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 מבוא

ביקורת  THISבעזרת חברת נערכה ביקורת בעירייה  1111נובמבר  -במהלך החודשים אוקטובר 

 בגין עובדי עירייה. בנושא העברות לקופות פנסיה  ,ואבטחת מידע

 

מעובדי העירייה מבוטחים בקופות פנסיה  51%עובדים המהווים  1,586מנתוני העירייה עולה כי 

ובגין  בגין עובדים אלה ש"חמיליון  13.3עבירה לקופות הפנסיה העירייה ה 1111צוברות. בשנת 

 1.5 לקופות הפנסיה הופרשו ,בהתאם לחוק בנוסף. נסיה משלימה לעובדים בפנסיה תקציביתפ

  .תקציביתעובדים בפנסיה  בגין ש"חמיליון 

 

א בהתאם להסכמים עם ההסתדרות בהם נקבעו הנחות משמעותיות בדמי הניהול, קופת הראל הי

 מיליון 1.1הועברו להראל  1111. בשנת 1115קופת ברירת המחדל של מרבית עובדי העירייה משנת 

מהעברות העירייה לקופות פנסיה. מהדוחות הכספיים של חברת הראל  71% -המהווים כ -ש"ח 

 1111ניהול קרנות פנסיה בע"מ עולה, כי שיעור הרווח הנקי לאחר מס ביחס להון העצמי לשנת 

 שיעור הנחשב לגבוה. - 15%ל עומד ע

 

בקשר להסכמים  מדוח הביקורת עולה, כי בידי האחראים לנושא כוח אדם בעירייה לא היה מידע

עובדים של ההסתדרות לדמי ניהול מופחתים בהראל. כמו כן לא היה נוהל המחייב העברת מידע ל

חסות להסכמים עם יהתיבפועל גבתה החברה שיעורי דמי ניהול ללא או בקרה על הניכוי בפועל. 

 ההסתדרות.

לאור ממצאי הביקורת על פגיעה בזכויות העובדים עקב אי קיום הנאמר בהסכמים עם 

 - ותובקרה בנושא הפנסיאחראי למידע גורם מרכז הההסתדרות בעניין קופת הראל וכן העדר 

ת הביקורכלי של העובדים הפורשים לגמלאות, נושא בעל השפעה משמעותית על מצבם הכל

    אשר יהיה אחראי לריכוז המידע והבקרות. ממליצה על מינוי נאמן פנסיה בעירייה

 

מזכירת אגף משאבי אנוש, סגן מנהל אגף משאבי אנוש, למזכירת הגזברות,  ברצוננו להודות

 הסיוע בהכנת הדוח.על יו"ר ועד העובדים ו מחלקת שכר, מנהל החשבונות הראשי מנהלת
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 וההמלצות עיקרי הממצאים  .1

 עד פי שלוש מהרשום בהסכם -חיוב העובדים בגין דמי ניהול 

  בידי הגורמים האחראים לנושא הפנסיה בעירייה לא היה מידע מבוסס לגבי ההנחות

 הראל ומבטחים. -בתעריפי דמי הניהול בקופות המהוות ברירת מחדל של עובדי העירייה 

 העירייה. ב עובדיוקופת הראל היא קופת ברירת המחדל של ר 

 על  1.15% -ו ף"השוט"על  1%היו , הראלול בדמי הניה ,ף"המעו הסתדרות הסכם עם  לפי

. ף"השוט"על  1.6%או  1.5% פי הסבר יו"ר וועד העובדים דמי הניהול הם  על ."רהיהצב"

במקום  3%לפיו ישולמו וועד העל ידי  , הושג הסדרהסבר סגן מנהל אגף משאבי אנוש לפי

 תתקבל מתנה.   -וכתחליף  ,""השוטףעל  1%

  מהשוטף ו 6%עד הגיע לשיעור של ע"י הראל ומבטחים  1115-1111הניכוי בפועל בשנים- 

 ללא כל הנחה. -התעריפים המקסימליים המותרים לפי הוראות האוצר  -מהצבירה  1.5%

 35במהלך ישלם  ,מתחשיב הביקורת עולה כי עובד ממוצע המשלם דמי ניהול מקסימליים 

 אש"ח, פי חמש מעובד המשלם דמי ניהול מינימליים.  85דמי ניהול בסך ות עבודה שנ

 

קופות ברירת  -ומבטחים  ת הראלויעוד ברור בכתב של שיעור דמי הניהול בקופתלדאוג ל מומלץ

 .המחדל של עובדי העירייה

ובדים תעריפי דמי הניהול בקופות ברירת המחדל לע מתן מידע על לקבוע נוהל המחייב מומלץ

 עדכון שעורי דמי הניהול.המחייב העברת מידע על חדשים, כמו כן מומלץ לקבוע נוהל 

 

  מיעוט בקרות גורמים המטפלים בנושא הפנסיה וריבוי 

 הנושא, מבצע  את המרכז לא קיים גורם ,הפנסיה בנושא בעירייה המטפלים הגורמים מבין

 .למידע ובירורים כתובת עבורם ומשמש העובדים של הפנסיה בקרה אחר חשבונות

 י אפיקשיעור דמי הניהול,  בגין מידעלעובדים בכלל ולעובדים חדשים בפרט  נמסר לא

 ומסלולי הביטוח בקופות ברירת המחדל. השקעהה

 הכוללים מידע על אפיק ירת טופסי ההצטרפות לקופת הפנסיה אין הקפדה על שמ

 ומסלול הביטוח. ההשקעה

 ה המבוקשת ע"י עובד חדש. אין נוהל לזיהוי ברור של קופ 

 יוכי אפיקפוצלו כנדרש אינה מבקשת מהקופות דיווח לצורך בדיקה כי ההפקדות  העירייה 

  .את הרשום בטופס ההצטרפות י הביטוח תואמיםההשקעה ומסלול

 

 בתה הביקורת בישיועדת  .גורם מרכזנאמן פנסיה בעירייה אשר יהווה כי העירייה תמנה מומלץ 

נציג אגף הגזברות ונציג , מועצת העיר חבר ועדה שחברים בה: לליווי הנושאהמליצה למנות 

 משאבי אנוש. 

נתונים מפורטים אודות קופות  ובועל חשיבות הביטוח הפנסיוני להעביר לעובדים מסמך  מומלץ

מאפייני אפיקי ההשקעה, , דמי הניהול יהכולל את האלמנטים הבאים: שיעור ,ברירת המחדל

 .וכיוצ"ב מסלולי הביטוח
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 עובד של טופס הצטרפות לקופה הכולל מידע על אפיקלקבוע נוהל המחייב שמירה בתיק ה מומלץ

ות ברירת בקופ :שיעור דמי הניהולבגין תיעוד לשמור  כן ישכמו  .ההשקעה ומסלול הביטוח

 בהתאם להסכם הפרטני עם העובד. -ובקופות אחרות  המחדל בהתאם להסכמים

זיהוי ברור של הקופה המבוקשת ע"י עובד חדש בשלב קבלת טופס לקבוע נוהל ל מומלץ

 בתאום עם מחלקת שכר.ההצטרפות באגף כוח אדם. הנוהל יקבע 

העברת דוחות ת נוהל עלכלל קופות הפנסיה של עובדי העירייה לקביכי העירייה תפנה  מומלץ

  .ביטוחה ומסלול שקע, אפיק הניכוי דמי הניהולנתוני העברות, הכוללים , פרטניים שנתיים

מסלולי הביטוח בקופות ו שיעור דמי הניהול, אפיקי ההשקעה הנאמן יעקוב אחר כימומלץ 

 . קופותוההסכמים עם הבהסתמך על טפסי ההצטרפות  השונות,

 

 איחורים בהפקדות  

  עובדים במדגם נע בין חודש בגין  ת תשלומי הפנסיהבהפקד האיחור  1111-1111בשנים

 .השכר חודשים לאחר מועד ניכוי התשלומים בתלוש לבין שנה ותשעה

  בנוסף, . חוק הגנת השכרתקנות מס הכנסה וחור אינה תואמת את הוראות יאבהפקדה

 העירייה מחויבת בריבית פיגורים בגין איחורים אלה.

 ינם נותנים תמונה אשדוחות לעובד, גורמים לשיבושים ב איחורים בהפקדת דמי הפנסיה

קב כנדרש אחר מע ם מאפשריםאינו ביטוח ותשואה שנתיתדמי ניהול,  ,מלאה של הפקדות

 .החסכון הפנסיוני

 

 .הפנסיה במועד במקביל לתשלום השכר לקבוע נוהל המחייב העברת תשלומים לקופות מומלץ

לפנות לאגף שוק ההון באוצר ולבקש כי יורה לקופות הפנסיה לערוך דוחות שנתיים  מומלץ

מלוא ההפקדות, דמי הניהול, דמי הביטוח והתשואה השנתית וזאת גם מלאים הכוללים מידע על 

 כאשר המעביד מעביר את הכספים באיחור.

 

 עלות הכיסויים הביטוחיים

 שנות  35במשך  לסיכוני נכות ומוות עלות הכיסוי הביטוחי מתחשיב הביקורת עולה, כי

 אש"ח בממוצע. 171 -עבודה מגיע לכ

  שעור 1.1%-ל  1.1%נע בין הביטוח מהיתרה הצבורה עלות ממדגם הביקורת עולה כי .

 מההפקדה. 11.1% -ל 1%עלות הכיסוי הביטוחי מההפקדה השנתית השוטפת נע בין 

 .קיימים פערים משמעותיים בעלות של מסלולי הביטוח השונים 

  הוראות האוצר מאפשרות למבוטח ללא שאירים לוותר על הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות

  .שמעותי בדמי הביטוחחסכון מ -

 

בבקשה לקבל מידע  ברירת המחדלת ושימונה בעירייה יפנה לקופכי "נאמן הפנסיה"  מומלץ

 לעובדי העירייה. ועלותם. המידע יועבר מפורט אודות הרכב המסלולים הביטוחיים השונים
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 וכמותיים כספיים נתונים .2

 ש"ח וןמילי 277.2עלות שכר  -עובדי עירייה  32122 - 2111בשנת 

עובדים בפועל, ללא  3,111הועסקו בעירייה  1111כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן, בשנת 

משרות של  1,116היו בעירייה  1111. בשנת 1111בהשוואה לשנת  1% -פנסיונרים, קיטון של כ

עובדי עירייה  3,111. עלות השכר הכוללת בגין 1111בהשוואה לשנת  1% -גידול של כ -עובדים 

בשנת המקבילה  עלות השכרלעומת  1% -ש"ח, גידול של  כ מיליון 177 -לכ 1111בשנת  הגיעה

1111 . 

 

 *2111-11 -ללא פנסיונריםנתוני שכר ומשרות 

  

 שיעור השינוי 2111 2111

-1% 3,131 3,111 מס' עובדים 1  

 1%+ 1,171 1,116 מס' משרות 1

 1%+ 165.8 177.5 ליוני ש"חימ -עלות שכר 3

 .1נספח ראה *

 

 אש"ח.  136.2 -שכר ממוצעת למשרה עלות 

לצורך נוחות נציין כי ) 1111עלות שכר שנתית ממוצעת למשרה של עובד  לשנת  בטבלה להלן נתוני

החישוב, עלות השכר השנתית הממוצעת למשרה חושבה ללא שקלול של עלויות השכר בגין 

 (. 1עובדים עם היקף משרה 

 .ש"חא 136.5 -כלעה הגי, ת השכר השנתית הממוצעת למשרהעלו כי מניתוח נתוני הטבלה עולה,

 

 *2111 -עלות שכר ממוצעת למשרה 

  
ם כספיי נתונים נתונים כמותיים  

אש"ח   

 177,531 3,111 בפועל עובדים 1

 1,311 177 1 משרה בהיקף עובדים 1

 272,226 22842 משרה היקף עם בפועל עובדים"כ סה 3

 22116 ים"כ משרות עובדסה 1
 

 למשרה ממוצעת חודשית עלות 5
 

11.3 

 למשרה ממוצעת שנתית עלות 6
 

136.2 

 .1ראה נספח *
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 עובדים בפנסיה תקציבית 12484עובדים בפנסיה הצוברת2  12286

היו במסלול  ,1111שנת עירייה בהמעובדי  51%  - עובדים 1,586כי  נתוני הטבלה להלן עולהמ

הועברו כספים  ,מעובדי העיריה במסלול פנסיה תקציבית 1% -כ ,ובדיםע 187 ובגיןפנסיה צוברת 

פנסיה צוברת  -פות )להלן רכיבים לא פנסיוניים כגון שעות נוסעבור גם לקופות פנסיה צוברות 

 . משלימה(

 
 * 2111 -ת  צובר פנסיהו התפלגות עובדי עירייה פנסיה תקציבית

 
מכלל  אחוז מספר עובדים

 העובדים

 22% 12286 תה צוברפנסיים במס' עובד

 31% 1,117 פנסיה תקציבית בלבדב עובדיםמס' 

 1% 187 פנסיה צוברת משלימהתקציבית + פנסיה ב עובדים

 48% 12484 פנסיה תקציביתב סה"כ עובדים

 111% 32122 ** 66דוח  -עובדים בפועל סה"כ 

 1 -ו 1.1 יםראה נספח*

 ראה נספחים - 51**כולל הפרש 

 

 בפנסיה צוברת -עובדי החינוך מרבית 
בשאר אגפי , הם בקופות פנסיה צוברות חינוךה אגף עובדימ 56%מנתוני הטבלה להלן, עולה כי 

 העירייה התמונה הפוכה ומרבית העובדים עדיין מבוטחים בפנסיה תקציבית.

