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תשואה מסוג זכויות לקרנות מסוג קרנות הפנסיה החדשות מקרנות הפיכת
הוא הקרנות תקנוני ברוב הבולטים השינויים אחד את שינוי תקנוניהן. חייבה
ולצורכי לצרכיו בהתאם מסלול ביטוח ולשנותו לבחור למבוטח אפשרות מתן
האפשרות לבחור גם מתן כמו עבודתו, תקופת כל לאורך וזאת משפחתו, בני
אלו מתבטאת אפשרויות החשיבות במתן היציאה לפנסיה. בעת במסלול פרישה
ולצרכיו המשפחתי למצבו הביטוח מסלול את להתאים ידע העמית שאם בכך
צריך הביטוח שהוא עבור שישלם רק מאחר רב, כסף יחסוך הוא הביטוחיים,
ולשאירים, לנכות מרבי ביטוח הכולל אחד ביטוחי מסלול כה, עד שהיה כפי ולא,
מסבסדים רווקים לדוגמה: אחרים, מסבסדים מסוימים שעמיתים מצבים שיצר

נשואים.
וברובן מסלולים, מספר בתקנוניהן כוללות הפנסיה קרנות רוב נכון להיום,
מסלול ניתן להתאים למעשה כך שונים. ביטוח חמישה מסלולי לפחות קיימים
התמהיל, הוא השונים המסלולים בין ההבדל משפחתי. מצב וסטטוס לכל ביטוח
ביניהם: תחלופה יש כאשר החיסכון, בין שיעור הריסק לשיעור יוצרים שהם
יכולת ולהפך. יורד החיסכון לזקנה שיעור כך יותר, גבוה הריסק ששיעור ככל
ביטוחית/פנסיונית לעשות אופטימיזציה לו מסלולים מאפשרת לשנות העמית
הביטוח לפי ואת הפנסיה את ובכך למקסם חברותו בקרן, תקופת במשך כל
לפי רמת הריסק לקבוע את מקרנות הפנסיה מאפשרות חלק לכך, בנוסף צרכיו.

הסטטוס המשפחתי המדויק.
בןזוג יש וילדים, בןזוג אין וילדים, בן–זוג יש  האפשריים: המשפחה מצבי

. ילדים ויש בןזוג אין ילדים, ללא

מסלולים עיקריים
מובילים, מסלולים חמישה לפחות כאמור, קיימים, הפנסיה קרנות ברוב
לאפיין ניתן יכול להרכיב בעצמו. שהמבוטח אישיים מסלולים יש אף ובחלק מהן

הבא: באופן הפנסיה בקרנות הקיימים העיקריים המסלולים את

הצפויה, הזקנה  פנסיית זה במסלול   המשך)  (מסלול בסיסי מסלול  .1
ומספר הנכות פנסיית לשיעור לרוב שווה פרישה, בגיל החיסכון מן הנגזרת
הפיכתן ערב הפנסיה בקרנות קיים שהיה לזה דומה זה מסלול השאירים.
ברירת מחדל, מסלול הפנסיה הוא מהווה קרנות ולכן ברוב תשואה, לקרנות

הקודם. למסלול המשך מסלול שהוא

נכות  לפנסיית מרבי כיסוי מקנה זה מסלול   ביטוח  עתיר  מסלול   .2
הקרנות ברוב פנסיית הזקנה. חשבון כלומר על חשבון החיסכון, ושאירים על
על–פי המותרים ולשאירים לנכות האפשריים הריסקים מרב את מנצל המסלול
מגדל של (מקפת המחדל ברירת למסלול זה מסלול הפך הקרנות מן בחלק חוק.

