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 לרבות נתונים המפורטים בדוגמאות  )כל המידע האמור במצגת זו

הינו בבחינת מידע כללי שתכליתו הסברה  , (החישוביות המובאות

 .והבהרה בלבד

( לרבות בענייני מס) חוות דעת או ייעוץ כלשהו , הוא אינו מהווה המלצה

פי  -או פיננסי בידי בעל רישיון על/שיווק פנסיוני ו או או תחליף לייעוץ/ו

 ,  דין

המתחשב בצרכים ובנתונים הפרטניים של כל אדם  . 

 

על  . ההסתמכות על המידע האמור הינה באחריות המשתמש בלבד

המשתמש במידע לקבל עצה מקצועית בנפרד לכל פעולה בקשר  

 .לנושאים הנדונים לעיל

 



 (יוני)תמונת מצב נכסים  2016–השוק הפנסיוני 

 

מיליארד   4)ח "מיליארד ש 232.5-הנכסים בפנסיה מגיעים ל

(בקרנות כלליות  

 

מתוך זה קרנות )ח "מיליארד ש 386-הנכסים בגמל מגיעים ל

(מיליארד 174-השתלמות כ  

 

מיליארד  97)מיליארד  248-הנכסים בביטוח מגיעים ל

(2004-בפוליסות מ  



 מה מאפיין את השוק 

  עובד -מעסיק -סוכן היחסים מערכת הסדרת•

 מעסיקים ממשק •

 ביטוח סוכן גם לבחור העובד זכות  •

 מחדל ברירת פנסית קרן •

 



 המשך -מה מאפיין את השוק 

    ולאחר 6.25% -ל ההפקדה אחוזי להגדלת הרחבה וצו קיבוצי הסכם •

   יולי) עובד 6% מכן ולאחר 5.75%-ל ועובד תגמולים מעביד 6.5%-ל מכן  

 .(בהתאמה 2017 וינואר 2016  

 פנסיה בקרנות אחרי עקוב •

 גיל מוטה מסלול •

 הפנסיה לנושא הצרכנים של ועולה הולכת מודעות •

 ובעולם בארץ אפסית ריבית •



 עובד -מעסיק -סוכן 

     סליקה ומערכות שיווק יעוץ) פיננסים שרותים על הפיקוח חוק במסגרת•

 :כי נקבע (פנסיוניות  

 :תפעול שרותי וגם שיווק שרותי גם נותן הביטוח סוכן כאשר 

  0.6% : מבין הגבוה את הביטוח לסוכן לשלם מחוייב המעסיק יהיה1.

   .מ"מע בתוספת הסכומים שני, ח"ש 10.5 או הנגביית מהפרמיה

 העובד של לתוכניותיו יוחזר זה סכום2.

 מחדל ברירת פנסיה קרן תוגדר3.



 שרותי תפעול -עובד -מעסיק -סוכן 

 מאלה אחד :תפעול שרותי הוגדרו•

 

 .הפקדת כספים לגוף מוסדי בעבור עובדי המעסיק1.

 

 (.ממשק אחיד)העברת מידע אגב הפקדות כספים 2.

 

 (.היזון חוזר)טיפול במשוב  בין המעסיק לגוף המוסדי 3.

 

 .פעולות תפעול נוספות שיקבע הממונה4.

 

 



 ממשק מעסיקים -מעסיק -סוכן 

  בממשק ההפקדות בגין הנתונים העברת עובדים 100 מעל עסקים•

 אחיד

 המעסיקים כל בהדרגה יוכנסו•

  שהוקמו יעודיים גופים ,מוסדי גוף של אתר ,שכר לשכות -לדווח ניתן•

 הסדר מנהלי ,כך לשם

 

 



 זכות העובד לבחור -עובד -מעסיק -סוכן 

  הרחבת -גמל קופת פיננסים שרותים על הפיקוח לחוק 20 סעיף שינוי•

 .לבחור העובד של זכותו

  גם לבחור הזכות כיום -בלבד פנסיוני מוצר לבחור הזכות בעבר אם•

 .פנסיוני סוכן

 



