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"עידן הקורונה יצר למרבה הצער סיטואציות תדירות מאוד של פיטורים, 
חל"ת והפחתת שכר. הזווית הפנסיונית הפכה קריטית, כיוון שהמעסיק 
יחסי  של  הקפאה  או  ניתוק  של  ברגע  ההפקדות  את  להפקיד  מפסיק 
העבודה, ומתעורר חשש גדול מאוד מפני נזקים בלתי הפיכים", כך פתחה 
עבודה  ויחסי  עבודה  דיני  מחלקת  ראשת  שותפה,  ג'רבי,  אורלי  עו"ד 
שידורי  הנחתה במסגרת  אותו  המיוחד  הפאנל  את  נאמן  פוקס  בהרצוג, 
עדיףTV, שעסק ב'חידושים ואתגרים הפנסיה – בתקופת הקורונה וגם 

בשגרה'.
ג'רבי הפנתה שאלה לעו"ד ירון גולן, סגן יועץ משפטי בכיר ברשות שוק 
ההון, וביקשה ממנו שירחיב על הבשורה שמביאה הרשות בנושא למאות 

אלפי המובטלים והעובדים שיצאו לחל"ת.
הזווית  מבחינת  ביותר  הגדולים  הכשלים  נמצאים  היכן  בדקה  "הרשות 
קריטית.  מאוד  באמת  היא  ההפרשות  "נקודת  גולן.  השיב  הפנסיונית", 
להמון עובדים במשק הופסקה או צומצמה משמעותית העבודה. אמנם 

לחמישה  קובע  הסדר  זה  אבל  הסדר  יצרו  המקורי  בנוסח  התקנות 
חודשים, שהיה טוב למצבי שגרה. הרשות סברה שהמצב שאנו עומדים 
לחל"ת  שיצאה  האנשים  כמות  גם  שבו  מצב  קיצוני,  מאוד  הוא  לפתחו 
וגם ריבוי הסוגים השונים של עובדים שיצאו לחל"ת, ולכן קידמנו תיקון 

לתקנות שכלל  שני נושאים מרכזיים: 
ל-12,  חודשים  מחמישה  הזמני  הריסק  תקופת  הארכת  הוא  "הראשון 
זכה  שדווקא  תיקון  השני,  משמעותיות.  ציבור  הערות  ללא  שעבר  שינוי 
ההוראה  לבין  הטיוטה  בין  שינינו  זאת  ובעקבות  רבות  ציבור  להערות 
הסופית, היה חישוב השכר. אנחנו חשבנו, בצורה חריגה אני חייב להגיד 
כפי שמבטאות העמדות שהגשנו בעניין לבית הדין לעבודה מפעם לפעם, 
שהשכר המבוטח צריך לשקף את השכר האמיתי של האדם, כי המטרה 
למיליונר  המבוטח  את  שיהפוך  כיסוי  לא  היא  הזה  הביטוחי  הכיסוי  של 
אלא לשקף את המצב האמיתי שלו ולהבטיח שיוכל לחיות ברמת החיים 

בה הורגל", הסביר גולן. 

פאנל מיוחד ורב משתתפים עסק בהשפעת הקורונה על עולם הפנסיה ויחסי העבודה וסיפק 
כלים להתמודדות עם האתגרים שמציבה התפרצות המגפה | עו"ד גולן, רשות שוק ההון: 
פועלים להסדרת הריסק הזמני בקרנות הוותיקות | עו"ד ג'רבי: הקורונה חידדה שזו שעתו 
היפה של סעיף 14 | רונן טוב: במיוחד בתקופה זו, החיסכון בדמי הניהול לפנסיונרים קריטי

"בתקופה הזו לא מומלץ לפרוש 
לפנסיה אלא להמתין עם הפרישה 

עד שהשוק יתייצב"

המשך בעמוד הבא

לצפייה

https://www.youtube.com/watch?v=ETQqhr4JnC0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ETQqhr4JnC0&feature=youtu.be
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עם זאת, לדבריו, המצב שנוצר בעקבות הקורונה היה כזה שבו השכר של 
הרבה מאוד אנשים במשק הופחת אמנם, אבל יש צפי שהם יחזרו לרמת 
השכר הקודמת שלהם. "לאור זאת הרשות קידמה תיקון נוסף לתקנות 
לפיו ככל שיש הפחתה בשכר, ובטיוטה זה היה הפחתה של לפחות 30% 
השכר  מהשכר,   20% לפחות  של  הפחתה  על  הוחלט  הסופיות  ובתקנות 
תקופת  לפני  של  המקורי  המלא  השכר  יהיה  החישוב  שבגינו  המבוטח 
לעשות  יצטרכו  החברות  כל  כי  לקבוע  ניסינו  בטיוטה  בנוסף,  הקורונה. 
הציבור  הערות  בעקבות  בשכר.  ירידה  יזהו  הן  אם  אוטומטית  התאמה 
שהגיעו אלינו הבנו שבעצם החברות לא יכולות לדעת מהי הסיבה שהשכר 
יורד בגינה. יתכן הזה נובע ממענק שהעובד קיבל בחודש שעבר ופתאום 
לא קיבל, או שבחודש אחד הוא לא עבד שעות נוספות. לאור זאת החלטנו 
שהחברות צריכות להודיע למבוטח שיש לו זכות וככל שמתקיימת לגביו 
הפחתה של 20% לפחות, עליו לפנות אלינו והוא יזכה להפרשות בהתאם 

לשכר המבוטח", אמר סגן יועץ משפטי בכיר ברשות שוק ההון.
מורכבות  לנו  הייתה  ופה  מאליו,  מובן  לא  הוא  וגם  שעשינו,  נוסף  "דבר 
משפטית, הוא שבשונה מהכתוב בתקנות שמכילות תיקון רק על פוליסות 
פוליסת  לגבי  גם  אחורה  התיקון  את  הכנסנו  ואילך,  התקנות  משנת 
ישנות. המחשבה הייתה שאין להפלות בין מבוטחים שהתקנות חלות על 
הפוליסות שלהם לבין אלו שלא, כי בסוף היום האירוע הוא אותו אירוע 
לא  זה  תקנות  עליהן  ולהחיל  רטרואקטיבית  לפוליסות  להיכנס  לכולם. 

