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 צירוף עובד לתכנית פנסיונית•

 

 הפקדות לזכות עובד בתכנית פנסיונית•

 

 קרן פנסיה ברירת מחדל•



נכנס לתוקפו צו ההרחבה   2008בראשית שנת 
 :לפנסיה חובה במשק אשר קבע

 
אשר מועסק או יועסק בכל .... כל עובד. א.3"

,  יהיה זכאי להיות מבוטח על פי צו זה, מקום עבודה
בפנסיה מקיפה ... ולבחור בהודעה בכתב למעסיקו

לרבות קופת גמל לקצבה שבה יהיה 
ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ...מבוטח

 ..."  ונכות



לא הודיע העובד למעסיקו בכתב על . ב.3"
על הקופה שבה בחר להיות מבוטח ... בחירתו

בקרן פנסיה ... ובטח אותו המעסיק, כאמור לעיל
 ."מקיפה חדשה

 
אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של . ג.3"

 ".  העובד לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת



העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני . ... ה.6"
  6מיד בתום ... ולביצוע ההפרשות על פי צו זה

תקופת   -להלן)חודשים מתחילת העבודה 
 (.  המתנה



 . ... ה.6"
עובד שיתקבל כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני  

יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל ביום , כלשהו
ההפרשות  ...: הראשון לעבודתו בשיעורים שנקבעו

 -חודשי עבודה או בתום שנת המס 3יבוצעו לאחר 
רטרואקטיבית ליום , המועד המוקדם מבניהם

תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו 
 ;תקופת המתנה  האמורה



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

 .זכאי לבחור את קופת הגמל בה יחסוך
 



 ... עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל" 
 

 כל קופת גמל המיועדת , בכל עת, רשאי לבחור
 

 לצורך הפקדת תשלומיו ... למטרה שנקבעה
 

 ... "  ותשלומי מעבידו



 ומעבידו של העובד כאמור לא יתנה את  " ... 
 

 תשלום הכספים לקופת גמל בעד עובדו בכך 
 

 שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד 
 

 ... "  מתוך רשימה מסוימת של קופות



   19-אשר בוצע ב, לחוק 14ובמסגרת תיקון 
 

 הורחבה זכות הבחירה של העובד  2015בנובמבר 
 

 . גם לעניין קבלת שירותי שיווק פנסיוני



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 גמל

 ...לקופת גמל



מעבידו של עובד כאמור לא יתנה את הפקדת "...
הכספים לקופת גמל בעד עובדו או מתן טובת  

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

 ."    יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופות גמל



 לחוק שמי שהפר את  'א 49וגם נקבע בסעיף 
 

  1לחוק דינו מאסר שנה או קנס בגובה  20סעיף 
 

 .₪מיליון 



נס ערערה על הקנס ובית המשפט ביטל אותו בחודש יולי  
 .בחודש יולי



 .בחודש יולי



 .בחודש יולי



 .בחודש יולי



צו ההרחבה לפנסיה חובה קבע את שיעורי 
אשר עלו לאורך השנים ומאז  , ההפקדה לפנסיה

 :יהיה לפחות 2017ראשית 
 

   6%           -תגמולי עובד 
 

 6.5%     -תגמולי מעסיק 
 

   6%   -על חשבון פיצויים 



 י צו ההרחבה לפנסיה חובה נדרש המעסיק  "עפ
 

 לרכוש עבור העובד כיסוי למקרה אובדן כושר  
 

 .משכרו של העובד 75%עבודה להבטחת 
 
 
 



 במסגרת קרן פנסיה מקיפה חדשה בעצם צירוף 
 

 העובד לקרן נרכש גם כיסוי למקרה של אובדן  
 

 כושר עבודה
 
 
 



גמל נדרש   /היה וההפקדות נעשות לקופת ביטוח
המעסיק לרכוש עבור העובד כיסוי למקרה  

 .ע.כ.א
 ,אז

+ שיעור הפקדות המעסיק לתגמולי מעסיק 
 .  6.5%-יסתכמו ב. ע.כ.א

  1.5%עולה על  הביטוחיהיה ועלות הכיסוי 
יממנו  ( 2.5%עד )לתגמולים והיתרה  5%יופקדו 

 הביטוחירכישת הכיסוי 



 -זיכוי חשבון קופת הגמל 
 השקעות

 י המעסיק למוצר פנסיוני"הפקדות כספים ע

  -זיכוי חשבונות החוסכים 
 העובדים



 
 



