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 מבוא  

לגבי מערכת הניכויים, ההפרשות, ההפקדות  יקורתבנערכה  2112דצמבר -בחודשים נובמבר

מנחם בעזרת משרד  "ברק בע"מ -החברה הכלכלית לבני "ר עובדי עבווצבירת כספי הפנסיה, 

 משרד רואי חשבון. -פריבס

 

רהעובדי החב 223עובדים, מהם  931 ,2111הכלכלית רשומים בשנת  של החברההשכר בדוחות 

כספים לקופות פנסיה,  עובדים בלבד הופרשו 411עבור . עיריית בני ברק עובדי כ"א עבור 711 - ו

הועברו עובדים,  317עבור  מאחר ושאר העובדים היו זמניים ולא חלה חובת הפרשת פנסיה בגינם.

 .ההפרשות לפנסיה לחברת הראל

 

בחירת החל משלב בחירת הקופה,  לקופות הפנסיה נהלי עבודה הנוגעיםנבדקו  ,הביקורת במסגרת

 .איחורים בהפקדות לקופות הפנסיהו דמי ניהול שיעורקביעת מסלולי הבטוח, 

 

ומנהל  , ביניהם, מנהל משאבי אנוש,הכלכלית לצורך עריכת הביקורת, נפגשנו עם עובדי החברה

וחות אישיים שנשלחו עובדי החברה, דמדגם החשבונות הראשי. לבקשתנו, הומצאו לנו על ידי 

הפנסיוני, על סכום ההפקדות השנתי, על רכישת  חסכוןלכתובתם על מצב הצבירה והרווחים של ה

קיימנו בנוסף,  דמי הניהול שגובות הקופות.  ביטוחים נוספים כגון ביטוח נכות, מוות, שארים ועל

ל מנת לקבל שיחה עם נציג חברת "הראל" שהיא קופת ברירת המחדל של החברה הכלכלית ע

תמונה ברורה יותר על מסלולי הביטוח. קיימנו גם שיחות עם סוכן ביטוח שהתמחה בשיווק 

ביטוחים פנסיוניים שהוסיף לנו מידע מקצועי חשוב בתחום זה. תודתנו נתונה לבעלי התפקידים 

ולאנשי המקצוע החיצוניים, על נכונותם לסייע ולשתף פעולה לעובדים שהשתתפו במדגם בחברה 

 .דוחהבהכנת 
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 עיקרי הממצאים וההמלצות .1

 

 דמי ניהול, אפיקי השקעה ומסלולי ביטוח  -עובד העדר בקרה ומידע ל

. החברה לא דאגה להביא לידיעת אפיקי השקעה ומסלולי ביטוחמציעות מספר  קופות הפנסיה

 ויים הביטוחים. על תשואות העבר באפיקי ההשקעה השונים ועלות  של הכיסהעובדים מידע 

 ברירת המחדל שלי דמי הניהול בהראל שהיא קופת שיעורכמו כן לא ניתן לעובד מידע בקשר ל

 עובדי החברה.

לקבוע נוהל בנושא מידע לעובד בקשר לדמי ניהול, אפיקי השקעה ומסלולי ביטוח אשר מומלץ 

 יכלול את האלמנטים הבאים:

  של ההסתדרות עם הרשויות המקומיות.עריכת הסכם אשר יצמיד דמי הניהול להסכמים 

 .תאום בין העירייה לחברה הכלכלית להעברת מידע על עדכון הסכם דמי ניהול 

  הכנת דף מידע למצטרף לקופת הפנסיה ובו מידע על דמי ניהול, אפיקי השקעה ותשואות

 מידע שאינו כלול בטופס ההצטרפות. -העבר  וכן  מסלולי הביטוח ועלותן  

 קביעת הפגישה עם נציג  לפניובד חדש עותק מטופס ההצטרפות ודפי מידע יש לתת לכל ע

 חברת הביטוח לחתימה על הטופס.

   קבלת דיווח מפורט שנתי מהראל הכולל את התשואה באפיקי ההשקעה השונים, עלות

 הביטוח במסלולים השונים והסכומים שנגבו בפועל מכל עובד בגין דמי ניהול וביטוח.

  ניהול משא קופות, בין נתן מידע מלא על אפשרות המעבר ילעובדים בהם יקביעת ימי עיון

 .חסכון וביטוחתמהיל מרכיבי ה ושינוי דמי ניהולהקטנת ומתן ל

 
 עוד במשרדי המעבידיתאי שמירת 

מצאי הביקורת העלו כי לא נשמרים במשרדי החברה העתקים של טופסי ההצטרפות לקופת מ

 בקשר לפרטי ההתקשרות.מקרה של חילוקי דעות מהטופס ל יש חשיבות בשמירת עותק הפנסיה.

  הקופה. הסכם ההתקשרות עם ישמר עותק של כי בתיקו של העובד במשרדי החברה  מומלץ

 

 העדר מודעות לבדיקה ושמירה של דוחות שנתיים

מקופות הפנסיה.  חוסר בדיקה ושמירה של דוחות שנתיים עובדים רבים אינם מודעים לחשיבות 

מעקב אחר צבירת זכויות לחשיבות של בדיקת הדוחות שמירת התיעוד ושל העובדים  תודעומ

 עלול ליצור מצב בו אינם מממשים את מלוא הזכויות המוקנות להם. הפנסיה 

 ימי עיון לעובדי החברה להוסיף הסבר על חשיבות, בדיקה, שמירה של דוחות שנתיים. במומלץ 

 

 פיגורים בהעברת כספים לקופות

נמצאו פיגורים בהעברות הכספים שנוכו מן העובדים לקופות הפנסיה. פיגור  2112-2111ם בשני

הוצגו בפנינו הסכמים . בהעברת כספי הפרשות המעסיק מהווה הלנת שכר על פי החוק והתקנות

לא הוצגו בפנינו הסכמים שנחתמו  .שנחתמו להסדרת הפיגורים  עם קופת הפנסיה מבטחים

 קופת הפנסיה הראל. להסדרת הפיגורים עם 

 לברור נושא חובות פיגורים בהראל במקביל לטיפול בנושא גבית עמלות היתר.לפעול  מומלץ
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 של דמי ניהול  גבית יתר -הראל 
 להפקדת כספי החסכון לפנסיה של עובדי החברה כברירת המחדלחברת הביטוח הראל משמשת 

ה של מנכ"ל החברה והאחראי על בפגיש גשהוסבר לביקורת, הסכם בנושא הוש כפי .הכלכלית

  . 2112נושא השכר עם אנשי הראל בשנת 
סכם הלפי מההפקדות השוטפות  2%דמי ניהול בשיעור להראל שלמו , עובדי עיריית בני ברק

 הראללשלמו כ"ל עובדי הח. תוהמקומי יותהרשועובדי  כברירת המחדל עבור שקבע את הראל

 .העירייהששלמו עובדי עור פי שלושה מהשי - 2%בשיעור דמי ניהול 

 ש''ח. 221,111  - לפי ערכת הביקורת מדובר בתשלום יתר של כ

נקבעה כברירת  אשר  ,הראלל לפנות  לפנות לקבלת חוות דעת משפטית באשר לאפשרות מומלץ

 עודפים שנגבו.בגין דמי ניהול  לדרוש מתן החזר כספי על מנת ,כ"לעובדי החל מחדל

 

