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שנה33-תוחלת חיים בתקופת האבן

שנה50-בארצות המפותחות19תוחלת חיים בסוף המאה ה 

שנה65-בארצות המפותחות20תוחלת חיים באמצע המאה ה 

80כ -בארצות המפותחות21תוחלת חיים בתחילת המאה ה

לאחסן במאגר מידע או להפיץ מצגות אלו או קטעים מהן בשום צורה , לתרגם, להקליט, לצלם, לשכפל, כל הזכויות שמורות לעוקץ פנסיה אין להעתיק

אינטרנט ודואר אלקטרוני, הקלטה, לרבות צילום, אופטי או מכני, אלקטרוני, ובשום אמצעי

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cA4tquTwmsMilM&tbnid=l15aIqzqI89DWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ofek2u.com/112265/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-1&ei=88XMU-Qcie45itaBgA8&bvm=bv.71198958,d.ZWU&psig=AFQjCNFIRv_GiLBgDmoH2OSLH3CzGIVKYQ&ust=1406015317516416


(.אנשי צבא קבע2004שנת , עובדי מדינה1999שנת )פנסיה תקציבית •

ומנוהלות  2003הגרעוניות הולאמו בשנת , 95שנת )קרנות פנסיה וותיקות •

(י עמיתים"ע



(.95ממרץ )קרן פנסיה חדשה •

(.  2013משנת , 2004-2013, 2004עד שנת )ביטוח מנהלים •



 אפשר היה לחסוך בתוכניות הוניות ולקבל  2008עד שנת

את הכסף כסכום חד פעמי בגיל פרישה

 החוסך  , החיסכון שנצבר בשל ההפקדות2008משנת

יקבל כקצבה בגיל פרישה  

 ניתן  ( 4,400₪כ 2014)מעל צבירה של קצבה מזערית

יהיה לבצע היוון של החיסכון הנצבר ולקבל כסכום חד  

.פעמי



חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח.

  מכיל בתוכו אפיק חיסכון המיועד לתשלום פנסיה בהגיע

ביטוח למקרה מוות וניתן להוסיף  ,החוסך לגיל פרישה

.ביטוח אובדן כושר עבודה

 שווקו תוכניות עם מקדם קצבה מובטח     2013עד שנת

רק  2013משנת , לכל החוסכים( 120או 240במסלול )

60לחוסכים מעל גיל 

  ישנם הבדלים בין מקדמי הקצבה עבור תוכניות ישנות

לחדשות  

 ביטוח מנהלים הוא מוצר נחות אל מול קרן  2013משנת

הפנסיה



קרן פנסיה זו הלוואה בין דורית

אנחנו מלווים היום להורים שלנו 

הילדים שלנו בעתיד ילוו לנו



ביטוח מפני התארכות תוחלת חיים-חיסכון

ביטוח מפני מוות-ביטוח שארים

ביטוח מפני אי יכולת לעבוד-ביטוח מפני נכות
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תוחלת חיים

ריבית

עלויות



 שוויץ  ,איסלנד, רביעית במדינות המערב)79.9-גברים

(ואוסטרליה

 (.במדינות המערב13מקום )83.6–נשים

עד  70-תוחלת החיים של ישראלים זינקה מסוף שנות ה

(.גברים ונשים)שנים 9-היום בכ

מצד אחד חיים עוד זמן

מצד שני צריך לחסוך כמה שיותר

 (70)דיבורים על העלאת גיל הפרישה

נתונים מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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  ככל שהריבית חסרת סיכון נמוכה יותר הסיכוי שהקצבה

.שלנו תהיה נמוכה גבוה יותר

יעד מרכזי  )י בנק ישראל "הריבית לטווח קצר נקבעת ע

החלטה מושפעת גם מרמת הריביות  , (יציבות מחירים

.ב"בעולם המערבי ובמיוחד בארה

  הריבית לטווח בינוני ארוך נקבעת מציפיות המשקיעים

.לגובה הריבית בעתיד
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דמי ניהול

 זולים מאד ביחס לכל תוכנית  –ביטוחים בקרן הפנסיה

.כיוון שמדובר במנגנון של ערבות הדדית, אחרת



 מבוגרים הקטנת  ,צעירים חשיפה גבוהה יותר למניות

10יש לבצע בדיקת מסלולי השקעה כל , החשיפה למניות

10%מומלץ להוריד חשיפה למניות ל 60מגיל , שנים
.מקסימום

פטור ממס רווח  , אפקט ריבית דריבית , לא לגעת, פיצויים

ביצוע  )על החיסכון בפרישה 40%השפעה של כ ,הון 
(.רצפים

לראות בהן כחלק בלתי נפרד , קרנות השתלמות
.פטור ממס רווח הון עד תקרה, מהחיסכון לפרישה

לעולם לא , בין עבודות לשמר את הוותק בקרן הפנסיה
.להתחיל קרן פנסיה חדשה אם ישנה אחת קיימת



7%-מומלץ להגדיל את אחוז ההפקדות עובד למקסימום.

