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לרבות נתונים המפורטים בדוגמאות)המידע האמור במצגת זו כל ➢

הסברה  הינו בבחינת מידע כללי שתכליתו , (המובאותהחישוביות 

.בלבדוהבהרה 

מס                                                                 לרבות בענייני (חוות דעת או ייעוץ כלשהו , אינו מהווה המלצההוא ➢

,פי דין-עלאו פיננסי בידי בעל רישיון /תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני ואו /ו

.בצרכים ובנתונים הפרטניים של כל אדםהמתחשב 

.  על המידע האמור הינה באחריות המשתמש בלבדההסתמכות ➢

בקשר לנושאיםבמידע לקבל עצה מקצועית בנפרד לכל פעולה על המשתמש 

לעיל    הנדונים 



:קצת עליי 

מרכז אקדמי רופין  –תואר בראשון בכלכלה וניהול •

רשות ניירות ערך  –רשיון בניהול השקעות •

משרד האוצר  –רשיון פנסיוני •

בעבר מנהל השקעות בכיר בחברות כלל והראל  •

רבדים
פיננסי מקיף תכנון 

הוקמה לצורך ניהול רחב ועמוק של כלל הנכסים הפיננסים•

התמחות בתכנון פיננסי תוך דגש על נושא חסכון וביטוח •





?מה חשוב לך 



מושגי יסוד  –קו יישור 

לפנסיה יינתן כקצבההחסכון–2008•

(המספר לפיו נקבל את הקצבה)מקדם •

דמי ניהול מהפקדה•

דמי ניהול מצבירה•

גיל כניסה•

תחלופהשיעור •



המציאות בעולם המערבי  

-חוסכים פחות כסף ופחות זמן 

!לפורשים בעולם המערבי יש פחות כסף

צורכים יותר
עובדים  

פחות
חיים יותר



שאלות מרכזיות3-לפרישה חסכון 

כמה זמן 

?אני חוסך

איפה אני  

?חוסך

כמה כסף 

?אני חוסך

III II I

איפה אני  

?חוסך

כמה כסף 

?אני חוסך



הכנסה חודשית אחרי הפרישה

ח קצבה מקסימלית"ש2,297•

משכר ממוצע במשק25%עד•

ן מניב"נדל•

השקעות מניבות אחרות  •

מכשירים פיננסיים•

ביטוח לאומי-Iרובד 

חסכון פנסיוני-IIרובד 

הכנסות אחרות-IIIרובד 

קופת גמל  / ביטוח מנהלים/ קצבה מקרן פנסיה•

שצברנו עד גיל הפרישה  החסכוןי "תחושב עפ•

נוצר במהלך שוטף של עבודה והפקדות  •

הגדול והחשוב ביותר, היציבהרובד החסכון הפנסיוני מהווה את 



?חוסך כמה זמן אני -1שאלה 

:הנחות

אדם נשוי•

שכיר•

₪  15,000: הכנסה•

(  2017ינואר ) 20.83%הפרשה של •

67חוסך עד גיל •

303540גיל התחלת הפקדה

ח"ש7,900ח"ש10,850ח"ש13,740פנסיה צפויה  אומדן

חייבים להתחיל לחסוך כמה שיותר מוקדם



?איפה אני חוסך-2שאלה 

אופציות עיקריות2

ביטוח מנהלים קרן פנסיה

שילוב של ביטוח וחסכון•

תקנון•

מנגנון של איזון אקטוארי•

קופה שוויונית•

שילוב של ביטוח וחסכון•

חוזה אישי•

60מקדם מובטח מגיל •



הבדלים מהותיים  

ביטוח מנהליםקרן פנסיה

(אני לבד)חוזה מובטח (הכללטובת)תקנון שיטה

מהפקדה  3%מצבירה MAX0.5%מהפקדה 6%מצבירה 0.5%ניהולדמי

תשואה לפי תיק ההשקעות.אין4.26%של ח מיועדות בריבית"אג30%ישמובטחתתשואה

משתנה לפי הגיל מעוגן בחוזה  עלות על פי תקנוןנקבעת על פי גיל הכניסה בתעריףעלות ביטוחית