 יהול מקסימלייםגבית דמי נ -מבטחים  

 ,למבטחיםמהעובדים  11העבירה את ההפרשות בגין בפנסיה עבור הכלכלית החברה  2111בשנת 

דמי  . עובדי החברה שלמו למבטחיםהחברה שלקופת ברירת המחדל  היתה 2114 עד לשנתאשר  

 .1.2%ודמי ניהול  מהנכסים הצבורים של  2%ניהול מהפקדות שוטפות בשיעור של 

מבטחים למבוטחי קופת הפנסיה  ,כמקובל ,דית לקבלת הנחה משמעותיתמי לפעול מומלץ

   בעבר. והייתה ברירת המחדלשרבים מעובדי החברה מבוטחים בה מאחר 

 

 מהתשואה בפועל 11%-2% -למבוטח גבוה בבדו"ח התשואה  שיעור

אוצר. אגף שוק ההון ב הוראותעל פי  המחושב אישיתתשואה בדו"ח השנתי למבוטח נתון בגין 

לרכישת ביטוחים משלימים ודמי תשלומים  לא נלקחו בחשבון  זההביקורת מצאה כי בחישוב 

 ניהול. 

לפנות לקופות הפנסיה הראל ומבטחים שהם ברירת מחדל לעובדי החכ"ל ולבקש לקבל מומלץ 

 .לאחר ניכוי דמי ניהול וביטוח לעובד אשר תחושבנטו תחשיב פרטני שנתי של התשואה 

את התשואה  - לפנות לאגף שוק ההון באוצר ולבקש להוסיף למידע הניתן לעובד ומלץמכמו כן, 

 נטו.

 

 אי המצאת העתקי חוזים אישיים לביקורת 

תנאי הפנסיה  על מנת להשוות הביקורת ביקשה לעיין בחוזים אישיים שנחתמו עם העובדים, 

למרות בקשותינו החוזרות  ם, כיבפועל. אנו מציינישהועברו לקופות הפנסיה סכומים בחוזים ל

 .שנות לא הומצאו לביקורת חוזים אישיים של עובדיםונ
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 רקע חוקי. 2

 

 1%..1שיעורי הפרשות - 991999-תחולה מ - הסכם קיבוצי

עם , בסמוך להקמתה, על הסכם קיבוצי מיוחד 1999בספטמבר  14ביום חתמה החברה הכלכלית 

 .(2נספח מס' )ראה , ההסכם הקיבוצי"(" )להלןרות העובדים הכללית החדשה הסתד

 ות ההסדר הפנסיוני לעובדי החברה:נקבעו עקרונ ,(3)ראה נספח מס' בנספח ד' להסכם הקיבוצי 

ההפרשות לקרן פנסיה מקיפה או להסדר פנסיוני אחר תחושבנה על בסיס השכר הפנסיוני של 

 העובד... והן תהיינה בשיעורים כדלקמן:

 2.2%-לתגמולים( ו 2%-לפיצויים ו 2%ע"ח החברה ) 12%, מזה 17.2% -א. לקרן פנסיה מקיפה

 ע"ח העובד.

 .17.2% -ב. לביטוח מנהלים לא פחות מ

העולה מן האמור כי בהתאם להסכם הקיבוצי מיישמת החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ את 

בצו  הנקובים המקסימליים , לפי השיעורים1999חובת ההפרשות לקרן פנסיה מקיפה משנת 

בהדרגה על כלל המשק החל משנת אשר הוחל  2111לביטוח פנסיוני מקיף במשק בשנת  ההרחבה

 .2114ועד לשנת  2111

 

 28.03%שיעורי הפרשות עד  -עובדים על פי חוזים אישיים 

 -ל גיעיםמעבורם שיעורי ההפרשות ו ע"פ ההסכם הקיבוצי מועסקיםעובדי החברה הכלכלית ב ור

מועסקים על פי חוזים אישיים ועבורם שיעורי ההפרשות אשר חלקם דים עוב 9ישנם . 17.2%

 .(4נספח מס' ) ראה  21.13% -לעד  מגיעות 17.2%עולות על 

 

 1%..1-2.1%שיעורי הפרשות  -1.1.2880 מ -תחולה-צו ההרחבה לפנסיה חובה

י מקיף חתם שר התמ"ת על צו ההרחבה להסכם הקיבוצי לביטוח פנסיונ 2117בדצמבר  31ביום 

 "צו ההרחבה"( -המחייב את המעבידים לבטח את העובדים בפנסיה מקיפה. )להלן  במשק,

 .1.1.2111על כל העובדים והמעבידים בישראל החל מיום  חלותהוראות צו ההרחבה 

, ונקבע כי הם יועלו  2111בשנת  2.2%-שיעורי ההפרשות החודשיות על פי צו ההרחבה הסתכמו ב

 (.1מס' )ראה נספח  2114בשנת  17.2%מקסימלי של עור בהדרגה עד לשי

 

 

 השוואה בין החברה הכלכלית לבין החוק -י הפרשה לפנסיה שיעור

 שיעור ההפרשה תחולה 

ההסכם הקיבוצי שנחתם בין 

 החברה כלכלית להסתדרות

 

1999-2114 

 

17.2% 

הוראות צו ההרחבה לכלל  

 העובדים במשק

 

2111-2114 

 

2.2%-17.2% 
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 הביטוח הפנסיוני המקיף חובת

  עד גיל הפרישה, שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, זכאי  21וכל עובדת מגיל   21כל עובד מגיל

 צבה.פנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לק להיות מבוטח בקרן

  עובד שיתקבל לעבודה כשאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני מיד בתום

 העסקתו. החודשים מתחילת 2

  עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו יהיה זכאי לביצוע ההפרשות

חודשי עבודה או בתום שנת המס  3החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 

 רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק.

 

ו מועד תחילת עבודתו של העובד , א 1.1.2111המועד הקובע הינו  - תחילת ביצוע ההפרשות

 במקום העבודה לפי המאוחר מבין השניים.

 

 ההסדר הפנסיוני

   הביטוח הפנסיוני יהיה בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה ובלבד שיכלול גם כיסויים

 למקרה של מוות ונכות.

