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כ-200 מלקוחות איילון נאמנים גדשו 
לאחרונה  שנערך  הכנס  אולם  את 
ועסק בשינויים הרגלטוריים, ובכללם 
הדיווח,  תקנות  ליישום  ההיערכות 
ממשכורת  החל  לתוקפן  ייכנסו  אשר 
פברואר הקרוב. בכנס רב המשתתפים 
הרצו מיטב המומחים בתחום, שהציגו 
את עיקרי השינויים בביטוח הפנסיוני, 
ההון,  ובשוק  הבריאות  בביטוח 
מצד  הנדרשת  ההיערכות  את  ופרשו 
המעסיק, לצד פתרונות מנהל ההסדר 

בתמיכה, ביישום ובליווי מקצועי.  
בבלגן  יהיה  שהשוק  צופים  "אנחנו 
ולכן  התקנות,  כניסת  עם  קטן  לא 
בנו.  להסתייע  ללקוחות  ממליצים 
התיקים.  מבנה  את  מכירים  אנחנו 
כך  טכנית",  פעולה  רק  אינו  תפעול 
איילון  מנכ"ל  אלמקיאס,  אסף  פתח 
החברה,  שערכה  הכנס  את  נאמנים, 

בהפקת עדיף כנסים.
מעבירים  בחברה  כי  הסביר  הוא 
ולא  הפוליסה  ברמת  הפירעון  את 
עובד.  לכל  אחת  בשורה  מסתפקים 
יהיה  "יכול להיות שבעוד שנה המצב 
"אבל  אלמקיאס,  אמר  יותר",  פשוט 
כרגע זה הימור לבצע לבד את תפעול 

ההפקדות".
תמו  הגבייה  של  החדש  "בעולם 
רבים  מעסיקים  הידניות.  הרשומות 
הפקדות  את  באמצעותנו  יבצעו 
אחיד.  קובץ  באמצעות  התשלומים 
אולם  מורכב,  מאוד  התשלומים  שוק 
גדול",  יתרון  לרפורמה  יהיה  בהמשך 

הסביר מנכ"ל איילון נאמנים. 

להיערכות  חודש-חודשיים  "ייקח 
יהיה  השירות  בסוף  אולם  החברות, 

טוב יותר"
הבא  מהחודש  כי  הסביר  אלמקיאס 
לביטוח  בנפרד  העברה  תתבצע 
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ולקרנות  גמל  לקופות  מנהלים, 
יביא  החדש  "הממשק  פנסיה. 
למעסיק,  השירות  ברמת  לקפיצה 
בתהליכי  וליעילות  למהירות  לדיוק, 
דיווח התשלומים לקופות, הפוליסות 
חוזר  היזון  מתן  השונות,  והתכניות 
מהגוף המוסדי למעסיק. למרות שלא 
לתוקף  הכניסה  עם  מיד  היזון  נקבל 
עדיין  והחברות  היות  ההוראות,  של 
חודש- להן  ייקח  לשינוי.  ערוכות  לא 
יהיה  השירות  בסוף  אולם  חודשיים, 
לקבל  נוכל  עתה  בנוסף,  יותר.  טוב 
אופן  אחר  יותר  איכותית  בקרה 
קליטת התשלומים של עובדים", הוא 

ציין.

לדבריו, יש לבצע העברת התשלומים 
ימי  שבעה  עד  או  בחודש  ה-15  עד 
עסקים מתשלום המשכורת, המוקדם 
באיחור  שיגיעו  תשלומים  מבניהם. 
בתשואה,  או  פיגורים  בריבית  יחויבו 
לפי הגבוה מבניהן. אלמקיאס המליץ 
באמצעות  הכספים  את  להפקיד 
העברה בנקאית, מס"ב ולא באמצעות 

המחאה.

