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 ...קצת עלי

 טסלרנדב •

 אלדוביל מקצועי בהלמן "סמנכ•

 בעל רישיון משווק פנסיוני•

 מרצה במכללת נתניה•

 ילדים 4נשוי עם , 42בן •

 

 להבין את הפנסיה, פנסיוני: בעל הבלוג , עוד משהו



 ...על מה נדבר היום

 רפורמת בררת המחדל•

 מה עושים בקליטת עובד חדש  •

 הפניית עובדים לקרנות אחרות•

 על ההבדלים בין קרנות בררת המחדל•

 לבחור מוצר פנסיוני ללא כיסוי ביטוחי יכלהאם עובד •

 לאור בחירת העובד14תחולת סעיף  •

 והחזר פיצויים למעסיק 21תיקון •

 פירוק קופה מרכזית לפיצויים•

 

 

 



 רקע

 מסתיימים הסדרי בררת המחדל הקיימים 1.4 –ב •

החל מתאריך זה ניתן לצרף עובד לאחת מארבע קרנות בררת המחדל  •
 הנבחרות

 באפשרות המעסיק לבצע מכרז לבחירת קרן בררת מחדל אחרת•



 ?מה עלי לעשות, מגיע אלי מחר עובד חדש

 גמללחוק קופות  (א)20סעיף *



 ?ובמידה והעובד לא בחר

לחוק קופות גמל קובע כי מעסיק רשאי להפקיד תשלומים בעד  ( ב)20סעיף 
 .כןעל אף שניתנה לו הזדמנות לעשות , עובד שלא בחר קופת גמל

 דמי ניהול מהצבירה דמי ניהול מהפקדה שם הקרן

 0.23% 2.32% ממוצע בענף

 0.05% 1.49% אלדוביהלמן 

 0.10% 1.49% אלטשולר שחם

 0.0905% 1.68% פסגות

 0.05% 2.49% מיטב דש

 שנים 10דמי הניהול בתוקף למשך *



 ?למה בכלל צריך קרן בררת מחדל

צו הרחבה מחייב את המעסיק לבטח את עובדו בחיסכון פנסיוני שכולל •
 ביטוח אבדן כושר עבודה ומוות

העובד חייב  
 לבחור

עובד שלא 
בחר לא 

 נמצא בכיסוי

המעסיק 
חשוף 

 לתביעות



 ?האם אני חייב לבחור קרן בררת מחדל

הנבחרות ובדבר   אחת מקרנות ברירת המחדלאת עובדיו לגבי מעסיק יידע •
 אליההסדר דמי הניהול המרביים שנקבעו לגבי הצטרפות 

 בחירת קרן בררת מחדל אחרת•

מעסיק העובד עם גוף שנותן לו שירותי שיווק ותפעול פנסיוני חייב   :סייג •
 לבצע בחירה



 ?את העובד לקרן שהפנתיהאם אני חשוף בגלל 

הפניית עובדים לקרן בררת מחדל אינה נחשבת כהליך יעוץ פנסיוני והיא  
 .נועדה כדי לאפשר למעסיק לעמוד בדרישות החוק



עובדים  
 קיימים

 

עובדים  
 חדשים
 שבחרו

עובדים  
 חדשים

 שלא בחרו

 חייבים לבחור  
בקרן פנסיה  

 נבחרת

אין צורך  
בטופס 
 הצטרפות

 טופס הצטרפות
מקוצר 
 ודיגיטלי

 'נספח ז

תום הסכמי  
 ברירת

 מחדל הקיימים

צירוף 
והפקדה 

 כברירת מחדל



 ?כיצד מצרפים לקרן בררת מחדל עובד חדש

 אפשרות
הודעת  

מעסיק וכיסוי  
 ביטוחי זמני

דיווח העובד  
בממשק 
 מעסיקים

הקרן שולחת  
הודעה לעובד  

 ימים 10תוך 



 ?האם גם עובדים קיימים יכולים לבחור בקרן בררת מחדל

העובד מבקש  
 מהמעסיק

הקרן שולחת  
לעובד טופס  

 הצטרפות מקוצר

עובד בוחר  
 לבד

העובד ממלא  
טופס הצטרפות  
דיגיטלי באתר  

 החברה



 ?  איתהלהמשיך להפנות עובדים לקרן הקודמת שעבדתי  יכלהאם אני 

 30.3הסדרי בררת המחדל הקיימים הסתיימו עד , לא•

 מסויימתאין באפשרותך להתנות את בחירת העובד בקרן •

 .על העובד למלא טפסי הצטרפות של הקרן אליה הוא בחר•



 הרשות בהנחיה למעסיקים



 הודעה על סיום הסכם: מכתב למעסיקים 



 מה אסור למעסיק לעשות

 מסויימתלהתנות בחירה של העובד בקופה •

 הצגת רשימה חלקית של קרנות פנסיה•

 מסויימתהפניה של העובד לאתר של חברה או של קרן פנסיה •

 מסויימתמשלוח הודעה עם קישור להצטרפות לקרן פנסיה •

 