הוראות  , כרטיסי אשראי, שיקים, העברות)מפקידים איך שרוצים 

 .....(חשבון נאמנות, קבע

 
ממשקים וקבצים כיד הדמיון על כל  )מדווחים איך שרוצים 

 .....(אחד

 
ישירות  , הסוכן, פאקס, באמצעות מייל)מודיעים לגוף המוסדי 

 ....(לגוף המוסדי
 

מתי  , איך שרוצה, מי שרוצה, אופציונלי בלבד)היזון חוזר ובקרה 

 ....(שרוצה
 

 איש הישר בעיניו יעשה



 :התוצאה
 
 ש החוסך"פגיעה בזכויות הנצברות ע•
 
 פגיעה בכיסויים הביטוחים של החוסך•
 
דרישות שווא של הגוף המוסדי למעסיק על •

 פיגור בהפקדות
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 :משרד האוצר פעל
 
להקמת מערכת מרכזית דיגיטלית להעברת מידע •

 מסלקה פנסיונית -וביצוע פעולות במוצר פנסיוני
 
קופות  )לפרסם תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים •

 2014ד "תשע( תשלומים לקופת גמל()גמל
 
לקביעת כללים אחידים לאופן פעילות מעסיק לעניין  •

 הפקדות והפסקת הפקדות למוצר פנסיוני של עובדיו

 



 :משרד האוצר פעל
 
מפרסמת רשות שוק ההון חוזר   2017בנובמבר  8-וב•

אופן הפקדת " 2017-9-19גופים מוסדיים מספר 
 "תשלומים לקופת גמל

 



 :נקבע שהפקדות למוצר פנסיוני יבוצעו באמצעות
 
 כרטיס אשראי•
 
 העברה בנקאית•
 
 שובר תשלום•
 
 הרשאה לחיוב חשבון•
 
 (ומעסיקים קטנים שנה נוספת 1.9.2019עד )שיק •
 

 



 :הפקדה למוצר פנסיוני תבוצע במועד המוקדם מבין
 
 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת 7•
 
ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם   15•

 משכורת לעובד



 כללים לדיווח על הפקדות מעסיק
 ,  מעסיק נדרש להעביר לגוף המוסדי עבור כל הפקדה

 
 , המוצר הפנסיוני, דיווח אשר יכלול פרטים על המעסיק

 
 אופן הפקדת הכספים ופרטי העובד לזכותו מבוצעת 

 
 כולל מספר הטלפון הסלולארי של העובדההפקדה 

 
חל איסור לבצע שינויים בקובץ הדיווח המופק ממערכת  

 השכר
 (2017חוזר  נובמבר )

 



 כללים לדיווח על הפסקת הפקדות
 מעסיק יעביר לגוף המוסדי מידע לגבי כל עובד שבעדו  

 
 במועד בו הועבר מידע לגבי )הופסקו ההפקדות 

 
 מידי חודש ואת סיבת ( ההפקדות לשאר העובדים

 
 חופשה , תאונת עבודה, ת"חל)הפסקת התשלומים 

 
 (  'וכומיוחדת 



 כללים לדיווח על הפסקת הפקדות
 

 :הדיווח על הפסקת הפקדות ימשך עד
 
 סיום יחסי עובד מעביד•
 
 ניוד הכספים בידי העובד•

 



