
 עוקץ פנסיה

 ירון הרןM.S.c ,ל עוקץ פנסיה"מנכ

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
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(.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

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aZDpJtd1lTrD-M&tbnid=9vmgcI747w02fM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmoneytime.co.il%2F%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%25AA-%25D7%2592%25D7%259E%25D7%259C-%25D7%2590%25D7%2595-%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%259F-%25D7%25A4%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2594%2F&ei=FcPMU8rDBMaOO4rAgJgN&bvm=bv.71198958,d.ZWU&psig=AFQjCNGSSWDsYuQenagus-6PBraguvzIjw&ust=1406014426090570


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 



מכלל בני        64%פ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "ע

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



"ת או  "עבור כמיליון עובדים שנמצאים בחל" בור ענק

שלהם וזאת  מהקצבה 5%פוטרו מעובדתם פגיעה של כ 

.בהנחה שהם לא משכו כספים שחסכו עד כה 

ת  "שימור המרכיבים הביטוחים בקרנות הפנסיה בחל



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

.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❖
(אלטשולר שחם ופסגות , אלדוביהלמן , מיטב דש) קופת ברירת מחדל ❖
המיועדותח"האגרפורמת ❖
משיכה כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל❖
מודל תלוי גיל  ❖
איחוד חשבונות בקרנות פנסיה פעילות ולא פעילות  ❖

שנים 15השינויים החשובים שהיו ב 
האחרונות  



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◦

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

הטיפולוסטטוס,עובדכלשלהגמלקופתחשבוןבמרכיביהזכויותלרישום

המוסדילגוףשהועברובכספים

נקלטהרשומה◦

יצרןבטיפולרשומה◦

מעסיקלטיפולהועברהרשומה◦

(02/2021לנדחה3בגרסה)למעסיקמוסדימגוףיזומהכספיםהשבת◦

שגיאותסוגי57יהיוכ"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 = התכניתהפקדה בגין חודש שכר קודם למועד פתיחת

55 =  לא ניתן לקלוט הפקדה בשל אי השלמת מסמכים

19-שגיאות נפוצות באחריות היצרן

שגיאות  



4 =שגויה/ז לא קיימת.ת

5 = מבוטלתלתכניתהפקדה

6 =  חוסר תשלום

7 =  עודף תשלום

11 =ז לא מתאימה לתאריך לידה.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  



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  



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 שנמצאות תחת אחריותו 

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

.לרבות הטלת עיצומים כספיים גבוהים, 



דגשים לדיווח נכון בעידן הקורונה 

חופשה ללא  ) ת "בעידן הקורונה הסיטואציה השכיחה היא הוצאת עובדים לחל

?  אז איך מדווחים זאת במבנה האחיד, או פיטורים ( תשלום 

:  ת "עובד שהוצא לחל

במידה ועבור הימים שבהם הוא עבד אתם מחויבים לבצע לו , ת במהלך החודש"עובד הוצא לחל

סטטוס עובד  "הפרשה לתוכנית פנסיונית מתוקף צו הרחבה לפנסיה חובה אזי עליכם לדווח בשדה 

לכן ניתן לראות  , בהתאם לסוג המשרה הקיימת לו יומי/רגיל או שעתי/חודשי" : בחודש משכורת
.שמבחינת הדיווח בחודש שכר זה לא חל כל שינוי

אנא שימו לב כאשר מדובר בהפרשה לקרן פנסיה ותיקה אזי חובה לעדכן גם בשדה  : הערה

כאן ישנה משמעות לשיעור המשרה שלו באותו  , "ימי עבודה בחודש"או בשדה " חלקיות משרה"
.חודש לעניין קביעת שיעור הקצבה בעתיד

אזי כיוון שבאותו חודש  , כלומר לא עבד כלל באותו חודש שכר , ת מתחילת החודש "עובד הוצא לחל

" סטטוס עובד בחודש משכורת "שכר לא יבוצעו לו הפרשות לקופות הגמל אזי עליכם לדווח בשדה 
ת"חל



