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הפרשות תאריך התחלה
המעביד

הפרשות 
העובד

הפרשות 
המעביד

סה"כ עובד

ומעבידלפיצויים

1.1.20080.83%0.83%0.83%2.50%

1.1.20091.66%1.66%1.68%5%

1.1.20102.50%2.50%2.50%7.50%

1.1.20113.33%3.33%3.34%10%

1.1.20124.16%4.16%4.18%12.50%

1.1.20135%5%5%15%

1.1.20146%5.50%6%17.50%

שיעור הפרשה לפנסיה  על פי צווי הרחבה 2008-2014
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תוספת מעביד

בגין פיצויים

או אובדן כושר

עבודה

3855.50%6%6%17.50%הראל גלעד

25.50%6%6%2.33%19.83%הראל גלעד )1(

795.50%6%6%17.50%מבטחים החדשה

15.50%6%6%2.33%19.83%מבטחים החדשה )2(

15.50%6%6%17.50%נתיבות

45.50%6%6%17.50%הפניקס )3(

15.50%6%6%17.50%כלל עתודות

15.50%6%6%17.50%מיטבית

27%7.50%6%20.50%מבטחים ישנה

15.69%6.20%6.20%18%כלל פנסיה

15%5%8.33%1.70%20.03%כלל פנסיה    )4(

15.50%6%8.33%19.83%מקפת החדשה

הלמן 
פנסיה,מגדל,אררט)5(

15%5%8.33%2.50%20.83%

480סה"כ

 עבור 2 עובדים מתוך 387 עובדים המבוטחים בהראל מפרישה החברה, 2.33% נוספים עבור פיצויים1

 עבור עובד אחד מתוך 80 העובדים המבוטחים במבטחים מפרישה החברה 2.33% נוספים עבור פיצויים2

 לעובד אחד מתוך 4 העובדים המבוטחים בפניקס נמצאו הפרשות גבוהות במעט מהרשום3

 בטבלה. תגמולי עובד-5.9%, תגמולי מעביד- 6.5% והפרשות המעביד לפיצויים- 6.5%, סה"כ 18.9%

 עבור עובד זה מפרישה החברה  1.7% בגין אובדן כושר עבודה 4

 עבור עובד זה מפרישה החברה  2.5% בגין אובדן כושר עבודה 5

 התפלגות קופות הפנסיה לפי מס' עובדים - 2011

שם הקופה
מספר 
עובדים

תגמולי 
עובד

תגמולי 
מעביד

הפרשות 
מעביד 

לפיצויים

סה"כ 
הפרשה
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 מועדי ההפקדות -הראל 

 חודש משכורת שנה

 לדוגמה

 חודש ההפקדה

 לדוגמה

 איחור בחודשים

 חודשים 7 706005 0006002 6002

 חודשים 7 706005 706005 6005

 חודשים 3 0006002 506002 6002

 חודש 0 606000 0606007 6007

 חודש 0 506000 706000 6000

 חודש 0 0006000 206000 6000
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 חכ"ל -פנסיה טופס בחירת קופת 
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 חכ"ל וכ"א - 2211עובדים לשנת מספר 

 

  עובדי החברה הכלכלית  עובדי כח אדם

 ש.א 4321 ה .מ 4442

 ב.מ 4322 ס.א.ו 4443

 ש.ב.ש 4361 י.ו 4444

 מ.ס 4362 ר.ר.ח.פ 4445

 ד.ק 4363 ח.ר 4446

 ר.ס 4364 ח.כ 4447

 ב.ש 4365 א .פ 4449

 מ .א 4366 צ.ח 4450

 ז.ח 4367 ל.א.ז 4452

 ש.ג 4431 א.מ 4453

 א.י.ב 4432 מ.מ 4454

 ר.א.ב 4433 ח.ל 4455

 ה.ר.ר 4434 ש.ג 4456

 ב.מ 4435 א.ב 4457

 ל.ה 4436 ח.ל.ל 4459

 ר.ר 4437 ר.ד 4460

 ה.ש 4438 י.א.ק 4461

 ש.ק 4439 א.ע.ק 4462

 י.מ 4440 י.י.ב 4463

 א.ק 4441 ח.י.ח 4464

     כ.ז 4465

 עובדים 222סה"כ       

 עובדים 807סה"כ   
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שיעור תשואה אישית למבוטח -
       לפי נוסחת האוצר

 נערך לפי מצגת הדרכה באתר הראל פנסיה בע"מ.