מובן מאליו". 

רמי דיין, יועץ פנסיוני ומומחה למיסוי, השאלה אם הבשורה הזו מכסה 
את כולם, והאם יש דברים שעוד מצריכים טיפול?

הפנסיה  קרנות  הוא  הראשון  הזה.  לעיקרון  חריגים  כמה  "יש  דיין: 
להסדר  בקשר  לומר  חשוב  הביטוחי.  בהסדר  נכללות  שלא  הוותיקות 
כיסוי  במסגרת  וגם  הקורונה,  במסגרת  שנקבעו  שהתקנות  הביטוחי 
משני  נובעת  הביטוחי  הכיסוי  המשך  של  שהמטרה  כללי,  באופן  ביטוחי 
חלקים – אחד הוא הרצון לשמור את המבוטח בכיסוי הביטוחי והשני הוא 
מכיוון שעובד החוזר לשכר המקורי שלו צריך לעשות חיתום – בדיקה של 
וברגע שהוא מבצע את ההסדר הוא פטור מלעשות את  המצב הרפואי, 

אותו הכיסוי.
פי מה  ועל  נושאים מרכזיים שלא טופלו במסגרת הזו,  ישנם שני  "כרגע 
הוא  הראשון  פתרונות.  על  לחשוב  מנסים  ההון  שוק  ברשות  יודע  שאני 
קרנות הפנסיה הוותיקות שם צריך לפנות לקרן הפנסיה ולעשות הסדר 
המשכת חברות כעמית עצמאי. המקום השני הוא הפוליסות הקלאסיות, 
שלמעשה מוחרגות גם היום במסגרת התקנות של הכיסויים הביטוחיים 
אחרות  בפוליסות  שיש  כמו  הפרדה  אין  האלה  בפוליסות  הקורונה.  של 
בין מרכיב החיסכון למרכיב הביטוחי ולכן במקומות האלה צריך לפנות 
באופן  הסדר  לעשות  ולבקש  הוותיקות  לקרנות  או  הביטוח  לחברת 
פוזיטיבי. ההסדר הוא לא רק תשלום הכיסוי הביטוי אלא תשלום מלא 
באותה תקופה של החל"ת. מבחינת המבוטחים מדובר בנטל כלכלי לא 
פשוט, אבל צריך לעשות אותו עד שימצא פתרון שהרשות תגבש ותוציא 

כתקנות או הוראה אחרת".

המקוריות  התקנות  שגם  לזכור  צריך  הוותיקות,  הקרנות  "לגבי  גולן: 
שבהסדר  הוא  להגיד  שחשוב  שני  דבר  הוותיקות.  בקרנות  התעסקו  לא 
המודלים  בהסדר,  שלא  אלה  וגם  שבהסדר  אלה   – הוותיקות  הקרנות 
את  מכירים  אנחנו  אחר.  מסוג  להיות  צריכים  והפתרונות  לגמרי  אחרים 
הגורמים  מול  בקשר  ואנחנו  הסוגיה  שם  הסדרנו  שלא  ויודעים  הבעיה 
למצוא  שנוכל  מקווים  ואנחנו  מורכב  הנושא  פתרון.  למצוא  כדי  בשוק 

פתרון". 

האם  אבל  השכר,  והפחתת  הריסק  נושא  על  בעיקר  מדברים  אנחנו 
מהסיטואציה  כתוצאה  הדעת  את  לתת  הדורשים  נוספים  נושאים  יש 

המשברית אליה נקלענו?
הפגיעה  את  לצמצם  רצו  מעסיקים  שבה  סוגיה  יש  כן.  "בהחלט  דיין: 
ההפרשות  את  לבצע  להמשיך  ומעוניינים  לחל"ת,  שיצאו  בעובדים 
שכר  משתכר  אינו  העובד  בה  בתקופה  גם  העובדים,  בעבור  הפנסיוניות 
כלשהו. זה מתחבר גם לנושא של החזקת רכב וכדומה. אותם מעסיקים 
יש עם  רוצים להפקיד לפי המשכורת שהייתה ערב היציאה לחל"ת, אך 
ברשות  וגם  ההון  שוק  ברשות  גם  נדונים  האלו  והדברים  חוקי  קושי  זה 
ובכך  הזו  לאוכלוסייה  מענה  שייתן  פתרון  לגבש  מנסים  שם  המסים, 
לאפשר למעסיקים לעזור לעובדים שלהם. אבל כרגע אין לזה פתרון חוקי 

קיים. 
באופן  נכנס  הביטוחי  שהכיסוי  קובעות  שהתקנות  למרות  "בנוסף, 
היצרנים,  שעושים  בשאילתות  בעיות  להיות  שיכולות  מכיוון  אוטומטי, 
פנייה  לעשות  לחל"ת,  יוצאים  עובדים  שבו  מצב  שבכל  היא  ההמלצה 
הביטוח,  חברות  או  הפנסיה  קרנות   - הפנסיוניים  ליצרנים  אקטיבית 
לא  והדברים  החל"ת  בתקופת  הולמת  ביטוחית  הסדרה  שיש  ולראות 
נופלים בין הכסאות, כי אם חלילה וחס זה קורה, לסדר את זה אחר כך 

זה קצת בעייתי".

