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בין זכויות העובד לחובות המעסיק



חובתו החוקית של המעסיק

מעסיק נדרש לבטח את עובדיו באמצעות קופת  

אשר כוללת כיסויים למקרה מוות ונכות, גמל לקצבה



חובתו החוקית  

של המעסיק

נכנס לתוקפו צו  2008בראשית שנת 
:ההרחבה לפנסיה חובה במשק שקבע

אשר מועסק או ... כל עובד. א.3"
יהיה זכאי  , יועסק בכל מקום עבודה

ולבחור  , י צו זה"להיות מבוטח עפ
בפנסיה  ...בהודעה בכתב למעסיקו

מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה שבה  
ובלבד שתכלול גם ... יהיה מבוטח

..."כיסויים למקרה מוות ונכות



 מציאות של כשלים

 החושפת את

המעסיק לסיכונים



לא מפקידים לתוכנית פנסיונית

:  המציאות הבעייתית•

שרה עובדת במשק בית  במשך עשור אך לא מבוצעות  •
.לזכותה הפקדות בתוכנית פנסיונית





ההפרה

חובה על המעסיק להפקיד  

לתוכנית פנסיונית הכוללת  
כיסוי למקרה מוות ואובדן  

כושר עבודה



מהי התוכנית  

הפנסיונית בה 

נדרש המעסיק  

?להפקיד 

קרן פנסיה מקיפה

משלימה/קרן פנסיה כללית

לחיסכון/קופת גמל לתגמולים

ביטוח מנהלים–קופת ביטוח 



קרן פנסיה מקיפה חדשה

:תוכנית חיסכון פנסיונית המבטיחה תשלום

/לכל החיים מגיל הפרישה למבוטח ולבןקצבת זקנה
בת זוגו

במקרה של אובדן כושר עבודהקצבת נכות

בת זוגו של המבוטח לכל החיים /לבןקצבת שאירים
21ולילדיו עד גיל 



קרן פנסיה מקיפה חדשה

בקרן פנסיה מקיפה חדשה יש תקרה להפקדות בגובה 
.מפעמיים השכר הממוצע במשק20.5%



קרן פנסיה כללית משלימה

/מבטיחה קצבה לכל החיים מגיל הפרישה לחוסך ולבן
.בת זוגו

.אין מגבלת הפקדה

מאפשרת הפקדת סכומים חד פעמיים והמרתם  
.לקצבה חודשית

.כוללת או לא כיסויים ביטוחים



לחיסכון/קופת גמל לתגמולים 

תוכנית פנסיונית אשר מאפשרת להפקיד כספים לשם  
.יצירת חיסכון לגיל הפרישה

.הוניים-2007כספים אשר הופקדו עד •

.מיועדים לקצבה-2008כספים המופקדים מאז •

.  ללא כיסויים ביטוחים•



ביטוח מנהלים–קופת ביטוח לקצבה 

פוליסת ביטוח המבטיחה תשלום קצבה חודשית 
.למבוטח עם הגיעו לגיל הפרישה

ללא כיסויים ביטוחים ויש לצרף לפוליסה כיסויים  
.למקרה נכות ומוות



מתחילים לעבוד

,ברק סיים לימודיו

, חיפש עבודה

,  היה מועמד

,  עבר ראיונות

,  המלצות

סיווג  

או אז קיבל מייל...............              והתקבל



From: >
Date: בנוב7, יום ד׳ ' 2018, 9:14

Subject: ייעוץ פנסיוני

To: Barak >

,ברק שלום

.מ"בע******* לפני חתימה על חוזה עליך להיפגש עם משווק פנסיוני מטעם חברת 

נכנס לתוקף חוק חדש אשר דורש מכל מועמד להיכנס למסלקה טרם פגישתו עם 1.12-החל מ
.משווק פנסיוני

.לצורך פניה למסלקה והפקת קוד אימות****** ב מכתב הסבר למועמד חדש ל"מצ

כולל .ז.ת)וצילום תעודה מזהה (עמודים2ב "מצ)חתום כחיפויבצירוף קוד האימותאת 

, "*******"יש להעביר לחגית מחברת ( ספח
: באמצעות המייל hagitr@*******.co.il .לצורך הזמנת החומר מהמסלקה הפנסיונית, 

