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פרישה :זיקנה ,מוקדמת ומרצון
נכות ומחלה :המונעים עובד מלעבוד
(הגדרה מיוחדת ובעייתית)
שארים :הגדרה!
מיהי אלמנה מיהו יתום?

מוטבים :הגדרה

ארבעה ערוצי החסכון הפנסיוני
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פנסיה תקציבית
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פנסיה צוברת
(“הסתדרות”
והסכמים)
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קופת גמל
(בנקים ומוסדות
פיננסיים)

ביטוח מנהלים
(חברות ביטוח)

הרפורמה ו"חוקי בכר"
• מושגים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"יצרן" :קרן פנסיה ,חברת ביטוח ,קופ"ג וקה"ש.
חופש מוחלט לעובד בבחירת "היצרן".
משווק פנסיוני – עובד היצרן.
סוכן ביטוח פנסיוני – מנהל הסדרים פנסיוניים.
המעסיק רשאי למנות מנהל הסדרים פנסיוניים.
יועץ פנסיוני מורשה ,עצמאי ובלתי תלוי.
חופש מוחלט לעובד לבחור במסלול הקיצבה.
מה עם זכות העובד לקבוע מי יהיה הסוכן?
סה"כ הפרשות עובד ומעביד = 20.5%
תגמולי מעסיק  +א.כ.ע לא יעלו על ,7.5%

עלות רכישת פנסיה ,קופ"ג וקה"ש

עלות קניית הפנסיה ב% -מ 1/07-
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הגדרה
דמי גמולים

תקרת הפקדה לקרן
פנסיה  X 2 :שמ"ב
פיצויים  +תגמולי עובד
ותגמולי מעסיק
18.50%
6.0%+6.5%+6.0%
20.83%
8.33%+6.5%+6.0%
20.50%
6% + 7.5% + 7.0%
22.83%
8.33%+7.5%+7.0%
21.83%
8.33%+6.5% +7.0%
19.5%
6%+6.5%+7.0%
תקרת פרמיה חודשית

2019
שכר מבוטח בקרן פנסיה

₪ 20,546 = 2 * ₪ 10,273
התקנון התקני החדש מאפשר
כיסוי של עד  3פעמים שמ"ב =
= 30,819

₪ 22,767
20,220

₪

₪ 20,546

18,449

₪

19,294

₪

21,600

₪

₪ 4,212

דמי ניהול לפורש בקרנות הפנסיה
הקרן

גיל העברת
הכספים

סך ההעברה

דמי ניהול

מקדם

קצבה חודשית

ברירת מחדל

67

₪ 2,000,000

0.3%

185.63

₪ 10,848

קרן מתחרה

67

₪ 2,000,000

0.5%

189.82

₪ 10,601

תקנות מס בנושא ביטוח פנסיוני 2019
 .1עלות קניה
למעביד :הפקדות -הוצאה מוכרת למס .לעובד :זיכוי בגין הפקדות עד לתיקרה.
 .2מונחים
פיצויים פטורים ₪ 12,380 :פיצוי פטור עקב מוות₪ 24,770 :
תיקרה לפיצויים ₪ 34,000 :תקרת הפקדה חודשית ע"ח פיצויים ₪ 2,833
זיכוי :סעיף  35%( 45בכל המסלולים ולא רק בקרן הפנסיה) נקודת זיכוי₪ 216 :
הכנסה מזכה ₪ 8,800 :מותר לעובד להפקיד ₪616 = 7%זיכוי ₪ 215.6
קצבה מזכה 35% ₪ 8,480 :פטור  49% =14% +בגיל פרישה₪ 4,155 = .
שכר ממוצע במשק( :שמ"ב) = ₪ 10,273
שכר מירבי בפנסיה חדשה 3 :פעמים שמ"ב = ₪ 30,819 = ₪ 10,273 X 3
קצבת מינימום ₪ 4,512 :צבירה מזערית ₪ 93,748 :
פנסיית חובה לעצמאים  ₪ 873 :לחודש  ₪ 10,478לשנה

תכנית הפנסיה

94%

קרן הפנסיה

פרמיה
6%

(חשבון נאמנות)

סיכוני נכות
ומוות

צבירה לפני +
חישוב תשואה
צבירה כוללת
מקדם פנסיה
10

תשואה 0.5% -

= פנסיה

חברה
מנהלת

דמי ניהול והשפעתם על החיסכון

דמי ניהול בקרנות הפנסיה החדשות
הערות

גובה דמי ניהול

מהפקדות
שוטפות

מצבירה

מקסימום מותר

6.00%

0.50%

הראל

0.9%

0.15%

מנורה מבטחים איגודים

0.9%

0.18%

הלמן אלדובי /אלטשולר שחם

1.49%

0.10%

ברירת מחדל  -אוצר

מיטב דש

2.49%

0.05%

ברירת מחדל  -אוצר

פסגות

1.68%

0.09%

ברירת מחדל  -אוצר

השינויים בתקנון האחיד בקרנות הפנסיה החדשות –
6/2018
.1
.2

.3
.4

עודכן אופן חישוב השכר הקובע לקצבת נכות או שאירים כך שיחושב לפי הגבוה מבין :ממוצע השכר המבוטח
ב  3 -או  11או  13-12חודשי ביטוח לפני האירוע.
נקבעה תקרת שכר קובע בקרן של עד  3פעמים שכר ממוצע במשק ,נכון ל  2018 -התקרה הינה ₪ 29,718:
()3 X ₪ 9,906
עמית שיעבור או יצטרף לאחד ממסלולי הביטוח החדשים יחושב שכרו הקובע בהתאם לשיעור הפקדה של –
 12.5%או שיעור ההפקדה בפועל לפי הגבוה מביניהם.
מסלול ברירת המחדל הינו מסלול" :נכות  75%ושאירים { "100%למעט גבר המצטרף מעל גיל  ,}41המעניק
כיסוי מקסימלי לנכות ושאירים.

 .5הערה – היכן שכתוב מגבלה לגיל גבר – לאשה אין מגבלת גיל והיא מכוסה באחוזי הכיסוי בכל גיל כניסה.
 .6נוספה אפשרות לבחירת גילאי תום ביטוח 60,62,64,67 :בכל אחד מהמסלולים למעט מסלול המיועד לפרישה
מוקדמת בגיל .60
 .7דמי ניהול מהפקדה ומצבירה יהיו זהים לעמית בקרן פנסיה מקיפה ובקרן פנסיה כללית.

מסלולי ביטוח בתקנון התקני  -דוגמאות
•
•

•
•
•

מסלול ביטוח  75%לנכות ו –  100%לשארים (למעט גברים
המצטרפים מגיל  41ומעלה).
מסלול ברירת מחדל.
מסלול ביטוח  75%לנכות ו –  100%לשארים (למעט גברים
המצטרפים מגיל  47ומעלה)
מסלול ביטוח  75%לנכות ו –  40%לשארים
מסלול נכות  37.5%לנכות ו –  100%לשארים( .למעט גברים מגיל
)45
מסלול ביטוח  37.5%לנכות ו 40% -או  60%לשארים.

