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  ?יקטינו את הריכוזיות בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל

 הסוכנויותמנהל תחום וסוכנות לביטוח פנסיוני 

החל מהבנקים , בארץ ומעולם לגופים המוסדיים הגדולים

ששלטו בענף זה באופן בלעדי במשך עשרות שנים ועד העברת השליטה בקופות הגמל בשנים האחרונות 

שוק החיסכון הפנסיוני הוא אחד מהשווקים הפיננסיים 

השוטפת התפקודית עילות חלק משמעותי מכלל נכסי הציבור בישראל וחלק משמעותי בפ

כאשר  ,מיליארדי שקלים 267 -בשוק קופות הגמל וההשתלמות מנוהלים כ

משוק  70% -המהווים כ, מנהלי השקעות גדולים בלבד

הוציא משרד האוצר טיוטה , חוק בכר

 IRA בנושא הפעלת קופות גמל והשתלמות מותאמות אישית מסוג

קופות אלה הינן זן חדש בתחום קופות 

מאפשרות לעמית להרכיב באופן עצמאי 

קים בישראל את תיק קופת לניהול תי

תואמת את טווח הנכסים  מאפשרות הקצאת

נזילות השיקולי  ,היחס האישי שלו לסיכון

מאפשרות וכן  ,םיבגין הכספים הפנסיוני

אשר ילוו את תיק  סוגי הנכסים בתיק

ח "או אג/ן ו"ללא מניות נדל –לדוגמא 

  .הינן בשורה גדולה לעמיתים המחפשים פיתרון אישי ולא גנרי כפי שקיים עד כה

בתוכה את  מעטפת פנסיונית הכוללת

יהן יתרונות .מוכתבים על ידי משרד האוצר

כפי שפורסם . יהוו נדבך משלים לרפורמות בשוק ההון ויצירת שוק הון תחרותי ויעיל יותר

מוקדי החלטות ההשקעה בין מספר רב יותר 

מבקש משרד  ,בהגדרה זו ."של גופים והקטנת הפוטנציאל לניגודי עניינים בין הגופים שפועלים בשוק

אנגלי המאפשר לאלפי חברות ניהול תיקים ומנהלי 

ב "לרשות הלקוח בארה, לדוגמא. הם

לקוח לספק להאמורים מנהלי השקעות עצמאיים או קטנים 

יש לציין לחיוב את בתי , למרות הנאמר עד כה

ממשקי מידע ובהון האנושי על מנת לשמר 

, ים חדשים במגרש הפנסיונייהעובדה שישנם שחקנים פוטנציאל

ואפשרה להם  ,חברות ניהול תיקים קטנות בישראל

קופות גמל  להשתלב באופן חוקי ומסודר בשוק הפנסיוני בישראל ולהתחיל לנהל עבור עמיתים רבים בישראל

   .כ אצל הגופים המוסדיים הגדולים
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- IRA יקטינו את הריכוזיות בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל

סוכנות לביטוח פנסיוני פיוניר מתכנן פנסיוני ב ,בפיוניר תכנון פיננסימתכנן פיננסי 

ומעולם לגופים המוסדיים הגדולים שוק החיסכון הפנסיוני בישראל היה שמור מאז

ששלטו בענף זה באופן בלעדי במשך עשרות שנים ועד העברת השליטה בקופות הגמל בשנים האחרונות 

שוק החיסכון הפנסיוני הוא אחד מהשווקים הפיננסיים . לניהול בתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל

חלק משמעותי מכלל נכסי הציבור בישראל וחלק משמעותי בפ

בשוק קופות הגמל וההשתלמות מנוהלים כ 1נכון להיום

מנהלי השקעות גדולים בלבד 10 בידיהם שלמופקד זה נתח השליטה העיקרי בשוק 

חוק בכרעם כניסתו של , 2006כבר בשנת 

בנושא הפעלת קופות גמל והשתלמות מותאמות אישית מסוג

)Individual Retirement Account.(  קופות אלה הינן זן חדש בתחום קופות

מאפשרות לעמית להרכיב באופן עצמאי  2010והחל מינואר  ,הגמל בישראל

לניהול תיבעלת רישיון או באמצעות כל חברה 

מאפשרות הקצאת IRAקופות  .והגמל האישי של

היחס האישי שלו לסיכון, ההשקעה האישי של העמית

בגין הכספים הפנסיונישלו עתידיות ההתחייבויות הו

סוגי הנכסים בתיק ת והתאמה שלפרטני בחירה

לדוגמא (ההשקעות הפנסיוני של הלקוח 

הינן בשורה גדולה לעמיתים המחפשים פיתרון אישי ולא גנרי כפי שקיים עד כה IRAקופות 

מעטפת פנסיונית הכוללת :עם בונוס למעשה תיק השקעות לכל דבר ן

מוכתבים על ידי משרד האוצרההשקעה התוך היצמדות לכללי  ,הטבות המס הגלומות על פי חוק

יהוו נדבך משלים לרפורמות בשוק ההון ויצירת שוק הון תחרותי ויעיל יותר

מוקדי החלטות ההשקעה בין מספר רב יותר פיזור "אחת המטרות המוצהרות היא 

של גופים והקטנת הפוטנציאל לניגודי עניינים בין הגופים שפועלים בשוק

אנגלי המאפשר לאלפי חברות ניהול תיקים ומנהלי /את מודל השוק הפנסיוני האמריקאי

הםקוחותיהם את נכסי הפרישה שלתיקים עצמאיים לנהל באופן אישי עבור ל

מנהלי השקעות עצמאיים או קטנים יכולת בחירה בין גופי השקעות ענקיים לבין 

למרות הנאמר עד כה .עם מנהל ההשקעות האישי ומיידינגישות גבוהה וקשר שוטף 

ממשקי מידע ובהון האנושי על מנת לשמר , ח אדםדולים בישראל המשקיעים תשומות רבות בכ

העובדה שישנם שחקנים פוטנציאל. את כספי הגמל וההשתלמות של העמיתים

   .עשויה לייצר תחרות בריאה ולהיטיב עם עמיתי קופות הגמל בישראל

חברות ניהול תיקים קטנות בישראל עבורחלון הזדמנויות רציני  ה

להשתלב באופן חוקי ומסודר בשוק הפנסיוני בישראל ולהתחיל לנהל עבור עמיתים רבים בישראל

כ אצל הגופים המוסדיים הגדולים"כפי קיים בד ,ולא רוחבית וקרנות השתלמות בהתאמה אישית

                                         

 

-האם קופות ה

  

מתכנן פיננסי , אודי חברוני

  בפיוניר אסטרטגיות

  

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל היה שמור מאז

ששלטו בענף זה באופן בלעדי במשך עשרות שנים ועד העברת השליטה בקופות הגמל בשנים האחרונות 

לניהול בתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל

חלק משמעותי מכלל נכסי הציבור בישראל וחלק משמעותי בפ ומהווההמרכזיים 

נכון להיום. מקומישל שוק ההון ה

נתח השליטה העיקרי בשוק 

  .קופות הגמל בישראל

  

קופות ). בדירוגים נמוכים

  

ןה IRAמסוג  גמל קופות

הטבות המס הגלומות על פי חוק

יהוו נדבך משלים לרפורמות בשוק ההון ויצירת שוק הון תחרותי ויעיל יותר IRAקופות מסוג  של

אחת המטרות המוצהרות היא , 12/2006בטיוטת חוזר 

של גופים והקטנת הפוטנציאל לניגודי עניינים בין הגופים שפועלים בשוק

את מודל השוק הפנסיוני האמריקאי האוצר לעקוב ולשכפל

תיקים עצמאיים לנהל באופן אישי עבור ל

יכולת בחירה בין גופי השקעות ענקיים לבין עומדת 

נגישות גבוהה וקשר שוטף 

דולים בישראל המשקיעים תשומות רבות בכההשקעות הג

את כספי הגמל וההשתלמות של העמיתים

עשויה לייצר תחרות בריאה ולהיטיב עם עמיתי קופות הגמל בישראל

  