********-03: טלפון של חגית

יש לכתב אותי על )יש לטפל בנושא עוד היום ולעדכן אותי לאחר שליחת הנתונים לחגית 
(.המייל ששולחים לחגית

.כחיפוישים לב לכך שיש שני עמודים של 

(.ותאריךחתימה , ז.ת, שם)יש למלא את שני העמודים 

,בברכה

********משאבי אנוש חטיבת 

mailto:hagitr@*******.co.il


זכות הבחירה של העובד

:המציאות הבעייתית

המעסיק מייצר מציאות שבה העובד מפקיד לתוכנית  
או באמצעות סוכן מסוים/פנסיונית מסוימת ו



זכות הבחירה של העובד

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

.קופת הגמל בה יחסוך



זכות הבחירה של העובד

רשאי ...עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל" 
כל קופת גמל המיועדת למטרה  , בכל עת, לבחור

לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי  ... שנקבעה
..."מעבידו



זכות הבחירה של העובד

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



זכות הבחירה של העובד

בנובמבר  19-אשר בוצע ב, לחוק14ובמסגרת תיקון 
הורחבה זכות הבחירה של העובד גם לעניין  2015

.קבלת שירותי שיווק פנסיוני



זכות הבחירה של העובד

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

יעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת  , שיווק פנסיוני
...למעט הפקדת כספים לקופת גמל, גמל



זכות הבחירה של העובד

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

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

."פעולות אחרות בקופות גמל



זכות הבחירה של העובד

20שמי שהפר את סעיף , לחוק'א49וגם נקבע בסעיף 
.₪מיליון 1לחוק דינו מאסר שנה או קנס בגובה 



.נס ערערה על הקנס ובית המשפט ביטל אותו בחודש יולי 





:האירוע
המעסיק מתחיל  
להפקיד בחודש 

מסוים לזכות עובדיו  
לקרן  , הוותיקים

פנסיה מסוימת





:האירוע
המעסיק מתחיל  
להפקיד בחודש 

מסוים לזכות עובדיו  
לקרן  , הוותיקים

פנסיה מסוימת

:  הבעיה

פגיעה בזכות הבחירה של 
י הסטת ההפקדות "העובד ע

בידי המעסיק לקרן פנסיה  
מסוימת  





מתי מתחילים  

?להפקיד 

צו ההרחבה לפנסיה חובה 
:קובע

העובד יהיה זכאי  . ..ה.6"
לביטוח הפנסיוני ולביצוע  

מיד  ...ההפרשות על פי צו זה
חודשים מתחילת  6בתום 

(.תקופת המתנה–להלן)עבודתו 



מתי מתחילים  

?להפקיד 

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

יהיה זכאי לביצוע ההפרשות 
החל ביום הראשון לעבודתו  

...:בשיעורים שנקבעו

3ההפרשות יבוצעו לאחר 
חודשי עבודה או



מתי מתחילים  

?להפקיד 

המועד  -בתום שנת המס
, המוקדם מבניהם

רטרואקטיבית ליום תחילת  
עבודתו אצל המעסיק ולא תחול  

;לגביו תקופת המתנה האמורה



:האירוע
לאבי פוליסת ביטוח  

,  1995מאז מנהלים 
ובה מבוצעות  

:הפקדות
,  עובד5%
,  מעסיק5%
פיצויים6%

לכיסוי אובדן  1%-ו
כושר עבודה

:  הבעיה

שיעורי הפקדה נמוכים מן  
הנדרש על פי צו ההרחבה  

לפנסיה חובה



שיעורי ההפקדה

צו ההרחבה לפנסיה חובה קבע את שיעורי ההפקדה 
2017אשר עלו לאורך השנים ומאז ראשית , לפנסיה

:  יהיו לפחות

6%-תגמולי עובד

6.5%-תגמולי מעסיק

6%-על חשבון פיצויים



שיעורי ההפקדה

:  המציאות

התוכנית הפנסיונית של העובד לא מאפשרת הפקדות  
.בשיעורים הקבועים בצו ההרחבה לפנסיה חובה