 12 לתיקון  התייחס  הוא  בנוסף 
הבהרות  לפרסום  ולהמתנה 
לעלויות  הנוגע  בכל  האוצר  מצד 
מהתיקון.  הנובעים  המעסיקים 
נמשיך  המחדל,  לברירת  "באשר 
את  ולסגור  כולכם  עם  להיפגש 
השוואת  ראשון  בשלב  הפינות, 
יכול  העובד.  ברמת  ההפקדות 
רק  הפרשיות  קופות  שנפתח  להיות 
הם  העודפים  שאם  כך  לעודפים, 
בפוליסה  ומדובר  במידה  אחוז,  חצי 
לאותו  רק  קופה  נפתח  ותיקה, 
שיעור", ציין בפני המעסיקים שנכחו 

בכנס.

"שוק התשלומים מאוד מורכב, אולם 
בהמשך יהיה לרפורמה יתרון גדול"

בכנס שערכה איילון נאמנים התייחס מנכ"ל הסוכנות, אסף אלמקיאס, לתקנות הדיווח ולתרומת מנהל 
ההסדר בתהליך. "בשוק ישרור כאוס בחודשיים הקרובים, תפעול אינו רק פעולה טכנית" 

 ביטוח אנשי מפתח
ושותפים בהנחות
משתלמות במיוחד

מקור: תקנות התשלומים לקופת גמל, ממשק מעסיקים - מדריך למשתמש, 
אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר <<

בכוונת האוצר ליישם את חובת הדיווח בשלבים, כמפורט: 
1.1.2016 - מעסיק מעל 100 עובדים.
1.7.2016 - מעסיק מעל 50 עובדים. 

1.1.2017 - מעסיק פחות מ-50 עובדים.

עובדים   5 לו  שיש  מעסיק  על  יחולו  לא  הדיווח  חובת  תנאי 
ופחות, העומד בתנאים המצטברים הבאים: 

1. המעסיק העביר לחברה המנהלת את הפרטים המזהים 
   של העובד, המעסיק, פרטי הקופה - והפרטים לא שונו.

2. ההפקדה זהה לאורך כל תקופת העבודה.

3. ההפקדה נעשית באמצעות כרטיס אשראי או בהוראת קבע.

4. החברה המנהלת אישרה למעסיק שלא לדווח במועד 
   ההפקדה מעסיקים.

2. ההפקדה זהה לאורך כל תקופת העבודה.

3. ההפקדה נעשית באמצעות כרטיס אשראי או בהוראת קבע.

במועד  לדווח  שלא  למעסיק  אישרה  המנהלת  החברה   .4
ההפקדה.

אסף אלמקיאס. "זה הימור לבצע לבד את תפעול ההפקדות"

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 זה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. עדיף אינה אחראית לתוכן המודעות.  

לפרטים יש לפנות 
לתומר בקשי 050-9922397
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"עד היום אין במדינת ישראל חוק ראשי 
לפנסיה, אלא צו הרחבה"

ראש  שותפה,  ג’רבי,  אורלי  עו"ד 
עבודה,  ויחסי  עבודה  דיני  מחלקת 
במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, 
במדינת  אין  היום  "עד  כי  הבהירה 
צו  אלא  לפנסיה,  ראשי  חוק  ישראל 

הרחבה". 
לעבודה  הדין  בית  "פסיקת  לדבריה, 
אם  כמבטח.  במעסיק  לראות  עלולה 
בצורה  הביטוח  את  ביצע  לא  הוא 
לנעלי  להיכנס  עלול  הוא  נכונה, 

רבים  מעסיקים  בפועל,  המבטח. 
נוספות  פעולות  של  בשורה  נוקטים 
מעבר  פנסיוניים,  הסדרים  בנושא 
הפנסיוני  התפעול  דמי  לחובותיהם. 
הם הבסיס לחשיבה האוצרית. העובד 
שילם דרך דמי הניהול וסבסד שירותי 

