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 זכותך! – פנסיית חובה
 

 הסוכנויותמנהל תחום וסוכנות לביטוח פנסיוני פיוניר מתכנן פנסיוני ב ,בפיוניר תכנון פיננסי, מתכנן פיננסי אודי חברוני

 בפיוניר אסטרטגיות
 

במדינת ישראל זכאי לכיסוי פנסיוני שוטף מצד המעסיק בהפקדה , כל עובד שכיר 2008החל מינואר 
מאפשר לציבור הוא הינו משמעותי מאוד בכך ש חובה פנסיה חוק לקרן פנסיה או קופת גמל לקצבה.

רחב של עובדים אשר לא נהנו עד כה מביטוח פנסיוני לצבור נכסים וזכויות פנסיוניות תוך הבטחה 
  הפרישה.טחון כלכלי בסיסי בגיל ילב

 
 מהי קרן פנסיה?

לקצבה שוטפת בגיל  מיועדיםלטווח ארוך אשר הכספים הנצברים בו  פנסיוני חיסכון מכשיר הינה פנסיה קרן

לחיסכון חשוב זה הטבות מיסוי בהתאם לשיעורי הפקדה מקסימליים אשר נקבעו  נשים). 62 גברים, 67פרישה (

 בחוק. 

 
 מי זכאי ע"פ חוק לקבלת פנסיית חובה 

 20לגבר,  21חודשים (גיל מינימלי  6 -כל עובד שכיר במדינת ישראל אשר עובד במקום עבודה למעלה מ

 לאישה). הסדר זה מחייב את כלל המעסיקים בישראל ללא אפשרות מיקוח בעניין זה.

עובד שהגיע למקום העבודה החדש עם קרן פנסיה ממעסיק קודם ("הסכם מיטיב") יקבל הפרשה שוטפת 

"גרירת" מעסיקים ורצף שוטף בכיסוי הפנסיוני של  תתבצעמהיום הראשון במקום העבודה ולמעשה  לפנסיה

 3ואקטיבית לאחר רהמעסיק רשאי לבצע הפקדה רט במקרה זה, .לא פגיעה בזכויות הפנסיוניות שלוהעובד ל

 חודשי עבודה או בתום שנת המס כמוקדם מביניהם.

 

 חובהית ישיעורי ההפרשות המדורגים לפנס

 תגמולי עובד משנה
תגמולי 
 מעביד

הפרשה 
 לפיצויים

 סה"כ

1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% 

1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5% 

1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% 

1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10% 

1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5% 

1.1.2013 5% 5% 5% 15% 
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מעסיקו  ,חודשים מיום תחילת העבודה 6ו לו ש"ח ברוטו לחודש ואשר מלא 6,000עובד אשר משתכר לדוגמא, 

 :2012יתחיל להפריש לקרן פנסיה עבורו את הסכומים הבאים בשנת 

 תגמולי עובד משנה
תגמולי 
 מעביד

הפרשה 
 לפיצויים

 סה"כ

1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5% 

 12.5%*6,000 4.18%*6,000 4.16%*6,000 4.16%*6,000 חישוב כספי

 ש"ח 750 ש"ח 250.8 ח"ש 249.6 ש"ח 249.6 סה"כ בש"ח

 

  :, יועלו שיעורי ההפרשה של אותו עובד בהתאם למדרגה שנקבעה2013בשנת 

 תגמולי עובד משנה
תגמולי 
 מעביד

הפרשה 
 לפיצויים

 סה"כ

1.1.2013 5% 5% 5% 15% 

 15%*6000 5%*6,000 5%*6,000 5%*6,000 חישוב 

 ש"ח 900 ח"ש 300 ח"ש 300 ש"ח 300 סה"כ

 

אלא ממתינים לעובד בגיל פרישה במנת קצבה שוטפת נם ניתנים למשיכה הונית חד פעמית כספים אלה אי

 בהתאם לשיעור החיסכון שהצטבר לעובד.

 
 איזה קרן פנסיה לבחור?

קרנות הפנסיה בישראל מנוהלות בד"כ על ידי חברות  כל עובד רשאי לבחור את זהות מנהל קרן הפנסיה שלו.

 ביטוח ובשנים האחרונות גם על ידי בתי ההשקעות.

