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 תוכן עניינים 
 
 

 פתח דבר
 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופת גמל  -תקנות תשלומים ע"פ חוזר הממשק האחיד 
  4102 –תשלומים לקופות גמל( תשע"ד 

 
 סיום העסקה

 
 ואופן הליך ההצטרפות לקרןקריטריון 

 
 תקרות הפקדה בקרן השתלמות 

 
 תקנות מס הכנסה –תשלומי מעסיק 

 
 

 שמירה על קשר –עדכון פרטיים 
 
 
 
 

 מעסיק יקר,  -דבר פתח
 
 

 על מנת לשפר את השירות ערכנו חוברת שמרכזת את המידע החיוני עבורך. 
 

מידע על מספקת  ובנוסף החוברתשל משרד האוצר בחוברת זו תמצא עדכון על התקנות החדשות 
 שוטפות ותקינות לקרן השתלמות לאקדמאיים במדעי החברה והרוח בע"מ. אפשרויות הפקדה 

 
 השקנו אתר אינטרנט חדש.  4102שנת באנו מאמינים בקשר ישיר ו

 
 מחלקת שירות לקוחות למעסיקים: 

 
 120-00006611טלפון:  

 
 02:11 -0:11שעות פעילות 

 
 Maasikim@BankLeumi.co.ilמייל: 

 

 להורדת החוברת לחץ כאן ) לינק מצורף( 
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 ריטריון להצטרפות ק
 

וח בע"מ  מיועדת לעמיתים שכירים ועצמאיים רקרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה וה
בעלי תואר ראשון לפחות במדעי החברה והרוח או בעלי תואר מקביל אחר המוכר ע"י הסתדרות 

 האקדמאים למדעי החברה ולמדעי הרוח בישראל. 
 

 אופן הליך ההצטרפות לקרן 
ודת , לצרף תצלום תע)קישור לטופס(ת המתאיםיש למלא כנדרש את טופס ההצטרפו •

379-: או לפקס krn.org.il-moked@hamachar, ניתן לשלוח לשירות לקוחות במייל  זהות

 . 5369333אביב מיקוד  -תל 69336ת.ד. או לכתובת  9723333
ה ניתן להצטרף לקרן למפרע )רטרואקטיבית( מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשת •

 באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית.
כאמור, הותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא מעבר לאותה שנת 

 מס.
בגין  4100לדוגמא: עמית לגביו הופקדו ביולי הפרשות שבוצעו ממשכורת חודש יוני 

  .60010000לגביו יהא , תאריך תחילת הוותק 10- 1004100החודשים 
 
 

 תקרות הפקדה בקרן ההשתלמות 
 תקרת ההפקדה הינה סכום ההפקדה המקסימלי שבגינו ניתנת הטבת מס. 

 לקרן השתלמות עבור שכירים 
 ₪ 06,204תקרת הפקדה המוטבת לקרן השתלמות מוגבלת עם שכר מקסימאלי חודשי של  

 שיעורי ההפקדות לשכיר : 
 מהשכר  2.6%עד  –מעסיק 

מהמשכורת  4.6%מזו של המעסיק ובד"כ  006הפקדת העובד חייבת להיות לפחות  –עובד 
 הקובעת.

עבור העובד, העובד יחויב ₪  06,204במידה והמעביד מבצע הפקדות בגין שכר מעל תיקרה של 
 במס שולי על ההפרש בין תקרת ההפקדה לבין ההפקדה בפועל.

 

 לקרן השתלמות עבור עצמאיים 
 בשנה. ₪  406,111מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרה של  2%של עד  תקרת הפקדה

 ₪ 406,111מההכנסה החייבת בפועל ועד  2.6%הסכום המוכר במס יהיה 
או בגין שנים קודמות אינן נהנות מהטבות מס  00,066הפקדות בגין שכר העולה על התקרה בסך 

 ומהוות הכנסה לעובד.

 :ניכויים לקרן ההשתלמות

הניכויים לטובת הקרן בהתאם להסכמי השכר יבוצעו מתלוש המשכורת של  –במעמד שכיר חשבון 

 .העובדים
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 פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות

 )נלקח מאתר משרד האוצר(2014 ד”תשע ,)גמל לקופת גמל תשלומים קופות(

 
גמל()תשלומים לקופת פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת  4102ביולי  00ביום 

התקנות(. התקנות מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים  – ( להלן4102-גמל(, תשע"ד
לחיסכון הפנסיוני של עובדיך. בהתאם לתיקון לתקנות, אשר פורסם לאחרונה, החל מפברואר 

צעים עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמ 011-כל מעסיק של מעל ל 4100
 דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. 