תפעול”, הוסיפה ג’רבי.
ציינה  הגמל  לחוק   12 לתיקון  ביחס 
 20 סעיף  את  מתקן  הוא  כי  ג’רבי 
"המצב  קופה.  בחירת  זכות  המעניק 

הקיים הוא כי הסכמי העסקה כוללים 
המעסיק  של  שונים  הפקדות  שיעורי 
פנסיוניים  למוצרים  העובד  עבור 
ניתן  לא  כי  הוסיפו   20 לסעיף  שונים. 
למוצרים  שונות  הפקדות  להתנות 
עד  כי  קובע  20)א1(  סעיף  שונים. 
על  תהיה  ההפקדה  ההסכמים  תיקון 

פי האחוז הגבוה שקבוע".
להיכנס  צפויה  "הרפורמה  לדבריה, 
עדיין  ואין   ,2016 בפברואר  ב-5 

מועדים.  דחיית  או  מהאוצר  הבהרות 
החובה היא לשיעור הפקדות זהה של 
המעסיק ללא תלות בהסדר הפנסיוני, 
עובד",  להפקדות  התייחסות  כשאין 

הדגישה.  

"הוזלת דמי הניהול לעובדים שלא 
עומד לרשותם כוח מיקוח גדול"

שותפה,  רגבים-כהנוב,  איילת  עו”ד 
תחום  מנהלת  ההון,  שוק  מחלקת 
פוקס  בהרצוג,  ארוך  לטווח  חיסכון 
ברירת  לקופת  בנוגע  הסבירה  נאמן, 
שלא  חדש  לעובד  המיועדת  מחדל 
"התכלית  אחרת:  גמל  בקופת  בחר 
לעובדים  הניהול  דמי  הוזלת  היא 
שלא עומד לרשותם כוח מיקוח גדול. 
רשות למעסיק המעוניין  היא  הקופה 
להפקיד,  לאן  לו  שיהיה  להבטיח 
בהיעדר בחירת עובד, וחובה בנסיבות 
או  פנסיוני  בשיווק  עוסק  הוא  בהן 
תפעול  שירותי  מספק  בו  הקשור  גוף 
פנסיוני  שיווק  ושירותי  למעסיק 

לעובדיו".
הממונה  האוצר,  טיוטת  פי  "על 
קופת  שתשמש  פנסיה  קרן  בוחרת 
לבחור  יכול  המעסיק  מחדל.  ברירת 
מכרז  לערוך  או  הנבחרת  הקרן  את 
אז  אחרת,  מחדל  ברירת  קופת  על 
במידה  תחרותי.  להליך  מחויב  הוא 
והוא בוחר הסדרים שונים לקבוצות 
כתובה  דעת  חוות  נדרשת  עובדים, 
עו”ד  סיכמה  תלוי",  בלתי  מיועץ 

רגבים-כהנוב.

עו"ד אורלי ג’רבי ממשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס נאמן ציינה כי פסיקת בית הדין 
בצורה  הביטוח  את  ביצע  לא  הוא  "אם  כמבטח.  המעסיק  את  ממקמת  לעבודה 

נכונה, הוא יכול להיכנס לנעלי המבטח"

"ישנם עיצומים במיליוני שקלים על מעסיקים 
שלא מימשו את זכות הבחירה של העובד"

כך חשף עו"ד איל בריק בפאנל המומחים, באומרו כי המעסיקים עלולים להיכנס 
לקשיים גדולים, לעתים שלא באשמתם

בפאנל  נחתם  נאמנים  איילון  כנס 
עופרי,  שי  בהנחיית  שנערך  מומחים, 
פנסיוני;  ייעוץ  רול   – פנסיוני  יועץ 
ובהשתתפות  עדיף,  במכללת  מרצה 
לביטוחי  מומחה  פרישמן,  אודי  ד"ר 
בריאות וסיעוד, עו"ד איל בריק, היועץ 
ההסדרים  מנהלי  פורום  של  המשפטי 
רועי  עו"ד  במשרד  שותף  הפנסיונים; 
פוליאק, אסף אלמקיאס, מנכ"ל איילון 
נאמנים, ועו"ד עירית פיליפ, סמנכ"לית 