 היות העובד יוכל לבחור את קרן הפנסיה המקיפה או קופת הגמל לקצבה בה הוא מעוניין ל

 יום ממועד תחילת עבודתו. 21מבוטח בהודעה בכתב למעסיקו בתוך 

  יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה. -אם בפרק הזמן הנ"ל לא הודיע העובד על בחירתו 

 נכות(.ות זקנה, שארים אוהמעניקה ע"פ תקנונה זכות לקצב 1.1.1992)קרן שאושרה לאחר 

 ל אחרת ע"פ כל דין.לעובד שמורה הזכות לבחור או לעבור לקופת גמ 

 

 בסיס השכר שיש לבטחו 

חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר הקובע לפי חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו. השכר כולל את 

לפי חוק הביטוח השכר הממוצע במשק שכר הבסיס והתוספות שזכאי להן העובד כשהתקרה היא 

 .(2סעיף )צו ההרחבה  הלאומי

 

 נקבע:  1924פיטורים , התשכ"ד לתקנות פיצויי  1בסעיף 

 עבודה לעניין תקנות אלה הם: -. )א( הרכיבים שיובאו בחשבון שכר 1"

 ( שכר יסוד;1)         

 ( תוספת ותק;2)         

 ( תוספת יוקר המחיה;3)         

 משפחה; -( תוספת 4)         

 
 יראו תוספות אלה כחלק משכר  )ב( נכללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית,     

 היסוד."         
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 תשלומי המעביד יבואו במקום פיצויי פיטורים

פיטורים לפי הוראות הצו יבואו במקום הפיצויי לקופת הפנסיה בגין רכיב  "תשלומי המעביד

, בגין השכר  1923 -לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14תשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לסעיף 

 כיבים , התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.הר

אין בכך לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או 

 .(7, סעיף )צו ההרחבה "לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטוריםתקופות ו/או שיעורים  אשר בגינם 

 

 המועד העברות הכספים לקרנות הפנסי

 לתקנות מס הכנסה 21 גמל  ע"י המעסיק  מוסדר הן בתקנהמועד העברת הכספים לקופת ה

א לחוק 19)להלן : "התקנות"( והן בסעיף  1924 -)כללים לאישור ולניהול קופות גמל(,  התשכ"ד 

)להלן "החוק"(. ע"פ התקנות , על המעסיק להעביר את התשלומים  1921-הגנת השכר, התשי"ח 

 לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה: לקופות הגמל

 7 .ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד 

 12 .ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד 

 

 קציה על אי העברת התשלומים במועדהסנ

 לתקנות קובעת, כי מעסיק אשר לא מעביר במועד את התשלומים לקופות הגמל, 22תקנה 

ופה על סכומים אלה ריבית בשיעור שלא תפחת משיעור ריבית הפיגורים  במערכת ישלם לק

 הבנקאית שמפרסם החשב הכללי מזמן לזמן.

ימים יגרור  21-א לחוק קובעת, כי איחור בהעברת התשלומים מעבר ל19בסעיף  ,סנקציה נוספת

 פיצוי הזהה לפיצויי הלנת שכר.
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 ייםתמונתונים כספיים וכ .3

 

 עובדי החכ"ל מבוטחים בקופות פנסיה  931מתוך  408

החברה  עובדי 223 עובדים: 931רשומים במערכת השכר של החברה הכלכלית היו  2111בשנת 

ראה נספח ) ח אדם עבור העירייהוכחברת כעובדים, מועסקים דרך החברה, המשמשת  711 ובנוסף

מתוך כלל העובדים,  לשני סוגי העובדים. . הדוחות בגין הפרשות לקופות גמל מתייחסים(12מס' 

עבור יתר העובדים לא חלה  עובדים הופרשו כספים לקופות פנסיה בגין פנסיה ופיצויים. 411עבור 

 חודשים. 2-חובת הפרשה לפנסיה בשל היותם עובדים זמניים העובדים פחות מ

 

 2811עובדי החברה הכלכלית בשנת 

 מספר עובדים 

 223 עובדי החברה הכלכלית

 711 עובדי כ"א עבור העירייה

 931 סה"כ

 

 עובדים במבטחים 08 -עובדים בהראל  .30

קופת כנקבעה ש עובדים מבוטחים בקופת הפנסיה הראל 317כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן, 

עובד אשר לא ביקש להיות מבוטח בקופה  משמעות הדבר הוא כי .בחברה הכלכלית מחדלברירת 

 11 .הכלכלית לקופת הפנסיה הראליטוחים הפנסיוניים עבורו על ידי החברה , הועברו הבאחרת

חברה עד לסוף התה קופת ברירת המחדל של י, שהעובדים מבוטחים בקופת הפנסיה מבטחים

 .ם הנותרים, מבוטחים בקופות שונותהעובדי. 2114שנת 

 

 *2811 - עובדיםהתפלגות קופות הפנסיה לפי מספר 

מספר  שם הקופה

 יםעובד

תגמולי 

 עובד

תגמולי 

 מעביד

הפרשות 

מעביד 

 לפיצויים

 פיצויים

 או אובדן

 כושר עבודה

 סה"כ הפרשה

 17.2%  2% 2% 2.2% 312 הראל 

 19.13% 2.33% 2% 2% 2.2% 2 (1הראל )

 17.2%  2% 2% 2.2% 79 מבטחים החדשה 

 19.13% 2.33% 2% 2% 2.2% 1 (1מבטחים החדשה )

 21.2%  2% 7.2% 7% 2 מבטחים ישנה

 21.13% 1.7% 1.33% 2% 2% 1    (2)כלל פנסיה 

 21.13% 2.2% 1.33% 2% 2% 1 (2) הלמן,מגדל,אררט

 19.13%-17.2%  2-1.33% 2% 2.2% 9 קופות שונות  

      411 סה"כ

 4*ראה נספח    

 פיצויים. בגין 2.33% תוספת של  החברה,מבטחים מפרישה וב הראלבהמבוטחים ם מתוך עובדי 3( עבור 1) 

 אובדן כושר עבודה. בגין 1.7% - 2.2%עובדים מפרישה החברה גם   2( עבור 2)
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 שיעורים מקסימליים להפרשות מעביד ועובד 

 תקרות הפקדות על פי פקודת מס הכנסה 

, נקבעו השיעורים 1924-בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד 

 ם ולפיצויים וכנגדן הפרשות העובד.להפרשות המעביד לתגמולי ריםותמהמקסימליים ה

 7.2%שיעור שלא יעלה על  -למרכיב תגמולי המעביד -()א( לקופת גמל לתגמולים 1)א()19סעיף 

 מהמשכורת.

שיעור שלא יעלה על השיעור הדרוש לכיסוי התחייבות  -( לקופת גמל לפיצויים 1()ב()1)א()19סעיף 

 מהמשכורת. 1.33%יי פיטורין או לפי הסכם העבודה ובלבד שלא יעלה על המעביד לפי חוק פיצו

 7.2%שיעור שלא יעלה על  -למרכיב תגמולי המעביד -()ג( לקופת גמל לקצבה1)א()19סעיף 

 .1.33%מהמשכורת. למרכיב הפיצויים שיעור שלא יעלה על האמור לעיל היינו 

צבה יחול רק מל לתגמולים או לקופת גמל לקפת ג)ב( אישור כאמור בתקנת משנה א' לקו 19סעיף 

 אם נתקיימו כל אלה:

מהמשכורת של העמית  2%( כנגד תשלומי המעביד למרכיב תגמולי המעביד עד שיעור של 1)

משלם העמית השכיר אף הוא מדי חודש, למרכיב תגמולי העובד באותו חשבון קופת גמל,  השכיר,

 סכום השווה לסכום ששילם המעביד.

