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 המעסיק

 העובד

  /סוכן הביטוח
 מנהל ההסדר

המסלקה  
 הפנסיונית



 שתי בעיות ואופן התמודדות האוצר

 1בעיה מספר                                             :
, בליל של שפות בשוק החיסכון הפנסיוני

 אשר התוצאה שלו פגיעה בזכויות החוסכים

 

 2בעיה מספר                                            :
המעסיק מחויב לפנסיה , לעובד זכות בחירה

המעסיק נדרש למשאבים אותם , לעובדים
מספק מנהל ההסדר והעובדים משלמים 

 ביוקר
 

 



 1בעיה מספר 

, בליל של שפות בשוק החיסכון הפנסיוני
 אשר התוצאה שלו פגיעה בזכויות החוסכים

 התוצאה



הכספים מופקדים בגוף המוסדי  : הבעיה
 אך לא נרשמים בחשבון העובד

 י מעסיק למוצר פנסיוני"הפקדת כספים ע

זיכוי  
חשבון  
קופת  
-הגמל 

 השקעות

זיכוי  
חשבונות  
 החוסכים



http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1150377 

 

 

 



 משמעות הבעיה

ש החוסך"פגיעה בזכויות הנצברות ע 

 

פגיעה בכיסויים הביטוחים של החוסך 

 

 דרישות שווא של הגוף המוסדי למעסיק על
 פיגור בהפקדות

 

 

 

 



 אופן התמודדות משרד האוצר

 הקמת מערכת מרכזית דיגיטלית להעברת
 -מידע וביצוע פעולות במוצר פנסיוני

 מסלקה פנסיונית

 פרסום תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים
ד  "תשע( תשלומים לקופת גמל()קופות גמל)

2014 

 קביעת כללים אחידים לאופן פעילות
מעסיק לעניין הפקדות והפסקת הפקדות  

 למוצר פנסיוני של עובדיו  



 כללים לביצוע הפקדות מעסיק

 :הפקדות למוצר פנסיוני יבוצעו באמצעות

 כרטיס אשראי•

 העברה בנקאית•

 שובר תשלום•

 הרשאה לחיוב חשבון•

 שיק•



 כללים לביצוע הפקדות מעסיק

הפקדה למוצר פנסיוני תבוצע במועד 
 :המוקדם מבין

 

 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת 7•

 

ימים מתום החודש שבעדו על המעביד   15•
 לשלם משכורת לעובד



 כללים לדיווח על הפקדות מעסיק

 , מעסיק יעביר לגוף המוסדי עבור כל הפקדה

 המוצר  , דיווח אשר יכלול פרטים על המעסיק

 אופן הפקדת הכספים ופרטי , הפנסיוני

 העובד לזכותו מבוצעת ההפקדה



 כללים לדיווח על הפסקת הפקדות  

 מעסיק יעביר לגוף המוסדי מידע לגבי כל 

 במועד בו )עובד שבעדו הופסקו ההפקדות 

 ( הועבר מידע לגבי ההפקדות לשאר העובדים

 מידי חודש ואת סיבת הפסקת התשלומים 

 ('וכוחופשה מיוחדת , תאונת עבודה, ת"חל)



 כללים לדיווח על הפסקת הפקדות  

 :הדיווח על הפסקת הפקדות ימשך עד

 

 סיום יחסי עובד מעביד•

 

 ניוד הכספים בידי העובד•



 יווח על הפסקת עבודה ד

עם סיום יחסי עובד מעביד נדרש מעביד 
לדווח לגוף המוסדי על מעמד כספי הפיצויים 

 .בחשבון העובד בקופת הגמל

 

