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 כ נכסים לסוף תקופה"סה מיליארד 213

 כ הפקדות לתקופה"סה מיליארד 27

 מספר פעילים 2,177,215

(2015)  
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 מהשוק 80%לארבעת הגדולים 
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 החשיבות למעסיק

 פתרון כולל



 חשוב מאוד למעסיק

שהוא נותן לעובד דרך  רשת הביטחון הפנסיה היא , מבחינת המעסיק
 .  הפרשתו לקרן הפנסיה

 

בנוסף לקצבה  ביטוח אבדן כושר עבודה וביטוח חיים קרן פנסיה נותנת 
 במועד הפרישה

 אחוזים קצבת נכות 75%•

 אלמנה 60%•

 21>יתומים •

 

 (גם אם הרבה עובדים אינם יודעים זאת)

 



 חשוב מאוד למעסיק

 ,  החובההציבור שמח על פנסית 

 רואה בה מה שיבטיח את עתידו הכי טוב



 ?חוק שמחייב את כלל העובדים להפריש לחיסכון פנסיוני מצדיקעד כמה אתה 

 בכלל לא
4% 

 במידה מועטה
6% 

 במידה בינונית
17% 

 במידה רבה
33% 

 במידה רבה מאוד
40% 



 ? מה תעדיף לעשות בכסף המופרש כיום לפנסיה 
 ?לקבל את הכסף ישירות לכיסך  או להפריש אותו לחיסכון פנסיוני 

להמשיך בקרן 
 הפנסייה

70% 

 ניהול אישי
10% 

 שימוש אישי
13% 

 סרבו לענות
7% 



 חשוב מאוד למעסיק

   .למעסיק יש אינטרס שהכיסוי יהיה מוסדר
 

 בודאי בעולם שבו יש פנסית חובה 

 .  העובדשל המעסיק והציפיה של  חובתוולכן זו 



 ?למה הכוונה –מקצועיות 

  –בכל המקרים שבהם יש למעביד צורך בשירות מקרן הפנסיה 
 בירור זכויות

 יציאה לפנסיה

 בירור עבור מבוטח מסויים וזכויותיו

 .  עם יכולות ברורותמקצועית  חשוב לו שתהיה קרן פנסיה
 

 



 כדוגמאpending שיוך  

ומסתבר , ח בתאונה"בעיה שיכולה להיות למעסיק היא אם העובד שלו מעורב חו
 .   לא עברו לקרן[ פרמיות הביטוח]=שדמי הגמולים 

 pending   פנדינגנקרא  משוייךמה שלא  -של כסף בעיית שיוך יש לקרנות 

 (.  'בקרת איכות תהליכים וכו)ושל מקצועיות , זוהי בעייה של מחשוב

 .  יש להם יותר יכולות –בקרן גדולה יידעו לטפל בזה 

 



 ?למה הכוונה  –מקצועיות 

 מקצועיות

 גודל

 תרבות

 ניסיון

 ...היכולת לגייס

 מצטיינים אקטוארים

 מעולים ניהולאנשי 

 מעולים מחשובאנשי 



 מבט הלקוח  







 .הלקוחות בקרן פנסיה גדולה מאמינים במערכת
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 בורסה השפעה דמי ניהול השפעה זניחה

 ?האם בחירת הקרן משנה
 נכון

 נכון לא

 ענו לא



 ריביתומההפקדות הסכום שנחסך צומח מ•

 כשמגיעים לגיל פרישהמשוך את הכל אפשר ל•

 באיזו קרן השקענו  לא ממש משנה •

כאשר סך התשלומים שמקבל גמלאי מגיע לסכום החסכון  •
לקצבת  תפסק זכאותו , הפנסיוני שהיה לו בקרן כאשר פרש

 פנסיה חודשית

 "(מודל החזרזיר)"כתכנית חיסכון קרן פנסיה 

מקטין  את החיסכון הפנסיוני הוא השקעות של קרן /מה שמגדיל•

 .  בשוק ההוןהפנסיה 

 הצלחת הקרן בבורסהודמי ניהול חשובה בחירת הפנסיה בגלל •

כאשר סך התשלומים שמקבל גמלאי מהקצבה החודשית מגיע  •
הפקדותיהם  , לסכום החסכון הפנסיוני שהיה לו בקרן כאשר פרש

הפנסיה מממנות את המשך קבלת של חוסכים אחרים בקרן 

 הקצבה

 כהשקעה בבורסהקרן פנסיה 
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 קרן פנסיה כהשקעה בבורסה



 יתרונות הגודל

 . גודל מאפשר לתת שירותים טובים יותר ויעילים יותר
 



 השירות ללקוחות

 , הציבור יותר ויותר מתענין בנושא הפנסיה שלו

 . ח השנתי שלו"משרד האוצר ממריץ אותו להסתכל בדו

 התקשורת מלאת המלצות ודיונים בנושא

 .  זה קורא לקשר טוב בין החברה ובין הלקוח

 



 .   קשר טוב בין החברה ובין הלקוח

 ואינו מתמקד רק בפן השיווקי, מבין גם מה יודעים ומה לא יודעים הלקוחות... 

 

 היום הקשר נהיה במידה רבה בצורה אינטרנטית   

 ,  וגם כאן יתרונות לגודל

Scalability  - אנשים ביום וגם ב 100-אותה מערכת מסוגלת לטפל ב, בתכנון נכון-
 . ביום 10,000

 ארגון גדול יוכל להשקיע הרבה יותר באפיון עשיר וגמיש

 מתן הרבה פונקציות לבחירת הלקוח  :עשיר - 

 האתר מראה ללקוח מה שרלבנטי לו    :גמיש - 

 

 (ושם אין יתרונות כה ברורים לגודל, יש צורך במוקד מענה ללקוחות)

 



 .  ההוצאה הממוצעת למבוטח בקרן פנסיה יורדת עם הגודל
 [.  2001, אביה ספיבק]
 

,  ככל שהקרן היא גדולה יותר.  מערכת מחשב היא הוצאה קבועה בעיקר
ואז אפשר להעניק שירות טוב , ההוצאה הממוצעת למבוטח היא קטנה יותר

 .  יותר

 .  לחברה גדולה יכולת לעשות דברים שחברה קטנה לא יכולה

 . ייעוץ משפטי טוב, למשל – יכולת ניהולית•

 .  בזמן משבר או קטסטרופהיכולת לדאוג לגיבוי •

 .  ביטוחי משנה במקצועיותיכולת לעשות •

 .  שקרן קטנה אינה מסוגלת להןיכולה להיכנס להשקעות היא •

 .  ן מניב"או בנדל, ל"השקעה בפרויקטים אדירים של תשתית בארץ ובחו, למשל
 .  תקצר היריעה מלתאר את מה שקרן גדולה עושה

האוצר דורש הרבה דרישות רגולטוריות שמציבות הוצאות קבועות עבור  
 .  קרן גדולה יכולה לעמוד בדרישות טוב יותר לטובת המבוטחים.  הקרנות

 



 .  קרן פנסיה ממוצעת בגיל הפרישה מנהלת מעל מיליון שקל לחוסך

  חוסכים היא מנהלת מיליארד שקל 1000לכל  . 

 

 .  זהו אובדן של כל פנסית הזקנה, אם קורה משהו לכסף

   

 



 .  קרן הפנסיה היא הנכס הפיננסי החשוב ביותר שיש לפרט
 

 . דרוש גוף גדול שאפשר לסמוך עליו

 דויד לייזר' פרופ
dleiser@bgu.ac.il 