עדיף לשנות מסלול השקעה, גם באיחור, 
מאשר לפדות את כל כספי החיסכון

אחת הבעיות שמתעוררות במשברים כלכליים בכל הנוגע למצב הפנסיוני, 
היא נטייה של החוסכים לפדות חסכונות או לשנות מסלולי השקעה. 

חוסכים  עם  במגע  הבאים  המקצוע  לאנשי  לתת  אפשר  עצות  אילו 
בתקופת משבר?

רציונליות,  לא  שהן  החלטות  מקבלים  אנשים  משבר  "בתקופה  דיין: 
שמגיעות מלחץ כלכלי הנובע מתוך קושי להתקיים. עדיין, עם כל הקושי 
גורפת ולא רק בתקופת  וזו המלצה  שבעניין, לא מומלץ לעשות שינויים 
משבר. כאן יש לזכור שחל"ת הוא אינו עזיבת עבודה, אז היכולת למשוך 
את  ולא  התגמולים  את  רק  מושכים  אם  אלא  קיימת,  לא  הכספים  את 

הפיצויים, ואז יש קנסות משיכה של לפחות 35% מס. 
"הנקודה השנייה הוא שאנשים מקבלים החלטות לגבי מסלולי השקעה. 
הם אומרים אם אני רואה שהשוק מתרסק, אזיז את מסלול ההשקעות 

המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד קודם

עו"ד ירון גולן: "לגבי הקרנות הוותיקות, צריך לזכור שגם התקנות המקוריות 
לא התעסקו בקרנות הוותיקות. דבר שני שחשוב להגיד, הוא שבהסדר הקרנות 

הוותיקות - אלה שבהסדר וגם אלה שלא בהסדר, המודלים הם אחרים לגמרי 
והפתרונות צריכים להיות מסוג אחר. אנחנו מכירים את הבעיה ויודעים שלא 

הסדרנו את הסוגיה ואנחנו בקשר מול הגורמים בשוק כדי למצוא פתרון. 
הנושא מורכב ואנחנו מקווים שנוכל למצוא פתרון"
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כי לרוב  זו שגיאה חמורה מאוד. בזמן הזה לא מומלץ לגעת בתיק  שלי. 
כל נגיעה תקבע את ההפסד. הדבר השני הוא שבמצבים כאלו השווקים 
מתאוששים מאוד מהר, ואם אתה לא נמצא במצב שבו אתה מסוגל לצפות 

את עליית השווקים, אתה פוגע בחיסכון הפנסיוני שלך למשך שנים. 
פרישה.  של  הנושא  הוא  השקעה  למסלולי  שמתייחס  נוסף  "אלמנט 
מקבלי  של  למסלול  מועברים  הם  התקנות  לפי  פורשים,  כשאנשים 
קצבאות שרמת הסיכון בהם נמוכה יותר בדרך כלל. המשמעות היא שאם 
ההפסד  את  שקיבע  בכך  נפגע  הוא  בהמשך,  יעלה  והשוק  יוצא  החוסך 
בזה שעבר ממסלול עם אחוז מניות מסוים למסלול עם אחוז נמוך יותר, 
לכן,  משמעותית.  בצורה  פוחתת  כפנסיונר  בעתיד  ליהנות  שלו  והיכולת 
בתקופה הזו לא מומלץ לפרוש לפנסיה אלא להמתין עם הפרישה לפנסיה 
עד שהשוק יתייצב קצת, וכך לא פוגעים בזכויות הפנסיונית לאורך שנים". 
ביקש  ופנסיה,  גמל  דש  מיטב  ויו"ר  דש  מיטב  למנכ"ל  משנה  טוב,  רונן 
"תקופות  השוק.  את  לתזמן  מניסיונות  להימנע  הצורך  את  להדגיש 
בריאות  מוסיפה  לא  בשווקים,  תנודתיות  כשיש  ובטח  בכלל,  משבר  של 
רואים  אנחנו  זאת,  עם  לחוסכים.  ולא  השקעות  למנהלי  לא  אחד.  לאף 
פרקטיקה שהפכה להיות שכיחה בשנים האחרונות של הרבה יותר ניידות 
בשוק הגמל וההשתלמות מאשר בשוק הפנסיה. זה כשלעצמו יכול להיות 
ברור וסביר, אבל בתקופות כאלה זה מקבל משנה תוקף. אני רואה לא 
כשהם  הנכון  הדבר  את  עושים  שהם  משוכנעים  שבאמת  אנשים  מעט 
יוצאים כשהשוק יורד ונכנסים כשהשוק עולה, מה שמנהל השקעות טוב 
נגד המגמה.  ועושה זאת בהדרגתיות או הולך  ומקצועי היה בודק היטב 
יכולים באמת להיות הרסניים. לא להיחפז לעשות צעדים  דברים כאלה 

הרסניים. 
את  להוציא  על  עדיפה  מסלול  לעבור  האפשרות  ברירה,  אין  אם  "אבל 
הכספים לגמרי מהחיסכון. אנחנו במיטב דש, ברגע שאפשרנו זאת באופן 
את  ניצלו  אלפים  זאת,  שעשו  היחידים  לא  שאנחנו  חושב  ואני  דיגיטלי, 
זה  אבל  בתזמון  טעו  שהם  להיות  יכול  המסלול.  את  לשנות  האפשרות 
ימי  מספר  תוך  לתוקף  נכנסת  וההוראה  הכספים,  את  למשוך  על  עדיף 
עסקים מאוד קטן. אם החוסך כל כך חרד, ואני יכול להבין אנשים בגילים 
מסוימים שזו כל פרנסתם, לפני שהם מושכים את הכסף עליהם לנסות 

את האפשרות הזו כי לדעתי הצילה הרבה מאוד לקוחות".

