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הגדרות

, אדם הנע במבנה קבוע של צעדים�
עם יכולת אלתור מוגבלת אך עם  

יכולת בחירה של כיוונים ואלמנטים 
במסגרת המבנה הקבוע

)שם(ָרְקָדן 



טנגו  

ריקוד ארגנטינאי יצרי �

הגדרות

)'שם ז(סּוֵגי ִרּקּוד  



הגדרות

ואלס

איטי ואלגנטי, ריקוד וינאי�

)'שם ז(סּוֵגי ִרּקּוד  



הגדרות

)'שם ז(סּוֵגי ִרּקּוד  

הורה

ריקוד עם מעגלי וסוחף�



הגדרות

חיבור בין מוסיקה לתנועה�

)'שם נ(כֹוֵראֹוְגַרְפיָה 



הגדרות

בוחר מוסיקה ומתאים לה  �
תנועות ריקוד

)שם(כֹוֵראֹוְגָרף 



מילות מפתח נוספות

 )'שם נ(ָרָחָבת ִריּקּוִדים 



מילות מפתח נוספות

)'שם נ(מּוזִיָקה 

)'שם ז(ֶקֶצב  )'שם ז(ֶקֶצב 



מילות מפתח נוספות

)'שם ז(ֵּבן זּוג מֹוִביל 



ריקודים פנסיוניים

שוק החיסכון ארוך הטווח–רחבת הריקודים �

הרקדנים�

חברות ביטוח�

הסתדרות�

בנקים�

בתי השקעות�

בן זוג מוביל�

סוכני ביטוח�

ועדים�

)בנקים(יועצים �

סוג הריקוד�

ביטוחי מנהלים, פוליסות ביטוח - ריקוד ארגנטינאי יצרי –הטנגו �

קרנות פנסיה - איטי ואלגנטי , ריקוד וינאי–הוואלס �

קופות גמל - ריקוד עם מעגלי וסוחף –ההורה �

מבנה תיק ההשקעות–קצב /מוזיקה�

אגף שוק ההון במשרד האוצר–כוריאוגרפיה �



?איך נראתה רחבת הריקודים בעבר



הרקדנים

חברות הביטוח�

הסתדרות�

בנקים� בנקים�



בן זוג מוביל

חברות ביטוח�
)רובם עצמאיים(סוכני ביטוח 

הסתדרות �
וועדים/צווי הרחבה/הסכמי עבודה וועדים/צווי הרחבה/הסכמי עבודה

"יועצים"–בנקים �

!!!בן זוג מוביל בלעדי, לכל רקדן



סוג הריקוד

טנגו  

פוליסות ביטוח  �
חברות ביטוח - רקדן מומחה 



סוג הריקוד

ואלס

קרנות פנסיה �
ועדי עובדים - רקדן מומחה 



סוג הריקוד

הורה

קופות גמל�
בנקים - רקדן מומחה 

זהות ברורה בין בעלות להפצה



מבנה תיק ההשקעות –קצב / מוזיקה 

קרנות הפנסיה  �
כיום 30%, 2003ח מיועדות עד "אג 93%

קופות הגמל  �
1986ח מיועדות עד "אג 86%

ביטוחי המנהלים�
1991ח מיועדות עד "אג 86% 1991ח מיועדות עד "אג 86%

המוסיקה והקצב רגועים מאוד
)אין גוון מוזיקלי, סיכון-אין חושניות(



אגף שוק ההון באוצר -הכוריאוגרפיים  

שני זוגות ברחבת הריקודים משכו את תשומת ליבם�

קרנות פנסיה –ההסתדרות �

קופות גמל–הבנקים �

אי התאמה בין גיל הרקדן למוסיקה–לא אהבו את הקצב �

)גמל/ביטוח ופנסיה(לא אהבו את כל סוגי הריקוד �



?ומה עם הקהל

בשלב זה נשאר בבית
חוסר הבנה , אדישות

'יצירה'הומתקשה להעריך את 



!משנים את רחבת הריקודים



משנים את רחבת הריקודים

את הרקדנים לרקוד גם עם בני חייבו 
ללמוד סוג ריקוד  , זוג מובילים אחרים

 -אחר ותנועות אחרות 

ניתוק ההסתדרות מקרנות הפנסיה ניתוק ההסתדרות מקרנות הפנסיה�

ניתוק הבנקים מקופות הגמל�

