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22.10.2015  
  

  י הסגל שלום,ות וחברלחבר
 

קבעה המועצה הסדרים שהת בנושא והקודמ יתוהמשך להודעעם פתיחת שנת הלימודים וב
בנושא קרנות הפנסיה וההשתלמות, באוניברסיטאות המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר 

  מבטחים":-"מנורה עם חברת  להלן תמצית ההסדר שנקבע
  

  ני לבוהאקדמי הבכיר (פעילים וגמלאים) הסגל  חבריכלל ל ההסדר שנקבע מיועד
  .(בן/בת זוג, ילדים והורים) םמשפחת

  אמנת שירותמפורטת של הגדרה כולל  "מנורה"ההסכם עם.  
 ההסדר כולל הן הסכם לקרן השתלמות והן לקרן פנסיה. 

 
), כולל רלוונטי לכל חברי הסגל (בפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת: למותתההש קרן  .א

 .המשפחהבני הגמלאים, וכן על 
רק על הסכום  יגבודמי הניהול לא יחויבו דמי ניהול על ההפקדה החודשית. על פי הסדר זה      

  שנצבר, כלהלן:
  

    במונחים שנתיים. 0.34%דמי ניהול של  -₪  150,000 עדבצבירה 
  

  במונחים שנתיים. 0.26%דמי ניהול של  -₪  150,000 מעלבצבירה 
  

על בני משפחתם של כלל  ןכו), בפנסיה צוברתרק (על חברי הסגל  לח נסיההפ קרן  .ב
 מלאים.הגו חברי הסגל

  
  :י קרן הפנסיהילכיסו בהתאם לבקשת חלק מחברי הסגל להלן הסבר מעט רחב יותר

  
  בפנסיה צוברת מתפצל לשתי קרנות פנסיה.  /תהסגל המבוטח /תשכרו המבוטח של חבר

  
 30%, בה "קרן פנסיה מקיפה"ל ותמועבר ,₪ 18,500-ת המעביד והעובד בגין שכר עד כוהפרש

מהצבירה מובטח באמצעות אג"ח ממשלתיות ושאר הצבירה מושקע על פי מסלול השקעה 
עים על פי כללים שקבע הממונה על שוק ההון שנבחר על ידי עמית הקרן (הכספים מושק

  "רגולטור הפנסיה").  -והביטוח במשרד האוצר 
  

, בה כל "קרן פנסיה משלימה"ל ותמועבר ,₪ 18,500ת המעביד והעובד בגין שכר מעל והפרש
  הצבירה מושקעת על פי מסלול השקעה שנבחר על ידי עמית הקרן. 

  
  טוחיים למקרי נכות ושאירים.להסדרים בי בשתי הקרנות קיימות חלופות

   
  קרנות הפנסיה יהיו כלהלן:שתי מבטחים", דמי הניהול ב-על פי הסדר שנקבע עם "מנורה
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מחלופה פעמיים ניתן לעבור במהלך תקופת ההסכם ו חלופות 2נקבעו  המקיפההפנסיה בקרן 
  :לחלופה

   
  .בקרן מהצבירה) שנתיים במונחים( 0.19% -ו החודשית מהפרמיה 0.9% .1

  
  או לחילופין

  
  ללא כל דמי ניהול מהצבירה בקרן. ,רק מהפרמיה החודשית 2.55%      .2
   

לעובד מתחיל  1חלופה מספר עדיפות של מצביעה על  ביצענו לשתי החלופותשבחינה כלכלית 
  המקיפה.הפנסיה בקרן ₪  400,000- כ למי שכבר צבר 2מספר  חלופהלמעבר ו
   

שלא יהיו כלל דמי מבטחים" - עם "מנורהבהסדר נקבע  המשלימההפנסיה בקרן  ,בכל מקרה
  ניהול.

   
  

שטרם  יםצעירסגל  ימבטחים" היא שחבר-המשמעות הכלכלית של ההסדר שנקבע עם "מנורה
ועבר ₪  400,000לחודש ומי שצבר מעל ₪  97 -דמי ניהול פחותים מ מוישל₪  400,000 וצבר
לגידול לקידומו בשכר  ובלא קשר ₪,  97של מירבי בסך  קבועים דמי ניהול, ישלם 2חלופה ל

  !בצבירה בשתי הקרנות
   
   

ההליך שניהלה המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, ניהלה  לצד
  קרן פנסיה לכלל עובדי האוניברסיטה. אביב הליך לבחירת-אוניברסיטת תלהנהלת גם 

  
האוניברסיטה קרן הפנסיה "הפניקס" והודעה על כך הועברה הנהלת בהליך זה נבחרה על ידי 

  על ידה לכלל העובדים.
  