דגשים לדיווח נכון בעידן הקורונה 

:עובד שפוטר

 עזיבת עבודה  , עזיבת עבודה " סטטוס עובד בחודש משכורת"במקרה זה עליכם לדווח בשדה

לדוגמה במידה והעובד פוטר ב , מדווחת בחודש לאחר החודש שמבוצעת לו ההפרשה האחרונה 
רגיל או  /ונדווח לו חודשי03/2020אזי בחודש אפריל נבצע לו הפרשה עבור שכר 31/03/2020

נדווח לו עזיבת עבודה  04/2020יומי ובחודש מאי כאשר כבר לא תהיה לו הפרשה עבור שכר /שעתי

:הערות

המשמעות היא שקרן הפנסיה תעדכן זאת באופן  , ת "ישנה משמעות לכך שתדווחו לעובד חל1.

בקרן הפנסיה ישנם רכיבים ביטוחים מעבר לצבירת החיסכון כגון ביטוח  , אוטומטי אצלה

לכן קרן הפנסיה במקום להוציא מכתב חוב  ( אובדן כושר עבודה)למקרה מוות ולמקרה נכות 

למעסיק היא תבצע גביה עבור שימור אותם רכיבים ביטוחים מתוך הצבירה של העובד בקרן  

בביטוח מנהלים מדובר  ,חודשים 5בקרן הפנסיה הזכויות נשמרות באופן אוטומטי ל , הפנסיה

בכל  , חודשים אבל כאן זה קצת יותר מורכב ונדרשת לרוב התערבות של העובד בנושא3על 
.או סוכן הביטוח שלו לקבלת ייעוץ/מקרה המלצתי היא שכל עובד ייצור קשר עם הקופה ו

במידה ואתם לקוחות של עוקץ פנסיה תוכלו לעשות זאת באופן  )161עליכם להפיק דוח  עזר ל 2.

לאחר מכן למלא עבורו את טופס  ( פשוט ומהיר באזור האישי שלכם בפורטל של עוקץ פנסיה

או הקופה ופקיד השומה  /על העובד להמשיך טיפול מול סוכן הביטוח שלו ו, ולמסור לעובד161
.במידת הצורך



דגשים לדיווח נכון בעידן הקורונה 



"עזיבת עבודה  " : סטטוס עובד בחודש משכורת

 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 



תיקון  יקדמומשרד האוצר ורשות שוק ההון : הקלה בגביית ריבית פיגורים על איחורים בהפקדות

(  עד סוף כל חודש)לדחות בשבועיים , לפרק זמן מוגבל, מוצע: תקנות שמטרתו הקלה על המעסיקים

את המועד שממנו נדרשים הגופים המוסדיים להתחיל לגבות ריבית פיגורים בשל איחור בהפקדות  
אנא עכבו אחר , נכון למועד כתיבת מאמר זה עדיין לא נכנס לתוקף .המעסיק לקופת הגמל

הפרסומים שלנו בנושא

בהתאם להוראות  : ת"הקלה בבדיקות שנדרשים גופים מוסדיים לבצע ביחס לעובד שהוצא לחל

. ת"ממשק מעסיקים גוף מוסדי איננו רשאי לקלוט דיווח על הפקדת תשלומים ביחס לעובד שיצא לחל

לאור מידע שהועבר לרשות לפיו קיימים מעסיקים שמעוניינים להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני של 
.ת"מוצע לאפשר לגוף המוסדי לקלוט כספים שהועבר לגביהם דיווח לפיו העובד הוצא לחל, עובד

 במטרה  : לרפורמה בתהליכי סליקת הכספים( 4-10)דחיית מועד הכניסה של המעסיקים הקטנים

להקל בתקופה זו על המעסיקים הקטנים במשק הוחלט לדחות את מועד המעבר שלהם לדיווח ממוכן  
.2021ביוני 20על הפקדת תשלומים ל 

 2021בפברואר 21נדחתה ליום (  3גרסה )דחיית גרסת ממשק מעסיקים.