זכות בחירה לכל מוצר עם  �
ערוץ הפצה שהוא רוצה

בין " החלפת בני זוג" -ניוד �
הרקדנים השונים



משנים את רחבת הריקודים

  צמצמו את סוגי הריקוד�
)3תיקון (ריקוד מוביל  - קרנות הפנסיה 



משנים את רחבת הריקודים

שינו את המוסיקה והקצב

הגדלת הסיכון בתיק  , מצד אחד�
ההשקעות וזכות הבחירה

יליאני  'מודל צ, מצד שני� יליאני  'מודל צ, מצד שני�
) התאמת גיל החוסך לסיכון(

צריך   - בחזקת רקדן מבוגר 
לשמוע ולרקוד לצלילי מוסיקה 

שמרנית יותר/רגועה



?ואיך נראית רחבת הריקודים של היום

וחצייש לנו זוג רקדנים 

  -הזוג הראשון 
  חברות הביטוח וערוצי ההפצה שלהן

רוקדים נהדר לצלילי מוסיקה נעימה  �
וערבה

צמוד בעיקר עם בן זוג  טנגו הם רוקדים �
מוביל אחד ורצוי מאותה משפחה 

)סוכנויות בבעלות(



?ואיך נראית רחבת הריקודים של היום

וחציזוג רקדנים 

בתי ההשקעות -חצי הרקדן השני 

מוכשרים וזה עתה סיימו את בית הספר  � מוכשרים וזה עתה סיימו את בית הספר  �
למוסיקה

אבל מתקשים למצוא בן זוג מוביל�



?ואיך נראית רחבת הריקודים של היום

סוג ריקוד אחד�
) 3תיקון (פוליסות ביטוח ובעיקר קרנות פנסיה  -ואלס 

גמל - ריקודים אחרים נכחדים 

קצב /מוזיקה�
התאמת הגיל למוסיקה–יליאני 'מודל צ



ריכוזיות גבוהה מאד  , ריכוזיות נמוכה בגמל
בפנסיה ובביטוח החיים

)AUMבמונחי , 2010(ריכוזיות במוצרי החיסכון הפנסיוני 

אחר
4%

נתח שוק - חמש 
הגדולות

96%

ביטוח חיים

נתח שוק - חמש 
הגדולות

98%

פנסיה חדשה

נתח שוק - 
שלוש הגדולות

47%

אחר 41%

גמל

)11/2010 – נט- פנסיה( חדשה פנסיה ,)2009 נתוני ,המפקח דוח( חיים ביטוח ,)11/2010 – נט-גמל( גמל קופות – מקור

נתח שוק - 
שלוש הגדולות

74%
נתח שוק - 

שלוש הגדולות

81%

47%

נתח שוק - חמש 
הגדולות

59%

גבוהה יותר " אמיתית"הריכוזיות ה
כיוון שחברות הביטוח פועלות בכל המוצרים ומסבסדות ביניהן



הריכוזיות בפנסיה דומה מאוד לריכוזיות 
בבנקים

)2010(ריכוזיות במוצרי החיסכון הפנסיוני ובקבוצות המערכת הבנקאית 

המערכת הבנקאית
אשראי לציבור

המערכת הבנקאית
פקדונות הציבור

נתח שוק - חמש 
הגדולות

אחר
4%

נתח שוק - חמש 
הגדולות

אחר
5%

)09/2010 – ישראל בנק( הציבור ופיקדונות לציבור אשראי ,)11/2010 – נט- פנסיה( חדשה פנסיה ,)2009 – המפקח דוח( חיים ביטוח – מקור

נתח שוק - 
שלוש 

הגדולות
74%

הגדולות
96%

נתח שוק - 
שלוש 

הגדולות
73%

הגדולות
95%



הריכוזיות קטנה כששחקני הגמל רלוונטיים  

)2010(נתח שוק קבוצות במוצרי החיסכון הפנסיוני 

מגדל 
33%

הראל 

הפניקס
11%

אחר
3%

פנסיה חדשה 
וביטוח חיים

מגדל 
20%

דש
3%

אחר
14%

מיטב
2%

פנסיה חדשה ביטוח חיים וכל  
השחקנים בגמל

)11/2010 – נט-פנסיה( חדשה פנסיה ,)2009 נתוני המפקח דוח( חיים ביטוח ,)נט-גמל( גמל קופות – מקור

