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עדיף,  של  ה-3  המעסיקים  כנס 

התאחדות  בשיתוף  השנה  גם  שנערך 

המסחר,  לשכות  ואיגוד  התעשיינים 

הרבות  הרפורמות  בסימן  התקיים 

הפנסיה,  בענף  לאחרונה  שהתרחשו 

ציבור  על  אף  רבות  והשפיעו 

המעסיקים. 

העורך  נוריאל,  עופר  פתח  הכנס  את 

הראשי של עדיף, באומרו כי "תפקיד 

הפנסיוני  החיסכון  בשוק  המעסיק 

לעולם יישאר. כל עוד פנסיה היא חלק 

להבין  המעסיק  על  העבודה,  מיחסי 

עולם רחב  כל המשמעויות סביב  את 

וסבוך זה. העובד נותן במעסיק אמון 

בעניין זה, וכך מחויבותו מתעצמת אף 

תוצאות  את  הציג  אף  נוריאל  יותר". 

 160 בהשתתפות  שנערך  עדיף  סקר 

בהתאחדות  החברים  ארגונים  נציגי 

רבות  ללמוד  ניתן  ממנו  התעשיינים, 

על עמדותיהם בנוגע לעולם הפנסיה. 

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות 

גיל  את  להעלות  קרא  המסחר, 

התפישה  נגד  ויצא  ל-70  הפרישה 

במגזר  חלקים  רק  למנף  יש  לפיה 

העסקי כדי לחולל בו צמיחה.  

הפרישה  גיל  להעלאת  התייחס  לין 

כצו השעה, וציין כי המהלך יקטין את 

שגיל  יום  "כל  הכבד.  הכלכלי  הנטל 

הפרישה נותר על כנו גורם לנזק עצום 

למדינה", טען.

שיח  רבי  שלושה  התקיימו  בכנס 

הביטוח  בענף  בכירים  בהשתתפות 

ונציגי הרגולציה. את הפאנל הראשון 

הנחה  בישראל  הפנסיה  עתיד  בנושא 

פיננסים  תחום  מנהל  סולומון,  רונן 

הכוח נותר בידי המעסיק
כנס המעסיקים ה-3 של עדיף התקיים בסימן הרפורמות הרבות שהתרחשו 

לאחרונה בענף הפנסיה, והשפיעו רבות על ציבור המעסיקים

המסחר,  לשכות  באיגוד  ההון  ושוק 

יצחקי,  שלמה  עו"ד  בהשתתפות 

העבודה  יחסי  על  הראשי  הממונה 

ראש  לוין,  אילן  הכלכלה;  במשרד 

התעשיינים;  בהתאחדות  עבודה  אגף 

דורון שורר, נשיא איגוד קופות  רו"ח 

המפקח  ולשעבר  הענפיות  הגמל 

משנה  קריגר,  גיא  עו"ד  הביטוח;  על 

פנסיה;  מבטחים  במנורה  למנכ"ל 

אגף  יו"ר  חושינסקי,  זאב  ורו"ח 

הפנסיה בהסתדרות העובדים. 

את  שהציג  השני  הפאנל  את 

מהמעסיק  הנדרשת  ההיערכות 

הנחתה  העובד  של  הפרישה  לגיל 

עדיף.  מכללת  מנהלת  יהב,  שלומית 

גיא  בהשתתפות  התקיים  הדיון 

עסקים  תחום  ומנהל  סמנכ"ל  אילוז, 

ביטוח;  מבטחים  במנורה  ומוצרים 

תחום  סמנכ"ל  רובינשטיין,  תומר 

לביטוח;  חברה  במגדל  חדשים  חיים 

אנוש  משאבי  סמנכ"ל  שדמי,  ארן 

קלי  מנכ"ל  קלי,  ורן  פישמן;  בקבוצת 

ניהול הסדרים הפנסיוניים. 

עסק  הכנס  של  המרכזי  השיח  רב 

במקומו של המעסיק בשוק הפנסיוני 

פאר  עירן  הנחה  הדיון  את  החדש. 

רו"ח  בו  והשתתפו  הפועלים,  מבנק 

על  לממונה  בכיר  סגן  גרייב,  רג'ואן 

באוצר;  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 

רמי דיין, לשעבר משנה למנכ"ל כלל; 

ומנהלת  למנכ"ל  משנה  גרינולד,  יעל 

אגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה; 

ועמוס רוקח, מנכ"ל מבטח סימון. 

הרצאות ממוקדות בנושאים הבוערים 

הועברו  המעסיקים  לעולם  הנוגעים 

במהלך הכנס על ידי מיטב השחקנים 

מנכ"ל  רותם,  זאב  ד"ר  בהם  בענף, 

טנא- דורית  עו"ד  אסטרטגיה;  רותם 

פרצ'יק, יועצת להסדרי פרישה ויחסי 

מומחית  גולן,  תמר  עו"ד  עבודה; 

לדיני עבודה; ששון מנה, שותף מנהל 

מנכ"ל  כספי,  ירון  ירושלים;  במשגב 

בני שיזף,  ידידים הסדרים פנסיוניים; 

חיסכון  תחום  ומנהל  למנכ"ל  משנה 

בהפניקס;  חיים  וסיכוני  טווח  ארוך 

כלל  למנכ"ל  משנה  קופרמן,  יוני 

ומנכ"ל כלל גמל ופנסיה; אלקנית עוז, 

עוז  הייעוץ  בחברת  משותפת  מנהלת 

אבידן פרויקטים; ויוני גרטי, סמנכ"ל 

מכירות ופיתוח עסקי במלם שכר.

אלון  עו"ד  של  הרצאתו  בתום 

תפקיד  את  שתיאר  זילברשץ, 

העניקה  הפנסיוני,  בביטוח  המעסיק 

לו עדיף אות הוקרה בעקבות הודעתו 

המקצועיים  מחייו  לפרוש  כוונתו  על 

בתום 44 שנות פעילות, מהן 37 שנים 

זילברשץ  "עו"ד  הפנסיוני.  בתחום 

מוערכים  היותר  המומחים  בין  נמנה 

נוריאל  אמר  הפנסיה",  בתחום 

שהעניק לו את האות. "בשל צניעותו 

לתרומתו  נחשפו  מעטים  הרבה, 

בישראל,  הביטוח  שוק  להתפתחות 

הן ברמת הידע והן ברמת מעורבותך 

מרכזית  חקיקה  בגיבוש  המקצועית 

לאורך העשורים האחרונים". 

מומחים  פאנל  חתם  הכנס  את 

הקהל.  לשאלות  שהשיבו  מקצועי 

עופר  עו"ד  בהנחיית  התקיים  הפאנל 

ומנהל  המשפטי  היועץ  יוחננוף, 

המחלקה למשפט עבודה בהתאחדות 

יעקב  רו"ח  בו  השתתפו  התעשיינים. 

כהן, לשעבר מנהל תחום קופות הגמל 

פוליאק,  רועי  עו"ד  המסים;  ברשות 

עו"ד  ואכיפה;  לרגולציה  מומחה 

עבודה;  לדיני  מומחה  פיינברג,  נחום 

מומחה  מיניביצקי,  שוקי  רו"ח  וכן 

לביטוח לאומי.

מיקי יקואל, מנחה הכנסעופר נוריאל, עורך ראשי בעדיף

מהדורה מיוחדת לסיקור 
כנס המעסיקים ה-3

גיליון 
מאי

הופיע

להזמנת המגזין
info@anet.co.il
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אוריאל לין: יש להעלות את 
גיל הפרישה בישראל ל-70

נשיא איגוד לשכות המסחר יוצא נגד התפישה לפיה יש למנף רק 
חלקים במגזר העסקי כדי לחולל צמיחה

"יש להעלות את גיל הפנסיה בישראל 
יחד  כאחד.  וגברים  נשים  עבור  ל-70 
תוכלנה   – שתרצנה  נשים  זאת,  עם 
אוריאל  עו"ד  אמר   ,"67 בגיל  לפרוש 
איגוד לשכות המסחר. לין  לין, נשיא 
כצו  הפרישה  גיל  להעלאת  התייחס 
את  יקטין  המהלך  כי  וציין  השעה, 
שגיל  יום  "כל  הכבד.  הכלכלי  הנטל 
הפרישה נותר על כנו גורם לנזק עצום 

למדינה", הסביר.
לין  ציין  העסקי,  למגזר  בהתייחס 
הצמיחה  מנוע  את  מהווה  הוא  כי 
לדבריו,  כולו.  הישראלי  המשק  של 
אלף  כ-400  כיום  פועלים  בישראל 
עסקים, מתוכם 380 אלף עסקים בהם 

מיליון  על  עולה  אינו  השנתי  המחזור 
צמיחה,  לראות  רוצים  "אם  שקלים. 
היא חייבת להיות במגזר העסקי כולו. 
חלקים  למנף  צריכים  לפיה  התפישה 
במגזר העסקי כדי לחולל צמיחה היא 

פסולה", אמר.
כי במהלך העשור האחרון  לין הוסיף 
המשק הישראלי צמח באופן מרשים, 
כאשר האוכלוסייה גדלה בשיעור של 
18% והתוצר העסקי גדל בשיעור של 
53%. "במהלך עשר השנים האחרונות 
במגזר  עובדים  אלף   270 הוספנו 
הציבורי. אנו רוצים שמספר העובדים 
העובדים  ומספר  יגדל  העסקי  במגזר 

במגזר העסקי יגדל."