 ?מה יקרה ובמידה ואני אפנה עובדים לקרן אחרת

הקרן אינה 
יכולה לקלוט 
עובד ללא  

 טופס

הקרן מחזירה  
את הכספים  

 למעסיק

העובד אינו  
נמצא בכיסוי  

והמעסיק  
 חשוף לתביעות



 ?האם יש הבדלים בין קרנות בררת המחדל

 הפנסיהקיים תקנון תקני בקרנות  2018החל מחודש יוני •

 בקרןזה קבע קווים מנחים לכיסויים הביטוחים ומסלולי ההשקעה תקנון •

שמצטרפים במסגרת בררת המחדל יקבלו את אותם הכיסויים  עובדים •
 המחדלהביטוחים ואת אותו מסלול ההשקעה בכל אחת מקרנות בררת 

 



 דוגמה

 .יופנה בכל קרנות בררת המחדל למסלולים הבאים 35עובד בן 

 משכרו 75%מסלול ביטוח שמקנה לו כיסוי לאבדן כושר עבודה בגובה •

 משכרו 100%מסלול ביטוח שמקנה לו כיסוי למקרה מוות בגובה •

 50מסלול השקעה המיועד לחוסכים עד לגיל •

 



 דמי הניהול שונים, למרות התקנון התקני

 דמי ניהול מהצבירה דמי ניהול מהפקדה שם הקרן

 0.23% 2.32% ממוצע בענף

 0.05% 1.49% אלדוביהלמן 

 0.10% 1.49% אלטשולר שחם

 0.0905% 1.68% פסגות

 0.05% 2.49% מיטב דש

 שנים 10דמי הניהול בתוקף למשך *



 ?האם ניתן לבחור קרן פנסיה אחרת כבררת מחדל

 יש לצאת במכרז לכלל הגופים•

 :במכרז יש לבחון את הקרנות לפי שלושה פרמטרים•

 .בהתאם למדד השירות האחרון שפורסם, שירות•

 .תשואת קרן הפנסיה במסלול בררת המחדל, תשואות•

 מהשיקול בבחירת קרן הפנסיה 50%דמי הניהול יהוו לפחות , דמי ניהול•



 סיכום נושא בררת מחדל

 זכותו של העובד לבחור את ההסדר הפנסיוני שלו•

 במידה והעובד לא מימש את זכותו•

 המעסיק יפנה אותו לאחת מקרנות בררת המחדל הנבחרות•

 באפשרות המעסיק לקיים ולבחור קרן בררת מחדל אחרת•

 



 זכות העובד לבחור במוצר פנסיוני שלא כולל כיסוי ביטוחי

צו ההרחבה מחייב את המעסיק לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני שכולל  •
 כיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה ומוות

ד של בית הדין הארצי לעבודה  "פס) מ"בעגל רוב יועצים ' נ לנסברגליליאן •
 (20/08/2018מיום 

 פסיקת בית המשפט אומרת שאין להתנות על זכות הבחירה של העובד•

 

 

 



 ובחירה במוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי 14סעיף 

מחייב רכישה של   14האישור הכללי לסעיף •

 כיסוי ביטוחי

באפשרות העובד לבחור מוצר ללא רכיב  •

 ביטוחי

לא ניתן לאשר את האישור הכללי  , במקרה זה•

 14לסעיף 



 לחוק קופות הגמל 21תיקון 

חודשים מסיום העבודה באפשרות העובד למשוך את כספי   4וחלפו במידה •
 .הפיצויים גם ללא אישור המעסיק

 

 ?באיזה מקרים יוכל המעסיק לקבל חזרה את כספי הפיצויים

 .ד הצהרתי שמאשר שהעובד לא זכאי לפיצויים ושאלו שייכים למעביד"פס•

שזה מאשר לו למשוך  לאחר סיום העבודה חתימה על הסכם עם העובד •
 את כספי הפיצויים

 

 



 קופה מרכזית לפיצויים :רקע 

היו מעסיקים רשאים להפקיד את כספי הפיצויים בגין עובדיהם  31.12.2007עד 
 במקום בקופות  אישיות, בקופה מרכזית לפיצויים

