
?למה לי לקחת ללב -חיסכון פנסיוני

ביטחון כלכלי מאוד משפיע . אין באמת הפרדה בין מצבנו הכלכלי למצבנו הרגשי

.  על האושר שלנו

העולם הפנסיוני  

. ל"מנכ, יועצת פנסיונית ברשיון משרד האוצר -אילה אבני

03-6746916 ,ayala@citreen.net



�

�

�

בפנייה פרטית , עצמאים ובעלי שליטה, ייעוץ פנסיוני ובריאות  לשכירים�

.  או בפרויקטים בארגונים

גופים  , מגזר חרדי, הייטק, תעשייה -ייעוץ פנסיוני לארגונים�

..ועוד יזמויות, עיצוב, תיירות, פרסום, ממשלתיים

הרצאות ייעודיות  , כנסים מקצועיים, מרצים מן המניין במכללות�

בארגונים

.. ועוד משהו

כתבות , ייעוץ להנהלת התאחדות התעשיינים, אקטיביסטים ברגולציה �

.  מקצועיות בעיתונות כלכלית ועוד



מבנה הביטוח הפנסיוני בישראל

מטרתה של תכנית פנסיונית להבטיח את מקורות המחיה של המבוטח בגיל  �

פרישה ולדאוג לשמירה על אותה רמת חיים של משפחתו באותם מקרים בהם 

:  יפסקו מקורות הכנסתו

אובדן כושר עבודה   -נכות �

)לפני גיל פרישה(מוות בטרם עת  -פטירה  �

פרישה לגמלאות  �



קיצבה חודשית המהווה את  
:  ההכנסה שלנו מגיל הפרישה

62 -נשים , 67 -גברים 

 

             

