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מתפדםמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

מבוא

כללי

מונחות בזה שלוש הצעות חוק מטעם הממשלה :חוק להגברת התחרות ולצמצום
הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל)תיקוני חקיקה( ,התשס״ה ,2005-חוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים)עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( ,התשס״ה 2005-וחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים)קופות גמל( ,התשס״ה.2005-
הצעות חוק אלה נועדו להוציא אל הפועל את המלצות הצוות הבין משרדי לענין
רפורמה בשוק ההון)להלן  -צוות בכר או הצוות( .הצוות ,בראשות המנהל הכללי של משרד
האוצר ובהשתתפות נציגי כל הרשויות האחראיות להסדרה ולפיקוח של פעילות שוק ההון
בישראל ,הגיש את המלצותיו לשר האוצר ,וביום  14בנובמבר  2004אושרו המלצות אלו
בממשלה ,בכפוף לשינויים מסוימים שהוכנסו בהם לאחר מכן ,על פי המלצות המנהלים
הכלליים של משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר אשר אושרו בידי ראש הממשלה ושר
האוצר)החלטה מסי .(2706
התאפיינותו של שוק ההון בישראל בדומיננטיות מוחלטת של מערכת הבנקאות בכל
תחומי התיווך הפיננסי ובריכוזיות הגבוהה המאפיינת את מערכת הבנקאות עצמה ,לצד
קיומם של ניגודי ענינים מובנים ומהותיים במיגוון הפעילויות שבהן עוסקים התאגידים
הבנקאיים ,באה לידי ביטוי מובהק בפגיעה בהתפתחותו של שוק הון יעיל ותחרותי החיוני
לקידומה ולקיומה של כלכלה מערבית מודרנית.
במציאות האמורה נוצר ״מעגל קסמים״ המביא לשימור המצב הנוכחי שפגיעתו רעה
 הריכוזיות והעיסוק במגוון רחב של פעילויות תיווך פיננסי יוצרים ניגוד עניינים מובנהומהותי ,והתממשותם לכאורה של ניגודי הענינים מאפשרת לשמר את הריכוזיות ותחלואיה,
וחוזר חלילה.
במשך השנים נעשו נסיונות שונים להתמודד עם מציאות זו באמצעי רגולציה שונים
כמו הקמת ״חומות סיניות״ ,והטלת מגבלות ואיסורים שונים .כל אלה לא היה בכוחם
להתגבר על ניגודי הענינים ,ובוודאי שלא על הריכוזיות ,ותוצאותיהם השליליות .לדעת
הצוות ,שהתקבלה על דעת הממשלה ,רק שינוי מבני יסודי יהיה בו כדי לשבור את אותו
״מעגל קסמים״ האמור ,לפתוח את שוק ההון לכניסתם של גופים פיננסיים נוספים שיטלו בו
חלק ,וליצור תחרות אמיתית לרווחתם ולתועלתם של המשק והציבור.
עיקר ענינן של ההמלצות הוא אפוא להביא לביסוס מבנה תחרותי בשוק ההון בישראל
ולשיפור יעילותו ודרכי פעולתו ,וזאת במיוחד באמצעות צמצום הריכוזיות ומזעור ניגודי
הענינים אצל הגופים הפועלים בשוק ההון ,ובאופן מיוחד  -במערכת הבנקאות ,ובאמצעות
הרחבת הפיקוח והבקרה עליהם ועל אלה השולטים ומחזיקים בהם .תכליתם של אלה לתרום
ליעילות בפעילות המשקית הריאלית ולהיות גורם מרכזי בהאצת הצמיחה וגידול רווחתו
הכלכלית של הציבור.
הצוות שקל ובחן במהלך דיוניו הצעות אחרות לפתרון הבעיות והכשלים המבניים
המתוארים בדו״ח הצוות ,לרבות אלו שהוצעו בעבר בהצעות חוק קודמות ובעבודת ועדות
אחרות ,לעומת ההוראות והמגבלות שהוצעו בסופו של דבר על ידו .מסקנת הצוות היתה
כי נדרש שינוי מבני יסודי במבנה הבעלויות והעיסוקים של המתווכים הפיננסיים ,וכי רק
שינוי כזה יכול ליצור תנאים להתפתחות תחרות ממשית בשוק ההון ולהבטחת תפקודו
התקין .לפיכך ,מכלול המלצות הצוות מאזן באופן מידתי בין הצורך הציבורי ,שאינו ניתן
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לערעור ,לצמצום הפגיעה הנגרמת למשק ולציבור במצב הדברים הנוכחי ,לבין זכויותיהם
של הנוגעים בדבר ,והכל לצורך השגת המטרות העולות מאותו צורך ציבורי.
עוד יצוין כי הממשלה ,שקיימה דיונים בהמלצות הצוות ,הן במליאתה ,הן בצוות
המנכ״לים האמור והן בוועדת השרים לעניני חקיקה אשר אישרה את הנוסחים של הצעות
החוק ,מצאה לנכון לכלול בהצעות החוק שינויים נוספים לעומת המוצע בדוח הצוות ,גם
זאת מתוך התייחסות לאיזון הראוי הנראה לה בין אלה ותוך שהביאה בחשבון את ההערות
של כל הגורמים הנוגעים בדבר.
דוח הצוות במלואו מפורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר .www.mof.gov.il -
הצעות החוק משקפות את המלצות הצוות והחלטות הממשלה ,וכן כוללות התייחסות
לענינים נוספים שתכליתם הגברת הפיקוח והבקרה על הגופים הפועלים בשוק ההון ,לרבות
המתחייב מן השינויים המוצעים.
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הצעת חוק להגבדת התחדות ולצמצום הדיכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון
ב י ש ד א ל )תיקוני חקיקה( ,התשם״ה־2005
פדק אי :מעדת החוק
.1

מטרה

חוק זה בא לתקן חוקים שונים ,במטרה להביא לביסוס מבנה תחרותי בשוק ההון בישראל

ולשיפור יעילותו ודרכי פעולתו ,וזאת בעיקר באמצעות צמצום הריכוזיות ומזעור ניגודי
הענינים אצל הגופים הפועלים בו ,והרחבת הפיקוח והבקרה על גופים אלה ועל השולטים
והמחזיקים בהם.
פדק בי :בנקאות
תיקון חוק
ה

ב

נ

ק

א

ו

ת

.2
) ר י ש ו י (

בחוק הבנקאות)רישוי( ,התשמ״א) 1981-בפרק זה  -חוק הבנקאות)רישוי(( -
1

)(1

בסעיף-1

)א(

בהגדרה ״התחייבות חיתומית״ ,במקום ״כהגדרתה בסעיף  1לחוק הסדרת

העיסוק בייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה1995-״ יבוא ״כהגדרתה
בחוק ניירות ערך ,התשכ״ח; 1968-״;
2

)ב(

אחרי ההגדרה ״התחייבות חיתומית״ יבוא:
״״חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני״  -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( ,התשס״ה; 2005-
3

״חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות״  -חוק הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה; 1995-
4

״ייעוץ השקעות״ ו״שיווק השקעות״  -כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק
בייעוץ השקעות;
״ייעוץ פנסיוני״ ו״שיווק פנסיוני״  -כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק
הפנסיוני;
״מבטח״ ו״סוכן ביטוח״  -כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,התשמ״א; 1981-״;
5

)ג(

בהגדרה ״ניהול תיקי השקעות״ ,המילים ״ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה-

1995״  -יימחקו;
)ד(

במקום ההגדרה ״קופת גמל״ ו״קופת גמל לקצבה״ יבוא:
״״קופת גמל״ ו״חברה מנהלת״  -כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )קופות גמל(  ,התשס״ה; 2005-״;
6

)ה(

אחרי ההגדרה ״קרוב״ יבוא:
״״קרן להשקעות משותפות בנאמנות״  -קרן כהגדרתה בחוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ״ד; 1994-״;
7

1

ס״ח התשמ״א ,עמי  ;232התשס״ד ,עמי .508

2

ס״ח התשכ״ח ,עמי .234

3

ס״ח התשס״ה ,עמי .804

4

ס״ח התשנ״ח ,עמי .416

5

ס״ח התשמ״א ,עמי .208

6

ס״ח התשס״ה ,עמי .767

7

ס״ח התשנ״ד ,עמי .308
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)(2

בסעיף - 10
)א(

בפסקה ) ,(7במקום הסיפה המתחילה במילים ״אך למעט״ יבוא ״ובלבד שלא

ינהל במסגרת עיסוקו כאמור מפעל עסקי ,ולמעט מתן התחייבות חיתומית ,ניהול
קופת גמל ,ניהול קרן להשקעות משותפות בנאמנות וניהול תיקי השקעות;״;
)ב(

אחרי פסקה ) (11יבוא:
״) 11א(

י י ע ו ץ פנסיוני ,וכן ביצוע עסקה בעבור לקוח ,כהגדרתם בחוק הייעוץ

והשיווק הפנסיוני ,כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו ,ובלבד שהבנק אינו
שולט ואינו מחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו בחברה מנהלת ובמנהל קרן
להשקעות משותפות בנאמנות ,ואינו מחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג
כלשהו של אמצעי שליטה במבטח;
)11ב(

י י ע ו ץ השקעות ,בכפוף להוראות סעיף )9ב( לחוק הסדרת העיסוק

בייעוץ השקעות;
)11ג(

שיווק השקעות בהתאם להוראות סעיף )9ג (1לחוק הסדרת העיסוק

בייעוץ השקעות;״;
ד ב ד י
םעיף 2

כדי להקטין את ההסתברות להגברת הריכוזיות

לפםקה))(2א(
סעיף  10לחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א-
) 1981להלן  -חוק הבנקאות )רישוי(( מונה

את רשימת העיסוקים המותרים לבנק .פסקה ) (7לאותו
סעיף קובעת כי בנק רשאי לשמור ולנהל מסמכים סחירים,
ניירות ערך וכן זכויות ונכסים אחרים למען הזולת,
כשלוח ,כשומר ,כסוכן או כנאמן .עם זאת ,בנק אינו רשאי
לבצע פעילות מסוג זה אם הוא מנהל במסגרתה מפעל
עסקי או אם היא כוללת מתן התחייבות חיתומית ,ניהול
קרן להשקעות משותפות בנאמנות וניהול תיקי השקעות.
מוצע לתקן את הסעיף כך שהוא יכלול ,נוסף על אלה ,גם
איסור על ניהול קופת גמל ,איסור שקיים זה שנים רבות
לפי הוראות המפקח ומקבל משנה תוקף עתה עם הצעת
האיסור על הבנקים להחזיק אמצעי שליטה כלשהם
בקופות גמל .בהזדמנות זו מוצע לערוך את הסעיף מחדש
כדי שיהיה בהיר יותר.

מתוך

בחשיבות

שיש

לייחס

לעידוד

החיסכון הפנסיוני ,ומתוך הצורך להרחיב את נגישות
כלל האוכלוסייה למוצרים הפנסיוניים ,מוצע להוסיף
לרשימת העיסוקים המותרים לבנק את פסקה )11א(,
שתאפשר לבנק לעסוק בייעוץ פנסיוני .בכך י ש גם כדי
ל ע ו ד ד תחרות בשוק הרלבנטי ,אשר העיסוק בו יוסדר לפי
המוצע בחוק מיוחד )הצעת חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )עיסוק בייעוץ ובשיווק מוצרים פנסיוניים(,
התשס״ה.(2005-

בהתאם

בענף הבנקאות ולהימנע מחששות לניגוד ענינים ,מוצע
כי בנק יהיה רשאי להתחיל לעסוק בייעוץ פנסיוני
כאמור ,רק אם הוא כבר אינו שולט ואינו מחזיק אמצעי
שליטה מסוג כלשהו בקופות גמל ובמנהל קרן להשקעות
משותפות בנאמנות ,כנדרש ממנו על פי המוצע בפסקה
) (9להלן ,ואינו מחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו
של אמצעי שליטה במבטח.
על פי הפרשנות הנקוטה ,מותר לבנק לעסוק ב י י ע ו ץ
השקעות מכוח פסקה ) (10לאותו סעיף בחוק הבנקאות
)רישוי( ,המתירה לבנק לעסוק ב״ייעוץ כספי וכלכלי
בתחום עיסוקיו״ .כדי להבהיר את הדברים מוצע לקבוע
במפורש ,בפסקה )11ב( המוצעת ,כי בנק רשאי לעסוק
ב י י ע ו ץ השקעות ,בכפוף להוראות סעיף )9ב( לחוק הסדרת
העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות ,התשנ״ה) 1995-להלן  -חוק הסדרת העיסוק
ב י י ע ו ץ השקעות( ,אשר מתייחס בסעיף  9שלו באופן

לפםקה))(2ב(
הכרה

ה ם ב ד

למוצע

באותו חוק,

יועץ

פנסיוני יהא רשאי לקשור את העסקה בין הלקוח לבין
הגוף המוסדי עמו מתבצעת העסקה ,אך ורק בתנאי
שקשירת העסקה מתבצעת כחלק מהייעוץ הפנסיוני
המסוים שניתן ללקוח על ידי היועץ ,ובהמשך לו .מוצעת
אפוא הוראה מקבילה לענין גם בסעיף זה המאפשר לבנק

מפורט לפעילות התאגידים הבנקאיים ב י י ע ו ץ השקעות
ובשיווק השקעות וקובע בסעיף )9ב( מקרים שבהם לא
יהיה בנק רשאי לעסוק בייעוץ השקעות.
ככלל ,בנק לא יוכל לעסוק בשיווק השקעות אלא
ב י י ע ו ץ השקעות בלבד ,וזאת על מנת שמעמדם המרכזי
ש ל הבנקים בתחום ההפצה ופריסתם ברחבי המדינה
יאפשרו לציבור נגישות מירבית לשירות הייעוץ ,אשר
הצוות ע מ ד על חיוניותו .בנוסף ,קיים חשש כי אם בנקים
יעסקו בשיווק מוצרים פיננסיים ופנסיוניים ,הריכוזיות
בתחום ההפצה תתורגם לריכוזיות בתחום המוצרים
הנמכרים לציבור .מהוראה זו מוצע להחריג בנקים שאין
להם פעילות קמעונאית מהותית ,כמוסבר להלן לעניין
פסקה ) ,(4מאחר שלגביהם החשש לפגיעה בציבור הינו
פחות ואינו משמעותי ביחס לכלל השוק.

לעסוק באותו עיסוק.
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,
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)(3

בסעיף - 11
)א(

בסעיף קטן )א( ,פסקאות משנה) (3ו3)-ג(  -יימחקו;

)ב(

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב(

נוסף על הוראות סעיף קטן )א( ,רשאי בנק לשלוט גם בתאגיד שהוא

אחד מאלה:
)(1

תאגיד עזר ,ובלבד שהבנק שולט בו לבדו ונתקבל לכך אישור

מאת המפקח ,מראש ובכתב ,המאשר ,בין השאר ,את תחומי עיסוקו
של תאגיד העזר; ואולם ,רשאי המפקח לאחר התייעצות עם ועדת
הרישיונות ,להתיר לבנק לשלוט בתאגיד העזר יחד עם אחרים;
)(2

תאגיד שהוא סוכן ביטוח )בפסקה זו  -סוכן ביטוח( ובלבד

שמתקיימים כל אלה:
)א(

כל עיסוקו של סוכן הביטוח הוא בביטוח חיים ללווים

או בביטוח דירות מגורים ,הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור
ללקוחותיו של הבנק או של תאגיד בנקאי אחר השולט בבנק או
הנשלט בידיו;
)ב(

הבנק שולט בסוכן הביטוח לבדו;

)ג(

הבנק מחזיק לבדו בכל אמצעי השליטה בסוכן הביטוח;

ואולם ,רשאי המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות ,להתיר
לבנק לשלוט לבדו בסוכן ביטוח גם אם הוא עוסק בביטוחים כאמור
בפסקת משנה )א( הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור ללקוחותיו של
תאגיד בנקאי שאינו כאמור באותה פסקת משנה ,וכן גם אם לא מתקיים
לגבי הבנק התנאי האמור בפסקת משנה )ג( ,ובלבד שהמפקח שוכנע כי
אין במתן ההיתר כדי לפגוע בהתפתחות התחרות ובמניעת ריכוזיות
בתחום הבנקאות בכלל ,ובתחום הביטוחים כאמור בפסקת משנה )א(
בפרט; לענין פסקה זו ,״הלוואה לדיור״  -הלוואה שלא למטרה עסקית
המובטחת בשעבוד של זכות בדירת מגורים או של זכות לגבי דירת
מגורים.״;
ד ב ד י

ה ם ב ד

במסגרת זו מוצע להתיר לבנק במפורש לעסוק גם

למוצע בפסקה ) (9להלן ,ולפיו יאסר על בנק להחזיק

בשיווק השקעות אשר לפי ההגדרות הינו ייעוץ השקעות

אמצעי שליטה כלשהם בקופת גמל ובמנהל קרן ,מוצע

בהתייחס לנכס פיננסי שלגביו י ש לבנק זיקה ,וזאת

להשמיט גופים אלה מרשימת התאגידים שבהם

בהתייחס למוצרים מובנים ,אופציות וחוזים עתידיים

מותר לבנק לשלוט ולהיות בעל ענין ,ומהטעמים

המוצאים על ידי הבנק עצמו  -ולא על ידי תאגידים
בנקאיים אחרים וכמפורט בסעיף )9ג (1לחוק הסדרת

המפורטים באותה פסקה.
)(2

בהתאם להוראת סעיף קטן )11ב( לחוק הבנקאות

ה י י ע ו ץ ב י י ע ו ץ השקעות.

)רישוי( ,רשאי בנק לשלוט בתאגיד עזר  -תאגיד אשר

לפםקאות) (5) ,(3ו־)(6

עיסוקיו הם רק בתחום הפעולה של הבנק השולט בו

) (1סעיף )11א( לחוק הבנקאות )רישוי( קובע באילו

תאגידים רשאי בנק לשלוט או להיות בעל ענין
)החזקת יותר מעשרים אחוזים בסוג כלשהו של
אמצעי שליטה( .פסקת משנה ) (3קובעת שבנק רשאי
לשלוט או להיות בעל ענין בקופת גמל ופסקת משנה
)3ג( קובעת כי בנק רשאי לשלוט או להיות בעל ענין
במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות .בהמשך
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 ובלבד שישלוט בו לבדו ,אלא אם כן נתן המפקחלאחר התייעצות בועדת הרישיונות ,היתר לשלוט
בו יחד עם אחרים .עצם הקמת תאגידי עזר ושליטה
בלבדית בהם אינה טעונה אישור של המפקח.
הוראה דומה קיימת גם ביחס לתאגידים בנקאיים
אחרים ,סעיף  (2)15לענין בנק למשכנתאות וסעיף
)17ב( לענין בנק למימון השקעות.

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)(4

אחרי סעיף  12יבוא:

״הוראות מיוחדות
לבנק ולבנק חוץ

12א.

מסוימים

על אף הוראות סעיפים  10עד - 12
)(1

בנק ובנק חוץ שהוראות פרק גי 2אינן חלות לגביהם ,לפי

סעיף 27ט ,רשאים לשלוט ולהיות בעלי ענין גם בחברה מנהלת
ובמנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות;
)(2

בנק ובנק חוץ כאמור בפסקה ) (1שאינם רשאים ,לפי

הוראות סעיפים  10או  ,12לעסוק בייעוץ פנסיוני או בייעוץ
השקעות ,רשאים לעסוק גם בעיסוקים אלה:
)א(

שיווק

כהגדרתם

פנסיוני,
בחוק

וכן

הייעוץ

ביצוע

עסקה

והשיווק

בעבור

לקוח,

הפנסיוני,

כחלק

מהשיווק הפנסיוני ובהמשך לו ,ובלבד שמתקיים בבנק או
בבנק החוץ ,לפי הענין ,התנאי האמור בסעיף )3א() (1לחוק
הייעוץ והשיווק הפנסיוני;
)ב(

שיווק השקעות.״;

ד ב ד י

ה ם ב ד

הפניית עיסוקים ופעילויות בנקאיות לתאגידי העזר

מאחר ש נ ו ש א הביטוח אגב הלוואה לדיור רלבנטי

במידה גוברת והולכת ובפרט פיצול הפעילות בין

גם לבנקים למשכנתאות ,מוצע תיקון דומה בסעיף

מספר רב של תאגידי עזר ,מחלישה את יכולת הבקרה

לבנק

והפיקוח על פעילויות אלה.
כדי למנוע התפתחות מצב זה לכדי מצב ש ל חוסר
בקרה ושליטה ,מוצע ,בפסקת משנה ) (1לסעיף קטן

 15לחוק הבנקאות
למשכנתאות

)רישוי(,

שיאפשר גם

לשלוט בתאגיד שהוא סוכן ביטוח,

באותם תנאים שיחולו לענין בנקים כאמור בסעיף
)11ב() (2לחוק.

)ב( ,להתנות את שליטתו ש ל בנק  -וכן תאגידים

הצעה זו מחליפה את הצעת ההסדרה בענין זה כפי

בנקאיים אחרים  -בתאגיד עזר ,בקבלת אישורו

שבאה לידי ביטוי בהצעת חוק הפיקוח על עסקי

מראש של המפקח על הבנקים ,אשר יתייחס באישורו

ביטוח )רישיון סוכן מיוחד  -הוראת שעה( ,התשס״ב-

גם לתחומי העיסוק ש ל תאגיד העזר ,המיועד להקמה

) 2002הצעות חוק  ,3058ה״ח התשס״ב ,עמי .(176

או לרכישת שליטה בו .בכך גם יתאפשר לשקול אילו
מהוראות הניהול הבנקאי התקין י ש להחיל על סוגים
אלו או אחרים של תאגידי העזר.
) (3מוצע ,בפסקת משנה ) ,(2לאפשר לבנקים ,באופן
כללי וללא צורך בקבלת היתר מסוים לכך מהמפקח
על הבנקים ,לשלוט ,לבדם ,בתאגידים שהם סוכני
ביטוח אשר כל עיסוקם בביצוע ביטוח חיים ללווים
או ביצוע ביטוח דירות מגורים ,הנעשים אגב מתן
הלוואה ש ל א למטרה עסקית ,המובטחת ב ש ע ב ו ד של
זכות בדירת מגורים או של זכות לגבי דירת מגורים,
ללקוחות אותו בנק או ללקוחות הקבוצה הבנקאית
אליה משתייך הבנק.
מוצע גם לתת בידי המפקח על הבנקים את הסמכות
להתיר לבנק לשלוט בסוכנות ביטוח כאמור גם אם
היא מבצעת ביטוחים כאמור ללקוחות שאינם של
הקבוצה הבנקאית בלבד .זאת לאחר שיווכח ,בין
היתר ,כי אין במתן ההיתר בכדי להביא להתפתחות
ריכוזיות ומניעת תחרות בתחום מיוחד זה בפרט
ובתחום הבנקאות בכלל.

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

לפםקה)(4
הסעיף המוצע נותן ביטוי לעיקרון שבסעיף 27ט
המוצע ,שלפיו בנקים וסניפים ש ל בנקים זרים ,אשר אין
להם פעילות קמעונאית מהותית ,יהיו פטורים מהמגבלות
על שליטה והחזקת אמצעי שליטה בקופות גמל ובקרנות
נאמנות )ראה גם דברי ההסבר לסעיף 27ט המוצע(.
בהתאם לכך מוצע להמשיך לאפשר לבנק ולבנק
חוץ כאמור לשלוט ולהיות בעל ענין בגופים אלה )פסקת
משנה ).((1
בהתאם להגדרת שיווק השקעות ושיווק פנסיוני,
שבחוקים המסדירים פעילויות אלה ,בנק ובנק חוץ כאמור
יוכלו לעסוק בשיווק השקעות ,ולא ב י י ע ו ץ השקעות ,אם
י ש להם זיקה לנכסים הפיננסיים ולמוצרים הפנסיוניים
לגביהם יתנו ייעוץ ללקוחותיהם .משכך ,מוצע לעגן בחוק
את האפשרות שלהם לעסוק באותם עיסוקים  -האסורים
על יתר התאגידים הבנקאיים ,ובהתאם לתנאים הקבועים
באותם חוקים לעיסוקים האמורים )פסקת משנה ).((2
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בסעיף - 15

)(5

)א(

בפסקה ) ,(2במקום ״)11ב(״ יבוא ״)11ב()(1״;

)ב(

אחרי פסקה ) (2יבוא:
״)2א(

תאגיד שהוא סוכן ביטוח ,ובלבד שנתקיימו הוראות סעיף )11ב()(2״;

)(6

בסעיף  ,(2)17במקום ״)11ב(״ יבוא ״)11ב()(1״;

)(7

בסעיף  ,22במקום הסיפה המתחילה במילים ״קבלת פרמיות ביטוח״ יבוא ״קבלת

כספים בידי מבטח ,ובידי חברה מנהלת לקופת גמל שבניהולה״;
בסעיף 27א ,בהגדרה ״משקיע מוסדי״ -

)(8

)א(

במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1חברה מנהלת  -לגבי כל קופות הגמל שבניהולה;״;

)ב(
)(9

בפסקה ) ,(2המילים ״כמשמעותו בחוק״ ו״התשכ״א1961-״  -יימחקו;

אחרי סעיף 27ד יבוא:
״פדק גי :2שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחבדה מנהלת ,במנהל
קדן להשקעות משותפות בנאמנות ובתאגיד שעיםוקו בניהול
תיקי השקעות

החזקת אמצעי
שליטה בידי
ת

א

ג

י

ד

על אף האמור בחוק זה -

27ה) .א(

)(1

ב נ ק א י

לא יחזיק תאגיד בנקאי באמצעי שליטה בחברה

מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות;

ד ב ד י

מוצע לנתק לחלוטין את קשרי הבעלות ,השליטה והניהול,

לפםקה)(7
סעיף  22לחוק מוציא מתחולתו ומהפיקוח של
המפקח על הבנקים את חברות הביטוח
המפוקחות על ידי
המסדירים את

ה ם ב ד

הגורמים

פעילותם.

וקופות הגמל

שנקבעו לכך בחוקים

מוצע

לעדכן את

הנוסח

ולהתאימו למציאות השוררת זה שנים ולפיה חברות
הביטוח מקבלות מלקוחותיהן כספים במסגרת פעילותן
לא רק כפרמיות ביטוח אלא גם כאפיקי חיסכון שונים
במסגרת תכניות ביטוח חיים תלויות תשואה .מובהר כי
אין הכוונה לקבלת כספים תוך הבטחת תשואה ,שכן
במקרה כזה המדובר הוא בקבלת פיקדונות כספיים,
ההופכים את המבטח לתאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק
הבנקאות )רישוי( ,על כל המשתמע מכך.

שבין מערכת הבנקאות לבין קופות הגמל ומנהלי הקרנות
להשקעות משותפות בנאמנות .זאת ,מאחר שכל החזקה
ישירה

באמצעי שליטה באלה ,תותיר ח ש ש לקיומם

ש ל ניגודי אינטרסים עם פעילויות אחרות ש ל הבנקים.
ח ש ש דומה קיים ,אף כי יתכן במידה פחותה במקצת ,גם
לגבי החזקות עקיפות .לפיכך ,מוצע לאסור על תאגידים
בנקאיים להחזיק אמצעי שליטה כלשהם בגופים אלה
וכן להגביל לשיעור ש ל ע ד עשרה אחוזים את החזקתם
המותרת

בתאגידים השולטים או המחזיקים למעלה

מעשרים וחמישה אחוזים ש ל אמצעי שליטה בקופות
גמל או במנהל קרן נאמנות )סעיף קטן )א((.
כדי להבטיח את הניתוק האמור ולא לאפשר עקיפתו
באמצעות

ניהול השקעות ,שאמנם אין עמו שליטה

ובעלות ישירה אך י ש עמו שליטה בפועל בנכסי הציבור
המנוהלים מכוח פעילות הניהול ,מוצע ע ו ד לאסור על

לפםקה)(9

תאגידים בנקאיים את השליטה בתאגידי ניהול תיקים

לםעיף 27ה המוצע
על רקע

בעיות

המנהלים את השקעותיהם של גופים מוסדיים )קרנות
הריכוזיות

בשוק ההון

בכלל

ובמערכת הבנקאות בפרט ,ועל רקע ניגודי העניינים
החריפים בין

פעילותם ש ל הבנקים ,בפרט

כיועצי

השקעות ,לבין פעילותם כבעלים וכמנהלים ש ל קופות
גמל וקרנות נאמנות ,המתאפיינים גם בשליטה מוחלטת

נאמנות ,קופות גמל ,מבטחים( ולהגביל את החזקתם
באמצעי השליטה ש ל אותם תאגידי ניהול תיקים ,עד
חמישה אחוזים .הוראה זו לא תחול בהתייחס לתאגידי
ניהול תיקים העוסקים בניהול כספי הנוסטרו )הון עצמי(
בלבד של גופים מוסדיים כאמור )סעיף קטן )ב((.

על רובו הגדול ש ל שוק קופות הגמל וקרנות הנאמנות,
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)(2

לא יחזיק תאגיד בנקאי יותר מעשרה אחוזים מסוג

כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד השולט בחברה מנהלת
או השולט במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות ,או
בתאגיד המחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג
כלשהו של אמצעי שליטה בחברה או במנהל קרן כאמור.
על אף האמור בחוק זה ,לא ישלוט תאגיד בנקאי ולא יחזיק

)ב(

יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה ,בתאגיד
שעיסוקו ניהול תיקי השקעות הכוללים נכסי קרן להשקעות משותפות
בנאמנות ,נכסי מבטח הנזקפים לזכות מבוטחיו ,או נכסי קופת גמל
הנזקפים לזכות עמיתיה.
החזקת אמצעי
שליטה בידי
השולט בתאגיד
בנקאי

27ו.

השולט בתאגיד בנקאי לא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג

כלשהו של אמצעי שליטה בחברה מנהלת ,במנהל קרן להשקעות
משותפות

בנאמנות ,או

בתאגיד

שעיסוקו ניהול תיקי השקעות

כאמור בסעיף )27ה()ב( ,ולא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו
של אמצעי שליטה בתאגיד השולט באחד מאלה או בתאגיד המחזיק
באחד מאלה יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי
שליטה.
שעבוד כהחזקה

27ז.

הוראות סעיפים 27ה ו27-ו יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה

כערובה

לחיוב ,למעט אמצעי שליטה

שנועדו בתום לב לשמש

כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ובלבד שיחולו על התאגיד הבנקאי
הוראות סעיף  ;26אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק
השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ״ד ,1994-ומהוראות חוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס״ה.2005-

ד ב ד י
לםעיף 27ו המוצע
כדי להבטיח שלתאגידים הבנקאיים לא יישמר ענין
עקיף בגופים המוסדיים ובנכסים המנוהלים על ידם,
מוצע להגביל את החזקותיו ש ל מי ששולט )כמשמעותו
הרחבה ש ל מושג זה( בתאגיד בנקאי ,כך ש ל א יחזיק
למעלה מחמישה אחוזים מאמצעי השליטה בקופות גמל,
בקרנות נאמנות ובתאגידים מנהלי תיקים כאמור ,וכך
ש ל א יחזיק

למעלה מעשרה אחוזים בכל תאגיד אחר

המחזיק באחד מהם יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג
כלשהו ש ל אמצעי השליטה.
לםעיף 27ז המוצע
כדי למנוע עקיפת ההוראות בדבר ניתוק הבנקים
מקופות הגמל ומקרנות הנאמנות מוצע לקבוע ,לענין
החזקת אמצעי שליטה ,כי גם החזקת אמצעי שליטה
בידי התאגיד הבנקאי ,כערובה לחיוב ,היא בגדר החזקה
לענין סעיפים 27ה ו־27ו .עם זאת ,כדי לאפשר למערכת
הבנקאית להמשיך וליטול חלק במימון הפעילות המשקית

ה ם ב ד
המערכת הבנקאית למכור ,בפרט ,מוצע לאפשר לתאגידים
הבנקאיים להחזיק אמצעי שליטה כאמור בסעיפים 27ה
ו27-ו כערובה לחיוב בלבד ,ובלבד שאמצעי שליטה אלה
אכן נועדו בתום לב לקיום המטרה האמורה ש ל ערובה
לחיוב בלבד ,ושהתאגיד הבנקאי לא יצביע באסיפת בעלי
המניות ש ל אותו תאגיד שבו הוא מחזיק אמצעי שליטה
כאמור ,אלא בהחלטות שונות העלולות לפגוע בזכויותיו
כנושה ,כמפורט בסעיף  26לחוק הבנקאות )רישוי( לענין
החזקת אמצעי שליטה בתאגידים ריאליים על ידי תאגיד
בנקאי כערובה לחיוב.
ע ו ד מוצע לקבוע במפורש כי אין בהיתר לתאגידים
בנקאיים להחזיק אמצעי שליטה כערובה לחיוב ,בכדי
לגרוע מההוראות בחוקים האחרים הקובעות את הצורך
בקבלת היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בשיעור
מסויים ,בחברות מנהלות ש ל קופות גמל ובחברות לניהול
קרנות משותפות בנאמנות ,והמחילות את הצורך בקבלת
היתר כאמור גם על החזקת אמצעי השליטה כערובה
לחיוב.

בכלל ,ומימון רכישת הגופים המוסדיים שאותם אמורה
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על תאגיד בנקאי ועל מי ששולט בו ,השולטים או המחזיקים

מכירת אמצעי

27ח.

שליטה

אמצעי שליטה בניגוד להוראות פרק זה ,יחולו הוראות סעיף ,27
בשינויים המחויבים.

אי-תחולה על
בנק ובנק חוץ

הוראות פרק זה לא יחולו על בנק ,על בנק חוץ ועל השולט

27ט.

באחד מהם ,אם מספר לקוחותיו בסניפיו שבישראל ,שמתקיים בהם
אחד מאלה ,אינו עולה על - 1,000
)(1

סך נכסי הלקוח המוחזקים בבנק או בבנק החוץ ,לפי הענין,

אינו עולה על  5מיליון שקלים חדשים;
)(2

סך התחייבויות הלקוח כלפי הבנק או בנק החוץ ,לפי

הענין ,אינו עולה על  5מיליון שקלים חדשים.״;
בסעיף 34א)א( -

)(10

)א(

אחרי פסקה) (1יבוא:
״)1א(

)ב(
)(11

בעל ההיתר הפר הוראה מהוראות סעיף 27ו;״;

בפסקה ) ,(3בסופה יבוא ״או שהוא הוכרז פסול דין״;

בסעיף )49ב( ,אחרי ״27ג״ יבוא ״27ה27 ,ו״;
ד ב ד י

שבפרק זה לחוק לרלבנטיות רק לענין אותם תאגידים

לםעיף 27ח המוצע
מוצע להחיל על החזקת אמצעי שליטה בניגוד
לאמור

בסעיפים 27ה

ו־27ו

המוצעים ,את

הוראת

האכיפה המצויה בסעיף  27לחוק הבנקאות )רישוי( ,על
פיה רשאי המפקח על הבנקים להורות למחזיק אמצעי
שליטה שאסור לו להחזיק בהם ,למכור את אחזקותיו,
תוך תקופה שיקבע המפקח ,ואם לא עשה כן רשאי בית
המשפט המחוזי ,לבקשת המפקח ,למנות כונס נכסים
לשם מכירת אמצעי השליטה.

מוצע להחריג מהאיסורים ומהמגבלות האמורים
קמעונאית מהותית ,וזאת כדי לאפשר להם

לקחת חלק בבעלות ובניהול נכסי קופות הגמל וקרנות
הנאמנות שימכרו ,ובכך להפחית ,ולו במידת מה ,את
הריכוזיות בשוק ההון ובמערכת הבנקאות .לקוחותיהם
ש ל תאגידים בנקאיים אלה הם בעלי עושר פיננסי וכוח
מיקוח מוגבר ,וככאלה מסתבר שאינם חשופים לפגיעה
מהותית בהקשר ש ל החשש למימוש ניגוד הענינים.
לפםקה)(8
פרק ג 1לחוק הבנקאות )רישוי( עוסק בהחזקת
אמצעי

שליטה

בנקאיים

בידי

משקיעים

מוסדיים הנשלטים או מתנהלים בידי תאגיד בנקאי או
בידי תאגיד החזקה בנקאית .לאור המוצע לענין האיסור
על תאגידים בנקאיים לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה
כלשהם במשקיעים מוסדיים ולענין האיסורים והמגבלות
על השולטים בתאגידים בנקאיים ,הופכות ההוראות
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לגביהם וכמפורט בסעיפים 12א ו־27ט המוצעים .לענין
סעיף 27א שבפרק זה לחוק ,מוצעים תיקונים טכניים
הנובעים מהתיקונים הטכניים המוצעים בסעיף ההגדרות
ש ל חוק הבנקאות )רישוי(.
לפםקה)(10
שליטה ואחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי בלא קבלת

בפסקה זו בנקים וסניפים ש ל בנקים זרים שבהם אין

בתאגידים

בנקאיים מסוימים שהאיסורים והמגבלות אינם מוצעים

סעיף  34לחוק הבנקאות )רישוי( קובע איסור על

לםעיף 27ט המוצע

פעילות

ה ם ב ד

היתר מהנגיד ,כמפורט בסעיף .סעיף 34א שם קובע מהם
המקרים שבהם רשאי הנגיד לבטל או לשנות היתר .מוצע
להוסיף לסעיף את המקרה שבו בעל ההיתר הפר הוראה
מהוראות סעיף 27ו ,המטיל מגבלות על החזקותיו ש ל מי
ששולט בתאגיד בנקאי ,בתאגידים השונים ובשיעורים
השונים כמפורט באותו סעיף.
כמו כן מוצע להוסיף לרשימת המקרים שבהם
רשאי הנגיד לבטל היתר כאמור את המקרה שבו בעל
ההיתר הוא יחיד שהוכרז פסול דין ,אשר מטבע הדברים
ייתכנו מצבים שבהם לא ניתן להמשיך לאפשר לו להיות
בעל היתר.
לפםקה)(11
סעיף  49לחוק הבנקאות )רישוי( קובע סנקציות
פליליות בגין הפרה ש ל הוראות שונות בו .מוצע לשלב
במסגרת הפלילית האמורה גם את הפרת הוראות סעיפים
27ה ו־27ו.
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אחרי סעיף 50א יבוא:

״קנס אזרחי

50ב.

היה למפקח יסוד סביר להניח כי נעשה מעשה או מחדל

)א(

המהווה הפרה של הוראה מהוראות סעיפים  10עד  14 ,12עד ,18
)19א( או )ב(20 ,א)א(23 ,23 ,א)א()24 ,א( או )ב(24 ,א)א(24 ,ב)28 ,א( או
)ב( או )31א( ,רשאי הוא להטיל על עושה המעשה או המחדל קנס
אזרחי בשיעור מחצית הקנס הקבוע בסעיף )49ב(.
)ב(

הנגיד ,בהתייעצות עם שר המשפטים ,רשאי לקבוע סוגי

מקרים ,נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי המפקח להטיל קנס אזרחי
הנמוך מהקנס האזרחי הקבוע בסעיף קטן )א( ,בשיעורים שיקבע.
)ג(

הקנס האזרחי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה

לתשלומו ,ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על
עיכוב תשלומו  -לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
)ד(

תשלום קנס אזרחי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם

בשל ההפרה.
)ה(

הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה לפי חוק זה ,לא

יחויב בשלה בתשלום קנס אזרחי ,ואם שילם  -יוחזר לו הסכום
ששילם

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית

והצמדה ,התשכ״א , 1961-מיום תשלומו עד יום החזרתו.
8

)ו(

על קנס אזרחי לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 14י עד

14טו לפקודת הבנקאות ,1941 ,בשינויים המחויבים ובשינוי זה :לענין
סעיף 14י יקראו את ההגדרה ״הפרה חוזרת״ כך:
״״הפרה חוזרת״  -הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיף
קטן )א( ,בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה
שבשלה הוטל על המפר קנס אזרחי או שבשלה הורשע.״
ד ב ד י
לפםקאות) ,(12לםעיף  ,(3)4ולםעיף (2)6
בחוקי הבנקאות השונים :פקודת הבנקאות ,חוק
הבנקאות )רישוי( וחוק הבנקאות )שירות ללקוח( ,קיימת
רק האפשרות לאכיפה פלילית בגין עבירות מסוימות על
הוראות אותם חוקים ,ב ע ו ד לגבי הפרת הוראות אחרות
אין ,ככלל ,באותם חוקים כלי אכיפה ,למעט עצם
סמכותו הפיקוחית הכללית ש ל המפקח על הבנקים
והסמכויות המפורטות בפקודת הבנקאות.
מזה זמן התעורר הצורך בהקניית כלי אכיפה
נוספים למפקח על הבנקים ,הן מחמת ההכרה בכך שלא
מן הראוי להקנות נופך פלילי לכל הפרה ש ל הוראות
החוקים האמורים והן מחמת הצורך בכלי אכיפה יעיל
ומהיר יותר מהכלי הפלילי .גם מבקר המדינה בדו״ח
שנתי מסי 53ב )פרק די עמי  (978ציין את הצורך בתיקון
חוקי הבנקאות והקניית כלי אכיפה נוספים למפקח על
הבנקים ,ובפרט תיקון לפיו ״יהיה המפקח מוסמך להטיל
קנס אזרחי )מדורג לפי סוג ההפרה וחומרתה(״.

ה ם ב ד
מוצע

אפוא לקבוע רשימה ש ל הוראות שעל

הפרתן יהיה המפקח רשאי להטיל עיצום כספי או קנס
אזרחי .העיצום הכספי מוצע לענין הפרת הוראות אשר
הפרתן אינה מוגדרת כעבירה פלילית ,באשר טיבן אינו
מצדיק כלל נקיטת הליכים פליליים על כל המשמעות
הנלוות לנקיטתם )כמו הוראות בחוק הבנקאות )שירות
ללקוח( והוראות הצרכניות בפקודת הבנקאות( .הקנס
האזרחי מתייחס להפרות המוגדרות כעבירה פלילית,
והוא מוצע במקביל לאפשרות לנקיטת הליכים פליליים
האמורים להינקט רק במקרים חמורים יותר ש ל הפרת
אותן הוראות )כמו ההוראות בחוק הבנקאות )רישוי((.
מוצע כי הנגיד ,בהתייעצות עם שר המשפטים,
יקבע כללים ,מקרים ,נסיבות ושיקולים בהם ניתן יהיה
להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי כאמור ,בשיעורים
הנמוכים מהשיעורים המרביים המוצעים ,וזאת כדי
לאפשר את הגמישות המרבית הנדרשת לצורך הפעלת
הסמכות האמורה בצורה מושכלת ויעילה.
כמו כן מוצעות הוראות נוספות לענין זה כמקובל

ס״ח התשכ״א ,עמי .192
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כספי או קנס אזרחי.
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חוק הבנקאות
)רישוי(  -הוראות
מעבר

.3

)א(

בסעיף זה -

״יום התחילה״  -יום תחילתו של חוק זה;
״סך הנכסים המנוהלים״ ,על ידי תאגיד בנקאי ,במועד מסוים  -הסכום המתקבל מהכפלת
שיעור אמצעי השליטה המוחזקים על ידי התאגיד הבנקאי באותו מועד ,בחברה מנהלת
או במנהל קרן להשקעות משותפות ,לפי הענין ,בשווי הנכסים המנוהל בידי החברה
המנהלת או מנהל הקרן ,במועד האמור.
)ב(

על תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה החזיק כדין אמצעי שליטה בחברה

מנהלת והחזקותיו כאמור הן בניגוד להוראות סעיף 27ה)א() (1לחוק הבנקאות )רישוי( ,כנוסחו
בסעיף  (8)2לחוק זה ,יחולו ההוראות האלה:
)(1

בתום שנה מיום התחילה ,סך הנכסים המנוהלים על ידו לא יעלה על

שמונים אחוזים מסך הנכסים המנוהלים שנוהלו על ידו ערב יום התחילה;
)(2

בתום שנתיים מיום התחילה ,סך הנכסים המנוהלים על ידו לא יעלה על

ארבעים אחוזים מסך הנכסים המנוהלים שנוהלו על ידו ערב יום התחילה;
)(3

בתום שלוש שנים מיום התחילה ,לא יהיה רשאי להחזיק אמצעי שליטה

כלשהם בחברה מנהלת.
)ג(

על תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה החזיק כדין אמצעי שליטה במנהל קרן

להשקעות משותפות בנאמנות ,והחזקותיו כאמור הן בניגוד להוראת סעיף 27ה)א() (1לחוק
הבנקאות )רישוי( ,כנוסחו בסעיף  (8)2לחוק זה ,יחולו ההוראות האלה:
ד ב ד י
בשים לב לזהירות הנדרשת לעת הפרדת

םעיף 3

פעילויות

קופות הגמל וקרנות הנאמנות

ממערכת הבנקאית ,לעומת הצורך והרצון להביא ליישום
מהיר ככל האפשר ש ל הפרדה זו לתועלת הלקוחות
והמשק בכלל ,מוצע לקבוע כי תהליך יישומן ש ל הוראות
ההפרדה המוצעות בסעיפים 27ה ו־27ו ,ייעשה בהדרגה
ועל פני זמן ,כאשר ההפרדה הנדרשת תיושם במלואה
אחרי ש ל ו ש שנים לגבי קופות הגמל ואחרי ארבע שנים
לגבי קרנות הנאמנות .זאת הן באשר לאיסורים ולמגבלות
החלים על התאגידים הבנקאיים והן באשר לאלה החלים
על השולטים בהם.
ההבדל בין תקופת המעבר המוצעת לענין קופות
שפעילותן

של

מתאפיינת

בתחליפיות

רבה יותר לפעילות הבנקאית כך שהפרדתן המוקדמת
ממערכת הבנקאות צפויה לתרום באופן משמעותי יותר
להתפתחות שוק אשראי חוץ־בנקאי.
אבני הדרך לאותה הדרגתיות יהיו בהתייחס ל״סך
הנכסים המנוהלים״ ,לענין קופות גמל לחוד ולענין קרנות
נאמנות לחוד .סך הנכסים המנוהלים על ידי תאגיד
בנקאי לענין כל אחד מאלה ,הוא הסכום המתקבל מכמות
אמצעי

השליטה המוחזקת על ידי התאגיד הבנקאי

בגופים

כאמור כשהיא מוכפלת בשווי נכסי הציבור

המנוהלים על ידי אותו גוף.
ההדרגתיות המוצעת כמפורט להלן והתייחסותה
לסך הנכסים המנוהלים ערב יום התחילה ,תאפשר
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לתאגידים הבנקאיים גמישות מרבית בהחלטה על מתווה
מכירת הגופים המוסדיים הנדרשת מהם .בהתייחס לכל
אחת מאבני הדרך יוכלו התאגידים הבנקאיים לעמוד
בנדרש מהם הן במכירת שיעור החזקה שווה בכל אחד
מהנכסים הנמכרים ,הן במכירת קופות או קרנות ש ש י ע ו ר
הנכסים המנוהל בהן הוא גדול יחסית לאחרות והן
בשילוב בין שני אלה ,ובלבד שיעמדו בסיכומו של דבר
בשיעור המרבי לסך הנכסים המנוהלים המותר להם
באותו מועד.
גמישות זו תנטרל במידה מרבית השפעה אפשרית
ש ל מתווה מכירה ספציפי על המחיר שיוכלו להשיג

גמל ובין זו המוצעת לענין קרנות נאמנות ,נובע מכך
קופות גמל

ה ם ב ד

התאגידים הבנקאיים בעבור הגופים המוסדיים האמורים
להמכר על ידם.
לםעיפים קטנים)ב( ו)-ד(
תקופת המעבר לענין קופות גמל נקבעה ל ש ל ו ש
שנים .לאחר שנה סך הנכסים המנוהלים לא יעלה על
שמונים אחוזים מסך הנכסים המנוהלים בקופות גמל
ערב יום התחילה ,לאחר שנתיים לא יעלה על ארבעים
אחוזים ,ולאחר ש ל ו ש שנים אסור לתאגיד הבנקאי
להחזיק אמצעי שליטה כלשהם בקופות גמל.
תאגיד בנקאי אשר שלט כדין בקופות גמל ערב יום
התחילה יהיה רשאי להמשיך לשלוט באותן קופות עד
תום תקופת המעבר האמורה ובלבד ש י ע מ ו ד בהוראות
לענין החזקת אמצעי שליטה במהלך התקופה )אחרי שנה
ואחרי שנתיים( .התאגיד הבנקאי לא יהיה רשאי לכרות
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)(1

בתום שנה מיום התחילה ,סך הנכסים המנוהלים על ידו לא יעלה על

שמונים אחוזים מסך הנכסים המנוהלים שנוהלו על ידו ערב יום התחילה;
)(2

בתום שנתיים מיום התחילה ,סך הנכסים המנוהלים על ידו לא יעלה על

שישים אחוזים מסך הנכסים המנוהלים שנוהלו על ידו ערב יום התחילה;
)(3

בתום שלוש שנים מיום התחילה ,סך הנכסים המנוהלים על ידו לא יעלה על

ארבעים אחוזים מסך הנכסים המנוהלים שנוהלו על ידו ערב יום התחילה;
)(4

בתום ארבע שנים מיום התחילה ,לא יהיה רשאי להחזיק אמצעי שליטה

כלשהם במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות.
)ד(

תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה שלט כדין בחברה מנהלת או במנהל קרן

להשקעות משותפות בנאמנות ,ושליטה כאמור היא בניגוד להוראות סעיף )11א( לחוק הבנקאות
)רישוי( ,כנוסחו בסעיף  (3)2לחוק זה ,רשאי להמשיך ולשלוט ,לענין חברה מנהלת  -עד תום
שלוש שנים מיום התחילה ,ולענין מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות  -עד תום ארבע
שנים מיום התחילה ,ובלבד שמתקיימות לגביו הוראות סעיפים קטנים )ב( ו)-ג( ,לפי הענין.
)ה(

על תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה שלט כדין או החזיק כדין יותר מעשרה

אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה ,בתאגיד השולט או המחזיק יותר מעשרים וחמישה
אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות
בנאמנות ,ושליטתו והחזקותיו כאמור הן בניגוד להוראות סעיפים )11א( ו־27ה)א() (2לחוק
הבנקאות )רישוי( ,כנוסחם בסעיף  (3)2ו־) (8לחוק זה ,יחולו הוראות סעיפים קטנים )א( עד
)ד( ,לפי הענין ובשינויים המחויבים ,ובלבד שבתום שלוש שנים מיום התחילה ,לענין חברה
מנהלת ,ובתום ארבע שנים מיום התחילה ,לענין מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות ,לא
ישלוט ולא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד כאמור .
)ו(

על שולט בתאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה החזיק כדין יותר מחמישה אחוזים

מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות,
או שהחזיק כדין יותר מעשרה אחוזים בתאגיד אחר השולט בחברה או במנהל קרן כאמור
או המחזיק באחד מאלה יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה,
והחזקותיו כאמור הן בניגוד להוראות סעיף 27ו לחוק הבנקאות )רישוי( ,כנוסחו בסעיף (8)2
לחוק זה ,יחולו הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג( ,לפי הענין ובשינויים המחויבים ,ובלבד
שבתום שלוש שנים מיום התחילה ,לענין חברה מנהלת ובתום ארבע שנים מיום התחילה,
ד ב ד י

ה ם ב ד

הסכמי שליטה עם אלה אשר להם נמכרו אמצעי שליטה

האמור לעיל לענין שליטה בקופות גמל במהלך

כנדרש במהלך תקופת המעבר ,באשר הסכמי שליטה

תקופת המעבר יחול גם לענין שליטה בחברות ניהול

יגרמו לכך שהחזקותיו של הרוכש מהתאגיד הבנקאי

קרנות הנאמנות במהלך תקופת המעבר של ארבע שנים

תמשכנה

להיות מיוחסות

לתאגיד הבנקאי

בהתאם

להגדרות חוק הבנקאות )רישוי( לענין ״החזקה״ ולענין
״יחד עם אחרים״ ,ויביאו לכך שהוא לא יעמוד בהוראות
המעבר לענין הירידה ההדרגתית הנדרשת.
לםעיף קטן)ג(
תקופת המעבר לענין חברות לניהול קרנות נאמנות

שנקבעה לגביהן.
לםעיף קטן)ה(
בהתייחס להגבלה המוצעת על שליטה ועל החזקת
אמצעי שליטה בתאגידים המחזיקים שיעור מסויים או
שולטים בקופות גמל או בחברות לניהול קרנות נאמנות,
מוצעות הוראות מעבר המקבילות מבחינת אורך תקופת

נקבעה כאמור לארבע שנים .במסגרת ארבע שנים נקבעו

המעבר ואבני הדרך ,לאלה המוצעות לענין איסור שליטה

שלושה מועדי ביניים .לאחר שנה  -שמונים אחוזים מסך

והחזקת אמצעי שליטה בקופות הגמל ובחברות ניהול

הנכסים המנוהלים ערב יום התחילה ,לאחר שנתיים -

הקרנות עצמן.

שישים אחוזים ,לאחר ש ל ו ש שנים  -ארבעים אחוזים,
ולאחר ארבע שנים אסור לתאגיד הבנקאי להחזיק אמצעי
שליטה כלשהם במנהלי קרנות נאמנות.
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,
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לענין מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות ,לא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו
של אמצעי השליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות ,ויותר
מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד אחר כאמור.
)ז(

תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה שלט כדין ,או החזיק כדין ביותר מחמישה

אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות ,ושליטה או
החזקה כאמור היא בניגוד להוראות סעיף 27ה)ב( לחוק הבנקאות )רישוי( ,כנוסחו בסעיף (8)2
לחוק זה ,רשאי להמשיך לשלוט ולהחזיק כאמור ,עד תום שלוש שנים מיום התחילה.
)ח(

שולט בתאגיד בנקאי המחזיק כדין ,ערב יום התחילה ,יותר מחמישה אחוזים מסוג

כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות ,והחזקת אמצעי השליטה
כאמור היא בניגוד להוראות סעיף 27ו לחוק הבנקאות )רישוי( ,כנוסחו בסעיף  (8)2לחוק זה,
רשאי להמשיך ולהחזיקם ,עד תום שלוש שנים מיום התחילה.
)ט(

על אף הוראות סעיף 11)10א( לחוק הבנקאות)רישוי( כנוסחו בסעיף )2ב() (2לחוק

זה ,בנק אשר חלה עליו הוראת סעיף 27ה לחוק הבנקאות )רישוי( ,כנוסחו בסעיף  (8)2לחוק זה,
ואשר ההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים אחרים השולטים בו והנשלטים על ידיו אינו
עולה על  10מיליארד שקלים חדשים ,יהיה רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני וכן בביצוע עסקה
לפי סעיף 11)10א( האמור ,אף אם לא מכר את כל אמצעי השליטה שהוא מחזיק במנהל קרן
להשקעות משותפות בנאמנות ,וזאת עד המועד האמור בסעיף קטן )ג().(4
.4

תיקון פקודת

בפקודת הבנקאות- 1941 ,
9

הבנקאות

)(1

בסעיף  ,5אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ג(1

המפקח רשאי ,לצורך הפיקוח כאמור בסעיף קטן )א( ,לאחר התייעצות עם

הוועדה ובאישור הנגיד ,ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו וניהולו של תאגיד
בנקאי ,של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידיו ,והכל כדי להבטיח את
ד ב ד י

הם ב ד
רק לאחר שאינם מחזיקים כלל באמצעי שליטה בקופות

לםעיף קטן)ז(
מוצעת תקופת מעבר למשך ש ל ו ש שנים שבמהלכה
יוכל תאגיד בנקאי להמשיך לשלוט ולהחזיק אמצעי
שליטה שהחזיק כדין ערב יום התחילה ,בתאגיד שעיסוקו

גמל ובחברות לניהול קרנות משותפות בנאמנות.
כחלק

מהנסיון

להגברת

התחרות

במערכת

הבנקאות ,מוצע לאפשר לבנקים אשר ההון העצמי של

ניהול תיקי השקעות המנהל תיקי השקעות הכוללים

קבוצתם הבנקאית אינו עולה על  10מיליארד שקלים

נכסי קופות גמל וקרנות משותפות בנאמנות .לענין זה לא

חדשים ,להתחיל לעסוק ב י י ע ו ץ הפנסיוני אף אם לא

מוצעות אבני דרך במהלך תקופת המעבר ,שכן בתקופת

השלימו מכירת כל החזקותיהם בחברות לניהול בקרנות

מותר

נאמנות ,אשר הן כשלעצמן כנכס פיננסי אינן עלולות

לתאגידים הבנקאיים עצמם לשלוט ולהחזיק אמצעי

לגרום לניגוד עניינים ישיר מול העיסוק בייעוץ פנסיוני

שליטה בכמויות מסויימות באותם גופים.

המתייחס למוצרים פנסיוניים.

המעבר

כמפורט

בסעיפים

הקטנים

האחרים,

יצוין לענין זה כי בחוק החדש להסדרת ה י י ע ו ץ

לםעיפים קטנים)ו( ו)-ח(
לענין המגבלות המוצעות לגבי השולטים בתאגידים
בנקאיים לענין החזקותיהם בתאגידים מסוגים שונים
מוצעות תקופות מעבר והוראות לענין ירידה הדרגתית
בתקופת

המעבר ,המקבילות

לאלה

המוצעות

לענין

התאגידים הבנקאיים עצמם ,ובשינויים המחויבים.
לםעיף קטן)ט(
בהתאם

והשיווק הפנסיוני מוצע לקבוע במפורש כי רישיון י ו ע ץ
פנסיוני לבנק יינתן רק לאחר שנותן הרישיון השתכנע
כי אין במתן הרישיון כדי לפגוע בהתפתחות התחרות
ובמניעת

ריכוזיות

ה י י ע ו ץ הפנסיוני בפרט.
םעיפים4ו־5

לפםקה) (1ולםעיף 5

לחוק

סעיף  5לפקודת הבנקאות) 1941 ,להלן

הבנקאות )רישוי( ,יתאפשר לבנקים לעסוק ב י י ע ו ץ פנסיוני

 -פקודת הבנקאות( מקנה למפקח על הבנקים את

9

להוראת

סעיף 11)10א(

המוצע

בתחום

הבנקאות

בכלל

ובתחום

ע״ר  ,1941תוס׳  ,1עמי)ע() ,69א( ;85ס״ח התשס״ד ,עמי .514
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תפקיד הפיקוח הכללי והביקורת על המערכת הבנקאית.
במסגרת סמכותו זו מסדיר המפקח על הבנקים את
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

ניהולו התקין ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו ,וכדי למנוע פגיעה ביכולתו
לקיים את התחייבויותיו )להלן  -הוראות ניהול בנקאי תקין(; הוראות כאמור יכול
שיינתנו לכלל התאגידים הבנקאיים או לסוג מסוים מהם.
)(1

)ג(2

הוראות ניהול בנקאי תקין אין חובה לפרסמן ברשומות ,ואולם המפקח

יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.
)(2

הוראות ניהול בנקאי תקין וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי

המפקח ויפורסמו באתר האינטרנט של בנק ישראל ,ורשאי הנגיד לקבוע
דרכים נוספות לפרסומן.״;
)(2

בסעיף 8ד -
)א(

סעיף קטן )ה(  -בטל ;

)ב(

בסעיף קטן )ו( ,במקום הרישה עד המילים ״ודבר המינוי״ יבוא ״דבר המינוי״

ובמקום ״לא יפורסמו״ יבוא ״לא יפורסם״;
)(3

לפני סעיף  15יבוא:

״עיצום כספי

14ח.

היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחת

מאלה ,רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מיליון שקלים
חדשים:

עיצום כספי
מופחת

14ט.

)(1

הפר הוראה מהוראות ניהול בנקאי תקין;

)(2

הפר הוראה מהוראות שקבע הנגיד בצו לפי סעיף )13א()ב(;

)(3

הפר הוראה מהוראות שקבע הנגיד לפי סעיף 13ב)ג(.

הנגיד ,בהתייעצות עם שר המשפטים ,רשאי לקבוע סוגי

מקרים ,נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי המפקח להטיל עיצום כספי
הנמוך מהעיצום הכספי הקבוע בסעיף 14ח ,בשיעורים שיקבע.

הפרה נמשכת
והפרה חוזרת

14י.

)א(

בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה

הפרה ,עיצום כספי בשיעור החלק החמישים שלו לכל יום שבו
נמשכת ההפרה.
דברי

ה ם ב ר

פעילותה התקינה של המערכת הבנקאית באמצעות

למפקח על הבנקים .לשם כך נמחקה פסקת משנה )(1

הוראות הניהול הבנקאי התקין המשתרעות על כל תחומי

בסעיף קטן )א( לסעיף 8ד לפקודה .התיקון האמור ייתר

פעילותו ופעולותיו של התאגיד הבנקאי.

את הצורך בהתייחסות לענין זה בסעיפים קטנים )ה(

מוצע לעגן במפורש בפקודה ,בסעיף קטן )ג ,(1את
סמכותו הטבועה של המפקח על הבנקים ליתן הוראות
ניהול בנקאי תקין ,וזאת גם בהתאם להערת קרן המטבע
הבינלאומית

אשר בחנה את ענף הבנקאות והפיקוח

עליו ,בהתייחס לסטנדרטים בינלאומיים מקובלים .כמו כן
מוצע ,כדי להסיר ספק וכדי למנוע חלל ריק בהקשר זה,
לקבוע במפורש ,בסעיף  5לחוק זה )הוראת מעבר( ,כי דינן
של כל הוראות הניהול הבנקאי התקין שניתנו עד היום,
כדין הוראות שניתנו לפי הסעיף המוצע.
לפםקה)(2
בתיקון מסי  22שנעשה לפקודת הבנקאות בשנת
התשס״ד ,הועברה ,בין השאר ,הסמכות שניתנה לנגיד,
להעביר מתפקידם נושאי משרה שונים בתאגיד בנקאי,
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

ו־)ו( של סעיף 8ד ,ואולם ענין זה נשמט מהתיקון .כדי למחוק
את ההתייחסות ,המיותרת כאמור ,מוצע למחוק את סעיף
קטן )ה( כולו ולמחוק את ההתייחסות לענין מסעיף קטן )ו(.
לפםקה)(3
מוצע להעניק סמכות למפקח על הבנקים להטיל
עיצום כספי על תאגיד בנקאי שהפר הוראת ניהול בנקאי
תקין שהוציא המפקח ,שהפר הוראה מההוראות שקבע
הנגיד לענין העמלה שרשאי תאגיד בנקאי לגבות מלקוח
שפורע הלוואה לשם רכישת דירת מגורים או ב ש ע ב ו ד
של דירת מגורים ,או שהפר הוראה מההוראות שקבע
הנגיד לענין פיקדון ללא תנועה המצוי בתאגיד בנקאי.
דברי הסבר לענין העיצום הכספי בדרך כלל כלולים
בדברי ההסבר לסעיף .(12)2
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בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שניתן היה להטיל

)ב(

בשלה אילו היתה הפרה ראשונה ,סכום השווה למחצית העיצום
הכספי כאמור; לענין זה ,״הפרה חוזרת״  -הפרת הוראה מההוראות
המפורטות בסעיף 14ח ,בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה
הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי.
דרישת העיצום

עיצום כספי ישולם לפי דרישת המפקח ,בתוך שלושים

14יא.

ימים מיום מסירתה; הדרישה תוצא לאחר שנמסרה הודעה

למי

שאליו נועדה על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות להשמיע את
טענותיו; בהודעה כאמור יצוין כי בשל הפרה נמשכת יחויב המפר
בעיצום כספי נוסף לפי הוראות סעיף 14י)א(.
הפרשי הצמדה
וריבית

לא שולם עיצום כספי במועד ,ייווספו עליו לתקופת הפיגור

14יב.

הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ״א-
) 1961להלן  -הפרשי הצמדה וריבית( ,עד תשלומו.
14יג.

גביה

העיצום הכספי ייגבה לאוצר המדינה ,ועל גבייתו תחול

פקודת המסים)גביה( .
10

פרסום על הטלת
עיצום כספי

הוטל עיצום כספי לפי סעיף 14ח ,רשאי המפקח להורות למי

14יד.

שחייב בתשלומו להודיע ללקוחות או לפרסם בעיתון או בכל דרך
אחרת שיורה המפקח ,את דבר הטלת העיצום ,את שמו של מי שחייב
בתשלום ,את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה ,ואת סכום
העיצום.
14טו.

ערעור

על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער לפני

)א(

בית משפט השלום בירושלים בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה
הדרישה.
אין בהגשת הערעור כדי לעכב תשלום עיצום כספי ,אלא

)ב(

אם כן הסכים לכך המפקח או הורה בית המשפט אחרת.
התקבל הערעור ,יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי

)ג(

הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.״
)(4

אחרי סעיף 15א 1יבוא:

״מסירת מידע
לרשות פיקוח
בישראל

15א.2

)א(

על אף הוראות סעיף 15א ,רשאי המפקח לגלות ידיעה

או להראות מסמך ,לרשות ניירות ערך כמשמעותה בסעיף  2לחוק
ניירות ערך ,התשכ״ח ,1968-או לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר )בסעיף זה  -הגוף הנעבר( ,ובלבד שנוכח כי הידיעה
או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידיו של הגוף הנעבר.

דברי
לפםקה)(4
הצורך בשיתוף פעולה בין רשויות הפיקוח השונות
בשוק ההון בישראל מקבל משנה חשיבות על רקע
ההצעות לשינויים המבניים המפורטות בחוק זה ובחוקים

10

חוק א״י ,כרך ב׳ ,עמי  ;1374התש״ן ,עמי .127
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הםבר
החדשים המוצעים במקביל .במסגרת שיתוף פעולה בין
רשויות הפיקוח קיים צורך ממשי בקיומה של האפשרות
להעברת מידע בין רשויות הפיקוח השונות ובמיוחד
כאשר במקרים רבים גופים שונים הפועלים בשוק ההון
נתונים לפיקוחן של כמה רשויות פיקוח.
מוצע אפוא לסייג את הוראת הסודיות שבסעיף
15א לפקודת הבנקאות ,ולהוסיף לפקודה את סעיף 15א,2
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ב(

לא יגלה אדם ידיעה ולא יראה מסמך שנמסרו לו לפי

הוראות סעיף זה; העובר על הוראת סעיף קטן זה דינו  -מאסר שנה
או קנס כאמור בסעיף 15א)ג(.״
הוראות ניהול בנקאי תקין שהוציא המפקח לפני יום תחילתו של חוק זה ,יראו אותן פקודת הבנקאות

.5

כהוראות ניהול בנקאי תקין שניתנו לפי סעיף )5ג (1לפקודת הבנקאות ,1941 ,כנוסחו בסעיף

-

ה

ו

ר

א

ת

מ

ע

ב

ר

 (1)4לחוק זה ,ומועד תחילתן לענין סעיפים )5ג (2ו14-ח עד 14טו לפקודת הבנקאות,1941 ,
כנוסחם בסעיף  (1)4ו (3)-לחוק זה ,ביום תחילתו של חוק זה או במועד מאוחר יותר שנקבע
בהן.
.6

בחוק הבנקאות)שירות ללקוח( ,התשמ״א- "1981-
)(1

בסעיף  ,(1)10אחרי ״מהוראות פרק בי״ יבוא ״למעט סעיפים 5,5א ו8-״;

)(2

אחרי סעיף  11יבוא:

״ ע י צ ו ם

כ ס פ י

)א(

11א.

תיקון חוק
הבנקאות )שירות
ללקוח(

היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי לא תיקן

ליקוי בהתאם להוראות המפקח שניתנו לו לפי סעיף )16ב( ,רשאי
הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מאתיים וחמישים אלף שקלים
חדשים.
)ב(

היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחת

מאלה ,רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך שבע מאות וחמישים
אלף שקלים חדשים:
)(1

הפר הוראה מהוראות סעיף 5א;

)(2

הפר הוראה מהוראות סעיף 9ה ,או דרש עמלה

בסכום גבוה מהסכום המרבי הקבוע בסעיף 9ז)א( ו)-ב(
בניגוד להוראות אותו סעיף.

ד ב ר י

ה ם ב ר

אשר יאפשר למפקח על הבנקים להעביר מידע לרשות

מעניק לנגיד סמכות לקבוע כללים בדבר גילוי ש ל פרטים

לניירות ערך או לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

שונים ובדבר מסירת מסמכים ללקוח .סעיף 5א קובע חובת

במשרד האוצר )המשמש כמפקח על הביטוח וכממונה

משלוח הודעות רבעוניות ללקוח אודות עמלות מסוימות

על קופות הגמל ועל ה י י ע ו ץ והשיווק הפנסיוני( ,אם

שהתאגיד הבנקאי גבה מהלקוח וסעיף  8מעניק לנגיד

נוכח כי המידע מתבקש לצורך מילוי תפקידם של

סמכות לקבוע הוראות בדבר המועדים שבהם ייזקפו

אחד מאלה .כדי לשמור על העיקרון האמור בסעיף 15א

זיכויים

וחיובים לחשבון הלקוח ובדבר דרכי חישוב

לפקודה ,מוצע ,בסעיף קטן )ב( ש ל סעיף 15א ,2שבעלי

ריבית.

התפקידים האמורים יחויבו במפורש ש ל א לגלות את
המידע שהועבר אליהם כאמור.
הוראה מקבילה מוצעת במסגרת הצעת התיקון
לחוק הפיקוח על הביטוח ,ואילו לענין רשות ניירות ערך
האפשרות כאמור קיימת גם במצב החקיקתי הנוכחי.
םעיף 6

לפםקאות )(1ו־)(2
סעיף  (1)10לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(,

התשמ״א 1981-מטיל סנקציה פלילית על תאגיד בנקאי
המפר הוראה מהוראות פרק בי לחוק או תקנה ,הוראה
או כלל על פיהן .אותו פרק קובע איסורים שונים ומטיל
חובות על הבנק ביחסיו עם לקוחותיו .בין אלה ,סעיף 5
11

ס״ח התשמ״א ,עמי  ;258התשס״ד ,עמי .365

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

מכוח סעיפים  5ו־ 8האמורים קבע הנגיד סדרה
ש ל כללים והוראות הכוללים מספר רב ש ל פרטים,
טכניים בעיקרם ,על פיהם בנק צריך לפעול .מצב דברים
זה מצריך אכיפה שוטפת ויעילה ש ל ההוראות הרבות.
הניסיון מלמד שאכיפה פלילית איננה אפקטיבית במקרים
אלה ,שכן ברוב רובם של המקרים מדובר בהפרות טכניות,
שהסנקציה הפלילית איננה הולמת אותן .בפועל נוצר
מצב ש ל א קיימת סנקציה אפקטיבית במקרים האמורים.
לאור האמור מוצע לבטל את הסנקציה הפלילית
על הפרת הכללים וההוראות האמורים ,ולהעביר את
הטיפול

בהפרתם

למישור המנהלי

באמצעות הטלת

עיצום כספי בסכום מתאים על תאגיד בנקאי שהפר
כלל או הוראה מאלה .ההוראות המהותיות שבפרק בי
703

)ג(

היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחת

מאלה ,רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מיליון וחצי שקלים
חדשים:

)ד(

)(1

הפר הוראה מהוראות שנקבעו בכללים לפי סעיף ;5

)(2

הפר הוראה מהוראות שנקבעו לפי סעיף .8

הנגיד ,בהתייעצות עם שר המשפטים ,רשאי לקבוע סוגי

מקרים ,נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי המפקח להטיל עיצום כספי
הנמוך מהעיצום הקבוע בסעיפים קטנים )א( עד )ג( ,ובשיעורים שיקבע.
)ה(

על עיצום לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 14י עד 14טו

לפקודת הבנקאות ,1941 ,בשינויים המחויבים.״

פרק גי :ייעוץ השקעות ,שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות
תיקון חוק
הסדרת העיסוק
בייעוץ השקעות
ובניהול תיקי
השקעות

7

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה) 1995-בפרק
12

 חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות( -)(1

בשם החוק ,במקום ״בייעוץ השקעות״ יבוא ״בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות״;

)(2

בסעיף - 1
)א(

בהגדרה ״בעל רשיון״ ,במקום ״בעל רשיון יועץ״ יבוא ״בעל רשיון יועץ ,בעל

רשיון משווק״;
ד ב ר י

ה ם ב ר

לחוק ,כגון :החובה לתת שירותים מסוימים ללקוח ,איסור

לפיכך ,ההמלצה העיקרית בתיקון המוצע היא כי

הטעיה ,איסור ניצול מצוקה וכיו״ב ,תשארנה כהוראות

מלבד ניהול תיקי השקעות ייקבעו בחוק ה י י ע ו ץ שני

אשר הפרתן גוררת סנקציה פלילית ,כקבוע היום בחוק.

עיסוקים שונים במהותם :י י ע ו ץ השקעות ,שהוא י י ע ו ץ

דברי הסבר לענין העיצום הכספי דרך כלל ,כלולים
בדברי ההסבר לסעיף .(12)2

המפוקחים ונקבעים על ידי הרשות המינהלית ,הוא אינו
מקבל כל טובת הנאה בעד הייעוץ ,והייעוץ נקי מניגודי

במסגרת המלצות הצוות מוצעים שינויים בחוק
הסדרת העיסוק ב י י ע ו ץ השקעות וניהול תיקי השקעות,
התשנ״ה1995-

כיום מסדיר

חוק הייעוץ שני עיסוקים :ייעוץ השקעות וניהול תיקי
השקעות .החוק קובע כי מתן י י ע ו ץ וניהול תיקים צריך
להיעשות על ידי בעל רשיון וכי לבעל רשיון כאמור אסור
להעדיף ניירות ערך או נכסים פיננסיים שלו או ש ל תאגיד
הקשור אליו או אל התאגיד שבו הוא עובד .המציאות
מורה כי על אף האמור ,למעשה חלק משמעותי של
הציבור לא זוכה לקבל שירות ש ל י י ע ו ץ השקעות בעת
שהוא משקיע בקרנות נאמנות וקופות גמל ,כפי שראה
המחוקק לנגד עיניו בעת חקיקת החוק .מכירת המוצרים
לציבור ,נעשית במקרים רבים ש ל א באמצעות בעלי רשיון
כלל ובכל מקרה ש ל א מתוך החלת החובות החלות על
בעל רשיון ,לרבות איסור העדפה.

לו קשרי בעלות כלשהם לגבי נכס פיננסי כלשהו ולמעט
שכר מאת הלקוח ותשלומים מאת יצרני המוצרים,

פרק ג׳ — כללי

)להלן  -חוק הייעוץ(.

הניתן על ידי מי שאין לו זיקה לנכס פיננסי ,כלומר ,אין

ענינים

והיועץ יוכל לתת ללקוחו ייעוץ אובייקטיבי.

ולעומתו  -שיווק השקעות ,שהוא י י ע ו ץ הניתן על ידי
מי ש י ש לו זיקה לנכס פיננסי ולפיכך אינו אובייקטיבי
אלא מוטה לגבי כלל פעילותו .על פי המוצע הגופים
הפועלים בשוק ההון יידרשו לבחור בין עיסוק ב י י ע ו ץ
לבין עיסוק בשיווק ,כאשר גופים מוסדיים ,שהם היצרנים
ש ל הנכסים הפיננסיים )חברה מנהלת ,מבטח ומנהל קרן(
והשולטים בהם ,הנשלטים בידיהם והעוסקים בשמם
לא יוכלו לקבל רשיון יועץ ויוכלו לעסוק בשיווק בלבד.
מוצע לקבוע כי חובות האמון והזהירות ש ל המשווקים
יהיו דומות לחובות החלות על היועצים ,למעט האיסור
להעדיף את מוצריהם או מוצרים של גופים הקשורים
אליהם ,תוך קביעת חובות גילוי ללקוח בענין זה.
םעיף 7

לפםקאות )(1ו־)(2
במסגרת כל האמור לעיל

מוצע לשנות

את שמו ש ל חוק ה י י ע ו ץ כדי לכלול בו גם את העיסוק
12

ס״ח התשנ״ה ,עמי  ;416התשס״ד ,עמי .498
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בשיווק השקעות ,ולצרף לנושאים המוסדרים בו את
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ב(

אחרי ההגדרה ״בעל רשיון״ יבוא:
״״גוף מוסדי״  -חברה מנהלת ,מנהל קרן ומבטח;״;

)ג(

בהגדרה ״הורשע בעבירה״ ,אחרי ״חוק זה;״ יבוא ״חוק הפיקוח על קופות

גמל; חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;״;
)ד(

אחרי ההגדרה ״התחייבות חיתומית״ יבוא:
״״זיקה״ ,של אדם ,לנכס פיננסי  -כל אחד מאלה:
)(1

הנכס הפיננסי הוא בניהולו של אותו אדם ,או שהונפק או

הוצא על ידו;
)(2

אותו אדם ,או אחר מטעמו או בעבורו ,זכאי ,במישרין

או בעקיפין ,לטובת הנאה למעט החזר עמלה או עמלת הפצה
כאמור בסעיף )17ב() (3עד ) ,(5שלא מהרוכש או מהמחזיק של
הנכס הפיננסי ,בקשר עם ביצוע עסקה בנכס הפיננסי או בקשר
עם המשך החזקתו;
לענין הגדרה זו -
״אדם״  -לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם ,נושא משרה
באחד מאלה ,מי שמועסק בידי אחד מאלה ,או מי שמעסיק אחד
מאלה;
״חבר בורסה״  -כהגדרתו בסעיף 50א לחוק ניירות ערך;״;
)ה(

אחרי ההגדרה ״חוק הבנקאות )רישוי(״ יבוא:
״״חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני״  -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( ,התשס״ה; 2005-״;
13

)ו(

אחרי ההגדרה ״חוק ניירות ערך״ יבוא:
״״חוק הפיקוח על קופות גמל״  -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)קופות גמל( ,התשס״ה; 2005-״;
14

)ז(

בהגדרה ״ייעוץ השקעות״ ,במקום ״ונכסים פיננסיים״ יבוא ״או של נכסים

פיננסיים ,כשלנותן הייעוץ אין זיקה לנכס פיננסי ״;
)ח(

אחרי ההגדרה ״ייעוץ השקעות״ יבוא:
״״מבטח״ ו״סוכן ביטוח״  -כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,התשמ״א; 1981-
15

״מוצר מובנה״  -השקעה ,בין בפיקדון ובין בדרך אחרת ,שהתשואה עליה
או הסיכון הכרוך בה נקבעים על פי נוסחה המבוססת על שינויים
באחד או יותר מאלה:

ד ב ר י
העיסוק בשיווק השקעות .לשם כך מוצע להגדיר ״שיווק
השקעות״,

״משווק

השקעות״ ,״זיקה״

ו״גוף

מוסדי״

ה ם ב ר
הכלולים בהגדרות ״ניירות ערך״ מ צ ד אחד ו״נכסים
פיננסיים״ מ צ ד שני .

