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 לרבות נתונים המפורטים בדוגמאות  )כל המידע האמור במצגת זו

הינו בבחינת מידע כללי שתכליתו הסברה  , (החישוביות המובאות

.והבהרה בלבד

(  לרבות בענייני מס)חוות דעת או ייעוץ כלשהו , הוא אינו מהווה המלצה

פי  -או פיננסי בידי בעל רישיון על/שיווק פנסיוני ואואו תחליף לייעוץ/ו

,  דין

המתחשב בצרכים ובנתונים הפרטניים של כל אדם  .

על  . ההסתמכות על המידע האמור הינה באחריות המשתמש בלבד

המשתמש במידע לקבל עצה מקצועית בנפרד לכל פעולה בקשר  

.לנושאים הנדונים לעיל



?מה מאפיין את השוק

כתבות וניתוחים בנושא הפנסיה



מודעות ודיון בנושא הפנסיה

האם. הפנסיה שלנו נאכלת

?יש מי שיעצור את זה

וממשלות העולם אובדות עצות-העלייה בתוחלת החיים והירידה בתשואות מקצצות בפנסיות 

אקונומיסט

20.10.201607:23

תגובות30

הדרך להגיע לחיסכון פנסיוני הולם: חושבים קדימה

גם המדינה מעודדת חיסכון ארוך טווח ומעניקה זיכוי ממס הכנסה■ חיסכון מגיל צעיר מאפשר לכסף לצבור תשואה גבוהה ומבטיח לנו עתיד כלכלי 

18/10/2016 ,12:20

אפליקציה ישראלית מציעה לעשות לכם סדר במוצרי הפנסיה

איזה מסלול פנסיוני הוא  שייסיע להביןבאופן, הביטוח והחיסכון, מנהלת ומייעלת את כל תוכניות הפנסיה, מנטרת( רובין הוד)RobinHoodאפליקציית 

העדיף לכל צרכן

06/10/2016 ,11:54

יוסי ניסן

מיליארד שקל22הגמל וקרנות השתלמות צברו , הפנסיה החדשה

?מיהם הגופים שבולטים לחיוב ולשלילה■ ללא קשר לתשואות בשוקי ההון , תתאפיין בצמיחת הכספים שזורמים למנהלי החסכונות2016גם 

06/10/2016 ,06:30

רון שטיין

בישראל שתי מדינות לשני סוגי עובדים-חוק הפנסיה לעצמאים : דעה

הניסוח הנוכחי של החוק פוגע בהם וביכולתם להתפרנס בעת  ■ כפי שסוכם והובטח , יש לקוות כי משרד האוצר יתעשת ויתקן את חוק הפנסיה לעצמאים

סגירת העסק או בהגיעם לגיל פרישה

29/09/2016 ,10:12

ירון גינדי

http://www.themarker.com/misc/writers/1.3348
http://www.themarker.com/wallstreet/1.3098854#article-comments
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001145040
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001155698
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001155503
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001155088


?האם גורם לאזרח להבין יותר

ותיסכוללבלבולגורמתהכמות•

אליהלהתיחסוישבעיהקיימתכילהביןגורמת•

גדולההודאותואימידימורכביםוהמשתניםהחומר•

שלוהפנסיוני"המצפן"אתיראהשבהדמותמישהומחפשהאזרח•



ביקוש והיצע–השוק הפנסיוני 

מידע

מחיר

"מקצוען"ביקוש ל

היצע המקצוענים



המשימה

טיפול במקצוענות של הסוכן  

כגורם המביא תועלת כלכלית

אותו יסכים האזרח לשלם תמורת פועלו אם  " מחיר"וככלי להגדלת ה

במוצרים ואם בתשלום אחר

בצרוף המודעות ההולכת וגוברת מאפשרת  2016השינויים הרבים בשנת 

לנו למצב את עצמנו בתור הדמות המקצועית בפנסיה של הלקוח



(יוני)תמונת מצב נכסים 2016–השוק הפנסיוני 

מיליארד  4)ח "מיליארד ש232.5-הנכסים בפנסיה מגיעים ל

(בקרנות כלליות

מתוך זה קרנות  )ח "מיליארד ש386-הנכסים בגמל מגיעים ל

(מיליארד174-השתלמות כ

מיליארד  97)מיליארד 248-הנכסים בביטוח מגיעים ל

(2004-בפוליסות מ



מקצוענות במושגים בקרן פנסיה

הפנסיהבקרנותהביטוחעלויותהפחתת•

בשוקאפסיתריבית•



הפחתת עלויות הביטוח בקרנות הפנסיה

דמוגרפיה קרן פנסיה למתמיד

גביית פרמיית שארים            3,000,000

גביית פרמיית נכות            1,500,000

מקרה שארים חדשים            1,200,000

מקרה נכות חדשיים             2,000,000

בניכוי חזרת נכים

סה"כ            1,300,000

נכסים בקרן     1,000,000,000

0.13% עודף



שינוי בתוחלת החיים–אקטואריה 



ריבית במשק–אקטואריה 



איזון אקטוארי



10.7.2016-מגדל מקפת משלימה-איזון אקטוארי

החוסכים מסבסדים את הפנסיונרים: נחשף הבור של קרן הפנסיה מקפת המשלימה
( מיליון שקל15כ־)2.67%וגרם לגירעון של , קיבוץ שהפקיד בקרן עשרות מיליוני שקלים ביצע משיכת קצבאות גדולה לחבריו