משאבי אנוש, מגה קמעונאות. 
"אחריות  כי  גרס  בריק  עו"ד 
שאומרים  למרות  גוברת  המעסיקים 

שהעובד הוא זה שבוחר. לכן המעסיק 
את  מיישם  לא  שהוא  היכן  חשוף 
ההוראות, אולם הוא גם יהיה מוגן כי 
הוא יוכל להוכיח את מעשיו". לדבריו, 

שקלים  במיליוני  עיצומים  "ישנם 
בולטות  דוגמאות  שהם  מקרים  בגין 
לא  אנחנו  הכסאות.  בין  נפילה  של 
מדברים על מעסיקי ענק, שהסכומים 

על  אלא  לרדאר,  מתחת  עוברים 
לקשיים  להיכנס  היכולות  חברות 
התקנות  שגם  לזכור  צריך  גדולים. 
הממונה  רגולציית  תחת  יהיו  הללו 
של  דיווחים  שנראה  להיות  יכול  ולכן 

המוסדיים על אי קיום ההוראות".

מנהלי  של  לפעולה  יתרון  "ניתן 
ההסדרים"

על  מוטלת  הרגולטורית  "האחריות 
משתמש  והוא  במידה  גם  המעסיק, 
עו"ד  הבהיר  אחרים",  בגורמים 
סדר  את  לפרוט  "כשמתחילים  בריק. 
בין  ברורה  הפרדה  קיימת  הפעולות 
שני,  מצד  ההסדר.  למנהל  המעסיק 
כלפי  בסיכונים  הטיפול  במישור 
של  לפעולה  יתרון  ניתן  העובדים 
מנהלי ההסדרים. הגופים המוסדיים, 
על פי האוצר, יהיו אחראים על מקרים 
הכסף  את  העביר  המעסיק  בהם 

למנהל ההסדר". 

"האחריות הרגולטורית מוטלת על המעסיק"

עו"ד אורלי ג'רבי. "החובה היא לשיעור הפקדות 
זהה של המעסיק" 

עו"ד איילת רגבים-כהנוב. "המעסיק יכול לבחור 
בקרן ברירת המחדל או לערוך מכרז"

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 זה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. עדיף אינה אחראית לתוכן המודעות.  
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פרישמן בכנס איילון נאמנים: "הרפורמה בתחום הבריאות 
צפויה להשפיע על צביון מדינת ישראל והדמוקרטיה"

צפויה  הבריאות  בתחום  "הרפורמה 
מדינת  של  הצביון  על  להשפיע 
פרישמן,  אודי  ד"ר  קבע  כך  ישראל", 
וסיעוד.  בריאות  לביטוחי  מומחה 
והטכנולוגיות  התרופות  "התפתחות 
שחלקו  רב,  כסף  עולה  הרפואיות 
הוסיף  האזרחים",  מארנק  ממומן 
עם  להתמודד  "הפתרון  פרישמן. 
הסיכון הוא באמצעות ביטוח. אפשר 
אולם  הביטוח,  חברות  את  להשמיץ 
לפני  סיכונים.  מפני  להגן  יודעות  הן 
את  הסל  ועדת  סיימה  שבועיים 
 2 היו  לתקצוב  הדרישות  ישיבותיה. 
אושר  כשבפועל  שקלים  מיליארד 
תקציב של 300 מיליון שקלים בלבד".

את  מנצלות  הביטוח  "חברות 
ומייצרות פניקה,  הבורות של הציבור 
לפוליסות  עכשיו  יצטרפו  לא  שאם 
את  לתקן  יוכלו  לא  הם  הקיימות, 
האחידה  הפוליסה  בהמשך.  הנזקים 
בלבד,  הניתוחים  פרק  בעצם  היא 
אותו  להפוך  מבקשת  המפקחת 
הבריאות  ביטוחי  שדרת  בכל  לאחיד 
הכוונה  בהמשך  כאשר  בישראל, 
המשלימים",  לביטוחים  גם  להשלים 

הבהיר.

