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 שני עשורים של מהפיכה פנסיונית
 
 
 
 

 מהפיכה פנסיונית שלא נגמרת



 ועוד רפורמות  רפורמותרפורמות  

 קרנות הפנסיה הוותיקות נסגרות   1995

 למצטרפים חדשים        

   

 מוקמות קרנות פנסיה חדשות        

 

 מופסקות הנפקות של אגרות חוב מיועדות         

 לקופות גמל        



 ועוד רפורמות  רפורמותרפורמות  

 קרנות הפנסיה של ההסתדרות נמכרות 2004

   

 

 ניתוק   –מסקנות ועדת בכר מיושמות   2005

 הבעלות של קופות הגמל מן הבנקים         

 

 שנה והטלת   15-ביטול החיסכון ההוני ל 2006

 חובה להפקיד לרובד ראשון קצבתי         



 ועוד רפורמות  רפורמותרפורמות  

 ביטול המסלול ההוני בקופת גמל  2008

          

 תקנות הניוד         

 

 פנסיית חובה         

 

 

 !התוצאה 



 ועוד רפורמות  רפורמותרפורמות  

 הקטנת מעורבות המדינה בחסכון הפנסיוני של•

 הציבור    

 

 הגדלת דרגות החופש של מנהלי ההשקעות•

 של הכספים הפנסיונים    

 

 מתן זכות בחירה לעובד•

 

 

 

 

 



 זכות הבחירה של העובד

 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  20סעיף 

 

 קובע שכל עובד  2005ה "תשס( קופות גמל)

 

 זכאי לבחור את קופת הגמל בה יחסוך 

 

 



 זכות הבחירה של העובד

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

קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל  
שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת 

ומעבידו של העובד ...תשלומיו ותשלומי מעבידו
כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת  

הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת 
או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת 

 ..." של קופות

 

 



 זכות הבחירה של העובד

   19-לחוק אשר בוצע ב 14במסגרת תיקון 

 

 הורחבה זכות הבחירה של   2015בנובמבר 

 

 .העובד גם לעניין קבלת שירותי שיווק פנסיוני

 

 



 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 

בכך שבעל  , או מתן טובת הנאה אחרת לעובד
רישיון מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני או 

יעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות 
 ."בקופת הגמל

 

 



 זכות הבחירה של העובד

 :'א 49כן נקבעה סנקציה בחוק במסגרת סעיף 

 

מי שעשה אחד מאלה דינו מאסר שנה או הקנס  "
 :הבסיסי

התנה תשלום כספים לקופת גמל בעד עובדו  
 "20בניגוד להוראות סעיף 

 



 
 
 
 
 

 



 צו הרחבה לפנסיה חובה

,  התעשייהחתם שר  2007בדצמבר  30 -ב
המסחר והתעסוקה אלי ישי על צו הרחבה  

  1-לביטוח פנסיוני מקיף במשק אשר תוקפו מה
 2008בינואר 

 

 

הוחלף בצו הרחבה לפנסיה  2011באוגוסט  3-ב
 י השר שלום שמחון"שנחתם ע, חובה

 

 



 צו הרחבה לפנסיה חובה

 :המטרה

יצירת בטחון כלכלי לשנות הפרישה של  
 השכירים בישראל

 

פנסיה לכל השכירים בישראל תוך הבטחת 
כיסויים ביטוחים למקרה אובדן כושר עבודה  

 ומוות

 

 



 צו הרחבה לפנסיה חובה

 ?על מי חל הצו 

 

 על כל מעסיק במדינת ישראל

 

 

 



 צו הרחבה לפנסיה חובה

 ?מי זכאי  

 

 ,(אישה) 20שכיר בכל מקום עבודה אשר גילו 

 

 ,אשר אין לו הסדר פנסיוני טוב יותר( גבר) 21

 

 .  חודשים מתחילת עבודתו 6החל בתום 

 

 

 



 צו הרחבה לפנסיה חובה

 ?מי זכאי  

 

 עובד אשר החל לעבוד כשהוא מבוטח בביטוח  

 

 יהיה זכאי לביצוע הפקדות החל מן היום , פנסיוני

 

