
-מצגת פנסיונית ל

2021יולי 



תוכן המצגת

מושגי יסוד▪

הבעיה והפתרון  –מבנה השוק הפנסיוני –כללי ▪

שינויי רגולציה בולטים בתחום הפנסיוני ומשמעותם▪

?  איך בוחרים תוכנית פנסיה▪

מודל ניהול הסדר פנסיוני בחברה▪

מבנה פגישת השרות▪

"  כד הפנסיה"▪

סיכום דגשים והרחבות▪
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מושגי יסוד

":פוליסה"-יש חוזה עימןהחברות :  יצרנים▪
('מנורה וכד, הראל, הפניקס, כלל, מגדל)חברת ביטוח ▪

(.  'הראל וכו, מנורה מבטחים, מגדל מקפת, כלל)קרנות פנסיה ▪

(.  פסגות , ש"מיטב ד–בחברות ביטוח ובבתי ההשקעות )קופת גמל ▪

.שנים6הופכת נזילה אחרי , קופת חיסכון-קרן השתלמות ▪

:מנהל הסדר/ סוכן ביטוח▪
.לבין היצרנים(העובד)המתווך בין המבוטח -סוכן הביטוח▪

מיחשובסוכן ביטוח המטפל בחברות גדולות באמצעי -מנהל הסדר▪
.מתקדמים

הביטוחיהינה המוצר : תכנית ביטוח▪
(  תכניות חדשות, מניב/מיטב/עדיף)ביטוח מנהלים ▪

(  קרן פנסיה חדשה, קרן ותיקה גרעונית)קרן פנסיה ▪

(ואחרי2008קצבה עד /הון)קופת גמל ▪
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המשך-מושגים 

:התשלומים הפנסיוניים▪

מהשכר20.83%-כ כ"סה▪

בגיל הפרישה החיסכון עד ₪ 5,000-כדי לקבל פנסיה רק של כ▪
₪  לכמיליון גיל הפרישה צריך להגיע 



מצב השוק הרגיל
ניגוד אינטרסים מובנה

לקוח
מנהל 

הסדר

יצרנים

עובדמעסיק
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–המצב החדש בחברה 
הפרדה בין יצרנים ומנהל הסדר

לקוח יצרנים

מנהל  

הסדר
שקיפות1.

ח"שכר טרחה קבוע  בש2.

מפרט שרות מעסיק3.

מפרט שרות עובד4.
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.2005-הפנסיה שלו כבר מתוכניתהעובד בוחר את •

.  2016-העובד בוחר את סוכן הביטוח שלו החל מ•

העובד יכול לבחור לעבוד גם באופן ישיר מול קרן הפנסיה או  •

.  קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלו

מוקד  )www.swiftness.co.ilהשקת המסלקה הפנסיונית •

,  אלקטרוני שמחייב את כל היצרנים במסירת מידע צבור ושוטף

(  בתשלום

בכל פגישה ראשונית עם בעל רישיון פנסיוני נדרשים נתוני  

.  מסלקה

שינויים בולטים בתחום הפנסיוני בשנים האחרונות ועד היום
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.2013-ביטול המקדם המובטח ברכישת פוליסות מנהלים מ•

כולל  )כניסת קרן פנסיה משלימה כמוצר ביטוחי כמו הקרן המקיפה •

(.  כיסוי לשאירים ונכות

אלטרנטיבה להפקדה לבעלי שכר מעל תקרת הפקדה לפנסיה  •

(.20,700₪-מעל שכר של כ)המקיפה 

. 2019-הוזלה משמעותית בעלות ביטוח החיים מ•

המשך-שינויים בולטים בתחום הפנסיוני 
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.6/2018-תקנון אחיד לקרנות הפנסיה החדשות החל מ•

בחירת  , 2016קרן פנסיה ברירת מחדל ממשלתית החל מנובמבר •

. 2018קרנות נבחרות חדשות ב 

אלדוביהלמן )בלבד מיזוג וצמצום לשתי קרנות פנסיה ברירת מחדל •

(.שחםאלטשולרפסגות מתמזגת עם , מתמזגת עם מיטב דש

. 2021מכרז חדש לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל באוקטובר •

המשך-שינויים בולטים בתחום הפנסיוני 
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(מקיפה)מבנה קרן הפנסיה החדשה 

חודשי

דמי ניהול נמוכים

זקנהנכותפטירה

גמישות חלקית

עלות נטו

נוח פיננסית
עלות נטו

 = %?

195,000 =1,000?