הפרטי  הפנסיוני  החיסכון  "מודל 
נכשל בהיבטים של הבטחת החיסכון 
ושימוש בכספים לצמיחת המשק. לא 
גם  אך  העבר,  טעויות  על  לחזור  נכון 
ההווה",  לטעויות  להיצמד  צריך  לא 
רותם  מנכ"ל  רותם,  זאב  ד"ר  אמר 
אסטרטגיה, שהציג את תמונת המצב 
בחיסכון  האסטרטגיים  והכיוונים 

הפנסיוני. 
שחוותה  התהליכים  את  סקר  רותם 
בישראל  הפנסיוני  החיסכון  מערכת 
לשווקים  בהשוואה  תוצאותיהם  ואת 
כתוצאה  לדבריו,  הבינלאומיים. 
כשלים  מספר  נוצרו  אלה  מתהליכים 
של  ביכולתם  לפגוע  שעלולים 
החוסכים לחיות בכבוד בגיל הפרישה 
בתשתיות,  ההשקעות  בהיקף  וכן 

הצמיחה והתעסוקה במשק.
במדינת  הפנסיוני  בחיסכון  "הכשל 
החוסכים   - כולנו  על  משפיע  ישראל 
והמשק", אמר רותם. "ברור לעוסקים 
בתחום שלמרבית החוסכים לא תהיה 

במקביל  זקנה.  לעת  מספקת  פנסיה 
במשק,  הצמיחה  האטת  על  מדברים 
והיעדר  והריכוזיות  הפירמידות  על 
השקעות במגזר היצרני. לכל הכשלים 
האלה מכנה משותף אחד והוא מבנה 

המערכת הפנסיונית".
מדינות  במרבית  כי  הסביר  רותם 
העולם לפנסיה ישנם שלושה רבדים- 
בניהול  ביטוח לאומי, חיסכון פנסיוני 

עובדים  ואיגודי  מעבידים  או  המדינה 
פרטי.  חיסכון  של  שלישי  ורובד 
מאוד  הראשון  הרובד  "בישראל 
כיום  קיים  השני  והרובד  מצומצם 
המבוגרים  מהאזרחים  קטן  לחלק 
התקציבית  הפנסיה  באמצעות 
ההסתדרותיות  הפנסיה  וקרנות 
שגובו באג"ח מיועדות, ברגע שביטלו 
האג"ח  ואת  התקציבית  הפנסיה  את 
וגמל,  מנהלים  לביטוחי  המיועדות 
המדינה,  ידי  על  שמוגן  השני,  הרובד 
ומעלה   45 מגילאי  למבוגרים  נשאר 
או  ממשלתיות  במשרות  שעבדו 
ההסתדרות,  של  הוותיקות  בקרנות 

ולצעירים נשאר רק הרובד הפרטי".
רותם  מציע  אלו,  לכשלים  כפתרון 
בניהול  שני  פנסיוני  רובד  להקים 
לחסוך  לאזרחים  שיאפשר  ממשלתי 
עד גובה השכר הממוצע במשק בדמי 
להבטיח  כך  ידי  ועל  נמוכים,  ניהול 
ולהותיר  לחוסכים  נאותה  תשואה 
במקביל  זקנה.  לעת  כסף  יותר  להם 

לחוסכים  הפרטי  הרובד  ישמר 
מעל  שכר  ולבעלי  בכך  שמעוניינים 

השכר הממוצע במשק.
יכולים  והניהול  הגבייה  לדבריו, 
באמצעות  דרכים-  בשתי  להתבצע 
כפי  'עמיתים',  או  הלאומי  הביטוח 
הוותיקים.  לחוסכים  כיום  שקיים 
"לחוסך צעיר שמפקיד 100 שקל בגיל 
30 יישאר בגיל 70 סך של כ- 90 שקל, 
לעומת 60 שקל בדמי הניהול הנהוגים 
חיים  בין  ההבדל  את  עושה  זה  כיום. 
"הכספים  אמר.  עוני",  לחיי  בכבוד 
מיועדות,  אג"ח  כמו  ישמשו  שייגבו 
כמחוללי צמיחה ותעסוקה בתעשייה 
קיימים  חסמים  ופתרון  ובתשתית, 
טווח  ארוכת  להשכרה  לדיור  במימון 
ובינוניים.  קטנים  לעסקים  ואשראי 
השקעות  הן  הללו  ההשקעות  כל 
בסיכון נמוך עם תשואה טובה יחסית, 
חסמים  בגלל  מתבצעות  לא  שכיום 
רגולטוריים ומבנה התמריצים בגופים 

המוסדיים".

"הכשל בחיסכון הפנסיוני משפיע על כולנו"
ד"ר זאב רותם סקר את הכשלים במבנה המערכת הפנסיונית בישראל, וחזר על הצעתו להקים רובד 

פנסיוני שני בניהול ממשלתי
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המס  הטבות  שקיצוץ  סבור  "אני 
מהלך  הוא  הפנסיוניים  במוצרים 
החיסכון  על  ישפיע  לא  והוא  נכון, 
אמר  טוענים",  שרבים  כפי  במשק 
רו"ח דורון שורר, נשיא איגוד קופות 
על  המפקח  ולשעבר  הענפיות  הגמל 
הביטוח. "ספק אם ההטבות הקיימות 
ליעדים  ויעילות  מטרתן  את  משיגות 

אליהם אנו מכוונים".
לדבריו, מדובר בקיצוץ שגם כך אין לו 
מהאוכלוסייה,   70% על  השפעה  כל 
לתקרת  מגיע  אינו  ששכרם  כיוון 
המינימום החדשה שנקבעה, העומדת 
"הטבות  לחודש.  שקלים  אלף   15 על 
המס במודל הקיים כיום הינן סבוכות 
"מנקודת  שורר.  הוסיף  נהירות",  ולא 
היחיד  הביטחון  המשק  של  המבט 
צמיחה  תעסוקה,  הוא  העובד  של 
להגדיל  עשויים  הם,  ורק  הם,  ושכר. 
כיום,  הקיים  במצב  הפנסיה.  את 
שמנסה  המתמטיים  המשחקים 
את  להרחיב  כדי  לבצע  הרגולטור 
הכל  בסך  הם  הפנסיוני  החיסכון 
הכספים  להעברת  שגורמים  טריקים 

מכיס לכיס". 
פנסיית  אירוני  באופן  כי  ציין  שורר 
השייכים  הצעירים  על  גזרה  החובה 
"מדובר  גירעון.  הנמוכים  לעשירונים 
ברירה  להם  אין  ולכן  חובה,  בחיסכון 
אלא לחסוך. המשמעות עבור השכבות 
החלשות היא הקטנת העו"ש והגדלת 
גבוהה  ריבית  שגורר  האוברדרפט, 
בבנק, ועדיין מותיר אותם עם תשואה 
נמוכה בגין החיסכון הפנסיוני. כלומר, 
לאוכלוסייה  הניתנות  המס  הטבות 
רווחים  בדמות  לבנקים  עוברות  הזו 
גובים  הם  אותה  מהריבית  כתוצאה 
על האוברדרפט. הפתרון חייב להיות 
במקום אחר". הפתרון, לגישתו, טמון 
מקומות  ובהרחבת  פיננסי  בחינוך 
בשוק  השתתפות  והגדלת  התעסוקה 

העבודה עבור הגיל השלישי. 
עבודה  אגף  ראש  לוין,  אילן 
סבור  התעשיינים,  בהתאחדות 
שקלים  אלף  ל-15  התקרה  שהנמכת 
חלופות  "היו  שגוי.  מהלך  הינה 
שיעור  הקטנת  כדוגמת  יותר,  טובות 
ההטבות", אמר והוסיף כי הוא מאמין 

הדיונים  במהלך  תשתנה  שהתקרה 
בכנסת. 

