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2017השוק הפנסיוני אפריל 

תשואה כוללת 12 חודשים אחרונים צבירה במיליארדים שם המכשיר

6.93 264 פנסיה

ביטוח מנהלים

6.96 160 עד 2004

5.09 110 מ-2004

270 סה"כ

קופות גמל

204 אישיות

187 השתלמות

16 מרכזיות פיצויים

1.1 גמל להשקעה

4.94 408.1 סה"כ



שינויים בפנסיה

עובדים ומעלה חובת דיווח ממשק מעסיקים50•

סוכן משווק-דיווח על סוכן מתפעל•

קרנות פנסיה ברירות מחדל נכנסות לתוקף•

הגדלת אחוזי ההפקדה לפנסיה פעימה שניה•

ח מיועד בקרנות הפנסיה"שינוי בהקצאת אג•

גרעונות דמוגרפים•

עקוב אחרי בקרנות הפנסיה•



המשך-שינויים בפנסיה

טיפול בקופות פיצויים מרכזיות•

תקרות מס לפיצויים•

קופת גמל להשקעה•

190תיקון •

פנסיית חובה לעצמאים•



ממשק מעסיקים

דיווח אחיד לגבי הפקדות לקופות פנסיוניות: תזכורת•

דרכים שונות לדיווח•

סוכן משווק–השלכות גם לגבי סוכן מתפעל •

עובדים ומעלה50-החל מהשנה עסקים •



יעוץ שיווק ומערכת )חוק הפיקוח על שרותים פיננסים 

3סעיף -(סליקה פנסיונים

עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו לא ייתנו שירותי תפעול למעביד שבעבור עובדיו הם  

:אלא אם כן התקיימו כל אלה, נותנים שיווק פנסיוני

בעד שירותי  , סוכן הביטוח הפנסיוני יגבה מהמעביד בלבד בכל חודש דמי סליקה(1)

:לפי הגבוה, שלא יפחתו מאחד מאלה, התפעול בעבור כל עובד

אחוז מסך התשלומים שהופקדו על ידי המעביד לקופות הגמל בעבור העובד  0.6(א)

;בתוספת מס ערך מוסף

,  בינואר1-ב, סכום זה יעודכן מדי שנה; שקלים חדשים בתוספת מס ערך מוסף10.50(ב)

;2016בינואר 1-לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ב

עמלת ההפצה שמשלם גוף מוסדי לסוכן הביטוח  , על אף האמור בכל דין או הסכם(א)(2)

;לפי הגבוה, 0-או ל( 1)תפחת בשיעור דמי הסליקה שמשלם לו המעביד לפי פסקה , הפנסיוני

יפחתו  ( א)דמי הניהול שישלם עובד שלגביו שולמו דמי סליקה כאמור בפסקת משנה (ב)

;בשיעור הפחתת עמלת ההפצה לפי פסקת המשנה האמורה

.לחוק הפיקוח על קופות גמל20נבחרה בעבור העובדים קופת ברירת מחדל לפי סעיף (3)



משווק-סוכן מתפעל

החובה של סוכן מתפעל משווק לגביית דמי סליקה•

דיווח אחיד לחברות המנהלות של הסוכן  2017החל מיולי •

בדבר גביה כזו

קופת ברירת מחדל מכח הסכמים קיימים או קרנות שנבחרו  •

על ידי המדינה



קרנות פנסיה ברירות מחדל

שתי הקרנות שנבחרו לשמש בשנתיים  

מיטב  הקרובות כקרנות ברירת מחדל הן

.דש והלמן אלדובי

תגבה דמי  -קרן הפנסיה של מיטב דש

מההפקדות   1.31%ניהול בשיעור של

.מהצבירה הכוללת0.01%-החודשיות ו

תגבה  -אלדובי-קרן הפנסיה של הלמן

מההפקדות   1.49%דמי ניהול בשיעור של

.מהצבירה הכוללת0.001%-החודשיות ו



מעניק לעובד זכות לבחור בכל עת במוצר  20סעיף •

הפנסיוני

במידה והעובד לא בחר  -קרן פנסיית ברירת מחדל•

אחרת

עד תאריך החידוש או מקסימום  -הסכמים קיימים•

2019מרץ 

מהי קרן פנסיה ברירת מחדל



22:0003/04/2017עודכן |אנליסט

מתן חודורוב

הפך בשבועות האחרונים " דש-מיטב"קיר הפייסבוק של 
החברה  . לכותל התלונות של חוסכים מתוסכלים