פנסיה). הפניקס וקרן

נכות  לפנסיית מרבי כיסוי מקנה זה נכות  מסלול עתיר ביטוח 3. מסלול
הריסקים מרב את מנצל המסלול בחצי. שקטנה השאירים פנסיית חשבון על

חוק. על–פי המותרים ואת מינימום הריסקים לשאירים לנכות האפשריים

לפנסיית  מרבי ביטוח מקנה זה שאירים  מסלול ביטוח עתיר 4. מסלול
הריסקים מרב את מנצל המסלול בחצי. שקטנה הנכות פנסיית חשבון על שאירים

לנכות הריסקים מינימום ואת לשאירים האפשריים
חוק. על–פי המותרים

מקנה  זה מסלול   חיסכון  עתיר מסלול  .5
בהגדלת המתבטא מרבי וחיסכון מינימלי ביטוח
הריסקים מינימום את מנצל המסלול הזקנה. פנסיית

חוק. על–פי המותרים ולשאירים לנכות האפשריים
פנסיה קרנות במספר  מוקדמת לפרישה מסלול
הפרישה מגיל המוקדמת לפרישה מסלולים למצוא ניתן
שילוב הם אלו מסלולים ו–64 לאישה). (67 לגבר כחוק
פרישה גיל עם למעלה שפורטו המסלולים חמשת של
שגיל שככל היא הפרישה הקדמת משמעות מוקדם.
קטן, ולשאירים לנכות הריסקים שיעור יורד, הפרישה
מאוד להיזהר יש אולם גדל. לזקנה החיסכון ושיעור
שאירים או של נכות שבאירוע מאחר אלו, ממסלולים
הפרישה גיל עד  לפי החישוב המבוטח תשלום יקבל
קרות בעת החודשי התשלום כלומר, במסלול. הנקוב
המוקדמת הפרישה מסלול לפי יחושב ביטוחי אירוע
המבוטח השתייך אילו ויהיה נמוך מזה שהיה מתקבל,

כחוק. פרישה למסלול

אופטימיזציה או – מסלול לבחירת שיקולים
החיים לאורך ביטוח מסלולי בבחירת

בקרן עמית של המעבר כדאיות  את נבחן להלן
נזכיר הביטוח. תקופת לאורך מסלולים בין פנסיה
לצורך הכיסוי המשמש הגמולים דמי החלק מתוך כי
ולאחוז הביטוח למסלול בהתאם נקבע הביטוחי,
מגיל שנגזר  ולשאירים, לנכות הביטוחי  הכיסוי

. לקרן ההצטרפות בעת המבוטח
ושינויים שכר שינויי מבחינת ההתפתחות את נבחן
 20 בגיל לקרן כניסתו מיום עמית של המשפחתי במצב

.67 בגיל פרישתו יום ועד

מתחת הם  אם רק כשאירים נחשבים ילדים   **
בקרן כיתומים ייחשבו 21 לא גיל מעל ילדים .21 לגיל

הפנסיה.
הפנסיה לקרן  הצטרף המדובר העמית כי  נניח
לו מומלץ מסלולים לאילו ונבחן  20 בן כרווק

להשתייך:

מצבו  בשל   רווק  משפחתי: מצב ,20 גיל:
צורך אין זה שלעמית  להסיק מיד ניתן  המשפחתי
עליו שיבחר מסלול בכל לכן לשאירים, ביטוחי בכיסוי
פניו, על אם כך, שאירים“. ביטוח ”ללא בקשה לצרף
הבסיסי, המסלול  לבחירה אופציות שתי לו נשארו

מסלול בבחירת אופטימיזציה  הפנסיוני הייעוץ חשיבות חדשות פנסיה קרנות
ביטוח לאורך החיים

אריק
אלמגור

שרית
מורדוך

שלך? מסלול הפנסיה באיזה

פנסיוני – יועץ אלמגור אריק
לבנק לאומי. ופיננסי ויועץ

במחלקה ופנסיה בביטוח מרצה
לכלכלה במכללת ספיר.

    
תחום ראש מורדוך – שרית
ענף טווח–ארוך השקעות
הייעוץ מערך ההון, שוק מחקר
בהשקעות בנק לאומי.