בגין עובדים  פ"לקממעסיקים לא יכלו להמשיך להפקיד  2008החל מינואר 
בגין עובדים חדשים הפקדות לכספי הפיצויים הופקדו בחשבון של  –חדשים 

 לחסכון ג"קופ/העמית בקרן הפנסיה

עובדי "המכונים ) הותיקיםמעסיקים יכלו להמשיך ולהפקיד בגין העובדים 
 2010עד לשנת "( 2007

כל הפקדות לעובדים  - פ"לקמאסור למעסיקים להפקיד  2011החל משנת 
  ג"קופ/היו בחשבונות האישיים של העמיתים בקרן הפנסיה( 2007כולל עובדי )

 לחסכון

וחיוב , 2007פיצול קל ופשוט לעובדי  – פ"הקממהלך לפירוק  – 2018משנת 
 במשיכת סכום עודף לצורך מימון הפקדות שוטפות לעובדים חדשים



 ?מה המעסיק צריך לעשות

 2007לבדוק את סכום החבות בגין עובדי 

 2007או מפצל לחשבונות של עובדי  פ"בקמלקבל החלטה אם משאיר 

לבדוק מה גובה ההפקדות השוטפות לרכיב הפיצויים בגין כל עובדיו בשנה 
 פ"שבקמבהשוואה לסכום העודף , הקודמת הקלנדרית

אך לא יותר  )ולבקש החזר של סכום ההפקדות השוטפות  פ"לקמלפנות 
 (417טופס )בצירוף המסמכים הנדרשים  –( פ"בקממהסכום העודף 

 (:פ"בקמעד לחיסול כל היתרה )במרץ מדי שנה  31עד 



 ?מעסיק שלא יעשה זאת

,  במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לטובת ההפקדות השוטפות
לא יוכר כהוצאה  , עד הסכום העודף בקופה, הפיצוייםהתשלום למרכיב 

 .המעסיקעבור 



 דוגמה

2

9 

=40-24 16 2007לעובדי סכום חוב פיצויים   

 10 במחלוקתסכום 

=16+10 26 בתוספת סכום שבמחלוקת 2007סכום לעובדי   

 50 יתרה צבורה בקופה מרכזית

110%*26 28.6 110%כפול , בתוספת הסכום במחלוקת 2007סכום לעובדי   

 50-28.6 21.4 בקופהעודף 

 .31.12.2007מתוכם עבדו בחברה ביום  100-עובדים ש 150חברה מעסיקה 

 .31.12.18ליום ₪ מיליון  50בקופה מרכזית לפיצויים יתרה בסך 

 "(.הסכום במחלוקת)"₪ מיליון  10בסך של  2007עובדים מעובדי  5כנגד החברה מתנהלת תביעה של 

מתוכם  ₪ מיליון  24כאשר , ₪מיליון  40הינו ( לא כולל הסכום במחלוקת) 2007חוב הפיצויים עבור עובדי 
 .  מכוסה באמצעות קופות אישיות של העובדים

מיליון   15בקופות גמל למרכיב הפיצויים סך של ( בעבור כל עובדיה)החברה הפקידה , 2018בשנת המס 
₪ . 

 נתונים

 פתרון



 סיכום הדוגמה

 15עד לגובה ההפקדות שוטפות על סך , סכום העודף בקופה המרכזית•
יועבר מהחברה המנהלת למעסיק ותהווה הכנסה בידי  , ₪מיליון 

 .  המעסיק

תוכר  ₪ מיליון  15השוטפות במרכיב הפיצויים על סך ההפקדות •
 .כהוצאה של המעסיק

 .לשימוש בשנה שלאחר מכן –בקופה ₪ מיליון 6.4בקופה יישאר עוד •

,  במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לטובת ההפקדות השוטפות•
  15בגובה , התשלום למרכיב הפיצויים לא יוכר כהוצאה עבור המעסיק

 .₪מיליון 

 



 מעסיק שאין לו עובדים

   פ"בקממעסיק יכול לדרוש החזר של היתרה 

שלפיו כל התביעות של  , ד הצהרתי מבית הדין האזורי לעבודה"יש לצרף פס•
 העובדים לפי חוק פיצויי פיטורים סולקו

תהווה הכנסה בידי מעסיק שאין לו עובדים בשנת   פ"בקמהיתרה 
 (גם אם לא משך את הכספים) 2018המס 

על הרווחים בחשבון מעסיק שאין לו  : 1.1.2019החל מיום 
,  פ יחולו שיעורי המס והוראות ניכוי מס במקור"עובדים בקמ

 כאילו הופקו או נצמחו במישרין בידי המעסיק




