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 רדיגמותפשינוי ה
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 הודעה לעיתונות
 ביוני( 27ביום ד',  06:00)אמברגו עד 

 

אינן  ההטבות הגלומות במערכת הפנסיונית בישראל
מנוצלות במלוא יכולתן לשם מניעת עוני בקרב 

פרופ' כרמי ו-שרית מנחםכך קובעים גב'  קשישים.
מוסד במחקר חדש המתפרסם על ידי  קמחי איל

 שורש.
 

מערכת הפנסיה " חדשהחקר מהשל מלצות למדיניות העיקריים וההממצאים בין ה
 ":בישראל: מצבה הנוכחי והשינויים הנדרשים בה

  ההטבות הגלומות במערכת הפנסיונית בישראל אינן מנוצלות במלוא
מניעת עוני  –הפוטנציאל שלהן להשגת המטרה העיקרית של מערכת הפנסיה 

להפיכת  כרמי וקמחי-מנחםשעליהם ממליצים  בקרב קשישים. בין הצעדים
 המערכת  לפרוגרסיבית יותר:

 , משחיקה על ידי אינפלציה שמירה על ערכן של קצבאות הזקנה -

ביטול הטבות המס על הפקדות פנסיוניות מהן נהנים בעיקר בעלי הכנסה  -
 גבוהה, 

  וחלוקה שוויונית יותר של אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה. -

  התארכות תוחלת החיים וירידה בשיעורי הילודה הביאו לעדכונן של המערכות
גיל הפרישה והצמדה אוטומטית  העלאה של)למשל, הפנסיוניות במדינות רבות 

לעומת המקובל במרבית המדינות . (של גיל הפרישה לתוחלת החיים
, גיל הפרישה של נשים בישראל נותר נמוך וזאת על אף שהנשים המפותחות

בישראל מתאפיינות בתוחלת חיים ארוכה יחסית, שצפויה להמשיך ולעלות. 
העלאת גיל עד כמה מחשבים כרמי וקמחי -מנחםבמחקר של מוסד שורש, 

החוקרים הפרישה של נשים תגדיל את הקצבאות הפנסיוניות הצפויות להן. 
ככל שנדחית ההחלטה על העלאת גיל הפרישה של נשים, יותר נשים מציינים ש

  נידונות לקצבאות פנסיוניות נמוכות.
 

 הלהורדת עבודת המחקר המלא
 להורדת ההודעה לעיתונות

 
כרמי -שרית מנחם משוויםחברתי, -ים אלה על ידי מוסד שורש למחקר כלכלירסם בימובנייר מדיניות שמפ

שינויים המפותח ומצביעים על  מערכות פנסיוניות בעולםל מערכת הפנסיה הישראלית ואיל קמחי את
הרפורמות שנרשמו בשני העשורים . החוקרים מראים שמרכזיים שיש לבצע במערכת הישראלית

השכילו להבין את חשיבות הנושא ואת  הןמעידות כי  ינות מפותחותבמד האחרונים בתחום הפנסיוני
שעיקרם הוא עוני בקרב קשישים ועומס על מערכות הרווחה  – האיומים הכרוכים בחוסר טיפול בו

והבריאות. מדינות רבות כבר מצוידות במערכת פנסיונית מתפקדת, ובה בעת עמלים קובעי המדיניות על 
שיפורים במערכת הקיימת וקשירתה באופן הדוק יותר לתוחלת החיים הממשיכה לעלות ולשינויים 

כדי לסגור ארוכה  כברת דרך לעבורישראל  לע, כרמי וקמחי-מנחם לדעת בדפוסי העבודה לאורך החיים.

http://shoresh.institute/research-paper-heb-MenahemCarmi-Kimhi-Pensions.pdf
http://shoresh.institute/research-paper-heb-MenahemCarmi-Kimhi-Pensions.pdf
http://shoresh.institute/press-release-heb-pensions.pdf
http://shoresh.institute/press-release-heb-pensions.pdf
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של החברה הישראלית  הצפויהבכל הנוגע להזדקנות  את הפער בינה לבין מדינות מפותחות אחרות
 וההתכוננות של המדינה לעתיד זה.

 
 מגמות דמוגרפיות עולמיות .1

הצורך במערכות פנסיוניות ובעדכון 
תנאיהן הוא פועל יוצא של המגמות 
הדמוגרפיות העולמיות, בראש ובראשונה 

החיים תוחלת החיים העולה. תוחלת 
במדינות המפותחות עלתה במאה השנים 

שנות חיים  50-שנה: מכ 30-האחרונות בכ
ים של )ראו תרשימ בממוצע יםשנ 80-לכ

. במחצית (נשיםולגברים לתוחלת חיים 
הראשונה של המאה העשרים הגורם 
העיקרי לעליית תוחלת החיים היה ירידה 
בתמותת התינוקות לצד ירידת התמותה 
ממחלות בגילי העבודה. בעשורים 
האחרונים עולה תוחלת החיים בעיקר 
בשל התארכות החיים בגיל מבוגר. 