שזכתה במכרז של משרד האוצר להפעלת קרן פנסיה  
אבל  , מוזלת אמנם הציעה את דמי הניהול הכי נמוכים

מערכת  . רמת השירות לא הוגדרה כתנאי לזכייה
כמה זמן לוקח להשיג נציג שירות  : בדקה" אנליסט"

?דש-במיטב

כמה קשה להצטרף לקרן  : מסלול הייסורים של הפנסיה המוזלת

?שמציע משרד האוצר

mailto:newsdesk@nana10.net.il


פעימה שניה-הגדלת אחוזי ההפקדה

תגמולי עובד6%, תגמולי מעסיק6.5%-הגדלה ל•

דגשים מיוחדים על ההבדל בהפקדות בין ביטוח  •

לפנסיה לגבי אי כושר

.8.33%עובד שמגיע עם פוליסה קיימת •

הגדרת שכר•



8.3.2017-ידיעות אחרונות

משה , שר האוצר: ח המיועדות כאן"רפורמת האג•

חתם על תקנות להגברת יציבות הקצבה  , כחלון

.הפנסיונית לגמלאים בקרנות הפנסיה החדשות

התקנות מעגנות את המלצות הצוות להגברת הוודאות  •

שי , ל משרד האוצר"בראשות מנכ, בחיסכון הפנסיוני

.שפורסמו לפני שנה, ד"באב



ח מיועד פנסיה"שינוי בהקצאת אג

עקב הגרעונות האקטוארים הצפויים•

שינוי בהקצאת היעוד•

ח מיועד"אג60-60%מעל גיל •

30%-ומעלה50גיל •

היתרה  -ומטה50•

תחולק  2024עד לשנת -תאריך היעד לסיום הרפורמה•
60כך שפנסיונרים יקבלו , ההקצאה לשתי קבוצות

ח מיועדות ושאר החוסכים יקבלו את יתרת  "אחוז אג
ח המיועדות שתנפיק המדינה  "האג



גרעונות דמוגרפים

גרעונות  -עקב הפחתת עלויות הכיסויים הביטוחיים•

דמוגרפיים בקרנות הפנסיה

בעלי צבירות גבוהות ועמיתים -הנפגעים העיקרים•

מוקפאים  



.

02/17-03/16 סה"כ

170

20,081.1 210,630.7 0.26% 2.86%  - - - -0.52% 6.55% 4.46% 7.67%

7.11% 02/17-03/16 1.24כלל פנסיה -0.85% 6.78% 4.21%4,232.0 44,444.7 0.26% 2.79%

02/17-03/16 הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 1032

209

62.2 380.1 0.27% 3.35% 1.05 -0.34% 5.16% 3.28% 7.12%

7.53% 02/17-03/16 1.43הפניקס פנסיה מקיפה -0.04% 6.53% 4.62%2,610.1 15,585.6 0.30% 3.50%

02/17-03/16 מבטחים החדשה 168

162

8,422.8 88,665.5 0.24% 2.75% 1.41 -0.47% 6.78% 4.80% 7.71%

7.97% 02/17-03/16 1.23מגדל מקפת אישית -0.47% 6.01% 4.06%3,755.1 54,344.3 0.29% 2.95%

02/17-03/16 מיטב דש פנסיה מקיפה 163

1328

669.5 6,275.7 0.22% 1.83% 1.22 -0.36% 6.32% 4.51% 9.20%

11.72% 02/17-03/16 1.39אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 0.28% 7.40% 5.48%329.4 934.8 0.31% 3.27%

 סיכון ל-5

שנים

*** התקופה נכסים הפקדות

תקופת דיווח שם  עודף/מספר

 גירעון 

 ממוצעת

 שנתית 5

 ממוצעת

 שנתית 3

 מצטברת

לתקופה

צבירה נטו  יתרת נכסים

לסוף

 שיעור דמי ניהול

 ממוצעת בשנת

 - שארפ

 ריבית

עודף/גירעון אקטוארי בגין הגורמים הדמוגרפיים **

תשואות פיננסיות

קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני וארוך ומומלץ מאד לבחון את ביצועי הקרן לאורך זמן ולא לאורך חודשים בודדים

הנתונים המוצגים באתר דווחו על ידי הגופים המדווחים ובאחריותם

פרוייקט מדדי סיכון פותח בשיתוף עם מרכז קיסריה

כולל העברות בין קרנות *

סיכום פעילות לפי קרן לתקופה נבחרת 03/2016 - 02/2017 
(במיליוני ש''ח)        



