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 חברות וחברים שלום רב!

ההסדר הפנסיוני הוא החיסכון הגדול והמשמעותי ביותר שלנו. הוא זה שאמור לאפשר לנו ולמשפחתנו 
אובדן כושר עבודה נכות/שמירה על רמת חיים נאותה בעת פרישה לפנסיה או חס וחלילה בעת אירוע של 

פטירה. לאור השינויים הרבים שחלו באופן ניהול הפנסיות הצוברות בשנים האחרונות נוצר צורך ממשי ו
התאמת התוכנית בכל אחת בבחינת התוכניות ובהתאמתן למצב האישי ולצרכים של כל אחד ואחת. 

ה של מבוססת על שיקולים רבים. ביניהם, דמי הניהול שהקרן גובה, התשוא מהקרנות )מקיפה ומשלימה(
 ועוד.גודל הקרן )מספר עמיתים ושווי הנכסים( הקרן, מידת הסיכון של ההשקעה, 

קרנות "תת בין שתי  ותבפנסיה הצוברת מתפצלהמבוטח המבוטח של חברי הסגל  השכרהפרשות מה
 : "פנסיה

 פעמיים השכר הממוצע במשק )לשנתכעד בגין הן עובד המעסיק וההפרשות : קרן פנסיה מקיפה .1
 4,326"תקרת" הפרמיה החודשית להפקדה היא בסך ו ₪  10,551השכר הממוצע במשק הוא   2022

, ושאר למקבלי קצבה( 60%) מובטח באמצעות אג"ח ממשלתיותבקרן זו החיסכון מסך  30%ש"ח(. 
  הצבירה מושקע על פי מסלול השקעה שנבחר על ידי עמית הקרן

פעמיים השכר הממוצע מעל שהפרשות המעסיק והעובד בגין שכר : משלימה/כלליתקרן פנסיה  .2
 מסלול השקעה שנבחר על ידי העמיתבה כל הצבירה מושקעת על פי  ,במשק

 
כיסויים ביטוחיים חשובים ומהותיים , קיימים המשלימה/הכללית ו המקיפה ,"תת קרנות הפנסיה"בשתי 

, כברירת מחדל )בעבר לא היו פטירהואובדן כושר עבודה נכות/של לצורך שמירה על רמת חיינו במקרה 
ומידת , כיסויים הביטוחייםמומלץ מאד לבדוק את ה ,לכן .מקיפה"(ם ביטוחיים בקרן "המשלימה/כיסויי

 האישיות.עדפות הלמתם לנתונים האישיים העדכניים והתא

של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות השיגה עד כה הנחות מפליגות בדמי המועצה המתאמת 
אנחנו ממשיכים במאמצים הארגונים.  ייד-הודעות על כך נשלחות מעת לעת על. במספר קרנות ,הניהול
טבלאות המשוות שתי  מצורפותמכתב זה ללקבל החלטות מושכלות לגבי בחירת קרן הפנסיה. בידיכם לסייע 

את הטבלאות  .(הכללית/משלימההמקיפה והבכל אחת מהקרנות ) ,מסלולי השקעהכמה באת התשואות 
 :בבחינת המידע יש לשים לבהאקטואר של המועצה המתאמת.  היועץ הפנסיוני והכין ראובן בוימל, 

ירידה במידת יש  , לפיו עם העלייה בגיללקשר שבין מידת הסיכון לבין מסלול ההשקעה לפי גיל .1
 . הסיכון של ההשקעה

אין מניעה לבחור במסלול לגיל יחד עם זאת,  .לפי גיל הוא ברירת המחדללמסלול השיוך  .2
  הכרונולוגי.  צעיר/מבוגר יותר מהגיל

מסלול  ;אישור רבניםשקיבל  "מסלול כשר"יש עוד מסלולי השקעה שהחברות מציעות. למשל:  .3
 אג"ח.ומסלול  ;מנייתי

המשמעותיים לפערים בדמי הניהול בין הקרנות השונות )הפערים מזעריים( לבין ההבדלים  .4
 טבלאות המצורפות. שתי הבתשואות, כעולה מ

 

)וכן את קרן ההשתלמות וקופת הגמל(.  בהן יבוטח כל אדם זכאי לבחור את קרנות הפנסיה :חשוב לזכור
חברות והחברים הסדרים מיטיבים לבחירתם של חברי הסגל )ובני משפחתם(. מציגה להמועצה המתאמת 

אין בדברים אלה משום ייעוץ או הכוונה, ואין בהם תחליף לפגישה מקצועית עם נציגי הקרנות )משווק 
במימון  ,)או יועץ פנסיוני אחר פנסיוני( או עם יועץ פנסיוני עצמאי שהארגונים מעמידים לטובת החברים

בהתחשב בנתונים הפרטניים של ההסדרים השונים, . מטרת הייעוץ האישי היא לבחון ולפרט את ל(חבר הסג
 מוותנכות, וסיכוני  ניסיכומצב משפחתי, האישיות של רמת הסיכון, ההעדפות העל פי כל אחד מחברי סגל, 

 .נוספים וכד'ווגורמים נוספים כמו הכנסות והסדרים פנסיוניים של בן/בת הזוג, הסדרים פנסיוניים קודמים 