ונכון,  טוב  היה  באוצר  "הרעיון 
הקיים  המודל  את  מפשט  הוא  שכן 
הוסיף  שוויוני",  ליותר  אותו  והופך 
הפנסיה  אגף  יו"ר  חושינסקי,  זאב 
אלו  "בפועל,  העובדים.  בהסתדרות 
שגובה שכרם עומד על 10 ל-18 אלף 
שקלים לחודש יגדילו בעקבות השינוי 
את הנטו שלהם. זאת, לעומת שכירים 
ומעלה שייפגעו. למעשה  25 אלף  עם 
לקחת  היא  המהלך  של  המשמעות 
למעמד  להוריד  החזקות  מהשכבות 
הביניים. לא ברור לי מדוע שר האוצר, 
לא  הביניים,  מעמד  דגל  את  שנושא 

מציג זאת בצורה כזו". 
שהתקרה  סבור  חושינסקי  זאת,  עם 
המוצעת, העומדת כאמור על 15 אלף 
ובדומה  מדי,  נמוכה  הינה  שקלים, 
בגזירות  ריכוך  הוא  אף  צופה  ללוין 
שלחיסכון  ומציין  הכנסת,  ידי  על 
ציון  תוך  במשק,  רב  כוח  הפנסיוני 
שהתרחש  העולמי  הכלכלי  המשבר 
נשמר  הישראלי  המשק  בו  ב-2008, 
אותם  בזכות  לדבריו  רבה  במידה 

כספים. 
למנכ"ל  משנה  קריגר,  גיא  עו"ד 
שמה  טען  פנסיה,  מבטחים  במנורה 
המס  נטל  הכבדת  מאחורי  שעומד 
אחרת.  סיבה  ולא  הגירעון,  הוא 

לצמצום  שיגרום  במהלך  "מדובר 
עולה  שאינו  הפנסיונית,  הצבירה 
בהרחבת  הצורך  עם  אחד  בקנה 
מדבר  הרגולטור  עליו  החיסכון 
חשש  "אין  קריגר.  אמר  הזמן",  כל 
המוסדיים  לרווחיות  או  ליציבות 
צמצום  אבל  מהמהלך,  כתוצאה 
כניסת הכספים למערכת יפגע פגיעה 

אנושה בציבור". 
הקיימים  לריסקים  התייחס  קריגר 
לצד החיסכון הפנסיוני, ואמר שגם אם 
יופסקו לחלוטין הכיסויים הביטוחיים 
לא  הפנסיוני-  לחיסכון  לטובת 
בהגדלה  "מדובר  מהפכה.  תתרחש 
לא  מינורי.  שהוא  כ-8%,  של  בשיעור 

שם טמון הפתרון". 
הראשי  הממונה  יצחקי,  שלמה  עו"ד 
התמ"ת,  במשרד  עבודה  יחסי  על 
ב-2008,  שיצא  ההרחבה  שצו  ציין 
החובה,  פנסיית  החלה  במסגרתו 
לציפיות.  ומעבר  הוטמע בציבור מעל 
"אכן ישנם מגזרים שמצויים בשוליים, 
מלצרים  בית,  עוזרות  כדוגמת 
בצד  סנקציות  יש  אבל  וסטודנטים, 
מפריש  שלא  מעסיק  כיום  ההפרה. 
בגין  שקלים  אלף  ב-35  יחויב  פנסיה 
של  מנגנון  קיים  בנוסף  הפרה.  כל 
מעסיקים  נגד  ייצוגיות  תובענות 
במגזרים  גורף  באופן  הפרישו  שלא 

מסוימים".

איזון דמוגרפי
האיזון  בעיית  את  הציף  סולומון 
הדמוגרפי שעשויה להיווצר במציאות 
בעת  רפואי  חיתום  קיים  לא  בה 
"אני  הפנסיה.  לקרן  ההצטרפות 
קריגר  אמר  מכך",  חושש  לא  דווקא 
שאנו  לזכור  גם  "חשוב  בתגובה. 
ובודקים  בודדים,  עמיתים  מחתמים 
נתוני  את  לפחות  לרבעון  אחת 
הפנסיה בהתאם לדרישות הרגולציה. 
לגירעון  לכניסה  חשש  מזהים  אם 
בהתאם,  פועלים  אנו   - אקטוארי 
כל הקרנות החדשות מאוזנות.  וכיום 
מנקודת  מוסרית,  חובה  שיש  גם  מה 

מבט ציונית, לבטח את כולם".
שקבוצת  שככל  הוסיף  קריגר 
הינה  הפנסיה  בקרן  העמיתים 
הטרוגנית יותר - כך כספי העמיתים 
נראה  פניו,  "על  יותר.  מוגנים 
כל  בה  פנסיה  לקרן  שהצטרפות 
לבן  צווארון  עובדי  הם  העמיתים 
הדגים  קוסם",  מהלך  הוא  בלבד 
קריגר את טיעונו. "אך תוחלת החיים 
יותר,  ארוכה  הינה  זו  קבוצה  של 
עמיתים  לקבוצת  חשש  שיש  ומכאן 
הומוגנית, גם אם בשכר גבוה. מה גם, 
מ-2008  שהחל  המצטבר  שהניסיון 
מראות  הפנסיה  קרנות  מרבית 

תוצאות אקטואריות חיוביות". 

דורון שורר: הטבות המס הפנסיוניות של 
אוכלוסיות חלשות מתגלגלות לידי הבנקים

נשיא איגוד קופות הגמל תומך בקיצוץ הטבות המס הפנסיוניות שמוביל האוצר | בהסתדרות 
ובהתאחדות התעשיינים צופים ריכוך בגזירות על ידי הכנסת

עתיד הפנסיה בישראל 
מנחה: עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום 

פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר
משתתפים:

עו"ד שלמה יצחקי, הממונה הראשי על 
יחסי העבודה, משרד הכלכלה

אילן לוין, ראש אגף עבודה, התאחדות 
התעשיינים

רו"ח דורון שורר, נשיא איגוד קופות הגמל 
הענפיות, לשעבר המפקח על הביטוח

עו"ד גיא קריגר, משנה למנכ"ל, מנורה 
מבטחים פנסיה

רו"ח זאב חושינסקי, יו"ר אגף הפנסיה 
בהסתדרות העובדים החדשה
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 

 

מהדורה מיוחדת 
לסיקור כנס המעסיקים

כלל  למנכ"ל  משנה  קופרמן,  יוני 
ופנסיה,  גמל  כלל  ומנכ"ל  ביטוח 
העובד  של  הבחירה  בזכות  התמקד 
במוצר הפנסיוני ובהשפעתה על זכויות 
הפנסיה.  חברת  ורווחיות  העובדים 
קופרמן הציג שני מקרי בוחן במטרה 
בבחירת  ההמונים'  'חכמת  את  לבחון 

קרן ההשתלמות וקרן הפנסיה.
בין  קורלציה  קיימת  כי  הראה  קופרמן 
השתלמות  בקרנות  חיוביות  תשואות 

לבין הגדלת נתח השוק שלהן, לעומת 
בעלת  הקרן  בו  הפנסיה  קרנות  שוק 
הניבה  לא  ביותר  הגבוה  השוק  נתח 
ביותר.  הגבוהה  התשואה  את  בהכרח 
הפנסיה  בקרן  שהבחירה  אף  "על 
תשואה  על  רק  ומתבססת  פשוטה 
חיתום  דמוגרפית,  תשואה  פיננסית, 
וגודל הקרן, ההחלטה המתקבלת אינה 
בהכרח הנכונה", אמר. קופרמן העריך 
כי ההבדלים הקיימים בבחירה בין קרן 

בזמן  לעובד  הבחירה  זכות  "העברת 
אמר  לעובד",  מסוכנת  הינה  הקרוב 
במשגב  מנהל  שותף  מנה,  ששון 
זכות  את  מעבירים  "אנו  ירושלים. 
שאינו  למי  שמבין  ממי  הבחירה 
הסעיפים  לאחד  התייחס  מנה  מבין". 
על  הפיקוח  חוק  בתיקון  המרכזיים 
לתוקפו  שיכנס  הפיננסים  השירותים 
לעובד  תינתן  במסגרתו   ,2014 ביולי 
הפנסיוני,  בסוכן  חופשית  בחירה 
והדגיש את חשיבותם של המעסיקים 
בנוגע  בתמונה  להישאר  להם  וקרא 
להסדר הפנסיוני של העובד. לדבריו, 
בארגונים  הפועלים  העובדים  ועדי 
פחות  להסדרים  יובילו  מסוימים 
החברה,  הנהלות  של  מאלו  מיטביים 
לעובדיהן  יותר  טוב  שדואגות 
"החקיקה  הפנסיוני.  להסדר  בנוגע 
בעל  הנה  החופשית  לבחירה  בנוגע 
פחות  לא  למעסיק,  אדירה  משמעות 
צופים  ואנו  לעובד  מהמשמעות 

אנדרלמוסיה ביישומה", אמר מנה. 
הנובעות  ההשלכות  את  תיאר  מנה 
של  רב  מספר  מול  הארגון  מעבודת 
התפעולית  המורכבות  ואת  סוכנים 
סוכנים  ריבוי  לדבריו,  מכך.  כתוצאה 
דיווח,  תשלום,  ערוצי  ריבוי  משמעו 

דרך  הינה  רכישה  קבוצת  בו  "בעידן 
לגיטימית לפעול על מנת למקסם את 
התועלת של כל קונה, ראוי כי המעסיק 
יראה עצמו כמנהל קבוצת רכישה גם 
בעת טיפול בהסדרים הפנסיוניים של 
עובדיו", אמרה אלקנית עוז, מנכ"לית 
אבידן  עוז  הייעוץ  בחברת  משותפת 
אחת  היא  ישירה  "עסקה  פרויקטים. 
עלויות  להפחתת  המרכזיות  הדרכים 
הקונה  עבור  תועלות  ולמקסום 
הבודד. מרבית הקונים עורכים סקרי 
כלשהי,  רכישה  ביצוע  בטרם  שוק 
החל ממוצרים קטנים וכלה במוצרים 
חיפוש,  מנועי  התפתחו  בשוק  יקרים. 
סיטונאים  תחרות  יצרנים,  תחרות 
ואילו בתחום חסכון ארוך טווח עדיין 
לא מתקיים 'שוק ישיר' שפועל באופן 

נובעים  הפנסיה  לקרן  ההשתלמות 
והיועצים  המעסיקים  מהתערבות 
"בקרן  העובד.  של  הפנסיוני  בהסדר 
העובד  מה  משנה  זה  אין  השתלמות 

יבחר, בניגוד לביטוח פנסיוני", אמר.
אמון  לתת  למעסיקים  קרא  קופרמן 
בבחירה הטבעית של העובד ולהימנע 
העלולים  זרים  שיקולים  מהכנסת 
כי  ציין  בנוסף  בחירתו.  על  להשפיע 
המעסיק  של  הפעילות  בין  הפרדה 
שמקבל  הפנסיוני  הייעוץ  לפעולת 
חכמת  השגת  את  תאפשר  העובד, 
התוצאות  את  המניבה  ההמונים 

הטובות ביותר.
עוד הדגיש קופרמן כי דמי ניהול אינם 
איכות  וכי  איכותית  לקרן  תחליף 
המוצר אמורה לשמש כפרמטר מרכזי 

בקבלת ההחלטה.

