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.  כל חלק שהוא מהחומר הכלול במצגת זו-מכני או אחר, אופטי, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, לאחסן במאגר מידע, לתרגם, לצלם, להעתיק, אין לשכפל. כל הזכויות שמורות

-הסדרים פנסיוניים בישראל 

הכללי והאישי

פ"הרצאה לעובדי האו

,בוהתלוייםהאנשיםמבחינתכספיערךישאדםלכל

בעתידהצפויההכנסתושלמהווןלערךהשווה

חומרייםנכסיםביצירתמתבטאאדםשלכלכליערך

יוצרתלפעולהוהפיכתם

ולכן,אדםפעולתשלתוצאההינהכלכליתפעילותכל

!לכל אדם יש ערך כלכלי

ערכו הכלכלי של האדם
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ערכםעלהמבוססתכלכליתיחידההיאמשפחה

אותההמפרנסיםהאנשיםשלהכלכלי

להעריךישהכלכליערכושאת,אנושינכסהואהאדם

סיכונילכל,הולםכלכלימענהלמשפחהלתכנןכדי

החיים

נכס אנושי= אדם מפרנס 

3

RISK–מוקדמתפטירה OF DYING TOO SOON

–מחלהאומתאונהכתוצאההעבודהכושראובדן

DISABILITY

תאונתייםאירועים–ופציעהנכות

RISK–הכנהללאפרישה OF LIVING TOO LONG

בריאותבעיות

סיעודימצב

בחוקמחויבתפנסיונילהסדרההפקדההיום–וחוצמיזה

?למה צריך את זה–או , מהם סיכוני החיים
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רובדי הביטוח הסוציאלי בישראל

5

מתוקף הסכם

מתוקף חוק

הלאומיבביטוחמבוטחישראלתושבכל

ערכן-מאודנמוכותוהנכותהשאירים,הזקנהקצבאות

לפני,במשקהממוצעמהשכר17%-30%ביןנע

שתוארובסיכוניםראויקיוםמבטיחותאינןוהן,תוספות

רובדשזהובכךהואהבסיסיהרובדשלההגנהיתרון

בומבוטחיםוכולם,חובה

ממלכתי-הרובד הבסיסי–רובד ראשון 

7

5
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מולאישיעבודהחוזהמכוחוזאת,שכיריםעלהחלרובד

הרחבהצו/קיבוציהסכםמכוחאו,המעסיק

בישראלהמעסיקיםכלחייבים2008משנתהחל

ההרחבהצומכוח,פנסיונילביטוחלעובדיהםלהפקיד

במשקחובהלפנסיה

עצמאיםעלגםדומהחובהחלה2017משנת

סוציאליותזכויותהמבטיחהחקיקהגםקיימתבישראל

חוק,השכרהגנתחוק,פיטוריםפיצוייחוק–עובדיםשל

ועודפרישהגילחוק,ומנוחהחופשה

חבות חוקית–רובד שני 

8

מלואעלשלאהמבוטחים,השכיריםמבוטחיםבוהרובד

ההרחבהצוי"עפלקופההמפקידיםעצמאיםוכןשכרם

מסהטבותניתנות,זהברובדבקופההחוסכיםלשכירים

פנסיוניהסדרלרכושאותםלעודדבמטרה,וזיכויניכוי

משפחתםועלעצמםעלולהגןמלא

בתחוםהפרטיותהפוליסותגםנכללותזהברובד

הביטוחכיסוייאתהמשלימות,והסיעודהבריאות

הפנסיהובקרןהמנהליםבביטוחהמצוייםהבסיסיים

אישי ופנסיה חובה לעצמאים–רובד שלישי 

9
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תשלומים לשכיר–19תקנה 

: בקופה לשכיריםהמירביהתשלומים שיעור

(בהפקדהפטורהתקרהישלעובד,להפקדהשכרתקרתאיןלמעסיק)

העובדח"עהמעסיקח"ע

לפיצויים

לתגמולים

מהשכר22.33%–כ הפקדה מרבית עובד ומעסיק "סה

(18.5%–לשכיר " פנסיה חובה"מינימום ל)

(6%)8.33%עד 

(6%)7%עד (6.5%)7.5%עד 

ע.כ.כולל הפקדה לא

10

מכשירי הביטוח והחיסכון הפנסיוני

11

:פנסיוניםמכשיריםשלושהקיימים

הסיכוןלמצביקצבהמבטיחה–פנסיהקרן

וזקנהנכות,שאירים:שפורטוהבסיסיים

ניתןבהלקצבהביטוחקופת–מנהליםביטוח

.ע.כ.וא*פטירהלמקרהכיסוייםלרכוש

חיסכון–"(משלמתלאקופה)"לחיסכוןגמלקופת

ביטוחמרכיבללא
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חיסכוןהמשלבתלקצבהקופההיאפנסיהקרן

