
 

  

  

  

  2201 - ב "התשע, )הקמת מסלולי ברירת מחדל)(קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים  תקנות

  

- ה"התשס, )קופות גמל(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  60-ו) ד(27, 26 ,23 בתוקף סמכותי לפי סעיפים

הפיקוח  לחוק 112-ו) א(36ולפי סעיפים , באישור ועדת הכספים של הכנסת, )חוק קופות גמל –להלן ( 20051

  :האני מתקין תקנות אל , )חוק הביטוח –להלן ( 19812-א"התשמ, )ביטוח(על שירותים פיננסיים 

  

   -בתקנות אלה    .1  הגדרות 

  

 )ביטוח( שירותים פיננסייםתקנות הפיקוח על כהגדרתה ב –" איגרת חוב מיועדת"    

  ;20013-א"תשסה, )יודרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויות(

  

לחוק ) ו(2כהגדרתן בסעיף  –" קרן חדשה מקיפה"-ו"" ערד"איגרת חוב מסוג "    

  ;קופות גמל

  

  ;חודש שבו נולדבאחד בגילו של אדם  –" גיל"    

  

סך כל התחייבויות כלפי  –המקבל קצבת נכות " התחייבות כלפי מקבל קצבאות"    

  ;מקבל הקצבה לתשלום קצבת נכות בלבד

  

בטבת ' מי שהיה זכאי לקבל קצבה מקרן חדשה מקיפה לפני יום ז –" זכאי קיים"                          

  ;)2004בינואר  1(ד "התשס

  

  ;9יום תחילתן של תקנות אלה לפי תקנה  -" יום התחילה"    

  

  ;19944-ד"התשנ, כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות –" יום עסקים"    

  

 אשר קבועים לגביו מאפייניםאפיק השקעה לכספי העמיתים  –" ההשקעמסלול "    

  ;לפי העניין, בתקנון קופת הגמל או בפוליסה

  

                                                 
  .1120' עמ, א"התשע; 889' עמ, ה"ח התשס"ס 1
  .1120' עמ, א"התשע; 208' עמ, א"ח התשמ"ס 2
  .1113' עמ, ט"התשס; 607' עמ, א"ת התשס"ק 3
  .380' עמ, א"התשע; 308' עמ, ד"ח התשנ"ס 4



      

  

  

  ;מסלול השקעה שאינו מסלול מתמחה –" מסלול כללי"

  

   –" מסלול מתמחה"    

מסלול השקעה אשר הגוף המוסדי רשאי לכלול בשמו שם של אפיק  )1(

לחוק ) 1)(ב(39ונה לפי סעיף בהתאם להוראות הממ, השקעה מסוים

 ;קופות גמל

) א(2כמשמעותו בתקנה , מסלול השקעה אשר אינו מסלול ברירת מחדל )2(

בהוראה מכוח , אשר הממונה, )1(ואינו מסלול השקעה כאמור בפסקה 

 ;התיר לגוף המוסדי להקימו, לחוק קופות גמל) 1)(ב(39סעיף 
  

קצבת שאירים או , בת זקנהמי שקופת הגמל משלמת לו קצ –" מקבל קצבאות"    

  ;קצבת נכות

  

  ;למעט עמית שיתופי –" עמית"    

  

  :אחד מאלה –" עמית חדש"    

לרבות עמית , עמית אשר צורף לראשונה לקופת גמל לאחר יום התחילה )1(

שכספים שלו הועברו לאחר המועד האמור לפי לתקנות ההעברה מקופת 

  ;גמל אחרת לקופת הגמל 

לרבות , ף בקופת גמל לאחר יום התחילהעמית אשר פתח חשבון נוס )2(

חשבון שהועברו אליו לאחר המועד האמור כספים מקופת גמל אחרת לפי 

ויראו בו עמית חדש לעניין החשבון הנוסף לגבי  כספים , תקנות ההעברה

 ;אלה בלבד
  

    ;יום התחילהעמית אשר היה במסלול כללי בקופת הגמל לפני  –" עמית מועבר"    

  

קופת גמל לדמי , קרן ותיקה, קופת גמל מרכזית לקצבהלמעט  –" מלקופת ג"     

קרן , קופת גמל לפיצויים, קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, מחלה

קופת גמל למטרה אחרת , קופת גמל לחופשה, קופת גמל בניהול אישי, השתלמות

  ;קופת ביטוח מבטיחת תשואה ישנהו

    