ממשכורתו, ואם שיעור  7%ור תשלומי העמית השכיר למרכיב תגמולי העובד אינו עולה על ( שיע2)

ממשכורתו של העמית השכיר יהיה   2%תשלומי המעביד למרכיב תגמולי המעביד אינו עולה על 

 .המעבידהשכיר שווה לשיעור תשלומי שיעור תשלומי העמית 

 

 פוף לתקרות מס הכנסההקיבוצי ובכ תקרות הפקדות לעובדים בהתאם להסכם

הסכם הקיבוצי. שיעורים אלה אינם חורגים מהתקרות נקבעו בשיעורי ההפקדות לעובדים 

רות ע"י שלטונות ותמתשלומי מעביד מעבר לתקרות ה שפורסמו בהוראות פקודת מס הכנסה.

  לזקוף את שווי טובת ההנאה כהכנסה חייבת מס במשכורת העובד. המעביד מס,  יחייבו את ה

 

 28.03%י הפרשה בפועל עד יעורש

 .21.13% - י הפרשה המגיעים לשיעורעובדים אשר חלקם מועסקים על פי חוזים אישיים,  9עבור 

עם מספר עובדים, נחתם הסכם אישי מיטיב. בין תנאי ההסכם, שנחתם עם כפי שנמסר לביקורת 

גבוה ה, 11.33%בשיעור  כי בגין עובד זה ההפרשה לפנסיה תהיה 14אחד מהעובדים, נקבע בסעיף 

בביטוח יבוטח כי  העובדלהסכם עם  11. בנוסף נקבע בסעיף ר הנקוב בהסכם הקיבוצימהשיעו

 .21.13% -מגיע להכולל  הההפרשששיעור משכרו כך  2.2%ה בשיעור שר עבודואובדן כ

 

 הפקדות מיטיבות לעובדים שלא בהתאם לחוזה אישי

ת מעבירה החברה הכלכלית הפרשועבורם בדים עבור עו לקבל חוזה אישי הביקשהביקורת 

עד כנקוב בהסכם הקיבוצי.  17.2%ולא  21.13%כולל של עד מוגדלות  לקופות פנסיה, בשיעור 

. בסעיף (ב' 4)ראה נספח מס' בפנינו חוזה אישי אחד בלבד שנחתם הוצג  כתיבת דוח זה, לתאריך

ב' העובד זכאי להפרשה  11י סעיף פ. ל11.33כולל של  שיעורא' בחוזה מדובר על הפרשה ב 14

כפי שהוסבר לביקורת לחלק . 21.13% -בגין אובדן כושר עבודה סה"כ  2.2%של  שיעורב

 וזה.לא שעוגנה בחמהעובדים ניתנה תוספת ל
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 נהלי עבודה ובקרה .4

 

 פנסיה הצטרפות לקרן   -נהלי עבודה 

חודשי עבודה. העובד  2אחר עובד חדש המגיע לעבוד בחברה הכלכלית מצטרף לקרן הפנסיה ל

ראה דוגמה )חותם על טופס הצהרה בו הוא מבקש להפריש את הכספים לקרן שנבחרה על ידו. 

 (.2הרה בנספח מס' לטופס הצ

חודשים ממועד תחילת עבודתו  2בתוך לחברה כי במידה והעובד לא יעביר תשובה  צויןבטופס 

 קופת ברירת המחדל של עובדי החברה  ".ונטיהאיגוד המקצועי הרלו"הוא יבוטח בגוף שנבחר ע"י 

 חרת, מצטרף אוטומטית לקרן הפנסיה זו.. כל עובד חדש שלא בחר אהיא הראל

 

 התנהלות ישירה של העובד מול קופת הפנסיה

מנהל משאבי אנוש מעביר לקרן הפנסיה את פרטי העובד  כאשר עובד בוחר בקופת הפנסיה הראל,

העובד את פרטיו  רושםהצטרפות. בטופס על טופס  מובד ומחתיעונפגש עם הונציג מטעם הקרן 

בנוסף,  .(7מס'  נספח ראה הביטוח השונים )האישיים, מוטבים, וכן עליו לבחור מבין מסלולי 

 (. 1)ראה נספח מס'  חסכוןקיימת אפשרות למעבר בין מסלולי הביטוח בהמשך תקופת ה

 

 אפיקי השקעה -ההצטרפות העדר מידע בטופס 

( וכמו כן, לעובד לא 1לבחירת אפיק ההשקעה )ראה נספח פס לא ניתן מידע באשר לאפשרות בטו

 ניתן מידע בקשר לרמות סיכון ותשואות העבר של אפיקים אלה.

 

 דמי ניהול -העדר מידע בטופס ההצטרפות 

י דמי הניהול אשר יגבו שיעורעיון בטופס ההצטרפות להראל, מעלה כי אין בו כל אזכור של  

 מהעובד הנהנגבים מידי שחוסך, כמו כן, לא ניתן כל מידע לחברה הכלכלית בנושא דמי הניהול מה

 

 מסלולי ביטוח -העדר מידע בטופס ההצטרפות 

 ( 72%. מסלול פנסיית נכות מוגדלת )1מסלולי הביטוח המפורטים בטופס הם: 

 סלול פנסיה מקיפה. מ2. מסלול עתיר נכות 4 חסכון. מסלול עתיר 3 שארים. מסלול עתיר 2

 .. מסלול עתיר ביטוח2

 בטופס לא ניתן כל מידע בקשר לעלות המסלולים השונים וההטבות הגלומות בהם.

והסברים נוספים כלול מידע בחוברת המידע של הראל הניתנת למעסיק, הביקורת מצאה כי 

 (.9בטופס ההצטרפות )ראה נספח מס' שאינם כלולים 

הסדר למבוטח ללא שארים מאפשר למבוטח רווק לוותר באופן זמני  ,נציין כי על פי הסבר החברה

 על כיסוי לשארים להגדיל את פנסיית הזקנה.

 

 הנצבר חסכוןמה 13.3%-2.9% - ביטוחעלות  -סימולציה א'

הביקורת קיבלה מחברת הראל סימולציות הנוגע לעלות הפרמיה וסכומי הפנסיה במסלולי 

 . (ב' 11 -וא'  11  הביטוח השונים )ראה נספחים מס'
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המצטבר בגיל  חסכוןמה 13.3% -כוני נכות ושארים מגיע ליהביטוח בגין ס לפי נתוני הראל, עלות

במסלול עתיר חסכון.   במסלול ברירת המחדל,  2.9% -פרישה במסלול עתיר ביטוח בהשוואה ל 

 ב'(.11 מס' הנצבר )ראה נספח חסכוןמה 11.1% -עתיר נכות, עלות הביטוח מגיע ל 

 

 ואה למסלול עתיר חסכוןובהש חסכוןמה 14%הפסד  -שארים מסלול עתיר  -סימולציה ב' 

 2,712, כששכרו החודשי 32מעלה כי לעובד המצטרף לקרן הפנסיה בגיל  א11בנספח מס' עיון 

ש"ח א 272וזאת בהשוואה לסכום של  חסכוןש"ח במסלול עתיר א 229ש"ח, יצטבר סכום של 

הפנסיוני )במסלול ברירת המחדל, עתיר נכות,  חסכוןמה 14% -במסלול עתיר שארים, הפסד של כ 

 אש"ח(. 221 -הסכום הנצבר מגיע ל 

 

  הביקורת הערת 

החותם על טופס ההצטרפות לקרן הפנסיה חותם בפועל גם על פוליסת  מנתוני הראל עולה כי עובד

השכר הממוצע במשק במסלול ברירת המחדל מגיע ביטוח שעלותה לעובד בעל הכנסה נמוכה מ

מסלולים השונים כל זאת ללא מתן כל מידע על גובה הפרמיה בש"ח ו 111,111לסכום העולה על 

 וההטבות הניתנות בגינם.