שיעור התשואה האישית מחושב על פי נוסחה עליה הורה משרד האוצר.

התשואה האישית שונה בהגדרתה מהתשואה על ההשקעה ולכן שיעור התשואה האישית אינו דומה לשיעור התשואה על
ההשקעה כפי שבא לידי ביטוי בפרסומי האוצר.

להלן הנוסחה:
E-B-(D-RISK-DNH-W)
B+(D-RISK-DNH)

Eיתרת סגירה של מבוטח נכון ליום 31.12.2011. -סוף שנה
Bיתרת פתיחה של מבוטח נכון ליום 1.1.2011. - תחילת שנה
Dסכומים שהופקדו לחשבון כולל העברות

RISKעלות הכיסוי לסיכוני נכות ומוות
DNH)דמי ניהול מהפקדות בלבד )נטו

Wמשיכות שבוצעו מחשבון המבוטח כולל העברות

שנת 2008שנת 2009שנת 2008שנת 2011שנת 2011
ב.ר.ר.ר.ר.ר.א.ב.ל.ג.

     נתונים:

E19,892.15043,984.58013,959.71025,321.65014,104.270יתרת סגירה

B1,280.94036,140.7308,500.28013,959.7109,742.410יתרת פתיחה

D21,375.2009,308.9207,545.1806,970.6906,549.270הפקדות

RISK1,371.900398.460267.090222.880418.980סיכונים

DNH1,282.480558.540452.650418.200392.970דמי ניהול מהפקדות

W0.0000.0000.0000.0000.000משיכות

109.610-508.070-1,366.0105,032.330-1,375.460-נוסחה מונה

20,001.76044,492.65015,325.72020,289.32015,479.730נוסחה מכנה

0.005-0.011-0.0890.248-0.089-תשואה אישית למבוטח

0.548-1.142-8.91324.803-8.886-שיעור תשואה באחוזים

שיעור תשואה זה מופיע בדף החשבון השנתי שנשלח לעובד
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(חישוב חלופי 1)

הביקורת בחנה מדגמית את שיעור הגידול בתשואה האישית למבוטח במידה ולא יופחתו דמי הניהול ועלות הכיסוי
לסיכון ה- RISK  מחישוב התשואה למבוטח.

לדעת הביקורת הפחתת רכיבים אלה מנוסחת החישוב על פי הנחיית שוק ההון באוצר אינה משקפת את התשואה 
האמיתית למבוטח. התשואה האמיתית ראוי שתכלול גם את מרכיבי העלויות הנוספות בהן חוייב.

רכיב הRISK בנוסחה לעיל יירשם בשיעור 0 וכך ינוטרל מהמונה ומהמכנה.
רכיב DNH בנוסחה לעיל יירשם בשיעור 0 וכך ינוטרל מהמונה ומהמכנה.

 
להלן הנוסחה:

E-B-(D-RISK-DNH-W)
B+(D-RISK-DNH)

שנת 2008שנת 2009שנת 2008שנת 2011שנת 2011
ב.ר.ר.ר.ר.ר.א.ב.ל.ג.

     נתונים:

E19,892.15043,984.58013,959.71025,321.65014,104.270יתרת סגירה

B1,280.94036,140.7308,500.28013,959.7109,742.410יתרת פתיחה

D21,375.2009,308.9207,545.1806,970.6906,549.270הפקדות

RISK0.0000.0000.0000.0000.000סיכונים

DNH0.0000.0000.0000.0000.000דמי ניהול מהפקדות

W0.0000.0000.0000.0000.000משיכות

2,763.990-1,465.070-2,085.7504,391.250-2,187.410-נוסחה מונה

22,656.14045,449.65016,045.46020,930.40016,291.680נוסחה מכנה

0.122-0.032-0.1300.210-0.134-תשואה אישית למבוטח

12.200-3.224-12.99920.980-13.427-שיעור תשואה באחוזים

שיעור התשואה באחוזים
0.548-1.142-8.91324.803-8.886-בדוח חברות הביטוח

השינוי בחישוב תשואה

הכוללת דמי ניהול

לעומת תשואה בדוח

11.652-2.082-4.086-3.823-4.541-חברות הביטוח

משמעות הנתון המופיע בחישוב זה, כי אילו חושבה התשואה האישית האמיתית כאשר היא כוללת 