גידול  לצד  הסכמים,  ויישום  בקרה 
הדרמטי  לשינוי  בנוסף,  בהוצאות. 
הביטוחי  הכיסוי  על  רבה  השפעה  יש 
והחיסכון הפנסיוני של העובד, שחסר 
לעיתים את הידע והכלים לבחור את 

הסוכן הפנסיוני.
ואמר  המעסיקים  לקהל  פנה  מנה 
הגדול  והאינטרס  היכולת  שבידיהם 
ביותר לדאוג להסדרי פנסיה הולמים 
לעובדים, ושיש לפעול לקידום מנהלי 
ולהימנע  ביצרן  תלויים  בלתי  הסדר 
של  ישירה  לעבודה  מלהתפתות 

המעסיק מול היצרן.

והסיבה  המעסיקים  מול  משמעותי 
של  מענה  יכולת  חוסר  איננה  היא 
ביקוש  היעדר  דווקא  אלא  היצרנים, 

מצד המעסיקים", אמרה עוז.
אינם  והמעסיקים  היצרנים  לדבריה, 
אלא  ישיר,  ומתן  משא  מקיימים 
ומנהלי  ביטוח  סוכני  באמצעות 
יותר  מהותיים  היו  שבעבר  הסדר, 
המוצרים  בו  בעידן  "כיום,  בתהליך. 
יותר, היצרנים ערוכים  הפכו פשוטים 
ולאחר  ומהיר,  נגיש  שירות  למתן 
מקומו  הפנסיונית  המסלקה  הפעלת 
ולקבל  חייב לצמוח  של השוק הישיר 

היקף לטובת העובדים".
אינה  זו  אמירה  כי  הדגישה  עוז 
ביטוח  בסוכני  הצורך  את  מבטלת 
מדובר  אלא  סוג,  מכל  במתווכים  או 
שיכולות  נוספות  אפשרויות  בבחינת 
מהמעסיקים.  לחלק  להתאים 
והנגשת שירותים  "פעילות ההשוואה 
אלה יכולות להתבצע במומחיות רבה 
יערכו  פנסיוניים, אשר  יועצים  ידי  על 
ויאפשרו  המעסיק  בעבור  מכרז  מעין 
בגין  יותר  איכותי  מענה  ולעובדיו  לו 
הפנסיוניים,  להסדרים  התשלומים 
החלק  את  נושא  המעסיק  בהם 

משמעותי בהוצאה", סיכמה.

יוני קופרמן: לתת אמון בבחירה 
הטבעית של העובד

המשנה למנכ"ל כלל קורא למעסיקים להימנע מהכנסת שיקולים זרים 
העלולים להשפיע על בחירת העובד

"המעסיקים יובילו להסדרים 
פנסיוניים טובים יותר מאלו 

של ועדי העובדים"
מנכ"ל משגב הזהיר מפני הרפורמה המאפשרת 

בחירה חופשית בסוכן, וטען כי היא מסוכנת לעובד 

 "עסקה ישירה אינה 
אמירה גסה"

אלקנית עוז סבורה שעל המעסיק לפעול 
כמנהל קבוצת רכישה, גם בעת טיפול 

בהסדרים הפנסיוניים של עובדיו
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מהדורה מיוחדת 
לסיקור כנס המעסיקים

לעובד  חזק  כוח  העניקה  "הרגולציה 
לא  אולם  הבחירה,  זכות  באמצעות 
הנוגע  בכל  הנכון  האיזון  את  יצרה 
בעולם  לפעול  המעסיק  של  ליכולת 
שכזה", אמר רמי דיין, לשעבר משנה 

למנכ"ל כלל.
הצידה  דחקה  הרגולציה  לדבריו, 
המעסיקים,  את  האחרונות  בשנים 
אולם יש ליצור עבורם תשתית ראויה 
שתאפשר להם באמצעות יתרון לגודל 
עובדיהם.  עבור  ההטבות  את  להשיג 
המעסיק  יכולת  בין  איזון  "נדרש 
ליכולת  מטיב  פנסיוני  הסדר  להשיג 
הטוב  ההסדר  את  לבחור  העובד 
נלחמים  "המעסיקים  אמר.  עבורו", 
ההיבט  לרבות  חזיתות,  במספר 
המיטבי  בהסדר  הבחירה  התפעולי 

וחוקי הגנת השכר וצווי הרחבה".
הועבר  שהכוח  אף  על  כי  ציין  דיין 
להכוונה  נדרש  עדיין  הוא  ללקוח, 
הנכונה  ההחלטה  לקבלת  מקצועית 
אינם  החוסכים  להיום  "נכון  עבורו. 
מבינים את מורכבות השוק ומרביתם 
וליד מכוונת. במקרים  זקוקים לסיוע 
העדר  לתופעת  עדים  אנו  רבים 
הקשור  בכל  העבודה  במקומות 
והגוף  הפנסיוני  המוצר  לבחירת 

המנהל", אמר.
ומנהל  למנכ"ל  משנה  גינת,  דורון 
החטיבה לחיסכון ארוך טווח בהראל, 
וציין כי רק למעטים  הצטרף לדברים 
יש ידע ויכולת לנתח את נושא הביטוח 
באופן  החלטות  ולקבל  הפנסיוני 
שבחקיקה  "למרות  בתחום.  עצמאי 
הרי  באחריות,  חב  אינו  המעסיק 
ביותר  החשוב  התפקיד  את  לו  שיש 
מכרזים  ניהול  מדיניות,  בהתוויית 
פנסיוני  ספק  לבחירת  היצרנים  מול 
המיטבי  הפנסיוני  למודל  והכוונה 

עבור העובד", אמר.
רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה  רו"ח 
והחיסכון  הביטוח  ההון,  שוק  על 
יכול  המעסיק  כי  אמר  באוצר, 
להשתמש בכוחו על מנת לבצע מכרז 
המתאימה  מחדל  ברירת  לקבוע  או 
לא  הוא  הפיננסי  "החינוך  לעובדיו. 
המודעות  להגברת  המפתח  בהכרח 
כך שבעוד מספר שנים כל אחד יקבל 

לכך  מכוונים  אנו  מושכלת.  החלטה 
למי  שתאפשר  מחדל  ברירת  שתהיה 
החלטה  לקבל  רוצה,  ולא  יודע  שלא 
מענה  לו  שייתן  במסלול  לחסוך 
של  שתפקידו  הוסיף  גרייב  לצרכיו". 
המעסיק עדיין דומיננטי ביצירת ערך 

ללקוחותיו.

סימון,  מבטח  מנכ"ל  רוקח,  עמוס 
החופשית  הבחירה  מפני  חשש  הביע 
לתוקפה  שתיכנס  בסוכן  העובד  של 
תוביל  היא  כי  והזהיר   ,2014 ביולי 
לכאוס תפעולי עבור המעסיקים, לצד 
פגיעה בעובד. "ריבוי הסוכנים לא יוביל 
בהכרח לשירות טוב יותר עבור העובד. 
לשלם  עלול  העובד  הקיצוני  בתרחיש 
רוקח  אמר.  בשירות",  ולהיפגע  יותר 
דחה את הטענה באשר לניגוד עניינים 
סימון,  מבטח  נתונה  בו  פוטנציאלי 
כי  והדגיש  מגדל,  בבעלות  הנמצאת 
"אין ניגוד עניינים, הגישה הנכונה היא 

לעשות מה שטוב ללקוח".