כלל 
21%

מנורה
18%

הראל 
14%

קבוצות מחזיקות  5
נתח שוק 97% -ב

כלל 
19%

מנורה
13%

הראל 
12%

3%

פסגות
8%

הפניקס
9%

קבוצות מחזיקות  5
נתח שוק 73% -ב



?אז מה עם השופטים
שניים אחורה, צעד קדימה

הם הרי אמורים להתאים לכל  �
המוזיקה , אחד את הסגנון

והתנועות שמתאימות לו



...הם לא שמים לב ש

רחבת הריקודים הפכה להיות צרה מאוד�

רוקד בה רק רקדן אחד עם בן זוג קבוע�



...הם לא שמים לב ש

"  שם רגל"אפילו הכוריאוגרף , לפעמים
לרקדנים האחרים

העלאת ההון העצמי�

עמלות סוכנים� עמלות סוכנים�

הורדת דמי הניהול�

מתן אפשרות משיכה הונית מקרנות פנסיה�



דמי ניהול הנגבים בפועל  

(%)ממוצע בקופות גמל פרטיות 
1.4

1.32

1.06 1.07

1.16
1.12

1.08
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.06

0.7

0.8

0.9

1

1.1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ממונה על שוק ההון מוועדת הכספים של  , עודד שריג - " דמי ניהול בחיסכון פנסיוני"מצגת * 
14.2.2012, הכנסת

ביטוח וחיסכון, אגף שוק ההון



ישראל מול אירופה–השוואת דמי ניהול 

*ממוצע דמי ניהולמדינה

1.81ספרד

1.31בריטניה

1.32ממוצע 

1.26גרמניה

1.18בלגיה

1.08ישראל

1.04דנמרק

'חיצוניות'בחלק מהמדינות נגבות גם עמלות * 

ממונה על שוק ההון מוועדת הכספים של  , עודד שריג - " דמי ניהול בחיסכון פנסיוני"מצגת * 
14.2.2012, הכנסת



?מדוע רווחי החברות נמוכים

(%)*שיעור ממוצע רכיב הוצאה

0.10תפעול בנקים

0.20עמלות ייעוץ והפצה

0.15ניהול השקעות

0.20רגולציה

0.10מימון

0.20הנהלה וכלליות

ונתוני האגף 2010י דוחות כספיים "עפ*

0.95כ"סה

ממונה על שוק ההון מוועדת הכספים של  , עודד שריג - " דמי ניהול בחיסכון פנסיוני"מצגת * 
14.2.2012, הכנסת



השפעת הורדה על רווחי חברות מנהלות

תקרה

1.2

חברה 
'א

13 -

חברה 
'ב

3

חברה 
'ג

1

חברה 
'ד

-6

חברה 
'ה

-11

חברה 
'ו

0

חברה 
'ז

5

חברה 
'ח

-25

חברה 
'ט

1

הפסד  
מצרפי

-45

)₪מיליוני (רווחי חברה מנהלת 

ונתוני האגף 2010י דוחות כספיים "עפ*

0.7%118 --41-37-18-31-16-4-32-1-298

ממונה על שוק ההון מוועדת הכספים של  , עודד שריג - " דמי ניהול בחיסכון פנסיוני"מצגת * 
14.2.2012, הכנסת



...הם לא שמים לב ש

נכנס " ריקוד הגמל העממי" -סגנון הריקוד שהיה הנפוץ ביותר בעבר �
)קופה שאינה משלמת" (לא יודעת לרקוד"תחת השם 



? איך צריכה להראות רחבת הריקודים

יותר רקדנים חדשים ומוכשרים–גדולה יותר רחבת ריקודים �

מוצרי הפצה  יותר –רבים יותר סגנונות ריקוד �



?רוצים לעזור להם

את  " שופטים"הוציאו את הניידים וסמסו ל
להחזרת הגמל לרחבת הריקודים 'גהאות 



!תודה