הביקורת מוסיפה ומציינת כי מאחר ומידע זה אינו ניתן לעובד אין באפשרותו לערוך השוואה 

 הביטוחי. לפוליסות אחרות המוצעות בשוק 

 

כמו כן יש לקבוע לקבוע נוהל בשיתוף קופת הפנסיה הראל למעקב ובקרה אחר דמי הניהול.  מומלץ

 את האלמנטים הבאים: כללוי הנהליםנהלים בנושא אפיקי השקעה ומסלולי ביטוח. 

  הסתדרות עם הרשויות המקומיות.העריכת הסכם אשר יצמיד דמי הניהול להסכמים של 

 לחברה הכלכלית להעברת מידע על עדכון הסכם דמי ניהול. תאום בין העירייה 

 עדכון י דמי הניהול בהסכם ושיעורמתן דף מידע לעובד בעת הצטרפותו להראל בקשר ל

  העובדים בקשר לשינויים בהסכם.

  הכנת דף מידע לעובד המצטרף לקופת הפנסיה הכולל מידע מפורט בקשר לאפיקי השקעה

 מידע שאינו כלול בטופס ההצטרפות. -לי הביטוח ועלותן  ותשואות העבר  וכן של  מסלו

  קביעת הפגישה עם נציג  לפנייש לתת לכל עובד חדש עותק מטופס ההצטרפות ודפי מידע

 חברת הביטוח לחתימה על הטופס.

  והביטוח במסלולים י דמי הניהול שיעורקבלת דיווח מפורט שנתי מהראל הכולל את

 ובד בגין דמי ניהול וביטוח.והסכומים שנגבו מכל עהשונים 

  נתן מידע מלא לעובדים על זכויותיהם יימי עיון והשתלמויות לעובדים אשר בהם יקביעת

תמהיל  ושינויהקטנת עמלות ניהול משא ומתן לקופות, בין אפשרות המעבר לבקשר 

 . וביטוח חסכוןמרכיבי ה
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 עותק מטופס ההצטרפות במשרדי החברהאי שמירת 

לפנסיה עבורם  חסכוןעובדים אשר כספי המאות , נקלטו בחברה הכלכלית 2112-2111 - שניםב

של טופסי ההצטרפות  כי לא נשמרים במשרדי החברה העתקים הראל. הביקורת העלתהלהועבר 

 לקופת הפנסיה.

במשרדי  ראלהותק מהסכם ההתקשרות של העובד עם חברת לשמירת ע לקבוע נוהל מחייב מומלץ

  . מההסכם הראלר מעקב אחר סטיות אפשריות של . הדבר יאפשחברהה

  

 שנתייםושמירה של דוחות  בדיקהמודעות עובדים לחשיבות העדר 

משיחות שקיימנו עם עובדי החברה הכלכלית עולה כי עובדים רבים אינם מודעים לחשיבות שמירת 

קם שומרים עוד האישי הנשלח אליהם מקופות הפנסיה. חלקם אינם שומרים על המסמכים, חליהת

רק על הדוחות הרבעוניים ולא על הדוחות השנתיים ומרביתם אינם שומרים כלל על התיעוד ואינם 

הפנסיוני. יודגש, כי הדוח השנתי מקופת הפנסיה מהווה    חסכוןמנהלים כל מעקב על צבירת ה

שנצברו לעובד  אסמכתא לסך הכספים שהופקדו במהלך התקופה המדווחת ועל יתרת הכספים

, ובעיקר בדיקה חסכוןהלך שנות עבודתו. שמירת הדוחות התקופתיים, המעקב אחר צבירת הבמ

פרטנית של סכומי ההפקדות החודשיות לקרן הפנסיה והשוואתן לסכומים שנרשמו בתלושי 

המשכורת, מהווה את הערובה הטובה ביותר לכך שזכויות הפנסיה של העובד לא ייפגעו. לפעמים 

ומי ההפקדות ע"י קופת הביטוח אינן מתגלות בזמן, ועלולה להיות להן טעויות בתום לב בריש

  הפנסיוני. חסכוןהשפעה מרחיקת לכת על צבירת ה

 על חשיבות שמירת המסמכים. נתן הסברילקיים ימי עיון לעובדי החברה בהם י הביקורת ממליצה

 

 

 העברת כספים לקרנות הפנסיה באיחור

 באיחור.להראל עברים הכספים שנוכו מן העובדים ממצאי הביקורת העלו כי לעיתים מו

האיחור בהעברת הכספים לקרנות הפנסיה היה  2112-2111עולה כי בשנים להלן, מנתוני הטבלה 

האיחור בהעברת הכספים לקרנות הפנסיה היה של חודש  2119-2111חודשים ובשנים  3-2של 

 אחד.

עיקר הסכום  -ש"ח  97,121, עולה כי 2117מעיון בכרטיס הנהלת חשבונות של מבטחים בגין שנת 

 איחור של ארבעה חודשים. סכום של -הופקד בקופת הפנסיה בחודש ספטמבר  ,בגין חודש אפריל

 2,131ש''ח הופקד כבר בחודש מאי. הביקורת ביקשה לקבל הסבר לשוני בטיפול בסכום של  2,131

 . ''ח שהופקד באופן מידיש

ש''ח.  1,222, רשומה הפקדה כפולה של 2111ים לשנת בכרטיס הנהלת חשבונות של מבטח

 .ר בקשר לתיקון טעות זוהביקורת ביקשה לקבל הסב
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 *מועדי ההפקדות  -הראל 

 חודש משכורת שנה

 לדוגמה

 חודש ההפקדה

 לדוגמה

 איחור בחודשים

 חודשים 2 2/2117 11/2112 2112

 חודשים 4 9/2117 4/2117 2117

 חודשים 3 11/2111 7/2111 2111

 חודש 1 2/2111 12/2119 2119

 חודש 1 7/2111 2/2111 2111

 חודש 1 11/2111 1/2111 2111

 2.3*ראה נספח מס' 

 

 ים מבטחים הסכם להסדרת חובות פיגור

שני הסכמים להסדרת חובות בגין כי נחתמו  מסר כימנהל החשבונות הראשי בחברה הכלכלית 

,  תשלום ריבית פיגורים בסך 2117משנת הראשון . בהסכם בהעברת תשלומים למבטחיםפיגורים 

, ריבית 2111ש"ח. בהסכם השני אשר נחתם בשנת  4,444ש"ח וריבית עתידית בסך   111,312

 להלן:ש"ח, כמפורט בטבלה  1,133ית בסך ש"ח וריבית עתיד 27,913פיגורים בסך  

 

 

 תביעות בגין איחורים בהפקדות -מבטחים 

שנת  נספח

 ההסכם

 ריבית פיגורים

 ש"ח

 ריבית 

 ש"ח

 סך כל החוב

 ש"ח

מספר 

 תשלומים

2.1 2117 111,312 4,444 114,722 11 

2.2 2111 27,913 1,133 29,132 2 

 

 

 עיכוב כספי עובדים בחשבונות המעביד

ניכוי כספי הפרשות לפנסיה ותגמולים משכר העובד, והימנעות או פיגור כי הביקורת מציינת 

על   עד כדי עבירה נות הפנסיה האישיות, מהווה שימוש בלתי ראוי בכספי העובדבהעברתם לחשבו

א לחוק הגנת השכר רואה כהלנת שכר כל סכום שמעביד חייב לקופת גמל, 19סעיף  .חוק העונשין

  בין שהסכום מגיע ממנו במישרין ובין שהמעביד חייב לנכותו משכר העובד.

