
החיסכון הפנסיוני  

בתקופת הקורונה
19.10.2020–טסטמייום עיון 



ירידות בשוק ההון. 1•

סיום עבודה/חופשה ללא תשלום. 2•



מעט עובדות

על רווח והפסד 

בקופות גמל



מרבית הכספים הפנסיוניים מושקעים בשוק ההון

ירידות בבורסות משמעותן קיטון בהיקף החיסכון



השנים האחרונות התשואה הממוצעת  21לאורך . 1
.6.54%-השנתית הסתכמה ב

פעמים היו תשואות  4, השנים האחרונות21במהלך . 2
שנים בהן היו תשואות  17שנתיות שליליות לעומת 

.חיוביות
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תשואה שנתית קופות גמל לתגמולים לאורך זמן



במנהרת הזמן



בינואר חיל הים משתלט על ספינת הנשק קארין איי3



בינואר פיגוע באולם ארמון דוד בחדרה17



ליל הסדר-במרץ 27

פיגוע במלון פארק



ל יוצא במבצע חומת מגן"במרץ צה29



פיגועי התאבדות ברחבי ישראל

אוטובוסים מתפוצצים



האטה כלכלית משמעותית

קופות גמל מפסידות



פריים  הסאבמשבר 
2007-החל ב



 החליט הממשל האמריקאי  2008בתחילת ספטמבר
להלאים את סוכנויות המשכנתאות פאני מאי ופרדי  

.  כדי למנוע את קריסתןמאק

 הודיע  ברדרסליהמןבנק ההשקעות הרביעי בגודלו
לאחר ששקע  , פשיטת רגל הגדולה בהיסטוריהעל

מיליארד דולר בעקבות השקעותיו  613בחובות של 
.  הסאבפרייםבשוק 



הגדולה בעולםאיום נשקף לחברת הביטוח,AIG

הלוואה  -שקיבלה מהממשל האמריקני קרש הצלה
.למעשה הולאמה-מיליארד דולר85בהיקף של 



 נרכש על ידי בנק אוף  לינץמרילבנק ההשקעות
.בספטמבר14-אמריקה ב



  אירועים אלה גרמו לירידות חדות בשוקי המניות
בעולם

גם יתר בורסות  , עם צניחת הבורסה האמריקאית
העולם הגיבו בירידות והמדדים באסיה ובאירופה  

הירידה החדה ביותר נרשמה  . צנחו בשיעור ניכר
18–מאז פרוץ המשבר ועד ל -ברוסיה 

50%-קרסה הבורסה הרוסית בכבספטמבר





משבר פיננסי מהגדולים בהיסטוריה

מסיים את חייו158-בן הברדרסליהמן

AIGמבקש מהפד סיוע חירום

מפולת במניות הפיננסיות בעולם

–ליהמןהחשיפה הישראלית לקריסת 
כחצי מיליארד דולר



משבר פיננסי עולמי–שרשרת של קריסות כלכליות 



מבצע עופרת יצוקה–מצב בטחוני רעוע בישראל 



קופות גמל מפסידות בממוצע  
17.86%





האביב הערבי



מחאת /מחאת הדיור)המחאה החברתית בישראל
שהתקיימו  כללה פעולות מחאה והפגנות( האוהלים

,  ברחבי המדינהבקיץ 

החלה כנגד מצב שוק

הדיור בישראל

והתרחבה כנגד המצב

כלכלי -החברתי



שהובילה , הפייסבוקהחלה בקבוצת מחאה ברשת מחאת האוהלים 
א ולאחר מכן קמו אוהלים בערים  "רוטשילד בת'להקמת אוהלים בשד