לעלייה ברמת תמורות אלו מיוחסות 
. אותנגישות לשירותי בריבהחיים ו

תוחלת החיים העולה מלווה בתהליך 
דמוגרפי מקביל של ירידה בשיעורי 

עליית  –מגמות אלו הילודה. שילוב 
 –תוחלת החיים וירידת שיעורי הילודה 

יחס מוביל להזדקנות האוכלוסייה. 
 Demographic old-ageהתלות )

dependency ratioמספר כ ( מוגדר
-שנים ויותר ביחס ל 65הפרטים שגילם 

 .(20-64)פרטים בגיל העבודה  100

מביאות לכך שיחס  המגמות הדמוגרפיות
 ראו תרשים של) בהתמדה גדלהתלות 

  יחס תלות(.
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 הצורך בעדכון גיל הפרישה לנשים בישראל .2

ם משפיעים יומאפיינים דמוגרפי הואיל
באופן מהותי על גובה הקצבה 
הפנסיונית, התעורר בשני העשורים 

המערכות צורך להתאים את האחרונים 
. בין למציאות החדשההפנסיוניות 

השינויים העיקריים שנעשו כדי 
להתאים את משך שנות העבודה 
והחיסכון לתוחלת החיים המתארכת 

כרמי -מנחםהוא עדכון גילאי הפרישה. 
בישראל גיל הפרישה מוצאים ש וקמחי

של נשים נותר נמוך ביחס למדינות 
בדלים בגילאי המערביות, שברובן אין ה

 תרשיםראו הפרישה בין נשים לגברים )
  גיל פרישה(.

נשים אמור היה  לשגיל הפרישה 
וזאת בכדי לאפשר  2017-להתעדכן ב

לנשים להגדיל את החיסכון הפנסיוני 
גיל הפרישה הנמוך כפי שמראה נייר המדיניות של מוסד שורש,  החקיקה בנושא נגנזה., אולם שלהן

ות הפנסיוניות העתידיות שלהן. ראשית, נשים משתכרות פחות מגברים, ומכאן של נשים פוגע בקצבא
שגם החיסכון הפנסיוני שהן צוברות במהלך שנות עבודתן נמוך יותר. שנית, מאחר שתוחלת החיים של 
נשים גבוהה משל גברים, הקצבאות הפנסיוניות שלהן נמוכות יותר, שכן קרנות הפנסיה מביאות 

צריך להספיק לתקופה ארוכה יותר. העלאת גיל הפרישה תאפשר לנשים  הן צברובחשבון שהחיסכון ש
צבירת תשואה נוספת על החיסכון  וכן שנות עבודה נוספות שבמהלכן נצברות הפרשות פנסיוניות

 . השימוש בו וקיצור תקופת דחייתכן ו ,פרישהעת ההצבור שמגיע לשיאו ב

בסימולציות של גובה הקצבה  
 כרמי וקמחי-מנחםהפנסיונית שערכו 

עבור גברים ונשים מעשירוני שכר 
שונים, נמצא כי השוואת גיל הפרישה 
של נשים לזה של הגברים עשויה 
להעלות את יחס התחלופה הפנסיוני 
)הקצבה הפנסיונית כאחוז מהשכר 
הממוצע לאורך שנות העבודה( של נשים 

תרשים ו ראאחוז )בכעשר נקודות ה
ו (. עוד מצאתחלופההיחסי  המראה את

שינויי מדיניות כמו כי ל החוקרים
 העלאת שיעורי ההפרשה לפנסיה

, המשפיעים באופן והפחתת דמי הניהול
הצפויה,  הקצבה הפנסיוניתובי על חי

 יחסיתעל נשים  פחותה השפעה
גם בשל גיל הפרישה  , בין השארלגברים

 נשים.ה לשהמוקדם 
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נשים מבוססת על הטענה שנשים רבות פורשות גם כך לפני  לשההתנגדות להמשך העלאת גיל הפרישה 
מושפעות בין השאר גם החלטות הנשים לפרוש  גיל הפרישה ולכן הכנסתן תיפגע קשות. אולם,

, סביר שנשים תדחינה את פרישתן כתוצאה מהעלאת כרמי וקמחי-מנחם. לטענת מתמריצי הפרישה
 8%-(, רק כ2016על פי ניתוחי דוח הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים ) .גיל הפרישה

 םחוקריהמהנשים בגילים הרלוונטיים צפויות להיפגע מהותית מהעלאת גיל הפרישה. מכל מקום, 
 ככל שנדחית ההחלטה על העלאת גיל הפרישה, כך גדל המחיר הכלכלי של דחייה זאת. מזהירים ש

 
 בולטים של מערכת הפנסיה בישראלמאפיינים  .3

  ,אחד המאפיינים המהותיים של מערכת הפנסיה כפי שמראה נייר המדיניות של מוסד שורש
הקושי של הפרטים בישראל הוא תמריצי החיסכון המיטיבים בעיקר עם בעלי השכר הגבוה. 

