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 מגמת הריבית בישראל לאורך השנים

   2014לנובמבר נכון . ישראלבנק : מקור
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 תמונת מצב -סביבת הריבית בעולם 
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 2014נובמבר , בלומברג:  הנתוניםמקור 
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 (2052צפי עד שנת )תוחלת החיים בישראל 

 1972-2012תקופת המדידה , ס"הלמ: מקור

 גברים

 נשים

 תוחלת חיים

 גיל פרישה

 עלייה מתמשכת בתוחלת החיים 

 ס"הלמתחזית  המצב היום

2014 



 כניסה מאוחרת למעגל העבודה ועלייה בניידות התעסוקתית

כניסה מאוחרת למעגל העבודה וניידות  
 תעסוקתית



השפעת , גם אם ברמות שכר נמוכות, תחיל בגיל צעיר יותרמככל שהחיסכון 
 התשואה המצטברת לאורך שנים תורמת משמעותית לחיסכון

 .4% נטו שנתית תשואה ,כיום הקיים לחוק בהתאם ,5%+11% של בשיעור עצמאיות הפרשות בסיס על פסגות ניתוח*

 ההשפעה של תחילת החיסכון הפנסיוני על סכום הפרישה הצפוי

התחלת חיסכון   -"העשור האבוד"
 30בגיל פנסיוני 
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חוסכים   -צורכים יותר : 2014ישראל 
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   :בלבדהאחרונות בחמש השנים 

 הפרטית לנפשהצריכה בהיקף  20%-עלייה של יותר מ

( ₪באלפי )עלייה מתמדת בהיקף הצריכה הריאלית הפרטית לנפש   



 ירידה חדה בהפקדות לקופות הגמל

 הנתונים במיליוני שקלים. גמלנט: מקור
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 שנים 15-סגירת חיסכון הוני בגמל ל - 2006

 הפיכת הגמל לקצבתי, 3תיקון  - 2008

 אלו הובילו לירידה חדה בהפקדות לגמל



העברת האחריות  
 הפנסיונית מהמדינה 

 לידי הציבור



שינויים רגולטוריים בעולם החיסכון  
 בישראל

 הקמת קרנות פנסיה חדשות+ סגירת ההצטרפות לקרנות פנסיה ותיקות  1995

 ביטול האפשרות למשיכה הונית בפנסיה ובביטוחי מנהלים 2000

 העלאת גיל הפרישה+ סגירת ההצטרפות לפנסיה תקציבית  2004

 (העברת האחריות לחוסך)יישום המלצות ועדת בכר  2005

 (משיכה הונית בגיל פרישה בלבד)שנים לעצמאים  15-סגירת חיסכון הוני בגמל ל 2006

 הבנקים נכנסים לייעוץ פנסיוני 2007

 (הפיכת הגמל מוצר קצבתי) 3תיקון + חוק פנסיית חובה  2008

 החלת תקנות הניוד  2009

 חובת דיווח רבעוני+ הצהרת מדיניות השקעה + מסמך הנמקה  2010

 מיזוג קופות ומתפעלים -4תיקון  2012

 ביטול המקדם המובטח בביטוחי המנהלים 2013



 ?על מי סמכנו, בעבר

 על עצמנו
על היועץ 

 בבנק
על סוכן 
 הביטוח

 ?על מי ניתן לסמוך, כיום

האחריות על החיסכון הפנסיוני  
 עברה לצרכן  

 פנסיה

 תקציבית
 המעסיק

קרנות הפנסיה  
 הותיקות



 בעיית החיסכון 
 בישראל ודרכי 

 התמודדות אפשריות



 בעיית החיסכון בישראל

 החיסכון עקבהחוסכים בישראל מתמודד עם ירידה בשיעור ציבור 

 מדיתשואות נמוכות סביבת ריבית נמוכה המייצרת 

 את תקופת הפרישההמאריכה בתוחלת החיים עלייה מתמשכת 

 תעסוקתיתכניסה מאוחרת למעגל העבודה וניידות 

 ציבור החוסכים מאופיין בחוסר ידע פיננסי

 ציבור הפורשים מעוניין להעלות את רמת החיים בעת הפרישה



המגזר  
 הציבורי

 -האוצר

פרסם מסמך אסטרטגיה 
לאומית לקידום חינוך 

 בישראלפיננסי 

 מייעצתועדה הקים 

 ייעודיתקציב אישר 

 בנק ישראל

 הרשות לניירות ערך

 משרד החינוך

 

 

המגזר  
 השלישי

 -רים"ומלכעמותות 

הקמת עמותות  
ייעודיות לחינוך 

משפחה וצרכנות 
 נבונה

 -אקדמיה

קורסים אקדמאיים  
 לניהול כלכלי מושכל

 

המגזר  
 הפרטי

 מעסיקים

 תקשורתכלי 

 עסקים חברתיים

התורמים  עסקים 
 לחברה

המגזר 
 הפיננסי

חברות  , בנקים)גופים פיננסים 
קופות , קרנות פנסיה, ביטוח

חברות  , גמל ובתי השקעות
 אשראי

יועצי ומשווקי  )מתווכים 
יועצים , סוכני ביטוח, השקעות

יועצים  , ומשווקים פנסיונים
 (פיננסים אחרים

 

 לטיפול הבעיההגורמים האחראים 
 2012" אסטרטגיה לאומית לחינוך פיננסי"מתוך מסמך האוצר 

 



הגברת ידע פיננסי 
 ומודעות לחיסכון

קידום מהלכים מהותיים  
,  להגדלת החיסכון

 המגזר הציבוריבהובלת 

 צמצום טעויות פיננסיות  

תפישת החינוך  
הפיננסי של 

 פסגות

 תפישת החינוך הפיננסי של פסגות



כיצד נשפר את מצב  -דרכי התמודדות 
 ?החיסכון של הציבור הישראלי

בינוני  מכשיר חיסכון הוני בעל הטבות מס לחוסכים לטווח ייזום 

 (הגמל ההוני" החייאת)"

 ח מיועדות בין המכשירים הפנסיונים  "ההקצאה של אגהשוואת 

 של כספי הפיצויים   למשיכה מלאההאפשרות הגבלת 

 חובהשיעור ההפרשה במסגרת חוק פנסיה הגדלת 

 פעילויות חינוך פיננסי בישראל  הגברת 



 !תודה על ההקשבה


