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 :לכבוד

 יואב גפנימר 
 סגן בכיר לממונה על שוק ההון

 , ביטוח וחסכון רשות שוק ההון
 באמצעות דוא"ל           ירושלים

 
 

 א.נ.,

 חיצוניים ניהול בדמי שקיפות החלת :הנדון
 

, וביניהם הגברת ציבור החוסכיםלטובת ומבורכים רשות שוק ההון מובילה בשנים האחרונות מהלכים חשובים 
שהוא ברוב  ,העצמת יכולת החוסכים לצרכנות נבונה ולשליטה מיטבית בחיסכון הפנסיוני שלהםכחלק מ השקיפות

 המקרים החיסכון הגדול והחשוב ביותר בחייהם, המבטיח את רווחתם לעת זקנה.
 

התקנות שיאפשרו למוסדיים לגבות את  אשר בו אושרוועדת הכספים של הכנסת, בו השבועבהמשך לדיון שהתקיים 
סת על הצורך בשקיפות , ובעקבות ההערות של חברי הכנלשנתיים נוספות 0.25%בשיעור של  דמי הניהול החיצוניים

אנו פונים אליך מתוך רצון לקדם את התהליך ולאחר שהתחייבת בפרוטוקול הוועדה לבחון את הנושא,  ,בתחום זה
 הזה בהקדם האפשרי. 

 
אנו בטוחים כי אתה רואה עמנו עין בעין את הצורך בשקיפות בדמי הניהול החיצוניים לטובת הגברת התחרות ושיפור 

 השירות לחוסכים.
 

 להלן נפרט את הנקודות הדורשות עיון ושיפור בתחום חשוב זה.
 
 גילוי נאות – הרחבת היקף הפרסום .1

דמי הניהול החיצוניים אך ורק בדו"ח המקוצר תחת ל יש התייחסותכיום מבחינת החוסכים הפנסיוניים, 

אינו  ,לא כל שכן שיעורם ,המידע אודות קיומם של דמי ניהול חיצוניים –ודוק הכותרת "דמי ניהול השקעות". 

פנסיוני, ואף לא השיווק ה במעמדיאינטרנט(, ונחשף לצרכן/לחוסך בפרסומים ברבים )אמצעי התקשורת 

אנו סבורים כי עולה . זהו מצב בלתי נסבל שבהחתמה על טופסי הצטרפות למכשיר פנסיוני או לקרן השתלמות

 הטעייה צרכנית מן המעלה הראשונה.כדי 

 לעניין סעיף זה: קשיםאנו מבעל כן, 

הנתון הזה  גלויים וסמויים, , כולל תכנים שיווקיים(כולל קרן השתלמות)מכשיר פנסיוני שבכל פרסום של  .א

 .בפרסומים, בדוחו"ת, בפרסומות, באתר האינטרנט וכו' באופן ברור ובולט, בפרט אך לא רק: יופיע

פנסיוני, והנתונים הרלוונטיים יינתנו לחוסך כחלק שנושא דמי הניהול החיצוניים יועלה במעמד של שיווק  .ב

 .מההנמקות ו/או מאמצי השיווק

כולל קרן )שדמי הניהול החיצוניים יוזכרו ויופיעו במפורש בכל טופס הצטרפות של חוסך למכשיר פנסיוני  .ג

 (.השתלמות

 .שדמי הניהול החיצוניים יופיעו הן בדו"ח המקוצר והן בדו"ח המפורט .ד

 יפה אחרת שתראו לנכון.חש אוכל פרסום  .ה
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 בהירות הפרסום .2

נשאלת השאלה, מהי הדרך הנכונה להציג לצרכן את הנתון של דמי הניהול החיצוניים. נאמר בתחילת דיון זה, כי 

כארגונים חברתיים אנחנו משתדלים לכוון את הרשויות למקומות בהם נדרשת התערבות וביצוע, ולתת לאנשי 

 ביותר. עם זאת, ננסה לתרום לשיח זה ככל יכולתנו, להלן.המקצוע להחיל את הפתרון הטוב 

 

מעבר לדמי הניהול  ,של דמי ניהול שלישיישנו קושי מובנה בהצגת דמי הניהול החיצוניים לצרכן, שכן מדובר בנתון 

 בהפקדה ודמי הניהול מהצבירה, ומהעובדה שנתון זה יכול להשתנות מעת לעת.

 

שלושה מספרים, כאמור, כאשר דמי הניהול החיצוניים מוצגים בממוצע של מספר דרך אפשרית היא להציג לצרכן 

( אחורה. החיסרון הוא, שעושר נתונים זה יקשה על הצרכן לבצע השוואה נבונה, ועלול להיות מנוצל 3-5שנים )נאמר 

 שונים ומשונים עם הנתונים. לרעה על ידי בעלי זיקה כגון משווקים פנסיונים ל"תעלולים"

 

ואת יש להציג את דמי הניהול על הצבירה  -התחרות תוך כדי הגברת לחוסכים מיטבית כדי לייצר בהירות עתנו, לד

 כמספר אחד. הממוצעים  החיצוניים דמי הניהול

 

רשות שוק ההון מתנגדת לאיחוד בין דמי הניהול הרגילים לדמי ניהול השקעות, מחשש שדמי ניהול , להבנתנו אמנם

 בהצגה לצרכן ולא בעניין המהותי  מדובר בהצעתנו , אולםההשקעות לא ינוצלו למטרה שבשבילה נגבו מהחוסכים

מחייב הצגת נתונים ברורה עיה . להערכתנו, הסיכון בהטשל הכללת דמי הניהול החיצוניים בדמי הניהול על הצבירה

 יותר.

 

 פירוט ברמת הנכס הבודד בדו"חות הוצאות ישירות .3

ס / הקרן הבודדת לגבי גובה ההשקעה, עלות נכאנו מבקשים כי בדו"חות ההוצאות הישירות יהיה פירוט ברמת ה

קעות בהן הניהול )הוצאות( והתשואה, כך שהחוסכים יקבלו את המידע המלא אודות השקעתם, בדגש על הש

מושקעים דמי ניהול חיצוניים. המצב כיום הוא, שעקב החוזר של רשות שוק ההון, הדיווחים הם רק במצטבר על כל 

 הסקטור ולא ברמה הפרטנית.

 
 . הניהול בדמי השקיפות גברתהל בדרכיםהצורך  במידתלהיפגש ולדון  נשמח

 
 

 ,בברכה
 

 ד"ר הראל פרימק                             מרב דוד              
 יו"ר משותף צדק פיננסי                                       99לובי               

 
 

 :העתקים
 יו"ר ועדת הכספים. –ח"כ משה גפני 

 .חברי הכנסת של ועדת הכספים
 , ועדת הכספים של הכנסתיועצת משפטית –עו"ד שגית אפיק 
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