
סקירת ענף ביטוחי המנהלים  

 -סוציאליות הפרשות ווהגמל 

פרישהתכנון   
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 ענת קלדרון

 מנהלת המרכז לניהול פרישה 

 



 ניהול תיק פנסיוני  

 קופות גמל

לא משלמות  
 קצבה  

קרנות  
 השתלמות 

 ביטוחי מנהלים  

לפני  
6/2001 

אחרי  
6/2001 

קרנות  
 פנסיה

 ותיקות חדשות 



 פנסיה תקציבית  

 ( זכויות)ותיקה פנסיה 

          מיועדות  ח "אג

 קצבהמקדמי הבטחת 

 ?  מה עושות הממשלות

 מבוטלת

 ( כמעט)מבוטלות 

 מבוטלת

! בורחות מאחריות  



 (ניר סוסי  –מנהל מערך הפנסיה ) 2016ינואר  –מגדל , מבוסס על מצגת מקפת קרן פנסיה

 יליאני'מודל צ

 : פיתוח מסלול בו מותאמת רמת הסיכון לגיל המבוטח< על החוסך " להגן"המדינה מנסה 
 .רמת הסיכון יורדת –ככל שהגיל עולה 

!תשואה נמוכה יותר והקטנת פנסיית הזקנה –בפועל   

 ירידה של
!58% 

  ₪ 5,721  

  ₪ 7,316  

  ₪ 9,840  

  ₪ 13,682  

  ₪ -    

  ₪ 5,000  

  ₪ 10,000  

  ₪ 15,000  

3.04% 

 קצבה צפויה

3.74% 4.58% 5.57% 



 תכנון פרישה מקדים נכון  
 בעולם השקעות משתנה ומסתבך 

כספים 
בצבעים  

 שונים

 מיסוי

 רגולציה



 ?מהו –תכנון פרישה מקדים 

 שיקוף נכסים פנסיוניים  

 

 

 

  צבעי כסף 

  סטטוס צבירות 

  איחוד קופות 

  שינוי צבעי כסף 

 יצרנים 

 דמי ניהול 

כספים  
בצבעים  

 שונים

 מיסוי

 רגולציה

 בחינת ניהול כסף פנוי 



  אופטימיזציה
כספים משיכת של   

 

 
 עתידית 

 בראיית מאקרו



 קרנות פנסיה חדשות 

 
 .מההון 0.5%מדמי הגמולים ועוד עד  6%עד  -דמי ניהול1.

 .נטו 3.74%תשואה לחישוב זכויות .  4.8%מהנכסים בשיעור  30%על תשואה מובטחת 2.

למי  . עמית יכול לבחור רמת כיסוי ביטוחי לפי מסלול פנסיה -הריסקיםגמישות בגובה 3.
 .שטרם בחר מסלול יכנס למסלול ברירת מחדל

 .מהתגמולים 35% -עד ל -הריסקמגבלת 4.

 (תחזוקה כל שנתיים)יכול לבחור על ויתור הכיסוי לפנסיית שאירים  -עמית ללא שאירים5.

 .60ניתן לפרוש החל מגיל  64-67 -גיל פרישה6.

קצבה לכל  . )הצבירה לקצבה לפי מסלול שיבחר המבוטחסכום  יומר -בפרישה לזקנה7.
 (וללא שאירים 60-120-180-240מובטחת , החיים

 .אקטואריה  לבלאותמשתנה בהתאם  – הגמלאמקדם הקצבה לאחר לקיחת 8.

 :הגבוה מבין אלה  -שכר קובע לקביעת שאירים ונכות 9.