מהכסף 30%

מושקע  

של בתשואה

4.86%
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?איך בוחרים תוכנית פנסיונית–גרף המחשה 

גיל 6720

תוספת

של

כל

שנה

לפנסיה

קרן פנסיה חדשה

50  ₪

פנסיה  

500  ₪

פנסיה

קרן פנסיה משלימה
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?מה הכי משפיע על גובה הפנסיה–גרף המחשה 
(דמי ניהול מצבירה)

גיל 6720

תוספת

של

כל

שנה

לפנסיה

ביטוח מנהלים חדש

קרן פנסיה מקיפה

50  ₪

פנסיה  

500  ₪

פנסיה

קרן פנסיה משלימה
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גיל 6720

תוספת

של

כל

שנה

לפנסיה

50  ₪

פנסיה  

500  ₪

פנסיה
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0.2%

כל שנה

כל שנה1.25%

1%

.מצבירה שנתי0.2%+ מהפקדה חודשית 1%: לדוגמא קרן פנסיה דמי ניהול 

(  הפנסיהלמיקסום)אלטרנטיבות 

מרווחים  15%+ מצבירה שנתי 0.6%: ביטוח מנהלים ותיק

(מהצבירה שנתי1.5%בממוצע דמי ניהול )ריאלים
0(+1.5*47=)71%

מהצבירה שנתי 0.8%דמי ניהול -קרן השתלמות 

.דמי ניהול גבוהים מאד-

1(+0.2*47=)10%

63%(=47*1.25+)4.מצבירה שנתי1.25%+ מהפקדה 4%:ביטוח מנהלים חדש 

27%(=47*0.5+)3מצבירה0.5%+ מהפקדה 3%: ביטוח מנהלים ללא מקדם



אלטרנטיבות לשמור על אופציה

גיל 6720

תוספת

של

כל

שנה

לפנסיה

ביטוח מנהלים חדש

קרן פנסיה מקיפה

50 ₪
פנסיה  

500  ₪
פנסיה

קרן פנסיה לאחר  

הפחתה
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60גיל 

שינוי לתוחלת חיים  

120-בקרן פנסיה כ

שנים



במספרים–המחשה 

:הקצבה הצפויה מהמוצרים השונים הקיימים היום

10,000₪-שכר,  +נשוי–מצב משפחתי ,    30–גבר     גיל –מין :    נתונים

דמי ניהול  

הפקדה
דמי ניהול צבירה

כ סכום  "סה

*צבור לפרישה

פנסיה  

*עתידית

קרן פנסיה
(דמי ניהול לדוגמא)

0.9%0.12%1,939,0659,823

** ביטוח מנהלים

1991-06/2001
ללא

0.6% +

מהרווח הריאלי15%
1,585,06110,095

ביטוח מנהלים 
06/2001-12/2003

ללא
0.6% +

מהרווח הריאלי15%
1,585,0617,867

ביטוח מנהלים 

2004-2012
4%1.25%1,475,8377,296

-ביטוח מנהלים מ

2013
3%0.5%1,810,4218,352

מקדם ותיק                  מקדם לא מובטח**67גיל –פרישה *

ח
ט

ב
מו

א 
ל
ם 

ד
ק

מ
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ניהול התוכניות הפנסיוניות חברה
המטרה  

.  להגדיל את החיסכון הפנסיוני של העובדים•

שמירה על סטנדרט שירות גבוה לעובד•

הדרך•

. או קופת גמל/לקרן פנסיה משלימה ו, העברת מקסימום תקציב לקרן פנסיה מקיפה תחילה•

.על ידי תשלום דמי טיפול לסוכן על ידי המעסיקהפחתת דמי ניהול בתוכניות למינימום •

.  לסוכן משולמת על ידי המעסיק" העמלה"

לתוכנית בדמי  , העברת הצבירה מפוליסות עם מקדם מובטח חדש ודמי ניהול מאד גבוהים•

.  בחירת התוכנית בהתאם לגיל, ניהול נמוכים

.ביטול כפילות כיסוי אובדן כושר עבודה על רובד קרן הפנסיה•

?למי זה אפשרי•

קופות גמל וקרנות  06/2001ביטוחי מנהלים החל , עובדים בעלי קרנות פנסיה חדשות•

.  בעלי צבירות גבוהות כיום בפוליסות ותיקות ובעלי כסף הוני, (מרבית העובדים)השתלמות 

.כל העובדים... כלומר
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?  איך זה מתבצע