 

 * 2111 -  השונים לפי מחלקותפנסיה ה ימסלולבעובדי עירייה 

 פנסיה צוברתקופות  פנסיה תקציבית  

 אחוזים עובדים מספר אחוזים עובדים מספר סה"כ עובדים אגף

 56% 1,161 11% 1,111 1,161 חינוך

 11% 11 56% 111 111 רווחה

 31% 131 61% 365 511 אחרים

 22% 12286 48% 12484 32171 סה"כ
  1.1 *ראה נספח 

 

 קופות שונות 21 -כספי הפנסיה  מועברים ל

קופות  51טופלו במסגרת  1111כספי הפנסיה של עובדי עירייה בשנת  עולה כי הלןמנתוני הטבלה ל

קופות ראשיות בבעלויות שונות, המחזיקות כל אחת  18פנסיה צוברות, הנמצאות בשליטתן של 

 קיימות מספר סיבות עיקריות לקופות ראשיות (.3.1)ראה פירוט בנספח מהן ביותר מקופה אחת 

 חת, כדלהלן:הכוללות יותר מקופה א
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  קופות שרכשו בעבר קופות נוספות, כך שבאותה קופה ראשית יכולה להיות יותר מקופה

 : דוגמהעיקרית אחת, ל

 1גלעד )מס' -הראל ה את גלעד קרן פנסיה מקיפה, כך שקבוצתקבוצת הביטוח הראל רכש -

 קופת "גלעד פנסיה".  קופת "הראל פנסיה" וכן כוללת את( 3.1בנספח בטבלה 

 3מקפת )מס' -מגדל קבוצתצת הביטוח מגדל רכשה את קרן מקפת החדשה, כך שקבו -

 קופת "מקפת צוברת".  קופת "מגדל צוברת" וכןכוללת את  (3.1בטבלה בנספח 

  כיבים לא פנסיוניים רבגין  משלימה עבור עובדים בפנסיה צוברתפנסיה ל ייחודיותקופות

 , "פסגות רל"פ" ועוד. "ה רל"פ(, כגון: "הראל רל"פ", "כלל פנסישעות נוספות)

  ,"קופות ייעודיות לעובדי הוראה, כגון:  "גלעד עובדי הוראה", "הראל צוברת עובדי הוראה

 "מבטחים ותיקה עובדי הוראה" ועוד.

  ביטוח מנהלים", "כלל  -ביטוח מנהלים", "הפניקס  -לביטוחי מנהלים, כגון: "מנורה קופות- 

 ביטוח מנהלים" ועוד.

 

 2111בשנת  - ש"חמיליון  12.8 -לקופות העברות 

הגיע  י עירייהלפנסיה צוברת בגין  עובד 1111מנתוני הטבלה להלן עולה, כי היקף ההעברות בשנת 

ש"ח לקופות בגין עובדים בפנסיה  מיליון 1.5ה יבנוסף העבירה העיריש"ח.  מיליון 13.3 -ל

 .ש"ח מיליון 15.8 -כך שסך העברות הגיע ל  תקציבית

  

 2111 - לקופות פנסיההעברות 

 
 שם הקופה

 *מס' עובדים 
 סכום  
 מיליוני
 ש"ח

אחוז 
 העברות 
מס'  מסה"כ

 פנסיה צוברת קופות
פנסיה 
צוברת 

 משלימה

סה"כ 
פנסיה 
 צוברת

 68% 1.1 1,513 188 1,355 1 הראל 1
 11% 1.6 316 51 176 1 מבטחים 1
 1% 1.5 51 1 58 1 מקפת -מגדל  3

 1% 1.1 151 18 111 11 אחרות קופות 1

סה"כ העברות לקופות 
 פנסיה צוברות

51 1,711 187 1,178*  13.3 111% 

פנסיה תקציבית ב עובדים
 + 

 פנסיה צוברת משלימה
 

  
187 

  

פנסיה תקציבית ב עובדים
  בלבד

  
121,7 

  

סה"כ עובדים עם פנסיה 
  תקציבית

  
1,181 1.5 

 

לקופות  סה"כ העברות
  פנסיה

  
32272 12.8 

 

עובדים  187-. ל1,711סה"כ  - עובדים יותר מקופה אחת 115 -עובדים קופות פנסיה צוברות בלבד, ל 1,586 -ל* 

 .(3.1 -ו  3.1)ראה נספחים  בפנסיה תקציבית יש בנוסף קופה צוברת משלימה
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 הפרשה עבור פנסיה תקציבית 2%

והמדיניות  קיקה להשגת יעדי התקציבכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חוחוק התבהתאם ל

 1%של העברות  1111בוצעו בשנת , 1113-התשס"ג (1111-ו 1113לכלית לשנות הכספים הכ

 .ש"ח מיליוני 1.5 , בסךעובדים 1,181בגין  בפנסיה תקציביתעובדים ה מהמשכורת הקובעת של

עובדים. הסיה של עתידי של תשלום קצבאות הפנלשמש את העירייה למימון  סכומים אלה נועדו

 ת.פסגו פנסיה תלקופים מועבר 1%כספי הניכוי בשיעור 

 

 2111 -העברות להראל  ש"ח מיליון 1.,

פת הפנסיה והיו לק 1111מההעברות לקופות פנסיה בשנת  68%נתוני הטבלה לעיל, כי מעוד עולה 

-מבטחיםל 11% אחרות:ש"ח. יתר ההעברות התחלקו לקופות  מיליון 1.1 בסך כולל של -הראל 

ש"ח  )ראה  מיליון 1.1 -לשאר הקופות  1% ,ש"ח מיליון  1.5 - מקפתל 1%ש"ח,  מיליון 1.6

כקופת "ברירת  הסתדרותהנבחרה על ידי  קופת הראל, 5כפי שיפורט בפרק (. 3.1 -ו 3.1נספחים 

 .1.11.1111 - ם על פי הסכם המעבר לפנסיה צוברת החל מהמחדל" בה מבוטחים עובדי

 

 17% - 21.83%אחוזי הפרשה   -פנסיה צוברות קופות 

 . אחוזי הפרשה שונים ןלה ,קבוצות של קופות 6 קיימותכי  ,עולה מנתוני הטבלה להלן

 

  *2111 -שונים  אחוזי הפרשה -קופות פנסיה צוברות 

 קבוצה
מס' 
 קופות

 אחוזי הפרשה

 תגמולי
 עובד 

  תגמולי 
 מעביד

 סה"כ 
 כללי

1 15 6% 11.5% 18.5% 

1 11 5.5% 11.83% 11.33% 

3 8 5.5% 13.83-16.33% 11.33-11.83% 

1 1 5-7% 11-15% 17.5-11.5% 

5 1 5.5-6.17% 11.33-15% 11.83-11.17% 

6 1 5% 5% 11%*  
  5ראה נספח *
 

 

בהתאם  שעורי ההפרשה הם - 18.2% -לעובדי העירייה  הסטנדרטי הפרשההאחוז  - 1 קבוצה

בין הממשלה, מרכז  11.11.11נחיות להסכם הקיבוצי )מסגרת( שנחתם ביום )א( בה1לסעיף 

 .ין הסתדרות העובדים הכללית החדשההשלטון המקומי ותאגידים נוספים לב

 )ה( להסכם -( ו1)ד()16 יףבהתאם לסע - 21.33% - עובדי הוראה על יסודיים הפרשה - 2קבוצה 

 . 11.18.11שכר "עוז לתמורה" מיום 
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( 1)א()1בהתאם לסעיף  שעורי ההפרשה הם - 33-21.83%.,1 -ביטוחי מנהלים   - 3 קבוצה

בין הממשלה, מרכז השלטון המקומי  11.11.11להסכם הקיבוצי )מסגרת( שנחתם ביום  בהנחיות

העובדים המבוטחים  11מתוך  11 -ותאגידים נוספים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. ל

המופרש על ידי המעביד.  1.5% ב נוסף של "אובדן כושר עבודה" בשיעורבביטוח מנהלים קיים רכי

 כפי שהוסבר לביקורת על ידי מנהלת מחלקת שכר, רכיב זה ניתן בהסתמך על תנאי חוזה אישי.

כפי שהוסבר לביקורת על ידי מנהלת מחלקת  - 17.2-21.2% - קופות ותיקות מקיפות - 4 קבוצה

 חוזי הפרשה שונים על פי הסכם עם אותה קופה. שכר, בכל קופה ותיקה קיימים א

כפי שהוסבר לביקורת  - 83-21.17%.,1 -קופות עם אחוזי הפרשה על פי חוזה אישי  - 2 קבוצה

 על ידי מנהלת מחלקת שכר, בקופות אלה אחוזי ההפרשה מבוססים על תנאי חוזה אישי.

בהתאם לפרק  - 11% -פנסיוניים בגין רכיבים לא  לשכירים מיוחדותתגמולים קופות  - 6 קבוצה

עובדים יכלו לבחור כי במקום שההפרשות בגין רכיבים  ,בהסכם המעבר לפנסיה צוברת 8סעיף  ד'

לתגמולים לא פנסיוניים יועברו לקופת פנסיה, ימשיכו הפרשות אלה להיות מועברות לקופת גמל 

 .עברים לקופת גמל לעצמאיםנוספים של המעביד מו 7% מעביד. 5% -עובד ו 5%)שכירים( בשיעור 

רל"פ  פרשות בגין רכיבים לא פנסיונים לקופות גמל הפועליםההופסקו , 1111 החל מאוקטובר

 ודיסקונט רל"פ.
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 מגמות ותהליכים -חברות הפנסיה בישראל  .3

   משרד רו"ח קסלמן וקסלמן                 של "גלובס" בשיתוף 1111דוח סקירה מיוחד מינואר 

((PwC Israel סכון ארוך מציין, כי מנקודת מבט של העובדים, קיים אינטרס שהחי (6 ח)ראה נספ

בעלות מינימאלית. קרנות הפנסיה ההסתדרותיות הוותיקות, הטווח לפנסיה ישיג תשואה מרבית 

לכניסת מצטרפים חדשים לנוכח  1115 -המבוססות על "משטר זכויות מוגדרות", נסגרו ב

 1115האקטואריים שצברו, בעיקר בגלל עלייה בתוחלת החיים ובשכר הריאלי. מאז הגירעונות 

מנוהלים כספי הפנסיה של עמיתים חדשים בישראל על ידי קרנות פנסיה חדשות שהן פירמות 

פרטיות, המבוססות על "משטר הפרשות מוגדרות". משמע, ביום הפרישה עומדת לזכות העובד 

ספת התשואה שנצברה לזכותו, ללא כל התחייבות מצד קצבה השווה לסך הפרשותיו בתו

 הממשלה או הקרן לגבי תשואה כוללת או גובה התשלומים. 

ינם מנותקים מהמתרחש בשאר התהליכים המבניים העוברים על המערכת הפנסיונית בישראל א

 ףלשיתו הארגון) OECDוח "גלובס" לעיל, כמחצית ממדינות ארגון דלפי נתונים שמביא העולם. 

, אליו (Organization for Economic Co-operation and Development -כלכלי ולפיתוח פעולה

יה של "זכויות , יישמו בעשורים האחרונים צעדי מעבר מתוכניות פנס1111הצטרפה ישראל בשנת 

 של "הפרשות מוגדרות".  מוגדרות" לתוכניות

פנסיונית חושפות את הפרט לסיכונים, הרפורמות לעיל במערכת הש ,דוח "גלובס" מצביע על כך

 בין היתר: 

 העובד.  למשבר חריף בשוק ההון עלול להקטין במידה ניכרת את החיסכון הפנסיוני ש 

 .הצרכן נחשף לאפשרות ששיקוליו לגבי היקף החיסכון הדרוש לו יהיו שגויות 

 רות מספקת סכנה שבהעדר תח קיימתפרטיות מנהלות את החיסכון הפנסיוני,  חברותהואיל ו- 

 העלויות לפרט תהיינה גבוהות לעומת המצב התחרותי. 

 
על רקע זה, מתחדד לא רק הצורך בהגברת מודעותם של החוסכים לסיכונים הגלומים בשוק 

הפנסיוני אלא בהסדרת השוק ובנקיטת צעדים שיאפשרו התמודדות עם הסיכונים ושמירה על 

 זכויותיהם של החוסכים מול הקרנות. 

 

פנסיה  שלוש החברות אליהן בוצעו מרבית ההעברות בגין - 63%-17%לבעלי חברות הפנסיה רווח 

. מסקירת נתוני הדוחות מקפת-דלמגמבטחים ו-, הינן הראל, מנורה1111ל עובדי עירייה בשנת ש

נע בין  ביחס להכנסות שלהן הנקי של שלוש החברות עולה, כי שיעור הרווח  1111הכספיים לשנת 

 -לכ 17% -הון העצמי נע בין כ. עוד עולה, כי שיעור הרווח הנקי  שלהן ביחס ל11% -לכ 11% -כ

נע רץ, שיעור הרווח הנקי ביחס להון של שני הבנקים הגדולים בא לצורך השוואה נציין כי, .63%

 בטבלה להלן. כמפורט, 11% -ל 8% -בין כ 1111 -ב
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 * 2111 -נקי ביחס להון עצמי רווח שעור  -חברות פנסיה 

  
 

-מנורה
מבטחים 
פנסיה 
 בע"מ 
 מיליוני
 ש"ח

-מגדל
מקפת 
קרנות 

סיה פנ
וקופות גמל 

בע"מ 
 מיליוני
 ש"ח

הראל ניהול 
קרנות 
פנסיה 
 בע"מ 
 מיליוני

 ש"ח

אומי בנק ל
 מיליוני
 ש"ח

בנק 
הפועלים 

 מיליוני
 ש"ח

הכנסות מדמי ניהול 
והכנסות אחרות מרווחי 

 השקעות 
331.5 311.1 161.1 

  

 וח לפני מס רו
111.3 81.1 31.6 

  

 רווח נקי )לאחר מס( 
66.1 51.5 13.1 1,137 1,717 

שיעור רווח לפני מס ביחס 
 21.4% 21.6% 31.7% להכנסות 

  

שיעור רווח נקי )לאחר מס( 
 14.3% 14% 21.1% ביחס להכנסות 

  

 הון עצמי
115.6 313.5 11.1 13,618 11,117 

 שיעור רווח נקי )לאחר מס(
 11.2% 8.2% 22.1% 17.4% %,.62 ביחס להון עצמי

 7*ראה נספח 

 

 שלוש החברות המנהלות את מרבית כספי הפנסיה של עובדי עירייה של בעלויות מבנה

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים  תינה בשליטה הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ -הראל

טת משפחת המבורגר המחזיקה )במישרין בע"מ, אשר לפי נתוני אתר הבורסה נמצאת בשלי

ממניות החברה. יתר מניות החברה מוחזקות על ידי הציבור  51.15% -ובאמצעות חברת אחזקה( ב

 (. 11.15%והגופים המוסדיים )

לפי אתר מנורה מבטחים, מנורה מבטחים פנסיה בע"מ הינה בשליטת מנורה  - מבטחים-מנורה

 י אתר הבורסה מניותיה מוחזקות על ידי החברות פלמסמבטחים החזקות בע"מ, אשר לפי נתונ

(, שהינן תאגידים זרים המוחזקים בנאמנות עבור 31%-אסטבלי )כ ( וניידן31%-אסטבליש )כ

(, הציבור 3% -מנחם גורביץ כנהנה יחיד. יתר המניות מוחזקות על ידי בעלי עניין נוספים )כ

 (. 35%-והגופים המוסדיים )כ

מקפת, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ הינה בשליטת -תר מגדללפי א - מקפת-מגדל

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, אשר לפי נתוני אתר הבורסה רוב מניותיה מוחזקות על ידי 

יתר המניות  .בשליטה מלאה של שלמה אליהו(, שהינה 61% -אליהו חברה לביטוח בע"מ )כ

 (.  11%-הציבור וגופים מוסדיים )כ (,11%-מוחזקות ע"י בנק לאומי )כ
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 רקע חוקי  .4

 :הסדרים עיקרייםשני מסגרת פנסיה בגין עובדי עירייה בעיריית בני ברק מבצעת תשלומי 

,  החל 1171 -ל"התש, משולב נוסח( גמלאות) המדינה שרות חוקכמשמעו ב - פנסיה תקציביתא. 