"הרציונל אינו ברור"
בהטבות  לקצץ  האוצר  לכוונת  בנוגע 
כי  גרייב  אמר   הפנסיוניות,  המס 
המודל החדש פשוט ופרוגרסיבי ביחס 
למודל הנוכחי, המקשה על החוסכים 

בהתייחס  המס.  הטבות  את  למקסם 
לתקרת ההטבות שנקבעה ציין גרייב 
הפקדת  בגין  המס  והטבת  במידה  כי 
המעסיק אינה מנוצלת, ניתן לקבל את 
ההטבות על הפקדת העובד. "הגדלת 
העובד  של  חלקו  על  המס  הטבות 
את  שמקבל  מבוטח  לשכר  מביאה 
אותן הטבות מס, שיכולות להגיע עד 
לדבריו,  הסביר.  שקלים",  אלף  ל-27 
הקיטון בהטבות המס מתבטא בעיקר 
ברמות  כאשר  העליונים,  בעשירונים 
שכר של עד ל-20 אלף שקלים נותנות 

יותר הטבות מס לחוסכים. 
אך  המס,  מודל  פישוט  על  ברך  גינת 
להמשיך  האדם  של  היכולת  כי  טען 
נראה  שלא  והעריך  נפגעת,  ולחסוך 
מעבר  העובד  של  יזומות  הפקדות 

לתקרת המיסוי. 
רוקח הטיל ביקורת על המודל ואמר 
שבמקרה  לכך  להוביל  עשוי  הוא  כי 
את  לחסוך  עשוי  העובד  הטוב 
במקרה  אולם  אחר,  באפיק  הכספים 
"כמדינה  אותו.  לבזבז  טוב  הפחות 
ארוך,  לטווח  חיסכון  לעודד  שצריכה 
לא ברור הרציונל של הפחתת הטבות 

המס".
ומנהלת  למנכ"ל  משנה  גרינולד,  יעל 
אגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה, 

במוצרי  קשות  יפגע  המהלך  כי  ציינה 
קרן  בעוד  המנהלים,  ובביטוחי  הגמל 
הפנסיה תהיה המוצר המרכזי ותהווה 
מוקד משיכה למרבית השוק שיחסוך 
בה. היא הוסיפה כי אם לא מאפשרים 
בהן  בתקופות  יותר  לחסוך  למבוטח 
הוא עובד, הקצבה שלו בעת הפרישה 
ירד,  החיסכון  "סך  תקטן.  בהכרח 
שיעור התחלופה בפנסיה מבטיח לנו 

שנהיה יותר עניים", סיכמה.
הרבות  לרפורמות  התייחס  גרייב 
במהלך  ההון  שוק  אגף  שהוביל 
ההסדרה  כי  וציין  האחרונות,  השנים 
תימשך כל עוד קיימים כשלים בשוק. 
הכשלים",  לתיקון  לפעול  "מחובתנו 
אמר. "אם יש מעסיק ששם לנגד עיניו 
את טובת העובדים, הרגולציה החדשה 
תחזק אותו ותשיג תנאים טובים יותר 
לעובדיו. אם בעתיד יהיה נדרש לתקן 
להמשיך  נהסס  לא  נוספים,  עיוותים 
לפעול במטרה לייצר ערך ללקוחות". 
גרייב קרא למעסיקים לנצל את כוחם 
לעובדים,  טובים  תנאים  להשגת 
שתחל  הפנסיונית  המסלקה  כי  וציין 
פעילותה בקרוב תיתן פתרון לבעיות 
המערכת,  את  ותייעל  התפעוליות 
החיסכון  הגדלת  הוא  המיקוד  כאשר 

והערך לעובד.

"הכוח נותר בידי המעסיק"
רב השיח המרכזי עסק בתפקידו המכריע של המעסיק בביטוח הפנסיוני של העובד | 

חברי הפאנל קראו למעסיקים שלא להשתחרר מאחריותם להסדר הפנסיוני

המעסיק בשוק 
הפנסיוני החדש

מנחה: עירן פאר, בנק הפועלים
משתתפים:

רו"ח רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה 
על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד 

האוצר
רמי דיין, לשעבר משנה למנכ"ל כלל

דורון גינת, משנה למנכ"ל ומנהל 
החטיבה לחיסכון ארוך טווח, הראל חברה 

לביטוח
יעל גרינולד, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף 

השיווק, מנורה מבטחים פנסיה
עמוס רוקח, מנכ"ל מבטח סימון
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מהדורה מיוחדת 
לסיקור כנס המעסיקים

20% מהמעסיקים אינם יודעים 
דבר אודות רפורמת המקדמים

סקר עדיף שנערך בקרב 160 נציגי ארגונים החברים בהתאחדות 
התעשיינים מציג את עמדותיהם ואת רמת בקיאותם בעולם הפנסיה

הוצגו  המעסיקים  כנס  במסגרת 
במהלך  שנערך  עדיף,  סקר  תוצאות 
בכירים   160 בקרב  הנוכחי  החודש 
בהתאחדות  החברים  בארגונים 
על  האמּונים  בישראל,  התעשיינים 

תחום הפנסיה בארגון.
 23% כי  עולה  הסקר  מתוצאות 
מהמעסיקים אינם יודעים דבר אודות 
המובטחים  המקדמים  רפורמת 
 ,2013 בינואר  ב-1  לתוקף  שנכנסה 
שגרמה  ברפורמה  שמדובר  אף  על 
וזכתה  הפנסיה  בעולם  לטלטלה 
 44% נרחב.  תקשורתי  לסיקור 
הרפורמה  את  מכירים  מהמעסיקים 
מהם  שליש  ורק  כלליים,  בקווים 

מודעים היטב להשלכותיה.
העובדה  לאור  מפתיע,  בנתון  מדובר 
סבורים  מהמעסיקים  ש-36% 
וביצרן  במסלול  העובד  שבחירת 
הפנסיוני מושפעת מעצתם.  כמחציתם 
סוכן  מעצת  מושפעת  שהיא  סבורים 
הביטוח. רק 5% מהמעסיקים סבורים 
מהבנה  נובעת  העובד  שהחלטת 

מעמיקה של האפשרויות הקיימות.
מזהים  מהמעסיקים  כמחצית 
החיסכון  לחשיבות  במודעות  עלייה 

מהי הסיבה העיקרית לעלייה במודעות הציבור 
לחשיבות החיסכון הפנסיוני?

20%

7%

2%

34%

7%

23%

8%

חוק פנסיית חובה

המחאה החברתית

ביטול ביטוחי המנהלים 
במתכונתם המסורתית

עיסוק מוגבר בנושא 
מצד התקשורת

מהלכים להגברת 
השקיפות מצד האוצר

ייעוץ פנסיוני

אף אחד מאלה

50%

19%
21%

10%

50% מיקוח מול מנהל ההסדרים הפנסיוניים על גובה דמי הניהול לצורך הפחתתם
19% פנייה ישירה לגופים, במטרה לחסוך בעלות סוכן הביטוח
21% לא בוצעו פעולות, כיוון שהמצב הנוכחי מניח את הדעת

10% אף אחד מאלה

9%

23%

5%

34%

27%

2%

 כן, באופן גורף

כן, אך לא באופן גורף. תלוי באילו ענפים

כן, בתנאי שבתמורה המעסיק 
יקבל מהמדינה הטבות נוספות

לא, מדובר לרוב בעובד 
ָשׁחּוק ופחות פרודוקטיבי

לא, הדבר עלול להעלות את שיעור האבטלה 
בקרב צעירים חסרי ניסיון תעסוקתי

אין לי עמדה בנושא

כי  אם  העובדים  בקרב  הפנסיוני 
עלייה  מזהים  מהם  וכשליש  מינורית, 
משמעותית. יש לציין כי בסקר שערכה 
סוכני  בקרב  האחרון  בפברואר  עדיף 
הביטוח, זיהו אף הם עלייה במודעות 
הציבור.  בקרב  הפנסיוני  לחיסכון 
על  זאת, 75% מהסוכנים הצביעו  עם 
העיקרית  כסיבה  חובה  פנסיית  חוק 
מהמעסיקים   20% רק  בעוד  לכך, 
לעלייה.  סיבה  חובה  בפנסיית  ראו 
סיבת הפער בין הסקרים נעוצה, ככל 
הנראה, בעובדה שהסקר נערך כאמור 
התעשיינים,  התאחדות  חברי  בקרב 
ברובם  נהנו  עובדיהם  בהם  ארגונים 
מפנסיה עוד לפני כניסת חוק פנסיית 

חובה לתוקף.
בשוק  כיום  הדרמטיים  השינויים  אחד 
הפנסיוניים,  המכרזים  נושא  הוא 
שהתעורר לאחרונה מחדש. בהסתדרות 
בסך  החדה  העלייה  את  זיהו  העובדים 
האחרון  הדרמטי  המרכז  מאז  הצבירה 
של 'חברים ומרוויחים' שנערך ב-2004, 
שהצניח את דמי הניהול, והבינו שכיום 
ניתן לשפר עוד יותר את תנאי העובדים. 
והנה, רק לאחרונה זכה בית ההשקעות 
עובדי  של  הענק  במכרז  מיטב-דש 
נוספת  חדה  לצניחה  וגרם  המדינה 
זוהי  מהעובדים.  שנגבים  הניהול  בדמי 
החברים  ארגונים  עבור  גם  הזדמנות 
את  לנצל  התעשיינים  בהתאחדות 
תנאי  את  לשפר  מנת  על  הגודל  יתרון 

העובדים. האם בכוונתם לעשות זאת?
 28% בכוונת  כי  מראים  הנתונים 
ואילו  פנסיוני,  מכרז  מחדש  לפתוח 

45% טרם קיבלו החלטה בנושא.

