
"העובד מצפה מהמעסיק 
להגנה וכיסוי פנסיוני"

יעל גרינולד, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים 
פנסיה וגמל

"מודעות הציבור 
לחיסכון הפנסיוני עולה"

גיא קריגר, מנכ"ל מנורה מבטחים 
פנסיה וגמל 

"כשקרן הפנסיה גדולה, 
ההוצאה למבוטח קטנה"
פרופ' דויד לייזר, המרכז לפנסיה ביטוח 

ואוריינות באוניברסיטת בן גוריון 

גדולים במשק  כ-150 נציגי מעסיקים 
השתתפו בכנס עדיף, בשיתוף מנורה 
והמרכז  וגמל  פנסיה  מבטחים 
באוניברסיטת  פיננסית  לאוריינות 
בן גוריון. הכנס, שנערך באולם קמילו 
שברמת אביב, התקיים בשלהי תקופה 
רפורמות  של  ביישומן  המתאפיינת 

משמעותיות בתחום הפנסיוני. 
כנס המעסיקים 2017 הציג את עיקרי 
משמעותם  ואת  הפנסיוניים  השינויים 
עבור המעסיק, במטרה לתת למעסיק 
נכונה  להתנהלות  מעשיים  כלים 
הוצגו  בכנס  זאת,  לצד  החדש.  בשוק 
כלים המסייעים למעסיק לנווט ולקבל 
החלטות אל מול התהיות המתעוררות 
לבחור  כיצד  ביניהן:  הנוכחי,  בעידן 
קרן פנסיה? למי מתאימה קרן ברירת 
קרן  בין  ההבדלים  מהם  מחדל? 
פנסיה גדולה לקטנה ומהי ההיערכות 
ההסדר  לתפעול  ממנו  הנדרשת 

הפנסיוני?
של  הראשי  העורך  נוריאל,  עופר 
"אין  כי  הכנס  בפתיחת  אמר  עדיף, 
יישום  שנת  הייתה   2017 זו  כי  ספק 
בכל  לכת  מרחיקות  רפורמות  של 
יוצא  וכפועל  הפנסיוני  לעולם  הקשור 
שעוקב  מי  מעסיק.  עובד  ליחסי  מכך, 
אחרי מהדורות החדשות, בטח שם לב 
לפני  שעד  הפנסיוניים,  הנושאים  כי 
עשור נידונו רק בעיתונות המקצועית 
בעיתונות  גם  ובהדרגה  הענפית, 
ומגיעים  החוצה  פורצים  הכלכלית, 
המיינסטרים.  לעיתונות  ויותר  יותר 
מסתבר  הנרחבת,  החשיפה  למרות 

עדיין  העובדים  של  המוחלט  שרובם 
מקצוע  לאנשי  וזקוקים  בורות  מגלים 

שיסיעו וידריכו אותם בתחום". 
"נכון, אתם המעסיקים יכולים להסתפק 
ולוודא  הפנסיוניים  הכספים  בהעברת 
כי הם  נקלטו כראוי. עם זאת, על פי 
חברת  ידי  על  לאחרונה  שנערך  סקר 
אולג'ובס )AllJobs( עולה שאתם עדיין 

אליו  כגורם  העובדים  ידי  על  נתפסים 
הם פונים בכל הנוגע לעולם הפנסיוני, 
הידע  את  להעמיק  אתכם  מחייב  וזה 

בתחום", אמר נוריאל.
הייתה  הדיונים  יום  את  שהנחתה  מי 
שלומית יהב, מנכ"לית מכללת עדיף. 
היא פתחה את הכנס במצגת שעמדה 
על שינויים משמעותיים שעבר העולם 

הפנסיה היא אינטרס של המעסיק
כנס המעסיקים 2017 הציג את עיקרי השינויים הפנסיוניים ואת משמעותם עבור המעסיק, 

במטרה לתת למעסיק כלים מעשיים להתנהלות נכונה בשוק החדש

והציפה  האחרונות,  בשנים  הפנסיוני 
היום,  בהמשך  למענה  שזכו  שאלות 
אנשי  ועל  המעסיק  על  מה  דוגמת 
אינו  העובד  כאשר  לעשות  המקצוע 
בר ביטוח? למי שייכים כספי הפיצויים 
בפוליסת הקצבה? וכן האם סעיף 14 
לפנסיה  צו ההרחבה  בשל  תמיד,  חל 

חובה?

כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 

עופר נוריאלשלומית יהב

המעסיק בעולם הפנסיה
מאחריות לפתרונות

המרכז לפנסיה, ביטוח ואוריינות פיננסית
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
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היא  שפנסיה  לנו  אומרים  הזמן  "כל 
עניין מסובך ואנשים לא רוצים להיכנס 
להם  לעזור  הוא  שלנו  התפקיד  לזה. 
הלקוחות  על  מסתכלים  וכשאנחנו 
שלנו אנו רואים שהם השתנו. אנחנו 
היכן  יודעים  שלנו  שהלקוחות  מצאנו 
רובם  נמצאים.  שלהם  החסכונות 
הניהול  דמי  גובה  מהו  יודעים  אפילו 
שהם משלמים", כך אמר גיא קריגר, 

מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל.
וגמל,  פנסיה  מבטחים  מנורה  מנכ"ל 
ציבור  שעבר  השינוי  על  שדיבר 
החוסכים בשנים האחרונות, ציין בפני 
שעלינו  "התפיסה  הכנס:  משתתפי 
בדואר  הדוחות  את  לאנשים  לשלוח 
למשל,  אנחנו  רלוונטית.  לא  כבר 
מכתבים  מיליוני  שנה  מדי  שולחים 

גם  היא  פנסיה.  רק  לא  היא  "פנסיה 
וביטוח  שארים(  )ביטוח  חיים  ביטוח 
לכן  נכות(.  )ביטוח  כושר עבודה  אבדן 
המעסיק.  של  אינטרס  היא  הפנסיה 
זהו כלי חשוב מאוד בידי משאבי אנוש, 
לעובדים,  יש  בהם  במצבים  למימוש 
לכן,  מוות.  או  נכות  בעיית  חלילה, 
יהיה  שהכיסוי  אינטרס  ישנו  למעסיק 
חובה,  פנסיית  יש  בו  בעולם  מוסדר. 

זוהי אף חובתו של המעסיק".

השיקולים  על  לייזר  עמד  בהרצאתו 
בבחירת קרן פנסיה – גדולה או קטנה. 
לגודל.  היתרונות  הוא  המפתח  "מושג 
קבועה  הוצאה  היא  מחשב  מערכת 
יותר,  גדולה  היא  שהקרן  ככל  בעיקר. 
היא  למבוטח  הממוצעת  ההוצאה 
קטנה יותר, ואז אפשר להעניק שירות 

יש  גדולה  לחברה  בנוסף,  יותר.  טוב 
משפטי  ייעוץ  למשל,   – ניהולית  יכולת 
בזמן  לגיבוי  לדאוג  יכולת  לה  יש  טוב. 
יכולת  לה  יש  קטסטרופה.  או  משבר 
לעשות ביטוחי משנה במקצועיות. היא 
להיכנס להשקעות שקרן קטנה  יכולה 
היריעה  קצרה  להן.  מסוגלת  אינה 

מלתאר את מה שקרן גדולה עושה".

המעסיק  של  הגדול  "האתגר 
שוק  רשות  של  לרפורמה  בהתייחס 
ההון הוא למצוא את האיזון בין הרצון 
והצורך שלו להעמיד לרשות העובד 
הסדר פנסיוני טוב שיעמוד בדרישות 
המוחלט  האיסור  לבין  הרגולציה, 

להתערב בבחירות העובדים".
הנוקשים  הכללים  סדוביץ,  לדברי 
פנסיה  קרן  לבחירת  מכרז  לעריכת 
המעסיק,  ידי  על  מחדל  ברירת 
הכוללים שקלול דמי ניהול ותשואות 
אינם  האוצר,  של  השירות  ומדד 
אפשרות  המעסיק  בידי  מתירים 
"המעסיק  בעצמו.  זאת  לבצע 
ליועץ פנסיוני שיערוך  לפנות  נדרש 
כי  יתכן  בנוסף  המכרז.   את  עבורו 
פרמטרים  מעניינים  המעסיק  את 
מפרט  או  הקרן  גודל  כמו  נוספים, 
ההסדר,  ולניהול  לעובדים  השירות 
קרן  בבחירת  אפשריים  אינם  ואלה 

ברירת מחדל.
העובדים  מרבית  כי  עולה  שני  מצד 
עבורם  שישיג  המעסיק  על  סומכים 
יותר מזה שיוכלו  הסדר פנסיוני טוב 

להשיג בעצמם". 