  יטוח חיים מבטיחת תשואה שיש תוכנית ב –" אה ישנהקופת ביטוח מבטיחת תשו"    



  

  

  

לפני שנת  הואשר שווק, איגרות חוב מיועדות, כולן או חלקן, כנגד התחייבויותיה

1991;  

  

  :אחת מאלה –" קופת גמל מבטיחת תשואה"    

  ;מנורה מבטחים יתר )1(    

  ;ישיר בטחון )2(    

  ;אקסלנס גמולה )3(    

  ;מנורה מבטחים אמיר )4(    

 ;וליםבר קרן גמ )5(    
  

אשר הוא זכאי , קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה –" קצבת זקנה"    

לפי , או תנאי פוליסה לקבלה החל בהגיעו לגיל המזכה בכך לפי תקנון הקופה

  ;העניין

  

  

  

לפי תקנון , תשלומים המשולמים מדי חודש לעמית מקופת גמל –" קצבת נכות"  

בשל מקרה שבו איבד העמית את כושרו , לפי העניין, הקופה או תנאי הפוליסה

  ;הגמלקופת ב לרבות תשלומים המשולמים לחשבון העמית, כולו או חלקו, לעבוד

  

   ;קצבה המשולמת למוטב –" קצבת שאירים"    

  

תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים  –" רבעון"    

  ;ספטמבר ודצמבר של כל שנה, יוני, מרס

  

העברת )(קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  –" ת ההעברהתקנו"    

  .20085-ח"התשס, )כספים בין קופות גמל

  

הקמת מסלולי 

  ברירת מחדל

  

, מספר מסלולי השקעה, אחת מקופות הגמל שבניהולובכל , מוסדי ינהלגוף    )א(   .2

  לפי אחת מן , אשר בהם ינוהלו כספי עמיתים שלא בחרו במסלול אחר
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, 4בכפוף לתקנה , )מסלולי ברירת מחדל –להלן (החלופות המפורטות להלן 

   - והכול לעניין עמיתים שאינם מקבלי קצבה

שנים  60שלושה מסלולי השקעה לפחות לעמיתים שטרם מלאו להם   )1(      

  ;ומעלה 60ומסלול השקעה אחד לעמיתים בני 

שתאריך לידתם תים קבוצה של עמיל יםמיועד ויהיהשקעה ה ימסלול  )2(      

עמיתים בני מסלול המיועד לובלבד ש, מסוים םבטווח תאריכימצוי 

ההפרש בין העמית המבוגר בה קבוצה שיהיה מיועד לומעלה  60

הגוף , עם זאת ;עולה על חמש שניםאינו עמית הצעיר ביותר והביותר 

לעמיתים אשר גילם אחד השקעה המוסדי יהיה רשאי להקים מסלול 

מסלול לעמיתים  –להלן (ממנו או גיל אחר הנמוך  40על אינו עולה 

לעמיתים , וכן יהיה רשאי להקים מסלול השקעה אחד, )צעירים

לפי מאפיינים שקבע  ,או גיל אחר הגבוה ממנו 60שגילם עולה על 

ובלבד שתאריכי הלידה שלהם אינם מצויים בטווח , הגוף המוסדי

 ר באותה קופההתאריכים אשר קיים במסלול ברירת מחדל אח

 - להלן(ושהממונה אישר את הקמת המסלול ואת המאפיינים כאמור 

   ;)מסלול לעמיתים מבוגרים

ינהל הגוף המוסדי מסלול , הגמל מרכיב הפיצויים בקופתלעניין , ואולם      

מסלול מרכיב  –להלן ( נפרד אחד בכל אחת מקופות הגמל שבניהולו

 או תנאי הפוליסה הסכם העבודהו תקנון הקופהפי אם ל זולת, )הפיצויים

היתרה הצבורה של מרכיב תשלומי העובד , לפי העניין, והסכם העבודה

ומרכיב תשלומי המעביד יכול שתפחת בהתאם לשינויים ביתרה הצבורה 

  .במרכיב הפיצויים

  

הכוללת כיסוי  או קופת ביטוחגוף מוסדי המנהל קופת גמל משלמת לקצבה   )ב(    

 ינהל חשבון ,ות או למקרה אבדן כושר עבודהביטוחי לעמית למקרה מו

שבו ינוהלו הנכסים העומדים כנגד כל ההתחייבויות כלפי כל אחד נפרד 

 –להלן (מקבלי הקצבאות ויקים מסלול השקעה אחד לניהול אותם נכסים 

   ).מסלול למקבלי קצבה

  