 .החודשים לפני האירוע המזכה 3 -ממוצע ההכנסה המבוטחת החודשית המעודכנת ב•

 .המזכההחודשים בתכוף לפני האירוע  12 -ממוצע ההכנסה המבוטחת המעודכנת ב•

 תקנון אחיד זהה
 



 מסלולים   –קרנות פנסיה חדשות 

 

מסלול מאוזן בו סכום הפנסיה החודשית במקרה של נכות או מוות שווה   – מסלול כללי .1•

 .לסכום לתשלום פנסיית הזקנה הצפויהבקירוב 

פנסיית הנכות והשאירים גבוהה ככל שניתן ופנסיית הזקנה קטנה   - מסלול עתיר ביטוח .2

 .בהתאם

 .פנסיית הנכות והשאירים נמוכה ופנסיית הזקנה גבוהה בהתאמה – מסלול עתיר חסכון .3•

פנסיית הזקנה קטנה  . פנסיית נכות גבוהה ופנסיית שאירים נמוכה - מסלול נכות מוגברת .4•

 .בהתאם

פנסיית  . פנסיית שאירים גבוהה ככל האפשר ופנסיית נכות נמוכה - מסלול שאירים מוגבר .5•

 .  קטנה בהתאםהזקנה   

 .2-ו 1מסלול משלב בין מסלולים   -מסלול משולב מוטה ביטוח. 6•

 .3-ו 1מסלול משלב בין מסלולים  - מסלול משולב מוטה חיסכון .7•

 



 ?איך לבחור  –קרנות פנסיה חדשות 

 .תשואת הקרן•

 .אפשרויות ועלויות –הביטוחים הכיסויים •

 .דמי ניהול•

 .היקף נכסי הקרן•

 .רמת השירות•

 .תשלומי הקרן לזכאים ביחס לסטטיסטיקה•

 .רמת פיזור לקוחות הקרן•

 



 ??ניוד /מה עושים  –קרנות פנסיה חדשות 

 מניידים = קרן לא פעילה •

 מניידים  = גבוהים  דנ –קרן משלימה •

ניוד כספי פיצויים  = קרן מקיפה פעילה •
 :בלבד 

 אין פגיעה בתקופת האכשרה•

 הביטוחיאין פגיעה בגובה הכיסוי •

  הביטוחיאין פגיעה בעלות הכיסוי •

 



 עדיף /קלאסיות  –ביטוחי מנהלים 

 

קשיחה שאינה  תוכנית –הצמדה לממד    ”– חסכון“,  ”גמלא“, ”מעורב“-קלאסיות •
 .הקטנה /הגדלה/מאפשרת שינוי 

קצבה לא   1/08מ  –סכום ביטוח הוני המשתלם בפטירה או בתום תקופה  -מעורב•
 .חשוב לחפש נספחי קצבה .עד ליום האחרון  פידיוןקנסות .משלמת 

כ הפקדות חד  "בד –תקופה בתום סכום ביטוח הוני המשתלם  -חסכון טהור•
 .פעמיות 

או בתום תקופה  /סכום גמלא גבוה צמוד מדד המשתלם בפטירה ו –גמלא •
 מקדם קצבה נמוך ואטרקטיבי במיוחד  .עד ליום האחרון  פידיוןקנסות .

מאפשרת גידול פרמיה   –פ בחירה ראשונית "הצמדה למדד או לשכר ע –יותר /עדיף   •
 שכר ושינוי תמהיל ביטוחי/



 מאפיינים    -ביטוחי מנהלים מסוג עדיף 

 

 .מוזלים( ריסק)לשלב תעריפי בטוח אפשרות  -שילוב . 1

 .שכר או מדד צמודת: שיטת הגביה. 2

 .בשכר %10 וכן בעת גידול ריאלי מעל , בעת ההצטרפות לביטוח חיתום רפואי. 3

הקנס מוקטן בעת עזיבת  . על פדיון מוקדם” סנקציה“בשנים הראשונות מוטלת : ערכי פדיון. 4
 .עבודה

  מענק הפטירה ישולמו+ כספי התגמולים . כספי הפיצויים ישולמו לשארים החוקיים: מוטבים. 5
 .על פי קביעת המבוטח בטופס ההצעהלמוטבים 

 .במעבר בין מעבידים הביטוחיהסדר זמני המבטיח רציפות הפוליסה והכיסוי : הסדר ריסק. 6

 .ניתן לשינוי -72/28של תמהיל . 7

  ח  ”צבירת הפיצויים המדווחת למעסיק בעת עזיבת עבודה מחושבת לפי הפרמיות ששולמו ע. 8
  .מבניהם הנמוך -צמוד למדד או לרווחי ההשקעות של חברת הביטוח , פיטוריןפיצויי 