ולשנות את ההגדרה ״ייעוץ השקעות״ ואת סוגי המוצרים
13

ס״ח התשס״ה ,עמי .804

14

ס״ח התשס״ה ,עמי .767

15

ס״ח התשמ״א ,עמי .208
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)(1

מדד או מספר מדדים;

)(2

מחיר של נייר ערך או של מספר ניירות ערך;

)(3

מחיר של סחורה או של מספר סחורות;

)(4

מחיר של אופציות או של חוזים עתידיים;

)(5

הפרשים בין שערי ריבית שונים;

״מנהל קרן״  -כמשמעותו בסעיף  4לחוק השקעות משותפות;
״משווק השקעות״ או ״משווק״  -מי שעוסק בשיווק השקעות;״;
)ט(

בהגדרה ״ניירות ערך״ ,המילים ״יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות״ -

יימחקו;
)י(

בהגדרה ״נכסים פיננסיים״ ,במקום ״השקעות בקופות גמל״ יבוא ״יחידות

כהגדרתן בחוק השקעות משותפות ,מוצרים מובנים״ ואחרי ״חוזים עתידיים״
יבוא ״וכן קרנות השתלמות ,קופות גמל לתגמולים לעמית מבוגר שעמיתיהן אינם
מבוטחים במסגרתן בביטוח חיים כלשהו״;
)יא(

במקום ההגדרות ״קופת גמל״ ו״תאגיד בנקאי״ יבוא:
״״קופת גמל לתגמולים לעמית מבוגר״  -כמשמעותה בסעיף)34ד() (2לחוק
הפיקוח על קופות גמל;
״שיווק השקעות״  -מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה,
החזקה ,קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים,
כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי; לענין זה ,״ייעוץ״ -
כמשמעותו בהגדרה ״ייעוץ השקעות״״;

)יב(

אחרי ההגדרה ״תכנית חיסכון״ יבוא:
״״תעודות סל״  -כמשמעותן בתקנון הבורסה;
״תקנון הבורסה״  -כמשמעותו בסעיף  46לחוק ניירות ערך;
״בנק״ ,״בנק חוץ״ ו״תאגיד בנקאי״  -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(;
״חברה מנהלת״ ו״קרן השתלמות״  -כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות
גמל;״;

)(3

בסעיף - 2
)א(

בסעיף קטן )א( ,בכל מקום ,אחרי ״בעל רשיון״ יבוא ״יועץ״ ובמקום הסיפה

החל במילים ״או בשותפות״ יבוא ״שהיא בעלת רשיון יועץ ,או בעלת רשיון
מנהל תיקים העוסקת גם בייעוץ ,או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת
רשיון יועץ״;

דברי
לפםקה )(3
סעיף  2לחוק ה י י ע ו ץ ענינו קביעת חובת רישוי
לעיסוקים של ייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות.
מוצע לקבוע חובת רישוי כאמור גם לגבי העיסוק בשיווק

הםבר
ייעשה כעצמאי ,או כעובד של חברה או שותפות שלהן
רשיון משווק או רשיון מנהל תיקים או כשותף בשותפות
שבידה רשיון משווק )לפסקת משנה )א( המוצעת(.
עם זאת ,מוצע לקבוע כי גוף מוסדי העוסק רק

השקעות ולקבוע איסור על עיסוק בשיווק השקעות

בשיווק של נכסים פיננסיים שהונפקו או הוצאו על ידו,

שאין לו רשיון משווק או רשיון ניהול תיקים.

יהיה רשאי לעסוק בשיווק השקעות גם אם אין בידו

כן מוצע לקבוע כי העיסוק בשיווק השקעות בידי יחיד

רשיון משווק ,ואולם העוסקים בשמו בשיווק יהיו כולם

בידי מי
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)ב(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב(1

לא יעסוק אדם בשיווק השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון משווק;

יחיד בעל רשיון משווק רשאי לעסוק בשיווק השקעות כיחיד או כעובד
בחברה שהיא בעלת רשיון משווק ,או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם
בשיווק ,או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון משווק.
)ב(2

על אף הוראות סעיף קטן )ב ,(1גוף מוסדי שאינו אחד מהמנויים

בפסקאות ) (1עד ) (8של סעיף )7ג (2רשאי לעסוק בשיווק השקעות לגבי
נכסים פיננסיים המנוהלים על ידו או שהונפקו או שהוצאו על ידו ,ושל
אלה בלבד ,אף אם אין בידו רשיון משווק ,ואולם העוסקים בשמו בשיווק
השקעות יהיו כולם בעלי רשיון משווק; לגבי גוף מוסדי העוסק בשיווק
השקעות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות פרקים גי ו־ה׳ עד חי החלות על
בעל רשיון משווק.״;
)ג(

בסעיף קטן )ג( ,לפני ״בעל רשיון״ יבוא ״על אף הוראות סעיפים קטנים )א(

ו־)ב(1״ ובסופו יבוא ״או בשיווק השקעות ,ובאחד מאלה בלבד ,ואולם אם הוא
תאגיד קשור לגוף מוסדי או לבעל רשיון משווק ,לא יעסוק בייעוץ השקעות;
בעיסוקו בייעוץ השקעות שלא במסגרת ניהול תיקים יחולו על בעל רשיון מנהל
תיקים הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון יועץ ,ובעיסוקו בשיווק השקעות
יחולו עליו הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון משווק״;
)ד(

בסעיף קטן )ד(-
)(1

ברישה ,במקום ״ו־)ב(״ יבוא ״עד )ב(1״ ,ובכל מקום אחרי ״ייעוץ

השקעות״ יבוא ״או שיווק השקעות״;
)(2

אחרי פסקה ) (2יבוא:
״)(3

ממי שהוא בעל רשיון כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק

הפנסיוני ,לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני ,לפי הענין,
כהגדרתם בחוק האמור ,לגבי מוצר פנסיוני כהגדרתו באותו חוק,
שהוא גם נכס פיננסי.״;
)(4

בסעיף )5א( ,במקום ״בניהול תיקי השקעות״ יבוא ״בניהול תיקי השקעות ,בשיווק

השקעות״;
)(5

בסעיף - 7
)א(

בכותרת השוליים ,אחרי ״רשיון יועץ״ יבוא ״ורשיון משווק״;

דברי

הם ב ד

בעלי רשיון משווק ויחולו עליו הוראות פרקים גי ו־הי עד

בנקאי ,לא יהיה רשאי לעסוק בשיווק השקעות )ראה

חי לחוק החלות על בעל רשיון משווק )לפסקת משנה )ב(

דברי ההסבר שם(.

המוצעת(.

מוצע לקבוע כי בפעילותו ב י י ע ו ץ השקעות ש ל א

לענין בעל רשיון מנהל תיקים מוצע לקבוע כי

במסגרת ניהול תיקים יחולו על מנהל תיקים הוראות חוק

בנוסף לניהול תיקים הוא יוכל לעסוק ,על פי בחירתו,

הייעוץ החלות על בעל רשיון יועץ ,ובעיסוקו בשיווק

גם באחד משני העיסוקים האחרים שקובעת ההצעה -

השקעות יחולו עליו הוראות החוק החלות על בעל רשיון

י י ע ו ץ השקעות או שיווק השקעות ,אך לא בשניהם ,ואם

משווק ,לרבות אי החלת איסור העדפה והחלת חובות

הוא קשור לגוף מוסדי או לבעל רשיון משווק ,הרי שהוא

הגילוי המיוחדות)לפסקת משנה)ג( המוצעת(.

נגוע בניגוד ענינים ועל כן לא יוכל לבחור לעסוק בייעוץ
השקעות .במקביל מוצעת בפסקה  8הוראה לפיה תאגיד
בעל רשיון ניהול תיקים ,שהוא תאגיד קשור לתאגיד
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

לאור ההצעה לחוקק את חוק הייעוץ והשיווק
הפנסיוני המתפרסמת במקביל להצעת חוק זו ,מוצע
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)ב(

בסעיפים קטנים )א( עד )ג( ו־)ד( ,בכל מקום ,אחרי ״רשיון יועץ״ יבוא ״או

רשיון משווק ,לפי הענין״;
)ג(

בסעיפים קטנים )ב() (2ו־)ג() ,(1בכל מקום אחרי ״בייעוץ השקעות״ יבוא ״או

בשיווק השקעות ,לפ הענין״;
)ד(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
הרשות לא תעניק רשיון יועץ למבקש ,אף אם התקיימו לגביו התנאים

״)ג(1

שבסעיפים קטנים )א( עד )ג( ,אם הוא אחד מאלה:
)(1

בעל רשיון משווק או גוף מוסדי;

)(2

סוכן פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

)(3

סוכן ביטוח;

)(4

מי ששולט או בעל ענין באחד מהמנויים בפסקאות ) (1עד ),(3

למעט תאגיד בנקאי השולט בסוכן ביטוח בהתאם להוראות סעיף
)11ב() (2לחוק הבנקאות )רישוי(;
)(5

מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות ) (1עד );(4

)(6

נושא משרה או מי שמועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות )(1

עד ).(5
)ג(2

הרשות לא תעניק רשיון משווק למבקש ,אף אם התקיימו לגביו התנאים

שבסעיפים קטנים )א( עד )ג( ,אם הוא אחד מאלה:
)(1

בעל רשיון יועץ;

)(2

תאגיד בנקאי ,למעט בנק או בנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק

הבנקאות )רישוי(;
)(3

יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

)(4

מי ששולט באחד מהמנויים בפסקאות ) (1עד );(3

)(5

מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות ) (1עד );(4

)(6

נושא משרה או מי שמועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות )(1

עד );(5
דברי

הםבר

להבהיר בחוק הייעוץ כי בעל רשיון לפי חוק הייעוץ

כדי להבטיח כי העיסוק ב י י ע ו ץ השקעות יהיה

יוכל להמשיך ולעסוק בייעוץ ,בשיווק או בניהול תיקים

אובייקטיבי וכדי למנוע ככל האפשר הימצאות של י ו ע ץ

גם בנוגע לקרן השתלמות וקופת גמל לתגמולים לעמית

השקעות במצב של ניגוד ענינים ,מוצע לקבוע כי גופים

מבוגר ,שעמיתיהן אינם מבוטחים במסגרתן בביטוח חיים

או יחידים הקשורים באופן כלשהו לגופים מוסדיים או

כלשהו ,אף שהן מוגדרות גם כמוצר פנסיוני לפי חוק

לגופים או יחידים העוסקים בשיווק השקעות או בשיווק

ה י י ע ו ץ והשיווק הפנסיוני )לפסקת משנה )ד( המוצעת(.

פנסיוני ,אשר לגביהם קיים ניגוד ענינים הנובע מהזיקה
ש י ש להם לנכס פיננסי ,המונע מהם עיסוק ב י י ע ו ץ

לפםקה))(5א( עד )ד(

השקעות אובייקטיבי ,וכן כל מי ששולט בהם או בעל ענין

סעיף  7לחוק ה י י ע ו ץ קובע את התנאים למתן רשיון
י ו ע ץ השקעות .מוצע לקבוע כי אותם התנאים יחולו גם
לגבי מתן רשיון משווק השקעות )לפסקאות
עד )ג( המוצעות(.

משנה )א(

בהם ,מי שנשלט בידי כל אחד מאלה ומי שהוא נושא
משרה באחד מהם או מי

שמועסק בידי כל אחד מהם

 לא יהיו זכאים לקבל רשיון יועץ .חריג לכלל זה מוצעלקבוע בנוגע לתאגיד בנקאי השולט בסוכן ביטוח העוסק
רק בתחום מסוים ומצומצם של ביטוח משכנתאות,
בהתאם לחוק הבנקאות )רישוי(.
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בסעיף קטן )ד( -

)ה(

)(1

במקום ״למבקש״ יבוא ״למבקש בשל כל אחד מאלה:״ ,הקטע החל

במילים ״מאותן סיבות״ ועד המילים ״על פי חוק זה״ יסומן כפסקה ),(1
והסיפה החל במילים ״והוראות סעיף״  -תימחק;
אחרי פסקה ) (1יבוא:

)(2

אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל

״)(2

רשיון י ו ע ץ או כבעל רשיון משווק ,לפי הענין ,בשים לב לדרישות
המקצוע ,ואם הוא תאגיד  -כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא
משרה בו או למי ששולט בו;
)(3

אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה

המנויה בהגדרה ״הורשע בעבירה״.״;
אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:

)ו(

״)ד(1

על החלטת הרשות לפי סעיף קטן )ד( יחולו הוראות סעיף )10ו(,

בשינויים המחויבים.״;
אחרי סעיף  7יבוא:

)(6

״פטור מחובת
ה

ת

מ

ח

ו

ת

ו ב ח י נ ו ת

בהמרת רשיון
יועץ או משווק
)(7

7א.

יחיד בעל רשיון יועץ המוותר על רישיונו האמור והמבקש לקבל

רשיון משווק ,וכן יחיד בעל רשיון משווק המוותר על רישיונו האמור
.
.
והמבקש לקבל רשיון יועץ ,יהיו פטורים מחובת התמחות ומבחינות
לפי סעיפים )7א() (4ו־) ,(5לצורך קבלת הרשיון המבוקש.״;

בסעיף - 8
)א(

בסעיף קטן )ב() ,(1אחרי ״בייעוץ השקעות״ יבוא ״או בשיווק השקעות״;

ד ב ר י

ה ם ב ר

במקביל מוצע לקבוע כי לא יהיו זכאים לקבל רשיון

בו או למי ששולט בו ,וכן גם במקרים בהם מתנהלת נגד

משווק :בעל רשיון י ו ע ץ או תאגיד בנקאי )למעט בנק ש ל א

המבקש חקירה פלילית ב ש ל חשד לביצוע עבירה המנויה

נאסר עליו בחוק הבנקאות )רישוי( לשלוט או להחזיק

בהגדרה ״הורשע בעבירה״.

אמצעי שליטה בקופות גמל ובמנהלי קרנות משותפות
בנאמנות( ,מי ששולט באחד מאלה ,מי שנשלט בידי אחד
מכל אלה ,מי שהוא נושא משרה בו ומי שמועסק על ידי
כל אחד מאלה )לפסקת משנה )ד( המוצעת(.

בנוגע למהימנותו וניקיון כפיו .בהתאם לאמור מוצע

סעיפים )7ד( ו־)8ג( לחוק הייעוץ ,שענינם סמכות
הרשות לסרב להעניק רשיון ,קובעים כי הרשות רשאית
לסרב להעניק רשיון למבקש מאותן סיבות שבשלהן היא
רשאית לבטל רשיון או להתלותו .כדי שבעת שקילת
מתן רשיון למבקש תוכל הרשות לשקול גם שיקולים
ש ל מהימנות המבקש וניקיון כפיו ,מוצע להוסיף סמכות
לסרב להעניק רשיון גם במקרים שבהם הרשות סבורה כי
קיימות במבקש נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי ל ש מ ש
ואם הוא

תאגיד  -כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

שענינו ביטול רשיון או התלייתו ,ולהוסיף סמכות לרשות
לבטל רשיון אם קבעה ועדת המשמעת בעקבות פניה של
הרשות אליה ,כי התקיימו בבעל רשיון הנסיבות כאמור,

לפםקאות ))(5ה( ו־)ו( (9) ,(7),ו־)(22

כבעל רשיון בשים לב לדרישות המקצוע,

במקביל מוצע לתקן את סעיף  10לחוק הייעוץ,

לתקן גם את סעיף  32לחוק ,שענינו סמכויותיה ש ל ועדת
המשמעת ,ולקבוע כי ועדת המשמעת מוסמכת לדון גם
בפניות ש ל הרשות לפי הוראות סעיף .10
לפםקה)(6
היות שהתנאים למתן רשיון יועץ ולמתן רשיון
משווק זהים ,מוצע לקבוע כי בעל רשיון י ו ע ץ המבקש
להמיר את רישיונו לרשיון משווק ובעל רשיון משווק
המבקש להמיר את רישיונו לרשיון יועץ ,יוכלו לעשות
זאת ועוד כי לא יהיו חייבים בבחינות והתמחות נוספות
על אלה שהשלימו לשם קבלת הרשיון שכבר בידם.
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)ב(

בסעיף קטן )ג( -
במקום ״למבקש״ יבוא ״למבקש ,בשל כל אחד מאלה:״ ,הקטע החל

)(1

במילים ״מאותן סיבות״ ועד המילים ״על פי חוק זה״ יסומן כפסקה ),(1
והסיפה החל במילים ״והוראות סעיף״  -תימחק;
אחרי פסקה ) (1יבוא:

)(2

אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל

״)(2

רשיון מנהל תיקים ,בשים לב לדרישות המקצוע ,ואם הוא תאגיד  -כי
קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו;
)(3

אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה המנויה

בהגדרה ״הורשע בעבירה״.״;
)ג(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
על החלטת הרשות לפי סעיף קטן )ג( יחולו הוראות סעיף )10ו( ,בשינויים

״)ג(1

המחויבים.״;
)(8

בסעיף - 9
)א(

בסעיף קטן )ב( ,אחרי ״לפי חוק זה״ יבוא ״ובלבד שלא התקיים לגביהם תנאי

מהתנאים שבסעיף )7ג ,(1למעט התנאי שבפסקה ) (4שבו הנוגע להיותם בעלי ענין
בגוף מוסדי שהוא מבטח״ והסיפה החל במילים ״לענין זה״  -תימחק;
)ב(

בסעיף קטן )ג( ,אחרי ״פרק ג״ יבוא ״החלות על בעל רשיון יועץ״;

)ג(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ג(1

תאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף )7ג ,(2)(2אינו רשאי לעסוק בשיווק

השקעות; ואולם תאגיד בנקאי כאמור ועובדיו שהם בעלי רשיון יועץ רשאים
לעסוק בשיווק השקעות לגבי מוצרים מובנים ,אופציות או חוזים עתידיים
המוצאים על ידי אותו תאגיד בנקאי ,אף שאינם בעלי רשיון משווק ,ויחולו על
עיסוקם כאמור הוראות פרק גי וסעיף )25ג( החלות על בעל רשיון משווק.״;
)ד(

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:
״)ו(

על אף הוראות סעיף )2ג( ,תאגיד בעל רשיון מנהל תיקים שהוא תאגיד

קשור לתאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף )7ג ,(2)(2אינו רשאי לעסוק בשיווק
השקעות.״;
ד ב ר י
לפםקה)(8

מוצרים מובנים ,אופציות וחוזים עתידיים ,מוצע לאפשר

סעיף  9לחוק ה י י ע ו ץ ענינו הגדרת העיסוקים
המותרים

ה ם ב ר

בתאגיד בנקאי .בהתאם להמלצות הצוות

ובמקביל למוצע בתיקון חוק הבנקאות )רישוי( ,בו נקבע
איסור על תאגיד בנקאי להחזיק אמצעי שליטה כלשהם
בקרנות נאמנות ובקופות גמל ,מוצע לקבוע כי תאגידים

להם לשווק נכסים אלה ,אף בלא קבלת רשיון משווק,
ובלבד ש י ע ש ו זאת באמצעות בעלי רשיון י ו ע ץ ובתנאי
שיחולו על עיסוקם כאמור ההוראות החלות על בעל
רשיון משווק ,לרבות חובות הגילוי המורחבות )לפסקת
משנה )ג( המוצעת(.

בנקאיים לא יוכלו לעסוק בשיווק השקעות אלא רק

לאור העובדה כי תאגיד בנקאי רשאי לעסוק רק

ב י י ע ו ץ השקעות )למעט בנק ש ל א נאסר עליו בחוק

ב י י ע ו ץ השקעות וכדי למנוע ניגוד עניינים ,מוצע גם

)רישוי( לשלוט או להחזיק אמצעי שליטה

לקבוע כי מנהל תיקים הקשור לתאגיד בנקאי )למעט בנק

בקופות גמל ובמנהלי קרנות משותפות בנאמנות( .עם

שלא נאסר עליו לשלוט או להיות בעל ענין בקופות גמל

זאת ,לאור העובדה כי התאגידים הבנקאיים יוכלו

ובמנהלי קרנות משותפות בנאמנות( אינו רשאי לעסוק

להמשיך להיות בעלים של נכסים פיננסיים מסויימים -

בשיווק השקעות )לפסקת משנה )ד( המוצעת(.

הבנקאות
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)(9

בסעיף - 10
)א(

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
הרשות רשאית לבטל רשיון ,לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות

״)א(1

להביא בפניה טענותיו ,אם קבעה ועדת המשמעת ,בעקבות פניה של הרשות
אליה ,כי התקיימו נסיבות שבשלהן רשאית הרשות לסרב להעניק רשיון ,לפי
הוראות סעיפים )7ד() (2או )8ג().(2״;
)ב(

בסעיף קטן )ד( ,במקום ״בייעוץ השקעות״ יבוא ״בייעוץ השקעות ,בשיווק

השקעות״;
)(10

בפרק גי ,בכותרת ,במקום ״יועץ השקעות״ יבוא ״יועץ השקעות ,של משווק

השקעות״;
)(11

בסעיף  ,12אחרי ״את הייעוץ״ יבוא ״או את השיווק״;

)(12

בסעיף - 13
)א(

בסעיף קטן )ב(  ,בפסקה ) ,(5אחרי ״לתת ייעוץ״ יבוא ״או שיווק״;

)ב(

בסעיף קטן )ג( ,אחרי פסקה ) (4יבוא:
לענין מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ,ולענין

״)(5

מנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות  -הפרטים שיש להביאם לידיעת
הלקוח לפי סעיף 16א)א(.״;
)ג(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ג(1

הסכם בין משווק לבין לקוח יכלול גם את הפרטים שיש להביאם

לידיעת הלקוח לפי סעיף 16א)א(.״;
)(13

בסעיף - 14
)א(

בסעיף קטן )א( ,אחרי ״יועץ השקעות״ יבוא ״או משווק השקעות״ ,ובמקום

הסיפה החל במילים ״לעסקה המוצעת״ יבוא ״לייעוץ או לשיווק הניתן על ידו
ולעסקה המוצעת״;
)ב(

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״לעסקה או לייעוץ״ יבוא ״לייעוץ ,לשיווק או

לעסקה״;

ד ב ד י
לפסקאות)1 (12־)(14
כדי

שהלקוח

הם ב ד
לנכסים פיננסיים שלהם.

יקבל

גילוי

נאות

ומלא

באשר

לאינטרסים של המשווק או של מנהל התיקים העוסק
בשיווק שעמו הוא שוקל להתקשר או שעמו הוא מתקשר,
וכדי שלא להטעות את הלקוח כאילו מדובר ב י י ע ו ץ
אובייקטיבי ולאפשר לו לשקול את המלצותיו של המשווק
בהתחשב בזיקה שבין המשווק לבין המוצרים שעליהם
הוא ממליץ ,מוצע לקבוע כי משווק ומנהל תיקים העוסק
גם בשיווק יביאו לידיעת לקוחותיהם

בנוסף ,עליהם לגלות ללקוח

גם בעל פה ,גם במסמך בכתב שיימסר ללקוח ,גם באתר
האינטרנט שלהם ,וגם בהסכם שהם חותמים עימו  -את
כל הפרטים האמורים וכן את הזיקה ש י ש להם לנכסים
פיננסיים ומהותה ודבר העדפתם את אותם הנכסים .כמו
כן ,מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע בתקנות את אופן
פירוטו של מידע זה לרבות מידע בדבר סוג טובת ההנאה
ושיעורה.

בכל מקום שבו

נוסף על כך ,מוצע לקבוע במפורש כי על אף הוראות

הם מנהלים את עסקיהם ובכל מקום אחר שעליו הורה

סעיף וו)א( וסעיף 6ו)א( לחוק הייעוץ ,הקובעים את חובת

יושב ר א ש הרשות ,בשלט בולט וברור או באופן אחר

האמון ואיסור ההעדפה החלים על בעל רשיון ,מי שעוסק

כפי שהורה יושב ראש הרשות ,את דבר עיסוקם בשיווק

בשיווק השקעות יהיה רשאי להעדיף נכס פיננסי שאליו

השקעות או את היותם תאגיד קשור לגוף מוסדי או

י ש לו זיקה על פני נכס פיננסי אחר הדומה לו מבחינת

למשווק ואת רשימת הגופים המוסדיים שהם בעלי זיקה

התאמתו ללקוח ושאין לו זיקה אליו ,ובלבד ש ע מ ד בכל

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,
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)(14

אחרי סעיף  16יבוא:

״גילוי נאות,
ניגוד ענינים
והעדפה ,בשיווק
השקעות

16א.

בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף  ,14יחולו לענין משווק

)א(

השקעות ,מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק
ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות ,גם הוראות אלה:
)(1

כל אחד מהם יביא לידיעת לקוחותיו ,בכל מקום שבו

הוא מנהל את עסקיו ובכל מקום אחר שעליו הורה יושב
ראש הרשות ,בשלט בולט וברור או באופן אחר כפי שהורה
יושב ראש הרשות ,את דבר עיסוקו בשיווק השקעות או
את דבר היותו תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ,לפי
הענין ,וכן את הגופים המוסדיים שהוא בעל זיקה לנכסים
פיננסיים שלהם;
)(2

כל אחד מהם יגלה ללקוח ,בלשון המובנת לו ,בעל פה

ובמסמך בכתב שיימסר ללקוח לפני ההתקשרות עמו ,וכן
יפרסם באתר האינטרנט שלו ,את האמור בפסקה ) ,(1את
הזיקה שיש לו לנכסים פיננסיים ומהותה ,ואת דבר העדפתו
את אותם נכסים פיננסיים; שר האוצר ,בהתייעצות עם
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע
כללים לענין הפירוט שיינתן במסמך לפי פסקה זו ,של זיקה
שהיא טובת הנאה כאמור בפסקה ) (2להגדרה ״זיקה״,
לרבות סוג טובת ההנאה ,היקפה ואופן חישובה.
)ב(

על אף הוראות סעיפים )11א( ו־)16א( ,משווק ,מנהל תיקים

שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק
בשיווק השקעות ,רשאים ,במסגרת עיסוקם בשיווק השקעות או
בניהול תיקי השקעות ,לפי הענין ,להעדיף נכס פיננסי שיש להם זיקה
אליו על פני נכס פיננסי אחר הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו
נכס פיננסי ושאין להם זיקה אליו ,ובלבד שעמדו בכל דרישות הגילוי
כלפי הלקוח ,לפי סעיף קטן )א(.
)ג(

זיקה של משווק או של מנהל תיקים לנכס פיננסי לא תיחשב

כניגוד ענינים בינו לבין הלקוח לענין סעיף .15״;
)(15

במקום סעיף  17יבוא:

״איסור תמריצים

.17

)א(

בעל רשיון ,או אחר מטעמו או בעבורו ,לא יקבל

טובת

הנאה ,במישרין או בעקיפין ,בקשר עם ייעוץ השקעות ,שיווק השקעות,
ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה ,זולת שכר והחזר הוצאות
מהלקוח כפי שנקבעו בהסכם לפי סעיף )13ב().(3

דברי
דרישות הגילוי בענין זה כלפי הלקוח .מוצע גם להבהיר
כי זיקה של משווק השקעות לנכס פיננסי לא תיחשב
כשלעצמה כפעולה בניגוד ענינים לענין סעיף  ,15הקובע
כי על בעל רשיון לקבל הסכמת הלקוח מראש
לפעולה בניגוד ענינים.
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ובכתב

הםבר
לפםקה)(15
סעיף  17לחוק הייעוץ ,שענינו איסור מתן תמריצים ,קובע
לאמר:
״ .17לא יקבל בעל רשיון טובת הנאה כלשהי ,בקשר עם
מתן ייעוץ ,ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה,
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ב(

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו לגבי אלה:
)(1

י י ע ו ץ השקעות ,שיווק השקעות ,ביצוע עסקה או

הימנעות מביצוע עסקה על ידי בעל רשיון ,בניירות ערך
המונפקים על ידו או על ידי מי שנשלט בידו;
)(2

שיווק השקעות ,ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע

עסקה ,על ידי בעל רשיון משווק ,בנכסים פיננסיים ש י ש
לבעל הרשיון כאמור זיקה אליהם;
)(3

קבלת החזר עמלת קניה או מכירה בידי מנהל תיקים,

מאת חבר בורסה ,בשל ביצוע עסקה מסוימת או מכלול
של עסקאות שהעסקה המסוימת היא חלק ממנו ,ובלבד
שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב
לקבלת ההחזר כאמור ולשיעורו;
)(4

קבלת עמלת הפצה בידי מי שאינו משווק מאת מנהל

קרן ,בשל ביצוע עסקה ,ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה
העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת העמלה ולשיעורה,
ושעמלת ההפצה היא בהתאם להוראות לפי סעיף )82ב(
לחוק השקעות משותפות;
)(5

קבלת עמלה בידי י ו ע ץ השקעות ששולמה על ידי חברה

מנהלת ,לפי הוראות סעיף )32ד() (2לחוק הפיקוח על קופות
גמל ,בשל ביצוע עסקה בקרן השתלמות או בקופת גמל
לתגמולים לעמית מבוגר ,ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה
העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת העמלה ולשיעורה,
וששיעור העמלה אינו תלוי בזהות החברה המנהלת שממנה
היא מתקבלת.

ד ב ר י
זולת קבלת שכר והחזר הוצאות מטעם הלקוח ,כפי

ה ם ב ר
כדי להבטיח ככל האפשר את האובייקטיביות בפעילות

שנקבע בהסכם לפי סעיף )13ב() ,(3אלא אם כן הסכים

ה י י ע ו ץ ובניהול התיקים שאין עמו פעילות שיווק ,לאסור

הלקוח אחרת מראש בכתב ,תוך פירוט סוג טובת ההנאה;

על בעל רשיון יועץ ועל בעל רשיון מנהל תיקים שאינו

לענין זה ,אין נפקא מינה אם טובת ההנאה מתייחסת

עוסק בשיווק ,לקבל טובת הנאה כלשהי מאחרים בקשר

לעסקה מסוימת בלבד או למכלול של עסקאות שהעסקה

עם מתן ייעוץ ,ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה,

המסוימת היא חלק ממנו; מנהל תיקים ידווח ללקוח על

זולת קבלת שכר והחזר ההוצאות מהלקוח כפי שנקבעו

קבלת טובת ההנאה תוך  30ימים מקבלתה״.

במפורש בהסכם עמו.

מוצע למחוק סעיף זה ולקבוע במקומו הוראות
אחרות ,המבחינות בין התמריצים שאותם רשאים לקבל
בעלי הרשיון השונים :י ו ע ץ השקעות ,משווק השקעות
ומנהל תיקים.
ההשקעות היא כי יפעל מתוך ראיית טובת הלקוח
בלבד וכי לא יהיה מוטה ב ש ל תמריצים אישיים שלו.
לענין קבלת טובות הנאה על ידי
מנהלי
קביעת

תיקים

בעל רשיון י ו ע ץ לקבל טובת הנאה ש ל א מהלקוח :טובת
הנאה הקמה לבעל רשיון יועץ מ צ ד היות נייר הערך שבו
נעשית העסקה מונפק על ידו ,קבלת החזרי עמלות קניה

תנאי בסיסי לפעילותו האובייקטיבית ש ל י ו ע ץ

עמלות

עם זאת ,מוצע לקבוע מקרים חריגים שבהם יוכל

העוסקים גם

יועצים ועל ידי

ב י י ע ו ץ השקעות

המשולמות על ידי

הלקוח,
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ודרך
מוצע,

או מכירה על ידי מנהלי תיקים מאת חבר בורסה ,ב ש ל
עסקאות שהוא מבצע בעבור לקוחותיהם של מנהלי
התיקים וקבלת עמלת הפצה מגוף מוסדי )מנהלי קרנות
ומנהלי קופות( אשר שיעורה וסכומה לא יעלו על מה
שייקבע לענין זה על ידי שר האוצר בתקנות לפי חוק
השקעות משותפות בנאמנות או לפי חוק קופות הגמל,
בהתאמה.
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)ג(

בעל רשיון י ו ע ץ או בעל רשיון שהוא תאגיד בנקאי העוסק

בשיווק השקעות ,לא ייתן טובת הנאה לעובד מעובדיו ,לסניף מסניפיו
או ליחידה מיחידותיו ,בקשר עם י י ע ו ץ השקעות ,שיווק השקעות,
ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה ,לפי הענין ,אם טובת ההנאה
נקבעת בהתחשב בזהות הגוף שניירות הערך נושא הייעוץ ,השיווק
או העסקה מונפקים על ידו ,או בזהות הגוף שהוא בעל זיקה לנכסים
הפיננסיים נושא הייעוץ ,השיווק או העסקה.
)ד(

חישובם של שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם לקוח בשל

י י ע ו ץ השקעות ,ייעשה בלא תלות בזהות הגוף שלגבי ניירות הערך
המונפקים על ידו או לגבי הנכסים הפיננסיים שאליהם יש לו זיקה
ניתן הייעוץ ,ובלא תלות בתשלום של הלקוח לגוף כאמור.
)ה(

בסעיף זה ,״בעל רשיון״  -לרבות השולט בו או מי שנשלט

בידי מי מהם ,וכן נושא משרה באחד מאלה ומי שמועסק בידי אחד
מאלה.

ד ב ר י

ה ם ב ר

בנוסף ומאותו הטעם ,מוצע לאסור על הענקת טובות

)א( בעל רשיון י ו ע ץ לא ייתן י י ע ו ץ בנכסים

הנאה מבעל רשיון יועץ ,למי שמועסק על ידו או ליחידה

פיננסיים המנוהלים בידי גוף מוסדי שהוא או מי ששולט

מיחידותיו ,בקשר עם מתן ייעוץ השקעות או ביצוע עסקה

בו או מי שנשלט בידי אחד מהם ,הוא בעל ענין בו

בנכס הפיננסי ,אם טובת ההנאה נקבעת בהתאם לזהות

)הוספת סעיף 17א לחוק הייעוץ(.

הגוף המוסדי המסוים שבנכסים הפיננסיים המנוהלים או
מונפקים על ידו ניתן הייעוץ או בוצעה העסקה ,זאת כדי
למנוע העדפה הנובעת מהשיקול בעד איזה נכס קיימת
טובת הנאה גבוהה יותר לבעל הרשיון.
נושא נוסף שלגביו מוצע לקבוע הוראות מיוחדות,
בהמשך לאמור לעיל ומאותם נימוקים ,הוא השכר והחזר
ההוצאות המשולמות מהלקוח לבעל רשיון יועץ .מוצע
לקבוע כי העמלות ייחושבו באופן המתעלם מזהות הגוף
אשר בניירות ערך או הנכסים הפיננסיים המונפקים או
מנוהלים על ידו ניתן ה י י ע ו ץ או בוצעה העסקה.
לגבי בעל רשיון משווק ובעל רשיון מנהל תיקים
העוסק גם בשיווק .מוצע לקבוע ,כסייג לאיסור על קבלת
טובת הנאה בקשר עם שיווק או ביצוע עסקה כי
רשאים

הם

לקבל טובת הנאה בקשר עם שיווק או ביצוע

עסקה בנכסים פיננסיים שלגביהם י ש להם זיקה ולא
יחולו הגבלות ומגבלות באשר לטובת ההנאה.
לענין תאגיד בנקאי שעוסק בשיווק מוצע לקבוע
כי אסור לו להעניק טובות הנאה למי שמועסק על ידו או
ליחידה מיחידותיו בקשר עם שיווק השקעות או ביצוע
עסקה בנכס פיננסי ,אם טובת ההנאה נקבעת בהתאם לזהות
הגוף המוסדי המסויים שבנכסים הפיננסיים המנוהלים או
המונפקים על ידו ניתן השיווק או בוצעה העסקה.
לםעיפים 17א ו־17ג המוצעים

)ב(

תעודות סל ,שהן במהותן מוצר תחליפי

ליחידות השתתפות ש ל קרנות נאמנות ,אשר אסור ליועץ
השקעות להיות בעל זיקה כלפיהם ,יהיו אסורות להנפקה
על ידי בעל רשיון י ו ע ץ או תאגיד קשור אליו )הוספת
סעיף 17ג לחוק היעוץ(.
לםעיף 17ב המוצע ולםעיף 9
כדי למנוע קשרים מיוחדים בין יועץ ההשקעות
ובין גוף מוסדי ,קשרים אשר עלולים לגרום לחוסר
אובייקטיביות

בייעוץ הניתן על ידי י ו ע ץ ההשקעות,

מוצע לקבוע כי באשר לשירותים הניתנים על ידי בעל
רשיון י ו ע ץ לגוף המוסדי )כמו שירותי קניה ומכירה של
ניירות ערך ומטבע חוץ ,שירותי ניהול חשבונות עו״ש
ופקדונות( ,על ה י ו ע ץ לקבל את אישורם ש ל יושב ר א ש
הרשות ,ואם ה י ו ע ץ הוא תאגיד בנקאי  -גם ש ל המפקח
על הבנקים ,על כל עסקה והסכם שלו למתן שירותים
כאמור אשר אינה במהלך העסקים הרגיל ש ל י ו ע ץ
ההשקעות ,שאינו בתנאי השוק או שהוא עשוי להשפיע
באופן מהותי על רווחיות ה י ו ע ץ )הוספת סעיף 17ב לחוק
הייעוץ(.
מיום תחילת החוק ו ע ד יום  31בדצמבר  ,2010טעונה
התקשרות זו גם את אישור הממונה על הגבלים עסקיים
)לסעיף  9המוצע(.

כדי לשמור על האובייקטיביות ש ל י ו ע ץ ההשקעות
ולמנוע ניגוד ענינים בפעילותו ,מוצע לקבוע לגבי יועצי
השקעות גם את ההוראות האלה:
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17א.

איסור ייעוץ
השקעות וביצוע
עסקה לגבי
נכסים פיננסיים
מסוימים

יועץ השקעות ,או מי שעוסק בשמו בייעוץ השקעות ,לא ייתן

ייעוץ ולא יבצע עסקה בנכס פיננסי שלגוף מוסדי שהוא בעל ענין
ביועץ יש זיקה אליו; לענין זה ,״גוף מוסדי״  -לרבות מי ששולט בו או
מי שנשלט בידי מי מהם.

הגבלות לענין
התקשרות יועץ
השקעות בהסכם
חריג

17ב.

יועץ השקעות לא יתקשר עם גוף מוסדי בהסכם למתן

)א(

שירותים שאינו במהלך העסקים הרגיל של יועץ ההשקעות ,שאינו
בתנאי שוק או שהוא עשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות יועץ
ההשקעות ,רכושו או התחייבויותיו )בסעיף זה  -הסכם חריג( ,אלא
אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב של יושב ראש הרשות ,ואם יועץ
ההשקעות הוא תאגיד בנקאי  -גם של המפקח על הבנקים.
קבלת תמורה בידי יועץ השקעות מאת גוף מוסדי ,לפי

)ב(

הסכם למתן שירותים שאינו הסכם חריג או לפי הסכם חריג שאושר
לפי הוראות סעיף קטן )א( ,היא דרך פעולה העולה בקנה אחד עם
חובותיו של יועץ השקעות לפי סעיפים  11ו־.15
בסעיף זה ,״יועץ השקעות״  -לרבות השולט בו או מי

)ג(

שנשלט בידי מי מהם.
17ג.

איסור הנפקת
תעודות סל
בידי יועץ
השקעות

)(16

על אף האמור בכל דין ,יועץ השקעות או תאגיד קשור אליו לא

ינפיק תעודות סל.״;

בסעיף - 18
)א(

בסעיף קטן )א( ,אחרי ״יועץ השקעות״ יבוא ״או משווק השקעות ,לפי

הענין,״;
)ב(
)(17

בסעיף קטן )ג() ,(3אחרי ״בחוזה עתידי״ יבוא ״או במוצר מובנה״;

בסעיף )19א( ,במקום ״ייעץ ללקוח״ יבוא ״עסק בייעוץ או בשיווק כלפי

הלקוח״;
)(18

אחרי סעיף  20יבוא:

״איסור פרסום

של גופים
מוסדיים בידי
יועץ השקעות
הגבלת השימוש
במילה ״ייעוץ״
בידי משווק
השקעות

20א.

יועץ השקעות לא יפרסם בכלי התקשורת ,בחוזר ,באמצעות

דואר ,דואר אלקטרוני ,פקסימיליה ,אינטרנט או בכל אמצעי אחר ,את
דבר עיסוקו בייעוץ השקעות בנוגע לנכסים פיננסיים שלגוף מוסדי
מסוים יש זיקה אליהם.
20ב.

משווק השקעות לא ישתמש במילה ״ייעוץ״ או בכל מילה

הנגזרת ממנה ,בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו.״;

ד ב ר י
לפםקאות) (18ו־)(21
בהמשךלהוראותשנועדולהבטיחאתהאובייקטיביות
של יועץ ההשקעות ,מוצע לאסור על היועץ לפרסם שמו
של גוף מוסדי ספציפי שלגבי מוצריו הוא מייעץ ,וזאת
כדי למנוע הטיה של היועץ לאותו גוף מוסדי ולהבטיח כי
בבחירת הגוף המוסדי המתאים ללקוח הוא בוחן את כלל

ה ם ב ר
כמו כן ,כדי למנוע הטעיה ,מוצע לאסור על משווק
השקעות לעשות ש י מ ו ש במילה ״יועץ״ או בכל הטיה
שלה בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו,
כדי להבחין בינו לבין יועץ )לסעיף 20ב המוצע(.
ע ו ד מוצע לקבוע כי הפרת הוראות אלה היא עבירת
משמעת )לפסקה )21א( המוצעת (

הגופים המוסדיים )לסעיף 20א המוצע(.
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)(19

בסעיף  ,25אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:
משווק השקעות ינהל רישומים של כל פעולת שיווק שעשה כלפי

״)ג(
לקוח.
)ד(

הוראות סעיפים קטנים )ב( ו־)ג( יחולו גם אם פעולת הייעוץ או השיווק

לא הסתיימה בעסקה.״;
)(20

בסעיף  ,28האמור בו יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)ב(

הרשות רשאית ,לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן )א( ,ליתן הוראות

הנוגעות לדרכי פעולתו וניהולו של בעל רשיון ,של נושא משרה בו ושל כל
מי שמועסק על ידו ,והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין של בעל הרשיון ואת
השמירה על ענינם של לקוחותיו; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל בעלי
הרשיון או לסוג מסוים של בעל רשיון.
)ג(

) (1הוראות לפי סעיף קטן )ב( אין חובה לפרסמן ברשומות ,ואולם הרשות
תפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.
)(2

הוראות לפי סעיף קטן )ב( ,וכל שינוי בהן ,יועמדו לעיון הציבור

במשרדי הרשות ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות ,ורשאית הרשות
להורות בדבר דרכים נוספות לפרסומן.״;
)(21

בסעיף ) 30א( -
)א(

בפסקה ) ,(1במקום ״עד 20״ יבוא ״עד 20ב״;

)ב(

אחרי פסקה ) (1יבוא:
״)1א(

)(22

מפר הוראה מהוראות הרשות שניתנו לפי סעיף )28ב(;״;

בסעיף )32ב( בסופו יבוא ״וכן בפניות של הרשות אליה לפי הוראות סעיף

)10א(1״;
)(23

בסעיף  ,39במקום סעיפים קטנים )א( ו־)ב( יבוא:
״)א(

מי שעשה אחד מאלה ,דינו  -מאסר שנתיים או קנס פי חמישה מן הקנס

הקבוע בסעיף )61א() (3לחוק העונשין ,ואם הוא תאגיד  -כפל הקנס האמור:
)(1

עסק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות,

בלי שיש בידו רשיון ,בניגוד להוראות סעיף )2א( עד )ב ,(1או עסק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות בתקופה שבה
רישיונו הותלה ,בניגוד להוראות סעיף )10ד(;

דברי
לפםקה)(19
סעיף  25לחוק ה י י ע ו ץ ענינו רישום פעולות .מוצע
להטיל חובה זו גם על משווק השקעות ולחייבו לרשום
כל פעולת שיווק שהוא מבצע .כמו כן מוצע להבהיר כי
חובת הרישום חלה על כל פעולת י י ע ו ץ או שיווק גם אם
בסופו של דבר לא מתבצעת בהמשך לה עסקה בנייר ערך

הס ב ד
בתוכה סמכות ליתן הוראות לגבי דרכי פעולתו וניהולו
של בעל רשיון ,של נושא משרה בו וכן כל מי שמועסק
על ידו ,להבטחת ניהולו התקין של בעלי הרשיון ושמירת
עניניהם של לקוחותיו .כן מוצע לקבוע את דרך פרסומן
של הוראות אלה.

ע ו ד מוצע לקבוע כי הפרת הוראות

אלה היא עבירת משמעת )לפסקה ו)2ב( המוצעת(.

או בנכס פיננסי.

לפסקה)(23

לפםקאות) (20ו־)(21

סעיפים קטנים)א( ו־)ב( של סעיף  39לחוק הייעוץ ,שענינו

סעיף  28לחוק הייעוץ ענינו פיקוח הרשות על בעל

עבירות פליליות ,קובעים לאמור:

רשיון .למען הסר ספק מוצע להבהיר כי סמכות זו כוללת
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)(2

העסיק בשיווק השקעות מי שאינו בעל רשיון משווק ,בניגוד

להוראות סעיף )2ב;(2
)(3

עסק בניהול תיקים ,בניגוד להוראות סעיף )9א(;

)(4

עסק בייעוץ השקעות ,בניגוד להוראות סעיף )9ב( ,או העסיק בייעוץ

השקעות מי שאינו בעל רשיון יועץ ,בניגוד להוראות אותו סעיף;
)(5

עסק בשיווק השקעות או העסיק עובדים בשיווק השקעות ,בניגוד

להוראות סעיף )9ג;(1
)(6
)ב(

עסק בשיווק השקעות ,בניגוד להוראות סעיף )9ו(.

מי שעשה אחד מאלה ,דינו  -מאסר שנה או קנס פי חמישה מן הקנס

הקבוע בסעיף )61א() (2לחוק העונשין ,ואם הוא תאגיד  -כפל הקנס האמור:
)(1

החזיק או רכש ניירות ערך בעבור עצמו ,בניגוד להוראות סעיף )4א(;

)(2

ניהל תיקי השקעות בעבור בן משפחתו או בעבור תאגיד שהוא או

בן משפחתו הם בעלי שליטה בו ,בניגוד להוראות סעיף )4ב(;
)(3
)(4

כיהן כנושא משרה בתאגיד מורשה ,בניגוד להוראות סעיף )9ד(;
קיבל טובת הנאה בקשר עם ייעוץ השקעות ,שיווק השקעות ,ביצוע

עסקה או הימנעות מביצוע עסקה ,בניגוד להוראות סעיף )17א(;
)(5

העניק טובת הנאה ,במישרין או בעקיפין ,לעובד מעובדיו ,לסניף

מסניפיו או ליחידה מיחידותיו ,בקשר עם ייעוץ השקעות ,שיווק השקעות,
ביצוע עסקה או הימנעות מביצועה ,בניגוד להוראות סעיף )17ג(;
)(6

קבע את חישובם של שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם לקוח ,בניגוד

להוראות סעיף )17ד(;
)(7

נתן ייעוץ או ביצע עסקה לגבי נכס פיננסי שלגוף מוסדי שהוא בעל

ענין ביועץ או במעסיקו יש זיקה אליו ,בניגוד להוראות סעיף 17א;
)(8

התקשר בהסכם חריג עם גוף מוסדי ,בלי שקיבל אישור לכך ,בניגוד

להוראות סעיף 17ב)א(;
)(9
)(10

הנפיק תעודות סל ,בניגוד להוראות סעיף 17ג;
השתמש במילה ״ייעוץ״ או במילה הנגזרת ממנה בשם שבו הוא

מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו ,בניגוד להוראות סעיף 20ב.״

דברי
״)א(

מי שעסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי

הםבר
מוצע להחליף את נוסחן של הוראות אלה

וכן

השקעות בלי ש י ש בידו רשיון או שרישיונו הותלה ,לפי

להוסיף עבירות חדשות עם הוספתו לחוק ה י י ע ו ץ של

חוק זה ,דינו  -מאסר שנתיים או קנס פי חמישה מן הקנס

העיסוק בשיווק השקעות והסדרתו ,והרחבת הוראות

הקבוע בסעיף )61א() (3לחוק העונשין.
)ב(

מי שעבר על הוראת סעיף  ,4דינו  -מאסר שנה

הגילוי

וההוראות שנועדו למנוע מצבים של ניגודי

ענינים הפוגעים בלקוחות.

אחת או קנס פי חמישה מן הקנס הקבוע בסעיף )61א()(2
לחוק העונשין״.
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חוק הסדרת
העיסוק בייעוץ
השקעות -
תחילה והוראות
מעבר

)א(

.8

תחילתו של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,כנוסחו בסעיף  7לחוק זה,

שישה חודשים מיום פרסומו )בפרק זה  -יום התחילה(.
)ב(

הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו ערב יום התחילה ,ימשיכו

לחול על תאגיד בנקאי שלא מתקיימות לגביו הוראות סעיף 27ה לחוק הבנקאות )רישוי(,
התשמ״א ,1981-כנוסחו בסעיף  (9)2לחוק זה ,או שלא מתקיימות לגבי מי ששולט בו הוראות
סעיף 27ו לאותו חוק כנוסחו בסעיף האמור ,כל עוד לא מתקיימות לגבי התאגיד הבנקאי או
לגבי מי ששולט בו הוראות אותם סעיפים.
)ג(

על אף הוראות סעיף )7ג (4)(2ו־) (5לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו

בסעיף )(5)7ד( לחוק זה ,גוף מוסדי שערב יום פרסומו של חוק זה )בסעיף זה -יום הפרסום(
שלט בתאגיד בנקאי או נשלט בידי מי ששלט בתאגיד בנקאי ,רשאי לעסוק בשיווק השקעות,
למשך שלוש שנים וחצי מיום התחילה.
)ד(

על אף הוראות סעיף )7ג (3)(1לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו

בסעיף )(5)7ד( לחוק זה ,מי שערב יום הפרסום היה יועץ השקעות כהגדרתו בחוק האמור
והיה גם סוכן ביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ״א ,1981-כנוסחו ערב
יום הפרסום ,רשאי להמשיך ולעסוק בייעוץ השקעות למשך שנה מיום הפרסום.
הוראת שעה
לענין אישור
הסכם חריג

.9

בתקופה שמיום התחילה עד יום כ״ד בטבת התשע״א) 31בדצמבר  ,(2010טעונה התקשרות

בהסכם חריג בין יועץ השקעות לגוף מוסדי ,בנוסף לאישור לפי סעיף 17ב ,גם אישור הממונה
על הגבלים עסקיים שמונה לפי סעיף  41לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח. 1988-
16

ד ב ר י
םעיף 8

מוצע לקבוע הוראות תחילה ותחולה
וכן הוראות מעבר אשר יאפשרו את תחילת

הפעילות בהתאם להוראות החוק המוצע מוקדם ככל
האפשר לטובתם ולרווחתם ש ל הלקוחות ,כדלקמן:
)א(

ככלל ,מוצע לקבוע כי תחילתו ש ל התיקון

המוצע לחוק הייעוץ תהיה לאחר חצי שנה מיום פרסומו
ש ל החוק )להלן  -יום התחילה( ,וזאת כדי לאפשר
זמן התארגנות מתאים הן מ צ ד העוסקים בעיסוקים
המוסדרים בחוק והן מ צ ד האחראים על אכיפת החוק
והסדרת

חקיקת

המשנה

החדשה

הנדרשת על

פי

השינויים המוצעים לחוק )סעיף קטן )א( המוצע(.
)ב(
המוצע

לענין התאגידים הבנקאיים ,מאחר שלפי
בתיקון

לחוק

הבנקאות

)רישוי(

לתאגידים

הבנקאיים הנדרשים למכור את כל החזקותיהם בקופות
גמל ובקרנות נאמנות ,ניתנה תקופת מעבר  -של ש ל ו ש
שנים לענין קופות גמל ו ש ל ארבע שנים לענין קרנות
נאמנות  -במהלכה רשאים הם לבצע את המכירה באופן
הדרגתי ,הרי שלפי התיקון המוצע לחוק ה י י ע ו ץ הם יהיו
כל אותה תקופה בעלי זיקה לנכס פיננסי ועל כן ייחשבו
כעוסקים בשיווק השקעות ,ובין השאר יהיו פטורים
לכאורה מאיסור העדפה.
16

ה ם ב ר
כדי למנוע מצב כאמור ,מוצע לקבוע כי תחולתו של
כל האמור בתיקון לחוק הייעוץ ,תהיה רק על תאגידים
בנקאיים שמכרו את כל החזקותיהם בגופים אלה כנדרש
מהם בסעיף 27ה החדש המוצע לחוק הבנקאות )רישוי(
והשולטים בהם מכרו את החזקותיהם כנדרש בסעיף 27ו
לאותו חוק.
ולפיכך ע ד אותו מועד ימשיכו לחול עליהם הוראות
חוק ה י י ע ו ץ כנוסחו ע ד יום התחילה ,ויחולו עליהם כל
החובות החלות על י ו ע ץ השקעות ,לרבות איסור העדפה
)לסעיף קטן )ב( המוצע(.
)ג(

מוצע לקבוע תקופת מעבר מתאימה שבמהלכה

יהיה רשאי לעסוק בשיווק השקעות גם גוף מוסדי אשר
לפי ההוראות המוצעות קשרי השליטה וההחזקה בינו
ובין תאגיד בנקאי מונעים ממנו לעסוק בשיווק השקעות
)לסעיף קטן )ג( המוצע(.
)ד(

על פי הוראות החוק המוצע אסור לאדם ל ש מ ש

כיועץ השקעות ובמקביל כסוכןביטוח.מוצע לקבוע הוראת
מעבר למי שערב יום פרסומו של החוק המוצע היה י ו ע ץ
השקעות וגם סוכן ביטוח ,כדי לאפשר לו להמשיך לעסוק
ב י י ע ו ץ השקעות במקביל לעיסוקו כסוכן ביטוח למשך
שנה מיום פרסום החוק )לסעיף קטן )ד( המוצע(.

ס״ח התשמ״ח ,עמי .128
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פרק די :השקעות משותפות בנאמנות
. 10

בחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ״ד) 1994-בפרק זה  -חוק השקעות משותפות( -
17

תיקון חוק
השקעות

לפני סעיף  ,13תחת כותרת סימן די לפרק בי יבוא:

)(1

״ ו ע ד ת

ש

ל

ה

12א.

ר י ש י ו נ ו ת

ר

ש

ו

הרשות תמנה ועדת רישיונות ,שאלה חבריה )בחוק זה -

מ

ש

ו

ב

נ

א

ת
מ

פ

נ

ו

ו

ת

ת

ועדת הרישיונות(:

ת

)(1

יושב ראש הרשות;

)(2

שני חברים ,מבין חברי הרשות ,שהם עובדי המדינה

או עובדי בנק ישראל.״;
)(2

בסעיף - 13
)א(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
לא יסרב יושב ראש הרשות לתת אישור לפי הוראות סעיף קטן )א(

״)א(1

לחברה שמתקיימות בה הוראות אותו סעיף קטן ,אלא אם כן העביר את
הבקשה לדיון בפני ועדת הרישיונות ,וועדת הרישיונות החליטה ,לאחר
שנתנה לחברה הזדמנות

להשמיע את טענותיה ,שלא לתת אישור כאמור

מטעמים הנוגעים למהימנותה של החברה או למהימנותו של דירקטור ,חבר
ועדת השקעות או מנהל כללי בה ,או של אדם השולט בה.״;
)ב(

בסעיף קטן )ב( ,אחרי ״לפי סעיף קטן )א(״ יבוא ״ועל החלטת ועדת הרישיונות

לפי סעיף קטן )א(1״;

ד ב ר י
פרק די
םעיף 10

המלצות צוות בכר הנוגעות לענף קרנות
הנאמנות מתמקדות בכמה נושאים :הפחתת

הריכוזיות ,וכצעד עיקרי במסגרת מגמה זו  -העברת
קרנות הנאמנות המנוהלות בידי בנקים לגופים אחרים;
קביעת מודל תגמול של מפיצים בגין הפצת קרנות
נאמנות ,ו ש ל יועצי השקעות ,באופן שימנע הטיה של
הייעוץ .הצוות אף המליץ ליצור אחידות ברמת הפיקוח
בין הגופים המוסדיים השונים.
פרק זה בא ליישם את המלצות הצוות באמצעות
תיקונים בחוק השקעות משותפות ,התשנ״ד) 1994-פרט
להפרדת קרנות הנאמנות מן הבנקים ,שאינה מיושמת
במסגרת חוק זה כי אם במסגרת תיקונים בחוק הבנקאות(,
תוך התאמתו גם לתיקונים שנעשים בעקבות ההמלצות
בחוקים אחרים ,אך בכפוף להבדלים המתבקשים מן
השוני בין תחומי הפעילות של הגופים המפוקחים
במסגרת חוקים אלה.

עצמה ,להבדיל ממסירתן לידי מחליט יחיד )יו״ר הרשות(,
לבין הצורך להימנע מהפצת מידע רגיש ,הכרוך מטבע
הדברים בשימוש בסמכות מעין זו ,בתפוצה רחבה ,מוצע
בסעיף 12א להורות על הקמת ועדה מיוחדת לצורך זה,
שתורכב משלושה מחברי הרשות שהם עובדי מדינה או
בנק ישראל.
לפםקאות ) (2עד )(4
במסגרת יישום המלצות הוועדה לנתק את ענף
ניהול קרנות הנאמנות מן הבנקים ,צפויים להיכנס לענף
פעילים חדשים ,ואולי פחות מוכרים .לקראת מהלך זה ,וכן
לאור ניסיון שהצטבר ברשות ע ו ד לפני יישום ההמלצות,
מתעורר הצורך לשפר את הכלים שבידי הרשות למנוע
הפקדת כספי ציבור בידי גורמים שאינם ראויים לנהלם.
לפםקה ) - (2מוצע לתקן את סעיף )13א( לחוק העיקרי
כיום הליך האישור מבוסס על בדיקת קיומם ש ל תנאים

התיקונים

המוצעים,

מוקנות

לרשות

ניירות ערך )להלן  -הרשות( סמכויות חדשות הן לענין
סירוב לאשר לחברה לפעול כמנהל קרן והן לעניין מתן
היתרים לרכישת אמצעי שליטה במנהל קרן וביטולם,
16

בין המגמה להפעיל את סמכויות הרשות בידי הרשות

שענינו התנאים למתן אישור לחברה ל ש מ ש כמנהל קרן.

לפםקה)(1
במסגרת

ה ם ב ר
תוך בחינת מהימנותם ש ל הנוגעים בדבר .כדי לאזן

ס״ח התשנ״ד ,עמי .308
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המפורטים ברשימה סגורה)הון עצמי,ביטוח ,ייחוד עיסוק,
כשירות דירקטורים ,כשירות עובדים והעדר הרשעות
בעבירות( ,בלא שנדרשת מיו״ר הרשות הפעלת שיקול
דעת .מוצע בסעיף קטן )א ,(1להעניק לוועדת הרישיונות
ש ל הרשות )להבדיל מיו״ר הרשות המוסמך לפי החוק
העיקרי לאשר לחברה לפעול כמנהל קרן( ,שיקול דעת
לסרב לאשר חברה כמנהל קרן ,במקרים חריגים ,למרות
719

בסעיף  ,23בסעיף קטן )א( ,במקום ״שיש עמה קלון״ יבוא ״שמפאת מהותה ,חומרתה

)(3

או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקידו״;
אחרי סעיף  23יבוא:

)(4

״פרק בי : 1שליטה והחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן והגבלה
על נתח שוק
23א.

״ ה ג ד ר ו ת

בפרק זה -

״נתח שוק כולל״ — סך כל נתח השוק של מנהלי הקרנות שבשליטת
אדם ,ולענין מי ששולט במנהל קרן יחד עם אחרים ,ייוחס נתח
השוק של מנהל הקרן לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד;
״נתח שוק״ ,של מנהל קרן — שיעור השווי הנקי של נכסי הקרנות
שבניהול מנהל קרן מהשווי הנקי של נכסי כל הקרנות המנוהלות
בידי כל מנהלי הקרנות בישראל ,כפי שחושב בהתאם לכללים
שקבעה הרשות ושפורסמו ברשומות.
שליטה והחזקת
ל
במנהל קרן
א

מ

צ

ע

י

ש

י

ט

ה

23ב.

)א(

לא יחזיק אדם יותר משלושים אחוזים מסוג מסוים

של אמצעי שליטה במנהל קרן ,או בשיעור נמוך יותר המקנה
שליטה במנהל קרן ,אלא על פי היתר מאת ועדת הרישיונות; שר
האוצר רשאי לקבוע בצו ,בהתייעצות עם הרשות ,שיעור הנמוך
משלושים אחוזים ובלבד שלא יפחת מחמישה אחוזים.

ד ב ר י
שהתנאים למתן האישור מתקיימים ,לאור מידע המשליך
על מהימנות החברה ,כגון )ומדובר בדוגמאות בלבד(:
הרשעות או הגשת כתבי אישום בעבירות רלוונטיות
לענין זה נגד מי מבעלי השליטה או מנושאי המשרה בה,
חקירה המתקיימת נגד מי מהם בחשד לעבירות כאלה,
ממצאים

שנקבעו בפסקי דין אזרחיים לגבי רשלנות

בניהול כספם ש ל אחרים ,תלונות שהצטברו נגדה או נגד
אדם הקשור אליה בתחום פעילות קרוב או דומה לניהול
קרנות ,וכדומה.
בסעיף קטן )ב( מוצע להעניק לחברה

מודגשת הזיקה בין העבירה שבה מדובר לבין התפקיד
או המקצוע לגביהם נקבע הפסול לכהונה ,וההשלכה
ש י ש להרשעה על התאמתו של המורשע לתפקידו )ראה
בג״צ  252/88עודה ני ר א ש המועצה המקומית גילגיוליה,
פ״ד מ״ב) ;837,839 (4על״ע  ,3093 ,2579/90פד״י מ״ה )(4
 .(729,733בחקיקה החדשה הולך ומשתרש הנוסח ״עבירה
אשר מפאת מהותה ,חומרתה ,או נסיבותיה אין הוא
ראוי לשמש...״ כתחליף למונח ״קלון״ )ראה כדוגמה סעיף

שוועדת

הרישיונות סירבה לאשרה כמנהל קרן מכוח הסמכות
האמורה ,זכות ערעור על החלטה זו.
לפםקה ) - (3בסעיף  23לחוק העיקרי ,בדומה לקבוע
בחיקוקים רבים אחרים ,נקבע כי אדם לא יכהן כנושא
משרה במנהל קרן או בנאמן ,או שכהונתו תיפסק ,אם הוא
הורשע ב״עבירה ש י ש עמה קלון״ .מטרתן ש ל הוראות
אלו לוודא כי לא יכהן אדם בתפקיד זה אם עברו הפלילי
מעיד על כך שאין הוא ראוי לשאת באחריות אשר מטיל
עליו אותו תפקיד .כפי שנפסק על ידי בית המשפט העליון
לא אחת ,המושג ״קלון״ בהקשר זה אינו מונח מוחלט בעל
משמעות מוסכמת אחידה ,כי אם מושג יחסי שהינו פועל
יוצא של מכלול שיקולים משתנים .ככלל ,עבירה הפוסלת
אדם ל ש מ ש בתפקיד אחד לא תפסול אותו בהכרח מלכהן
בתפקיד אחר .בהתאם ,בפסיקת בית המשפט העליון
שדנה בשאלה אם עבירות מסוימות הן כאלה ש י ש עמן
קלון ,ניכר מעבר מהדגשת היסודות הפורמליים של
720
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העבירה להדגשת הנסיבות הקונקרטיות של ביצועה ,וכן

)226א() (3לחוק החברות ,התשנ״ט ,1999-ס״ח התשנ״ט
עמי  .(189מוצע לתקן את סעיף )23א( באופן ש י א מ ץ את
הנוסח המקובל בחקיקה זו.
לפםקה ) - (4כדי לשפר את הכלים שבידי רשות ניירות
ערך למנוע הפקדת כספי ציבור בידי גורמים שאינם
ראויים לנהלם ולהתאים כלים אלה למקובל לגבי גופים
מוסדיים אחרים ,מוצע להוסיף לחוק פרק חדש ,פרק בי,1
אשר יעסוק בין השאר בפיקוח על החזקת אמצעי שליטה
במנהל קרן .בסעיפים 23ב23 ,ג23 ,ד23 ,ה ו־23ו שייכללו
בפרק זה ,מוצע להחיל על החזקת אמצעי שליטה במנהל
קרן הוראות דומות לאלה שנקבעו לענין שליטה בתאגיד
בנקאי בחוק הבנקאות )רישוי( )תיקון מסי  ,(13התשס״ד-
 ,2004בשינויים המתבקשים מאופיים השונה ש ל הגופים
המפוקחים והשפעתם על המשק .מתוך גישה כי על
המחזיק במנהל קרן נדרש פיקוח פחות הדוק מאשר על
המחזיק בבנק ,מוצע לקבוע כי שיעור החזקת אמצעי
שליטה מכל סוג במנהל קרן שיהא טעון קבלת היתר הוא
 ,30%וזאת תוך מתן סמכות לשר האוצר לקבוע שיעור
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ב(

ועדת הרישיונות רשאית שלא לתת היתר לפי סעיף זה,

מטעמים אלה ,בלבד:
)(1

טעמים הנוגעים למהימנותו של מבקש ההיתר או

של בעל שליטה בו;
)(2

ניתן לגבי מבקש ההיתר צו כינוס נכסים בהליכי

פשיטת רגל או שהוא הוכרז פושט רגל וטרם חלפו חמש
שנים מיום שקיבל הפטר כאמור בסעיף  62לפקודת
פשיטת הרגל ,התש״ם ,1980-או שמבקש ההיתר הוכרז
פסול דין ,ואם הוא תאגיד  -ניתן צו לפירוקו או מונה
כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי
תשלום חוב.
)ג(

לא יינתן לאדם היתר לפי סעיף זה אם לאחר מתן ההיתר

נתח השוק הכולל שלו יעלה על עשרים אחוזים.
)ד(

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על מי שמחזיק אמצעי

שליטה מכוח העברה על פי דין.
)ה(

הוראות סעיף זה יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה

במנהל קרן כערובה לחיוב ,למעט אמצעי שליטה כאמור שנועדו
בתום לב לשמש כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ואשר שיעורם
בחשבון ניירות ערך של לקוח כלשהו אינו עולה על  0.001%מאותו
סוג של אמצעי השליטה.
ה

ש

ע

ל

ב

י

ר

ט

א

ת

צ

מ

ע

י

23ג.

מי שמחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן ,לא יעביר אותם

לאחר ביודעו שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף 23ב ואין בידו היתר

ה

כאמור.
ב י ט ו ל

ה

י

ת

ר

23ד) .א(

ועדת הרישיונות רשאית לבטל או לשנות היתר שניתן

לפי סעיף 23ב ,אם מצאה כי מתקיים אחד מאלה:
)(1

בבעל ההיתר חדל להתקיים תנאי מהותי מתנאי

ההיתר ,או שהוא הפר תנאי כאמור;
ד ב ר י

ה ם ב ר

החזקה נמוך יותר ,וכן כל שיעור ,גם נמוך יותר ,המקנה

יתפזר ביניהם ,ויימנע מצב שבו נתח שוק גדול מדי יעבור

ש ל  ,20%שמעבר לו י י ד ר ש המחזיק לדווח על כך למנהל

זו למנוע הגדלת נתח השוק מעבר לרצוי בהמשך הדרך,

שליטה במנהל הקרן .כמו כן מוצע לקבוע שיעור החזקה

מידי הבנקים לידי גורם ריכוזי אחר .כמו כן באה הוראה

הקרן .התיקונים המוצעים מסדירים גם את השיקולים

על ידי ״בליעת״ עסקי ניהול קרנות של גורמים אחרים.

ר א ש הרשות או ועדת הרשיונות כלפי מי שמחזיק

כולל״  -נתח השוק המיוחס לאדם השולט במנהלי קרנות

השליטה המוחזקים בידיו מעל השיעור הטעון היתר

כללים לחישוב נתח השוק; בסעיף 23ב)ד( מוצע לקבוע כי

המוחזקים בלא היתר.

שנתח השוק הכולל ש ל מנהלי קרנות בשליטתו של

למתן היתר ,את השיקולים לביטולו ואת סמכויות יושב

באמצעי שליטה בלא היתר להורות לו למכור את אמצעי

ולהימנע

מהפעלת זכויות הנובעות מאמצעי שליטה

סעיפים נוספים שמוצע להוסיף במסגרת פרק בי1

נועדו ,יחד עם הוראת סעיף 23ב)ד( המוצע ,להכשיר את

הקרקע להליך ש ל העברת הקרנות המנוהלות כיום בידי

החברות שבבעלות הבנקים לניהול בידי גורמים אחרים,
באופן שיבטיח כי ייכנסו מספיק גורמים חדשים לענף ,וכי

נתח השוק הגדול המצוי כיום בידי החברות הבנקאיות
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בהתאם מוצע בסעיף 23א לחוק המוצע להגדיר ״נתח שוק

ו״נתח שוק ש ל מנהל קרן״ ,ולהסמיך את הרשות לפרסם
לא יינתן היתר לרכוש אמצעי שליטה במנהל קרן ,באופן

המבקש יעלה על  ;20%בסעיף 23ז)א( מוצע כי מנהל קרן

לא יהיה רשאי לקבל לניהולו קרן שהועברה ממנהל אחר,

אם בכך יגדל נתח השוק שלו מעבר ל־ ,20%ובסעיף קטן
)ב( מוצע כי אדם לא יהיה רשאי להימצא במצב בו נתח

השוק הכולל ש ל מנהלי קרנות הנמצאים בשליטתו עלה
מעל  ,20%ב ש ל רכישת קרן על ידי מי ממנהלי הקרנות

האמורים ממנהל אחר.
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)(2

בעל ההיתר ,או נושא משרה בו ,הורשע בעבירה

אשר חומרתה ,מהותה או נסיבותיה מצדיקות את ביטול
ההיתר או את שינויו;
)(3

לענין בעל היתר שהוא תאגיד  -ניתן צו לפירוקו,

או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל
אי תשלום חוב ,ולענין בעל היתר שהוא יחיד  -ניתן
לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא
הוכרז פסול דין.
)ב(

ועדת הרישיונות לא תבטל היתר לפי הוראות סעיף קטן )א(

אלא אם כן נתנה לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו ,ולתקן
את ההפרה בתוך תקופה של  30ימים.
ה ו ר א ו ת

ר

א

ש

23ה) .א(

י ו ש ב

ה ר ש ו ת

ל מ י

שפעל בלא היתר

ראה יושב ראש הרשות שאדם מחזיק אמצעי שליטה

במנהל קרן ,בלא היתר כאמור בסעיף 23ב ,רשאי הוא ,לאחר שנתן
לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טענותיו ,להורות -
)(1

על מכירת אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם ,כולם

או חלקם ,בתוך תקופה שיקבע ,כך שלא יחזיק אמצעי
שליטה מסוג כלשהו ,מעל השיעור המותר להחזקה בלא
היתר לפי סעיף 23ב;
)(2

שלא יופעלו זכויות ההצבעה או זכויות למינוי

דירקטורים מכוח אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם
בלא היתר לפי סעיף 23ב;
)(3

שהצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אותו

אדם בלא היתר לפי סעיף 23ב ,לא תבוא במנין הקולות
באותה הצבעה;
)(4
)ב(

על ביטולמינויושל דירקטור שנגרםבידיאותו אדם.

החזיק אדם אמצעי שליטה במנהל קרן מכוח העברה על

פי דין בשיעור הטעון היתר לפי הוראות סעיף 23ב ,רשאית ועדת
הרישיונות ,לאחר שנתנה למחזיק הזדמנות להשמיע את טענותיו,
להורות לו למכור את אמצעי השליטה האמורים ,כולם או חלקם,
בתוך תקופה שתקבע ,כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו
מעל לשיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי סעיף 23ב.
)ג(

הורתה ועדת הרישיונות לפי הוראות סעיף קטן )ב(

למכור אמצעי שליטה ,רשאית היא לתת הוראה כאמור בסעיף
קטן )א() (2עד ) ,(4בשינויים המחויבים.
)ד(

לא מכר המחזיק את אמצעי השליטה בהתאם להוראת

יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן )א( או בהתאם להוראת ועדת
הרישיונות לפי סעיף קטן )ב( ,רשאי בית המשפט ,לבקשת הרשות,
למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה כאמור.
)ה(

מנהל קרן יעשה כמיטב יכולתו למנוע מאדם לפעול

מכוח אמצעי שליטה המוחזקים בניגוד להוראות סעיף 23ב.
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ע ל

ד י ו ו ח

א מ צ ע י

ה ח ז ק ת

ש ל י ט ה

23ו) .א(

המחזיק סוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל קרן

בשיעור העולה על עשרים אחוזים או על השיעור שקבע שר
האוצר לפי סעיף 23ב)א( ,הנמוך מביניהם ,ימסור למנהל הקרן ב־1
באפריל בכל שנה ובמועדים אחרים שיקבע יושב ראש הרשות,
דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ,ופרטים
אחרים כפי שיקבע יושב ראש הרשות ,לרבות פרטים אלה:
)(1

לענין מחזיק שהוא תאגיד  -השולטים בו ,וכן

המחזיקים חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים

של

אמצעי שליטה בו;
)(2
)ב(

מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בשבילו.

יושב ראש הרשות רשאי לקבוע כי מחזיק אמצעי

שליטה שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף זה ,ימסור את הדיווח
גם ליושב ראש הרשות ישירות.
)ג(

הוראות סעיף זה יחולו גם על מי שמחזיק אמצעי שליטה

במנהל קרן כערובה לחיוב ,למעט מחזיק שהוא תאגיד בנקאי.
ה ג ב ל ה

ע ל

נ ת ח

23ז) .א(

מנהל קרן לא יקבל לניהולו קרן ממנהל קרן אחר ,בין

בהסכם ובין בדרך אחרת ,אם נתח השוק שלו יעלה ,לאחר קבלת

ש ו ק

הניהול ,על עשרים אחוזים.
)ב(

לא ישלוט אדם במנהלי קרנות ,באופן שנתח השוק

הכולל שלו עולה על עשרים אחוזים בשל כך שאחד ממנהלי
הקרנות שבשליטתו קיבל לניהולו קרן ממנהל קרן אחר.
)ג(

ראה יושב ראש הרשות כי מנהל קרן קיבל לניהולו קרן,

ממנהל קרן אחר ,ולאחר קבלת הניהול עלה נתח השוק שלו ,או
נתח השוק הכולל של אדם השולט בו ,על עשרים אחוזים ,רשאי
הוא ,לאחר שנתן למנהל הקרן ולנאמן או לאותו אדם ,לפי הענין,
הזדמנות להשמיע את טענותיהם ,להורות לו להקטין את נתח
השוק או את נתח השוק הכולל ,לפי הענין,

כך שלא יעלה על

עשרים אחוזים ,והכל בתוך תקופה שיקבע.
)ד(

חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות לפי סעיף

קטן )ג( ,ומנהל הקרן או האדם ,שניתנה לו ההוראה לפי אותו סעיף
קטן ,לא פעל בהתאם לה ,רשאי בית המשפט ,לבקשת הרשות,
להורות לו להקטין את נתח השוק או את נתח השוק הכולל ,לפי
כך שלא יעלה על עשרים אחוזים ,והכל בתוך תקופה

הענין,
שיקבע.
ז כ ו ת

ע ר ע ו ר

23ח.

על החלטה לפי סעיפים 23ב)ב( ו־)ג(23 ,ד23 ,ה)א( עד)ג(

ו־23ז)ג( ,ניתן לערער ,ויחולו הוראות סעיף .95״;

ד ב ר י
בסעיף 23ח מוצע להעניק זכות ערעור על כל סוגי
החלטות

ועדת הרישיונות או יו״ר הרשות הנוגעות

לסירוב להעניק היתר לרכישת אמצעי שליטה או ביטול
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ה ם ב ר
היתר ועל

הוראה למכור אמצעי שליטה,

להימנע

מהפעלת זכויות מכוח החזקתם או להעביר קרן לניהול
בידי מנהל אחר.
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)(5

בסעיף 42
)א(

-

בסעיף קטן )ד( ,אחרי ״שונים״ יבוא ״אלא אם כן הותר הדבר לפי סעיף קטן

)ה( ,ובתנאים שבהם הותר״;
)ב(

בסעיף קטן )ה( ,בסופו יבוא ״וכן לקבוע  ,דרך כלל או לסוגי קרנות או מפיצים,

תנאים שבהם רשאי מפיץ לגבות עמלה מרוכש יחידה ,והוראות לענין שיעורה
המרבי של עמלה כאמור ואופן חישובה״;
)(6

בסעיף - 82
)א(

האמור בו יסומן ״)א(״ ,ובו במקום ״רכישת יחידות או פדיון או מכירה״ יבוא

״רכישה ,פדיון ,מכירה או החזקה״ ,בסופו יבוא ״שהוא משווק השקעות כהגדרתו
בחוק הסדרת העיסוק ,ועל תשלום עמלת הפצה למפיץ אחר בהתאם לתנאים לפי
סעיף זה״;
)ב(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
שיעור העמלה שיגבה מפיץ ,בשל מכירת יחידות של קרנות לא ישתנה

״)ב(

עקב כך שהיא נגבית ממנהלי קרנות שונים.
)ג(

שר האוצר רשאי לקבוע ,בכפוף להוראות סעיף קטן )ב( ,דרך כלל ,או לסוגי

קרנות או מפיצים ,תנאים שבהם רשאי מנהל קרן לשלם עמלת הפצה למפיץ,
והוראות לענין שיעורה המרבי של עמלה כאמור ואופן חישובה.״;
)(7

בסעיף - 114
)א(

בסעיף קטן )ב( ,אחרי פסקה )17א( יבוא:
״)17ב(

שילם או גבה עמלה בניגוד להוראות לפי סעיף )82ג(;״;

ד ב ר י
לפםקה)(5

לפםקה)(6

מוצע לתקן את סעיף  42לחוק העיקרי .סעיף )42ד(
אוסר על מפיץ לגבות עמלות שונות ממי שרוכשים או
פודים יחידות ש ל קרנות ב ש ל כך שמדובר בקרנות של
מנהלים שונים .איסור זה הביא את הבנקים להימנע
לגמרי מגביית עמלות ב ש ל רכישת קרנות מן הלקוחות,
כדי ש ל א יידרשו לגבות עמלות גם במכירת ״קרנות
הבית״ )קרנות ש ל מנהלים הנמנים על קבוצתם( .חלף כך,
הגיעו להסכמי הפצה עם מנהלי קרנות ,במסגרתם שלמו
להם אותם מנהלי קרנות עמלות הפצה .קיומם ש ל הסכמי
הפצה שונים ,עם חלק בלבד ממנהלי הקרנות ,יצרו אצל
המפיצים אינטרס בהפצת קרנות מסוימות על פני אחרות
)בנוסף על ההעדפה ש ל קרנות הבית( ,ולהטיית הייעוץ
הניתן על ידי היועצים בבנקים ללקוחות לגבי רכישת
קרנות .בתיקון סעיפים קטנים )ד( ו־)ה(

מוצע להסמיך

את שר האוצר להסדיר בתקנות את העמלה שרשאי
יהיה מפיץ לגבות מלקוח הרוכש או פודה יחידה בקרן,
אפילו באופן שיחרוג מהוראת סעיף קטן )ד( כנוסחו בחוק
העיקרי ,והכל במטרה להביא למצב בו למפיץ לא יהיה
עניין להעדיף מכירת קרנות של מנהל מסוים על פני
אחרים.
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ה ם ב ר

מוצע לתקן את סעיף  82לחוק העיקרי .מטרתו של
תיקון זה להסדיר את עמלות ההפצה שמשלמים מנהלי
קרנות לחברי הבורסה המפיצים את הקרנות ,באופן שיביא
לכך שלמפיץ לא יהיה עניין להעדיף מכירת קרנות של
מנהל מסוים על פני אחרים .מוצע שעמלה זו יכול שתיגזר
גם ממשך ההחזקה ש ל הלקוח ביחידות הקרן ,באמצעות
המפיץ .ע ו ד מוצע לקבוע כי מנהל קרן לא יהיה רשאי
לגבות עמלות הפצה בשיעור שונה ממנהלי קרנות שונים
במכירת קרנות מסוג מסוים .בכפוף לכך ,מוצע להסמיך
את שר האוצר לקבוע את פרטי ההסדרים.
לפםקה)(7
מפאת

חשיבותם הרבה של ההסדרים

ליישום

המלצות ועדת בכר ,י ש להבטיח את אכיפתם .מוצע
לתקן את סעיף  114לחוק העיקרי ,שעניינו הטלת קנסות
אזרחיים בדרגות שונות על מי שהפר הוראות שונות לפי
החוק ,ולהוסיף לרשימת ההוראות המנויות בסעיף קטן )ג(
שבו את כל ההוראות החדשות שמוצע לקבוע בפרק ב1י
שענינן איסור להחזיק באמצעי שליטה במנהל קרן בלא
היתר והגבלת נתח שוק ,כך שיוטל בשל הפרתן קנס בדרגה
הגבוהה ביותר מבין שלוש דרגות הקנס הקבועות בחוק.
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)ב(

בסעיף קטן )ג(
)(1

אחרי פסקה ) (1יבוא:
״)1א(

החזיק אמצעי שליטה במנהל קרן בשיעור הטעון היתר לפי

הוראות סעיף 23ב ,בלא שקיבל היתר לפי הוראות אותו סעיף;
)1ב(

לא מילא אחר הוראה שניתנה לו לפי סעיף 23ה)א( עד )ג(;

)1ג(

קיבל לניהולו קרן ממנהל קרן אחר ,בניגוד להוראות סעיף 23ז)א(;

)1ד(

שלט במנהלי קרנות ,באופן שנתח השוק הכולל שלו עולה על

עשרים אחוזים ,בניגוד להוראות סעיף 23ז)ב(; ״;
)(2

אחרי פסקה ) (8יבוא:
״)8א(

הציע תשלום או הטבה אחרת ,בניגוד להוראות סעיף )82א( ,או

גבה עמלה בניגוד להוראות סעיף )82ב(;״;
)ג(

אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:
״)ז(

יושב ראש הרשות ידווח ליועץ המשפטי לממשלה ,אחת לשישה חודשים,

על קנסות אזרחיים שנדרשו לפי סעיפים קטנים )ב()17ב( ו־)ג()8א(; הדיווח
ייערך במתכונת ויכלול פרטים ,כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה.״;
)(8
) .11א(

בסעיף  ,124פסקה ) - (15תימחק.
מי שערב יום תחילתו של חוק זה שלט במנהל קרן או החזיק בסוג מסוים של

אמצעי שליטה במנהל קרן בשיעור הטעון היתר לפי סעיף 23ב לחוק השקעות משותפות
בנאמנות ,כנוסחו בסעיף  (4)10לחוק זה ,למעט תאגיד בנקאי שחלות לגביו הוראות סעיף 3
לחוק זה ,זכאי להיתר לפי אותו סעיף.
)ב(

חוק השקעות
משותפות
בנאמנות -
הוראת מעבר

הזכאי להיתר לפי סעיף קטן )א( שלא הגיש לוועדת הרישיונות בקשה להיתר עד

תום שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה ,רואים אותו כאילו ויתר על זכאותו.

