורחבים 
 כללי מערכת המסלקה הפנסיונית
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10.9.2017 

 
מבנה אחיד להעברת מידע 

ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 
 קידוד בממשקי המבנה האחיד –

 

 

1.11.2017 
 

על אף האמור 
, (א)בסעיף קטן 

תחילתו של 
( 1())ב2סעיף 

ביום  -לחוזר זה 
באפריל  22

2018 

 
מרכיב הכרחי בקביעת מבנה אחיד הוא 
קידוד כלל מוצרי החיסכון הפנסיוני. מטרת 

היא להחיל כללים לגבי שימוש חוזר זה 
בקידוד האחיד על ידי הגופים המשתמשים 
בממשקים האחידים שמפרסמת רשות שוק 

ביטוח וחיסכון במסגרת חוזר גופים  ,ההון

 2017במרץ  1,מיום  4-9-2017מוסדיים מס' 
,שעניינו "מבנה אחיד להעברת מידע 

כמו כן, על  ."ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני

ר לבעל רישיון לבצע העברת מנת לאפש
בקשה למידע על יתרות פיצויים עבור חוסך 
באמצעות ממשק אירועים, נוספו הוראות 
בממשק אירועים בנוגע לבקשת מידע על 
יתרות פיצויים. בהתאם לכך, שונה מועד 
התחילה של הסעיפים הנוגעים לשימוש 
בממשק אירועים לשם ביצוע פעולה 

ירועים מהפעולות המפורטות בממשק א
ונקבע כי תחילתן של אותן הוראות יהיה 

 2018באפריל  22ביום 

  2017-טיוטות שפורסמו ב  
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1.3.2017 

 
 
 

 

טיוטה  –תקנות עמלות הפצה 
 שניה

 
1.7.2017 

 

 
לחוק הפיקוח על  ()ה32בהתאם לסעיף 

-, התשס"ה(קופות גמל)שירותים פיננסיים 
פנסיוניים וסוכני יועצים ),בעלי רישיון  2005

רשאים לקבל מהגופים  (ביטוח פנסיוני
המוסדיים בגין שירותי הייעוץ עמלת הפצה 
בלבד, שאת תנאיה והמגבלות על תשלומה, 
מוסמך השר מוסמך לקבוע.. בהתאם, נקבעו 

קופות (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

) להלן 2006-, התשס"ו(עמלות הפצה()גמל
אשר קובעות תנאים  (התקנות העיקריות –

לתשלום עמלת הפצה ליועצים פנסיוניים 
וליועצי השקעות. מוצעים שלושה תיקונים 

הוספת הוראה לעניין אופן תשלום  –לתקנות 
עמלת הפצה, הוראה אשר תוחל הן ביחס 
ליועצים פנסיונים והן ביחס לסוכנים 
פנסיונים, הרחבת הגדרת קופת גמל כך 

ל עמלת שתינתן אפשרות ליועצים לקב
הפצה גם בנוגע לביטוחי מנהלים ולקופות 
גמל להשקעה, וכן מתן האפשרות ליועץ 
לחתום על הסכמי הפצה עם חברה מנהלת 

 .בתנאים שונים לגבי קבוצות מוצר שונות
 
22 

 
1.3.2017 

 

מעורבות תומך מכירה בהליך 
 

1.6.2017 

מטרת חוזר זה היא הסדרת הפעלתם של 
גורמים שאינם מחזיקים ברישיון עיסוק 



 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 

 

 
 

 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 

 
 

 –שיווק ומכירה של מוצר ביטוח 
 טיוטה

 טיוטת חוזר ה"מוכרנים"
 

 בטיוטה שעדיין בתהליך עבודהמדובר 

 72או  72לעניין  בתיווך סעיף לפי ביטוח 

לחוק הפיקוח על הביטוח, ומבצעים פעולות 
אגב מכירת מוצר ביטוח עבור מבטח, סוכן 
או סוכן ביטוח סעיפים להוראות לב בשים 

 22- (ב)ו 51, ()א51, 72, 75תאגיד, וזאת 

  .לחוק הפיקוח על הביטוח, ולתכליתם
 חוזר זה יחול על סוכני ביטוח ומבטחיםא. 