שכללו מאות אוהלים בו זמנית" ערי אוהלים"נוספות והתרחבו לכדי 



3%קופות גמל מפסידות בממוצע 



לאחר שנה של הפסדים הייתה שנה עם רווחים  . 3
גדולים עוד יותר



2002בשנת 0.8%לאחר הפסד של 

200316.67%הרווח הממוצע של קופות הגמל בשנת 



2008בשנת 17.86%לאחר הפסד של 

200928.36%הרווח הממוצע של קופות הגמל בשנת 



2011בשנת 3%לאחר הפסד של 

201210%הרווח הממוצע של קופות הגמל בשנת 



2018בשנת 1%לאחר הפסד של 

201911.4%הרווח הממוצע של קופות הגמל בשנת 



בוחנים את טווח ההשקעה של הכספים 

במרבית המכשירים הפנסיונים מסלולי השקעה

כל מסלול השקעה משקף רמת סיכון מוגדרת



ניתן להעביר כספים בין מסלולי השקעה ללא כל עלות

ניתן לפצל כספים בין מסלולי ההשקעה

רמת הסיכון  –יש להתאים את מסלולי ההשקעה 
לאופק ההשקעה



הקורונהמגיפת

סיום עבודה/חופשה ללא תשלום 

הפסקת הפקדות לתוכניות פנסיוניות



:מהתוכניות( או יותר)החיסכון הפנסיוני מבוצע באחד 

קרן פנסיה

קופת גמל

ביטוח מנהלים–קופת ביטוח לקצבה 



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

אשר מועסק או יועסק בכל מקום .... כל עובד. א.3"
ולבחור  , יהיה זכאי להיות מבוטח על פי צו זה, עבודה

בפנסיה מקיפה לרבות קופת  ... בהודעה בכתב למעסיקו
ובלבד שתכלול גם ...גמל לקצבה שבה יהיה מבוטח

..."  כיסויים למקרה מוות ונכות



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

."בקרן פנסיה מקיפה חדשה... אותו המעסיק

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של העובד . ג.3"
". לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת



קופות  )לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 20סעיף 

קובע שכל עובד זכאי לבחור את  2005ה"התשס( גמל

.קופת הגמל בה יחסוך



רשאי ... עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל" 

כל קופת גמל המיועדת למטרה  , בכל עת, לבחור

לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי  ... שנקבעה

..."  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



בנובמבר19-אשר בוצע ב, לחוק14ובמסגרת תיקון 

הורחבה זכות הבחירה של העובד גם לעניין2015

.  קבלת שירותי שיווק פנסיוני



...  עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל" 

בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק  , בכל עת, רשאי לבחור

,  יעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת גמל, פנסיוני

...למעט הפקדת כספים לקופת גמל



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



20לחוק שמי שהפר את סעיף 'א49וגם נקבע בסעיף 

.₪מיליון 1לחוק דינו מאסר שנה או קנס בגובה 



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



קרן פנסיה מקיפה•

קרן פנסיה כללית משלימה•

קופת גמל לחיסכון/קופת גמל לתגמולים•

ביטוח מנהלים–קופת ביטוח •



:תכנית 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 



בקרן פנסיה מקיפה חדשה יש תקרה להפקדות בגובה

מפעמיים השכר הממוצע במשק20.5%



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

.אין מגבלת הפקדה•

מאפשרת הפקדת סכומים חד פעמיים והמרתם  •
.לקצבה חודשית

.לא כיסויים ביטוחים/כן•



תכנית פנסיונית אשר מאפשרת להפקיד כספים לשם  
.חיסכון לגיל הפרישה

.הוניים31.12.2007כספים אשר הופקדו עד •

.מיועדים לקצבה1.1.2008כספים המופקדים מאז •

.בדרך כלל ללא כיסויים ביטוחים•



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

.  ניתן לצרף לפוליסה כיסויים למקרה נכות ומוות



:צו ההרחבה לפנסיה חובה קובע

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

(.  תקופת המתנה-להלן)העבודה 



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

יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל ביום הראשון 
ההפרשות יבוצעו לאחר ...: לעבודתו בשיעורים שנקבעו

המועד המוקדם -חודשי עבודה או בתום שנת המס3
רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל  , מבניהם

;המעסיק ולא תחול לגביו תקופת המתנה  האמורה



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 



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



י צו ההרחבה לפנסיה חובה נדרש המעסיק לרכוש "עפ

עבור העובד כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה להבטחת

.משכרו של העובד75%



במסגרת קרן פנסיה מקיפה חדשה בעצם צירוף העובד 

לקרן נרכש גם כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה



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

,אז
.  ע.כ.א+ שיעור הפקדות המעסיק לתגמולי מעסיק 

.  6.5%-יסתכמו ב
5%יופקדו 1.5%עולה על הביטוחיהיה ועלות הכיסוי 
יממנו רכישת הכיסוי  ( 2.5%עד )לתגמולים והיתרה 