לחוקת  71בדי הרשויות הינה מכוח סעיף על עובדי רשויות מקומיות. תחולתו של הסדר זה על עו

העבודה לעובדי הרשויות המקומיות. במסגרת ההסדר, הרשויות המקומיות מתחייבות לשלם 

קצבת זקנה חודשית לעובדים לאחר פרישתם מהעבודה, כאשר הקצבה ממומנת במלואה מתקציב 

י במספר שנות תלוהמשולמת לעובד  הקצבהגובה הרשויות, ללא הפרשות ממשכורת העובדים. 

עובדים עם פנסיה  ,אובדן כושר עבודה במקרה של לפני מועד הפרישה. משכורתוהוותק שצבר וב

זכאים השארים  העבודה של פטירה בתקופתכן במקרה ותקציבית זכאים לקצבה חודשית 

 לקצבה. 

כנית להבראת כלכלת וחוק התל 11 -ו 81-11בהתאם לסעיפים  -העברה לקופ"ג מרכזית  2%

המשכורת מ 1%תשלומים בשיעור של  על מעבידים לנכות ,11.11.15החל מיום  1113 -אל ישר

בקופת גמל  הקובעת לחישוב הקצבה של עובדים עם פנסיה תקציבית ולנהלם בחשבון נפרד

 . מטרת כספים אלה הינה לסייע לרשות בבוא העת במימון תשלום הקצבה לעובדים. מרכזית

קצבת הזקנה החודשית המשולמת לעובד לאחר  ,יה צוברתבהסדר פנס -פנסיה צוברת  ב.

קופת פנסיה על לבמהלך שנות העסקתו של העובד  שהופקדו חודשיות הפרשותממומנת מ ,פרישתו

 מעביד בגין תגמולים ופיצויים.הפרשות ו בגין תגמולים עובדהפרשות  ינןה . ההפרשותשמו

למקרי כיסויים ביטוחיים  גםקיימים  נהקצבת זקחיסכון למרכיב ה מלבד ,מקיפהבפנסיה צוברת 

 אובדן כושר עבודה )פנסיית נכות( ו/או פטירה )פנסיית שארים(. 

 צוברת, פנסיהמעבר ל בנושא קיבוצי נחתם הסכם 13.13.11יום ב -הסכם המעבר לפנסיה צוברת 

 ותאגידים נוספים לבין הסתדרות העובדים הכללית מרכז השלטון המקומיבין הממשלה, 

עובדים . על פי הסכם זה, המועד הקובע( -ואילך )להלן  11.11.11, אשר הופעל החל מיום ההחדש

חדשים בשירות הממשלתי והציבורי יבוטחו בפנסיה צוברת במקום הפנסיה התקציבית שהייתה 

 . הסכם המעבר לפנסיה צוברת( -)להלן  נהוגה עד אז

 זכויותיהם הפנסיוניות של עובדי ,3פרק ב' סעיף  הסכם המעבר לפנסיה צוברתבכפי שנקבע 

בקופת גמל לקצבה כהגדרתה אשר חלה עליהם הוראת המעבר לפנסיה צוברת, יבוטחו  ,רשויות

 . 1161 -בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופת גמל(, התשכ"ד 

 ,וקובע את מעמדם ברשות המקומית עובדים שלושה סוגילתייחס ר לפנסיה צוברת מהסכם המעב

 דלהלן: כ

 למעט "עובדים קיימים" , המועסקים במועד הקובע על ידי הרשות המקומיתעובדים קבועים 

בהסכם המעבר  1, סעיף פרק ד') במסלול פנסיה תקציביתיישארו , )כפי שיוגדר בהמשך(

 .ברתלפנסיה צו
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  2ת המועסקים במועד הקובע על ידי הרשות המקומית וזכויותיהם הפנסיוניועובדים קיימים

)כגון עובדים אשר בוטחו בפנסיה צוברת על ידי מבוטחות במועד הקובע בהסדר פנסיה צוברת 

פחות  ברשות וכן עובדים אשר במועד הקובע מועסקים מעסיק קודם בטרם עבודתם ברשות(

 1, סעיף 'הפרק ) יבוטחו בפנסיה צוברת מקיפה ,ואינם מבוטחים בהסדר פנסיה צוברת משנה

 . ה צוברתהמעבר לפנסיבהסכם 

  2טחו יבו, המועד הקובעלאחר יתקבלו לעבודה ברשות המקומית אשר עובדים חדשים

 .בהסכם המעבר לפנסיה צוברת 1, סעיף 'הפרק בפנסיה צוברת מקיפה )

 

ביטוח מנהלים הינו קופת גמל לקצבה כהגדרתה בתקנות מס הכנסה )כללים  -מנהלים  ביטוח

קיים מרכיב  זהאפיק , שהינה גם קופת ביטוח. ב1161 -לאישור ולניהול קופת גמל(, התשכ"ד 

החוסך מבוטח בנוסף בביטוח חיים כאשר  ,חיסכון של פנסיה צוברת כמשמעה בסעיף ב' לעיל

(risk ויכול להוסיף גם ביטוח ) אובדן כושר עבודהבגין. 

הכיסויים הביטוחיים בביטוחי המנהלים ובקרנות הפנסיה נבדלים בגורם הנושא בסיכון 

הנושאת בהתחייבות חוזית מול  ביטוחי: בביטוחי מנהלים הסיכון מועבר לחברת הביטוח,ה

פנסיה בקופת . לעומת זאת, יחבמידה ומתממש מקרה ביטותגמולי ביטוח לו משלמת ו עמיתה

הוא מחולק  )עודף אקטוארי(אם נוצר עודף פרמיות על פני תשלומים , משמע הביטוח הוא הדדי

 יתרת החיסכון הצבורה של המבוטחים מכסה גירעון זה. -גירעון אקטוארי למבוטחים, ואם נוצר 

אשר ערב חתימת  מיםקיי יםעובד נקבע כי ,3פרק ה' סעיף  ,המעבר לפנסיה צוברתהסכם ב

 ולשירות הי םאשר ערב כניסת יםחדש יםאו עובד מנהליםביטוח ב יםפעיל יםמבוטח וההסכם הי

באותה קופת ביטוח לרבות שיעורי  יםלהיות מבוטח כויבביטוח מנהלים, ימש יםפעיל יםמבוטח

פנסיה צוברת מבוטחים בקופת להיות  םעל רצונלמעסיק  ואלא אם הודיע, בהההפרשות הקיימים 

החודשים  3 -ב וצעו הפרשות לגביו לביטוח מנהליםיראו עובד קיים כמבוטח פעיל אם ב)

פעיל אם בוצעו הפרשות לגביו לביטוח  האחרונים שלפני המועד הקובע ויראו  עובד חדש כמבוטח

 .מנהלים בשלושת בחודשים האחרונים שלפני כניסתו לשירות המעסיק(

 

 בגין רכיבים לא פנסיוניים לפנסיה תשלומים

-שינוי בהליך ההפרשות והניכויים בגין רכיבים לא פנסיוניים  -הסכם המעבר לפנסיה צוברת 

)ב( )בהתייחס -)א( ו6 פיםסעיפרק ד', נקבע ב 13.13.11מיום  בהסכם המעבר לפנסיה צוברת

החל כי )ב( )בהתייחס לעובדים קיימים וחדשים(, -)א( ו3סעיפים פרק ו', לעובדים קבועים( וב

 לא פנסיוניים, כדלהלן: םמהמועד הקובע יבוצע שינוי בהליך ההפרשות והניכויים בגין רכיבי

 שעות נוספות2  וזקיפת הטבה למס החזר הוצאות2 גילום מסשאינם  לא פנסיוניים םרכיבי(

במקום  פנסיה צוברת חדשהלקופת ניכויים בגין רכיבים אלה יבוצעו והפרשות  - פרמיות(

 .1115, כפי שהיה נהוג עד למועד הקבוע על פי הסכם קיבוצי משנת לקופת גמל לתגמולים

 נסיעות2 רכיבים לא פנסיוניים שהינם החזר הוצאות2 למעט גילום מס וזקיפת הטבה למס( 

היות מועברים הפרשות וניכויים בגין רכיבים אלה ימשיכו ל - טלפון2 כלכלה וכיוצ"ב( רכב2

על פי הסכם  עד למועד הקובע יםנהוג באותם שיעורים שהיו, לקופת גמל לתגמולים לשכירים

 . 1115קיבוצי משנת 
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לגבי משכורת  םהמבוצעי וגמל פנסיהקופות תשלומים ללסיכום, בטבלה להלן מוצגים אפיקי ה

 , על פי הסכם המעבר לפנסיה צוברת. עובדי עירייה

 עובדים קיימים וחדשים עובדים קבועים חלק מהשכר

 פנסיה צוברת פנסיה תקציבית שכר פנסיוני

רכיבים לא פנסיוניים 
 שאינם החזר הוצאות

 פנסיה צוברת

רכיבים לא פנסיוניים 
 שהינם החזר הוצאות

 לתגמולים קופת גמל 
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 בחירת קופת פנסיה .2
 

 של עובדי העירייה ברירת המחדל -הראל  קופת 2.1

החל  הסכם המעבר לפנסיה צוברת קבע, כי לעיל, 1כפי שצוין בפרק  - עיקרון "ברירת המחדל"

 וכן רכיבים לא פנסיוניים )שאינם קיימים וחדשים רשויות השכר הפנסיוני של עובדי 1.11.11 -המ

 פנסיה צוברת מקיפה. קופת יבוטחו ב -חזר הוצאות( של כלל העובדים ה בגדר

האיגוד המקצועי פיו עקרון "ברירת המחדל", ל נקבע פרק י', הסכם המעבר לפנסיה צוברתב

 , אלא אםסיה בהן יבוטחו העובדים על פי הסכם המעברהמייצג את העובדים יבחר את קרנות הפנ

עו בכתב למעסיקם על רצונם להיות מבוטחים בקרן פנסיה או אם הודיו/ קיים להם ביטוח קודם

  .צוברת אחרת

 

 2111ואגודים נוספים מסוף שנת ברירת המחדל של העובדים הסוציאלים  -"מבטחים" 

הודעה בענייני עובדים מס'  ,1111מרכז השלטון המקומי מדצמבר  של 311בחוזר מנכ"ל מס' 

האיגודים המקצועיים של הסתדרות המהנדסים, כי  נאמר,)"בחירת קרן פנסיה"(  1סעיף  163/11

האקדמאים במח"ר, העובדים הסוציאליים, המשפטנים וכיוצ"ב, בחרו כקופת ברירת המחדל את 

מס' סידורי עם , ראה קופות "מבטחים חדשה" ו"מבטחים רל"פ" -כיום ) מבטחים יותר"קופת "

  יה בע"מ.המנוהלת על ידי מבטחים קרנות פנס 2(3.1בנספח  11-ו 11

עד למועד סגירת טיוטת דוח הביקורת, לא הועברה לביקורת התייחסות בנושא קופת "מבטחים 

 .ה זויותר", לרבות התייחסות לתנאים מיטיבים )באם ישנם( בקופ

 

 2111ברירת המחדל של הסתדרות המעו"ף מסוף שנת  -"מקפת" 

 ופתרות המעו"ף( בחרה את קהסתד-הסתדרות הפקידים )כיוםכי  נאמר לעילהמוזכר  1בסעיף 

, ראה קופות עם מס' "מקפת צוברת" ו"מקפת רל"פ"קופות  -)כיום  מקפת אישית"הפנסיה "

כפי ברירת המחדל של העובדים המיוצגים בהסתדרות זו.  קופתכ (3.1בנספח  11 -ו 18סידורי 

ינה איגוד )ב( לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, הסתדרות המעו"ף ה1שעולה מסעיף 

 . עובדים ברשויות המקומיות מקצועי המייצג

 

 1.11.14ברירת המחדל של הסתדרות המעו"ף מתאריך  -"הראל גלעד" 

החל מיום  נקבע, כי מטעם מרכז השלטון המקומי והסתדרות המעו"ף 11.18.15בהודעה מתאריך 

וצגים על ידי ועד להחלטה אחרת של הסתדרות המעו"ף, יבוטחו כל העובדים המי 11.11.11

סידורי קופות עם מס'  הכוללת את ,פנסיה"גלעד הראל " -הסתדרות זו בקרן פנסיה "עדי" )כיום 

 (. 3.1בנספח  1-1
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 2111עד סוף  -הראל  -בקופת ברירת המחדל  הסכם דמי ניהול מופחתים

  יו"ר  ו שלמכתבמ -מהיתרה הצבורה  21.22% מההפקדה השוטפת 22% 2111הסכם הראל

עולה, כי דמי  16.13.11סתדרות המעו"ף לוועדי העובדים ברשויות המקומיות מתאריך ה

 1111הניהול המיטיבים שניתנו לעובדי רשויות במסגרת קופת "הראל גלעד פנסיה" בשנת 

 (. 8מהיתרה הצבורה )ראה נספח  1.15% -מההפקדות השוטפות ו  1%הינם 

 

  1111 משנת הראל של בטופס - בהסכם הראל לא ניתן כל מידע על שעורי העמלותלעובדים ,

 בדמי הנחה" ניתנת לקופה ההצטרפות במסגרת כי נכתב, צטרפותהמצורף לטופס בקשת הה

 (. 1 נספח ראה) ההנחה שיעור ציון ללא וזאת", ניהול

 

מבירור שערכה הביקורת עם  - מהיתרה הצבורה 1.2% - 1.6%יו"ר ועד העובדים: דמי ניהול 

ים לתנא ברשות העירייה תיעוד בכתב לא היה 1111בשנת  כי, עולה ובדיםיו"ר וועד הע

 . הראל קופת עם הסכם הסתדרות המעו"ףשהושגו במסגרת  ניהולבדמי  המיטיבים

בדמי ניתנה הנחה  1111בשנת  , כיעולה יו"ר וועד העובדיםמהסבר שנמסר לביקורת על ידי 

בשנת  לדבריו, ין בידיו כל מסמך כתוב.וא"הסכם שבעל פה", במסגרת  ופת הראלהניהול בק

ו א 1.5%  בדי עיריית בני ברק, לפיו ישולמוועד העובדים הסכם מיטיב עבור עווהשיג  1111

 מהיתרה הצבורה. 1.6%

 

לקבלת פנתה הביקורת   - ה השוטפתמההפקד 3%וש: דמי ניהול סגן מנהל אגף משאבי אנ

של  מההפקדות השוטפות ניהולהדמי  ,. לדבריוסגן מנהל אגף משאבי אנוש גם אלהסבר 

וזאת במכתב לעיל,  צויןכפי ש 1%ולא  3%היו  1111בשנת  בקופת הראלהעירייה עובדי 

 יקבלוו 1%במקום  3%הסדר בין וועד העובדים לבין הקופה, לפיו ישלמו העובדים בהתאם ל

 .כתחליף מתנה

סגן מנהל אגף  של והסברלצורך קבלת התייחסות ל יו"ר וועד העובדיםהביקורת פנתה אל 

 .ההסבר המבוקשהביקורת לא נמסר לביקורת  דוח טיוטתסגירת עד למועד משאבי אנוש. 

