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 ?בתכנית מה

 .  הקנית מושגי יסוד בנוגע לחיסכון הפנסיוני

 .הצגת ההסדרים הקיימים יתרונות וחסרונות

 .הקנית כלים למעקב אחר החיסכון הפנסיוני

עורכי  , היועציםהצגת הכלים ברשת העומדים לרשות 

 .חשבי שכר והחוסך, סוכני הביטוח, הדין

סיכום וכמה מילים על ראיה מערכתית והשיקולים  

 לבחירת המסלול



חשיבות החיסכון 
 הפנסיוני

 ?האמנם, " גולת הכותרת של נכסי בני הזוג –דירת המגורים "

 (30החל מגיל ) סכום הצבירה של חוסך עם שכר ממוצע  

 20%-הפקדות לפנסיה כ .  11,000שכר ממוצע במשק  . 

 1,000,000קרן עד סוף התקופה כ₪   2,200הפקדה חודשית ₪  . 

 מיליון  2קרן כולל רווחים₪  . 

 הפקדה כוללת רווחים לקרן השתלמות כמיליון₪. 

מיליון נוספים  3בת זוג /בן. 

 עושה אדם ממוצע במהלך חייו ₪ מיליון  6השאלה כמה עסקאות ב. 

 



ההיבטים המשפיעים  
על בחירת ההסדר 
 הפנסיוני המתאים 

 היבטי מס
 תשלום מס בעת ההפקדה 

  תשלום מס בעת משיכת

 קבלת הפנסיה / הכספים

 היבטי ביטוח
גיל 
גילאי הילדים, מצב משפחתי 
עיסוק 
מצב רפואי 

 

 

 תשואה
 מסלולי השקעה

 דמי ניהול

המשמעות של כל טעות יכולה לבוא  
 !לידי ביטוי במאות אלפי שקלים



 הרכב הפקדות

 .מעסיק 5%עובד  5%פנסיית יסוד  - 50שנות ה 

 6%הפקדת עובד  6.5%הגדלת הפקדות המעסיק  -  70שנות ה 

 .מעבר לפנסיה מקיפה –הוספת רכיב פיצויים  -  80שנות ה 

 פנסיית חובה  –הסכם הקיבוצי  - 2008

 .העלאת גיל הפרישה, הגדלת שיעור הפקדות : המגמה



כיסויים במסגרת  
 פנסיה מקיפה

 . אנונה , הון , קצבה - פנסיה

 .ניהול דמי , תשואה , חיים תוחלת :המשפיעים הגורמים

 

 .עיסוקי , עבודה כושר אובדן , נכות קצבת - נכות

 

 .קצבה , פעמי חד סכום – שארים



  פנסיה אשר משולמת מתוך התקציב השוטף של מקום העבודה  -פנסיה תקציבית. 

 עובד שצבר זכויות בפנסיה תקציבית לאורך שנות עבודתו בשירות המדינה . בעיקר במגזר הציבורי

 .מקבל קצבה חודשית

 עובדים בשירות המדינה נקלטו בפנסיה תקציבית 2002עד לתחילת שנת. 

 כל שנה במשרה מלאה מקנה צבירה של  . צבירת זכויותסוג זה של פנסיה פועל על בסיס מנגנון של

 .70%כאשר ניתן לצבור עד , 2%

בתנאים המוגדרים בחוק, מקנה זכאות לקבלת פנסיית נכות ופנסיית שארים. 

מהשכר 2%בפנסיה תקציבית מבוצעות הפרשות מהעובד בלבד בשיעור של , בשונה מפנסיה צוברת  . 

 עובדים בפנסיה תקציבית מפרישים על חלק משכרם הלא פנסיוני לקופות פנסיוניות כמפורט

   ".שיעורי ההפרשה לחסכון פנסיוני"ב

 

 פנסיוניות תכניות סוגי



תקופת לאורך חודש מדי כספים מופקדים בה לקצבה חיסכון תכנית  - צוברת פנסיה  
  באפיק הפנסיוני המוצר את המנהלת החברה ידי על מושקע שנצבר הסכום .פנסיוני למוצר ,הביטוח
  לאחר למבוטח הפנסיה קצבת תשלום לצורך בעתיד וישמש ,החוסך של לבחירתו בהתאם השקעה
 .פרישתו

 

גמל וקופת מנהלים ביטוח ,פנסיה קרן :צוברים פנסיוניים מוצרים של סוגים 3 קיימים. 