 מהרווח הראלי   15%+מצבירה  0.6% –דמי ניהול קבועים .9

   67לגיל  157,  65לגיל  166 –מקדם קצבה . 10

 

 



   -2000עדיף הוני שנת /ביטוחי מנהלים מסוג עדיף 
 שינויים 

 80/20 –תמהיל בסיסי • 

 (200סביבה )מקדם חדש  – 2001החל מיוני  –מקדם קצבה •

 מהרווח הראלי   15%+ 0.6% –דמי ניהול •

 בלתי ניתן לשינוי   –' קרן י –מסלול השקעה •

 

יש מקום לשקול ניוד לצורך מתן אפשרות של  
הפחתת מקדם  , שינוי תמהיל מסלולי השקעה 

 .קצבה והפחתת דמי ניהול 



 ביטוחי מנהלים בשנים האחרונות 

דמי ניהול מצבירת + הוצאות שילובים של  - 2004החל מינואר •  
  7%מצבירה  או  1%+מפרמיה שוטפת 5%ל  13%יורד מ   חסכון

בהמשך ירידה לדמי ניהול מצבירה  .מצבירה  1.4%+מפרמיה שוטפת 
  1.05%+מפרמיה  4%של  מקסימליםכיום דמי ניהול  .  1.25%של 

 .מצבירה 

יש מקום לשקול ניוד לצורך מתן אפשרות של שינוי תמהיל מסלולי 
.הפחתת מקדם קצבה והפחתת דמי ניהול , השקעה   

 

 



 ??ניוד /מה עושים  –ביטוחי מנהלים 

 :כל גיל •

 .תגמולים הוניים לנייד •

 .כספים היושבים בפוליסות ללא מקדם לנייד •

 : 60מעל גיל •

 . 7/2001לנייד תגמולים בהון ובקצבה בפוליסות אחרי •

לנייד כספי פיצויים גם כן בפוליסות שנפתחו אחרי  •
 .בקצבה /בהון  1/2004

 .כספים היושבים בפוליסות ללא מקדם לנייד •

לנייד פוליסות מבטיחות תשואה קלאסיות מעורב •
 הוניות שהגיעו לתום תקופה  

 



 גמל בפוליסה  / 3מוצרי גיל 

גם לכספי  + 60לבני  -מקדם תוחלת חיים מובטח  •
 הקצבה וגם לכספי ההון

 "צבעי הכסף"הפוליסה מקבלת ושומרת את כל . ניוד חסכון הוני או קצבתי•

 !טופס הצעה אחד. לפוליסה אחת -איחוד קופות   •

 פטורה ממס רווחי הון   -מכספים הונייםאנונה  אפשרות לקבלת•

 או מסלול תשואה מובטחתמסלולי השקעה •

  60ניתן לנייד כספי פיצויים אחרי גיל •
 קצבתי   6ולשנות צבע כסף לקוד 

 בת זוג /בן/180/240/300/360מסלולי הבטחת קצבה מגוון •



 פרישת גיל 

 תכנון מקדים והערכות למשיכת כספים מהקופות 

    

 פרישת מוקדמת 

 ?????האם בכלל למשוך קצבה 
    



תגמולים 

בהון  

 ובקצבה 

    

 תיק נכסים 

פיצויים  

בקופות  

בהון  

ובקצבה  

/חייב/פטור

מיועד  

 לקצבה 

    

כספים 

 שחסכתי 

    

מענקים  

שנתקבלו  

ממעסיק  

לאחר  

 התחשבנות 

    



?מתי מושכים קצבה   

ניתן להכיל פטור על   – 62/67בגיל פרישה רשמי •

 .קצבה 
 .מדרגת מס נמוכה  –אין הכנסות בפועל •

 .₪  4500רוצים לייצר פנסיית מינימום •

 .מקרים מיוחדים / יוצאים מן הכלל•



פיצויים  

ברצף 

 –קצבה 
עדיפות  

 עליונה 

    

משיכת קצבה  תעדוף  

תגמולים 

בקצבה 

אחרי 

2000 

    

תגמולים  

בקצבה לפני  

(נזיל )2000  
    

 כסף פנוי 

    