ב. חוזר זה לא יחול בענף ביטוח פנסיוני  .

ובענף ביטוח כללי למעט על פוליסות 
ג. חוזר זה לא יחול  .הנמכרות אגב משכנתה

יחול על ד. חוזר זה לא  .על ביטוח קבוצתי

 שיחות מכירה שיוזם הלקוח
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2.7.2017 

 

 

טיוטת חוזר מבנה אחיד להעברת 
מידע ונתונים בשוק החיסכון 

 טיוטה –הפנסיוני 
 

-9לאחר בחינת יישום חוזר גופים מוסדיים 
" קידוד קופות גמל" בשוק ואת 9-2010

תועלתו, נמצא כי השימוש בקידוד אחיד 
למעשה רק של מוצר פנסיוני נדרש הלכה 

לצורך השימוש בשפה האחידה במסגרת 
לאור זאת, מוצע לבטל  .חוזר מבנה אחיד

את הוראות חוזר קידוד קופות גמל, 
שחייבו שימוש בקידוד האחיד שלא 
במסגרת העברת מידע לפי הוראות חוזר 
מבנה אחיד. כצעד משלים, מוצע להוסיף 
לחוזר מבנה אחיד, נספח ייעודי שבו ייקבע 

וד האחיד של מוצר פנסיוני. מבנה הקיד
ההוראות הפרטניות לגבי אופן השימוש 
בקידוד האחיד מפורטות בממשקים 

 .המפורסמים בנספחיו של חוזר זה
 

 

2.7.2017 
 

החל מיום 
תחילתו של 
חוזר זה יבוטל 
חוזר גופים 

-9-9מוסדיים 
" קידוד 2010

 ."קופות גמל
 

הוראות חוזר זה 
יחולו על כל 

הגופים 
על המוסדיים ו

 כל בעלי הרישיון

 
מרכיב הכרחי בקביעת מבנה אחיד הוא 
קידוד כלל מוצרי החיסכון הפנסיוני. מטרת 
חוזר זה היא להחיל כללים לגבי שימוש 
בקידוד האחיד על ידי הגופים המשתמשים 
בממשקים האחידים שמפרסמת רשות שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון במסגרת חוזר גופים 

" מבנה אחיד להעברת 4-9-2017מוסדיים 
תונים בשוק החיסכון הפנסיוני" מידע ונ

 .)"להלן: "חוזר מבנה אחיד)
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1.10.2017 

 

הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף 
 טיוטה –הבהרה  –למוצר פנסיוני 

 הטיוטה הפכה להבהרה
סוכן ביטוח פנסיוני שמבצע עסקה לגבי 
מוצר פנסיוני עבור לקוח, בין היתר צירוף 

הליך שיווק מחויב בביצוע  ,למוצר פנסיוני

פנסיוני כפי שנקבע בהוראות החוק. כחלק 
מהליך השיווק הפנסיוני עליו לברר את 
צרכיו של הלקוח ולבחור עבורו את סוג 
המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת 
הגוף המוסדי המתאימים לו ביותר וכן 

ב. גוף מוסדי  .לנמק בכתב את המלצתו

 רשאי לשלם עמלת הפצה רק במקרה שבו
ביצע סוכן ביטוח פנסיוני 'עסקה' כחלק 
מהליך של שיווק פנסיוני. ככל שלא מבוצע 
הליך שיווק פנסיוני, גוף מוסדי אינו רשאי 

 .לשלם עמלת הפצה

 

  

א. סוכן ביטוח  – בהתאם לאמור בחוק הייעוץ

פנסיוני שמבצע עסקה לגבי מוצר פנסיוני 
 ,עבור לקוח, בין היתר צירוף למוצר פנסיוני

מחויב בביצוע הליך שיווק פנסיוני כפי 
שנקבע בהוראות החוק. כחלק מהליך השיווק 
הפנסיוני עליו לברר את צרכיו של הלקוח 
ולבחור עבורו את סוג המוצר הפנסיוני, את 
המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי 
המתאימים לו ביותר וכן לנמק בכתב את 