ונכותפטירהלמקריוכיסוייםלפרישה

וזאת,לשינויהניתן,בתקנוןמעוגנותהעמיתיםזכויות

כלפיבהתחייבויותיהתעמודהניהולשחברתמנתעל

העמיתיםכלל

–העמיתיםביןהדדיתבערבותפועלתפנסיהקרן

העמיתיםעלחליםונכותשאיריםסיכוני

קרן פנסיה חדשה מקיפה

12

לכל,לגמלאותצאתועםלעמיתמשולמת–זקנהפנסיית

פנסיונרשאירי+מובטחתלתקופהאפשרותכולל,החיים

,מאידך,חייםבתוחלתמעלייהמוגנתאינההקצבה

4.86%בשיעורמיועדותח"מאגנהניםהפנסיהמקבלי

מהכסף60%על,שנתי

,מחלהאותאונהשעקבלעמיתמשולמת–נכותפנסיית

חלקיתנכותשלבמקרהכולל,במקצועולעבודממנונמנע

25%-מהחל

מאפייני קרן פנסיה מקיפה
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:שנפטרהעמיתלשאירימשולמת–שאיריםפנסיית

,קצבאות240-מפחותולא,החייםלכלה/לאלמן

21גילעדוליתומים

פועלתוהקרןמאחר,זולותהסיכוניםעלויות

על,העמיתיםשל"הדדיתערבות"שלבעיקרון

ונכותפטירהסיכוני

מאפייני קרן פנסיה מקיפה

14

15

דוח שנתי הראל פנסיה

14
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16

כיסוי לא מלא–דוח שנתי הראל פנסיה 

17

כיסוי מלא–דוח שנתי הראל פנסיה 

16

17
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18

הפקדות-דוח שנתי קרן פנסיה 

הנקבע על פי התנאים שהיו קיימים במועד עריכת  חוזה

.  הפוליסה

מקדם המרה לקצבה היה מוגן בעבר מפני שינויים  

.בתוחלת החיים

בלבד60המקדם מוגן החל מגיל , 2013החל משנת 

עלויות הסיכונים ודמי הניהול יקרים לעומת קרן  

פנסיה

משולם למוטבים סכום ביטוח חד  , במקרה פטירה

פעמי

מאפייני פוליסת ביטוח מנהלים

19
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כלכלימענהלמשפחהמספק"חייםביטוח"כיסוי

שלהכלכלילערכובהתאם,מוקדמתפטירהלמקרה

"היצרנייםבחייומרוויחהיהכסףכמה"–האדם

לחישובוקלאישיתמותאםהכיסוי

הצורךאתמשקףהביטוחסכום–הצרכיםגישת

ומשפחתוהעובדשלהאישייםלצרכיוומותאםהביטוחי

כיסוי למקרה פטירה–" ריסק"/"ביטוח חיים"

20

לקחתישפטירהלמקרההדרושיםהסכומיםבחישוב

מצבואתגם,האדםשלוהכנסתוגילומלבד,בחשבון

,המשפחתימצבו,(צבירהמולחוסר)הכלליהפיננסי

הקייםהשאיריםכיסויאתוכן,משפחתולבניתכניותיו

הפנסיהבקרן

אתמשקללהמשפחהשלהביטוחצרכיבדיקתתהליך

קובע,שונותהנחותעלובהסתמך,ל"הנהקריטריונים

הדרושהסכוםאת

תכנון ההגנה למשפחה למקרה פטירה מוקדמת

21

20
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נשללשבעקבותיהןתאונהאומחלה.:ע.כ.אהגדרת

לעסוקלהמשיךהכושר,לפחות75%בשיעור,מהמבוטח

ולהשכלתולהכשרתולניסיונוהמתאיםאחרסבירבעיסוק

ממוקדתההגדרהעיסוקיעבודהכושרלאובדןבכיסוי

עסקבובעיסוקאובמקצועלעסוקלהמשיךהכושר:יותר

התאונהאוהמחלהלמועדשעדבתקופה

חודשים3–ַהְמָתנהתקופת

ההמתנהתקופתמתוםישולםהפיצוי

תחביבאועיסוקשינויעללהודיעחובה

כיסוי לאובדן כושר עבודה

22

23

דוח שנתי ביטוח מנהלים מגדל

22
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24

דוח שנתי ביטוח מנהלים הפניקס

מסלולי פנסיית זקנה

בת הזוג/בלי בןבת הזוג/עם בן פנסיה לכל החיים

!60%ח מיועדות "אג

פנסיה

לכל החיים

ולשאירי 

.פנסיונר

ללא הבטחה

פנסיה מובטחת

,תשלומים240עד 

והמשך  תשלום  

לשאירי פנסיונר

.לכל החיים

לא קיים במנהלים

פנסיה מוגדלת

בוויתור על  

.ביטוח שאירים

ללא הבטחה

-פנסיה מוגדלת 

ויתור על ביטוח  

שאירים והבטחת

.תשלומים240עד 

כמו במנהלים
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ביטוחלרכוש,בנוסףחייב,פנסיהבקרןרקשמבוטחמי