ובעי את ק והביא ,שתאפשר קיום בכבודה חודשית לצד הצורך הברור בקצב ,לחסוך לפנסיה
עוד לפני החלת החוק  תמריצים לחיסכון.הכוללת לעצב מערכת פנסיונית בישראל המדיניות 

1., ניתנו לחוסכים הטבות מסלחיסכון פנסיוניהמחייב הפרשה 
 

 הטבות המס לחיסכון הפנסיוני. ראשית,  שלשני חסרונות עיקריים  מציינים כרמי וקמחי-מנחם
, שגם כך מתאפיינים החוסכיםעבור מקטינה את האפקטיביות שלהן  של הטבות המס מורכבותן

הטבות המס על . שנית, באוריינות פיננסית נמוכה ומתקשים לקבל החלטות מושכלות בעניין
לעובדים שאינם מגיעים לסף  רלוונטיות אינןהן רגרסיביות, שכן הן  הפרשות לחיסכון פנסיוניה

עור המס השולי של החוסך גבוה יותר, כלומר ככל , והרלוונטיות שלהן גדלה ככל ששיהמס
 שהכנסתו גבוהה יותר. 

  ,החוקרים היות שכיום ההפרשה לפנסיה היא חובה
הטבות המס הפכו למיותרות, והסכום שהן טוענים ש

גורעות מידי שנה מהכנסות המדינה יכול להיות מנוצל 
 בדרכים מועילות יותר.

   מאפיין רגרסיבי נוסף הוא דמי הניהול שמשלמים
-מנחםהחוסכים, שהם גבוהים יותר לבעלי שכר נמוך. 

מראים כי יכולת מיקוח מול קרנות  כרמי וקמחי
הפנסיה עשויה להשפיע משמעותית על גובה הקצבה 

  (.על דמי ניהולתרשים ראו הפנסיונית )

  הטבה תמריץ נוסף המגולם בחיסכון הפנסיוני הוא
בעקיפין דרך הנפקת אג"ח מיועדות  נתשנית תכספי

מובטחת, הגבוהה כיום משמעותית  תשואה בעלות
. אג"ח אלו מוקצות באופן יחסי מהריבית בשוק ההון

ומכאן שרק עשירון זה  ,עד לתקרה הנעשית אפקטיבית רק בעשירון העליוןלחיסכון הפנסיוני 
תן וראוי היה להשתמש במכשיר זה ני ,כרמי וקמחי-מנחםלדעת את מלוא ההטבה.  הממצ

לחלוקה פרוגרסיבית יותר של ההטבה, באמצעות הקצאה גדולה יותר של האג"ח המיועדות לבעלי 
 שכר נמוך.

כי  יםסיקמ כרמי וקמחי-מנחםבמידה רבה,  התמריצים לחיסכון פנסיוני רגרסיבייםשמכיוון 
בסיסית לכל עובד,  צבה פנסיוניתת קהפנסיה מחמיצה את מטרתה העיקרית: הבטח בתחוםהמדיניות 

החיסכון הפנסיוני שלהם נמוך. הקצאה פרוגרסיבית כתוצאה מכך נמוך ו ששכרםובפרט לעובדים 

                                                 
פטור ממס על הפקדות המעסיק וזיכוי מס על הפרשות  – שתי הראשונות. תמריצי המס לשכירים מורכבים מארבע הטבות 1

, פטור ממס על רווחי הון שצבר החיסכון –השתיים הנותרות . החוסך בהווההגדלת ההכנסה של  פועלות באמצעות –העובד
 .פועלות באמצעות הגדלת הקצבה הפנסיונית של החוסך –ופטור ממס על הקצבה 
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לבעלי חיסכון מפני הסיכונים בשוק ההון מיועדות תאפשר הגנה גדולה יותר השל אגרות החוב יותר 
נהירים ומפתים היו יכולים לעודד עובדים בעלי שכר נמוך לוודא ם , תמריציבנוסף לכךנמוך. פנסיוני 

, למרות החלתו של חוק . במצב הקייםהפנסיוניות זכויותיהםמלוא ים אכן נותנים להם את המעסיקש
או שהסדר זה  פנסיה חובה, ישנם עובדים שכירים שהסדר פנסיוני אינו מוצע להם במקום העבודה

 שכר נמוך.עלי עובדים במדובר ב. לרוב חודשי )"השכר המבוטח"(תקף רק לגבי חלק נמוך מהשכר ה
 

 תלוי לחקר מדיניות-דוד, הוא מכון עצמאי ובלתי-חברתי, בראשות פרופ' דן בן-מוסד שורש למחקר כלכלי
העורך מחקרים מבוססי עובדות על המשק ועל החברה האזרחית בישראל. מוסד שורש מספק מידע 

ישראל ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה באמצעות תדרוכים ופרסומים למקבלי ההחלטות המובילים ב
ברורים ונגישים על מקורן, אופיין ומימדיהן של סוגיות שורש מולן ניצבת המדינה. המוסד מציע חלופות 

 מדיניות לשיפור רווחת כל חלקי החברה בישראל וליצירת הזדמנויות שוות יותר לאזרחיה.
 

 ראיון נא לפנות לפרטים נוספים ולתיאום 

  (052-6102284) כרמי-גב' שרית מנחםל
 (054-8820430) פרופ' איל קמחילו