 

 הראל  -חובות פיגורים להסדרת  העדר תביעות -ברור הביקורת 

בשיחה עם מנהל החשבונות נמסר כי אין לו מידע על הסכמים נוספים במידה ונערכו בעניין של 

 הסדרת חובות פיגורים.

לא תבעה את החברה הכלכלית בגין העברת כספים  הראלתשובה מדוע  הביקורת לא קיבלה

איחורים , היו  2111ד שנת וע 2112, עולה כי משנת באיחור. כפי שמצוין בבדיקת הביקורת

 חמישה חודשים, בהעברת הכספים לחשבונות המבוטחים בקופות הפנסיה. ניכרים, לעיתים עד כ

 לברור נושא חובות פיגורים בהראל במקביל לטיפול בנושא גבית עמלות היתר.לפעול  מומלץ
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 ברירת המחדל של החכ"ל - מהעובדים 01% שלקרן הפנסיה  - הראל

נקבע  ,כם הקיבוצי שנחתם בין החברה הכלכלית ובין הסתדרות העובדים הכלליתלהס 21בסעיף 

כי הזכויות הפנסיוניות של העובדים יהיו מבוססים על העקרונות הקבועים בנספח ד' להסכם. 

:"כל העובדים המועסקים בחברה יהיו מבוטחים בקרן פנסיה צוברת כפי 1בנספח נאמר בסעיף 

 למעט עובדים שיש להם הסדר פנסיוני אחר." עי להסכם זה נציגי האיגוד המקצו שיקבעו

מכלל עובדי החברה מבוטחים  11% -עובדים, המהווים כ 317 בפועל בדיקת הביקורת העלתה כי 

מעובדי החברה מבוטחים בקופת הפנסיה  17%עובדים המהווים  12 ובנוסף הראלהפנסיה  בקופת

הראל היא קופת ברירת המחדל עבור עובדי  2112כפי שהוסבר לביקורת החל משנת  .מבטחים

  קופת ברירת המחדל היתה מבטחים. 2114לשנת  דע ,החברה הכלכלית

 
  2811 - מקסימלייםניכוי דמי ניהול  -הראל9מבטחים

מההפקדות  2%דמי ניהול מקסימליים בשיעור  ניכו הראלכי  מנתוני הטבלה להלן עולה, - הראל

 1.29%-1.17%מעובדי העירייה מנוכים  .הצבורים נכסיםמה 1.31%-1.24%השוטפות ובנוסף 

מהנכסים הצבורים. שיעור ניכוי דמי הניהול הממוצעים  1.23%-1.13% -מההפקדות השוטפות ו

 מהנכסים הצבורים. 1.32% -מההפקדות השוטפות ו 4.14% -בחברה 

דמי  מליים,נוכו דמי ניהול מקסי ,במבטחים במדגם המבוטח 2נשלח לעובד שבדוח  - מבטחים

שיעורים אלו  .1.2% הצבורים של ודמי ניהול  מהנכסים 2%עור של יניהול מהפקדות שוטפות בש

 תואמים את דמי הניהול הממוצעים בחברה.

 *2811נתוני  - עובדי חכ"ל -עובדי עירייה  -ממוצע דמי ניהול 
 מבטחים  הראל  

   שיעור דמי הניהול  מהפקדות שוטפות

 3.72% 4.14% ממוצע לחברה

 2% 1.17% - 1.29% עובדי עיריית בני ברק

 2% 2% עובדי החברה הכלכלית

   הצבורים הנכסיםמשיעור דמי הניהול 

 1.33% 1.32% ממוצע לחברה

 1.2% 1.23%-1.13% עובדי עיריית בני ברק

   עובדי החברה הכלכלית

  1.31%-1.24% במדגם 1-2מס' 

 1.2%  במדגם 2מס' 

 .12.1ה נספח * רא      

 

 הסכם דמי ניהול לעובדי רשויות מקומיות -הראל 

 ,הישהיא קופת ברירת המחדל בעירי לעובדי עיריית בני ברק המבוטחים בקופת הפנסיה "הראל"

יו"ר הסתדרות המעוף בהסתדרות הכללית החדשה,  שלמסמך במופחתים   ניהולדמי נקבעו 

מהמסמך עולה כי עובדי הרשויות  .קומיותחברי ועדי עובדים ברשויות מהמיועד לראשי ו

על צבירה,  1.22%-בלבד על הפקדות ו 2%המקומיות שילמו שיעור דמי ניהול מופחתים בשיעור 

  על 1.72%, ומיום זה ואילך עוד הופחתה העמלה ביוזמת ההסתדרות לשיעור של 1.1.2112עד ליום 

 .(א'4ראה נספח מס' ) על הצבירה 1.2%-הפקדות ו
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   דמי ניהול מופחתים בחכ"ל אי החלת

זכויות עובדי  אי בשאלה מדוע לא דרשה להשוותהנהלת החברה הכלכלית הביקורת פנתה ל

נמסר לנו ע"י  האחראי על הטיפול בהפקדות כתשובה, עובדי עיריית בני ברק.  לזכויות החברה 

צעות מקופות או לקבל ה  שאי כל עובד לנהל מו"מ מול קופת הראללקופות כי באופן פרטני ר

ביטוח ופנסיה אחרות. במסגרת זו, רשאי העובד גם לנהל מו"מ על גובה דמי הניהול ולבקש 

הפחתה. החברה עצמה אינה רואה אפשרות לפנות לנסות להוריד עמלות מאחר והיא מנועה ממתן 

 שרותי ייעוץ בקשר עם הפנסיה.

 

      6% -של מקסימליות  מלותשלמו ע - כברירת מחדל הראל ומבטחים לשהופנו עובדי החכ"ל 

  של כלל המבוטחיםמהממוצע  הגבוה שיעור

לגבי שיעורי דמי   מבטחיםפורסמו לציבור ע"י קופות הפנסיה הראל והביקורת השוותה נתונים ש

 . המבוטחים כללמ 2111ניהול ממוצעים שגבו קופות מבטחות אלה בשנת 

על מעובדי החברה הכלכלית, נגבו דמי ניהול כי עלה , מע"י הראלדמי הניהול שנגבו  השוואת נתוני

. 4.14%כאשר הממוצע לכלל המבוטחים עומד על  2%ור מקסימלי של בשיעההפקדות השוטפות 

בשיעורים  הראלו דמי ניהול מיטיבים לחברת עובדי עיריית בני ברק שילמהביקורת מציינת כי 