ד ב ר י
על פי החוק העיקרי ,הסנקציה היחידה בגין הפרת
סעיף  82שעניינו הוא מתן הטבות בגין רכישת קרנות,
היא נקיטת הליכים פליליים ,ואולם נראה כי בנסיבות
מסוימות ,אמצעי הקנס האזרחי שכבר קיים בחוק הוא
אמצעי מתאים לטיפול בהפרה של הוראות סעיף זה,
במיוחד לאור התיקון המוצע בו .מוצע איפוא להוסיף
את סעיף  82לרשימת ההוראות ש ע ל הפרתן מוטל קנס
אזרחי ולקבוע כי על הפרת הוראות שנקבעו בתקנות
לפי סעיף )82ג( המוצע יוטל קנס בדרגה האמצעית ,לפי
סעיף )114ב( לחוק העיקרי ,ועל הפרת הוראות סעיפים
)82א( ו־)ב( המוצעים  -קנס בדרגה הגבוהה ביותר ,לפי
סעיף )114ג( לחוק העיקרי .והכל ל צ ד האפשרות לנקוט
בהליכים פליליים במקרים המתאימים.
הפרת סעיף  82יכול שתהיה בנסיבות מחמירות
ש י ש בהן כדי לגרום להטיית שיקול הדעת בקשר
לרכישה ,פדיון מכירה או החזקה ש ל יחידות .במקרים
אלו הסנקציה הפלילית תהיה בד״כ הסנקציה הראויה,
ומכל מקום שקול הדעת בבחירת ההליך הראוי צריך
שיעשה בתשומת לב מרובה .מוצע לפיכך לחייב את יו״ר
הרשות לדווח ליועץ המשפטי לממשלה ,אחת לשישה
חודשים ,על קנסות אזרחיים שנדרשו לפי סעיף  82כנוסחו
לפי סעיף  (6)10לחוק זה ,וזאת כדי ש ה י ו ע ץ המשפטי יוכל
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

ה ם ב ר
לבחון את אופן הפעלת שקול הדעת בבחירת ההליכים

הננקטים בנסיבות אלה.
לפםקה)(8

סעיף  124לחוק העיקרי מונה רשימה ש ל הוראות
חוק ,שהפרתן מתוך מחשבה פלילית הינה עבירה .לנוכח
התיקון המוצע בפסקה) (6לסעיף  114לחוק העיקרי ,תהיה
הוראה לפי סעיף  82בגדר ״הוראה מן ההוראות שפרק
יי חל עליהן״ ,והפרתה תהיה על כן עבירה לפי סעיף
 (18)124כבר מטעם זה ,כך ש ל א יהיה ע ו ד צורך בפסקה
) (15לאותו סעיף ,שבה מצוין במפורש :״הפר הוראות
סעיף 82״ ,ומוצע לבטלה.
םעיף 11

אין הכוונה לשנות מזכויותיהם של מי

שמחזיקים ערב תחילתו ש ל חוק זה באמצעי

שליטה במנהל קרן ,ולפיכך מוצע כי יהיו זכאים להיתר,

ואולם יהיה עליהם לפנות לוועדת הרישיונות ולקבלו.
זכות זו תעמוד להם במשך תקופה של ש ש ה חדשים.

מוצע כי הוראה זו לא תחול על תאגידים בנקאיים ,אשר
צוות בכר המליץ כי לא יותר להם להמשיך ולהחזיק

במנהלי קרנות ,וחלה עליהם הוראת המעבר המיוחדת
שנקבעה בסעיף  3לחוק זה.
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פרק הי :ביטוח
תיקון חוק
הפיקוח על עסקי
ביטוח

.12

בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ״א) 1981-בפרק זה  -חוק הפיקוח על הביטוח( •
18

בשם החוק ,במקום ״עסקי ביטוח״ יבוא ״שירותים פיננסיים )ביטוח(״;

)(1
)(2

בסעיף - 1
)א(

בהגדרה ״אמצעי שליטה״ ,בפסקה ) ,(2במקום ״דירקטורים של התאגיד״ יבוא

״דירקטור בתאגיד ,ולענין זה -
)(1

יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;

)(2

חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה לדירקטור בתאגיד אחר ,ועל

מי ששולט באותו תאגיד ,שהם בעלי הזכות למנותו;״;
)ב(

אחרי ההגדרה ״אמצעי שליטה״ יבוא:
״״ביטוח תלוי תשואה״  -תכנית ביטוח שלפיה תגמולי הביטוח שלהם זכאי
המוטב ,בקרות מקרה הביטוח ,תלויים בתשואה שמניבות השקעות
מסוימות של המבטח;
״גוף מוסדי״  -מבטח ,קופת גמל וחברה מנהלת;״;
ד ב ר י

צוות בכר המליץ ליצור אחידות ברמת הפיקוח בין

פרק הי :ביטוח

הגופים המוסדיים השונים ,בקשר לשירותים פיננסיים,

מבוא

ולשם כך מוצע בפרק זה לתקן את חוק הפיקוח על

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ״א) 1981-להלן
 חוק הפיקוח על הביטוח( ,חוקק לפני יותר מעשריםשנה ,ובמהלך שנים אלה תוקן אך מעט.
ובעיקר חוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א ,1981-וחוק
ניירות ערך ,התשכ״ח ,1968-וחוקקו חוקים

חדשים:

חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ״ד ,1994-וחוק
הסדרת העיסוק בהשקעות ובניהול תיקים ,התשנ״ה-
.1995
הפיקוח

על

נדרש לשם

הביטוח  -שייקרא חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,באופן שיגדיל את האחידות כאמור.
כן נדרשות התאמות ש ל החוק לחקיקה האחרת

במהלך השנים התעדכנו חוקי הפיקוח המקבילים,

הביטוח

ה ם ב ר

שמירה

על

המוצעת לפי המלצות הצוות ,ובעיקר לחוקי הפיקוח
הקשורים לו  -הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)קופות גמל( ,התשס״ה) 2005-להלן בפרק זה  -חוק קופות
גמל( ,והצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק
בייעוץ

ובשיווק

)להלן בפרק זה  -חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני(.
לפםקה)(1

םעיף12

ניהולם התקין ש ל מבטחים ולצורך הבטחת זכויותיהם
של

המבוטחים

ויכולתם

של

המבטחים

לעמוד

בהתחייבויותיהם לאורך זמן .הצורך בחישוב עתודות
ביטוח ,ובשמירת רזרבות לאורך זמן כנגד התחייבויות
הביטוח ,פערי המידע שבין המבטח למבוטח ,וכן העובדה
שהמבטחים מנהלים כספים בסכומים ניכרים בעבור
ציבור רחב  -כל אלה מחייבים פיקוח אפקטיבי על
פעילותן ש ל חברות הביטוח .פערי המידע שבין המבוטח
לבין סוכן הביטוח וכן העובדה שהסוכן מטפל בכספי
המבוטח והוא חוליה מקשרת בינו לבין המבטח  -כל
אלה מחייבים פיקוח אפקטיבי על פעילות הסוכן .אשר
על כן ,מוצע לתקן את חוק הפיקוח על הביטוח באופן
שירחיב את סמכויות ההסדרה והפיקוח לפיו.

מוצע לשנות את שם החוק לחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים )ביטוח( .שינוי השם יקשר בין חוק
זה לבין שני החוקים הנוספים המוצעים במקביל  -חוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס״ה-
 ,2005וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק ב י י ע ו ץ
ובשיווק מוצרים פנסיוניים( ,התשס״ה .2005-הצעות חוק
אלה ישתלבו עם חוק הפיקוח על הביטוח גם בדרך של
הפניות הדדיות בנושאים רלוונטיים הקשורים לפנים
השונות ש ל הפיקוח על השירותים הפיננסיים שבפיקוחו
ש ל הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,המכהן גם
כמפקח על הביטוח.
לפםקה)(2
בהתאם

ס״ח התשמ״ה ,עמי  ;208התשס״ד ,עמי . 370
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מוצרים

פנסיוניים( ,התשס״ה2005-

להמלצות

צוות בכר

לענין

התאמת

הנורמות החלות בתחום פעילותם ש ל גופים מוסדיים,
תוך התחשבות במאפיינים השונים של אותם גופים,
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ג(

בהגדרה ״החזקה״ או ״רכישה״ ,לפני ״בין במישרין״ יבוא ״בין לבד בין יחד

עם אחרים״;
)ד(

בהגדרה ״המפקח״ ,במקום ״שנתמנה לפי סעיף״ יבוא ״כמשמעותו בסעיף״;

)ה(

אחרי ההגדרה ״המועצה״ יבוא:
״״התחייבות תלויית תשואה״  -התחייבות של המבטח לפי ביטוח תלוי
תשואה ,שלפיה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב בקרות מקרה
הביטוח תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של המבטח;
״חברה מנהלת״ ,״קופת ביטוח״ ,״קופת גמל״ ,״קופת גמל לקצבה״ ו״קופת
גמל מרכזית״  -כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;
״חוק החברות״  -חוק החברות ,התשנ״ט; 1999-
19

״חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני״  -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק
בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( ,התשס״ה; 2005-
20

״חוק הפיקוח על קופות גמל״  -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות
גמל( ,התשס״ה; 2005-
21

״חוק העונשין״  -חוק העונשין ,התשל״ז; 1977-
22

״יחד עם אחרים״  -יחד עם אחרים בשיתוף פעולה דרך קבע; בלי לפגוע
בכלליות האמור ,יראו כמשתפים פעולה דרך קבע לענין יחיד  -אותו,
את קרובו ותאגיד שאחד מהם שולט בו ,ולענין תאגיד  -אותו ,את מי
ששולט בו ואת מי שאחד מהם שולט בו;
״יועץ השקעות״  -כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה; 1995-
23

״יועץ פנסיוני״ ,״ייעוץ פנסיוני״ ו״שיווק פנסיוני״  -כהגדרתם בחוק הייעוץ
והשיווק הפנסיוני;״;
)ז(

אחרי ההגדרה ״מבטח״ יבוא:
״״נושא משרה״  -כהגדרתו בחוק החברות וכל עובד הכפוף לו במישרין ,וכן
חבר ועדת השקעות תלויות תשואה וועדת השקעות שאינן תלויות
תשואה ,כמשמעותן בסעיף 41ה;״;
ד ב ר י

ה ם ב ר

מוצע להתאים את ההגדרות בפרק המוצע להגדרות
שבחוק הבנקאות)רישוי( ,התשמ״א-ו98ו.
בהתאם לכך ,ההגדרות ״אמצעי שליטה״ ,״החזקה
או רכישה״ ,״שליטה״ ו״נושא משרה״ הותאמו להגדרות
שבחוק האמור.
״ ס״ח
ס״ח
ס״ח
ס״ח
ס״ח
20

21

22

23

נוסף על כך ,וכחלק מיישום המלצות צוות בכר
בדבר הגבלת נתח השוק בתחום החיסכון לטווח ארוך,
מוצע

להגדיר

התחייבויות

תלויות

תשואה

)כאמור

בהמלצות הצוות לענין ״תיק משתתף ברווחים״( ,אשר
סיכוני ההשקעה לפיהן מוטלים על המבוטחים.

התשנ״ט ,עמי .189
התשס״ה ,עמי .804
התשס״ה ,עמי .767
התשל״ז ,עמי .266
התשנ״ה ,עמי .416

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,
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אחרי ההגדרה ״קרוב״ יבוא:

)ח(

״״קרן ותיקה״  -קופת גמל לקצבה שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל,
לפני יום כ״ט בטבת התשנ״ה ) 1בינואר ;(1995
״שליטה״  -היכולת ,בין לבד ובין יחד עם אחרים ,לכוון את פעילותו של
תאגיד ,למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא
משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור ,יראו אדם כשולט
בתאגיד אם מתקיים בו אחד מאלה:
)(1

הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה

בתאגיד;
)(2

היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד,

בידיו

למעט

החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי
מהותי בהם;
״תאגיד בנקאי״  -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א;1981-
״תקנות קופות גמל״  -תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות
גמל( ,התשכ״ד. 1964-״;
24

)(3

במקום סעיף  2יבוא:

״ ה מ פ ק ח

ע ל

.2

)א(

הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר יהיה

הביטוח

המפקח על הביטוח.
)ב(

המפקח רשאי ,לצורך ביצוע תפקידו ,ולאחר התייעצות עם

הוועדה ,ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של מבטחים
ושל סוכני ביטוח ,של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על
ידם ,והכל כדי להבטיח את ניהולם התקין ואת השמירה על ענינם
של המבוטחים או של הלקוחות ,וכדי למנוע פגיעה ביכולתו של
מבטח לקיים את התחייבויותיו; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל
המבטחים או סוכני הביטוח או לסוג מסוים מהם.
דברי
לפםקה)(3

כדי להבטיח את ניהולם התקין של מבטחים וסוכנים

מאחר שהממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
משמש ,בפועל ,גם כמפקח על הביטוח ,מוצע לתקן את
סעיף  2לחוק הפיקוח על הביטוח ,ולקבוע כי הממונה
יהיה גם המפקח על הביטוח.
סמכותו

של

המפקח

לתת

הוראות

למבטחים

סמכות זו מוקנית למפקח על הביטוח גם מכוח סמכותו
הטבועה לצורך ביצוע תפקידיו )סמכות זו הוכרה לא
אחת בידי בית המשפט; ראו למשל :בג״ץ  7721/96איגוד
שמאי הביטוח ואחי נגד המפקח על הביטוח ואחי ,פ״ד
נה).(625 (3
ק״ת התשכ״ד ,עמי . 1302
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ואת השמירה על עניני המבוטחים ,וכדי למנוע פגיעה
ביכולתם של מבטחים לקיים את התחייבויותיהם  -מוצע
לעגן את הסמכות האמורה בסעיף )2ב( לחוק המוצע ,כך
שהמפקח יהיה רשאי ,לאחר התייעצות עם הוועדה
המייעצת ,לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעילותם של

ולסוכני ביטוח קבועה בהוראות חוק הפיקוח על הביטוח.
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הםבר

מבטחים ושל סוכני ביטוח ,של נושאי משרה בהם ו ש ל
כל מי שמועסק על ידם.
כן מוצע לקבוע כי בשל אופי ה י י ע ו ץ הנדרש לפי
סעיף זה ,הרכב הוועדה המייעצת ,שאיתה

יתייעץ

המפקח בנושא האמור ,יהיה מצומצם יותר מההרכב
הנוגע לביטול רישיונות והיתרים ,ושינוי תנאים בהם.
וזה נוסח סעיף  2לחוק הפיקוח על הביטוח שמוצע
להחליפו:
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הרכב הוועדה לענין סעיף קטן )ב( יהיה ההרכב האמור

)ג(

בסעיף )4ב( ,למעט המשפטן האמור בפסקה ) (1של אותו סעיף והחבר
האמור בפסקה ) (3של אותו סעיף ,והמנין החוקי בישיבותיה ,בדיונים
לענין סעיף קטן )ב( ,יהיה שלושה חברי הוועדה וביניהם היושב ראש
או סגן היושב ראש.״;
במקום סעיף  4יבוא:

)(4

ה מ י י ע צ ת

״ ה ו ו ע ד ה

.4

שר האוצר ימנה ועדה שתפקידה לייעץ למפקח בענין

)א(

רישיונות מבטח ורישיונות סוכן ביטוח ,לפי חוק זה ,ובכל ענין אחר
כנדרש לפי חוק זה ולפי כל דין אחר.
הוועדה תהיה בת חמישה חברים שימונו מקרב הציבור

)ב(

ומקרב עובדי המדינה ,ויחולו לענין הרכב הוועדה הוראות אלה:
אחד מחברי הוועדה יהיה משפטן שימונה בהסכמת

)(1

היועץ המשפטי לממשלה ,ויכול שיהיה עובד המדינה או
שימונה מקרב הציבור;
חברי הוועדה שימונו מקרב הציבור לא יעסקו בעסקי

)(2

ביטוח או קופות גמל או בייעוץ או בשיווק פנסיוני,
ומספרם לא יפחת משלושה ולא יעלה על ארבעה;
חבר אחד מבין חברי הוועדה האמורים בפסקה )(2

)(3

יהיה אחד מאלה ,לפני הענין:
לענין דיון בוועדה לגבי סוכני ביטוח -

)א(

מי

שהיה בעבר סוכן ביטוח;
לענין דיון בוועדה שענינו מבטחים  -מי שהיה

)ב(

בעבר נושא משרה במבטח;
לענין דיון בוועדה שענינו מבטחים שניתן להם

)ג(

רישיון כאמור בסעיף )15א - (1מי שהיה בעבר נושא
משרה במבטח כאמור;
שאר חברי הוועדה האמורים בפסקה ) ,(2למעט

)(4

המשפטן אם מונה מקרב הציבור ,יהיו אנשי משק וכלכלה,
או אנשי סגל או מי שהיו אנשי סגל במוסדות להשכלה
גבוהה ,שהם בעלי ניסיון או השכלה בתחום הביטוח או
קופות הגמל.
שר האוצר ימנה אחד מחברי הוועדה ליושב ראש הוועדה

)ג(

ואחד מהם לסגן היושב ראש; היושב ראש וסגנו לא יהיו מקרב עובדי
המדינה.
שלושה חברי הוועדה וביניהם היושב ראש או סגן היושב

)ד(

ראש ,והמשפטן ,יהיו מנין חוקי בישיבותיה.״;
ד ב ר י
״מינוי מפקח
. 2

ה

מ

ד

י

ש

נ

ה

.

ר

ה ם ב ר
לפםקאות) (4ו(5)-

ה

א

ו

צ

ר

י

מ

נ

ה

מ

פ

ק

ח

ע

ל

ה

ב

י

ט

ו

ח

מ

״
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ק

ר

ב

ע

ו

ב

ד

בהתאם להוראת סעיף  4לחוק הפיקוח על הביטוח,

י

שר

האוצר

והמפקח

על

הביטוח

יתייעצו

בוועדה
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)(5

סעיף  - 5בטל;

)(6

בסעיף  ,7בסעיף קטן )א( ,המילים ״המפקח או״  -יימחקו;

)(7

בסעיף ,8

בסעיף קטן )א( ,במקום ״ששניים מתוך הממונים לראשונה כחברי

הוועדה ושלושה״ יבוא ״ששלושה״;
)(8

בסעיף  ,11המילים ״או ועדת משנה שלה״  -יימחקו;
ד ב ר י

המייעצת בכל ענין שבו עליהם להתייעץ איתה לפי
החוק ,ובכל ענין אחר הנוגע לביטוח שיביאו לפניה או
שיועלה על סדר יומה  .סעיף  4לחוק הפיקוח על הביטוח
קובע גם את הרכב הוועדה.
יתייעץ

בוועדה

) .4א(

בהם ,שנקבעה לגביהם חובת היוועצות מפורשת ,ובכל
ענין אחר שנקבעה לגביו חובת היוועצות מפורשת,
לפי חוק זה ולפי כל דין אחר )הוועדה המייעצת דנה
שנקבעו בחוק קופות גמל ובחוק הייעוץ

והשיווק הפנסיוני(.

על סדר יומה על פי הצעת אחד מחבריה.
)ב(

מיוצגים מבטחים ,סוכני ביטוח ומבוטחים; סוכני הביטוח
יהיו מיוצגים על ידי שני נציגי הארגון המאגד בתוכו את
המספר הגדול ביותר של סוכני ביטוח בישראל; חמישה
לפחות מחברי הוועדה יהיו אנשים שאין עיסוקם בעסקי
ביטוח.

בין השאר ,כדי לצמצם את הפוטנציאל לניגוד ענינים
בפעילותם של חבריה ולהגביר את הידע והמומחיות
הנדרשים מהם.
בהתאם לכך ,מוצע לקבוע כי הוועדה תהיה בת
מארבעה יהיו מקרב הציבור ,והשאר מקרב עובדי מדינה.
חברי הוועדה שימונו מקרב הציבור לא יעסקו בעסקי
ביטוח או קופות גמל או בייעוץ או בשיווק פנסיוני.
ארבעה מקרב חברי הוועדה יהיו חברים קבועים;
החבר החמישי יהיה חבר מתחלף מקרב הציבור ,ולצורך
כך ימונו שלושה משתתפים שונים שיהיו על תקן החבר
האמור ,ואשר זימונם לישיבות הוועדה יהיה מותנה
שעל

סדר

יומה.

בהתאם

לכך,

המשתתף שהיה בעבר סוכן ביטוח  -יוזמן רק לדיוני
הוועדה שענינם סוכני ביטוח; המשתתף שהיה בעבר
נושא משרה במבטח  -יוזמן רק לדיוני הוועדה שענינם
מבטחים; והמשתתף שהיה בעבר נושא משרה במבטח
המנהל קרן פנסיה )חברה מנהלת של קרן פנסיה שניתן
לה רישיון מבטח לפי החוק(  -יוזמן רק לדיוני הוועדה
שענינם מבטחים כאמור.
שימונה

היועץ

המשפטי

לממשלה ,ויכול

שיהיה עובד מדינה או שימונה מקרב הציבור.
וזה נוסח סעיף  4לחוק הפיקוח שמוצע להחליפו:
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)ג(

ראש הוועדה ואחד מהם לסגן יושב ראש; אחד מהם
יהיה ש ל א מקרב עובדי המדינה.
שלושה חברי הוועדה ובתוכם היושב ראש או

סגן היושב ראש יהיו מנין חוקי בישיבותיה.״
לפםקאות) (5ו(8)-
מוצע לבטל את סעיף  5לחוק הפיקוח על הביטוח,
שכן נוכח שינוי הרכב הוועדה המייעצת ,וצמצום מספר
חבריה ,אין ע ו ד צורך בוועדות משנה ,וזה נוסח סעיף 5
שמוצע לבטלו:
״ועדות משנה
.5

הוועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה

קבועות או לענין מסוים; סיכומיה של ועדת משנה יהיו
בבחינת המלצות לוועדה והיא תהיה רשאית לאמצן,
לשנותן או לדחותן.״
לפםקה)(6
לאור הקביעה שהמפקח יהיה הממונה על שוק
ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,אין ע ו ד צורך לפרסם
הודעה על מינויו של מפקח.
לפםקה)(7

נוסף על כך ,אחד מחברי הוועדה יהיה משפטן
בהסכמת

שר האוצר ימנה אחד מחברי הוועדה ליושב

)ד(

חמישה חברים ,שמהם לפחות שלושה חברים ולא יותר

בנושא

הוועדה תמנה תשעה חברים שימנה שר

האוצר מקרב הציבור ומקרב עובדי המדינה; בוועדה יהיו

כן מוצע לשנות את הרכב הוועדה המייעצת ,וזאת,

הדיון

תוקם

ועדה

מייעצת

שתייעץ

לשר האוצר

ולמפקח בכל ענין שבו עליהם להתייעץ אתה לפי חוק זה

בענינים הנוגעים לביטול

רישיונות מבטח ורישיונות סוכני ביטוח וקביעת תנאים

גם בענינים

״ועדת מייעצת

ובכל ענין אחר הנוגע לביטוח שיביאו לפניה או שיועלה

מוצע להחליף את סעיף  ,4ולקבוע כי המפקח
המייעצת

ה ם ב ר

מוצע לתקן את סעיף  8לחוק הפיקוח על הביטוח,
כך שתקופת כהונתו של חבר ועדה תהיה ש ל ו ש שנים,
בלא שתוגבל תקופת הכהונה של חבר ועדה שמונה
לראשונה.
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)(9

בסעיף - 15
)א(

בסעיף קטן )א( -
)(1

ברישה ,המילים ״ולאחר התייעצות בועדה״  -יימחקו;

)(2

בפסקה ) ,(1במקום ״לחברה או לאגודה שיתופית שהואגדו בישראל״

יבוא ״לחברה כהגדרתה בחוק החברות״;
)ב(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
המפקח לא ייתן רישיון מבטח לחברה המבקשת לנהל קופת גמל

״)א(1

לקצבה שאינה קופת ביטוח ,אלא אם כן מתקיימים בה ,נוסף על התנאי
שבסעיף קטן )א() ,(1התנאי המפורט בסעיף )4א() (4לחוק הפיקוח על קופות
גמל ,ותנאים אלה:
)(1

עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל לקצבה שאינן קופות

ביטוח ,ואולם -
)א(

אין היא רשאית להחזיק אמצעי שליטה במבטח

שקיבל

רישיון כאמור בסעיף קטן זה;
)ב(

רשאית היא להחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת שאינה

מבטח כאמור בפסקת משנה )א( או בסוכן תאגיד שבידו רישיון
לעסוק בענפי ביטוח שאישר המפקח ,בכפוף לתנאים שאישר,
ובלבד שהיא מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בהם;
)(2

לענין חברה המבקשת לנהל קרן ותיקה  -היא תנהל רק את הקרן

הוותיקה ,ולענין חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה אחרת  -היא
לא תנהל יותר מקופה אחת הזכאית לאיגרת חוב מיועדת מסוג ״ערד״;
לענין זה ,״איגרת חוב מיועדת מסוג ״ערד״״  -איגרת חוב בלתי סחירה
שמנפיקה מדינת ישראל לקופות גמל לקצבה בלבד ,לפי תקנות מילווה
המדינה)סדרות מסוג ״ערד״( ,התשנ״ה. 1995-״;
25

דברי

הםבר
ע ו ד מוצע לקבוע כי מתן רישיון לחברה המבקשת

לפםקה)(9
מוצע לקבוע כי המפקח יהיה רשאי לתת ,לפי
שיקול דעתו ,רישיון מבטח ישראלי

לחברה שהתאגדה

בישראל ולבטל את האפשרות לתת רישיון מבטח לאגודה
שיתופית ,וזאת ,בין השאר ,בשל המבנה התאגידי של
אגודה שיתופית ,שבה לא קיימת הפרדה מבנית בין
המבטח לבין המבוטחים )כך שהמבוטחים משמשים,
למעשה ,גם כמבטח( ,ובשל העדרו של בעל שליטה .מבנה
מיוחד זה עלול לעורר בעיות וכשלים בשורה ארוכה של

לנהל קרן פנסיה יותנה בתנאים נוספים על אלה שנקבעו
רישיון מבטח ,ובהם התנאים האלה :עיסוקה

למתן

הבלעדי של החברה המבקשת הוא ניהול קרנות פנסיה;
היא אינה רשאית להחזיק בחברה אחרת המנהלת קרנות
פנסיה; היא רשאית להחזיק אמצעי שליטה בחברה
מנהלת של קופות גמל או בסוכן תאגיד שבידו רישיון
לעסוק

בענפי ביטוח

ש א י ש ר המפקח ,ובלבד שהיא

מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בהם.

ענינים ,ובהם קשיים בהשלמת הון עקב ירידה בהון של

כמו כן ,מוצע לקבוע כי חברה המבקשת לנהל

הנדרש בהתאם להוראות הדין,

קרן ותיקה  -תנהל רק את הקרן הוותיקה ,ולענין חברה

היעדר בעל שליטה מזוהה במקרים שבהם המבטח נקלע

המבקשת לנהל קרן חדשה  -היא לא תנהל יותר מקרן

לקשיים כלכליים וכן קיומם של קשיים בקבלת החלטות

חדשה מקיפה אחת.

המבטח מתחת לסף

במבטח בנושאים הנוגעים לתיקונים הנדרשים בזכויות
המבוטחים.
25

ק״ת התשנ״ה ,עמי . 1499
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)ג(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
השר רשאי לקבוע הוראות לענין עיסוק בלעדי כאמור בסעיף קטן

״)ד(

)א.(1)(1״;
)(10

)(11

בסעיף - 16
)א(

בפסקה ) ,(7במקום ״הדירקטורים ומנהלי העסקים״ יבוא ״נושאי המשרה״;

)ב(

בפסקה ) ,(8במקום ״הדירקטורים ,מנהלי העסקים״ יבוא ״נושאי המשרה״;

בסעיף - 17
)א(

האמור בו יסומן ״)א(״ ,ובו -
)(1

ברישה ,המילה ״והועדה״  -תימחק ,במקום ״יביאו״ יבוא ״יביא״ ובמקום

״שידונו בבקשה״ יבוא ״בבואו לשקול בקשה״;
)(2

בפסקה ) ,(2במקום ״הדירקטורים ומנהלי העסקים של התאגיד״ יבוא

״נושאי המשרה בתאגיד״;
)(3
)ב(

בפסקה ) ,(6אחרי ״לתחרות״ יבוא ״בשוק ההון ,ובמיוחד לתחרות״;

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
לא יסרב המפקח לתת רישיון מבטח לתאגיד שמתקיימים בו התנאים

״)ב(

המפורטים בסעיף  ,15אלא לאחר התייעצות עם הוועדה ולאחר שניתנה
לתאגיד הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הוועדה ,בדרך שהורתה.״;
)(12

בסעיף  ,18במקום הסיפה החל במילים ״הכל בהתייעצות עם הועדה״ יבוא

״ובלבד ששינוי תנאים והגבלות כאמור ,שלא לפי בקשת המבטח ,ייעשה בהתייעצות
עם הוועדה לאחר שניתנה למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הוועדה בדרך
שהורתה״;
)(13

סימן גי לפרק גי  -ב ט ל ;

דברי
לפםקה)(10

לפםקה)(12

לאור הוספת ההגדרה ״נושא משרה״ ,אין ע ו ד צורך
בפירוט בעלי תפקידים הנכללים בהגדרה זו.

מוצע לקבוע כי קביעת תנאים והגבלות ברישיון
מבטח ושינוי תנאים והגבלות ברישיון מבטח ,ייעשו
בהתייעצות עם הוועדה ,אם קביעת התנאים והשינוי

לפםקה)(11
עקב

הם ב ר

כאמור נעשו שלא לפי בקשת המבטח.
השינוי המוצע

בסמכויותיה

של הוועדה

המייעצת כאמור בתיקון המוצע לסעיף  4לחוק הפיקוח

לפםקה)(13

על הביטוח ,מוצע לבטל את סמכותה של הוועדה

מוצע לבטל את ההוראות בחוק הפיקוח על הביטוח

לדון בבקשות לקבלת רישיון מבטח .כן מוצע לקבוע כי

לענין חובתו של מבטח להפקיד פיקדון אצל החשב הכללי

המפקח לא יסרב לתת רישיון מבטח לתאגיד שמתקיימים
בו

התנאים שבסעיף  15לחוק הפיקוח על הביטוח,

אלא לאחר התייעצות בוועדה ולאחר שניתנה לתאגיד
הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הוועדה.
מוצע לקבוע כי בין השיקולים שיביא המפקח
בחשבון בעת מתן רישיון מבטח ,ייכלל השיקול שענינו
תרומתו של הרישיון לתחרות בשוק ההון בכללו.
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במשרד האוצר )סימן גי לפרק גי לחוק(.
נוכח הדרישות וההוראות הנוגעות ליציבות המבטח,
לאור השינויים שבוצעו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח
)הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( ,התשנ״ח ,1998-לענין
היקף דרישת ההון העצמי המינימלי ,הרי שאין ע ו ד צורך
לדרוש הפקדת פיקדון כתנאי לקבלת רישיון מבטח.

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

בסעיף - 22

)(14

בסעיף קטן )א( -

)א(

)(1

ברישה ,המילים ״לאחר התייעצות בועדה״  -יימחקו;

)(2

אחרי פסקה ) (3יבוא:
״)3א(

חדל להתקיים במבטח תנאי מהתנאים למתן הרישיון;״;

)(3

בפסקה ) ,(4בסופה יבוא ״או חדל להתקיים בו תנאי כאמור״;

)(4

בפסקה ) ,(5אחרי ״הוראות חיקוק״ יבוא ״או הוראת מינהל שניתנה לפי

חוק זה״;
בסעיף קטן )ב( ,במקום הסיפה החל במילים ״אלא אם״ יבוא :״מהטעמים

)ב(

המנויים בסעיף קטן)א() (5) ,(4ו־) ,(7אלא לאחר התייעצות עם הוועדה ולאחר
שניתנה למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הוועדה בדרך שהורתה״;
ד ב ר י
וזה נוסח סימן גי בפרק גי לחוק הפיקוח על הביטוח
שמוצע לבטלו:

שביום ההחלפה ערכן ש ל איגרות החוב המחליפות לא
יפחת מערכן ש ל איגרות החוב המוחלפות.

חובת פיקדון

)ו(

לא יינתן רישיון מבטח אלא אם הופקד פיקדון

בסכום שקבע שר האוצר בצו ,באישור ועדת הכספים של
הכנסת ,לכל ענף ביטוח; צו כאמור יכול שיהיה לכלל
המבטחים או לסוגי מבטחים.
)ב(

ישלים המבטח את סכום הפיקדון לסכום המוגדל בתוך
תקופה שתיקבע בצו ושלא תפחת משנה.

) .20א(

להפקיד בפיקדון מטבע חוץ או נייר ערך מסוים שאינו
איגרת חוב הרשומה למסחר בבורסה.
)ז(

יהיה

המבטח

זכאי

לריבית

ולדיבידנד

שבפיקדון זולת אם נתמנה מפרק למבטח.
השימוש בפיקדון
) .21א(

הפיקדון ופירותיו

הפיקדון

אינו

ניתן

להעברה,

לשעבוד

או

למישכון ואין להטיל עליו עיקול.

הפיקדון יופקד אצל החשב
הרשומות

המפקח רשאי להתיר למבטח ,על פי בקשתו,

המשתלמים על איגרות החוב או ניירות הערך האחרים

ניתן צו כאמור המגדיל את סכום הפיקדון,

באיגרות חוב

)ה(

המפקח רשאי להתיר למבטח את החלפת

איגרות החוב שבפיקדון באיגרות חוב אחרות ,ובלבד

״םימן גי  :פיקדון

) .19א(

ה ם ב ר

הכללי

למסחר בבורסה ,לפי

ויהיה
ערכן

בבורסה ביום ההפקדה ,לענין זה ,״בורסה״  -בורסה
שקיבלה רישיון לפי סעיף  45לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח-
.1968

)ב(

הפיקדון יוחזר למבטח אם הוכח להנחת דעתו

ש ל המפקח כי המבטח לא החל בניהול עסקי ביטוח בענף
הביטוח שבשלו הופקד הפיקדון ,או חדל לעסוק בענף
הביטוח שבשלו הופקד הפיקדון ,כי אין לו ע ו ד התחייבויות
באותו ענף ,וכי רישיונו לעסוק באותו ענף בוטל.

)ב( עלה ערכן של איגרות החוב לאחר ההפקדה
 לא יוחזר כל חלק מהן למבטח ,ואולם אם הוגדל סכוםהפיקדון בצו כאמור בסעיף  19יובא בחשבון ערכן בתום
התקופה שנקבעה בצו כאמור.
)ג(

י ר ד ערכן ש ל איגרות החוב לאחר ההפקדה

 רשאי המפקח לדרוש מן המבטח שישלים את סכוםהפיקדון לסכום הקבוע באותה עת בצו לפי סעיף .19
)ד(

הגיע מועד פדיונן ש ל איגרות חוב שהופקדו,

ירכוש המבטח מ י ד איגרות חוב שיופקדו בפיקדון ,במלוא
כספי הפדיון ,למעט הריבית.

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ג(

נתמנה מפרק למבטח רשאי בית המשפט לצוות

על העמדת הפיקדון לרשות המפרק ולתת הוראות בדבר
ה ש י מ ו ש בפיקדון בידי המפרק ,ובלבד שכספי הפיקדון
י ש מ ש ו תחילה לתשלום על פי התחייבויות למבוטחים
שנתן המבטח ,ולגבי מבטח חוץ  -לתשלום כאמור
למבוטחים בישראל.״
לפםקה)(14
סעיף  22לחוק הפיקוח על הביטוח קובע את
המקרים שבהם רשאי המפקח ,לאחר התייעצות בוועדה
המייעצת ,לבטל את רישיונו של מבטח.
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בסעיף - 24

)(15

)א(

)(16

בסעיף - 25

)(1

האמור בו יסומן ״)א(״ ,ובו ,במקום הסיפה החל במילים ״אלא אם יש בידו

רשיון״ יבוא ״אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות ) (1או ) (2שלהלן ,ובהתאם
לתנאים המפורטים בהן:
)א(

יש בידו רישיון לפי סימן זה  -בהתאם לתנאי הרישיון;

)ב(

הוא יועץ פנסיוני  -ובלבד שהעיסוק בתיווך נעשה כחלק מהייעוץ

הפנסיוני

ובהמשך לו ,על פי הסכם י י ע ו ץ פנסיוני בהתאם להוראות חוק

הייעוץ והשיווק הפנסיוני.״;
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)ב(

על עיסוק בתיווך בידי י ו ע ץ פנסיוני ,כאמור בסעיף קטן )א() ,(2יחולו

הוראות חוק זה והוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ״א , 1981-החלות על
26

סוכן ביטוח ועל עיסוק בתיווך לענין ביטוח ,אלא אם כן נקבע אחרת בכל דין,
ואולם יועץ פנסיוני לא יהיה זכאי לדמי עמילות ,כהגדרתם בסעיף )41ה(,
אלא מאת לקוח; לענין זה -
״הסכם י י ע ו ץ פנסיוני״  -כמשמעותו בסעיף  27לחוק הייעוץ והשיווק
הפנסיוני;
״לקוח״  -כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.״;

)א(

בסעיף קטן )ב( ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
״)(4

הוא לא הורשע בעבירה שלדעת המפקח מפאת מהותה ,חומרתה או

נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח.״;

ד ב ר י
מוצע

להוסיף לעילות

שבשלהן רשאי המפקח

לבטל רישיון עילה נוספת ,אשר ענינה תנאי שחדל
להתקיים ברישיון המבטח .כמו כן ,מוצע להרחיב את
העילה שענינה הפרת הוראת חיקוק גם להפרת הוראות
מינהל שניתנו לפי הוראות החוק .כן מוצע לקבוע כי
חובת ההתייעצות עם הוועדה המייעצת תחול רק כאשר
מדובר בביטול רישיון נגד רצונו ש ל המבטח ,בעילות ש י ש
שיקול דעת לגבי עצם קיומן.
לפםקה)(15
סעיף  24לחוק הפיקוח על הביטוח אוסר על עיסוק
בתיווך לענין ביטוח בידי מי שאין בידו רישיון סוכן
ביטוח .סעיף 28א המוצע קובע כי המפקח לא ייתן רישיון
סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני ליחיד או לתאגיד שהוא
י ו ע ץ פנסיוני.
מוצע לקבוע כי יועץ פנסיוני יהיה רשאי לתת שירות
לביצוע עסקה בין הלקוח לבין המבטח )עיסוק בתיווך(,
ובלבד שהתקיימו התנאים האלה :העיסוק בתיווך נעשה
26

ס״ח התשמ״א ,עמי . 94
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ה ם ב ר
כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו ,על פי הסכם י י ע ו ץ
בכתב בין היועץ ללקוח בהתאם להוראת חוק ה י י ע ו ץ
והשיווק הפנסיוני; ה י ו ע ץ לא זכאי לדמי עמילות ב ש ל
הפעולה ,אלא אם כן קיבל אותם מאת הלקוח.
כן מוצע לקבוע כי על י ו ע ץ פנסיוני העוסק בתיווך
כאמור יחולו הוראות החוק והוראות חוק חוזה הביטוח,
התשמ״א ,1981-החלות על סוכן ביטוח ועל עיסוק
בתיווך לענין ביטוח ,למעט ההוראה הנוגעת לתשלום
דמי עמילות על ידי מבטח כאמור בסעיף  41לחוק הפיקוח
על הביטוח.
לפםקה)(16
מוצע לתקן את סעיף  25לחוק הפיקוח על הביטוח
לענין התנאים למתן רישיון סוכן ביטוח ליחיד ,ולהוסיף
תנאי ולפיו ניתן לתת את הרישיון רק למי ש ל א הורשע
בעבירה אשר לדעת המפקח מחמת מהותה ,חומרתה או
נסיבותיה אין הוא מתאים לעסוק בתיווך לענין ביטוח.
בנוסף ,מוצע להחליף את העילות בשלן לא ייתן
המפקח רישיון סוכן ליחיד על אף כשירותו ,ולקבוע כי
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ב(

בסעיף קטן )ג( ,במקום פסקאות ) (1עד ) (3יבוא:
״)(1

)ג(

אם הוא הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר;

)(2

אם הוא הוכרז פסול דין;

)(3

אם הוא י ו ע ץ השקעות;

)(4

אם הוא י ו ע ץ פנסיוני.״;

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ג(1

המפקח רשאי לסרב לתת רישיון סוכן ליחיד ,אף אם התקיימו לגביו

התנאים שבסעיף קטן )ב( ,אם התקיים לגביו אחד מאלה:
)(1

הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בסעיף קטן )ב() (4וטרם

ניתן פסק דין סופי בענינו או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד
לביצוע עבירה כאמור ,ובלבד שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את
טענותיו לפני מתן ההחלטה;
)(2

המפקח סבר ,לאחר

התייעצות עם

הוועדה ולאחר שניתנה

למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה ,בדרך שהורתה ,כי קיימות
נסיבות שבשלן אין הוא ראוי לשמש כסוכן ביטוח ,בשים לב לדרישות
המקצוע.״;
)(17

בסעיף  ,26אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ג(

המפקח לא ייתן רישיון סוכן לתאגיד ,על אף כשירותו ,אם הוא יועץ

השקעות או י ו ע ץ פנסיוני.
)ד(

בבואו ליתן רישיון סוכן לתאגיד ישקול המפקח ,בין השאר ,את תרומת מתן

הרישיון לתחרות במשק הביטוח ולרמת השירות בו.
)ה(

החלטת המפקח שלא ליתן רישיון סוכן לתאגיד אף אם התקיימו לגביו

התנאים הקבועים בסעיף קטן )ב( ,למעט החלטה כאמור בשל האמור בסעיף
ד ב ר י
המפקח לא ייתן רישיון לסוכן כאמור ,על אף כשירותו,
אם המבקש הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר או אם
הוכרז פסול דין .כן מוצע לקבוע עילות נוספות לענין זה
בהתאם להמלצות צוות בכר ,בדבר ההבחנה בין עיסוק
ב י י ע ו ץ לבין עיסוק בשיווק ,ולקבוע כי לא יינתן רישיון
סוכן למי שהוא יועץ השקעות ולמי שהוא י ו ע ץ פנסיוני.
כן מוצע להרחיב את מסגרת השיקולים ש ל המפקח
לענין סירוב לתת רישיון סוכן ליחיד ,אף אם התקיימו בו
תנאי הכשירות האחרים ,וזאת אם הוגש נגדו כתב אישום
ב ש ל עבירה שמחמת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין
הוא ראוי ל ש מ ש סוכן ביטוח אף אם טרם ניתן פסק דין
סופי בענינו או אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל
ח ש ד לביצוע עבירה כאמור ,וכן ,בהתייעצות עם הוועדה
המייעצת ,במקרה שבו קיימות נסיבות אחרות שבשלהן

ה ם ב ר
לפםקה)(17
בהתאם להמלצות צוות בכר בדבר ההבחנה בין
עיסוק בשיווק לבין עיסוק בייעוץ ,מוצע לקבוע כי המפקח
לא ייתן רישיון סוכן לתאגיד ,על אף כשירותו ,אם הוא
י ו ע ץ השקעות או י ו ע ץ פנסיוני .מוצע לקבוע כי במסגרת
השיקולים

שיביא המפקח בחשבון בעת מתן רישיון

לסוכן תאגיד ,ישקול המפקח ,בין השאר ,את תרומת
מתן הרישיון לתחרות במשק הביטוח ולרמת השירות בו.
השיקול האמור נועד לאפשר ,בין השאר ,מגוון רחב ככל
הניתן ש ל מוצרים וספקי שירותים ולמנוע ריכוזיות במשק
הביטוח על כלל מרכיביו .מוצע כי החלטת המפקח ש ל א
ליתן רישיון סוכן לתאגיד שהתקיימו בו התנאים למתן
רישיון ואשר אין הוא מנוע מלקבל רישיון ב ש ל עיסוקיו
האחרים ,תינתן לאחר התייעצות עם וועדה המייעצת.

סבור המפקח כי המבקש אינו ראוי ל ש מ ש כסוכן ביטוח.
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קטן )ג( או בסעיף 28א ,תתקבל לאחר התייעצות עם הוועדה ,ולאחרת שניתנה
למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הוועדה ,בדרך שהורתה.״;
)(18

בסעיף )27א( ,במקום ״)ג() (1ו־)(2״ יבוא ״)ג( ו־)ג(1״;

)(19

בסעיף  ,28במקום סעיף קטן )א( יבוא:
)(1

״)א(

רישיון סוכן ביטוח הוא רישיון לעסוק באחד מענפי ביטוח אלה :ביטוח

פנסיוני ,ביטוח ימי או ביטוח כללי ,ויכול רישיון סוכן ביטוח לכלול יותר מענף
ביטוח אחד.
)(2

ברישיון סוכן ביטוח בענף כללי ,יפורטו תחומי הביטוח שבהם רשאי

סוכן הביטוח לעסוק מבין התחומים שבענף ביטוח כללי.
)(3

בסעיף זה -

״ענף ביטוח פנסיוני״  -עיסוק בתיווך בביטוח לגבי סוג מוצר פנסיוני; לענין
זה ,״סוג מוצר פנסיוני״ -כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני,
בשינוי זה :פסקה ) (8להגדרה האמורה תיקרא כאילו במקום הסיפה החל
במילים ״והכלולה בקופת גמל״ ,נאמר בה ״וכן תכנית ביטוח חיים עם
מרכיב חיסכון שלא אושרה כקופת גמל ותכנית ביטוח מפני סיכון תאונה,
מחלה או נכות;
״ענף ביטוח ימי״  -עיסוק בתיווך בביטוח ימי;
״ענף ביטוח כללי״  -עיסוק בתיווך בביטוח בכל אחד מאלה:

)(20

)(1

ביטוח שאינו כלול בענף ביטוח פנסיוני או בענף ביטוח ימי;

)(2

ביטוח מפני סיכון תאונה ,מחלה או נכות.״;

אחרי סעיף  28יבוא:

״סייגים למתן

28א.

^ ^ ^ ף

כהגדרתו בסעיף )28א( ,ליחיד או לתאגיד שהוא אחד מאלה:

פ נ ס י ו נ י

המפקח לא ייתן רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני,
)(1

יועץ פנסיוני;

דברי
לפםקה)(19
מוצע לקבוע כי רישיון סוכן ביטוח יכול שיהיה
באחד או יותר מהענפים האלה:
)(1

ענף ביטוח פנסיוני  -רישיון סוכן ביטוח בענף

ביטוח פנסיוני הוא רישיון לעסוק בתיווך בכל אלה :קופת
גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח; קופת גמל לתגמולים
שאינה קופת ביטוח; קופת גמל אישית לפיצויים שאינה
קופת ביטוח; קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח; קופת
גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח; קופת גמל אישית
לפיצויים

שהיא קופת ביטוח; קרן השתלמות; תכנית

ביטוח מפני סיכון מקרה מוות או מפני סיכון אובדן כושר
עבודה וכן תכנית ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון ש ל א
אושרה כקופת גמל ותכנית ביטוח מפני סיכון תאונה,
מחלה או נכות.
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הםבר
)(2

ענף ביטוח כללי  -רישיון סוכן ביטוח בענף

ביטוח כללי הוא רישיון לעסוק בתיווך בענפי הביטוח
שנקבעו בהודעה שניתנה לפי סעיף  13לחוק הפיקוח
על הביטוח ,למעט תיווך בסוגי המוצרים הנכללים בענף
ביטוח פנסיוני ובענף ביטוח ימי ,אך לרבות ביטוח מפני
סיכון תאונה ,מחלה או נכות.
)(3

ענף ביטוח ימי.

לפםקה)(20
הצעת חוק ה י י ע ו ץ והשיווק הפנסיוני קובעת שני
עיסוקים שונים ומובחנים :י י ע ו ץ פנסיוני שיהיה י י ע ו ץ
אובייקטיבי ומקיף בידי מי שאין לו נגיעה בדבר באשר
לכדאיות החיסכון הפנסיוני ,לרבות סוג המוצר המתאים
ללקוח ,המוצר הפנסיוני הפרטני המועדף וזהות הגוף
המוסדי המועדף בעיני היועץ; שיווק פנסיוני ,לעומתו,
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)(2

י ו ע ץ השקעות;

)(3

ארגון עובדים או ארגון מעבידים;

)(4

תאגיד בנקאי ,למעט בנק או בנק חוץ כאמור בסעיף 27ט

לחוק הבנקאות)רישוי(,התשמ״א;1981 -
)(5

מי ששולט באחד מהמנויים בפסקאות ) (1עד );(4

)(6

מי שהוא בעל ענין ביועץ פנסיוני או ביועץ השקעות;

)(7

מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות ) (1עד );(6

)(8

מי שמועסק בידי כל אחד מהמנויים בפסקאות ) (1עד );(7

)(9

מי שאחד מהמנויים בפסקאות ) (1עד ) (3או מי ששולט

באחד מהם ,הוא בעל ענין בו ,למעט מי שתאגיד בנקאי הוא
בעל ענין בו אף אם התאגיד הבנקאי הוא יועץ פנסיוני או יועץ
השקעות;
)(10

מועדון צרכנים; לענין זה ,״מועדון צרכנים״  -תאגיד,

שותפות ,או ארגון שמטרתם ניהול משא ומתן בשם החברים בו
לשם התקשרות עם ספק של מצרך או שירות.״;
)(21

בסעיף 29
)א(

במקום כותרת השוליים יבוא ״ביטול רישיון סוכן ,התלייתו או התניית

תנאים בו״;
)ב(

בסעיף קטן )א( -
)(1

ברישה ,המילים ״לאחר התייעצות בועדה״  -יימחקו ,אחרי ״לגבי ענף

ביטוח פלוני״ יבוא ״להתלותו לתקופה שיקבע ,להתנות בו תנאים או לשנות
תנאי מתנאיו״;
)(2

בפסקה ) ,(2בסופה יבוא ״וטרם ניתן לו הפטר ,או שהוכרז פסול דין״;
ד ב ר י

ה ם ב ר

אינו אמור להיות אובייקטיבי לחלוטין ,ולמשווק מותר

מאלה :בידם ,בידי מי ששולט בהם ,בידי מי שהוא בעל

מועדף של יצרן

ענין בהם ובידי מי שנשלט בידי כל אחד מהמפורטים

המשווק על ידו אשר מתאים ללקוח .אשר על כן ,מוצע כי

לענין זה; תאגיד בנקאי ,מי ששולט בו ,מי שנשלט בידו

במקביל להוראות חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני ,גופים

ומי שמועסק בידי כל אחד מהם; ארגון עובדים או ארגון

להפנות את הלקוח

למוצר פרטני

או יחידים המורשים לעסוק בייעוץ פנסיוני ,וכן גופים

מעבידים ,מי ששולט בהם ,מי שנשלט בידם או בידי מי

או יחידים שלגביהם קיים ח ש ש מובנה לניגוד ענינים,

ששולט בהם ,ומי שמועסק בידי כל אחד מאלה :בידם,

אשר מונע מהם עיסוק בשיווק פנסיוני ,או שלגביהם

בידי מי ששולט בהם ,בידי מי שנשלט על ידי כל אחד

קיים ח ש ש כי אם העיסוק יותר להם תיווצר ריכוזיות

מהמפורטים לענין זה ,וכן מי שארגון עובדים או ארגון

ותצומצם התחרות בתחום השיווק הפנסיוני  -לא יהיו

מעבידים הוא בעל ענין בו או מי ששולט בהם הוא בעל

רשאים לעסוק בשיווק פנסיוני.

ענין בו; מועדון צרכנים.

בהתאם לכך ,המפקח לא ייתן רישיון סוכן ביטוח
בענף ביטוח פנסיוני ליחיד או לתאגיד שהוא אחד מאלה:
בעל רישיון י ו ע ץ פנסיוני ו י ו ע ץ השקעות ,מי ששולט בהם
או מי שהוא בעל ענין בהם ,מי שנשלט בידם או בידי
מי ששולט בהם או בידי מי שהוא בעל ענין בהם ,מי
ש י ו ע ץ פנסיוני או יועץ השקעות הוא בעל ענין בו או מי
ששולט בהם הוא בעל ענין בו ,ומי שמועסק בידי כל אחד
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לפםקה)(21
סעיף  29לחוק הפיקוח על הביטוח מקנה למפקח
את הסמכות לבטל רישיון סוכן ביטוח ,כולו או לגבי ענף
ביטוח מסוים ,ב ש ל העילות המנויות באותו סעיף.
מוצע לקבוע כי למפקח תהיה הסמכות להתלות את
הרישיון לתקופה שיקבע ,להתנות בו תנאים או לשנות
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)(3

בפסקה ) ,(3בסופה יבוא ״או שחדל להתקיים בו תנאי מהותי כאמור;״;

)(4

בפסקה ) ,(4אחרי ״הוראת חיקוק״ יבוא ״או הוראת מינהל לפי חוק זה״

ובסופה יבוא ״או במקצועיותו״;
)(5

בפסקה ) ,(5במקום הסיפה החל במילים ״בכך שלא״ יבוא ״בענינים

הקבועים בסעיף האמור או על פיו״;
)(6

במקום פסקה ) (6יבוא:
״)(6

הוא הורשע בעבירה שלדעת המפקח מפאת מהותה ,חומרתה,

או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח או הוגש נגדו כתב
אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו;״;
)(7

במקום פסקה ) (7יבוא:
״)(7

המפקח סבר כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש

סוכן ביטוח ,בשים לב לדרישות המקצוע.״;
)ג(

בסעיף קטן )ב( ,המילים ״להגיש או״  -יימחקו ,ובמקום ״לפני הועדה״ יבוא

״ולענין ביטול רישיון לפי פסקאות ) (4ו־) - (7לאחר התייעצות בוועדה ולאחר
שניתנה לסוכן הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו לפניה ,בדרך שהורתה.״;
)ד(

בסעיף קטן )ג( ,במקום ״ 15ימים״ יבוא ״ 30ימים״ ,במקום ״באישור הועדה

ולאחר״ יבוא ״לאחר״ ,והמילים ״להגיש או״  -יימחקו;
)ה(

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
״)ה(

המפקח רשאי ,אם ראה צורך בכך כדי להבטיח את עניני המבוטחים,

להורות לסוכן שרישיונו בוטל לפעול לחיסול עסקי הביטוח שלו ,באופן
שיורה.״;
)(22

בסעיף - 30
)א(

בפסקה ) ,(1בסופה יבוא ״שינוהל על ידו כנאמן כפי שיורה המפקח״;

)ב(

בפסקה ) ,(2אחרי ״בכל חודש״ יבוא ״או עד למועד מוקדם יותר שעליו הורה

הממונה לגבי סוגים של חוזי ביטוח כפי שהורה״;
דברי

הםבר

תנאי מתנאיו .כן מוצע להוסיף עילות נוספות לביטול

התשמ״א ,1981-קובע כי מרגע שהגיעו הכספים לידי

הרישיון ,ובהן הפרה של הוראת מינהל ש י ש בה כדי

הסוכן יראו אותם כאילו הם בידי המבטח .ואולם,

לפגוע במהימנותו או במקצועיותו של בעל הרישיון.

במקרים רבים קיים קושי גם בעבור המבוטחים להצביע

כדי להבטיח את עניני המבוטחים ,מוצע להעניק
למפקח סמכות להורות לסוכן ביטוח שרישיונו בוטל
לפעול בדרך שיקבע

בחיסול עסקי הביטוח .מוצע כי

תחול חובת התייעצות עם הוועדה המייעצת בעילות
הביטול המנויות בפסקאות ) (4ו־) (7לסעיף )29א( לחוק

על כך שהכספים אכן הועברו לידי הסוכן ,אם הלה לא
העביר אותם במועד למבטח .סעיף  30לחוק הפיקוח על
הביטוח מחייב את סוכן הביטוח להעביר למבטח כספים
שגבה ממבוטחים עד  15בחודש שלאחר החודש בו
נגבו ולהחזיקם בתקופה האמורה בחשבון נפרד .מוצע
להבהיר כי הכספים כאמור יוחזקו בחשבון שינוהל בידי

הפיקוח על הביטוח.

הסוכן כנאמן ,שיסומן ככזה ,בכפוף להוראות המפקח,

לפםקה)(22

לרבות הוראות הקובעות מועדים שונים בסוגי ביטוח

סוכן הביטוח מקבל כספים מידי המבוטחים ומחזיק
בהם בנאמנות עד העברתם למבטח .חוק חוזה הביטוח,
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שבהם מתחייב כי הכספים יועברו בתוך תקופה קצרה
מזו הקבועה בחוק.
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)(23

בסימן וי לפרק גי ,בכותרת ,במקום ״אמצעי שליטה״ יבוא ״שליטה ואמצעי

שליטה״;
)(24

לפני סעיף  ,32תחת כותרת סימן וי יבוא:
31א.

״ ה ג ד ר ו ת

בסימן זה -

״איגרת חוב מיועדת״  -כל אחת מאלה:
)(1

איגרת חוב שמנפיקה מדינת ישראל לפי חוק המילווה

)חברות הביטוח( ,התשכ״ג; 1962-
27

)(2

איגרת חוב בערבות מדינת ישראל שהונפקה במסגרת

הסכמי ביטוח חיים צמוד;
״ביטוח חיים״  -כהגדרתו בסעיף )54ה( ,למעט ביטוח תאונה ,מחלה
ונכות;
״מבטח״  -לרבות תאגיד שמתקיימים בו שניים אלה:
)(1

הוא מחזיק יותר מחמישים אחוזים מסוג מסוים של אמצעי

שליטה במבטח פלוני;
)(2

יותר מעשרה אחוזים מכלל נכסיו הם אמצעי שליטה

במבטחים או בסוכני ביטוח;
״נכסי החיסכון לטווח ארוך״  -הנכסים כמפורט להלן:
)(1

נכסי

קופות גמל,

למעט קרנות

ותיקות

וקופות

גמל

מרכזיות;
)(2

הנכסים המוחזקים על ידי מבטחים לכיסוי התחייבויות

תלויות תשואה בביטוח חיים;
)(3

הנכסים המוחזקים על ידי מבטחים לכיסוי התחייבויותיה

לפי תכניות לביטוח חיים המעניקות למבוטח תשואה מובטחת
ושהמבטח אינו זכאי על פיהן לאיגרות חוב מיועדות;
ד ב ר י
לפםקאות) (24עד )(28
במסגרת
הריכוזיות

יישום

בתחום

ה ם ב ר
)ב(

המלצות

החיסכון

צוות בכר

לטווח

ארוך

לצמצום
ולהגברת

התחרות ,וכדי להתאים את הנורמות החלות לענין

לחייב קבלת היתר שליטה

בסוכן תאגיד

)לרבות י ו ע ץ פנסיוני שהוא תאגיד העוסק בתיווך לענין
ביטוח כפעולת המשך לייעוץ(.
)ג(

לקבוע כי בין

השיקולים

הנוגעים

למתן

הסדרה ,פיקוח ואכיפה בין הגופים המוסדיים ,לרבות

היתר שליטה או החזקת אמצעי שליטה ,יובאו בחשבון

לענין היתרים לאחזקה ורכישה ש ל אמצעי שליטה ,מוצע

השיקולים המנויים בסעיף  17לחוק הפיקוח על הביטוח

לבצע בסימן וי בפרק גי לחוק הפיקוח על הביטוח את

שענינו מתן רישיון מבטח ,ההשלכות האפשריות של

התיקונים האלה:

מתן ההיתר על השליטה הקיימת או העתידית במבטח

)א(

להחיל על החזקת אמצעי שליטה במבטח

ועל שליטה בו את ההוראות שנקבעו לענין זה בחוק
הבנקאות )רישוי( )תיקון מסי  ,(13התשס״ד .2004-לפי

או בסוכן התאגיד וכן שיקולים נוספים הנוגעים לניקיון
כפיים ואיתנותו הפיננסית ש ל המבקש.
)ד(

לקבוע כי לא יינתן היתר לשליטה במבטח

התיקון המוצע ,הדרישה לקבל היתר להחזקת אמצעי

אם הדבר יביא את השולט להחזקה ש ל למעלה מ־15%

שליטה במבטח תחול לגבי החזקה ש ל יותר מ־ ,5%במקום

בתחום החיסכון לטווח ארוך .כן מוצע לאסור במפורש

 10%כיום.

שליטה בנתח שוק העולה על  15%משווי כלל נכסי
החיסכון לטווח ארוך ,אלא אם כן שליטה כאמור היא

27

ס״ח התשכ״ג ,עמי . 10

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

ב ש ל כל אחד מאלה :שינוי בשווי השוק ש ל נכסי
החיסכון לטווח ארוך המנוהלים בידי הגוף השולט או
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״סוכן תאגיד״  -לרבות יועץ פנסיוני שהוא תאגיד ,העוסק בתיווך
לפי סעיף ;(2)24
״שליטה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך״  -שליטה בנתח שוק
העולה על חמישה עשר אחוזים מסך שווי כלל נכסי החיסכון
לטווח ארוך; לענין זה יחושב נתח השוק שבשליטת אדם כסך שווי
נכסי החיסכון לטווח ארוך המנוהלים בידיו ובידי כל הגופים
המוסדיים שבשליטתו ,ולענין השולט יחד עם אחרים ,ייוחס כל
שווי הנכסים כאמור לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד.״;
)(25

בסעיף - 32
)א(

במקום כותרת השוליים יבוא ״שליטה והחזקת אמצעי שליטה במבטח

ובסוכן תאגיד״;
)ב(

במקום סעיפים קטנים )א( ו־)ב( יבוא:
״)א(

לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה

במבטח ,אלא על פי היתר שנתן המפקח.
)ב(

לא ישלוט אדם במבטח או בסוכן תאגיד אלא על פי היתר שנתן

המפקח.
)ב(1

במתן היתר לפי סעיף זה יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף

 ,17בשינויים המחויבים ,לרבות התאמתו של המבקש ,לשלוט או להחזיק
כמות אמצעי שליטה כמבוקש ,ובכלל זה ניסיונו העסקי ,עיסוקיו ועסקיו
האחרים ,חוסנו הכלכלי ,מהימנותו ,וכן ההשלכות האפשריות של מתן
ההיתר על השליטה ,הקיימת או העתידית ,במבטח או בסוכן התאגיד.
)ב(2

לא יינתן היתר לשלוט במבטח ,אם לאחר מתן ההיתר ,יהיה בעל

שליטה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך.״;
)ג(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ג(1

לא ישלוט אדם שליטה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך ,אלא

בשל אחד מאלה:
)(1

שינוי בשווי השוק של נכסי החיסכון לטווח ארוך

המנוהלים

בידו או בידי הגופים המוסדיים שבשליטתו;

דברי
הגופים המוסדיים שבשליטתו ,שינוי בשווי כלל נכסי

הםבר
)ו(

לקבוע עילות שלפיהן יהיה ניתן לבטל או

החיסכון לטווח ארוך ,הצטרפות מבוטחים או עמיתים

לשנות היתר שליטה או החזקת אמצעי שליטה ,ובהן

ש ל א כתוצאה מהתקשרות עם גוף מוסדי אחר או מיזוג

 -הפרת תנאי מהותי בהיתר ,שליטה מהותית בתחום

עמו.

החיסכון בטווח הארוך ,הרשעה בעבירה של בעל ההיתר
)ה(

לקבוע ,למען הסר ספק ,כי ההוראות לענין

ההיתר לשליטה או החזקת אמצעי שליטה יחולו גם על
החזקת אמצעי שליטה במבטח שנועדו ל ש מ ש כערובה
לחיוב ,למעט אמצעי שליטה שנועדו ל ש מ ש בתום לב
כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ,ואשר שיעורם בחשבון
ניירות ערך של לקוח כלשהו אינו עולה על  0.001%מאותו
סוג של אמצעי שליטה.
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או נושא משרה בו ,אשר מצדיקה את ביטול ההיתר או
שינויו וכן חשש ממשי לפגיעה ביציבות המבטח או
לפגיעה בטובת הציבור .כן מוצע לקבוע את הסמכות
לשנות היתר ולקבוע בו תנאים אם הוגש כתב אישום
נגד בעל ההיתר או נושא משרה בו בעבירה שחומרתה,
מהותה או נסיבותיה מצדיקות פעולה כאמור ,או אם
נפתחה חקירה פלילית נגד בעל ההיתר או נושא המשרה
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)(2

שינוי בשווי כלל נכסי החיסכון לטווח ארוך;

)(3

הצטרפות מבוטחים ,או עמיתים כהגדרתם בחוק הפיקוח על

קופות גמל ,לתכניות ביטוח חיים או לקופות גמל באופן המגדיל את
נכסי החיסכון לטווח ארוך המנוהלים בידו או בידי הגופים המוסדיים
שבשליטתו ,למעט הצטרפות כאמור בעקבות התקשרות עם גוף מוסדי
אחר או מיזוג עמו.״;
)ד(

בסעיף קטן )ד( -
)(1

ברישה ,במקום ״סעיף זה״ יבוא ״סעיפים קטנים )א( ו)-ב(״;

)(2

בפסקה ) ,(1במקום ״שרכש״ יבוא ״שמחזיק״ ובמקום ״בהעברה״ יבוא

״מכוח העברה״;
)ה(
)ו(

סעיף קטן )ה(  -בטל;
אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:
״)ז(

הוראות סעיף זה יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה במבטח כערובה

לחיוב ,למעט אמצעי שליטה כאמור שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב
בידי תאגיד בנקאי ואשר שיעורם בחשבון ניירות ערך של לקוח כלשהו אינו
עולה על  0.001%מאותו סוג של אמצעי השליטה.״;
)(26

בסעיף  ,33אחרי ״בתאגיד מבטח״ יבוא ״או בסוכן תאגיד״;

)(27

אחרי סעיף  33יבוא:

״ ב י ט ו ל

א ו

ה י ת ר

ש י נ ו י ו

33א.

המפקח רשאי לבטל או לשנות היתר שנתן לפי סעיף ,32

)א(

לאחר התייעצות בוועדה ,אם היה לו יסוד סביר להניח כי מתקיים
אחד מאלה:
)(1

בבעל ההיתר חדל להתקיים תנאי מהותי מתנאי

ההיתר או שהוא הפר תנאי כאמור;
)(2

בעל ההיתר הוא בעל שליטה מהותית בתחום

החיסכון לטווח ארוך ,שלא מהטעמים המנויים בסעיף
)32ג;(1
)(3

בעל ההיתר או נושא משרה בו הורשע בעבירה ,אשר

חומרתה ,מהותה או נסיבותיה מצדיקות את ביטול ההיתר
או את שינויו;

דברי

הםבר

בעבירה כאמור .כן מוצע לקבוע את הסמכות להעביר

או חלקם ,אשר נרכשו בניגוד להוראות סעיף  32לחוק

נושא המשרה מתפקידו אם הוגש נגדו כתב אישום

הפיקוח על הביטוח .סמכות זו אינה מספקת ,ולפיכך

מצדיקות

מוצע להחליף את הוראות הסעיף ולהסמיך את המפקח

פעולה כאמור ואם נפתחה נגדו חקירה פלילית בעבירה

להורות על אלה :מכירת אמצעי השליטה במבטח ,כי

כאמור.

הצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אדם בלא היתר לא

בעבירה

)ז(

שחומרתה ,מהותה

או

נסיבותיה

בהתאם להוראת סעיף  34לחוק הפיקוח על

הביטוח ,בית המשפט רשאי ,לבקשת המפקח ,למנות כונס

תבוא במנין הקולות באותה הצבעה ,כי יבוטל מינויו של
דירקטור שנגרם באמצעות אמצעי שליטה שהוחזקו בלא

נכסים למכירת אמצעי השליטה בתאגיד מבטח ,כולם
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,
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)(4

לענין בעל היתר שהוא תאגיד  -ניתן צו לפירוקו

או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל
אי־תשלום חוב ,ולענין בעל היתר שהוא יחיד  -ניתן לג־
ביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז
פסול דין;
)(5

יש חשש ממשי לפגיעה ביציבותו של המבטח או

חשש לפגיעה בטובת הציבור אם לא יבוטל או ישונה
ההיתר.
המפקח לא ישנה או יבטל היתר כאמור בסעיף קטן )א(,

)ב(

אלא אם כן ניתנה לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לפני
הוועדה ,בדרך שהורתה ,ולתקן את ההפרה בתוך תקופה שיקבע
המפקח ואשר לא תפחת מ־ 30ימים.
)(1

)ג(

הוגש כתב אישום נגד בעל היתר או נושא משרה בו,

בעבירה אשר מפאת חומרתה ,מהותה או נסיבותיה ,לדעת
המפקח ,הרשעה בה היתה מצדיקה ביטול ההיתר או
שינויו ,רשאי המפקח ,לאחר התייעצות עם הוועדה ,ולאחר
שניתנה לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו

לפני

הוועדה ,בדרך שהורתה ,לשנות את ההיתר ולקבוע בו
הוראות ותנאים שיחולו בתקופה שיקבע ,ואם הוגש כתב
אישום כאמור נגד נושא משרה בבעל ההיתר  -גם להעביר
את נושא המשרה מתפקידו.
)(2

הוראות פסקה ) (1יחולו גם כשנפתחה חקירה פלילית

נגד בעל היתר או נושא משרה בו בעבירה כאמור באותה
פסקה ,ובלבד שהמפקח התייעץ עם היועץ המשפטי
לממשלה.״;
)(28

במקום סעיף  34יבוא:

דברי
היתר וכי לא יופעלו זכויות הצבעה או זכויות למינוי
דירקטורים מכוח אותם אמצעי שליטה.
כן מוצע להרחיב את סמכות המפקח ולהסמיכו
להורות למי שמחזיק באמצעי שליטה במבטח בשיעור
הטעון אישור לפי הנוסח המוצע ,מכוח העברה על פי
דין ,למכור את אמצעי השליטה המוחזקים כאמור ,כולם
או חלקם ,כך ש ל א יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו
מעבר לשיעור המותר להחזקה בלא היתר כאמור ,וכן
לתת הוראות נוספות הנוגעות להחזקת אמצעי השליטה
כמפורט בסעיף המוצע.
ע ו ד מוצע לקבוע ,כי אם המחזיק לא מכר את
אמצעי השליטה בהתאם להוראת כאמור ,רשאי בית
המשפט המחוזי ,לבקשת המפקח ,למנות כונס נכסים
למכירת אמצעי השליטה כאמור.
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הםבר
)ח(

מוצע להחיל חובות דיווח על מי שמחזיק

יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי השליטה
במבטח או בסוכן תאגיד.
וזה נוסחו של סעיף  34לחוק הפיקוח על הביטוח שמוצע
לבטלו:
״מכירת אמצעי שליטה
) .34א(

רכש אדם אמצעי שליטה בתאגיד מבטח בניגוד

להוראות סעיף  32או בהעברה על פי דין ,רשאי בית
המשפט ,לבקשת המפקח ,למנות כונס נכסים למכירת
אמצעי השליטה ,כולם או חלקם.
)ב(

לכונס נכסים שמונה לפי סעיף זה תהיה בכפוף

להוראות בית המשפט ,הזכות הבלעדית להפעיל את
אמצעי השליטה שלגביהם מונה ואת הזכויות הנובעות
מהם ,עד אשר ימכרם.״
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ל

הי

מי

ת ר

ה מ פ ק ח

ש פ ע ל

ב ל א
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)א(

סבר המפקח שאדם פעל בלא היתר כאמור בסעיף  ,32רשאי

הוא ,בהתייעצות עם הוועדה ולאחר שניתנה לאותו אדם הזדמנות
לטעון את טענותיו לפני הוועדה ,בדרך שהורתה ,להורות -
)(1

על מכירת אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם ,כולם

או חלקם ,בתוך תקופה שיקבע ,כך שלא יחזיק אמצעי
שליטה מסוג כלשהו ,מעל השיעור המותר להחזקה בלא
היתר לפי סעיף ;32
)(2

שלא יופעלו זכויות ההצבעה או זכויות למינוי

דירקטורים מכוח אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם בלא
היתר לפי סעיף ;32
)(3

שהצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אותו אדם

בלא היתר לפי סעיף  ,32לא תבוא במנין הקולות באותה
הצבעה;
)(4

על ביטול מינויו של דירקטור שנגרם בידי אותו

אדם.
)ב(

החזיק אדם אמצעי שליטה במבטח או בסוכן תאגיד מכוח

העברה על פי דין ,בשיעור הטעון היתר לפי הוראות סעיף  ,32רשאי
המפקח ,לאחר שנתן למחזיק הזדמנות לטעון את טענותיו ,להורות לו
למכור את אמצעי השליטה האמורים ,כולם או חלקם ,בתוך תקופה
שיקבע ,כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו ,מעל לשיעור
המותר להחזקה בלא היתר לפי הוראות סעיף .32
)ג(

הורה המפקח ,לפי הוראות סעיף קטן )ב( ,למכור אמצעי

שליטה ,רשאי הוא לתת הוראה כאמור בסעיף קטן )א() (2עד ),(4
בשינויים המחויבים.
)ד(

לא מכר המחזיק את אמצעי השליטה בהתאם

להוראת

המפקח לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( ,רשאי בית המשפט המחוזי,
לבקשת המפקח ,למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה
כאמור.
)ה(

מבטח וסוכן תאגיד יעשו כמיטב יכולתם למנוע מאדם

לפעול מכוח אמצעי שליטה המוחזקים בניגוד להוראות סעיף
קטן )ב( וסעיף .32
ד י ו ו ח

ע ל

ה ח ז ק ת

אמצעי שליטה

34א.

)א(

המחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי
_[

_[

_[

שליטה במבטח או בסוכן תאגיד ,ימסור למבטח או לסוכן התאגיד,
לפי הענין ,ב־ 1באפריל בכל שנה ובמועדים אחרים שיקבע המפקח,
דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים
אחרים כפי שיקבע המפקח ,לרבות פרטים אלה:
)(1

לענין מחזיק שהוא תאגיד  -השולטים בו ,וכן

המחזיקים חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים

של

אמצעי שליטה בו;
) (2מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בעבורו.
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המפקח רשאי לקבוע כי מחזיק אמצעי שליטה שחלה עליו

)ב(

חובת דיווח לפי סעיף זה ,ימסור את הדיווח גם למפקח ישירות.
הוראות סעיף זה יחולו גם על מי שמחזיק אמצעי שליטה

)ג(

במבטח או בסוכן תאגיד כערובה לחיוב ,למעט מחזיק שהוא תאגיד
בנקאי.
בסעיף זה ,״מבטח״  -כהגדרתו בסעיף .1״;

)ד(
)(29

בסעיף  ,36סעיף קטן )ב(  -בטל;

)(30

אחרי סעיף  36יבוא:

ה

״

ח

ל

ה

ת

ה פ
מ חו ק
ק ופ ו ת
ע ל

ו

ר

א

יק

ו

ח

ג מ

ו

ת

הוראות סעיפים  31עד  36לחוק הפיקוח על קופות גמל יחולו,

36א.

בשינויים המחויבים ,לגבי ביטוחים תלויי תשואה ולגבי הנכסים

ל

לענין ביטוחים

המנוהלים בידי מבטח לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה; שר

ה

האוצר רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסעיפים האמורים

ת ל ו י י

ת

ש

ו

א

על מבטח ,בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות
האמורות ,כולן או חלקן ,על מבטח ,או קביעה כי הוראות אלה ,כולן
או חלקן ,לא יחולו לגביו.״;
אחרי סעיף  41יבוא:

)(31

״םימן אי :1אורגנים ובעלי תפקידים אחרים במבטח
החלת הוראות

מ

ב

ט

ח

41א.