אם העצה היא לא לגעת בחיסכון, אילו כלים עומדים בפני מי שזקוק 
לכסף ולנזילות?

דיין: "ההמלצה במקרים הללו, וגם במקרים הרגילים שאדם צריך להיות 
נזיל, האופציה הנכונה היא לקחת הלוואות על חשבון התיק הפנסיוני, 
בין אם זה מתוך קרן הפנסיה, קרן השתלמות או פוליסות ביטוח. בדרך 
רוב  בשוק.  שיש  אחרות  הלוואות  לעומת  נוחים  מאוד  התנאים  כלל 
הציבור לא מודע לאפשרות הזו, ורובם מגלים את האופציה הזו כשהם 
מגיעים ליצרן הפנסיוני ואומרים שהם רוצים למשוך את הכסף. זהו כלי 
זול משמעותית. מבחינת הבטוחות, רשות שוק ההון הוציאה לפני מספר 
נמוכה,  יותר  הרבה  הנדרשת  הבטוחות  רמת  שבו  חדש  נוהל  חודשים 

כאשר לכל אחד מסוגי המוצרים נקבע מה האחוז מתוך התיק הפנסיוני 
ניתן לקחת". 

עו"ד איילת רגבים-כהנוב: חשוב להגביר 
את המודעות להשלכות השינויים, ולזכור 

שאנחנו במצב דינאמי, ומכאן לחשיבות 
ביצוע בקרות על ההפקדות 

במחלקת  שותפה  רגבים–כהנוב,  איילת  עו"ד  לדיון  הצטרפה  זה  בשלב 
חברות ניירות ערך ושוקי הון,  בהרצוג פוקס נאמן. רגבים–כהנוב פירטה 
התקופה  את  לצלוח  להם  שיעזרו  ולעובדים  למעסיקים  טיפים  שורת 

המאתגרת.
אמרה.  מודעות",  היא  זה  בדיון  המפתח  ומילת  המרכזית,  "ההמלצה 
העובדים  של  והן  המעסיק  של  הן  המודעות  בהגברת  לצורך  "כוונתי 
להשלכות על תיק החיסכון הפנסיוני והביטוחי של העובדים בנסיבות של 

פיטורים, חופשה ללא תשלום או הפחתת שכר", הסבירה. 
עוד הבהירה כי כפועל יוצא מן האמור, נכון להסב את תשומת הלב של 
העובד לחשיבות ההיוועצות עם בעלי רישיון בתחום - יועץ פנסיוני, סוכן 
מקצועי  ייעוץ  לקבל  מנת  על  וזאת  פנסיוני,  משווק  או  פנסיוני  ביטוח 
והחלטה מושכלת. כן ציינה כי בתקופה זו כפי שפורסם היו גורמים שנתנו 
ייעוץ על אף שאינם בעלי רישיון ובכך סיכנו את ציבור החוסכים. בהקשר 
לכך אף פורסמו אזהרות על ידי רשות שוק ההון והרשות לאיסור הלבנת 

הון ומימון טרור. לכן, חשוב להיות עירניים. 
"על  כי  כשציינה  לדיון,  חשובה  נוספת  נקודה  העלתה  רגבים-כהנוב 
המעסיקים להיות מודעים למגבלות המענה שביכולתם לספק לעובדים 
בתחום הפנסיוני בנסיבות של פיטורים, חל"ת והפחתת שכר. זאת, בשים 
לעובדים  להמליץ  רשאים  אינם  ובהתאם  רישיון,  בעלי  שאינם  לכך  לב 
לעזור  המעסיקים  ורצון  נכונות  אלה.  בסיטואציות  לנהוג  עליהם  כיצד 
ברורים מאליו, אולם הדרך הנכונה לסייע לאותם עובדים להתמודד עם 
שאלותיהם ומצבם היא לשוב ולהסב את תשומת ליבם לכך שלכל אחת 
התיק  על  השלכות  שכר(  הפחתת  או  חל"ת  )פיטורים,  מהסיטואציות 
בתחום.  מומחה  גורם  עם  להתייעץ  יהיה  נכון  ולכן  לבחון  שיש  הפנסיוני 
האמורות  הסיטואציות  ובין  המוצרים  בין  השונות  כי  לזכור  יש  בנוסף, 
מכאן  ואף  מקרה,  לכל  לספק  שניתן  הפתרונות  על  היא  אף  משליכה 
חשיבות ההיוועצות בגורמים מקצועיים. כמו כן, יש לקחת בחשבון שייעוץ 
שניתן לעובד אחד אינו מתאים בהכרח לעובד אחר ואין ללמוד מהאחד 

לאחר". 
בפני  להעלות  מומלץ  אשר  ציינה  רגבים-כהנוב  שעו"ד  נוספת  נקודה 
נדרשת  בו  מצומצם  זמנים  חלון  קיים  מהמוצרים  שבחלק  היא  העובד, 
הביטוחי  הכיסוי  הארכת  את  להסדיר  מנת  על  העובד  של  יזומה  פניה 
לפנות  חשיבות  יש  לחל"ת  ביציאה  הוותיקות  בקרנות  למשל,  כך  שלו. 
נוספת הינה במסגרת התיקון  בהקדם להסדרת הארכת הכיסוי. דוגמה 
שכר.  הפחתת  לעניין  הביטוחיים  הכיסויים  לתקנות  לאחרונה  שנערך 

המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד קודם

רמי דיין: "למרות שהתקנות קובעות שהכיסוי הביטוחי נכנס באופן אוטומטי, 
מכיוון שיכולות להיות בעיות בשאילתות שעושים היצרנים, ההמלצה היא 
שבכל מצב שבו עובדים יוצאים לחל"ת, לעשות פנייה אקטיבית ליצרנים 

הפנסיוניים - קרנות הפנסיה או חברות הביטוח, ולראות שיש הסדרה ביטוחית 
הולמת בתקופת החל"ת והדברים לא נופלים בין הכסאות, כי אם חלילה וחס 

זה קורה, לסדר את זה אחר כך זה קצת בעייתי"
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"על פי התיקון, עובד החפץ בהסדרת המשך הכיסוי הביטוחי שלו, נדרש 
ליזום פניה לחברת הביטוח בתוך שלושה חודשים ממועד הפחתת השכר, 
ולעדכן אותה האם ברצונו להמשיך את הכיסוי הביטוחי באמצעות ניכוי 
של  יזומה  הפקדה  באמצעות  או  בקופה  הצבורה  מיתרתו  הכיסוי  עלות 
עלות זו. לכן, מוצע להנחות את העובדים ליזום פניות לגופים המוסדיים 
התנאים  מה  לברר  במטרה  האפשר,  ככל  מוקדם  הרישיון  לבעלי  או 

והאפשרויות העומדות בפניהם לצורך שימור הכיסוי הביטוחי שלהם". 
רגבים-כהנוב הזכירה כי אנחנו נמצאים בעידן של חופש בחירה, בו לעובד 
שליטה על תיק החיסכון הפנסיוני שלו. יחד עם זאת ציינה כי חשוב להביא 
מנת  על  ליבו,  תשומת  את  ולהסב  העובד  בפני  האמורים  הדברים  את 

שיוכל לשלוט בתיק זה בצורה מושכלת. 
נקודה נוספת שציינה נגעה לנושא המשיכות. "עודכנו ממספר מעסיקים 
שעובדים ביקשו למשוך כספי פיצויים או תגמולים. גם במקרה זה נזכיר 
למעסיק  יהיה  נכון  בהחלט  אולם  לייעץ,  רשאים  אינם  המעסיקים  כי 
לנוכח  מקצועי  לגורם  לפנות  לעובד  להמליץ  כאמור  במקרים  הנתקל 
להשית  עלולות  כאמור  משיכות  הפנסיוני.  עתידו  על  זו  פעולה  השלכות 
בכיסויים  לפגיעה  או  פנסיוניות  זכויות  של  לאבדן  להביא  מיסויי,  קנס 
ביטוחיים. גורם מקצועי יוכל לסייע לעובד הזקוק לכספים לבחון חלופות 
אחרות. כך למשל, לאחרונה פרסמה רשות שוק ההון תיקון לחוזר בנושא 
מתן הלוואות לעמיתים מתוך היתרה הצבורה בקופה. התיקון הרחיב את 
את  לפרוס  האפשרות  במסגרת  אם  אלה,  הלוואות  לנטילת  האפשרויות 
ההלוואה על פני 15 שנים, במקום 7 שנים, ואם במסגרת אפשרות למקבלי 
קצבה בתנאים מסוימים לקבל הלוואה של עד 50% מהיתרה )במקום עד 
גובה של 30% מהיתרה, אפשרות שהיתה קיימת אף קודם לתיקון לחוזר(".
רגבים-כהנוב  ההפקדות.  על  לבקרות  נוגע  לציין  שביקשה  נוסף  טיפ 
שינויים  ישנם  ומשכך  דינאמי  במצב  אנחנו  הדברים  מטבע  כי  הסבירה 
לגופים  ההפקדות  על  המעסיק  דיווחי  זה  במצב  בהפקדות.  תכופים 
המוסדיים לאו דווקא תואמים את הפקדות החודש הקודם. לפיכך, חשוב 
להקפיד על נכונות הנתונים המוזנים בשים לב לשינויים בהם, וכן לבצע 
בקרות על ההפקדות. בהחלט מוצע לגייס את מנהלי ההסדר והגורמים 
בקרה  ולבצע  בתהליך  לסייע  בשירותיהם(  שנעזרים  )ככל  המתפעלים 
בתיקונים  כרוכות  יהיו  לימים  אשר  מטעויות  להימנע  מנת  על  מוגברת, 

רטרואקטיביים. 
וההנחיות",  הרגולטוריים  הפרסומים  אחר  לעקוב  יש  כמובן,  "בנוסף, 

ציינה רגבים-כהנוב.
14 המפורסם. "היו שנים שקיימנו  כאן הרחיבה עו"ד ג'רבי אף על סעיף 
או  כדאי  האם  השאלה  על  עובדים  ועם  מעסיקים  עם  שיחות  מעט  לא 
14. אחד היתרונות של הסעיף בא לידי  לא כדאי לאמץ את הסדר סעיף 
ביטוי בתקופת משבר. למעסיק שלא אימץ את סעיף 14 יש בעיה כפולה. 
הקופות  גם  ושנית  שגרה,  של  במצב  מאשר  מפוטרים  יותר  יש  ראשית, 
נמצאות בתקופה של שפל. כפועל יוצא, הסכום שמעסיק יידרש להשלים 
למפוטרים שאין להם סעיף 14 יהא מאוד גבוה. על אף שהמעסיק הפקיד 

שוק  מצב  עם  מרובים  פיטורים  של   שילוב  תקינה,  בצורה  השנים  כל 
שנמצא בשפל, מביא לסיטואציה מאוד שלילית למעסיק, בעלת השלכות 
בהעדר  למעסיקים  יתרונות  קיימים  שעדיין  הגם  משמעותיות.  כלכליות 
חושבת  אני  השנים.  במהלך  ומצטמצמים  הולכים  שהם  נראה   ,14 סעיף 

שהקורונה חידדה את משמעותו  של סעיף 14".