אילו פעולות בוצעו בארגון במהלך השנה האחרונה 
לצורך שיפור התנאים הפנסיוניים של העובדים?

האם יש להעלות את גיל הפרישה? 

ניתן לצפות בתוצאות הסקר המלאות בפורטל עדיף
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שוק העבודה העתידי: מלצרים, 
שומרים ועובדי מקדונלדס בני 70 

בני שיזף סבור ששיעור התחלופה העתידי ייאלץ את הגיל השלישי להמשיך 
לעבוד על מנת להיחלץ משיני העוני | קורא להעלאה מדורגת של גיל הפרישה

העבודה  למעגל  שהצטרף  "עובד 
 ,67 בגיל  ויפרוש   30 בגיל  והחיסכון 
המהווה  פנסיה  עם  לחיות  ייאלץ 
ערב  לו  שהיה  מהשכר  כמחצית 
משנה  שיזף,  בני  הזהיר  הפרישה", 
ארוך  חיסכון  תחום  ומנהל  למנכ"ל 

טווח וסיכוני חיים בהפניקס.
נהנו  בעבר  בעוד  כי  הסביר  שיזף 
 70% של  בגובה  מפנסיה  העובדים 
האידיאלית  שהתמונה  הרי  מהשכר, 
החיים.  בתוחלת  העלייה  עם  נסדקה 
בעתיד  שנראה  היא  "המשמעות 
מלצרים,  במקדונלד'ס,  עובדים  יותר 
ויותר.   70 בני  פיצה  ושליחי  שומרים 
הברירה תהיה עוני או המשך עבודה". 
הוא הוסיף כי חמורה מכך היא העובדה 

שמרבית העובדים מושכים את כספי 
הפיצויים בעת מעבר בין עבודות. כך, 
הם גוזרים על עצמם לחיות עם פנסיה 
מהשכר  משליש  פחות  על  שתעמוד 

לגמלאות.  הפרישה  ערב  להם  שהיה 
ערב  השכר  בין  הקיים  הפער  לדבריו, 
הצפויה  הפרישה  לקצבת  הפרישה 
העובד  המדינה,  מצד  פעולות  מצריך 

והיצרנים.
מוטלת  המדינה  על  כי  ציין  שיזף 
החובה להבטיח לאוכלוסייה העובדת 
פתרונות  באמצעות  ראויה  פנסיה 
ארוך  לטווח  ההשקעות  מתחום 
בתשתיות. "לא מעט גורמים עסקיים 
ויש  החיים  בתוחלת  מהעלייה  נהנים 
הגידול  את  לכסות  עליהם  להטיל 
מהתארכות  הנובע  בהתחייבויות 

תקופת הגיל השלישי", הסביר.
את  להעלות  שיזף  קרא  בנוסף 
כך  מדורג,  באופן  הפרישה  גיל 

למהלך  להיערך  יוכל  שהמשק 
והוסיף  תעסוקה,  פתרונות  ולאתר 
אחריות  יותר  לגלות  העובדים  על  כי 
תוך  לפרישה  החיסכון  את  ולהגדיל 
במעבר  פיצויים  ממשיכת  הימנעות 
את  הדגיש  בנוסף  מעסיקים.  בין 
ההשתלמות  קרן  את  לייעד  הצורך 
הפרישה  גיל  עבור  ולחסוך  לפרישה 
שיעור  את  למקסם  וכך  פרטי,  באופן 

התחלופה הצפוי.
ליצרנים  שיזף  קרא  זאת,  כל  לצד 
מתאימים  חיסכון  כלי  לפתח 
השלישי,  ברובד  הפרטי  לחיסכון 
לאורך  לחוסכים  יתרונות  המעניקים 
אלו  בכלים  שימוש  ומעודדים  זמן 
כמכשירים להעברת כספים מתקופת 
יעלם  לא  "המצב  לפנסיה.  העבודה 
ייפתר מעצמו", הוסיף. "על מנת  ולא 
לאחר  גם  חיינו  איכות  על  לשמור 
שתהיה  לתקופה  העבודה,  תקופת 
להגדיל  עלינו  מאוד,  ארוכה  כנראה 
לפרישה  החיסכון  את  משמעותית 
כבר מגיל צעיר. חוסר מודעות וחוסר 
נפש  למפח  יגרמו  כך  לעשות  נכונות 

בגיל מבוגר, ללא יכולת תיקון".

כנס המעסיקים ה-3
21.5.2013 יום ג‘ 

המעסיק בשוק הפנסיוני החדש
לאונרדו סיטי-טאואר, רמת גן

 מודה ל-430 המשתתפים

ולשותפיה בכנס -   
ולנותני החסויות

שיזף,  בני  שדמי,  ארן  עוז,  אלקנית  זילברשץ,  אלון  עו"ד  לוין,  אילן  צלאח,  אורי  לין,  אוריאל  עו"ד   המרצים: 
חושינסקי,   זאב  רו"ח  טנא-פרצ'יק,  דורית  עו"ד  שורר,  דורון  רו"ח  גינת,  דורון  קריגר,  גיא  עו"ד  אילוז,   גיא 
 ד"ר זאב רותם, יוני קופרמן, יעל גרינולד, רו"ח יעקב כהן, ירון כספי, עו"ד נחום פיינברג, עו"ד עופר יוחננוף,
 עופר נוריאל, עירן פאר, עמוס רוקח, רו"ח רג'ואן גרייב, עו"ד רונן סולומון, עו"ד רועי פוליאק, רמי דיין, רן קלי, 
גולן תמר  עו"ד  רובינשטיין,  תומר  מנה,  ששון  יצחקי,  שלמה  עו"ד  יהב,  שלומית  מיניביצקי,  שוקי  רו"ח 
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תפקיד המעסיק בביטוח הפנסיוני
אלון זילברשץ סקר את תפקידיו של המעסיק בביטוח הפנסיוני של עובדיו | מגן הוקרה הוענק 

לעורך הדין הוותיק, שהודיע על סיום פעילותו המקצועית

להוקרה  גם  יוחד  המעסיקים  כנס 
אלון  לעו"ד  שנערכה  מרגשת 
מפעילותו  שפרש  זילברשץ, 
המקצועית בתום 44 שנות פעילות, 37 

מהן בתחום הביטוח הפנסיוני.
לעורך הדין הוותיק הוענק מגן הוקרה 
על תרומתו להתפתחות שוק הפנסיה 
בין  נמנה  זילברשץ  "עו"ד  בישראל. 
בתחום  מוערכים  היותר  המומחים 
העורך  נוריאל,  עופר  אמר  הפנסיה", 
הראשי בעדיף, שהעניק לו את האות. 
נחשפו  מעטים  הרבה,  צניעותו  "בשל 
הביטוח  שוק  להתפתחות  לתרומתו 
ברמת  והן  הידע  ברמת  הן  בישראל, 
מעורבותך המקצועית בגיבוש חקיקה 
מרכזית לאורך העשורים האחרונים". 
הציון  מנקודות  כמה  ציין  נוריאל 
בעשייה המקצועית של זילברשץ, בהן 
'נספח  של  הראשונה  הגרסה  ניסוח 
להקטנת  כצעד  ב-1981  הקצבה' 
'תנאים  ניסוח  הפיצויים,  מיסוי 
 14 סעיף  לפי  אישור  למתן  מצויים' 
ב-1984 אותם החליף האישור הכללי, 
האוצר  חויב  בו  עתידית  בבג"ץ  זכייה 
מיועדות  אג"ח  להנפיק  לראשונה 
בניסוח  סיוע  פרטית,  פנסיה  לקרן 

ואף  ההסכם הקיבוצי לפנסיית חובה 
המשולב  חובה  פנסיה  הסכם  ניסוח 
שהרחיב את שיעור ההפרשה לשיעור 

של 17.5%. 
הרצה  ההוקרה  מגן  להענקת  קודם 
המעסיק  תפקיד  בנושא  זילברשץ 
תפקיד  כי  ציון  תוך  פנסיוני,  בביטוח 

המעסיק בביטוח הפנסיוני של עובדיו 
צו  הוראות  על  בהקפדה  משתקף 
ההרחבה או ההסכם הקיבוצי הכללי 
החל עליו, בהעברת ההפקדות לקופה 
העובד  בזכות  ובמועד,  בשלמות 
תכנית  ובכל  גמל  קופת  בכל  לבחור 
בצו  שנקבע  ממה  שונה  היא  אם  גם 

סוכן  בהמלצת  או  בהסכם  ההרחבה, 
הבטחת  הפנסיוני,  היועץ  או  הביטוח 
עובד  של  מסמכיו  ושמירת  צרכיו 
בלבד,  חיסכון  דורש  הוא  בו  במקרה 
שכספי  ווידוא  שוטפים  דוחות  קבלת 
במועד  הופקדו  העובד  של  הפנסיה 

וביעד הנכון, ועוד. 