אחרת ובתנאים שיקבע.

ה ס י מ ן

ד י ר ק ט ו ר י ו ן

בסימן זה ,״מבטח״  -למעט מבטח חוץ ,אלא אם כן קבע השר

ש

ל

41ב.

בדירקטוריון של מבטח )בסימן זה  -הדירקטוריון( יכהנו לפחות

שבעה דירקטורים ולא יותר מחמישה עשר דירקטורים.

ד ב ר י
לפםקה)(29

בהתאם לכך ,מוצע לקבוע כללים דומים לאלה החלים

מוצע לבטל את חובת ההתייעצות עם נגיד בנק
ישראל לענין התקנת תקנות הנוגעות להלוואות שמבטח
רשאי לתת וערבויות שהוא רשאי לערוב ,ושיעוריהן.
וזה נוסחו ש ל סעיף )36ב( לחוק הפיקוח על הביטוח
שמוצע לבטלו:
״)ב(

תקנות לפי סעיף קטן )א() (8יותקנו לאחר

התייעצות עם נגיד בנק ישראל.״
לפםקה)(30
בדומה לקופת גמל ,סיכון ההשקעה בתכניות ביטוח
תלויות תשואה חל על המבוטח )תכניות אלה כוללות
קופות ביטוח ,שהן תכניות ביטוח המאושרות כקופות
גמל ,וכן תכניות ביטוח פרט ,אשר אינן מאושרות כקופות
גמל( .לפיכך ,י ש לחזק את המנגנונים הקבועים בחוק
להגנה ולשמירה על עניני המבוטחים בתכניות אלה
ולמימוש מלוא הזכויות הנלוות לנכסים העומדים כנגד
התחייבויות המבטח כלפי המבוטחים בתכניות אלה.
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ה ם ב ר
על קופות גמל לענין ניהול הנכסים ,לרבות הסמכת שר
האוצר לקבוע כללים בדבר השתתפות מבטח באסיפה
כללית ש ל תאגיד שניירות הערך שלו מוחזקים על ידו,
הסמכת שר האוצר לקבוע שיעורים או סכומים שמבטח
רשאי לגבות מכספי מבוטחים ,חישוב שווי הסכומים
העומדים

לזכות המבוטחים )בין השאר כדי

ליצור

אחידות באופן חישוב התשואות למבוטחים( ,וכללים
הנוגעים לגילוי למבוטחים כדי להגדיל את השקיפות.
לפםקה)(31
חברת ביטוח חשופה לספקטרום רחב ש ל סיכונים,
המחייבים קיומן ש ל מערכות ניהול ,פיקוח ובקרה יעילות
וקפדניות ,ואשר מדגישים את הצורך להבטיח ,בין השאר,
מומחיות ,כשירות ואי־תלות של נושאי משרה בחברה,
וכן את קיומם ש ל אורגנים יעילים המבטיחים את
פעילותה התקינה .בנוסף ,חברות הביטוח מנהלות את
כספי המבוטחים וחבות כלפיהם בהתחייבויות שונות,
ומשכך קיימת חשיבות להסדרה מקיפה ש ל מערכות
הניהול ,הבקרה והפיקוח ש ל החברה ובקביעת כללים
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תחולת הוראות
מחוק החברות

41ג.

על מבטח יחולו הוראות סעיפים )94א(114 ,100 ,97 ,

)א(

עד )119 ,117א( 146 ,עד )219 ,153ג( ו־ 269לחוק החברות ,בשינויים
המחויבים לפי הוראות חוק זה ,כאילו היה חברה ציבורית ,וכן יחולו
עליו הוראות סעיפים קטנים )א( ו־)ב( של סעיף  95לאותו חוק ,ואולם
לענין זה יקראו את הסעיפים הקטנים האמורים בלא המילים ״אלא
לפי הוראות סעיף )121ג(״.
)ב(

שר האוצר ,בהתייעצות עם שר המשפטים ,רשאי לקבוע

הקלות לענין תחולת הוראות הסעיפים המנויים בסעיף קטן )א(
על מבטח ,בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות
האמורות ,כולן או חלקן ,על מבטח ,או קביעה כי הוראות אלה ,כולן
או חלקן ,לא יחולו לגביו.
אקטואר ומנהל
סיכונים

41ד.

הדירקטוריון של מבטח ימנה אקטואר לכל ענף ביטוח

)א(

שבו עוסק המבטח ,למעט לענפים שקבע המפקח ,וניתן למנות אקטואר
אחד לכמה ענפי ביטוח שבהם עוסק המבטח.
)ב(

תפקידיו של האקטואר הם:
)(1

להמליץ לדירקטוריון באשר לגובה ההתחייבויות

הביטוחיות של המבטח בענפי הביטוח שלגביהם הוא
התמנה ,ובמבטח שניתן לו רישיון כאמור בסעיף )15א(1
-

באשר למאזן האקטוארי של קופת הגמל לקצבה

שבניהולו;
)(2

להכין בעבור המבטח דוח ,הצהרה או כל מסמך אחר,

הנדרשים מאת האקטואר לצורך הכנת דוח או הודעה
שעל המבטח להגיש לפי הוראות חוק זה;
)(3

לסייע למנהל הסיכונים שמונה לפי הוראות סעיף

קטן)ג( במילוי תפקידו ,בכל הנוגע לענפי הביטוח שלגביהם
התמנה האקטואר;
)(4

כל תפקיד אחר שיטיל עליו המפקח.

דברי

הםבר

שיבטיחו תפקוד יעיל של הדירקטוריון ,ועדת הביקורת,

וחבר ועדה ,דרך המינוי של דירקטור ,מנין חוקי בישיבות

רו״ח מבקר והמבקר הפנימי.

דירקטוריון וועדותיו ונושאים שיידונו והחלטות שיתקבלו

מוצע להחיל גם על מבטחים שהם חברות פרטיות,
את הכללים שבחוק החברות הנוגעים לאורגנים ולמנגנוני
בקרה בחברות ציבוריות ולהעניק למפקח סמכות לקבוע
כללים והוראות לענין הרכב דירקטוריון ,כשירות חבריו,
דרכי עבודתו ונושאים שיידונו בו ובוועדותיו.
בין שאר הנושאים המפורטים בסימן אי 1בפרק די
לחוק ,מוצע לקבוע הוראות גם בענינים האלה:
)א(

הרכב דירקטוריון המבטח וועדותיו  -מוצע

להסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות בדבר הרכב
הדירקטוריון ומינוי ועדותיו ,תנאי כשירות של דירקטור
וחבר ועדת דירקטוריון ,הגבלות לענין מינוי דירקטור
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בדירקטוריון או בוועדותיו .כן מוצע לקבוע כי דירקטוריון
מבטח ימנה שתי ועדות השקעה נפרדות :ועדת השקעות
להשקעת ההון העצמי של המבטח ולהשקעת כספים
לכיסוי התחייבויות שאינן התחייבויות תלויות תשואה
וכן

ועדת השקעות לניהול השקעות כספים לכיסוי

התחייבויות

תלויות

תשואה.

לענין

ועדת

השקעה

לניהול התחייבויות תלויות תשואה  -יחולו ההוראות
החלות על ועדת השקעות של קופת גמל לפי הצעת חוק
הפיקוח על קופות גמל ,לרבות בנושאים הנוגעים להרכב
הוועדה ,כשירות חבריה ,תפקידי הוועדה והגבלות על
מינוי חבריה .בנוסף ,מוצע כי סמכות שר האוצר להתקין
תקנות באשר לוועדות דירקטוריון ,כמפורט לעיל ,תחול
גם לגבי

ועדת השקעות לכיסוי התחייבויות שאינן
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הדירקטוריון ימנה מנהל סיכונים למבטח ,ולענין מבטח

)ג(

שקיבל רישיון כאמור בסעיף )15א - (1ימנה גם מנהל סיכונים לכל
קופת גמל לקצבה שבניהולו של המבטח ,וניתן למנות מנהל סיכונים
אחד למבטח ולכמה קופות גמל כאמור.
תפקידיו של מנהל הסיכונים הם:

)ד(

)(1

לייעץ לדירקטוריון ולמנהל הכללי באשר לסיכונים

העומדים בפני המבטח לגבי ההתחייבויות הביטוחיות
של המבטח או השקעותיו ,ואם הוא מנהל סיכונים של
קופת גמל לקצבה ,כאמור בסעיף קטן )ג(  -באשר לסיכונים
כאמור העומדים בפני עמיתי קופת הגמל;
)(2
)ה(

כל תפקיד אחר שיטיל עליו המפקח.

שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לענין דרך פעולתו של

אקטואר במילוי תפקידיו לפי חוק זה ,ותקנים לענין זה.
ו ע ד ת

ה ש ק ע ו ת

41ה.

הדירקטוריון ימנה ועדות השקעות כמפורט להלן:

)א(

)(1

ועדת השקעות להשקעת ההון העצמי של המבטח

ולהשקעת כספים לכיסוי ההתחייבויות הביטוחיות שלו
שאינן התחייבויות תלויות תשואה )להלן  -ועדת השקעות
שאינן תלויות תשואה(;
)(2

ועדת השקעות להשקעת כספים לכיסוי התחייבויות

תלויות תשואה של המבטח )להלן  -ועדת השקעות
תלויות תשואה(.
)ב(

בוועדות ההשקעות האמורות בסעיף קטן )א( יכול שיכהנו

גם מי שאינם דירקטורים במבטח.

דברי
תלויות תשואה.

כן מוצע להסמיך את המפקח להורות

על דרכי עבודתם של הדירקטוריון ,ועדות הדירקטוריון
וועדת

ההשקעות שאינן תלויות תשואה ,ככל ש ל א

נקבעו כאלה בתקנות.
)ב(

הםבר
)ג(
כשירותם

סמכותו של שר האוצר לקבוע תנאים בדבר
של נושאי משרה ובעלי תפקידים נוספים

וכן תנאים ומגבלות שיחולו עליהם בתום הכהונה או
ההעסקה.
)ד(

אקטואר ומנהל סיכונים  -מוצע לקבוע כי

הוראות בדבר מניעת ניגודי ענינים בפעילותם

דירקטוריון מבטח ימנה אקטואר לענפי הביטוח שבהם

של

הוא עוסק ,ואשר בין תפקידיו להמליץ לדירקטוריון

וחברי ועדות השקעות )תלויות תשואה ושאינן תלויות

באשר

לגובה

ההתחייבויות הביטוחיות

של המבטח

)ובמבטח שהוא חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה -
באשר למאזן האקטוארי של הקופה לקצבה( .כן מוצע
לקבוע כי דירקטוריון מבטח ימנה מנהל סיכונים )ובמבטח
שהוא חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה  -ימונה מנהל
סיכונים לכל אחת מקופות הגמל לקצבה שבניהולו( ,אשר
בין תפקידיו ל י י ע ץ לדירקטוריון על הסיכונים העומדים
בפני

המבטח

ובהשקעותיו.
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הקשורים

בהתחייבויותיו

הביטוחיות

בעלי תפקידים ,לרבות חברי

ועדות

דירקטוריון

תשואה(.
החובה למנות מבקר פנים חלה על המבטח מכוח
הוראת סעיף 41ג המוצע )אשר מאמץ לענין זה את
הוראות חוק החברות( ,ומשכך מוצע לבטל את סעיף 92א
לחוק הפיקוח על הביטוח ,שזה נוסחו:
״מבקר פנימי
92א) .א(

דירקטריון של מבטח ימנה לתאגיד מבקר

פנימי.
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)ג(

לענין ועדת השקעות תלויות תשואה יחולו הוראות לפי

סעיף  11לחוק הפיקוח על קופות גמל; שר האוצר רשאי לקבוע הקלות
לענין תחולת הסעיף האמור על מבטח ,בדרך של קביעת שינויים
ותיאומים בתחולת הוראות הסעיף האמור ,כולן או חלקן ,על מבטח,
או קביעה כי הוראות אלה ,כולן או חלקן ,לא יחולו לגביו.
כ ל ל י ם

ל ע נ י ן

41ו.

)א(

דירקטוריון,
ו ע ד ו ת י ו

)(1

ו ו ע ד ת

השקעות שאינן
ת ל ו י ו ת

שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה:
הרכב הדירקטוריון ,וכן מינוי ועדות דירקטוריון

וועדת ההשקעות שאינן תלויות תשואה )בסעיף זה -

ת ש ו א ה

ועדת ההשקעות( ,מספר החברים בהן והרכבן;
)(2

תנאי כשירות של דירקטור ,של חבר ועדת דירקטוריון

ושל חבר ועדת השקעות ,ורשאי שר האוצר לקבוע תנאי
כשירות נוספים ,לרבות מיומנות חשבונאית ופיננסית,
הנדרשים מדירקטור חיצוני ומחברים מסוימים בוועדות
כאמור;
)(3

הגבלות לענין מינוי דירקטור ,חבר ועדת דירקטוריון

או חבר ועדת השקעות ,לרבות הגבלות בשל עיסוקיהם
האחרים;
)(4

דרך המינוי של דירקטור ושל חבר ועדת השקעות,

והוראות לענין הפסקה או פקיעה של כהונתם;
)(5

המנין החוקי בישיבות דירקטוריון ,ועדת דירקטוריון

וועדת השקעות;
)(6

תפקידי ועדת השקעות והחלטות שיש לקבלן בוועדה

כאמור ,לרבות החלטות שיש לקבלן בהליך מיוחד או ברוב
מיוחד שייקבע ,וכן מועדים או אירועים שבהם תתכנס
הוועדה;
)(7

נושאים שיידונו והחלטות שיתקבלו בדירקטוריון

או בוועדה מוועדותיו ,והחלטות כאמור שיתקבלו בהליך
מיוחד או ברוב מיוחד שייקבע.
)ב(

המפקח רשאי להורות על דרכי עבודתם של הדירקטוריון,

של ועדת דירקטוריון ושל ועדת ההשקעות ,ככל שלא נקבעו בתקנות
לפי סעיף קטן )א(.

דברי
)ב(

המבקר הפנימי יבדוק ,בין השאר ,את תקינותן

הםבר
)ד(

המבקר הפנימי יפעל על פי תקנים מקצועיים

של פעולות המבטח מבחינת השמירה על החוק ,על

מקובלים ,וידווח על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון

הוראות המפקח על הביטוח ,על טוהר המידות ,על

ולמנהל הכללי של המבטח.

החיסכון והיעילות ועל נוהל עסקים תקין.
)ג(

על המבקר הפנימי יחולו הוראות סעיפים ,3

 7עד )14 ,10ב( ו־)ג( ו־)24ג( לחוק הביקורת הפנימית,
התשנ״ב ,1992-בכפוף ליתר הוראות סעיף זה ובשינויים
המחויבים לפי הענין.
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)ה(

כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק ש ל א

בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו ,אלא אם כן החליט
על כך הדירקטריון.
)ו(

בסעיף זה ״מבטח״  -מי שקיבל רישיון מבטח

ישראלי לפי סעיף )15א().(1״
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ר ו א ה

ח ש ב ו ן

41ז.

)א(

מבטח ימנה רואה חשבון מבקר ,ויחולו עליו הוראות

סעיפים  154עד  170לחוק החברות כאילו היה המבטח חברה ציבורית,

מ ב ק ר

בכפוף להוראות סעיף זה ובשינויים המחויבים.
)ב(

נודע לרואה החשבון המבקר ,במהלך ביצוע תפקידו ,על

הפרה מהותית של הוראה מההוראות לפי חוק זה או של הוראת
מינהל שניתנה לפיו ,ימסור על כך הודעה ,בכתב ,לוועדת הביקורת
ולמנהל הכללי ,ויבקש את תגובת המנהל הכללי בתוך המועד שיקבע
בהודעה; לא התקבלה תגובת המנהל הכללי בתוך המועד שנקבע
כאמור ,או שרואה החשבון המבקר לא השתכנע ,לאחר שעיין בתגובת
המנהל הכללי ,כי ההפרה אינה הפרה מהותית ,ימסור רואה החשבון
המבקר ,למפקח ,על אף הוראות כל דין או הסכם ,הודעה על ההפרה
בצירוף תגובת המנהל הכללי ,ככל שהתקבלה.
ת נ א י

כ ש י ר ו ת

41ח.

שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לנושא משרה ,למנהל

כללי ,למנהל סיכונים או לאקטואר ,במבטח ,וכן ולמי שעוסק בניהול
השקעות במבטח או מטעמו ,ורשאי הוא לקבוע הוראות לענין
עיסוקים נוספים במהלך כהונתם או עיסוקם בתפקיד כאמור ,וכן
לקבוע ,ככל שהדבר נדרש לשם הגנה על המבוטחים ,מגבלות שיחולו
עליהם בתום הכהונה או ההעסקה.
נ י ג ו ד י

מ נ י ע ת

41ט.

)א(

לא ימונה ולא יכהן כדירקטור ,כחבר ועדה ,כמנהל כללי,

כנושא משרה או כבעל תפקיד אחר ,במבטח ,מי שתפקידיו או עיסוקיו

ע נ י נ י ם

האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו האמור או
שיש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן באותו תפקיד.
)ב(

שר האוצר רשאי לקבוע הוראות שמטרתן למנוע ניגוד

ענינים אפשרי של דירקטור ,חבר ועדה ,מנהל כללי ,נושא משרה ובעל
תפקיד אחר ,במבטח ,לרבות הוראות לענין עיסוקים אחרים שלא יהיו
רשאים לעסוק בהם או פעולות שלא יהיו רשאים לבצע ,וכן הצהרות
ודיווחים שיידרשו מהם.
א י ש ו ר

נ ו ש א

מ י נ ו י

מ

ש

ר

ה

41י.

)א(

לא יכהן אדם כנושא משרה במבטח ,אלא אם כן נמסרה

למפקח הודעה ,שישים ימים לפחות לפני תחילת הכהונה ,והמפקח
לא הודיע בתוך התקופה האמורה על התנגדותו למינוי האמור ,או
שהודיע על הסכמתו לכך.
)ב(

החלטת המפקח להתנגד למינוי תינתן לאחר שנתן למועמד

הזדמנות לטעון את טענותיו ,והוא יביא בחשבון לענין זה את התאמתו
של המועמד לתפקיד המוצע ,לרבות ניסיונו העסקי ,יושרו ,יושרתו
וקשריו ,מכל סוג שהוא ,עם המבטח או עם נושא משרה במבטח.
)ג(

מונה נושא משרה ,ולאחר מינויו התבררו פרטים נוספים

או חדשים לענין השיקולים האמורים בסעיף קטן )ב( ,רשאי המפקח,
לאחר התייעצות עם הוועדה ולאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את
טענותיו לפניה ,בדרך שהורתה ,להורות על הפסקת כהונתו ,בשל
הפרטים הנוספים או החדשים כאמור.
)ד(

הוראות סעיף זה יחולו גם על כהונת דירקטור של מבטח

כיושב ראש הדירקטוריון שלו ,בשינויים המחויבים.
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)ה(

בסעיף זה ,״נושא משרה״  -דירקטור ,מנהל כללי ומבקר

פנימי וכן מי שהמפקח יקבע; המפקח יקבע לכל מבטח מי מבעלי
התפקידים באותו מבטח חייב באישור המינוי ובלבד שקביעתו לא
תכלול יותר משבעה בעלי תפקידים במבטח.״;
)(32

במקום סעיף  42יבוא:

״דוחות והודעות

.42

)א(

מבטח וסוכן תאגיד יגישו למפקח דוחות והודעות כמפורט

להלן:
)(1

כספיים

דוחות

שיקבע

שר

האוצר,

במועדים

ולתקופות שיקבע או בהתרחש אירוע שיקבע;
)(2

דוחות מיידיים והודעות שיקבע שר האוצר ,בהתרחש

אירוע שיקבע;
)(3
)ב(

דוחות והודעות נוספים שעליהם יורה המפקח.

המפקח יקבע הוראות בדבר אופן הגשתם של דוח או

הודעה לפי סעיף זה ,מתכונתם ,תוכנם ,מידת פירוטם וכללים
חשבונאיים לעריכתו של דוח כספי ,לרבות ההצהרות והביאורים
שיש לצרף אליו.
)ג(

המפקח רשאי ,מטעמים שיירשמו ,לפטור מבטח או סוכן

תאגיד מהגשת דוח או הודעה לפי סעיף זה.
פרט מטעה
בדוח או
בהודעה

42א.

)א(

לא יהיה בדוח או בהודעה שהוגשו לפי סעיף  42פרט

מטעה; על פרסום פרט מטעה בדוח או בהודעה כאמור יחולו הוראות
פרק הי לחוק ניירות ערך ,בשינויים המחויבים.
)ב( בסעיף זה ,״פרט מטעה״  -לרבות דבר העלול להטעות אדם
סביר וכל דבר חסר שהעדרו עלול להטעות אדם סביר.״;

)(33

סעיפים  43עד  - 48בטלים;

דברי
לפםקאות) (32ו(33)-

הםבר
כל רבעון; בסימן זה ,״רבעון״  -תקופה של שלושה

מוצע לבטל את הוראות סעיפים  42עד  48לחוק
הפיקוח על הביטוח ,ולקבוע במקומן הוראות לענין דוחות

חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודש השלישי,
השישי ,התשיעי ,והשנים עשר של כל שנה.

והודעות שיגיש המבטח וסוכן תאגיד למפקח.
וזה נוסח סעיפים

 42עד  48לחוק הפיקוח על

הביטוח שמוצע לבטלם:

״דין וחשבון של מבטח ישראלי
) .42א(

מבטח ישראלי יערוך ליום  31בדצמבר של כל

שנה דין וחשבון כספי שנתי שלו מבוקר בידי רואה חשבון
ויגישו למפקח עד  31במרס שאחרי תאריך הדין וחשבון.
)א(1

מבטח ישראלי יערוך דוחות כספיים ליום

האחרון של הרבעון הראשון ,השני והשלישי של כל שנה
)להלן  -דוחות כספיים לתקופות ביניים( כשהם מסוקרים
בידי רואה חשבון ,ויגישם למפקח בתוך חודשיים מתום
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ב(

מבטח ישראלי ש י ש לו חברת בת יגיש למפקח

יחד עם הדין וחשבון כספי שנתי בסעיף קטן )א( ,דין
וחשבון כספי שנתי של חברת הבת ערוך ליום  31בדצמבר
ודין וחשבון כספי מאוחד של המבטח עם חברות הבת
שלו ; לענין זה ,״חברת בת״  -חברה אשר המבטח מחזיק
ביותר מחמישים אחוזים מן הערך הנקוב של הון המניות
המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאי למנות
מחצית או יותר מן הדירקטורים או את המנהל הכללי
שלה.
)ג(

המפקח

רשאי ,מטעמים

שיירשמו ,לפטור

מבטח מחובת הגשת דו״ח של חברת בת שלו שעיסוקה
אינו בתחום הביטוח או מחובת הגשת דו״ח מאוחד שלו
ו ש ל חברות הבת שלו ,כולן או מקצתן.
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)(34
״ מ י ד ע

אחרי סעיף  48יבוא:
מ

ב

ע

ל

י

מ נ י ו ת

48א.

בפרוטוקול האסיפה הכללית של מבטח בהחלטותיה

)א(

בענינים המנויים להלן ,יפורטו שמות הנוכחים באסיפה ,שמות
המצביעים ,שיעור ההחזקות בזכויות ההצבעה שמכוחן הצביעו
ואופן הצבעתם:
)(1

שינוי התזכיר או התקנון;

)(2

מינוי או הפסקת כהונה של דירקטור;

)(3

אישור פעולות או עסקאות הטעונות את אישור

האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים  255ו־ 268עד 275
לחוק החברות;
)(4

לפי

חלוקה

הפרק

בחלק

השני

השביעי

לחוק

החברות;
)(5
ד ב ר י

מבטח חוץ יערוך ליום  31בדצמבר של כל

שנה דין וחשבון כספי שנתי על עסקיו בישראל ,מבוקר
בידי רואה חשבון ,ויגישו למפקח ע ד יום  31במרס שאחרי
תאריך הדין וחשבון.
)א(1

ביניים ש ל מבטח ,והכל לרבות ההצהרות

והביאורים ש י ש לצרף אליהם.
פרםום דין וחשבון
) .47א(

מבטח יפרסם לציבור דינים וחשבונות כאמור

בסעיפים  42או 43

מבטח חוץ יערוך דוחות כספיים לתקופות

ביניים כשהם מסוקרים בידי רואה חשבון ,ויגישם למפקח
בתוך חודשיים מתום כל רבעון.
)ב(

ה ם ב ר
לתקופות

דין וחשבון של מבטח חוץ
) .43א(

אישור מיזוג לפי סעיף  320לחוק החברות.

באופן ,בצורה

ובהיקף שהורה

המפקח.
)ב(

מבטח יציג בקביעות במיקום בולט במשרדו

הראשי ובכל סניף שלו בישראל העתקים ש ל הדוחות

נוסף על דין וחשבון כאמור בסעיף קטן )א(

השנתיים

הכספיים

של

השנתיים

האחרונות,

וכן

יגיש מבטח חוץ למפקח דין וחשבון כספי על עסקיו

העתקים של הדוחות הכספיים לתקופות ביניים של

בישראל ומחוץ לישראל ,ערוך ומאושר על פי הדין הנוהג

השנה האחרונה ,שפורסמו כאמור בסעיף קטן )א(.

במקום ההתאגדות שלו ,בתוך  30ימים מן היום שבו
הוגש לרשות המתאימה במדינת החוץ או מן היום שבו
פורסם ,לפי המוקדם.

וחשבון שלו ענין לציבור.

סוכן ביטוח שהוא תאגיד יערוך ליום  31בדצמבר

ש ל כל שנה דין וחשבון כספי שנתי מבוקר בידי רואה
חשבון ,ויגישו למפקח ע ד יום  30באפריל שאחרי תאריך
הדין וחשבון.

שינויים בהנהלה
) .48א(

מבטח יודיע בכתב למפקח על כל שינוי של

הדירקטורים או מנהלי העסקים שלו בתוך  21ימים מיום
השינוי.

תאריך שונה
.45

וחשבון לפי סעיף זה מבטח שחדל לקבל עסקי ביטוח,
ולקבוע דרכי פרסום שונות למבטח שאין בפרסום הדין

דין וחשבון של םוכן תאגיד
.44

)ג(

המפקח רשאי לפטור מחובת פרסום הדין

)ב(

סוכן ביטוח שהוא תאגיד יודיע בכתב למפקח

המפקח רשאי ,מטעמים שיירשמו ,להתיר למבטח

על כל שינוי ש ל הדירקטורים או מנהלי העסקים שלו

או לסוכן ביטוח לערוך את הדין וחשבון הכספי השנתי

או ש ל העוסקים בשמו בתיווך ,בתוך  21ימים מיום

לתאריך שונה מן האמור בסעיפים  42ע ד .44

השינוי.״

פרטי דין וחשבון

לפםקה)(34

 .46שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר

במטרה לאפשר למפקח לזהות גורמים המשפיעים

לעריכתו

על ניהול עניני המבטח בדרך העשויה לעלות כדי שליטה

ש ל דין וחשבון כספי שנתי ש ל מבטח ו ש ל סוכן ביטוח

בפועל בלא היתר שליטה מהמפקח ,מוצע כי בפרוטוקול

שהוא תאגיד ,וכן הוראות כאמור לענין דין וחשבון כספי

הנוכחים,

תוכנו ,מידת פירוטו ועקרונות חשבונאיים
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אסיפה

כללית של

מבטח

יפורטו

שמות

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ב(

המפקח רשאי לדרוש ממי שנכח או ממי שהצביע באסיפה

כללית מסוימת של מבטח ,פרטים בדבר זהותו ,פרטים בדבר זהותו של
מי שהוא פועל כשלוח או כנאמן בעבורו ,ואם הוא תאגיד  -פרטים
בדבר השולטים בו.״;
)(35

בסעיף - 50
)א(

בסעיף קטן )א( ,במקום ״דירקטור או מנהל עסקים שלהם״ יבוא ״נושא משרה

בהם״;
)ב(
)(36

סעיף קטן )ב(  -בטל;

אחרי סעיף  50יבוא:

״סודיות

לא יגלה אדם ידיעה ולא יראה מסמך שנמסרו לו מכוח

50א.

תפקידו או סמכויותיו לפי חוק זה ,אלא לצורך הליך פלילי ,או אם
המפקח ראה צורך בכך לשם דיון בוועדה.

מסירת מידע
לרשות פיקוח
בישראל

50ב.

)א(

על אף הוראות סעיף 50א ,רשאי המפקח לגלות ידיעה או

להראות מסמך לרשות ניירות ערך כמשמעותה בסעיף  2לחוק ניירות
ערך ,התשכ״ח ,1968-ולמפקח על הבנקים שמונה לפי הוראות סעיף
 5לפקודת הבנקאות) 1941 ,בסעיף זה  -הגוף הנעבר( ,ובלבד שנוכח
כי הידיעה או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידיו של הגוף
הנעבר.
)ב(

לא יגלה אדם ידיעה ולא יראה מסמך שנמסרו לו לפי

הוראות סעיף זה.
מסירת מידע
לרשות פיקוח
במדינת חוץ

50ג.

)א(

על אף הוראות סעיף 50א רשאי המפקח למסור ידיעה או

מסמך שבידיו לרשות מוסמכת במדינת חוץ שתפקידה לפקח על מי
שעוסק בביטוח או בתיווך לענין ביטוח ,באותה מדינה.
)ב(

המפקח לא ימסור ידיעה או מסמך לפי הוראות סעיף קטן

)א( אלא אם כן נוכח כי התמלאו שניים אלה:
ד ב ר י
המצביעים בהצבעה ,שיעור ההחזקות שמכוחן הצביעו
ואופן הצבעתם בענינים העשויים להעיד על יכולת לכוון
פעילות .בנוסף ,מוצע כי למפקח תהיה סמכות לדרוש
ממי שנוכח או ממי שהצביע באסיפה הכללית של מבטח
פרטים בדבר זהותו של מי שהוא פועל כשלוח או כנאמן
בעבורו ,ואם הוא תאגיד  -פרטים בדבר השולטים בו.
לפםקה)(35

לפםקה)(36
מוצע לקבוע כי לא יהיה ניתן לגלות מידע או מסמך
שנמסרו לאדם במסגרת מילוי תפקידו או סמכויותיו לפי
החוק ,אלא לצורך כל הליך פלילי שהוא )גם אם אותו
הליך פלילי אינו נוגע לעבירה על פי חוק זה( או אם
המפקח ראה בכך צורך לשם דיון בוועדה המייעצת.
כדי להבטיח את שיתוף הפעולה הנדרש לשם

מוצע לבטל את סעיף )50ב(,

ולקבוע את חובת

הסודיות בסעיף 50א המוצע.
וזה נוסח סעיף )50ב( לחוק הפיקוח על הביטוח
שמוצע לבטלו:
״)ב(

ה ם ב ר

לא יגלה אדם ידיעה או מסמך שנמסרו לו לפי

סעיף זה אלא אם המפקח ראה צורך בכך לענין הליכים
פליליים ב ש ל עבירה על חוק זה או לענין דיון בוועדה.״
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

פיקוח על גופים מוסדיים וכדי לשפר ולייעל את הפיקוח
האמור ,מוצע לקבוע כי המפקח יהיה

רשאי לגלות

ידיעה או להראות מסמך לרשות ניירות ערך ולמפקח על
הבנקים.
בנוסף ,לאור הגברת הפעילות הפיננסית במישור
הבינלאומי ,ושיתוף הפעולה הנדרש כתוצאה מכך בין
רשויות הפיקוח והאכיפה במדינות שונות ,מוצע לאפשר
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)(1

הידיעה או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידיה

של הרשות המוסמכת ,בפיקוח על גופים כאמור בסעיף
קטן )א(;
)(2

הרשות המוסמכת אישרה שחלה עליה חובת סודיות

בדומה להוראות סעיף 50א ,או שהתחייבה שלא להעביר
את הידיעה או המסמך לאחר.
)ג(
כי

המפקח לא ימסור ידיעה או מסמך כאמור אם נקבע

מסירתם עלולה לפגוע בחקירה תלויה

ועומדת או בביטחון

המדינה.״;
סעיפים  51עד  - 53בטלים;

)(37

) (38אחרי סעיף  59יבוא:
״

מ

ת

ב

ב

ט

י

ח

ע

ה

ב

ש

ם

הוראות סעיף  54לחוק הפיקוח על קופות גמל יחולו ,בשינויים

59א.

המחויבים ,לגבי

תביעה

בשם

מבטח

בשל נזק

שנגרם

לנכסים

המנוהלים בידיו לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה או בשל נזק
שנגרם למבוטחים בביטוחים תלויי תשואה.״;

ד ב ר י
למפקח למסור ידיעה או מסמך לרשות המפקחת על עסקי
הביטוח או על תיווך לענין ביטוח במדינת חוץ ,בכפוף
לקיומם ש ל התנאים המצטברים האלה :המידע נדרש
לצורך מילוי תפקידיה ש ל הרשות האמורה במדינת
החוץ ובכפוף לקיומה של חובת סודיות שהתחייבה בה
אותה רשות.
ע ו ד מוצע לקבוע כי המפקח לא ימסור מידע העלול
לפגוע בביטחון המדינה או בחקירה תלויה ועומדת.
לפםקה)(37
מוצע לבטל את סעיפים  51ע ד  53לחוק הפיקוח
על הביטוח שענינם קנס על אי־הגשת חשבון בהתאם
להוראות סעיפים  42ע ד  44לחוק או אי־מסירת ידיעה
בהתאם להוראות סעיף  50לחוק ,וזאת ב ש ל הוספת פרק
טי 1שענינו עיצום כספי וקנס אזרחי ,וקביעת עיצום כספי
על הפרות אלו לפי סעיף 92א)ב( המוצע בפרק האמור.
וזה נוסח סעיפים  51ע ד  53לחוק הפיקוח שמוצע
לבטלם:
״קנם על אי הגשת דין וחשבון
) .51א(

מי ש ל א הגיש דין וחשבון כאמור בסעיפים 42

ע ד  44או לא מסר ידיעה או מסמך במועד ש נ ד ר ש לכך
כאמור בסעיף  ,50יוטל עליו קנס ש ל  200שקלים ב ע ד כל
יום ש ל פיגור ,זולת אם הוארך המועד לפי סעיף .103
)ב(

הודעה על הטלת הקנס ישלח המפקח למי

שעליו הוטל.
)ג(
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על גביית הקנס תחול פקודת המסים )גביה( .4

ה ם ב ר
םמכות המפקח להקטין את הקנם
) .52א(

המפקח רשאי להקטין את הקנס או לוותר

עליו לחלוטין אם הוכח להנחת דעתו ,בבקשה מנומקת
שהוגשה בתוך  30ימים מקבלת ההודעה על הטלת הקנס,
שהפיגור בהגשת הדו״ח לא נגרם ב ש ל מעשה או מחדל
התלויים במי שחויב בקנס.
)ב(

סירב המפקח לבקשה ,יודיע את החלטתו

המנומקת למבקש.
האחריות הפלילית שמורה
) .53א(

הטלת קנס לפי סעיף  51לא תגרע מאחריותו

הפלילית ש ל החייב בהגשת הדו״ח; ויתר המפקח על
הקנס לחלוטין ,לא תוגש נגד החייב תביעה פלילית על
אי הגשת הדו״ח.
)ב(

הוגשה נגד החייב בהגשת הדו״ח תביעה

פלילית על אי הגשת הדו״ח ,לא יחויב בתשלום הקנס
לפי סעיף  ,51ואם שילם קנס כאמור  -יורה המפקח על
החזרתו לו.״
לפםקה)(38
מוצע להחיל את הוראת סעיף  54לחוק הפיקוח
על קופות גמל גם לענין תכניות ביטוח תלויות תשואה
ולאפשר

ליועץ המשפטי

לממשלה ,לבקשת המפקח,

לתבוע בשם המבטח ,דירקטור או נושא משרה אחר בו,
ב ש ל נזק שנגרם למבוטחים בתכניות ביטוח תלויי תשואה
שהוא מנהל ,ממעשה או מחדל בניגוד לחובותיו על פי דין
)לענין הדמיון בין תכניות ביטוח תלויות תשואה לקופות
גמל ,ראו גם את דברי ההסבר לפסקה ).((30

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)(39

בסעיף )60א( ,בסופו יבוא ״ובענינים אחרים הקשורים בלקוחותיהם״;

)(40

בסעיף 62א ,במקום ״ 38ו־39״ יבוא ״36א 39 ,38 ,ו־42א״;

)(41

האמור בסעיף 62ב יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)ב(

בתובענה נגד מבטח ,רשאי בית המשפט להתחשב גם בנזק הצפוי מניהולה

של התובענה כתובענה ייצוגית ,לנתבע ,לכלל מבוטחיו ולציבור ,לעומת התועלת
הצפויה מניהולה בדרך זו לקבוצה ולציבור.״;
בסעיף )68א( -

)(42

)א(

ברישה ,במקום ״שדירקטורים שלו או מנהלי עסקיו נהגו״ יבוא ״שנושא

משרה בו נהג״;
)ב(

בפסקה ) ,(1במקום ״דירקטור ,מנהל עסקים״ יבוא ״נושא משרה״;

)ג(

במקום פסקה ) (2יבוא:
״)(2

להשעות

נושא

משרה

במבטח

שיקבע,

לתקופה

או

להעבירו

מתפקידו;״;
)(43

בסעיף  ,69אחרי ״שהושעה״ יבוא ״או שהועבר מתפקידו״;

)(44

בסעיף  ,73במקום ״יהיו כל דירקטור או מנהל עסקים של המבטח״ יבוא ״יהיה כל

נושא משרה במבטח״ ואחרי ״הוראת השעיה״ יבוא ״או שהועבר מתפקידו״;
בסעיף 78ב -

)(45

בסעיף קטן )א( -

)א(
)(1

בהגדרה ,״המפקח״ ,במקום ״לרבות הממונה כהגדרתו בתקנות קופות

גמל״ יבוא ״אף אם פעל בתוקף סמכותו לפי תקנות קופות גמל או חוק הפיקוח
על קופות גמל״;
ד ב ר י
לפםקה)(39
סעיף  60לחוק הפיקוח על הביטוח מסמיך את
המפקח לברר תלונות ציבור שראה בהן ממש בדבר פעולה
ש ל מבטח או ש ל סוכן ביטוח בעניני ביטוח .מוצע לקבוע,
למען הסר ספק ,כי סמכותו של המפקח לפי סעיף  60לחוק
חלה ,בנוסף לסמכותו לענין בירור תלונות בדבר פעולה
בעניני ביטוח כאמור ,גם על ענינים אחרים הקשורים
בלקוחות ,דוגמת מתן הלוואות ,משכנתאות או ערבויות
ופעולות אחרות שאינן בזיקה לחוזה ביטוח דווקא.
לפםקה)(40
מוצע להרחיב את העילות שבשלהן יכול תובע

ה ם ב ר
התנאים ההכרחיים לאישורה ש ל תובענה ייצוגית לפי
הוראות החוק .כדי למנוע פגיעה במבוטחים אחרים עקב
תובענה ייצוגית ,וכדי להבטיח את יציבותו ש ל המבטח
והשמירה על יכולתו להמשיך ולקיים את התחייבויותיו,
מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי להתחשב ,בין
שאר השיקולים לאישור התובענה כתובענה ייצוגית,
גם בנזק הצפוי למבטח ,לכלל מבוטחיו ולציבור ,לעומת
התועלת הצפויה מניהול התובענה ככזו.
הוראה

דומה קבועה היום בסעיף 16ב)ב( לחוק

הבנקאות )שירות ללקוח( ,התשמ״א.1981-
לפםקאות ) (42עד )(44

לפי סעיף 62א ,לתבוע בתובענה ייצוגית ולהוסיף את

סעיף  68לחוק הפיקוח על הביטוח קובע את

ההוראות המוחלות לגבי תכניות ביטוח תלויות תשואה

ההוראות

שרשאי לתת המפקח ,באישור שר האוצר

והוראות הנוגעות להגשה ופרסום ש ל פרט מטעה בדוח

ולאחר התייעצות עם הוועדה ,אם הוא סבור כי המבטח

או בהודעה.

אינו יכול לקיים את התחייבויותיו או שנושאי המשרה בו

לפםקה)(41
סעיף 62ב לחוק הפיקוח על הביטוח קובע את
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

נהגו בדרך העלולה לפגוע בניהולו התקין .מוצע להחליף
את ההוראה הנוגעת לסמכותו ש ל המפקח להשעות
נושא משרה בנסיבות האמורות )פסקה ) (2לסעיף )68א((,
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)(2

בהגדרה ״עודף אקטוארי״ ,״גירעון אקטוארי״ ו״איזון אקטוארי״ ,בסופה

יבוא ״ואם נקבעו הוראות לפי סעיף  ,42כפי שהוחל בסעיף  40לחוק הפיקוח
על קופות גמל -בהתאם לאותן הוראות״;
)(3

אחרי ההגדרה ״עודף אקטוארי״ ,״גירעון אקטוארי״ ו״איזון אקטוארי״

יבוא:
״״קופת גמל לקצבה״  -מבטח שניתן לו רישיון כאמור בסעיף )15א;(1

)ב(

)(4

ההגדרה ״קרן ותיקה״  -תימחק;

)(5

ההגדרה ״תקנות קופות גמל״  -תימחק;

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״בתקנות קופות גמל״ יבוא ״בחוק הפיקוח על קופות

גמל״;
)(46

בסעיף )87ג( ,במקום ״או במנהל עסקים״ יבוא ״במנהל עסקים או בנושא משרה״;

)(47

במקום סעיף 92א יבוא:
״פרק טי - 1עיצום כםפי וקנם אזרחי

ע

י

צ

ו

ם

כ ס פ י

92א.

בסעיף זה ,״הסכום הבסיסי״  -סכום כמפורט להלן ,לפי

)א(

הענין:
)(1

לגבי מבטח  150,000 -שקלים חדשים;

)(2

לגבי סוכן תאגיד ותאגיד אחר שאינו מבטח 75,000 -

שקלים חדשים;
)(3

לגבי

יחיד

שאינו

סוכן

יחיד

25,000 -

שקלים

חדשים;
)(4

ד ב ר י
ולקבוע כי המפקח יהיה מוסמך להשעות את נושא

המשרה לתקופה שיקבע או להעבירו מתפקידו.

״)(2

ה ם ב ר
״תקנות קופות גמל״  -תקנות מס הכנסה )כללים לאישור
ולניהול קופות גמל( ,התשכ״ד.1964-״

וזה נוסח סעיף )68א() (2שמוצע להחליפו:
להשעות

לגבי סוכן יחיד  12,500 -שקלים חדשים.

לפםקה )(46

דירקטור ש ל המבטח או מנהל

מוצע לתקן את סעיף )87ג( לחוק הפיקוח על הביטוח

עסקים שלו לתקופה ש ל א תעלה על שלושה חודשים;״.

ולהוסיף נושא משרה כגורם שיראו גם אותו ,לענין אגודה

לפםקה )(45

עותומנית ,כאילו מדובר במי שרשאי לפעול בשמה על פי

מוצע להתאים את הוראות פרק זי 1לחוק הפיקוח

על הביטוח להצעת חוק קופות גמל .מוצע לתקן את

ההפניות להגדרות שבפקודת מס הכנסה או שבתקנות
מס הכנסה

)כללים

לאישור

ולניהול

קופות

גמל(,

התשכ״ד ,1964-באופן שיתייחסו להגדרות בחוק קופות

גמל ולבטל הגדרות שהוספו לסעיף  1לחוק הפיקוח על

הביטוח ,בפרק המוצע .תיקונים אלה הם טכניים במהותם

והם נעשו באופן שאינו משנה מההוראות המהותיות של

הפרק האמור.

ואלה ההגדרות שמוצע לבטל:
״״קרן ותיקה״  -מבטח שהוא קרן ותיקה כמשמעותה
בתקנות קופות גמל;
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תקנותיה.
לפםקה )(47
מערכת האכיפה המוצעת בחוק מוסדרת באמצעים
שונים ,ביניהם סנקציות מינהליות כגון ביטול רישיונות
והיתרים ,הוראות פיקוח נוספות ש ל המפקח וכלי אכיפה
שונים ,כגון :עיצום כספי ,קנס אזרחי ועבירה פלילית.
ל צ ד האמצעים הפליליים והמינהליים המוצעים
בחוק ,מוצע להעניק למפקח אמצעי אכיפה יעיל ומהיר
ש ל הטלת עיצום כספי או קנס אזרחי על מפרי החוק.
ע ד כה לא נעשתה אבחנה בחקיקה

בין עיצום

כספי לקנס אזרחי ,והללו שימשו כמונחים נרדפים .כך
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)ב(

היה למפקח יסוד סביר להניח כי מבטח או סוכן תאגיד לא

הגישו למפקח דוחות והודעות לפי סעיף  42או כי מבטח ,סוכן ביטוח,
נושא משרה בהם או כל אדם אחר המועסק בהם לא מילאו אחר
דרישה שניתנה להם לפי סעיפים  50או  ,73רשאי הוא להטיל עליהם
עיצום כספי בשיעור שלושה אחוזים מהסכום הבסיסי ,בעד כל יום
שבו נמשכת ההפרה.
)ג(

היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם שחלה עליו חובת

דיווח על החזקת אמצעי שליטה לפי הוראות סעיף 34א ,לא דיווח על
כך לפי הוראות אותו סעיף ,כי מבטח ,סוכן ביטוח או אדם אחר הפר
הוראה מהוראות המפקח שניתנו לפי סעיף )2ב( או כי אדם שנכח
או שהצביע באסיפה כללית של מבטח לא מסר למפקח פרטים ,לפי
דרישתו ,בהתאם להוראות סעיף 48א)ב( ,רשאי הוא להטיל עליו
עיצום כספי בסכום הבסיסי.
)ד(

היה לממונה יסוד סביר להניח כי מבטח עשה אחד מאלה,

רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי:
)(1

לא מסר למבוטח פוליסה ,בניגוד להוראות סעיף )2א(

לחוק חוזה הביטוח ,התשמ״א;1981-

ד ב ר י

ה ם ב ר

למשל נקרא ההסדר הקבוע בחוק השקעות משותפות

שיקול דעת המפקח ,לא ייפתח בהליכים פליליים וזאת

בנאמנות התשנ״ד - 1994-קנס אזרחי .לעומת זאת ,בחוק

לנוכח מורכבות ההליך הפלילי לעומת הצורך באכיפה

איסור הלבנת הון ,התש״ס ,2000-כונה הסדר דומה בשם
 עיצום כספי .מוצע ליצור אבחנה בין המונחים השונים,כך שהרשות המינהלית תוסמך להטיל עיצום כספי
כל אימת שהפרת הוראות החוק אינה מהווה במקביל
גם

עבירה פלילית ,ואילו הסמכות להטיל קנס אזרחי

תוענק כל אימת שהפרת הוראות החוק מהווה גם עבירה
פלילית .במקרים האחרונים על הרשות המינהלית לשקול
את התועלת בהעדפת אמצעי אחד על פני האמצעי
האחר ,והמינוח השונה ייצור בהירות לגבי שיקול הדעת
המופעל על ידי הרשות המינהלית.
החוק ,התיקון המוצע בו והתקנות מכוחם יוצרים
מערכת כללים לעיסוק בביטוח ובתיווך לענין ביטוח,
אשר בחלקם הם עניניים בעלי אופי טכני ו י ש לקבוע
סנקציה בגין הפרתם גם כאשר הם נעשו בלא רשלנות
ובלא מחשבה פלילית .הפרות מסוג זה ,אינן מתאימות
להיקבע כעבירות פליליות ,הן לנוכח העובדה שהחומרה
שבהן פחותה ,והן לנוכח מורכבות ההליך הפלילי הנדרש
לשם הוכחתן ,מוצע על כן לקבוע לגביהן עיצום כספי
ולא עבירה פלילית.
לגבי הפרות חמורות יותר ,אשר נקבע לגביהן כי
הללו יהוו עבירה פלילית רק אם נעשו במחשבה פלילית,
מוצע להעניק למפקח סמכות להטיל לגביהן קנס אזרחי
חרף ההליך הפלילי .הטלת הקנס האזרחי לא תגרע
מאחריותו הפלילית ש ל המפר ב ש ל ההפרה ומכל חבות
לפי כל דין.

יחד עם זאת,

במקרים המתאימים ,לפי
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מהירה ויעילה ונוכח נסיבות ההפרה.
על פי התיקון המוצע ,העיצום הכספי והקנס
האזרחי יהיו בשיעורים קצובים שאין לגביהם שיקול
דעת ,וזאת לנוכח הכלים השונים המצויים בידי הרשות
המינהלית והרשות השופטת .ואולם ,ה ש ר בהסכמת שר
המשפטים ,רשאי לקבוע סוגי מקרים ונסיבות שבהם
רשאי המפקח להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי נמוכים
מן הקבוע בחוק.
סכומי העיצום הכספי ישתנו בהתאם למיהות
המפר :מבטח ,סוכן תאגיד ותאגיד אחר שאינו מבטח,
יחיד שאינו סוכן יחיד וסוכן יחיד .גובה הקנס האזרחי
שיוטל ייגזר מגובה הקנס הקבוע ל צ ד העבירה הפלילית
והוא מהווה  10אחוזים ממנו .גם כאן ישתנה גובה הקנס
לפי מיהותו ש ל מבצע העבירה ,וחומרת העבירה.
על עיצום כספי וקנס אזרחי לפי התיקון המוצע
יחולו ההוראות האלה:
הקנס יוטל על פי דרישה ש ל המפקח; דרישה כאמור
תוצא לאחר שתינתן אפשרות למי שאליו נועדה ,להשמיע
את טענותיו ,ויהיה ניתן לערער עליה לבית המשפט ,אשר
יהיה רשאי לעכב את תשלום העיצום הכספי או הקנס;
הקנס ישולם לאוצר המדינה .להפרה נמשכת נקבע ,נוסף
על הקנס הקצוב ,גם קנס יומי ,ולהפרה חוזרת ,נקבעה
תוספת ש ל מחצית מן הסכום שהיה ניתן להטיל עליה
אילו בוצעה לראשונה .כדי להגדיל את יסוד ההרתעה
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)(2

לא השתתף באסיפה כללית של תאגיד ,בניגוד

להוראות סעיף קטן )א( של סעיף  31לחוק הפיקוח על קופות
גמל ,כפי שהוחל בסעיף 36א לחוק זה ,או לא מילא אחר
ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן)ב( של סעיף  31האמור;
)(3

לא כלל בפרוטוקול האסיפה הכללית שלו את

הפרטים הדרושים לפי הוראות סעיף 48א)א(;
עדכון עיצום
כספי

92ב.

)א(

המפקח רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב1-

בינואר של כל שנה ,לפי שיעור השינוי שחל במדד ,מהמדד האחרון
שפורסם לפני יום השינוי לעומת המדד האחרון שפורסם לפני כניסתו
לתוקף של פרק הי לחוק הגברת התחרות וצמצום הריכוזיות וניגודי
הענינים בשוק ההון בישראל ,התשס״ה ;2005-כן רשאי המפקח לעגל
את סכום העיצום הכספי לסכום הקרוב שהוא מכפלה של  10שקלים
חדשים.
)ב(

המפקח יפרסם בהודעה ברשומות את סכום העיצום

הכספי המעודכן.
קנס אזרחי

92ג.

)א(

היה למפקח יסוד סביר להניח כי נעשה מעשה או מחדל

שקבועה בשלו עבירה לפי סעיף  ,104רשאי הוא להטיל על עושה
המעשה או המחדל קנס אזרחי בשיעור עשרה אחוזים מהקנס הקבוע
לו לפי הסעיף האמור.
)ב(

המפקח ידווח ליועץ המשפטי לממשלה ,אחת לשישה

חודשים ,על קנסות אזרחיים שהוטלו לפי סעיף זה בשל עבירה לפי
פסקאות ) (13) ,(7ו־) (17של סעיף )104ב(; הדיווח ייערך במתכונת
ויכלול פרטים ,כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה.
סכומים
מופחתים

92ד.

שר האוצר ,בהסכמת שר המשפטים ,רשאי לקבוע בכללים

מקרים ,נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי או
קנס אזרחי בסכום הנמוך מהקבוע בחוק זה ,ובשיעורים שיקבע.

הפרה נמשכת
והפרה חוזרת

92ה.

)א(

בהפרה נמשכת ,למעט הפרה כאמור בסעיף 92א)ב(,

ייווסף על העיצום הכספי או על הקנס האזרחי הקבוע לאותה הפרה,
החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.
)ב(

בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי או על הקנס

האזרחי שניתן היה להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה ,סכום
השווה למחצית העיצום הכספי או הקנס כאמור; לענין זה ,״הפרה
חוזרת״  -הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיפים 92א ו־92ג,
בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על
המפר עיצום כספי או קנס אזרחי או שבשלה הורשע.
דרישת העיצום
הכספי או הקנס
האזרחי ותשלומו

92ו.

עיצום כספי או קנס אזרחי ישולמו לפי דרישת המפקח ,בתוך

שלושים ימים מיום מסירתה; הדרישה תוצא לאחר שנמסרה הודעה
למי שאליו נועדה הדרישה ,על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות
לטעון את טענותיו; בהודעה כאמור יצוין כי בשל הפרה נמשכת יחויב
המפר בעיצום כספי או בקנס אזרחי נוסף לפי הוראות סעיף 92ה.
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סכומי עיצום
כספי וקנס
אזרחי מעודכנים
הפרשי הצמדה
וריבית

העיצום הכספי והקנס האזרחי יהיו לפי הסכום המעודכן ביום

92ז.

הדרישה לתשלום ,ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה
על עיכוב תשלומו  -לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
לא שולם עיצום הכספי או קנס האזרחי במועד ,ייווספו

92ח.

עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית
והצמדה ,התשכ״א) 1961-בפרק זה  -הפרשי הצמדה וריבית( ,עד
28

תשלומו.
92ט.

גביה

עיצום כספי וקנס אזרחי ייגבו לאוצר המדינה ,ועל גבייתו

תחול פקודת המסים )גביה( .
29

שמירת אחריות

92י.

פלילית

בשל הפרה.

)א(
)ב(

תשלום קנס אזרחי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם
הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה לפי חוק זה ,לא

יחויב בשלה בתשלום קנס אזרחי ,ואם שילם  -יוחזר לו הסכום
ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום
החזרתו.
פרסום על
הטלת קנס

הוטל עיצום כספי או קנס אזרחי לפי פרק זה ,רשאי המפקח

92יא.

להורות למי שחייב בתשלום העיצום או הקנס להודיע למבוטחים או
לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה את דבר הטלת העיצום או
הקנס ,את שמו של החייב בתשלום ,את מהות ההפרה שבשלה הוטל
ונסיבותיה ואת סכום העיצום או הקנס.
92יב.

ערעור

)א(

על דרישה לתשלום עיצום כספי או קנס אזרחי ניתן

לערער לפני בית משפט השלום בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה
הדרישה.
)ב(

אין בהגשת הערעור כדי לעכב תשלום עיצום כספי או

קנס אזרחי ,אלא אם כן הסכים לכך המפקח או הורה בית המשפט
אחרת.
)ג(

התקבל הערעור ,יוחזר העיצום הכספי או הקנס האזרחי,

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.״;
)(48

בכותרת פרק יי ,בסופה יבוא ״ועונשין״;

)(49

סעיפים  93ו־ - 94בטלים;
דברי

הםבר

שבעיצום הכספי ובקנס האזרחי ,יוסמך המפקח להורות

האוצר )שהוא גם המפקח על הביטוח( לציבור הרחב,

למי ששילם עיצום כספי או קנס אזרחי לפרסם את דבר

והדוח השנתי שהוא מוציא מדי שנה ,ביחס לגופים

חיובו בעיתון.

המפוקחים על ידו ,אין ע ו ד צורך בהגשת דוחות מיוחדים

לפםקה)(49
מוצע לבטל את סעיף  93לחוק הפיקוח על הביטוח
העוסק בדוחות של המפקח למועצה ,שכן מפאת הזמינות
הרבה של המידע הפיננסי והכספי של הגופים המוסדיים
שמעמיד הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד
28

ס״ח התשכ״א ,עמי  ;192התשמ״ז ,עמי .14

29

חוקי א״י ,כרך ב׳ ,עמי  ;1374התש״ן ,עמי .127

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

למועצה.
מוצע לבטל את סעיף  94לחוק הפיקוח על הביטוח
העוסק באי־תחולתן של הוראות בדבר הון עצמי של
מבטח

והפקדת פיקדון .כיום,

דרישות ההון העצמי

החלות על חברות מנהלות של קרנות פנסיה ,חלות מכוח
תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(,
התשכ״ד .1964-מוצע כי דרישות ההון העצמי על חברה
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)(50

בסעיף  ,97אחרי ״אצל מבטח״ יבוא ״או סוכן ביטוח״ ואחרי ״על המבטח״ יבוא

״או על סוכן הביטוח ,לפי הענין״;
)(51

בסעיף )102א( ,במקום ״)25ג(״ יבוא ״)25ג (1ו־)26ה(״;

)(52

במקום סעיף  104יבוא:

״ ע ו נ ש י ן

.104

בסעיף זה ,״הקנס הבסיסי״  -סכום כמפורט להלן ,לפי

)א(

הענין:
)(1

לגבי סוכן יחיד  -הסכום הקבוע בסעיף )61א() (4לחוק

העונשין;
)(2

לגבי יחיד שאינו סוכן יחיד  -פי שניים מהסכום

הקבוע בסעיף )61א() (4לחוק העונשין;
)(3

לגבי סוכן תאגיד ותאגיד אחר שאינו מבטח  -פי

שמונה מהסכום הקבוע בסעיף )61א() (4לחוק העונשין;
)(4

לגבי מבטח  -פי שישה עשר מהסכום הקבוע בסעיף

)61א() (4לחוק העונשין.
מי שעשה אחד מאלה ,דינו  -מאסר שלוש שנים או קנס

)ב(

בשיעור פי אחד וחצי מהקנס הבסיסי:
)(1

עסק בביטוח בלא רישיון ,או בענפי ביטוח שאינם

נקובים ברישיונו ,בניגוד להוראות סעיף ;14

ד ב ר י
מנהלת של קרן פנסיה ייקבעו מכוח חוק הפיקוח על
הביטוח ולא מכוח חוק קופות גמל ,המחליף את התקנות
האמורות ,שכן לפי הצעת חוק קופות גמל והצעת חוק
זו ,חברה כאמור תקבל רישיון מבטח לפי חוק הפיקוח על
הביטוח ולא לפי חוק קופות גמל .בנוסף ,מוצע לבטל את
החרגת קרנות הפנסיה מדרישת הפקדת הפיקדון ,שכן
מוצע ממילא לבטל דרישה זו על כלל המבטחים ,כאמור
בסעיף  (13)12לפרק המוצע.
וזה נוסח הסעיפים שמוצע לבטל:
״דין וחשבון המפקח
 .93אחת לשנה ימסור המפקח למועצה דין וחשבון על
התוצאות העסקיות ש ל המבטחים ומגמות ההתפתחות
ש ל משק הביטוח בישראל וכן על פעולות המפקח.
קופת גמל
.94

על מבטח שהוא קופת גמל כמשמעותה בסעיף

)47א( לפקודת מס הכנסה לא יחולו הוראות סימן גי לפרק
גי וסעיף .35״
לפםקה )(50
מוצע להסמיך את המפקח להטיל על סוכן ביטוח
את הוצאות הביקורת עליו ,בדומה לקבוע לגבי מבטח.
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ה ם ב ר
לפםקה)(51
לאור התיקון המוצע בסעיפים  (16)12ו־ (17)12בפרק
זה ,לענין שיקול הדעת ש ל המפקח באי־מתן רישיון לסוכן
יחיד ולסוכן תאגיד ,מוצע לתת למי שמבקש לקבל רישיון
סוכן יחיד ורואה את עצמו מקופח מהחלטת המפקח לפי
הוראת סעיף )25ג ,(1זכאות לערער על החלטת המפקח
לבית המשפט המחוזי ,ולא לתת זכאות לערער על החלטת
המפקח לפי סעיף )25ג( ,וזאת ב ש ל מהותן ש ל העילות
המפורטות בו לאחר התיקון המוצע .ע ו ד מוצע לתת זכות
ערעור למי שמבקש לקבל רישיון סוכן תאגיד ורואה את
עצמו מקופח מהחלטת המפקח לפי הוראות סעיף )26ה(,
שהוסף בסעיף  (17)12האמור.
לפםקאות) (52) ,(48ו(53)-
מוצע לתקן את סעיף  104לחוק הפיקוח על הביטוח
ולהוסיף את סעיף 104א ,כך שהעבירות המפורטות בהם
יחולקו לשתי רמות של חומרה ,בהתאם להפרה ולסוג
היסוד הנפשי :עבירות במחשבה פלילית ,כאשר הללו
מחולקות לשתי דרגות ש ל חומרה ,ועבירות המבוצעות
תוך כוונה מיוחדת כדי להטעות או לרמות.
מוצע כי גובה הקנס ל צ ד העבירות ישתנה בהתאם
למיהות המפר ,כאשר הקנס החמור ביותר מוטל על
מבטח.
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)(2

פעל בניגוד להוראה שנתן לו המפקח לפי הוראות

סעיף )23ב( ,בדבר ניהול עסקיו אחרי ביטול רישיון;
)(3

החזיק אמצעי שליטה במבטח או שלט במבטח ,בלי

שהיה בידו היתר ,בניגוד להוראות סעיף ;32
)(4

שלט שליטה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך,

בניגוד להוראות סעיף )32ג;(1
)(5

העביר אמצעי שליטה במבטח ,ביודעו שהנעבר זקוק

להיתר ואין בידו היתר ,בניגוד להוראות סעיף ;33
)(6

קיבל טובת הנאה

בקשר עם ניהול ביטוח תלוי

תשואה ,בניגוד להוראות סעיף )32ג( לחוק הפיקוח על
קופות גמל ,כפי שהוחל בסעיף 36א לחוק זה;
)(7

שילם עמלה או כל תמורה אחרת ,בניגוד להוראות

לפי סעיף )32ד( לחוק הפיקוח על קופות גמל ,כפי שהוחל
בסעיף 36א לחוק זה;

ד ב ר י

ה ם ב ר

יודגש ,למען הסר ספק ,כי אף שחלק מן העבירות

מאת דירקטור כדי לזכות בהגנה הקבועה בתיקון המוצע

בתיקון המוצע ענינן הפרת חובות המוטלות ברובן המכריע

אינם זהים לאלו הנדרשים מאת המנהלים הפעילים

על תאגיד )בדרך כלל המבטח( ,הרי שניסוחן ש ל העבירות

או בעלי התפקידים האחראים על התחום שבו בוצעה

הפליליות בסעיפים  104ו־104א ,באופן שכל מפר הוראה

העבירה,

שכן מתוקף תפקידם אינם מצויים בפעילות

מן הוראות המפורטת שם ,ולאו דווקא התאגיד ,נחשב

היומיומית ש ל התאגידים.

לעובר העבירה ,מאפשר את ייחוס ההפרה באופן עצמאי
לכל מי שפעל בשם התאגיד ,שהתנהגותו היא שיצרה
את העבירה.
הטלת

ואלה הסעיפים שמוצע לבטל:
״עונשין

אחריות

ישירה

כמוצע ,ראויה

מבחינה

ערכית ,שכן התאגיד כשלעצמו אינו יכול לעשות או
לחדול אלא באמצעות אלה הפועלים בעבורו ,ואין צדק
בכך שאלה שביצעו את מעשה ההפרה )או המחדל( וגרמו
לכך שהתאגיד יעבור עבירה פלילית ,לא יחויבו אף הם
באחריות פלילית למעשיהם.
בהשלמה לאחריות הישירה ש ל התאגיד ו ש ל מי
שפעל מטעמו ,מוצע להחליף את סעיף  105בסעיף חדש,
ולקבוע חובה על דירקטור ,מנהל פעיל בתאגיד ,שותף,
למעט שותף מוגבל ,וכן על בעל תפקיד אחר האחראי
מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה ,לפקח
ולעשות כל שניתן כדי למנוע ביצוע עבירות על ידי
התאגיד ,כאשר ביצוע על ידי התאגיד מהווה חזקה כי
נושאי המשרה בתאגיד הפרו את חובת הפיקוח שלהם.
יחד עם זאת ,יכול נושא משרה המואשם בהפרת חובת
פיקוח להוכיח כי עשה כל שיכולתו למנוע ביצוע עבירות.
חובת הפיקוח בחוק המוצע ,מוטלת גם על דירקטורים
בתאגיד ולא רק על מנהלים פעילים .זאת מאחר ולפי דיני
החברות הכלליים מוטלת על הדירקטורים חובה לפקח
על פעילותם ש ל האורגנים .לנוכח היותן ש ל ההפרות
הקבועות בחוק המוצע ,מהותיות לעצם פעילותן של
המבטחים ,י ש להטיל את חובת הפיקוח בענינים אלו גם
על הדירקטורים .יחד עם זאת ,ברור כי המעשים ש י י ד ר ש ו
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

) .104א(

מי שהפר הוראות סעיפים  ,14, 32או  ,33דינו

 מאסר ש ל ו ש שנים או קנס  100,000שקלים.)ב(

מי שהפר הוראות סעיפים )24, 28ב(30, 31 ,

או  41או הוראה שניתנה לפי סעיף )23ב( ,דינו  -מאסר
שנתיים או קנס  50,000שקלים.
)ג(

מבטח שהפר הוראה שנתן לו המפקח לפי

סעיפים )62א( 67 ,או  ,68דינו  -קנס .25,000
)ד(

מי שמסר ביודעין הודעה שאינה נכונה בכל

מסמך או תעודה שהגיש לצורך חוק זה או שהשיב ביודעין
תשובה שאינה נכונה בקשר לידיעה שנדרשה ממנו לפי
חוק זה ,דינו  -מאסר שנה או קנס  25,000שקלים.
)ה(

העובר על הוראה אחרת ש ל חוק זה או על כל

תקנה ,הוראה או דרישה שניתנו על פיו ,דינו  -מאסר
שישה חודשים או קנס  10,000שקלים.
)ו(

מי שפעל כדירקטור או כמנהל עסקים על אף

שהותלתה או הוגבלה סמכותו או בעת השעייתו לפי
סעיף  ,68ומי ש ל א מילא אחר דרישה שניתנה לו לפי סעיף
 ,73דינם  -מאסר ש ל ו ש שנים.
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ״א] 1981-תיקון
אחרון . . [4/4/04
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)(8

לא החזיר הוצאות ,דמי ניהול ,עמלה ,תמורה או כל

טובת הנאה אחרת ,בהתאם להוראות המפקח לפי סעיף
)32ה( לחוק הפיקוח על קופות גמל ,כפי שהוחל בסעיף 36א
לחוק זה;
)(9

תיאר תיאור מטעה ביחס לביטוח תלוי תשואה או

פרסם או גרם לפרסום שיש בו

תיאור מטעה כאמור,

בניגוד להוראות לפי סעיף )36ב( לחוק הפיקוח על קופות
גמל ,כפי שהוחל בסעיף 36א לחוק זה;
)(10

לא פרסם תיקון לפרסום שיש בו תיאור מטעה ביחס

לביטוח תלוי תשואה ,בהתאם להוראת המפקח לפי סעיף
)36ג( לחוק הפיקוח על קופות גמל ,כפי שהוחל בסעיף 36א
לחוק זה;
)(11

גבה דמי ביטוח שלא בהתאם להוראות שר האוצר

לפי סעיף ;37
)(12

הנהיג תכנית ביטוח שפרטיה לא הוגשו למפקח או

שינה את תנאי הביטוח ,את דמי הביטוח או תשלומים
אחרים ,בלי שהגיש למפקח הודעה על כך או בלא קבלת
היתר מאת המפקח ,בניגוד להוראות סעיף ;40
)(13

שילם דמי עמילות ,בניגוד להוראות לפי סעיף ;41

)(14

כלל פרט מטעה בדוח או בהודעה ,בניגוד להוראות

סעיף 42א או נתן הסכמתו כי דוח או מסמך שהכין ייכללו
בדוח או בהודעה כאמור ,ביודעו שיש בהם פרט מטעה;
)(15

ניהל את עסקיו בענף ביטוח חיים ,בניגוד להוראות

לפי סעיף ;54
)(16

תיאר תיאור מטעה עסקת ביטוח או כלל תיאור

מטעה בפרסום לציבור ,בניגוד להוראות סעיף ;55
)(17

עשה דבר שיש בו משום ניצול או הפעלת השפעה

בלתי הוגנת ,כדי לקשור עסקה של ביטוח בתנאים בלתי
סבירים או כדי לקבל תמורה העולה על התמורה המקובלת,
בניגוד להוראות סעיף ;58
)(18

לא תיקן ליקוי בהתאם להוראה שנתן המפקח ,לפי

הוראות סעיף )62א(;
)(19

לא מילא אחר הוראה שנתן המפקח לתיקון פגם או

למניעת פגיעה לפי הוראות סעיף ;65
)(20

הפר הוראה להפריש סכומים ,שנתן המפקח לפי

הוראות סעיף ;66
)(21

הפר הוראה שנתן המפקח לפי הוראות סעיפים 67

או ;68
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הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

כיהן כנושא משרה או כעובד אחר במבטח אף

)(22

שהותלתה או הוגבלה סמכותו לפי הוראות סעיף ,68
או כיהן כנושא משרה במבטח אף שהושעה או הועבר
מתפקידו לפי הוראות אותו סעיף;
לא הודיע למבוטחים או לא פרסם את דבר הטלת

)(23

העיצום הכספי או הקנס האזרחי ,בהתאם להוראות
המפקח לפי סעיף 92יא.
)ג(

מי שעשה אחד מאלה ,דינו  -מאסר שנתיים או הקנס

הבסיסי:
)(1

לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון מבטח,

בניגוד להוראות סעיף ;14
)(2

עסק בתיווך לענין ביטוח ,ואינו אחד מהמנויים

בפסקאות ) (1ו־) (2של סעיף )24א( ,או שעסק בתיווך לענין
ביטוח שלא בהתאם לתנאים המפורטים באותן פסקאות;
)(3

עסק בתיווך לענין ביטוח בין אדם שאינו מבטח לבין

תושב חוץ או סוכנו שאינם בעלי רישיון לפי חוק זה,
בניגוד להוראות סעיף )31א(;
)(4

שלט בסוכן תאגיד בלא היתר ,בניגוד להוראות סעיף

)32ב(;
)(5

הפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי סעיף  ,32בניגוד

להוראות אותו סעיף;
)(6

העביר אמצעי שליטה בסוכן תאגיד ,ביודעו שהנעבר

זקוק להיתר ואין בידו היתר ,בניגוד להוראות סעיף ;33
)(7

לא החזיק בהון מניות מינימלי ובעודף מינימלי של

נכסים לעומת התחייבויות ,בהתאם להוראות שקבע שר
האוצר לפי סעיף ;35
)(8

פעל בניגוד להוראות בדבר ניהול עסקים שנקבעו או

שניתנו לפי סעיף ;36
)(9
)(10

קיבל עסקי ביטוח ,בניגוד להוראות סעיף )41א(;
לא מינה אורגן ,נושא משרה או בעל תפקיד אחר

במבטח ,בהתאם להוראות לפי סימן אי 1לפרק די ,ולענין
ועדת השקעות תלויות תשואה  -לרבות בהתאם להוראות
לפי סעיף  11לחוק הפיקוח על קופות גמל ,כפי שהוחל
בסימן האמור ,או מינה אורגן ,נושא משרה או בעל תפקיד
כאמור שלא בהתאם להוראות האמורות;
)(11

כיהן כנושא משרה או בעל תפקיד אחר במבטח ,או

פעל במסגרת תפקידו כאמור ,בניגוד להוראות לפי סימן
אי 1לפרק די ,ולענין חבר ועדת השקעות תלויות תשואה
 לרבות בניגוד להוראות לפי סעיף  11לחוק הפיקוח עלקופות גמל ,כפי שהוחל בסימן האמור;
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)(12

חישב את שוויים של נכסים לכיסוי התחייבויות

תלויות תשואה בניגוד להוראות שר האוצר לפי סעיף
)33א( לחוק הפיקוח על קופות גמל ,כפי שהוחל בסעיף
36א לחוק זה;
)(13

לא מילא אחר ההוראות לפי סעיף )33ב( לחוק

הפיקוח על קופות גמל ,כפי שהוחל בסעיף 36א לחוק זה,
לענין אופן חישוב שווים של נכסים לכיסוי התחייבויות
תלויות תשואה;
)(14

לא חישב תשואה שהשיג מבטח בביטוח תלוי

תשואה ,או לא זקף את הרווחים והפסדים למבוטחים,
באופן ובמועדים שקבע שר האוצר לפי סעיף  34לחוק
הפיקוח על קופות גמל ,כפי שהוחל בסעיף 36א לחוק זה,
או לא מילא אחר התנאים שקבע השר לפי הוראות סעיף
 34האמור לענין כספים חדשים שהפקידו מבוטחים;
)(15

לא שלח למבוטחים בביטוח תלוי תשואה דוחות

תקופתיים ודוחות נוספים ,בהתאם להוראות לפי סעיף  35לחוק
הפיקוח על קופות גמל ,כפי שהוחל בסעיף 36א לחוק זה;
)(16

לא מילא אחר ההוראות לפי סעיף )36א( לחוק

הפיקוח על קופות גמל ,כפי שהוחל בסעיף 36א לחוק זה,
בדבר פרסום ביטוחים תלויי תשואה;
)(17

התנה עשיית ביטוח בהתקשרות אחרת ,בניגוד

להוראות סעיף ;57
)(18

פעל בחיסול עסקי מבטח שלא בהתאם להוראות

שנתן לו המפקח לפי סעיפים  63או ;64
)(19

השתמש במילה ״ביטוח״ או במילה הנגזרת ממנה

בשם שבו הוא מנהל עסקים ,בלא היתר מאת המפקח,
בניגוד להוראות סעיף .100
ע ב י ר ה

ל ה ט ע
ל ר מ ו

כ ד י

ת

ות

א ו

מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף  104כדי לרמות

104א.

או להטעות מבוטח או מי ששוקל להתקשר בחוזה ביטוח ,דינו  -מאסר
חמש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מן הקנס הקבוע לאותה עבירה.

ק נ ס

ב ע ב י ר ה

בעבירה נמשכת רשאי בית המשפט להטיל לכל יום שבו

104ב.

נמשכת העבירה ,נוסף על כל עונש אחר ,קנס בשיעור החלק החמישים

נ מ ש כ ת

של הקנס שהוא רשאי להטיל על אותה עבירה.״;
)(53

במקום סעיף  105יבוא:

״חובת פיקוח

.105

)א(

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למני־

עת עבירה לפי סעיף  104בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר
הוראה זו ,דינו  -הקנס הקבוע לאותה עבירה אילו הוטל על יחיד.
)ב(

נעברה עבירה לפי סעיף  104בידי תאגיד או בידי עובד

מעובדיו ,חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה
בסעיף קטן )א( ,אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את
העבירה.
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בסעיף זה ,״נושא משרה״  -דירקטור ,מנהל פעיל בתא־

)ג(

גיד ,שותף ,למעט שותף מוגבל ,או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם
התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.״;
אחרי סעיף  111יבוא:

)(54
״ פ ר ס ו ם

מ

פ

ק

ה

ו

ר

א

ו

ת

111א.