עקוב אחרי בקרנות הפנסיה

תחילת איחוד חשבונות מוקפאים•

יתרונות וחסרונות•

אלטרנטיבות לאיחוד•



עקוב אחרי13תיקון 

עמית לא פעיל

ח"ש150,000

עמית פעיל

ח"ש15,000שכר 

ח"ש100,000צבירה 

הקטנת סכום ביטוח

קופת גמל

שינוי דרך תשלום לחד פעמי

במקרה פטירה



קופת פיצויים מרכזית

הוצאת סכומים מעבר לחבות מהקופות-המטרה•

2007בדיקת יעודה מול עתודה לעובדי -הדרך•

עד  )ריתוק הסכום הנדרש -2007במידה וקיימת חבות לעובדי -הביצוע•
בקופה המרכזית( 110%

תשלום פרמיות שוטפות עבור כלל העובדים-היתרה•

התיחסות לסכומים במחלוקת•

נתינת אפשרות לפיצול לקופות אישיות•



דוגמא-קופת פיצויים מרכזית

עתודה בקופות אישיות עובדי 31.12.2007 חבות עבור עובדי 31.12.2007 יעודה בקופה מרכזית

2,500,000 3,000,000 2,000,000

הפרש נדרש מהקופה לכיסוי התחיבויות בתוספת 10%

550,000

סכומים ללא יעוד

1,450,000

הפקדה שוטפת לפיצויים עבור כל העובדים



הפקדה לפיצויים

-ח לפיצויים"ש32,000החל מהשנה הפקדה של מעבר לשכר של •

(8.33%)זקיפת הכנסה לעובד 

+  זקיפת הכנסה לתגמולים)סכום נוסף לקיצבה מוכרת -משמעות•

(תשלום נטו צד עובד

בעיה בהשלמות חוב וותק  •



דוגמא

דוגמא 3 דוגמא 2 דוגמא 1

20,000 40,000 30,000 שכר

10 10 10 וותק

250,000 150,000 300,000 בקופה ללא מס

300,000 400,000 400,000 השלמת מעסיק לקופות

חישוב

תקרה ללא מס   300,000   320,000    200,000

250,000    170,000   300,000 בניכוי מה שקיים בקופה

-50,000 230,000   0 סה"כ ללא מס

300,000 170,000   400,000 סה"כ עם מס



קיצבה מוכרת-190תיקון 

פנסיה הנובעת מהפקדה פטורה•

יכול כסכום חד פעמי ויכול בשוטף•

קיצבה פטורה או לחילופין היוון  60החל מגיל •

כפוף לקבלת 15%עם מס רווח הון נומינלי של 

קיצבת מינימום



שוטף-קיצבה מוכרת

40,000 שכר

פרמיה שחויבה במס פרמיה אחוזים

666                       3,332  8.33% מעביד פיצויים

1,238                    3,000  7.50% מעביד תגמולים

2,191                    2,800  7% עובד תגמולים

סה"כ פרמיה  9,132

מתוכה פרמיה שחויבה במס                    4,095

45% יחס פנסיה פטורה לפנסיה חייבת



קופת גמל להשקעה וחסכון לכל ילד

ח הפקדה  "ש70,000עד -קופת גמל להשקעה•

לשנה

25%מס רווח הון •

60פטור ממס רווח הון במשיכה כקיצבה מגיל •

יכול להוות חסכון משלים לקופת גמל לכל ילד•



פנסיית חובה לעצמאים

פנסית חובה  "–במסגרת החוק להתיעלות כלכלית •

"לעצמאים

טיפול בחוסר בפנסיה לגיל פרישה•

-חובת הפקדה עד השכר הממוצע במשק•

ח"ש822מקסימום 



ח"ש9,673-שכר ממוצע במשק

4.45%-עד מחצית השכר הממוצע במשק•

-ממחצית גובה השכר הממוצע ועד השכר הממוצע במשק•

12.55%

ח"ש822-מקסימום הפקדה על פי חוק•



שינויים נלוים

לזיכוי  0.5%עוד -16.5%-הטבת המס לעצמאים גדלה ל•

מהתקרה

הפחתה בגובה התשלום לביטוח לאומי לבעלי הכנסה נמוכה  •

והגדלתו לבעלי הכנסה מעבר לשכר הממוצע במשק

ראשונים לקרן השתלמות  2.5%חובת הפקדה של " ביטול"•

לצורך קבלת הטבת מס