רונן טוב: הפערים במספר בעלי השכר הגבוה 
בין ביטוחי המנהלים לקרנות הפנסיה – לא 

נתפסים 
הניהול  בדמי  משמעותי  לשינוי  הביאו  המחדל  וברירת  הפנסיה  קרנות 

אותם משלמים החוסכים, גם בקרנות המסורתיות יותר. 

תחת  כעת  שנמצאת  הפורשים,  לאוכלוסיית  בשורה  גם  יש  האם  רונן, 
זרקור?

טוב: "בהחלט. אין ספק שההשפעה של קרנות ברירת המחדל על המחיר 
שנהנה  מי  עכשיו  עד  מורגשת.  שלנו  הפנסיה  עבור  משלמים  שכולנו 
מהנחות היו בעיקר ארגוני עובדי גדולים או מעסיקים גדולים, והיום כל 

עובד שבוחר יכול ליהנות מדמי ניהול מופחתים. 
לסוכנים  גם  אבל  למעסיקים  פונה  אני  וכאן  החמצנו,  שקצת  "מה 
המחדל  ברירות  הסכמי  או  התקנות,  הפנסיונרים.  נושא  הוא  וליועצים, 
שנחתמו בין היצרנים לבין המדינה, קבעו שגם הפנסיונרים וגם מי שעומד 
לפרוש יכולים ליהנות מאוד מהוזלה. הפרקטיקה הייתה עד היום שגם אם 
נהנית מדמי ניהול אטרקטיביים מאוד לאורך השנים, ברגע שהגעת לגיל 
וזה לא קרטל חלילה  יוצא מהכלל  הפרישה דמי הניהול אצל כולם, בלי 
הביטוח,  ובחברות  האחוז  למחצית  הפנסיה  בקרנות  מזנקים.  היו  וחס, 

כמעט אצל כולן, ל-0.6% מהצבירה. 
"התקנות החדשות מוזילות את דמי הניהול מהצבירה מ-0.5% ל-0.3%. 
כדי לסבר את האוזן גבר שמגיע לגיל 67 עם צבירה של 2 מיליון שקלים, 
פער  אז  לחודש,  שקלים  אלפים   10 של  גודל  בסדר  קצבה  על  מדובר 
שקלים  ל-250  להגיע  ויכול  שקלים  מאות  כמה  הוא  ל-0.3%   0.5% בין 
מהסיבה  רק  השנים,  לאורך  שקלים  אלפי  עשרות  אומר  זה  לחודש. 
לקרן  יגיע  מבוטח  אם  אחר.  או  כזה  פנסיוני  בגורם  בחר  שהמבוטח 
לו  יורידו  יותר,  אטרקטיבית  הצעה  לו  שיש  אותה  ויעדכן  שלו  הפנסיה 
את דמי הניהול בקרן שלו. לכן, הייתי מצפה לראות הרבה יותר פורשים 
שמודעים לכך. בקרנות הפנסיה ברירת המחדל מחויבים לכך, הקרנות 

לא עושות טובה למבוטח".

היא  פנסיה  קרן  האם  המוצרים.  בין  ההבדלים  על  הרבה  מדברים 
אטרקטיבית רק לבעלי שכר נמוך?

טוב: "קרנות הפנסיה אכן נתפסות כמתאימות יותר לבעלי שכר נמוך 
שדווקא  זה,  את  להוכיח  ואפשר  מתברר  אבל  כחול,  צווארון  ובעלי 

המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד קודם

עו"ד איילת רגבים-כהנוב: "בחלק מהמוצרים קיים חלון זמנים מצומצם בו 
נדרשת פניה יזומה של העובד על מנת להסדיר את הארכת הכיסוי הביטוחי 

שלו. כך למשל, בקרנות הוותיקות ביציאה לחל"ת יש חשיבות לפנות בהקדם 
להסדרת הארכת הכיסוי. דוגמה נוספת הינה במסגרת התיקון שנערך לאחרונה 

לתקנות הכיסויים הביטוחיים לעניין הפחתת שכר. על פי התיקון, עובד החפץ 
בהסדרת המשך הכיסוי הביטוחי שלו, נדרש ליזום פניה לחברת הביטוח בתוך 

שלושה חודשים ממועד הפחתת השכר"
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ההטבה גדולה יותר למי שהצבירה שלו והשכר שלו גבוהים יותר. אנחנו 
נמצאים היום בעולם פנסיוני, ואני לא מדבר בגנות אף מוצר כי לכל מוצר 
יש את היתרונות שלו, אבל בביטוחי המנהלים החדשים אין יותר הבטחה 
לגיל  עד  מוזלים  ניהול  דמי  ולא  מיועדות  אג"ח  בהם  אין  חיים,  לתוחלת 