 עלות מקדם קצבה 

  157 –מקדם ישן •
 .ח "ש 76,433בשנה  –בחודש ₪  6,369=1,000,000/157

 .  תשואה שנתית 7.64%
 

  197 –חדש  מקדם •
 .ח "ש 60,913בשנה  –בחודש ₪  5,076=1,000,000/197

 .תשואה שנתית 6.1%

 

 ....חשיבה  –בשנה  6.5%תשואה ממוצעת בשוק 



 כסף פנוי



 ניהול כסף פנוי

 כסף פנוי

פיקדוניכסף   כסף מנוהל  



 כסף מנוהל

 תיקי
 השקעות 

 קופת גמל
קרנות 
 נאמנות  

 ??? ניהול עצמי 

 אלטרנטיבות מתקדמות  אלטרנטיבות מתקדמות לחיסכון והשקעה
 לחיסכון והשקעה



 אלטרנטיבות מתקדמות  אלטרנטיבות מתקדמות לחיסכון והשקעה
 לחיסכון והשקעה

 כסף מנוהל

 תיקי
 השקעות 

 קופת גמל
קרנות 
 נאמנות  

 ניהול עצמי 



 לא משנה באיזה בית השקעות מדובר 

 

 

 קופת הגמל תשיג תוצאות

 טובות יותר מתיק השקעות

 עובדֱה  

 תמיד



 לא סחיריםנכסים 

 עלויות נמוכות

דמי  , מכירה /פטור מעמלות קניה

 משמרת

 יתרונות מס

 דרגות חופש של מנהל ההשקעות

?קורהלמה זה   



=  פוליסת חסכון והשקעה 
 קופת גמל 

 .השקעה בנכסים לא סחיריםיכולת   

 :משמעותיפיננסית משתלמת יותר באופן עסקה   

 .דמי נאמןאין , הוספהשיעור אין , אין עמלות קניה ומכירה, אין דמי משמרת

 דחיית מס   

 .מוחלטת בין מסלולי השקעהניידות   

 .למנות מוטביםניתן   

 .לבצע אנונהניתן   

 נזילהכסף  -חשוב  הכי   



  –לו היינו יכולים 
 היינו מפקידים את

 מסקנה

 גמל בקופת

 כל כספנו



 דרכים להפקיד לקופת גמל נזילה   4

 .  קרן השתלמות במעמד עצמאי  

 !הפקדה ללא תקרה 
 

 .פרט במעמד פוליסת חיסכון והשקעה בחברת ביטוח
 

 .190גמל לפי תיקון קופת 
 

 .  ₪ 70,000תקרה שנתית  –גמל להשקעה 

    
 



הפרשות סוציאליות  
 שכר בכירים/קטימות שכר /

 

 הפסקה   –חלק ב 

 



 רפואה  –שכר בכירים במגזר הציבורי 



 ₪  שכר בכירים במשק הפרטי באלפי 



 ?ממה מורכב  –שכר בכירים 

  

 שכר יסוד•

 תוספת גלובלי /שעות נוספות •

 זקופת שווי פלאפון נייד  •

 רכיבים שאינם לסוציאליים  •

 זקופת שווי רכב -רכב•

זקופת שווי /זיכוי  –תנאים סוציאליים •
 .פיצויים ,תגמולים 

 מס בריאות  +ביטוח לאומי •

 מס הכנסה  •

 

  



 ?עלות מעסיק  –שכר בכירים 

  

1.4 !!!! 

 

  



 ???? -מדרגות מס 

 :  ישנה תוספת ₪  42,030עד  
 ביטוח לאומי  +

 מס בריאות  +

  12%כ  "סה

  



 ?מסקנה 

בחודש המס האפקטיבי  ₪  20,201משכר של  
 :זקופות השווי הינו/ על הכנסותינו 

 

 !!!!!במקור  47%=12%+35%
  



 שכר  

מס  

 הכנסה  

ביטוח  

לאומי ומס  

 כ"סה בריאות  

מס  

 אפקטיבי

יתרה  

 בנטו  

     43% 12% 31% 20,201 עד

              