שיעורי ההפקדה

החובה היא להפקיד לכל הפחות את השיעורים  
.  המפורטים בצו

העדר האפשרות להפקיד לתוכנית מסוימת של העובד 
איננה פוטרת את המעסיק מלבצע את השלמת 

.ש העובד"ההפקדה בתוכנית פנסיונית אחרת ע



:האירוע
חיים שכיר במפעל  

אך  , 12,000₪ושכרו 
ההפקדות לתוכנית  

פנסיונית נעשות בגין  
₪  6,000שכר בסך 

:  הבעיה

השכר המבוטח נמוך מזה 
הנדרש על פי צו ההרחבה  

לפנסיה חובה



ההפרה

בצו ההרחבה . ג5סעיף 
:לפנסיה חובה קובע

חובת הביטוח הפנסיוני  "
תחול על השכר המשולם  

או השכר הממוצע  , לעובד
במשק כפי שיעודכן מזמן  

הנמוך מבין , לזמן
";השניים



:האירוע
המעסיק מפקיד  

לזכותו של דוד על  
8.3%חשבון פיצויים 

תגמולי  לומפקיד 
-מעסיק פחות מ

6.5%.

:  הבעיה

ביצוע הפקדות בשיעור העולה  
על המינימום הנדרש למרכיב  

אחד לא יכול שיהיה על חשבון 
.הפקדה למרכיב אחר



ההפרה

:בצו קובע. א5סעיף 

,  למען הסר ספק"... 
כי במקרה שבו  , מובהר

שיעורי ההפרשות  
חלק העובד )לתגמולים 

נמוכים ( וחלק המעביד
מהשיעורים הקבועים  

,לצו זה...בטבלה



ההפרה

,  ההגדלה של שיעורים אלה
תיעשה בהתאם לשיעורים  

ולמועדים המפורטים  
האמור יחול גם . בטבלה

במקרה שבו שיעור 
ההפרשות לפיצויי פיטורים  

."נמוך מהקבוע בטבלה



ההפרה

צו הרחבה  , יתרה מכך
בדבר הגדלת ההפרשות  

-לביטוח פנסיוני במשק מ
קובע במסגרת סעיף  2016

4:



ההפרה

אין באמור בשיעורי  " ... 
ההפרשות המפורטים  

כדי לגרוע , לעיל3בסעיף 
מזכותם של העובד  
ומעסיקו לסכם על  

."שיעורים גבוהים יותר



:האירוע
אלילזכותו של 

בוצעו הפקדות  
8.3%בשיעור 

לפוליסת ביטוח   
.ח פיצויים"ע

העובד החליף מקום  
עבודה ומעסיקו  

6%החדש מפקיד 
.בלבד

:  הבעיה

שיעור ההפרשה המינימלי  
מן  6%למרכיב הפיצויים הוא 

השכר המבוטח והמעסיק  
מפקיד שיעור זה למרות  

פוליסה של העובד בה בוצעו  
8.3%הפקדות בשיעור 



ההפרה

:קובע3סעיף 

ובלבד שלא יפגע שיעור "... 
ההפרשה לרכיב פיצויי  

:  פיטורים בגין עובד קיים
ושלא יפגע עובד חדש הבא  

עם פוליסה קיימת בשיעורי 
ההפקדה הנקובים  

בפוליסה לרכיב פיצויים



ההפרה
ויחולו בעינינו שיעורים  ) 

לרכיב פיצויים שלא יפחתו  
(מהנקוב בפוליסה



כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה

:  המציאות הבעייתית

המעסיק לא רוכש כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה 
משכרו המבוטח של 75%אשר יבטיח פיצוי בשיעור 

העובד



כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה

מיועד לייצר למבוטח מקור הכנסה חלופי למשכורת 
במקרה של תאונה או מחלה המונעים ממנו לעבוד  