הביטוחי



רבדים2החיסכון הפנסיוני כולל 

–חיסכון לפנסיה 
צבירת כספים לגיל  

הפרישה

–כיסויים ביטוחים 
כיסוי למקרה מוות*

כיסוי למקרה  *
אובדן כושר עבודה



הקורונהמגיפת

הפסקת הפקדות לתוכניות פנסיוניות

אין צבירת כספים-אין הפקדות
יתרת החיסכון לפנסיה לא גדלה



?מה לגבי הכיסויים הביטוחים 



עמית בקרן פנסיה מקיפה אשר מופקדים לזכותו  

והוא מבוטח לעניין  " עמית פעיל: "כספים בקרן נקרא

.אובדן כושר עבודה ומוות



לא  "הופסקו ההפקדות לזכות העמית היה לעמית 
".פעיל

הכיסויים הביטוחים לעמית שחדל להיות עמית פעיל  
.חודשים5בקרן ישמרו לתקופה של 



יהיה העמית מבוטח "( ארכת ביטוח)"בתקופה זו 
שהיו לו לפני  הביטוחיבהתאם לשכר ולהיקף הכיסוי 

.הפסקת ההפקדות לקרן



פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים 2020ביוני 11-ב

כיסויים ביטוחים בקופות  ()קופות גמל)פיננסיים 

ובמסגרתן הוארכה תקופת  ( נגיף הקורונה החדש()גמל

.חודשים12-חודשים ל5-מ" ארכת הביטוח"



דמי הביטוח בעד המשך הכיסויים הביטוחים ייגבו  
(.מן התגמולים)מתוך יתרת הכספים של העמית בקרן 

העמית רשאי להפקיד לקרן את עלות הכיסויים  
.הביטוחים במקום שאלו יקטינו את הצבירה בקרן



!חשוב

תפסק אם משך העמית כספי  " ארכת הביטוח"
.תגמולים או העביר את הכספים לקרן פנסיה אחרת



לבקש , בתקופה שבה הוא עדין מבוטח, העמית רשאי
לתקופה של " הסדר ביטוח"–להמשיך ולהיות מבוטח 

.חודשים מהמועד בו חדל להיות עמית פעיל24עד 

רשאי העמית לשלם את " הסדר ביטוח"גם בתקופת 
עלות הכיסויים הביטוחים מתוך התגמולים או  

.להפקיד את הסכומים בקרן



-ניתן לבקש המשכיות של הכיסויים הביטוחים  

נדרש ליצור קשר עם הקרן להסדרת הנושא



במסגרת חוזה הביטוח שנכרת בין המבוטח לחברת 
+  ריסק )הביטוח זכאי המבוטח לכיסויים ביטוחים 

.חודשים באופן אוטומטי3למשך ( ע.כ.א



בתוך  , רשאי המבוטח לבקש ביטוח ריסק זמני לשנה
.פרק הזמן שבו הוא עדין מבוטח

9-בהביטוחילהאריך את תקופת הכיסוי , משמע
.  חודשים נוספים



2007בפוליסות ביטוח מנהלים שהונפקו מאז אפריל 
חודשים אותן ניתן  5תקופת הכיסוי האוטומטית היא 

.חודשים24להאריך עד להשלמת 

המבוטח רשאי להחליט אם לשלם את עלות הכיסויים  
.הביטוחים מתוך כספי החיסכון או באופן עצמאי



קופות  )במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

נגיף הקורונה  ()כיסויים ביטוחים בקופות גמל()גמל

1.7.2013נקבע שבפוליסות ביטוח ששווקו עד ( החדש

"     ארכת הביטוח"תהיה ( למעט פוליסות קלאסיות)
.חודשים12



ועוד מילה לפני סיום

הוראת שעה למשיכת כספים מקרן השתלמות



פורסם חוק התוכנית לסיוע כלכלי  2020ביולי 29-ב

,  2020-ף"התש, (הוראת שעה()נגיף הקורונה החדש)

אשר מאפשר לעמית בקרן השתלמות למשוך כספים 

בחודש7,500₪בהיקף של עד 
(  9.2.2021עד 10.8.2020–במהלך תקופת הוראת השעה )

.גם אם אין הכספים נזילים



?מי זכאי למשוך 

-ת החל מה"בת זוגו פוטרו או יצאו לחל/העמית או בן
ועד מועד הגשת בקשת המשיכה1.3.2020

או

/ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העמית ובן
2019בת זוגו פחתה ביחס לזו שהייתה בשנת 



:דגשים מיוחדים

למרות משיכה חלקית מן הקרן ניתן יהיה להמשיך 
.להפקיד בה כספים

.ניתן יהיה לבצע החלת וותק כאשר החשבון יהיה נזיל

.ימי עסקים7משיכת הכספים תבוצע תוך 



בריאות לכולם

ובהצלחה