הוראות המפקח שניתנו מכוח חוק זה ,אין חובה לפרסמן

)א(

ברשומות ,ואולם המפקח יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות

ח

כאמור שהן בנות פועל תחיקתי ועל מועד תחילתן.
)ב(
תחיקתי

הוראות המפקח שניתנו מכוח חוק זה שהן בנות פועל
וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי המפקח

ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר ,ורשאי שר האוצר
לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.״
.13

בחוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה , 19 75-בתוספת ,בסופה יבוא:
30

״)(20

הוועדה המייעצת והמועצה המייעצת לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

)ביטוח( ,התשמ״א.1981-״

תיקון חוק
החברות
הממשלתיות

) .14א( מבטח שהוא אגודה שיתופית ושאינו קופת גמל לקצבה ,שערב יום תחילתו חוק הפיקוח על
של חוק זה )בסעיף זה -יום התחילה( היה בידיו רישיון מבטח שניתן לו לפי סעיף )15א() (1עסקי ביטוח -
הוראות מעבר
לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו במועד האמור ,רשאי להמשיך ולעסוק בעסקי ביטוח,
בכפוף להוראות חוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו בחוק זה ,אף שאינו חברה כהגדרתה בחוק
החברות ,ואולם הוראות סימן אי 1לפרק די לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו בסעיף (31)12
לחוק זה ,יחולו עליו בשינויים שיורה המפקח.
ד ב ר י
אחריות דירקטור ומנהל עםקים לעבירות
 .105מי שהיה דירקטור או מנהל עסקים ש ל מבטח או
ש ל סוכן תאגיד בשעה שהתאגיד עבר עבירה על חוק זה,
ייחשב כשותף לעבירה וניתן להרשיעו בה ,אם לא הוכיח
אחת משתי אלה:
) (1העבירה נעברה ש ל א בידיעתו ותפקידו לא
חייב אותו לדעת על העבירה;
) (2לאחר שנודעה לו כוונת התאגיד לעבור את
העבירה ,הוא הודיע מ י ד למפקח על הענין.״
לפםקה )(54
מוצע לקבוע כי הוראות המפקח לפי החוק המוצע
שהן בעלות פועל תחיקתי ,לא יפורסמו ברשומות ,זאת
מכיוון שהמדובר בדרך כלל בהוראות טכניות .יחד עם
זאת מוצע לקבוע כי תפורסם ברשומות הודעה על כך
שניתנו הוראות כאמור ועל מועד תחילתן .הוראות אלה
וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי המפקח
ויפורסמו באתר האינטרנט ש ל מ ש ר ד האוצר ,והשר רשאי
לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.
מוצע להוסיף לתוספת לחוק החברות
םעיף 13
הממשלתיות ,התשל״ה ,1975-הכוללת
גופים שונים שהוקמו בחיקוק ,את הוועדה המייעצת
ואת המועצה המייעצת לפי חוק הפיקוח על הביטוח.
ס״ח התשל״ה ,עמי .132
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ה ם ב ר
תיקון זה נועד להבטיח כי המינויים של החברים בוועדה
ובמועצה ייבדקו בדרך הקבועה לכך בהוראות סעיף 60א
לחוק החברות הממשלתיות.
םעיף 14

מוצע לקבוע הוראות מעבר בענינים האלה:

)א( מוצע לקבוע כי אגודה שיתופית
שאינה קופת גמל לקצבה ,שהיה בידה ,ערב יום
תחילתו ש ל חוק זה )להלן בסעיף זה  -יום התחילה(,
רישיון מבטח שניתן לה לפי סעיף ) 15א() (1לחוק
הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו לפני יום תחילתו של
התיקון המוצע ,תהיה רשאית להמשיך ולעסוק
בעסקי ביטוח בכפוף להוראות התיקון המוצע ,על
אף היותה אגודה שיתופית ,ובשל המבנה התאגידי
המיוחד שלה ,יחולו עליה ההוראות הנוגעות לאורגנים
ובעלי תפקידים במבטח ,בשינויים שיורה המפקח.
)ב( מוצע לקבוע כי יראו בחברה מנהלת של
קופת גמל לקצבה שהחזיקה ערב יום התחילה ברישיון
מבטח לפי הוראות סעיף )15א() (1לחוק הפיקוח על
הביטוח ,והיה בידה במועד האמור אישור חברה מנהלת
לפי תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות
גמל( ,התשכ״ד) 1964-היינו חברה מנהלת ש ל קרן פנסיה
חדשה( ,כמי שניתן לה רישיון לפי סעיף )15א (1המוצע
והיא תהיה רשאית להמשיך ולעסוק בעסקי ביטוח בכפוף
להוראות התיקון המוצע.
)ג( בהתאם להוראות סעיף )15א (1לחוק הפיקוח
על הביטוח ,המוצע בסעיף  (9)12בפרק זה ,על חברה
המבקשת לנהל קרן פנסיה לעמוד בתנאים הקבועים
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)ב(

מבטח שערב יום התחילה ניהל כדין קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ,מכוח

רישיון שניתן לו לפי הוראות סעיף )15א() (1לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו במועד האמור,
ומכוח אישור חברה מנהלת שניתן לו לפי הוראות תקנות קופות גמל ,רשאי להמשיך ולעסוק
בעסקי ביטוח ,בכפוף להוראות חוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו בחוק זה ,ויראו אותו כמי
שניתן לו רישיון מבטח בהתאם להוראות סעיף )15א (1לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו
בסעיף )(9)12ב( לחוק זה.
)ג( מבטח שערב יום התחילה פעל כדין כקופת גמל לקצבה ,מכוח רישיון שניתן לו
לפי הוראות סעיף )15א() (1לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו במועד האמור ,ומכוח אישור
קופת גמל שניתן לו לפי הוראות תקנות קופות גמל ,למעט אגודה שיתופית ולמעט קרן פנסיה
דברי
באותו סעיף .מכיוון שקרנות פנסיה ש ל א היתה להן חברה
מנהלת )רוב קרנות הפנסיה הוותיקות( נדרשות בהתאם
להצעת חוק קופות גמל לעבור לניהול על ידי חברה
מנהלת בתוך  18חודשים ,מוצע לאפשר להן להיערך
למילוי הדרישות הקבועות בסעיף )15א (1בתוך התקופה
האמורה .הוראה זו לא תחול על קרנות פנסיה ותיקות
שבניהול מורשה ועל קרנות פנסיה ותיקות שהן אגודה
שיתופית ,אשר לפי חוק קופות גמל אינן נדרשות להתנהל
בידי חברה מנהלת.
)ד( מוצע לקבוע כי יראו בקופת גמל לקצבה
שהחזיקה ערב יום התחילה ברישיון מבטח לפי הוראות
סעיף )15א() (1לחוק הפיקוח על הביטוח ,והיה בידה
במועד האמור אישור קופת גמל לפי תקנות מס הכנסה
)כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ״ד1964-
)היינו קרן פנסיה ותיקה( ,שהיא אגודה שיתופית או
שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על
הביטוח ,כמי שניתן לה רישיון לפי סעיף )15א (1המוצע,
והיא תהיה רשאית להמשיך ולעסוק בעסקי ביטוח בכפוף
להוראות התיקון המוצע .קרן פנסיה ותיקה שבניהול
מורשה וקרן פנסיה ותיקה שהיא אגודה שיתופית )אף
אם אינה בניהול מורשה( אינן נדרשות לפי חוק קופות
גמל להתנהל בידי חברה מנהלת ,ולכן אין משמעות רבה
לדרישה שתוגש על ידן בקשה חדשה לרישיון מבטח לפי
התנאים הקבועים בסעיף )15א (1המוצע .על קרן פנסיה
כאמור שהיא אגודה שיתופית יחולו ההוראות הנוגעות
לאורגנים ובעלי תפקידים במבטח ,בשינויים שיורה
המפקח ,וזאת בשל המבנה התאגידי המיוחד שלה.
)ה( מוצע כי סוכן יחיד וסוכן תאגיד שהחזיקו
ערב יום התחילה הן ברישיון לפי חוק הפיקוח על
הביטוח )כנוסחו לפני תיקונו המוצע( והן ברישיון י ו ע ץ
השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בהשקעות ובניהול
תיקים ,התשנ״ה ,1995-יהיו רשאים להמשיך ולעסוק
בתיווך לענין ביטוח למשך שנה מיום תחילתו של התיקון
המוצע ,ורק בחלוף שנה זו יידרשו להחליט ולבחור בין
שני הרישיונות ,שאינם יכולים לדור בכפיפה אחת ,לפי
התיקון המוצע )וראו לענין זה את דברי ההסבר לסעיפים
 (17)12 ,(16)12ו־.((20)12
)ו( מוצע כי סוכן יחיד וסוכן תאגיד שקיבלו רישיון
לפי הוראות החוק ,כנוסחו לפני יום תחילתו של התיקון
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המוצע ,בענף ביטוח חיים ,יראו אותם כבעלי רישיון סוכן
ביטוח פנסיוני לפי התיקון המוצע.

)ז( מוצע כי אדם שהחזיק בלמעלה מחמישה
אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח ,אשר
לא היה חייב בהיתר מאת המפקח ,בהתאם להוראות
החוק כנוסחו לפני יום תחילתו של התיקון המוצע )אז
נדרש היתר בשל החזקה בלמעלה מ־ 10%מסוג מסוים
של אמצעי שליטה( ,לרבות אדם המחזיק אמצעי שליטה
כאמור שנועדו בתום לב ל ש מ ש ערובה לחיוב ,לא ייחשב
כמי שפעל בלא היתר ,כל ע ו ד לא ביצע ,לאחר יום
התחילה של התיקון המוצע ,רכישה של אמצעי שליטה
המביאה אותו להחזקה של למעלה מ־ 5%מסוג מסוים של
אמצעי שליטה במבטח )למשל  -אדם שהחזיק לפני יום
תחילתו של התיקון  6%מסוג מסוים של אמצעי שליטה,
מכר  3%ולאחר מכן רכש  ,1%לא יהיה חייב בהיתר,
לעומת זאת אדם שהחזיק לפני יום תחילתו של התיקון
 6%מסוג מסוים של אמצעי שליטה ,מכר  3%ולאחר מכן
רכש  3%יהיה חייב בהיתר ,ואדם כאמור שרכש אמצעי
שליטה נוספים בכל שיעור שהוא ,בלי שמכר לפני כן
אמצעי שליטה ,יהיה אף הוא חייב בהיתר(.
)ח( מוצע לקבוע במפורש כי מי שהחזיק לפני
יום תחילתו של התיקון פחות מ־ 10%מאמצעי השליטה
במבטח ולא היה חייב בהיתר ,לרבות אדם המחזיק
אמצעי שליטה כאמור שנועדו בתום לב ל ש מ ש ערובה
לחיוב ,לא ייחשב כמי שקיבל היתר לפי התיקון המוצע
להחזקת אמצעי השליטה האמורים ,לענין הזכות למנות
דירקטור בתאגיד ,ולכן לא יוכל למנות דירקטור בתאגיד
בלא קבלת היתר.
)ט( מוצע לקבוע כי מי ששלט לפני יום תחילתו
של התיקון המוצע בסוכן תאגיד ,יהיה זכאי לקבלת
היתר שליטה בסוכן ,בהתאם לתנאים בתיקון המוצע,
ובלבד שהגיש בקשה להיתר בתוך שישה חודשים מיום
התחילה ,ואם לא הגיש בקשה  -יראו אותו כמי שוויתר
על זכאותו.
)י( מוצע לקבוע כי חוזרים שהוציא המפקח לפני
יום התחילה ,יראו אותם כהוראות שניתנו לפי סעיף )2ב(
לחוק ,ועל כן המפר אותם לאחר יום התחילה יהיה צפוי
לסנקציות הקבועות בחוק לגבי הפרתם.
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ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח ,רשאי להמשיך
ולעסוק בעסקי ביטוח ,מכוח הרישיון האמור ,בכפוף להוראות חוק הפיקוח על הביטוח,
כנוסחו בחוק זה ,עד תום  18חודשים מיום התחילה ,ועד למועד האמור יראו אותו כמי
שניתן לו רישיון מבטח בהתאם להוראות סעיף )15א (1לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו
בסעיף )(9)11ב( לחוק זה.
)ד( מבטח שערב יום התחילה פעל כדין כקופת גמל לקצבה מכוח רישיון שניתן לו
לפי הוראות סעיף )15א() (1לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו במועד האמור ,ומכוח אישור
קופת גמל שניתן לו לפי הוראות תקנות קופות גמל ,והוא אגודה שיתופית או שמונה לו מנהל
מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח ,רשאי להמשיך ולעסוק בעסקי ביטוח ,בכפוף
להוראות חוק הפיקוח על הביטוח כנוסחו בחוק זה ,ויראו אותו כמי שניתן לו רישיון מבטח

בהתאם להוראות סעיף )15א (1לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו בסעיף )(9)12ב( לחוק זה,
אף אם אינו חברה כהגדרתה בחוק החברות; על מבטח כאמור שהוא אגודה שיתופית ,יחולו
הוראות סימן אי 1לפרק די לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו בסעיף  (31)12לחוק זה ,בשינויים
שיורה המפקח.
)ה( על אף הוראות סעיפים )25ג()26 ,ג( ו־28א לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחם בסעיפים
)(16)12ב( (17)12 ,ו־ (20)12לחוק זה ,מי שערב יום התחילה היה בידו רישיון סוכן ביטוח ,שניתן לו
לפי חוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו ערב יום התחילה ,והיה גם יועץ השקעות כהגדרתו בחוק
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה,1995-
רשאי להמשיך ולעסוק בתיווך לענין ביטוח לתקופה של שנה מיום התחילה.
)ו( מי שערב יום התחילה היה בידו רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח חיים ,שניתן לו
לפי חוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו ערב יום התחילה ,יראו אותו החל ביום התחילה כבעל
רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני ,כהגדרתו בסעיף )28א() (3לחוק האמור ,כנוסחו
בסעיף  (19)12לחוק זה.
)ז( מי שהחזיק כדין ערב יום התחילה יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי
שליטה במבטח ,בלא שהיה חייב בהיתר ,לא ייחשב כמי שפועל בלא היתר לפי הוראות סעיף
 32לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו בסעיף )(25)12ב( לחוק זה ,ובלבד שלא ירכוש החל ביום
התחילה ,בלא היתר לפי סעיף  32האמור ,אמצעי שליטה כלשהו באותו מבטח ,אם לאחר
אותה רכישה תעלה החזקתו על חמישה אחוזים.
)ח( על אף הוראות סעיף קטן )ז( ,מי שהחזיק ערב יום התחילה עשרה אחוזים או פחות
מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח ,בלא שהיה חייב בהיתר ,לא ייחשב כמי שקיבל היתר

לפי סעיף  32לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו בסעיף )(25)12ב( לחוק זה ,להחזיק באותו
שיעור של אמצעי שליטה ,לענין הזכות למנות דירקטור בתאגיד ,כאמור בפסקה ) (2להגדרה
״אמצעי שליטה״ שבסעיף  1לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחה בסעיף  (2)12לחוק זה.
)ט( הוראות סעיפים קטנים )ז( ו־)ח( יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על מי שמחזיק
אמצעי שליטה במבטח ,שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב.
)י(

מי ששלט ערב יום התחילה בסוכן תאגיד ,זכאי להיתר לפי הוראות סעיף )32ב(

לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו בסעיף )(25)12ב( לחוק זה ,לענין אותה שליטה ,ואולם אם
לא הגיש למפקח בקשה להיתר כאמור ,עד תום שישה חודשים מיום התחילה  -רואים אותו
כאילו ויתר על זכאותו כאמור.
)יא(

חוזרים שהוציא המפקח לפני יום התחילה ,יראו אותם כהוראות שניתנו לפי

סעיף )2ב( לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו בסעיף  (3)12לחוק זה ,ומועד תחילתם ,לענין פרק
טי 1וסעיפים  104עד  105ו־111א לחוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחם בחוק זה ,ביום התחילה
או במועד מאוחר יותר שנקבע בהם.
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פרק וי :מ ש כ ו ן
תיקון חוק

בחוק המשכון ,התשכ״ז1967-

.15

)(1

ה מ ש כ ו ן

בסעיף  ,17בפסקה ),(3

-

31

במקום ״למוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל,

התשי״ד1954-״ יבוא ״לגוף מוסדי ,וכן

במשכון ניירות ערך״ ,במקום ״ המוסד״ יבוא

״הגוף המוסדי״ ,ובסופה יבוא:
״בפסקה זו -
״גוף מוסדי״  -כל אחד מאלה:
)(1

תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א;1981-

)(2

בנק ישראל כמשמעותו בחוק בנק ישראל ,התשי״ד; 1981-

)(3

מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( ,התשמ״א-

32

;1981
)(4

חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות

גמל( ,התשס״ה;2005-
)(5

מי שהוא חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46

לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח) 1968-בפסקה זו  -חוק ניירות ערך(;
) (6גופים נוספים שיקבע שר המשפטים;
״משכון ניירות ערך״  -משכון המשמש ערובה לחיוב המגיע לגוף מוסדי ,שהוא
אחד מאלה:
)(1

משכון שהוא ניירות ערך הרשומים לזכות החייב אצל הגוף המוסדי;

)(2

משכון שהוא ניירות ערך הרשומים לזכות הגוף המוסדי אצל גוף מוסדי אחר;

) (3משכון שהוא ניירות ערך שלגביהם ניתן לגוף המוסדי יפוי כוח להקנות
בהם זכות לאחר;
״ניירות ערך״  -ניירות ערך כהגדרתם בסעיף  52לחוק ניירות ערך ,הרשומים
למסחר בבורסה ,וכן יחידות של קרן פתוחה כמשמעותן בחוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ״ד ,1994-לרבות זכות לניירות ערך כאמור.״;
)(2

בסעיף - 19
)א(

בכותרת השוליים במקום ״מוסד בנקאי״ יבוא ״גוף מוסדי״;

)ב(

בסעיף קטן )ב( במקום ״המוסד הבנקאי״ יבוא ״הגוף המוסדי״ ,ובמקום

״למוסד״ יבוא ״לגוף המוסדי״;
)ג(

בסעיף קטן )ג( במקום ״המוסד הבנקאי״ יבוא ״הגוף המוסדי״;

)ד(

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ד( בסעיף זה ,״גוף מוסדי״  -כהגדרתו בסעיף .(3)17״
ד ב ר י

פרק וי חוק המשכון
:

כדי להגביר את התחרות בין הגופים הפועלים
בשוק ההון ,מוצע לאפשר גם לגופים מפוקחים שאינם
תאגידים בנקאיים ,לממש באופן עצמאי משכון שהוא
המוחזקים אצל
ניירות ערך או יחידות השתתפות
הנושה או ש י ש לו לגביהם ייפוי כוח למכירתם .במקרים
ס״ח התשכ״ז ,עמי .48

ס״ח התשי״ד ,עמי .192
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אלו המשכון דומה למשכון מופקד לפי סעיף  (2)4לחוק
המשכון ,התשכ״ז ,1967-שכן ניירות הערך הממושכנים
אינם מוחזקים אצל החייב ובעת המימוש אין כניסה
לחצריו של אחר .התיקון המוצע משפר גם את מצבם
של התאגידים הבנקאיים שכן בכל הנוגע לניירות ערך
הנסחרים בבורסה ,יכולתם לממש את המשכון באופן
עצמאי נסמכה על פסיקה ולא על חקיקה מפורשת .כמו
כן יש בתיקון כדי לאפשר להם לממש במימוש עצמי גם
ניירות ערך המוחזקים בגוף מוסדי אחר.

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננםיים )קופות גמל( ,התשם״ה2005-
פרק אי :הוראות כלליות
.1

הגדרות

בחוק זה —

״אישור קופת גמל״ — אישור שניתן לפי הוראות סעיף ;13
״אמצעי שליטה״ ,״הון עצמי״ ,״החזקה״ ו״שליטה״ — כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח;
״דירקטור חיצוני״ — דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות ,בעל כשירות מקצועית כאמור
בסעיף )219ג( לחוק האמור;
״הוועדה״ — כהגדרתה בחוק הפיקוח על הביטוח ,ואולם לענין חוק זה ,למעט לענין דיון בוועדה
לגבי קופות גמל לקצבה ,ימונה כחבר הוועדה ,במקום חבר הוועדה כאמור בסעיף )4ב()(3
לחוק האמור ,מי שהיה בעבר נושא משרה בחברה מנהלת או בקופת גמל;
״הממונה״ — הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר;
״ועדת השקעות״ — הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף ;11

ד ב ר י

משנה ,ובין השאר ,שינוי מבנה הפעילות ש ל קופות

מבוא
קופות גמל מאושרות ומתנהלות היום לפי תקנות
מס הכנסה

)כללים

לאישור

ולניהול

קופות

גמל(,

התשכ״ד—) 1964להלן — התקנות או תקנות הגמל(.
התקנות הותקנו מכוח סעיף  47לפקודת מס הכנסה ]נוסח
חדש[ המגדיר קופות גמל לענין הטבות המס הניתנות
לחוסכים בהן.
התקנות
ומסוגים

עוסקות בקופות גמל למטרות שונות

שונים :קופות גמל לתגמולים ,קופות גמל

לפיצויים )אישיות ומרכזיות( ,קופות גמל לקצבה )קרנות
פנסיה( ,קרנות השתלמות ,קופות גמל לחופשה ,קופות
גמל לדמי מחלה ,קופות גמל למטרה אחרת וכן קופות
ביטוח

)לתגמולים

לפיצויים

ה ם ב ר

ולקצבה( וקופות

גמל

מסלוליות )למטרות שונות(.
בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקף נכסי
קופות הגמל ,לרבות קרנות פנסיה וקופות ביטוח ובינואר
 2005הוא עלה על  400מיליארד שקלים .היקף נכסים זה
הוא הגדול ביותר ש ל גוף מוסדי הפועל בישראל והמנהל
כספי ציבור.
בשנים האחרונות נעשו גם שינויים משמעותיים
ביותר בתחום החיסכון הפנסיוני בכלל ובקופות הגמל
בפרט ,שעיקרם :שינויים משמעותיים בכללי השקעת
הכספים ש ל קופות גמל ,באופן ניהול הכספים ובחובות
המוטלות על הגופים המנהלים קופות גמל ,והגדלת
השקיפות לחוסכים בקופות גמל .יחד עם זאת ,ככל
שהתרחבה פעילות קופות הגמל וככל שתוקנו והורחבו
הוראות התקנות ,גדל גם הצורך בהסדרת פעילות זו
במסגרת חקיקה ראשית .חקיקה ראשית כזו דרושה כדי
לאפשר הסדרת נושאים שונים שאין להסדירם בחקיקת
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הגמל הקיימות ,יצירת ההפרדה הראויה ,המשפטית
והמעשית ,בין נכסי הגוף המנהל לנכסי החוסכים,
הרחבת סמכויות הפיקוח ,קביעת סנקציות אזרחיות
ופליליות על הפרת ההוראות ועוד.
כבר בשנת  1996הונחה על שולחן הכנסת הצעת
חוק אשר קבעה הוראות מפורטות שמטרתן להסדיר את
הנושאים האמורים ,תוך קביעת הוראות שונות שמטרתן
צמצום ניגודי הענינים הפוטנציאליים בפעילות קופות
הגמל הנובעים בעיקר מהפעילויות הנוספות ש ל בעלי
החברות המנהלות קופות גמל ,ובעיקר ניגודי הענינים
הנובעים מפעילותם ש ל הבנקים כמנהלי הקופות .אף
שהפתרון לבעיות אלה ,כפי שגובש ב״ועדת בייסקי״
היה בדרך של הפרדת הבעלות והניהול של קופות הגמל
מהבנקים ,עיקר הטיפול שהוצע בהוראות הצעת החוק
מ־96׳ נעשה באמצעות הפרדת הניהול של קופות הגמל
מהפעילויות הנוספות ש ל הגופים המנהלים ,וזאת על
ידי הקביעה כי רוב חברי הדירקטוריון וכל חברי ועדת
ההשקעות יהיו דירקטורים מקרב הציבור אשר מינוים
יהיה טעון אישור ועדה חיצונית לחברה.
הצעת חוק זו עברה קריאה ראשונה ובמהלך
הדיונים בה בוועדת הכספים ש ל הכנסת החליטה
הממשלה למשוך את הצעת החוק כדי לבחון מחדש
את האפשרות להפריד את הבעלות בקופות הגמל
מהבנקים.
בעקבות משיכת הצעת החוק פעל במשרד האוצר
צוות בין־משרדי ,בשיתוף עם בנק ישראל ,הממונה על
ההגבלים העסקיים ,רשות ניירות ערך ומשרד המשפטים,
אשר לאחר שפרופי אבי בן־בסט מונה למנהל הכללי של
משרד האוצר הוא ע מ ד בראשו וריכז את עבודתו .צוות
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״חברה מנהלת״ — חברה שקיבלה רישיון חברה מנהלת;
״חוק החברות״ — חוק החברות ,התשנ״ט—; 1999
1

״חוק העונשין״ — חוק העונשין ,התשל״ז—; 1977
2

״חוק הפיקוח על הביטוח״ — חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים)ביטוח( ,התשמ״א—; 1981
3

״חוק השקעות משותפות בנאמנות״ — חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ״ד—; 1994
4

״חוק פיצויי פיטורים״ — חוק פיצויי פיטורים ,התשכ״ג—; 1963
5

״כספי קופת גמל״ — סך כל הכספים וההכנסות שנתקבלו על ידי חברה מנהלת לקופת גמל
שבניהולה ,לאחר ניכוי כל אלה:
)(1

כספים שנמשכו מקופת גמל או שהועברו ממנה לקופת גמל אחרת ,כאמור בסעיף ;23

)(2

הוצאות ודמי ניהול שגבתה החברה המנהלת לפי הוראות סעיף )32א( ו־)ב(;

״מדד״ —

מדד

המחירים

לצרכן

)כולל

פירות

וירקות(

שמפרסמת

הלשכה

המרכזית

לסטטיסטיקה;
״מוטב״ — מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל בשל מותו של עמית בקופת הגמל או בשל מותו
של עובד של עמית—מעביד ,בהתאם לרישומי קופת הגמל ,ואם נודע לחברה המנהלת
על זכאותו של אדם אחר לקבל כספים כאמור לפי כל דין ,יהא אותו אדם המוטב ,לגבי
כספים שטרם נמשכו מהקופה;
״מושב שיתופי״ — מושב שיתופי שניתנה לגביו הוראה לפי סעיף  61לפקודת מס הכנסה ;
6

״מעביד״ — אדם המשלם משכורת;
ד ב ר י

ה ם ב ר

זה הגיש את המלצותיו לשר האוצר בחודש פברואר ,2000

בחודש ספטמבר  ,2004והמליץ ,בין השאר כי תאגיד

אשר העיקרית שבהן היא הפרדת הבעלות בקופות הגמל

בנקאי לא יחזיק אמצעי שליטה כלשהם בחברה לניהול

מהבנקים ,כך שבנק וכל גורם אחר הפועל בשוק ההון לא

קופות גמל או בקופת גמל )להלן — קופת גמל( וכי בעל

ישלוט ולא יהיה בעל ענין בחברות המנהלות קופות גמל

שליטה בתאגיד בנקאי וכל מי שנשלט על ידו לא יהיו

)למעט קופות גמל לקצבה וקופות ביטוח( ששיעור סך כל

בעלי ענין בקופת גמל ולא יהיו בעלי ענין בתאגיד שהינו

הנכסים המנוהלים בהן מתוך הנכסים המנוהלים בכלל

בעל ענין בתאגיד כאמור .המלצה מרכזית נוספת הנוגעת

קופות הגמל ,עולה על .10%

לקופות גמל היא כי יחוקק חוק קופות גמל שיסדיר את

כן נקבעו המלצות לענין מינוי דירקטורים חיצוניים
בדירקטוריון חברה מנהלת ובוועדת השקעות שלה ולענין
מניעת

ניגודי ענינים בביצוע השקעות לקופות גמל

על ידי חברה מנהלת .חלק ניכר מהמלצות הוועדה )למעט
בנוגע להפרדת הבעלות בקופות הגמל מהבנקים( ,יושמו
בתקנות קופות גמל.
בחודש

אפריל 2004

מינה שר

האוצר

צוות

בין־משרדי לענין רפורמה בשוק ההון ,בראשות מנכ״ל
האוצר — ד״ר יוסי בכר ,שימליץ על הפעולות הדרושות
כדי לבסס מבנה תחרותי בשוק ההון )להלן — הצוות
או צוות בכר( .הצוות הגיש את המלצותיו לשר האוצר

כללי הפיקוח והאכיפה לגבי קופות גמל .הוראות חוק
זה וכן ההוראות הקיימות לגבי גופים מוסדיים אחרים
תותאמנה

באופן

שהנורמות

החלות

בתחום

ניהול

נכסים פיננסיים יהיו דומות ככל שניתן ,תוך התחשבות
במאפיינים המיוחדים של הנכסים השונים ,ככל שקיימים
כאלה.
בהתאם להמלצות הצוות ,מוגשת הצעת חוק זו
יחד עם שתי הצעות חוק נוספות :הצעת חוק להגברת
התחרות ,צמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון
בישראל ,התשס״ה—) 2005להלן — הצעת חוק הגברת
התחרות( ,הכוללת תיקוני חקיקה שונים :בחוק הבנקאות
)רישוי( ,בפקודת הבנקאות ,בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ

 1ס״ח התשנ״ט ,עמי  ;1711התשס״ג ,עמי .72
 2ס״ח התשל״ז ,עמי .226
 3ס״ח התשמ״א ,עמי  ;208התשס״ד ,עמי .370
 4ס״ח התשנ״ד ,עמי .308
 5ס״ח התשכ״ג ,עמי  ;136התש״ס ,עמי .246
 6דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
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״נושא משרה״ — כהגדרתו בחוק החברות וכל עובד הכפוף לו במישרין ,וכן חבר ועדת
השקעות;
״נכסי קופת גמל״ — סך כל הנכסים המנוהלים על ידי חברה מנהלת בעבור עמיתי קופת גמל
שבניהולה;
״עובד של עמית—מעביד״ — עובד של עמית—מעביד שהעמית שילם בעדו כספים לקופת
גמל מרכזית;
״עמית״ —

מי שרשומים על שמו כספים ברישומי קופת גמל או מי שזכאי לקבל כספים

מקופת גמל ,למעט מוטב ולמעט עובד של עמית—מעביד;
״עמית—מעביד״ — עמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו;
״עמית—עצמאי״ — עמית יחיד המשלם כספים לקופת גמל בעד עצמו ,לרבות עובד המשלם
כספים כאמור בלא תשלום מקביל של מעבידו;
״עמית—שיתופי״ — עמית בקופת גמל לתגמולים שהוא קיבוץ או מושב שיתופי ,המשלם
כספים לקופת הגמל בעד חבריו;
״עמית—שכיר״ — עמית שהוא עובד אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקופת גמל;
״פיצויים״ — סכום הון המשתלם על ידי מעביד לעובד או לשאיריו אחריו ,כמענק עקב פרישה
או מוות;
״קופת ביטוח״ — תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף )13ב() (1כקופת גמל לתגמולים,
לפיצויים או לקצבה;
״קופת גמל״ או ״קופה״ — קרן ,תכנית ביטוח או תיק השקעות ,שניתן לגביהם אישור קופת
גמל לפי הוראות סעיף ;13
״קופת גמל אישית לדמי מחלה״ — קופת גמל לדמי מחלה המתנהלת בחשבונות אישיים על
שם העובדים;
״קופת גמל אישית לפיצויים״ — קופת גמל לפיצויים המתנהלת בחשבונות אישיים על שם
העובדים;
״קופת גמל בניהול אישי״ — תיק השקעות ,שאושר לפי הוראות סעיף )13ב() (2כקופת גמל
לתגמולים או כקרן השתלמות שבהן עמית אחד בלבד;
״קופת גמל לדמי מחלה״ — קופת גמל המיועדת לתשלום דמי מחלה בהתאם להוראות בענין
זכאות לדמי מחלה בהסכם קיבוצי החל על העמיתים או על עובדים של עמית—מעביד,
לפי הענין ,או בהתאם להוראה מהוראות חוקים אלה:
)(1

חוק דמי מחלה ,התשל״ו—; 1976
7

דברי

הםבר

השקעות ובניהול תיקי השקעות ,בחוק הפיקוח על עסקי

בהצעת חוק קופות גמל משנת  1996לענין הפרדת ניהול

ביטוח ובחוק השקעות משותפות בנאמנות ,וכן הצעת

קופות הגמל מבעלי חברות הניהול ,שכן הסדרים אלה

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק ב י י ע ו ץ פנסיוני

באו לפתור בעיקר את בעיית ניגוד הענינים הנובעת

ובשיווק פנסיוני( ,התשס״ה—) 2005לענין הצוות ,עיקרי

מהחזקת רוב קופות הגמל על ידי הבנקים .לאור הפרדת

המלצותיו ואישור הממשלה ,ראה בהצעת חוק הגברת

הבעלות מהבנקים שבהצעת חוק הגברת התחרות ,לשם

התחרות(.

צמצום ניגודי הענינים ניתן להסתפק במינוי דירקטורים

לאור המלצת הצוות לענין מכירת החזקות הבנקים
בקופות הגמל ,שבאה לידי ביטוי בהצעת חוק הגברת
התחרות,

אין

ע ו ד צורך בחלק מההסדרים

שנקבעו

חיצוניים בדירקטוריון החברה המנהלת בדומה לקבוע
לגבי גופים מוסדיים אחרים ,ובדרישה כי רוב חברי ועדת
ההשקעות של החברה המנהלת יהיו מי שכשירים לכהן
כדירקטורים חיצוניים.

 7ס״ח התשל״ו ,עמי  ;206התשל״ז ,עמי .152
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)(2

חוק דמי מחלה)היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ״ג—; 1993

)(3

חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה( ,התשנ״ד—; 1994

)(4

חוק דמי מחלה)היעדרות בשל מחלת בן זוג( ,התשנ״ח—; 1998

)(5

חוק דמי מחלה)היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג( ,התש״ס—;"2000

8

9

10

״קופת גמל לחופשה״ — קופת גמל המיועדת לתשלום דמי חופשה ,אשר עמיתיה הם עובדים
יומיים כהגדרתם בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים )ניכוי בשכר עבודה ותשלום מס
מעסיקים( ,התשנ״ג— ; 1993לענין זה ,״דמי חופשה״ — סכומים המשתלמים לעובד לפי
12

כל דין או הסכם ,בעד ימי חופשה;
״קופת גמל למטרה אחרת״ — קופת גמל המיועדת לתשלום דמי הבראה ,וכן קופת גמל
המיועדת לתשלום דמי חגים ,דמי תאונה ,ותשלומים אחרים כיוצא באלה;
״קופת גמל מסלולית״ — קופת גמל שמנוהלים בה מספר מסלולי השקעה ,ואשר על פי
תקנונה רשאי העמית לבחור מתוכם את מסלולי ההשקעה שבהם יושקעו כספיו; לענין
זה ,״מסלול השקעה״ — אפיק השקעה לכספי העמיתים המאופיין במגבלות השקעה
שנקבעו בתקנון קופת הגמל;
״קופת גמל מרכזית״ — קופת גמל שעמיתיה הם מעבידים בלבד;
״קופת גמל מרכזית לדמי מחלה״ — קופת גמל לדמי מחלה שהיא קופת גמל מרכזית;
״קופת גמל מרכזית לפיצויים״ — קופת גמל לפיצויים שהיא קופת גמל מרכזית;
״קופת גמל מרכזית לקצבה״ — קופת גמל לקצבה שהיא קופת גמל מרכזית ,שיש בה
עמית—מעביד אחד בלבד*ההמיועדת<לתשלום קצבה לעובדים של העמית המעביד;
״קופת גמל לפיצויים״ — קופת גמל המיועדת לתשלום פיצויים;
״קופת גמל לקצבה״ — קופת גמל המיועדת לתשלום קצבה;
״קופת גמל לתגמולים״ — קופת גמל המיועדת לתשלום תגמולים;
״קיבוץ״ — כמשמעותו בסעיף )54א( לפקודת מס הכנסה;
״קצבה״ — תשלומים המשולמים מדי חודש באופן רציף מקופת גמל ,בהתאם לתקנונה,
בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים ,לעמית—עצמאי ,לעמית—שכיר ,או
לעובד של עמית—מעביד ,במשך כל ימי חייהם ,ולאחר מותם — למוטבים שלהם; לענין
זה ,״סכומים שווים מעודכנים״ — סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות
בתקנון הקופה שענינן הצמדה או ריבית ,לרבות הצמדה למדד ,לשכר הממוצע במשק
או לתשואת הקופה ,או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה ,ובקופת גמל
לקצבה שאינה קופת ביטוח — בכפוף להוראות בתקנון הקובעות מנגנון לשמירה על
איזון אקטוארי של הקופה;
״קרן השתלמות״ — קופת גמל המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים ,לעצמאים ,לחברי
קיבוץ ,לחברי מושב שיתופי או למוטבים שלהם;
״רישומי קופת גמל״ — רישומים שעורכת חברה מנהלת ,לגבי קופת גמל שבניהולה ,בהתאם
לתקנון אותה קופה;
« ס״ח התשנ״ג ,עמי  ;134התשס״א ,עמי .219
 9ס״ח התשנ״ד ,עמי  ;33התשנ״ו ,עמי .132
 10ס״ח התשנ״ח ,עמי .236
11

ס״ח התש״ס ,עמי .222

 12ק״ת התשנ״ג ,עמי  ;408התשנ״ה ,עמי .408
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״רישיון חברה מנהלת״ — רישיון לעיסוק בניהול קופות גמל ,שניתן לפי הוראות סעיף )4א(;
״תגמולים״ —

סכום הון

המשולם

מקופת גמל,

בהתאם

לתקנונה,

לעמית—שכיר,

לעמית—עצמאי ,לעמית—שיתופי או למוטבים שלהם ,מכספים שנצטברו בקופת הגמל
לזכות אותם עמיתים;
״תיק השקעות״ — תיק השקעות המנוהל לפי הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות,
בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה—; 1995
13

״השר״ — שר האוצר.
.2

)א(

לא ינהל אדם קופת גמל אלא אם כן ניתן לו רישיון חברה מנהלת ,ובהתאם לתנאי ניהול קופת גמל

הרישיון ,והכל אם לא נקבע אחרת בחוק זה.
)ב(
.3

חברה מנהלת תנהל קופת גמל ,בהתאם לתנאים באישור קופת הגמל ובתקנון הקופה.
חברה מנהלת תשמש נאמן על נכסי קופות הגמל שבניהולה ,לטובת העמיתים.

)א(
)ב(

בניהול נכסי קופות הגמל ,במתן שירות לעמיתיהן ובמילוי שאר תפקידיה לפי

נאמנות וטובת
ה ע מ י ת י ם

הוראות חוק זה ,תפעל החברה המנהלת באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתים ,לא
תפלה בין הזכויות המוקנות לאותם עמיתים ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובתם.
)ג(

חברה מנהלת תנהג בזהירות וברמת מיומנות שנאמן מיומן היה נוהג בהן בנסיבות

דומות ,ותנקוט את כל האמצעים הסבירים לשם שמירה על נכסי קופות הגמל שבניהולה ועל
הזכויות הנובעות מנכסים אלה.
)ד(

הוראות סעיף זה יחולו —
)(1

לגבי כל קופת גמל שבניהול החברה המנהלת ,בנפרד ,ולגבי העמיתים בכל

קופת גמל כאמור;
)(2
)ה(

על כל מי שעוסק מטעם החברה המנהלת בניהול נכסי קופות הגמל.

בסעיף זה ,״עמית״ — לרבות עובד של עמית—מעביד ,וכן מוטב של עמית או עובד

כאמור ,לאחר מותם.

דברי
סעיף 2

הסבר

מוצע לקבוע כי ניהול קופת גמל ייעשה,

בהן בנסיבות דומות .מוצע להחיל דרישות אלו גם על מי

ככלל ,רק בידי מי שניתן לו רישיון חברה

שמועסק על ידי החברה המנהלת בניהול כספי העמיתים

מנהלת לפי חוק זה ,זאת בכפוף לסעיף )13ב( שענינו

וגם כלפי עובדים שבשלם מופקדים כספים לקופת גמל

ניהול קופת גמל על ידי מבטח או על ידי גוף המנהל תיק

מרכזית

מוטבים

השקעות.

בחשבונות עמיתים )לאחר מות העמית( ומוטבים של

מוצע לקבוע כי חברה מנהלת תנהל את קופת הגמל
בהתאם לתנאי הרישיון ,לתנאים באישור קופת הגמל
ולתקנון הקופה.
סעיף 3

מוצע לקבוע כי חברה מנהלת ת ש מ ש
נאמן

בקופות

על

כספי

העמיתים

המופקדים

הגמל שבניהולה ,וכי במילוי תפקידיה לא

תפלה בין הזכויות המוקנות לעמיתים ולא תעדיף כל
שיקול וענין על פני טובת העמיתים .כמו כן ,מוצע כי
חברה מנהלת תפעל באמונה ובשקידה במילוי תפקידיה
ותנהג בזהירות וברמת מיומנות שנאמן מיומן היה נוהג
13

)עובדים ש ל

עמית—מעביד( וכלפי

עובדי עמית—מעביד )לאחר מות העובד(.
היחסים שבין חברה מנהלת לבין עמיתי קופות
הגמל שבניהולה הם ,על פי טיבם ,יחסי נאמנות שחוק
הנאמנות ,התשל״ט— ,1979חל עליהם .ההוראות שבחוק
המוצע נועדו להרחיב ולהבהיר את חובות הנאמנות
והזהירות המוטלות על חברה מנהלת כנאמן מקצועי
ומיומן ש ל עמיתי קופות הגמל שבניהולה ,ולקבוע כי
חובות אלו יחולו בנפרד לגבי כל קופת גמל שבניהול
החברה המנהלת באופן שזו תשקול את טובת העמיתים
ש ל כל קופה בנפרד.
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פרק בי :חברה מנהלת
סימן אי :רישוי חברה מנהלת
) .4א(

רישיון חברה
מנהלת

הממונה רשאי לתת רישיון לעסוק בניהול קופות גמל לחברה שמתקיימים בה כל אלה:
)(1

היא חברה כהגדרתה בחוק החברות;

)(2

עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל; השר רשאי לקבוע הוראות לענין

עיסוק בלעדי כאמור;
)(3

הונה העצמי אינו קטן מסכום שקבע השר ובתנאים שקבע; השר רשאי לקבוע

הוראות בדבר דרכי השקעת ההון העצמי הנדרש לפי פסקה זו ,כולו או חלקו;
)(4
)ב(

לחברה סוגי ביטוח שקבע השר ,בסכומים ,בשיעורים ובתנאים שקבע.

במתן רישיון חברה מנהלת יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף  17לחוק

הפיקוח על הביטוח ,בשינויים המחויבים.
לא יסרב הממונה לתת רישיון חברה מנהלת ,לחברה שמתקיימים בה התנאים

)ג(

המפורטים בסעיף קטן )א( אלא לאחר

התייעצות עם הוועדה ,ולאחר שניתנה לחברה

הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה בדרך שהורתה הוועדה.
בקשה לרישיון

חברה המבקשת לעסוק בניהול קופות גמל תגיש לממונה בקשה בכתב לרישיון

) .5א(

חברה מנהלת בטופס שעליו יורה הממונה; לבקשה יצורפו מסמכי ההתאגדות של החברה
וכן פרטים בדבר —
)(1

קופות הגמל שהחברה מבקשת לנהל והמאפיינים העיקריים שלהן;

)(2

נושאי המשרה בחברה והרקע העסקי שלהם;

)(3

בעלי השליטה בחברה ,הרקע העסקי שלהם והאמצעים הכספיים העומדים

לרשותם;
)(4

תכנית הפעולה של החברה לענין ניהול קופות הגמל ואופן היערכותה לניהול

כאמור ,לרבות לענין שיווק קופות הגמל והתקשרות עם נותני שירותים.
)ב(

הממונה רשאי לדרוש מן החברה המבקשת נתונים ומסמכים נוספים על אלה

המפורטים בסעיף קטן )א( ,ככל שייראה לו דרוש לשם מתן החלטה בבקשתה.
תנאים ברישיון
ושינוים

.6

ברישיון חברה מנהלת רשאי הממונה לקבוע תנאים והגבלות ,ורשאי הוא לשנותם בכל

עת ,ובלבד ששינוי שלא לפי בקשת החברה המנהלת ייעשה בהתייעצות עם הוועדה לאחר
שניתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה בדרך שהורתה הוועדה.
דב ר י

סעיפים

מוצע להסמיך את הממונה על שוק ההון,

ו־5

)להלן

4

ביטוח

וחיסכון

במשרד

האוצר

— הממונה( לתת רישיון חברה מנהלת .ע ו ד
מוצע לקבוע רשימה ש ל תנאים ש ע ל חברה מנהלת למלא
לצורך קבלת רישיון כאמור .התנאים המוצעים נועדו
להבטיח את יציבות החברה ,ניהולה המקצועי ,יכולתה
לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתים והבטחת כספם ,ובנוסף
ליתן לממונה שיקול דעת לפי הקריטריונים הקבועים
בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ״א—) 1981להלן
— חוק הפיקוח על הביטוח(.
כדי להבטיח שמירה על ההון העצמי הנדרש
מחברה

מנהלת

לצורך תפעולה ש ל הקופה

וניהול

הכספים בקופות הגמל ,יוסמך שר האוצר לקבוע בתקנות
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הס ב ר
את דרכי השקעת ההון העצמי ואת הביטוחים שיידרשו
מחברה מנהלת .כן יוסמך ה ש ר לקבוע הוראות לענין
עיסוק בלעדי ש ל חברה מנהלת.
ייקבע ההליך הנדרש לצורך מתן רישיון חברה
מנהלת והמידע והמסמכים ש ע ל חברה מנהלת לצרף
לבקשתה לרישיון .הממונה יוסמך לדרוש פרטים נוספים
ככל שייראה לו דרוש לשם דיון בבקשה.
סעיף 6

מוצע להסמיך את הממונה לקבוע תנאים
והגבלות ברישיון חברה מנהלת ,ולשנותם

בכל עת ,ובלבד ששינוי ש ל א לבקשת החברה המנהלת
ייעשה בהתייעצות עם הוועדה המייעצת שהוקמה מכוח
חוק הפיקוח על הביטוח )להלן — הוועדה המייעצת(,
ולאחר שנערך לחברה שימוע ,בדרך שהורתה הוועדה.
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על אף הוראות סעיפים  4ו־ ,5חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה תגיש בקשה

רישיון לניהול
קופת גמל
לקצבה

) .8א( לא החלה חברה מנהלת לנהל קופת גמל עד תום התקופה שנקבעה לכך ברישיון

פקיעת רישיון
וביטולו

.7

לקבלת רישיון מבטח כאמור בסעיף )15א (1לחוק הפיקוח על הביטוח ,ויראו את רישיון המבטח
שניתן בהתאם להוראות הסעיף האמור כרישיון חברה מנהלת.
החברה המנהלת — יפקע תוקף הרישיון.
)ב(

על ביטול רישיון חברה מנהלת יחולו הוראות סעיפים  22ו־ 23לחוק הפיקוח על

הביטוח ,בשינויים המחויבים.
סימן בי :אמצעי שליטה בחברה מנהלת
) .9א(

לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה

מנהלת ,או שיעור גבוה יותר שיקבע השר בצו ,אלא על פי היתר שנתן הממונה.
)ב(

לא ישלוט אדם בחברה מנהלת אלא על פי היתר שנתן הממונה.

)ג(

ההוראות לפי סימן וי לפרק גי בחוק הפיקוח על הביטוח החלות לענין שליטה

שליטה והחזקת
אמצעי שליטה
בחברה מנהלת

ואמצעי שליטה במבטח יחולו ,בשינויים המחויבים ,לענין שליטה ואמצעי שליטה בחברה
מנהלת ,לרבות לענין היתר שניתן לפי סעיף קטן )א( או )ב(; השר ,באישור ועדת הכספים של
הכנסת ,רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסימן האמור על חברה מנהלת ,בדרך
של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות ,כולן או חלקן ,על חברה כאמור,
או קביעה כי הוראות אלה ,כולן או חלקן ,לא יחולו לגביה.
סימן גי :אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה מנהלת
ההוראות לפי סימן אי 1לפרק די בחוק הפיקוח על הביטוח לענין אורגנים ובעלי תפקידים אורגנים ובעלי

.10
אחרים במבטח ,למעט סעיף 41ה שבסימן האמור ,יחולו ,בשינויים המחויבים ,לענין אורגנים

ובעלי תפקידים כאמור בחברה מנהלת ,למעט ועדת השקעות; השר ,באישור ועדת הכספים
דב ר י
סעיף 7

כיום חברה המנהלת קרן פנסיה זקוקה
לרישיון מבטח לפי חוק הפיקוח על הביטוח

ולאישור חברה מנהלת לפי תקנות הגמל ,כאשר אין היא
רשאית לפעול בלא קבלת הרישיון והאישור כאחד.
מכיוון שסעיף )15א (1לחוק הפיקוח על הביטוח,
כפי שמוצע בהצעת חוק הגברת התחרות ,מסדיר את כל
התנאים למתן רישיון לחברה המבקשת לנהל קרן פנסיה,
מוצע לפטור את החברה מהצורך לקבל רישיון גם לפי
חוק זה ,ולראות ברישיון המבטח שניתן לה לפי החוק
האמור כרישיון חברה מנהלת לפי חוק זה.
סעיף 8

מוצע לקבוע כי אם חברה מנהלת לא החלה
לנהל קופת גמל ע ד תום התקופה שנקבעה

לכך ברישיונה — ייפקע תוקף הרישיון .מוצע גם כי לענין
ביטול רישיון חברה מנהלת ולענין הפיקוח על תאגיד
שרישיונו בוטל ,יחולו הוראות חוק הפיקוח על הביטוח,
לרבות התייעצות עם הוועדה המייעצת ,אם נדרשה
בחוק האמור.
סעיף 9

בהתאם להמלצות צוות בכר ,מוצע כי
החזקת

אמצעי שליטה בשיעור העולה

על  5%ושליטה בחברה מנהלת תתאפשר רק לאחר מתן
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אחרים בחברה
מ נ ה ל ת

הס ב ר
היתר מאת הממונה .מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע
שיעור גבוה יותר ש ל אמצעי שליטה שלגבי החזקתם
יידרש היתר .כמו כן ,מוצע להחיל לגבי החזקת אמצעי
שליטה ושליטה בחברה מנהלת ,את הוראות חוק הפיקוח
על הביטוח הנוגעות לענין זה ,שעיקרן שיקולים וסייגים
למתן היתר ,איסור העברת אמצעי שליטה לאחר אשר אין
בידו היתר ,מתן סמכות לממונה לדרוש מבית המשפט
מינוי כונס נכסים למכירת אמצעי שליטה אם אלו נרכשו
בניגוד לחוק ועוד.
כן מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע הקלות
לענין תחולת החוק האמור על חברה מנהלת.
סעיף 10

מוצע כי לגבי אורגנים ובעלי תפקידים
אחרים ש ל חברה מנהלת יחולו הוראות

חוק הפיקוח על הביטוח הנוגעות לענין זה שעיקרן חובת
מינוי מנהל כללי ,איסור להחזיק בתפקיד היושב ראש
והמנהל הכללי גם יחד ,חובת מינוי מבקר פנים ,ועדת
ביקורת ,רואה חשבון—מבקר ,מתן סמכות לשר האוצר
לקבוע הוראות לענין תנאי כשירות ש ל דירקטורים וחברי
ועדות ,מניעת ניגודי ענינים של דירקטורים וחברי ועדות
ואישור מינוי נושאי משרה בחברה מנהלת.
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של הכנסת ,רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסימן האמור על חברה מנהלת ,בדרך
של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות ,כולן או חלקן ,על חברה כאמור,
או קביעה כי הוראות אלה ,כולן או חלקן ,לא יחולו לגביה.
ו ע ד ת

ש

ל

ה ש ק ע ו ת

.11

דירקטוריון של חברה מנהלת ימנה ועדת השקעות לכל קופת גמל שבניהול

)א(

החברה ,ורשאי הוא למנות ועדת השקעות אחת לכמה קופות גמל כאמור; רוב חברי ועדת

ח ב ר ה

מנהלת

ההשקעות יהיו בעלי כשירות לכהן כדירקטורים חיצוניים )בחוק זה — נציגים חיצוניים(
ורשאי הדירקטוריון למנות כחבר ועדה גם מי שאינו דירקטור בחברה המנהלת.
)ב( תפקידי ועדת השקעות הם:
לקבוע את מדיניות ההשקעות של קופת הגמל במסגרת מדיניות ההשקעות

)(1

הכוללת שקבע הדירקטוריון;
לקבוע סוגי עסקאות הטעונות אישור מראש של ועדת ההשקעות טרם

)(2

ביצוען ,וכן שיעורי החזקה בניירות ערך מסוגים שונים הטעונים אישור כאמור
טרם רכישתם;
לקבוע את נכסי הבסיס של אופציות וחוזים עתידיים שניתן לרכוש או ליצור

)(3

במסגרת השקעות קופת הגמל;
לקבוע את השיעור המרבי של בטוחות שניתן להעמיד בשל עסקאות

)(4

באופציות

ובחוזים עתידיים ובשל מכירות בחסר הנעשות במסגרת השקעות

קופת הגמל;
לקבוע את סוגי ניירות הערך שניתן למכור בחסר במסגרת השקעות קופת

)(5

הגמל;
להנחות את בעלי התפקידים העוסקים בהשקעות קופת הגמל ,ביישום

)(6

מדיניות ההשקעות שנקבעה לפי פסקה ) ,(1ולפקח עליהם ,ואם קבע הדירקטוריון
כי חלק מניהול השקעות קופת הגמל ייעשה שלא בידי החברה המנהלת
במישרין — להנחות את הגורמים המנהלים את ההשקעות בפועל ,לתת הוראות
לגורמים אלה לענין יישום מדיניות ההשקעות ולקבוע את אופן הפיקוח עליהם;
)(7

לקבוע אמות מידה לבחינת יישום מדיניות ההשקעות שנקבעה לפי פסקה);(1

)(8

לגבש כללים ונהלים לניהול השקעות קופת הגמל;

)(9

לקבל החלטות הנוגעות לשימוש באמצעי שליטה בתאגידים,

המוחזקים

בקופת הגמל;
דברי
כן מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע הקלות
לענין תחולת החוק האמור על חברה מנהלת.
סעיפים
11

ועדת השקעות לכל קופת גמל או למספר
קופות גמל שבניהול החברה ,שתפקידיה

מוגדרים

בחוק

ולהסמיך

את

הדירקטוריון והממונה

להטיל עליה תפקידים נוספים.
במטרה

לאפשר

צירופם

של

מומחים

לוועדת

שאינם דירקטורים .ב ש ל מרכזיותה של ועדת ההשקעות
של חברה מנהלת ,ב ש ל ניגודי הענינים

הפוטנציאליים בתפקידי חבריה וכדי לוודא כי חברי
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לכהן כדירקטורים חיצוניים וכי לא ימונה חבר ועדת
השקעות ולא יכהן כחבר ועדת השקעות מי שתפקידיו או
עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים
עם תפקידו זה או אם יש בתפקידיו או עיסוקיו אלה כדי
לפגוע ביכולתו לכהן כחבר ועדה .מוצע להסמיך את
שר האוצר לקבוע הוראות לענין מניעת ניגודי ענינים

ההשקעות ,מוצע לקבוע כי ניתן יהיה למנות לוועדה מי
בפעילותה

ועדת ההשקעות יפעלו לטובת העמיתים בלבד ,מוצע
לקבוע כי רוב חברי ועדת ההשקעות יהיו בעלי כשירות

מוצע כי דירקטוריון חברה מנהלת ימנה

ו־12

הסבר

אפשריים של חברי ועדת השקעות.
מוצע להסמיך את שר האוצר ,לקבוע הוראות לענין
מספר חברי ועדת ההשקעות והרכבה ,תנאי הכשירות
של חבר הוועדה ,הגבלות על מינוי חבר ועדה ,דרכי
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)(10
)ג(

לבצע כל תפקיד אחר שיטיל עליה הדירקטוריון או הממונה.

דירקטוריון של חברה מנהלת אינו רשאי ליטול לעצמו מסמכויות ועדת ההשקעות;

ועדת ההשקעות אינה רשאית לאצול מסמכויותיה לאחר לרבות

לוועדות משנה ,למעט

בנסיבות שיקבע השר.
)ד(

השר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה:
)(1

מספר החברים בוועדת השקעות והרכבה;

)(2

תנאי כשירות לכהונה הנדרשים מחבר ועדת השקעות ,לרבות מיומנות

חשבונאית ופיננסית ,ותנאי כשירות נוספים הנדרשים מנציג חיצוני ,מיושב ראש
ועדת השקעות ומממלא מקומו;
)(3

הגבלות לענין מינוי חבר ועדת השקעות ,לרבות הגבלות בשל עיסוקיו

האחרים;
)(4

דרך המינוי של חבר ועדת השקעות והוראות לענין הפסקה או פקיעה של

כהונתו;

)ה(

)(5

המנין החוקי בישיבות ועדת השקעות;

)(6

החלטות שיש לקבלן בהליך מיוחד או ברוב מיוחד שייקבע;

)(7

מועדים או אירועים שבהם תתכנס ועדת השקעות.

הממונה רשאי להורות על דרכי עבודתה של ועדת השקעות ,ככל שלא נקבעו

בתקנות לפי סעיף קטן )ד(.
)ו(

בסעיף זה —

״אופציה״ ו״חוזה עתידי״ — כהגדרתם בסעיף )64ב( לחוק השקעות משותפות בנאמנות;
״מכירה בחסר״ — מכירה של נייר ערך שאינו של המוכר;
״נכס בסיס״ — הנכס נושא ההתחייבות באופציה או בחוזה עתידי.
.12

)א(

לא ימונה ולא יכהן כחבר ועדת השקעות מי שתפקידיו או עיסוקיו האחרים מניעת ניגוד

יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר ועדת השקעות או שיש בהם כדי

ע

ננם
י

י

לפגוע ביכולתו לכהן כחבר כאמור.
)ב(

השר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע הוראות שמטרתן למנוע

ניגוד ענינים אפשרי של חבר ועדת השקעות ,לרבות הוראות לענין עיסוקים אחרים שחבר
ועדת השקעות לא יהיה רשאי לעסוק בהם או פעולות שלא יהיה רשאי לבצע ,וכן הצהרות
ודיווחים שיידרשו ממנו.

ד ב ר י
מינוי

והפסקת כהונה ,מנין חוקי בישיבות הוועדה,

החלטות שיתקבלו בהליך מיוחד או ברוב מיוחד ומועדים
או אירועים שבהם תתכנס הוועדה .מוצע להסמיך את
הממונה לקבוע הוראות לענין דרכי עבודתה של ועדת
השקעות ,ככל שלא נקבעו על ידי שר האוצר בתקנות
)למשל לענין ניהול ישיבות ועדת השקעות ,קביעת
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ה ס ב ר
ישיבות,

צורת

התכנסותן,

ניהול

פרוטוקולים

ומתן

הודעות בדבר הדיונים וההחלטות שיתקבלו וכדומה(.
הוראות בענינים אלה כלולות היום בתקנות קופות
גמל ומטרת ההוראה היא לעגן חלק מהן בחוק המוצע,
ולגבי יתרתן — להסמיך לקבוע אותן ולקבוע את היתר
מחדש ,בכפוף לשינויים שיידרשו ,מכוח החוק המוצע.
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פרק גי :קופת ג מ ל
סימן אי :אישור קופת גמל
אישור קופת
ג מ

ל

.13

)א(

הממונה רשאי לאשר קרן שהוגשה לגביה בקשה מאת חברה מנהלת לפי הוראות

סעיף  ,14כקופת גמל לתגמולים ,לפיצויים ,לקצבה ,לחופשה או לדמי מחלה ,כקרן השתלמות
או כקופת גמל למטרה אחרת ,ובלבד —
שאישור כקופת גמל לחופשה לא יינתן אלא לגבי קרן שהוקמה לפי חוק

)(1

חופשה שנתית ,התשי״א—;1951
)(2

שאישור כקופת גמל אישית לדמי מחלה לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה

כדין כקופת גמל כאמור ,בשנת המס  2003ואילך;
)(3

שאישור כקופת למטרה אחרת לא יינתן לגבי קרן המיועדת לתשלום דמי

חגים ,דמי תאונה ,ותשלומים אחרים כיוצא באלה ,אלא אם כן הקרן פעלה כדין,
כקופת גמל כאמור ,בשנת המס  2003ואילך;
)ב(

נוסף על הוראות סעיף קטן )א( רשאי הממונה —
)(1

לאשר תכנית ביטוח ,שהוגשה לגביה בקשה מאת מבטח לפי הוראות סעיף

 ,14כקופת גמל לתגמולים ,לפיצויים או לקצבה;
)(2

לאשר תיק השקעות ,שהוגשה לגביו בקשה מאת הגוף המנהל אותו לפי

הוראות סעיף  ,14כקופת גמל לתגמולים או כקרן השתלמות ,המיועדת לעמית
אחד בלבד.
)ג(

אישור קופת גמל לקרן ,לתכנית ביטוח או לתיק השקעות ,יינתן להם לראשונה,

בהסכמת המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה .
14

)ד(

הממונה רשאי להתנות את אישור קופת הגמל בתנאים ,ורשאי הוא לקבוע באישור

תנאים והגבלות.

ד ב ר י
סעיפים

מוצע כי אישור קופת גמל יינתן על ידי

 13עד 15

הממונה לקרן שתנוהל בנאמנות על
ידי חברה מנהלת.

במבנה זה תהיה

הפרדה ברורה בין כספי העמיתים לבין כספי החברה
המנהלת ,והקופה לא תתקיים כתאגיד נפרד.
מבנה זה מתקיים כבר היום ברוב קופות הגמל
שאושרו לראשונה החל מסוף שנות ה־ 80ובכל קופות
הגמל שאושרו לראשונה החל ביום  1בינואר  .2001כמו
כן ,רוב התאגידים הבנקאיים העבירו כבר את מבנה
הניהול ש ל קופות הגמל שבבעלותם לניהול בנאמנות
על ידי חברה מנהלת ותאגידים בנקאיים אחרים נמצאים
בשלבים מתקדמים יותר או מתקדמים פחות ,להתאמת
המבנה כאמור.
הממונה

הסבר
תשלום תגמולים ,תשלום דמי חופשה וכוי( ,בהתאם
להתאמת הקרן לאפיוניה ש ל קופת הגמל שהיא תהיה
לאחר קבלת האישור ,ובכפוף למגבלות הקבועות בסעיף
)13א( ,ואשר קבועות גם היום בתקנות קופות הגמל.
בנוסף ,יוסמך הממונה לאשר כקופת גמל לתגמולים,
לפיצויים או לקצבה ,תכנית ביטוח לפי חוק הפיקוח על
הביטוח למטרת תשלום תגמולים ,תשלום פיצויים או
תשלום קצבה ,לפי הענין ,המתנהלת בידי מבטח )״קופת
ביטוח״()לענין זה ראה גם הוראות סעיף .(56
בנוסף ,יוסמך הממונה לאשר כקופת גמל לתגמולים
או כקרן השתלמות תיק השקעות שהכספים בו מיועדים
למטרת תשלום תגמולים או תשלום דמי השתלמות,
לפי הענין,

יוסמך לאשר קרן כאמור כקופת גמל

לתגמולים ,לפיצויים ,לקצבה ,לחופשה או לדמי מחלה,
כקרן השתלמות או כקופת גמל למטרה אחרת ,בהתאם

המנוהל לפי הוראות חוק הסדרת העיסוק

בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה—,1995
והמיועד לעמית אחד בלבד )״קופת גמל בניהול אישי״(
)לענין זה ראה גם הוראות סעיף .(57

למטרת הקרן שלגביה מתבקש האישור )תשלום פיצויים,
 14דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
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)ה(

תקופת תוקפו של אישור שניתן לפי סעיף זה היא ש ל ו ש שנים מיום שניתן ,אלא

אם כן קבע הממונה באישור תקופה קצרה יותר.
.14

)א(

בקשה לאישור קופת גמל תוגש בידי חברה מנהלת ,מבטח או הגוף המנהל את

בקשה לאישור

תיק ההשקעות ,לפי הענין ,ותכלול את הפרטים ,האישורים ומסמכים אחרים שקבע השר.
)ב(

לבקשה כאמור בסעיף קטן )א( המוגשת בידי חברה מנהלת תצורף טיוטת תקנון

קופת הגמל; לבקשה כאמור המוגשת בידי מבטח תצורף תכנית הביטוח.
)ג(

הממונה רשאי לדרוש מהמבקש נתונים ומסמכים נוספים על אלה שנקבעו לפי

הוראות סעיפים קטנים)א( ו־)ב( ,ככל שייראה לו דרוש לשם מתן החלטה בבקשה.
.15

הממונה רשאי לבטל אישור קופת גמל אם לא קוים תנאי מתנאי האישור או הוראה

ב י ט ו

ל

א

י

ש

ו

ר

מההוראות לפי חוק זה או הוראת מינהל שניתנה מכוחו.
סימן בי :תקנון קופת גמל
.16

)א(
)ב(

תקנון קופת גמל

קופת גמל תתנהל על פי תקנון שאישר לה הממונה.
הוראות התקנון כפופות להוראות לפי חוק זה ,ולהוראות כל דין אחר החלות על

ניהול קופת גמל.
)ג(

בכפוף להוראות סעיף קטן )ב( ,זכויות וחובות עמיתים בקופת גמל לא ייקבעו אלא

בתקנונה ,וחברה מנהלת לא תקנה לעמיתי קופת גמל זכויות ולא תטיל עליהם חובות ,שלא
בהתאם לתקנונה.
)ד(

בתקנון קופת גמל ייקבעו ,בין השאר ,ענינים אלה:
)(1

שם קופת הגמל;

)(2

מטרת קופת הגמל;

)(3

הגבלות על צירוף עמיתים ,ככל שישנן;
ד ב ר י

הממונה יהיה רשאי להתנות את אישור קופת
הגמל בתנאים ולקבוע באישור תנאים והגבלות ,והוא
יוסמך לדרוש נתונים ומסמכים נוספים ככל אשר ייראה
לו דרוש לשם מתן אישור.

ה ס ב ר
במידת הצורך ,על ענינים נוספים שתהיה חובה לכלול
אותם בתקנון קופת גמל.
כל שינוי בתקנון קופת גמל יהיה מותנה באישור
הממונה ,וכל שינוי בלא אישור כאמור יהיה בטל .מוצע

בדומה לקבוע היום בתקנות הגמל ,אישור קופת

גם כי הוראות התקנון יהיו כפופות להוראות החוק ולפיו

גמל שניתן על ידי הממונה לראשונה ,יינתן בהסכמת

ולהוראות כל דין החל על קופות גמל .הוראות אלה נועדו

מנהל רשות המסים.

לוודא כי התקנון עומד בדרישות החוק והתקנות לפיו,

מוצע להסמיך את הממונה לבטל אישור קופת גמל אם
לא קוים תנאי מתנאי האישור או מההוראות לפי חוק זה.
הוראות בענינים אלה ,למעט בענין קופות גמל
בניהול אישי ,כלולות היום בתקנות קופות גמל ומטרת
ההוראה היא לעגן אותן בחוק המוצע.
סעיפים
 16עד 18

מוצע לקבוע בחוק כי קופת גמל תתנהל
על פי תקנון שהממונה יאשר ושבו ייכללו
כל הפרטים המאפיינים קופת גמל ,ובין

השאר ,מדיניות השקעה ,הגבלה על צירוף עמיתים,
שיעור מרבי ש ל דמי ניהול והביטוחים שבהם יבוטחו
העמיתים בקופת הגמל ,שיהיו בכפוף לתנאים שיקבע
שר האוצר בתקנות .מוצע להסמיך את הממונה להורות,
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

וכי אם אינו עומד בדרישות אלה ,לא ינהגו לפיו אלא
לפי הדרישות האמורות ,ולהבטיח ש ל א ייכללו בתקנון
הוראות

העלולות להטעות את הציבור לגבי זכויות

עמיתי קופת הגמל.
הוראות בענינים אלה כלולות היום בתקנות קופות
גמל ומטרת ההוראה היא לעגן חלק מהן בחוק המוצע,
ולגבי יתרתן — להסמיך לקבוע אותן מחדש ,בכפוף
לשינויים שיידרשו ,מכוח החוק המוצע.
מוצע גם כי הזכויות המוקנות לעמיתים וחובותיהם
כלפי הקופה ייקבעו רק בתקנון ולא יוקנו זכויות מעבר
לתקנון .דרישה זו באה להבטיח כי לא תהיה הפליה בין
העמיתים בקופה וכי זכויות העמיתים יהיו שקופות כלפי
כל העמיתים.
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)(4

מדיניות ההשקעה של קופת הגמל;

)(5

שיעור מרבי של דמי הניהול ,כמשמעותם בסעיף )32א( ,שתגבה החברה

המנהלת;
)(6

הביטוחים שבהם יבוטחו העמיתים בקופת הגמל ,ככל שיבוטחו; השר רשאי

לקבוע הוראות לענין סוגי ביטוחים שבהם יבוטחו עמיתים בקופת גמל ותנאים
לגבי ביטוחים כאמור;
)(7
)ה(
שינוי התקנון

) .17א(

ענינים נוספים שהממונה הורה לכלול בתקנון קופת גמל.

הממונה לא יאשר לקופת גמל שם ש י ש בו כדי להטעות.
לא ייעשה כל שינוי בתקנון קופת גמל ,אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה;

שינוי בתקנון שלא ניתן לו אישור כאמור — בטל.
)ב(

על שינוי בתקנון תימסר הודעה לעמיתים או תפורסם הודעה בציבור ,הכל בדרך

שיורה הממונה.
עיון בתקנון
והמצאת
עותקים ממנו

) .18א(

תקנון קופת גמל וכל שינוי בו יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדים הראשיים של

החברה המנהלת ובכל מקום שבו משווקת החברה את קופות הגמל שבניהולה.
)ב(

החברה המנהלת תמציא לכל עמית חדש המצטרף לקופת גמל שבניהולה ,בלא

תשלום ,עותק של התקנון המעודכן של הקופה.
)ג(

הממונה רשאי לתת הוראות לענין פרסום תקנון קופת גמל ,העמדתו לעיון הציבור

והמצאת עותקים ממנו.
סימן גי :חשבונות בקופת גמל
פתיחת חשבון
בקופת גמל
מכירת קופת
גמל על ידי
עמית-שכיר

.19

חברה מנהלת תקבל מאדם המבקש להצטרף כעמית לקופת גמל שבניהולה ותמסור

לאדם שהצטרף כעמית כאמור ,נתונים ומסמכים כפי שיורה הממונה.
) .20א(

עובד הזכאי להצטרף לקופת גמל כעמית—שכיר ,לפי כל דין או הסכם )בסעיף

זה — הדין או ההסכם( ,רשאי לבחור כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו,
בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים
לפי סעיף  ,22ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד
עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של
קופות ,והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם ובכפוף להוראות אלה:

דב ר י
כמו כן ,מוצע לקבוע כי תקנון קופת גמל יהיה פתוח
לעיון הציבור במשרדי החברה המנהלת ובכל מקום בו
היא משווקת את קופות הגמל שלה ,וכי עותק מעודכן
ממנו יימסר לכל עמית המצטרף לקופה .הוראות אלו ,כמו
הוראות נוספות בחוק המוצע ,נועדו להבטיח כי המידע
הרלוונטי לגבי כל קופת גמל יעמוד לרשות עמיתי אותה
קופה באופן שיאפשר להם בקרה על ניהולה בהתאם
לתקנון ,וכן לרשות הציבור השוקל להצטרף לקופת גמל
ומבקש לבחון את טיבה.
מוצע להסמיך את הממונה ליתן הוראות לענין
פרסום תקנון קופת גמל ,העמדתו לעיון הציבור והמצאת
עותקים ממנו.

הס ב ר
סעיף 19

מוצע כי קופת גמל תקבל מעמיתים
המצטרפים

לקופה

מסמכים

ונתונים

כפי שיורה הממונה וכי היא תמסור נתונים ומסמכים
כפי שיורה הממונה .מטרת הוראות אלה לוודא כי
נתונים ,פרטים מזהים ומסמכים רלוונטים אחרים אודות
העמיתים בקופה ואודות המוטבים לאחר מותם ,יהיו
מצויים א צ ל החברה המנהלת )כדי שזו תוכל בין השאר
לאתר את העמיתים או לקיים את הוראת המוטבים
שלהם( ,וכי העמיתים בקופת גמל יקבלו מאת החברה
המנהלת פרטים ומסמכים אודות החברה המנהלת את
כספם ואודות תנאי החיסכון שלהם.
סעיף 20

מוצע כי על אף האמור בכל דין ובכל
הסכם ,כל עובד המבקש להצטרף לקופת
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הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)(1

נקבע בדין או בהסכם כי הכספים שישלם מעביד בעד עובדו לקופת גמל

יופקדו בקופת גמל מסוימת או בקופת גמל המיועדת למטרה מסוימת ,רשאי
המעביד להתנות את תשלום הכספים בכך שיופקדו בקופת גמל המיועדת לאותה
מטרה של קופת הגמל שנקבעה בדין או בהסכם כאמור ,ואולם אם נקבע בדין או
בהסכם כי על המעביד להפקיד את הכספים בקופת גמל המיועדת לאחת המטרות
המפורטות להלן ,רשאי העובד לבחור ,לצורך הפקדת הכספים ובכפוף להגבלות
על הפקדת כספים לפי סעיף  ,22בכל קופת גמל שנועדה לאחת המטרות האמורות
או בשילוב של כמה קופות גמל כאמור:

)(2

)א(

תשלום תגמולים;

)ב(

תשלום פיצויים;

)ג(

תשלום קצבה;

נקבע בדין או בהסכם כי התשלומים שישלם מעביד בעד עובדו לקופת גמל,

כולם או חלקם ,יופקדו בקופת גמל על חשבון פיצויים ,רשאי המעביד לדרוש,
כי לענין הפקדת התשלומים המשולמים על ידו בעד מחויבותו לפי חוק פיצויי
פיטורים ,יבחר העובד בקופת גמל שהיא קופת גמל על חשבון פיצויים; לענין זה,
״קופת גמל על חשבון פיצויים״ — קופת גמל שהתשלום אליה בא במקום פיצויי
פיטורים ,לפי הוראות סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים.
)ב(

הממונה רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה.

ד ב ר י

ה ס ב ר

גמל במעמד עמית—שכיר יהיה רשאי לבחור את קופת

מסוימת המנהלת קופת ביטוח לאחת המטרות האמורות

הגמל שבה הוא מעונין לחסוך ,וכי המעביד לא יוכל

)״ביטוח מנהלים״(( רשאי העובד לבחור בכל קופת גמל

להתנות את הפקדת הכספים מצידו בבחירת קופת גמל

שנועדה למטרות האמורות או בשילוב ביניהן )למשל,

ספציפית או מתוך רשימה של קופות.

להחליט כי חלק מהכספים יופקדו בקרן פנסיה ,חלק

בכך יושג חופש לעובד בבחירת הגוף שינהל את
כספי

החיסכון הסוציאלי שלו ותנותק התלות שלו

בהחלטתו ש ל המעביד לגבי קופת הגמל ,החלטה שאינה

בקופת ביטוח וחלק בקופת גמל לתגמולים( ,והכל בכפוף
להוראות לפי חוק זה לענין הפקדת כספים בקופות גמל.
בנוסף ,אם נקבע בדין או בהסכם כי הכספים

מתחשבת תמיד בטובתו ש ל העובד .הוראה זו משפרת

האמורים

את מצבו ש ל עמית—שכיר ,אשר במקרים רבים מוגבל

במקום מחויבותו ש ל המעביד לפי חוק פיצויי פיטורים,

יופקדו

בקופת גמל

שהתשלום

אליה

בא

בבחירת הגוף המנהל את כספי החיסכון הסוציאלי שלו

התשכ״ג—) 1963להלן — חוק פיצויי פיטורים( ,לפי הוראות

ב ש ל הסכמים ש י ש למעביד עם גופים מסוימים בגין

סעיף  14לחוק האמור ,ועל כן בהפקדת הכספים משוחרר

כספי עובדיו .בהתאם לכך ,שיקולים זרים ש ל המעביד

המעביד ממחויבותו כלפי העובד לפי החוק האמור,

בבחירת קופת הגמל לא יוכלו לפגוע בטובתו ש ל העמית

רשאי המעביד לדרוש כי קופת הגמל שבה יבחר העובד,

שהכספים נחסכים בעבורו ועל שמו.

לענין כספים אלה ,תהיה אף היא קופת גמל שהתשלום

עם זאת ,אם נקבע בדין או בהסכם כי הכספים
האמורים יופקדו בקופת גמל מסוימת או בקופת גמל
למטרה מסוימת ,רשאי המעביד להתנות את הפקדת
הכספים בכך שיופקדו בקופת גמל לאותה מטרה )לדוגמא,
אם נקבע בהסכם כי כספים יופקדו בקרן השתלמות ,בין
כהוראה כללית בהסכם ובין בציון שם של קרן השתלמות
מסוימת ,כלומר מטרת הקופה לפי ההסכם היא תשלום
דמי השתלמות ,אין העובד רשאי לדרוש כי הכספים
יופקדו בקופת גמל שאינה קרן השתלמות(; לעומת זאת,
אם נקבע בהסכם כי הכספים האמורים יופקדו בקופת
גמל למטרת תגמולים ,פיצויים או קצבה )בין כהוראה
כללית בהסכם ובין בציון שם ש ל קופת גמל לתגמולים או
לפיצויים מסוימת או קרן פנסיה מסוימת או חברת ביטוח
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

אליה בא במקום פיצויי פיטורים ,לפי הוראות סעיף 14
לחוק האמור.
ע ו ד מוצע להסמיך את הממונה לתת הוראות
לביצוע סעיף זה.
יובהר ,כי אם נקבעה בהסכם קיבוצי קופת גמל
מסוימת שבה יופקדו הכספים האמורים ,בין כהוראה
מחייבת ובין כברירת מחדל ,יהיה המעביד רשאי להפקיד
את הכספים בקופת הגמל שנקבעה בהסכם ,כל ע ו ד לא
בחר העובד בקופת גמל אחרת ,ולא יראו בו כמי שהפר
הוראות סעיף זה ב ש ל כך ,ובלבד שלפני שעשה כן נתן
לעובד את האפשרות לבחור קופת גמל לפי הוראות סעיף
זה )לענין זה ראה גם דברי הסבר לסעיף ) 84ט( המוצע(.
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מרכיבי חשבון
קופת גמל

השר רשאי לקבוע הוראות לענין חלוקת חשבון קופת גמל למרכיבים לפי תשלומי

.21

המעביד ,תשלומי העובד ותשלומים על חשבון פיצויים ,והוראות לענין ניהול כל אחד
מהמרכיבים האמורים ,לרבות הוראות לענין ייחוס רווחים והוצאות בחשבון קופת הגמל לכל
אחד מהמרכיבים וניכוי תשלומים מהם.
סימן די :תשלומים לקופת גמל ומשיכת כספים ממנה
.22

תשלומים
לקופת גמל

השר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,יקבע שיעורים או סכומים ,מרביים,

)א(

לתשלומים של עמית ואם הוא עמית שכיר — גם של מעבידו ,לקופת גמל.
)ב(

השר רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה:
)(1

תנאים שיחולו לענין תשלומי כספים לקופת גמל לרבות תנאים שיחולו על

תשלומים מעבר לסכומים או לשיעורים שיקבע;
)(2

אופן הפקדת התשלומים האמורים בסעיף קטן )א( בקופת גמל ,הפרטים שעל

מעביד ,בין שהוא עמית ובין שאינו עמית ,למסור לחברה המנהלת בעת ההפקדה,
המועדים להפקדת התשלומים ,והריבית שתגבה החברה המנהלת ממעביד כאמור
בשל איחור בהפקדה;
)(3

אישורים שחייבת חברה מנהלת להמציא לעמיתים בקופת גמל שבניהולה,

ולענין עמיתים—שכירים — גם למעבידיהם ,לגבי הפקדת התשלומים בקופת
הגמל.
.23

משיכה והעברה
של כספים
מקופת גמל

)א(

משיכת כספים מקופת גמל ,לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה ,והעברת

כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית
למסלול השקעה אחר באותה קופה ,תהיה כמפורט להלן ,בלבד:
ד ב ר י

סעיף

21

חלק

מהכספים

בקופת גמל

מחויבים

במס בעת משיכתם על ידי העמית .מכיוון
שהחיוב במס משתנה לפי מטרת החיסכון ,גובה ההפקדות
ומקורן הכספי )עובד או מעביד( ,וכדי לוודא כי קופת גמל
תוכל לגבות מס אמת מהעמיתים ,מוצע להסמיך את שר
האוצר לקבוע הוראות בדבר ניהול מרכיבי חשבון קופת
גמל לפי תשלומי המעביד ,תשלומי העובד ותשלומים על
חשבון פיצויים.
הוראות בענינים אלה כלולות היום בתקנות קופות
מחדש ,בכפוף לשינויים שיידרשו ,מכוח החוק המוצע.
מוצע להטיל על ש ר האוצר לקבוע
את
שרשאי

השיעורים

והסכומים

המרביים

עמית ,או מעביד ש ל עמית—שכיר להפקיד

בקופת גמל ולהסמיך אותו לקבוע הוראות בדבר תנאים
נוספים שיחולו לענין תשלומי כספים ותנאים שיחולו על
תשלומים מעבר לסכומים או שיעורים שיקבע.
הוראות בענינים אלה כלולות היום בתקנות קופות
גמל ומטרת ההוראה היא לעגן את הסמכות לקבוע אותן
מחדש ,בכפוף לשינויים שיידרשו ,מכוח החוק המוצע.
מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות בדבר
אופן הפקדת כספים בקופת הגמל ונתונים ש ע ל מעביד
780

למסור לקופת גמל בעת ההפקדה .כן מוצע להסמיך את
שר האוצר לקבוע ,בדומה לקבוע היום בתקנות קופות
גמל ,מועדים להפקדת כספים לקופה וריבית שתגבה
קופה ממעבידים ב ש ל איחור בהפקדות.
כמו כן ,יהיה שר האוצר רשאי לקבוע הוראות
בדבר אישורים ש ע ל חברה מנהלת להמציא לעמיתים
ומעבידים המפקידים כספים לקופת גמל ,לצורך קבלת
הטבות מס.