עבודה  מקום  בכל  כי  הדגישה  סדוביץ 
מעוניינים  שאינם  עובדים  גם  ישנם 
הרפורמה  ולכן  המעסיק,  בבחירת 
מאפשרת להם לפנות  לגורם פנסיוני 
המעסיק  את  מחייב  זה  מצב  שיבחרו. 
לצרכיו,  מתאים  תפעולי  גורם  לבחור 
ועליו לשקלל בבחירה את הפרמטרים 
לטפל  ויכולת  הממשק  טיב  מחיר,  של 
במשובים.  "מודעות העובדים לתנאים 
בהם,  הבסיסי  והצורך  הפנסיונים 
במקום  העובד  של  הצרכים  במדרג 
למנף  למעסיק  מאפשרים  העבודה, 
הגברת  לצורך  טוב  פנסיוני  הסדר 
להשקיע  העובד  של  המוטיבציה 

בחזרה בקום העבודה", סיכמה.

למבוטחים שלנו, אבל העולם שכולנו 
דיגיטלי  עולם  הוא  כיום  אליו  הולכים 
ובעיקר לטלפון הנייד. אפילו לא עולם 
אנחנו  שלנו  למייל  גם  כי  מיילים  של 
נכנסים פחות מאשר בעבר. אין מנוס 
וכולנו נגיע לשם. גם אתם כמעסיקים 

של  השכר  תלוש  את  בקרוב  תעבירו 
לטלפונים  דיגיטלי  באופן  העובדים 

הניידים".
שהביאה  לרפורמה  התייחס  קריגר 
להפרדת השיווק מהתפעול הפנסיוני: 
הנחה  לתת  רצו  ההון  שוק  "ברשות 
המעסיק  הכנסת  תוך  לעובד  נוספת 
כי  לציין  חייב  אני  הזה.  לתוך התהליך 
הדיווח  תהליך  וכי  מורכב  די  הנושא 
וייקח עוד זמן כמו בהרבה  אינו פשוט 
רפורמות, עד שמלוא השחקנים יתאימו 
את עצמם לכך. בכל אופן, גם תהליך 

גיא קריגר: "מודעות הציבור לחיסכון הפנסיוני עולה"
מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל התייחס בכנס למודעות הציבור לחיסכון הפנסיוני | 

"דמי הניהול הם אכן פרמטר חשוב, אבל לא צריך להסתכל תמיד אך ורק על המחיר"

"ככל שקרן פנסיה גדולה 
יותר, ההוצאה למבוטח 

קטנה יותר"

"האתגר הגדול של 
המעסיק הוא למצוא 

את האיזון הנכון"

אשר  הניהול  בדמי  לירידה  מוביל  זה 
נגבים מהעמיתים ומהמבוטחים". 

קריגר נשאל על ידי אחד המשתתפים 
דמי  של  לחשיבותם  באשר  בכנס 
בעת  היחיד  הקבוע  כפרמטר  הניהול, 
הניהול  "דמי  פנסיוני.  מוצר  בחירת 
הם אכן פרמטר חשוב, אבל לא צריך 
המחיר,  על  ורק  אך  תמיד  להסתכל 
כפי שלא קונים תמיד את הטלפון הכי 
שמסתכלים  נוספים  דברים  יש  זול. 

עליהם", הסביר קריגר.  גיא קריגר

פרופ' דויד לזר

לילך לוי סדוביץ

גיא קריגר, מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל

פרופ' דויד לייזר, המרכז לפנסיה ביטוח 
ואוריינות באוניברסיטת בן גוריון

לילך לוי סדוביץ, מנהלת הפיתוח העסקי 
במנורה מבטחים פנסיה וגמל

המעסיק בעולם הפנסיה
מאחריות לפתרונות

המרכז לפנסיה, ביטוח ואוריינות פיננסית
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
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הרפורמה?  מטרת  הייתה  "מה 
הפנסיוניות  הזכויות  רישום  הבטחת 
שמפקיד  הכספים  בגין  העובדים  של 
על  המעסיק  חבות  ומילוי  המעסיק, 
בשנתיים  בחנו  בקלריטי  אנו  חוק.  פי 
משובים  אלפי  עשרות  האחרונות 
בגין  המוסדיים  מהגופים  שהתקבלו  
אחד  מעסיקים.   אלפי  של  דיווחים  
הדברים שלמדנו כבר מהרגע הראשון 
בין  רציניים  פערים  שקיימים  היה 
השכר  בתוכנת  המתבצעים  הניכויים 
ובין מבנה המוצר בגוף המוסדי. למידע 
הפקדות  לגבי  גם  רבה  חשיבות  זה 