טופס הצטרפות לקרן פנסיה – הצהרת עובד בדבר
ידיעתו על זכותו לבחור מוצר פנסיוני
• הצהרת עובד בדבר ידיעתו על זכותו לבחור מוצר פנסיוני
• ידוע לי בהתאם לסעיף ( 20א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופ"ג)  ,2005אני רשאי
לבחור ,בכל עת ,בכל קרן פנסיה המיועדת לחיסכון פנסיוני שנקבעה לפי הדין לצורך
הפקדות פנסיוניות.
• אני הח"מ _______  ,ת"ז __________ מבקש כי ממועד _______ ,התשלומים בעדי
לקרן הפנסיה יופקדו בקרן הפנסיה __________________.
• ידוע לי כי שיעור דמי הניהול שאני צפוי לשלם בקרן הפנסיה _______________ ,עומדים
על  ____%מההפקדה ועל  ______ %מצבירה.
חתימת העובד _________________ :שם המעסיק_________________ :
תאריך החתימה _________________ מספר ח.פ .מעסיק ______________

כתב התחייבות המעסיק
בהתאם להוראות הדין ,הינני מתחייב להעביר את ההפקדות עבור העובדים לקרן הפנסיה
במהלך שני החודשים העוקבים למועד ההצטרפות או לחודש שבו ניתנה ההתחייבות
ההפקדות בגין העובדים יועברו ,מידי חודש ,לקרן הפנסיה _________________.
בנק ____________ מספר ____ ,סניף ________________ מספר _______,
מספר חשבון _______________.
יש לצרף באופן חד פעמי פרוטוקול מורשה חתימה של החברה  /המעסיק.
את כתב ההתחייבות בצירוף המסמכים לעייל ,ניתן להעביר לקרן הפנסיה באחת הדרכים:
כתובת מייל ,______________________ :פקס________________ :
או באמצעות דואר ישראל לכתובתנו ___________________________
• חתימת המעסיק _______________ ,תאריך ____________________

הצטרפות מעסיק להסדר קרן פנסיה
על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופ"ג) ,רשאי המעסיק
להפקיד תשלומים בעד העובד לקרן הפנסיה שבחר ,ובמידה ולא בחר,
אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן ,לקרן פנסיה "ברירת מחדל".
משכך ,יודיע העובד למעסיקו כי בחר בקרן הפנסיה __________,
ולחילופין ,יצרף המעסיק את העובד לקרן ברירת מחדל _________.
החל ממשכורת _____ ___/יועברו הכספים של העובד _________,
לקרן הפנסיה ________________.
טבלת צירוף עובד לקרן פנסיה עפ"י הנחיות קרן הפנסיה.

צבירה מזערית  -משיכת קופ"ג 5+5
• בעקבות עדכון המדד ב  2019עודכן גם סכום הצבירה המזערי
והוא עומד מעתה על סך של  ₪ 4,512 ₪ 93,748לחודש.
• הצבירה המזערית היא אותה צבירה שיש לאדם ואותה גם יכול
למשוך באופן ישיר מקופת גמל לא משלמת לקצבה ובתנאי שעונה
על שני קריטריונים נוספים:
 היגיע לגיל פרישת חובה –  67לגברים ולנשים
 מקבל ,מקופות גמל משלמות ,קצבה גבוהה מהקצבה המזערית או
שמקבל קצבה מקרן פנסיה ותיקה או שאינו מקבל קצבה כלל.
• אדם שלו צבירה גבוהה מהצבירה המזערית ,יהיה חייב לנייד את
הכספים לקופה משלמת ולקבל משם קצבה חודשית.

חוק גיל פרישה

גילים שונים לפרישה

פנסיית חובה
•
•
•

•

שאלת קיומו של סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים.
פנסיית חובה – צו הרחבה
גילאים :אשה מ  20 -גבר מ –  21ועד גיל פרישה עפ"י חוק ()67
אם מקבל קצבה{ .לא בטל"א}.
פנסיית מינימום( ₪ 4,512 :בשנת .)2019
מצריך קרן למעלה מ –  900אש"ח
תקציב :הפרשות עובד ומעסיק כוללות תשלום ע"ח פיצויים( .סעיף
 )14כלומר הכסף שהופרש נותר בידי העובד בעת עזיבת עבודה.

זכות העובד לבחירת הקופה

בתי הדין האזורים לעבודה פסקו:
צו לפנסיית חובה במשק – מקבל קצבה " -על פי לשון הצו אין חובה
להפריש הפרשות פנסיוניות למי "שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה והוא
מקבל קצבה" ,לא 'זכאי לקבל קצבה' אלא 'מקבל' אותה בפועל( ".ס"ע
(ת"א)  60926-12-14וינשטיין לב נ' י .אדיב את י .גוז בע"מ [פס"ד מה-
.)]12.8.16

למעסיק אסור להתערב במה שעושה עובד בכספי
קרן הפנסיה שלו
• פסק הדין שניתן השנה בבי"ד הארצי לעבודה כאחד החשובים' .מדובר בפסק דין עקרוני
בעולם הפנסיה ,שקובע שעובד רשאי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר
עבודה .לפסק הדין יש משמעויות מרחיקות לכת מבחינה משפטית ,ניהולית וחברתית'.
• בפס"ד נקבע שכשם שהמעסיק אינו צריך לוודא מה נעשה עם המשכורת שהוא משלם
לעובד ,כך גם למעסיק אסור להתערב במה שנעשה בכספי הפנסיה שהוא מעביר להסדר
הפנסיוני שנבחר על ידי העובד .מבחינתו של המעסיק עניין זה צריך להיות בבחינת 'שגר
ושכח'.
• בית הדין הארצי הוסיף והבהיר כי בהתאם להוראות חוק הפיקוח ,לא זו בלבד שהמעסיק
אינו נדרש להתערב בבחירת העובד ,אלא שהתערבות מצד המעסיק בבחירת הביטוח
הפנסיוני של העובד (גם כאשר העובד מבקש שלא להיות מבוטח בפוליסת אובדן כושר
עבודה) פוגעת בחופש הבחירה ועלולה לעלות לכדי עבירה במישור הפלילי שדינה מאסר

שנה או קנס כספי.