 .הדיווח יעשה בנוסח שנקבע בתקנות



 יווח על הפסקת עבודה ד

 עם קבלת הודעת מעסיק על הפסקת עבודתו  

 ,  יום 30תוך , יודיע הגוף המוסדי, של עובד

 השלכות הדבר , לעובד על הודעת המעסיק

 .על זכויותיו והאפשרויות העומדות בפניו



 י המעסיק  "הפסקת הפקדות ע

הופסקו הפקדות מעסיק ולא התקבל כל 
דיווח בגוף המוסדי הוא נדרש להודיע לעובד 
ולמעסיקו על הפסקת ההפקדות וההשפעה  

 .על זכויותיו של העובד

המעסיק יחזור  /בהעדר תגובה מן העובד
 .חודשים 3הגוף המוסדי על ההודעה בחלוף 



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

הגוף המנהל נדרש להעביר למעסיק משוב 
בעקבות קבלת דיווח מטעמו על ההפקדות 

 לזכות עובדיו במוצר הפנסיוני



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

 :היזון חוזר ראשוני

 

שעות מן הדיווח על הפקדת הכספים  3תוך 
או על הפסקת הפקדות ידווח הגוף המוסדי 

 תקינותו הטכנית של הדיווחלמעסיק על 



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

 :היזון חוזר מסכם

 

ימי עסקים מן הדיווח על הפקדת  5תוך 
כספים ידווח הגוף המוסדי למעסיק על  

 ש העובדים"רישום הזכויות ע



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

 :היזון חוזר מסכם חודשי

 

לכל חודש יודיע הגוף המוסדי  15 -עד ה
השלמת קליטת המידע ורישום למעסיק על 

 הזכויות במערכות שלו



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

 :היזון חוזר מסכם שנתי

 

בפברואר של השנה העוקבת יודיע  28 -עד ה
רישום הסכומים הגוף המוסדי למעסיק על 

שהופקדו לזכות כל עובד בשנה שהסתימה  
 תוך פירוט חלקי החשבון  



 איחור בביצוע הפקדות מעסיק

מעסיק אשר פיגר בהפקדות לזכות עובדיו  
במוצר פנסיוני יהיה חייב בתשלום ריבית 

לחודש  16-מה)פיגורים בגין תקופת הפיגור 
בגובה ריבית  , (ועד מועד התשלום בפועל

הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים 
 מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי



 השבת הפקדות מעסיק

מעסיק רשאי לבקש מן הגוף המוסדי החזר  
 .סכומים שהפקיד ביתר

הבקשה תוגש באמצעות קובץ נפרד ובצירוף  
 .תצהיר

הגוף המוסדי המאשר את הבקשה יחזיר את  
 .  ימי עסקים ממועד האישור 5הכספים תוך 



 השבת הפקדות מעסיק

 :הסכום שיוחזר יהיה הנמוך מבין

 

סכום ההפקדה הנומינלי שהופקד לזכות  •
 העובד

 

סכום ההפקדה הנומינלי שהופקד לזכות  •
העובד בתוספת תשואה ובניכוי דמי ניהול 

 ועלויות כיסוי ביטוחי



 תחולה

 עובדים 100לגבי מעביד המעסיק מעל  1.2.2016

 

 עובדים     50לגבי מעביד המעסיק לפחות  1.2.2017

 עובדים 100-אך פחות מ              

 

   50 -לגבי מעביד המעסיק פחות מ 1.2.2018

 עובדים              



 תשלומים לקופת גמל

 :מעסיק פטור מיישום התקנות אם

 עובדים 5הוא מעסיק עד •

באמצעות  , מפקיד מידי חודש סכומים זהים•
 כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון

 לראשונה העביר קובץ בהתאם לתקנות•

הגוף המוסדי אישר למעסיק שלא לדווח מידי  •
 חודש

 



 2בעיה מספר 

המעסיק מחויב לפנסיה , לעובד זכות בחירה
המעסיק נדרש למשאבים אותם , לעובדים

מספק מנהל ההסדר והעובדים משלמים 
 ביוקר

 



 המציאות

 :זכות הבחירה של העובד

 

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים  20סעיף 
קובע שכל עובד  2005 ה"התשס( קופות גמל)