 קרן פנסיה ברירת מחדל -מעסיק -סוכן 

 .מחדל ברירת פנסיה קרנות נקבעו•

  בחרו שלא עובדים יצורפו שאליה קרן הינה מחדל ברירת פנסיה קרן•

 .סוציאלים תנאים לקבלת זכאותם שעד בתקופה אחרת

 (מידי מסובך) מחדל ברירת פנסיה לקרן מכרז לבצע יוכל מעסיק כל•

  הקרנות המחדל ברירת קרנות שתי יהיו מכרז יערוך ולא במידה•

 ההון שוק על הממונה ידי על שנבחרו

  המוקדם החידוש תאריך או 2019 מרץ עד בתוקף קיימים הסכמים•

 מביניהם

 

 



 קרנות פנסיה ברירת מחדל

 לפחות שנים 10-ל מובטחים ניהול דמי•

 אלדובי והלמן דש מיטב של הפנסיה קרנות נבחרו 2016 מנובמבר•

 לשנתים היא הבחירה•

 :הניהול דמי•

 מהצבירה 0.01% ,מההפקדה 1.31% -דש מיטב 

   מהצבירה 0.001% ,מההפקדה 1.49% -אלדובי הלמן 

 

 

 



 הסכם בדבר הגדלת אחוזי ההפקדות

 ההרחבה צו מצורף•

 פנסיה ובקרנות בפוליסות תפעוליות משמעויות•

  ההגדלה לבצע ניתן היכן•

 

 

 



 13תיקון  -עקוב אחרי בקרנות הפנסיה

 אחת פנסיה מקרן יותר הציבור לרוב :הבעיה•

 50%-מ למעלה החדשות הפנסיה בקרנות המוקפאים העמיתים כמות•

 למקסימום עולים שלו הניהול דמי לרוב מוקפא הופך עמית כאשר•

 מסויימים בתנאים פנסיה בקרנות וותק לאחד ניתן•

  לתוכה "תאחד" היא פעילה מקיפה פנסיה קרן לעמית כאשר כי קביעה•

 אחרת העמית ביקש כן אם אלא המוקפאות הפנסיה קרנות כלל את

 

 

 



 בראי הלקוח 13תיקון 

 

 

 

 

150,000 

 15,000:שכר מבוטח 

 100,00: צבירה

 עמית לא פעיל בקרן א

 עמית פעיל בקרן ב

 :לפעיל-ניוד מלא פעיל 

 

 הקטנת סכום ביטוח1.

 שני הסכומים במנגנון הדדי2.

 הקטנת עלויות ביטוח 3.

 באגח מיועד 250,000-מ 430%.



 בראי הלקוח 13תיקון 

 

 

 

 

150,000 

 15,000:שכר מבוטח 

 100,00: צבירה

 עמית לא פעיל בקרן א

 עמית פעיל בקרן ב

 השארת המצב כמו שהוא

 

 דמי ניהול מלאים בלא פעיל1.

 שני הסכומים במנגנון הדדי2.

 אין הקטנת עלויות ביטוח 3.

 תשלום שני הסכומים כקיצבת שארים בפטירה4.

 ח באגח מיועד"ש 250,000-מ 530%.

 



 בראי הלקוח 13תיקון 

 

 

 

 

150,000 

 15,000:שכר מבוטח 

 100,00: צבירה

 עמית לא פעיל בקרן א

 עמית פעיל בקרן ב

 ביטוח/ניוד לגמל 

 

 הוצאת סכום א מהדדיות1.

 אין הקטנת עלויות ביטוח 2.

 תשלום סכום א כחד פעמי למוטבים3.

 ובקרן הפנסיה כקיצבת שארים במקרה פטירה 

 ח באגח מיועד"ש 100,000-מ 30% 4

 



 2016ינואר  -מסלול מוטה גיל

 בהשקעות לסיכון החשיפה רמת את אוטומטי באופן המפחית מסלול•

 ומעלה 60-ו 50-60 בין ,50 גיל עד חלוקה החברות רב•

 חדשים למצטרפים המחדל ברירת מסלול•

 אחרים מסלולים לבחור ניתן•

  בנכס השקעה 75% מינימום ,חברה לכל 10 עד -מתמחים מסלולים•

 המתמחה

 ביקשו כן אם אלא גיל מוטה למסלול עוברים אינם הקיימים העמיתים•

 1.1.2017-מ החל 2004 טרום לפוליסות•

 

 



 ?מה מאפיין את השוק 

 כתבות וניתוחים בנושא הפנסיה 

 

 