חוזר קבלת מידע ואישור ממעסיקים
גוף מוסדי לא ידרוש ממעסיק לאשר בחתימתו מסמכים הנוגעים לתכניות הפנסיוניות של עובדיו.
לאור האמור לעיל ,תידרש חתימת מעסיק בטפסים הפנסיוניים של העובדים רק במקרים כגון:

בחירה באחת האפשרויות לשליטה על מרכיב הפיצויים – סעיף  /14העברת בעלות
•
אוטומטית /זכאות בלא תנאי.
בחירת עובד ,שלא חל עליו סעיף  ,14במסלול השקעה לפיצויים ששונה ממסלול ברירת
•
המחדל.
טופס התחייבות מעסיק על העברת תשלום לקרן פנסיה (מתוקף הוראות חוזר הצטרפות
•
לקרן פנסיה) חתימה על מסמך זה מאפשרת להקדים את הצטרפות העובד לקרן הפנסיה,
לפני ביצוע תשלום ראשון.
מסמכי עזיבת עבודה.
•

פסיקה שמדברת על כך שב 3 -החודשים הראשונים (או עד לתום שנת המס) ,ככל שהעובד גויס
עם תכנית ביטוח פנסיוני קיימת ,אין חובת הפרשה לפנסיה; אולם אם השלים העובד את התקופה ,או
אז תבוצע ההפרשה מיד בתום  3החודשים (ולא אחרי  6חודשים ) ,ולמפרע מהיום הראשון לעבודה
• סע"ש ( 51394-05-13י-ם) חיימוב נ' עסור ,ניתן ביום  ,11.05.2015שם צוין כי "מכאן שהחובה להפריש
עבור העובד הפרשות פנסיוניות קמה רק לאחר שהשלים  3חודשי עבודה" (פיסקה ).15
• דמ ( 23031-01-13ת"א) יצחק חמו נ' אצ טס בע"מ ,ניתן ביום  , 04.11.2014שם נקבע כי "אשר לצו
ההרחבה המקיף בדבר פנסיית חובה -בהתאם להוראות צו ההרחבה ,חובת ההפרשה לפנסיה קמה
רק לאחר שהעובד השלים ששה חודשי עבודה ,או לאחר שלושה חודשי עבודה ,ככל שהעובד התקבל
לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני".

• דמ ( 52297-04-13ת"א) פומרנץ נ' א.א מעיינות בע"מ ,ניתן ביום  , 11.03.2014שם פורט
בהרחבה (פיסקה  )9בעניין סעיף ( 6ה) לצו ההרחבה כי "התובע התחיל לעבוד אצל הנתבעת,
כאשר היה מבוטח בביטוח פנסיוני .למרות זאת ,משעבד כחודש וחצי ,אינו זכאי לדמי
גמולים לפנסיה  . . .לעובד שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו,
ההפרשות יבוצעו לאחר שלושה חודשי עבודה" .עו"ד יניב גל
• רשויות מקומיות – משעת ההעסקה הראשונה  -חל על כל העובדים ללא קשר לגיל ,צורכי
ההעסקה ותחומי ההעסקה.

חובת פנסיה – ממתי חובה?
• אוגדן תנאי שירות

• אין להוציא תלוש שכר ללא הפרשות לפנסיה !! {זמני ,פרויקט ,מחליף ,סייעת
וכו'}

קבלת בעלות על החיסכון – מעסיק חדש
גוף מוסדי לא ידרוש ממעסיק של עמית לאשר מסמכים,
להעביר מידע או לתת הסכמתו בקשר למוצר הפנסיוני של
העמית ,לרבות בקשת העברת בעלות ,אלא אם קיימת
הוראות דין מפורשת המחייבת קבלת אישור ,הסכמה או
מידע כאמור.

בחירת מסלול חיסכון לעובד מעל גיל 50
• צו זה יחול גם על מי שהינו במועד הקובע בגיל  50ומעלה ואשר
במועד הקובע אין לו הסדר פנסיה מיטיב (להלן" :עובד מבוגר" ) על
עובד מבוגר כאמור ,תחול חובת ביטוח פנסיוני כאמור ,בסעיף 3
לעיל ,אולם יהא רשאי להצטרף לפי בחירתו ,באמצעות הודעה
שתימסר למעסיקו בכתב ,לקופת גמל( ,הסדר קיצבתי או הוני או כל
שילוב ביניהם).
• הכוונה היא שלא לחייב עובד "מבוגר" להצטרף בעל כורחו למסלול
לא כדאי לו.
• אלא ,שעדיין יש חובה על המעסיק והעובד לבצע הפקדות למסלול
פנסיוני לפי בחירת העובד – קופ"ג או ביטוח מנהלים למשל.

אין כסף ? המעסיק לא משלם? תעבירו הרשימות !!
•
•
•
•

•
•
•
•
•

במהלך תקופת עבודתו של התובע ,המעסיקה נהגה שלא להעביר את הדיווח והתשלומים לקרן הפנסיה.
הקרן דחתה את התביעה בנימוק כי במועד האירוע התובע היה במעמד של "עמית 'לא פעיל' ".
התובע לא היה מוגדר כ"עמית פעיל "בעת קרות האירוע ,מאחר שההפקדות לקרן הופסקו על ידי המעסיקה,
כך שבמועד קרות האירוע חלפו למעלה משישה חודשים מאז ההפקדה האחרונה
בחוק הגנת השכר ,נקבעו מנגנוני הגנה על זכויות העובד למול קופת הגמל .סעיף 19א' (ד) קובע כי סכום
שמעסיק חייב לקופת גמל כאמור בסעיף קטן (א) ,יראו לעניין זכויות העובד או חליפו כלפי קופת הגמל
כאילו שולם במועדו.
בתוך תקופה של שנה מיום הפסקת התשלומים על ידי המעסיק ,חובתה של קופ"ג כלפי העובד הינה מוחלטת.
 3מבחנים :על יחסי הצדדים בין העובד למעסיק חל הסכם קיבוצי המחייב אותו לבצע הפרשות לקופת גמל;
המעביד לא מסר לקופ"ג פרטים שנקבעו בתקנות לגבי העובד; המעביד לא שילם סכום כלשהו בשל העובד.
העובד זכה בתביעה לפנסיית נכות ,אף שהוגדר "עמית לא פעיל".
סעש (י-ם)  9362-11-17יוסף מזרחי  -מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

ההסדרים הפנסיוניים  -פנסיה ,ביטוח וגמל
לאור הרפורמה בפנסיה 4/2019
הדוח השנתי
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dan@erez-yoatzim.co.il
*יועץ פנסיוני מורשה
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התשלומים מקרן הפנסיה

נתונים כספיים בדוח השנתי

דמי ניהול

הפקדות לקרן במהלך השנה

מוטבים ושארים
שארים :בדרך כלל בהסדרי פנסיה{ .תקציבית וצוברת ותיקה וחדשה}.
ב"ז (נשוי ,ידוע בציבור גם בן אותו המין) החלטת בימ"ש ,וילדים עד גיל  .21תלויים !!
מוטבים:
 .1מוטב רגיל  -למבוטח שהוא בעל הפוליסה קמה הזכות לבטל את הקביעה ,ואם ירצה  -יוכל לקבוע מוטב אחר.
 .2מוטב בקביעה בלתי חוזרת  -למבוטח אין זכות לחזור בו מן הקביעה ולמעשה ,אין לו יכולת לבטל מוטב זה.