(פטירהלמקרה)חיים

חייב,(מעסיקהפקדותאין)מבוטחאינומשכרושחלקמי

לפרישההחיסכוןלטובתהן,אישיבאופןלקופהלהפקיד

הביטוחיהכיסוילמרכיבוהן

מוטבים:האישילמצבהתאמהלבחון-משפחתימצב

פנסיהבקרןשאיריםמול,בפוליסה

למצבהפנסיונייםהמוצריםהתאמת,לעתמעתלבדוקיש

החייםבמהלךהמשתנההאישי

שילובים והתאמה אישית

26

27

חיסכון נוסף–ג להשקעה "קופ

26

27
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לכולם"טובהכי"שהואמוצראין

?פנסיהקרןאומנהליםביטוח,טוביותרמה

!יש יותר מתאים, אין יותר טוב

אתשיתאיםפנסיונירישיוןבעלעםלהתייעץחשוב

עלותו,הביטוחושיעורהיקף–הפנסיוניההסדר

בצורה,מימושוואופןלפרישההחיסכוןאתוכן,ואופיו

הלקוחלצורכיהמיטבית

?קרן פנסיה או ביטוח מנהלים

28

בגינןוהפטורהקצבאותסוגיהגדרת

ב9-א ו9הגדרת קצבה לפי 

(ו6)9סעיף –קצבת שאירים 

קצבה מזכה והגדלת שיעור הפטור  

קצבה מוכרת

לחיסכוןבקופהמוטביםאופיצוייםכספיבהשארתטיפול

קצבאותבהיווןטיפול

החדשההשילוב/הקיזוזנוסחת

שליטהבעללחברהפקדות–(2()א()9)32סעיףתיקון

שליטהלבעלתקציביתפנסיה–(3()א()9)32סעיףתיקון

190הנושאים אליהם מתייחס תיקון 

29

28

29
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60גיללפנימסהטבותללאלקופהפעמיתחדהפקדה

60מגילהחל,ממספטורהכקצבהלמשוךניתן

לפנילמשיכהניתנתאינהכאמורפעמיתחדהפקדה

בקנסשתחויבכדיןשלאמשיכהזוהי!הוןכסכום60גיל

35%-מפחותולא,שוליהמסבשיעור

60גילאחרילמשיכהניתנתכאמורפעמיתחדהפקדה

מזעריתקצבהבהוכחתרק,פטורכהיוון

?אליכםרלוונטיזהכמה

190הפקדה לקצבה מוכרת לפי תיקון 

30

פנסיוניהסדרברשותךשישהמעסיקאתליידעחשוב

אחרמעסיקמפקידאליו,קיים

כמהי"עפנסיהלקרןלהפקיד,מהמקריםבחלק,ניתן

זאתלדרושויש,חשובזה,כדאיזה.במקבילמעסיקים

כלאצלשכרבגיןולחיסכוןלביטוחלדאוגחובה

האחריםאתמבטחאינוהאחד–המעסיקים

להמשךבמקביל,מסויםמעסיקאצלעבודהבסיום

סיוםבמסמכיכךעללהצהיריש,אחראצלעבודה

הכנסהמסמולעבודה

עבודה במקביל אצל כמה מעסיקים

31

30

31
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חדשהקופהלפתוחולאהקייםההסדרעללשמורחשוב

חדשעבודהמקוםבכל

משיכתם.בקופההפיצוייםכספיאתלהשאירחשוב

!כפוללנזקגורמת

עללשמוריש,עבודהמקומותביןרציפותאיןאם

אישיבתשלוםהקייםההסדר

,עובדשלקיימתלקופהלהפקידחייבחדשמעסיק

רטרואקטיבית,חודשים3בתום

סיום עבודה ומעבר בין מעסיקים

32

הפנסיוניההסדראתלוומציעהלקוחמאפייניאתבודקמי

!פנסיונירישיוןבעלרק?ביותרלוהמתאים

מתאיםעדייןהפנסיוניההסדראםלעתמעתבודקמי

!פנסיונירישיוןבעלרק?לעובד

?לפעולכיצדמעסיקיםביןומעברעבודהבסיוםבודקמי

!פנסיונירישיוןבעלרק

פנסייתמסלולאתלגמלאותפרישהלקראתבודקמי

!פנסיונירישיוןבעלרק?לפורשביותרהמתאיםהזקנה

התאמה אישית של צורכי הביטוח והחיסכון

33

32
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