t
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חיסכון, עתיר מסלול או הביטוח, עניין לו חשוב אם
כושר עבודה, נוסף לאובדן כיסוי חיצוני יש בידיו אם
יותר גדול משקל נותנות האישיות העדפותיו ואם
יש אולם פרישה. בגיל יותר גדולה ולקצבה לחיסכון
לו עדיף ביטוח, של  מרכיב מעדיף הוא לוודא שאם
במסלול ולא נכות, ביטוח עתיר במסלול מבוטח להיות
הצעיר, הצטרפותו גיל שבשל משום רק ולו הבסיסי,
הביטוח, עתיר למסלול בדומה הבסיסי, במסלול 
על עומד לו זכאי שהוא לנכות המרבי הכיסוי שיעור
אחד בכל ממנו הריסקים הנגבה שיעור (כלומר 75%
הבסיסי שבמסלול  בעוד  אך זהה). הוא מהמסלולים
המבוטח, על השכר הקרנות הוא 75% ברוב של הכיסוי
הראשוני לשכר ביחס ריאלי שכר עליות כולל לא
הוא לנכות הכיסוי  נכות עתיר במסלול  הרי שבוטח,
 50 גיל  עד השכר המבוטח 75% מן של מרבי בשיעור
בשכר עלייה כנגד ביטוח רוכש הוא למעשה כך לערך.
ששכרו הסבירות צעיר, באדם שמדובר מכיוון הריאלי.
ולכן גדולה, היא הביטוח חיי לאורך משמעותית יעלה
משמעותית נכות היא ביטוח  במסלול עתיר  הבחירה

למבוטח. יותר טובה
לבחור יומלץ וילדים בן–זוג למבוטח ללא לסיכום,
שאירים,  ביטוח ללא  – נכות ביטוח  עתיר במסלול 
ביטוח משמעותה נכות עתיר במסלול בחירה שהרי
הכיסוי על שמירה  תוך העתידי בשכר גידול  כנגד
מבוגר. יחסית גיל עד ההצטרפות מיום (75%) המרבי

נכות עתיר  מסלול  לנכות: פנסיה זכויות גרף
בסיסי למסלול בהשוואה

הפער בכיסוי הביטוחי לנכות בין ניתן לראות את
ואת נכות עתיר מסלול לטובת הביטוח מסלולי שני
בשכר גידול של במקרה  ביטוח  חוסר  של החשיפה

הריאלי.

במצבו השינוי עם נשוי – משפחתי: מצב ,30 גיל:
יכול אינו הוא לנשוי, מרווק העמית של המשפחתי
להוסיפו. ועליו שאירים לפנסיית הכיסוי על לוותר
דיפרנציאציה שמאפשרת בקרן עמית הוא אם אך
שאירים בכיסוי  לבחור לו  כדאי השאירים, בביטוח
כעת הריסק. עלויות את להוזיל ובכך בלבד לבן–זוג
הביטוח מסלול את גם לשנות העמית על אם נבדוק
שיעור קצבת הקיים, נכות ביטוח עתיר במסלול שלו.
הקצבה במסלול משיעור חצי הוא השאירים המרבית
גיל בשל  מקרה שבכל מאחר  .(37.5%) ביטוח עתיר
לשאירים הכיסוי הבסיסי, במסלול גם ההצטרפות,
הריסקים ולכן המרבי, אף הוא  ולנכות גבוה  הוא
ממסלול לעבור עמית לאותו עדיף זהים, שנגבים
(כיסוי מרבי ביטוח עתיר למסלול נכות ביטוח עתיר
יחול הביטוחי שהכיסוי כדי זאת ולשאירים). לנכות
ייוולדו אם הזמן, עם בשכר. עלייה על מגבלה ללא
הסטטוס את לשנות  עליו  , בגרף)   35 (גיל ילדים לו

וילדים. ילדים לבן–זוג מבן–זוג ללא המשפחתי הביטוחי
שאירים דיפרנציאלי. כולל ביטוח – עתיר ביטוח מסלול  לסיכום,

מסלולים בין השוואה ולשאירים: לנכות פנסיה זכויות גרף

לשאירים הכיסוי הביטוחי עתיר ביטוח מהגרף שבמסלול לראות ניתן  •
לנכות היא הביטוחי בכיסוי בעוד שהירידה המסלולים, מבין ביותר הגבוה הוא

וילדים. בת–זוג עם צעיר לעמית ביותר מתאים זה מסלול לכן מתונה,
חייו שמהלך  המסוים, העמית נתוני  בסיס על  נבנה זה גרף  כי נדגיש  •
השינוי עם עמית אותו של המעבר כדאיות את משקף והוא לעיל, מצוין
כמו זה, גרף שאירים. עתיר למסלול נכות עתיר ממסלול המשפחתי במצבו
בעל בעמית אחר מדובר היה שונה לו היה הביטוח, מסלול בדבר ההמלצה גם