חוק הירושה ,ביטוחי חיים ומוטבים:
היורשים לפי דין :בן/בת הזוג של הנפטר –  ,50%הילדים החוקיים – .50%
חוק הירושה קובע :במצב שבו נעשה ביטוח חיים או המבוטח חבר בקופ"ג ,קה"ש ונקבעו
מוטבים ,אזי הכספים שנצברו בקופות אלו עוברים ישירות למוטבים ומדלגים מעל העיזבון.
במצב שבו נקבע מוטב ללא שם אלא רק הסטטוס שלו ,תגמולי הביטוח ישולמו למי שהסטטוס
חל עליו בעת קרות מקרה הביטוח (לדוגמה :אדם קובע כמוטב את "אשתי"  -אם יהיה נשוי
בשנית ,האישה השנייה היא זו שתקבל את התגמולים בקרות מקרה הביטוח).

חשיבות קביעת ״מוטב״ בקופ״ג
•

כספי קופת גמל לתגמולים אינם באים בגדר עיזבון המנוח ,וזאת על פי סעיף  147לחוק הירושה

•

אין מקום להבחין בין סוגי קופות הגמל השונים לעניין סעיף  ,147ואין מקום להבחין ,בהתאם ללשון החוק ,בין הרכיב
הביטוחי ("הריסק") לרכיב החיסכון ,לעניין סעיף זה.
משנפטר העמית המנוח ,בעוד עיקול מוטל על כספי קופ"ג שלו ,הרי שב]טירתו זכותו למשיכת הכספים פקעה ,ועמה,
הזכות מושא העיקול שהטיל המבקש .עם פקיעת זכות העמית לכספים נוצרה זכות למוטב לקבל הכספים ,מכוח החוזה
שיצר העמית עם הקופה .מאחר שמדובר בזכות עצמאית ושאינה מומחית מזכות העמית ,אין בכוחו של העיקול "לעבור"
אל זכות המוטב.
עוד צויין כי העיקול הוטל על כספים שאינם ניתנים למשיכה ,ושלמבקש המעקל לא הייתה היכולת לחייב את המנוח לפדות
את כספיו טרם המועד הקבוע בדין .אך הודגש ,כי כך או כך ,שאלת נזילות הכספים או מימושם אינה מכרעת לענייננו .זאת
משום שהעיקול שהוטל זמני הוא ,והוא נותר כזה עד למועד פטירת המנוח .עת עסקינן בעיקול זמני ,יכולת מימוש הנכס
המעוקל אינה עומדת על הפרק .בכך יש בכדי לחזק את "חולשתו" של העיקול במקרה שלפנינו עת הוא עומד מנגד לזכות
המוטב.
החוק מצביע על כיוון של פטור מעיקול (סעיף (25ב) לחוק הפיקוח על קופות הגמל) ,אך בהעדר התקנת תקנות מכוח החוק
(כנדרש בסעיף  85לאותו חוק) ,לא ניתן ליישם אותו.

•

•

•

כמה פנסיה ? { 60%לב"ז }

מסלולי פרישה בקרן הפנסיה
פורש ,יחיד ,יליד  1952שצבר עד כה מיליון שקלים ,יכל לבחור מבין הקצבאות הבאות:
ללא
הבטחה

60

120

180

240

6,044
ש" ח

6,005
ש" ח

5,886
ש" ח

5,676
ש" ח

5,363
ש" ח

במידה ויבחר תקופת הבטחה של  240חודשים וילך לעולמו לאחר  120חודשים .יקבלו המוטבים שלו
סכום חד פעמי של  534אלף שקלים.

פנסיית נכות בשמירת הריון
•

•

•
•
•

נשים בשמירת היריון יכולות לתבוע את קרן הפנסיה בגין אבדן כושר עבודה ,נוסף על זכאותן לקצבה
מהמוסד לביטוח לאומי .בתקופת ההיעדרות מהעבודה בשל שמירת ההיריון ,על המעסיק להמשיך
להפקיד הפקדות לטובת החיסכון הפנסיוני ושמירת הזכויות הביטוחיות.
אישה הנמצאת בשמירת היריון זכאית לקבל קצבה מביטוח לאומי ,אך לא רבות יודעות כי שמירת הריון
נחשבת לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה .לכן ניתן לתבוע גם את קרן הפנסיה עבור תקופת שמירת היריון
עם זאת ,חשוב לדעת כי לא ניתן לקבל שתי קצבאות – גם מביטוח לאומי וגם מקרן הפנסיה .לכן עלייך לבדוק
מהיכן תקבלי את הקצבה הגבוהה ביותר עבור התקופה של שמירת היריון.
חשוב לזכור כי בתקופת שמירת ההיריון נדרשות נשים לשמור גם על זכויותיהן הפנסיוניות.
חשוב לשים לב לתנאי לקבלת קצבת שמירת הריון מביטוח לאומי

הקצבה לשמירת היריון תשולם לך ,רק אם את לא מקבלת תשלום מגורם אחר עבור ימי שמירת ההיריון ,כמו ימי
מחלה מהמעסיק ,ביטוח מהמעסיק וכו'.

ההסדרים הפנסיוניים  -פנסיה ,ביטוח וגמל
לאור הרפורמה בפנסיה
4/2019
חוק פיצויי פיטורים
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השפעת משיכת כספים מקרן הפנסיה על הקצבה

חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג1963-
.5עובד שנפטר
(א) נפטר עובד ,ישלם המעסיק לשאיריו ,פיצויים כאילו פיטר אותו" .שאירים"
לענין זה – ב"ז של העובד בפטירתו לרבות הידוע בציבור והוא גר עמו ,וילד של
העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גמלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח
הלאומי.
(ג) פיצויים המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם כחלק
מהעיזבון.
.6התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי
התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו ,ולאור המימצאים
הרפואיים ,תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות -
רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים .בסעיף זה "בן-משפחה"
 -בן-משפחה שנקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג1963-
.14פיצויים ותגמולים
תשלום לקופת תגמולים ,לקרן פנסיה או לקרן ביוצא באלה ,לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך
בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע ,או אם תשלום כאמור אושר בצו על-ידי שר העבודה
והרווחה.
.15פיצויים וגימלת פרישה
היה עובד או שאירו זכאי על-פי חיקוק לגימלה מן המעסיק עקב פרישתו מהעבודה ומסיבה אחרת ,תבוא הגימלה
במקום פיצויי פיטורים לפי חוק זה.
.20הבטחת צבירת הפיצויים בהסכם קיבוצי
מותר שהסכם קיבוצי יקבע את הדרך והשיטה לתשלום פיצויי פיטורים ,לרבות הפקדתם לזכות העובד ,כדי
להבטיח הצטברותם לזכותו ולכן ישולמו הפיצויים בהתאם להסכם.
.26סכומים משוריינים
(א) סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף  ,14או שהופקדו לפי סעיפים  20ו 21 -או ששולמו לקופ"ג
לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו לקופ"ג לקצבה –ולא נקבע בהסכם קיבוצי או אחר שהוא ניתן להחזרה או
להעברה.
אינם ניתנים להחזרה ,להעברה לשעבוד או לעיקול אינם חלק מנכסי המעסיק במקרה של פטירה ,פשיטת רגל או
פירוק.

אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה
ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים( ,להלן -
החוק) ,אני מאשר כי תשלומים ששילם מעביד ,בעד עובדו
לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח
כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (להלן  -קרן פנסיה) ,או לביטוח
מנהלים הכולל אפשרות לקצבה או שילוב של תשלומים לתכנית
קצבה ולתכנית שאינה לקצבה בקופת ביטוח כאמור (להלן -
קופת ביטוח) ,לרבות תשלומים ששילם תוך שילוב של
תשלומים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח (להלן  -תשלומי המעביד),
בין אם יש בקופת הביטוח תכנית לקצבה ובין אם לא יבואו
במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד בגין השכר שממנו
שולמו התשלומים ולתקופה ששולמו (להלן  -השכר המופטר),
ובלבד שנתקיימו כל אלה:

משיכת כספים מקרנות ע"י המעסיק  -אסורה
• אין בכוחו של מעסיק למשוך כספי קרנות השתלמות או כספי תגמולים
מקופת גמל של עובד.
•
• עם כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,אין
בכוחו של מעסיק למשוך כספי קרנות השתלמות או אף כספי תגמולים
מקופות הגמל של העובד ,תהיינה נסיבות הפסקת העבודה אשר תהיינה.
בקשת רשות הערעור נדחית .אין צו להוצאות.
• ברע (ארצי)  ●53583-01-17סופרקום בע"מ – יבגני מיזנשטיין ● כב'
השופט רועי פוליאק.

̶

שחרור כספי פיצויים לעובד
תיקון  21לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
כספי הפיצויים שייכים לעובד (קופות גמל)
̶ לרשות המעסיק עומדים ארבעה חודשים ממועד סיום העבודה ( )8/11/18להביא
אסמכתא הקובעת אחרת:
̶ פסק דין הצהרתי
̶ אישור מבית הדין לעבודה על נקיטת הליך משפטי
̶ אסמכתא כי כספי הפיצויים שהופקדו לקופה ניתנים להחזרה לפי דין או הסכם העסקה
בצירוף חתימת העובד

̶ העובד לא יידרש להמציא אישור שחרור פיצויים

̶ נדרש להביא טופס  161או אישור פקיד שומה

אין בכוחו של מעסיק למשוך כספי קרנות השתלמות או
כספי תגמולים מקופת גמל של עובד
• בעבר ניתן תוקף להסכמה בין מעסיק לבין עובד על החזרת כספי
התגמולים וכספי קרן ההשתלמות למעסיק בנסיבות מוגדרות ,אך עם
כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופ"ג) ,אין
בכוחו של מעסיק למשוך כספי קרנות השתלמות או אף כספי
תגמולים מקופות הגמל של העובד,תהיינה נסיבות הפסקת העבודה
אשר תהיינה.
• החברה לא הצביעה על הוראה חוזית המאפשרת לה למשוך את
הפקדותיה לקרן ההשתלמות ,והתנהלות העובד לא הצדיקה את
שלילתם ,גם לא לפי הדין הקודם

ההסדרים הפנסיוניים  -פנסיה ,ביטוח וגמל
לאור הרפורמה בפנסיה
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קרן השתלמות
תקרת שכר פטורה – ₪ 15,712
הפקדות לשכיר :עד  7.5% + 2.5%מהשכר.
הפקדות למורה 8.4% + 4.2% :קרן שבתונית.
הפקדות מעבר לתקרה:
חלק המעביד חייב במס כזקיפת הכנסה.
רווחים על חלק המעסיק העודף – מס רווחי הון.

קרן השתלמות  -המשך
בחירת קה"ש לפי בחירת העובד.
קרנות סקטוריאליות.
משך החיסכון:
 6שנים משיכה לכל צורך.
 3שנים השתלמות מוכחת.
 3שנים מגיל פרישה.
דמי ניהול עד  2%מצבירה.
9_ _ _ _ _ 6_______________ 0
3_ _ _ _ _ 0_______________ 0
_40,000__ 0ש"ח __ 3_ _ _ _ _ 0
22,000 + 20,000

אפשרויות משיכה מקה"ש  -המשך
• עמית בקרן השתלמות נזילה לא חייב למשוך את הכספים בבת
אחת ,אלא יכול למשוך מידי חודש סכום קבוע .סכום המשיכה ייקבע
על פי מידת רצונו וצרכיו של העמית ,ויועבר לחשבון העו"ש שלו מידי
חודש ועד שיתרת חשבונו בקרן ההשתלמות תתאפס".
• התהליך פשוט :כל שנדרש מהעמית הוא לפנות לקרן ההשתלמות
ולמלא באופן חד פעמי טופס משיכה ייעודי ,תוך ציון הסכום שהוא
רוצה לקבל בכל חודש.

קרן השתלמות – קה"ש
•

•
•

•

שכיר רגיל (שאינו בעל שליטה) :המשכורת החודשית המירבית שההפרשה בעדה פטורה
ממס הינה  15,712ש"ח לחודש .שיעור ההפרשה של המעביד הינו עד  7.5%מהמשכורת
ו 2.5%-תשלום מקביל של העובד .סך ההפקדה השנתית הנדרשת לניצול ההוצאה במלואה
הוא  18,854ש"ח ( 14,141ש"ח של המעביד ו 4,713-ש"ח של העובד).
לעובדי הוראה שיעור ההפרשה הינו  8.4%ו ,2.8%-בהתאמה.
 .2שכיר בעל שליטה :הפרשה בשיעור של  4.5%ממשכורתו השנתית של בעל שליטה עד
 188,544ש"ח (ניכוי מרבי של  8,484ש"ח) .ניכוי ההוצאה מותנה בתשלום מקביל של בעל
השליטה בשיעור של  1.5%משכרו (הפקדה מקסימלית של  2,828ש"ח) ובסך הכל –
הפרשה מרבית בשיעור של  6%ממשכורת שנתית כאמור ( 11,312ש"ח).
הפרשות המעביד מעבר ל 4.5%-ועד ל 7.5%-מהמשכורת השנתית עד  188,544ש"ח ,לא
תותרנה כהוצאה בידי המעביד ,אך לא תיחשבנה כהכנסה בידי בעל השליטה (שעליו
להפקיד  2.5%ממשכורתו כאמור).