גמל ,ומטרת ההוראה היא לעגן את הסמכות לקבוע אותן
סעיף 22

ה ס ב ר

סעיף 23

מוצע לקבוע כי רק עמית ,עובד של
עמית—מעביד )בקופת גמל מרכזית( או

מוטב של עמית או עובד כאמור ,יהיו זכאים למשוך כספים
מקופת גמל וכי רק עמית יהיה רשאי להעביר כספים
מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה
אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה
קופה ,והכל בכפוף למועדים ולתנאים שיקבע שר האוצר
בתקנות .מוצע כי רק בקופת גמל אישית לפיצויים ,יהיה
המעביד רשאי למשוך או להעביר כספים ,וזאת בכפוף
לתנאים שיקבע שר האוצר בתקנות ובכפוף להוראות
סעיף  26לחוק פיצויי פיטורים.
משמעות ההוראה המוצעת היא שכספים שהופקדו
על ידי מעביד לקופת גמל ,שאינה קופת גמל מרכזית או
קופת גמל אישית לפיצויים ,יהפכו עם הפקדתם לקופת
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)(1

משיכה בידי עמית ,עובד של עמית—מעביד או מוטב ,של כספים שהופקדו

לחשבונו של העמית בקופת הגמל;
)(2

העברה בידי עמית ,של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל;

)(3

משיכה או העברה בידי מעביד של עמית—שכיר ,של כספים שהפקיד בקופת

גמל אישית לפיצויים ,בכפוף להוראות סעיף  26לחוק פיצויי פיטורים.
)ב(

השר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,יקבע את המועדים והתנאים שבהם —
)(1

רשאים עמיתים ,עובדים של עמית—מעביד ומוטבים ,למשוך כספים מקופת

גמל ,ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה;
)(2

רשאים עמיתים להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול

השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה;
)(3

רשאי מעביד של עמית—שכיר למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים

או להעבירם לקופת גמל אחרת.
)ג(

השר רשאי לקבוע הוראות לענין אופן חישוב הסכומים שניתן למשוך או להעביר

לפי סעיף זה.
)ד(

הממונה רשאי לתת הוראות בענינים אלה:
)(1

אישורים שעל חברה מנהלת למסור לעמיתים בקופת גמל שבניהולה ,ולענין

עמיתים—שכירים — גם למעבידיהם ,וכן לעובדים של עמית—מעביד,

לענין

העברה או משיכה של כספים לפי סעיף זה;
)(2

פרטים ,נתונים ומסמכים שעל חברות מנהלות להעביר זו לזו אגב ביצוע

העברת כספים בין קופות גמל לפי סעיף זה ,אופן העברתם והמועדים לכך.
.24

השר רשאי לקבוע הוראות לענין הצעדים והפעולות שעל חברה מנהלת לנקוט לשם

איתור עמיתים שהקשר עמם נותק ולשם איתור מוטבים לאחר מותו של עמית.
ד ב ר י

איתור עמיתים
ו מ ו ט ב י ם

ה ס ב ר

הגמל לכספי העובד ,ולמעביד לא תהיה כל אפשרות

בצורה של הטבות מס הוא בכך שביום בו תבשיל זכאות

למשכם בחזרה או להעבירם לקופת גמל אחרת.

העמית לפי החוק הוא יוכל להינות מפירות החיסכון.

בתקנות קופות גמל כבר נקבע כי העובד רשאי
למשוך כספים אלה בלא צורך באישור המעביד,

אם

עמד בתנאי המשיכה הקבועים בתקנות ,וכי המעביד
אינו רשאי למשכם החל בשלב בו הפכו לנזילים לפי
התקנות .בנוסף ,ברוב תקנוני קופות הגמל אין כל הוראה
המאפשרת משיכת הכספים על ידי המעביד או דורשת
את הסכמתו למשיכתם.

קביעה אחרת ,משמעותה דחיית תשלום המס למעביד
בלא הצדקה.
מוצע כי שר האוצר יקבע את התנאים למשיכת
כספים מקופת גמל בדומה לסמכות ש י ש לו כיום.
כדי להבטיח ניידות הכספים בענף קופות הגמל
והסרת

חסמים

מינהליים

בהליך העברת כספים או

משיכתם ,יקבע שר האוצר הוראות לענין משיכת כספים

כספים אלה ,אשר הופקדו במשך שנים ארוכות

מקופת גמל על ידי עמית ,עובד של עמית—מעביד או מוטב,

לטובת עמית ,בחשבונו ועל שמו ,תוך התרת סכומים

העברת כספים בין קופות גמל ,לרבות פרוצדורות בהליך

אלה כהוצאה בידי המעביד ,והמיועדים לשמש לביטחונו

ההעברה עצמו ,המועדים והתנאים למשיכת כספים ועוד

הסוציאלי,

צריכים לעמוד לזכות העובד החל ביום

הפקדתם ואינם צריכים ל ש מ ש ערובה בידי המעביד נגד
עובדו למטרות שונות .על כן ,מטרת ההוראה המוצעת
היא לבטל את הצורך בקבלת הסכמת המעביד למשיכת
הכספים ,כך שזה לא יוכל עוד לעכב או למנוע את קבלת
הזכויות ואף לקבל בחזרה את הכספים ,כפי שהיה נהוג
עד היום בחלק מן הקופות ולגבי חלק מן המעבידים .כל
מהותו של מכשיר חיסכון זה ועידודו על ידי המדינה
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)לענין זה ראה גם דברי הסבר לסעיף )84י( המוצע(.
סעיף 24

מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע
הוראות

לענין הפעולות

שעל חברה

מנהלת לנקוט לשם איתור עמיתים שהקשר עמם נותק
ולשם איתור מוטבים בקופת גמל .ההנחה היא שישנם
כספים רבים בחשבונות קופות גמל אשר לא ידוע היכן
נמצאים בעליהם ולמי הם שייכים ,ולכן יש צורך לפעול
לאיתורם.
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שעבוד או עיקול
של זכויות עמית
ע

א

ע ק
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זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד ,למעט העברה

)א(

_! _!

או שעבוד כמפורט להלן:
1

)(1

שעבוד של זכויות עמית בקופת גמל לתגמולים או בקרן השתלמות ,הנעשה

לאחר המועד שבו זכאי העמית למשוך את הכספים מהקופה לפי הוראות סעיף ;23
)(2

העברת כספים לנושה במסגרת מימוש שעבוד שנעשה לטובתו לפי הוראות

פסקה ) ,(1ויראו מימוש שעבוד כאמור כמשיכת כספים בידי העמית לפי הוראות
סעיף ;23
)(3

העברה או שעבוד אחרים הנעשים בהתאם להוראות שקבע השר ,באישור

ועדת הכספים של הכנסת ,בכפוף להוראות כל דין.
)ב(

זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות לעיקול אלא לפי הוראות שיקבע השר

בהסכמת שר המשפטים ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ובכפוף להוראות כל דין; בתקנות
כאמור רשאי השר —
)(1

לקבוע תנאים או נסיבות שבהם ניתן יהיה לעקל זכויות עמית בקופת גמל;

)(2

להתיר ,דרך כלל או בתנאים ובנסיבות שיקבע ,עיקול של חלק מזכויות עמית

בקופת גמל ששווין מעבר לסכום שיקבע;
)(3

לקבוע מועדים ותנאים לגיבוש זכות העמית למשוך כספים מקופת גמל אף

לפני המועד שנקבע לכך לפי סעיף  ,23לצורך מימוש עיקול שהוטל מכוח תקנות
שהותקנו לפי סעיף זה.
)ג(

לא יהיה תוקף להעברה ,לשעבוד או לעיקול של זכויות עמית שנעשו בניגוד

להוראות לפי סעיף זה.
סימן הי :השקעת כספי קופת גמל וניהול נכסיה
חברה מנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל שבניהולה בהתאם למדיניות ההשקעות

השקעות קופת

.26

גמל

של הקופה כפי שנקבעה בתקנון הקופה ובידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות ,והכל
בכפוף להוראות שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת; בתקנות לפי סעיף זה רשאי
השר לקבוע שיעורים מרביים להשקעה בנכס מסוים או בסוגי נכסים שיקבע ,בעבור קופת
דב ר י
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ב ש ל היות קופות הגמל מכשיר חיסכון
הזוכה להטבות מס מהמדינה ,ומאחר

והטבות המס

מוקנות

לעמית לפי

הכנסתו

ולשם

עידודו לחסוך למטרות מוגדרות ,מוצע לעגן בחוק את
ההוראות הקובעות כי זכויות עמית בקופת גמל אינן
ניתנות להעברה או לשעבוד ,אלא לפי הוראות שיקבע
שר האוצר בכפוף להוראות כל דין .כן מוצע כי זכויות
עמית בקופת גמל לא יהיו ניתנות לעיקול וכי שר האוצר,
בהסכמת שר המשפטים ובכפוף להוראות כל דין ,יהיה
רשאי לקבוע בתקנות תנאים ונסיבות שבהם ניתן יהיה
לעקל זכויות עמית בקופת גמל ,תקרות שמעליהן ניתן
יהיה לעקל זכויות עמית כאמור ,ומועדים ותנאים לגיבוש
זכויות עמית למשוך כספים מקופת גמל אף בטרם הגיע

הס ב ר
בתקנות קופות גמל נקבע כבר היום כי לא ניתן
להעביר או ל ש ע ב ד זכויות ש ל עמית בקופת גמל .בתקנות
גם נקבע חריג לפיו לא יראו ש ע ב ו ד של כספים בקופת
גמל לתגמולים או בקרן השתלמות החל במועד בו
העמית זכאי למשוך את הכספים ,כ ש ע ב ו ד לאחר ומוצע
לעגן חריג זה בחוק.
יצוין כי גם לפי סעיף  26לחוק פיצויי פיטורים ,כספי
פיצויים שהופקדו לקופת גמל לפיצויים או לקופת גמל
לקצבה אינם ניתנים להעברה שעבוד או עיקול .עוד יצוין כי
בסעיף  8לחוק הגנת השכר ,התשי״ח— ,1958נקבעו הגבלות
על עיקול העברה ושעבוד של קצבה המשתלמת מקופת
גמל ,בדומה להגבלות שנקבעו בחוק האמור לגבי משכורת.

מועד המשיכה לפי הוראות חוק זה ,לשם למימוש עיקול

סעיף

יהיה תוקף להעברה ,ל ש ע ב ו ד או לעיקול שנעשו בניגוד

גמל תוך התייחסות להגבלות על השקעות ספציפיות ועל

שהוטל מכוח התקנות האמורות .מוצע גם לקבוע כי לא
להוראות לפי סעיף זה.
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26

מוצע

להסמיך את שר

האוצר

לקבוע

הוראות וכללים לפיהם יושקעו כספי קופות
סוגי עסקאות ותנאים לביצוען.
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

גמל אחת או כלל קופות הגמל שבניהול החברה המנהלת ,וכן תנאים והגבלות על השקעה
כאמור ותנאים לביצועה; לענין זה ,״השקעה״ — לרבות קניה ,מכירה ,החזקה ,מתן הלוואה
וכל עסקה אחרת.
חברה מנהלת תחזיק ותנהל את נכסי קופת הגמל שבניהולה בנפרד מרכושה,

) .27א(

לטובת העמיתים באותה קופה.
)ב(

הפרדת נכסים
וחשבונות

חברה מנהלת תנהל מערכת חשבונות נפרדת לכל קופת גמל שבניהולה ,ותחזיק

את נכסי קופת הגמל בנפרד מנכסים של קופות גמל אחרות.
)ג(

על אף הוראות סעיף קטן )ב( ,חברה מנהלת רשאית ,באישור הממונה ובתנאים

שיורה ,לנהל מערכת חשבונות משותפת לקופת גמל לתגמולים יחד עם קופת גמל אישית
לפיצויים ולהחזיק את נכסיהן במשותף.
)ד( השר רשאי לקבוע הוראות בדבר דרכי הפרדת החשבונות והנכסים של קופות
הגמל שבניהול חברה מנהלת.
) .28א(

חברה מנהלת תפקיד מזומנים של קופת גמל שבניהולה בחשבון אצל תאגיד

בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א— , 1981אצל מוסד כספי מחוץ לישראל
15

חשבונות קופת
גמל

העוסק בקבלת פיקדונות והנתון לפיקוחו של מי שמוסמך לענין זה באותה מדינה ,או אצל
גופים אחרים שיאשר הממונה ובכפוף להוראות שייתן בענין זה.
)ב(

חברה מנהלת תנהל את חשבונות ניירות הערך של קופת הגמל שבניהולה אצל

מי שהוא חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף  46לחוק ניירות ערך,
התשכ״ח— ,1968או אצל גופים אחרים שיאשר הממונה ,ובכפוף להוראות שייתן בענין זה.
.29

הממונה רשאי לתת הוראות לענין החזקת נכסי קופת גמל ורישומם.

) .30א(
)ב(

נכסי קופת גמל אינם ניתנים לעיקול.
חברה מנהלת לא תשעבד נכסי קופת הגמל שבניהולה ,אלא לצורך קיום עסקה

בעבור קופת הגמל ,ובתנאים שיקבע השר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת.
דברי

הוראות לענין
החזקת נכסים
שעבוד ועיקול
של נכסי קופת
גמל

הסבר

הוראות בענינים אלה כלולות היום בתקנות קופות

מתנהלות בדרך כלל באופן זהה ,מוצע להסמיך את

גמל ומטרת ההוראה היא לעגן את הסמכות לקבוע אותן

הממונה להתיר ניהול משותף ש ל קופת גמל לתגמולים

מחדש ,בכפוף לשינויים שיידרשו ,מכוח החוק המוצע.

וקופת גמל אישית לפיצויים ,בתנאים שיורה.

סעיפים

כדי להבטיח ניהול תקין ש ל חשבון

 27עד 29

נאמנות לטובת העמיתים ,אשר יבטיח
את ההפרדה הדרושה בין נכסיהם לבין

נכסי החברה המנהלת אותם ,וכדי להבטיח את שמירתם
הנאותה ש ל נכסים אלה ,מוצע לקבוע בחוק הוראה
מפורשת בדבר החזקת נכסי קופת גמל שבניהולה של
חברה מנהלת בנפרד מרכושה.
מאחר שחברה מנהלת אחת תהיה רשאית לנהל
מספר קופות גמל לאותה מטרה ולמטרות שונות ,יש
להבטיח שתנוהל מערכת חשבונות נפרדת לכל קופת
גמל וכי נכסיה יוחזקו בנפרד מנכסי קופות גמל אחרות.
שר האוצר יוסמך לקבוע הוראות בדבר דרכי הפרדת
חשבונות והנכסים שבניהול חברה מנהלת אחת.
עם זאת ,מאחר שלחלק גדול מהעמיתים השכירים
מתנהל חשבון תגמולים ופיצויים וקופות גמל אלה
15
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מוצע לחייב את החברה המנהלת להחזיק מזומנים
וניירות ערך רק אצל תאגיד מפוקח.

יחד עם זאת,

מוצע להסמיך את הממונה לקבוע גופים אחרים אצלם
תוכל חברה מנהלת להפקיד מזומנים של קופת גמל
שבניהולה.
מוצע להסמיך את הממונה לתת הוראות לענין
החזקת נכסי קופות גמל ורישומם.
הוראות בענינים אלה כלולות היום בתקנות קופות
גמל ומטרת ההוראה היא לעגן חלק מהן בחוק המוצע,
ולגבי יתרתן — להסמיך לקבוע אותן ולקבוע את היתר
מחדש ,בכפוף לשינויים שיידרשו ,מכוח החוק המוצע.
סעיף 30

לשם הבטחת יציבות קופת גמל וכדי
למנוע ניגודי ענינים אפשריים עם עניניה

ש ל החברה המנהלת ,מוצע לאסור על משכון או ש ע ב ו ד
ש ל נכסי קופת גמל ,אלא לצורך קיום עסקה ב ע ד קופת
הגמל ,לפי תנאים שיקבע ש ר האוצר בתקנות.

783

השתתפות
חברה מנהלת
באסיפה כללית

.31

)א(

השר יקבע הוראות לענין השתתפות חברה מנהלת ,בעבור קופת גמל שבניהולה,

בהצבעות באסיפה כללית של תאגיד שהחברה היא בעלת זכות הצבעה בו בשל ניהול נכסי
אותה קופת גמל.
)ב(

חברה מנהלת תפרסם את דרך הצבעתה באסיפה כללית כאמור בסעיף קטן )א(

ותדווח על כך  ,כפי שיורה הממונה.
הוצאות ודמי
ניהול

.32

)א(

חברה מנהלת לא תגבה מנכסי קופת גמל שבניהולה ,מחשבונות עמיתים בקופה,

מתשלומים המועברים לקופה ,או מתשלומי הקופה לעמיתים או לעובדים של עמית—מעביד
או למוטביהם ,אלא את אלה )בסעיף זה — הוצאות ודמי ניהול(:

)ב(

)(1

דמי ניהול;

)(2

הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת הגמל ,כפי שקבע השר;

)(3

דמי ביטוח הנגבים לפי הוראות סעיף )16ד().(6

השר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,יקבע את הסכומים או השיעורים,

המרביים ,של ההוצאות ודמי הניהול שחברה מנהלת רשאית לגבות מנכסים ,מחשבונות או
מתשלומים ,כאמור בסעיף קטן )א(.
)ג(

חברה מנהלת וכן אדם השולט בחברה מנהלת ותאגיד בשליטה של אדם כאמור לא

יקבלו טובת הנאה כלשהי ,במישרין או בעקיפין ,בקשר עם ניהול קופת גמל מעבר להוצאות
ודמי הניהול שקבע השר לפי סעיפים קטנים)א( ו)-ב(.
)ד(

)(1

חברה מנהלת לא תשלם לאדם עמלה או כל תמורה אחרת בשל הצטרפות

עמית לקופת גמל או המשך חברותו בה ,או בשל הפקדת כספים בקופה או
משיכתם או העברתם ממנה.
ד ב ר י
הוראות בענינים אלה כלולות היום בתקנות קופות

ה ס ב ר
מנהלת

רשאית לגבות מנכסי קופת גמל שבניהולה,

גמל ומטרת ההוראה היא לעגן את הסמכות לקבוע אותן

מחשבונות

מחדש ,בכפוף לשינויים שיידרשו ,מכוח החוק המוצע.

לקופה או מתשלומי הקופה

ע ו ד מוצע ,כצעד משלים ובשל העובדה שנכסי
קופת גמל מוחזקים בנאמנות בעבור העמיתים ,לקבוע כי
נכסי קופת גמל אינם ניתנים לעיקול.
סעיף 31

כדי להבטיח את קידום עניני העמיתים
ומימוש מלוא הזכויות הנלוות לנכסיהם,

מוצע

להסמיך את שר האוצר לקבוע כללים בדבר

השתתפות חברה מנהלת ,בעבור קופת גמל שבניהולה,
באסיפות כלליות ש ל תאגיד שהחברה היא בעלת זכות
הצבעה בו ב ש ל ניהול נכסי קופת הגמל .כדי להגדיל את
השתתפותן ומעורבותן ש ל חברות המנהלות קופות הגמל
באסיפות כלליות ,מוצע לחייב חברה מנהלת לפרסם את
דרך הצבעתה ולהגיש על כך דוחות בהתאם להוראות
הממונה.
הוראות בענינים אלה כלולות היום בתקנות קופות
מחדש ,בכפוף לשינויים שיידרשו ,מכוח החוק המוצע.
מוצע להטיל על שר האוצר לקבוע
בתקנות שיעורים או סכומים שחברה
784

לעמיתים ,לעובדים של

עמית—מעביד או למוטביהם .סכומים אלו יהיו הסכומים
היחידים שתהיה רשאית החברה המנהלת לגבות ולא
יותר לה לגבות הוצאות נוספות.
כמו כן ,מוצע לקבוע כי ייאסר על אדם השולט
בחברה המנהלת או תאגיד הנמצא בשליטתו לקבל
כל טובת הנאה מעבר לסכומים והשיעורים שייקבעו
בתקנות האמורות.
הוראות בענינים אלה כלולות היום בתקנות קופות
גמל ומטרת ההוראה היא לעגן את הסמכות לקבוע אותן
מחדש ,בכפוף לשינויים שיידרשו ,מכוח החוק המוצע.
ע ו ד מוצע לקבוע כי חברה מנהלת רשאית לשלם
עמלה או תמורה אחרת ב ש ל הצטרפות עמית לקופת גמל
או המשך חברותו בה או ב ש ל הפקדת כספים בקופה

גמל ומטרת ההוראה היא לעגן את הסמכות לקבוע אותן
סעיף 32

עמיתים

בקופה,

מתשלומים

המועברים

או משיכתם או העברתם ממנה )להלן — עסקה בקופת
גמל( ,רק לגבי קופות ש ל א נאסר על יועצים פנסיוניים או
יועצי השקעות לקבל ממנה תמורה ב ש ל ביצוע עסקה
בהן ,לפי החוקים המסדירים את פעילותם )חוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק
פנסיוני( ,התשס״ה— ,2005וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)(2

על אף הוראות פסקה ) (1רשאית חברה מנהלת לשלם עמלה כאמור באותה

פסקה לגבי חשבון בקופת גמל שהיא קרן השתלמות או חשבון בקופת גמל
לתגמולים לעמית מבוגר ,ובלבד שעמיתי אותן קופות אינם מבוטחים בביטוח
חיים כלשהו לפי הוראות סעיף )16ד() ;(6השר יקבע תנאים לתשלום עמלה כאמור,
את שיעורה המרבי ואת אופן חישובה; לענין זה ,״חשבון בקופת גמל לתגמולים
לעמית מבוגר״ — חשבון עמית—עצמאי בקופת גמל לתגמולים ,שהעמית רשאי
למשוך ממנו ,לפי הוראות סעיף  ,23כספים שהפקיד ביום א׳ בטבת התשס״ו )1
בינואר  (2006ואילך ,בתום  15שנים מיום פתיחת החשבון או במועד מוקדם מזה.
)(3

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לענין תשלום לבעל רישיון סוכן ביטוח,

בענף ביטוח פנסיוני כהגדרתו בסעיף )28א() (3לחוק הפיקוח על הביטוח ,ולמשווק
השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה—. 1995
16

)ה(

הממונה רשאי להורות לחברה מנהלת ,וכן לאדם או לתאגיד כאמור בסעיפים

קטנים )ג( ו)-ד( ,להחזיר הוצאות ,דמי ניהול ,עמלה ,תמורה וכל טובת הנאה אחרת ,אם הוא
סבור שנגבו או ששולמו בניגוד להוראות לפי סעיף זה.
) .33א(

חברה מנהלת תחשב את שווים של נכסי קופת גמל שבניהולה ,בהתאם להוראות

שיקבע השר לפי סוגי הנכסים ,סוג הקופה ומטרתה.
)ב(

חישוב שובי
נכסי קופת גמל

הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר אופן חישוב שווים של נכסי קופת גמל במקרים

מיוחדים ,לרבות במקרה של הפסקת מסחר בבורסה בנייר ערך מסוים או בכלל ניירות הערך.
) .34א(
)ב(

השר יקבע את אופן חישוב התשואה שהשיגה קופת גמל על נכסיה.
חברה מנהלת תזקוף לחשבונות העמיתים בקופת גמל שבניהולה ,שהיא מסוג

תשואת קופת
גמל

או למטרה שקבע השר ,את רווחי הקופה והפסדיה; השר יקבע את האופן והמועד לזקיפת
רווחי הקופה והפסדיה ,לרבות בשל כספים חדשים שהופקדו בחשבונות העמיתים ,וכן את
התנאים שיחולו על כספים חדשים כאמור עד למועד שקבע לזקיפת הרווחים וההפסדים.
דב ר י
השקעות

הס ב ר

בשיווקן ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה—

מוצע להסמיך את הממונה להורות לחברה מנהלת ,למי

 .(1995קופות אלה הן קרן השתלמות וחשבון בקופת גמל

ששולט בה לתאגיד בשליטתו ולמי שמקבל עמלה ב ש ל

לתגמולים של עמית—עצמאי הרשאי להפקיד כספים

ביצוע עסקה בקופת גמל ,להשיב כספים וסכומים אשר

חדשים בחשבון ולקבלם ,בהתאם להוראות לפי סעיף 23

נגבו בניגוד להוראות לפי סעיף זה.

המוצע )ועד להתקנת תקנות מכוחו — בהתאם לתקנות
הגמל( ,בתום  15שנים או פחות מיום פתיחת החשבון.
והכל כאשר עמיתי הקופה או הקרן אינם מבוטחים
בביטוח חיים כלשהו במסגרת אותה קופה או קרן.
מוצע כי המגבלה לא תחול על תשלום כספים

סעיפים

הסכומים העומדים לזכותו ש ל כל עמית

 33ו־34

בקופת גמל והרווחים ש י ש לזקוף לזכותו
הם ,ברוב סוגי קופות הגמל ,פונקציה של

שווי נכסי הקופה .כדי ליצור אחידות באופן חישובי
התשואה ש ל קופות גמל וכדי לוודא כי העמיתים בקופת
מוצע

לסוכני ביטוח ומשווקי השקעות ,שאינם מוגבלים לגבי

גמל יקבלו במדויק את המגיע להם מהקופה,

קבלת עמלות על שיווק קופות גמל .כן מוצע להסמיך

להטיל על ש ר האוצר לקבוע הוראות לענין שווי נכסי

את שר האוצר לקבוע תנאים בהם תהיה חברה מנהלת

הקופה ,נוסחאות לחישוב תשואה ,לאופן חלוקת הרווחים

רשאית לשלם עמלה כאמור ,שיעור מרבי לעמלה ואופן

או ההפסדים בקופה ולזקיפתם לחשבונות העמיתים

חישובה.

בקופה.

כדי להבטיח ש ל א ייגבו עמלות והוצאות החורגות

הוראות בענינים אלה כלולות היום בתקנות קופות

מהמותר וכדי ליצור אכיפה אפקטיבית ש ל הוראה זו,

גמל ומטרת ההוראה היא לעגן את הסמכות לקבוע אותן
מחדש ,בכפוף לשינויים שיידרשו ,מכוח החוק המוצע.

15
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785

סימן וי :דיווח לעמיתים ופרסום לציבור
.35

דיווח לעמיתים

חברה מנהלת תשלח לעמיתים בקופת גמל שבניהולה דוחות תקופתיים ודוחות נוספים,

שבהם ייכללו הפרטים שעליהם יורה הממונה ,באופן ,במועדים ולתקופות שיורה; על דוחות
כאמור יחולו הוראות סעיף  42לחוק הפיקוח על הביטוח ,בשינויים המחויבים.
) .36א(

פרסום ואיסור
תיאור מטעה

הממונה רשאי לקבוע הוראות בדבר פרסום קופות גמל ,לרבות פרסום נתוני

תשואות ודמי ניהול והשוואתם לקופות גמל אחרות.
)ב(

חברה מנהלת או מי מטעמה ,אדם השולט בחברה מנהלת או תאגיד בשליטה של

אדם כאמור ,לא יתארו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל שבניהולה של החברה המנהלת ,ולא
יפרסמו או יגרמו לפרסום ש י ש בו תיאור מטעה כאמור ,ויחולו לענין זה הוראות סעיפים
 55ו 56-לחוק הפיקוח על הביטוח ,בשינויים המחויבים; לענין זה יראו כפרסום ש י ש בו
תיאור מטעה גם פרסום של תשואה שהשיגה קופת גמל ,אלא אם כן הפרסום נעשה בהתאם
להוראות הממונה כאמור בסעיף קטן )א( והתשואה חושבה באופן שנקבע בתקנות לפי
סעיף )34א( ,ולתקופה שקבע השר.
)ג( סבר הממונה כי היה בפרסום ביחס לקופת גמל תיאור מטעה ,רשאי הוא ,לאחר
שנתן למי שהביא לפרסום הזדמנות לטעון את טענותיו בדרך שהורה ,להורות על פרסום
תיקון ,בדרך ובצורה שיורה.
)ד(

בסעיף זה —

״לפרסם״ ,״פרסום״ — כמשמעותם בסעיף 34כד לחוק העונשין;
״תיאור מטעה״ — כהגדרתו בסעיף  55לחוק הפיקוח על הביטוח ,בשינויים המחויבים.
סימן זי :מיזוג ופיצול קופת גמל
מיזוג קופות גמל

) .37א(

חברה מנהלת רשאית למזג קופת גמל אחת שבניהולה בקופת גמל אחרת

שבניהולה או שבניהולה של חברה מנהלת אחרת ,ובלבד שתכנית המיזוג אושרה מראש
בידי הממונה והחברה הודיעה על כך לעמיתים ,מראש ,באופן ובמועד שהורה.
)ב(

במיזוג קופת גמל בקופת גמל אחרת ,תעביר חברה מנהלת את כל נכסי הקופה המתמזגת

ואת כל זכויות עמיתי הקופה המתמזגת ,לקופה האחרת ,באופן שיישמרו זכויות העמיתים
הקיימים והמועברים ,ובהתאם לתכנית המיזוג שאישר הממונה ולהוראות שנתן באישור כאמור;
אין במיזוג כאמור בסעיף זה כדי להביא למיזוג של חשבונות עמיתים בקופות הגמל.
דברי
סעיפים

כדי להבטיח בקרת שוק ומעקב שוטף של

 35ו־36

העמיתים אחר ביצועי קופת גמל ,להגדיל
את השקיפות ,המעורבות והמודעות של

הסבר
הוראות בענינים אלה כלולות היום בתקנות קופות
גמל ומטרת ההוראה היא לעגן את הסמכות לקבוע אותן
מחדש ,בכפוף לשינויים שיידרשו ,מכוח החוק המוצע.

עמיתי קופת גמל ,מוצע להטיל חובת דיווח תקופתי
לעמיתים שיכלול את הפרטים עליהם יורה הממונה וכן
דוחות נוספים ש ע ל חברה מנהלת לשלוח לעמיתים.
כדי שהציבור הרחב יוכל להשוות את ביצועי
החברה המנהלת את כספו לגופים מנהלים אחרים וכדי
למנוע פרסום ש ל נתונים או פרטים מטעים אודות קופת
גמל או ביצועיה אשר י ש בהם כדי להשפיע על שיקול
דעתו ש ל חוסך פוטנציאלי ,מוצע לאסור פרסומו של פרט
מטעה או תשואה שהשיגה קופת גמל אם התשואה לא
חושבה בהתאם לנוסחה שקבע ש ר האוצר.

מוצע גם להסמיך את הממונה להורות על פרסום
תיקון

לפרסום

מטעה

בדרך ובצורה

שיורה ולקבוע

הוראות בדבר פרסום קופות גמל.
ע ו ד מוצע להחיל על פרסום מטעה את הוראות חוק
הפיקוח על הביטוח לענין איסור תיאור מטעה ולענין
אחריות לתיאור מטעה.
סעיפים

מוצע לאפשר מיזוג של קופת גמל אחת

 37ו־38

בקופת גמל אחרת ,בין אם אותה חברה
מנהלת אותן ובין אם לאו ,ובלבד שיובטח

כי שווי זכויות העמיתים הקיימים והמועברים יישמר
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הממונה רשאי לקבוע תקופת מעבר שלא תעלה על שנה אחת ,להתאמת פעילותה

)ג(

של קופת גמל לאחר ביצוע מיזוג ,להוראות לפי חוק זה שיקבע הממונה.
) .38א(

חברה מנהלת רשאית לפצל קופת גמל שבניהולה לשתי קופות גמל או יותר,

פיצול קופות גמל

באופן שחלק מהעמיתים יועברו לקופת גמל חדשה או לקופת גמל קיימת )בסעיף זה — הקופה
הקולטת( ,ובלבד שתכנית הפיצול אושרה מראש בידי הממונה והחברה הודיעה על כך
לעמיתים ,מראש ,באופן ובמועד שהורה.
בפיצול קופת גמל ,תעביר החברה המנהלת לקופה הקולטת זכויות עמיתים

)ב(

בקופה המתפצלת ,ונכסים בקופת הגמל המתפצלת בשווי זכויות העמיתים המועברים,
באופן שיישמרו זכויות העמיתים בשתי הקופות ,ובהתאם לתכנית הפיצול שאישר הממונה
ולהוראות שנתן באישור כאמור; אין בפיצול כאמור בסעיף זה כדי להביא לפיצול של
חשבונות עמיתים בקופת הגמל.

פרק די :הפיקוח על ניהול קופת גמל
) .39א(

במילוי תפקידיה וחובותיה לפי חוק זה ,תהיה חברה מנהלת נתונה לפיקוחו של

הממונה.
)ב(

פיקוח הממונה

הממונה רשאי ,לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן )א( ולאחר התייעצות עם הוועדה,

ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של חברות מנהלות ,של נושאי משרה בהן
ו ש ל כל מי שמועסק על ידן ,והכל כדי להבטיח את ניהולן התקין של החברות המנהלות ושל
קופות הגמל שבניהולן ואת השמירה על ענינם של עמיתיהן ,וכדי למנוע פגיעה ביכולתן של
החברות המנהלות לקיים את התחייבויותיהן; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל החברות
המנהלות או לחברות המנהלות קופות גמל מסוג מסוים או למטרה מסוימת.
)ג(

הוראות סעיפים  50עד 50ג 60 ,עד  63,62ו ,64-פרקים ז׳ וחי וסעיף  97לחוק הפיקוח

על הביטוח והוראות סעיף  102לחוק האמור לענין החלטה לפי סעיף )62א( לאותו חוק ,יחולו
לענין חברה מנהלת ,בשינויים המחויבים ובשינוי זה :לענין סעיף )68א( לחוק האמור ,רשאי
הממונה להורות גם על העברת ניהול קופת גמל לחברה מנהלת אחרת.
.40

הוראות סעיפים 42 ,42א ו48-א לחוק הפיקוח על הביטוח יחולו לענין חברה מנהלת,

בשינויים המחויבים; השר רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסעיפים האמורים

דוחות ,הודעות
ומידע

לגבי חברה מנהלת ,בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות ,כולן
או חלקן ,על חברה כאמור ,או קביעה כי הוראות אלה ,כולן או חלקן ,לא יחולו לגביה.
דב ר י
בהתאם

הס ב ר

להוראות הממונה .כן מוצע לאפשר פיצול

משרה בהן ומי שמועסק על ידן ,לשם הבטחת ניהולן

ש ל קופת גמל לשתי קופות גמל או יותר באופן שחלק

התקין ,שלהן ו ש ל קופות הגמל שבניהולן ,לשם שמירה

מהעמיתים בקופה אחת יועברו לקופת גמל אחרת ,ובלבד

על ענינם ש ל העמיתים וכדי למנוע פגיעה ביכולתן

ששווי זכויות העמיתים יישמר בשתי הקופות.

לקיים את התחייבויותיהן .הוראה דומה קיימת גם בחוק

מוצע כי כל תכנית למיזוג או לפיצול קופת גמל
תאושר על ידי הממונה ,אשר יהיה רשאי לקבוע הוראות
באישור שיתן ,וכי החברה המנהלת תודיע על כך מראש
לעמיתים באופן ובמועד שקבע הממונה.

הפיקוח על הביטוח ובחוק הבנקאות רישוי ,לענין הגופים
המפוקחים לפי חוקים אלה.
כדי ליצור הרמוניזציה בסמכויות הפיקוח על קופות
גמל ועל חברות ביטוח מוצע להחיל על חברות מנהלות
סמכויות פיקוח ואכיפה מכוח חוק הפיקוח על הביטוח
אשר כוללות בין השאר:

סעיפים

מוצע להסמיך את הממונה ,בהתייעצות עם

 39ו־40

הוועדה המייעצת ,ליתן הוראות הנוגעות
לדרכי פעולתן ש ל חברות מנהלות ,נושאי
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סמכות

לדרוש ידיעות ומסמכים ,סמכות לברר

תלונות ציבור ,סמכויות להבטיח את עניני העמיתים
בעת חיסול עסקי חברה מנהלת ,סמכויות לענין שמירה
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העברת ניהול
מרצון

.41

חברה מנהלת המבקשת להפסיק לנהל קופת גמל או המבקשת להחליט על פירוקה

מרצון ,רשאית להעביר את ניהול קופת הגמל או קופות הגמל שבניהולה ,לפי הענין ,לחברה
מנהלת אחרת ,ובלבד שהממונה אישר מראש את ההעברה.

העברת ניהול
בשל כינוס
נכסים או פירוק

ניתן צו של בית משפט למינוי כונס נכסים זמני או מפרק זמני לחברה מנהלת,

) .42א(

תודיע על כך החברה המנהלת ,מיד ,לממונה; לא הוסר הצו בתוך  60ימים ,או בתוך תקופה
ארוכה יותר שקבע הממונה מטעמים מיוחדים ,תעביר החברה המנהלת את ניהול קופות
הגמל שבניהולה לחברה מנהלת אחרת בתוך תקופה שיורה הממונה ובהתאם להוראותיו.
חלפה התקופה להעברת הניהול שעליה הורה הממונה כאמור בסעיף קטן )א( ,ולא

)ב(

העבירה החברה המנהלת את ניהול קופות הגמל לחברה מנהלת אחרת בהתאם להוראותיו,
רשאי הממונה לפעול בהתאם לסמכויותיו כאמור בסעיף  68לחוק הפיקוח על הביטוח ,כפי
שהוחל בסעיף )39ג( לחוק זה.

פרק הי :עיצום כספי וקנס אזרחי
עיצום כספי

בסעיף זה ,״הסכום הבסיסי״ — סכום כמפורט להלן ,לפי הענין:

) .43א(

)(1

לגבי חברה מנהלת —  150,000שקלים חדשים;

)(2

לגבי תאגיד שאינו חברה מנהלת —  75,000שקלים חדשים;

)(3

לגבי יחיד —  25,000שקלים חדשים.
חברה מנהלת לא הגישה לממונה דוחות

)ב( היה לממונה יסוד סביר להניח כי

והודעות בהתאם להוראות סעיף  42לחוק הפיקוח על הביטוח ,כפי שהוחל בסעיף  40לחוק
זה ,או כי חברה מנהלת ,נושא משרה בה או כל אדם אחר המועסק בה ,לא מילאו אחר
דרישה שניתנה להם בהתאם להוראות סעיפים  50או  73לחוק הפיקוח על הביטוח ,כפי
שהוחלו בסעיף )39ג( לחוק זה ,רשאי הוא להטיל עליהם עיצום כספי בשיעור שלושה אחוזים
מהסכום הבסיסי ,בעד כל יום שבו נמשכת ההפרה.
דב ר י

הס ב ר

על יכולת לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין ,לרבות
מינוי מנהל מורשה ומפקח מיוחד ,סמכויות לענין הפסקה
במתן

פרק הי

שירותים וסמכות להטיל הוצאות ביקורת על

החברה המנהלת .בנוסף יהיה הממונה רשאי להורות,
כחלק מסמכויותיו לענין שמירה על יציבות חברות
מנהלות ועל ניהולן התקין ,על העברת ניהול קופת גמל
לחברה מנהלת אחרת.
מוצע להסמיך את השר לקבוע הקלות לענין תחולת

מערכת האכיפה המוצעת בחוק מוסדרת באמצעים
שונים ,ביניהם סנקציות מנהליות כגון ביטול רישיונות
ואישורים,

אכיפה שונים ,כגון :עיצום כספי ,קנס אזרחי ועבירה
פלילית.

החוק האמור על חברה מנהלת.
סעיפים

מוצע לקבוע כי חברה מנהלת המבקשת

 41ו־42

להפסיק לנהל קופת גמל או המבקשת

ל צ ד האמצעים הפליליים והמנהליים המוצעים
בחוק ,מוצע להעניק לממונה אמצעי אכיפה יעיל ומהיר
ש ל הטלת עיצום כספי או קנס אזרחי על מפרי החוק.

להתפרק מרצון ,תהיה רשאית ,באישור
הממונה ,להעביר את ניהול קופת גמל שבניהולה לחברה
מנהלת אחרת.
כמו כן ,מוצע לקבוע כי במקרה ש ל כינוס נכסים זמני
או פירוק זמני ש ל חברה מנהלת ש ל א בוטל בתוך  60ימים,
או תקופה ארוכה יותר שקבע הממונה מטעמים מיוחדים,
יועבר ניהול קופות הגמל לחברה מנהלת אחרת ,ואם לא
יועבר הניהול בתוך המועד שיקבע הממונה ,יהיה הוא
רשאי להשתמש בסמכויות המוקנות לו לענין שמירה על
יציבות חברה מנהלת ועל ניהולה התקין.
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הוראות פיקוח נוספות ש ל הממונה וכלי

ע ד כה לא נערכה אבחנה בחקיקה בין עיצום כספי
לקנס אזרחי ,והללו שימשו כמונחים נרדפים .כך למשל
נקרא ההסדר הקבוע בחוק השקעות משותפות בנאמנות,
התשנ״ד— ,1994קנס אזרחי .לעומת זאת ,בחוק איסור
הלבנת הון ,התש״ס— ,2000כונה הסדר דומה בשם —
עיצום כספי .מוצע ליצור אבחנה בין המונחים השונים,
כך שהרשות המנהלית תוסמך להטיל עיצום כספי
אימת
גם

כל

שהפרת הוראות החוק אינה מהווה במקביל

עבירה פלילית ,ואילו הסמכות

להטיל קנס אזרחי

תוענק כל אימת שהפרת הוראות החוק מהווה גם עבירה
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ג(

היה לממונה יסוד סביר להניח כי מעביד לא מסר לחברה מנהלת ,בעת הפקדת

כספים בקופת גמל שבניהולה ,פרטים שנדרש למסרם בהתאם להוראות שקבע השר לפי
סעיף )22ב() ,(2רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור  10אחוזים מהסכום הבסיסי.
)ד(

היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה מנהלת עשתה אחד מאלה ,רשאי הוא

להטיל עליה עיצום כספי בסכום הבסיסי:
)(1

לא העמידה לעיון הציבור את תקנון קופת הגמל וכל שינוי בו ,לא המציאה

עותק של התקנון או לא פרסמה אותו ,בניגוד להוראות סעיף )18א( או )ב( או
בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף )18ג(;
)(2

לא מילאה אחר התנאים שקבע השר לפי סעיף )22ב() (1לענין תשלומי כספים

לקופת גמל;
)(3

לא גבתה ממעבידים ריבית בשל איחור בהפקדה ,בניגוד להוראות שקבע

השר לפי סעיף )22ב();(2
)(4

לא המציאה לעמיתים או למעבידים אישורים ,בניגוד להוראות שקבע השר

לפי סעיף )22ב();(3
)(5
)(6

שעבדה נכסי קופת גמל ,בניגוד להוראות לפי סעיף ;30
לא השתתפה

בהצבעה

באסיפה

כללית של תאגיד,

בניגוד

להוראות

סעיף )31א( ,או לא מילאה אחר הוראות הממונה שניתנו לפי סעיף )31ב(;
)(7

לא כללה בפרוטוקול האסיפה הכללית שלה את הפרטים הדרושים לפי

הוראות סעיף 48א)א( לחוק הפיקוח על הביטוח ,כפי שהוחל בסעיף  40לחוק זה.

ד ב ר י
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פלילית .במקרים האחרונים על הרשות המנהלית לשקול

לנוכח הכלים השונים המצויים בידי הרשות המנהלית

את התועלת בהעדפת אמצעי אחד על פני האמצעי

והרשות השופטת .ואולם ,השר בהסכמת שר המשפטים,

האחר ,והמינוח השונה ייצור בהירות לגבי שיקול הדעת

רשאי לקבוע סוגי מקרים ונסיבות בהם רשאי הממונה

המופעל על ידי הרשות המנהלית.

להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי נמוכים מן הקבוע בחוק.

החוק המוצע והתקנות שיותקנו מכוחו יוצרים
מערכת כללים לניהול קופות גמל ,אשר בחלקם הם

סכומי העיצום הכספי ישתנו

בהתאם למיהות

המפר :חברה מנהלת ,תאגיד אחר ויחיד .גובה הקנס

ענינים בעלי אופי טכני ו י ש לקבוע סנקציה ב ש ל הפרתם

האזרחי שיוטל ייגזר מגובה הקנס הקבוע ל צ ד העבירה

גם כאשר הם נעשו בלא רשלנות ובלא מחשבה פלילית.

הפלילית והוא מהווה  10אחוזים ממנו .גם כאן ישתנה

הפרות

מסוג זה ,אינן

מתאימות

להיקבע

כעבירות

פליליות ,הן לנוכח העובדה שהחומרה שבהן פחותה,
והן לנוכח מורכבות ההליך הפלילי הנדרש לשם הוכחתן,
מוצע על כן לקבוע לגביהן עיצום כספי ולא עבירה
פלילית.
לגבי הפרות חמורות יותר ,אשר החוק המוצע קובע
לגביהן כי הללו יהוו עבירה פלילית רק אם נעשו במחשבה
פלילית ,מוצע להעניק לממונה סמכות להטיל לגביהן קנס
אזרחי חלף ההליך הפלילי .הטלת הקנס האזרחי לא תגרע
מאחריותו הפלילית ש ל המפר ב ש ל ההפרה ומכל חבות
לפי כל דין .עם זאת ,במקרים המתאימים ,לפי שיקול
דעת הממונה ,לא ייפתח בהליכים פליליים וזאת לנוכח
מורכבות ההליך הפלילי לעומת הצורך באכיפה מהירה
ויעילה ונוכח נסיבות ההפרה.
על פי החוק המוצע ,העיצום הכספי והקנס האזרחי
יהיו בשיעורים קצובים שאין לגביהם שיקול דעת ,וזאת
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

גובה הקנס לפי מיהותו ש ל מבצע העבירה ,וחומרת
העבירה.
על עיצום כספי וקנס אזרחי לפי החוק המוצע
יחולו הוראות חוק הפיקוח על הביטוח לענין זה ,שעיקרן
כדלקמן:
הקנס יוטל על פי דרישה ש ל הממונה; דרישה כאמור
תוצא לאחר שתינתן אפשרות למי שאליו נועדה ,להשמיע
את טענותיו ,וניתן יהיה לערער עליה לבית המשפט ,אשר
יהיה רשאי לעכב את תשלום העיצום הכספי או הקנס;
הקנס ישולם לאוצר המדינה .להפרה נמשכת נקבע ,נוסף
על הקנס הקצוב ,גם קנס יומי ,ולהפרה חוזרת ,נקבעה
תוספת ש ל מחצית מן הסכום שניתן היה להטיל עליה
אילו בוצעה לראשונה.
כדי להגדיל את יסוד ההרתעה שבעיצום הכספי
ובקנס האזרחי ,יוסמך הממונה להורות למי ששילם עיצום
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)ה(

היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם שחלה עליו חובת דיווח על החזקת אמצעי

שליטה לפי הוראות סעיף 34א לחוק הפיקוח על הביטוח ,כפי שהוחל בסעיף )9ג( לחוק זה ,לא
דיווח על כך לפי הוראות אותו סעיף ,כי חברה מנהלת או אדם אחר הפר הוראה מהוראות
הממונה שניתנו לפי הוראות סעיף )39ב( ,או כי אדם שנכח או שהצביע באסיפה כללית
של חברה מנהלת ,לא מסר לממונה פרטים ,לפי דרישתו ,בהתאם להוראות סעיף 48א)ב(
לחוק הפיקוח ,כפי שהוחל בסעיף  40לחוק זה ,רשאי הוא להטיל עליהם עיצום כספי בסכום
הבסיסי.
עדכון עיצום
כספי

.44

)א(

הממונה רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב 1-בינואר של כל שנה ,לפי

שיעור השינוי שחל במדד ,מהמדד האחרון שפורסם לפני יום השינוי לעומת המדד האחרון
שפורסם לפני תחילתו של חוק זה; כן רשאי הממונה לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום
הקרוב שהוא מכפלה של  10שקלים חדשים.
)ב(

קנס אזרחי

.45

הממונה יפרסם ,בהודעה ברשומות את סכום העיצום הכספי המעודכן.
היה לממונה יסוד סביר להניח כי נעשה מעשה או מחדל שקבועה בשלו עבירה

)א(

לפי סעיף  ,49רשאי הוא להטיל על עושה המעשה או המחדל קנס אזרחי בשיעור עשרה
אחוזים מהקנס הקבוע לו לפי הסעיף האמור.
)ב(

הממונה ידווח ליועץ המשפטי לממשלה ,אחת לששה חודשים ,על קנסות אזרחיים

שהוטלו לפי סעיף זה בשל עבירה לפי סעיף )49ב() ;(10הדיווח ייערך במתכונת ויכלול פרטים,
כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה.
סכומים מופחתים .46

השר ,בהסכמת שר המשפטים ,רשאי לקבוע סוגי מקרים ,נסיבות ושיקולים שבשלם

רשאי הממונה להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי הנמוך מהעיצום או הקנס הקבוע בפרק זה,
בשיעורים שיקבע.
החלת הוראות
חוק הפיקוח על
הביטוח

.47

על עיצום כספי וקנס אזרחי לפי פרק זה יחולו הוראות סעיפים 92ד עד 92יב לחוק

הפיקוח על הביטוח ,בשינויים המחויבים ,ואולם הוראות סעיף 92ה)א( לחוק האמור לא יחולו
לענין עיצום כספי לפי סעיף )43ב( .

פרק וי :עונשין
שיעור הקנס
הבסיסי

 .48בפרק זה ,״הקנס הבסיסי״ — סכום כמפורט להלן ,לפי הענין:
)(1
)(2

לגבי יחיד — פי שניים מהסכום הקבוע בסעיף )61א() (4לחוק העונשין;
לגבי תאגיד שאינו חברה מנהלת — פי שמונה מהסכום הקבוע בסעיף )61א()(4

לחוק העונשין;
ד ב ר י
כספי או קנס אזרחי לפרסם את דבר חיובו בעיתון.

פרק וי
מוצע לכלול בפרק זה עבירות בשלוש רמות של
חומרה ,בהתאם להפרה ולסוג היסוד הנפשי :עבירות
במחשבה פלילית ,כאשר הללו מחולקות לשתי דרגות
של חומרה ,ועבירות המבוצעות תוך כוונה מיוחדת כדי
להטעות או לרמות.
מוצע כי גובה הקנס ל צ ד העבירות ישתנה בהתאם
למיהות המפר ,כאשר הקנס החמור ביותר מוטל על חברה
מנהלת.
יודגש ,למען הסר ספק ,כי אף שחלק מן העבירות
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בחוק המוצע ענינן הפרת חובות המוטלות ברובן המכריע
על תאגיד )בדרך כלל החברה המנהלת( ,הרי שניסוחן של
העבירות הפליליות בסעיף  ,49באופן שכל מפר הוראה
מן הוראות המפורטת שם ,ולאו דווקא התאגיד ,נחשב
לעובר העבירה ,מאפשר ייחוס ההפרה באופן עצמאי
לכל מי שפעל בשם התאגיד ,שהתנהגותו היא שיצרה
את העבירה.
הטלת

אחריות

ישירה

כמוצע ,ראויה

מבחינה

ערכית ,שכן התאגיד כשלעצמו אינו יכול לעשות או
לחדול

אלא באמצעות אלה הפועלים בעבורו ,ואין

צדק בכך שאותם אלה

שביצעו את מעשה ההפרה )או

המחדל( וגרמו לכך שהתאגיד יעבור עבירה פלילית ,לא
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)(3

לגבי חברה מנהלת — פי שישה עשר מהסכום הקבוע בסעיף )61א() (4לחוק

העונשין.
.49

)א(

מי שעשה אחד מאלה ,דינו — מאסר שנה או הקנס הבסיסי:
)(1

עונשין

לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון חברה מנהלת או באישור קופת

גמל ,בניגוד להוראות סעיף ;2
)(2

הפר תנאי בהיתר שניתן לפי סעיף  ,9בניגוד להוראות אותו סעיף;

)(3

לא מינה אורגן ,נושא משרה או בעל תפקיד אחר בחברה מנהלת בהתאם

להוראות לפי סימן אי 1לפרק די בחוק הפיקוח על הביטוח ,כפי שהוחלו בסעיף
 10לחוק זה ,או מינה אורגן ,נושא משרה או בעל תפקיד כאמור שלא בהתאם
להוראות האמורות;
)(4

כיהן כנושא משרה או בעל תפקיד אחר בחברה מנהלת ,או פעל במסגרת

תפקידו כאמור ,בניגוד להוראות לפי סימן אי 1לפרק די בחוק הפיקוח על הביטוח,
כפי שהוחלו בסעיף  10לחוק זה;
)(5

לא מינה ועדת השקעות בהתאם להוראות לפי סעיפים )11א( ו)-ד( ו ,12-או

שמינה ועדת השקעות שלא בהתאם להוראות האמורות;
)(6

כיהן כחבר ועדת השקעות או פעל במסגרת תפקידו כחבר ועדת השקעות,

בניגוד להוראות לפי סעיפים )11ד( ו;12-
)(7

התנה תשלום כספים לקופת גמל בעד עובד ,בניגוד להוראות לפי סעיף ;20

)(8

שילם כספים או העביר כספים ,מקופת גמל ,בניגוד להוראות סעיף )23א(;

)(9

לא שילם כספים או לא העביר כספים מקופת גמל ,בהתאם להוראות השר

לפי סעיף )23ב(;
)(10

לא מסר אישורים ,פרטים ,נתונים ומסמכים ,בהתאם להוראות הממונה

לפי סעיף )23ד(;
)(11

לא פעל לאיתור עמיתים או מוטבים ,בהתאם להוראות השר לפי סעיף ;24

)(12

החזיק או ניהל נכסי קופת גמל ,שלא בהתאם להוראות סעיף )27א(;

)(13

לא ניהל מערכת חשבונות נפרדת לכל קופת גמל או לא החזיק נכסי קופת גמל

בנפרד מנכסים של קופות גמל אחרות ,בניגוד להוראות לפי סעיף )27ב( עד )ד(;
)(14

הפקיד מזומנים של קופת גמל או ניהל חשבון ניירות ערך של קופת גמל,

בניגוד להוראות סעיף ;28
)(15

לא מילא אחר הוראות הממונה לפי סעיף  29לענין החזקת נכסי קופת גמל

ורישומם;
דברי
יחויבו אף הם באחריות פלילית למעשיהם.

עשה כל שביכולתו כדי למנוע ביצוע עבירות .חובת

בהשלמה לאחריות הישירה של התאגיד ושל מי
שפעל מטעמו ,מוצע לקבוע בסעיף  52המוצע,

חובה

על דירקטור ,מנהל פעיל בתאגיד ,שותף ,למעט שותף
מוגבל ,וכן על בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד
על התחום שבו בוצעה העבירה ,לפקח

ולעשות

כל

שניתן כדי למנוע ביצוע עבירות על ידי התאגיד ,כאשר
ביצוע על ידי התאגיד מהווה חזקה כי

הסבר

נושאי המשרה

בתאגיד הפרו את חובת הפיקוח שלהם .עם זאת ,יכול
נושא משרה המואשם בהפרת חובת פיקוח להוכיח כי
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

הפיקוח בחוק המוצע ,מוטלת גם על דירקטורים בתאגיד
ולא רק על מנהלים פעילים .זאת מאחר שלפי דיני
החברות הכלליים מוטלת על הדירקטורים חובה לפקח
על פעילותם של האורגנים .לנוכח היותן של ההפרות
הקבועות בחוק המוצע ,מהותיות לעצם פעילותן של
החברות המנהלות ,יש להטיל את חובת הפיקוח בענינים
אלו גם על הדירקטורים .יחד עם זאת ברור כי המעשים
שיידרשו

מאת

דירקטור כדי לזכות בהגנה הקבועה

בחוק המוצע אינם זהים לאלו הנדרשים מאת המנהלים
הפעילים או בעלי התפקידים האחראים על התחום
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חישב את שווים של נכסי קופת גמל בניגוד להוראות השר לפי סעיף

)(16
)33א(;
)(17

לא מילא אחר הוראות הממונה לפי סעיף )33ב( לענין אופן חישוב שווים

של נכסי קופת גמל;
)(18

לא חישב תשואה שהשיגה קופת גמל על נכסיה או לא זקף את רווחי הקופה

והפסדיה לחשבונות העמיתים ,באופן ובמועדים שקבע השר לפי סעיף  ,34או לא
מילא אחר התנאים שקבע השר לפי הוראות הסעיף האמור לענין כספים חדשים
שהופקדו בחשבונות העמיתים;
)(19

לא שלח לעמיתים בקופת גמל דוחות תקופתיים ודוחות נוספים בהתאם

להוראות הממונה לפי סעיף ;35
)(20

לא מילא אחר הוראות הממונה לפי סעיף )36א( ,בדבר פרסום קופות גמל;

)(21

פעל בחיסול עסקי חברה מנהלת שלא בהתאם להוראות שנתן לו הממונה

לפי סעיפים  63ו 64-לחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחלו בסעיף )39ג( לחוק זה;
)(22

מיזג קופת גמל בקופת גמל אחרת בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי

שהודיע על כך מראש לעמיתים ,בניגוד להוראות סעיף )37א(;
)(23

העביר נכסי קופת גמל מתמזגת או זכויות עמיתי קופת גמל מתמזגת ,לקופת

גמל אחרת ,שלא בהתאם לתכנית המיזוג שאישר הממונה או להוראותיו באישור
כאמור ,או בלי שנשמרו זכויות העמיתים ,בניגוד להוראות סעיף )37ב(;
)(24

פיצל קופת גמל בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי שהודיע על כך

מראש לעמיתים ,בניגוד לסעיף )38א(;
)(25

העביר נכסים מקופת גמל מתפצלת או זכויות עמיתי קופת גמל מתפצלת,

לקופה קולטת ,שלא בהתאם לתכנית הפיצול שאישר הממונה או להוראותיו
באישור כאמור ,או בלי שנשמרו זכויות העמיתים ,בניגוד להוראות סעיף )38ב(.
)ב(

מי שעשה אחד מאלה ,דינו — מאסר שנתיים או קנס בשיעור פי אחד וחצי מהקנס

הבסיסי:
)(1

ניהל קופת גמל בלי שהיה בידו רישיון חברה מנהלת ,בניגוד להוראות סעיף ;2

)(2

הציג כקופת גמל ,קרן ,תכנית ביטוח או תיק השקעות שאין לגביהם אישור

קופת גמל;
)(3

פעל בניגוד להוראה שנתן לו הממונה בהתאם להוראות סעיף )23ב( לחוק

הפיקוח על הביטוח ,כפי שהוחל בסעיף )8ב( לחוק זה ,בדבר ניהול עסקיו אחרי
ביטול רישיון.
)(4

החזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת או שלט בחברה מנהלת בלי שהיה בידו

היתר ,בניגוד להוראות סעיף ;9
)(5

העביר אמצעי שליטה בחברה מנהלת ביודעו שהנעבר זקוק להיתר ואין בידו

היתר ,בניגוד להוראות סעיף  33לחוק הפיקוח על הביטוח ,כפי שהוחל בסעיף )9ג(
לחוק זה;
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ניהל קופת גמל שלא על פי התקנון שאישר הממונה או שלא על פי ההוראות לפי

)(6

חוק זה ולהוראות כל דין אחר שהתקנון כפוף להן ,בניגוד להוראות סעיף )16א( ו)-ב(;
העניק לעמיתים בקופת גמל זכויות או הטיל עליהם חובות ,שלא בהתאם

)(7

לתקנונה ,בניגוד להוראות סעיף )16ג(;
)(8

השקיע כספי קופת גמל שלא בהתאם להוראות לפי סעיף ;26

)(9

קיבל טובת הנאה בקשר עם ניהול קופת גמל ,בניגוד להוראות סעיף )32ג(;

)(10

שילם עמלה או כל תמורה אחרת ,בניגוד להוראות לפי סעיף )32ד(;

)(11

לא החזיר הוצאות ,דמי ניהול ,עמלה ,תמורה וכל טובת הנאה אחרת ,בהתאם

להוראת הממונה לפי סעיף )32ה(;
)(12

תיאר תיאור מטעה ביחס לקופת גמל או פרסם או גרם לפרסום שיש בו תיאור

מטעה כאמור ,בניגוד להוראות לפי סעיף )36ב(;
)(13

לא פרסם תיקון לפרסום שיש בו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל ,בהתאם

להוראת הממונה לפי סעיף )36ג(;
)(14

לא תיקן ליקוי בהתאם להוראה שנתן הממונה ,כאמור בסעיף )62א( לחוק

הפיקוח על הביטוח ,כפי שהוחל בסעיף )39ג( לחוק זה;
)(15

לא מילא אחר הוראה שנתן הממונה לתיקון פגם או למניעת פגיעה לפי

הוראות סעיף  65לחוק הפיקוח על הביטוח ,כפי שהוחל בסעיף )39ג( לחוק זה;
)(16

הפר הוראה להפריש סכומים ,שנתן הממונה בהתאם להוראות סעיף  66לחוק

הפיקוח על הביטוח ,כפי שהוחל בסעיף )39ג( לחוק זה;
)(17

הפר הוראה שנתן הממונה לפי הוראות סעיפים  67או  68לחוק הפיקוח על

הביטוח ,כפי שהוחלו בסעיף )39ג( לחוק זה;
)(18

כיהן כנושא משרה או כעובד אחר בחברה מנהלת אף שהותלתה או הוגבלה

סמכותו לפי הוראות סעיף  68לחוק הפיקוח על הביטוח ,כפי שהוחל בסעיף )39ג(
לחוק זה ,או כיהן כנושא משרה בחברה מנהלת אף שהושעה או הועבר מתפקידו
לפי הוראות אותו סעיף;
)(19

כלל פרט מטעה בדוח או בהודעה ,בניגוד להוראות סעיף 42א לחוק הפיקוח

על הביטוח ,כפי שהוחל בסעיף  40לחוק זה ,או נתן הסכמתו כי דוח או מסמך שהכין
ייכללו בדוח או בהודעה כאמור ,ביודעו שיש בהם פרט מטעה;
)(20

לא הודיע לעמיתים או לא פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי או הקנס

האזרחי ,בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 92יא לחוק הפיקוח על הביטוח ,כפי
שהוחל בסעיף  47לחוק זה.
.50

מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף  49כדי לרמות או להטעות עמית בקופת

עבירה כדי
להטעות או
לרמות

בעבירה נמשכת רשאי בית המשפט להטיל לכל יום שבו נמשכת העבירה ,נוסף על כל

קנס בעבירה
נמשכת

גמל או אדם השוקל להצטרף כעמית לקופת גמל ,דינו — מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי
שלושה מן הקנס הקבוע לאותה עבירה.
.51

עונש אחר ,קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס שהוא רשאי להטיל על אותה עבירה.
.52

)א(

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 49

בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו ,דינו — הקנס הקבוע לאותה עבירה

חובת פיקוח

אילו הוטל על יחיד.
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נעברה עבירה לפי סעיף  49בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו ,חזקה היא כי

)ב(

נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן )א( ,אלא אם כן הוכיח שעשה כל
שניתן כדי למנוע את העבירה.
בסעיף זה ,״נושא משרה״ — דירקטור ,מנהל פעיל בתאגיד ,שותף ,למעט שותף

)ג(

מוגבל ,או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

פרק זי :שונות
תובענה ייצוגית

.53

הוראות פרק הי 1לחוק הפיקוח על הביטוח ,למעט סעיף 62ב)ב( שבו ,יחולו על עמית

בקופת גמל ביחס להפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה או מהוראות התקנון.
תביעה בשם
קופת גמל

.54

היועץ המשפטי לממשלה רשאי ,לבקשת הממונה ,לתבוע בשם חברה מנהלת ,בעבור

קופת גמל שבניהולה ,נושא משרה בחברה המנהלת ,בשל נזק שנגרם לקופת הגמל או
לעמיתים בקופה ממעשה או ממחדל בניגוד לחובותיו כלפיה או כלפי העמיתים לפי הוראות
חוק זה ,הוראות התקנון או הוראות כל דין אחר.

מסלולי השקעה

.55

השר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע כי חלק מההוראות לפי חוק זה

יחולו גם על מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית כאילו היה קופת גמל.
קופות ביטוח

.56

על קופת ביטוח ועל מבטח ,כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח ,המנהל קופה

)א(

כאמור ,לא יחולו ההוראות לפי חוק זה ,למעט ההוראות לפי סעיפים )2ב( 13 ,3 ,עד 19 ,15
עד )32,30,25ד( )36א( ו ,58-וכן פרקים הי ווי לענין הפרת ההוראות האמורות ,הכל בשינויים
המחויבים ,ויראו את המבטח ,לענין אותם סעיפים ולענין כל דין אחר החל על חברה מנהלת

ד ב ר י
בו בוצעה העבירה שכן מתוקף תפקידם אינם מצויים
בפעילות היומיומית ש ל התאגידים.
סעיפים
53

ו־54

חלים גם חוק הפיקוח על הביטוח וחוק חוזה הביטוח.

מוצע להקנות לעמית בקופת גמל אפשרות
להגיש

תביעה

ייצוגית

כנגד

החברה

המנהלת את קופת הגמל בה הוא עמית
אם הוא סבור כי נגרם לו נזק ,וזאת בהתאם להוראות
חוק הפיקוח על הביטוח.

מוצע גם

לאפשר

ליועץ

המשפטי לממשלה ,לבקשת הממונה ,לתבוע בשם חברה
מנהלת,עבור קופת גמל שבניהולה ,דירקטור או נושא
משרה אחר ,בשל נזק שנגרם לקופת גמל או לעמיתי קופת
גמל ממעשה או מחדל בניגוד לחובותיו כלפיה על פי דין.
סעיף 55

מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע
בתקנות כי חלק מהוראות חוק זה או לפיו

יחולו על מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית כאילו היה
קופת גמל .כבר היום קבועות בתקנות קופות גמל הוראות
שיחולו הן על כל מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית
והן על הקופה המסלולית עצמה על כל מסלוליה .מטרת
ההוראה היא לעגן את הסמכות לקבוע הוראות אלה
מחדש ,בכפוף לשינויים שיידרשו ,מכוח החוק המוצע.
סעיף 56

הסבר
הביטוח ולא בתקנון ,ועל חברת הביטוח וקופות הביטוח

קופות הביטוח הן תכניות ביטוח לפי חוק
הפיקוח על הביטוח למטרת פיצויים,

תגמולים או קצבה .תכניות אלה מקבלות אישור קופת
גמל ופועלות לפי הכללים הבסיסיים ש ל קופות הגמל ,אך

ב ש ל ניהולן המיוחד כתכניות ולא כנאמנות בידי
חברה מנהלת ,ב ש ל הסביבה הפיקוחית השונה שלהן
ובשל העובדה שחלק מהוראות החוק המוצע חלות על
קופות ביטוח מכוח חוק הפיקוח על הביטוח ,מוצע כי
הוראות חוק זה לא יחולו על קופות ביטוח ,למעט הוראות
החוק המוצע לענין חובת הנאמנות כלפי העמיתים ,הצורך
בקבלת אישור קופת גמל והגשת בקשה לאישור ,קביעת
הוראות הנוגעות למרכיבי חשבון קופת גמל ,פתיחת
חשבון בקופת גמל ,בחירת קופת גמל לשכירים ,הפקדת
כספים בקופת גמל ,תשלום והעברת כספים מקופת גמל,
איסור העברה ,שעבוד ,עיקול או מישכון זכויות עמית,
פרסום קופות גמל ,אגרות ,קנס אזרחי ועונשין .ע ו ד
מוצע כי שר האוצר יהיה רשאי לקבוע הוראות נוספות
מכוח החוק המוצע שיחולו על קופות ביטוח .היום ישנו
בתקנות קופות גמל פרק נפרד המתייחס לקופות ביטוח
ואשר נקבעו בו הוראות מיוחדות לגבי קופות ביטוח,
כאשר חלקים ניכרים מהוראות התקנות אינן חלות על
קופות ביטוח ,ב ש ל אופיין המיוחד כמוזכר לעיל.
ע ו ד מוצע ,כי בדומה לקבוע בסעיף  12לענין תקנון
קופת גמל ,גם הוראות תכנית ביטוח והוראות פוליסות
הביטוח שהוצאו על פיה יהיו כפופות להוראות חוק זה
ומכוחו החלות על קופות ביטוח.

זכויות וחובות העמיתים—המבוטחים נקבעות בפוליסת
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ביחס לקופות הגמל שבניהולה ,כחברה מנהלת; השר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת,
רשאי לקבוע הוראות נוספות מההוראות לפי חוק זה שיחולו על קופת ביטוח ועל מבטח
כאמור.
הוראות תכנית הביטוח שאושרה כקופת ביטוח לפי סעיף )13ב()(1

)ב(

והוראות

פוליסות הביטוח שהוצאו על פיה ,יהיו כפופות להוראות לפי חוק זה החלות לענין קופת
ביטוח לפי סעיף קטן )א(.
על קופת גמל בניהול אישי ועל גוף המנהל קופה כאמור לא יחולו ההוראות לפי

) .57א(

חוק זה ,למעט ההוראות לפי סעיפים )2ב( 13 ,3 ,עד  19 ,15עד )32 ,30 ,25ד( 39 ,36 ,35 ,עד ,42

קופות גמל
בניהול אישי

ו ,58-וכן פרקים הי ו-וי לענין הפרת ההוראות האמורות ,הכל בשינויים המחויבים ,ויראו את
הגוף המנהל ,לענין אותם סעיפים ולענין כל דין אחר החל על חברה מנהלת ביחס לקופות
הגמל שבניהולה ,כחברה מנהלת; השר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע
הוראות נוספות מההוראות לפי חוק זה שיחולו על קופת גמל בניהול אישי ועל גוף המנהל
קופה כאמור .
הוראות הסכם בין עמית ובין הגוף המנהל קופת גמל בניהול אישי יהיו כפופות

)ב(

להוראות לפי חוק זה החלות לענין קופת גמל בניהול אישי לפי סעיף קטן )א(.
) .58א(

השר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע אגרות כמפורט להלן ,וכן

הוראות לענין אגרות כאמור ,לרבות המועדים לתשלומן:

)ב(

)(1

אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון חברה מנהלת;

)(2

אגרה בעד הגשת בקשה לאישור קופת גמל ולחידושו;

)(3

אגרה שנתית לחברה מנהלת בעד כל קופת גמל שבניהולה.

אגרות

בתקנות לפי סעיף קטן )א( רשאי שר האוצר לקבוע הוראות בדבר הפרשי הצמדה

וריבית ואגרה מוגדלת שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרה לפי אותן תקנות )בסעיף זה —
התוספת לאגרה(.
)ג(

על גביית אגרה ותוספת לאגרה לפי סעיף זה תחול פקודת המסים )גביה(.
דב ר י

סעיף 57

קופות גמל בניהול אישי הן תיק השקעות,
כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ

השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה— ,1995שאושר
כקופת גמל לתגמולים או כקרן השתלמות לפי חוק זה
והמנוהל בנפרד בעבור כל עמית .ע ד היום טרם אושרו
קופות גמל בניהול אישי.
מוצע כי תיקי השקעות אלה יקבלו אישור קופת
גמל ויפעלו לפי הכללים הבסיסיים של קופות הגמל ,אך
ב ש ל העובדה שזכויות וחובות העמיתים ייקבעו בהסכם
עם מנהל התיקים ולא בתקנון ,ובשל צורת הניהול
המיוחדת שלהן כתיק השקעות נפרד לכל עמית ,מוצע
כי הוראות חוק זה לא יחולו על קופות גמל בניהול אישי,
למעט הוראות החוק המוצע לענין ניהול הקופה לפי
תנאי אישור קופת הגמל ולפי תקנון הקופה )לענין קופת
גמל בניהול אישי במקום תקנון חלים תנאי

ההסכמים

בין העמית למנהל התיקים( ,חובת הנאמנות והזהירות
כלפי העמיתים ,הצורך בקבלת אישור קופת גמל והגשת
בקשה לאישור ,ביטול אישור קופת גמל ,פתיחת חשבון
בקופת גמל ,בחירת קופת גמל לשכירים ,קביעת הוראות
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הס ב ר
הנוגעות

למרכיבי חשבון קופת גמל ,הפקדת כספים

בקופת גמל ,תשלום והעברת כספים מקופת גמל ,איתור
עמיתים ומוטבים ,איסור העברה ,ש ע ב ו ד או עיקול זכויות
עמית ,איסור ש ע ב ו ד ועיקול ש ל נכסי קופת גמל ,איסור
תשלום עמלה ב ש ל עסקה בקופת גמל ,דיווח לעמיתים,
פרסום לציבור ואיסור תיאור מטעה ,פיקוח הממונה,
הגשת דוחות ,העברת ניהול הקופה ,אגרות ,קנס אזרחי
ועונשין .ע ו ד מוצע כי שר האוצר יהיה רשאי לקבוע
הוראות נוספות מכוח החוק המוצע שיחולו על קופות
גמל בניהול אישי.
ע ו ד מוצע ,כי בדומה לקבוע בסעיף  12לענין תקנון
קופת גמל ,גם הוראות כל הסכם בין עמית לבין מנהל
התיקים יהיו כפופות להוראות חוק זה ומכוחו החלות על
קופות גמל בניהול אישי.
מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע
סעיף 58
הוראות בדבר אגרות ש ע ל חברה מנהלת
ועל מי שמבקש לקבל רישיון חברה מנהלת לשלם לאוצר
המדינה ב ש ל הרישיון ובשל קופות הגמל שהיא מבקשת
לנהל או שבניהולה ,ועל אי תשלומן במועד.
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)ד(

לא שילמה חברה מנהלת אגרה שהיה עליה לשלם לפי הוראות סעיף קטן )א(

בתוך שנה מהמועד שנקבע לתשלומה לפי הוראות אותו סעיף קטן ,יותלה רישיונה החל
במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לה הממונה ,עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה;
בתקופת ההתליה רשאי הממונה לפעול בהתאם לסמכויותיו כאמור בסעיף  68לחוק הפיקוח
על הביטוח ,כפי שהוחל בסעיף )39ג( לחוק זה; חברה מנהלת שרישיונה הותלה ,תודיע על כך
מיד לעמיתי קופות הגמל שבניהולה.
)ה(

חידוש רישיון חברה מנהלת או אישור קופת גמל ,שפקע ,שבוטל או שהותלה ,לפי

הוראות חוק זה ,יותנה בתשלום חובותיה של החברה המנהלת בשל אגרות ותוספת לאגרות
שלא שולמו על ידה.
פרסום הוראות
הממונה

) .59א(

הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה ,למעט לפי סעיפים )20ב()23 ,ד(,29 ,28 ,

)33ב( 35 ,ו)36-א( ,אין חובה לפרסמן ברשומות ,ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על
מתן הוראות כאמור שהן בנות פועל תחיקתי ועל מועד תחילתן.
)ב(

הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה שהן בנות פועל תחיקתי וכל שינוי בהן

יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר ,ורשאי
השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.
ביצוע ותקנות

) .60א(

השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע

לביצועו.
)ב(

תקנות לפי חוק זה יכול שיהיו לכלל קופות הגמל והחברות המנהלות אותן ,או

לגבי סוגי קופות גמל או קופות גמל למטרות מסוימות ,והחברות המנהלות אותן.