ב. גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת  .המלצתו

רק במקרה שבו ביצע סוכן ביטוח  הפצה
פנסיוני 'עסקה' כחלק מהליך של שיווק 
פנסיוני. ככל שלא מבוצע הליך שיווק 
פנסיוני, גוף מוסדי אינו רשאי לשלם עמלת 

 .הפצה

 



 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 

 

 
 

 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 
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1.10.2017 

 

 –טיפול בפניות איכות מידע 
 טיוטה

 מדובר בטיוטה שעדיין בתהליך עבודה

 

1.1.2018 
חודשים  3)

 פרסומו(מיום 

 
בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים, מס' 

,שעניינו  2017ביולי  2,מיום  10-9-2017
"מבנה אחיד להעברת נתונים ומידע בשוק 

חוזר מבנה  -להלן )החיסכון הפנסיוני" 
, גוף מוסדי נדרש להעביר במערכת (אחיד

מסלקה  -להלן )סליקה פנסיונית מרכזית 
את המידע העדכני ביותר הנמצא  (פנסיונית

ברשותו, כך שישקף באופן המהימן ביותר 
את מצבו של הלקוח במוצרים הפנסיוניים 
ובמוצרי הביטוח. כמו כן נדרש גוף מוסדי 
להשיב לכל בקשה לביצוע פעולה שהועברה 
באמצעות מסלקה פנסיונית בהתאם 

במקרים שבהם  .להוראות חוזר מבנה אחיד

משתמש הנוגעת מתקבלת תלונה של 
לאיכות המידע שהועברה אליו באמצעות 
המסלקה הפנסיונית ולאחר שנמצא כי 
הפנייה מוצדקת, פועלת המסלקה 
הפנסיונית כדי להעביר לפונה מידע מעודכן 
או להשלים את הפעולה אותה ביקש 

מבדיקות שנערכו על ידי  .המשתמש לבצע

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון התגלה כי 
ר אחידות בזמני הטיפול של גופים קיים חוס

מוסדיים בתלונות איכות מידע שמופנות 
אליהם על ידי משתמשים באמצעות 
המסלקה הפנסיונית, וכי לעתים משך זמן 
הטיפול בתלונה מתמשך זמן רב וללא מתן 

לאור האמור, מוצע  .מענה מספק למשתמש

לקבוע הוראות ומדדי איכות לטיפול בפניית 
 .רה בגוף מוסדיאיכות מידע שמקו
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 –שירות סוכנים ויועצים ללקוחות 
 טיוטה

 מדובר בטיוטה שעדיין בתהליך עבודה
 

פורסם חוזר גופים  2012בדצמבר  17ביום 
שעניינו "שירות  4-10-2012מוסדיים 

החוזר  – להלן)ללקוחות סוכנים ויועצים" 

להגדיר  . מטרתו של החוזר היתה(המקורי
נורמות שירות של בעל רישיון כלפי 
לקוחותיו על מנת להבטיח מתן שירות 

 .נאות לאורך כל תקופת הקשר עם לקוח
מפניות ציבור שהגיעו לידי רשות שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון עולה כי נדרש לחזק 
ולהעצים את נורמות השירות של סוכני 
הביטוח כלפי לקוחותיהם, להגדיר ולהציב 

ים גבוהים של שירות, זמינות סטנדרט

כמו כן, במסגרת  .ושקיפות כלפי הלקוח

תיקוני חקיקה )חוק התכנית הכלכלית 
ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

,נוסף סעיף  2015-שע"ו ), 2016-ו 2015

א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 19

 

1.6.2018 
 

החל מיום 
התחילה, חוזר 
סוכנים ויועצים 

4-10-2012 
שעניינו "שירות 
ללקוחות סוכנים 

 .בטל –ויועצים" 
 

הוראות חוזר זה 
יחולו על כל 

בעלי הרישיונות 
כפי שמופיעים 
בהגדרות חוזר 

 .זה

 
נדרש לתת ללקוח שירות מקיף בעל רישיון 

וכולל בכל ענין הקשור למוצר שרכש לקוח 
באמצעותו, ולאורך כל תקופת הקשר עמו. 
מתן שירות מקיף ללקוח כולל, בין היתר, 
עדכון שוטף של תנאי הפוליסה בהתאם 
לשינויים במצבו של הלקוח. שירות איכותי 
מהווה תנאי יסודי ליכולת לקוח לממש את 