ורישום הזכויות טרום הדיווח האחיד".
החל  התפעול  הליך  את  סקר  הוא 

היום  כל  במשך  מחוברים  "אנחנו 
לדיגיטל ולכן גם הצרכים שלנו השתנו. 
לאינטרנט.  נולד  החדש  הצרכן 
הלקוחות רוצים להיות בשליטה מלאה 
האפשרויות  ומהן  ישנו  מה  ולדעת 
שלהם. לקרוא ולרכוש בכל מקום ובכל 

זמן, דרך הנייד שלהם". 
חוויה  לייצר  וכדי  חוויה  "הם מחפשים 
אני כיצרן צריך לדעת מה המוצר שלי, 
מצפה,  הזה  הקהל  ולמה  הקהל  מי 
הם  חוויה  להם  לייצר  אצליח  אם  כי 
כנראה יישארו איתי. מחקרים מראים כי 
2/3 מהאוכלוסייה מוכנים לשלם יותר 
וכשאנחנו  ועבור פשטות.  חוויה  עבור 
של  לעולמם  הזה  הדיון  את  מעבירים 
וכדומה,  ביטוח, בתי השקעות  חברות 
המשמעות היא שאי אפשר להתייחס 
כמוצר שמתאים  למוצר הפנסיה  יותר 
המוצר  את  להתאים  יש  אלא  לכולם, 
למהנדסים,  למורים,  וקהל.  קהל  לכל 
זיהינו  במנורה  אנחנו  הייטק.  לאנשי 
לכל  ומתאימים  רב  זמן  לפני  זה  את 

כדי  לו.  שמתאימה  החבילה  את  קהל 
שזה יעבוד, ותוכלו לקבל את השירות 
לפתח  חייבים  לו,  מצפים  שאתם 
מבוטח  אצלנו,  דיגיטלית.  מעטפת 
את  כמעט  לעשות  יכול  פנסיה  בקרן 
ואנחנו  דיגיטלי,  באופן  הפעולות  כל 
מתקדמים לכיוון של ריכוז כל הפעולות 
נוספת  חשובה  נוקדה  אחד.  במקום 
החדש  הצרכן  זמן.  לאורך  ליווי  היא 
ואנחנו  עבודה,  שנתיים  כל  עובר 
העבודה  למקום  גם  אותו  מלווים 

החדש שלו". 

פיצויי  לחוק   14 סעיף  של  "מעמדו 
פיטורים  לפיצויי  והפקדות  פיטורים, 
ממשיך להתעצם. במסגרת זו, הסעיף 
הדין  בתי  בפסיקת  להידון  ממשיך 
 - שונות  שאלות  ולהציף  לעבודה 
דוגמת פסק דינו החדש של בית הדין 
מעמד  שאלת  בעניין  לעבודה  הארצי 
רווחי הקופה ברכיב פיצויי הפיטורים - 
ואף עלתה הצעת חוק להחילו באופן 

מלא ומחייב על כלל המשק.
"הרפורמות המקיפות בתחום הפנסיה 
מצד  היערכות  לחייב  ממשיכות 
יחסי העבודה  המעסיקים, הן במישור 
תדירות  כאשר  התפעולי,  במישור  והן 
המעסיקים  את  מחייבת  השינויים 
על  האצבע  עם  ולהיות  להמשיך 

הדופק בנושא".
הבחירה  חופש  להטמעת  באשר 
מוצר  בבחירת  הן  לעובדים,  המוקנה 
רישיון  בעלי  בבחירת  והן  פנסיוני 
שלא  או  פנסיוני  ייעוץ/שיווק  לקבלת 
ג'רבי  אמרה  כאמור,  שירות  לקבל 

עם  תוקף  משנה  קיבל  זה  "נושא  כי 
ככלי  הפנסיוני  הצדק  קו  השקת 
אכיפה אפקטיבי בידי רשות שוק ההון 
ודיונים  סוגיות  והעלה  וחיסכון,  ביטוח 
בדבר  משפטיים  דיונים  לרבות  בשוק, 
נושא  זה.  בחירה  חופש  ותוכן  היקף 
הליכים  במספר  לדיון  הגיע  אף  זה 
ממתינים  עדיין  אנו  ואשר  משפטיים, 

לתוצאותיהם".