כיסויים בהתאמה אישיתרכישתנכות ושארים כחבילה אחת,זקנהכיסויים

ניתן לקבוע באופן חופשיואופן תגמולם מוגדרים בתקנון  שאריםמוטביםקביעת

למקרה  הגדרה

ע.כ.א

הגדרה עיסוקי על פי עיסוק ספציפי(עיסוק סביר אחר)הגדרה מקצועית 

אין מגבלה להפקדה₪  3965-הפקדה יש תקרתתקרת הפקדה

תשואה דמוגרפית–תוחלת חיים של פנסיונרים 1.תלות קצבה ניתנת

התיקתשואת2.

תיקתשואת1.



?כמה אני חוסך–3שאלה 



??            כמה אני שווה 



ערכו הכלכלי של האדם  

,לכל אדם יש ערך כספי מבחינת האנשים התלויים בו➢

בעתידלערך מהוון של הכנסה הצפויה לו השווה 

ערך כלכלי של אדם מתבטא ביצירת נכסים חומריים➢

.יוצרתלפעולה והפיכתם 

,  כל פעילות כלכלית הינה תוצאה של פעולת אדם➢

ולכן

!אדם ערך כלכלילכל 



נכס אנושי  = אדם מפרנס 

של  ערכם הכלכלי משפחה היא יחידה כלכלית המבוססת על ➢

אותההאנשים המפרנסים 

כדי  יש להעריך שאת ערכו הכלכלי , האדם הוא נכס אנושי➢

מקרה של סיכוני  לכל , הולםלתכנן למשפחה מענה כלכלי 

חיים



רובדי הביטוח הסוציאלי בישראל  

,  ביטוח לאומי –רובד ממלכתי 

ביטוח בריאות  

ביטוח מנהלים  /פנסיה

גמל. ק/

רובד אישי  

וולנטרי/

מתוקף חוק  

מתוקף  

צו  /הסכם 

הרחבה  



רובד בסיסי ממלכתי  –רובד ראשון 

ישראלבביטוח הלאומי מבוטח כל תושב ➢

נמוכות מאוד, השאירים והנכות, הזקנהקצבאות ➢

,מהשכר הממוצע במשק17%-30%נע בין ערכן 

ואינן מבטיחות קיום ראוי במצבים, תוספותלפני 

שתוארו

יתרון ההגנה של הרובד הבסיסי הוא בכך שזהו➢

וכולם מבוטחים בו, חובהרובד 



מתוקף החוק–רובד שני 

צו     או /עליהם חל הסכם קיבוצי ו, שכיריםרובד החל על ➢

המחייב אותם ואת מעסיקיהם להצטרףההרחבה 

(כיום גם עצמאיים ) לתכנית פנסיונית 

תוקפו של הסכם קיבוצי או צו הרחבה הוא כתוקף➢

המשפטוניתן לאכוף את הוראותיו בבית , חוק

ישנה בישראל גם חקיקה המבטיחה זכויות סוציאליות➢
,חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורים–עובדים של 