סכום כספי חד פעמי או  
קיצבה למשפחה במקרה  

.קיצבת שאירים -פטירה

במקרה של  , הכנסה חודשית
בשיעור של  , תאונה או מחלה

מהשכר המבוטח 75%עד 

ביטחון כלכלי לפרישה

ביטחון כלכלי ביטחון כלכלי למשפחה

באבדן כושר עבודה



..חלקים 3 -העולם הפנסיוני מתחלק ל -בגדול

.  הנו קיצבתי 01/2008 -כל החיסכון מ, אפיקים לחיסכון פנסיוני �3

קופות גמלביטוחי מנהליםקרנות פנסיה

מוצר פשוט�

ביטוח הדדי�

כיסויים ביטוחיים  �

חיסכון   -מובנים

,  נכות , קיצבתי

.  שאירים

דמי ניהול נמוכים�

תשואה   �30%

מובטחת  

אין מקדם קבוע לכל �

ההון1995 -העמיתים מ

מוצר מודולארי מורכב�

י חברות  "משווק ע�

ביטוח

עם או בלי כיסויים  �

.  ביטוחיים לפי הנרכש

,  דמי ניהול גבוהים�

.  אנר'תלוי בז

  -אנרים של פוליסות'ז�

,  משתנה/מקדם קבוע

שוק  / תשואה מובטחת

ההון

מוצר פשוט לחיסכון  �

סטטוס  "הוני או ב

ניוד לקופה  -"קיצבה

.  משלמת

.  בלי כיסויים ביטוחיים�

דמי ניהול נמוכים  �

.  יחסית

.  ללא תשואה מובטחת�



?ומה עוד

ניתן לחסוך  . שנים 6חיסכון לטווח בינוני למימוש כעבור  -קרנות השתלמות�

.  בנוסף לביטוח פנסיוניבמכשיר זה 

תאונות  , מחלות קשות, פיצוי -סיעוד, כ"פוליסות שיפוי בדר -בריאות -ביטוחי פרט�

או פוליסות עם מרכיב חיסכון שאינן מקבלות הטבות  , ביטוחי חיים ועוד, אישיות

. מס ואינן כפופות לתקנות קופות גמל



..חלקים 3 -היצרנים הפנסיונים מתחלקים ל

בתי השקעותקרנות פנסיהחברות ביטוח

משווקות ביטוחי •

כיסויים בנפרד  , מנהלים

ביטוח , עבור אי כושר

,  ביטוחי בריאות, סיעודי

,  ביטוח למקרה פטירה

.  תאונות אישיות ועוד

:  הביטוח הןחברות •

,  הראל, כלל, מגדל

הכשרת  , הפניקס, מנורה

.  איילון, היישוב

הלמן  , שחם אלטשולר

).  אלדובי

משווקות תכניות פנסיה  •

.  מסובסדת או כללית

חברות הביטוח בבעלות •

.או בתי ההשקעות

הפנסיה  קרנות 5  •

חברות  בבעלות הגדולות 

(  מבטחים : הביטוח

,  )מגדל(מקפת , ) מנורה

,  )כלל(מיטבית עתודות 

שאר  . הפניקס, הראל

קרנות הפנסיה בבעלות 

בתי השקעות והן קטנות  

דש מיטב ( יחסית , מאוד

,  פסגות, כולל איילון

הלמן  , שחם אלטשולר

).  אלדובי

משווקות קופות גמל  •

.  וקרנות השתלמות

ביטוח קיים לכל קבוצת •

,  גם בית השקעות משלה

. בקבוצה

בתי השקעות שאינם    �

:  בבעלות קבוצת ביטוח

,  ילין לפידות, פסגות

,  אקסלנס, אנליסט

  אלטשולר, איי.בי.איי

,  מיטב דש, שחם

.  אלדוביהלמן , אינפיניטי



חלקים 3 -וגם העוסקים בענף מתחלקים ל

: סוגי רשיונות מטעם משרד האוצר 3קיימים �

יועצים פנסיוניםסוכני ביטוח
משווקים  

פנסיונים

מתווכים בין המבוטח  �

ליצרן

עמלה שונה מכל סוג  �

מוצר ובמודל שונה לכל 

סוכן בין יצרנים שונים 

מתוך דמי הניהול של 

.  המבוטח

משווקים מוצרים של �

יצרן אחד או יצרנים  

גילוי נאות -רבים

שיווק   -קיימים אצל היצרן�

ישיר

מוכרים רק מוצרים של �

.היצרן עצמו

מוקד  -כ"בדרהשירות �

שירות לקוחות 

עמלת הפצה   -בנקים�

  0.25% -אחידה

ייעוץ מתמשך  , מהצבירה

בגין מוצרים עם הסכם  

.  הפצה

אין   -יועצים עצמאים�

,  עמלה מיצרן כלשהו

ייעוץ חד פעמי   כ"בדר

.  מקיף



2015איפה היינו עד 

:  העובד קובע
,  סוג מוצר•

,  זהות יצרן•

,  כיסויים ביטוחיים•

תקציב תגמולי עובד•

: מעסיק קובע
, מנהל הסדר / סוכן•

,  פיצויים, תגמולים -תקציב מעסיק•
.  אי כושר

כשלים בעיני הרגולטור 
:  ל"כתוצאה מהנ

סוכן קובע דמי ניהול עם או בלי סיכום עם •
,  המעסיק

,  סוכן מנתב  ליצרן•

סוכן מנתב סוג מוצר •

,  סוכן ממליץ מודל ביטוחי•

דמי ניהול של העובד מממנים שרותי תפעול  •
,  ושרותים נוספים של הסוכן למעסיק

כל מעסיק וסוכן לפי  -העברת כספים ליצרנים•
.  כללים שנקבעו לעניין הדיווח



עוד ועוד רגולציה
.עובדים 20לכל המעסיקים עם מעל  01/2018מ   -ממשק מעסיקים

לחוק קופות הגמל שונה מצו ההרחבה  16תיקון  -הגדלת ההפקדות

"סוכן"תפעול למעסיק בגין שרותי ' הוצ= הפרדת שיווק מתפעול

להפקדת  ,  ₪ 24,765: שכר ממוצע במשק 2.5תגמולי מעסיק בגין שכר שמעל  -הפחתת תקרת המס 
לתגמולים   7.5%

  ₪ 32,800 -הפחתת תקרת מס לפיצויים

  2013 -מ לגרעונותלאחר הפחתה שגרמה ,  עלייה דראסטית בעליות אי כושר בקרנות הפנסיה בקרוב

לפקודה לא מאפשרת הפקדה לפיצויים בלבד ללא תגמולים 19תקנה  -לקיצבהקופות גמל כן משלמות 

משמעויות למעסיק -חופש הבחירה בסוכן

.  הסכמים בדמי ניהול מלאים בוטלו החודש. 2019יבוטלו כולם במרץ  -הסכמי ברירת מחדל למעסיקים

ניוד אוטומטי של צבירה לא פעילה בקרנות הפנסיה -עקוב אחרי

לא ניתן לרכוש מחברת ביטוח על שכר המבוטח בקרן פנסיה -אי כושר

הסכמים קיימים . לא ניתן לערוך הסכמי ברירת מחדל אלא לפי הוראות האוצר -קרן פנסיה ברירת מחדל
.  2019לא בתוקף ממרץ 