 סכם עם ההסתדרות. וזאת בהתבסס על הנמוכים מהממוצע 

 ,עובדים 12בה מבוטחים  ,שהייתה קופת ברירת המחדל לפני הראל ,רת הפנסיה מבטחיםחבב

על הנכסים  1.2% -על ההפקדות השוטפות ו, 2%ו דמי ניהול מקסימליים בשיעור של שולמ

ים אלה גבוהים משמעותית מדמי הניהול הממוצעים שגבתה החברה מכלל שיעור .הצבורים

 מהנכסים הצבורים. 1.33% -ות השוטפות ומההפקד 3.72%שעמדו על  מבוטחיה

 

 במדגם הביקורת לעובדש"ח  21,618 -ש"ח  019,.  - גביית יתר -הראל 

דמי ין יאי החלת תנאי ההסכם בענכי מדגם של חמישה עובדים עלה הביקורת לגבי  מתחשיב

ת, מההפקדות השוטפו 2% -הניהול ל  הגדלת עמלתשמשמעותה עובדי החברה הכלכלית להניהול 

 ,העבודה. על פני תקופת לעובד ח "ש  221-121סכום הנע בין בבשנה אחת תר, ת יייגרמה לגב

 .(12לעובד )ראה נספח מס'  ח "ש 22,221עד  תי המגיעמשמעו בסכום של העובד יפגע חסכוןה

 

 יםמדגם עובד -גבית יתר של דמי ניהול  - הראל

 ב.ר. ר.ר ר.ר א.ב. ל.ג שם העובד

 2880 2889 2880 2811 2811 שנת הדוח

 ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח 

 

 6% -גביה בפועל 
1,212 229 423 411 393 

 2%  -גביה לפי הסכם 
 

427 

 

112 

 

121 

 

139 

 

131 

 לשנה 4% - יתרגבית  
 

122 

 

372 

 

312 

 

279 

 

222 

 019,. 0,364 9,813 11,1.1 21,618 שנה 38 - 128% - גבית יתר

 



11 
 

  2881-2812 -ח "ש .218,46 -גביית יתר  - הראל

ועד  2112דמי הניהול, משנת גין במעובדי החברה גביית היתר המתייחס להביקורת ערכה חישוב 

 (.12  נספח)ראה  ח "ש 221,427  -של כ גביית היתר הגיעה לסך לפי הערכת הביקורת,. 2112שנת 

 

 2881-2812  -גבית יתר של דמי ניהול  -הראל 

 תקופה
מס' 

 עובדים

ייב שכר ח

 בפנסיה

שיעור 

הפרשה 

 לפנסיה

סה"כ 

 הפקדות

עמלה 

בפועל 

6% 

עמלה 

לפי 

הסכם 

2% 

גביית 

 יתר

 ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח  ש"ח  

2881-2812 2,119 31,.08,966 1..1% 6,261,669 3.1,.88 121,233 218,46. 

 

 

 2813הפחתת דמי ניהול בשנת  לע"הראל"  הודעת

עובדי החברה לשלחה קופת הפנסיה הראל מכתב , 2112עם סיום הביקורת, בחודש נובמבר 

פנסיה שלך בקרן הפנסיה במכתב שכותרתו "עדכון תוכנית ה .(11הכלכלית )ראה נספח מספר 

 2%בים מההפקדות על סך , יעמדו דמי הניהול הנג2113בינואר  1ין כי החל מיום הראל", צו

 . 2%במקום 

משלימים שנרכשו מתוך הביטוחים ה תוקףקע עדכון דמי ניהול יפכי עם  ,דגישה  במכתבהמ הראל

פנסיות במקרה נכות, תשלום  12תשלום חד פעמי בגובה שיופסקו כוללים ביטוחים הדמי הניהול. 

משכורות במקרה מוות או נכות מתאונה ופיצוי חודשי בגובה השכר המובטח  12חד פעמי בגובה 

 זוגו.  חודש במקרה של נכות סיעודית למבוטח ולבן  21לתקופה של 

 מכתב המגלה טפח ומכסה טפחיים

רכישת כיסויים משלימים מתוך דמי על לעובדים לא ניתן מידע בזמן אמת כי מציינת הביקורת 

 נפרדת. פרמיהבנפרד, ונגבתה עליו  , ומוות רשומים בדוח השנתינכות, שאריםביטוחי . הניהול

במדגם הביקורת  .ביטוח ניכריםהביקורת מציינת כי בנוסף לדמי ניהול מהעובדים, נוכו דמי 

  (.17)ראה נספח מס'  לשנהח "ש 1,372 - ש"ח ל 223ין לכל עובד בגין ביטוח נעו בסכומי הניכוי 

 

 יתרל חוות דעת משפטית בקשר לגביית הלץ לקבוממ

מחדל, עובדים לקופת הפנסיה כברירת גיעה להסכם עם הראל להפנות הנהלת החברה הכלכלית ה

 י העמלה הנקובים בהסכם. שיעורללא החלת אך  ,החל על עיריית ב"ב של ההסכם כהרחבה

הראל היא קופת ברירת המחדל עבור עובדי החברה  2112כפי שהוסבר לביקורת החל משנת 

 קופת ברירת המחדל היתה מבטחים. 2114הכלכלית. עד לשנת 

ל מנת לדרוש לפנות לקבלת חוות דעת משפטית באשר לאפשרות לפנות לקופת הפנסיה ע מומלץ

 מתן החזר כספי לעובדים בגין דמי ניהול העודפים שנגבו מהם מעבר לנקוב בהסכם החל על עובדי

 .הרשויות המקומיות
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  RISKרכיב   -העדר מודעות העובד לרכישת ביטוחים לסיכוני נכות ושארים 

ם למסלול באישור השנתי למבוטח מוצגות עלויות לרכישת ביטוחים לסיכוני נכות ומוות בהתא

הפנסיוני  חסכוןלכך  כי מהתרשמנו כי אינם מודעים עובדים, ההביטוחי הנרכש. בשיחות עם ה

מקטין באופן ה, RISK, רכיב ה ושאריםנכות רכישת כיסוי ביטוחי בגין  עבורמנוכה סכום 

היו מבקשים להצטרף כי אילו היו מודעים לכך,  ציינוהמצטבר.  עובדים  חסכוןה משמעותי את

כי "העובד חתם  . לשאלת הביקורת נאמרכיסויים נלווים מינימליים עםול עתיר חסכון מסלל

 בבחירת המסלול על רכישת כיסוי ביטוחי משלים לנכות ומוות". 