חוזר זה,  .ניעת פגיעה בזכויותיוזכויותיו ולמ

" שירות 7-9-2011משלים את הוראות חוזר 
ללקוחות גופים מוסדיים", מבטיח מתן 
שירות נאות על ידי בעל רישיון וכן קובע את 
הכללים והתנאים לעניין גביה של שכר 

 .והחזר הוצאות המשולמים ישירות מהלקוח

בחוזר  לא ,הינו חדש טיוטת החוזרל 8סעיף 
קובע הוראות אשונה, הפיקוח לרהקודם, ו

לגבות הפנסיוני לזכותו של סוכן הביטוח 
בהתאם שכר טרחה או החזר הוצאות, 

 ( לחוק הייעוץ הפנסיוני. 1א )א() 19סעיף ל
)ח( שבו מוחלת  4שינוי נוסף מתייחס לסעיף 

חובה על בעל רישיון ליזום פגישת שירות עם 
, לפחות אחת הלקוח בקשר למוצר פנסיוני

לשנה, ובכל פעם שהובא לידיעתו על ידי 



 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 

 

 
 

 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 

 ,)ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)
. (חוק הייעוץ -להלן ) 2005-התשס"ה

סעיף זה קובע כי על סוכן ביטוח פנסיוני 
לבחור אחת משתי אפשרויות לקבלת 
תגמול עבור שיווק פנסיוני או עבור ביצוע 
עסקה בעבור לקוח: גביית עמלת הפצה 
מגוף מוסדי או שכר והחזר הוצאות 
המשולמים מאת הלקוח. בהמשך לתיקון 

גביית האמור, מוצע לקבוע הוראות לעניין 
שכר והחזר הוצאות ישירות מהלקוח, על 

 .ידי סוכן ביטוח פנסיוני

הגוף המוסדי, המעסיק או הלקוח כי חל 
שינוי במצבו של הלקוח לרבות לעניין שינוי 
בתנאי העסקתו ובכלל זה, בכל אחר 

 מהמקרים הבאים:
( עזיבת 2( הצטרפות למקום עבודה חדש; 1

( גידול בשכר שכתוצאה 3מקום עבודה; 
אם לתנאי הפוליסה, מממנו נדרשת, בהת

( שינוי 4העברת הצהרת בריאות מחודשת; 
מבנה ההפרשות בפוליסה בהתאם להסכם 

( שינויים בתעריפי עלות כיסוי 5העבודה; 
ביטוחי הדורשים התאמה. פגישת השירות 

 תתועד בדרך הניתנת לאחזור.
 

לא חל כל שינוי בלוחות הזמנים המופיעים 
 החדשה לעומת החוזר הקודם,ה בטיוט

לעניין מסירת מסמכים  –ד  5למעט בסעיף 
"בעל רישיון   -)ו( לחוזר  4בהתאם לסעיף 

ימסור כל מסמך הקשרו ללקוח, ונמצא 
ברשותו על פי דין, תוך זמן סביר ממועד 

 –דרישת הלקוח, לרבות לקוח לשעבר" 
ימי עסקים  7בחוזר הקודם פרק הזמן היה 

ואילו בטיוטת החוזר החדשה פרק הזמן הוא 
 ימי עסקים. 3

 :בטיוטהוספו שני מועדים חדשים נ
)ז( 4ור בסעיף מאלעניין מסירת מידע כ

"בעל רישיון ימסור ללקוח שפנה  –לחוזר 
אליו בעניין תביעה, מידע אודות זכויות 
הלקוח, ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה 

 –העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה" 
 .ימי עסקים מקבלת פניית לקוח 2תוך 

לעניין ייזום פגישה לעניין שינוי במצבו 
)ח( לחוזר 4האישי של הלקוח, כאמור בסעיף 

 ימי עסקים. 7תוך –
)ג( על אחראי שירות לקוחות 7בסעיף 

בתאגיד שהוא סוכן, לקיים  ישיבה, אחת 
לשנה, עם מנכ"ל התאגיד או עם האחראי על 
יעוץ פנסיוני בתאגיד בה יוצגו עיקרי הדוח 

)ב( לחוזר )דוח עמידת 7יף השנתי לפי סע
 התאגיד בהוראות החוזר(.