כל עובד יבחר לאיזו  ( נמוכים מאוד)נחתמו הסכמים עם דמי ניהול נטו 

. קרן פנסיה ולאיזו קרן השתלמות להפקיד

החברה משלמת לסוכן על מכלול השירותים  –בוטל ניגוד העניינים 

.לרבות על הפגישות האישיות, שניתנים

השירות למעסיק ולעובדים ניתן על ידי הסוכן

".  לפנסיהwaze"הסוכן מבצע פגישות אישיות בפורמט מובנה כולל 

.  הסוכן הוא הגורם מולו פועלים בכל פניה לקבלת אינפורמציה או שירות

19



מבנה ותאור פגישת השרות  

.התקיימה פגישת שרות עם מנהל ההסדר/לכל עובד תתקיים▪

:בפגישה יתבצעו הפעולות הבאות▪

('חלק א)דגשים ושיפור בהתאם למכרז , בחינת המוצר הקיים▪

('חלק ב)הצגת גרף אישי לבחינת האלטרנטיבה הטובה מבין התוכניות השונות ▪

('חלק ג)ניתוח צרכים משפחתי  לשני בני הזוג -" פנסיוני משפחתיווייז"▪

מתן המלצה והכוונה, סיכום▪

(.  בן זוג/לערוך מסלקה גם לבת)בפגישה יילקחו בחשבון נתוני התא המשפחתי 

בתום הפגישה ישלח משוב שביעות רצון ממוכן  ▪

אסור לסוכן למכור תוכניות ביטוח אחרות בפגישה זו▪
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:ניתוח צרכים חודשי משפחתי

פרישה יחדנכותנכותפטירהפטירה

9,00011,0009,00011,0008,000עבודת בן זוג

3,7513,7513,3213,3214,684בטוח לאומי

/הכנסות

משכנתה

3,0003,000---

13,5009,00012,000אין חודשי18,000זקנה/נכ/מפנסיית שא

33,75117,75125,82123,32124,684כ הכנסה"סה

עודףעודףעודף?חוסר*עודף עודף/חוסר

(6,4,2)3ילדים , 33, 37: גיל

לחודש20,000= 9,000נטו + 11,000-נטו

3,000משכנתה

20,000₪–הוצאות חודשיות 

20,000  ₪ 20,000  ₪20,000  ₪20,000  ₪ 20,000  ₪ צורך

דילמת מחיר לרכישת סכום ביטוח חד פעמי בפטירה* 
21
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לבחירת העובדבחברההסדרי דמי הניהול בקרנות הפנסיה 

דוגמה 

קרן פנסיה מקיפה  
תקרת הפקדה חודשית לשנת  )

2021 :4,326₪)

קרן פנסיה משלימה

חברת הביטוח
דמי ניהול  

הפקדה
דמי ניהול צבירה

דמי ניהול  

הפקדה

דמי ניהול  

צבירה

הפניקס
0.9%0.12%0.9%0.12%

1.8%0.05%1.8%0.05%

1%0.14%00.5%כלל

הראל*
1%0.16%1%0.16%

2%0.05%2%0.05%
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קרן פנסיה מקיפה  
20214,326תקרת הפקדה חודשית )

(ח"ש

חברת הביטוח
דמי ניהול  

הפקדה
דמי ניהול צבירה

אלדוביהלמן 
(בשלבי מיזוג לדש)

1.49%0.05%

1.49%0.1%שחםאלטשולר

0.05%(2.49%)1.49%ש"מיטב ד

פסגות 
(בשלבי מיזוג להראל)

1.68%0.09%

קרנות ברירת מחדל : קרנות פנסיה נבחרות
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בחירת מסלול דמי ניהול בקרן הפנסיה

0.9%דמי ניהול : 'אפשרות אצבירה

מהצבירה 0.12%מהפקדה 

שנתי

1.8%דמי ניהול : 'אפשרות ב

מהצבירה שנתי0.05%מהפקדה 

₪ 38.9–דמי ניהול מהפקדה 100,000

לחודש  

-ניהול מהצבירהדמי

לחודש₪ 10= 12/₪ 120

₪  48.9= כ "סה

₪ 77.9–דמי ניהול מהפקדה 

לחודש  

-ניהול מהצבירהדמי

לחודש₪ 4= 12/₪ 50

₪  81.9= כ "סה

₪ 38.9–דמי ניהול מהפקדה 700,000

לחודש  

-ניהול מהצבירהדמי

לחודש₪ 70= 12/₪ 840

₪  108.9= כ "סה

₪  77.9–דמי ניהול מהפקדה 

לחודש  

-ניהול מהצבירהדמי

לחודש₪ 29= 12/₪ 350

₪  106.9= כ "סה

20.83%: שיעור הפקדות.   20,768₪שכר להפקדה : לדוגמא

.עדיפה' אפשרות א₪ 100,000וצבירה של ₪ 20,768בשכר של : מסקנה

.  'ומעלה מומלץ לבחור במסלול דמי ניהול באפשרות ב₪ 660,000בצבירה של 
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קרן השתלמות