ועוד   חוק גיל פרישה , חופשה ומנוחהחוק 



וולנטרי –רובד שלישי 

השכירים שאינם  וכן , הרובד בו מבוטחים העצמאיםזהו ➢

שכרםמבוטחים על מלוא 

ניכוי –לפנסיה ברובד זה ניתנות הטבות מס לחוסכים ➢

לעודד אותם  במטרה , התשלומים מן ההכנסה החייבת

ועל משפחתםלרכוש הסדר פנסיוני מלא ולהגן על עצמם 

המשלימות, זה נכללות גם הפוליסות הפרטיותברובד ➢

כיסויי הביטוח הבסיסיים המצויים בביטוחאת 

ובקרן הפנסיההמנהלים 



!השליחות האמיתית –סיכוני חיים 

RISK OF DYING TOO SOONפטירה מוקדמת  ➢

אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה או מחלה➢
DISABILITY      

תאונתייםאירועים –ופציעה נכות ➢

RISK OF LIVING TOO LONG-פרישה ללא הכנה ותכנון ➢

בריאות➢

סיעודימצב ➢



פתרונות ביטוח לסיכוני החיים 

,"ריסק"פוליסת ביטוח חיים –פטירה מוקדמת ➢

לשיעוריןתשלום /ביטוח חד פעמיסכום 

:באופי ובהיקף שוניםע.כ.אכיסוי –אובדן כושר עבודה ➢

קיזוזיםביטול , הגדרת עיסוק, יזה'פרנצ, המתנהתקופת 

,פוליסות תאונות אישיות, פוליסות נכות–נכות ופציעה ➢

תעסוקתיתלנכות וכיסוי 

פוליסות בריאות לכיסוי סוגי הסיכונים–בעיות בריאות ➢

קשותלרבות מחלות , השונים

פוליסת סיעוד מקיפה–מצב סעודי ➢



ריסק –ביטוח חיים 

ביטוח חיים הוא מענה כלכלי למקרה פטירה➢

כמה, בהתאם לערכו הכלכלי של האדם, מוקדמת

היצרנייםירוויח בחייו כסף 

תנאי הכניסה נשמרים לאורך–הפוליסה היא חוזה ➢

כל התקופה

לחישובוקל מדויק ➢



אובדן כושר עבודה

בהיעדר מערכת, כשאדם מאבד את כושרו להשתכר➢

עלולה משפחתו לקרוס, הכנסה חלופיתהמבטיחה 

מבחינה כלכלית

ורמת ההוצאות בדרך כלל, האדם אינו מייצר הכנסה➢

עקב מגבלותיו וצרכיו החדשים, עולה

ולרוב הוא, אין המשך צבירת חיסכון–הכנסה באין ➢

ונגמרנפדה אף 



ע.כ.אתכנון הגנה במקרה 

יש להבטיח כי , במקרה של אובדן כושר העבודה או נכות➢

אישיתמההכנסות מיגיעה 75%יבוטחו 

פסיביתאין צורך לבטח הכנסה ➢

שליטהניתן וצריך לבטח דיבידנדים של בעלי ➢

,קצבאות הנכות הכללית של הביטוח הלאומי נמוכות➢

לא מסתמכים עליהן בחישוביםלכן 



ע.כ.אהסתברות לאירוע 

2015-לשכה מרכזית לסטטיסטיקה  *



הגדרות נכות בקרן פנסיה  



תקופת אכשרה בקרן פנסיה  

אולם אין תוספות, פנסיה יכולות להיות החרגותבקרן ➢

בעלות הכיסוי הביטוחי 

מקרה תחול תקופת האכשרה לבעיה קיימתבכל ➢



קיזוז פנסיית נכות  

, (תגמולים ושיקום)עמית המקבל קצבה לפי חוק הנכים ➢

5פרק חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או 

הריון או שמירת , (נפגעי עבודה)הביטוח הלאומי לחוק 
–או חוק הסוהרים , השוטריםחוק 

פנסיית נכות כך שמקסימום הקצבה תהיהיקבל 

פנסיית הנכות המלאה שהיה אמור לקבלבגובה 

(30%בחלק מהקרנות )-25%אך לא פחות מ , מהקרן

נכותמכוסה בפנסיית עמית לא פעיל אינו 



נפגעי עבודה

,שכיר או עצמאי שנפגע בעבודתו או חלה במחלת מקצוע➢

,יכול לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרתואינו 

וכן, ח"באמצעות קופהחלמה ושיקום , גמלת ריפוייקבל 

דמי פגיעה יומייםיקבל 

י המעסיק בגין היעדרות"פגיעה יומיים ישולמו עדמי ➢

מהשכר החייב בשלושת75%ויהיו בשיעור , 2-91בימים 
ליום₪1,095 ועד למקסימום , שלפני הפגיעההחודשים 