 

באמצעות הרצוי למוצר האישית ההתאמה את לבחון מומלץ ,כן ועל ,למוצר מוצר בין הבדלים יש  
 .מוסמך פנסיוני רישיון בבעל היוועצות

 

מסלולים של רחבה קשת קיימת .הכספים יושקעו בו ההשקעה מסלול את לבחור החוסך על;  
  המורכבים סולידיים למסלולים ועד גבוה (מנייתי 100% :כגון) גבוה סיכון בעלי ממסלולים החל
 .כללי למסלול מפקידה הקרן ,השקעה במסלול בוחר לא והחוסך במידה .ופיקדונות מדינה ח"מאג

 פנסיוניות תכניות סוגי
 המשך            



   פנסיה  קרנות        

שלה השיתופי המבנה הוא פנסיה קרן של המרכזי המאפיין.   

 

תקנון באמצעות זכויותיהם את מבטיחה אשר משותפת לקופה משלמים פנסיה בקרן העמיתים כל.   

 

החוסך של היחסיות זכויותיו את להגדיר כדי בעיקר נועד הפנסיה בקרן העובד של האישי החשבון  
 .לרשותו העומדים הכסף סכומי את דווקא ולאו הקרן של הנכסים מכלל בקרן

 

ידי על מכונים גם הם ולכן בקרן השונים המשקיעים בין תלות יחסי יוצר הפנסיה בקרן השיתוף  
 ."חברים" או "עמיתים"כ הקרן

 

נדרש ולכן הקרן של ולנכות למוות הביטוח כיסויי עלויות את מפחית הפנסיה בקרן ההדדיות עקרון  
  וביחס בפועל הסיכונים להתממשות בהתאם הפנסיה קרן עמיתי זכויות את משנה אשר  מנגנון

 ."אקטוארי איזון" נקרא זה מנגנון לנכסים

 

 פנסיוניות תכניות סוגי
 המשך              



 

 :פנסיה קרנות לש סוגים מספר קיימים 

  

   ותיקה פנסיה קרן 

1995 מינואר חדשים חוסכים להצטרפות סגורות קרנות.  

מהצבירה ולא והחברות מהוותק נובעות הזכויות -  זכויות צוברות . 

בשנת והולאמו ,אקטוארי בגירעון שהיו קרנות - מיוחד בניהול ותיקות פנסיה קרנות  

 ."עמיתים" בשם ממשלתי גוף ידי על ,אחיד תקנון תחת ,מאז ומנוהלות ,2003

(עצמאי תקנון מהן אחת שלכל) מאוזנות ותיקות פנסיה קרנות של מצומצם מספר. 

 

 פנסיוניות תכניות סוגי
 המשך              



 

   חדשה פנסיה קרן        

ביטוחי כיסוי גם ,זקנה לפנסיית בנוסף ,הכוללת תכנית - "מקיפה" :"מקיפה חדשה" פנסיה קרן  
   .פטירה ולמקרה נכות למקרה כלשהו

ההון בשוק מושקעת היתרה ,מיטיבה בריבית ,מיועדות ח"באג מנכסיה 30% עד להשקיע רשאית.   

הקיימים הפנסיוניים המוצרים סוגי מבין ביותר הנמוכים לרוב ,פנסיה בקרן הניהול דמי. 

האחרות באופציות מאשר נמוכה לרוב הביטוח כיסויי עלות. 

23,000 כ של לשכר עד בה לבטח ניתן ₪. 

 העובד לבחירת ,(ונכות שארים) ביטוח מסלולי של מגוון קיים מקיפה חדשה פנסיה קרן בכל. 

עובד כל של ולצרכיו האישי ,המשפחתי למצב הפנסיה בקרן הביטוח מסלול את להתאים מומלץ.  

או/ו נכות למקרה ביטוחיים כיסויים לצרף או ,בלבד קצבה לרכוש ניתן) "כללית חדשה" פנסיה קרן  
 .מיועדות ח"לאג זכאית ואינה ,ההון בשוק מנכסיה 100% משקיעה זה מסוג קרן :(פטירה

לכללית מועברים המקיפה הפנסיה לקרן שמועברים עודפים כספים. 

 

 פנסיוניות תכניות סוגי
 המשך              



 

  מנהלים ביטוח
 

 :ל מענה נותן אשר ,פנסיוני חיסכון      

פנסיה מקדמי מבטיחה 2012 שנת לפני שנפתחה תוכנית  ,פנסיה. 

עיסוקי - הכושר אי בהגדרת יתרון , עבודה כושר אובדן 

פעמי חד סכום – מוות מקרה. 