שונה. הצטרפות ובגיל שונים משפחתיים נתונים

21 ולעמית, את גיל עוברים – כאשר הילדים נשוי משפחתי: +55 מצב גיל:
כדאי אחרים, משלימים ביטוחים ו/או חסכונות די יש כמו גם לבן/בת–זוגו,
דגש השמים למסלולים ולפנות הביטוח במרכיב משמעותית הפחתה לשקול
פרישה. בגיל הקצבה את זאת כדי להגדיל ככל שניתן לזקנה לחיסכון יותר רב
משלימים בביטוחים מבוטח הוא שאכן נניח אם שלנו, העמית של במקרה
עתיר למסלול לעבור ההמלצה תהיה ראשונית מאינטואיציה ולשאירים, לנכות
לשאירים שהביטוח כך ולשאירים, לנכות צמצום הביטוח חשבון על חיסכון
מעמיקה יותר, לאחר בדיקה בפועל, אולם דיפרנציאלי. להיות צריך מקרה בכל
שבו דיפרנציאלי, שאירים עתיר למסלול לעבור אפשרות לשקול למבוטח נמליץ
שהיתרה היות במסלול עתיר חיסכון, לעלותה הריסקים תשתווה כמעט עלות
שהחלק כך לשאירים, הריסקים את עלות עד למינימום תוריד בקרן הצבורה

הרבה יותר. גבוה לשאירים בעוד שהכיסוי זהה, כמעט לחיסכון המועבר
יומלץ לשקול מעבר (21 גיל עד ילדים (ללא 50 גיל מעל למבוטח לסיכום,

לבן–זוג. רק שאירים ביטוח כולל ביטוח שאירים, למסלול עתיר
 50 עד גיל כספים 39 וצבר יתרת בגיל לקרן 50 שהצטרף עמית בגיל  דוגמה 

כ–600,000 .  של
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החיסכון לזקנה בין בצבירת משמעותי הבדל אין כי • ניתן לראות מהגרף
עתיר במסלול  67 בגיל לזקנה  הקצבה סכום יהיה עמית לאותו  המסלולים:
במקרה מוות לעומת זאת 9,847 במסלול עתיר חיסכון. 9,557 לעומת שאירים
1,531 בלבד 6,616 לעומת שאירים עתיר במסלול המבוטח של אלמנתו תקבל
צעיר בגיל לקרן  העמית הצטרף שאילו לציין  חשוב חיסכון. עתיר  במסלול 

יותר. קטנים הנצבר בחיסכון ההפרשים היו יותר,

שצבר ובהנחה ,21 לגיל מתחת ילדים גרוש – ללא משפחתי: 60 + מצב גיל:
משמעותית לשקול הפחתה כדאי  אחרים משלימים ו/או ביטוחים חסכונות די
להגדיל כדי לחיסכון יותר רב דגש השמים למסלולים ולפנות הביטוח במרכיב
לעבור שלנו לעמית שלפנינו מומלץ במקרה בגיל פרישה. הקצבה את שניתן ככל

ולשאירים. לנכות הביטוח צמצום חשבון על חיסכון עתיר למסלול
לא כולל ביטוח שאירים.  לסיכום, מסלול עתיר חיסכון

המתמשך למבוטח הייעוץ חשיבות מסקנות –
צעיר ונשאר בגיל הפנסיה את החיסכון בקרן מתחיל עמית שבו תיארנו מצב
חיי לאורך מסלולים בין המעבר חשיבות את בחנו גם הפרישה. גיל עד בה חבר
נישואין, המשפחתי: במצב שינוי שכל להזכיר חשוב הפנסיה. בקרן החברות
ובמערך הפיננסי אחר במצב כל שינוי ילדים והתבגרותם ו/או הולדת גירושין,
מסלול של מחדש בחינה הפנסיה, מצריך החיצוניים לקרן הנוספים הביטוחים
הביטוח בעלות  לאופטימיזציה להגיע היא הפנסיה,כשהמטרה בקרן החיסכון 