:הגדרה▪
אינה מוגדרת מוצר פנסיוני(. שנים6)קופת חסכון לטווח בינוני ▪

משמשת כאפיק חסכון פטור ממס ▪

הטבה הניתנת לעובד מעבר לקבוע בחוק▪

כל עובד יכול לבחור את קרן ההשתלמות אשר אליה הוא בוחר  ▪
להפריש

:  דגשים לבחירת קרן השתלמות▪
(תשואה וסיכון לאורך זמן)ביצועי חברה המנהלת ▪

התאמת מסלול השקעה  ▪

גובה דמי ניהול▪

גמל נט▪



לבחירת העובד הצעות דמי ניהול קרן השתלמות בחברה

דוגמה

.  מ על דמי הניהול באופן ישיר או מול הסוכן"כל שאר בתי ההשקעות לביצוע מו* 

:אופן ניהול המשא ומתן באופן אישי

גמל נט▪

משלוח מכתב העברה▪

מ מול מחלקת השימור"מו▪

יום חובת העברה או הודעת ביטול העברה18▪

בלבדמהיתרה הצבורה שנתיחברת הביטוח

0.35%הראל

0.5%כלל  

0.6%אקסלנס

0.8%ילין לפידות

0.8%שחםאלטשולר
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"  כד הפנסיה"

70%-המטרה כ

פנסיה

תגמולים  פיצויים  

:פנסיה מהשכר הממוצע70%שני תנאים נדרשים להשגת 

21%-כ כ"סה6%תגמולים עובד ,  6.5%תגמולים מעביד  , 8.33%פיצויים  : הפקדה מלאה כלומר. 1

כספים( משיכת)ללא פדיון שנים 35-40תשלום של לפחות  . 2
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!!!עדכונים ולביצוע 

שלהחייםביטוחיגם.בממוצע40%-בכהחייםביטוחיהוזלת▪

למבטחאולסוכןיזומהבפנייהלהוזיליש.המשכנתאות

.המשכנתא

אםגם(גמל,חיסכון,השתלמות,פנסיהקרן)!!!ניוד.ניוד.ניוד▪

...הניודאתנשליםלא

חדשהפוליסהעבורםשנפתחהוותיקותביטוחפוליסותבעלי▪

.גמללתנאיהשוואה,16לתיקוןבהתאםההפקדותלהגדלת

אופרטיביתאופציהבהחלטלהיותהפכומחדלברירתקרנות▪

.ניודהשלמתעדאף

28



!!!עדכונים ולביצוע 

.וחצישנהמידי"לפנסיהווייז"ביצוע▪

.הזוגבנישנישלפנסיוניותמסלקותעםרקבפגישה▪

החודשיתהפנסיהעלמס–בפנסיהכספיםמימושאופן▪

.והורשה

(...בריאות,מחלות,תאונות,סיעוד)?נוספיםביטוחים▪

היצרניםכלשלשנתיים/הרבעוניםהדוחותאחרמעקב▪
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סיכום

:מוצר פנסיוני▪
.  העובד בוחר את המוצר▪

.מגוון מוצרים רחב בהסדר הטבות▪

.אין מגבלות לדמי הניהול בכל שלב▪

:  שרות הסוכן▪
.פגישות השרות בתדירות קבועה ולפי מבנה מוכתב ופיקוח▪

ללא ניגוד  ( קרן פנסיה קופת גמל וביטוח מנהלים)הכוונת סוכן לחלוקה בין תוכניות חדשות ▪
.עניינים

.  ייעוץ ללא מכירה/פגישות שרות▪

.  בת הזוג/לפגישה על הסוכן להגיע עם מסלקה עדכנית לעובד ולבן▪

.חשוב. משוב שביעות רצון מכל פגישה▪

ליווי מעקב ופיקוח שוטפים של יועץ פנסיוני  ▪

.י היועץ"עובדים שלא משווקים תחת מנהל ההסדר הקיים לא ניתן לבצע לגביהם בקרות ע▪
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לחודש25,000מבקשים בפנסיה : לפרישהלווייזדוגמה 

מקסימום קצבה 

ברוטו13,000פנסית בת זוג

4,500ביטוח לאומי יחד                     

-אחר                                        

ברוטו  20,000פנסיה עובד                         

ברוטו37,500:כ ברוטו"סה

1,200מס בת זוג

3,250מס עובד

נטו33,050:כ נטו"סה

800,000הון בת זוג

1,100,000הון עובד

1,900,000:כ הון להורשה"סה

"הון"שילוב קצבה ו

"הון"מיליון 1+נטו8,000בת זוגפנסית

4500ביטוח לאומי יחד

-אחר                                        

"הון"מיליון 2.3+נטו8,000פנסיה עובד                         

:כ ברוטו"סה

מס בת זוג

מס עובד

נטו20,500:כ נטו"סה

800,000הון בת זוג

1,100,000הון עובד

1,900,000:כ הון להורשה"סה

3.300,000

5,200,000

מיליון5.2על ההון 2.5%ריבית שנתית של 

הכנסה חודשית  10,833תשיג 

מיליון5.2והון להורשה 31,333כ חודשי "סה



תודה רבה


