
2019אתגרי המעסיק בעולם הפנסיוני 
מנהלת מטה פתוח עסקי, סדוביץלילך לוי 



?מדוע הרגולטור מתערב



הגורמים להתערבות הרגולטור



מקור החבות לבטוח פנסיוני



החובה להעביר תשלומים להסדרים פנסיוניים

הסכם אישי.

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

הסדר קיבוצי.

חוק ספציפי  .

 2008צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.*

 2016צו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק.

טיוטת חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק  : צופה פני עתיד
13/8/19החיסכון הפנסיוני וחובת שימוש 

שכר ממוצע במשק*
5



נוסח צו ההרחבה למועד הזכאות

פ צו "העובד יהיה זכאי לבטוח פנסיוני ולביצוע ההפרשות ע"... –ה 6סעיף 

להלן  )מתחילת העבודה חודשים 6בתום מיד , כמפורט בסעיף ד לעיל, זה
כשהוא מבוטח בבטוח  עובד שיתקבל לעבודה , (תקופת המתנה–

יהיה זכאי לביצוע ההפקדות החל ביום הראשון לעבודתו , כלשהו* פנסיוני

חודשי  3ההפרשות יבוצעו לאחר, בשיעורים שנקבעו בפסקה ד לעיל
רטרואקטיבית ליום מביניהםהמועד המוקדם –המתנה או בתום שנת המס 

(תחילת עבודתו ולא תחול עליו תקופת ההמתנה

?ומהו הסדר פעיל? האם הכוונה להסדר פעיל*

מתי משלמים



2008צו הרחבה לבטוח פנסיוני מקיף 

7

?האם וכיצד בודקים זכאות של עובד



?ואם העובד לא זכאי

8

בחירה מתוך רשימה

פגישה פנסיונית עם  

בעל רישיון

קרן ברירת מחדל

בכל מקרה מומלץ לבקש אישור 
על זכות  הויתורגם עבור –העובד 

הבחירה



צו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח 
.2016פנסיוני במשק 

:ג"וקופבטוח מנהלים , לפנסיה 1/1/17הגדלת הפקדות החל מ •

6%עובד •

*  6.5%מעסיק •

(**לא פחות)6%: פיצויים•

יכלול את      , שאינה פנסיה בסעיף קטן זה ג"קופתשלום המעסיק לתגמולים בקופת בטוח * 

...מהשכר הקובע 75%בשיעור הדרוש לכיסוי . ע.כ.לאתשלומי המעסיק 

באם קיים בבטוח מנהלים אחוז גבוה יותר  . בקרן הפנסיה6%פיצויי פטורים לא יפחתו מ ** 

.  אסור לפגוע 

6%אין לשנות ל 8.33%עובד שעובר מבטוח מנהלים לקרן פנסיה עם פיצויים בשיעור 



08/2019–טיוטת חוזר מבנה אחיד 

כלומר מייתרים  . גורם מתפעל בטיוב במידע הקיים עבור עובד חדש/ סיוע למעסיק–המטרה 

.  בפניה למסלקהאת הצורך בבדיקה של בעל רישיון 

פניה דרך המסלקה הפנסיונית  –הדרך

העובד יוכל לחתום למעסיק שרוצה להמשיך הסדר קיים ולא יידרש להביא  -תחילת העבודה
פתרון מעולה לעובדי מדינה –הוכחות 

הממשק יהיה תקף גם לגבי מידע על דמי בטוח ששילם העובד ויתרות פיצויים  -סיום העסקה 
גם לעובד וגם למעסיק  ינתן

.הממשק יהיה בתוקף עבור המעסיק העובד והגורמים המתפעלים-קהל היעד 

, אחריות נוספת על המעסיק –בשורה התחתונה 

הרשיוןבצד הורדת התלות מבעלי 



זכות העובד לבחור מוצר פנסיוני 



צווי ההרחבה-חופש הבחירה 

 2008צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק .

 5.8.2015.  השוואת תקציב בין מוצרים-12תיקון

  23.2.2016צו ההרחבה להגדלת שיעור ההפקדות.

.16תיקון 

 לחוק הגמל20סעיף



לחוק הגמל  20סעיף 

אסורולמעסיקהפנסיוניההסדרשלבחירהחופשלעובד

.מסויימתלקופהבהפקדהתשלומיולהתנות

הסכםאולדיןבהתאםמחדלברירת–בחירההיעדר.

(נסד"פס)כספיעיצום–20סעיףהפרת.