ובחיסכון המצטבר.
לעמית צפויה זקנה פנסיית הבאים: הגרפים באמצעות זאת להמחיש ניתן
תקופת שבכל נתונים אותם בעל עמית לעומת בחיסכון אופטימיזציה שעשה

הבסיסי). אחד (המסלול במסלול הפנסיוני בוטח החיסכון

לקרן מסלול בעת הצטרפות בחירת
בהתאם אופטימלית בצורה מסלולים בחירת של מצב לתאר ננסה כעת
קיום קצבה), (ביטוח/ העדפותיו משפחתי, מצב העמית, של ההצטרפות לגיל

וכו'. נוספים משלימים ביטוחים

גיל
הצטרפות

מצב
מסלול מומלץהעדפותמשפחתי

עד
30

רווק

ביטוח
מסלול עתיר

ללא נכות ביטוח
שאירים. ביטוח

חיסכון

חיסכון עתיר מסלול
שאירים ביטוח ללא

לרכישת המלצה +
לאכ“ע. משלים ביטוח

נשוי ללא
ילדים
לא או

עם נשוי
ילדים.

ביטוח

ביטוח עתיר מסלול
שאירים ביטוח כולל

(רק דיפרנציאלי
בן–זוג/ילדים).

חיסכון

חיסכון עתיר מסלול
שאירים ביטוח כולל
המלצה דיפרנציאלי

לרכישת ביטוח
לאכ“ע. משלים

+ נשוי
ילדים

ביטוח
(עתיר משפחה מסלול

ביטוח כולל ביטוח)
מלא. שאירים

חיסכון

חיסכון עתיר מסלול
שאירים ביטוח כולל

לרכישת המלצה + מלא
ביטוח משלים.

30
עד
45

רווק

מסלול עתיר נכותביטוח
שאירים. ביטוח ללא

חיסכון

עתיר חסכון ללא
+ שאירים ביטוח
לרכישת המלצה

חיצוני. א.כ.ע. ביטוח

נשוי ללא
ילדים
לא או

עם נשוי
ילדים

ביטוחביטוח + ביטוח עתיר
דיפרנציאלי. שאירים

חיסכון
רכישת + חיסכון עתיר

(אכ“ע חיצוני ביטוח
שאירים). ביטוח +

+ נשוי
ילדים

ביטוח

פנסיית ביטוח עם עתיר
שהגיל ככל שאירים.

לבדוק ל–45 יש מתקרב
חיצונית להשלמה צורך

ושאירים. של אכ“ע

חיסכון

עם חיסכון עתיר
שאירים פנסיית
רכישת בדיקת 

ביטוחים משלימים.

45
עד
55

ביטוח/רווק
חיסכון

עתיר חיסכון ללא
השלמת שאירים.

לאכ“ע. חיצוני ביטוח
נשוי ללא

ילדים
לא או

עם נשוי
ילדים

/ ביטוח
חיסכון

כולל חיסכון עתיר
דיפרנציאלי שאירים

חיצונית השלמה +
לאכ“ע.

עם נשוי
ילדים

ביטוח

+ שאירים עתיר
לאכ“ע חיצונית השלמה

במידת ולשאירים
שהגיל ככל הצורך.

יש ל–55, מתקרב
מסלול עתיר לבחון גם

השלמות + חיסכון
ביטוחיות חיצוניות.

חיסכון

חיסכון עתיר מסלול
+ שאירים כולל

ביטוחיות השלמות
חיצוניות.

55 ומעלה

/רווק ביטוח
חיסכון

עתיר חיסכון ללא
השלמות + שאירים
ביטוחיות חיצוניות.

נשוי ללא
ילדים
לא או

עם נשוי
ילדים

/ ביטוח
חיסכון

כולל חיסכון עתיר
דיפרנציאלי שאירים
ביטוחיות השלמות +

חיצוניות.

+ נשוי
ילדים

ביטוח
+ שאירים עתיר

ביטוחיות השלמות
חיצוניות.

חיסכון
כולל חיסכון עתיר

השלמות + שאירים
ביטוחיות חיצוניות.

מסלול פנסיה המלצות לבחירת
מבוטח: פרופיל פי