ובאיתחול  חדש  עובד  בקליטת 
העובדים  כלל  עבור  המערכת 

"התייחסות המעסיק למשובי הגופים המוסדיים - הנושא 
החשוב ביותר בתהליך תפעול מוצר פנסיוני"

"אי אפשר יותר להתייחס 
למוצר הפנסיה כמתאים 

לכולם"

"מעמדו של סעיף 14 לחוק 
פיצויי פיטורים ממשיך 

להתעצם"

התקציב  "סל  קביעת  דרך  בחברה, 
ועד  הפנסיוניות",  ההפרשות  של 
בסיום  העובד  עם  החשבון  לגמר 
לדבריו,  בחברה.   עבודתו  תקופת 
תפעול  בהליך  ביותר  החשוב  הנושא 
המעסיק  של  ההתייחסות  הוא  תקין 
למשובים, כיוון שבמשובים של הגופים 
בעיות  כלל  בדרך  מוצאים  המוסדיים 
יתר.  או  חסר  הפקדות   - בהפקדות 
התאמה  אי  על  שמתריעים  "משובים 
כספית הינם 'דגלים שחורים' שמציגים 
ככל  שבוצעו,  לטעויות  סימפטום 

הנראה, גם קודם", אמר כהן.

ירון כהן

ירדן פלד

עו"ד אורלי ג'רבי

ירדן פלד, מנהל מטה שיווק ודיגיטל, 
מנורה מבטחים פנסיה וגמל 

ירון כהן, מנכ"ל קלריטי שירותי תפעול

עו"ד אורלי ג'רבי, שותפה, ראש מחלקת דיני 
עבודה ויחסי עבודה במשרד הרצוג פוקס נאמן
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 

שכל  אומרים  מעסיקים  מאוד  "הרבה 
עוד הדרישה ממני היא טכנית, העובד 
כך  העבודה",  כל  את  לעשות  צריך 
אמר היועץ הפנסיוני רמי סגמן בשיח 
המעסיק  בהיערכות  שעסק  מומחים 
הגדול  האתגר  "לטעמי  ל-2018. 
ביותר של המעסיקים הוא לרכוש את 
אמון העובדים. האיש שנמצא בפרונט, 
קרי חשב השכר, צריך לרכוש את אמון 
העובד כדי שזה יבוא להתייעץ איתו", 

הוסיף סגמן.
שי עופרי, יועץ פנסיוני מרול יועצים, 
את  שאל  השיח,  רב  את  שהנחה 
מנורה  למנכ"ל  משנה  גרינולד,  יעל 
מבטחים פנסיה וגמל, מה התפקידים 
זה.  בעייתי  בעולם  המעסיקים  של 
"ברור שהרגולציה הייתה רוצה לראות 
הטכניים.  בצדדים  מתמקדים  אתכם 
יש  עדיין  שלמעסיקים  חושבת  אני 
הפנסיוני.  בנושא  מרכזי  תפקיד 
הסכם  יש  בעסק,  נקלט  עובד  כאשר 
מעבר  המעסיק,  ובין  בינו  פסיכולוגי 
להגנה  מצפה  עובד  הכתוב.  להסכם 
שלו.  לכיסויים  שידאג  מהמעסיק, 

היכן  יודעים  לא  עובדים  מאוד  הרבה 
אתם  אם  מנוהלים.  שלהם  הכספים 
רוצים לגלגל את האחריות לפתחו של 
אני, מצפים  וגם  אז העובדים,  העובד 
יש  זאת.  לעשות  כלים  להם  שתתנו 
לתת  אותנו,  כולל  גופים,  של  נכונות 
להם  שיאפשר  לעובדים  הידע  את 
כלים לבחור. ליווי של בעל רישיון מייצר 
אצל  רצון  שביעות  דבר  של  בסופו 

העובד.