12–הלאומי יפצה את המעסיק החל מהיום ה הביטוח ➢

הימים הראשונים12לא ישולמו דמי פגיעה עבור לעצמאי ➢



פוליסה לאובדן כושר עבודה  

לקוחהגדרת כיסוי מותאמת ➢

חודשים–3/6/1תקופת ַהְמָתנה ➢

יזה'פרנצ–אפשרות לסף פיצוי ➢

המתנהללא –חודשים 6/12חוזר בתוך ע.כ.א➢



(  מנהלים ) בפוליסת ביטוח  ע.כ.אהגדרות 



תכנון הגנה למקרה נכות  

נכותוצרכיו הכלכליים של אדם ַנכה ְגֵדִלים עקב ➢

שתספק מענה לצרכיםמיידיתצורך בקרן כספית יש ➢

מיוחדים

העבודהנכות אינה גורמת בהכרח לאובדן כושר ➢

נכות מתאונה ומוות מתאונה הם ביטוחים משלימים➢

לנכה או לשאיריו שלמיידיהמעניקים סעד , וזולים

נפטר



ביטוח תאונות אישיות

לאירוע תאונתי  המעניק פיצוי , ע.כ.לא" משלים"כיסוי תאונות ➢

זולבמחיר 

בלבדתאונתייםמכסה מספר מקרי ביטוח ➢

כניסה  פרמיית הכיסוי זולה בכל גיל ➢

פרמיה קבועה  ➢

עד ע.כ.אלמקרה 7פיצוי החל מהיום ה –נכות תעסוקתית ➢

בחודש₪ 4,000

גם עקרת בית  –הגדרת עיסוק לפי ערב קרות מקרה 



תאונות אישיות



בריאות  

הרפואה המודרנית מצריכה יותר ויותר שימוש➢

,ותרופות יקרות, מכשור מתוחכם, יקריםבמשאבים 

לבריאותאלה מייקרים את ההוצאה וכל 

עובדה המגדילה את, תוחלת החיים בעלייה מתמדת➢

הבריאות של המדינההוצאות 

פי-תושב מדינת ישראל זכאי לשירותי בריאות עלכל ➢

ממלכתיבריאות חוק 



רובדי ביטוח בריאות  

סל בריאות  –ציבורי 

חוק בריאות ממלכתי  

ן"שב

פרטי

השלב השני תלוי במימוש 

השלב הראשון



כיסויים עיקריים   



...מהעיתונות 



!? מסקנה 



מחלות קשות  

פיצוי חד פעמי בגילוי מחלה קשה➢

,תחליף להכנסה של בן הזוג של החולהמהווה ➢

,לסייע בסיעוד ושיקום המבוטח שחלהשנרתם 

לעבודאף הוא ומפסיק 

מתוכננותלהוצאות לא מיידימהווה מקור כספי ➢

ועל כן גם הפרמיה גבוהה, גבוהה לסיכוןהסתברות ➢



מחלות קשות  

לשכה מרכזית לסטטיסטיקה  * 



"אומדן הוצאות של חולים במחלות אונקולוגיות או כרוניות-מחקר "

,2012נובמבר גלינסקילאה אוחיון ודליה , מחקרן של הדס רוזןמתוך 

.במימון המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

((http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4212307,00.htmlמתוךסיכום נתונים 

דיאליזה וטרשת נפוצה, סרטן: חולים במחלות נפוצות618השתתפו במחקר 

הטיפול  , כמו תחבורההחולים ובני משפחותיהם על נושאיםהחוקרות בדקו את ההוצאות הכספיות של 