 

  2112משנת  דמי הניהולב הפחתה נוספת  - הראל

צוינו  16.13.11"ר הסתדרות המעו"ף לוועדי העובדים ברשויות המקומיות מתאריך מכתב יוב

 :(8)ראה נספח  כדלהלן ,הראל ופתת בדמי הניהול בקנוספוהטבות מספר 

  דמי הניהול יופחתו באופן הבא: 11.11.11החל מיום 

 .1.75% -ל 1% -יופחתו מ -דמי ניהול על ההפקדות השוטפות  -

 . 1.1% -ל  1.15% -יופחתו מ -דמי ניהול על היתרה הצבורה  -

  ול שנים ודמי הניה 3עובדים חדשים אשר יצטרפו לקרן יקבלו הנחה נוספת לתקופה של

 מהיתרה הצבורה. 1.1% -מההפקדות השוטפות ו 1%יהיו 
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לידיעת העובדים את ההטבות לעיל. , כי וועד העובדים מתבקש להביא 16.3.11 -מ צוין במכתב

על מנת לברר האם ההטבות המצוינות במכתב לעיל  אל יו"ר וועד העובדיםהביקורת פנתה 

ת טיוטת דוח הביקורת לא הועבר המידע המבוקש עד למועד סגירהועברו לידיעת עובדי העירייה. 

 לביקורת.

 

 הביקורת הערת

  ף"המעו הסתדרות ר"יו מכתבב -  2111דמי ניהול מופחתים עד סוף שנת  -הראל 

בקופת הראל בשנת  לעובדים המופחתים דמי הניהול צוינו שיעורי, 16.13.11 מתאריך

 צבורה.על היתרה ה 1.15% -על ההפקדות השוטפות ו 1%: 1111

יו"ר ועד העובדים וסגן מנהל אגף משאבי אנוש מסרו לביקורת נתונים שאינם תואמים 

 .נתונים אלה

 הודעה על , 16.3.11במכתב מתאריך  - 2112הפחתה נוספת בדמי ניהול משנת  - הראל

על  1.1% -ו על ההפקדות השוטפות 1.75% - 1.1.11הפחתה נוספת בדמי ניהול מתאריך 

 לעובדים לא הועבר מידע מעודכן בקשר לדמי הניהול בהסכם.היתרה הצבורה. 

 קופת ברירת המחדל של העובדים הסוציאלים ואגודים נוספים החל משנת  - מבטחים

 לביקורת לא נמסרו פרטים על הפחתה בדמי ניהול בקופה זו. - 1111

 

י הניהול מידע על דמ -לכלול בדף מידע הניתן למצטרף לקופת פנסיה הראל ומבטחים  מומלץ

 בהתאם להסכמים. 

לקבוע נוהל המחייב עדכון העובדים בשינויים בדמי הניהול הראל ומבטחים שהם ברירת  מומלץ

 המחדל של עובדי העירייה.

ול של העובדים לצורך קבלת נתוני דמי ניה כי העירייה תפנה להראל ולמבטחים מומלץ

 . המבוטחים בקופה

 

 

 הבחירת קופנהלי  -אגף משאבי אנוש  2.2

 כללי

 לחתום על טופס , כל עובד נדרש1111בשנת  עובד חדש באגף משאבי אנוש הליך קליטתבמסגרת 

 הראל קופתאפשרויות:  1אליה יופקדו תשלומי המעביד והעובד. בטופס  פנסיה בחירת קופת

 העובד. , על פי העדפתאחרת כל קופה)ברירת המחדל( או 

אבי אנוש החתימו אותו על טופס בקשת מש , מזכירותופת הראלבמידה והעובד בחר בק

, הוא נדרש למסור לידי אגף משאבי אנוש מסמכים אחרת במידה והעובד בחר בקופה הצטרפות.

הסכם הצטרפות צילום תעודת זהות, פוליסה, העתק הרלוונטית:  בהתאם לדרישת הקופה שונים

מודיעה , חדשסיק העירייה כמעטופס בו )הסכם קבלת בעלות הינו  קבלת בעלותו/או הסכם 

אליה הועברו תשלומי הפנסיה על  של העובד תוכנית הפנסיהמתחייבת להמשיך את כי היא  הלקופ

 וכיוצ"ב. ( ידי המעסיק הקודם
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אינו מודיע על בחירתו  עובד חדשכל עוד , משאבי אנוש על ידי מזכירתכפי שהוסבר לביקורת 

 משכורת.  ול משולמתלא פנסיה,  ופתבק

 הראל -ובד בגין קופת ברירת המחדל מתן מידע לע

שהיא ברירת  ,הראל עבר לעובדים מידע בגין נתוניהאם ובאיזה אופן מו לבחון הביקורת ביקשה

)ראה טופס  השונות בין הקופות מושכלתלצורך מתן אפשרות לבצע בחירה וזאת המחדל בעירייה, 

 . להלן עיקרי הממצאים: (11הצטרפות בנספח מס' 

  מבירור שערכה הביקורת עם  - הראל - דמי הניהולבגין שעור  לעובדים מידע מתןהעדר

כל מידע בכתב באשר לתנאי  לא נמסר, בעת קליטת עובד חדשכי  ,משאבי אנוש עולה מזכירת

 .דמי הניהול המיטיבים בקופת הראל

 

  של פות ההצטרטופס ב - אלהר - השוניםהעדר מתן מידע לעובדים בגין אפיקי ההשקעה

אחד מבין שלושה אפיקי השקעה: "אפיק בלבחור  ניתנה לעובד אפשרות,  1111נת שמ הראל

פיק כללי טופס כי "אבמלבד ציון  ." ו"אפיק ללא מניות"1כללי )ברירת מחדל(", "אפיק כללי 

י אפיקמאפייני (, הטופס לא כלל מידע נוסף באשר ל" הינו מפוקח הלכתית )מסלול כשר1

 , הרכב ההשקעות בכל אפיקת, מידת החשיפה לסיכון, כגון: תשואוההשקעה השונים

 .וכיוצ"ב

 

  עובדה ההצטרפות טופסב -הראל  -סלולי הביטוח השונים מבגין העדר מתן מידע לעובדים 

 עתיר/  חיסכון עתיר/  שארים עתיר/  מקיף מסלול: מעוניין הוא בו ביטוחה מסלול את רבוח

בעלות רכישת הביטוח ובכיסוי  - בדלים זה מזהנביטוח ה.  מסלולי 75% נכות פנסיית/  ביטוח

, כאשר כל עובד יכול לבחור ות, פנסיית השארים ופנסיית הזקנהפנסיית הנכ -הביטוחי 

, הטופס לא כלל לעיל מלבד ציון שמות המסלולים בטופס ההצטרפות לצרכיו. מסלול בהתאם

שלום בגין כל מסלול, גובה הת, כגון: מידע נוסף באשר למאפייני מסלולי הביטוח השונים

שיעורי פנסיית הנכות, השארים והזקנה בכל אחד מהמסלולים, זכות העובד לעבור ממסלול 

 (. 11)ראה נספח  למסלול וכיוצ"ב

 
 יעוץ פנסיוני  אסור לנו למסור מידע המהווה -הסבר העירייה 

נמסר  ינוא מידע מפורט עולה, כי מזכירת אגף משאבי אנוששנמסר לביקורת על ידי  מהסבר

במידה עוד נמסר לביקורת, כי . םייפנסיונלעובד בנושאים  ייעץל איסורעל העירייה  מאחר וחל

ת של אותו לשירות הלקוחוהמזכירה מפנה , מעוניין לקבל הסבר בנוגע לתנאים בהראל ועובד

 . הקופהמש כאיש הקשר בין העירייה לבין ישחברת הראל או לסוכן הביטוח ש

 
 לעובדי נמסר לא כי, עולה אנוש משאבי אגף מנהל סגנית עם יקורתהב שערכה ורמביר

השקעה ה מסלולי מאפיינישיעור דמי הניהול ו בגין האגף ידי על מפורט מידע העירייה

עובדים, כך שכל למאחר וחל על העירייה איסור לייעץ  וזאת,  הראל בקופת השונים והביטוח

 .הנתונים בעצמו אתעובד צריך לבדוק 

נמסר לביקורת כי גם לאחר הצטרפות העובד להראל לא נמסר לו מידע בכתב באשר בנוסף 

 לשיעורי דמי הניהול שנקבעו בהסכם עם הקופה.
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 צוין, טופס בקשת כפי ש - בקשת הצטרפות להראל פסיטתיעוד למסלול הביטוח הנבחר ב

מבירור טוח. למילוי ולבחירת העובד, לרבות מסלול הבי הראל כולל נתונים שוניםל הצטרפות

של מפורטים  י אנוש עולה, כי טפסי בקשת הצטרפותרת משאבת עם מזכישערכה הביקור

 1111. החל משנת (11)ראה נספח מס'  1111הראל נשמרו באגף עד שנת עובדים שבחרו ב

בטפסים אלה אין מידע בקשר למסלולי בחירת הקופה בלבד,  ם כלליים בגיןנשמרים טפסי

 . (11נספח מס' )ראה  והביטוח שקעההה

הביקורת פנתה אל מזכירת משאבי אנוש לצורך קבלת טפסי בקשת הצטרפות של שני עובדים 

. בהתייחס לעובד מס' מסלול הביטוח שנבחר על ידםללצורך קבלת תיעוד  ,בהראלהמפקידים 

על ידי נמסר  לביקורת, 17/1111שהצטרף לקופה בחודש ( 11.1בנספח מס'  1)ראה עובד מס'  1

ירת משאבי אנוש כי לא קיים לגביו טופס בקשת הצטרפות, מאחר ובתקופה שבה העובד מזכ

בהתייחס  לא היו חותמים על טפסים. ()שבהמשך התמזגה עם הראל גלעד קופתל הצטרף

דוח הביקורת לא הועבר  עד למועד סגירת, 13/1111שהצטרפה לקופה בחודש  1' לעובדת מס

 לביקורת טופס הצטרפות של העובדת.

 

 הביקורת הערת

בהתאם להסכם עם  דמי הניהול שיעורי, לא צוינו 1111משנת  בטופס ההצטרפות לקופת הראל

 ,השונים.  בנוסף, הביקורת מציינת בטופס מאפייני אפיקי ההשקעה. כמו כן, לא פורטו העירייה

 כי לא ניתן מידע מלא לגבי עלות מסלולי הביטוח והכיסוי הביטוחי הנובע מהם.

דמי  : שיעור, הכולל את האלמנטים הבאיםקופת הראל אודות מסמך ובו נתונים לערוך מומלץ

 ומסלולי הביטוח מאפייני אפיקי ההשקעה, הניהול על ההפקדות השוטפות ועל היתרה הצבורה

 והבהרת הזכות לעבור מקופה לקופה ו/או ממסלול למסלול לפי בחירה.  השונים

 

 ההחלפת קופת פנסי 2.3

 כללי

של העובד לבחור כי זכותו  ,קובע 1115 -מל(, תשס"הוק שירותים פיננסים )קופות גלח 11סעיף 

העובד רשאי לעבור מקופה לקופה  ,במהלך תקופת ההעסקהלנהל את כספיו. קופת פנסיה באיזו 

 ללא הגבלה. 

לקופת הפנסיה החדשה אליה הוא רוצה  פונה  ,פנסיהמעבר של קופת המעוניין לבצע  עירייה עובד

משאבי  למזכירת העברתםהחדשה ו טפסים רלוונטיים על פי דרישות הקופה דואג למילויר, לעבו

 שולחת את הטפסים למחלקת שכר, המבצעת עדכון קופה במערכת השכר. מזכירהה. אנוש

 

 

 

 



 
 

1, 
 

לאגף משאבי  יםעובדבקשות של  וגשומשך הזמן שעבר מהמועד בו האת  הביקורת ביקשה לבחון

להלן המועד בו העביר אגף משאבי אנוש את הבקשות למחלקת שכר.  אנוש להחלפת קופה לבין

 .1111בור מקופה לקופה בשנת עובדים שביקשו לע 5המכילה נתונים בגין מדגם טבלה 

  

 * 2111 -מעבר בין קופות  -עובדים  2מדגם 

 מס"ד
שם 
 עובד

סעיף 
 תקציבי

 מעבר מקופה לקופה מחלקה

המועד בו 
התקבלה 

בקשת 
העובד 
באגף 

אבי מש
 אנוש

המועד בו 
הועברה 
הבקשה 

מאגף 
משאבי 
אנוש 

למחלקת 
 שכר

 מנגנון 61511 ש.מ 1
קרן פנסיה  -עד מאי  

הראל  -מקפת. מיוני 
 פנסיה.

עד למועד 
דוח  סגירת

הביקורת, 
לא הועבר 

הנתון 
 לביקורת.

11/16/1111 

 פקחי חניה 113111 ע.נ 1
 גלעד.  -עד יוני 

מבטחים  -מיולי 
 חדשה.

11/17/1111 

 811611 ש.א 3
-חונכות

סייעות 
 צמודות

מגדל  -עד פברואר 
הראל  -צוברת. ממרץ 
 פנסיה.