שותפה,  רגבים-כהנוב,  איילת 
תחום  מנהלת  ההון,  שוק  מחלקת 
פוקס  בהרצוג  ארוך  לטווח  חיסכון 
את  להדיר  אפשר  האם  נאמן, 
את  ולהעביר  לגמרי  המעסיק 
בראייה  לעובד?   התהליך  כל 
הגדולה  הסכנה  איפה  משפטית, 

של המעסיק?
עולה  "בהחלט  רגבים-כהנוב: 
השאלה כיצד אפשר להגן על מעסיק, 
בתחום  עובדיו  עם  להיטיב  שרוצה 
הפנסיוני, כשהוא בוחר להיות מעורב 
יותר מולם בנושא. החשש שלנו הוא 

לשאלות  ישיב  אשר  כזה,  שמעסיק 
צעד  על  ממליץ  עצמו  ימצא  עובדיו, 
פנסיוני,  שיווק  שנתן  כמי  וייחשב 
על  רישיון  בעל  רק  לתת  יכול  שאותו 
מתי  הגבול?  עובר  איפה  אז  חוק.  פי 
לעובד  לעזור  רשאי  כמעסיק  אני 
כמעסיק  שלי  תשובה  ומתי  שלי 
יעוץ  ותיחשב  למטרה  לחטוא  עשויה 
יכולים  בהחלט  מעסיקים  פנסיוני? 
צריכים  אך  בתחום,  מעורבים  להיות 
להיות עם האצבע על הדופק ולהבין 
את גבולות הגזרה. הם יכולים למשל 
בשל  שלהם  המיקוח  מכח  ליהנות 
יותר  טובים  תנאים  ולהשיג  גודלם 
לעובדים בהתקשרות עם המוסדיים. 
כאמור,  תנאים  השגת  לאחר  גם  אך 
את  לכבד  צריך  התחתונה  בשורה 
חופש הבחירה של העובדים. בהחלט 
בדקנו  לעובדים,  לומר  כמעסיק  ניתן 
שקיבלנו  התנאים  אלה  אפשרויות, 
אם  לבחור  רשאים  ואתם  עבורכם, 
ולהצטרף  בהם  מעוניינים  אתם 
לגופים האלה  או לבחור כל מוצר וגוף 

אחר בעצמכם".

"העובד מצפה להגנה מהמעסיק, 
שידאג לכיסויים הפנסיוניים שלו"

יעל גרינולד, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל, אמרה כי עובדים רבים עדיין אינם 
בקיאים בנושא הפנסיוני | עו"ד איילת רגבים-כהנוב ציינה: בהתנהלות מעסיק מול עובד יש 
לכבד את חופש הבחירה, להכיר את גבולות הגזרה ולדעת מתי מענה עלול לעלות לגדר 

ייעוץ פנסיוני 

לעזור,  הרצון  את  גם  מבינה  "אני 
עומד  שהעובד  כשסבורים  בעיקר 
לא  בהחלט  אנחנו  טעות.  לעשות 
אומרים למעסיק שצריך לעמוד מהצד 
היא  שלנו  ההמלצה  עיניים.  ולעצום 
לעובד  ישיב  המעסיק  כזה  שמצב 
תשומת  הנחייתך,  את  שניישם  'לפניי 
פעולה  לעשות  מבקש  שאתה  ליבך 
הפנסיוני,  בתחום  השלכות  לה  אשר 
ולכן אנחנו ממליצים לך להיוועץ בגורם 
מקצועי בתחום. ככל שתבחר לעשות 
את הפעולה, אנחנו נכבד אותה כמובן 

בהתאם לדין". 
המעבר  הוראת  לעניין  ציין  עופרי 
שהתייחסה לקיומם של הסכמי ברירת 
כי הוא  ניהול מירביים,  מחדל עם דמי 
לא  הפנסיוניים  היועצים  ועמיתיו 
בעסקים  האחרונות  בשנים  נתקלו 
בהם משלמים דמי ניהול מרביים. "אני 
בטוח שאם נעשה בדיקה לא אמפירית, 
ונשאל אם כל עובד שלא מרוצה מקרן 
לקרנות  להצטרף  יכול  שלו  הפנסיה 
כל  לא  ברירת מחדל, התשובה תהיה 

כך מהר", ציין מנחה רב השיח. 

שיח מומחים: היערכות 
המעסיק ל-2018

יעל גרינולד, משנה למנכ"ל, 
מנורה מבטחים פנסיה וגמל

רמי סגמן, יועץ פנסיוני
עו"ד איילת רגבים-כהנוב, 
שותפה, מחלקת שוק ההון, 

מנהלת תחום חיסכון לטווח ארוך, 
הרצוג פוקס נאמן

מנחה: שי עופרי, יועץ פנסיוני - 
רול ייעוץ פנסיוני
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