"מנהל ההסדר הפנסיוני מחויב לקחת 
אמר  הפנסיוני",  החינוך  על  אחריות 
הסדרים  ידידים  מנכ"ל  כספי,  ירון 
ארוך  החיסכון  "ענף  פנסיוניים. 
מתמדת  רגולציה  תחת  מצוי  הטווח 
מיסוי  היבטי  חקיקה,  שינויי  הכוללת 
מתחדשות.  והגדרות  משתנים 
מאופיינות  הפנסיוניות  התכניות 
ומושפעות  ביניהן,  גדולה  בשונות 
בענף  ההתמקצעות  השכר.  מרמות 

העוסקים  לאנשים  גם  מורכבת 
וכמה  כמה  אחת  על  יום,  ביום  בכך 
מדי  נחשפים  אשר  ולעובד  למעסיק 
שונים  לחוזרים  בעיתון,  לכתבות  יום 

ולשיחות מסדרון", אמר. 
לדברי כספי, מנהל ההסדר הפנסיוני 
החינוך  על  אחריות  לקחת  נדרש 
במגוון  הארגון  ברמת  הפנסיוני 
סקירה  מידע,  מתן  לרבות  היבטים, 
שחלו  השינויים  אודות  תקופתית 

בשוק והנגשת המידע למבוטחים.
תחום  הינם  הסוציאליים  "התנאים 
מורכב", הוא הוסיף. "חוסר הבנה יוצר 
לעתים  אשר  משינויים,  ופחד  חשש 
ולו  לשדרג את מצבו  מונעים מהעובד 
המוכר.  על  לשמור  כוונה  מתוך  רק 
פשטות, בהירות, שקיפות וזמינות מצד 
מנהל ההסדר תאפשר לקבל החלטות 
ועתיד  עתידו  על  ישפיעו  אשר  נכונות 

משפחתו", סיכם כספי.

אחריותו של מנהל ההסדר על החינוך 
הפיננסי בארגון

ירון כספי סבור שמנהל ההסדר הפנסיוני נדרש לקחת אחריות על החינוך הפנסיוני, לרבות מתן מידע, 
סקירה תקופתית אודות השינויים שחלו בשוק והנגשת המידע למבוטח
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שלומית  בהנחיית  שנערך  שיח  ברב 
בנושא  עדיף,  מכללת  מנכ"ל  יהב, 
הפרישה,  לגיל  המעסיק  היערכות 
סמנכ"ל  שדמי,  לארן  יהב  פנתה 
משאבי אנוש בקבוצת פישמן, בשאלה 
מהמשוואה  המעסיק  הוצאת  כיצד 
העובד  של  הפנסיוני  לחיסכון  בנוגע 
משפיע עליו כמעסיק. "אני לא מרגיש 
השיב  מהתמונה",  אותי  שהוציאו 
שדמי. "בגלל יתרון הגודל של הארגון, 
האחריות  את  כתפיי  על  נושא  אני 
להציע לעובדים מוצרים טובים, שהם 
לא יוכלו להגיע אליהם לבדם. מעסיק 
מהמשחק  לצאת  זאת  בכל  שבוחר 
שתפקידנו  כיוון  גדולה,  טעות  עושה 
הוא לתת לעובד שירות ברמה גבוהה 
עצמאית  גישה  להם  שאין  משום 

לידע". 
עולמו  תפישת  פי  על  כי  ציין  שדמי 
להיות  צריכה  הפרישה  הארגון,  של 
תפקודית ולא גילאית. "זוהי התרבות 
"אין  אמר.  בארגון",  מטמיע  שאני 
סיבה להחליף עובד יעיל, כיוון שאינך 
במקומו  יגיע  עובד  איזה  לדעת  יכול 
ללא  שלו,  היעילות  רמת  תהיה  ומה 

תלות בגילו". 
לבצע  ניתן  כיצד  יהב  של  לשאלתה 
רן  בחיוך  השיב  פנסיה,  תכנון 
הסדרים  ניהול  קלי  סמנכ"ל  קלי, 
נשמעות  הזמן  כל  "הרי  פנסיוניים: 
אין  כך-  אם  פנסיה,  שאין  טענות 
שלאפשר  והוסיף  לתכנן",  מה  בדיוק 
לעובד לצאת לפנסיה בלי ליווי מקצוע 
דומה לחציית הכביש לבד על ידי ילד 

בן חמש. 
תחום  ומנהל  סמנכ"ל  אילוז,  גיא 
מבטחים  במנורה  ומוצרים  עסקים 
ואמר  קלי  דברי  את  חיזק  ביטוח, 
שפורש  למי  ובליווי  בייעוץ  שהצורך 
בשל  אקוטי  הוא  העבודה  ממקום 
"שכיר  נתון.  הוא  בו  הוודאות  חוסר 
רגיל לקבל משכורת במהלך כל שנות 
עבודתו, ומאז שהוא פורש הוא הופך 
עצמו,  של  המעסיק  להיות  למעשה 
וחשוב להתכונן לכך. לכן התכנון צריך 
מזיהוי  צרכים,  מזיהוי  מורכב  להיות 
חליפה  ומתפירת  כלכליים  מקורות 

של מוצרים". 

תחום  סמנכ"ל  רובינשטיין,  תומר 
תכנון  כי  ציין  במגדל,  חדשים  חיים 
שלא  כיוון  קריטי,  הוא  הפנסיה 
נתקע  "אתה  טעויות.  לתקן  ניתן 
ומדובר  חייך,  לשארית  טעות  עם 
התארכות  לאור  ארוכה  בתקופה 
תוחלת החיים", אמר. "תכנון פנסיוני 
הכוללת  מלאה,  מעטפת  לכלול  צריך 
צוואה  הכנת  המס,  רשויות  מול  ליווי 
בהכנה  הצורך  על  נוסף  וכדומה, 
גם  דגש  שמים  במגדל  פסיכולוגית. 
חיים  ואורח  הפנאי  שעות  תרבות  על 

בריא". 
שלו  המוצא  שנקודת  הדגיש  שדמי 
נפרד  שכשהעובד  היא  כמעסיק 
נפרד מהעובד.  לא  מהארגון- הארגון 
עם  קשר  לקיים  ממשיך  נאור  "ארגון 
תפקיד  פרישה.  לאחר  גם  העובדים 
המעסיק הוא לא להשליך את העובד 
הפורש לחיקו של סוכן הביטוח, אלא 
ללוות את העובד הפורש ולתת מענה 
במקום  בעודו  גם  הפרישה  בתהליך 
בפרישת  להשקיע  חשוב  העבודה. 
בקליטת  שמשקיעים  כפי  העובד 

העובד".
כל  עבור  ישלם  מי  נשאל  כששדמי 
שאכן  השיב  הוא  הזו,  ההשקעה 
מדובר בבעיה שלא תמיד קיים פתרון 
נדרשת  הזו  בסוגיה  "גם  בצידה. 

מצד  שתתגבש  מערכתית  הבנה 
ההסדר  מנהלי  מצד  המעסיקים, 
לתת  שצריך  לעובדה  היצרנים  ומצד 
על  ולדבר  לעובד הפורש  כולל  פתרון 
להציע  אפשר  מראש.  הפרישה  תכנון 
סל  עם  הפורש  לעובד  ערך  חבילת 
מוצרים רחב עם פתרונות בו יתחלקו 
ההסדר  מנהלי  המעסיקים,  בעלותו 

והיצרנים". 
שהוא  להבהיר  ביקש  רובינשטיין 
מחויב כיצרן לתת שירות פרטני בחינם 
הספציפית.  לפוליסה  הנוגע  ללקוח 
מקיף  שירות  לתת  הולך  אני  "אם 
רבות  שעות  ומשקיע  יותר,  ועמוק 
יש  כולל,  לתכנון  לקוח  עם  ופגישות 
מוכנים  לקוחות  ובינתיים  מחיר,  לזה 
רובינשטיין.  הסביר  אותו",  לשלם 
"יהיה נבון מצד המעסיק, אחרי שנים 
העובד,  מצד  לארגון  נאמנות  של 
ולא  הזה,  התקציב  את  לו  לפרגן 
בסכום  מדובר  כסף.  בהרבה  מדובר 

שהמעסיק יכול לעמוד בו". 