11/13/1111 

 817615 א.א 1
רווחה 
 חינוכית

מגדל -עד אוקטובר 
 -צוברת. מנובמבר 

 פסגות.
11/11/1111 

נוה -מורים 815165 ב.ש 5
 שרה הרצוג

גלעד  -עד נובמבר 
  -ותיקה. מדצמבר

 גלעד.-הראל
11/11/1111 

 . 11*ראה נספח 

 

דוח הביקורת, אגף משאבי אנוש לא העביר לידי הביקורת את המועדים בהם  עד למועד סגירת

 .התקבלו בקשות העובדים לעיל להחלפת קופה
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 בנושא הפנסיה הגורמים המטפלים .6

 פיצול הטיפול בנושא הפנסיה במחלקות השונות. 6.1

 : מנוהל על ידי מספר גורמים בעירייה ושא קופות הפנסיהנ

 מהליך כחלק העובדים ידי על הפנסיה קופות בחירת בנושא מטפל -ומנגנון  אנוש משאבי אגף -

 .לקופה מקופה מעבר לביצוע בבקשות וכן, עובד קליטת

 הניכויים וההפרשות לפנסיה בתלושי השכר.  מבצעת את -מחלקת שכר  -

 .ופות הפנסיהשיקים לק שולחת -מזכירת הגזברות  -

 .ופות הפנסיהפירעון השיקים לק בודק -סגן הגזבר  -

 .המטפלים בביטוחי המנהלים שולח שיקים לסוכני ביטוח -מנהל חשבונות ראשי  -

ברירת  קופות עם קופות הראל ומבטחים, המהוויםעוסק בעריכת מו"מ  -וועד העובדים  -

 . עירייהעבור עובדי המחדל ה

 

 בעירייה המטפלים הגורמים שלל מבין - בעירייה פנסיהה נושא את המרכז גורם העדר 

נושא קופות הפנסיה, מבצע בקרה אחר  את המרכז גורם בעירייהלא קיים  ,הפנסיה בנושא

 .בנושא למידע ככתובת עבורם ומשמש העובדים של הפנסיה חשבונות

 

חיסכון ה בנושא עובדיםל כתובתהווה שי "נאמן פנסיה" בעירייהתמנה כי העירייה  מומלץ

 :הפנסיוני, לרבות

 קריטריונים שלבהתאם ל ומסלולי הביטוח השונים בגין דמי ניהול, אפיקי ההשקעה מתן מידע -

המהווה קופת ברירת מחדל למרבית עובדי  בהראל, בריאותי וכיוצ"ב גיל, ותק, מצב משפחתי

  העירייה.

 נשלחו אליו. מתן אפשרות לעובד לפנות לקבלת סיוע בבדיקת דו"חות חברת הפנסיה ש -

בדיקה תקופתית של  דוחות מרכזים מקופות הפנסיה, וזאת לצורך בדיקת הנאותות של  -

והתאמת מסלולי  יכוי של דמי הניהול בפועל להסכמיםשיעור הנהתאמת ההעברות לקופה, 

 הכיסויים הביטוחיים לנרשם בטופס ההצטרפות. ו השקעהה

 עובדים. של תלונות ו/או בקשות במקרים תיווך בין העובדים לבין הקופות השונות -
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 לקופות העברות -נהלי עבודה . 6.2

 כללי

, עובר הטיפול בהעברות הכספים לקופות שכרבמחלקת לפנסיה  והניכויים ההפרשותלאחר ביצוע 

 גזברות:להפנסיה 

 לכל שיק  ונות )למעט ביטוחי מנהלים(.שהמטפלת בשליחת שיקים לקופות  -ברות גזמזכירת ה

 .העובדים המבוטחים באותה קופה של הסכומים בגין כלפירוט  רףמצו

  סוכני הביטוח המטפלים בביטוחי המנהליםמטפל בשליחת שיקים ל -מנהל חשבונות ראשי. 

הפרדת הטיפול בהעברות לביטוחי מהסבר שקיבלה הביקורת ממנהל החשבונות הראשי עולה, כי 

ביטוח האחראים על ביטוחי המנהלים דורשים מכך שסוכני ההפנסיה נובע  מנהלים משאר קופות

מאחר ושליחת שיקים פרטניים לכל עובד דורשת ביצוע פקודות להעביר שיק נפרד בגין כל עובד. 

 . מנהל החשבונות הראשי יומן, הנושא נמצא בטיפול

 כוללים בגזברות נהלי העבודה הגזברות עולה, כי  מזכירתמבירור הביקורת עם  - נהלי עבודה

 לבים הבאים:את הש

קיים  -נתוני הנהלת חשבונות )בגין כל קופה מכינה את השיקים לקרנות על סמך  מזכירהה -

)בחלוקה  סכומי ההפקדות פירוטאת  המזכירהלכל שיק מצרפת  נפרד(. חו"זרטיס כ

נתוני  סמךעל  , וזאתקופההבאותה  יםעובדהבגין  לתגמולי עובד, תגמולי מעביד ופיצויים(

 ויים ממחלקת שכר.ההפרשות והניכ

השכר  דוחותשל הקופה זהה לסכום ב חו"זכי הסכום המופיע בכרטיס  בודקת מזכירהה -

הגורם לכך  מבררת את המזכירהאי התאמות,  דה ומאותרותבמיבגין אותה קופה. 

 .  ומטפלת בתיקון הטעות

ו הועברגזבר, הכולל את סכומי השיקים שהדוח מרכז לסגן  אחת לחודש מעבירה המזכירה -

 . סגן הגזבר מבצע בקרה אחר פירעון השיקים.הצוברותהפנסיה באותו החודש לקופות 

פנסיה וביטוח "של  הנה"חמבצעת מעקב אחר כרטיס  אחת לחודש או חודשיים, המזכירה -

מים : סכולדוגמה .בבירור(, הכולל סכומים 1131111111" )מס' כרטיס בירור -מנהלים 

 לולא ידעו לאי ותייה על ידי הקופות, מאחר והקופאשר הוחזרו לחשבון הבנק של העיר

 עובדים לשייך סכומים אלה בשל העדר פרטים מזהים בגין העובדים. 

 

 בכרטיס כי, עולה הביקורת מבדיקת - "סכומים "בבירור - 111,,,,423 כרטיס הנה"ח

, תהקופו מול בבירורשהיו  סכומים שני קיימים" בירור - ליםהפנסיה וביטוח מנ" ח"הנה

 :כדלהלן

 ש"ח.  1,188.17ע"ס    - 1118פקודה  -

 ש"ח.  181.35ע"ס  - 111111פקודה  -

. בבירור מול הקופות שהיו סכומיםל פנתה למזכירת הגזברות לצורך קבלת הסבר הביקורת

ש"ח אינו שייך לנושא ההעברות לפנסיה  1,188.17 לביקורת נמסר, כי הסכום הראשון ע"ס

הסכום השני ע"ס זה.  שפרשה ולמעשה שויך בטעות לכרטיס אלא לתשלומים בגין עובדת

ר בטעות לחברת מבטחים במקום שהועב 11/11בגין חודש  תשלום פנסיהש"ח הינו  181.35

 חברת מבטחיםכי  ,קורת על ידי מזכירת הגזברות עולהמהסבר שנמסר לבי. מגדללחברת 
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הזיכוי השגויה של חברת פקודת  . כתוצאה,1111-החזירה לעירייה את הסכום השגוי רק ב

 .1111 -בוטלה בכרטסת הנה"ח רק ב מבטחים

 

 הערת הביקורת

עולה, כי הביקורת  מבירור שערכה -העדר מעקב אחר פיצול ההפקדות בשיעורים הנדרשים 

, בהם קיים לאתרי האינטרנט של הקופות קוד ייעודי קופותעסיקים אפשרות לבקש מהמל

 אחר נתוני ההפקדות לעובדים. עקב "פורטל מעסיקים" המאפשר לערוך מ

כלשהו  מבצעת מעקבואינה דיווח  מבקשת מהקופותעולה, כי הגזברות אינה מבירור הביקורת 

נזקפות לזכותו ומפוצלות למרכיבי תגמולי עובד, תגמולי  ההפקדות לכל עובדלצורך בדיקה כי 

 בסכומים הנדרשים.  מעביד ופיצויים

 
נסיה של עובדי העירייה קה תקופתית של נתוני ההפקדות לפלקבוע נוהל המחייב בדימומלץ 

 .השכר בעירייה והשוואתם לנתוני מחלקתטל מעסיקים" של קופות הפנסיה פור"הרשומים ב

 

 

 הראל - ברירת המחדל ניהול בקופתדמי . 6.3

הביקורת ביקשה לבחון האם  - מי הניהול המשולמים בפועל בקופת הראלהעדר בקרה אחר ד

ייכים תשמהדמי הניהול המנוכים בפועל מהעובדים  כי ,גורם כלשהו בעירייה על ידיקב מתבצע מע

 הינם בהתאם להסכם שבין הקופה לבין הסתדרות המעו"ף הראל, - ברירת המחדל קופתל

 .בהתייחס לעובדי רשויות מקומיות

על ידי  עולה, כי לא מתקיימת הגזברות ועם יו"ר וועד העובדים מזכירתבירור הביקורת עם מ

 שיעור הניכוי בפועל של דמי הניהול בהתייחס לעובדים שלבדיקה כל הגזברות או וועד העובדים 

 . זו הבקופ

 

מהסבר שנמסר לביקורת על ידי יו"ר וועד העובדים עולה,  - עמלות שונות לעובדים שונים -הראל 

סייע לעובד הוועד מ ,הגמלאו  הפנסיה מול קופתאישית  לוועד בשל בעיהה כי במידה ועובד פונ

 ופה. במידת הצורך בטיפול בבעיה מול הק

דמי  1111שילם בשנת  , עובד אחד בקופת הראללהלן( 8כפי שעולה ממדגם הביקורת )ראה פרק 

 1.13%מההפקדות השוטפות ועובד נוסף שילם  1.11% -מהיתרה הצבורה ו 1.13%ניהול בשיעור 

עד למועד . (15.1בנספח  1 -ו 1)ראה עובדים  תמההפקדות השוטפו 1.87% -מהיתרה הצבורה ו

הול השונים שנוכו סגירת טיוטת דוח הביקורת, לא נמסר לביקורת הסבר לשיעורי דמי הני

  .מעובדים אלה

 

 

י ניהול של כלל העובדים בקופה זו לצורך קבלת נתוני דמ כי העירייה תפנה לקופת הראל מומלץ

 והשוואתם להסכם עם הקופה. 

אחר ההעברות לקופות הפנסיה  ך מעקב תקופתיויערשימונה בעירייה  "נאמן הפנסיה"כי  מומלץ

 השונות.
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 איחורים בהפקדות   .7

 כללי

 -)להלן  1161 -לניהול קופות גמל(, התשכ"ד)כללים לאישור ולתקנות מס הכנסה  11-11 פיםסעי

עד תום  גמלה קופתלעל המעביד לשלם את חלקו ואת חלק העובד ים כי קובעתקנות מס הכנסה( 

חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד או  שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת

 . , המוקדם מביניהםלעובד לשלם את המשכורת

להעביר את התשלומים  ההנחייה בעירייה היארת על ידי מזכירת הגזברות, כפי שנמסר לביקו

 לכל חודש.   15 -ה  עדהפנסיה לקופות 

לא שילם מעביד את " :קובעלתקנות מס הכנסה  11סעיף  - ריבית פיגורים בגין איחור בהפקדה

בתקנה  שכיר בזמנם כאמור - העמית או לא העביר את תשלומי 11תשלומיו הוא כאמור בתקנה 

שיעור ריבית מהמעביד ריבית בשיעור שלא יפחת  תקבל הקופה על סכומים אלה מאת, 11

ינת דשל מ ת שמפרסם החשב הכלליימערכת הבנקאכספים מה בהעברת בשל איחור ,הפיגורים

 ".ריבית הפיגורים( -)להלן  ישראל מזמן לזמן

 

, 11.11.11משרד האוצר מתאריך של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ב 1111/1בחוזר גמל 

 :נקבע

ה חשבון העמית בריבית קופה וברווחי מזוכ הבו היהשווה לסכום  ,החלק מריבית הפיגורים .א

 עמית.ה ןקופה בגין אותם תשלומים אילו היו מועברים במועד החוקי, ייזקף לזכות חשבו

כל חשבונם של ת יתרת ריבית הפיגורים תחשב כרווח של כלל עמיתי הקופה ולכן תיזקף לזכו .ב

 .הקופה עמיתי

 

מהסבר שנמסר לביקורת על ידי מזכירת הגזברות עולה, כי משמעות הוראת החוזר לעיל הינה כי 

במידה ורווחי הקופה בגין התשלומים שהועברו באיחור הינם גבוהים מריבית הפיגורים, על 

 רווחי הקופה.ל הסכום הנדרש בהתאם המעביד להעביר את

 

  ת פיגורים בגין ושה מקרים של זיכוי הקופות בריבישל בדקה מדגםהביקורת  -מדגם הביקורת

 :בטבלה להלןמפורט העברת תשלומים באיחור, כ

 

 2111 -ריביות פיגורים בגין איחורים בהפקדות  

 
שם 

 הקופה

החודשים בגינם 
בוצעה העברה 
 באיחור לקופה

ריבית פיגורים 
בגין האיחור 

 ש"ח

מועד תשלום 
 הריבית

 17/11 1,311 15/11-13/11 תמקפ 1

 11/11 111 5/11, 11-11/11 מקפת 1

 11/11 711 11-18/11 מקפת 3

  32468 סה"כ

http://www.hilan.co.il/calc/LegislationContent/IEmskchk62t.htm#H300D7A8D7A4


 
 

24 
 

שהועברו לקופות תשלומים  ם בגיןת נתונילצורך קבל מזכירת הגזברותביקורת פנתה אל ה

 . באיחור

 136,811בסך של תשלומים למקפת מהעברה באיחור  החיוב בריבית נובע - 1מס'  דוגמא -

 חצי בהעברות לקופה.חודש וכבאיחור ממוצע של  מדובר .15/11-13/11ש"ח בגין חודשים 

 הכולל את סכום הריבית הנדרש ,תוכנת "כל נתון"לעירייה דוח שהופק מ העבירהמקפת 

סכום  את תאוטומטי תבמחש, תוכנה זו בר לביקורת. כפי שהוסבגין האיחור בהפקדה

, תאריך ההפקדה לפי החוק ים: תאריךתוננת מספר נבהתבסס על הז הפיגורים ריבית

 .הריביתבפועל, סכומי הקרן ששולמו וההפקדה 

 ש"ח 61,311.31מהעברה באיחור של תשלומים ע"ס  החיוב בריבית נובע - 1מס'  דוגמא -

נציג . כחודש בהעברות לקופה באיחור ממוצע של . מדובר1-11/11 -ו  5/11בגין חודשים 

 וט סכום הריבית הנדרש.פיר העביר את מקפת

ש"ח בגין  111.61מהעברה באיחור של תשלומים ע"ס  , נובעהחיוב בריבית -3א מס' דוגמ -

עולה, כי ר לביקורת . מהסבר שנמס11.11.11שהועברו בתאריך  ,11-18/11חודשים 

ריבית לא שולמה בעקבות דרישה של הקופה אלא בעקבות פנייה של העובד בגינו הועבר ה

 . חוראיבהתשלום 

 

  כירת הגזברות לצורך הביקורת פנתה אל מז -בקרות אחר נכונות סכום ריבית הפיגורים

סכומי ריביות הפיגורים הנדרשים על ידי  חישובכיצד מתבצעת בקרה אחר  קבלת הסבר

אסמכתא לחישוב  הווה"כל נתון" המ כי במידה והקופה שולחת דוח יקורת הוסברלב הקופות.

