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››  מאת: ארנון בוך  

הכותב הוא מומחה בתחום ההשקעות, מחזיק 
ברישיונות ממשרד האוצר ומהרשות לניירות ערך, 
מוביל רעיונות ופתרונות חדשניים מתוך הקשבה 
למגמות המתפתחות בעולם ארנון בוך

לבד ובטוח

 בפעם הקודמת כתבתי על כך שגורל הפנסיה שלנו 
בידינו וכי על כל אחד מאיתנו לעבור מפאסיביות 
לאקטיביות בכדי שנתחיל להשפיע על עתידנו 

הכלכלי. 
עתה, אספר לכם על כלי שבאמצעותו תוכלו   
הגמל  קופות  ניהול  על  מלאה  שליטה  לקבל 
שכירים  גם  כולל  (זה  עצמאי  שלכם שבמעמד 
או קרן ההשתלמות שלכם.                                                                                                שפרשו מעבודתם) 
החל משנת 2010 המדינה אישרה להוציא מוצר פנסיוני 

 - IRA חדש בשם
IRA הינה קופת גמל בניהול אישי המאפשרת ללקוחות 
לנהל אותה בעצמם או באמצעות מנהלי תיקים לפי 
בחירתם. חיסכון פנסיוני באמצעות IRA פופולארי 
מאוד בארה"ב ובבריטניה מאז 1990. נכון להיום כשליש 
מכספי הפנסיה בארה"ב מנוהלים בחשבונות אישיים. 
ישנן מדינות כמו סינגפור והונג קונג, שם ניתן גם 
לקנות את הבית שבבעלותך באמצעות ה- IRA ואילו 
הכסף ממכירת הבית ייכנס לקופת ה-IRA המיועדת 
לפרישה. בכך, נחסך הצורך לשלם על כספים אלו 

מס רווחי הון לאורך השנים.

בלי תלות
 IRA-במדינת ישראל לא ניתן עדיין לקנות נכסי נדל"ן ו
היא אלטרנטיבה רק לחלק מכספי הפרישה שלכם, 

אך בכל זאת יש לקופה זו מספר 
יתרונות שיכולים לעניין אתכם:

בקופות  ההשקעות  ניהול   .1
ידי  על  המנוהלות  המסורתיות 
חברות הביטוח ובתי ההשקעות 
הגדולים עלול להיות בעייתי- היעדר 
יכולת של מנהלי הקופה למכור 
הרבה  יש  כאשר  בזמן משבר 
בקשות לפדיונות מצד העמיתים. 
מתוך כך, גופים אלו מוצאים עצמם 
בעמדה שהם חייבים למכור ניירות 
הביקוש  בגלל  בפועל,  ערך. 
וההיצע הם מצליחים למכור את 
ניירות  הערך הטובים יותר מתוך 

הפורטפוליו שלהם ומתקשים למכור את הסחורה 
הפחות טובה, מה שמשפיע על ביצועי הקופה לרעה. 
לדוגמה, אג"ח של חברת "דלק נדל"ן" שבבעלות יצחק 
תשובה, שראו קשיים בהחזר החוב עוד בעיצומו של 
המשבר בשנת 2008, לא נמכרו על ידי רוב הגופים 
ולאחרונה אותם גופים הגיעו להסדרי חוב ול"תספורות" 
  IRA על חשבון הפנסיה של העמיתים. למי שיש קופת
דווקא יכול ליהנות בתקופות אלו ולקנות את הסחורה 

הטובה במחירי מציאה. 
חוסר שקיפות- בקופות ובקרנות המנוהלות על ידי   .2
המוסדיים אין אפשרות ללקוח לקבל את פירוט ניירות 
הערך. בנוסף, הדוחות שהם מוציאים יוצאים רק אחת 
לשלושה חודשים. בקופת IRA ישנה שקיפות מלאה: 
אפשר לצפות בכל רגע נתון באינטרנט ולראות את 
מצב החשבון בדיוק כמו בתיק ההשקעות שמנוהל 
בבנק. קופת ה-IRA מנוהלת בבנק וניתן לדעת אלו 
ניירות ערך מוחזקים בקופה ומה התשואה שעשה כל 