 

בשנה אחת בלבד   RISKרכישת ביטוחי ה  עולה כי עלותהביקורת לגבי חמישה עובדים  ממדגם

ופת . סכום זה במכפלה על פני כל תקש"ח 1,372 -ל ש"ח  223 לעובדים סכום הנע בין עלתה

 צבת העובד בעת פרישתו בסכומים משמעותיים.ישפיע לרעה על גובה ק חסכוןה

 3.24%בין  יםשיעור מההפקדה השנתית עומד על ,עולה כי אחוז הניכוי בגין ביטוחלהלן מהטבלה 

 (.17)ראה נספח מס'  2.42%-

שנות עבודה עבור  31במהלך  פרמיית הביטוחשל המצטברת הביקורת עולה כי העלות מתחשיב 

 . ש"ח 14,211 -ש"ח ועד לכ 2,711 -נע בין כ ,עובדים במדגם

 

 *עובדיםמדגם  -תשלום עבור ביטוח 

 1 -ב.ר  4 - ר.ר 3 - ר.ר 2 -א.ב  1 - ל.ג שם העובד

 2880 2889 2880 2811 2811 שנת הדוח

אחוז הניכוי בגין הביטוח מתוך ההפקדה 

 השנתית

2.42% 4.21% 3.24% 3.21% 2.41% 

 ש''ח - עלות ביטוח לשנה אחת
 

1,372 

 

391 

 

227 

 

223 

 

419 

  עלות ביטוח -תחשיב הביקורת  **

 ש''ח - שנה 38          

 

41,127 

 

11,924 

 

1,113 

 

2,212 

 

12,229 

 17*ראה נספח 

  .כי מדובר בהערכה בלבדהביקורת מציינת  **

 

 

 בפועל מהתשואה  11%-2% -ב התשואה גבוה, ח למבוטחבדו" הצגת נתונים מטעה

 אישור שנתי למבוטח מציאחובת המבטח לה

חברות הביטוח לשלוח לכתובתו של העובד דוחות לעמית  עלעל פי הנחיית אגף שוק ההון באוצר, 

הדוח כולל ערכי פדיון למבוטח, פרוט התנועות בחשבון בתקופת . שנתייםריכוז נתונים  הכוללים

 .הפקדות, משיכות, רווחים, דמי ניהול ועלויות נוספות לכיסוי סיכוני נכות ומוות -וח, הדיו

 

 גבוה משמעותית מהתשואה בפועל - בדו"ח למבוטחשיעור תשואה אישית 

נתון זה מציג את התשואה  .חברת הביטוח נתון המוגדר "שיעור תשואה אישית למבוטח" בדו"ח 

בקופת הפנסיה או הביטוח. "שיעור התשואה האישית האישית על כספי החסכון המופקדים 



1. 
 

הביקורת מציינת כי נוסחת האוצר  .למבוטח" מחושב על פי נוסחה אחידה עליה הורה האוצר

התשואה על ההשקעה כפי מהנוסחה לתחשיב , שונה לתחשיב התשואה האישית בקופות הפנסיה

עור התשואה האישית שמפרסם האוצר לגבי חברות הביטוח. הנוסחה מנטרלת מחישוב שי

 .(13)ראה נספח מס'  מוותלכיסוי סיכוני נכות ו תשלומי הביטוחודמי הניהול  למבוטח את

 

 11%עד  -" התשואה ניפוח"

ונתוני תשואה גבוהים מהתשואה  מצג מטעה תנוסחת האוצר יוצרהעלתה כי  בדיקה מדגמית

 תשלומים בגין דמי ניהול וביטוחגריעת לדעת הביקורת,  .11% -ל 2%ים הנעים בין שיעורבפועל ב

על מנת להציג תמונה נכונה של  ת, הכרחיחישוב התשואה האישית למבוטחלצורך ששולמו 

הול והביטוח ינגרעו סכומי דמי הנהתשואה שהושגה בפועל. הביקורת חישבה ומצאה כי  אילו 

ואה אישית "שיעור התשואה האישית למבוטח", היה מתקבל דוח המראה תשכנדרש לפני חישוב 

 .       (13-14מס'  יםראה נספח) י המוכתב ע"י אגף שוק ההון באוצרנמוכה משמעותית מהדוח הנוכח

 

 מדגם ביקורת -" תשואה אישית למבוטח ניפוח"

 ב.ר. ר.ר ר.ר א.ב. ל.ג שם העובד

 2880 2889 2880 2811 2811 שנת הדוח

 

 אוצרתחשיב ה -תשואה אישית 

 

1.22%- 1.14%- 1.91%- 24.1% 1.19%- 

 תחשיב הביקורת - תשואה אישית

 

12.2%- 

 

 

3.22%- 

 

13%- 

 

21.91% 

 

13.43%- 

 -4.24% -3.12% -4.19% -2.11% -11.22% הפרש

 

 הערת הביקורת 

נתון תשואה אישית נטו לאחר בדו"ח השנתי יש לחייב את הקופות הפנסיה להציג לדעת הביקורת 

 , ראה לדוגמא זה כלול בדוחות מסוימים של חברה הביטוחנתון . ניכוי עמלת הניהול והביטוח

הראל מציגה שני נתוני תשואה: תשואה שנתית ברוטו של שבנספח, א'. בסימולציה  11 מס'  נספח

 .3.74%ותשואה שנתית נטו של  4.22%

 

לפנות לקופות הפנסיה הראל ומבטחים שהם ברירת מחדל לעובדי החכ"ל ולבקש לקבל מומלץ 

 .ני שנתי של התשואה לעובד אשר תחושב בנוסחה מוסכמת עם החברהתחשיב פרט

 הנוסחה תיקח בחשבון את כל הפרמטרים: את ההפקדות השוטפות, עלות העמלות והביטוח.

את התשואה  - לפנות לאגף שוק ההון באוצר ולבקש להוסיף למידע הניתן לעובד מומלץכמו כן, 

 נטו.
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 רשימת נספחים

 

 2111-2114 הפרשה לפנסיה על פי צווי הרחבה  שיעור - 1נספח מס' 

 חכ"ל - קיבוציהסכם  - 2נספח מס' 

 חכ"ל - נספח ד' להסכם הקיבוצי - 3נספח מס' 

 2111 - התפלגות קופות הפנסיה לפי מס' עובדים - 4נספח מס' 

 הראל  - מכתב לראשי ועדים ברשויות מקומיות דמי ניהול - א' 4נספח מס' 

 חוזה אישי לדוגמא - ב' 4נספח מס' 

 2117הסכם  -מבטחים  - 2.1נספח מס' 

 2111הסכם  -מבטחים  - 2.2נספח מס' 

 מועדי הפקדות  -הראל  - 2.3נספח מס' 

 חכ"ל -בחירת קופת פנסיה  -הצהרה טופס  - 2נספח מס' 

 טופס הצטרפות  -הראל  - 7ח מס' נספ

  מסלול ביטוח החלפתטופס ל -הראל  - 1נספח מס' 

 אפיקי השקעה, מסלולי והסדרי ביטוח  -הראל  - 9נספח מס' 

סימולציה א'                                                                     -הראל מסלולי ביטוח  -א'  11נספח מס' 

 סימולציה ב' - מסלולי ביטוח  -הראל  -ב'  11נספח מס' 

 תת דמי ניהולמכתב על הפח  -הראל  -11נספח מס' 

 חכ"ל וכ"א - 2111מספר עובדים לשנת  -12נספח מס' 

 לפי נוסחת האוצר  - שיעור תשואה אישית למבוטח -13נספח מס' 

 תחשיב הביקורת -ה אישית למבוטח שיעור תשוא - 14נספח מס' 

 2112-12 -גבית יתר של דמי ניהול  -הראל  - 12נספח מס' 

 עובדי חכ"ל  -עובדיה עירייה  -יהול ממוצע דמי נ - 12.1נספח מס' 

 מדגם עובדים -גבית יתר של דמי ניהול  -הראל  - 12נספח מס' 

 מדגם עובדים -תשלום עבור ביטוח   - 17נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 