 5300 4700 47% 12% 35% 10000 שכר  

תגמולימעסיק  

  2.5מ 7.5%זקופה 

 397.5 352.5 47% 12% 35% 750 ב  "שמ

תגמולי עובד עד  

משכר ממוצע   7%

 371 329 47% 12% 35% 700 במשק  

ההפרשה לקרן  

השתלמות מעסיק  

7.5% 750 35% 12% 47% 352.5 397.5 

זקופת מס רכב  

₪  1000ממוצע 
 530 470 47% 12% 35% 1000 שכר  ₪  10000לכל 

           נטו  

3604 

 

 ?אז מה נשאר לו 



  

 !!!להבין  –קודם כל 

 ליווי תיק פנסיוני של בכיר  



 פנסיוניתיק נכסים ניתוח •

 ש"בע/תגמולי שכיר –שכר קטימות •

 ש "בע/פיצויים שכיר  –שכר קטימות •

 חוב וותק פיצויים  השלמות •

 רצף מעסיקים  –סיום העסקה בכיר / פרישה •

 

 "הסדר תגמול בכירים "הסדר   /תוכניתהשקת ***•

 

 ליווי תיק פנסיוני של בכיר  



 תגמולים   –הנחיות רגולציה 

משכר ממוצע   7%מוכרים עד תגמולי עובד 

 (עגול )₪  600 –במשק 

מוכרים עד כ    ע.כ.לאהפקדה +תגמולי מעסיק 

כ   –( שכר ₪  24000)ב "מפעמים וחצי שמ 7.5%

 (עגול )₪  1800

 .הוא שכיר מן המניין לעניין תגמולים  ש"בע



 פיצויים   –הנחיות רגולציה 
 שכיר

שכר בשנה   100%פיצויי מעסיק שיופקדו לקופת גמל יוכרו עד כ 

הדלתא תהווה זקופת שווי בידי  -₪  32,000משכר מקסימלי של 

 .העובד  

   ש"בע

₪  12,230ש  יוכרו עד תקרה של "פיצויי מעסיק שיופקדו בגין בע

באם יחליט להפקיד מעבר ההוצאה לא תוכר למעסיק וזאת  .בשנה 

אך משכר זה והלאה תתבע זקופת שווי כשכיר מן  ₪  32000עד 

 .המניין 



 מס הכנסה   שכר  

ביטוח  

לאומי ומס  

 כ"סה בריאות  

מס  

 יתרה בנטו   אפקטיבי

     47% 12% 35% 32000 עד

              

 5300 4700 47% 12% 35% 10000 שכר  

תגמולימעסיק  זקופה  

 397.5 352.5 47% 12% 35% 750 ב  "שמ 2.5מ 7.5%

  7%תגמולי עובד עד 

 371 329 47% 12% 35% 700 משכר ממוצע במשק  

ההפרשה לקרן  

השתלמות מעסיק  

7.5% 750 35% 12% 47% 352.5 397.5 

זקופת מס רכב  

לכל  ₪  1000ממוצע 

 530 470 47% 12% 35% 1000 שכר  ₪  10000

זקופת מס על  

 441.5 391.5 47% 12% 35% 833 הפקדה לפיצויים 

           נטו  

3162 

 

 ?אז מה נשאר לו אחרי ההנחיות החדשות 



קצבה מוכרת ניתן לממש כקצבה פטורה  •
 '  פ תנאי הפול"החל מיום הולדת שישים ע

 

פטור ממס אך חייב במס  ( הון)כהיוון קצבה•
   60נומינלי החל מגיל  15%רווחי הון של 

 

 .בהנחת קיום פנסיית מינימום •

 

 

 

 קצבה מוכרת  =זקופת שווי



 קרנות פנסיה ותיקות /ותיקות ' פול•

 חסכון כפוי  •

 תשואה על הברוטו  =חסכון מברוטו •

 כפוף לתקנות קופות הגמל  )הגנה ממס ירושה •

 כסף בר ניוד ללא אירוע מס  •

•...... 