.ולקבל שכר

ביטוח המבטיח תשלום פיצוי חודשי אם עקב מחלה 
.או תאונה נשלל כושר העבודה של המבוטח



ההפרה

י צו ההרחבה לפנסיה  "עפ
חובה נדרש המעסיק  

לרכוש עבור העובד כיסוי 
למקרה אובדן כושר עבודה 

משכרו של  75%להבטחת 
העובד



כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה

בעצם צירוף  , במסגרת קרן פנסיה מקיפה חדשה
נרכש גם כיסוי למקרה של אובדן כושר  , העובד לקרן

עבודה



כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה

גמל נדרש /היה וההפקדות נעשות לקופת ביטוח
.  ע.כ.אהמעסיק לרכוש עבור העובד כיסוי למקרה 

,אז

+  שיעור הפקדות המעסיק למרכיב תגמולי מעסיק 
.6.5%-יסתכמו בע.כ.א



כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה

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

.הביטוחי



:האירוע
מפקיד  המעסיק 

לביטוח מנהלים של 
העובד לרכיב 

-ו5.5%התגמולים 
עבור ביטוח  1%

.  אובדן כושר עבודה
שיעור הכיסוי  

הוא  . ע.כ.אלמקרה 
60%.

:  הבעיה

אין לעובד כיסוי למקרה אובדן  
75%כושר עבודה בשיעור 

משכרו המבוטח



:האירוע
חן מאמן כושר מזה  

. שנים במכון כושר4
מידי חודש מנוכה  

משכרו סכום לקרן  
פנסיה ובמקביל  

נרשם סכום הפקדת 
אך אין  , המעסיק

ש העובד"קרן ע

:  הבעיה

ש "בפועל אין קרן פנסיה ע
אין צבירת כספים על  , העובד

שמו והעובד לא מבוטח למקרה 
מוות ולמקרה אובדן כושר 

עבודה  



ההפרה

אין לזכות העובד הפקדות  
בתוכנית פנסיונית ואין לו 
כיסויים ביטוחים כנדרש  

בצו ההרחבה



העדר כספים בתוכנית הפנסיונית

:נוכו הכספים משכר העובד אבל

נותרו בידי המעסיק שלא העביר לחברה המנהלת

או

ש העובד"הכספים לא עלחברה המנהלת אבל העביר 













:האירוע
הפקדות לזכות  

התוכנית הפנסיונית  
ש העובד נעשות  "ע

.לחודש25מידי 

:  הבעיה

הפקדות לתוכנית פנסיונית  
נעשות באיחור



חובתו החוקית  

של המעסיק

הפקדה לתוכנית פנסיונית  
:תבוצע במועד המוקדם מבין

ימי עסקים מיום תשלום 7
המשכורת

ימים מתום החודש שבעדו 15
על המעסיק לשלם משכורת 

לעובד



דמי סליקה

:  המציאות הבעייתית שהייתה

בעל רישיון פנסיוני מעניק שירותי תפעול למעסיק  
שלא משלם תמורתם וגם מעניק שירותי שיווק פנסיוני  

.לעובדים



דמי סליקה

משרד האוצר ביקש לצמצם את הפוטנציאל לניגודי  
עניינים ופעל להפרדה בין שרותי התפעול הניתנים  

למעסיק לבין שירותי השיווק הפנסיוני הניתנים  
.לעובד



דמי סליקה

:כאשר שירותי התפעול הוגדרו

כהפקדת כספים לזכות העובדים במוצר פנסיוני

כהעברת מידע בקשר לאותן הפקדות

כטיפול במשוב ובקרה על ההפקדות



דמי סליקה

במסגרת תיקון בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  
ה "תשס( שיווק ומערכות סליקה פנסיונית, ייעוץ)

נאסר על מי שעוסק בשיווק פנסיוני לתת  , 2005
אלא אם , שירותי תפעול למעסיק בגין אותם עובדים

יגבה מן המעסיק דמי סליקה עבור שירותי התפעול  
.בגין כל עובד



דמי סליקה

לו הוא מעניק  , על הסוכן הפנסיוני לגבות מן המעסיק
.בעבור כל עובד, בכל חודש דמי סליקה, שירותי תפעול