 ביולי 1( ב"התשע בתמוזא "ייום דירקטוריון של גוף מוסדי יקבע עד   )ג(    

מודל לסיווג העמיתים במסלולי השקעה לעמיתים שטרם מלאו להם , )2012

אם בחר בחלופה האמורה בתקנת , )1)(א( ת משנהאמור בתקנכשנים  60

  או מודל כאמור אם הוא בחר בחלופה האמורה בתקנת משנה , )1)(א(משנה 



  

  

  

יקבע את ו, בהתחשב לפחות בגילם של העמיתים, לפי העניין, )2)(א(

השקעה הכוללת במסלולי ברירת המחדל ובמסלול למקבלי מדיניות ה

  .קצבה

  

לסיווג דירקטוריון הגוף המוסדי ידון אחת לשנתיים לפחות במודל כאמור   )ד(    

יאשר את , מצא הדירקטוריון כי יש צורך בשינוי המודל ;עמיתים שבחר בו

  .לפי השינוי הנדרש כאמורעדכון המודל 

  

תקבע את מדיניות ההשקעה במסלולי ברירת די של גוף מוסועדת ההשקעות   )ה(    

הכוללת  הבמסגרת מודל ומדיניות ההשקע המחדל ובמסלול למקבלי קצבה

הגוף המוסדי לא יהיה מחויב ; )ג( בתקנת משנהכאמור , שקבע הדירקטוריון

למדיניות ההשקעה כאמור בתקופה שתחילתה במועד שקבע הגוף המוסדי 

, לפי העניין, )5(עד ) 2)(א(3בתקנה  להעברת העמיתים המועברים כאמור

  ):תקופת ההתאמה –בתקנת משנה זו (וסיומה במועדים המפורטים להלן 

תקופה שאינה עולה על שנה מן  –לעניין מסלול למקבלי קצבה   )1(      

המועד שקבע הגוף המוסדי להעברת העמיתים המועברים לפי תקנה 

  ;)2)(א(3

תקופה שאינה עולה על שנתיים מן  – לעניין מסלולי ברירת המחדל  )2(      

המועד שקבע הגוף המוסדי להעברת העמיתים המועברים לפי תקנה 

  ;לפי העניין, )5(עד ) 3)(א(3

, הגוף המוסדי יתאים את המסלול למקבלי קצבה ומסלולי ברירת המחדל      

  .שקבעה ועדת ההשקעות כאמור הלמדיניות ההשקע, בתקופת ההתאמה

  

החלפת המסלול 

ללי במסלולי הכ

  ברירת המחדל

ברירת המחדל והמסלול למקבלי קצבה יבואו במקום המסלולים מסלולי   )א(   .3

) המסלול הקיים –בתקנה זו (הכלליים בקופות הגמל שבניהול הגוף המוסדי 

  :מפורט להלןפי הל

החל ביום התחילה יצרף גוף מוסדי עמית חדש לאחד ממסלולי   )1(      

לפי , ייניו או למסלול למקבלי קצבהברירת המחדל המתאים למאפ

ולעניין מרכיב הפיצויים למסלול מרכיב הפיצויים או למסלול , העניין

אלא אם כן ביקש , לפי העניין, ברירת המחדל המתאים למאפייניו

ובלבד שלא , עמית חדש שאינו מקבל קצבה להצטרף למסלול אחר

  ;יצורף למסלול הקיים



        

  

  

)2(  

  

  

  