. על חשבון החוסכים הפעילים

בתקופה של ריבית אפסית4%כישלון האוצר בפתרון בעיית הריבית הצפויה של : הסיבה

,  חות השנתיים"כשעמיתי קרן הפנסיה מקפת משלימה של מגדל קיבלו את הדו

. 2.67%הם נדהמו לגלות שהגירעון האקטוארי של הקרן הוא 

.  מהנכסים שצברו בקרן3%העמיתים איבדו כמעט , במילים אחרות

,  הסיבה לכך היא פרישה לגמלאות של קבוצה גדולה של חוסכים בקרן

.מיליון שקל40שחסכונותיהם מסתכמים ב־



איזון אקטוארי דוגמא



13תיקון -מקצוענות בהוראות רגולציה

אחתפנסיהמקרןיותרהציבורלרוב:הבעיה•

50%-מלמעלההחדשותהפנסיהבקרנותהמוקפאיםהעמיתיםכמות•

למקסימוםעוליםשלוהניהולדמילרובמוקפאהופךעמיתכאשר•

חשוב-מסויימיםבתנאיםפנסיהבקרנותוותקלאחדניתן•

לתוכה"תאחד"היאפעילהמקיפהפנסיהקרןלעמיתכאשרכיקביעה•

אחרתהעמיתביקשכןאםאלאהמוקפאותהפנסיהקרנותכללאת



בראי הלקוח13תיקון 

150,000

15,000:שכר מבוטח 

100,00: צבירה

עמית לא פעיל בקרן א

עמית פעיל בקרן ב

:לפעיל-ניוד מלא פעיל 

הקטנת סכום ביטוח1.

שני הסכומים במנגנון הדדי2.

הקטנת עלויות ביטוח3.

באגח מיועד250,000-מ430%.



בראי הלקוח13תיקון 

150,000

15,000:שכר מבוטח 

100,00: צבירה

עמית לא פעיל בקרן א

עמית פעיל בקרן ב

השארת המצב כמו שהוא

דמי ניהול מלאים בלא פעיל1.

שני הסכומים במנגנון הדדי2.

אין הקטנת עלויות ביטוח3.

תשלום שני הסכומים כקיצבת שארים בפטירה4.

ח באגח מיועד"ש250,000-מ530%.



בראי הלקוח13תיקון 

150,000

15,000:שכר מבוטח 

100,00: צבירה

עמית לא פעיל בקרן א

עמית פעיל בקרן ב

ביטוח/ניוד לגמל 

הוצאת סכום א מהדדיות1.

אין הקטנת עלויות ביטוח2.

תשלום סכום א כחד פעמי למוטבים3.

ובקרן הפנסיה כקיצבת שארים במקרה פטירה

ח באגח מיועד"ש100,000-מ430%



מקצוענות במיסוי פנסיוני

השכרוחצימפעמים7.5%מעלמעסיקתגמולי1.1.2016-מהחל•

ח"ש23,660שכר–העובדבידיבמסמחויביםבמשקהממוצע

.ח"ש1774.5–הפקדה

ללקוחפנסיוניבתכנוןגדולהמקצועיותמחייב190תיקוןעםבשילוב•

מוכרתוקיצבהמזכהקצבה•

הקיזוזנוסחת•



פטורים-קיצבה מזכה

קיצבה מזכה

קיצבה פטורה סה"כ פטור פטור ללא תנאי פטור על תנאי שנה

3,684 43.50% 8.50% 35% 2012

4,150 49% 14% 35% 2016

4,404 52% 17% 35% 2020

5,675 67% 32% 35% 2025



קיצבה מוכרת

חלק מקצבה המשולמת מקופת גמל לקצבה למעט קרן פנסיה ותיקה הנובעת מתשלומים פטורים  

(1995-בעיתיות בהתייחסות הנציבות פוליסות מ)

:מה נכנס לקצבה מוכרת

הפקדות מעביד לתגמולים שחויבו במס על ידי העובד בעת ההפקדה.1

.מוכפל בשכר הממוצע במשק7%-הפקדות העובד לתגמולים מעבר ל.2

3.......... .



יתרת ההון הפטורה

פטור על  , סל של הטבות אשר כל אדם יכול לנצל לטובת פטור על פיצויים •

.פטור על היוון קיצבה, קיצבה

שנה מיום הפרישה מקטינה את  32כל בקשת פטור על פיצויים בטווח של •

.1.35-סכום הפטור מוכפל ב-יתרת ההון הפטורה ב



דוגמא-יתרת ההון הפטורה

747,054= 180*8470*49%: 2016-תקרת ההון הפטור ל•

השנים  32-מתקרה זו יופחת סכום הפיצויים בגינם התבקש פטור ב•

.1.35-שקדמו לגיל הזכאות מוכפל ב

:  כולל מכפיל300,000: שנה32לדוגמא פיצויים פטורים במהלך •

.ח"ש405,000

ח"ש1,900-קיצבה פטורה-342,054: פטור לקיצבה•



ח דוגמא"ש30,000שכר 

ח"ש30,000שכר -35גבר בן •

.תגמולים7.5%, פיצויים8.33%-הפקדות מעביד•

.תגמולים7%הפקדות עובד •

.5%עלות ביטוח , 0.25%, 3%דמי ניהול , 4%: תשואה•

.ח"ש27,500: פנסיה. ח"ש5,500,000( : 67גיל )צבירה •

(?28.7%יחס )? ח"ש26,000או ? 23,500: נטו•



תודה על ההקשבה

054-7530789ירון שמיר   

Yarons.adv@gmail.com

mailto:Yarons.adv@gmail.com