טיפולים שאינם נכללים בסל הבריאות ותשלום על שיפוץ הבית והתאמתו לחולה, במשק הבית

לחודש₪ 5,000-בכהשוטפות עבור תקופת המחלה נאמדו ההוצאות 

.להוצאות חריגות חד פעמיותשקל 28,500ועוד כ

כך שהמשפחה  -במרבית המקרים גם בני הזוג של החולים מפסיקים לעבוד זמנית לטובת הטיפול ביקיריהם 

אובדן  , לכך השפעה גם על המעמד העתידי בעבודה. בכללותה נאלצת לספוג ירידה משמעותית בהכנסה

.אובדן חיסכון לפנסיה ועוד, אפשרויות קידום

.מכלל ההכנסה החודשית הממוצעת70%ההוצאות הנלוות למחלה בישראל עומדת על כ

זמנית או , במובהק שמחלהעלה  " YNETבר רוזן כפי שהובאו "דלפי 

שמביאים אותם עד  , כרוכה בהוצאות רבות ובאובדן הכנסה לחולים, כרונית

".משבר כלכלי



מחלות קשות  -הלכה למעשה  

התוכנית היחידה בישראל המפצה  -פיצוי לגילוי מחלה קשה ➢
סכום + למקרה ראשון ₪ 700,000את הלקוח בסכום של עד 

ללא  , מתאים לעצמאיים,ללא תלות בשכר זהה למקרה שני

.ללא קשר לתחום עיסוק,קשר לאבטלה 

התוכנית מהווה השלמת הכנסה להורה שחווה  –ילדים פיצוי ➢

קצבת , להזכירכם. )אבדן השתכרות עקב מחלה קשה של ילד
(.לחודש₪ 2500-כנכות של ביטוח לאומי במקרה כזה היא 

עלות של ביטוח מחלות קשות במקרה של ילד חולה במחלה 
.100,000₪לחודש לפיצוי של כל ₪ 7כ הינהקשה



2017סיעוד בישראל 

המוסד לביטוח לאומי אחראי על יישום חוק הסיעוד➢

רק לטיפול סיעודי שאינו כולל, כיסוי מוגבלומעניק 

בלבד כלומר בבית המשפחה , אשפוז

בתנאים, משרד הבריאות משתתף בעלויות אשפוז➢

מחמירים במיוחד

חוק העונשין  –טיפול בחסר ישע ➢

קופות החולים מעניקות כיסוי סיעודי מוגבל ומותנה➢



סיעוד בקופות החולים 

ניתן לרכישה) ביטוח או שירותים(סל שירותי הסיעוד ➢

(נוספיםשירותי בריאות (ן"השבלחברי רק 

רכישת הביטוח הסיעודי הינה, קופות החוליםבמרבית ➢

נוסףומחייבת תשלום ן"בשבמהחברּות בנפרד 

,הביטוחים הסיעודיים במסגרת קופות החולים➢

הינם ביטוחים, על ידי חברות הביטוחשמוענקים 

קולקטיביים



תכנון הגנה למשפחה במקרה סיעוד  

במוסדבבית או , עלויות הטיפול באדם הסיעודי➢

הסיעודיהחיים של האדם תוחלת ➢

הלאומיהמצומצם של הביטוח המענה ➢

החוליםהמצומצם של קופות המענה ➢

"הירושהאובדן "למניעת , ח הילדים"סיעודית עפוליסה ➢

מסולקקבועה וערך פרמיה ➢

לצעיריםסיעודית פוליסה ➢

ח"מעבר לכיסוי בקופ, של כיסוי פרטישילוב ➢



סיכום  –ערך כלכלי 

אדם עובד  

כסף עובד 

צרכים

רצונות  

שאיפות

אירועים בחיי אדם היכולים לפגוע  

" :אדם העובד"ב

מוות  ❖

ע.כ.א, נכות❖

פרישה❖

סיעוד, בעיה רפואית❖



תודה