 חודשים  3אשר יבוצעו לאחר , הראשון לעבודתו

 

 .רטרואקטיבית( המוקדם מהם)או תום שנת המס 



 צו הרחבה לפנסיה חובה

 ?מי לא זכאי  

 או ( אישה) 20-עובדים אשר גילם נמוך מ•

 (גבר) 21    

 

 עובד לו הסכם מיטיב•

 

 מי שפרש מעבודה בגיל פרישת חובה ומקבל•

 ( למעט מביטוח לאומי)קצבה     

 



 צו הרחבה לפנסיה חובה

 ?מה השכר המבוטח 

 

 חובת ביטוח פנסיוני חלה על שכרו של העובד 

 

 הנמוך  , לפיצויים או השכר הממוצע במשק

 

 מבניהם



 צו הרחבה לפנסיה חובה

 ?מהם שיעורי ההפרשה 

 

 (הפרשות עובד ומעביד) 2.5%     2008בשנת 

אשר הלכו וגדלו באופן מדורג עד לשיעור של  
 2014החל משנת  17.5%

 5.5%תגמולי עובד 

 6%תגמולי מעביד 

 6%מרכיב פיצויים 



 צו הרחבה לפנסיה חובה

 וכעת ההפרשה לפנסיה תגדל

 

 ר ההסתדרות "במהלך פברואר האחרון הודיעו יו

 

 ונשיא התאחדות התעשיינים על הסכם קיבוצי 

 

 שיגדיל את ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק  



 צו הרחבה לפנסיה חובה

 וכעת ההפרשה לפנסיה תגדל

 

 6.5%-ל 6%-תשלומי המעסיק יגדלו מ

 6%-ל 5.5%-ותשלומי העובד יגדלו מ

 

מחצית האחוז  , ההגדלה תבוצע בשתי פעימות
    2017ומחצית נוספת בינואר  2016ביולי 



זכות הבחירה בצו ההרחבה לפנסיה  
 חובה

כל עובד זכאי להיות מבוטח וזכאי לבחור •
 בקופה שבה יהיה מבוטח

 

לא הודיע העובד למעסיק על בחירתו חובה •
על המעסיק לבטחו מן המועד בו קמה לעובד 

 .   זכאותו



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 צו ההרחבה לפנסיה חובה

סכומי הפקדה למרכיב הפיצויים באים במקום 
לחוק  14תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 

 .פיצויי פיטורים

 

רשאי המעביד להשלים את ההפרשה למרכיב 
על כל  14ולהחיל את סעיף  8.3%הפיצויים עד 

 .  ההפקדות למרכיב הפיצויים בקופה



 ?שרות למעסיק או לעובד 

 :הרקע

 

 ( סוכן הביטוח, מנהל הסדר)המשווק הפנסיוני 

 

 מעניק שירותי תפעול למעסיק ובמקביל מעניק  

 

 שירותי שיווק פנסיוני לעובדים 



 ?שרות למעסיק או לעובד 

 :החשש

 

 סבסוד צולב

 

עלות שירותי התפעול שמעניק המשווק למעסיק  
י דמי הניהול שמשלמים העובדים "ממומנים ע

לגוף המנהל את המוצר הפנסיוני שמתגמל את 
 המשווק   



 ?שרות למעסיק או לעובד 

 :הפתרון

 

 לחוק הפיקוח על שירותים  6תיקון מספר 

 

 ( שיווק ומערכת סליקה פנסיונים, יעוץ)פיננסים 

 

     2015בנובמבר  19-אשר בוצע ב, 2005ה "תשס



 ?שרות למעסיק או לעובד 

נאסר על מי שעוסק בשיווק פנסיוני לתת •
שירותי תפעול למעסיק בגין אותם עובדים 

עבור   דמי סליקהאלא אם יגבה מן המעסיק 
 .שירותי תפעול עבור כל עובד

 

:   דמי הסליקה לא יפחתו מן הגבוה מבין•
י המעסיק או  "מהתשלומים שהופקדו ע 0.6%
 בגין כל עובד   ₪  10.5



 ?שרות למעסיק או לעובד 

 :                                 שרותי התפעול•

 