קה"ש  -המשך
•

•

•
•
•
•
•

 .3עצמאי וחבר קיבוץ :הפרשה כוללת בשיעור של  7%מההכנסה הקובעת מעסק או
משלח יד ( 261,000ש"ח) ,תעניק ניכוי מירבי בשיעור של  4.5%מההכנסה (הפרשה
מרבית בסך של  18,270ש"ח תעניק ניכוי מקסימלי של  11,745ש"ח).
 .4תקרה להפרשות לעצמאי שהוא גם שכיר  :עצמאי שיש לו ,בנוסף להכנסתו מעסק ,גם
הכנסת עבודה – תקרת ההכנסה מעסק או משלח יד ,המזכה בניכוי ,תקטן בסכום השווה
לחלק של הכנסת העבודה שלו ,שבגינה הופקדו כספים ע"י המעביד.
 .5צבירת ותק ותנאים למשיכה :סכומים שיימשכו מהקרן ,לרבות ריבית והפרשי הצמדה,
יהיו פטורים ממס בהתקיים אחד מהתנאים:
חלפו  6שנים ממועד התשלום הראשון.
חלפו  3שנים ממועד התשלום הראשון והמפקיד הגיע לגיל פרישה.
חלפו  3שנים ממועד התשלום הראשון והכסף נמשך למטרת השתלמות מקצועית.
המפקיד נפטר.

ההסדרים הפנסיוניים  -פנסיה ,ביטוח וגמל
לאור הרפורמה בפנסיה
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קרנות פנסיה וותיקות
•
•
•
•
•
•
•

קרן גירעונית – מבטחים ,מקפת ,קג"מ ,נתיב ,חקלאים ,בנין
שיטת ממוצעים – מקפת ,קג"מ
שיטת  3שנים אחרונות – מבטחים ,נתיב ,חקלאים ובנין.
קרן מאוזנת – גלעד ,תשורה – ה.ע.ל ,מיטבית.
קרן גירעונית  -חובת הפקדה  6% + 7.5% + 7% :פיצויים
גיל פרישה  62 :לנשים  67לגברים.
קרן מאוזנת – לפי צו הרחבה  :אפשר  8.33%פיצויים.

קרן פנסיה ותיקה
קרן פנסיה לא חייבת ליידע עובדת אשר הגיעה לגיל הפרישה ,כי
באפשרותה לקבל קצבת זקנה במקביל להמשך עבודתה אצל המעסיק

אין בתקנון הקרן הוראה המחייבת את קרן הפנסיה להודיע
לעמיתיה על זכאותם לקצבה בנקודות זמן שונות במהלך חייהם.
מאידך אין בתקנון הוראה המאפשרת תשלום קצבת זקנה עבור
מועד מוקדם מהחודש שבו הוגשה הבקשה לקצבת זקנה.

פנסיית זיקנה
קג"מ  +מקפת = שיטת ממוצע יחסי השכר
מבטחים וכל היתר = שקלול של התוצאות מתקבלות
לפי שתי השיטות:
שיטת ממוצע יחסי השכר ושיטת  3השנים האחרונות

נקבע באופן זהה בכל הקרנות:
 0.1667%לחודש ביטוח ( 2%לשנה
למעט חריגים) ולא יותר מ.70% -

פנסיית זקנה
קצבת מינימום -

דחיית פרישה
לאחר
גיל הפרישה -

מענק שנים עודפות -

120

או

חודשי
ביטוח

5%

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

X 6.25%

שכר קובע

X

חודשים עודפים

קרן וותיקה דוח שנתי

קרן וותיקה דוח שנתי

קרן ותיקה – הסטורית מעסיקים

מבטחים זכויות צבורות

ההסדרים הפנסיוניים  -פנסיה ,ביטוח וגמל
לאור הרפורמה בפנסיה 4/2019
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פנסיה תקציבית
•

•
•
•
•

"נסגרה" בשנת  – 2001הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה
צוברת.
ניכוי  1%בשנת  ,2004ניכוי  2%משנת 2005
צבירה של  2%לכל שנת עבודה במשרה מלאה.
מקסימום צבירה במשרה מלאה – 70%
פיצוי בגין שנים עודפות על  35שנים מ"מ =  70%פנסיה – משכורת
אחת לכל שנה עודפת ובאופן יחסי לחלק מהשנה.

פנסיה תקציבית  -רכיבים נוספים
• בהתאם לסעיף  89לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות
הכספים  2003ו ,)2004 -תשס"ג ,2003-כל רכיב שבגינו
משולמת פנסיה תקציבית ,לרבות ביגוד ,הבראה ,חייב בניכוי
.2%

פנסיה תקציבית – נכות
•

•
•
•
•
•

עובד לאחר  5שנות עבודה ,שאינו יכול לעבוד בעבודתו עקב נכותו זכאי
לקצבת נכות.
חישוב 20% :כבסיס {בסיס  10שנים  3 + ) 2% Xפרומיל לכל אחוז נכות.
לדוגמה :נכה  100%יקבל 50% =}100 X 0.003{ 30% + 20%
נכה  50%יקבל 35% =}50% X 0.003{ 15% + 20%
עובד ותיק שצבר  50%פנסיה יוכל לפרוש פרישה מוקדמת ויקבל  1%תוספת
על כל  10%נכות.
לדוגמה  50%צבירה  30% +נכות =  53%לפנסיה

מורים – "תיק עובד" – נתוני פרישה

ההסדרים הפנסיוניים  -פנסיה ,ביטוח וגמל
לאור הרפורמה בפנסיה
4/2019
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מועד ההפקדות של החיסכון הפנסיוני אצל
היצרן  -המשך
•
•
•
•

תקנות קופות הגמל מחייבות את המעסיק להעביר את התשלומים לקופות לא יאוחר
מהמועד המוקדם מבין אלה :
 .1שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת לעובד.
.2חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
כמו כן ,מטילות התקנות חובה על המעסיק  ,אשר אינו משלם במועד הקבוע בתקנה
להוסיף לתשלום ריבית בגין הפיגור.

• הגופים היצרניים החלו להקפיד על ביצוען של התקנות ובמקרים בהם התשלומים לא יועברו
במועדים הקבועים בתקנות הללו יזקפו ריביות פיגורים לחשבון ויוציאו דרישות תשלום
לחיוב הריבית.

