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 נכנס לתוקפו צו   2008בראשית שנת  

 

 , ההרחבה לפנסיה חובה במשק אשר קבע

 

 שכל עובד זכאי להיות מבוטח בקופת גמל  

 

 לקצבה שתכלול כיסויים למקרה מוות ונכות  



 
 ?מתי  

 

 .חודשים מתחילת העבודה 6בתום 

ואם העובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני הוא  
חודשי עבודה או   3זכאי להפרשות לאחר 

,  בתום שנת המס המוקדם מבניהם
 .רטרואקטיבית לתחילת עבודתו



 
 ?כמה  

 

שיעורי ההפקדה לפנסיה עלו לאורך השנים  
 :הם לפחות 2017ומאז ראשית 

 6%תגמולי עובד 

 6.5%תגמולי מעסיק 

 6%על חשבון פיצויים 



 
 המעסיק נדרש לרכוש עבור העובד כיסוי   

 

 למקרה אובדן כושר עבודה להבטחת פיצוי  

 

 ועד עלות  , משכרו של העובד 75%בשיעור 

 

 .משכרו 2.5%של 



 
 חדשה בעצם  קרן פנסיה מקיפהבמסגרת  

 

 צירוף העובד לקרן נרכש עבורו גם כיסוי  

 

 למקרה של אובדן כושר עבודה



 
 קופת   /היה וההפקדות נעשות לקופת ביטוח 

 

 קרן פנסיה כללית נדרש המעסיק   /גמל

 

 כיסוי למקרה של אובדן  לרכוש עבור העובד 

 

 .כושר עבודה



 
 ,אז 

 

 +  שיעור ההפקדות לחלק תגמולי המעסיק 

 

   6.5% -יסתכמו ב. ע.כ.א



 
   1.5%עולה על  הביטוחיהיה ועלות הכיסוי  

 

 ( 2.5%עד )לתגמולים והיתרה  5%יופקדו 

 

 הביטוחייממנו רכישת הכיסוי 



 
 ההסדר החוקי מעניק לכל עובד זכות לבחור   

 

 .את התכנית הפנסיונית בה יחסוך



 
 חל איסור על המעסיק להתנות את   

 

 ההפקדות לזכות העובד בכך שיופקדו  

 

 בקופה מסוימת או בקופה מתוך רשימה  

 

 .מסוימת של קופות



 
 הסוכן   /לעובד זכות לבחור את היועץ 

 

 הפנסיוני לשם רכישת שירותי שיווק פנסיוני



 
החוק קובע סנקציה כנגד מעסיק הפוגע   

 .בזכות הבחירה של העובד

 

לחוק דינו מאסר   20מי שמפר את סעיף 
 .₪מיליון  1שנה או קנס בגובה 



 
 



 
 



 
למעסיק חובת הפקדה לתכנית פנסיונית   

 ש העובד"ע

 

 לעובד זכות בחירה

 

 ?והיה והעובד לא בוחר 



 
 צו ההרחבה לפנסיה חובה קובע שאם לא   

 

 הודיע העובד למעסיקו בכתב על הקופה  

 

 יבטח אותו  , שבה בחר להיות מבוטח

 

 המעסיק בקרן פנסיה מקיפה חדשה   



 
 



 
 



 
 :התוצאה 

 

 העובדים מצורפים לקרן פנסיה  

 

 ומשלמים דמי ניהול גבוהים



 
 



 
 



 
 



 
  

 



 
  

 

 ?מהי אותה קרן פנסיה מקיפה חדשה 



 
 משרד האוצר קובע את זהות קרן הפנסיה   

 

 אליה יפקיד המעסיק עבור עובדים שלא 

 

 בוחרים תכנית פנסיונית  

 



 
 מפרסם משרד  2016ביולי  3 -ב, לראשונה 

 האוצר הנחייה הקובעת שהפקדות מעסיק 

 אשר לא מילא  , ש עובד"לתכנית פנסיונית ע

 תתאפשר רק  , טופס הצטרפות לתכנית

 ברירת  "לתכנית פנסיונית אשר הוגדרה כ

 "  מחדל

 



 
"  ברירת מחדל"אשר תהווה , תכנית פנסיונית 

 :תהיה אחת מאלה

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
 "ברירת מחדל"תחרותי לבחירת קופת 



 
 לאחר שניהלה מכרז  , רשות שוק ההון 

 
 " ברירת מחדל"לבחירת קרן פנסיה שתהווה 

 
 את שמות שתי  , 2016באוגוסט  1 -פרסמה ב

 
 למשך  , 2016אשר מהוות מאז נובמבר , הקרנות

 
 .קרנות ברירת מחדל, שנתיים



 
 :סיגים 

הסכם ברירת מחדל תקף עם קרן פנסיה  •
אשר גבתה דמי ניהול מקסימליים מן  

 .2018העובדים בוטל במרץ 

כל הסכם ברירת מחדל תקף עם קרן •
פנסיה שלא נבחרה כברירת מחדל מבוטל  

 .2019החל ממרץ 



 
 עורכת רשות שוק ההון מכרז שני   2018בקיץ  

 

 ,  2018ומגדירה שהחל מראשית נובמבר 

 

 :קרנות פנסיה ברירת מחדל הן



 
דמי ניהול שנתיים   

 מן הצבירה
דמי ניהול מן  

 ההפקדות
 

 מיטב דש
 

0.05% 2.49% 

 אלדוביהלמן 
 

0.1% 1.49% 

 פסגות
 

0.0905% 1.68% 

 שחם אלטשולר
 

0.1% 1.49% 



 
 מעסיק או ארגון עובדים רשאים לקבוע   

 

 קרן השתלמות כברירת מחדל   /קופת גמל 

 

 .אם ביצעו הליך תחרותי, עבור עובדיהם



 
 :ההליך התחרותי 

 יהיה פתוח לכל קופות הגמל מאותו סוג•

 

הקריטריונים והמשקלות יפורסמו מראש לכל  •
 המתמודדים

 

בסיום ההליך ייחתם הסכם עם הזוכה  •
 .שנים 5לתקופה שלא 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



 
  

 העובד ומנהל ההסדר, המעסיק



 
 העובד ומנהל  , מערכת יחסים בין המעסיק 

 

 ההסדר טומנת בחובה פוטנציאל לסבסוד 

 

 צולב  



 
 מנהל הסדר מעניק שירותי תפעול למעסיק 

 

מנהל הסדר מעניק שירותי שיווק פנסיוני  
 לעובד

 

בפועל המעסיק לא משלם עבור השירות  
 והעובדים משלמים ביוקר



 
 להפרדה בין שירותי  על פהאוצר משרד  

 

 התפעול הניתנים למעסיק לבין שירותי 

 

 השיווק הפנסיוני הניתנים לעובד



 
 :מוגדר שוק חדש בו 

 

המעסיק רוכש שירותי תפעול מחברות  
 תפעול/שכר

 

יעוץ פנסיוני   /העובד רוכש שירותי שיווק
 מבעל רישיון על פי בחירתו



 
 :חברת תפעול מעניקה למעסיק שירותי 

 

 הפקדת כספים לזכות עובדים במוצר פנסיוני

 

 העברת מידע בקשר לאותן הפקדות

 

 טיפול במשוב ובקרה על ההפקדות



 
 חברת תפעול פוטרת את המעסיק מן הצורך   

   /להתנהל מול סוכנים רבים וחברות ביטוח

 פנסיה רבות



 
לחברת תפעול מומחיות בנושא השירות   

 הנדרש למעסיק

 

לחברת התפעול אין פוטנציאל לניגודי  
 ענייניים  

 

 



 
 


