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  ניק' ירו� טבצ�יוע� פנסיוני,ד"עו: מאת
  

מעסיקי� עלולי� למנוע מהעובדי� את היכולת לשפר את "
� לגרו� לעוולה נזיקיתו תוכניות הפנסיה במאות אלפי שקלי

 בי� מנהלי הסדר פנסיוני בשליטת  כובלכתוצאה מעריכת חוזה
  "המעסיק חברת הביטוח לבי�

  
  

תוכניות  ובי� ור תחרות אמיתית בי� קופות הגמלמנת ליצ� לעול� עלה בא, השנויה במחלוקת,רפורמת בכר

גולת הכותרת של הרפורמה . י חברות ביטוח ובתי השקעות"המנוהלות ע, טווח של החוסכי�הארוכות 

את חברת הניהול ואת גובה דמי , הייתה לאפשר לחוס� לבחור את סוג התוכנית הפנסיונית המועדפת עליו

  . הניהול

  

מעסיקי� רבי� אינ� מודעי� לתקנות בתחו� ועל כ� ה� נוהגי� .  הרצוי למצויקיי� עדיי� פער בי�, בפועל

את התכתיבי� של מנהלי ההסדר ולמעשה מונעי� מהעובד לנצל את היתרו� " כהלכה למשה מסיני"לקבל 

  .התחרותי שיש ברפורמת בכר

  

ייעו! והטיפול עורכי� הסכ� חוזי בי� המעסיק לבי� החברה בדבר ה) סוכנויות הביטוח(מנהלי הסדר 

שבשליטת חברות הביטוח , למעשה כיו� חלק ממנהלי ההסדר הפנסיוני, א�. בתוכניות הפנסיה הנבחרות

.  באלפי שקלי�תוכניות הפנסיהמעקרי� את רפורמת בכר ובכ� מונעי� מהחוסכי�  לשפר את , הגדולות

וח של חברת הביטוח אשר את העובד לבחור קר� פנסיה או פוליסת ביט" מנתב"נוצר מצב שמנהל ההסדר 

גב� " מאחורי"כי אי� תחרות של ממש וכי ההסכ� שנחת� , במצב דברי� זה יוצא. שולטת במנהל ההסדר

  .עשרות וא" מאות אלפי שקלי�של העובדי� מונע מה� לשפר את תנאי הפנסיה ב

  

 מנהל הסדר  ערכה הסכ� חוזי לניהול תוכניות הפנסיה של העובדי� ע�מוכרת ומכובדתחברה , לדוגמה

תמכור ותנהל את חסכונותיה� של , תשווק, בהסכ� נכתב שסוכנות הביטוח תייע!). סוכנות ביטוח(

המעסיק , ההסדרעקב השליטה של חברת ביטוח במנהל , בפועל. ותית� לה� את זכות הבחירה, העובדי�

בפני המעסיק את מנהל ההסדר לא פתח , למעשה.  מספר ברירות מחדל מצומצ� ביותרוהעובדי� מקבלי�

  .שלל האפשרויות להעניק לעובדי� תוכניות פנסיה בעלות הטבות משמעותיות

  

 לפתוח קר� פנסיה אחרת ובתנאי� אול!, כי עובד שהחל לעבוד במקו� עבודה חדש, במקרה אחר נמצא

 עשרות וא" מאותתופעות אלו ואחרות מביאות להפסד של  .נחותי� מאלו שהיו לו במקו� העבודה הקוד�

ברוב המקרי� דמי הניהול הנקבעי� בי� המעסיק לחברה המנהלת גבוהי� יותר .  לעובדי�אלפי שקלי�

התוצאה של . אילו העובד היה בעצמו מנהל משא ומת� מול חברת הביטוח בה הוא רוצה להיות מבוטח
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יכולה  נזיקית הה את המעסיק לתביע חוש , בי� מנהלי ההסדר לבי� המעסיק,עריכת הסכ� חוזי שכזה

  . אלפי שקלי�תלהסתכ� במאו

לעובדי� לא נותר אלא להתארג� לצור� , על מנת לעקו" את ההסכ� הכובל שבי� המעסיק למנהלי ההסדר

 מול חברת הביטוח  או לשכור שירות מקצועי מיועצי� פנסיוני בלתי תלויי�ניהול משא ומת� באופ� עצמאי

  .קביעת גובה דמי ניהול וקביעת אמנת שירות, לצור� בחירת תוכנית פנסיה מתאימה לכל עובד

  

  
    