 2021ליוני 20( : 4גרסה )גרסת ממשק מעסיקים

הקלות למעסיקים שמקדמת רשות שוק ההון  

בעקבות הקורונה 



היא היכולת לקבל שירות  " הקורונה"אחת המסקנות החשובות ביותר שעולות מהאירוע הענק שנקרא 

המדינה נמצאת בהסגר ורוב העובדים שנשארו לעבוד עובדים  , מלא גם כאשר כמעט כל המשק מושבת 
.מהבית 

ככל שספק השירות מוטה יותר  , היכולת הזו תלויה ברמת הטכנולוגיה הקיימת אצל ספק השירות שלכם 
.טכנולוגיה אזי הפגיעה בשירות בתקופת קיצון תהיה נמוכה עד אפסית ולא מורגשת

?אז מה כולל השירות של חברה מובילה טכנולוגית בעולם התפעול הפנסיוני

 י העלאת קובץ  "מכל מקום בכל שעה ע,היכולת של הלקוח לדווח קובץ במבנה אחיד באופן עצמאי
.הדיווח באזור האישי שלו בפורטל אינטרנטי ובעצם לא להיות תלוי באף אחד

  היכולת לראות סטטוס קליטת כספים בתוכניות העובדים שלו באופן עצמאי באזור האישי שלכם
.בפורטל אינטרנטי מכל מקום ובכל שעה

 מטרת מודול  , המודול כולל הנחיה לביצוע , מודול התראות בזמן אמת עבור כספים שעדיין לא נקלטו
:זה היא למנוע 

קבלת מכתבי חוב מהקופה הן אצל העובד והן אצל המעסיק

החזר כספים למעסיק כתוצאה מאי שיוך הכספים

  פגיעה בזכויות הפנסיוניות של העובד

ביצוע בקרה כחלק מהוראות החוק

מספר תובנות ודגשים שלמדנו בעקבות הקורונה בהקשר 
לדיווח במבנה אחיד ובכלל



הפקת דוחות באופן עצמאי באזור האישי שלכם בפורטל ללא תלות באף אחד  

 עבור עובד שסיים לעבוד161דוח עזר ל,

יתרות פיצויים למאזן לסוף שנה

  אישורי מס על הפקדות מעסיק לסוף שנה

מספר תובנות ודגשים שלמדנו בעקבות הקורונה בהקשר 

לדיווח במבנה אחיד ובכלל



מקבוצת  ) כחברת תפעול פנסיוני אך לא פחות כבית תוכנה 

אחת המטרות שלנו הייתה כשהקמנו את  ( עוקץ מערכות

החברה היא להיות חברה מובילה טכנולוגית בעולם התפעול 

י כך לאפשר ללקוחות לא להיות תלויים במצבי "הפנסיוני וע

חשוב להדגיש שבמקביל  ) קיצון כאלה בנציג כזה או אחר 

למענה הטכנולוגי המלא לאורך כל תקופת הקורונה עוקץ  

פנסיה פעלה וממשיכה לפעול באופן מלא ונותנת במקביל  

(.גם מענה טלפוני

תפעול  -פתרון מבית עוקץ פנסיה

פנסיוני למעסיקים



עמוד ראשי



שידור קובץ 



161דוח עזר ל 



מענה פיצויים  



161טופס 



!!!!!חדשPDFפורמט –161דוח עזר ל 



אישורי מס שנתיים עבור הפקדות מעסיק



אישורי מס שנתיים עבור הפקדות מעסיק



אישורי מס שנתיים עבור הפקדות מעסיק



סטטוס קליטת כספים



סטטוס קליטת כספים



מייל למעסיק  –מודול התראות בזמן אמת 

טפסי הצטרפות



מייל למעסיק  –מודול התראות בזמן אמת 

חוסר בהפרשה לרכיב  -נקלט אך לא תקין

אכע



מייל לקופה  –מודול התראות בזמן אמת 



רק חשוב לדאוג לשמר את  , עליה בתוחלת חיים זה מבורך

רמת החיים שלנו ביציאה לפנסיה

?שאלות

תודה רבה