"אין ארוחות חינם"
להיערך  להתחיל  שיש  ציין  קלי 
שנים  לשלוש  שנה  חצי  בין  לפרישה 
בצורך  "מדובר  העבודה.  סיום  לפני 
ארוחות  ואין  ובכלים,  במומחיות 
שזהו  מכיוון  כסף.  עולה  הכל  חינם, 

ממנהל  לצפות  אין  ארוך,  תהליך 
ההסדר לטפל בזה במסגרת העבודה 

השוטפת ללא תגמול". 
הביטוח  שבעולם  הוסיף  רובינשטיין 
הפוליסות,  על  להסתכל  מקום  אין 
שעומד  האדם  צרכי  על  אלא 
גם  שונים  צרכים  "ישנם  מאחוריהן. 
אצל  זהה  חיסכון  בהיקף  כשמדובר 
שני אנשים", אמר. "לקחנו על עצמנו 
הזו,  התפישה  שינוי  של  ההובלה  את 

ובינתיים התוצאות מצוינות". 
קלי פנה לאילוז ואמר שאמנם לתכנון 
וזו  רב  צורך  יש  שלישי  בגיל  פרישה 
להבחין  יש  אך  מבורכת,  פעילות 
בנקודת המבט של הלקוח. "כשהיצרן 
ייעוץ הוא לא נטול פניות, שהרי  נותן 
אצלו",  יישאר  שהכסף  רוצה  יצרן  כל 
אמר. "כשללקוח אופציה לממש כסף 
עם פנסיה חודשית עם מקדם של 144 
יש  ליצרן  אחת-  בבת  הכל  לקבל  או 
אינטרס מאד ברור, ויש להניח שלשם 

הוא מושך". 
אילוז אמר בתגובה: "לא יתכן שנמליץ 
ללקוח משהו תוך הטעייה. אנחנו לא 
שלנו  שהאינטרס  מהלקוח  מסתירים 
אבל  שלנו,  המוצרים  את  לשווק  הוא 
שמעניקים  מקצוע  באנשי  מדובר 
הלקוחות  שרוב  גם  מה  הייעוץ.  את 
שנותנים להם ייעוץ דרך סוכן ביטוח". 

"ראוי שפרישה תהיה תפקודית ולא גילאית"
סמנכ"ל משאבי אנוש של קבוצת פישמן קרא לציבור המעסיקים לקחת אחריות על העובד, חרף היעדר 

חובה זו בחוק

היערכות המעסיק 
לגיל הפרישה

מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת 
עדיף

משתתפים:
גיא אילוז סמנכ"ל, מנהל תחום עסקים 

ומוצרים, מנורה מבטחים ביטוח 
תומר רובינשטיין, סמנכ"ל תחום חיים 

חדשים, מגדל חברה לביטוח
ארן שדמי, סמנכ"ל משאבי אנוש, קבוצת 

פישמן
רן קלי, מנכ"ל קלי, ניהול הסדרים 

פנסיונים
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 

 

מהדורה מיוחדת 
לסיקור כנס המעסיקים

ופיתוח  מכירות  סמנכ"ל  גרטי,  יוני 
בהרצאתו  סקר  שכר,  במלם  עסקי 
הקיימות  המידע  מערכות  את  בכנס 

לשירות המעסיק. 
עדים  אנו  האחרונות  "בשנים 
הביטוח  בתחום  להתפתחויות 
הפנסיוני ובעליית המודעות הציבורית 
תקינה  סוציאלית  במעטפת  לצורך 
וארוכת טווח לכל אזרח", אמר גרטי. 

לייעל  הינו  כולם  של  "האינטרס 
כדי  ולהוזילם  התפעול  עלויות  את 

להשאיר מרווח גדול יותר של רווח". 
לדבריו, לצורך יצירת פעילות מוצלחת 
טווח  ארוך  חסכון  בנושא  ויעילה 
נדרשת תמיכה המשלבת תמהיל של 
ושירותי  טכנולוגיה  מידע,  מערכות 
ופותחו מספר מערכות מידע  תפעול, 
המוסדיים  לגופים  המעסיק,  לרשות 

יועצת  טנא-פרצ'יק,  דורית  עו"ד 
עבודה,  ויחסי  פרישה  להסדרי 
ההרחבה  צו  משמעות  כי  הסבירה 
"מבטל"  החובה  פנסיית  הסכם  של 
פיצויי  חוק  את  למעשה  הלכה 

הפיטורים. 
מנגנון  למעשה  היא  חובה  "פנסיית 
שכל  כיוון  אובליגטורי,  ושכח'  'שגר 
לפנסיה  מעביר  שהמעסיק  מה 
הסבירה  אליו",  יחזור  לא  לעולם 
מובילות  בין  "הייתי  טנא-פרצ'יק. 
המשא ומתן בנוגע לפנסיית החובה, 
פיצויי  את  לבטל  היתה  והמטרה 

הפיטורין".
את  בהרצאתה  סקרה  טנא-פרצי'ק 
פנסיית  את  המסדירה  החקיקה 
החובה, והסבירה את מקומו של סעיף 
14 לחוק פיצויי הפיטורים, הקובע את 

עו"ד תמר גולן, מומחית לדיני עבודה, 
הביטוחיות  המשמעויות  את  הציגה 
רבות  שנים  לפני  "עוד  הפנסיה.  של 
את  דגלה  על  ישראל  מדינת  חרתה 
של  הסוציאליות  לזכויות  הדאגה 
העובדים, וראתה בכך תכלית ראויה", 
על  חרתה  גם  "המדינה  גולן.  אמרה 
אזרחי  כל  כי  ולוודא  לדאוג  דגלה 
תשלומים  לקבל  זכאים  יהיו  המדינה 
בסיום  אחרת,  או  זו  ברמה  חודשיים, 

שנות עבודתו הפעילות".
גולן ציינה כי חובת הביטוח הפנסיוני 
לוויתור  ניתנת  ואיננה  הינה קוגנטית, 
או להמרה על ידי העובד. המשמעות 
הינה שלרצון העובד לוותר על זכות זו 
יכול  אינו  גם  כך שהוא  אין משמעות, 

להמירה בזכות אחרת.
של  והמוחלטת  הישירה  "התוצאה 

ייעלו  אשר  הפנסיוניים  ולמשווקים 
את העבודה. "רצוי שמערכות אלו יהיו 
בתצורת ענן, כך שניתן יהיה להשתמש 
"בנוסף,  הסביר.  מקום",  מכל  בהם 
יהיו  שהמוצרים  לכך  חשיבות  קיימת 
הפעילות  את  וחי  המכיר  אחד  מבית 
ואת הצרכים, ובכלל זה הדרישות של 

המעסיקים".  
במערכת  לדבריו  צורך  יש  לפיכך, 
בפורטל  כספים,  והעברת  פיצול 
לגופים  כספים  להעברת  מעסיקים 
פרישה,  מיסוי  בסימולטור  מוסדיים, 
גביה  במערכת  פרישה,  במערכת 
קרנות  לניהול  ובמערכות  ופיצולים 

פנסיה וקופות גמל. 

המקרים בהם תשלומי מעסיק לקופת 
גמל, לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים 
המעסיק  של  לחובתו  תחליף  מהווים 
כי  נזכיר  פיטורים.  פיצויי  לתשלום 
מזכה   14 בסעיף  ההסדר  של  החלתו 
שנצברו  הפיצויים  בכספי  העובד  את 
בקופה הן במקרה של התפטרות והן 
במקרה של פיטורים, למעט במקרים 
מעשים  בעקבות  פיצויים  שלילת  של 

חמורים של העובד. 
ומתן  המשא  וצוות  העובדים  "ארגון 
שפנסיה  חשבנו  עמדתי  שבראשו 
הוחלט  וכך  לעובדים,  חשוב  דבר  זה 
שמעסיקים יכולים להעביר עד 8.33% 
פיצויי  וחוק   14 סעיף  עם  ולסיים 
הוא  "הרעיון  הוסיפה.  היא  פיטורין", 
בחוק  צורך  יהיה  לא  שנים   10 שתוך 

פיצויי פיטורין". 

כלומר  חלקי,  או  מלא  ביטוח  היעדר 
חובת  את  מלא  לא  המעביד  כאשר 
הביטוח לחלוטין או שעמד בה באופן 
על  חובה  הטלת  הינה  בלבד,  חלקי 
פיצוי  העובד  את  לפצות  המעביד 
לביטוח,  הזכות  העדר  בגין  מלא 
התשלומים  מלוא  את  לעובד  ולשלם 
אילו  הגמל,  מקופת  מקבל  שהיה 
לדבריה,  גולן.  מסבירה  כדין",  בוטח 
ההיגיון של הטלת החיוב על המעביד 
הניצבת  התכלית  של  יוצא  פועל  הוא 
הפנסיוני-  הביטוח  חובת  בבסיס 
אחד  בקרות  לעובד  הכנסה  הבטחת 
שיש  לזכור  "כדאי  הביטוח.  ממקרי 
של  הפנסיוני  הביטוח  על  להקפיד 
כמעט  כי  לדעת  גם  וכדאי  העובדים, 
באופן  זה  ביטוח  לרכוש  דרך  ואין 

רטרואקטיבי".

מערכות מידע בשירות המעסיק
יוני גרטי, סמנכ"ל מכירות ופיתוח עסקי במלם שכר, הציג את 

מערכות המידע למעסיק

משמעויות צווי ההרחבה 
ופנסיית חובה עבור המעסיק

יועצת הפנסיה דורית טנא-פרצ'יק סקרה את 
החקיקה המסדירה את הפנסיית החובה | "צו 

ההרחבה מבטל את חוק פיצויי הפיטורים"

 ההשלכות הביטוחיות 
של הפנסיה

עו"ד תמר גולן הציגה את חובת הביטוח 
הפנסיוני של העובדים, וקראה למעסיקים 

להקפיד על החבות הפנסיונית המלאה