 הפקדת כספים לזכות עובדים במוצר פנסיוני       

 

 העברת מידע בקשר לאותן הפקדות                       

 

 טיפול במשוב ובקרה על ההפקדות   



 ?שרות למעסיק או לעובד 

עמלת ההפצה שמשלמת החברה המנהלת  •
 למשווק הפנסיוני תקטן בשיעור דמי הסליקה

 

דמי הניהול שמשלם החוסך יפחתו בשיעור  •
 דמי הסליקה  



 תשלומי מעסיק לקופת גמל  

  
 י מעסיק למוצר פנסיוני"הפקדת כספים ע

זיכוי חשבון  

-קופת הגמל 

 השקעות

זיכוי חשבונות  

 החוסכים

מופקדים בגוף המוסדי אך לא נרשמים  הכספים : הבעיה
 בחשבון העובד

 



 תשלומי מעסיק לקופת גמל  

 :התוצאות 

 ש החוסך"פגיעה בזכויות הנצברות ע•

 

 פגיעה בכיסויים הביטוחים של החוסך•

 

דרישות שווא של הגוף המוסדי על פיגור •
 בהפקדות

 



 תשלומי מעסיק לקופת גמל  

 :הפתרון 

הקמת מערכת מרכזית דיגיטלית להעברת •
מסלקה   –מידע וביצוע פעולות במוצר פנסיוני 

 פנסיונית

 

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

2014 

 



 כללים לביצוע הפקדות מעסיק  

 :הפקדות למוצר פנסיוני יבוצעו באמצעות

 

 כרטיסי 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 העובד , הפנסיוני

 

 לזכותו מבוצעת ההפקדה



 כללים לדיווח על הפסקת הפקדות

 מעסיק יעביר לגוף המוסדי מידע לגבי כל עובד 

 

 במועד בו הועבר  )שבעדו הופסקו ההפקדות 

 

 מידי חודש ( מידע לגבי הפקדות לשאר העובדים

 

 תאונת , ת"חל)ואת סיבת הפסקת התשלומים 

 

 ( 'וכוחופשה מיוחדת , עבודה



 כללים לדיווח על הפסקת הפקדות

 :הדיווח על הפסקת הפקדות ימשך עד

 

 סיום יחסי עובד מעביד•

 

 ניוד הכספים בידי העובד•



 דיווח על הפסקת עבודה

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

 .העובד בקופת הגמל

 

 .הדיווח יעשה בנוסח שנקבע בתקנות



 דיווח על הפסקת עבודה

 עם קבלת הודעת מעסיק על הפסקת עבודתו  

 

 לעובד , יום 30תוך , יודיע הגוף המוסדי, של עובד

 

 השלכות הדבר על זכויותיו  , על הודעת המעסיק

 

 והאפשרויות העומדות בפניו 



 י המעסיק"הפסקת הפקדות ע

הופסקו הפקדות מעסיק ולא התקבל דיווח בגוף 
המוסדי הוא נדרש להודיע לעובד ולמעסיקו על 

הפסקת ההפקדות וההשפעה על זכויותיו של  
 . העובד

 

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



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

 הגוף המנהל נדרש להעביר למעסיק משוב 

 

 בעקבות קבלת דיווח מטעמו על הפקדות לזכות 

 

 עובדיו במוצר הפנסיוני



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

 :היזון חוזר ראשוני

 

 שעות מן הדיווח על הפקדת כספים או על   3תוך 

 הפסקת הפקדות ידווח הגוף המוסדי למעסיק 

 תקינותו הטכנית של הדיווחעל 



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

 :היזון חוזר מסכם

 

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

 ש העובדים"ע



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

 :היזון חוזר מסכם חודשי

 

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

 במערכות הגוף המוסדי



 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 פיגורים בגין 
 

 לחודש ועד מועד   16-מה)תקופת הפיגור 
 

 בגובה ריבית הפיגורים בשל , (התשלום בפועל
 

 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

 

     50לגבי מעביד המעסיק לפחות  1.7.2016

 עובדים              

 