גבי מעסיקים של לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים ייכנסו התקנות לתוקף ל
.בנוסף, התקנות 4100בפברואר  0עובדים  61 -המעסיקים פחות מ ,ולגבי 4102. בפברואר 0ביום

לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע  מחייבות את כל הגופים המוסדיים
 .של הגופים

 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_077.htmלינק: 
 

 דיווח הפקדות תקין צריך לכלול:
 

  מלא עובד שם   מעסיק שם

מעסיק)ח.פ, מספר מזהה של 
עוסק מורשה, מספר עמותה 

 וכו'(

 מספר ת.ז 

דוא"ל של המעסיק ופרטי איש 
 קשר 

חודש בגינו הועברו  –חודש השכר 
 ההפקדות 

מספר מזהה של החברה 
החברה לניהול קרן :  המנהלת

 פ.חהשתלמות לאקדמאים 
227720025 

 1גובה השכר לפיו חושבו ההפקדות 

מספר אישור קופת הגמל )מ"ה( 
קרן לנוחיותך מספר מ.ה  

השתלמות לאקדמאים במדעי 
 222הינו : בע"מ החברה והרוח 

 

שיעור ההפקדה לגבי כל אחד 
ממרכבי חשבון קופת הגמל )חלק 
  עובד, חלק מעסיק, חלק פיצויים(.

העברה  –אופן הפקדה לקופה 
הרשאה  ,בנקאית, המחאה

 לחיוב חשבון. 

סכום ההפקדה לגבי כל אחד 
ממרכיבי חשבון קופת הגמל )חלק 

 עובד, חלק מעסיק, חלק פיצוים. 
יש לצין מהן ההפקדות הפטורות  מועד ההפקדה לקופה 

ממס ושאינן פטורות ממס לגבי כל 
אחד ממרכבי חשבון קופת הגמל 
)חלק העובד, חלק המעסיק, חלק 

 הפיצויים(.
  סכום ההפקדה.

 
  .במקרים בהם קיימים רכיבי שכר בעלי שיעור הפרשה שונה, יש להעביר דיווח נפרד עבור כל אחד ממרכבי השכר 
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  5002 –משמעות קופות גמל כפי שבאה לידי ביטוי בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל(  תשס"ה  
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 במקרים ספציפיים יש להוסיף לדיווח גם את הפרטים להלן:

 
 הפקדה המבוצעת באמצעות העברה בנקאית

 
ההעברה (מספר בנק, פרטי חשבון הבנק ממנו בוצעה ההעברה ופרטי חשבון הבנק אליו בוצעה 

 מספר חשבון) בצירוף מספר אישור בגין ההעברה הבנקאית. מספר סניף,
 

 הפקדה המבוצעת באמצעות המחאה
פרטי חשבון הבנק (מספר בנק, מספר סניף, מספר חשבון) ממנו משוכה ההמחאה ומספר 

 ההמחאה.

 סיום העסקה 

 את העסקתו עליך להעביר בממשק את הפרטים הבאים:  םבמקרה בו העובד סיי 

o  מספר מזהה של החברה המנהלת לנוחותך מס' ח.פ של החברה לניהול קרן

 .693397265השתלמות לאקדמאים הינו: 

o  מספר מ'ה קרן השתלמות לאקדמאים הינו מספר אישור קופת גמל : לנוחותך

922 . 

o .שם העובד 

o .מספר תעודת זהות של העובד 

o 2פסקת התשלומים.סיבת ה 

o  .מועד הפסקת התשלומים 

 

 

 :תקנות מס הכנסה –תשלומי מעסיק .

  עפ"י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקרן את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של

העמית, מספר חשבונו בקרן )אם אינו חדש(, סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם 

 .ושיעורםחושבו, חודש המשכורת בגינו הועברו 

  על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה )להלן מועד

 :התשלום(

o שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד 

o חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד 

 ת פיגורים בשיעור שלא יפחת בגין תשלומים המועברים באיחור על המעסיק, להעביר ריבי

 .משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע"י החשכ"ל מעת לעת

  יום מהווה הלנת שכר קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר 93פיגור העולה על. 

  למעסיק בדבר עמידה במועדי  אחריותחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת גמל( קבע

 .התשלום הנ"ל
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 מעמד על מוסדי לגוף מעסיק הודעת“ טופס גם להעביר עליך ומעביד עובד יחסי סיום הינה התשלומים הפסקת שסיבת ככל 

 .המנהלת החברה באתר המופיע למעסיק קובץ באמצעות גם לדווח ניתן .לתקנות שבתוספת הנוסח לפי ”פיצויים כספי
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 יגור נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתיהודעות פ. 

  עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקרן בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום
 .לקרן לא תחשב לפיגור

 

 

 

 

 

 שמח לשמור על קשרנ

על מנת שנוכל לשלוח לך עדכונים חשובים בכדי לעמוד בדרישות התקנות אנא עדכן אותנו 

 בפרטים הבאים: 

  איש קשרשם 

  טלפון איש קשר 

  כתובת דוא"ל 

  כתובת למשלוח דואר 

 academy04@bezeqint.netנא שלוח את הפרטים למייל 

 

: 
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