
הפנסיוני בישראל   החסכון

 ופנסיית חובה לעצמאיים

 .מנהל החטיבה העסקית , רייפרצחי    2018פברואר  



 עמיתים מקרב כ 675,000למעלה מ-

 חברות ועסקים 20,000

 היקף נכסים מנוהלים עומד על

  ₪מיליארד  86-למעלה מ

 9.5 -גבתה החברה כ 2016בשנת  

 מעמיתי קרן הפנסיה ₪מיליארד 

15 אלף מקבלי קצבאות 

 עמיתים מקרב כ 675,000למעלה מ-

 חברות ועסקים 20,000

  היקף נכסים מנוהלים עומד על למעלה

 ₪מיליארד  21-מ
  למעלה ממיליון עמיתים בקרן הפנסיה מקרב

 חברות ועסקים 35,000

 100היקף נכסים מנוהלים עומד על למעלה מ  

  ₪מיליארד 

 מיליארד  12 -גבתה החברה כ 2017בשנת₪ 

 מעמיתי קרן הפנסיה

15 אלף מקבלי קצבאות 



 לקוחות 



 



 הבעיה הכלכלית

 .67 - 60פרישה בגיל -חיים ארוכים מדי •

 .מוות לפני פרישה-חיים קצרים מדי •

 .נכות –אובדן כושר עבודה •

 

 .מהאוכלוסייה מגיעה לגיל פרישה 90%-כ

 
 = עלייה בתוחלת החיים 

 שנות פנסיה 24ו , שנות עבודה 42

 

 

 



 ? איך מתמודדים 

 הפנסיוני בגיל צעיר ככל שניתן החסכוןתחילת •

 בחירה באפיק הפנסיוני המתאים ביותר•

לרבות הגדלת )חסכון מרבי אפשרי במהלך שנות העבודה •

ניצול חסכונות  , הפקדות באופן עצמאי, הפקדות עובד ומעסיק

 (ערוצי הפצה, נוספים

 הימנעות ממשיכת כספים במהלך תקופת החיסכון•

 לצרכים ולמצב משפחתי, בחירה במסלולי ביטוח מותאמים לגיל•

 בחירה במסלול השקעות המתאים לגיל ולמצב השוק•

 ניצול מרבי של הטבות מס•

 

 

 



 

 ?מה הם שלושת המצבים להם נועד החיסכון הפנסיוני



 .  מידי חודש מופקדים דמי גמולים•

 

לפי מסלול )מדמי הגמולים מנוכים דמי ניהול ודמי סיכון  •

 (.י העמית"הביטוח שנבחר ע

 

פ "מומר הסכום הצבור ע, 60החל מגיל , בפרישת העמית•

י העמית בהתאם למקדמים  "מסלול הפנסיה שנבחר ע

, אקטואריים שהינם פונקציה של שנת הלידה של העמית

המסלול אותו בחר ושנת הלידה  , גילו בעת הפרישה ומינו
 .בת זוגו במועד הפרישה/ של בן 

 עקרונות קרן פנסיה חדשה



 100%פרמיה 

  חברת ניהול
 מ”בע

  סיכוני נכות
 ומוות

 צבירה לפני 

 חישוב תשואה

 קרן הפנסיה

 מבוטחים =

 + תשואה

 כ צבירה"סה     
 מקדם         

 פנסיה= 

0.5% - 



  –בגיל פרישה  הקיצבהכיצד מחושבת 
חלוקת היתרה הצבורה במקדם המתאים למאפייניו האישיים של  

מין ושנת לידת  , בת זוג/גיל בן, מצבו המשפחתי, שנת לידתו, מינו, גילו) המבוטח 
 כלולה בחישוב המקדם בהבטחת תשלומיםבחירה ( בת הזוג/בן

 

 .      הקצבה לכל החיים=     החיסכון שנצבר עד גיל פרישה     

 .לקיצבהמקדם ההמרה         

 

 ₪  1,000,000אם החיסכון הנצבר הינו  -לדוגמא 

הרי שהקצבה שתשולם לכל  , 190ואם לדוגמא המקדם הינו 

 :  החיים תהיה
 

190 /1,000,000  =5,263 ₪. 