פתח IRAהשקת קופות 

להשתלב באופן חוקי ומסודר בשוק הפנסיוני בישראל ולהתחיל לנהל עבור עמיתים רבים בישראל

וקרנות השתלמות בהתאמה אישית
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או מערכות שיווק ופרסום /גדולות ו ח אדם

למשל בתדירות הקשר (בטיב השירות ללקוח 

 .ון בפרטהגדלת רמת המעורבות של הלקוח במוצר הפנסיוני בכלל ובשוק הה

 ,שלטובו וותיק הענף ולהגברת התחרות ב

  .ם בולטים

  

 נםלאמוחובתם של מנהלי ההשקעות הקטנים להוכיח לציבור החוסכים שהם ראויים 

שמסוגלים אף הם , הם מהווים אלטרנטיבה ראויה מול מנהלי ההשקעות הגדולים וחברות הביטוח

תהליך חדירה קונספטואלי מסודר ומאורגן ולעיתים אף 

תקציבי הפרסום של בתי ההשקעות הקטנים 

בשוק בלבד  1%יש לזכור כי נתח שוק בשיעור של 

  .לבטל מאמץ זה

 ,אף בטרם וועדת בכרבאופן מדורג  

מהקופות הבנקאיות המסורתיות לעבר קופות הגמל וההשתלמות של מנהלי 

, גופי השקעה קטנים אשר יטמיעו את השינוי ויצליחו בהעברת המסר ללקוח

  .גדולים של מחר

מ הנה חברה מורשית על ידי הרשות לניירות ערך לעסוק בשיווק השקעות כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת 

פיוניר סוכנות לביטוח . ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות

יש להתייחס לדעות המובעות בכתבה זו כדעות הנוגעות למצב 

הן אינדיקטיביות בלבד ואין , דעות אלו עשויות להתעדכן ולהשתנות בתכיפות

או הצעה לרכישת או מכירת מוצרים פיננסיים , 

על אף שנעשו מאמצים סבירים בהכנת . דיים של המשקיע הספציפי

הכתבה משקפת את הדעות המובעות בה נכון למועד כתיבתה וכפופה לשינויים בכל 

 גוף אחר מקבוצת פיוניר העולמית אינם נותנים

  .יישאו בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט לעיל

10,523

מנהלי קופות הגמל הגדולים בישראל
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ח אדםבתי ההשקעות הקטנים אינם נשענים על מערכות כ

בטיב השירות ללקוח  ,ניהולהלהגברת התחרותיות בדמי  כזרז

הגדלת רמת המעורבות של הלקוח במוצר הפנסיוני בכלל ובשוק ההבו )האישי השוטף עם העמית

ולהגברת התחרות בתואם את בקשת משרד האוצר להכנסת שחקנים חדשים 

ם בולטיםייצרנים פנסיונימצומצם של מספר  ,וכפי שמשתקף שולטים בו עד היום

חובתם של מנהלי ההשקעות הקטנים להוכיח לציבור החוסכים שהם ראויים 

הם מהווים אלטרנטיבה ראויה מול מנהלי ההשקעות הגדולים וחברות הביטוח

תהליך חדירה קונספטואלי מסודר ומאורגן ולעיתים אף  אין ספק כי נדרש. IRAלבנות עבור הלקוח קופה מסוג 

תקציבי הפרסום של בתי ההשקעות הקטנים . פרסומים ומאמרים בנושא ,ימי עיון ,הוצאה כספית על כנסים