מכתב שחרור מקופות –
האומנם?
תקנה (34ז):

(ז) על אף האמור בתקנון קופת הגמל –
תק' (מס'  )2תשס"ה2005-
( )1לא תתנה קופת גמל כל תשלום לעמית-שכיר לפי תקנות משנה (ב)( ,ג),
(ד)( )2ו(-ה) באישור המעביד ולא תתנה קרן השתלמות תשלום לפי התנאים
הקבועים בפקודה לענין משיכת כספי המעביד בפטור ממס באישור המעביד,
למעט אישור הנדרש ממעביד בתקנון הקרן לגבי סכומים שישמשו את העובד
לצורך השתלמותו;
תק' (מס'  )2תשס"ה 2005-תק' תשס"ח2008-
)(2לא תחזיר קופת גמל כספים למעביד ,אם היה העמית השכיר רשאי למשכם
לפי תקנה זו ,ובקרן השתלמות – אם היה העמית השכיר רשאי למשכם בפטור
ממס לפי התנאים הקבועים בפקודה ,ולא תחזיר קופת גמל או קרן השתלמות
כספים למעביד ,אם היה העמית השכיר רשאי להעבירם בלא אישור המעביד,
לפי הוראות כל דין.

סוגי הטפסים
•
•
•
•
•
•

טופס  – 161הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד
טופס 161א – הודעת עובד עקב פרישה מעבודה
טופס 161ב – הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב פטירה
טופס 161ג – הודעה על חזרה מרצף פיצוים /קצבה
טופס 116ג – בקשה לפריסה על פי סעיף (8ג)
טופס 161ד  -בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א (תיקון )190

אי העברת טופס  161בסיום עבודה
• למעשה ,מעביד שלא עמד בחובת ההודעה לקופת הגמל על שחרור כספי
פיצויי הפיטורים לטובת העובד ,תוך  15יום מיום הפיטורים ,תחול עליו
חובת תשלום פיצויי הלנה בגין כל תקופת האיחור.
• יתרה מזאת ,גם מעביד שאינו מעביר לקופת הגמל טופס  161של מס
הכנסה ,ועל ידי כך מונע מהקופה לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים שהצטברו
באותה קופה ,פועל שלא בתום לב ועל כן יש לחייבו בפיצויי הלנת פיצויי
פיטורים (דב"ע  234-3ברקן נ .טלדיין בע"מ).

טופס 161
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד

על פי מכתב רשות
המיסים מיום  – 9/7/08המעביד חייב לחשב הפטור ולנכות המס במקרים לעיל והכל בתנאי שהעובד מילא וחתם על טופס 161א.

טופס 161א
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה
•

•
•

•

הטופס ימולא בעת הפרישה ע"י העובד ויוגש למעביד -אם
המעביד הנו משלם יחיד או שיש משלם אחד נוסף – רשאי
המעביד לחשב ,לשלם ולהורות למשלם הנוסף על הפטור,
החייב והמס לניכוי.
ללא טופס זה לא יוכל הפורש ליהנות מפטור למענק או
לקצבה – העובד יוכל להסתייע בנותן השירות או בנציג
פ"ש.
העובד ימלא פרטים אודות כספים וזכויות בעבודות נוספות
(חופפות) לרבות קצבאות מהוונות ופטורות.
העובד יסמן את בקשתו בסעיפים .1-5

האפשרות לעקל פיצויי
פיטורים
האם הכספים המגיעים לעובד כפיצויי
פיטורים מוגנים מפני נושיו?
סעיף  26לחוק פיצויי פיטורים (להלן –
החוק) ,קובע כי סכומים ששולמו במקום פיצויי
פיטורים לפי סעיף  ,14או שהופקדו לפי סעיף
 20או לפי סעיף  ,21או ששולמו לקופת גמל
לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או
שהופרשו לקופת גמל לקצבה –

האפשרות לעקל פיצויי פיטורים
•  .1אינם ניתנים להחזרה ,להעברה ,לשעבוד או לעיקול; הוראה זו לא תחול
על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות
שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים ,אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה
ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהוא ניתן להחזרה או להעברה.
•  .2אינם חלק מנכסי המעביד במקרה של פטירה ,פשיטת רגל או פירוק ,אם
תביעות העובד לפי חוק זה לא סולקו.
• עוד קובע הסעיף כי הוראות סעיף זה יחולו גם לגבי ריבית והפרשי הצמדה
שנוספו על סכומים כאמור.

סעיף  25לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל) ,תשס"ה.2005-
•

 .25איסור העברה ,שעבוד או עיקול של זכויות עמית
(א) זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד ,למעט העברה או
שעבוד כמפורט להלן:
( )1שעבוד של זכויות עמית בקופת גמל לתגמולים או בקרן השתלמות ,הנעשה לאחר
המועד שבו זכאי העמית למשוך את הכספים מהקופה לפי הוראות סעיף ;23
( )2העברת כספים לנושה במסגרת מימוש שעבוד שנעשה לטובתו לפי הוראות פסקה (,)1
ויראו מימוש שעבוד כאמור כמשיכת כספים בידי העמית לפי הוראות סעיף ;23
( )3העברה או שעבוד אחרים הנעשים בהתאם להוראות שקבע השר ,באישור ועדת
הכספים של הכנסת ,בכפוף להוראות כל דין.

האם ניתן לממש כספים שנצברו בקופת הפנסיה של
פושט הרגל?
באופן עקרוני ,כל הנכסים אשר בבעלותו של החייב ימומשו ויחולקו לנושים ,אך עם
זאת ישנם מספר נכסים שלא ניתנים למימוש וחלוקה.
בקרן הפנסיה  -בכל הנוגע לחסכונות וגם בקופות גמל ,המצב מורכב ואינו חד
בתנאים מסוימים ניתן לממש את כספי הפנסיה ,אך כאשר מדובר
משמעי.
בקרן פנסיה המיועדת לתשלום קצבה חודשית בעתיד ,אשר מועד פירעונה עוד
לא הגיע ,אין אפשרות לממש את הכספים שנצברו בה.
עם זאת ,כאשר תאריך פירעון כספי הפנסיה כבר חלף ,או כאשר מדובר בכספים
שאינם מיועדים לקצבה חודשית אלא לפדיון חד פעמי ,הנאמן רשאי להגיש
בקשה למימוש הכספים .אם בית המשפט יאשר את בקשתו ,ניתן יהיה לחלק את
הכספים לנושי החייב.