"כשקונים ביטוח בריאות זה גם כדי 
לקנות את זכות הבחירה"

שהתחרות  הכוונה  כי  ציין  פרישמן 
אולם  בלבד,  במחיר  תתרכז  בשוק 
הוא העריך כי לא תהיה הוזלה במחיר. 
רק  אינה  בריאות  "פוליסת  לדבריו, 
מטומטם  לא  הציבור  ניתוחים.  פרק 
פרק  של  רזות  בפוליסות  יסתפק  ולא 
ביטוחים  ירצה  הציבור  ניתוחים. 
מקיפים עם כיסוי לתרופות, להשתלות 
ולכל מה שאינו מכוסה בסל הבריאות. 
כדי  גם  זה  בריאות  ביטוח  כשקונים 
של  דינה  הבחירה.  זכות  את  לקנות 

הרפורמה להיכשל".
הקרובה  שבתקופה  "ייתכן  לדבריו, 
אולם  אחיד,  יהיה  השינויים  פרק 
בפוליסה הקיבוצית ניתן לבנות כראות 
עינינו ולדאוג כי למבוטח הקבוצתי, עם 

גיבוי של איש מקצוע, יישאר היתרון".

ד”ר אודי פרישמן, מומחה לביטוחי בריאות וסיעוד, תקף את הפוליסה האחידה באומרו 
כי "הציבור לא יסתפק בפוליסות רזות של פרק ניתוחים"

ד"ר אודי פרישמן. "חברות הביטוח מנצלות את הבורות של הציבור ומייצרות פניקה" 

ההבדלים בין הפוליסות
פוליסה אחידה )"החדשה"(פוליסה אישית )"הישנה"(

פוליסה זהה לכל, אין הבדל בין צעיר למבוגרחוזה אישי המותאם למבוטח

בחירת רופא מתוך רשימה סגורהבחירה חופשית של רופא

פוליסה דמוית "תקנון" הניתנת לשינוי מדי שנתייםחוזה שאינו ניתן לשינוי

תכנית ביטוח מצומצמת ואחידהתכנית ביטוח מקיפה

מחיר היכול להשתנות מדי שנתייםמחיר ידוע מראש

"ירידת מחירי הנפט טובה לשווקים, הריבית הנמוכה תישאר"
משותף  ומנכ"ל  בעלים  אלטשולר,  גילעד  הסביר  כך 
באלטשולר שחם. עוד ציין כי "מחירי הנדל"ן בשיא, אך 

נראה ירידה"  

נחשבת  הנפט  מחירי  "קריסת 
לשלילית אולם בטווח הארוך זה יעשה 
אלטשולר,  גילעד  אמר  כך  טוב", 
באלטשולר  משותף  ומנכ"ל  בעלים 
שחם. "כשההוצאה על אנרגיה נמוכה, 
מוציאים את הכסף במקומות אחרים. 
התרגלנו לריביות נמוכות שבשלב זה 
לא עומדות לעזוב אותנו. לימדו אותנו 
והזרמות  נמוכה  ריבית  של  במצב  כי 
אינפלציה,  מתפתחת  למשק  כספים 
אבל העולם כבר שבע שנים דיפלציוני 

לחלוטין", הוסיף.
ריביות  עליית  צופה  אינו  אלטשולר 
שלא  "בטח  הקרובות,  וחצי  בשנה 

בארץ. אבל בעוד שנים ספורות נחזה 
בעולם.  המוצרים  מחירי  בעליית  שוב 
המניות,  בשווקי  הירידות  למרות 
ברירות.  הרבה  אין  למשקיעים 
נמוכות,  ריביות  לראות  נמשיך  אם 
לעליית  ימתינו  לא  המשקיעים 
רווחיותן  לשווקים.  וייכנסו  ריביות 
כן  בעולם  הגדולות  החברות  של 
מטפסים  השווקים  את  ונראה  גדלה 

בעתיד", הדגיש.