, את כל העמיתים המועברים שהם מקבלי קצבאות גוף מוסדי יעביר

  ;התחילהמיום למסלול למקבלי קצבה לא יאוחר 

יעביר את , )1)(א(2גוף מוסדי אשר בחר באפשרות האמורה בתקנה   )3(      

  -כל העמיתים המועברים שאינם מקבלי קצבאות 

, ומעלה 60למסלול ההשקעה לעמיתים בני  -ומעלה  60בני   )א(        

  ;)2015בינואר  1( ה"בטבת התשע 'ימיום ר לא יאוח

למסלול ברירת המחדל המתאים  -שנים  60שטרם מלאו להם   )ב(        

לפי מודל סיווג העמיתים שנקבע כאמור בתקנה , למאפייניהם

  ).2016בינואר  1( ו"בטבת התשע' כ לא יאוחר מיום, )ג(2

יעביר את , )2)(א(2גוף מוסדי אשר בחר באפשרות האמורה בתקנה   )4(      

  -כל העמיתים המועברים שאינם מקבלי קצבאות 

, למסלול ברירת מחדל המתאים למאפייניהם -ומעלה  60בני   )א(        

לא , )ג(2מודל סיווג העמיתים שנקבע כאמור בתקנה לפי 

  ;)2015בינואר  1( ה"בטבת התשע 'ייאוחר מיום 

דל המתאים למסלול ברירת המח –שנים  60שטרם מלאו להם   )ב(        

לפי מודל סיווג העמיתים שנקבע כאמור בתקנה , למאפייניהם

  ).2016בינואר  1(ו "בטבת התשע' לא יאוחר מיום כ, )ג(2

יעביר את העמיתים השיתופיים במסלולים הכלליים גוף מוסדי   )5(      

אם בחר בחלופה , ומעלה 60למסלול ההשקעה לעמיתים בני 

או למסלול ההשקעה שמצוי בו המספר הרב ביותר , )1)(א(2שבתקנה 

וזאת , )2)(א(2אם בחר בחלופה שבתקנה , 60של חוסכים מעל גיל 

  ;)2015בינואר  1( ד"ט בטבת התשע"יום כלא יאוחר מ

גוף מוסדי יעביר את כספי מרכיב הפיצויים למסלול מרכיב הפיצויים   )6(      

לפי , ו של העמיתאו למסלול ברירת המחדל המתאים למאפייני

במועד שבו יועברו העמיתים למסלולי ברירת המחדל , העניין

  .לפי העניין, )4(עד ) 2(בפסקאות במועדים  כקבוע  

אשר אינו מקבל קצבה ואינו נמנה עם האמור , הגיע עמית מועבר  )7(      

, לאחד מן הגילים האמורים באותן פסקאות, )4( -ו) 3(בפסקאות 

ולעניין , למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו יעבירו הגוף המוסדי

למסלול מרכיב הפיצויים או למסלול ברירת  -מרכיב הפיצויים 

בתחילת הרבעון שלאחר הרבעון שהגיע בו לגיל , לפי העניין, המחדל

  .האמור



        

  

  

)8(  

  

  

  

שישה , שאינו מקבל קצבה מוסדי יודיע לכל עמית מועברגוף 

פסקאות  לפיועד שקבע הגוף המוסדי המלפני לכל המאוחר חודשים 

על כוונתו להעבירו במועד כאמור למסלול  ,לפי העניין, )7(עד ) 3(

תוך ציון המאפיינים שלפיהם הוא משויך , ברירת המחדל המתאים לו

כי , הגוף המוסדי יודיע לכל עמית כאמור ;למסלול האמור

להעבירו למסלול  בקשה, לפי טופס העברה ,באפשרותו להגיש

ובלבד , המחדל המתאים למאפייניושקעה שאינו מסלול ברירת ה

 –בפסקה זו ( שלא יבקש להישאר במסלול כללי או לעבור אליו

לפני המועד שקבע הגוף  ימי עסקים 12וזאת עד  ,)הודעת יציאה

קיבל הגוף המוסדי ; )המועד האחרון –בפסקה זו ( המוסדי כאמור

יעביר הגוף , האחרון מעמית כאמור את הודעת היציאה עד המועד

ולא יחולו לגבי , המוסדי את העמית למסלול אשר ביקש  העמית

  ;)7( -ו) 5(עד ) 3(עמית כאמור הוראות פסקאות 

הממונה לעניין  שהורה עליוטופס  –" טופס העברה", בפסקה זו

  .לחוק קופות גמל )1)(ב(39לפי סעיף העברת כספים בין קופות גמל 

  

יועבר , יום התחילהלאחר  וביקש לקבלהלקבל קצבה עמית אשר זכאי   )ב(    

למסלול למקבלי קצבה במועד אשר יאפשר לשלם לו את הקצבה הראשונה 

  .לפי העניין, לפי התקנון או הפוליסה, לה שהוא זכאי

  

רת עמיתים העב

בין מסלולי ברירת 

  מחדל

סדי יעביר הגוף המו, )1)(א(2בחר גוף מוסדי באפשרות האמורה בתקנה   )א(  .4

עמית החוסך במסלול ברירת מחדל אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת 

בתחילת הרבעון שלאחר המועד שהגיע לגיל בו , מחדל אחר המתאים לגילו

ואולם אם בחר גוף מוסדי באפשרות ; קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור

כאמור ודירקטוריון הגוף המוסדי קבע מודל לעניין סיווג עמיתים , האמורה

שאינו מבוסס על גילם של העמיתים , )המודל –בתקנה זו ) (ג(2בתקנה 

ה לעמיתים שטרם מלאו ולעניין העברת עמיתים בין מסלולי ההשקע, בלבד

יבדוק הגוף המוסדי את התאמתו של העמית למסלול ברירת , שנים 60להם 

 ,אחת לשנתיים ממועד צירופו או העברתו למסלול, המחדל שהוא נמצא בו

  .לפי העניין

  

      

  מצא  הגוף המוסדי בבדיקה כאמור כי העמית אינו נמצא במסלול ברירת   )ב(    



  

  

  

ימים על כוונתו  30יודיע לעמית בתוך , המחדל המתאים לו לפי המודל

בתחילת הרבעון , להעבירו למסלול ברירת המחדל המתאים לו לפי המודל

את הסיבה שבשלה אין  ויציין, ימים ממועד משלוח ההודעה 45שלאחר 

, בכתב, לא הודיע העמית; המסלול שהעמית נמצא בו מתאים לו לפי המודל

כי ברצונו להישאר במסלול ברירת המחדל שהוא נמצא בו או לעבור 

יעבירו , ימי עסקים לפני תחילת הרבעון האמור 12עד , למסלול אחר  כלשהו

  .ודלהגוף המוסדי למסלול ברירת המחדל המתאים לו לפי המ

  

וניהל מסלול לעמיתים , )2)(א(2בחר גוף מוסדי באפשרות האמורה בתקנה   )ג(    

יעביר את העמית החוסך במסלול לעמיתים צעירים לקבוצת , צעירים

בתחילת הרבעון שלאחר המועד שהגיע בו לגיל , העמיתים המתאימה לגילו

ר גוף בח אם, ואולם; המרבי שקבע הגוף המוסדי במסלול לעמיתים צעירים

ודירקטוריון הגוף המוסדי קבע מודל שאינו , מוסדי באפשרות האמורה

בין מסלולים ולעניין העברת עמיתים , מבוסס על גילם של העמיתים בלבד

יבדוק הגוף המוסדי את התאמתו של העמית , )2)(א(2כאמור בתקנה 

אחת לשנתיים ממועד צירופו או , למסלול ברירת המחדל שהוא נמצא בו

  .לפי העניין, למסלול העברתו

  

      

      

מצא הגוף המוסדי בבדיקה כאמור כי העמית אינו נמצא במסלול ברירת   )ד(    

ימים על כוונתו  30יודיע לעמית בתוך , המחדל המתאים לו לפי המודל

בתחילת הרבעון , להעבירו למסלול ברירת המחדל המתאים לו לפי המודל

ויציין את הסיבה שבשלה אין , ימים ממועד משלוח ההודעה 45שלאחר 

לא הודיע העמית כי ברצונו ; המסלול בו העמית נמצא מתאים לו לפי המודל

להישאר במסלול ברירת המחדל שהוא נמצא בו או לעבור למסלול אחר 

יעבירו הגוף המוסדי , ימי עסקים לפני תחילת הרבעון האמור 12עד , כלשהו

  .דללמסלול ברירת המחדל המתאים לו לפי המו

  

וניהל מסלול לעמיתים , )2)(א(2בחר גוף מוסדי באפשרות האמורה בתקנה   )ה(    

, יעביר את העמית החוסך ממסלול ברירת המחדל שבו הוא נמצא, מבוגרים

לפי המאפיינים שקבע הגוף המוסדי כאמור , למסלול לעמיתים מבוגרים

  ).2)(א(2בתקנת משנה 

   



      

  

  

  )ו(

  

  

  

בלי לגרוע  ,לא יחולו בעניינו ,מסוים מחדל ברירתבחר עמית במסלול 

  ).ה(עד ) א(תקנות משנה  הוראות ,)א(5מהוראות תקנה 

  

הצטרפות עמית 

למסלול ברירת 

מחדל שאינו 

  מתאים למאפייניו

למסלול ברירת מחדל שאינו , אם בחר בכך, עמית יהיה רשאי להצטרף  )א(  .5

ת מחדל שאינו מתאים לבחור להישאר במסלול בריר וכן, מתאים למאפייניו

אם החליט הגוף המוסדי שלא לאפשר לעמיתים  זולת, עוד למאפייניו

  .להצטרף או להישאר במסלול ברירת מחדל כאמור

  