  יש לבצע בדיקה האם התוכנית שאני נמצא בה היא

באמת התוכנית הטובה ביותר בשבילי ואם כן איך ניתן  

.לשפר אותה
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  אלו שיוצאים בשנים הקרובות ולא היו חלק מהסדרים

רובם בעלי קצבה  ( קרנות וותיקות ופנסיה תקציבית)

ופחות40%שיעור תחלופה של כ , נמוכה מאד

32%-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ש
-מהגמלאים מקבלים קצבת פנסיה חודשית מתחת ל

4,000₪.

201426%לפי מחקר של ביטוח לאומי שפורסם בשנת 

מהאנשים שעברו את גיל הפרישה מסתפקים בקצבת 
(.2014ליחיד ₪ 2,100כ )הזקנה של ביטוח לאומי 



 מהשכר  38%קצבת הפנסיה שנקבל צפויה לעמוד על

כרמי  -שערכו שרית מנחם, המחקרלנשים 31%-לגברים ו

אביה ספיבק מהמרכז לפנסיה ביטוח ואוריינות ' ופרופ

והוזמן על ידי רשות שוק , פיננסית של אוניברסיטת בן גוריון

.  2017מתבסס על נתונים הנכונים לתחילת שנת , ההון

מכלל בני        64%פ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "ע

(.2015נכון לשנת )ומעלה מחזיקים בהסדר פנסיה 20ה 





.מעבר לדיווח בשפה אחידה וממוכנת בין המעסיק לקופה❖
ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות  ,זכות העובד לבחור בעל רישיון למתן שיווק פנסיוני❖

.למעט הפקדת כספים לקופת גמל, בקופת גמל
לעבוד באופן  )כמו כן הוא רשאי לבחור שלא לקבל ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני 

(.ישיר מול הקופות
גביה למעסיק/שיווק לעובד לבין שירות התפעול/הפרדה בין הייעוץ❖
חובת שימוש במסלקה הפנסיונית במתן ייעוץ לעובד❖
(01/11/2016)קופת ברירת מחדל ❖
ניוד ביטוח מנהלים❖
ח המיועדות"רפורמת האג❖
משיכה כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל❖
מסלולי השקעה❖
איחוד חשבונות בקרנות פנסיה פעילות ולא פעילות  ❖
תשלום קצבה מקופת גמל לחיסכון❖

השינויים



ממשק מעסיקים–מבנה אחיד 



לגופיםהעובדיםשלהסוציאליותההפרשותכספיבהעברתרבותתקלות

:המוסדיים

או"במעברכספים)"שניםלאורךהעובדיםשללפוליסותשוייכושלאכספים◦

"(פנדינג"

ההפרשהשיעורי)השכרממערכתשהופקלדוחבהתאםלאכספיםשלשיוך◦

(הדיווחלביןהפוליסהביןתאמולאהשכרלרכיבי

בתוכניותהתשלומיםקליטתאופןעלבקרהלבצעהמעסיקשליכולתחוסר◦

העובדים

סוכניםריבוישללעולםמעבר

עתבכלבהלהפקידלהמשיךאוגמלקופתלכללהצטרףלבחורהעובדזכות

האחרונותהשניםשלטכנולוגיותהתפתחויות

רקע-ממשק אחיד 



הפתרון

המידע יועבר באמצעות 
תקשורת נתונים 
כך , מוצפנת ומאובטחת

שלא יהיה ניתן לגשת 
אליו ללא הרשאת  

הנמען

המידע יועבר במתכונת  
אחידה ויהיה מבוסס על 
קובץ אלקטרוני במבנה  

XML

מבנה אחיד להעברת  
מידע ונתונים בשוק 
החיסכון הפנסיוני  



דיווח לחברה מנהלת יהיה תואם לנתונים הכספיים של  

ולא ייעשה שינוי  , העובד במערכת השכר של המעסיק 
בנתונים אלה בעת העברת מידע לחברה מנהלת

!!!חשוב



דגשים

פרטי המעסיק◦

(למי המעסיק שולח את הקובץ) פרטי הנמען ◦

פרטי חשבון  , פרטי חשבון המעסיק, קוד זיהוי הקופה)פרטי העברת הכספים ◦
(אסמכתא, לא עתידי-סכום ההפקדה תאריך העברה, הקופה