תואמים לנתוני  ,שימשו כבסיס לחישובאשר ת האם הנתונים הריבית, המזכירה בודק

  .הגזברות

"כל  תשלום ריבית ללא צירוף דוח במידה והקופה שולחת דרישה לעוד נמסר לביקורת, כי 

. לדוגמה, בגין סכום ריבית לצורך בדיקת נכונות הסכום הנדרשנתון", המזכירה מפיקה דוח 

 .  הכירה הפיקה דוח לצורך בדיק, המזשנשלח באימייל בטבלה לעיל 1מס' 

  של  לביקורת נמסרו שני כתבי תביעה -ריבית פיגורים  בגיןכתבי תביעה של קרנות הפנסיה

בגין תשלומים באיחור שצברו  בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב שהוגשו קרנות פנסיה

 , כדלהלן:חיובי ריביות פיגורים

 .  ש"ח 88.,6,234ע"ס  15.13.11מתאריך  מנורה מבטחים פנסיה בע"מתביעה של חברת  -

 1,2878ע"ס  16.17.11מתאריך מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ  מגדל של תביעה -

 .ש"ח

 

בתאריך וכתב התביעה השני נמחק  11.15.11יש לציין, כי כתב התביעה הראשון נמחק בתאריך 

ת הדין. הביקורת פנתה המחלוקת מחוץ לבי , וזאת לאור הסכם בין הצדדים לסיום11.11.11

 עירייה לצורך קבלת הסבר כיצד הסתיימה המחלוקת בין הצדדים במסגרת שתי התביעות. ל

בהתייחס לכתב התביעה של "מנורה מבטחים", עד למועד סגירת טיוטת דוח הביקורת לא הועבר 

  לביקורת.ההסבר המבוקש 
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בתשלום כלל חויבה העירייה לא מקפת", נמסר לביקורת כי -בהתייחס לכתב התביעה של "מגדל

, במקרה של אחד מתוך וסבר לביקורת. כפי שהתביעות שנבעו מרישומים מוטעיםמאחר ומדובר ב

אך העירייה לא  15/11מקפת", מדובר בעובדת שסיימה לעבוד בחודש -שני העובדים ב"מגדל

עובדת. במקרה העבירה לקופה הודעה על סיום עבודתה, ולכן הקופה המשיכה לחייב את חשבון ה

השני, מדובר בעובד שלאחר הצטרפותו ל"מגדל", נפתחה עבורו קופה בחברה אחרת על פי בקשתו, 

מקפת" לא קיבלה עדכון -. ככל הנראה, חברת "מגדלהעירייה את כספי ההפרשות אליה העבירה

נמסר עובד זה. כפי שבכתב לגבי מעבר העובד לחברה אחרת ולכן המשיכה לחייב את העירייה בגין 

 .כלפי החברה בגין שני העובדיםכי לעירייה אין חוב  העלה עם מגדל, בירור לביקורת

 

 הביקורת הערת

  לכל  15 -ה לקופות עד  הפנסיה תשלומילהעביר את בהתאם לתקנות מס הכנסה יש

 .חודש

 הפנסיה  את תשלומיהעביר באיחור  מעבידלתקנות מס הכנסה קובע, כי במידה ו 11 סעיף

אלה ריבית בשיעור שלא יפחת  תשלומיםעל  תקבל מהמעביד הקופהם לקופה, של העובדי

של הממונה על  1111/1בהתאם להוראות חוזר  של החשב הכללי. שיעור ריבית הפיגוריםמ

שוק ההון, במידה ורווחי הקופה בגין התשלומים שהועברו באיחור הינם גבוהים מריבית 

 .רווחי הקופהדרש בהתאם להסכום הנת הפיגורים, על המעביד להעביר א

 בגין תשלומים באיחור.ת פיגורים ריביבתשלום  חויבה עיריית בני ברק 1111ת בשנ 

 מעביד שניכה , (1118)תיקון משנת  1158 -השכר חוק הגנתב)ג( ל15סעיף בהתאם ל

 הסכומים ולא העבירם למי שלו יועדו , לרבות תשלומי פנסיה,סכומים משכרו של עובד

יום לאחר               31 -)כלומר  היום שבו רואים כמולן את השכר שממנו נוכהיום מ 31בתוך 

 (1)א()61 , דינו מאסר שנתיים או קנס פי חמישה מהקנס הקבוע בסעיףלחודש( 11 -ה

 ש"ח. 1,131,111(, משמע ש"ח 116,111) לחוק העונשין

 

 המלצה

ב)ג( לחוק הגנת 15סעיף ב נשיןהעו והימנעות מהחלת לצורך עמידה בהוראות תקנות מס הכנסה

עברו לקופות במועד ו, כך שתשלומי הפנסיה יתקבע נהלי עבודהגזברות העירייה  מומלץ כי השכר,

 .נדרשחוקי הה
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 מדגם הפקדות באיחור

 עובדים 6, הביקורת בחנה מדגם של ת התשלומים לקופות הפנסיהלצורך בדיקת מועד העבר

כפי שהם , הפנסיהבקופת ן המועד בו הופקדה ההפרשה בפועל לביהפרשה ההשוותה בין חודש ו

 . ופיעים בדוחות השנתיים של הקופותמ

 * בהפקדות איחורים  - מדגם עובדים

מס' 
 עובד

 הפקדה ניכוי קופה
איחור מירבי 

 בהפקדה

 6-11.1116 הראל גלעד פנסיה 1
 ו הפקדותרשמלא נ

בדוחות השנתיים 
  לעמית

 חודשים 1 1-11.1111 6-8.1111 הראל גלעד פנסיה 2

 5.1116 8-11.1111 מבטחים חדשה 3
 8-כשנה ו

 חודשים

 חודשים 6-כ 1.1111 6-11.1118 מבטחים חדשה 4

2 

 חודש 1 11.1111-1.1111 8-11.1111 הראל גלעד פנסיה

הפניקס צוברת 
 עו"ה

 חודשים 1 11.1111 7-8.1111

 חודש 1 1.1111-1.1111 11.1111-11.1111 קרן מקפת 6

 . 11.1*ראה נספח         

 

מס'  יםעובדשל  יםהשנתי ותבדוחהביקורת מבקשת לציין כי,  -העדר רישום של חודשי ההפקדה 

 חודשצוין החודש בו הופקדו התשלומים בפועל אלא רק שנת ההפקדה.  לא במדגם לעיל, 1 -ו 3, 1

" צוברת מבטחים"ו( 1131118111" )גלעד"קופות  של ז"החו כרטיסי מבוסס על נתוניההפקדה 

(1131111111). 

פקדה נע נתוני הטבלה לעיל, העיכוב בהמכפי שעולה  -חודשים  8 -שנה ו -רבי בהפקדה עיכוב מי

,  1111-1111חודשים. בנוסף, יש מגמה של ירידה באיחורים בשנים  בין חודש לבין שנה ושמונה

ארבעה חודשים עד שנה  , 1113-1118לעומת האיחורים בשנים  איחורים של חודש עד שלושה,

 (. 11.1)ראה נספח   ומעלה

במדגם לא נמצאו  1בגין עובד מס'   - 16-11.2116עבור חודשים  1העדר הפקדות בגין עובד מס' 

. הביקורת פנתה (11.1בנספח  1עובד )ראה  16-11/1116בדוחות השנתיים הפקדות עבור חודשים 

עולה  זה. לביקורת נמסר, כי מבדיקה עם הראלבר לממצא אל מזכירת הגזברות לצורך קבלת הס

נמצאים בחשבונו. לבקשת הביקורת לקבל אסמכתא  1עבור עובד מס'  1116הכספים לשנת  לכי כל

, נמסר כי יש לבדוק את 16-11/16בגין תאריך הפקדת הכספים לזכות חשבון העובד עבור חודשים 

 . הנושא עם הראל

קבלת דוחות שנתיים מתוקנים הכוללים את נתוני לצורך  ת הראלהביקורת פנתה אל נציג חבר

תדפיס  הועבר קורתלבי. 16-11/1116שים חוד בגין 1עובד מס'  ההפקדות שנעשו בפועל עבור

נקלטו בקופה )ראה נספח  16-11/1116ואילך, לפיו התשלומים עבור חודשים  1116 -תנועות מ

11.1.1  .) 
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שהועבר  תדפיס התנועותנתוני התשלומים שנקלטו בקופה,  מלבדהביקורת מבקשת לציין כי, 

בגין התשלומים שהופקדו ,  אינו כולל את כלל הנתונים הרלוונטיים 1לביקורת עבור עובד מס' 

באיחור, וזאת בהתאם לפורמט הדיווח השנתי שנקבע על ידי אגף שוק ההון באוצר, כגון נתוני 

    וכיוצ"ב. ול השנתיים תשלומי דמי הניההתשואה, תשלומי הביטוח, 

עבור עובד  1116לשנת  לצורך קבלת דוחות מתוקנים הביקורת פנתה שנית אל נציג חברת הראל

הועברה  עד למועד סגירת טיוטת דוח הביקורת, לאבהתאם לפורמט אגף שוק ההון.  1מס' 

 . התייחסות בנושא

 

 הערת הביקורת

הופקדו בפועל תשלומים באיחור, פוגעת העדר רישום בדוח השנתי לעמית של החודשים בהם 

של  תהשנתי השיוך התשואהן אחר אופן אחר שלמות ההפקדות וביכולת הבקרה של העובד, הן 

 מתלוש השכר של העובד. בהם נוכו תשלומי הפנסיהבגין החודשים  ופההק

 

. הסבר הקרן: 2111בשנת ש"ח  612838 -עדכון יתרות פתיחה -מקפת -מדגם ב 6עובד מס' 

  2118דובר בטעות הנובעת מהסדר תשלום חוב עם העירייה משנת מ

"מקפת משלימה" -מקופות "מקפת אישית" ו 6שקיבל עובד מס'  מנתוני הדוחות התקופתיים

 31.11.11ליום  היתרהש"ח בין  61,838קיים הפרש שלילי ע"ס  עולה, כי 11-11/1111לחודשים 

 6,578 -ת אישית" ו "מקפש"ח ב 51,161ע"ס )הפרש  11.11.11לבין יתרת הפתיחה המעודכנת ליום 

 . א'(11 ראה נספח"מקפת משלימה", ש"ח ב

 31,181מתכתובת בין העובד לקופה עולה, כי במסגרת הסדר תשלום חוב של העירייה לקופה ע"ס 

. נרשם סכום זה באופן מוטעה בקופה ,1115בגין איחורים בתשלומים משנת  1118ש"ח בשנת 

טעות זו גרמה ככל הנראה לרישום שגוי של זכויות עודפות לעובד, אשר התגלה על לטענת הקרן, 

 (.  11ולכן בוצעה הקטנה של היתרה הצבורה )ראה נספח  1111ידי הקופה רק בשנת 

לא ברור האם חוב העירייה לקופה ע"ס  ממכתב ההסבר שקיבל העובד מקופת מקפת יש לציין, כי

בלבד או בגין עובדים נוספים וכן כיצד גרם הרישום השגוי של  6 ש"ח נוצר בגין עובד מס' 31,181

לעובד צורפו ש"ח. בנוסף, למכתב  61,838 -תשלום חוב זה להקטנת היתרה הצבורה של העובד ב

 . בלבדחודשיות הכוללים נתוני הפקדות  1117-11לשנים  םתדפיסי

 

 הערת הביקורת

הניכוי נבע  הוסבר כיהעובד. בקופה  ש"ח מחשבון 61,111 -כ נוכה סכום של 1111בשנת 

הדוחות "המתוקנים"  .1115בגין אחורים בהעברות בשנת  1118מהתחשבנות עם העירייה בשנת 

דמי ניהול וביטוח לא נכללו נתוני תשואה שהועברו לעובד כללו נתונים בגין הפקדות בלבד, 

 כך שלעובד אין אפשרות לעקוב אחר חישוב היתרה הצבורה.   ,כנדרש

להשלכות שליליות על העובד, שאינו  גורמים  של המעסיק בהעברות כספי הפנסיהאיחורים 

 מסוגל לעקוב האם השלמות האיחורים אכן הועברו לזכותו כנדרש.  
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 העדר נוהל לזיהוי ברור של קופת גמל

 

 מגדל או מקפת - עובדת א'

נתוני מחלקת שכר, לפי  - קופה א' -העובדת מבקשת להצטרף למגדל מקפת החדשה  - 2116

 - החדשה מקפתמגדל וביקשה להצטרף  ל 11/18/16החלה לעבוד בעירייה בתאריך  עובדת א'

. יש לציין כי במקום עבודתה הקודם הייתה מבוטחת במגדל חברה (13.1)ראה נספח  קופה א'

 (. 13.1 )ראה נספח על הפוליסה הוסדר ות, וכי נושא העברת הבעלקופה ב' - לביטוח

 

  קופה ג' -למקפת צוברת  ש"ח 112218העירייה העבירה  2117-2118

      קופה ד' -מקפת צוברת העבירה את הכסף למגדל צוברת  

 -צוברת  מקפתלש"ח  11,118מחלקת שכר, שולמו נתוני עולה, כי בהסתמך על גזברות מבירור ב

באיחור באמצעות   צוברת מקפת.  התשלום הועבר ל11/17-13/18בגין העובדת לחודשים  קופה ג'

 (.  13.3)ראה נספח  ו בוצע התשלום בגין כלל העובדים במקפתשיק, ב

 התשלום בגינה -למרות פירעון השיק כי זברות עדכנה את הג העובדת כי עוד נמסר לביקורת

 -צוברת  מקפת העבירה תשלום זה למגדל עולה כימול מקפת מברור . נרשם בחשבונה"אבד" ולא 

 סר לביקורת, כי המזכירה  יידעה את אגף משאבי אנוש בבעיה.. עוד נמקופה ד'

 -מתדפיס של חברת מגדל צוברת  -קופה ד'  -ש"ח נקלטו במגדל צוברת  122362.26 2117-2118

( עולה כי בתקופה זו עיריית ב"ב הפקידה 13.1)ראה נספח  3/18עד  1/17 -התקופה מ ןקופה ד' בגי

 א'.ש"ח בגין עובדת  15,361.16סך של 

 (.13.3ש"ח )ראה נספח  11,118 -על פי נתוני מח' השכר הועברו בגין תקופה זו לא יותר מ

 .לא ברור ממה נובע הפרש זה

 

מבירור עם מזכירת הגזברות  -תשלום לקופה במשך תקופה של קרוב לשנתיים העדר 2118-2111

יין היתה רשומה עד א' , עובדת11/18-11/11חודשים נתוני מחלקת השכר בעולה, כי על פי 

הוחלט שלא לבצע תשלום בגין העובדת  קופה ג'. -במערכת השכר בעירייה בקופת מקפת צוברת 

לא בוצעו בגין  11/18-11/11, במשך התקופה . לכןכפי שביקשהבקופה  רשומהד אינה כל עו

 העובדת תשלומי פנסיה כלל. 