 מודעות ודיון בנושא הפנסיה 

 האם. הפנסיה שלנו נאכלת

 ?יש מי שיעצור את זה

 וממשלות העולם אובדות עצות -העלייה בתוחלת החיים והירידה בתשואות מקצצות בפנסיות 

   אקונומיסט

20.10.2016 07:23 

 תגובות30 

 
 הדרך להגיע לחיסכון פנסיוני הולם: חושבים קדימה

 גם המדינה מעודדת חיסכון ארוך טווח ומעניקה זיכוי ממס הכנסה■ חיסכון מגיל צעיר מאפשר לכסף לצבור תשואה גבוהה ומבטיח לנו עתיד כלכלי 

18/10/2016 ,12:20 

 
 אפליקציה ישראלית מציעה לעשות לכם סדר במוצרי הפנסיה

איזה מסלול פנסיוני הוא   שייסיע להבין באופן, הביטוח והחיסכון, מנהלת ומייעלת את כל תוכניות הפנסיה, מנטרת( רובין הוד) RobinHoodאפליקציית 

 העדיף לכל צרכן

06/10/2016 ,11:54  

   יוסי ניסן

 מיליארד שקל 22הגמל וקרנות השתלמות צברו , הפנסיה החדשה

 ?מיהם הגופים שבולטים לחיוב ולשלילה■ ללא קשר לתשואות בשוקי ההון , תתאפיין בצמיחת הכספים שזורמים למנהלי החסכונות 2016גם 

06/10/2016 ,06:30  

 רון שטיין

 בישראל שתי מדינות לשני סוגי עובדים -חוק הפנסיה לעצמאים : דעה  

הניסוח הנוכחי של החוק פוגע בהם וביכולתם להתפרנס בעת  ■ כפי שסוכם והובטח , יש לקוות כי משרד האוצר יתעשת ויתקן את חוק הפנסיה לעצמאים

 סגירת העסק או בהגיעם לגיל פרישה

29/09/2016 ,10:12 

 ירון גינדי 
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 10.7.2016 -מגדל מקפת משלימה -איזון אקטוארי

   

 
 

 

 החוסכים מסבסדים את הפנסיונרים: נחשף הבור של קרן הפנסיה מקפת המשלימה
( מיליון שקל 15כ־) 2.67%וגרם לגירעון של , קיבוץ שהפקיד בקרן עשרות מיליוני שקלים ביצע משיכת קצבאות גדולה לחבריו  

. על חשבון החוסכים הפעילים  

 

בתקופה של ריבית אפסית 4%כישלון האוצר בפתרון בעיית הריבית הצפויה של : הסיבה  

 

 , חות השנתיים"כשעמיתי קרן הפנסיה מקפת משלימה של מגדל קיבלו את הדו

 . 2.67%הם נדהמו לגלות שהגירעון האקטוארי של הקרן הוא 

 .  מהנכסים שצברו בקרן 3%העמיתים איבדו כמעט , במילים אחרות

 , הסיבה לכך היא פרישה לגמלאות של קבוצה גדולה של חוסכים בקרן

 .מיליון שקל 40שחסכונותיהם מסתכמים ב־
 

 

https://twitter.com/share?url=http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3692647,00.html&text=%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A3%20%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94%3a%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%91%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D


 איזון אקטוארי דוגמא

   

 



 הפחתת תקרות למס

  השכר וחצי מפעמים 7.5% מעל מעסיק תגמולי 1.1.2016-מ החל•

  ח"ש 23,660 שכר – העובד בידי במס מחויבים במשק הממוצע

 .ח"ש 1774.5 – הפקדה

 ללקוח פנסיוני בתכנון גדולה מקצועיות מחייב 190 תיקון עם בשילוב•

 מוכרת וקיצבה מזכה קצבה•

 הקיזוז נוסחת•

 

 

 

 



 ח דוגמא"ש 30,000שכר 

 

 ח"ש 30,000שכר  -35גבר בן •

 

 .תגמולים 7.5%, פיצויים 8.33% -הפקדות מעביד •

 

 .תגמולים 7%הפקדות עובד  •

 

 .5%עלות ביטוח , 0.25%,  3%דמי ניהול , 4%: תשואה  •

 

 .ח"ש 27,500: פנסיה. ח"ש 5,500,000( : 67גיל )צבירה  •

 

 (?28.7%יחס )? ח"ש 26,000או ? 23,500: נטו •

 

 



 תודה רבה על ההקשבה
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