 דיווח על הפסקת הפקדות
 

 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 הפקדות
 

 עם קבלת הודעת מעסיק על הפסקת עבודתו של  
 

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

 השלכות הדבר על זכויותיו  , הודעת המעסיק
 

 .והאפשרויות העומדות בפניו
 

 למייל ובהעדרם בדואר /את ההודעה ישלח לסלולארי



 הפסקת הפקדות
 

 הופסקו הפקדות מעסיק ולא התקבל כל דיווח בגוף  
 

 המוסדי הוא נדרש להודיע לעובד ולמעסיקו על 
 

 .  הפסקת ההפקדות וההשפעה על זכויותיו של העובד
 

 המעסיק יחזור הגוף המוסדי   /בהעדר תגובה מן העובד
 

 .חודשים 3על ההודעה בחלוף 



 משוב הגוף המוסדי למעסיק
 

 הגוף המנהל נדרש להעביר למעסיק משוב בעקבות  
 

 קבלת דיווח מטעמו על ההפקדות לזכות עובדיו במוצר  
 

 הפנסיוני



 היזון חוזר ראשוני
 

 שעות מן הדיווח על הפקדת הכספים או על  3תוך 
 

 הפסקת הפקדות ידווח הגוף המוסדי למעסיק על 
 

 תקינותו הטכנית של הדיווח



 היזון חוזר מסכם
 

 ימי עסקים מן הדיווח על הפקדת כספים ידווח   5תוך 
 

 ש העובדים"רישום הזכויות עהגוף המוסדי למעסיק על 
 

לא השלים את הטיפול יודיע למעסיק וישלים את 
 .ימי עסקים נוספים 10הטיפול תוך 



 היזון חוזר מסכם חודשי
 

 לכל חודש יודיע הגוף המוסדי למעסיק על  15-עד ה
 

 השלמת קליטת המידע ורישום הזכויות במערכות שלו



 היזון חוזר מסכם שנתי
 

 בפברואר של השנה העוקבת יודיע הגוף   28-עד ה
 

 רישום הסכומים שהופקדו לזכות  המוסדי למעסיק על 
 

 כל עובד בשנה שהסתימה תוך פירוט חלקי החשבון



 מעסיק אשר פיגר בהפקדות לזכות עובדיו במוצר 
 

 פנסיוני יהיה חייב בתשלום ריבית פיגורים בגין תקופת 
 

 ,  (לחודש ועד מועד התשלום בפועל 16-מה)הפיגור 
 

 בגובה ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים  
 

 במערכת 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 הכספים  

 .ימי עסקים ממועד האישור 5תוך 

 



 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



 עובדים 100-מעסיק לו למעלה מ - 1.2.2016
 

  100-עובדים ולא יותר מ 50מעסיק לו לפחות  -1.2.2017
 עובדים

 
  50 -עובדים ולא יותר מ 20מעסיק לו לפחות  - 1.2.2018

 עובדים
 

 עובדים 20-מעסיק לו פחות מ – 1.2.2019



 :מעסיק פטור מיישום התקנות אם
 
 עובדים 5הוא מעסיק עד •
 
באמצעות כרטיס , מפקיד מידי חודש סכומים זהים•

 אשראי או הרשאה לחיוב חשבון
 
 לראשונה העביר קובץ בהתאם לתקנות•
 
 הגוף המוסדי אישר למעסיק שלא לדווח מידי חודש•



קובע הוראות חדשות לעניין  2017חוזר האוצר מנובמבר 
 :השירות שנדרש גוף מוסדי להעניק למעסיק

 
לאפשר למעסיק לצפות במידע על הפקדות שביצע  •

לזכות עובדיו באזור אישי באתר האינטרנט של הגוף 
 המוסדי

 
 להעמיד מוקד טלפון ייעודי למעסיקים•
 
 לייעד כתובת דואר אלקטרוני למעסיקים•
 

 



 :לטיפול בפניות מעסיקים .S.L.Aנקבע 
 

 גוף מוסדי נדרש 
 

 שעות 3לאשר קבלת פניית מעסיק תוך 
 

 ימי עסקים 5ולהשיב לפנייה תוך 





 מערכת יחסים הטומנת בחובה פוטנציאל לסבסוד צולב

 
 הסוכן מעניק שירותים למעסיק•

 
 הסוכן מעניק שירותי שיווק פנסיוני לעובד•

 
 

בפועל המעסיק לא משלם עבור השירות והעובדים 
 משלמים ביוקר

 



חוסך בתכנית פנסיונית משלם עבור ניהול הכספים  דמי 
 .ניהול

מן  /מן הצבירה)ההסדר החוקי קובע סוגי דמי ניהול 
 .ותקרות דמי ניהול בכל מוצר פנסיוני( ההפקדות

 

דמי ניהול   תקרת
 שנתיים מן החיסכון

תקרת דמי ניהול מן  
 ההפקדות

 6% 0.5% קרן פנסיה מקיפה
קופת גמל  

,  לחיסכון/לתגמולים
ביטוח  , להשקעה

מנהלים וקרן פנסיה 
 כללית

1.05% 4% 

 - 2% קרן השתלמות







 
 
 



 
 

 הפרדה בין שרותי התפעול הניתנים למעסיק לבין  
 
 

 שירותי השיווק הפנסיוני הניתנים לעובד



 מבוצע תיקון בחוק הפיקוח על שירותים   2015בנובמבר 
 

 (  שיווק ומערכת סליקה פנסיונית, ייעוץ)פיננסיים 
 

 אשר אוסר על מי שעוסק בשיווק פנסיוני  , 2005ה "תשס
 

 לתת שירותי תפעול למעסיק בגין אותם עובדים אלא  
 

 , אם יגבה מן המעסיק דמי סליקה עבור שירותי התפעול
 

 בגין כל עובד  

 



 עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו לא  "ב  3סעיף 
 

 ייתנו שרותי תפעול למעביד שבעבור עובדיו הם נותנים  
 

 :אלא אם כן התקיימו כל אלה, שיווק פנסיוני
 

 



 
הסוכן הפנסיוני יגבה מהמעביד בלבד בכל חודש ( 1)

 .בעד שירותי התפעול בעבור כל עובד, דמי סליקה
 

 :דמי הסליקה לא יפחתו מן הגבוה מבין
 

 י המעסיק  "מהתשלומים שהופקדו ע 0.6%
 

 בגין כל עובד₪  10.5או 

 



 :כאשר שירותי התפעול הוגדרו
 

 כהפקדת כספים לזכות עובדים במוצר פנסיוני
 

 כהעברת מידע בקשר לאותן הפקדות
 

 כטיפול במשוב ובקרה על הפקדות

 



 :ואז החברה המנהלת את המוצר הפנסיוני נדרשת
 

להקטין את דמי הניהול שמשלם העובד בגובה דמי 
 הסליקה

 
 להקטין את התגמול של הסוכן בשיעור דמי הסליקה



עמלת ההפצה שמשלם גוף מוסדי ( ... א()2")
תפחת בשיעור דמי , לסוכן הביטוח הפנסיוני

 ....הסליקה שמשלם לו המעביד
 
 
דמי הניהול שישלם עובד לגביו שולמו דמי ( ב)

יפחתו בשיעור הפחתת עמלת ... סליקה כאמור
 ."  ההפצה לפי פסקת המשנה האמורה



 
 

 קביעת קרן פנסיה ברירת מחדל



 מפרסם משרד האוצר הנחייה  2016ביולי  3 -ב
 

 הקובעת שהפקדות מעסיק לתכנית פנסיונית 
 

 אשר לא מילא טופס הצטרפות , ש עובד"ע
 

 תתאפשר רק לתכנית פנסיונית אשר  , לתכנית
 

 הוגדרה כברירת מחדל



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

 
י "קרן פנסיה חדשה מקיפה אשר נקבעה ע•

 רשות שוק ההון כקרן ברירת מחדל
 
קופה לקצבה וקרן השתלמות שנבחרו בידי  •

לאחר שבוצע הליך , מעסיק או ארגון עובדים
 תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל 



 לאחר שניהלה מכרז לבחירת , רשות שוק ההון
 

   1 -קרן פנסיה שתהווה ברירת מחדל פרסמה ב
 

 אשר  , את שמות שתי הקרנות, 2016באוגוסט 
 

 קרנות , למשך שנתיים, 2016מהוות מאז נובמבר 
 

 (2019-אלא אם כן יש הסכם תקף ולא מאוחר מ)ברירת מחדל 



דמי ניהול שנתיים  
 מן הצבירה

דמי ניהול מן 
 ההפקדות

 מיטב דש
 

0.01% 1.31% 

 אלדוביהלמן 
 

0.001% 1.49% 



 מעסיק או ארגון עובדים רשאים לקבוע קופת 
 

 קרן השתלמות כברירת מחדל עבור  /גמל
 

 אם ביצעו הליך תחרותי, עובדיהם



 :ההליך התחרותי
 

 יהיה פתוח לכל קופות הגמל מאותו סוג•
 
הקריטריונים והמשקלות יפורסמו מראש לכל  •

 המתמודדים
 
בסיום ההליך ייחתם הסכם עם הזוכה לתקופה  •

 שנים 5שלא תעלה על 



 :הקריטריונים בהליך התחרותי יהיו
 

 מדד שירות שפרסמה רשות שוק ההון•
 
 השנים האחרונות 5 -תשואת הקופה ב•
 
שיעור דמי הניהול המוצע                                        •

 (50%-משקל קריטריון זה לא יפחת מ)



 :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



 27סער בן 
 

 ₪  9,000שכרו המבוטח 
 

 מפקיד לקרן פנסיה מקיפה
 

6% ,6.5% ,8.3% 
 

 מסלול ביטוח כללי



דמי ניהול: 

 ,מן הצבירה 0.01%

 מן ההפקדות 1.31%

 

 :67בגיל 

 ₪ 2,197,716: צבירה

 ₪  11,141: קצבת זקנה

 

דמי ניהול: 

 ,מן הצבירה 0.5%

 מן ההפקדות 6%

 

 :67בגיל 

 ₪ 1,844,247: צבירה

 ₪  9,349: קצבת זקנה



 תודה על ההקשבה  
 
 

 ובהצלחה