 
 

 :איך נקבעת פנסיית הזקנה



 מירביתופנסיית שאירים  75% מירביתנותן פנסיית נכות  – מסלול כללי ברירת מחדל

 (   47מלבד גברים מעל גיל )בכל גיל הצטרפות 

 ח הכיסוי לנכות ולשאירים"נותן פנסיית זקנה גבוהה יותר ע – מסלול עתיר חסכון

 נותן פנסיית שאירים גבוהה במיוחד ופנסיות נכות וזקנה נמוכות יותר– מסלול שאירים

 .השאירים והזקנה צפויות להיות זהות, מסלול בו פנסיית הנכות– מסלול משווה

מההכנסה הקובעת לנכות מלאה ו   75% –( 60עד גיל )נותן כיסוי מרבי   – מסלול ביטוח מרבי

 .מההכנסה הקובעת לשאירים כנגד הקטנת פנסיית הזקנה 100%

כנגד  , מאפשר למקסם את החיסכון הפנסיוני לגיל זקנה  - מסלול חסכון מרבי לפרישה מוקדמת

 (.60לגיל ) הקטנה מרבית של הכיסוי לנכות ושאירים 

 .שילוב בין מסלול כללי לעתיר חסכון או עתיר ביטוח  - מסלולים משולבים

 מסלול שאירים מופחת 

 מסלול נכות מופחת

 

 מגוון מסלולי ביטוח ייחודיים במבטחים



 מסלולי ההשקעה

   ;זהו מסלול ברירת המחדל - מסלול כללי1.

 ;במרכיב מנייתי 10%לפחות  - 'מסלול כללי ב2.

מהנכסים מושקעים לפי  30%, כזכור)במרכיב מנייתי  60%לפחות  - מסלול מניות3.
 ;(ח מיועדות"דין באג

 ;ח"בנכסי אג 50%לפחות  - ח"מסלול אג4.

מסלולי יעד לפרישה בעלי מדיניות השקעות דינמית  9 - מסלולי יעד לפרישה5.
 ;המשתנה מדי שנה בשים לב למועד הפרישה הצפוי של העמיתים במסלול

ץ "למסלול תעודת כשרות של בד)השקעות בכפוף לכללי ההלכה  - מסלול הלכתי6.
 (.העדה החרדית

;  ניתן לפצל בין מרכיבי התגמולים למרכיב הפיצויים בבחירת מסלולי השקעה•
העברת כספי הפיצויים למסלול שאינו המסלול הכללי תיעשה רק בהסכמת  

לחוק פיצויי פיטורים או הסדר זכאות ללא  14אלא אם חל על הכספים סעיף )המעסיק 

 .(תנאי שכבר התגבש

 



מסלולי חסכון  

וביטוח  

מהמתקדמים  

והמובילים  

 בשוק  

עמיתי  לטובת 

 הקרן  



 מסלולי השקעה תלויי גיל במנורה מבטחים



 הבשורה של החקיקה -פנסיית חובה 

 הבנה שיש למצוא פתרון לדמי אבטלה לעצמאים•

 הבנה שעל העצמאים לדאוג היום למצבם הפנסיוני•
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 עצמאים לעומת שכירים

 שכירים עצמאים

 השכר הממוצע במשק השכר הממוצע במשק חובת השכר המבוטח

 18.5% 8.5% אחוזי הפקדה  

עד גיל  21גברים  ,20נשים  60ועד גיל  21 מעל גיל  חובת הפקדה

67 

חודשים מהמועד שבו   6חלפו  תחילת הפקדה

 נרשם כעוסק מורשה

 חדש חודשים לעובד 6
חודשים לעובד עם תכנית   3

 קיימת

 בהתאם לשכר בהתאם להפקדה ביטוח לנכות ושארים

 בהתאם לשכר בהתאם להפקדה פיצויים
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 הפקדה לפנסיה לעצמאים

 מחצי שכר ממוצע במשק ועד שכר ממוצע במשק שכר ממוצע במשק   חציעד 

4.45% 12.55% 

 ההפרשה של העצמאי

 

 

 

 

 

 ₪  9,906 – 2018השכר הממוצע במשק בשנת 

 ₪   827.15עובד שמרוויח מעבר לשכר הממוצע במשק נדרש לשלם 

 

 מהשכר הממוצע במשק   8.5%שיעורים אלה מהווים 

מההפקדה תסווג לרכיב ייעודי למצבי האבטלה   1/3-ו תגמוליםמההפקדה תסווג לרכיב  2/3

 (פיצויים)

 



 מספר דוגמאות
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 (חודשי₪  12,500.) ח "ש 150,000של  שנתית עצמאי בעל הכנסה 1.