"למרות המשברים, הכלכלה הסינית 
צועדת קדימה"

שהמדינה  "מה  כי  הבהיר  אלטשולר 

משפיע  הנדל"ן  בתחום  עושה 
נעצרו.  קצת  הגבוהים  והמחירים 
אבל  אחד,  ביום  תתרחש  לא  הירידה 
שיא  מחירי  הם  הנוכחים  המחירים 

לתקופה".
העולם  לכלכלת  התייחס  הוא 

נובע  בשווקים  "החשש  כי  באומרו 
המשבר  לגודל  בנוגע  הוודאות  מאי 
המתחולל בסין. אולם מאז שהכלכלה 
היא  מהקומוניזם  התעוררה  הסינית 
המשברים  למרות  קדימה,  צועדת 

שהיא חווה בדרך", סיכם אלטשולר.

גילעד אלטשולר."התרגלנו לריביות נמוכות שבשלב זה לא עומדות לעזוב אותנו"

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 זה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. עדיף אינה אחראית לתוכן המודעות.  



והשיווק הפנסיוני אצל  ישנו באופן מהותי את התפעול   2016 מינואר  השינויים הצפויים בשוק הפנסיוני בישראל החל 
המעסיקים ותוטל עליהם אחריות רחבה יותר אחר התהליך התפעולי.

השינויים מחייבים את המעסיקים לבצע תהליכי בקרה בנוגע להפקדות העובדים וקבלת היזון חוזר באופן חודשי.
משרד האוצר אוסר על הגופים המוסדיים לקלוט כספים שהגיעו ללא ממשק במבנה האחיד ולדווח על מעסיקים החורגים 

מהוראות החוק.
בנוסף, משרד האוצר יטיל על מעסיקים שלא ידווחו בהתאם להנחיות, לרבות תהליכי בקרה ותיקון קנסות.

איילון נאמנים מספקת פתרון מלא, יעיל ופשוט -
איילון נאמנים מתפעלת הסדרים פנסיוניים כבר למעלה מ-40 שנה עבור מאות חברות ועשרות אלפי לקוחות בישראל 
והנה בעלת מומחיות וניסיון עשיר ומוכח בסליקת הפקדות פנסיוניות ותהליכי בקרה מול כל הגופים המוסדיים בישראל.

הפתרון כולל -
חוזר בהיזון  וטיפול  קליטה    # מאובטח   באופן  המוסדיים  לגופים  והעברתו  אחיד  דיווח  ממשק  קובץ  קליטת    #

#  טיפול בשגויים וליקויים  #  טיפול ביתרות פיצויים וטפסי עזר ל -161  #  בקרות שוטפות על רישום זכויות העובדים

#  עמידה בדרישות הרגולציה  #  שקט תפעולי למעסיק  #  התמודדות עם עולם של ריבוי סוכנים  #  התמודדות עם עולם 

#  ליווי בעת שינוי סטטוס משפחתי, שינוי שכר, עזיבת עבודה,  #  פגישות תקופתיות עם העובדים   של ריבוי מוצרים  
תביעות ועוד  #  מרכז שירות לקוחות הכולל צוות עובדים מקצועי ומיומן  #  מנהל תיק לקוחות צמוד

www.neemanim.co.il | 1-700-550-506

איילון נאמנים בוחרים עתיד טוב יותר

בס"ד, שבט תשע"ו, ינואר 2016

ממשק המעסיקים החדש?
תפעול ההסדר הפנסיוני?
שירותי שיווק פנסיוני?

איילון נאמנים - פתרון מלא תחת קורת גג אחת 