פרק חי :תיקונים עקיפים ,תחילה והוראות מעבר
תיקון פקודת
מס הכנסה

.61

בפקודת מס הכנסה —
)(1

בסעיף — 1
)א(

אחרי ההגדרה ״חוק עידוד התעשיה״ יבוא:
״״חוק הפיקוח על קופות גמל״ — חוק שירותים פיננסיים )קופות גמל(,
התשס״ה — ;2005״;

)ב(

אחרי ההגדרה ״פיקדון״ יבוא:
דברי

מוצע לקבוע כי הוראות הממונה לפי החוק
סעיף 59
המוצע שהן בעלות פועל תחיקתי ושאין
בשלהן עבירה פלילית ,לא יפורסמו ברשומות ,זאת
מכיוון שהמדובר בדרך כלל בהוראות טכניות .יחד עם
זאת מוצע לקבוע כי תפורסם ברשומות הודעה על כך
שניתנו הוראות כאמור ועל מועד תחילתן .הוראות אלה
וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה
ויפורסמו באתר האינטרנט ש ל מ ש ר ד האוצר ,והשר רשאי
לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.
מוצע לקבוע כי ש ר האוצר יהיה השר
סעיף 60
הממונה על ביצוע החוק המוצע והוא
יוסמך להתקין תקנות לפיו אשר אפשר שיהיו לכלל
קופות הגמל והחברות המנהלות או לגבי סוגי קופות
גמל )למשל ,תקנות החלות על קופות גמל מסלוליות או
על קופות גמל מפעליות ,וכדומה( או לגבי קופות גמל
למטרות מסוימות )למשל ,תקנות החלות על קופות גמל
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הסבר
לתגמולים או על קופות גמל לקצבה ,וכדומה( ,והחברות
המנהלות קופות אלה )למשל ,תקנות החלות על חברות
מנהלות ש ל קופות גמל לקצבה ,או על חברות מנהלות
ש ל קופות גמל מפעליות ,וכדומה(.
סעיף

61

מוצע

לתקן את

הגדרת

קופת

גמל

שבפקודת מס הכנסה באופן שתתייחס

לקופת גמל כהגדרתה בחוק המוצע ,ולהעבירה לסעיף

ההגדרות ,ולהוסיף הגדרות לקופות גמל למטרות מסוימות

)קופת גמל לקצבה ,לתגמולים ,קרן השתלמות וכדומה(
ולקופת

ביטוח ,הנזכרות

בפקודה,

באופן

שיתייחסו

להגדרתן בחוק המוצע .כן מוצע לתקן התייחסויות

לתקנות קופות גמל בפקודה ,באופן שיתייחסו לתקנות

מכוח החוק המוצע המחליפות אותן באותו ענין .תיקון
זה הוא טכני במהותו והוא נעשה באופן שאינו משנה

מההוראות המהותיות ש ל הפקודה לענין קופות גמל.
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״״קופת גמל״ ,״קופת גמל לתגמולים״ ,״קופת גמל לפיצויים״ ,״קופת גמל
לקיצבה״ ,״קרן השתלמות״ ו״קופת ביטוח״— כהגדרתן בחוק הפיקוח על
קופות גמל;״;
)(2

בסעיף — 3
)א(

בסעיף קטן )ה( ,ההגדרה ״קרן השתלמות״ — תימחק;

)ב(

בסעיף קטן )ה— (2)(3
בהגדרה ״השיעור להפקדה״ ,במקום ״בכללים״ יבוא ״ לפי סעיף 22

)(1

לחוק הפיקוח על קופות גמל״;
בהגדרה ״מרכיב תגמולי מעביד״ ,במקום ״בכללים״ יבוא ״לפי סעיף 21

)(2

לחוק הפיקוח על קופות גמל״;
בהגדרה ״משכורת״ ,במקום ״בכללים״ יבוא ״לפי סעיף  22לחוק הפיקוח

)(3

על קופות גמל״;
)ג(

בסעיף קטן)ה— (4
בפסקה ) ,(1במקום ״הוראות הכללים״ יבוא ״לפי סעיף  23לחוק הפיקוח

)(1

על קופות גמל״;
)(2
)(3

פסקה ) — (2תימחק;

בסעיף — 9
)א(

בפסקה ))(2ב( —
במקום ההגדרה ״קופת גמל״ יבוא:

)(1

״קופת גמל״ — למעט קופת ביטוח;״;
)(2

בהגדרה ״בנק״ ,במקום ״בכללים לפי סעיף 47״ יבוא ״לפי סעיף  26לחוק

הפיקוח על קופות גמל״;
)ב(
)ג(

בפסקה )16א( ,פסקת משנה )ה( — תימחק;
בפסקה ) ,(17במקום ״בתקנות על פי סעיף 47״ יבוא ״לפי סעיף  22לחוק

הפיקוח על קופות גמל״ ,והסיפה החל במילים ״לענין זה״ — תימחק;

)(4
)(5

)ד(

בפסקה ) ,(18הסיפה החל במילים ״לענין זה״ — תימחק;

)ה(

בפסקה )18א()א( ,ההגדרה ״קופת גמל״ — תימחק;

בסעיף 9א ,בהגדרה ״קיצבה״ המילים ״כמשמעותה בסעיף 47״ — יימחקו;
בסעיף — 17
)א(

בפסקה ) ,(5במקום ״בתקנות לענין סעיף 47״ יבוא ״לפי סעיף  22לחוק הפיקוח

על קופות גמל״ והמילים ״כמשמעותה בסעיף האמור שאושרה על ידי המנהל
לענין פסקה זו״ — יימחקו;
)ב(

בפסקה)5א( ,בהגדרה ״קרן השתלמות לעצמאים״ במקום הסיפה החל במילים

״שהיא קופת גמל״ יבוא ״המיועדת ליחיד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד״;
)(6
)(7

בסעיף )18א( ,המילים ״כמשמעותה בסעיף 47״ — יימחקו;
בסעיף —32
)א(

בפסקה ))(9א() ,(2במקום ״בתקנות לענין סעיף 47״ יבוא ״לפי סעיף  22לחוק

הפיקוח על קופות גמל״;
)ב(

בפסקה ) ,(10הסיפה החל במילים ״במסגרת תכנית״ — תימחק;
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)ג(

בפסקה ))(14ב( —
)(1

בהגדרה ״מרכיב תגמולי מעביד״,״משכורת״  ,במקום ״כמשמעותם

בכללים שנקבעו לפי סעיף 47״ יבוא ״כהגדרתם בסעיף )3ה(3״;
)(2
)(8

ההגדרה ״קופת גמל״— תימחק;

בסעיף 45א ,בסעיף קטן )א() (2המילים ״כמשמעותה בסעיף  47שיש עליה אישור

המנהל לענין פסקה זו״ — יימחקו;
)(9
)(10

בסעיף )47א( ,פסקה ) — (2תימחק;
בסעיף 58א)ג( ,בהגדרה ״קרן השתלמות לחברי קיבוץ״ ,במקום ״כמשמעותה

בסעיף 47״ יבוא ״המיועדת לחברי קיבוץ״;
)(11

בסעיף — 87
)א(

בסעיף קטן )א( —
)(1

במקום פסקה ) (1יבוא:
״)(1

כספים ששולמו על ידי מעביד שהכנסתו פטורה ממס ,לקרן,

לתכנית ביטוח ,או לתיק השקעות המיועדים לתשלום תגמולים ,קיצבה,
פיצויים ,דמי מחלה ,דמי חופשה או למטרה אחרת כיוצא באלה ,שלא
ניתן לגביהם אישור קופת גמל לפי חוק הפיקוח על קופות גמל ,וכן
כספים ששולמו לקופת גמל שאישורה כאמור בוטל או המנוהלת בידי
חברה שאין בידה רישיון חברה מנהלת לפי החוק האמור ,ובלבד שלא
יוטל מס על הכספים ששולמו לקופת הגמל לפני היום שנקבע כיום
ביטול האישור שניתן לה או ביום ביטול רישיון החברה המנהלת ,לפי
הענין;״;
)(2

בפסקה ) ,(2המילים ״כמשמעותה בסעיף 47״ — יימחקו ,במקום ״בניגוד

לתקנות שהותקנו לענין אישורה וניהולה״ יבוא ״בניגוד להוראות לפי סעיף
 23לחוק הפיקוח על קופות גמל״ ואחרי ״אם לדעת המנהל״ יבוא ״בהתייעצות
עם הממונה כהגדרתו בחוק האמור״;
)ב(

בסעיף קטן )ב( —
)(1

ברישה ,במקום ״יראו כספים ששולמו בניגוד לתקנות לענין אישורה

וניהולה של קופת גמל ,גם את אלה:״ יבוא ״יראו גם כספים אלה ככספים
ששולמו בניגוד לתקנות לפי סעיף  23לחוק הפיקוח על קופות גמל:״;
)(2
)(3

בפסקה ) ,(1הסיפה החל במילים ״כמשמעותה לפי״—תימחק;
בפסקה )— (2
)א(

ברישה ,המילים ״כמשמעותה בסעיף 47״ ו-״)להלן בסעיף זה

— קופת גמל(״ — יימחקו;
)ב(

בפסקת משנה )א( ,במקום ״)3ה(1״ יבוא ״)3ה(3״;

)ג(

בפסקת משנה )ד( ,במקום ״בתקנות שהותקנו לפי סעיף  47לענין

ניהולה ואישורה של קופת גמל״ יבוא ״לפי סעיף  24לחוק הפיקוח על
קופות גמל״;
)(12

בסעיף  ,103ההגדרה ״קופת גמל״ — תימחק;

)(13

בסעיף 125ג)ה( —
)א(
)ב(
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בהגדרה ״קופת גמל״ ,המילים ״כמשמעותה בסעיף 47״ — יימחקו;
במקום ההגדרה ״קרן השתלמות״ יבוא:
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״״קרן השתלמות״ — קרן השתלמות ,קרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה
בסעיף 5)17א( ,או קרן השתלמות לחברי קיבוץ כהגדרתה בסעיף 58א,
לפי הענין;״;
)(14
)(15

בסעיף 129ב)א( ,המילים ״שאיננה מתנהלת בידי חברת ביטוח״ — יימחקו;
בסעיף )130א( ,אחרי פסקה ) (4יבוא:
״) (5לצורך ביצוע פקודה זו רשאי המנהל להורות לחברה מנהלת ,כהגדרתה
בחוק הפיקוח על קופות גמל ,לנהל פנקסים לגבי הכספים המופקדים בקופת גמל
שבניהולה.״

.62

בפקודת העיריות  ,בסעיף )145ד( ,במקום ״כמשמעותה בסעיף  47לפקודת מס הכנסה״
17

יבוא ״ כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים)קופות גמל( ,התשס״ה־2005״.
.63

בחוק שיווי זכויות האשה ,התשי״א— , 1951בסעיף 7א)א() ,(2במקום ״כמשמעותה
18

בסעיף  47לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות

תיקון פקדת
העיריות
תיקון חוק שיווי
זכויות האישה

גמל( ,התשס״ה—2005״.
.64

בחוק עבודת נשים ,התשי״ד— , 1954בסעיף 7א)א(,בהגדרה ״קופת גמל״ במקום
19

״כהגדרתה בסעיף  47לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על

תיקון חוק עבודת
נשים

שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס״ה—2005״.
.65

בחוק הגנת השכר ,התשי״ח— , 1958בסעיף — 26
20

)(1

האמור בו יסומן ״)א(״ ,ובו ,במקום ״קנס אלף לירות״ יבוא ״מאסר שנתיים או קנס

תיקון חוק הגנת
השכר

בשיעור פי שישה מן הקנס הקבוע בסעיף )61א() (4לחוק העונשין ,התשל״ז—1977״;
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)ב(

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי

סעיף קטן )א( בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו ,דינו — הקנס
הקבוע בסעיף )61א() (4לחוק העונשין ,התשל״ז—.1977
)ג(

נעברה עבירה לפי סעיף קטן )א( בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו ,חזקה

היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן )ב( ,אלא אם כן
הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.
)ד(

בסעיף זה ,״נושא משרה״ — מנהל פעיל בתאגיד ,שותף ,למעט שותף מוגבל,

או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.״
 .66בחוק מס הבולים על מסמכים ,התשכ״א— , 1961בסעיף )5ט( ,בהגדרה ״גורם מוסמך״ ,תיקון חוק
מס בולים על
בפסקה ) ,(2במקום פסקת משנה )א( יבוא:
מסמכים
21

דב ר י

סעיפים

ב ש ל תיקון הגדרת קופת גמל בפקודת

 62עד 64

מסהכנסהוהגדרתהבחוקהמוצע,מוצע

ו־66

עד 82

הס ב ר

סעיף 65

גביית כספים משכרו ש ל עובד ואי
העברתם לייעודם ,במיוחד כאשר מדובר

לתקן את החוקים המפנים להגדרה

בכספי החיסכון הפנסיוני של העובד ,הוא מעשה חמור

בפקודת מס הכנסה או בתקנות הגמל,

ביותר .כדי לשקף את חומרת המעשה ולהגביר את

באופן שיתייחסו לקופת גמל כהגדרתה בחוק המוצע.

ההרתעה לגביו ,מוצע להחמיר את הענישה הקבועה

תיקונים אלה הם טכניים במהותם והם נעשו באופן שאינו

בסעיף  26לחוק הגנת השכר לענין זה ,ולהחיל אחריות

משנה מההוראות המהותיות ש ל החוקים המתוקנים.

פיקוח לענין זה על נושא משרה במעביד שהוא תאגיד,

 17דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
« 1ס״ח התשי״א ,עמי .248

כהגדרתו בסעיף המוצע ,אלא אם כן הוכיח ש ע ש ה כל
שניתן כדי למנוע את העבירה.

 19ס״ח התשי״ד ,עמי .154
 20ס״ח התשי״ח ,עמי  ;86התשס״ד ,עמי .92
 21ס״ח התשכ״א ,עמי .64
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

799

״)א(

קופת גמל או חברה מנהלת ,כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

)קופות גמל( ,התשס״ה—2005״.
תיקון חוק
פיצויי פיטורים

תיקון חוק
ההוצאה לפועל

תיקון חוק
ניירות ערך
תיקון חוק
גמלאות לנושאי
משרה ברשויות
השלטון
תיקון חוק
שירות המדינה
)גמלאות(

בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ״ג— ,1963בסעיף  ,21במקום ״כמשמעותה בסעיף 47

.67

לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,
התשס״ה—2005״.
בחוק ההוצאה לפועל ,התשכ״ז— , 1967בסעיף 45ב)א( ,במקום ״כהגדרתה בסעיף 47

.68

22

לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(
התשס״ה—2005״.
בחוק ניירות־ערך ,התשכ״ח— , 1968בתוספת הראשונה ,בפרט ) ,(2במקום ״כמשמעותה

.69

23

בסעיף )47א() (2לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)קופות גמל( ,התשס״ה—2005״.
בחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון ,התשכ״ט— , 1969בסעיף 1א)א( ,במקום

.70

24

״כמשמעותה בסעיף  47לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )קופות גמל( ,התשס״ה—2005״.
.71

בחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש״ל—— 1970
25

)(1

בסעיף 107א)ד( ,במקום ״כהגדרתה בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול

קופות גמל( ,התשכ״ד—1964״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)קופות גמל( ,התשס״ה—2005״;
)(2

בסעיף 108א)א( ,במקום ״כהגדרתה בסעיף  47לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס״ה—2005״.
תיקון חוק דמי
מחלה
תיקון חוק
הרשויות
המקומיות
)גמלאות לראש
רשות וסגניו(
תיקון חוק רשות
שדות התעופה

.72

בחוק דמי מחלה ,התשל״ו— , 1976בסעיף  ,1בהגדרה ״קופת גמל״ ,במקום ״כמשמעותה
26

בסעיף  47לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות
גמל( ,התשס״ה—2005״.
.73

בחוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו(,התשל״ז— , 1977בסעיף 2א,
27

במקום ״כמשמעותה בסעיף  47לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס״ה—2005״.
.74

בחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז— , 1977בסעיף 58א)ד( ,במקום ״כמשמעותה
28

בתקנות מס הכנסה )כללים לניהול ולאישור קופות גמל( ,התשכ״ה—1964״ יבוא ״״כהגדרתה
בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס״ה—2005״.

תיקון חוק פשיטת .75
הרגל

בפקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,התש״ם— , 1980בסעיף 1)85א( ,במקום ״כמשמעותה
29

בסעיף  47לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות
גמל( התשס״ה—2005״.

תיקון חוק הגנה
על השקעות
הציבור בישראל
בנכסים פיננסיים

.76

בתוספת ,בפרט  ,6במקום ״כמשמעותה בסעיף  47לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס״ה—2005״.
ס״ח
ס״ח
 24ס״ח
ס״ח
22

23

25

800

בחוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים ,התשמ״ד—, 1984
30

התשכ״ז ,עמי .116
התשכ״ח ,עמי .234
התשכ״ט ,עמי .98
התש״ל ,עמי .65

 26ס״ח
 27ס״ח
! 2ס״ח
 29דיני

התשל״ו ,עמי .206
התשל״ז ,עמי .77
התשל״ז ,עמי .182
מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמי .639

 30ס״ח התשמ״ד ,עמי .178

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

.77

בחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה— , 1985בסעיף 48א))(3ב( ,במקום ״כמשמעותן בסעיף
31

 47לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,

תיקון חוק
יסודות התקציב

התשס״ה—2005״.
.78

בחוק מס הכנסה)תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ״ה— , 1985בתוספת אי ,בפרט ,(3)3

תיקון חוק
מס הכנסה
)תיאומים בשל
אינפלציה

בחוק רשות העתיקות ,התשמ״ט— , 1989בסעיף )21ג( ,במקום ״כמשמעותה בסעיף 47

תיקון חוק רשות
העתיקות

32

במקום ״כהגדרתה בסעיף  47לפקודה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)קופות גמל( ,התשס״ה—2005״.
.79

33

לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,
התשס״ה—2005״.
.80

בחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי ,התשנ״ב— , 1992בסעיף )20ב() ,(2במקום
34

״כמשמעותה בסעיף  47לפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )קופות גמל( התשס״ה—2005״.
.81

בחוק איסור הלבנת הון ,התש״ס— , 2000בתוספת השלישית ,בפרט  4במקום ״קופת גמל
35

כמשמעותה לפי סעיף )47א() (2לפקודת מס הכנסה וחברה המנהלת קופות גמל״ יבוא ״חברה

תיקון חוק
הסדרים במגזר
החקלאי
המשפחתי
תיקון חוק איסור
הלבנת הון

מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ,התשס״ה—2005״.
.82

בחוק גיל פרישה ,התשס״ד— , 2004בהגדרה ״גמלה״ בפסקה ) ,(3במקום ״כמשמעותה
36

בסעיף  47בפקודת מס הכנסה״ יבוא ״כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות

תיקון חוק גיל
פרישה

גמל( התשס״ה—2005״
.83

)א(

תחילתו של סעיף )25ב( ביום כניסתן לתוקף של תקנות שהותקנו מכוחו.

)ב(

תחילתן של הפסקאות המפורטות להלן ,של סעיף  ,61במועד המפורט לצדן:
)(1

תחילה

פסקאות ))(2ב()(1ו־))(3) ,(3ג()(5) ,א()(7) ,א( ו־)ג() ,(1ו־))(11ב())(3ג( — במועד

כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף ;22
)(2

פסקה ))(2ב() — (2במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף ;21

)(3

פסקאות ))(2ג()(7) ,א()(11) ,א() (2ו־)ב() — (1במועד כניסתן לתוקף של תקנות

לפי סעיף ;23
)(4

פסקה ))(3א() — (2במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף .26

דברי
סעיף 83

כדי למנוע איסור מוחלט ובלתי מוגבל על
עיקול זכויות עמית בקופת גמל ,דבר
שעשוי

בנושים,

לגרום

פגיעה

בלתי

הסבר
הוראות הסעיף ,ועל כן ימשיך לחול הדין הקיים לענין
עיקול כאמור.

מוצדקת

מוצע כי ע ד לקביעת התקנות לפי סעיף )25ב(

המתירות עיקול בתנאים מסוימים ,לא ייכנסו לתוקף

מוצע כי תיקונים לפקודת מס הכנסה התלויים
בתחילתן ש ל תקנות לפי חוק זה ,ייכנסו לתוקף במועד
כניסתן לתוקף ש ל התקנות האמורות.
סעיף 84

31

ס״ח התשמ״ה ,עמי .60

32

ס״ח התשמ״ה ,עמי .172

33

ס״ח התשמ״ט ,עמי .88

34

ס״ח התשנ״ב ,עמי .118

35

ס״ח התש״ס ,עמי .293

36

ס״ח התשס״ד ,עמי .46

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

מוצע לקבוע הוראות מעבר בענינים
האלה:

.1

אישור קופת גמל שניתן לפי תקנות הגמל לפני יום

תחילתו ש ל חוק זה ,יראו אותו כאישור שניתן לפי חוק
זה ,ע ד תום תקפו ,או ביטולו ,לפי המוקדם.
.2

חברה שערב תחילתו ש ל חוק זה היה בידה אישור

חברה מנהלת שניתן לה לפי תקנות הגמל ,זכאית לקבל

801

הוראות מעבר

.84

בסעיף זה —

)א(

״יום התחילה״—יום תחילתו של חוק זה;
״תקנות קופות גמל״ — תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ״ד—
. 1964
37

)ב(

אישור קופת גמל שניתן לפי תקנות קופות גמל לפני יום התחילה ,יראו אותו

כאישור שניתן לפי הוראות סעיף  , 13והוא יהיה בתוקף עד תום תקופת תוקפו ,אלא אם כן
בוטל קודם לכן לפי הוראות חוק זה.
)ג(

חברה שערב יום התחילה היה בידה אישור חברה מנהלת שניתן לה לפי תקנות

קופות גמל ,זכאית לרישיון חברה מנהלת.
)ד(

מי שהחזיק ,ערב יום התחילה ,יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי

שליטה בחברה כאמור בסעיף קטן )ג( או שלט בחברה כאמור ,זכאי להיתר לפי הוראות סעיף 9
לענין אותה החזקה או שליטה.
)ה(

חברה הזכאית לרישיון לפי סעיף קטן )ג( או אדם הזכאי להיתר לפי סעיף

קטן )ד( שלא הגישו לממונה בקשה לרישיון או להיתר ,לפי הענין ,עד תום שישה חודשים
מיום התחילה — רואים אותם כאילו ויתרו על זכאותם כאמור.
)ו(

)(1

קופת גמל שערב יום התחילה פעלה כדין כתאגיד ,תנוהל בנאמנות בידי

חברה מנהלת ,כאמור בחוק זה ,ולא תהיה עוד תאגיד ,בתוך שמונה עשר חודשים
מיום התחילה.
)(2

לא קיימה קופת הגמל כאמור בפסקה ) (1את ההוראות האמורות באותה
ד ב ר י

ה ס ב ר
מוצע לקבוע כי קופת גמל שהיא אגודה שיתופית

רישיון לפי חוק זה .חברה ש ל א הגישה בקשה לרישיון

.5

חברה מנהלת תוך שישה חודשים לאחר יום תחילתו

ופעלה כדין ערב תחילתו של החוק המוצע תהיה רשאית

ש ל החוק — יראו אותה כאילו ויתרה על הרישיון ,ואם

להמשיך ולפעול כתאגיד ולא כקופה המנוהלת בידי

תמשיך לנהל קופות גמל דינה יהיה כדין מי שמנהל

חברה מנהלת .עם זאת ,ב ש ל הבעייתיות במבנה משפטי

קופות גמל בלא רישיון.

זה שבו אין הפרדה בין הנאמן לנכסי הנאמנות ,מוצע כי

.3

מי שערב תחילתו ש ל חוק זה החזיק יותר מחמישה

אחוזים מסוג מסוים ש ל אמצעי שליטה בחברה מנהלת
או שלט בחברה מנהלת ,יהיה זכאי לקבל היתר שליטה
לפי סעיף  .9מי ש ל א הגיש בקשה להיתר שליטה בתוך
שישה חודשים לאחר יום התחילה — יראו אותו כאילו
ויתר על ההיתר ,ודינו יהיה כדין מחזיק אמצעי שליטה
בלא היתר.
קופת גמל שערב תחילתו ש ל

.4

החוק פעלה כדין

כתאגיד ,תוכל להיערך לשינוי המבנה התאגידי שלה,
כנדרש לפי החוק המוצע ,כך שתנוהל בנאמנות בידי
חברה מנהלת ולא תהיה ע ו ד תאגיד נפרד ,בתוך 18
חודשים ממועד תחילתו ש ל החוק המוצע .יצוין כי כבר
היום רשאי הממונה ,בהתאם לתקנות הגמל ,להתנות את
אישורו לשינוי בתקנון ש ל קופת גמל בכך שניהול הקופה
ייעשה כנאמנות המנוהלת בידי חברה מנהלת ,וזאת
כאשר השינוי המוצע משנה את הגדרת מי שזכאי להיות
עמית בקופה או ש י ש בו ,לדעת הממונה ,כדי לשנות
באופן מהותי את אופיה ש ל הקופה או כדי להשפיע
באורח מהותי על אופן ניהולה .כל ע ו ד קופת

כל ע ו ד הקופה ממשיכה להיות אגודה שיתופית ,ימשיכו
לחול עליה ההגבלות הקבועות היום בתקנות הגמל,
לענין שינויי תקנון ,והממונה יהיה רשאי לתת הוראות
פיקוח מיוחדות על קופה כאמור .בנוסף ,כל ע ו ד קופת
הגמל היא תאגיד ,יראו אותה כחברה מנהלת ,ויחולו
עליה כל החובות החלות על חברה מנהלת .כדי להקל
על קופות גמל שהן אגודות שיתופיות להפוך לקופות
גמל המנוהלות בידי חברה מנהלת ,מוצע כי קופת גמל
כאמור,

המעוניינת

לעבור

למבנה

התאגידי

המוצע

בחוק זה ,תהיה רשאית לפעול גם לפי הוראות סעיפים
 350ו־ 351לחוק החברות כאילו היתה חברה ,והיא
תוכל להתמזג לתוך חברה מנהלת כך שתנוהל על ידה
בנאמנות ולא תהיה ע ו ד תאגיד נפרד .למען הסר ספק,
יובהר כי אין בהוראות אלה כדי למנוע מאגודה שיתופית
כאמור ,להקים חברה מנהלת שאליה יעבור ניהול קופת
הגמל ,כך שהאגודה השיתופית תחדל להיות קופת גמל
אך תחזיק בחברה המנהלת את קופת הגמל.
.6

קופת גמל לקצבה שהיא מבטח שמונה לו מנהל

תאגיד,

מיוחד לפי חוק הפיקוח על הביטוח )קרנות הפנסיה

הגמל היא יראו אותה כחברה מנהלת ,ויחולו עליה כל

הותיקות שבניהול מורשה( ,יראו אותה כחברה מנהלת

החובות החלות על חברה מנהלת.

שקיבלה רישיון לפי חוק זה והיא לא תצטרך לשנות את

ק״ת התשכ״ד ,עמי .1302
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המבנה התאגידי שלה .בקרן פנסיה המתנהלת על ידי
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

פסקה ,בתוך המועד שנקבע לכך ,יפעיל הממונה לגביה את סמכותו כאמור בסעיף
 68לחוק הפיקוח על הביטוח ,כפי שהוחל בסעיף )39ג( לחוק זה.
)(3
)ז(

קופת גמל כאמור בפסקה ) ,(1יראו אותה כחברה מנהלת כל עוד היא תאגיד.

) (1הוראות סעיף קטן )ו( לא יחולו על קופת גמל שערב יום התחילה פעלה כדין
כאגודה שיתופית ,ויראו קופת גמל כאמור כחברה מנהלת כל עוד היא אגודה
שיתופית ,ואולם אם ראה הממונה כי שינוי המוצע בתקנון קופת גמל כאמור
משנה את הגדרת מי שזכאי להיות עמית בקופה ,או שיש בו ,לדעתו ,כדי לשנות
באופן מהותי את אופיה של הקופה ,או כדי להשפיע באורח מהותי על אופן
ניהולה ,רשאי הוא להתנות את אישורו לשינוי בכך שהקופה תנוהל בנאמנות
בידי חברה מנהלת ,כאמור בחוק זה ,ושהקופה לא תהיה עוד אגודה שיתופית.
)(2

הממונה רשאי לתת הוראות פיקוח מיוחדות שיחולו על קופת גמל כאמור

בפסקה ) ,(1כל עוד היא אגודה שיתופית.
)(3

קופת גמל כאמור בפסקה ) (1המבקשת להתנהל בנאמנות בידי חברה מנהלת

ולא להיות עוד אגודה שיתופית ,יחולו לגביה ,לענין השינוי המבני ,הוראות
סעיפים  ,345או  350ו־ 351לחוק החברות כאילו היתה חברה ,לפי בחירתה.
)ח(

הוראות סעיפים קטנים)ו( ו־)ז( לא יחולו על קופת גמל לקצבה שערב יום התחילה

היתה מבטח שמונה לו מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח ,ויראו אותה
כחברה מנהלת.
)ט(

הפקידו עובד ומעביד ערב יום התחילה תשלומים בקופת גמל ,לפי הסכם כאמור

בסעיף  ,20ימשיכו לחול לגביהם ,לענין זה ,הוראות אותו הסכם ,כל עוד לא שונה ,אף אם
נקבע אחרת בסעיף האמור.
)י(

על אף הוראות סעיף  ,23נדרשה ,ערב יום התחילה ,על פי הוראות בתקנון קופת

גמל ובהתאם להוראות תקנות הגמל ,הסכמת מעביד למשיכה או להעברה של כספים
שהפקיד בקופת הגמל בעד עמית—שכיר ,או שהמעביד היה רשאי ,לפי ההוראות כאמור,
למשוך כספים אלה מקופת הגמל ,ימשיכו לחול אותן הוראות לגבי כספים כאמור שהפקיד
דברי

הסבר

מנהל מיוחד מתבטלות ממילא סמכויות כל האורגנים

תקנון קופת הגמל ובהתאם לתקנות הגמל ,מוצע כי לגבי

בחברה ,והמנהל פועל לפי הנחיות הממונה ,כך שאין

תשלומי מעביד שהופקדו לקופת גמל עד יום תחילתו של

משמעות רבה ,אם בכלל ,למבנה התאגידי של הקרן.

החוק ימשיכו לחול הוראות תקנון קופת הגמל )אם הן היו

.7

מאחר שסעיף  20לחוק חל על אף הקבוע בהוראות כל

דין והסכם ,וכדי למנוע תחולה של הסעיף על הסכמים
שכבר מיושמים בפועל לגבי עובדים קיימים ,מוצע כי

בהתאם לתקנות הגמל( ,ולפיהן היה צורך בקבלת הסכמתו
למשיכתם או העברתם של כספים אלה ,והוראות כאמור
המאפשרות למעביד למשוך כספים אלה מהקופה.
מוצע כי חוזרים שהוציא הממונה לפני יום תחילתו

הוראות הסכם לפיו הפקידו עובד ומעביד תשלומים

.9

בקופת גמל ערב יום תחילתו של החוק המוצע ,ימשיכו

של החוק ,יראו אותם כהוראות שניתנו לפי סעיף )39ב(

לחול על העובד והמעביד ,כל ע ו ד לא שונה ,והוא יהיה

לחוק ,ועל כן המפר אותם לאחר יום תחילתו של החוק

עדיף על הוראות סעיף  20הדנות בבחירת קופת גמל

יהיה צפוי לסנקציות הקבועות בחוק לגבי הפרתם.

לשכירים ואיסור התניה של מעביד על הפקדת כספים.
.8

יצוין כי לענין קופות גמל לקצבה וחברות מנהלות

מאחר שסעיף  23מונע למעשה משיכה והעברה של

של קופות כאמור ,שהיה בידיהן רישיון מבטח ערב

כספים על ידי מעביד מקופת גמל לשכירים )שאינה קופת

תחילתו של חוק הפיקוח על הביטוח ,כנוסחו בפרק ה׳

גמל אישית לפיצויים( ,וכדי למנוע תחולה של הוראות

להצעת חוק הגברת התחרות ,יחולו גם הוראות המעבר

הסעיף על כספים שהופקדו בקופות גמל טרם תחילתו של

הקבועות בפרק האמור.

חוק זה ושרשאי היה המעביד למשכם או להעבירם ,לפי

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,
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הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני
ובשיווק פנסיוני( ,התשס״ה—2005
פרק אי :הגדרות
הגדרות

. 1

בחוק זה -

״בנק״ ,״בנק חוץ״ ו״תאגיד בנקאי״  -כמשמעותם בחוק הבנקאות)רישוי(;
״בעל ענין״  -כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
ד ב ר י

ובניהול חוקי השקעות התשנ״ה995-ו )להלן  -חוק י י ע ו ץ

מבוא
המלצות

במסגרת

הצוות

הבין-משרדי

לענין

הרפורמה בשוק ההון )להלן  -צוות בכר( נכללה גם
המלצה על הסדרה בחוק של העיסוק בייעוץ במוצרים
פנסיוניים ובשיווקם של מוצרים אלה ,כשני עיסוקים
נפרדים,

המחייבים

התייחסות

שונה,

הן

בהגדרת

הכשירות לעסוק בכל אחד מעיסוקים אלה בלא חשש
לניגוד ענינים מובנה ,והן בהוראות הרגולציה שיחולו
על כל אחד מהם )לענין הצוות ,עיקרי המלצותיו ואישור
הממשלה ,ראו בדברי המבוא להצעת החוק להגברת
התחרות וצמצום הריכוזיות ,התשס״ה) (2005-להלן -
הצעת חוק הגברת התחרות(.
ההחלטה בדבר החיסכון הפנסיוני של הפרט היא
החלטה חשובה ביותר מבחינת עתידו הכלכלי ,בעיקר
בעת זקנה .החלטה זו היא גם החלטה מורכבת ביותר :על
הפרט להחליט על סוג המכשיר הפנסיוני שבו יחסוך ,אם
בקרן פנסיה ,אם בקופת גמל ואם בקופת ביטוח )״ביטוח
מנהלים״( ,ומה שיעור החיסכון הרצוי לו; בשלב הבא
עליו להחליט על פרטי המכשיר הפנסיוני )למשל ,האם
מבין קרנות הפנסיה יעדיף קרן בעלת מדיניות השקעות
כזו או אחרת ,או האם עליו לבחור את קרן הפנסיה לפי
שיטת התגמול במקרה של אבדן כושר עבודה ,וכהנה
פרטים(; ולבסוף ,עליו להחליט על זהות הגוף המנהל
המועדף עליו.
ביותר לפרט ,ויש להבטיח שיוכל לקבל

י י ע ו ץ מקצועי והוגן בבואו להחליט בנושא זה .למרות
מורכבות ההחלטה המתקבלת ,ולמרות חשיבותה ,אין
כיום הסדרה של תחום ה י י ע ו ץ והשיווק הפנסיוני בחוק.
ההחלטה בדבר סוג החיסכון הפנסיוני מתקבלת ,לעתים
קרובות בלא ש ע ו מ ד בפני מקבל ההחלטה מלוא המידע
הרלוונטי ,ובלא ש י ש בידיו כלים לקבל את ההחלטה
בצורה מושכלת.
ע י ד ו ד החיסכון הפנסיוני ,על כל צורותיו ,הוא מטרה
לאומית  -חברתית וכלכלית ,ובכלל זה הרחבת זמינותו
לפלחי אוכלוסיה רחבים אשר היום אינם מבוטחים כלל.
ההתייחסות היחידה הקיימת כיום לייעוץ בתחום
הפנסיוני ,קיימת בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות
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השקעות( ,שבו נכללות קופות גמל מסוימות בהגדרה
נכס פיננסי שלגביו אמור היה החוק ליצור מודל י י ע ו ץ
אובייקטיבי .הסדרה זו היא חלקית ביותר ,שכן היא
מתייחסת אל חלק מקופות הגמל ,וגם זאת מנקודת מבט
של י י ע ו ץ הנוגע להשקעותיו של אדם ,ולא להיבטים
הביטוחיים והפנסיוניים,שמטיבם מתייחסים לטווח ארוך
יותר .יתרה מזאת ,המצב כיום שבו רוב הגופים המייעצים
בקשר עם קופות הגמל ,הם עצמם בעלים של קופות גמל,
מעמידה אותם בפני מצב של ניגוד ענינים מובנה.
לענין השיווק הפנסיוני ,ההתייחסות היחידה בדין
הקיים היא בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ״א-ו98ו
)להלן  -חוק הפיקוח על הביטוח( ,ובחוק חוזה הביטוח,
התשמ״א-ו98ו ,המסדירים את פעילותו של סוכן הביטוח
בעיסוקיו בתיווך בביטוח בין המבטח לבין הפרט המבוטח.
ואולם חוקים אלה אינם מסדירים את תוכן השיווק
הפנסיוני ,ופעילות התיווך נעשית על ידי סוכני ביטוח
אשר אין להם חובה ברורה ומוגדרת באשר להמלצה
שהם נותנים למבוטחים במסגרת השיווק .יתרה מזאת,
התלות של הסוכנים במבטחים לתשלום העמלות ב ש ל
פעולת התיווך ,יוצרת תמריץ לסוכן לפעול באופן שייטיב
אתו ועם המבטח שבשמו הוא פועל ,ב ע ו ד שזכויותיו של
המבוטח וחובות הסוכן כלפיו בקביעת החיסכון הפנסיוני
שלו אינן מוגדרות כלל .הלקוחות ,לעומת זאת ,אינם נוטים
להתייחס אל סוכן הביטוח כבעליו של המוצר הפנסיוני

החלטה זו היא אפוא החלטה מורכבת ,מסובכת
ומשמעותית

ה ס ב ר

וככזה הם עלולים לסבור כי המדובר ב י י ע ו ץ אובייקטיבי
הניתן להם בהתחשב בטובתם ובצורכיהם בלבד.
כתוצאה מאלה ,המציאות היא שלציבור הרחב
אין כמעט נגישות לייעוץ אובייקטיבי בתחום החיסכון
הפנסיוני.
כמו כן ,אין היום כל הסדרה של השיווק הפנסיוני
שנעשה בידי הגוף המוסדי עצמו שמציע את המוצר
הפנסיוני

שלו לציבור )קופות הגמל ,קרנות הפנסיה

וחברות הביטוח( .בנוסף ,פעולת השיווק הפנסיוני נעשית
בידי גופים מוסדיים המציעים לציבור הרחב מוצרים
פנסיוניים שלהם ,כאשר לגוף המוסדי ענין בשיווק המוצר
הפנסיוני הספציפי הכדאי לו ביותר מבחינה כלכלית ,בלא
שיוגדרו חובותיו כלפי הלקוח ובלא לקבוע תנאי הכשרה
מינימליים לעוסקים בשמו של הגוף המוסדי בשיווק
פנסיוני .השיווק הפנסיוני הנעשה בידי סוכני הביטוח אף
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״בעל רישיון״  -כל אחד מאלה:
)ו( יועץ פנסיוני;
) (2סוכן פנסיוני;
״גוף מוסדי״ ,״החזקה״ ,״סוכן ביטוח״ ,״קרוב״ ו״שליטה״  -כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח;
״הוועדה״  -כהגדרתה בחוק הפיקוח על הביטוח ,ואולם לענין חוק זה ימונה כחבר הוועדה,
במקום חבר הוועדה כאמור בסעיף )4ב() (3לחוק האמור ,מי שעסק בעבר בעסקי ביטוח
או בקופות גמל;
״הממונה״  -הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר;
״המפקח על הבנקים״  -כמשמעותו בפקודת הבנקאות;
״זיקה״ ,של אדם ,למוצר פנסיוני  -כל אחד מאלה:
)ו( אותו אדם הוא חברה מנהלת של קופת גמל שאינה קופת ביטוח ,לרבות קרן
השתלמות ,שהיא המוצר הפנסיוני;
)(2

אותו אדם הוא מבטח המנהל קופת ביטוח או המנהיג תכנית ביטוח ,שהיא המוצר

הפנסיוני;
)(3

לענין אדם שהוא נותן ייעוץ ,במסגרת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני  -גם כל

אחד מאלה:
)א(

אותו אדם הוא עובד של גוף מוסדי שהתקיימו לגביו הוראות פסקאות)ו(

או) ,(2או שהוא מועסק על ידו או נושא משרה בו;
)ב(

אותו אדם זכאי לטובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה במוצר הפנסיוני;

לענין הגדרה זו ,״אדם״  -לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם ,ונושא משרה
באחד מאלה;
״חברה מנהלת״ ,״עמית-עצמאי״ ,״עמית-שכיר״ ,״קופת גמל״ ,״קופת גמל אישית לפיצויים״,
״קופת ביטוח״ ,״קופת גמל לקצבה״ ,״קופת גמל לתגמולים״ ו״קרן השתלמות״  -כהגדרתם
בחוק הפיקוח על קופות גמל;
ד ב ר י

ה ס ב ר

הוא נעשה בידי מי שלהם ענין אישי בהחלטת הלקוח

להרחיב את נגישות כלל האזרחים למוצרים פנסיוניים

לחיסכון הפנסיוני שלו ,בלא שיוסדרו בצורה

ואת זמינותם של מוצרים אלה לפלחי האוכלוסיה אשר

באשר

כלל אינם מבוטחים היום בביטוח פנסיוני.

ברורה חובותיו של הסוכן במצב זה.
על כן מוצע להסדיר את העיסוק בייעוץ פנסיוני,

כניסתם

של הבנקים

לתחום

ה י י ע ו ץ הפנסיוני

כעיסוק המחייב רישיון ,ולהבטיח את האובייקטיביות של

דורשת התייחסות זהירה ומיוחדת ,כדי להקטין את

ה י י ע ו ץ הפנסיוני הניתן בידי היועץ הפנסיוני.

ההסתברות שהדבר יביא להגברת הריכוזיות ובעקבותיה

כן מוצע להסדיר את העיסוק בשיווק פנסיוני,
ולקבוע את חובותיו של המשווק הפנסיוני כלפי הלקוח,
תוך

הכרה

בכך

שלמשווק הפנסיוני

ענין

במוצרים

המשווקים ועל כן ההמלצה שייתן במסגרת השיווק לא
תוכל להיות אובייקטיבית לגמרי.
בהצעת חוק זו ,ובמקביל גם בהצעת חוק הגברת
התחרות ,מוצע ,בין השאר ,לאפשר לבנקים לעסוק בייעוץ
פנסיוני ,בהתקיים התנאים

של הינתקות מההחזקה

ומהשליטה בקופות גמל ובקרנות נאמנות ו ש ל החזקה
מזערית באמצעי שליטה במבטחים .זאת כדי לנצל באופן
יעיל את מערכת הייעוץ וההפצה הבנקאית ובאמצעותה
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

לפגיעה באותם פלחי אוכלוסיה אשר החוק רוצה להשיג
דווקא

את

חשיפתם

למוצרים

הפנסיוניים

ושילובם

באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים.
סעיף 1

מוצע לתחום שני עיסוקים מובדלים :ה י י ע ו ץ
הפנסיוני  -שהוא י י ע ו ץ הניתן ללקוח יחיד

בידי מי שאין לו זיקה למוצר הפנסיוני שלגביו ניתן
הייעוץ ,כלומר ,בידי מי שאין לו קשרי בעלות עם המוצר
המשווק ואינו מקבל כל טובת הנאה בעד הייעוץ ,למעט
שכר מאת הלקוח ,באופן ש ה י ו ע ץ יהיה נקי מניגודי ענינים
כך שיוכל לתת ללקוחו י י ע ו ץ אובייקטיבי באופן מוחלט;
ושיווק פנסיוני  -שנעשה בידי מי ש י ש לו זיקה
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״חוק הבנקאות)רישוי(״  -חוק הבנקאות)רישוי( ,התשמ״א-ו98ו ;
ו

״חוק החברות״  -חוק החברות ,התשנ״ט999-ו ;
2

״חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות״  -חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ״ה995-ו ;
3

״חוק העונשין״  -חוק העונשין ,התשל״ז977-ו ;
4

״חוק הפיקוח על הביטוח״  -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים)ביטוח( ,התשמ״א-ו98ו ;
5

״חוק הפיקוח על קופות גמל״  -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס״ה; 2005-
6

״חוק השקעות משותפות״  -חוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ״ד994-ו ;
7

״חוק ניירות ערך״  -חוק ניירות ערך ,התשכ״ח968-ו ;
8

״חיסכון״ ,באמצעות מוצר פנסיוני  -לרבות המשך העברת סכומים לחיסכון באמצעות מוצר
פנסיוני או השארת סכומים שנצברו בחיסכון כאמור;
״טובת הנאה״  -טובת הנאה הניתנת ,שלא בידי לקוח ,לאדם או לאחר מטעמו או בעבורו,
במישרין או בעקיפין;
״יועץ פנסיוני״  -בעל רישיון יועץ פנסיוני שניתן לו לפי סעיף ;5
״ייעוץ פנסיוני״  -מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון ,שלו או של קרובו ,כעמית -שכיר,
כעמית-עצמאי או כמבוטח ,באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו;
״לקוח״  -יחיד שהייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני הניתן לו נוגעים לחיסכון ,שלו או של
קרובו ,כעמית-שכיר ,כעמית עצמאי או כמבוטח;
״מוצר פנסיוני״  -כל מוצר הכלול באחד מסוגי המוצר הפנסיוני;
״נושא משרה״  -כהגדרתו בחוק החברות;
״סוג מוצר פנסיוני״  -כל אחד מאלה ,לרבות כל שילוב ביניהם:
)ו(

קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח;

)(2

קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח;

)(3

קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח;

)(4

קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח;

)(5

קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח;
דברי

הסבר

כזו )הגדרות ״זיקה״ ,״טובת הנאה״ ,״יועץ פנסיוני״ ,״ייעוץ

י ש מ ש כשם כולל לעוסקים בשיווק פנסיוני ,לרבות סוכן

פנסיוני״ ו״שיווק פנסיוני״(.

הביטוח הפנסיוני ,אשר לו רישיון מכוח חוק הפיקוח

חלק מהחובות שיוגדרו בחוק מתייחסות לכלל
העוסקים בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני ,ועל כן כלל
העוסקים מוגדרים כ״בעל רישיון״ .המונח ״סוכן פנסיוני״
1
2
3
4
5
6
7
8

ס״ח
ס״ח
ס״ח
ס״ח
ס״ח
ס״ח
ס״ח
ס״ח
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התשמ״א ,עמי .232
התשנ״ט ,עמי .189
התשנ״ה ,עמי .416
התשל״ז ,עמי .226
התשמ״א ,עמי .208
התשס״ה ,עמי .767
התשנ״ד ,עמי .308
התשכ״ח ,עמי .234

על הביטוח )ראו סעיף )3ו( לחוק המוצע( סוכן השיווק
הפנסיוני ,אשר יקבל רישיון מכוח החוק המוצע )ראו
סעיף  (2)3לחוק המוצע( ,והגוף המוסדי עצמו העוסק
בשיווק מוצריו.
ההגדרה

״סוג

מוצר פנסיוני״ קובעת

את

כלל

המוצרים הפנסיוניים שעליהם יחול חוק זה .מוצרים אלו
כוללים את רוב קופות הגמל למיניהן ,הן אלו המזכות
בתשלום הוני )קופות תגמולים ופיצויים( ,הן אלו המזכות
בקצבה )קרנות פנסיה( ,הן אלו הפועלות בניהול של
חברה מנהלת ,והן אלו הפועלות כקופת ביטוח )״ביטוח
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)(6

קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח;

)(7

קרן השתלמות;

)(8

תכנית ביטוח ,מפני סיכון מקרה מוות או מפני סיכון אבדן כושר עבודה,

שהתיר אותה המפקח על הביטוח לפי הוראות סעיף )40ב( לחוק הפיקוח על
הביטוח ,והכלולה בקופת גמל המנויה בפסקאות )ו( עד ) (6או בקרן השתלמות,
או הנמכרת אגב אחת מאלה;
)(9

כל סוג מוצר אחר שקבע השר;

״סוכן פנסיוני״  -מי שרשאי לעסוק בשיווק פנסיוני לפי הוראות סעיף ;3
״עבירה״  -כל אחת מאלה:
)ו( עבירה לפי אחד החוקים המפורטים להלן ,למעט עבירה שדינה קנס בלבד:
חוק זה; חוק הפיקוח על קופות גמל; חוק הסדרת העיסוק בהשקעות; פקודת
החברות; חוק ניירות ערך; חוק הבנקאות)רישוי(; פקודת הבנקאות; חוק הבנקאות
)שירות ללקוח( ,התשמ״א-ו98ו ; חוק הפיקוח על הביטוח; חוק הפיקוח על
9

המטבע ,התשל״ח978-ו ; פקודת מס הכנסה ; חוק מס ערך מוסף ,התשל״ו-
וו

0ו

976ו ; פקודת המכס ; חוק היטלי סחר ,התשנ״א-ו99ו ; חוק איסור הלבנת הון,
2ו

4ו

3ו

התש״ס; 2000-
5ו

)(2

עבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה מי שעבר אותה אינו ראוי

לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני ,או לשמש כנושא משרה בתאגיד שהוא
יועץ פנסיוני ,לפי הענין;
״עסקה״  -התקשרות של לקוח או של קרובו עם גוף מוסדי ,לענין חיסכון באמצעות מוצר
פנסיוני שלגוף המוסדי יש זיקה אליו לפי פסקאות)ו( או ) (2להגדרה ״זיקה״ ,וכן ביצוע
פעולות באותו מוצר פנסיוני;
״פקודת הבנקאות״  -פקודת הבנקאות ,ו94ו ;
6ו

״פקודת פשיטת רגל״  -פקודת פשיטת הרגל ,התש״ם980-ו ;
7ו

״שותפות״ ו״שותף מוגבל״  -כהגדרתם בפקודת השותפויות ]נוסח חדש[ ,התשל״ה-
975ו ;
8ו

״שיווק פנסיוני״  -מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון ,שלו או של קרובו ,כעמית-
שכיר ,כעמית-עצמאי או כמבוטח ,באמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה
אליו;
״השר״  -שר האוצר.
ד ב ר י

ה ס ב ר

מנהלים״( ,ולרבות קרן השתלמות .כן נקבעת כסוג מוצר

כושר עבודה הנמכרת אגב אחד המוצרים הפנסיוניים

פנסיוני תוכנית ביטוח מפני סיכון מקרה מוות או אבדן

האמורים לעיל.

ס״ח התשמ״א ,עמי .258
ס״ח התשל״ח ,עמי .108
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6התשכ״ה ,עמי .120
ס״ח התשל״ו ,עמי .52
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3התשי״ז ,עמי .39
ס״ח התשנ״א ,עמי .38
ס״ח התש״ס ,עמי .293
ע״ר  ,1941תוסי  ,1עמי)ע() ,69א(.85
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34התש״ם ,עמי .639
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,28התשל״ה ,עמי .549

9

10

11
12

13

14
15
16

17

18
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פרק בי :עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני
סימן אי :חובת רישוי
עיסוק בייעוץ

,2

)ו(

לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני ,אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני,

ובהתאם לתנאי הרישיון.

פ נ ס י ו נ י

)(2

יחיד בעל רישיון י ו ע ץ פנסיוני רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני כיחיד ,כעובד

בחברה או בשותפות שהיא בעלת רישיון יועץ פנסיוני או כשותף בשותפות שהיא
בעלת רישיון כאמור.
ב ש י ו ו ק

ע י ס ו ק

.3

לא יעסוק אדם בשיווק פנסיוני ,אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות)ו( עד )(3

שלהלן ,ובהתאם לתנאים המפורטים בהן:

פ נ ס י ו נ י

)ו(

בעל רישיון סוכן ביטוח ,בענף ביטוח פנסיוני כהגדרתו בסעיף )28א() (3לחוק

הפיקוח על הביטוח ,שניתן לו לפי סעיף  25או  26לחוק האמור )בחוק זה -סוכן ביטוח
פנסיוני(  -בהתאם לתנאי הרישיון ;
)(2

בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני שניתן לו לפי סעיף ) 6בחוק זה  -סוכן שיווק

פנסיוני( ,שהוא עובד של גוף מוסדי כאמור בפסקה ) - (3במסגרת עבודתו כאמור
ובהתאם לתנאי הרישיון;
)(3

גוף מוסדי שאינו אחד מהמנויים בפסקאות )ו( עד )0ו(

של סעיף 28א לחוק

הפיקוח על הביטוח  -בנוגע למוצרים פנסיוניים שיש לו זיקה אליהם לפי פסקאות
)ו( או ) (2להגדרה ״זיקה״ ,ובלבד שכל מי שעוסק בשמו בשיווק פנסיוני הוא אחד
מהמנויים בפסקאות)ו( או ).(2
ס י י ג

ל

ת ח ו

ל

.4

ה

אין בהוראות סעיפים  2ו־ 3כדי למנוע ממי שהוא בעל רישיון כהגדרתו בחוק הסדרת

העיסוק בייעוץ השקעות ,לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות ,לפי הענין ,כהגדרתם
בחוק האמור ,לגבי נכס פיננסי כהגדרתו באותו חוק שהוא גם סוג מוצר פנסיוני.
ד ב ר י
כתנאי בסיסי להבטחת מטרות הסדרת

סעיף 2

העיסוק בייעוץ פנסיוני ,מוצע לקבוע
איסור לעסוק בייעוץ פנסיוני בידי מי שאין לו רישיון י ו ע ץ
פנסיוני לפי החוק ,ולקבוע כי העיסוק בייעוץ פנסיוני בידי
יחיד שהוא י ו ע ץ פנסיוני מורשה תיעשה כעצמאי ,או
כעובד ש ל חברה או שותפות שלהן רישיון י י ע ו ץ פנסיוני,
או כשותף בשותפות שבידה רישיון כאמור.
סעיף 3

העיסוק בשיווק פנסיוני יותר לשלושה:

 לסוכן ביטוח פנסיוני ,יחיד או תאגיד ,שבידו רישיוןסוכן ביטוח חיים מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,התשמ״א-ו98ו  -רק סוכן ביטוח פנסיוני יחיד
יוכל לעסוק בשיווק פנסיוני כעצמאי ,והוא יוכל לעסוק
בשיווק גם כשכיר בגוף מוסדי ,בדומה לסוכן השיווק
הפנסיוני ,או כשכיר בסוכן ביטוח פנסיוני תאגיד.
תאגידים בנקאיים מסוימים אשר לפי המוצע בחוק
הגברת התחרות לא יהיו מנועים מלשלוט ולהחזיק
אמצעי שליטה בגופים המוסדיים ,יהיו רשאים לעסוק
בשיווק פנסיוני ,הם ועובדיהם ,לכשיקבלו רישיון סוכן
ביטוח מסוג זה.
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ה ס ב ר
 לבעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני ,שבידו רישיון מכוחחוק זה  -שיעסוק בשיווק פנסיוני כעובד ש ל הגוף המוסדי
שהוא היצרן ש ל המוצר הפנסיוני המשווק.
 לגוף מוסדי ,שהוא יצרן ש ל מוצר פנסיוני  -שיעסוקבשיווק פנסיוני ש ל המוצר הפנסיוני שהוא מייצר ,וזאת
רק באמצעות בעלי רישיון סוכן ביטוח פנסיוני או בעלי
רישיון סוכן שיווק פנסיוני.
הגבלת העיסוק בשיווק פנסיוני כאמור ,תבטיח כי
כל העוסקים בשיווק פנסיוני הם בעלי רישיון ,אם מכוח
חוק זה ואם מכוח חוק אחר ,וכי כל מי שעוסקים בפועל
בשיווק

הפנסיוני הם בעלי הכשרה וידע מתאימים

לעיסוק זה  -בין אם הוכשרו לכך במסגרת הכשרתם
כסוכני ביטוח פנסיוני לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח,
ובין אם הוכשרו לכך במסגרת הכשרתם כסוכני שיווק
פנסיוני לפי חוק זה.
מוצע להבהיר כי יועץ השקעות יהיה

סעיף 4

רשאי להמשיך ולעסוק בייעוץ בנוגע לקרן
השתלמות

ולקופת גמל לתגמולים  -לגבי חשבונות

מסוימים בקופה כאמור )״קופת תגמולים לעמית מבוגר״,
כהגדרתה בחוק האמור( ,הכלולים בהגדרה ״נכס פיננסי״
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

סימן בי :רישיון יועץ פנסיוני ורישיון סוכן שיווק פנסיוני
.5

)א(

הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא יחיד ,אם ראה שהתקיימו לגביו

רישיון
יועץ פנסיוני

כל אלה:

)ב(

ת נ א י ם

ל

מ ת ן

)ו(

הוא בגיר;

)(2

הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

)(3

הוא לא הורשע בעבירה;

)(4

הוא עמד בבחינות מקצועיות ,שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

)(5

הוא השלים התמחות ,במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות.

הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא שותפות ,אם ראה שהתקיימו

לגביה כל אלה:
)ו(
)(2

השותפים הם בעלי רישיון יועץ פנסיוני;
השותפות התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ פנסיוני הם עובדיה או

שותפים בה ,שהם בעלי רישיון יועץ פנסיוני.
)ג(

הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא חברה ,אם ראה שהתקיימו

לגביה כל אלה:
)ו(

החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ פנסיוני הם עובדיה שהם

בעלי רישיון יועץ פנסיוני;
)(2

החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע

בעבירה.
)ד(

הממונה לא ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש ,אף אם התקיימו לגביו התנאים

שבסעיפים קטנים)א( עד )ג( ,אם הוא אחד מאלה:
)ו(

סוכן פנסיוני;

)(2

סוכן ביטוח;

)(3

משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

)(4

מי ששולט או בעל ענין באחד מהמנויים בפסקאות )ו( עד ) ,(3למעט תאגיד

בנקאי השולט בסוכן ביטוח בהתאם להוראות סעיף וו)ב() (2לחוק הבנקאות
)רישוי(;
)(5

מי שנשלט או מועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות )ו( עד );(4
ד ב ר י

לפי חוק העיסוק בייעוץ השקעות ,אף שהיא מוגדרת גם
כמוצר פנסיוני לעניין החוק המוצע.
סעיף 5

מוצע לקבוע את תנאי הסף למתן רישיון
י ו ע ץ פנסיוני ,ליחיד ,באופן שיבטיח כי אינו

מי שהורשע בעבירה וכי עבר הכשרה מתאימה ,לרבות
עמידה

בבחינות ותקופת התמחות .כן מוצע לקבוע

ביחס לשותפות ולחברה המבקשות לקבל רישיון י ו ע ץ כי
העוסקים בשמן יהיו בעלי רישיון יועץ ,וכי לא יכהן בהן
מי שהורשע בעבירה )סעיפים קטנים )א( עד )ג((.
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

ה ס ב ר
כדי למנוע הימצאות של ה י ו ע ץ הפנסיוני בניגוד
עניינים מובנה ,מוצע לאסור על מי שעוסק בשיווק
פנסיוני או בשיווק פיננסי ,וכן על מי שקשור למי שעוסק
כאמור בקשרי שליטה ובעלות מסוימים ,להיות בעלי
רישיון יועץ פנסיוני .חריג לכלל זה ,מוצע לקבוע בנוגע
לתאגיד בנקאי השולט בסוכן ביטוח העוסק בתחום מסוים
ומצומצם של ביטוח משכנתאות בהתאם להוראות חוק
הבנקאות )רישוי( ,וכן בנוגע לתאגיד בנקאי שאחד מאלה
הוא בעל ענין בו.
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)(6

מי שאחד מהמנויים בפסקאות )ו( עד ) (4הוא בעל ענין בו ,למעט תאגיד

בנקאי.
תנאים למתן
רישיון סוכן
שיווק פנסיוני

.6

)א(

הממונה ייתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש ,אם ראה שהתקיימו לגביו כל

אלה:

)ב(

)ו(

הוא יחיד;

)(2

הוא בגיר;

)(3

הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

)(4

הוא לא הורשע בעבירה;

)(5

הוא עמד בבחינות מקצועיות ,שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

)(6

הוא השלים התמחות ,במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות.

הממונה לא ייתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש ,אף אם התקיימו לגביו

התנאים שבסעיף קטן)א( ,אם הוא אחד מאלה:
)ו(

יועץ פנסיוני;

)(2

יועץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

)(3

מי שמועסק על ידי מי שאינו רשאי לקבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני לפי

הוראות סעיף 28א לחוק הפיקוח על הביטוח.
תקנות לענין
בחינות
והתמחות

) .7א(

תקנות לענין סעיפים )5א() (4ו־) (5ו־)6א() (4ו־) ,(5יותקנו בידי השר ,דרך כלל או

לסוגי מבקשים.
)ב(

השר רשאי לקבוע מקרים שבהם יהיה מבקש פטור מבחינות או מחובת התמחות

לפי סעיפים )5א() (4או ) (5או )6א() (4או ) ,(5או משתי החובות כאחת.
בקשה לרישיון

) .8א(

המבקש לקבל רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני ,יגיש בקשה

לממונה לקבלת רישיון מתאים.
)ב(

בבקשה לקבלת רישיון כאמור בסעיף קטן )א( יכלול המבקש פרטים ,מסמכים

ודוחות כפי שיורה הממונה.
החלטת הממונה
בבקשה

. 9

)א(

סבר הממונה כי יש להיעתר לבקשה לפי סעיף  ,8ייתן למבקש רישיון יועץ

פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני ,לפי הענין; סבר הממונה כי יש להתנות תנאים
ברישיון כאמור ,יודיע למבקש את נימוקיו וייתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו ,לפני
מתן ההחלטה.
דברי

סעיף 6

מוצע לקבוע את תנאי הכשירות לסוכן שיווק

הסבר
סעיף 7

מוצע להסמיך את ש ר האוצר לקבוע

פנסיוני ,באופן שיבטיח כי אינו מי שהורשע

הוראות בדבר בחינות והתמחות ש ל י ו ע ץ

עמידה

פנסיוני ו ש ל סוכן שיווק פנסיוני ,וכן לקבוע מקרים שבהם

בבחינות ותקופת התמחות .כדי למנוע את ניגוד הענינים

יהיה פטור מבחינות או מחובת ההתמחות .בהקשר זה,

בעבירה וכי עבר הכשרה

מתאימה ,לרבות

הנזכר לעיל ,מוצע לאסור על יועץ פנסיוני ועל י ו ע ץ

מופנית תשומת הלב להוראות המעבר שבסעיף  ,50בנוגע

השקעות את העיסוק בשיווק פנסיוני ,וכן על מי שנאסר

למי שעסקו בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני לפני

על מעבידו להיות סוכן ביטוח פנסיוני ,לפי הוראות סעיף

תחילתו ש ל החוק.

28א לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח)בנוסח המוצע במסגרת
הצעת חוק הגברת התחרות( ב ש ל הקשרים האוסרים את
העיסוק כאמור .סוכן שיווק פנסיוני הוא לעולם עובד של
גוף מוסדי )ראו סעיף  3לעיל( ,ועל כן תאגיד אינו יכול
לקבל רישיון על פי סעיף זה.
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סעיפים
 8ו־9

מי שמבקש לקבל רישיון יועץ פנסיוני או
רישיון סוכן שיווק פנסיוני יפנה בבקשה
מתאימה אל הממונה .הממונה

יחליט

אם לתת רישיון למבקש ,והוא רשאי ,לאחר שמיעת
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ב(

הממונה רשאי לתת רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש,

אף שלא מתקיים לגביו תנאי מן התנאים שבסעיפים )5א() (4או ) (5או )6א() (4או ) ,(5לפי
הענין ,אם שוכנע כי בשל טעמים מיוחדים ניתן לראותו ככשיר לקבלת רישיון כאמור,
בהתחשב בהשכלתו ובניסיונו המקצועי.
)ג(

הממונה רשאי לסרב לתת רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני

למבקש ,אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיף  5או  ,6לפי הענין ,אם התקיים לגביו
אחד מאלה:
)ו(

הוא הוכרז פסול דין ,או הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור

בסעיף  62לפקודת פשיטת הרגל ,ואם הוא תאגיד  -ניתן לגביו צו פירוק זמני
או מונה לו כונס נכסים ,או שהוגשה בקשה לכל אחד מאלה ,ובלבד שניתנה
למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני מתן ההחלטה;
) (2הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו,
או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה ,ובלבד שניתנה
למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני מתן ההחלטה;
)(3

הממונה סבר ,לאחר התייעצות עם הוועדה ,ולאחר שניתנה למבקש

הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה ,כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא
ראוי לשמש כבעל רישיון יועץ פנסיוני או כבעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני,
בשים לב לדרישות המקצוע.
0ו.

)א(

הממונה רשאי לבטל רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני,

להתלותו לתקופה שיקבע ,להתנות בו תנאים או לשנות תנאי מתנאיו ,בהתקיים אחד
מאלה:
)ו(

ביטול רישיון,
התלייתו או
התניית תנאים
בו

הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב;

)(2

חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון;

)(3

בעל הרישיון כאמור הפר תנאי מתנאי הרישיון;

)(4

בעל הרישיון כאמור הפר הוראת חיקוק או הפר הוראת מינהל לפי חוק

זה ,הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו;
)(5

בעל הרישיון כאמור הוכרז פסול דין ,או הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו

הפטר כאמור בסעיף  62לפקודת פשיטת הרגל ,ואם הוא תאגיד  -ניתן לגביו
צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים או שהוא החליט על פירוקו מרצון;
)(6

הממונה סבר כי קיימות נסיבות ,שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל

רישיון יועץ פנסיוני או כבעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני ,בשים לב לדרישות
המקצוע ,ואם הוא תאגיד  -כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה
בו או למי ששולט בו.
ד ב ר י

ה ס ב ר

המבקש ,גם להתנות בו תנאים .מוצע לקבוע את מתחם

פנסיוני ,להתלותו ,להתנות בו תנאים או לשנות תנאי

שיקול הדעת של הממונה בהחלטה ש ל א לתת רישיון

מהתנאים הקבועים בו ,בשל נסיבות המונעות את המשך

למי שעומד בתנאים הבסיסיים לקבלו ,ולקבוע כי זו

כיועץ פנסיוני או כסוכן שיווק פנסיוני ,אלה

תפקודו

תיעשה לאחר שמיעת עמדת המבקש ,ובסירוב הנובע

המחייבות התלייה או התנייה כאמור .קביעה כאמור

מקביעה שבשיקול דעתו הכללית של הממונה ־ גם לאחר

תיעשה לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע

התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי חוק הפיקוח על

את טענותיו ,ובקביעה כאמור שבשיקול דעתו הכללית

הביטוח.

של הממונה ־ גם לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת

סעיף 10

מוצע לקבוע נסיבות שבהן רשאי הממונה

)ראו לעיל בסמוך(.

לבטל רישיון של י ו ע ץ פנסיוני או סוכן שיווק
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)ב(

ביטול רישיון ,התלייתו או התניית תנאים בו לפי סעיף קטן)א( ייעשו לאחר

שניתנה לבעל הרישיון כאמור הזדמנות להשמיע את טענותיו ,ולענין פסקאות ) (4או )(6
 לאחר התייעצות בוועדה ולאחר שניתנה לבעל הרישיון כאמור הזדמנות להשמיע אתטענותיו לפניה.
)ג(

יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני ,אשר חדל לעסוק בעיסוק נושא הרישיון,

רשאי לבקש מן הממונה ,בכתב ,כי רישיונו יבוטל או יותלה לתקופה שיבקש.
)ד(

הוגש נגד יועץ פנסיוני או נגד סוכן שיווק פנסיוני כתב אישום בשל עבירה,

או הוגשה בקשה להכרזתו כפסול דין או להכרזתו כפושט רגל ,ואם הוא תאגיד  -הוגשה
בקשה למתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים לו ,רשאי הממונה ,לאחר שנתן ליועץ או
לסוכן כאמור הזדמנות להשמיע את טענותיו ,להתלות את רישיונו עד לסיום ההליכים.
)ה(

מי שרישיונו הותלה לא יהיה רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני

לתקופת ההתליה.
)ו(

הודעה על ביטול רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני ,או על

התלייתו ,תפורסם בידי הממונה או בידי בעל הרישיון כאמור ,הכל כפי שיורה הממונה.
)ז(

מי שרישיונו בוטל ועילת הביטול תוקנה ,רשאי לבקש מהממונה לחדש את

הרישיון; על חידוש הרישיון יחולו הוראות סעיפים  5עד  ,9בשינויים המחויבים.
עיסוק בייעוץ
פנסיוני בידי
תאגיד בנקאי

וו.

)א(

הממונה לא ייתן רישיון יועץ פנסיוני לתאגיד בנקאי ,אף אם הוא רשאי לקבל

רישיון יועץ פנסיוני לפי הוראות סעיף  ,5אלא בהתקיים שניים אלה:
) ו(

התאגיד הבנקאי רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני לפי הוראות חוק הבנקאות

)רישוי(;
)(2

הממונה שוכנע כי אין במתן הרישיון כאמור כדי לפגוע בהתפתחות

התחרות ובמניעת הריכוזיות בישראל ,בתחום הייעוץ הפנסיוני ,בתחום
פעילות התיווך שבין לקוחות ובין גופים מוסדיים ,ובתחום הבנקאות.
)ב(

החלטת הממונה לפי סעיף קטן )א() (2תתקבל לאחר התייעצות עם הממונה

על הגבלים עסקיים כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח988-ו )בחוק זה -
9ו

חוק ההגבלים העסקיים( ,ולענין השיקולים בדבר התפתחות התחרות ומניעת הריכוזיות
בתחום הבנקאות  -גם לאחר התייעצות עם המפקח על הבנקים.
ד ב ר י
סעיף 11
הוראות

בשל הריכוזיות וניגודי הענינים המאפיינים
את פעילותם של הבנקים ,מוצע לקבוע
מיוחדות להסדרת פעילותם בתחום הייעוץ

הפנסיוני.

לסעיפים קטנים)א( ו־)ב(
מוצע לקבוע כי נוסף על התנאים האמורים בנוגע
לרישיון יועץ פנסיוני שאינו בנק ,תנאי למתן רישיון
לתאגיד

בנקאי יהיה כי העיסוק הותר לו לפי חוק

הבנקאות )רישוי( ,וכי הממונה שוכנע ,לאחר התייעצות
עם הממונה על ההגבלים העסקיים ,כי אין במתן הרישיון
כדי לפגוע בהתפתחות התחרות ובמניעת הריכוזיות
בתחום הייעוץ הפנסיוני ,בתחום פעילות התיווך שבין
9

ס״ח התשמ״ח ,עמי .128

812

ה ס ב ר
לקוחות ובין גופים מוסדיים ובתחום הבנקאות דרך כלל,
בנוגע

לשיקולים הנוגעים לתחום הבנקאות תתקבל

ההחלטה גם בהתייעצות עם המפקח על הבנקים.
בהצעת חוק הגברת התחרות מוצע לענין זה כי
בנקים יהיו רשאים לעסוק ב י י ע ו ץ פנסיוני רק אם אין
בידם החזקות כלשהן בקופות גמל ובחברות לניהול קרנות
משותפות בנאמנות וכן אם אין בידם יותר מחמישה
אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה במבטח .עם זאת
מוצע שם כי עד לתום תקופת המעבר של ארבע שנים
יורשה לבנקים שאינם נמנים עם הקבוצות הבנקאיות
הגדולות ,לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני גם אם טרם מכרו
את כל החזקותיהם בחברות לניהול קרנות משותפות
בנאמנות ובלבד שיעמדו בהוראות המעבר המוצעות שם
לענין זה.
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תאגיד בנקאי או מי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני ,לא ייתן ייעוץ פנסיוני לגבי

)ג(

מוצר פנסיוני שלגוף מוסדי שהוא בעל ענין בתאגיד הבנקאי יש זיקה אליו; לענין זה ,״גוף
מוסדי״  -לרבות מי ששולט בו ,או מי שנשלט בידי מי מהם.

פרק גי :חובות ,איסורים והגבלות לענין עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני
סימן אי :התאמת השירות לצורכי הלקוח
2ו.

בעל רישיון יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני שהוא נותן

)א(

ללקוח לצרכיו של כל לקוח ,ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני ,את המוצר הפנסיוני ואת

התאמת השירות
ל צ ו ר כ י

ה

ל

ק

ח

ו

הגוף המוסדי ,המתאימים ביותר ללקוח ,לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו
באמצעות מוצר פנסיוני ,את מצבו הכספי דרך כלל ,את החיסכון הקיים שלו באמצעות
מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין ,ככל שהלקוח הסכים למסור מידע
לגביהם; בחירת סוג המוצר הפנסיוני ,המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר
ללקוח ,תיעשה בהתאם למפורט להלן:
בעת בחירת סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח יבחן בעל

)ו(

הרישיון את כלל סוגי המוצר הפנסיוני;

ד ב ר י
סעיף קטן)ג(
כדי למנוע ניגוד ענינים בפעילות הייעוץ ש ל בנק
ולהבטיח

ה ס ב ר
המישורים הנותרים ,קרי :בחירת המוצר הפרטני המועדף,

ייעוץ

אובייקטיבי וחף מאינטרסים,

ובחירת הגוף המוסדי המועדף.
בענין זה קיימת הבחנה בין סוגי בעלי הרישיון:

מוצע

לאסור על בנק שבידו רישיון י ו ע ץ פנסיוני לעסוק בייעוץ
פנסיוני בנוגע למוצרים פנסיוניים של גוף מוסדי שהוא
או השולטים בו ,או הנשלטים בידי אחד מהם )תאגידי
בת ואחות( הם בעל ענין בבנק .בעיה זו אינה מתעוררת
בבעלי רישיון י ו ע ץ פנסיוני אחרים ,בשל הוראת סעיף (6)5
המוצע ,המונעת מתאגיד אחר הנמצא במצב דומה לקבל
רישיון י ו ע ץ פנסיוני.
סעיף 12

פנסיוני ובשיווק פנסיוני היא התאמה של
המוצר הפנסיוני ללקוח ולצרכיו ובהתבסס על מכלול
הנתונים שיברר בעל הרישיון מול הלקוח.
התאמת המוצר הפנסיוני ,לאחר בחינת מצבו הכספי
ש ל הלקוח ,נעשית בכמה מישורים :במישור הבסיסי
ביותר י ש להתאים ללקוח את סוג המוצר הפנסיוני
המתאים

מתוך כלל סוגי

המוצרים

הפנסיוניים

שבהגדרת ״סוג מוצר פנסיוני״ .לענין זה ראוי להדגיש כי
גם כל שילוב אפשרי בין סוגי מוצרים פנסיוניים נכלל
בהגדרת ״סוג מוצר פנסיוני״ ש ע ל בעל הרישיון לבחון את
התאמתו ללקוח .מישור בחינה זה הוא אחיד לכלל בעלי
הרישיון ,לרבות החובה על משווק פנסיוני לבחון סוג
מוצר או את כלל סוגי המוצרים ולהביא לידיעת הלקוח,
במקרה המתאים ,את דבר קיומו ש ל סוג מוצר שהוא אינו
עוסק בשיווקו והוא זה המתאים ללקוח.
לאחר

שנבחר סוג

המוסדי
כלל

מתוך כלל המוצרים הקיימים בשוק ומתוך

הגופים

המוסדיים

הפועלים

בשוק,

ולפעול

באובייקטיביות מוחלטת כלפי הלקוח גם במישור זה.
הגוף המוסדי העוסק בשיווק פנסיוני באמצעות

החובה העיקרית ש ל מי שעוסקים בייעוץ

לו

היועץ הפנסיוני במסגרת הייעוץ הפנסיוני שהוא
נותן  -מחויב לבחור את המוצר הפנסיוני ואת הגוף

המוצר

הפנסיוני

את המוצר הפנסיוני רק מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים
שלו ,ובתנאי שיודיע ללקוח על קיומם ש ל מוצרים אחרים
שעשויים להתאים ללקוח.
סוכן ביטוח פנסיוני במסגרת עיסוקו בשיווק פנסיוני
 מחויב לבחור את המוצר הפנסיוני מתוך כלל המוצריםהפנסיוניים של גופים מוסדיים שבשמם הוא פועל בשיווק
ובתנאי שיודיע ללקוח על קיומם של מוצרים אחרים ו ש ל
גופים מוסדיים אחרים שעשויים להתאים ללקוח.
חובת הגילוי המוחלת על הגוף המוסדי ועל סוכן
הביטוח הפנסיוני נועדה לאזן בין ההכרה בענין שלהם
במוצרים המשווקים על ידם

לבין חובתם ללקוח ,וזאת

בדרך ש ל גילוי שיותיר בידי הלקוח את ההחלטה באשר
לחיסכון הפנסיוני.
ע ו ד מוצע לקבוע כי י ו ע ץ פנסיוני שנותן י י ע ו ץ
פנסיוני לתקופה חייב לשוב לבחון את התאמת החיסכון

המתאים

ללקוח ,י ש לבחון את ההתאמה של המוצר ללקוח בשני
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עובדיו המורשים לעסוק בשיווק פנסיוני  -מחויב לבחור

ש ל הלקוח לצרכיו במהלך כל תקופת הייעוץ הפנסיוני
על פי ההסכם .הטעם לכך הוא ש י י ע ו ץ פנסיוני הוא ,בדרך
813

)(2

בחירת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח או הגוף המוסדי

המתאים ביותר ללקוח ,תהיה -
)א(

לענין ייעוץ פנסיוני  -מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים

המוסדיים;
)ב(

)ו(

לענין שיווק פנסיוני בידי גוף מוסדי או בידי עובדו שהוא

סוכן שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני  -מתוך כלל המוצרים
הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני ,ובלבד שמסר
ללקוח

מידע

בדבר קיומם של מוצרים פנסיוניים אחרים

המתאימים ללקוח ,שלגביהם אין הוא עוסק בשיווק פנסיוני.
)(2

לענין שיווק פנסיוני בידי סוכן ביטוח פנסיוני שאינו עובד

של גוף מוסדי  -מתוך כלל המוצרים הפנסיונים שלגביהם
הוא עוסק בשיווק פנסיוני ,ומתוך כלל הגופים המוסדיים
שלגבי מוצריהם הפנסיוניים הוא עוסק בשיווק פנסיוני ,ובלבד
שמסר ללקוח מידע בדבר קיומם של מוצרים פנסיוניים אחרים
המתאימים ללקוח שלגביהם אין הוא עוסק בשיווק פנסיוני,
ובדבר גופים מוסדיים אחרים שלגבי המוצרים הפנסיוניים שהם
בעלי זיקה אליהם אין הוא עוסק בשיווק פנסיוני.
)ב(

נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני לפי סעיף )27ב() (4כי הייעוץ הפנסיוני הוא מתמשך,

ישוב היועץ הפנסיוני ויבחן ,בהתאם להוראות סעיף קטן )א( ,את התאמת החיסכון
באמצעות המוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני לצרכיו של הלקוח ,במהלך כל תקופת
הייעוץ הפנסיוני.
ביצוע עסקה
עבור לקוח כחלק
מייעוץ פנסיוני
או משיווק
פנסיוני

3ו.

ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בעבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או

משיווק פנסיוני ובהמשך לו; ביצוע עסקה כאמור הכרוכה בפעולות מתמשכות בחיסכון
באמצעות המוצר הפנסיוני יהיה רק במסגרת ייעוץ פנסיוני מתמשך ולמשך תקופת מתן
הייעוץ הפנסיוני כפי שנקבעה בהסכם לפי סעיף )27ב() (4או במסגרת שיווק פנסיוני
מתמשך ולמשך תקופת מתן השיווק הפנסיוני ,לפי הענין.

נימוק בכתב של
המלצות בעל
רישיון

4ו.

בעל רישיון יעביר ללקוח ,בעת מתן ההמלצה ,מסמך בכתב ,המפרט את הנימוקים

להמלצתו בדבר כדאיות החיסכון של הלקוח או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני.

דברי
כלל ,ייעוץ הנדרש לאורך תקופה ,אם מפאת שינויים
במקום העבודה ש ל המבוטח ,שינויים בשכר שלו ,במצבו
המשפחתי ,בהסדרי המס ,בתשואות המושגות לאורך זמן
על ידי הגופים המוסדיים השונים ,ברמת הסיכון של סוגי
המוצרים המנוהלים וכיוצא באלה.
סעיף 13

כדי להבטיח כי מכירת מוצר פנסיוני
ליחיד תתבצע רק לאחר קיום החובות

המוטלות בהצעת החוק אשר נועדו להבטיח את טובתו
ש ל החוסך ואת קבלת ההחלטה המושכלת והמתאימה

הסבר
או משיווק פנסיוני ,ובהמשך לו .כדי להבטיח כי פעולות
מתמשכות

בחיסכון באמצעות מוצר פנסיוני )למשל,

ביצוע תשלומים קבועים לקופת גמל( לא יתבצעו באופן
אוטומטי ,אלא תיבדק התאמת פעולות אלה ללקוח לאורך
תקופת ביצוען.

מוצע לקבוע כי ביצוע עסקה במוצר

פנסיוני הכרוך בפעולות מתמשכות ,יהיה רק במסגרת
י י ע ו ץ פנסיוני מתמשך או שיווק פנסיוני מתמשך ,ולמשך
התקופה מתן ה י י ע ו ץ או השיווק כאמור.
סעיף 14

כדי ליצור מחויבות של בעל הרישיון

לו ,וכדי למנוע הטיית פעילות העוסקים בתחום לביצוע

להמלצתו בדבר כדאיות החיסכון של הלקוח,

בלבד שאינה כרוכה בחובות המוטלות על

וכדי לתת בידי הלקוח כלי לקבל סעד במקרה המתאים,

י י ע ו ץ או שיווק פנסיוני לפי חוק זה ,מוצע לקבוע כי

מוצע לחייב את בעל הרישיון לפרט בכתב את הנימוקים

ביצוע עסקה במוצר פנסיוני תיעשה רק כחלק מייעוץ

להמלצתו ,ולמסור אותם ללקוח בעת מתן ההמלצה.

עסקאות
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הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

סימן בי :חובות אמון וזהירות
5ו.

)א(

בעל רישיון יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה ,לא יעדיף את עניניו

חובת אמון

האישיים או עניניו של אחר על פני טובת לקוחותיו ,ולא יעדיף ענינו של לקוח אחד על
פני לקוח אחר.
)ב(

העדפה בידי סוכן פנסיוני של מוצר פנסיוני ש י ש לו זיקה אליו ,שנעשתה

בהתאם להוראות סעיף 2ו)א())(2ב( ,היא דרך פעולה העולה בקנה אחד עם חובותיו לפי
סעיף קטן )א(.
בעל רישיון ינהג בעיסוקו בזהירות וברמת מיומנות שבעל רישיון סביר היה נוהג בהן

6ו.