הפרישה. לכן ההטבה בדמי ניהול מוזלים היא דרמטית. 
"למי שלא מכיר את המספרים, בקרנות הפנסיה החדשות יש סדר גודל 
מיליארד שקלים. בקרנות הכלליות, הרובד השני  יותר מ-400  של קצת 
של יותר מפעמיים השכר הממוצע במשק, נצברו עד היום מאז שהקימו 
את הקרנות החדשות לפני 25 שנה 8 מיליארד שקלים בלבד. זה לא נתפס. 
בקרנות  שחוסכים  גבוה  שכר  בעלי  יותר  הרבה  לראות  מצפה  "הייתי 
פנסיה  קרנות  לבין  מנהלים  ביטוח  בין  הפערים  עדיין  אבל  הפנסיה, 
גבוה  נכון אם בעלי שכר  והיה  גבוה הם חד-חד ערכיים  אצל בעלי שכר 
במשק,  הממוצע  השכר  פעמיים  מעל  ששכרו  חדש,  לעובד  בודקים.  היו 
עבודה  כושר  לאבדן  גם  מלאים  כיסויים  עם  משלימות  קרנות  היום  יש 
בטח  אותו.  לבדוק  מראוי  שיותר  טוב  פתרון  בהחלט  מוות,  למקרה  וגם 

בתקופות משבר כשאנחנו מבקשים להגדיל את הפנסיה".

לפני סיום, איילת, יש עוד חידוש שאת רוצה להתייחס אליו?
רגבים-כהנוב:  "חשוב לשים לב גם לפרסומים נוספים שהיו בעת האחרונה. 
בידי  המעסיקים,  בממשק  ממוכן  דיווח  העברת  לנושא  נוגע  מהם  אחד 
10 עובדים. למעסיקים כאמור ניתנה דחייה  4 עד  מעסיקים קטנים, עם 

בנושא למהלך 2021".
פגישת  בתום  למעסיק  ההנחיות  מסמך  למתן  הנוגעת  ההוראה  "בנוסף, 
לתוקף  ותיכנס  היא  אף  נדחתה  לקוח,  עם  רישיון  בעל  שמקיים  ייעוץ 

במהלך פברואר 2021".
כספי  העברת  לצורך  אשר  למעסיקים  נוגעת  שציינה,  נוספת  נקודה 
להיעזר   בחרו  המוסדיים  לגופים  עובדיהם  בגין  הפנסיוניות  ההפקדות 
מכבר  זה  הורתה  ההון  שוק  רשות  רישיון.  בעלי  של  נאמנות  בחשבונות 
בחשבונות  להיעזר  עוד  ניתן  יהיה  לא  מסוים  שבשלב  שפרסמה  בחוזר 
ההפקדות  כספי  את  להעביר  יצטרכו  שהמעסיקים  כך  אלה,  נאמנות 
ביחס   2021 לפברואר  נדחתה  זו  הוראה  גם  במישרין.  המוסדיים  לגופים 
למעסיק המעסיק מעל 100 עובדים וכעבור שנה נוספת למעסיק המעסיק 

פחות מ-100 עובדים.

את  תופסים  ובהשלכותיה  בקורונה  העיסוק  זו  בתקופה 
זאת,  עם  העבודה.  יחסי  במישור  הלב  תשומת  מרבית 
החלטות  לעבודה  הדין  בתי  ניפקו  האחרונים  בחודשים 
חשובות גם בסוגיות אחרות, הקשורות ליחסי עובד מעביד 
בהיבט הפנסיוני. עו"ד אורלי ג'רבי, שותפה, ראשת מחלקת 
דיני עבודה ויחסי עבודה בהרצוג, פוקס נאמן, סקרה בפתח 
חשובים  דין  פסקי  שני  בעדיף,  חי  בשידור  שהועבר  פאנל 

שניתנו ב-31 במרץ וב-5 באפריל.
פסקי  לאותם  המעסיקים  לב  תשומת  את  להפנות  ביקשה  ג'רבי  עו"ד 
דין, והמליצה להתעמק בהם. שאלת הזכאות לרווחים הנצברים על רכיב 
הפיצויים העסיקה רבים לאורך השנים. לאחרונה,  שאלה זו נדונה  בבית 

הדין הארצי לעבודה במסגרת פסק הדין 'החברה למוסדות 
תיזקף  מי  לזכות  השאלה  עלתה  זה  דין  בפסק  חינוך'. 
הפיצויים  לרכיב  המעסיק  הפקדות  של  הריאלית  התשואה 
"האם  הדין.  בפסק  שנדונה  מנהלים  ביטוח  בפוליסת 
הצבור,  הפיצויים  מרכיב  חלק  תהווה  הריאלית  התשואה 
באופן שהיתרה להשלמה על ידי המעסיק תהיה קטנה יותר, 
או שתוסט לרכיב התגמולים, וכך לא תיכלל במסגרת רכיב 
הפיצויים, ובעקבות זאת היתרה שתידרש מהמעסיק תהיה גדולה יותר", 

הציגה ג'רבי את השאלה שעמדה במרכז הדיון המשפטי.
פסק הדין עוסק בעובדת שעבדה משנת 83 עד 2015 בהיקפים משתנים של 
משרה. בשנת 93 נפתחה לה פוליסת ביטוח מנהלים משתתפת ברווחים 

המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד קודם

רונן טוב: "הייתי מצפה לראות הרבה יותר בעלי שכר גבוה שחוסכים בקרנות 
הפנסיה, אבל עדיין הפערים בין ביטוח מנהלים לבין קרנות פנסיה אצל בעלי 

שכר גבוה הם חד-חד ערכיים והיה נכון אם בעלי שכר גבוה היו בודקים. לעובד 
חדש, ששכרו מעל פעמיים השכר הממוצע במשק, יש היום קרנות משלימות 

עם כיסויים מלאים גם לאבדן כושר עבודה וגם למקרה מוות, בהחלט פתרון טוב"