תקנון אחיד בכל קרנות הפנסיה



על ההפקדה שהוא   35%כל עובד מקבל הטבת מס של �
.ח"ש 8700משכר  7%מבצע לחיסכון פנסיוני עד תקרה של 

כל ההפקדה של המעסיק לא נכנסת לחישוב השכר לעניין  �
כולל הפקדה לקרן , ולכן העובד לא משלם עליה מס, מס

:  קיימת תקרה לכל רכיב. השתלמות
מהשכר   7.5%עד הפקדה של : תקרות תגמולי מעסיק כולל אי כושר�

.  ₪ 24,765ועד שכר של עד שכר של 

.  ₪ 32,800 -תקרת הפקדה לפיצויים�

.  ₪ 15,712תקרת הפקדה להשתלמות עד שכר של �

עד תקרת  (כולל קרן השתלמות , כל החיסכון הפנסיוני�
,  אינו ממוסה במסגרת מיסוי שוק  ההון) הפקדה מוטבת

.מהרווחים 25%כלומר אין מס של 



לפקודת מס   209תיקון , חוק ההסדרים -צמצום הטבות המס 

הכנסה

:  הפחתת התקרה להטבות מס בגין תגמולי מעסיק�
כלומר הפקדת המעסיק מעל  , ב"שמ 2.5 -ב ל"שמ 4 -התקרה קטנה מ 01/2016 -החל מ �

גוררת זקיפת  , ) 2018תקרה נכון לשנת  ₪ 24,765לתגמולים ואי כושר משכר של  7.5%

.  מס בידי העובד

:  למשל�
:  ישלם זקיפת מס של, לתגמולים 7.5%והמעסיק מפקיד עבורו , ₪ 30,000עובד ששכרו  �

כלומר  , ₪ 393של " עודפת"מהפקדה ) 2018לפי מדרגות שכר לשנת (מס שולי  35%

.  ₪ 137ישלם 

?מדוע לא כדאי לקטום שכר�
תחזיות פנסיוניות משקפות שכר  , עדיפות להפקיד יותר לחיסכון פנסיוני כל עוד השכר גבוה�

.זהה למועד התחזית עד גיל הפרישה

"קיצבה מוכרת"חלק ההפקדה ייחשב �

פטורה ממס   ₪ 12,000 -ללא משיכת פיצויים ניתן לקבל קיצבה של עד כ, 190לפי תיקון �

.  לכן עדיף לשלם בגין שכר גבוה גם את חלק הפיצויים, "קיצבה מזכה"לפי , בכל מקרה

הקטנת שכר תגרור התאמת כיסויים ביטוחיים�

.  ההפקדה העודפת עדיין תהיה פטורה ממס רווחי הון�

. הדבר אינו אפשרי, בהתאם לאישור הכללי 14באם קיים סעיף �



לפקודת מס   209תיקון , חוק ההסדרים -צמצום הטבות המס 

הכנסה

:  להטבות מס בגין פיצויים  התקרההפחתת �
  2018קיימת תקרה שעומדת בשנת  2017מינואר . תקרה בכלל היתהלא  12/2016עד   �

התקרה הנה לפי סכום ההפקדה ולא לפי תקרת .  8.33%לפי הפקדה של , ₪ 32,800על 

.  ₪ 2,733של  סכומיתכלומר תקרה , השכר

:  למשל�
₪ 50,000עובד ששכרו   �

.  לפיצויים 6% –הפקדה . ₪ 25,000 -שכר לקרן פנסיה ותיקה�

.  לפיצויים 8.33% -הפקדה. ₪ 25,000 -שכר לביטוח מנהלים�

2083+1500=  ₪ 3,583סך הפקדה לפיצויים  �

  3583-2733=  ₪ 850שווי לזקיפה �

השלמת פיצויים�
בסיום  " התקרה להשלמת פיצויים"מעל , סכומים שהפקיד המעסיק בגין השלמת פיצויים לפי חוב ותק◦

,  לפי זקיפת הכנסה וימוסו, ייחשבו כהכנסה בידי העובד, תקופת עבודה או במהלך תקופת העבודה

והכוונה היא  , יש לציין כי השלמת מעסיק במזומן בסיום עבודה אינה ממוסה. במועד שהופקדו בקופה

.  רק להפקדות בקופות גמל

בניכוי סכומי פיצויים  , כפול הוותק, ₪ 32,000משכורת חודשית של " = התקרה להשלמת פיצויים"◦