לקופת העובדת  הועברו 1111רץ במ -קופה ד'  -למגדל צוברת  ש"ח 122111.41 תשלום 2111מרץ 

בגין  רטרואקטיבי ותשלום (11/11חודש השוטף )ש"ח, עבור ה 11,111.11קופה ד'  - ברתמגדל צוב

 . (13.6)ראה נספח  17/11-11/11חודשים 

 

מבירור עם מזכירת  - קופה ד' -ש"ח למגדל צוברת  ,224,כיצד הגיעו  -לברור  ,2118-211

א' בקופת מגדל צוברת  תהופיע עובד 11/11יכויים וההפרשות לחודש הגזברות עולה, כי בקובץ הנ

ה מ"מגדל צוברת" עלה, כי המזכיר. עוד הוסבר לביקורת, כי מדוח שהתבקש על ידי קופה ד' -

  ש"ח בגין התקופה 1,111.1 -ו 11/17-13/18התקופה  בגין ש"ח  15,361.16רשומים בקופת העובדת 

 לקופה ו סכומים אלהי לא קיימת אסמכתא ברורה כיצד הגיעלביקורת נמסר, כ 11/18-16/11

 . (13.1)ראה נספח 



 
 

2, 
 

בכרטיס של   -קופה ד'  -צוברת  למגדל ,2118-211בגין  ש"ח ,224,של  ביטול העברה 2111מאי 

)ראה  31.15.11ש"ח בתאריך  1,111ה ע"ס העבר בוטלה קופה ד' בספרי העירייה -מגדל צוברת 

שהועברו ממקפת  בסכומיםהביקורת עם מזכירת הגזברות עולה, כי מדובר  מבירור (.13.1.1 נספח

)ראה נספח  11/18-16/11בגין חודשים  א'עבור עובדת קופה ד'  -צוברת למגדל קופה ג'  -צוברת 

)ראה  קופה ד' -ונים שקיבלה המזכירה ממגדל צוברתהתברר מנת עוד הוסבר לביקורת, כי .(13.5

 אלה נמצאים בפועל בקופה, ועל כן העירייה ביטלה הוצאה זו. , כי תשלומים(13.1נספח 

    

 *עובדת א' -צוברת מגדל 

 נתוני דו"ח מגדל תקופה

11.17-13.18 15,361.16 

11.18-16.11 1,111.11 

 242611.66 סה"כ

  13.1 ,13ים *ראה נספח            

 

לבחון האם העירייה שילמה ריבית הביקורת ביקשה   -העדר תשלום ריבית פיגורים בגין האיחור 

. לביקורת א' לתקנות מס הכנסה בגין האיחור בהפקדות לעובדת 11פיגורים כפי שנקבע בתקנה 

, כי העירייה לא השלימה ריבית פיגורים בגין העובד מאחר והקופה לא העבירה לעירייה הוסבר

 דרישה לתשלום הריבית.

 הערת הביקורת

 .צטרף למגדל מקפת החדשה )קופה א'(לה 1116עובדת א' ביקשה בשנת 

  .)קופה ג'( 6במחלקת השכר הוגדרה העובדת כמשוייכת לקופת מקפת צוברת קוד  1117-8בשנים 

 .)קופה ד'( הוגדרה העובדת כמשויכת לקופת מגדל צוברת 1111בשנת 

י היו אי סדרים בהעברות דמי הפנסיה של העובדת עקב אי בהירות בזהו 1117-11במהלך השנים 

 הקופה.

 

לקבוע נוהל לזיהוי ברור של הקופה המבוקשת ע"י העובד בשלב קבלת הטופס באגף כח  מומלץ

 אדם. הנוהל יקבע בתאום עם מחלקת השכר. 
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 וביטוח דמי ניהול .8

 כללי -דמי ניהול 
קרן בנושא "הוראות לניהול  11.11.11של אגף שוק ההון באוצר מתאריך  1111/1בחוזר פנסיה 

 כדלהלן: ,ניהול דמי לנכות רשאית מנהלת חברהכי , 1סעיף פרק א', נקבע ב חדשה",

 .  בקרן מבוטחים בשל המועברים התשלומים מתוך  6% על יעלה  שלא שיעורדמי ניהול ב .א

 (.שנתי בחישוב 1.5%) הקרן נכסי מסך 1.1116% על יעלה שלא יעורשדמי ניהול חודשיים ב .ב

 

 1111המופחתים לשנת  הניהולדמי  -מהמצטבר 21.22% מהשוטף 2% דמי ניהול - הראלהסכם 

 1% הינם הראלרות לבין דהסתההסכם בין  במסגרת המקומיות רשויותה לעובדי שניתנו

 (.8 נספח ראה) הצבורה מהיתרה 1.15% - ו תהשוטפ מההפקדה

 

בירור לצורך עירייה, ה עםהביקורת פנתה אל יו"ר וועד העובדים ואל אשת הקשר של הראל 

שנים בהם הראל היתה ברירת המחדל של  ,1115-1111לעובדי העירייה בשנים דמי הניהול  עורשי

 תשובותעד למועד סגירת טיוטת דוח הביקורת, לא הועברו לביקורת . מרבית עובדי העירייה

 " מסגרתככל הנראה"כי  על ידי אשת הקשר של הראל, לביקורת נמסר בשיחה טלפונית בכתב.

 1%, משמע 1111הייתה דומה לתנאי דמי הניהול שהוצעו בשנת  1115-1111 דמי הניהול בשנים

 הצבורה.   מהיתרה 1.15% - ו השוטפות מההפקדות

 

 2112-2111בשנים  מהמצטבר 1.2% -מהשוטף ו 6%עד  -הראל בניכוי בפועל 

  .1עובד מס' מ הראלבקופת  1115-1111דמי הניהול שנגבו בפועל בשנים  ישיעור בטבלה להלן

דמי ניהול בשיעורים שונים, הן מהיתרה  1מעובד מס' , בכל שנה נגבו הטבלהכפי שעולה מנתוני 

 הצבורה והן מההפקדות השוטפות.

 

 1עובד מס'  - 2112-2111 -שיעור דמי ניהול 

 
 הפקדות שוטפותמ דמי ניהול יתרה צבורהמהדמי ניהול 

2112 1.5% 1.8% 

2116 1.13% 1.11% 

2117 1.11% 5.1% 

2118 1.5% 6% 

211, 1.11% 3% 

2111 1.17% 3% 

2111 1.13% 1.11% 
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 הערת הביקורת

הסכם אינם תואמים את , 1115-1111בשנים  1מעובד מס' המשתנים שנגבו  דמי הניהול

מהיתרה  1.15% הסכם נקבע כי ייגבו דמי ניהול בשיעורב(. 8)ראה נספח  עם הראלהסתדרות ה

שוטפות מתקבלת בתשלום דמי ניהול בגין הפקדות . 1.5% מהעובד עד אך הקופה גבתה הצבורה

פי  מים גבוהים בהרבה, עדסכו מההפקדות השוטפות נגבו 1%וכם על תמונה דומה. למרות שס

 מההפקדות השוטפות. 6% שילם העובד בה, 1118בשנת  השלוש

 

 השוואה בין קופות -דמי ניהול 

הינם מיטיבים ביחס לקופות אחרות. הראל בנים האם התנאים הנית ביקורת ביקשה לבחוןה

 .עובדים 6 בפועל במדגם שנוכו לצורך כך הביקורת בחנה את שיעור דמי הניהול

  

 * 2111 -ניהול שיעור דמי  -מדגם עובדים 

מס' 
 עובד

 שם הקופה
 2111שנת  -שיעור דמי ניהול 

מהיתרה 
 הצבורה

 מההפקדות השוטפות

 1.11 1.13 פנסיהגלעד הראל  1

 1.87 1.13 פנסיהגלעד הראל  1

 6 1.5 חדשה מבטחים 3

 6 1.5 חדשה מבטחים 1

 3 1.15 צוברת עו"ה הפניקס 5

6 

 אין הפקדות שוטפות 1.6 הפניקס

 6 1.5 מקפת אישית-מגדל

 1 1 מקפת משלימה-מגדל

 . 15.1*ראה נספח 

 

 :נתוני הטבלה לעיל עולה, כימ

 אחרות. הקופות מיטיב ביחס ל 2111ת הראל לשנבדמי הניהול  שיעור 

על  )מקפת אישית( 6 -ו 1, 3עובדים מס' שיעור דמי הניהול של   -דמי ניהול יתרה צבורה 

 . 1ומעלה בהשוואה לשיעור המקביל של עובד מס'  1פי  היה גבוה היתרה הצבורה

אישית( על  )מקפת 6 -ו 1, 3שיעור דמי הניהול של עובדים מס'  -דמי ניהול הפקדה שוטפת 

 . 1מס'  דלה בהשוואה לשיעור המקביל של עובומע 1פי ההפקדות השוטפות היה גבוה 

 6דמי ניהול מהיתרה הצבורה, לעומת עובד מס'  1.15%במדגם שילם  5עובד מס'  -הפניקס 

 דמי ניהול על היתרה הצבורה.  1.6%ששילם 
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    בין עובדים בהראל  אי שוויון

 הראלעל פי הסכם הסתדרות המעו"ף עם  1111 תשנב דמי הניהול ןבי ,השוואה להלן טבלהב

לבין דמי הניהול שנוכו בפועל מהעובדים  ,(8)ראה נספח  עובדי הרשויות המקומיותבגין 

 : המתשייכים להראל במדגם

 

 2111 -בפועל דמי ניהול הסכם לעומת  - הראל -עובדים מדגם 

 דות השוטפותדמי ניהול מההפק דמי ניהול מהיתרה הצבורה 

 1% 1.15% הסכם

 1.11% 1.13% 1עובד 

 1.87% 1.13% 2עובד 

 

  ההסכם מתנאי  נמוכיםעל ידי הראל  1-1מעובדים מס'   1111דמי הניהול שנוכו בפועל בשנת

 קופה. ל הסתדרותהבין 

  'דמי ניהול מההפקדות השוטפות  1.5דמי ניהול מהיתרה הצבורה ופי  1.8שילם פי  1עובד מס

 . 1וואה לעובד מס' בהש

 

 פנסיה הראל של הקשר ואשתמנהל אגף משאבי אנוש, יו"ר וועד העובדים  ןהביקורת פנתה אל סג

לצורך קבלת הסבר לשוני שבין תנאי ההסכם לבין דמי הניהול בפועל וכן לשיעורי  העירייה מול

לביקורת . פועלדמי הניהול השונים שנוכו משני העובדים, הן מהיתרה הצבורה והן מההפקדות ב

אין לאגף משאבי אנוש מידע או שליטה על דמי  נמסר על ידי סגן מנהל אגף משאבי אנוש, כי 

עד למועד סגירת טיוטת דוח הביקורת, לא התקבלה  מהעובדים.הניהול הנגבים בפועל 

 העירייה. עםים או אשת הקשר של הראל פנסיה התייחסותם של יו"ר ועד העובד

 הביקורת הערת

 צוינו שיעורי דמי הניהול , 16.13.11 מתאריך ף"המעו הסתדרות ר"יו מכתבב - הראל

על  1.15% -ועל ההפקדות השוטפות  1%, כדלהלן: 1111בשנת  לעובדים בקופת הראל

 היתרה הצבורה.

  ,בשיעורים  דמי ניהול 1111שני העובדים שילמו בשנת כפי שעולה ממדגם הביקורת

דמי ניהול  משני העובדים ניגבוממדגם הביקורת, כי . עוד עולה השונים מתנאי ההסכם

דמי ניהול  1.5דמי ניהול מהיתרה הצבורה ופי  1.8שילם פי  1עובד מס' בשיעורים שונים: 

 . 1מההפקדות השוטפות בהשוואה לעובד מס' 

 

יברר עם יו"ר ועד העובדים מהם דמי הניהול "נאמן הפנסיה" שימונה בעירייה כי  מומלץ

כי ויבדוק  ניהול של כלל העובדים בקופה לצורך קבלת נתוני דמי פנה להראליכמו כן המוסכמים, 

 דמי הניהול המשולמים הינם בהתאם להסכם. 
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 ש"ח                  832871 -ש"ח עד ל 172611 -מ דמי ניהול

 שנים 32תחשיב הביקורת לעובד במשך 

לצורך כך,  במהלך שנות עבודתו. חישבה את העלות הכוללת של דמי ניהול לעובדהביקורת 

לעובד בהתייחס  ,(15ללא חישובים אקטואריים )ראה נספח אומדני,  יקורת ביצעה תחשיבהב

 בעל המאפיינים הבאים: עירייה

 שנה )ללא יתרה צבורה ממעסיק קודם(.  35 -משך עבודה בעירייה  -

 לשנה. 1.5%תוספות שכר בשיעור של  ,ש"ח 5,111 -שכר חודשי התחלתי  -

 פיצויים(.  6%מעביד,  6%עובד,  5.5%) 18.5%מעביד בשיעור -תגמולי עובד -

כלל שקלול של גידול בתשואה העתידית, אשר משמעותה היחידה לצורך תחשיב  לאהתחשיב  -

 סכומם של דמי הניהול.זה הינה הגדלת 

 לולא תוספת בגין תשואה על ההשקעה -התחשיב הנומינלי  -

לעובד, הביקורת ביצעה את התחשיב  ול על ההוצאהניהלצורך המחשת השפעתם של דמי ה

 במדגם: המזעריים והמירבייםלדמי ניהול  בהתייחס

 צבירה.   1.13%שוטף,  1.87% -(  15.1בנספח מס'  במדגם 1  מס' עובדראה ) מזערייםניהול דמי  -