קופותלחוק20ולסעיףההרחבהלצו(**ג)3לסעיף(*א)3סעיףביןבתחרות

?העליונהעלמישלידו-גמל

?הבחירהחופשאומסויםהפנסיוניהסדרלערוךהמעסיקחובת

כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב כהגדרתן להלן אשר מועסק או יועסק בכל מקום עבודה יהיה     –( א)3' סע*

פ צו זה ולבחור בהודעה בכתב למעסיקו בפרק זמן הקצוב שלהלן בפנסיה מקיפה לרבות   "זכאי להיות מבוטח ע

...ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות באותה קופה .... לקצבה ג"קופ
פ כל דין"אין באמור לעיל לפגוע בזכותו של העובד לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת ע–( ג)3סעיף **

!  המעסיק יצא פטור

השלכות חופש הבחירה של העובד על המעסיק

(20.8.2018)' מ ואח"גל רוב יועצים בע' נלנדסברגליליאן 7243-10-15ע "ע



-אחריות מעסיק בקשר עם עובדים חדשים עם הסדרים קיימים
(20.12.2018)מונד-מועצה מקומית תל' איריס מלו נ34848-07-16( א"ת)ש"סע

לא,ממנוהנדרשתבזהירותפעללאאשרהמעסיקשלמחדלו-מחד..."

בקרןפעילחשבוןבעלתהיאהאםעמהביררולאהתובעתאלפנה

לאכאשרהתרשלהמצדההתובעת-מאידך...בחירתהומהיפנסיה

היוהנתוניםשכלאף...הטעותאודותעלבמועדהמעסיקאתיידעה

"..בפניהמונחים

!  60%אשם תורם בשיעור 



?מהי הדרך הבטוחה לצירוף עובד
הגנה מקסימלית על העובד והמעסיק



התערבות המעסיק בהסדר הפנסיוני



14עמדת משרד העבודה לעניין סעיף 

לחוק פיצויי פיטורים כולל חובת הפרשות בגין אובדן כושר  14הקבוע בסעיף ' המוצר הפנסיוני
.עבודה

.בכפוף לתנאים הקבועים בו על פי החוק, אישורנו זה ניתן, כבכל קופה פנסיונית

אינו כולל אובדן  שמלכתחילה,פנסיוניבמוצרלבחורלומאפשרחופש הבחירה הניתן לעובד

.ולמקסם את תועלתולפי צרכיוהפנסיונילבחור במוצריוכלשהעובדמנתעלוהכלכושר עבודה

כפי  14במסגרתו של חופש הבחירה יכול העובד לבחור לפנות בבקשה לאישור שלפי סעיף 

תתאפשר בכפוף לתנאי האישור  14' בחירה במסלול של אישור שלפי ס. או שלא, תנאיה
.הקבוע בין יתר תנאי החוק

ללא  14לא נוכל לומר כי נוכל לאשר אישור שלפי סעיף , ככל שלא תוקן סעיף התניה זה
.עמידה בתנאים הקבועים בו

נכות/ ע.כ.אכאשר בוחר העובד שלא לבטח עצמו בכיסוי הכולל 



קרן ברירת מחדל

מדד השירות

תשואות

50%לפחות –דמי ניהול 

50%עד 

(קרנות השתלמות/ ג"קופ/ קרן פנסיה)מכרז שעושה המעסיק 



פנסיה-קרנות ברירת מחדל 

עובד שלא בחר

או הודיע למעסיק

עובד שעזב ואין טופס 
הצטרפות

מתי יעביר מעסיק  

לעובד בקרן ברירת 

?מחדל

אחת מקרנות  

ברירת 

המחדל

קרן ברירת  

מחדל שבחר 

המעסיק



קרן השתלמות–קרנות ברירת מחדל 

עובד שלא בחר

או הודיע למעסיק

עובד שעזב ואין טופס 
הצטרפות

מתי יעביר מעסיק  

לעובד בקרן ברירת 

?מחדל

קרן ברירת  

מחדל שבחר 

המעסיק



העברת התשלומים 
ממשק אחיד  

לא יכול לטפל בעובד-שירותי ממשק בלבד/ תשלום גמיש •

/ סליקהמתפעלי/ לשכות שכר/ תוכנות מדף 
מסלקה

יכול לטפל בעובד, פ חוק "תשלום ע•

מנהל הסדר

אפשרות לרב יצרני  . ללא עלות, י נציגי היצרן "טיפול ע+ סליקה •
.תמורת תשלום

יצרן פנסיוני



















סיכום 

אסור
 מסויםרשיוןקבלת ייעוץ מבעל (/זהות/סוג)להתנות את ההפקדות בהפקדה למוצר פנסיוני מסוים.

 יש  -ובמקרה של התניה, (זהות/סוג)להתנות את שיעור ההפקדות בהפקדה למוצר פנסיוני מסוים
.להשוות את התקציב

 קופת ברירת מחדלשאינהלהפקיד לקופה –במקרה של העדר בחירה.

מותר

להבהיר לעובד את החשיבות הרבה שבעריכת הסדר פנסיוני מותאם לצרכים שלו.

לעובד מידע אודות הטבות להם זכאים עובדי המעסיק מגוף מוסדי מסויםליתן.

  לידע את העובד אודות פעולות להשלמת הליך ההצטרפות במקרה של בחירה בקרן שאינה קרן
.ברירת מחדל

לברר זכאות להסדר פנסיוני דרך גורם מוסכם.

(?)כדאי 

 חשיפה של מעסיק במסגרת החוקמיזעור-המטרה.

מה אסור ומה מותר למעסיק



!תודה על ההקשבה