    4.45% X 4953  =  220.41    ₪ 

    12.25% x 4953  =606.74   ₪ 
                                827.15    ₪ 

 ₪  9925.8=  כ הפקדה שנתית "סה    

 

 (חודשי₪  4000)₪    48,000עצמאי בעל הכנסה שנתית של  .  2

      4.45% X 4953    =220.41  ₪ 

       

 ₪  2644.92= כ הפקדה שנתית "סה   

 

 (  חודשי₪  7000)₪   84,000עצמאי בעל הכנסה שנתית של 3.

      4.45%  X 4953       =220.41  ₪   
   12.55%   X 2047        =256.9   ₪ 

                                     477.31   ₪ 

 

 ₪  5727.72= כ הפקדה שנתית "סה 



 שכיר שהוא גם עצמאי

מהסכומים שחייב עצמאי להפקיד יש להפחית סכומים שהפקיד  

 (מעסיק ופיצויים, כולל הפקדות)כשכיר 

 

 :דוגמא

 

 ₪  740בחודש מפקיד ₪  4,000שכיר שמרוויח 

 ₪  182נדרש ₪  4,000בעל הכנסה כעצמאי של 

 

 ולכן הוא פטור מהפקדה 182<740
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 אבטלהסיוע המצב 

 במעמד ההפקדה

מההפקדה תסווג לרכיב ייעודי למצבי  1/3-ו תגמוליםמההפקדה תסווג לרכיב  2/3

 (פיצויים)האבטלה 

 במעמד המשיכה

 :הסכום שנמשך לא יעלה על הנמוך מבין אלה1.

 תקרת הסכום אשר הופקד לרכיב ייעודי למצבי אבטלה•

 .ובלבד שבאותם שנים לא קיבל מענק פרישה, ₪ 12,230מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול •

 מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול הכנסתו המובטחת באותן שנים•

,  אם הסכום שנצבר ברכיב הייעודי למצבי אבטלה קטן משלוש פעמים שכר מינימום2.

 .יהיה ניתן להשלים מרכיב התגמולים עד לשלוש פעמים שכר מינימום

 .על פני שלושה חודשים, שתיפרס באופן שווה, הסיוע יינתן כקצבה  חודשית3.

 

 



 תכנוני הפקדה לעצמאים  

 ₪  30,000נניח עצמאי עם קרן השתלמות של •

 45%באפשרותו לקחת הלוואה מקרן ההשתלמות בגובה •

 אפשר להפקיד לקרן הפנסיה₪  13,500, את הסכום•

 על ההפקדה אפשר לקבל הטבת מס•

21 

 ניצול קרן ההשתלמות לצורך הפקדה לפנסיה



 תכנוני הפקדה לעצמאים  
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 ניצול קרן ההשתלמות לצורך הפקדה לפנסיה

חיסכון קיים בקרן  

 השתלמות

 הלוואה מהחיסכון הקיים
48%-78% 

 

הפקדה לקרן הפנסיה כדי 

 החוק  לעמוד בדרישות
 

קבלת החזר מס על 

 ההפקדה



 תכנוני הפקדה לעצמאים  

 הפקדה בהתאם לקבוע בחוק לקרן פנסיה מקיפה•

 הביטוחיהגדרת מסלולי הביטוח בקרן בכדי להגדיל את הכיסוי •

 את יתרת הכספים הפנויים להפקיד לקופת גמל להשקעה•

 

23 

 קופת הגמל להשקעה ככלי להגדלת החיסכון



 תכנוני הפקדה לעצמאים  
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 הפקדה לקרן השתלמות

 הפקדה לפטור מס רווח הון הפקדה להטבות מס הכנסה שנתית

120,000  ₪ 5,400 ₪ 18,240  ₪ 



 נקודות שחשוב לתת את הדעת

 הפקדה לקרן השתלמות כעצמאי•

 לא מספיקה, ההפקדה לרכיב התגמולים•

הפקדה מעבר לחובה הנדרשת תגדיל בעתיד גם את הסיוע במצב  •

 אבטלה

 שנגזר מהפקדה לא מייצג את הכנסה הביטוחיהכיסוי •

 (הטבת מס נוספת)רכישת אבדן כושר עבודה בנפרד •
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