:דמי הסליקה לא יפחתו מן הגבוה מבין

י המעסיק"מהתשלומים שהופקדו ע0.6%

בגין כל עובד  ₪ 10.5או 



הפרקטיקה הרצויה



חובתו החוקית  

של המעסיק

צירוף עובד  

לקרן פנסיה  

ברירת מחדל



חובתו החוקית  

של המעסיק

צו ההרחבה לפנסיה חובה 
:קובע

לא הודיע העובד . ב.3"
...  למעסיקו בכתב על בחירתו

על הקופה שבה בחר להיות  
ובטח  , מבוטח כאמור לעיל

בקרן פנסיה  ... אותו המעסיק
.מקיפה חדשה



חובתו החוקית  

של המעסיק

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

לבחור או לעבור לקופת גמל  
."אחרת



תכנית פנסיונית ברירת מחדל

מפרסם משרד האוצר הנחייה  2016ביולי 3-ב
ש  "הקובעת שהפקדות מעסיק לתוכנית פנסיונית ע

,  אשר לא מילא טופס הצטרפות לתוכנית, עובד
תתאפשר רק לתוכנית פנסיונית אשר הוגדרה כברירת 

מחדל



תכנית פנסיונית ברירת מחדל

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

י רשות  "קרן פנסיה חדשה מקיפה אשר נקבעה ע•
שוק ההון כקרן ברירת מחדל



תכנית פנסיונית ברירת מחדל

קופה לקצבה וקרן השתלמות שנבחרו בידי מעסיק  •
לאחר שבוצע הליך תחרותי  , או ארגון עובדים

לבחירת קופת ברירת מחדל



תכנית פנסיונית ברירת מחדל

לאחר  )ערכה רשות שוק ההון מכרז שלישי 2021-ב
ואת השני  2016-שאת המכרז הראשון ערכה ב

יהיו  2022והגדירה שהחל מאפריל ( 2018בנובמבר 
קרנות ברירת המחדל



תכנית פנסיונית ברירת מחדל

דמי ניהול שנתיים מן  
הצבירה

דמי ניהול מן ההפקדות

0.22%1%מיטב דש

0.22%1%אלטשולר שחם

0.22%1%*אינפיניטי

0.22%1%*מור



תכנית פנסיונית ברירת מחדל

/מעסיק או ארגון עובדים רשאים לקבוע קופת גמל
אם , קרן השתלמות כברירת מחדל עבור עובדיהם

ביצעו הליך תחרותי



קבלת הנחיות הפקדה מן המעסיק

רשות שוק ההון קבעה את הדרך של העובד לתת  
הנחיות למעסיק על אופן חלוקת הכספים בין  

התוכניות הפנסיוניות שלו

"טופס קוביות"















אופן הפקדות מעסיק

, מעסיק נדרש להעביר לגוף המוסדי עבור כל הפקדה
המוצר , דיווח אשר יכלול פרטים על המעסיק

אופן הפקדת הכספים ופרטי העובד לזכותו  , הפנסיוני
מבוצעת ההפקדה



אופן הפקדות מעסיק

הגוף המוסדי חייב להעביר למעסיק משוב בעקבות  
:דיווחיו

שעות על תקינותו הטכנית של הדיווח3תוך 

ש העובדים"ימי עסקים על רישום הזכויות ע5תוך 



אופן הפקדות מעסיק

לחודש על השלמת קליטת המידע ורישום  15-עד ה
הזכויות

בפברואר של כל שנה על רישום הסכומים  28-עד ה
שהופקדו לזכות כל עובד בשנה שהסתימה תוך פירוט  

חלקי חשבון העובד



סיכום

לעובד זכות לצבור כספים לפנסיה ולהיות מבוטח •
למקרה מוות ואובדן כושר עבודה

לעובד תקציב לחיסכון וביטוח•

לעובד זכות בחירה•



סיכום

המעסיק בוחר עבור העובד לראשונה רק אם זה לא  •
בחר

קליטת  , המעסיק אחראי על ביצוע ההפקדות•
הכספים בחשבון העובד ורכישת כיסוי ביטוחי  

ההיזוניםעבור העובד ולכן מבצע בקרה באמצעות 
החוזרים



תודה על ההקשבה

ובהצלחה