(קרן השתלמות, קופת גמל, קרן פנסיה, קופת ביטוח)פרטי קופה  ◦

(ל"דוא, נייד, כתבות מגורים)פרטי עובד ◦

חלקיות משרה או ימי עבודה  , סטאטוס עובד בחודש משכורת)חודש משכורת ◦
(בחודש חובה לדווח כאשר מדובר בקרן פנסיה וותיקה

בדיווח לקרן פנסיה ולקופת גמל אין לדווח  -סוג הפרשה)פיצול הפרשות בקופה ◦
(או שונותאכע

?  אז מה כולל המבנה האחיד



(טכני)היזון חוזר ראשוני 

הודעה על קליטה 

קליטה טכנית  



התייחסותתוךשלוהמידעבמערכותהמידעקליטתעלדיווחיעבירמוסדיגוף

הטיפולוסטאטוס,עובדכלשלהגמלקופתחשבוןבמרכיביהזכויותלרישום

המוסדילגוףשהועברובכספים

נקלטהרשומה◦

יצרןבטיפולרשומה◦

מעסיקלטיפולהועברהרשומה◦

(22/09/2019לנדחה3בגרסה)למעסיקמוסדימגוףיזומהכספיםהשבת◦

שגיאותסוגי69יהיוכ"שסהכךשגיאותסוגיעודנוספוהאחידלמבנה3בגרסה

היזון חוזר מסכם



22 =הפקדה לרכיב שאינו קיים בפוליסה

24 =אין קופת גמל לעובד תחת המעסיק

25 =אין קרן השתלמות לעובד תחת המעסיק

26 = אין קרן פנסיה לעובד תחת המעסיק

39 =חשבון/הפקדה להצעה שטרם הושלם בגינה תהליך הפקת הפוליסה

42 = אין קופת ביטוח לעובד תחת המעסיק

54 =הפקדה בגין חודש שכר קודם למועד פתיחת התכנית

55 =  לא ניתן לקלוט הפקדה בשל אי השלמת מסמכים

57 =  רשומה פוצלה במלואה לקרן חדשה כללית

63 =  הפקדה לרכיב שאינו קיים בפוליסת הביטוח

19-שגיאות נפוצות באחריות היצרן

שגיאות  



67 =לא ניתן לקלוט הפקדה בשל אי השלמת מסמכים לביצוע שינויים בפוליסה

68 =אין התאמה בין דיווח המעסיק לבין תנאי הפוליסה

77 =לחידוש  וניתנותחשבונות של המבוטח אינן פעילות /הפוליסות

81 = עובד–חוסר תשלום לכיסוי ביטוחי

82 = עובד-עודף תשלום לכיסוי ביטוחי

19-שגיאות נפוצות באחריות היצרן

שגיאות  



4 =דרכון לא קיים אצל יצרן/ז.מספר ת

5 =פעילות ואינן ניתנות לחידוש  אינןחשבונות של המבוטח /הפוליסות

6 = מעסיק-חוסר תשלום לכיסוי ביטוחי

7 = מעסיק-עודף תשלום לכיסוי ביטוחי

11 =ז לא מתאימה לפרטים אישיים  .ת

13 = בחשבון אין כספים -לא ניתן להשיב תשלום שהופקד ביתר

16 = לא ניתן להפקיד לרכיב תגמולי עובד ללא רכיב תגמולי מעסיק  -19לא עומד בתקנה

17 = לא ניתן להפקיד לרכיב תגמולי מעסיק ללא רכיב תגמולי עובד -19לא עומד בתקנה

19 =  לא ניתן לדווח הפקדה לעובד במקביל לדיווח סטטוס לפיו לא הועברו הפקדות
(  טכני)