לפי הוראות , יחולו גם לעניין מרכיב הפיצויים) א(הוראות תקנת משנה   )ב(    

כמו כן יהיה עמית רשאי לבחור להעביר את , לחוק קופות גמל 20סעיף 

 20כיב הפיצויים למסלול ברירת המחדל שמתאים למאפייניו לפי סעיף מר

  .4ויחולו בעניינו הוראות תקנה , כאמור

  

הוראות לעניין 

מסלול למקבלי 

  קצבאות

חברה מנהלת של קרן חדשה מקיפה תנהל , )ב(2על אף האמור בתקנה   )א(  .6

כלפי  ההתחייבויותכל שבו ינוהלו הנכסים העומדים כנגד חשבון נפרד אחד 

וחשבון נפרד אחד שבו ינוהלו כל , שאינם זכאים קיימים, מקבלי קצבאות

ותקים מסלול , הנכסים העומדים כנגד כל ההתחייבויות כלפי זכאים קיימים

  . השקעה אחד לכל אחד מהחשבונות האמורים

  

גוף מוסדי המנהל קופת גמל , )א(ובתקנת משנה ) ב(2בתקנה על אף האמור   )ב(    

, רשאי לנהל מסלול השקעה נוסף למקבלי קצבאות זקנהמשלמת לקצבה 

שבו ינוהלו הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות , שאינם זכאים קיימים

בשל סכומי קצבה של עמית אשר עולים על , כלפי מקבלי קצבאות זקנה

ואשר , לחוק קופות גמל) ה(23כהגדרתו בסעיף , סכום הקצבה המזערי

  .ינוהלו בחשבון כאמור, ולם או חלקםכ, ביקשו כי הנכסים האמורים

  

לא יהיה מקבל הקצבה , החל הגוף המוסדי לשלם קצבה למקבל קצבת זקנה  )ג(    

רשאי לבקש העברת הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות כלפיו מהחשבון 

  . שבו הם מנוהלים לחשבון אחר

  

קנות הפיקוח על שירותים לת 1גוף מוסדי אשר חלות עליו הוראות תקנה   )א(  .7  גוף שאינו ממוזג

  -ב"התשע, )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת)(קופות גמל(פיננסיים 



  

  

  

עד ליום שקדם למועד הקבוע , יהיה רשאי, )גוף שאינו ממוזג –להלן ( 2011

לנהל מסלולי ברירת מחדל רק באחת מקופות הגמל , )א)(3)(א(3בתקנה 

ועד למועד האמור יחולו , המכל סוג אשר הותר לו לנהלן לפי התקנה האמור

הוראות תקנות אלה על הקופה שמתנהלים בה מסלולי ברירת המחדל 

  .כאמור

  

גוף שאינו ממוזג לא יהיה רשאי לצרף עמיתים למסלול הכללי בכל אחת   )ב(    

כאמור בתקנת , מקופות הגמל שבהן הוא אינו מנהל מסלולי ברירת מחדל

  ).א(משנה 

  

תחולה וסייג 

  לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על קופת גמל מבטיחת תשואה לגבי כספים המנוהלים   )א(  .8

  . במסלול השקעה שיש בו הבטחת תשואה מזערית או קבועה

  

ת תשואה לגבי וקופות גמל מבטיחרשאי לפטור מהוראות תקנות אלה  השר  )ב(    

כספים המנוהלים במסלול השקעה שאין בו הבטחת תשואה מזערית או 

שאינן קופות ביטוח מבטיחות , ת תשואהוח מבטיחקופות ביטוו קבועה

כי אין ,  להנחת דעתו, אם המליץ כך הממונה לאחר שהוכח, תשואה ישנות

מקום להחילן על כספים המנוהלים במסלול השקעה כאמור או קופות 

   .ביטוח כאמור

  

המפעילה  ת גמלקופ עלהממונה  שיורה עליהםתקנות אלה יחולו בשינויים   )ג(    

לול כללי אחד ואשר תדירות שיערוך הנכסים בחלק מהמסלולים יותר ממס

, האמורים אינה זהה לתדירות שיערוך הנכסים בחלק אחר מאותם מסלולים

 ןשאינ, שחלק מנכסיה מושקעים באיגרות חוב מיועדות ת גמלולגבי קופ

  ".ערד"אגרות חוב מסוג 
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