את דמי הניהול ואת עלות רכישת ביטוח הכיסוי לסיכון ה RISK, , היה העובד מקבל דוח 

המראה תשואה נמוכה משמעותית. הרושם המתקבל הינו כי אגף שוק ההון באוצר, מאפשר לחברות 

RISK הביטוח לייפות את הדוח השנתי ע"י הצגת תשואה אישית בניטרול מרכיב עלות דמי הניהול וה

תחשיב הביקורת
    שיעור תשואה אישי למבוטח-
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עמלה לפי הסכםעמלה בפועלשיעור ההפרשה מס' 

6%2%לפנסיהעובדים

200523402,61717.570,4584,2271,4092,818

20061183,052,23417.5534,14132,04810,68321,366

20072354,407,84017.5771,37246,28215,42730,855

20082855,035,09717.5881,14252,86917,62335,246

20093093,965,92617.5694,03741,64213,88127,761

20102694,098,52617.5717,24243,03514,34528,690

20113876,114,69117.51,070,07164,20421,40142,803

20125338,704,03417.51,523,20691,39230,46460,928

2,15935,780,96617.56,261,669375,700125,233250,467סה"כ

הראל - גבית יתר של דמי ניהול - 2005-12

גביית יתר סה"כ הפקדות שכר חייב בפנסיה תקופה
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  2211 -עובדי חכ"ל  -עובדי עירייה  -ממוצע דמי ניהול 

 מבטחים  הראל  

   שיעור דמי הניהול  מהפקדות שוטפות

 3.57% 7.27% ממוצע לחברה

 2% 0.25% - 0.67% עובדי עיריית בני ברק*

 2% 2% עובדי החברה הכלכלית

   הצבורים הנכסיםמשיעור דמי הניהול 

 0.33% 0.32% ממוצע לחברה

 0.7% 0.03%-0.63% עובדי עיריית בני ברק*

   הכלכליתעובדי החברה 

  0.67% ל.ג.במדגם  0מס' 

  0.30% א.ב.במדגם   6מס' 

  0.67% 6002במדגם  ר.ר  3מס' 

  0.67% 6007במדגם ר.ר  7מס' 

  0.67% במדגם ב.ר  7מס' 

 0.7%  במדגם א.י 2מס' 

 07.0*הנתונים נלקחו מדו"ח ביקורת בנושא פנסית עובדי עירייה נספח         

 

 



 12נספח 

43 

 

 

  

ב.ר.ר.רר.רא.ב.ל.גשם העובד

20112011200820092008שנת הדוח

1,282.48558.54452.65418.2392.97גביה בפועל - 6%

427.49186.18150.88139.4130.99גביה לפי הסכם - 2%

854.99372.36301.77278.8261.98גבית יתר - 4% לשנה

25,65011,1719,0538,3647,859גבית יתר - 120% - 30 שנה

הראל - גבית יתר של דמי ניהול - מדגם עובדים
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ב.ר.ר.רר.רא.ב.ל.גשם העובד

20112011200820092008שנת הדוח

21,375.209,308.927,545.186,970.696,549.27הפקדה שנתית - ש''ח

אחוז הניכוי בגין הביטוח מתוך ההפקדה 
השנתית

6.42%4.28%3.54%3.20%6.40%

1,371.90398.46267.09222.88418.98עלות ביטוח לשנה אחת - ש''ח

תחשיב הביקורת - עלות ביטוח                 
30 שנה - ש"ח

41,15711,9548,0136,68612,569

תשלום עבור ביטוח - מדגם עובדים