 זכאי לבחור את קופת הגמל בה יחסוך



 המציאות

, עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל" 
, בכל עת, רשאי לבחור...לפי כל דין או הסכם

כל קופת גמל המיועדת למטרה שנקבעה לפי  
הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו 

ומעבידו של העובד כאמור  ... ותשלומי מעבידו
לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל 
בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או 
בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת 

 ...."של קופות



 המציאות

סוכן  , מנהל הסדר)המשווק הפנסיוני 
מעניק שירותי תפעול למעסיק  ( הביטוח

ובמקביל מעניק שירותי שיווק פנסיוני 
 לעובדים



 מציאות  

 המעלה חשש לסבסוד צולב

 

עלות שירותי התפעול שמעניק המשווק 
למעסיק ממומנים על ידי דמי הניהול 

שמשלמים העובדים לגוף המנהל את המוצר  
 הפנסיוני שמתגמל את המשווק



 !יקר! יקר! יקר: המציאות

 תקרת דמי ניהול
 שנתיים מן הצבירה

תקרת דמי ניהול מן 
 ההפקדות

 

 קרן פנסיה מקיפה
 

0.5% 6% 

 /ביטוח מנהלים /קופת גמל
 קרן פנסיה כללית

  

1.05% 4% 

 קרן השתלמות
 

2% ___________ 



 
נשוי עם ילדים מצטרף לקרן  ,  25סער בן 

 פנסיה מקיפה



 
 יהיו לסער, בגיל הפרישה, 67בגיל 

 ח"ש 375,026לאחר שישלם לאורך כל השנים דמי ניהול בסך   







 אופן התמודדות משרד האוצר

  /הרחבת זכות הבחירה של העובד גם לסוכן•
 היועץ הפנסיוני

הפרדה בין שירותי תפעול ושירותי שיווק •
 פנסיוני

קביעת חובה להפקיד לקרן פנסיה ברירת  •
 מחדל

קרן השתלמות ברירת   /קביעת קופת גמל•
 מחדל לאחר ביצוע הליך תחרותי



 הרחבת זכות הבחירה של העובד

אשר בוצע  , לחוק קופות גמל 14במסגרת תיקון 
הורחבה זכות הבחירה של   2015בנובמבר  19-ב

 .העובד גם לעניין קבלת שירותי שיווק פנסיוני



 הרחבת זכות הבחירה של העובד

עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת  "
בכל בעל רישיון  , בכל עת, רשאי לבחור... גמל

יעוץ פנסיוני או ביצוע  , לשם מתן שיווק פנסיוני
למעט הפקדת כספים , פעולות בקופת הגמל

מעבידו של עובד כאמור לא יתנה ... לקופת גמל
את הפקדת הכספים לקופת הגמל בעד עובדו או 

בכך שבעל רישיון , מתן טובת הנאה אחרת לעובד
מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני או יעוץ  
פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת  

 "  הגמל



 הפתרון

 הפרדה בין שירותי התפעול למעסיק לבין 

 

 שירותי השיווק הפנסיוני לעובד



 הפתרון

 תוקן חוק הפיקוח על שירותים   2015בנובמבר 

 (  שיווק ומערכת סליקה פנסיונית, יעוץ)פיננסיים 

 אשר אסר על מי שעוסק בשיווק , 2005ה "תשס

 פנסיוני לתת שירותי תפעול למעסיק בגין אותם 

 עובדים אלא אם יגבה מן המעסיק דמי סליקה 

 בגין כל עובד, עבור שירותי התפעול



 הפתרון

 :דמי הסליקה לא יפחתו מן הגבוה מבין

 

0.6% י המעסיק או"מהתשלומים שהופקדו ע 

 

10.5  ₪בגין כל עובד 

 
 

 

 



 הפתרון

 :כאשר שירותי התפעול הוגדרו

 

כהפקדת כספים לזכות עובדים במוצר פנסיוני 

 