 ניתן לבצע הפקדות לשני סוגים עיקריים של תכניות פנסיוניות:

במסגרת  אשר רשאית לשלם קצבה חודשית למבוטח. קרי קרן פנסיה מקיפה, ,קופת גמל לקצבה .א

ום גם לכלל הכיסויים הביטוחיים הנדרשים מלבד החיסכון ההפרשות השוטפות לקרן יהיה תשל

 הפנסיוני.

במסדרת קרן  לביצוע הפקדות חד פעמיות על מנת לקבל קצבה בפרישה. המיועדת כללית פנסיה קרן .ב

פנסיה כללית ניתנת אפשרות לחוסכים לבצע הפקדה באופן עצמאי כהשלמה להפקדת המעביד על 

 .בונוסים וכיו"ב) דמי הבראה, סיעות,חלקי השכר שלא מבוטחים לפנסיה (נ

 

דתו אצל ויום ממועד תחילת עב 60העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 

  המעסיק.

עובד שלא הודיע למעסיקו  לצורך ביטוחו.מועדפת עליו על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה 

על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה  יום) 60(בכתב בפרק הזמן הנקבע 

 חדשה.

 .כל עת לקופת גמל אחרת לפי בחירתוהעובד יהיה זכאי לבחור או לעבור ב

 

ניתן למצוא באתר משרד האוצר הפתוח לרשות  ,לרבות אפשרות השוואה פרטים אודות מנהלי קרנות פנסיה,

 ."פנסיה נט"הציבור  

 

 כיסויי ביטוח עיקריים במסגרת קרן הפנסיה 
 פיצוי כספי חד פעמי למוטבים. –ביטוח למקרה מוות (ריסק)  .א

 פיצוי חודשי שוטף במקרה של אובדן כושר עבודה.  –ביטוח למקרה נכות  .ב

 גמלה אשר מוענקת למוטבים במידה ונפטר הלקוח. –פנסיית שארים  .ג
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 במה מושקעות קרנות הפנסיה?
קרנות הפנסיה המקיפות החדשות בישראל משקיעות את כספם בשוק החופשי בחלוקה למניות, אג"ח סחירות 

 תמקרן הפנסיה מושקע 30% -לעמיתי הפנסיה יש הטבה משמעותית בכך ש קדונות והשקעות אחרות.יפ

אג"ח מיועדות אלה לא ניתנות לרכישה  .4.8%ות המונפקות על ידי הממשלה בריבית ריאלית של באג"ח מיועד

 תות משבר.בטחת יציבותן של קרנות הפנסיה בעישירה אלא ייעודיות לה

 

 ?פנסיה קרן לקחת יכולה ניהול דמי אילו
 השוטפת.מהצבירה  0.5%מההפקדה החודשית ו  6%: ור דמי הניהול המקסימליים בחוק הםשיע

 2%שיעור ההפקדה המקסימלי בחוק עומד כיום על  במקרה של הפקדה לקופת גמל או קרן פנסיה כללית,

  לשנה. 1.05%-ל 2013וצפוי לרדת החל משנת 
 

 

 

 
 

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

ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות. פיוניר סוכנות לביטוח  ,1995 –העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 

 שיווק פנסיוני. ) בע"מ הינה בעלת רישיון ל2009פנסיוני (
 

יש להתייחס לדעות המובעות בכתבה זו כדעות הנוגעות למצב  .אין לראות בכתבה המלצה לרכישת ני"ע או תחליף לייעוץ השקעות אישי
השוק לטווח הקצר ולצורכי מידע כללי בלבד. לפיכך, דעות אלו עשויות להתעדכן ולהשתנות בתכיפות, הן אינדיקטיביות בלבד ואין 

 כתבה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי או חשבונאי, או המלצה להשקעה, או הצעה לרכישת או מכירת מוצרים פיננסייםליהן. להסתמך ע

מכל סוג שהוא ואינה מביאה בחשבון את הנתונים והצרכים הייחודיים של המשקיע הספציפי. על אף שנעשו מאמצים  ו/או פנסיוניים
סבירים בהכנת כתבה זו, בהתבסס על מקורות הנחשבים למהימנים, הכתבה משקפת את הדעות המובעות בה נכון למועד כתיבתה 

) או כל גוף אחר מקבוצת פיוניר Private Wealth Planning )PWP כנון פיננסי, שירותוכפופה לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. פיוניר ת

יישאו בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט שלמות ודיוק המידע ולא ערובה כלשהי לגבי  העולמית אינם נותנים
 לעיל.
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