במהלך עדכונים או שינויים לבצע ניתן לא למבוטח המבטחת החברה בין הנחתם חוזה  
 .החוזה תקופת

ולא הביטוח חברת על חל שהסיכון משום ,האפיקים לשאר יחסי באופן גבוהים ניהול דמי  
 .(פנסיה לקרן בדומה) בקרן המבוטחים כלל על או המבוטח על

 

 פנסיוניות תכניות סוגי
 המשך              



 גמל קופת       

('וכו ,נכות ,עבודה כושר אובדן) ביטוחיים אלמנטים כולל שאינו ,פנסיוני חיסכון.   
  ,זה מועד לאחר שהופקדו כספים של הונית משיכה תתאפשר לא , 3 בתיקון נקבע 2008 משנת החל

  קצבה משלמת לקופה ניוד יבוצע לפנסיה היציאה בעת .לקצבה ישמשו אלו כספים

 השתלמות קרן       

שנים 6 בתום למשיכה הניתן ,בינוני לטווח חסכון מוצר.   

מס בהטבות מזכה ההפקדה. 

הרווחים על ממס פטור גם ניתן. 

הפנסיוני החיסכון להשלמת ככלי משמש. 

מעסיק והפרשת 2.5% של בשיעור עובד הפרשת :הינם המדינה בשירות השכיחים ההפרשות שיעורי  
  .מהשכר 7.5% של

 הנגבים הניהול דמי וגובה ,ההשקעות בביצועי מזו זו נבדלות הקרנות.  

גובות שהן הניהול דמי שיעור ,לרוב .הציבורי במגזר לרוב  סקטוריאליות השתלמות קרנות קיימות  
   .הפרטי בשוק הנגבים מאלו משמעותית נמוך

 

 פנסיוניות תכניות סוגי
 המשך              



 ניהול דמי       
 

מתוך נגבים הניהול דמי : 

שוטפות הפקדות . 

צבירה . 

רווחים . 

שוטפות הפקדות או מרווחים ניהול דמי עם בשילוב מצבירה ניהול דמי יגבו לרוב. 

מאוד מוגבלת ישנים בהסדרים ניהול דמי להקטין האפשרות. 

ואף ניתן ,קצבה מקדמי מבטיחות אינן השתלמות וקרנות גמל קופות ,חדשות פנסיה וקרנות מאחר 
 .הניהול דמי על המנהל הגוף עם להתמקח רצוי

קטנות קרנות כ"בד - חיסרון .מאוד נמוכים ניהול דמי - יתרון :  מחדל ברירת פנסיה קרן. 

 



         

הביטוח הר - il/.gov.cma.//harb:https כלל כל מצב תמונת נותן אשר האוצר משרד בניהול אתר 
 .חינם שימוש. מבוטח לכל הקיימים הביטוחים

 

פנסיונית מסלקה – il/.co.swiftness.//www:https  מידע מכיל אשר האוצר משרד בפיקוח אתר  
 .בתשלום נתונים קבלת . בישראל המנהלים הגופים כל אצל פנסיוני לחיסכון הנוגע בכל

 

או יועץ כל על חובה חלה .יועץ או סוכן באמצעות או עצמאי באופן תתאפשר המסלקה לאתר כניסה  
   .המבוטח עם ייפגש בטרם מהמסלקה נתונים לקבל סוכן

 ידע מאגרי
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 והחרגות במהלך ההרצאה נעמוד על הדגשים של חיתום רפואי 
 משמעות התקנון המשתנה בקרן פנסיה

  נעמוד על ההבדלים והמשמעות המשפטית של ביטוח מנהלים וקרן פנסיה  
 (ניהול התיק ומנגנון איזון אקטוארי)

 ,  כמה מילים על משרדנו
משמשת כיועצת  . שנה 20חיים מזה מומחית לרשלנות רפואית וביטוח , גלית קרנרד "עו

מרצה ברשלנות רפואית בפורומים שונים ומשתתפת כפרשנית  , ביטוח גם למשרד הביטחון
 . אתגריםר אגודת הידידים של עמותת "יו( בהתנדבות)משמשת . טלוויזיהבתוכניות 

 .  השרוןבאזור אם לשלושה ומתגוררת הינה 
במשרדנו נבחרת מובילה עם טובי המוחות ואף רופאים המשמשים יועצים פנימיים לבדיקה 

 .  ד קרנר"הייצוג הינו בליווי אישי של עו. של התיק שלכם( ללא עלות)ראשונית 
במשרדנו מחלקת ביטוח חיים ותיקה וכל התיקים בה מנוהלים במעמד הגישור על ידי  

 . ד נלווה מהמחלקה"עורכת הדין קרנר ועו
 .משרדנו דורג כמשרד מוביל בתחום על ידי דן אנד ברדסטריט

  www.rashlanut.infoלבקש באתר משרדנו  מוזמנים 

 

 תודה על ההקשבה

http://www.rashlanut.info/