 סעיף –שינוי נוסף 
בחוזר  -אחראי שירות לקוחות  – 7סעיף 

 בעלי רישיון 10 תאגיד שבו עלהקודם דובר 
 תאגיד שבו  מדובר על ואילו בטיוטה החדשה

 עובדים. 10
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תשלום עבור שימוש במערכת 
עדכון  –סליקה פנסיונית מרכזית 

 טיוטה –
 

 מדובר בטיוטה שעדיין בתהליך עבודה
הממונה הורה לספק, בהתאם לסמכותו, 
לפתח פעולת העברת מידע חדשה 

 

3.12.2017 
 

 
חוק הייעוץ הפנסיוני קובע כי הממונה על 

 (הממונה –להלן )שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
רשאי להורות כי רישיון להפעלת מערכת 
סליקה פנסיונית מרכזית יוענק בדרך של 
מכרז, וככל שיורה כאמור, יכללו תנאי 
המכרז, בין השאר, את עניין התשלומים 

 2012במרץ  22ביום  .בעבור פעילותה

פורסם מכרז להקמת מערכת סליקה 



 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 

 

 
 

 עורכי דין ,הדר –ג'ון גבע 

 . 2015בדצמבר  31וזאת עד  (פרודוקציה)
במקביל קבע הממונה בחוזר גופים 

שעניינו "תשלום  3-10-2015מוסדיים 
עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית 

כי  (החוזר –להלן ) (15.5.28)מרכזית" 
התשלום עבור מבקש מידע פרודוקציה 

בגין העברת מידע מגוף  ₪ 0.5יעמוד על 
,פורסם  2017במאי  3ביום  .מוסדי מסוים

יוב בגין ה מנגנון החעדכון לחוזר שבו שונ
יכלול  ₪ 0.5הפעולה, כך שהמחיר של 

מידע בגין כל המוצרים של לקוח מסוים, 
ללא תלות במספר הגופים המוסדיים שבו 
מנוהלים עבור הלקוח מוצרים. השינוי 
במודל התמחור נועד להקטין מהעלויות 

לאחר  .החדשות שהוחלו על בעלי רישיון

שחלפו שנתיים מהפעלת פעולת 
ודוקציה ומאחר שעלויות התפעול של הפר

הפעולה עולות על ההכנסות של הספק, 
נכון להטיל חלק מהעלות של העברת 
המידע על הגוף המוסדי. וזאת, בין היתר, 
בשל העובדה כי פעולה זו היא תשתית 
אשר הגופים המוסדיים משתמשים בה 

על כן, מוצע כי בנוסף  .ונהנים ממנה

לספק, לתשלום שמשלם מבקש המידע 
ישלם גם גוף מוסדי עבור מענה לבקשת 

ש"ח  0.1פרודוקציה של בעל רישיון מסוים 
בעד כלל המוצרים של הלקוח בגוף 

 .המוסדי, במועד שבו מועבר המידע

פנסיונית מרכזית והפעלתה. במכרז נקבעו 
השירותים שבהם יחויב בין היתר תכולת 

הספק ומנגנון המחירים באמצעותו תקבע 
נקבע  ,התמורה שיקבל הספק. בין היתר

במכרז כי המזמין רשאי לדרוש מהספק 
שיזכה במכרז להרחיב את סל השירותים 
ואת סוג הלקוחות שלהם יסופקו השירותים 
במהלך תקופת ההתקשרות, במתכונת 
ו שתקבע על ידי הממונה ובהתאם ליכולת

של ספק סביר לספק את השירותים. במידת 
הצורך, יקבע הממונה תעריף עבור השירות 

חוזר זה מעדכן את  .החדש שיתווסף

ההוראות לגבי דמי שימוש שאישר הממונה 
לגבות ממשתמשים במערכת סליקה 
פנסיונית מרכזית וזאת לאחר בחינת יישום 
החוזר בשוק ובעקבות הרחבת סל 

 .השירותים שנקבע במכרז

 

 


