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 2017הנדון: דיווח לעניין גובה דמי הניהול בקרנות הפנסיה לשנת 

 
 

לקראתו העבירה בנושא דמי הניהול בקרנות הפנסיה, דיון בוועדת הכספים ייערך ,  9.5.18-ה הקרוב ביום רביעי
 לוועדה. 2017על גובה דמי הניהול בקרנות הפנסיה לשנת  נתונים רשות שוק ההון 

 
מבורכת בדמי הניהול בקרנות השונות מאז החלה לפני כשנתיים רפורמת הרשות מציגה בהבלטה את הירידה ה

 שהרפורמה טרם הצליחה לפתור. קרנות "ברירת מחדל". עם זאת, קיים כשל 
-0.4על ההפקדות ו  6%-מהעמיתים בחברות הפנסיה משלמים את השיעור המקסימלי של דמי הניהול ) כ 20%-כ

 בכחצי מיליון ישראלים. ר מדוב 2017שנת נכון לעל הצבירה(.  %0.5
 
מהמשלמים דמי ניהול מקסימליים, הם שכירים מקבלי שכר  72% הנתונים שנמסרו על ידי הרשות עולה כי מ

ים היחסיים הגבוהים ביותר בקרנות כומביותר משלמים את הס םהשכירים העניי, מינימום ומטה. כלומר
 הפנסיה. 

 
הפסד מקצבת הפנסיה העתידית של המבוטחים. הם יכולים להצטבר לדמי הניהול עלולים "לנגוס" עשרות אחוזים 

קצבה של מבוטח. כאמור בהקשר זה, אנו מתייחסים לאוכלוסייה שקצבת הפנסיה שלה של מאות אלפי שקלים ב
 תהיה נמוכה ממילא.  

 

 *מקור: רשות שוק ההון        
 

חשוב לשים לב, כי בנתוני הרשות, היא מציגה ירידה באחוזים במשלמי דמי הניהול המקסימליים. עם זאת, 
אלף שכירים חדשים המשלמים את דמי הניהול  50עליה של  2017ו  2016במספרים מוחלטים ישנה בין השנים 

 המקסימליים לקרנות הפנסיה. 
 

דמי  היו אמורים להתבטל ההסכמים הכוללים 2018 חילת אפרילקרנות "ברירת המחדל" הוקמו לפני כשנתיים. בת
לפיהן המעסיקים קרנות "ברירת המחדל" מפעילות את מקרנות הפנסיה הטענות ניהול המקסימליים, אולם נשמעו 

יהם לקרנות עם דמי ניהול נמוכים יותר, ולכן יש לבדוק האם נמצא פתרון הולם לעובדים אינם מעבירים את עובד
 אלו. 

 
לפיו בעלי להציג פתרון לכשל  ודרשתן ובמסגרת הדיון לרשות שוק ההו וכי תפנאנו מבקשים , חברי ועדת הכספיםכ

לא תציג מנגנון שיאפשר את הגבוהים ביותר. אם רשות שוק ההון השכר הנמוך ביותר משלמים את דמי הניהול 
אנו מציעים כי ניהול נמוכים יותר, העברתם של השכירים המשלמים דמי הניהול מקסימליים לקרנות עם דמי 

 . 50%הוועדה תחל בקידום הצעת החוק של חברת הכנסת מיכל בירן לפיה יופחתו דמי הניהול המקסימליים ב 
 

 נשמח לענות לכל שאלה בנושא,
 

 מרב דוד
  
 )חל"צ( 99לובי  

 במדרגת דמי ניהול מקסימלית מתוך סך העמיתיםפעילים  עמיתים

 2017שנת סוף  2016שנת סוף 
מספר עמיתים במדרגה  2016-2017אחוז שינוי 

 מקסימלית
שיעור עמיתים במדרגה 

 מקסימלית
מספר עמיתים במדרגה 

 מקסימלית
שיעור עמיתים במדרגה 

 יתמקסימל

431,758 20.70% 481,735 19.60% -5% 