נייר ספציפי בה.
החלפת מסלול השקעה- ניתן וכדאי להחליף   .3
מסלול השקעה כאשר מחזורי שוק ההון משתנים. 
גופי ההשקעה הפנסיונים יכולים לבצע שינוי במסלול 
במידה ותשלחו טופס בקשה. בפועל לוקח להם 7 ימי 
עסקים מהרגע שהם קיבלו את הבקשה, ולעיתים זה 
יכול לקחת גם שבועות. התזמון של החלפת מסלול 
השקעה הוא קריטי, לכן עיכוב זה עלול 

לגרום להפסד רב. 
בתקופת המשבר האחרון בשוק 
את  פדו  עמיתים  הרבה  ההון 
הקופות שלהם ושילמו על כך מחיר 
כבד. אילו היה באמתחתם קופת 
IRA לא היה להם צורך למשוך את 
הקופות בשעת משבר ולהעביר את 
  IRA-הכספים לפיקדון בבנק. ב
אפשר פשוט לצאת מהשקעה 
בשוק ההון ולעבור לפיקדון, ובכך 
מס  הטבת  של  הפסד  למנוע 
משמעותית שמקבל החוסך כל 
עוד כספו מושקע במוצר פנסיוני. 

גם בקופות שהן כבר נזילות יש פטור מלא ממס רווחי 
הון. בקופת IRA ישנה שליטה מלאה של החוסך על 
כספו. ניתן לשנות את הרכב הקופה במהירות על ידי 
שיחת טלפון או באמצעות אתר האינטרנט של הבנק 

בה הקופה מנוהלת בהתאם לרצונכם.
עוד יתרון בקופת IRA הוא העלות הנמוכה של   .4
העמלות - עמלות המסחר בדומה לקופות הגדולות 
נמוכות פי חמישה עד עשרה לעומת עמלות הקניה 
והמכירה שנהוגות בבתי השקעות ובבנקים. מעבר לכך, 
עמלת דמי הניהול נמוכה בהרבה מהקופות הגדולות 
מכיוון שהיא כוללת רק את העמלה עבור התפעול של 

הקופה ולא עבור ניהול ההשקעות שבה.
קיים יתרון מיסוי גדול כאשר מנהלים את סך כל   .5
הכספים (לטווח קצר, בינוני וארוך) באותה מערכת. על 
ידי תכנון נכון ניתן לחסוך מאות אלפי שקלים לאורך 
השנים (תלוי בגודל הצבירה ובזמן ההשקעה). השיטה 
היא פשוטה: את ההשקעה שמיועדת להניב תשואה 
גבוהה, כדוגמת מניות, משקיעים בתוכניות הפנסיוניות 
(קופות גמל, קרנות פנסיה, תוכניות ביטוח וקרנות 
השתלמות), שפטורות ממס רווחי הון (נכון ל-1.1.12 
שיעור מס רווחי הון ליחידים התעדכן כלפי מעלה ועומד 
על 25% מהרווחים שנצברו באפיקים שהושקעו בשוק 
ההון, למעט אפיקים שאינם צמודים כגון פיקדונות, 
שם שיעור המס הוא 15%), ואת ההשקעה הסולידית 
שמטרתה לשמור על ערך התיק הקיים, כדוגמת אג"ח 
מדינה, קונים בתוכניות הנזילות (קרנות נאמנות, תיק 
השקעות ותעודות סל). בתוכניות אלו אין פטור ממס 
רווחי הון (שהוא, כאמור, רבע מסה"כ הרווחים שצברנו). 
לאורך השנים מדובר בריבית דריבית עבור תקופת 

הפנסיה.
ניהול השקעות עצמאי לא מתאים לכל אחד, לכן   .6
ישנה אפשרות להעביר את ניהול הקופה לידי מנהל 
תיקים. מנהלי התיקים בדרך כלל יפעלו עם לקוחות 
שהשקעתם היא מינימום 100 אלף שקל, והם ייגבו גם 

עמלת דמי ניהול.