חובת זהירות

בנסיבות דומות ,וינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת עניניהם של לקוחותיו.
7ו) .א(

נודע לבעל רישיון על ניגוד ענינים בינו או בין התאגיד שבו הוא מועסק או

שותף ,לבין הלקוח ,בין לענין ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לאותו לקוח ובין לענין ביצוע

ניגוד ענינים

עסקה בעבור הלקוח ,חייב בעל הרישיון להודיע ללקוח ,בכתב ,על קיום ניגוד הענינים,
ולהימנע מלבצע כל פעולה ש י ש בה ניגוד ענינים ,אלא אם כן הסכים הלקוח לכך מראש
ובכתב ,ביחס לאותו ייעוץ פנסיוני ,ביחס לאותו שיווק פנסיוני או ביחס לביצוע אותה
עסקה.
)ב(

זיקה של סוכן פנסיוני למוצר פנסיוני ,לא תיחשב כניגוד ענינים בינו ובין הלקוח

לענין סעיף קטן)א(.
)ג( בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיפים קטנים )א( ו־)ב( ,רשאי השר לקבוע ,לענין
הסעיפים הקטנים האמורים ,נסיבות שיראו בהן ניגוד ענינים ונסיבות שלא יראו בהן ניגוד
ענינים ,בין בעל רישיון ובין לקוח.
8ו) .א(

יועץ פנסיוני לא יתקשר עם גוף מוסדי בהסכם למתן שירותים שאינו במהלך

העסקים הרגיל של היועץ הפנסיוני ,שאינו בתנאי שוק או העשוי להשפיע באופן מהותי
על רווחיות היועץ הפנסיוני ,רכושו או התחייבויותיו)בחוק זה  -הסכם חריג( ,אלא אם כן

איסור התקשרות
של יועץ פנסיוני
בהסכם חריג

קיבל לכך אישור מראש ובכתב של הממונה ,ואם היועץ הפנסיוני הוא תאגיד בנקאי  -גם
של המפקח על הבנקים.
)ב(

קבלת תמורה בידי יועץ פנסיוני מאת גוף מוסדי ,לפי הסכם למתן שירותים

שאינו הסכם חריג או לפי הסכם חריג שאושר לפי הוראות סעיף קטן)א( ,היא דרך פעולה
העולה בקנה אחד עם חובותיו של היועץ הפנסיוני לפי סעיפים 5ו ו־7ו.
דב ר י
סעיפים

מוצע לקבוע במפורש את חובת האמון של

 15ו־16

בעל הרישיון כלפי לקוחותיו .מוצע להבהיר
כי פעולתו ש ל סוכן פנסיוני בהתאם לאמור

בסעיף 2ו ,תיחשב כדרך פעולה העולה בקנה אחד עם
חובתו כאמור.
מוצע לקבוע במפורש את חובת הזהירות ש ל בעל

הס ב ר
הלקוח לכך באופן פרטני ובמפורש .כן מוצע להבהיר כי
זיקה ש ל סוכן פנסיוני לא תיחשב כשלעצמה כפעולה
בניגוד ענינים ,שכן החוק מטפל בניגוד ענינים זה באופן
מפורש )ראו סעיף 2ו לעיל( .ע ו ד מוצע להסמיך את שר
האוצר לקבוע כללים בדבר מקרים שייחשבו כניגוד
ענינים ומקרים ש ל א ייחשבו כניגוד ענינים.

הרישיון ,ולקבוע כסטנדרד לפעילותו את רמת הזהירות

סעיף 18

דומות להבטחת עניניהם ש ל לקוחותיו.

ראיית טובתם בלבד ,ולא יהיה תלוי בגופים המוסדיים

והמיומנות שבהם היה בעל רישיון סביר נוהג בנסיבות

סעיף 17

מוצע להבהיר את האיסור החל על בעל
רישיון ,מכוח חובות האמון והזהירות

שלו ,לפעול במצב ש ל ניגוד ענינים ,אלא אם כן הסכים
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

כדי להבטיח כי י ו ע ץ פנסיוני יעניק
ללקוחותיו

ייעוץ

אובייקטיבי

מתוך

שלגבי מוצריהם הוא נותן ייעוץ ,וכדי למנוע עקיפה של
איסור קבלת תמורה מגוף מוסדי בעבור ייעוץ ,כקבוע
בהצעת החוק ,מוצע לקבוע כי כל הסכם ש ל יועץ פנסיוני
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איסור תמריצים
בקשר עם ייעוץ
פנסיוני

9ו.

)א(

)ו(

יועץ פנסיוני לא יקבל טובת הנאה בקשר עם י י ע ו ץ פנסיוני או בקשר עם

ביצוע עסקה בעבור לקוח ,זולת שכר והחזר הוצאות מהלקוח ,כפי שנקבע
בהסכם לפי סעיף )27ב().(3
)(2

קבלת עמלה בידי י ו ע ץ פנסיוני ששולמה על ידי חברה מנהלת ,בשל

ביצוע עסקה עבור לקוח בקרן השתלמות או בקופת גמל לתגמולים לעמית
מבוגר ,לפי הוראות סעיף )32ד() (2לחוק הפיקוח על קופות גמל ,לא תיחשב
כטובת הנאה לענין פסקה)ו( ,ובלבד שהלקוח שעבורו בוצעה העסקה הסכים,
מראש ובכתב ,לקבלת העמלה ולשיעורה וששיעור העמלה אינו תלוי בזהות
החברה המנהלת שממנה היא מתקבלת.
)(3

אין בהוראות פסקה )ו( כדי למנוע תשלום שכר והחזר הוצאות

בידי

לקוח בדרך של מתן הוראה לגוף המוסדי ,שהוא בעל זיקה למוצר הפנסיוני
נושא הייעוץ הפנסיוני ,להעביר ליועץ הפנסיוני את השכר והחזר ההוצאות
מתוך הסכומים המועברים מידי הלקוח לחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני
או מתוך הסכומים הצבורים בחיסכון כאמור.
)ב(

לענין סעיף קטן)א( יראו כטובת הנאה בידי י ו ע ץ פנסיוני בקשר עם י י ע ו ץ פנסיוני

או בקשר עם ביצוע עסקה ,גם תשלום ליועץ פנסיוני שהיה סוכן ביטוח לפי הוראות חוק
הפיקוח על הביטוח ,בשל עיסוק בתיווך כמשמעותו בסעיף  24לחוק האמור ,שנעשה
בתקופה שבה היה סוכן ביטוח.

ד ב ר י

ה ס ב ר

עם גוף מוסדי ,שאינו במהלך העסקים הרגיל שלו,

המוסדי .זאת ועוד ,עמלת י י ע ו ץ שנקבעת במשא ומתן

שאינו בתנאי שוק או העשוי להשפיע באופן מהותי על

בין ה י ו ע ץ ללקוחו תבטיח תחרות רבה יותר לגבי עמלת

רווחיותו ,רכושו או התחייבויותיו ,ייחשב כהסכם חריג
שאסור ליועץ להתקשר בו בלא אישור הממונה מראש
ובכתב .אם מדובר ב י ו ע ץ שהוא תאגיד בנקאי י י ד ר ש
לענין זה גם אישורו של המפקח על הבנקים .כמו כן מוצע
לענין זה בסעיף  52כי במהלך השנים הראשונות מתחילת
החוק יהיה ההסכם חריג נדרש גם לאישורו של הממונה
על ההגבלים העסקיים וראו דברי הסבר שם.

ה י י ע ו ץ ושקיפות רבה ש ל העמלות כלפי הלקוח.
מוצע לאפשר הסדר טכני של תשלום שכר ה י ו ע ץ
באמצעות הוראה ש ל הלקוח אל הגוף המוסדי שנבחר,
המורה לשלם ליועץ את השכר והחזר ההוצאות המגיעים
לו ב ש ל הייעוץ ,מתוך הסכומים המועברים לחיסכון
הפנסיוני או מתוך הסכומים הצבורים בו .פעולה כזו
אינה מטה את שיקול דעתו ש ל היועץ ,שכן כל פעולתו

מוצע להבהיר כי קבלת תמורה בידי י ו ע ץ פנסיוני

ש ל הגוף המוסדי היא טכנית במהותה ,ומשקפת רק

מאת גוף מוסדי ,שעולה בקנה אחד עם הוראות סעיף זה,

ביצוע תשלום מאת הלקוח .לענין התייחסות אל העמלה

לא תיחשב כהפרת חובת האמון שלו כלפי לקוחותיו או

המשולמת ליועץ הפנסיוני כחלק מן ההפקדות המזכות

כפעולה בניגוד ענינים.

בהטבות מס ,ראו דברי הסבר לסעיף  45המוצע.

סעיף 19

תנאי בסיסי לפעילותו האובייקטיבית של
היועץ הפנסיוני הוא כי יפעל מתוך ראיית טובת

הלקוח בלבד ,וכי לא יהיה מוטה בשל תמריצים אישיים שלו.
לסעיף קטן )א(
מוצע לקבוע איסור ליועץ פנסיוני לקבל טובת הנאה
בקשר עם י י ע ו ץ או עם ביצוע עסקה במסגרת הייעוץ,
זולת שכר והחזר הוצאות שמשלם לו הלקוח .מטרת
הוראה זו היא להבטיח ש ה י ו ע ץ יהיה חף מניגודי ענינים
בעת מתן הייעוץ ,ושהייעוץ שלו לא יוטה בעקבות קבלת
עמלות מהגופים המוסדיים השונים .בנוסף ,ה י ו ע ץ מספק
שירותי י י ע ו ץ ללקוח ,ולכן עמלת ה י י ע ו ץ צריכה להיות
מסוכמת עם הלקוח ,במערכת היחסים שבין ה י ו ע ץ
ללקוח ולא במסגרת מערכת היחסים שבין היועץ לגוף
816

חריג לאיסור האמור הוא ביצוע עסקה לגבי קרן
השתלמות ולגבי קופת תגמולים לעמית מבוגר בידי יועץ
פנסיוני .לגביהן ייקבעו הוראות מיוחדות לפי סעיף )32ד()(2
לחוק הפיקוח על קופות הגמל ותידרש הסכמת הלקוח
מראש ובכתב וכן יוטל איסור על קביעת עמלה שונה
התלויה בזהות החברה המנהלת שממנה היא מתקבלת.
לסעיף קטן )ב(
מוצע להבהיר כי י ו ע ץ פנסיוני שהיה בעבר סוכן
ביטוח לא יוכל להמשיך ולקבל עמלות ב ש ל התקופה
שבה עסק כסוכן ביטוח ,שכן בכך תיוותר התלות שלו
ביצרני המוצרים הפנסיוניים שמהם הוא מקבל עמלות,
באופן שעלול להטות את הייעוץ .לענין זה מוצעות
הוראות מעבר וראו דברי ההסבר לסעיף )49ב( המוצע.
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ג(

יועץ פנסיוני לא ייתן טובת הנאה לעובד מעובדיו ,לסניף מסניפיו או ליחידה

מיחידותיו ,אם טובת ההנאה נקבעת בהתחשב בסוג המוצר הפנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ
הפנסיוני או בהתחשב בזהות הגוף המוסדי ש י ש לו זיקה למוצר הפנסיוני שלגביו ניתן
הייעוץ כאמור.
)ד(

גוף מוסדי לא ייתן ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם י י ע ו ץ פנסיוני או בקשר

עם ביצוע עסקה.
)ה(

בסעיף זה ,״יועץ פנסיוני״  -לרבות השולט בו ,מי שנשלט בידי מי מהם ,נושא

משרה באחד מאלה ומי שמועסק על ידי אחד מאלה.
י ו ע ץ פנסיוני לא יתקשר עם מעביד ,במפורש או במשתמע ,לענין מתן י י ע ו ץ פנסיוני

.20

איסור התקשרות
יועץ פנסיוני עם

לעובד של אותו מעביד.
)א(

ו.2

מ

בעל רישיון יגלה ללקוח ,בגילוי נאות ,את כל הענינים המהותיים לייעוץ

ע

ב

י

ד

גילוי נאות

הפנסיוני או לשיווק הפנסיוני הניתן על ידו ,ולענין בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני בכלל
זה -
)ו(

יביא לידיעת לקוחותיו ,בכל מקום שבו הוא מנהל את עסקיו ,בשלט

בולט וברור או באופן אחר כפי שהורה הממונה ,את דבר היותו סוכן פנסיוני,
וכן את הגופים המוסדיים שהם בעלי זיקה למוצרים הפנסיוניים שלגביהם
הוא עוסק בשיווק פנסיוני;
)(2

יגלה ללקוח בלשון המובנת לו ,בעל פה ובמסמך בכתב שיימסר ללקוח

לפני תחילת השיווק הפנסיוני ,וכן יפרסם באתר האינטרנט שלו

ד ב ר י
לסעיף קטן )ג(

ה ס ב ר
)ביטוחי הרכב ,הרכוש או החבויות ש ל המעביד( .מעביד

כדי להבטיח את

האובייקטיביות ש ל

יועצים

פנסיוניים העובדים במסגרת מאוגדת ,מוצע לאסור על
י ו ע ץ פנסיוני ליתן טובת הנאה לעובדיו ,לסניפים שלו או
ליחידותיו ,בהתאם לסוג המוצר הפנסיוני שלגביו ניתן
ה י י ע ו ץ או בהתאם לזהות הגוף המוסדי שלגבי מוצריו
ניתן הייעוץ.

עשוי גם להעדיף ,מטעמים ניהוליים וטכניים ,לעבוד עם
מספר מצומצם ש ל גופים מוסדיים אשר אינם בהכרח
הגופים שמספקים את המוצרים המתאימים והאיכותיים
ביותר לכל עובד ועובד .ניגוד ענינים נוסף בין המעביד
לעובדיו ייווצר אם המעביד ידרוש העברה אליו של
ההטבות או ההנחות המוענקות לעובדים מהגוף המוסדי
או יקבל טובות הנאה מהגוף המוסדי בתמורה להפניית
העובדים אליו.

לסעיף קטן)ד(
כתמונת ראי לאיסור החל על ה י ו ע ץ הפנסיוני לקבל
טובת הנאה ,מוצע לאסור על גוף מוסדי להעניק ליועץ
פנסיוני טובת הנאה בקשר עם י י ע ו ץ פנסיוני או בקשר
עם ביצוע עסקה.
סעיף 20

-

האינטרסים ש ל המעביד ו ש ל העובד
בקביעת החיסכון הפנסיוני של העובד

אינם זהים ,ואף עשוי להיות ניגוד ענינים ביניהם .כדי
להבטיח כי הייעוץ הפנסיוני אכן יינתן ללקוח החוסך,
וכדי להבטיח כי רק האינטרס של אותו לקוח יעמוד לנגד
עיני המייעץ ,מוצע לאסור על יועץ פנסיוני להתקשר עם
מעביד בקשר לייעוץ הפנסיוני הניתן לעובדיו.
כך למשל ,מעביד עשוי להעדיף גוף מוסדי מסוים
כיוון שאצלו הוא מנהל את הביטוח האלמנטרי שלו
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

ניגודי ענינים חריפים במיוחד עלולים להיווצר
בין יועצים שהם בנקים לבין מעבידים ,וזאת מפאת
הריכוזיות בשוק ההון ,ובפרט לנוכח הדומיננטיות של
הבנקים בישראל .בנק עשוי ללחוץ על מעסיק להתקשר
עמו לגבי י י ע ו ץ לעובדיו בתמורה למתן אשראי או למתן
הנחות בעמלות שהבנק גובה מהמעביד .קיים גם חשש
רב שמעסיקים יעדיפו לקבל הטבות מהבנק ובתמורה
יתקשרו עם הבנק בהסכם

ייעוץ לעובדיהם ,כאשר

התמורה בגין הייעוץ משולמת מכספי העובדים.
סעיף 21

מוצע לקבוע את חובתו ש ל בעל רישיון
לגלות ללקוח ,בגילוי נאות ,את כל הענינים

המהותיים לייעוץ הפנסיוני או לשיווק הפנסיוני ,לפי
הענין.

817

)א( את האמור בפסקה )ו(;
)ב( את הזיקה ש י ש לו למוצרים פנסיוניים שלגביהם הוא עוסק
בשיווק פנסיוני ומהותה ,ואת דבר העדפתו את אותם מוצרים
פנסיוניים ,ולענין זיקה שהיא טובת הנאה  -יפרט גם ,ביחס לכל מוצר
פנסיוני בנפרד ,את טובת ההנאה שהוא זכאי לקבל מכל גוף מוסדי
שהוא בעל זיקה לאותו מוצר פנסיוני ,בשל השיווק הפנסיוני או בשל
ביצוע עסקה בעבור לקוח ,וכן את היקפה ואופן חישובה.
)ב( בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן)א( ,רשאי הממונה ליתן הוראות בדבר
ענינים אשר ייחשבו מהותיים לענין הסעיף הקטן האמור ,וכן בדבר אופן הגילוי הנאות של
ענינים מהותיים.
.22

חובת סודיות

בכפוף להוראות כל דין או להסכם שבו ויתר הלקוח במפורש על חובת הסודיות

כלפי אדם שצוין באותו הסכם ,ישמור בעל רישיון בסוד מידע שהביא הלקוח לידיעתו,
לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם ,וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שלגביהן
עסק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני.
סימן גי :פרסום אסור
איסור פרסום של
גופים מוסדיים
בידי יועץ
פנסיוני
הגבלת השימוש
במילה ״ייעוץ״

.23

יועץ פנסיוני לא יפרסם בכלי התקשורת ,בחוזר ,באמצעות דואר ,דואר אלקטרוני,

פקסימיליה ,אינטרנט או בכל אמצעי אחר ,את דבר עיסוקו בייעוץ פנסיוני בנוגע למוצרים
פנסיוניים שלגוף מוסדי מסוים זיקה אליהם.
.24

)א(

סוכן פנסיוני לא ישתמש במילה ״ייעוץ״ או בכל מילה הנגזרת ממנה ,בשם

שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו.
)ב(

לא ישתמש אדם ,פרט ליועץ פנסיוני ,במילה ״ייעוץ״ או בכל מילה הנגזרת

ממנה בצירוף עם המילה ״פנסיוני״ ,בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו,
אלא בהיתר מאת הממונה.
סימן די :אחריות בעל רישיון
אחריות בעל
רישיון יחיד

.25

אין בעיסוק במסגרת תאגיד כדי לגרוע מתחולת הוראות חוק זה על בעל רישיון יחיד

הפועל בשם התאגיד.
דב ר י

ביחס לסוכן פנסיוני מוצע לקבוע חובות מפורשות
ש ל גילוי בדבר מעמדו כסוכן פנסיוני ,בדבר הזיקה שלו
למוצר הפנסיוני שהוא משווק ,וכן בדבר מהותה והיקפה
ש ל טובת הנאה זו ,בשלט בולט שיוצג במקום שבו הוא
מנהל את עסקיו ,באתר האינטרנט שלו ובמסמך שיימסר
ללקוח לפני תחילת השיווק ,כל זאת כדי ש ל א להטעות
את הלקוח כאילו מדובר בייעוץ אובייקטיבי וכדי לאפשר
ללקוח לשקול את המלצותיו של המשווק בהתחשב
בזיקה שבין המשווק לבין המוצרים הפנסיוניים.
סעיף 22

מוצע לקבוע חובת סודיות של בעל רישיון
כלפי הלקוח ,בכפוף לכל דין והסכם,

ולהבהיר כי אין לאפשר ויתור על סודיות זו אלא אם כן
נעשה הויתור באופן מפורש במטרה לאפשר גילוי לאדם
ספציפי ששמו ננקב בכתב הויתור.
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הס ב ר
סעיף 23

בהמשך להוראות שנועדו להבטיח את
האוביקטיביות של היועץ ,מוצע לאסור

על ה י ו ע ץ לפרסם את שמו של גוף מוסדי שלגבי מוצריו
הוא עוסק בייעוץ ,כדי למנוע הטיה ש ל היועץ כלפי אותו
גוף מוסדי ולהבטיח כי בבחירת הגוף המוסדי המתאים
ללקוח הוא בוחן את כלל הגופים המוסדיים.
סעיף 24

כדי למנוע הטעיה מוצע לאסור על
משווק פנסיוני לעשות ש י מ ו ש במילה

״ייעוץ״ או בכל הטיה שלה בשם שבו הוא מנהל את עסקיו,
כדי להבחין בינו לבין ה י ו ע ץ הפנסיוני האובייקטיבי.
סעיף 25

בעל רישיון יחיד הפועל במסגרת תאגיד
הוא הגורם אשר לו מגע ישיר עם הלקוח,

ולכן נקבע כי יחיד הפועל מטעם תאגיד )סוכן פנסיוני או
סוכן ביטוח בשם גוף מוסדי וכן סוכן ביטוח בשם תאגיד
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

.26

אין במתן הסכמת הלקוח ,בין מראש ובין בדיעבד ,בין בכתב ובין בעל־פה ,בין

)א(

ביחס לייעוץ פנסיוני מסוים ,בין ביחס לשיווק פנסיוני מסוים ובין ביחס לעסקה מסוימת
כדי לפטור בעל רישיון מחובותיו לפי פרק זה ,אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה.
)ב(

איסור התניה
על אחריות בעל
רישיון

תניית פטור בהסכם ,הפוטרת בעל רישיון מאחריות המוטלת עליו לפי חוק זה

או לפי דין אחר ,בענין אופן מילוי תפקידו ,או המסייגת את אחריותו כאמור  -בטלה.
סימן הי :הסכם ייעוץ פנסיוני
) .27א(

יועץ פנסיוני יערוך הסכם בכתב עם לקוח וימסור לו העתק ממנו ,קודם לתחילת

הייעוץ הפנסיוני)בחוק זה  -הסכם ייעוץ פנסיוני(.
)ב(

הסכם ייעוץ
פנסיוני בכתב

הסכם ייעוץ פנסיוני יכלול את הנושאים הדרושים לצורך ההתקשרות ,ובכלל

זה את הנושאים האלה:
)ו(

פרטי הזיהוי והנתונים של הלקוח;

)(2

הצרכים של הלקוח כאמור בסעיף 2ו;

)(3

שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח ,דרך חישובם ואופן גבייתם,

בכפוף להוראות סעיף  ,28ואם תשלומם יבוצע בדרך של מתן הוראה לגוף מוסדי
שהוא בעל זיקה למוצר הפנסיוני נושא ההסכם  -גם ציון מפורש של קביעה
זו;
קביעה אם המדובר בייעוץ פנסיוני חד־פעמי או מתמשך ,ולענין ייעוץ

)(4

פנסיוני מתמשך  -התקופה שבה יינתן הייעוץ הפנסיוני;
)(5

קביעה אם כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו ,יבצע היועץ הפנסיוני

בעבור הלקוח עסקה;
)(6

קביעה כי הלקוח רשאי לבטל בכל עת את ההתקשרות עם היועץ

הפנסיוני;
)(7

לענין הסכם למתן ייעוץ פנסיוני מתמשך וביצוע עסקה כחלק ממנו

ובהמשך לו  -ייפוי כוח המאפשר ליועץ הפנסיוני לקבל כל מידע לגבי הלקוח,
הנוגע לייעוץ הפנסיוני ולעסקה כאמור ,אשר מצוי בידי הגוף המוסדי שעמו
בוצעה העסקה;

דברי

הסבר

סוכן ביטוח( ,יהיה אף הוא חייב ברישיון .מסיבה זו גם

הוראה ליועץ הפנסיוני לבצע את העסקה נושא הייעוץ,

מוצע לקבוע את אחריותו ש ל בעל רישיון יחיד בפעילותו

בהמשך לייעוץ וכחלק ממנו ,ואולם קביעה כאמור יכולה

בשם התאגיד.

להתייחס רק לתקופה שבה נמשך הייעוץ.

סעיף 26

מוצע להבהיר כי אין בהסכמה ש ל הלקוח
לוותר על אחריות ש ל בעל רישיון ,או

בתניה בהסכם בדבר פטור כאמור כדי לפטור בעל רישיון
מאחריותו לפי חוק.
סעיף 27

מוצע לקבוע כי הסכם ייעוץ פנסיוני
ייעשה בכתב ויימסר ללקוח לפני תחילת

הייעוץ ,וכי יכלול פרטים בסיסיים הנדרשים לצורך
ההתקשרות ,ולכל הפחות את הפרטים הקבועים במפורש
בסעיף המוצע .בכלל זה ,יקבע ההסכם אם ה י י ע ו ץ הוא
חד־פעמי או מתמשך; אפשר שהסכם ייעוץ פנסיוני יכלול
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

ע ו ד מוצע ,לשם הבטחת שמירת עניניהם של
הלקוחות ,להסמיך את הממונה לקבוע הוראות בדבר
מבנה

הסכם

י י ע ו ץ פנסיוני

וצורתו,

בדבר

נושאים

שייחשבו מהותיים להתקשרות ,ובדבר סוגים ש ל הסכמים
שבהם אין חובה לכלול נושאים שפורטו בסעיף.
כן מוצע

לחייב

עדכון ש ל פרטי הלקוח

ושל

הנתונים הנוגעים למצבו ו ש ל הנחיותיו ,לפחות אחת
בשנה ,ולהטיל חובה זו על ה י ו ע ץ אם לא עדכן הלקוח
את הפרטים מיוזמתו .האמור מתייחס ,כמובן ,להסכם בו
נקבע ש ה י י ע ו ץ הפנסיוני יהיה ייעוץ מתמשך.
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)(8

הוראה כי ידוע ללקוח שחובת הסודיות המוטלת על היועץ הפנסיוני

כפופה לחובתו למסור ידיעות על פי כל דין.
)ג(

הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר מבנה הסכם ייעוץ פנסיוני ,צורתו ודרכי

מסירתו ללקוח ,וכן בדבר נושאים נוספים שיש לכלול בהסכם כאמור ,דרך כלל או לפי
סוגים של הסכמים ,וכן רשאי הוא ליתן הוראות בדבר סוגי הסכמים שבהם אין חובה לכלול
נושא מהנושאים שבסעיף קטן )ב(.
)ד(

נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני שהמדובר בייעוץ פנסיוני מתמשך ,יעודכנו הפרטים

לפי סעיף קטן)ב()ו( ו־) (2בכל עת שיודיע הלקוח על שינוי בהם והעתק ממסמך העדכון
יימסר ללקוח; לא הודיע הלקוח על שינוי כאמור במשך שנה ,ייזום היועץ הפנסיוני את
עדכון הפרטים.
.28

שכר והחזר
הוצאות של
יועץ פנסיוני

)א(

חישובם של שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח בשל ייעוץ פנסיוני ,ייעשה

בלא תלות בזהות הגוף המוסדי שהוא בעל זיקה למוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני או
בסוג המוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני ,ובאופן שהשכר והחזר ההוצאות כאמור לא
ייחשבו כחלק מדמי הניהול או מהחזר ההוצאות שיחויב הלקוח לשלם לגוף המוסדי בשל
עסקה לגבי אותו מוצר פנסיוני.
)ב(

יועץ פנסיוני אינו רשאי לגבות מלקוח שכר והחזר הוצאות המחושבים כשיעור

מהסכומים שמעביר הלקוח לחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני או כשיעור מהסכומים
הצבורים בחיסכון כאמור ,אלא בתקופת הייעוץ הפנסיוני הקבועה בהסכם לפי הוראות
סעיף )27ב().(4
)ג(

השר רשאי לקבוע שיעורים מרביים לשכר והחזר ההוצאות שיחויב לקוח לשלם

בקשר עם ייעוץ פנסיוני.

פרק די :רישום ודיווח
רישום פעולות

. 29

בעל רישיון ינהל רישומים של כל פעולת ייעוץ פנסיוני ,פעולת שיווק פנסיוני

)א(

או פעולה של ביצוע עסקה בעבור לקוח ,וישמור את הרישומים כאמור לתקופה של שבע
שנים.
)ב(

הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר הפרטים שיש לכלול ברישומים כאמור בסעיף

זה ,וכן בדבר אופן עריכתם ,שמירתם ומסירתם ללקוח.
דברי
לסעיף קטן)א(

סעיף 28

כדי

להבטיח

את

האובייקטיביות

של

ה י י ע ו ץ הפנסיוני ,מוצע לאסור על ה י ו ע ץ הפנסיוני לקבוע
את השכר והחזר ההוצאות שלהם הוא זכאי מאת הלקוח
בתלות עם סוג המוצר הפנסיוני או עם הגוף המוסדי ,או
באופן שייחשבו כחלק מדמי הניהול של הגוף המוסדי.

לסעיף קטן )ב(
גביה של שכר והחזר הוצאות כשיעור מהסכומים
שמעביר הלקוח לגוף המוסדי לחיסכון במוצר הפנסיוני,
או כשיעור מהסכומים הצבורים בחיסכון כאמור ,תהיה
מותרת ,ואולם גביה כזו תותר רק במהלך תקופת הייעוץ
הפנסיוני

שנקבעה

בהסכם

בין הלקוח

לבין

היועץ

הפנסיוני .בכך יובטח כי כל ע ו ד משלם הלקוח ליועץ
עמלה המחושבת כשיעור מהחיסכון שלו ,הוא זכאי
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הסבר
במקביל לקבל ייעוץ פנסיוני מהיועץ על כל המשתמע
מכך לענין חובותיו של ה י ו ע ץ )וראו גם סעיף 3ו המוצע(.

לסעיף קטן )ג(
מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות בדבר
שיעורים מרביים לשכר והחזר הוצאות שיגבה י ו ע ץ
פנסיוני.
סעיף 29

מוצע לחייב בעל רישיון לנהל רישומים
מדויקים

של כל פעולת ייעוץ ,שיווק

וביצוע עסקה שביצע כלפי הלקוח ובעבורו ,ולחייב אותו
לשמור רישומים אלה לתקופה של שבע שנים.
כן מוצע להסמיך את הממונה ליתן הוראות בדבר
הפרטים

ש י ש לכלול ברישומים כאמור ובדבר אופן

עריכתם ,שמירתם ומסירתם ללקוח.
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

) .30א(

יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני חייבים לדווח מיד לממונה אם חדל להתקיים

דיווח לממונה

בהם תנאי מן התנאים למתן רישיון היועץ הפנסיוני או רישיון סוכן השיווק הפנסיוני ,לפי
הענין ,או אם התקיים בהם תנאי שבשלו רשאי הממונה לבטל רישיון כאמור ,להתלותו או
להתנות בו תנאים.
)ב(

יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני ידווחו לממונה על כתובת מקום עיסוקם

בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני ,לפי הענין ,ועל כל שינוי בה ,בתוך ו 2ימים מהמועד
שבו החלו לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני באותה כתובת.

פרק הי :הפיקוח על בעל רישיון
ו.3

)א(

במילוי תפקידיו וחובותיו לפי חוק זה ,יהיה בעל רישיון נתון לפיקוחו של

פיקוח הממונה

הממונה.
)ב(

)ו(

הממונה רשאי ,לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן)א( ולאחר התייעצות

עם הוועדה ,ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו של בעל רישיון ,של נושא
משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו ,והכל כדי להבטיח את ניהולם התקין
של עניניו של בעל הרישיון ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו; הוראות
כאמור יכול שיינתנו בנוגע לכלל בעלי הרישיון או בנוגע לסוג מסוים של
בעלי רישיון.
) (2הרכב הוועדה לענין סעיף קטן זה יהיה ההרכב האמור בסעיף )4ב( לחוק
הפיקוח על הביטוח ,למעט המשפטן האמור בפסקה )ו( של אותו סעיף והחבר
האמור בפסקה ) (3של אותו סעיף ,והמנין החוקי בישיבותיה ,בדיונים לענין
סעיף קטן זה ,יהיה שלושה חברי הוועדה וביניהם היושב ראש או סגן היושב
ראש.
)ג(

הוראות סעיפים  50עד 50ג 60 ,עד  ,64 ,63 ,62ו־ 97לחוק הפיקוח על הביטוח,

והוראות סעיף 02ו לחוק האמור לענין החלטה לפי סעיף )62א( לאותו חוק ,יחולו לענין בעל
רישיון ,בשינויים המחויבים.

דברי
סעיף 30

כדי לשמור על ענינם ש ל הלקוחות
והציבור ,וכדי לוודא כי בעל רישיון לא

יעסוק בייעוץ או שיווק ,אם חדל להתקיים בו תנאי מן
התנאים למתן הרישיון ,מוצע לחייב בעל רישיון לדווח
מ י ד לממונה אם חדל להתקיים בו תנאי כאמור וכן,
מאותם טעמים ,לחייבו לדווח לממונה אם חדל להתקיים
בו תנאי שבשלו רשאי הממונה לבטל או להתלות את
רישיונו או לקבוע בו תנאים.
סעיף 31

לפיקוחו
הממונה,

בהתייעצות עם

התקין ולשם שמירה על ענינם של הלקוחות .הוראה
דומה קיימת גם בחוק וכן בחיקוקים האחרים המסדירים
את פעילותם של הגופים הפועלים בשוק ההון  -לענין
הגופים המפוקחים לפי חוקים אלה.
כדי ליצור הרמוניזציה בסמכויות הפיקוח על בעלי
רישיון ועל סוכני ביטוח וחברות ביטוח מוצע להחיל
גם על בעלי רישיון לפי חוק זה סמכויות פיקוח ואכיפה
מכוח חוק הפיקוח על הביטוח אשר כוללות בין השאר:

מוצע לקבוע כי בעל רישיון יהיה נתון
של

הסבר

הממונה
הוועדה

ולהסמיך
המייעצת,

את
ליתן

הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם ש ל בעלי רישיון ,נושאי

סמכות לדרוש ידיעות ומסמכים ,סמכות לברר תלונות
ציבור ,סמכויות להבטיח את עניני הלקוחות בעת חיסול
עסקי בעל הרישיון וסמכות להטיל הוצאות ביקורת על
בעל הרישיון.

משרה בהם ומי שמועסק על ידם ,לשם הבטחת ניהולם

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,
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פרק וי :עיצום כספי וקנס אזרחי
ע י צ ו ם

כ ס פ י

.32

בסעיף זה ,״הסכום הבסיסי״  -סכום כמפורט להלן ,לפי הענין:

)א(

)ו(
)(2

לגבי גוף מוסדי ולגבי תאגיד בנקאי 50,000 -ו שקלים חדשים;
לגבי תאגיד שאינו גוף מוסדי ושאינו תאגיד בנקאי  75,000 -שקלים

חדשים;

)ב(

)(3

לגבי יחיד שאינו בעל רישיון  25,000 -שקלים חדשים;

)(4

לגבי יחיד בעל רישיון 2,500 -ו שקלים חדשים.

היה לממונה יסוד סביר להניח כי יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני לא מסר

לממונה דיווח לפי סעיף )30ב( ,או כי בעל רישיון או נושא משרה בו לא מילא אחר דרישה
שניתנה לו בהתאם להוראות סעיף  50לחוק הפיקוח על הביטוח ,כפי שהוחלו בסעיף ו)3ג(
לחוק זה ,רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור שלושה אחוזים מהסכום הבסיסי,
בעד כל יום שבו נמשכת ההפרה.
)ג(

היה לממונה יסוד סביר להניח כי בעל רישיון עשה אחת מאלה ,רשאי הוא

להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי:
)ו(

לא העביר ללקוח מסמך בכתב המפרט את הנימוקים להמלצתו ,בניגוד

להוראות סעיף 4ו;
)(2

פרסם את דבר עיסוקו במתן ייעוץ פנסיוני בנוגע למוצרים פנסיוניים שלגוף

מוסדי מסוים זיקה אליהם ,בניגוד להוראות סעיף ;23
)(3

לא ערך הסכם ייעוץ פנסיוני בכתב עם לקוח קודם לתחילת מתן הייעוץ

פנסיוני בניגוד להוראות סעיף )27א( ,לא כלל בהסכם כאמור את הפרטים המנויים
בסעיף )27ב()ו( עד ) ,(8לא ערך את ההסכם בהתאם להוראות שניתנו לפי סעיף
)27ג( ,או לא עדכן את פרטי הלקוח בניגוד להוראות סעיף )27ד(;
)(4

לא ניהל רישומים של פעולת ייעוץ פנסיוני ,של פעולת שיווק פנסיוני או

של ביצוע עסקה עבור לקוח ,או לא שמר את הרישומים כאמור ,בניגוד להוראות
סעיף )29א( ,או בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף )29ב(;
) (5עסק בייעוץ פנסיוני כתאגיד בנקאי או בשמו ,בתקופת העיסוק הראשונה
בייעוץ פנסיוני ,שלא במבנה כאמור בסעיף )52ב(.

דברי
פרק וי
מערכת האכיפה המוצעת בחוק מוסדרת באמצעים
שונים ,ביניהם סנקציות מינהליות כגון ביטול רישיונות
וכלי אכיפה שונים ,כגון :עיצום כספי ,קנס אזרחי ועבירה
פלילית.
לצד האמצעים הפליליים והמינהליים המוצעים
בחוק ,מוצע להעניק לממונה אמצעי אכיפה יעיל ומהיר
של הטלת עיצום כספי או קנס אזרחי על מפרי החוק.
עד כה לא נערכה אבחנה בחקיקה בין עיצום כספי
לקנס אזרחי ,והללו שימשו כמונחים נרדפים .כך למשל
נקרא ההסדר הקבוע בחוק השקעות משותפות בנאמנות
התשנ״ד994-ו קנס אזרחי .לעומת זאת ,בחוק איסור
הלבנת הון ,התש״ס ,2000-כונה הסדר דומה בשם -
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הסבר
עיצום כספי .מוצע ליצור אבחנה בין המונחים השונים,
כך

שהרשות המינהלית תוסמך להטיל עיצום כספי

כל אימת שהפרת הוראות החוק אינה מהווה במקביל
גם

עבירה פלילית ,ואילו הסמכות

להטיל קנס אזרחי

תוענק כל אימת שהפרת הוראות החוק מהווה גם עבירה
פלילית .במקרים האחרונים על הרשות המינהלית לשקול
את התועלת בהעדפת אמצעי אחד על פני האמצעי
האחר ,והמינוח השונה ייצור בהירות לגבי שיקול הדעת
המופעל על ידי הרשות המינהלית.
החוק המוצע והתקנות שיותקנו מכוחו יוצרים
מערכת

כללים

לפעולתם

של בעלי רישיונות ,אשר

בחלקם הם ענינים בעלי אופי טכני ויש לקבוע סנקציה
בגין הפרתם גם כאשר הם נעשו בלא רשלנות ובלא
מחשבה פלילית .הפרות מסוג זה ,אינן מתאימות להיקבע
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

)ד(

היה לממונה יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי שלט בתאגיד שהוא יועץ פנסיוני

ואינו תאגיד בנקאי ,או היה בעל ענין בתאגיד כאמור ,בתקופה הקובעת ,בניגוד להוראות
סעיף )52א()ו( ,רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי.
)ה(

היה לממונה יסוד סביר להניח כי בעל רישיון ,נושא משרה בו או מי שמועסק על

ידו ,הפר הוראה מהוראות הממונה שניתנו לפי סעיף ו)3ב( ,רשאי הוא להטיל עליו עיצום
כספי בסכום הבסיסי.
)א(

.33

הממונה רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב־ו בינואר של כל שנה ,לפי

שיעור השינוי שחל במדד ,מהמדד האחרון שפורסם לפני יום השינוי לעומת המדד האחרון

עדכון עיצום
כספי

שפורסם לפני תחילתו של חוק זה; כן רשאי הממונה לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום
הקרוב שהוא מכפלה של 0ו שקלים חדשים.
)ב(
)א(

.34

הממונה יפרסם ,בהודעה ברשומות ,את סכום העיצום הכספי המעודכן.
היה לממונה יסוד סביר להניח כי נעשה מעשה או מחדל שקבועה בשלו עבירה

קנס אזרחי

לפי סעיף  ,38רשאי הוא להטיל על עושה המעשה או המחדל קנס אזרחי בשיעור עשרה
אחוזים מהקנס הקבוע לו לפי הסעיף האמור.
)ב(

הממונה ידווח ליועץ המשפטי לממשלה ,אחת לשישה חודשים ,על קנסות

אזרחיים שהוטלו לפי סעיף זה בשל עבירה לפי פסקאות) (3עד ) (8של סעיף )38ב(; הדיווח
ייערך במתכונת ויכלול פרטים ,כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה.
השר ,בהסכמת שר המשפטים ,רשאי לקבוע סוגי מקרים ,נסיבות ושיקולים שבשלהם

.35

רשאי הממונה להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי הנמוך מהעיצום או הקנס הקבוע בפרק

סכומים מופחתים

זה ,בשיעורים שיקבע.
על עיצום כספי וקנס אזרחי לפי פרק זה יחולו הוראות סעיפים 92ד עד 92יב לחוק

.36

הפיקוח על הביטוח ,בשינויים המחויבים ,ואולם הוראות סעיף 92ה)א( לחוק האמור לא
יחולו לענין עיצום כספי לפי סעיף )32ב(.
דברי
כעבירות פליליות ,הן לנוכח העובדה שהחומרה שבהן
פחותה ,והן לנוכח מורכבות ההליך הפלילי הנדרש לשם
הוכחתן,

מוצע על כן לקבוע לגביהן עיצום כספי ולא

עבירה פלילית.
לגבי הפרות חמורות יותר ,אשר החוק המוצע קובע
לגביהן כי הללו יהוו עבירה פלילית רק אם נעשו במחשבה

החלת הוראות
חוק הפיקוח על
הביטוח

הסבר
סכומי העיצום הכספי ישתנו בהתאם למיהות
המפר :גוף מוסדי ותאגיד בנקאי ,תאגיד אחר ,יחיד שאינו
בעל רישיון ויחיד בעל רישיון .גובה הקנס האזרחי שיוטל
ייגזר מגובה הקנס הקבוע ל צ ד העבירה הפלילית והוא
מהווה 0ו אחוזים ממנו .גם כאן ישתנה גובה הקנס לפי
מיהותו של מבצע העבירה ,וחומרת העבירה.

פלילית ,מוצע להעניק לממונה סמכות להטיל לגביהן קנס

על עיצום כספי וקנס אזרחי לפי החוק המוצע

אזרחי חלף ההליך הפלילי .הטלת הקנס האזרחי לא תגרע

יחולו הוראות חוק הפיקוח על הביטוח לענין זה ,שעיקרן

מאחריותו הפלילית של המפר בשל ההפרה ומכל חבות
לפי כל דין .עם זאת ,במקרים המתאימים ,לפי שיקול
דעת הממונה ,לא ייפתח בהליכים פליליים וזאת לנוכח
מורכבות ההליך הפלילי לעומת הצורך באכיפה מהירה
ויעילה ולנוכח נסיבות ההפרה.

כדלקמן:
הקנס יוטל על פי דרישה של הממונה; דרישה כאמור
תוצא לאחר שתינתן אפשרות למי שאליו נועדה ,להשמיע
את טענותיו ,וניתן יהיה לערער עליה לבית המשפט ,אשר
יהיה רשאי לעכב את תשלום העיצום הכספי או הקנס;

על פי החוק המוצע ,העיצום הכספי והקנס האזרחי

הקנס ישולם לאוצר המדינה .להפרה נמשכת נקבע ,נוסף

יהיו בשיעורים קצובים שאין לגביהם שיקול דעת ,וזאת

על הקנס הקצוב ,גם קנס יומי ,ולהפרה חוזרת ,נקבעה

לנוכח הכלים השונים המצויים בידי הרשות המנהלית

תוספת של מחצית מן הסכום שניתן היה להטיל עליה

והרשות השופטת .אולם השר בהסכמת שר המשפטים,

אילו בוצעה לראשונה .כדי להגדיל את יסוד ההרתעה

רשאי לקבוע סוגי מקרים ונסיבות שבהם רשאי הממונה

שבעיצום הכספי ובקנס האזרחי ,יוסמך הממונה להורות

להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי נמוכים מן הקבוע

למי ששילם עיצום כספי או קנס אזרחי לפרסם את דבר

בחוק.

חיובו בעיתון.
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פרק זי :עונשין
ש י ע ו ר

ה ק נ ס

.37

בפרק זה ,״הקנס הבסיסי״  -סכום כמפורט להלן ,לפי הענין:

הבסיסי

לגבי יחיד בעל רישיון  -הסכום הקבוע בסעיף ו)6א();(4

)ו(
)(2

לגבי יחיד שאינו בעל רישיון  -פי שניים מהסכום הקבוע בסעיף ו)6א().(4

)(3

לגבי תאגיד שאינו גוף מוסדי ושאינו תאגיד בנקאי  -פי שמונה מהסכום הקבוע

בסעיף ו)6א() (4לחוק העונשין;
)(4

לגבי גוף מוסדי ולגבי תאגיד בנקאי  -פי שישה עשר מהסכום הקבוע בסעיף

ו)6א() (4לחוק העונשין.
ע ו נ ש י ן

.38

מי שעשה אחד מאלה ,דינו  -מאסר שנה או הקנס הבסיסי -

)א(

)ו(

לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון יועץ פנסיוני ,בניגוד להוראות

סעיף  ,2או לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון סוכן שיווק פנסיוני,
בניגוד להוראות סעיף ;(2)3
)(2

לא גילה ללקוח ענין שנקבע לפי פסקאות )ו( או ) (2של סעיף ו)2א( כי

הוא מהותי לגבי בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני ,או שגילה ענין כאמור שלא
באופן כפי שנקבע באותן פסקאות ,או לא גילה ללקוח ענין שהממונה קבע
לפי הוראות סעיף ו)2ב( כי הוא מהותי לייעוץ הפנסיוני ,לשיווק הפנסיוני או
לעסקה;
)(3

הפר את חובת הסודיות ,בניגוד להוראות סעיף ;22

)(4

קבע את חישוב השכר והחזר ההוצאות שיחויב בהם לקוח בשל ייעוץ

פנסיוני ,תוך תלות בזהות הגוף המוסדי או בסוג המוצר הפנסיוני ,או כחלק
מדמי הניהול או החזר ההוצאות לגוף המוסדי ,בניגוד להוראות סעיף )28א(;
)(5

גבה שכר והחזר הוצאות מלקוח המחושבים כשיעור מהסכומים המועברים

או הצבורים בחיסכון באמצעות מוצר הפנסיוני ,שלא בתקופת הייעוץ הפנסיוני
הקבועה בהסכם ייעוץ פנסיוני ,בניגוד להוראות סעיף )28ב(;
)(6

לא הודיע ללקוח על טובת הנאה שהוא מקבל בשל תיווך בביטוח,

בתקופה שבה היה עליו לעשות כן ,בניגוד להוראות סעיף )94ב(;
)ב(

מי שעשה אחד מאלה ,דינו  -מאסר שנתיים או קנס בשיעור פי אחד וחצי מן

הקנס הבסיסי:
דברי
פרק זי
מוצע לכלול בפרק זה עבירות ב ש ל ו ש רמות של
חומרה ,בהתאם להפרה ולסוג היסוד הנפשי :עבירות
במחשבה פלילית ,כאשר הללו מחולקות לשתי דרגות
של חומרה ,ועבירות המבוצעות תוך כוונה מיוחדת כדי
להטעות או לרמות.
מוצע כי גובה הקנס לצד העבירות ישתנה בהתאם
למיהות המפר ,כאשר הקנס החמור ביותר מוטל על גוף
מוסדי ותאגיד בנקאי.
יודגש ,למען הסר ספק,

כי ניסוחן של העבירות

הפליליות בסעיף  ,38באופן שכל מפר הוראה מן ההוראות
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הסבר
המפורטות שם ,ולאו דווקא תאגיד ,נחשב לעובר העבירה,
מאפשר ייחוס ההפרה באופן עצמאי לכל מי שפעל בשם
התאגיד ,שהתנהגותו היא שיצרה את העבירה.
הטלת

אחריות

ישירה

כמוצע ,ראויה

מבחינה

ערכית ,שכן התאגיד כשלעצמו אינו יכול לעשות או
לחדול אלא באמצעות אלה הפועלים בעבורו ,ואין צדק
בכך שאלה אלה שביצעו את מעשה ההפרה )או המחדל(
וגרמו לכך שהתאגיד יעבור עבירה פלילית ,לא יחויבו אף
הם באחריות פלילית למעשיהם.
בהשלמה לאחריות הישירה של התאגיד ושל מי
שפעל מטעמו ,מוצע לקבוע בסעיף ו 4המוצע ,חובה
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עסק בייעוץ פנסיוני מבלי שהיה בידו רישיון יועץ פנסיוני ,בניגוד להוראות

סעיף )2א( ,או עסק בייעוץ פנסיוני בעת שרישיונו הותלה ,בניגוד להוראות סעיף
0ו)ה(;
)(2

עסק בשיווק פנסיוני ,ואינו אחד מהמנויים בפסקאות )ו( עד ) (3של סעיף ,3

או עסק בשיווק פנסיוני שלא בהתאם לתנאים המפורטים באותן פסקאות;
)(3

עסק בייעוץ פנסיוני לגבי מוצר פנסיוני שלגוף מוסדי שהוא בעל ענין ביועץ

או במעסיקו יש זיקה אליו ,בניגוד להוראות סעיף וו)ג(;
)(4

ביצע עסקה עבור לקוח שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני

ובהמשך לו ,או ביצע עסקה כאמור שביצועה כרוך בפעולות מתמשכות בחיסכון
באמצעות המוצר הפנסיוני ,בניגוד להוראות סעיף 3ו;
)(5

לא הודיע ללקוח על קיום ניגוד ענינים בינו או בין התאגיד שבו הוא מועסק

או שותף ,לבין הלקוח ,או ביצע פעולה שיש בה ניגוד ענינים ,בניגוד להוראות
סעיף 7ו)א(;
)(6

התקשר בהסכם חריג עם גוף מוסדי ,בלי שקיבל אישור לכך ,בניגוד

להוראות סעיף 8ו או בניגוד להוראות סעיף )52א();(2
)(7

קיבל טובת הנאה בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה עבור

לקוח ,בניגוד להוראות סעיף 9ו)א()ו( או )ב(;
)(8

נתן טובת הנאה לעובד של יועץ פנסיוני ,לסניף מסניפיו או ליחידה

מיחידותיו ,שנקבעה בהתחשב בסוג המוצר הפנסיוני שלגביו ניתן ייעוץ פנסיוני
או בהתחשב בזהות גוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ
הפנסיוני ,בניגוד להוראות סעיף 9ו)ג(;
)(9

נתן ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע

עסקה ,בניגוד להוראות סעיף 9ו)ד(;
)0ו(

התקשר עם מעביד לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובד של אותו מעביד,

בניגוד להוראות סעיף ;20
)וו(

השתמש במילה ״ייעוץ״ או במילה הנגזרת ממנה בשם שבו מנהל סוכן

פנסיוני את עסקיו או בפרסום מטעמו ,בניגוד להוראות סעיף )24א( ,או השתמש
במילה ״ייעוץ״ או במילה הנגזרת ממנה בצירוף עם המילה ״פנסיוני״ בשם שבו
הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו ,בניגוד להוראות סעיף )24ב(;
)2ו(

גבה מלקוח שכר והחזר הוצאות בקשר עם ייעוץ פנסיוני בשיעורים שהם

מעבר לשיעורים שקבע השר לפי הוראות סעיף )28ג(;
)3ו(

לא דיווח לממונה באופן מיידי כי חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים

למתן רישיון יועץ פנסיוני או למתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני ,או כי התקיים
בו תנאי שבשלו רשאי הממונה לבטל רישיון כאמור ,להתלותו או להתנות בו
תנאים ,בניגוד להוראות סעיף )30א(;
ד ב ר י
על מנהל פעיל בתאגיד ,שותף ,למעט שותף מוגבל,

ה ס ב ר
נושא משרה המואשם בהפרת חובת פיקוח להוכיח כי

וכן על בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על

עשה כל שביכולתו למנוע ביצוע עבירות .חובת הפיקוח

התחום שבו בוצעה העבירה ,לפקח ולעשות כל שניתן

בחוק המוצע מוטלת על המנהלים הפעילים ,על שותפים

ביצוע עבירות על ידי התאגיד ,כאשר

בשותפות ועל בעלי התפקידים האחראים על התחום

ביצוע על ידי התאגיד מהווה חזקה כי נושאי המשרה

שבו בוצעה העבירה שכן מתוקף תפקידם הם מצויים

בתאגיד הפרו את חובת הפיקוח שלהם .עם זאת ,יכול

בפעילות היומיומית של התאגידים.

כדי

למנוע
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)4ו(

לא הודיע ללקוח או לא פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי או הקנס

האזרחי ,בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 92יא לחוק הפיקוח על הביטוח,
כפי שהוחלו בסעיף  36לחוק זה.
עבירה כדי
להטעות או
לרמות
קנס בעבירה
נמשכת

.39

מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף  38כדי לרמות או להטעות לקוח ,דינו

 מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע לאותה עבירה..40

בעבירה נמשכת רשאי בית המשפט להטיל לכל יום שבו נמשכת העבירה ,נוסף על

כל עונש אחר ,קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס שהוא רשאי להטיל בשל אותה
עבירה.

חובת פיקוח

ו.4

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 38

)א(

בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו ,דינו  -הקנס הקבוע לאותה עבירה
אילו הוטל על יחיד.
נעברה עבירה לפי סעיף  38בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו ,חזקה היא כי

)ב(

נושא משרה בתאגיד הפר חובתו האמורה בסעיף קטן)א( ,אלא אם כן הוכיח שעשה כל
שניתן כדי למנוע את העבירה.
בסעיף זה ,״נושא משרה״  -מנהל פעיל בתאגיד ,שותף ,למעט שותף מוגבל ,או

)ג(

פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

פרק חי :הוראות שונות
אגרות

) .42א(

השר רשאי לקבוע ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,אגרות כמפורט להלן ,וכן

הוראות לענין אגרות כאמור ,לרבות המועדים לתשלומן:
)ו(

אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון יועץ פנסיוני או לרישיון סוכן שיווק

פנסיוני;
)(2
)ב(

אגרה שנתית ליועץ פנסיוני ולסוכן שיווק פנסיוני.

בתקנות לפי סעיף קטן )א( רשאי השר לקבוע הוראות בדבר הפרשי הצמדה

וריבית ואגרה מוגדלת ,שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרה לפי אותן תקנות )בסעיף זה
 תוספת לאגרה(.)ג(

על גביית אגרה ותוספת לאגרה לפי סעיף זה תחול פקודת המסים )גביה( .

)ד(

20

לא שילם יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני אגרה שהיה עליו לשלם לפי

הוראות סעיף קטן )א( בתוך שנה מהמועד שנקבע לתשלומה לפי הוראות אותו סעיף קטן,
יותלה רישיונו החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לו הממונה ,עד לתשלום האגרה
והתוספת לאגרה; יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני שרישיונו הותלה ,יודיע על כך מיד
ללקוחותיו.
)ה(

חידוש רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני שפקע ,שבוטל או

שהותלה ,יותנה בתשלום חובותיו של בעל הרישיון כאמור בשל אגרות ותוספות לאגרות
שלא שולמו על ידו.
ד ב ר י
סעיף 42

מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע
הוראות בדבר אגרות שעל מי שמבקש

ה ס ב ר
י ו ע ץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני לשלם לאוצר המדינה,
ועל אי תשלומן במועד.

לקבל רישיון יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני ועל
חוקי א״י ,כרך בי ,עמי)ע() ,1374א(.1399
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) .43א(

הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה ,למעט הוראות לפי סעיף ו)2ב( ,אין חובה

לפרסמן ברשומות ,ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור שהן

פרסום הוראות
הממונה

בנות פועל תחיקתי ,ועל מועד תחילתן.
)ב(

הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה שהן בנות פועל תחיקתי ,וכל שינוי בהן,

יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ,ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר ,ורשאי
השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.
.44

השר ממונה על ביצוע חוק זה ,והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

ביצוע ותקנות

.45

בפקודת מס הכנסה ,אחרי סעיף 47ב יבוא:

תיקון פקודת
מס הכנסה

47ג) .א( שר האוצר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם יראו ,לענין

״שכר והחזר
הוצאות ששולמו
ליועץ פנסיוני
כתשלומים
לקופת גמל

סעיפים )3ה7 ,(3ו)5א(45 ,א ,ו־ ,47שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ
פנסיוני ,כתשלומים ששולמו לקופת גמל; קבע שר האוצר כאמור ,יחולו
התנאים ,התקרות ,והמגבלות הקבועים בסעיפים האמורים ,בשינויים
המחויבים ,על שכר והחזר הוצאות ששולמו כאמור.
)ב( בסעיף זה ,״יועץ פנסיוני״  -כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( ,התשס״ה.2005-״

.46

בחוק בתי משפט לענינים מינהליים ,התש״ס , 2000-בתוספת הראשונה ,בפרט
ו2

)ו ,(2אחרי פסקה)ו( יבוא:
״)(2

החלטה של הממונה לפי סעיפים )9 ,6 ,5א( ו־)ג( ,ו־0ו)א( לחוק הפיקוח על

תיקון חוק בתי
משפט לענינים
מינהליים

שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( ,התשס״ה.2005-״

פרק טי :תחילה ,הוראות מעבר והוראות שעה
.47

תחילתו של חוק זה ,למעט סעיפים )49א( ו־)50א( ,שישה חודשים מיום פרסומו)בפרק

תחילה

זה  -יום התחילה( ,ולענין מבטח ,לרבות חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה ,ומי שמועסק
על ידו  -שנה מיום פרסומו.
דברי
סעיף 43

מוצע לקבוע כי הוראות הממונה לפי החוק
המוצע שהן בעלות פועל תחיקתי ושאין

בשלהן

עבירה פלילית ,לא יפורסמו ברשומות ,זאת

מכיוון

טכניות .עם

שהמדובר

בדרך כלל

בהוראות

זאת מוצע לקבוע כי תפורסם ברשומות הודעה על כך
שניתנו הוראות כאמור ועל מועד תחילתן .הוראות אלה
וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה
ויפורסמו באתר האינטרנט ש ל מ ש ר ד האוצר ,והשר רשאי
לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

סעיף 44
סעיף 45

מוצע להסמיך את שר האוצר להתקין
תקנות בכל הנוגע לביצועו של החוק.
כיום ,הפקדותיו ש ל עמית לקופת גמל,
לרבות קופת ביטוח ,מזכות אותו בהטבות

מס מסוימות הקבועות בפקודת מס הכנסה .הפקדות אלו
ש ל העמית כוללות גם את העמלות שמשלם מבטח לסוכן
י ס״ח התש״ס ,עמי .190
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הסבר
ביטוח ב ש ל החיסכון ש ל העמית בקופת ביטוח .כדי למנוע
עיוות ש ל השוק כתוצאה ממתן הטבה זו לסוכני ביטוח
פנסיוניים בלבד ,ולא ליועצים פנסיוניים ,מוצע להסמיך
את שר האוצר לקבוע הוראות ותנאים שבהם יראו גם
סכומים

המשולמים על ידי הלקוח ליועץ הפנסיוני

כסכומים המשולמים לקופת הגמל לענין הטבות המס.
סעיף 46

מוצע כי ערעורים על החלטות הממונה
לענין תנאים למתן רישיון י ו ע ץ פנסיוני

וסוכן שיווק פנסיוני ,התניית תנאים ברישיון ,סירוב לתת
רישיון ,ביטול רישיון או התלייתו ושינוי תנאי מתנאיו,
יובאו בפני בית משפט לענינים מינהליים.
סעיף 47

מוצע לקבוע את מועד תחילת החוק דרך
כלל ,שישה חודשים מיום פרסומו )להלן

 יום התחילה( ,כדי לאפשר היערכות להפעלתו .עם זאתמוצע לקבוע כי הוראות המעבר הנוגעות לפטור ליועץ
השקעות

משאלות מסוימות בבחינות לקבלת רישיון

י ו ע ץ פנסיוני ,ולפטור כאמור בבחינות לקבלת רישיון
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הוראות מעבר
לענין עיסוק
בייעוץ השקעות

.48

מי שערב יום פרסומו של חוק זה )בפרק זה  -יום הפרסום( היה בידו רישיון

)א(

לעסוק בייעוץ השקעות לפי הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וכן תאגיד
בנקאי שעסק בייעוץ השקעות לפי החוק האמור ,רשאים ,על אף הוראות כל דין ,להמשיך
ולעסוק בייעוץ השקעות לגבי סוגי המוצר הפנסיוני המנויים בפסקאות ) (2ו־) (3להגדרה
״סוג מוצר פנסיוני״ ,וכן לגבי קרן השתלמות שעמיתיה מבוטחים בביטוח חיים כלשהו ,אף
אם אין בידם רישיון יועץ פנסיוני לפי חוק זה ,במשך שנתיים וחצי מיום התחילה ,ולענין
עיסוקם כאמור יחולו הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו ערב תחילתו
של פרק גי לחוק הגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל
)תיקוני חקיקה( ,התשס״ה. 2005-
22

הוראות מעבר
לענין עיסוק
בייעוץ פנסיוני

.49

על אף הוראות סעיף )5א( ,יחיד שערב יום הפרסום היה בידו רישיון לעסוק

)א(

בייעוץ השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,יהיה פטור ,בבחינות לפי סעיף
)5א() (4לצורך קבלת רישיון יועץ פנסיוני ,משאלות שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים המנויים
בפסקאות ) (3) ,(2או ) (7להגדרה ״סוג מוצר פנסיוני״ ,וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי
סעיף )5א().(5
)ב(

מי שהיה ערב יום הפרסום סוכן ביטוח בענף ביטוח חיים לפי הוראות חוק

הפיקוח על הביטוח ,ושבתוך שלוש שנים מיום התחילה קיבל רישיון יועץ פנסיוני לפי סעיף
 5לאחר שהודיע לממונה כי הוא מתחייב שלא לעסוק בשיווק פנסיוני או בתיווך בביטוח
כמשמעותו בסעיף  24לחוק הפיקוח על הביטוח לאחר קבלת הרישיון כאמור ,יחולו לגביו
הוראות סעיף 9ו)ב( רק בתום שנה מיום קבלת הרישיון; במהלך תקופת השנה האמורה
יודיע מי שקיבל רישיון כאמור ללקוח ,לפני תחילת מתן ייעוץ פנסיוני ,על כל טובת הנאה
שהוא מקבל בשל תיווך בביטוח שנעשה בתקופה שבה שימש כסוכן ביטוח; הממונה רשאי
ליתן הוראות בדבר אופן עריכת ההודעה כאמור.
הוראות מעבר
לענין עיסוק
בשיווק פנסיוני

) .50א( )ו(

מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי קופת גמל לקיצבה שאינה קופת

ביטוח או על ידי גוף שניהל כדין קופה כאמור ,ועיקר עיסוקו במסגרת העסקתו
כאמור ,במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני יום הפרסום ,היה בשיווק
פנסיוני בישראל של קופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח ,יהיה פטור,
בבחינות לפי סעיף )6א() (4לצורך קבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני ,משאלות
שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים שלגביהם עסק בשיווק פנסיוני כאמור ,וכן יהיה
פטור מחובת התמחות לפי סעיף )6א().(5
דברי

סוכן שיווק פנסיוני ,למי שעסק כדין בשיווק פנסיוני,
ערב פרסומו של החוק ,יחולו מיד עם פרסומו של החוק,
וזאת כדי לאפשר להם להיערך לקבלת הרישיון ,על ידי
השלמת הבחינות הנחוצות לצורך קבלת הרישיון ,לפני
יום התחילה.
מכיוון

שעל עובדי מבטח וקרן פנסיה שעסקו

הנדרשות לשם קבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני ,כדי
לשווק מוצרים פנסיוניים )ראו סעיף )50א((,

מוצע להחיל את הוראות החוק עליהם ועל המבטח וקרן
הפנסיה המעסיקים אותם ,רק בתום שנה מיום הפרסום.
יצוין כי ,מכיוון שעובדי קופות גמל שאינן קופות ביטוח
או קרנות פנסיה ,בין אם הם יועצי השקעות ובין אם הם
22

ס״ח התשס״ה ,עמי .690
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להמשיך ולעסוק באותם עיסוקים שעסקו בהם כאמור,
במשך ש ל ו ש שנים מיום הפרסום ,עד לקבלת רישיון )ראו
סעיפים  48ו־)50ב(( ,אין צורך לדחות לגביהם את מועד
תחילת החוק מעבר לשישה חודשים.

בשיווק פנסיוני ערב יום הפרסום ,להשלים את הבחינות
שיוכלו

הסבר
עובדים שעסקו בקבלת הוראות לביצוע עסקאות ,רשאים

סעיפים
48

הוראות המעבר שבסעיפים  48עד 50

עד 50

נקבעו בהתחשב במטרות החוק ובשני
שינויים עיקריים שהוא מכיל :הסדרה

של שני עיסוקים שלא הוסדרו כלל  -ה י י ע ו ץ הפנסיוני
והשיווק

הפנסיוני ,ובשינוי של אופי הייעוץ בנוגע

לקופות הגמל ,אשר ה י י ע ו ץ ביחס אליהן היה בעבר י י ע ו ץ
השקעות )מכוח ההגדרה בחוק הסדרת העיסוק ב י י ע ו ץ
השקעות( ואילו עתה הוא אמור לשאת אופי המדגיש
דווקא את ההיבט של עתידו הפנסיוני של הפרט ,לטווח
ארוך.
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מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי מבטח ,ועיקר עיסוקו במשך שלוש

)(2

שנים רצופות שבתכוף לפני המועד האמור ,היה בשיווק פנסיוני בישראל של סוג
מוצר פנסיוני המנוי בפסקאות) (4עד ) (6להגדרה ״סוג מוצר פנסיוני״ ,יהיה פטור,
בבחינות לפי סעיף )6א() (4לצורך קבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני ,משאלות שכל
ענינן המוצרים הפנסיוניים שלגביהם עסק בשיווק פנסיוני כאמור ,וכן יהיה פטור
מחובת התמחות לפי סעיף )6א().(5
מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי קופת גמל שאינה קופת גמל לקיצבה

)ב(

ואינה קופת ביטוח או על ידי מי שניהל כדין קופת גמל כאמור ,ועיקר עיסוקו במסגרת
העסקתו כאמור ,במשך ש ל ו ש שנים רצופות שבתכוף לפני יום הפרסום ,היה בקבלת
הוראות מאחרים לביצוע עסקאות בעבורם לגבי סוג מוצר פנסיוני המנוי בפסקאות ),(2
) (3או ) (7להגדרה ״סוג מוצר פנסיוני״ רשאי ,על אף הוראות סעיף 3ו וכל עוד אינו רשאי
לעסוק בשיווק פנסיוני לפי הוראות סעיף )3ו( או ) ,(2להמשיך ולעסוק ,במסגרת העסקתו
כאמור ,באותן פעולות ,למשך שנתיים וחצי מיום התחילה.
)ג(

על אף הוראות סעיף  ,(3)3גוף מוסדי שערב יום הפרסום שלט בתאגיד בנקאי או

נשלט בידי מי ששלט בתאגיד בנקאי ,רשאי לעסוק בשיווק פנסיוני בהתאם להוראות אותו
סעיף ,למשך שנתיים וחצי מיום התחילה.
)ד(

על אף הוראות סעיף )5ד() ,(5רשאי הממונה לתת רישיון י ו ע ץ פנסיוני לתאגיד

בנקאי שהתקיימו לגביו הוראות סעיף )5ג( ו־וו)א( ,אף שהוא נשלט בידי גוף מוסדי או בידי
מי ששולט או בעל ענין בגוף מוסדי ,שיעמוד בתוקפו למשך שנתיים וחצי מיום התחילה.

ד ב ר י
הוראות המעבר מתייחסות לבעלי המקצוע השונים
הפועלים ערב החוק בשני מישורים:
במקצועם;

ב י י ע ו ץ השקעות גם ביחס לקופות גמל כאמור ,לתקופה
של שנתיים וחצי מיום פרסומו ש ל החוק המוצע .כמו כן
תוכר הכשרתו ש ל י ו ע ץ השקעות יחיד לענין הבחינות

קביעת

-

התנאים

להשלמת

ההכשרה

שלהם לפי החוק המוצע ,בהתחשב בניסיונם המקצועי
ובידיעותיהם מכוח ניסיון זה.
הסדרה

גם בייעוץ ביחס לקופות גמל שאינן קופות ביטוח ,לרבות
קרנות השתלמות ,ולכן יהיו רשאים להמשיך ולעסוק

האחד  -תקופת מעבר שבה יוכלו להמשיך ולעסוק
השני

ה ס ב ר

זו

מאזנת בין ההכרה

בצורך החיוני

שבהגשמת מטרות החוק ,לבין ההכרה בזכויות הפרט של
העוסקים בתחום ערב פרסומו של החוק המוצע ,כמו גם
הכרה בניסיונם המקצועי וידיעותיהם לצורך השלמת
ההכשרה לפי החוק.
יצוין כי בהתאם לסעיף 3ו)ה( להצעת חוק הגברת
התחרות ,מוצעת גם הוראת מעבר לענין חוק הפיקוח
על הביטוח ולפיה סוכן ביטוח חיים שקיבל רישיון לפי
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח כנוסחו ערב התיקון ,ייחשב
אוטומטית כסוכן ביטוח פנסיוני לפי החוק האמור ,תוך
הכרה בכך שהכשרתו לקבלת רישיון כאמור מספיקה
לצורך החוק החדש ,ועל כן יוכל לעסוק אוטומטית
בשיווק פנסיוני.
לסעיפים  48ו)49-א(
העוסקים ב י י ע ו ץ השקעות עסקו ,כחלק מהעיסוק
בכלל הנכסים הפיננסיים כהגדרתם בחוק י י ע ו ץ השקעות,
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

לקבלת רישיון י ו ע ץ פנסיוני ,כך ש ל א יחויב להשיב
לשאלות

במבחן ש כ ל

ענינן

קופות גמל

לתגמולים

ולפיצויים שאינן קופות ביטוח ,וקרנות השתלמות ,אך
יחויב להיבחן בנוגע לשאר המוצרים הפנסיוניים ,לרבות
ההשוואה בין כלל המוצרים הפנסיוניים לצורך התאמת
המוצר הפנסיוני ללקוח .כן מוצע לפטור י ו ע ץ השקעות
כאמור מחובת התמחות.
לסעיף )49ב(
מוצע לאפשר למי שערב יום הפרסום היה סוכן
ביטוח חיים ,לרבות סוכן תאגיד ,לפי הוראות חוק הפיקוח
על הביטוח ,לוותר על רישיונו ולקבל רישיון יועץ פנסיוני,
בתוך ש ל ו ש שנים מיום התחילה .כדי לאפשר מעבר
כאמור ,מוצע לקבוע חריג לסעיף 9ו)ב( המוצע ,שיאפשר
לסוכן הביטוח כאמור להמשיך ולקבל עמלות במשך שנה
מהיום שבו המיר את הרישיון ,בכפוף לכך שיודיע ללקוח
כי הוא מקבל עמלות כאמור.
לסעיף 50
מוצע לאפשר למי שעיקר עיסוקו ערב יום הפרסום,
בשיווק מוצרים פנסיוניים ש ל הגוף שבו עבד ,ולגבי
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הוראת מעבר
לענין שימוש
במילים ״ייעוץ״
ו

״

פ נ ס י ו נ י

״

ו.5

על אף הוראות סעיף )24ב( ,מי שערב יום התחילה השתמש במילה ״ייעוץ״ או בכל

מילה הנגזרת ממנה בצירוף עם המילה ״פנסיוני״ ,בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או
בפרסום מטעמו ,רשאי להמשיך ולעשות שימוש כאמור אלא אם כן עיסוקו בייעוץ פנסיוני
לפי חוק זה ואין בידו רישיון יועץ פנסיוני לפי חוק זה.
) .52א(

הוראות שעה

בתקופה שמיום התחילה עד יום כ״ד בטבת התשע״א )ו 3בדצמבר 0ו)(20בסעיף

זה  -התקופה הקובעת( -
)ו(

תאגיד בנקאי לא ישלוט ולא יהיה בעל ענין בתאגיד שהוא יועץ פנסיוני

ואינו תאגיד בנקאי;
)(2

התקשרות בהסכם חריג בין יועץ פנסיוני לגוף מוסדי טעונה ,בנוסף לאישור

לפי סעיף 8ו)א( ,גם אישור הממונה על הגבלים עסקיים.
דב ר י

קופות גמל שאינן קופות ביטוח או קרנות פנסיה  -בקבלת

הס ב ר

במקביל מוצע גם להסמיך את הממונה ,לתת,

הוראות מאחרים לביצוע עסקאות בעבורם ,במשך ש ל ו ש

למשך ש ל ו ש שנים מיום הפרסום ,רישיון י ו ע ץ פנסיוני

בתכוף לפני יום הפרסום ,להמשיך

לתאגיד בנקאי העומד בדרישות לקבלת רישיון כאמור,

ולעסוק בשיווק פנסיוני של המוצרים שבשיווקם עסק או

הרשאי לעסוק ב י י ע ו ץ פנסיוני לפי חוק הבנקאות )רישוי(

ברציפות

שנים

שלגביהם עסק בקבלת הוראות כאמור .תקופת המעבר

ושהממונה משוכנע שאין במתן הרישיון לו כדי לפגוע

המוצעת לענין זה היא ,לגבי מי שהיה מועסק אצל מבטח

בהתפתחות התחרות ובמניעת הריכוזיות בתחום התיווך

או קרן פנסיה בשיווק מוצרים פנסיוניים  -שנה מיום

שבין לקוחות לגופים מוסדיים ובתחום הבנקאות ,אף

הפרסום ,ולגבי מי שהיה מועסק א צ ל קופת גמל אחרת

לתאגיד בנקאי הנשלט בידי גוף מוסדי או בידי מי ששולט

או גוף מנהל ש ל קופה כאמור בקבלת הוראות לביצוע

או בעל ענין בגוף מוסדי ,ש י ע מ ו ד בתוקפו למשך שנתיים

עסקאות  -שנתיים וחצי מהמועד האמור.

וחצי מיום התחילה ,וזאת כחריג להוראה הקובעת שאין

ההבחנה בתקופות המעבר נגזרת מכך שמי שהיה
מועסק בקופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה

אפשרות לתת רישיון יועץ בהתקיים מצבים כאמור
)לסעיפים קטנים )ג( ו־)ד((.

בקבלת הוראות לביצוע עסקאות )כלומר ,אין מדובר

סעיף 51

קופות כאמור(  -אינו פטור מבחינות ותקופת התמחות

״ייעוץ״ ,או בכל מילה הנגזרת ממנה ,בצירוף עם המילה

ביועצי השקעות ,שרק הם היו רשאים לתת י י ע ו ץ לגבי
לשם קבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני ולכן התקופה
הנדרשת לו לשם קבלת הרישיון האמור ארוכה יותר.
לעומת זאת ,מי ש ע ב ד א צ ל מבטח או קרן פנסיה
ועסק בשיווק מוצרים פנסיוניים יהיה פטור מתקופת
התמחות ומשאלות בבחינות לקבלת רישיון סוכן שיווק
פנסיוני הנוגעות לסוג המוצרים הפנסיוניים שאותם
שיווק ,ולכן התקופה הנדרשת לו לקבלת רישיון קצרה
יותר .

למי שערב יום התחילה ה ש ת מ ש במילה
״פנסיוני״ בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום
מטעמו ,להמשיך ולעשות ש י מ ו ש במילים האמורות,
ובלבד שאם הוא עוסק בייעוץ פנסיוני כהגדרתו בחוק,
בלא רישיון )ובכך הוא מפר את החוק המוצע(  ,לא יהיה
רשאי להמשיך ולהשתמש במילים האמורות ,וזאת כדי
למנוע הטעיה של הציבור.
מוצע לקבוע כי לתקופה שמיום התחילה

סעיף 52

ע ד יום כ״ד בטבת התשע״א )ו 3בדצמבר
לענין

השלמת

ההכשרה

יהיה

המשווק

פטור

מבחינות ביחס לנכסים שבשיווקם עסק ,ואולם הוא יחויב
בבחינות ביחס לשאר המוצרים ,כמו גם באשר להשוואה
בין המוצרים השונים .בנוסף מוצע לפטור משווקים אלה
מחובת ההתמחות )לסעיפים קטנים )א( ו־)ב((.

לפסקאות)ג( ו)-ד(
מוצע לקבוע הוראת מעבר ,כחריג להוראות סעיף
 (3)3המאפשרות לגוף מוסדי לעסוק בשיווק פנסיוני,
רק אם אינו אחד מהמנויים בסעיף 28א לחוק הפיקוח
על עסקי ביטוח ,כנוסחו בהצעת חוק הגברת התחרות,
ולאפשר לגוף מוסדי ששלט בתאגיד בנקאי או נשלט
בידי מי ששלט בתאגיד בנקאי ,ערב יום הפרסום ,לעסוק
בשיווק פנסיוני במשך שנתיים וחצי מיום התחילה.
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מוצע לקבוע הוראת מעבר המאפשרת

0ו ,(20יחולו הוראות מיוחדות שיאסרו על תאגידים
בנקאיים לשלוט או להיות בעל ענין בתאגיד שהוא
י ו ע ץ פנסיוני ואינו תאגיד בנקאי ,וזאת כדי להבטיח את
התפתחות התחרות בתחום הייעוץ הפנסיוני ,ולמנוע
מהבנקים

לרכז בידם את הפעילות בתחום האמור,

באמצעות רכישת תאגידים שהם יועצים פנסיוניים .
באותה

תקופה,

וכדי

לאפשר

התפתחות

של

הפעילות בתחום ה י י ע ו ץ הפנסיוני באופן תחרותי ,מוצע
לקבוע כי כל הסכם ש ל י ו ע ץ פנסיוני עם גוף מוסדי,
שאינו במהלך העסקים הרגיל שלו ,שאינו בתנאי שוק
או העשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיותו ,רכושו או
התחייבויותיו )הסכם חריג לפי סעיף 8ו לחוק המוצע(,
אסור יהיה ליועץ פנסיוני להתקשר בו בלא אישור
הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

על אף הוראות כל דין ,בתקופת העיסוק הראשונה בייעוץ פנסיוני תאגיד בנקאי

)ב(

או מי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני ,לא יעסוק בייעוץ פנסיוני ,אלא במבנה נייח וקבוע
שבו מקבל התאגיד הבנקאי כדין פיקדונות כספיים כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(,
ואשר לגביו ניתן היתר סניף לפי הוראות סעיף  28לחוק הבנקאות)רישוי(; לענין זה ,״תקופת
העיסוק הראשונה בייעוץ פנסיוני״ -
)ו(

לענין תאגיד בנקאי שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים

בו והנשלטים בידו אינו עולה על 0ו מיליארד שקלים חדשים ־ התקופה שמהיום
שבו ניתן לתאגיד הבנקאי רישיון יועץ פנסיוני ועד תום שלוש שנים מהיום
האמור;
)(2

לענין תאגיד בנקאי שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים

בו והנשלטים בידו הוא 0ו מיליארד שקלים חדשים או יותר  -התקופה שמהיום
שבו ניתן לתאגיד הבנקאי רישיון יועץ פנסיוני ועד תום חמש שנים מהיום
האמור.
דברי

הסבר

הממונה על הגבלים עסקיים מראש ובכתב ,נוסף על

ולקבוע כי היא תיעשה בסניפי הבנק הקבועים ואי אפשר

אישור הממונה והמפקח על הבנקים הנדרשים לפי סעיף

יהיה לתת להם לענין זה רישיון סניף לפעולה מחוץ

8ו האמור.

לכותלי הסניפים הקבועים .לענין זה מוצע לקבוע תקופת

נוסף על כך ,ומהטעמים האמורים ,מוצע לקבוע
הוראה
בתקופת

שתגביל

את

פעילות

התאגידים

הבנקאיים

הפעילות הראשונה שלהם ב י י ע ו ץ פנסיוני,

הצעות חוק  ,175ט״ז באייר התשס״ה25.5.2005 ,

פעילות ראשונה שונה לבנקים קטנים ולבנקים גדולים,
שכן החשש מפני ריכוזיות ומניעת התחרות שונה לפי
גודלו של הבנק שבו מדובר.
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