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תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל 
ביצוע עסקאות( )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32)א()2( ו–)ב( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)קופות גמל(, התשס"ה-12005, ולפי סעיפים 36א ו–112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)ביטוח(, התשמ"א-21981 )להלן - חוק הביטוח(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

ביצוע  בשל  ישירות  )הוצאות  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בתקנות   .1
עסקאות(, התשס"ח-32008 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 3א -

באדר  ט"ז  "יום  יבוא   ")2019 בדצמבר   31( התש"ף  בטבת  ג'  "יום  במקום  ברישה,   )1(
התשפ"א )28 בפברואר 2021(";

בפסקה )3()2(, בתקנת משנה )ב( המובאת בה, אחרי "מימון פרויקטים לתשתיות"   )2(
יבוא "או השקעה בקרנות השקעה למימון פרויקטים לתשתיות בישראל, או מהשקעה 

בתחום טכנולוגיה עילית )היי–טק( בישראל, בתנאים ובאופן שיורה הממונה".

אחרי תקנה 3א לתקנות העיקריות יבוא:  .2

או "גילוי ודיווח כעמית  להצטרף  המעוניין  אדם  יידע  מוסדי  גוף  3ב. )א( 
כמבוטח לקופת גמל, כי נוסף על דמי הניהול ייגבו מנכסי 
שיעור  את  וכן  אלה,  תקנות  לפי  ישירות  הוצאות  הקופה 
ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מנכסי הקופה, 

בתנאים ובאופן שיורה הממונה.

ההוראות  לפי  למבוטח  או  לעמית  ידווח  מוסדי  גוף  )ב( 
מנכסי  שנגבו  הישירות  ההוצאות  שיעור  את  האמורות 
הקופה, וכן את סוגי ההשקעות שבגינם הוא גבה הוצאות 
הוצאות  בניכוי  התשואה  ואת  הקופה  מנכסי  ישירות 
לעמית  שנשלחים  הגמל  קופת  דיווחי  במסגרת  ישירות, 
ולמבוטח לפי הוראות סעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים 
ובתנאים  באופן  התשס"ה-2005,  גמל(,  )קופות  פיננסיים 

שיורה הממונה."

תחילתה של תקנה 1)1( ביום כ"ד בסיוון התש"ף )16 ביוני 2020(.  .3
ח' באב התש"ף )29 ביולי 2020(
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