 צבירה. 1.5%שוטף,  6% -( 15.1במדגם בנספח  6-ו 1, 3 מס' עובדיםראה ם )ירבייממי ניהול ד -

 

 * שנה 32 -של עובד עירייה ממוצע הול מינימום ומקסימום ינ ידמ

 

 זערייםדמי ניהול מ
 צבירה 1.13%שוטף2   1.87%  

 ש"ח

 ירבייםדמי ניהול מ
 צבירה 1.2%שוטף2  6%  

 ש"ח
 פער

 3,115,611 3,115,611 שנה 35-לברוטו מצטבר שכר 
 

 611,713 611,713 18.5% תגמולי עובד ומעביד
 

 7פי  36,581 5,311 שוטף-דמי ניהול 

 4פי  17,181 11,115 צבירה  -דמי ניהול 

 2פי  832871 172611 סה"כ דמי ניהול

 .15*ראה נספח 
 
 
 הטבלה לעיל עולה, כי:ניתוח נתוני מ

 אלפי ש"ח בגין דמי ניהול על ההפקדות  37 -שנה כ 35ישלם במשך  רבייםעובד עם דמי ניהול מ

 .זערייםמעובד עם דמי ניהול מ 7השוטפות, פי 

  אלפי ש"ח בגין דמי ניהול על היתרה  17 -שנה כ 35ישלם במשך  ירבייםדמי ניהול מעובד עם

 . זערייםמעובד עם דמי ניהול מ 1הצבורה, פי 

 5אלפי ש"ח בגין סך דמי הניהול, פי  81 -שנה כ 35ישלם במשך  ירבייםעובד עם דמי ניהול מ 

 . ערייםזמעובד עם דמי ניהול מ
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 ביטוח

בנושא "הוראות לניהול  11.11.11של אגף שוק ההון באוצר מתאריך  1111/1בחוזר פנסיה  - כללי

 ביטוח מסלולי בתקנונה תקבע חדשה פנסיה קרן כי', א3סעיף פרק ב', קרן חדשה", נקבע ב

 , בין היתר: שונים פרמטרים לפי למבוטח

במקרה של איבוד כושר עבודה  פעיל למבוטח ותנכ פנסיית תשלום הכולל - נכות סיכוניביטוח  .1

 לקריטריונים בהתאםו הקובעת מהמשכורת בשיעור, זקנה לפנסיית פרישה לגיל הגיעו עד

 ועוד. הנכות שיעור ,בחר אותו הביטוח מסלול, לקרן המבוטח של ההצטרפות גיל: כגון, שונים

 בשיעור, שנפטר פעיל טחמבו לשאירי שאירים פנסיית תשלום הכולל - מוות סיכוני ביטוח .2

 .שונים קריטריוניםל בהתאםו הקובעת מהמשכורת

 

 ביטוחעובד יכול לבחור מסלול כל 

הינם  בקרן פנסיה חדשה מקיפה הביטוחייםכיסויים הכפי שמצוין באתר אגף שוק ההון באוצר, 

ות כיסוי ביטוחי מינימאלי לסיכוני נכ לקבל, משמע כל מבוטח חייב מהמוצר נפרד בלתי חלק

בפני כל עובד עומדת האפשרות לבחור ו/או לשנות את המסלול הביטוחי בהתאם לצרכיו, ומוות. 

, לדוגמה: מסלול עתיר נכות, הזקנהו השארים, הנכות פנסיית בגובה בדליםהמסלולים נכאשר 

 מסלול עתיר שארים, מסלול עתיר חיסכון וכיוצ"ב. 

כי שיעור הכיסוי הביטוחי יחושב בהתאם למסלול , 5.11בסעיף  קובע 15.15.11יום מ הראל תקנון 

גם אחוזי  -הביטוח אותו בחר המבוטח, מינו, גילו, גיל הצטרפותו ובמסלול עתיר ביטוח 

 הפרשותיו. 

  

 אפשרות לויתור על ביטוח סיכוני מוות -מבוטח ללא שאירים 

וותר על ל ריםשא אלל למבוטח אפשרל הפנסיה קרןעל  כי, נקבע לעיל בחוזר' ג3 סעיףפרק ב', ב

במידה ולאחר  .רק עם כיסוי ביטוחי לסיכוני נכותולהישאר  מוות לסיכוני ביטוחיה כיסויה

 מוות לסיכוני ביטוחי כיסוי על לוותר להמשיך מבקש הוא כי לקרן הודיע לא המבוטחשנתיים 

 למסלול תאםבה מוות לסיכוני ביטוחי בכיסוי מבוטח יהיה -שאירים לו נוספו כי לקרן הודיעו/או 

ניתנת  ,(15.1)ראה נספח  ח', סעיף למשל, בטופס ההצטרפות לקופת "הראל גלעד פנסיה" .הביטוח

 אפשרות לעובד לוותר על פנסיית שארים באחד משני מצבים: 

ו/או ילד שאינו מסוגל לכלכל את עצמו מפאת נכות,  11 -הורה יחיד עם ילד/ים שגילם פחות מ -

 .בלבד טוחי לבן הזוגיכול לוותר על הכיסוי הבי

ו/או ילד שאינו מסוגל לכלכל את עצמו מפאת  11-שגילם פחות מ ללא ילד/יםו ללא בת זוג -

 נכות, יכול לוותר על כלל פנסיית השארים. 
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מופנה  המקיפות חדשותחלק מדמי הגמולים של העמיתים בקרנות ה - הביטוחי הכיסוי עלות

 הכיסוי עלות, 11 סעיף ,15.15.11 מיום הראל תקנוןמ עולהש כפי. יםביטוחיה יםכיסויהלרכישת 

 בכפוף ,המבוטח של הביטוח במסלול הביטוחי לכיסוי בהתאם מחושבת נכות לסיכוני הביטוחי

 הכיסוי בשיעור בהתחשב הקרן אקטואר שקבע לנוסחה ובהתאם שונות אקטואריות להנחות

 ההפרשות שיעורי, משפחתי מצב, מין, ילג, ונכות שארים לפנסיית הקובע בשכר, שארים לפנסיית

 .   הצבורה והיתרה

בהתאם לכיסוי הביטוחי במסלול עלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות מחושבת גם היא  בנוסף,

וכן לפי הנחות אקטואריות שונות, לוחות תמותה, מספר הילדים וגילם, מצב  הביטוח של המבוטח

 .(16 )ראה נספח משפחתי וכיוצ"ב

 

 מההפקדה השוטפת 12%-4%    מהיתרה הצבורה 4%-1.4% - עלות הביטוח -הביקורת מדגם 

עולה, כי שיעור עלות הכיסוי הביטוחי  הכוללת נתוני מדגם שישה עובדים נתוני הטבלה להלןמ

לסיכוני נכות ומוות מתוך הממוצע בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה בחשבונות ששת 

קדה . שעור עלות הכיסוי הביטוחי מההפ1.1%-ל  1.1%נע בין , 1111העובדים במדגם לשנת 

 מההפקדה.  11.1% -ל 1%השנתית השוטפת נע בין 

חישוב  לאופן הסבר קבלת לצורךהעירייה  מול פנסיה הראל של הקשר הביקורת פנתה אל אשת

בגין לצורך קבלת נתונים כן במדגם לעיל ו 1 -ו 1עלות הכיסוי הביטוחי בהתייחס לעובדים מס' 

נתקבלה טיוטת דוח הביקורת לא  עד למועד הגשת .כבי מסלולי הביטוח השונים בקופת הראלהר

 .תשובה מאשת הקשר

 

 

 * 2111 -שיעור עלות הכיסוי הביטוחי  -מדגם עובדים 

מס' 
 עובד 
 במדגם

 קופה

עלות 
שנתית 
כיסוי 

ביטוחי  
 )ש"ח(

ממוצע 
יתרת 

פתיחה 
ויתרת 
 סגירה

שיעור עלות 
הכיסוי 

טוחי מתוך הבי
ממוצע יתרת 

פתיחה ויתרת 
 סגירה

שיעור עלות 
הכיסוי 

הביטוחי 
מההפקדה 

 השוטפת

לעד הראל ג 1
 פנסיה

1,111 118,157 1% 11.7% 

לעד הראל ג 1
 פנסיה

113 11,118 1.1% 5.3% 

מנורה  3
 מבטחים

118 81,836 1.6% 1% 

מנורה  1
 מבטחים

116 111,517 1.1% 5.1% 

 6.3% 1.1% 13,611 571 הפניקס 5

מגדל מקפת  6
 אישית

1,711 311,538 1.1% 11.1% 

 . 18*ראה נספח            
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הביקורת ביקשה לבחון כיצד משפיעה עלות הכיסוי הביטוחי על הסכום המצטבר אותו נדרש 

 לשלם עובד מחסכונות הפנסיה שלו במהלך שנות עבודתו. לצורך כך, הביקורת ביצעה תחשיב

לעובד חישובים אקטואריים שונים( בהתייחס ,ללא בלבד)אומדני  חשה בלבדלצורך הדגמה והמ

 בעל מאפיינים הזהים לאלו שצוינו בתחשיב דמי הניהול לעיל. ייה ממוצעעיר

על ההוצאות הנגרמות לעובד, הביקורת ביצעה  עלות הכיסוי הביטוחישל  הלצורך המחשת השפעת

ממוצע של שיעורי עלויות הכיסוי , 1.8%ור של וי ביטוחי בשיעלעלות כיס את התחשיב בהתייחס

 הביטוחי כפי שהוצגו במדגם לעיל.

 .שנה 35, לתקופה של כדוגמה לגבי עובד ממוצע הכיסוי הביטוחי של עלותתחשיב  הביקורת ערכה

בגין עלות כיסוי  ש"ח 171,111 -שנה ישלם עובד ממוצע כ 35מנתוני הטבלה עולה, כי במשך 

תגמולים שהופקדו לקופה במהלך , ש"ח 611,713מהסך הכולל של  18% -כ הביטוחי, סכום המהוו

 תקופה זו.

 

 * ש"ח - שנה 32 - ביטוחיעלות כיסוי תחשיב  -דוגמה 

 3,115,611 שנה 35-שכר ברוטו מצטבר ל

 611,713 18.5% -תגמולי עובד ומעביד )"שוטף"(  

 1712241 1.8% -עלות כיסוי ביטוחי ממוצע 

 1.4% -ות כיסוי ביטוחי עלמינימום 
372831 

 

 4.2% -עלות כיסוי ביטוחי מקסימום 
3,7222, 

 
 .17*ראה נספח 

 
 
 

 הביקורת הערת

ומאחר ועלות זו נגזרת בין  לא מבוטלסכום  מהווההכיסוי הביטוחי  השנתית של עלותהמאחר ו

מתן יבות בקיימת חשמסלול הביטוח של העובד, את  םמאפייניהכיסויים הביטוחיים המ יתרה

 . הרכב המסלולים השוניםעל מידע לעובד 

 

מידע מפורט אודות בבקשה לקבל  קופת הראלל יפנהכי "נאמן הפנסיה" שימונה בעירייה  מומלץ

 לעובדי העירייה. ועלותם. מידע זה יועבר מסלולים השונים בקופההכיסויים הביטוחיים ב
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 שימת נספחיםר

 1111 - שרהעלות שכר ממוצעת למ - 1נספח 

 1111-11 -נתוני שכר ומשרות ללא פנסיונרים  - 1נספח 

 1111 -ת פנסיה תקציבית ופנסיה צובר -התפלגות עובדי עירייה  - 1.1נספח 

 1111 -פירוט  - לקופות פנסיהת והעבר - 3.1 נספח

  1111 -ריכוז  - לקופות פנסיההעברות  - 3.1 נספח

 1111 -לפנסיה  ההעברובדוחות  66 בדוח םעובדי' מס התאמת - 1נספח 

 1111 -עובדי עירייה במסלולי הפנסיה השונים לפי מחלקות   - 1.1נספח 

 1111- שונים אחוזי הפרשה -צוברות  פנסיה קופות - 5נספח 

 גלובס -הרפורמה בפנסיה - 6נספח 

  1111 -נקי ביחס להון עצמי רווח שעור  -חברות פנסיה  - 7נספח 

 1.1.1111 חתת דמי ניהולהפ -הראל  - 8 נספח

 טופס המצורף לטופס בקשת ההצטרפות  -הראל -  1נספח 

 טופס הצטרפות מפורט -הראל  - 11נספח  

 דוגמה לטופס - בחירת קופת פנסיה - 11נספח 

 1111 -מעבר בין קופות  -עובדים  5מדגם  - 11נספח 

 ביטול העברת כספים לקופת העובד -א' עובדת  - 13נספח 

 קופה א' -הצטרפות למגדל מקפת החדשה טופס  - א' עובדת -  13.1נספח 

 קופה ד' -כרטיס חו"ז מגדל צוברת  -א'  עובדת - 13.1.1נספח 

 'קופה ב -חברה לביטוח  הודעה למגדל -העברת בעלות  -עובדת א'   - 13.1 נספח

 11/17-13/18בגין ' קופה ג -למקפת צוברת תשלומים  -עובדת א'  - 13.3נספח 

 קופה ד' -צוברת  מגדל -דוח תשלומים עובדת א'  -  13.1 נספח

 קופה ד' -מגדל צוברת  11/18-16/11 תשלומים בגין  -עובדת א'  - 13.5ח פסנ

 קופה ד' -מגדל צוברת  - הפקדה רטרואקטיבית -עובדת א'   - 13.6נספח 

 מכתב מקופת מקפת - איחורים בהפקדותבמדגם  6 עובד - 11נספח 

 מכתב העובד לקופת מקפת -במדגם איחורים בהפקדות  6עובד  -א' 11נספח 

 איחורים בהפקדות -מדגם עובדים  - 11.1נספח 

  תדפיס תנועות - במדגם איחורים בהפקדות 1עובד  - 11.1.1נספח 

 שנה 35 - מינימום ומקסימום של עובד עירייה ממוצע דמי ניהול - 15נספח  

 1111 -ור דמי הניהול שיע -מדגם עובדים  - 15.1נספח 

 סיכוני מוות ויתור על ביטוחאפשרות ל -הצטרפות טופס   -הראל - 15.1נספח 

 מוותי הביטוחי לסיכוני נכות ועלות הכיסו - תקנון הראל - 16נספח 

 שנה 35 -תחשיב עלות כיסוי ביטוחי  -דוגמה  - 17נספח 

 1111 - הביטוחי הכיסוי עלות שיעור - עובדים מדגם - 18נספח 

 

 

 