".תקרת הפיצויים"במועד ההפקדה כיוון שהיו מתחת ל מוסושהופקדו בקופות ולא 



:חלק השכר שמבוטח בביטוח מנהלים�

לתגמולים  6% -עובד�

לתגמולים כולל תשלום עבור אבדן כושר  6.5% -מעסיק�
  8.33%,  1.5%אלא אם עלות הכיסוי עולה על , עבודה

.  לפיצויים

:חלק השכר שמבוטח בקרן פנסיה�

לתגמולים 6% -עובד�

עלות  , לפיצויים  8.33%, לתגמולים 6.5% -מעסיק�
.  נוספת עבור אבדן כושר עבודה

בכל מקרה עלות המעסיק לרכיב תגמולים ואבדן כושר עבודה  �
.  7.5%יחד לא יעלה על 



ומיטב   אלדוביהלמן  -קרנות פנסיה ברירת מחדל של המדינה�
.  שחם ואלטשולרלארונה נוספו גם פסגות . דש

מיועדות לכל העובדים אשר למעסיק אין הסכם ברירת  �
ממרץ . לכל עובד שיבחר בקרן מסוג זה, ובכל מקרה, מחדל
ולכן האפשרות  , כל הסכמי המעסיקים לא בתוקף 2019

ברירת מחדל הנה לקרנות שנבחרו   -היחידה לצרוף בקבצים
. י המדינה"ע

) עדיין קיימת תקופת אכשרה(ההצטרפות מקוונת ללא חיתום �



פרמטרים לבחירת קרן פנסיה�

שנים אחרונות 5, 3ממוצע , שנה אחרונה -תשואות�

ניהולדמי �

מתן מידע מקצועי ויכולות מיכון וניסיון טיפול בתביעות�

מיהם שאר העמיתים בקרן -אקטואריאיזון �

לקרנות קטנות קיימים מבטחי משנה -הקרןגודל �

שירות תפעולי�



)  ₪סכומים במיליוני (ביצועי קרנות פנסיה 

 
מבטחים  

מנורה כללי

מגדל מקפת 

כללי

הראל גלעד  

כללי
כלל ספיר

בני  -הפניקס

ומטה 50

בני  -אלטשולר

ומטה 50

-הלמן אלדובי

ומטה 50בני 

מיטב דש בני  

ומטה 50

פסגות בני  

ומטה 50

אוקטובר  

עד  2017

ספטמבר  

2018

7.62%7.23%7.58%7.72%8.52%8.74%7.75%7.72%7.45%

ממוצע  

 3שנתית 

שנים  

אחרונות

6.39%6.20%7.07%6.17%0.00%0.00%0.00%6.73%5.96%

ממוצע  

 5שנתית 

שנים  

אחרונות

6.17%5.68%6.53%6.00%0.00%0.00%0.00%5.94%5.77%

ריבית  -שארפ

חסרת סיכון  

שנים 5-ל

1.691.481.661.490001.431.5

עודף  /גרעון

אקטוארי
-0.37%-0.32%-0.07%-0.22%0.05%0.27%0.07%-0.13%0.21%

יתרות נכסים  

30-09-18  

₪במיליוני 

₪ 114,555.00₪ 66,039.40₪ 60,496.20₪ 55,308.60₪ 22,227.10₪ 3,331.00₪ 1,023.00₪ 8,853.80₪ 2,206.90

מדד נזילות  

30-09-2018
80.20%81.00%76.90%81.90%79.60%88.50%84.90%83.50%86.40%

אחוז מניות  

-30-בתיק 

09-2018-

דלתא

36.44%37.17%39.65%37.24%41.91%49.53%43.48%44.18%43.68%



27/2/18מנתוני דה מרקר �

.  עמיתים 90,000 -הצטרפו לקרנות ברירת מחדל כ, ) 09/2016( מאז הזכייה 

:  מ"הרקרנות פנסיה שזכו ומציעים דמי ניהול לפי  4כיום יש 

מהפקדות 0.1%+ מהפקדות 1.49%: אלטשולר�

מהפקדות 0.05%+ מהפקדות 1.49%: אלדוביהלמן �

מהפקדות 0.05%+ מהפקדות 2.49%: מיטב דש�

מהצבירה 0.0905%+ מהפקדות  1.68%: פסגות�

 מיטב

דש

הלמן 

אלדובי

כל הענף  

1.31%1.49%דמי ניהול מהפקדות עמיתים חדשים

2.51%
2.64%2.68%דמי ניהול מהפקדות עמיתים ותיקים

0.01%0.001%דמי ניהול מצבירה עמיתים חדשים

0.25%
0.27%0.2%דמי ניהול מצבירה עמיתים ותיקים