למי תיזקף התשואה על הפקדות המעסיק לפיצויים? 
שני פסקי דין

עו"ד אורלי ג'רבי סוקרת החלטות דרמטיות של בתי הדין 
לעבודה בעלות השלכות כלכליות משמעותיות
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המשך בעמוד הבא

הפדיון  ערכי  שנוסחת  נכתב  הפוליסה  מנספחי  אחד  במסגרת  בהראל. 
ההשקעות  תוצאות  פי  על  שמשוערכות  הפרמיות  מבין  הנמוכה  תהיה 
נקבעה בפוליסות  זו  נוסחה  או הפרמיות בצירוף הפרשי הצמדה למדד. 
לא  העבודה  יחסי  במסגרת  כי  יצוין  ל-2004.   1993 השנים  בין  שהופקו 
הפיצוי  לגובה  רלוונטית  נוסחה  איזו  להחלטה   .14 סעיף  הסדר  נכלל 
היתה משמעות רבה בנסיבות המקרה, כיוון שסך הפיצויים שנצברו עמד 
כשסך  למדד,  ההצמדה  נוסחת  פי  על  שקלים  אלף  כ-215  של  סכום  על 
הפיצויים לצורך מס עמד על כ-340 אלף שקלים. כלומר, המדובר בפער 

של כ-50%, ולכך ודאי השלכות משמעותיות.
בתיק  השופטת  לעבודה.  האזורי  הדין  בית  של  לפתחו  הובאה  זו  סוגיה 
צידדה בעמדת העובדת ונימקה בכך שיש להידרש ללשון הפוליסה, לפיה 
יש לכלול את הפרמיות וההצמדה למדד. היא נאחזה בעדותה של הממונה 
לפניות הציבור בהראל, שהסבירה, בין היתר, כי מדובר היה בפרקטיקה 

מקובלת בפוליסות אלה באותה תקופה. 
"בית הדין הארצי אף הוא קבע שהצדק עם עמדת העובדת, וזאת בפסק 
המעסיק  מטענות  אחת  הדברים.  מהלך  את  הסוקר  ומפורט  מנומק  דין 
היתה כי אינו צד לפוליסה, שכן הצדדים לה הם העובדת וחברת הביטוח. 
בחוזה  המדובר  כי  וקבע  זו  לטענה  התייחס  פוליאק  רועי  השופט  כבוד 
משולש, ונתמך בכך שלמעסיק הייתה דאז שליטה על המוצר אליו הופנה 
העובד. פוליאק הוסיף כי לו היו יוצאים כנגד תכניות ביטוח אלה לפני 25 
באופן  התגמולים  לרכיב  הפיצויים  רווחי  את  מסיטות  שהן  כך  על  שנה, 
הפוגע בצורה מאוד קשה במעסיק, סביר שהדבר היה נשקל, אולם קיים 
נפסק  זה  דין  בפסק  לבסוף,  שנה.   25 בחלוף  הדברים  את  לתקוף  קושי 

שהתשואה הריאלית לא מהווה חלק ממרכיב הפיצויים, על אף שלתוצאה 
זו השלכות כלכליות משמעותיות על המעסיקים, ועל אף שהעובד זוכה 
על שוק ההון  "בנוסף, עמדת הממונה  ג'רבי.  כפולה", אמרה  בזכייה  פה 
הפוליסה  פי  על  לפיה  העובדת,  בעמדת  היא  אף  תמכה  וחסכון  ביטוח 
לצורך חישוב  אינה חלק מרכיב הפיצויים  המדוברת התשואה הריאלית 

הפיצויים הסטטוטוריים", הוסיפה ג'רבי. 
לפוליסות  מתייחס  הדין  פסק  כי  לזכור  שיש  ג'רבי,  הבהירה  זאת,  עם 
זו יש חריגים. כבוד השופט  בתנאים מאד מסוימים. בנוסף, גם לפסיקה 
דנן,  במקרה  כלל  שנקבע  העובדה  חרף  כי  הדין,  בפסק  הסביר  פוליאק 
אשר  חוזיות  טענות  להעלות  ניתן  ולכן  חוזי,  בהסדר  שמדובר  לזכור  יש 

עשויות לשנות את תוצאת הדיון במקרים אחרים. 

ניתן פסק הדין בפרשת  ימים לאחר מכן,  ורק חמישה  נושא,  עוד באותו 
הוט מובייל. "כאן דובר על פוליסת ביטוח של מגדל מסוג 'יותר'. מדובר 
2012, לו פתחו פוליסה לפיצויים בשנת  72 עד  היה בעובד שעבד משנת 
הנצברים  לרווחים  הזכאות  בעניין  דומה  שאלה  עלתה  הפרק  על   .1988
על רכיב הפיצויים, אלא שבפסק דין זה התוצאה הייתה הפוכה. גם בבית 
זה עיתוי  כי במקרה  ציינו השופטים  וגם בבית הדין הארצי  הדין האזורי 
הוצאת הפוליסה, שנת 1988, היה לפני שנקבעה אותה נוסחת ערכי פדיון 
המייצרות  אחרות  לנסיבות  ומכאן   )1993 שנת  לפני  )קרי  לעיל  שנזכרת 
ובהתאם  פיצויים בלבד,  תוצאה שונה. בנוסף, בפוליסה הנדונה הופקדו 
הרבה  החשיבות  מכאן  בתגמולים.  הפיצויים  עירוב  בעיית  התעוררה  לא 

בבחינת כל מקרה לגופו", ציינה ג'רבי.

שולחים הודעת וואטסאפ
למספר 03-9076010
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