העברת מידע בקשר לאותן הפקדות 

 

טיפול במשוב ובקרה על ההפקדות 
 

 

 

 



 הפתרון

ומשלמת , החברה המנהלת את המוצר הפנסיוני
 :אמורה, לסוכן עמלת הפצה /למנהל ההסדר

 

  להקטין את התגמול של הסוכן בשיעור דמי
 הסליקה

 

 להקטין את דמי הניהול שמשלם העובד
 בגובה דמי הסליקה

 

 

 

 



 קרן פנסיה ברירת מחדל:  הפתרון

 פורסמה הוראה של משרד  2016ביולי  3-ב

 

 האוצר הקובעת שהפקדות מעסיק לתכנית 

 

 אשר לא מילא טופס , ש עובד"פנסיונית ע

 

 תתאפשר רק לתכנית , הצטרפות לתכנית

 

 פנסיונית אשר הוגדרה כברירת מחדל 
 

 

 



 קרן פנסיה ברירת מחדל

אשר תהווה ברירת מחדל עבור , תכנית פנסיונית
 :תהיה אחת מאלה, עובדים שכירים

 

י  "קרן פנסיה חדשה מקיפה שנקבעה ע
 הממונה על שוק ההון כקרן ברירת מחדל

 
 

 

 



 קרן פנסיה ברירת מחדל

  קופת גמל לקצבה וקרן השתלמות שנבחרו
לאחר שבוצע  , י המעסיק או ארגון עובדים"ע

 .הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל
 

 

 

 



 קרן פנסיה חדשה מקיפה ברירת מחדל

 הממונה על שוק ההון ניהלה מכרז לבחירת קרן 

 

   1-ב, פנסיה שתהווה ברירת מחדל ופרסמה

 

 ,  את שמות שתי הקרנות הזוכות, 2016באוגוסט 

 

 אלה אשר יהוו במהלך השנתיים שהחל  

 

 כקרנות פנסיה ברירת מחדל  , 2016מנובמבר 

 

 

 



 קרן פנסיה חדשה מקיפה ברירת מחדל

 

 

 

דמי ניהול שנתיים      
 מן הצבירה

 דמי ניהול מן ההפקדות
 

 1.31% 0.01% דש   מיטב
 

 1.49% 0.001%   אלדוביהלמן 
 



קרן השתלמות ברירת   /קופת גמל: הפתרון
 מחדל

 מעסיק או ארגון עובדים רשאים לקבוע קופת 

 

 קרן השתלמות כברירת מחדל עבור  /גמל

 

 עובדיהם אם ביצעו הליך תחרותי
 

 

 



 קרן השתלמות ברירת מחדל /קופת גמל

 :ההליך התחרותי

יהיה פתוח לכל קופות הגמל מאותו סוג 

 

  הקריטריונים והמשקלות יפורסמו מראש לכל
 המתמודדים

 

  בסיומו ייחתם הסכם עם הזוכה לתקופה שלא
 שנים 5תעלה על 

 



 קרן השתלמות ברירת מחדל /קופת גמל
 

 :הקריטריונים בהליך התחרותי יהיו

 

מדד שירות שפרסם הממונה על שוק ההון 

 

השנים האחרונות 5-תשואת הקופה ב 

 

                          שיעור דמי הניהול המוצע 

 (50%-משקלו של קריטריון זה לא יפחת מ)           
 



 קרן השתלמות ברירת מחדל /קופת גמל

 :קופת ברירת מחדל לא תהיה

 

י חברה שגוף קשור לה מספק "זו המנוהלת ע
שירותי סליקה למעסיק או משווק לעובדים 

,  י העובד"כיסויים ביטוחים אשר לא משולמים ע
אלא אם דמי הניהול שהציע היו הנמוכים ביותר  

 בהליך התחרותי

 

 אם צד קשור לה מעניק למעסיק טובת הנאה
 כלשהי

 



 תודה רבה