23 = לא ניתן להפקיד לרכיב פיצויים ללא תגמולי עובד ומעסיק  -19לא עומד בתקנה

50-שגיאות נפוצות באחריות המעסיק 

שגיאות  



27 = (  טכני)לא ניתן להפקיד בגין חודש שכר עתידי

32 = (  טכני)מספר מזהה רשומה דווח בעבר

33 = (  טכני)אינו תקין " תחילת סטטוס עובד"תאריך בשדה

44 =(  טכני)ימי עבודה בחודש /דיווח לא תקין על אחוז משרה

51 = תנועה שלילית גדולה מהיתרה  -לא ניתן להשיב תשלום שהופקד ביתר

לעמית בחודש העבודה המדווח 

52 =  אין הסכם לעמית בקרן ותיקה מול המעסיק

53 =סכום הפרשה ושכר , אין התאמה בין אחוז הפרשה

56 =ש שגוי להפקדת כספים "דווח חשבון עו

50-שגיאות נפוצות באחריות המעסיק 

שגיאות  



58 =  קרן ההשתלמות של העובד חסומה להפקדות

61 =  הפקדה דווחה לסוג קופה שגוי בחברה המנהלת

64 =  הפקדה לרכיב שאינו קיים במוצר

75 =שוטף חובה לדווח על השכר ממנו הועברו תשלומים  -במעמד הפקדת שכיר

(  טכני)לקופה 

79 = ראה  -שגיאה בהליך הפקדת הכספים אינה מאפשרת קליטת הרשומה

(  43שדה " )סטטוס טיפול בכספים"שגיאה בשדה 

80 =מבוטח נדחתה  /בקשת העובד להתקבל כעמית

50-שגיאות נפוצות באחריות המעסיק 

שגיאות  



אופן חלוקת  -מסמך הנחיות למעסיק

הכספים בין קופות גמל



אופן חלוקת  -מסמך הנחיות למעסיק

הכספים בין קופות גמל



חובת המעסיק

 התיקון לחוק קובע כי על , העלה כי קיימות בעיות בקליטת הכספים( היזון החוזר)במידה והמשוב

.המעסיק לטפל בכלל הדיווחים השגויים והתקלות

 על המעסיקים , התקנות מטילות את מלוא האחריות להעברת הכספים ולדיווח כאמור לקופת הגמל

.לרבות הטלת עיצומים כספיים גבוהים, 



 סטטוס עובד בחודש משכורת"במבנה האחיד נוסף ערך חדש בשדה 3בגרסה: "

עובד איננו זכאי לכספי פיצויים-עזיבת עבודה = 16

 ומכתב שחרור  161השפעה על טופס

 (  קופות גמל)לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים 21תיקון

חודשים  4לאחר , מתן אפשרות לעובד לשחרר כספים מקופות הגמל בגין פיצויי פיטורין העומדים לזכותו

.וזאת ללא שיידרש להמציא אישור מהמעסיק, ממועד סיום יחסי העבודה

ושחרור פיצויים161טופס 



תקנות  )התפעול והגביה הפנסיוניים , אנשי מקצוע בעלי מומחיות ספציפית בנושא הבקרה
(מבנה אחיד, התשלומים

שומרת על המעסיק על מנת שיעמוד בחובותיו הפנסיוניים

  ללא ניגוד ענייניים ולכן המטרה היחידה שלה היא לשרת את המעסיק

 חדש, צפייה בסטטוס קליטת כספים, פורטל ידידותי לדיווח: בעלת יכולות טכנולוגיות גבוהות  !!!!

שידור קובץ הדיווח מכל מקום  ויתרות למאזן סוף שנה161הפקת דוח עזר ל 

...  אפשרות למייצג לצפות בכל לקוחותיו  ועוד, ובכל שעה ובאופן מאובטח

קשר ישיר ושוטף של מנהלי התיקים לכל חברות הביטוח וחברות הפנסיה הגמל והשתלמות

 (  פוטר את המעסיק מלהתנהל ישירות מול הקופות ) מנהל תיק אישי לכל מעסיק

טיפול בסוגי פעולה  , טיפול בדיווחים שליליים, מחלקה מיוחדת המתמחה בפיענוח שגיאות טכניות
,  ( XSDב 2ערך " SUG-PEULA"בשדה ) מורכבים כגון דיווח על תיקון תנועות ללא הפקדה נוספת 

(  XSDב 3ערך " SUG-PEULA"בשדה )דיווח על הפקדה נוספת ותיקון תנועות 

  נותנת פתרון מלא ומקיף עבור המעסיק בהתמודדות בעולם של ריבוי סוכנים וריבוי קופות

מחלקה מיוחדת לטיפול בבעיות קליטת כספים מהעבר עוד לפני המעבר לדיווח במבנה האחיד.

התאמה אוטומטית לכל תוכנות השכר

תפעול  -פתרון מבית עוקץ פנסיה

פנסיוני למעסיקים



בקשה-יתרות פיצויים-מתוך פורטל עוקץ פנסיה



מענה-יתרות פיצויים-מתוך פורטל עוקץ פנסיה



 סוגי מוצרים חדשים–מוצרי משיכה.

 תכנונים עבור פורשים

תכנונים עבור עובדים

מיסוי על קצבאות.

(.הטבות במס)לפרישה -קרן השתלמות

 70גיל פרישה

 (לשנה5%היום רק )ביטוח לאומי יעודד להמשיך לעבוד וכך לצבור עוד זכויות

 מודעות בקרב החוסכים והפורשים תלך ותעלה לגבי החיסכון הפנסיוני והחשיבות

.שלו

המסלקה הפנסיונית

 (מלאות, חלקיות)יותר עבודות לאנשים מעל גיל פרישה



רק חשוב לדאוג לשמר את  , עליה בתוחלת חיים זה מבורך

רמת החיים שלנו ביציאה לפנסיה

?שאלות

תודה רבה