יש לזכור כי נתח שוק בשיעור של  ,אך לצד ההוצאה הכספית, מצומצמים ומוגבלים מאוד

לבטל מאמץ זהכך שאין , לניהול₪ מיליון  267קופות הגמל וההשתלמות מהווה 

 אחזקותיואת  ניידר התחיל להצרכן הישראלי כבר הראה את בגרותו כאש

מהקופות הבנקאיות המסורתיות לעבר קופות הגמל וההשתלמות של מנהלי  ,לאחר מכן

גופי השקעה קטנים אשר יטמיעו את השינוי ויצליחו בהעברת המסר ללקוח, מכאן

גדולים של מחר-העוגה הפנסיונית ולהיות הגופים הבינונייםעשויים לנגוס בנתח נאה מ

  

מ הנה חברה מורשית על ידי הרשות לניירות ערך לעסוק בשיווק השקעות כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת 

ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות ,1995 –ה "התשנ, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

  . מ הינה בעלת רישיון לשיווק פנסיוני

יש להתייחס לדעות המובעות בכתבה זו כדעות הנוגעות למצב  .ע או תחליף לייעוץ השקעות אישי"אין לראות בכתבה המלצה לרכישת ני

דעות אלו עשויות להתעדכן ולהשתנות בתכיפות, לפיכך. בדהשוק לטווח הקצר ולצורכי מידע כללי בל

, או המלצה להשקעה, מיסוי או חשבונאי, כתבה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי

דיים של המשקיע הספציפימכל סוג שהוא ואינה מביאה בחשבון את הנתונים והצרכים הייחו

הכתבה משקפת את הדעות המובעות בה נכון למועד כתיבתה וכפופה לשינויים בכל , בהתבסס על מקורות הנחשבים למהימנים

גוף אחר מקבוצת פיוניר העולמית אינם נותניםאו כל ) Private Wealth Planning )PWP שירות, פיוניר תכנון פיננסי

יישאו בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט לעילשלמות ודיוק המידע ולא 

47

34,031.1

20,803.7
18,073.117,827.5

13,557.612,175.010,670.6523.9

The Top 10 
מנהלי קופות הגמל הגדולים בישראל 

2011נתוני הגמל נט אוקטובר 
ח"הנתונים במיליוני ש

 

בתי ההשקעות הקטנים אינם נשענים על מערכות ככיוון שמ, בנוסף

כזרז משמשיםהם  ,ענפות

האישי השוטף עם העמית

תואם את בקשת משרד האוצר להכנסת שחקנים חדשים  תהליך זה

וכפי שמשתקף שולטים בו עד היום

חובתם של מנהלי ההשקעות הקטנים להוכיח לציבור החוסכים שהם ראויים  ,הזדמנות נדירה זולצד 

הם מהווים אלטרנטיבה ראויה מול מנהלי ההשקעות הגדולים וחברות הביטוחכי מקצועי וה

לבנות עבור הלקוח קופה מסוג 

הוצאה כספית על כנסים

מצומצמים ומוגבלים מאוד

קופות הגמל וההשתלמות מהווה 

  

הצרכן הישראלי כבר הראה את בגרותו כאש

לאחר מכן בצורה אגרסיביתו

מכאן. ההשקעות הפרטיים

עשויים לנגוס בנתח נאה מ

מ הנה חברה מורשית על ידי הרשות לניירות ערך לעסוק בשיווק השקעות כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת "בע) 92( תכנון פיננסיפיוניר 

שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, העיסוק בייעוץ השקעות

מ הינה בעלת רישיון לשיווק פנסיוני"בע) 2009(פנסיוני 

  

אין לראות בכתבה המלצה לרכישת ני

השוק לטווח הקצר ולצורכי מידע כללי בל

כתבה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי. להסתמך עליהן

מכל סוג שהוא ואינה מביאה בחשבון את הנתונים והצרכים הייחו

בהתבסס על מקורות הנחשבים למהימנים, כתבה זו

פיוניר תכנון פיננסי. עת ללא הודעה מוקדמת

שלמות ודיוק המידע ולא ערובה כלשהי לגבי 
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