 1%(של "הפניקס" הודעתה של  האוניברסיטה מתייחסת רק לקרן הפנסיה המקיפה הגם ש
יהיו  קרן הפנסיה המשלימהלנו שבנמסר  ,מהצבירה) 0.084% - מההפקדה החודשית השוטפת ו

גם נציין שברוב המקרים ההפקדה לפנסיה  .0.084%של  דמי הניהול מהצבירה בלבד בשיעור
  לקרן המקיפה ולקרן המשלימה.  מתפצלת  לחברי סגל אקדמי חדשים

  
 לא נגבים כלל דמי מבטחים", בקרן הפנסיה המשלימה -הסדר עם "מנורההעל פי כי נציין שוב 

(לא נמסר לנו על אמנת שירות  אמנת שירות מפורטתדמי ניהול) וכן שההסדר כולל  0%(  ניהול
   .עם "הפניקס")

  
מבטחים" לבין הצעת "הפניקס" נבחנו הנתונים בחתכים -להדגמת השוואה בין הצעת "מנורה

שנים, שכרו החודשי  8-שונים ונביא כאן השוואה באשר לחבר סגל בכיר המועסק באוניברסיטה כ
  ₪.  400,000 - ש"ח וכבר צבר בקרן המקיפה  כ 23,500 -הממוצע עומד על סך של כ
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מבטחים" -לבין ההסדר עם "מנורה "הפניקס" תבדמי הניהול בין הצע הפער השנתיבנתונים אלה 
- בצבירה של כ .לשנה₪  337 לחודש (לטובת "הפניקס"), דהיינו₪  28-כ עומד על סך של

מבטחים" -"מנורה דמי הניהול של ובצבירה גבוהה יותר, זהיםכמעט דמי הניהול ₪  800,000
   נמוכים יותר.

 
נט" של משרד האוצר מראה שהתשואה בשנה - בחינת הבדל בתשואות כיום, על פי אתר "פנסיה

", פניקסב" 4.26%מבטחים" לעומת -ב"מנורה 4.55%כלהלן: היא האחרונה בקרן המקיפה 
מבטחים" גדול יותר בממוצע -(פער זה לטובת "מנורה בתשואה השנתית 0.29%דהיינו פער של 

השנים האחרונות  5- יותר בממוצע לשנה בעוד ) וגדול 0.47%( השנים האחרונות 3-לשנה ב
)3.01%.(  
  

של  יתרון שנתיבנתוני הדוגמא המפורטת מעלה, בנתוני השנה האחרונה יש אומנם ל"פניקס" 
בגין ₪  1,160של  יתרון שנתימבטחים" -בגין דמי ניהול נמוכים יותר, אך ל"מנורה ₪ 337

  תשואה גבוהה יותר.
  

בהיבט הכולל (ללא נתוני הפרט) של דמי הניהול, התשואה ואמנת השירות, נדמה  ,מהמקובץ
  מבטחים" בהשוואה להצעת "הפניקס".-שיש יתרון להסדר עם "מנורה

  
הפנסיה וקרן  ן) לבחור את קרםמשפחת ניסגל (וב /תכל חבר נחזור ונדגיש שזכותעם זאת 

וההצעה  נים,מעוניי םליך נפרד) בהן הההשתלמות (וכן את קופת הגמל, לגביה מתנהל ה
  .םמשפחת ניהסגל וב /תחבר /להחלטתהאמורה עומדת לבחירת

  
הסגל ובסקירה הכלכלית  /תזאת ועוד, הבחירה בקרן הפנסיה ובקרן השתלמות נתונה לחבר

שפורטה מעלה אין משום ייעוץ או הכוונה ואין היא מחליפה פגישה מקצועית עם נציג קרן פנסיה 
סיוני) או פגישה עם יועץ פנסיוני, שיבחנו ויפרטו את האמור לעיל, בהתחשב בבחינת (משווק פנ

   .םמשפחת ניסגל וב /תהפרטניים של כל חבר םנתוניה
  

 בברכת שנת לימודים מוצלחת,

 אלי