האם ניתן לממש כספים שנצברו בקופת
הפנסיה של פושט הרגל?
• בביטוח מנהלים למשל ,גם אם עוד לא הגיע מועד פירעון תוכנית
חיסכון  -עדיין ניתן לממש את הכספים בתנאים מסוימים  -כל עוד
יאפשר לחייב לטעון את טענותיו בנוגע למימוש כספים אלו ,ותחת
אישורו של כונס הנכסים הרשמי{ .נדיר}
• רק כאשר מדובר בכספים המיועדים לתשלומים החודשיים של
החייב לאחר שיפרוש לגמלאות ,במרבית המקרים לא ניתן יהיה
לממשם.
•

טופס 161ד – קיבוע זכויות
טופס חשוב זה נועד
למילוי בהגיע הנישום
ל"גיל זכאות"  -עד 120
יום מגיל הפרישה או
תחילת קבלת הקצבה,
על פי המאוחר.
בטופס למעשה נעשית
בחירתו בין החלופות
השונות לניצול הפטור:
 .1לקצבה בלבד
 .2חלקו לפיצויים וחלקו
לקצבה
 .3חלקו לפיצויים וחלקו
לקצבה המהוונת וכו'

טופס 116ג' – בקשה לפריסת מס

הרשאת מעסיק לקבלת שירותים
באמצעות גורם מתפעל
הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת
גמל

טיוטות – הפיקוח על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון

מדינת ישראל
משרד האוצר  -אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון

באדיבות "דלתא" – פתרונות פיננסיים בע"מ

סליקה ובקרה הפקדות מול רישום בפועל

חוזר זה קובע מבנה אחיד לטופס שיתקבל אצל הגופים המוסדיים,
באמצעותו יוכל מעסיק להעניק הרשאה לגורם מתפעל לקבל מידע
ולבצע פעולות מטעמו אצל גוף מוסדיים עבור עובדיו.
החוזר הוא חלק מהסדרה כללית שמטרתה ייעול תהליכי עבודה ,שיפור מהימנות
מידע והסרת חסמים טכנולוגיים ,כדי לקדם שוק תחרותי ,משוכלל ומפותח,
לרבות באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

 .2הגדרות
"גורם מתפעל" – אדם שנותן שירות הפקדת תשלומים בעד עובדו של מעביד לגוף
מוסדי או העברת מידע אגב הפקדת תשלומים כאמור ,וכן פעולות נוספות

הכרוכות במתן שירות כאמור;
"הרשאת מעסיק" – הרשאה הניתנת על ידי מעסיק למתפעל עבור טיפול במוצרים
פנסיוניים ותוכניות ביטוח אליהם מעביר המעסיק הפקדות;

 .3פניה לגוף מוסדי תוך הצגת הרשאת מעסיק

 )2קבלת מידע לצורך הפקדת כספים המנוהלים בגוף מוסדי

לטובת עובד;
 )4קבלת משוב אודות ביצוע הפקדות לטובת עובד;

 )5קבלת משוב לצורך ביצוע בקרות על נתוני הקליטה של
עובד;
 )8קבלת מידע הקיים בממשק יתרות פיצויים
 .7תחילה
תחילה ביום  1/2016ל –  100עובדים ו  1/2018-ל –  50עובדים
ו –  1/2019עד ל  10-עובדים ו – כל מספר עובדים מ 2020 -

 .1צירוף עמית לקרן פנסיה או לקופת גמל
א  -צירוף עמית לקרן פנסיה או לקופת גמל ייעשה לאחר השלמת כל הפעולות שלהלן,
לפי המאוחר:
 (1מילוי טופס הצטרפות על ידי העמית;
 (2אישור החברה המנהלת לצירוף העמית;
 (3העברת תשלום אחד לפחות בעד העמית.
ב  -קרן ברירת מחדל – צירוף ברבים,

 .4צירוף עמית באמצעות מעסיק או צירוף עצמאי שנתן הרשאה לתשלום
א .על אף האמור בסעיף  ,3חברה מנהלת רשאית לצרף עמית לפי הסכם שנחתם בין מעסיקו לבין
חברה מנהלת לפיו יצורפו עובדי המעסיק לקרן פנסיה שבניהול החברה המנהלת ,אלא אם בחרו
אחרת ,בכפוף לכל אלה:

תהליך

המעסיק מדווח
על עובדים
חדשים (טופס
דיגיטלי ,קליטת
קובץ ,ממשק
ממוחשב)

6
העובד מקבל
דוא"ל/סמס עם
לינק כניסה
למערכת

לאחר הזדהות
העובד (ת.ז.
וטלפון נייד),
המערכת פונה
למסלקה לקבלת
נתוני תוכניותיו

הצגת התוכניות
הפנסיוניות
המוצעות
לעובד על ידי
המעסיק,
לבחירתו

העובד מאשר
את ההצטרפות
בצורה
דיגיטלית

4
העובד מקבל
תמיכה
טלפונית
בתהליך

5

העובד מקבל
העתק מטפסי
ההצטרפות

7
המעסיק מקבל
חיווי על
התהליך בצירוף
טופס הקוביות
דיגיטלי

הודעה למעסיקים – שינויים בדיווח לקופות גמל
• הרינו להביא לידיעתכם כי ביום  16ביולי  2014פורסמו תקנות
הפיקוח על שירותים פיננסים (תשלומים לקופת גמל) ,שבמסגרתן
נקבע ,כי החל מ –  1/2016מעביד המעסיק למעלה מ100 -
עובדים ,מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים
דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד .התקנות מחייבות את הגוף
המוסדי לתת משוב למעסיק על קליטת הכספים אצלו .כן נקבע שגוף
מוסדי לא יקלוט דיווח שלא בהתאם להוראות.
• מ –  1/2018מעל  50עובדים ו –  1/2019מעל  10עובדים
מ  2020 -כל מספר עובדים.

מדינת ישראל
משרד האוצר  -אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון

הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל

 -טיוטה

 .1צירוף עמית לקרן פנסיה או לקופת גמל
א  -צירוף עמית לקרן פנסיה או לקופת גמל ייעשה לאחר השלמת כל הפעולות שלהלן,
לפי המאוחר:
 (1מילוי טופס הצטרפות על ידי העמית;
 (2אישור החברה המנהלת לצירוף העמית;
 (3העברת תשלום אחד לפחות בעד העמית.
ב  -קרן ברירת מחדל – צירוף ברבים,

 .4צירוף עמית באמצעות מעסיק או צירוף עצמאי שנתן הרשאה לתשלום
א .על אף האמור בסעיף  ,3חברה מנהלת רשאית לצרף עמית לפי הסכם שנחתם בין מעסיקו לבין
חברה מנהלת לפיו יצורפו עובדי המעסיק לקרן פנסיה שבניהול החברה המנהלת ,אלא אם בחרו
אחרת ,בכפוף לכל אלה:

ארז יועצים – שכר ,פנסיה ופרישה.
• דוא"לdan@erez-yoatzim.co.il :
• 050-5246590
• אתרwww.erez-yoatzim.co.il :

• תודה על ההקשבה