   50-לגבי מעביד המעסיק פחות מ 1.1.2017

 עובדים               



 לקופת גמל   תשלומים 

 :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



 חוב מעביד לקופת הגמל

 :בחוק הגנת השכר 'א 19דגשים לסעיף  

סכומים שלא העביר מעסיק לקופת הגמל תוך  •
יחשבו  כמולןיום מהיום בו נחשב השכר  21

 כשכר מולן

 

סכום שמעביד חייב לקופת גמל יראו לעניין •
זכויות העובד כלפי קופת הגמל כאילו שולם  

 במועדו

 



 חוב מעביד לקופת הגמל

קופת גמל רשאית לפעול מול העובד והמעביד •
 לעניין חוב המעסיק

 

קופת גמל יכולה להשתחרר מחובתה רק אם •
פנתה לבית דין לעבודה וזה קבע בצו את 

                      –שחרורה מאותו מועד ואילך
 לא רטרואקטיבית



 חוב מעביד לקופת הגמל

 :הפרקטיקה

 

בית הדין לעבודה קבע שעל קופת גמל לעשות  
 .                                כל שביכולתה לגביית חוב

 

אין די במשלוח מכתבים בדבר החוב לעובד  
ולמעביד ועליה לנקוט בהליכים משפטיים 

 .ממשיים



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 העובד שומר על זכויותיו



 קופת גמל להפקדות מעסיק
 ברירת מחדל

 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2016במרץ  13 -ב

 

 אשר קבע שהפקדות מעסיק לקופת גמל  , 2016-9-6

 

 ,  לזכות עובד שלא מילא טופס הצטרפות לקופת גמל

 

 . תתאפשר רק לקופה שהוגדרה כברירת מחדל



 קופת גמל להפקדות מעסיק
 ברירת מחדל

 :קופת גמל ברירת מחדל תהיה אחת מאלה

 

י הממונה על  "קרן פנסיה חדשה מקיפה שנקבעה ע•
 כקרן ברירת מחדלשוק ההון 

 

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

 כקופת ברירת מחדלתחרותי 



 קופת גמל להפקדות מעסיק
 קרן ברירת מחדל

הממונה על שוק ההון יקבע שתי קרנות פנסיה  •

 שנים 3-אחת ל, חדשות מקיפות לפחות

הממונה יקבע קריטריונים לבחירת קרן ברירת •

 מחדל וביניהם שיעור דמי הניהול

הקריטריונים יתנו יתרון לקרנות פנסיה קטנות •
 (5%-כאלה שהיקף ההפקדות אליהן היה נמוך מ)

 שנים 10דמי הניהול יובטחו למשך •



 קופת גמל להפקדות מעסיק
 קופת ברירת מחדל

 המעסיק או ארגון עובדים ביצעו הליך תחרותי  •

 הפתוח לכל קופות הגמל מאותו סוג   

ההסכם עם קופת ברירת המחדל יהיה לתקופה  •

 שנים 5שלא תעלה על 

הקריטריונים והמשקלות יפורסמו ויהיו שקופים  •

 לכל המתמודדים בהליך התחרותי

 

 



 קופת גמל להפקדות מעסיק
 קופת ברירת מחדל

בחירת קופת ברירת מחדל תתבסס על הקריטריונים  

 :הבאים בלבד

 מדד השירות שפרסם הממונה על שוק ההון•

שנים של מסלול ההשקעות המהווה   5-התשואה ב•

 מסלול ברירת המחדל בקופה

שיעור דמי הניהול המוצע לעובדים                  •
 (50%-משקל קריטריון זה לא יפחת מ)



 קופת גמל להפקדות מעסיק
 קופת ברירת מחדל

 :קופת ברירת המחדל תהיה

 

 זו שזכתה בניקוד הגבוה במדרג המציעים



 קופת גמל להפקדות מעסיק
 קופת ברירת מחדל

 :קופת ברירת המחדל לא תהיה

 

אם גוף הקשור לה מספק שירותי סליקה למעסיק או  
משווק לעובדים כיסויים ביטוחים אשר לא משולמים  

אלא אם דמי הניהול שהציע היו הנמוכים , י העובד"ע
 ביותר בהליך התחרותי

 

 אם צד קשור לה מעניק למעסיק טובת הנאה כלשהי



 
 
 
 
 
 

 תודה על ההקשבה