 

 

 

 ?תגמולים   -כדאיות הפקדה  מעבר לתקרות



קצבה  /חברות הביטוח נתבקשו לצבוע מידיי שנה קצבה מזכה 
 .מוכרת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ?  מתי קיימת בעיה

   !!!!!!!!!!!!!פיצול 
 

 

 

 

 ?זיהוי קצבה מוכרת 

 40000שכר 

 תגמולי מעביד   תגמולי עובד  

 קצבה מוכרת   קצבה מזכה   קצבה מוכרת   קצבה מזכה  

7200 40800 21600 17600 



 ₪   70,000שכר  -  1/01/2017החל מ      משהמשה : שם העובד-טופס פיצול קופות  

 

 בכיר א  –טופס פיצול קופות 

סוג  , שם היצרן

התוכנית ומספר  

 התוכנית

 שכר מבוטח
תקציב  

 כולל

תקציב  

 לפיצויים

תגמולי  

 מעסיק

שונות  

 מעסיק

תגמולי  

 עובד

שונות  

 עובד

אובדן 

כושר  

 עבודה 

 הצמדה  

קרן פנסיה  מנורה  

 מבטחים  
 מקובע      6.0%   6.5% 8.33% 20.83% ₪18,000 

 הפרשי   2.50%   6.0%   5.0% 8.33% 21.83% ₪52,000  הפניקס  מנהלים  

ש אלטשולר  "קה

 ללא שינוי 
 מקובע      2.5%   7.5%   10.00% ₪70,000 



 ₪   70,000שכר  -  1/01/2017החל מ      משהמשה : שם העובד-טופס פיצול קופות  

 

 בכיר ב  –טופס פיצול קופות 

סוג  , שם היצרן

התוכנית ומספר  

 התוכנית

 שכר מבוטח
תקציב  

 כולל

תקציב  

 לפיצויים

תגמולי  

 מעסיק

שונות  

 מעסיק

תגמולי  

 עובד

שונות  

 עובד

אובדן 

כושר  

 עבודה 

 הצמדה  

 הפרשי   2.50%   6.0%   5.0% 8.33% 21.83% ₪70,000  הפניקס  מנהלים  

ש אלטשולר  "קה

 ללא שינוי 
 מקובע      2.5%   7.5%   10.00% ₪70,000 



 קרנות פנסיה ותיקות  /ותיקות ' פול•

•? 

•? 

•? 

•? 

•...... 

 

 

 

 ?פיצויים  -כדאיות הפקדה  מעבר לתקרות



 ומעלה   47%ניכוי מס במקור של •

 :אין אפשרות להשתמש בסוף הדרך בכל מקלטי המיסוי •

 פטור על פיצויים–

 רצף קצבה–

 רצף מעסיקים  –

 .....פריסה וכדומה–

 ????????????הקושי 

 התחייבות המעסיק להפקיד לקופה על מלוא השכר   – 14סעיף 

 –ש מעסיק "לבכיר בפוליסת פרט ע" פיצויים עודפים "הקושי בלבנות הסדר 
 הבנה של הציבור  /ידע/הסבר 

 ????????אבל 

 זוהי זכותו של העובד  
 

 

 ?פיצויים  -כדאיות הפקדה  מעבר לתקרות אי



  ?  הכרה במס למי 

 
 



 פיצויים עודפים  



האני   -תכנון פרישה מקדים 
 מאמין שלי 

 .פורשבהכוונה ובייעוץ אישי לכל  אמיתימענה לצורך 

 
 –ד  161, ג 161, א 161אנו מלווים את הפורשים במילוי טפסי 

 .קיבוע זכויות ופטורים
 

מאמינים בהתמחויות ומקצועיות ונותנים מענה לסיכוני אנו 
 .תוחלת חיים ונזילות הכספים , השקעה

 
 :ופתרונותלפורשים קשת רחבה של מוצרים אנו מאפשרים 

 קופות איחוד   

 המס הטבות מקסום תוך העת בבא נכונה משיכה : 

 אנונה -     קצבאות -   



 ענת קלדרון 
 

והסדרי תגמול בכירים מנהלת המרכז לניהול פרישה  

ANAT.CAPITAL@GMAIL.COM 
0549233950 

 

  

 תודה 
 על ההקשבה 

mailto:ANAT.CAPITAL@GMAIL.COM

