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תפקידה של מערכת פנסיונית הוא להבטיח את הקיום בכבוד של הפורשים מעבודה. 
מערכת הפנסיה בישראל שונה במאפייניה ממערכות דומות במדינות מפותחות אחרות, 
בעיקר בכך שהרובד הראשון של קצבת הזקנה נמוך יחסית והרובד השני של קרנות 

ק ההון. החלת חובה של חיסכון הפנסיה מופרט ברובו וחשוף מאד לתנודתיות של שו
בסכומים של הטבות רגרסיביות. על חיסכון זה, שהינן הטבות המס  ייתרה אתפנסיוני 

העלייה בתוחלת המס ניתן לעשות שימוש יעיל יותר להקטנת העוני בקרב קשישים. 
החיים מאתגרת את המערכת הנוכחית ומחייבת התאמות שוטפות. במיוחד, מתבקשת 

של גיל הפרישה. גיל הפרישה הנמוך של הנשים מעמיק את הפער  העלאה הדרגתית
המגדרי בקצבאות הפנסיוניות. ההצמדה של הקצאת אג"ח מיועדות לגיל החוסכים 
טומנת בחובה חשיפה מוגדלת למשברים בשוק ההון. מנגנון חלופי של הקצאה 

ת פרוגרסיבית לפי שכר היה משפר את השוויוניות בגובה הקצבאות הפנסיוניו
 ובהתחלקות ההטבה הגלומה באג"ח המיועדות.

  

 
 

  

                                                 
  המחברים מודים לעמיתים ובעלי תפקידים בשוק ההון, רבים מכדי לציין את שמותיהם, שתרמו רבות להכרת התחום והבנת

הפרטים הנדרשים לכתיבת מסמך זה. ראויה לציון במיוחד תרומתו של שניר לוי, שסייע לפיתוח הסימולטור הפנסיוני. כל 
 חברים בלבד. האחריות על התוכן של מסמך זה מוטלת כמובן על המ
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 מבוא. 1

קובעי מדיניות, מרבה בשנים ו שעורר עד לא מזמן עניין מועט בקרב חוקרים ,הנושא הפנסיוני 
עלייה בתוחלת החיים וירידה  –ם יהבמה הציבורית. שני תהליכים דמוגרפיהאחרונות לתפוס את קדמת 

מובילים להזדקנות האוכלוסייה ומאיצים בקובעי המדיניות לשנות את החשיבה ואת  – בשיעור הילודה
 ואנשים, משמעותית נמוכהתוחלת החיים הייתה  בעבר הרחוק,ההערכות לעתיד הפנסיוני של האזרחים. 

התמורות שחלו במאה אולם בין על ידי משפחתו.  נתמךנה רבות. מי שזכה לשנים כאלה לא זכו לשנות זק
את הצורך בחיסכון  ההעלשינוי ש –ההתרחקות הגיאוגרפית בין הורים לילדיהם נרשמה גם העשרים 

מדינות השכילו להבין את הכי  ותמעיד במדינות רבות בעולם פנסיוני. הרפורמות שנעשו בתחום הפנסיוני
עיקרם הוא עוני בקרב קשישים ועומס על ש ,חשיבות הנושא ואת האיומים הכרוכים בחוסר טיפול בו

מערכות הרווחה והבריאות. מדינות רבות, לרבות מדינות מתפתחות, כבר מצוידות במערכת פנסיונית 
ר מתפקדת ובה בעת עמלים קובעי המדיניות על שיפורים במערכת הקיימת וקשירתה באופן הדוק יות

 ולשינויים בדפוסי העבודה לאורך החיים.הממשיכה לעלות לתוחלת החיים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1תיבה 
 מהו ביטוח פנסיוני?

מרבית פוליסות הביטוח שאנו רוכשים נועדו להבטיח לנו רמת חיים נאותה גם אם יתממש  
במקרה . כך למשל ביטוח דירה או רכב אמור לפצות אותנו כספית הגורם לנו הפסד כספימאורע אקראי 

של נזק לרכוש, ביטוח בריאות אמור להעניק לנו טיפול רפואי מוזל במקרה של בעיה רפואית, וביטוח 
אבטלה מספק לנו הכנסה במקרה של פיטורין. מרבית המבוטחים משלמים את הפרמיות עבור ביטוחים 

יים נאותה אלה מרצון. הביטוח הפנסיוני שונה מביטוחים אלה בכך שמטרתו היא להבטיח לנו רמת ח
היא ברכה, אולם  – מחלה או פיטורין, ניגוד לנזק לרכוש, בבמקרה שנאריך ימים. כמובן שאריכות ימים

אדם המאריך ימים עלול להיוותר ללא מקורות מחיה מספיקים, והביטוח הפנסיוני מאפשר לנו להפחית 
גיעה ברמת החיים, את הפגיעה ברמת החיים במקרה זה. הקושי בתפיסה של אריכות ימים כגורם לפ

, מביאים לכך שרבים אינם רוכשים ביטוח )אם בכלל( והעובדה שפגיעה כזאת מתממשת בעתיד הרחוק
פנסיוני מרצונם. כשם שהממשלה מכריחה אותנו לרכוש ביטוח רפואי )באמצעות מס בריאות( וביטוח 

. נסיוני בשני רבדיםאבטלה )באמצעות ההפרשות לביטוח לאומי(, היא מכריחה אותנו לרכוש ביטוח פ
. פנסיה פנסיה תעסוקתיתהרובד השני הוא קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי, ו הרובד הראשון הוא

היא הפכה לחובה. כל מעסיק חייב  2008מאז  תעסוקתית הייתה קיימת מאז ומתמיד, אולם רק
שהעובד  השיעור להפריש לביטוח הפנסיוני של עובדיו שיעור מסוים מהכנסתם ולנכות משכר העובד את

חובת ההפרשה לביטוח פנסיוני חלה גם  2017החל מינואר  הוא נהנה מהטבת מס. חייב להפריש, ובגינו
על עצמאים. קיימים היום שלושה מכשירים פנסיוניים שדרכם ניתן לחסוך לפנסיה בתקופת העבודה 

פנסיה. חיסכון במכשירים אלו קרן  –קופת גמל, ביטוח מנהלים, והרווח ביותר  –)"פנסיה תעסוקתית"( 
החיסכון שנצבר על פני שנות  פי יתורגם לקבלת קצבה חודשית לאחר גיל הפרישה שגודלה נקבע על

 העבודה ועל פי תוחלת החיים.
 

 )המשך בעמוד הבא(
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אוכלוסיית ישראל אמנם צעירה יחסית למדינות מפותחות אחרות, אולם תהליכי ההזדקנות בה  
דומים, ולכן האתגרים העומדים בפני קובעי המדיניות בתחום הפנסיוני דומים גם הם. בתגובה לאתגרים 

ת אלה נערכו שינויים רבים במערכת הפנסיה בישראל: קרנות הפנסיה הוותיקות שפעלו על בסיס הבטח
זכויות סבלו מגירעונות ונסגרו, ובמקומן הופעלו קרנות חדשות הפועלות על בסיס צבירה וחשופות במידה 

 )המשך( 1תיבה 
 

פנסיונית, גם ביטוח לסיכוני מבטיחים, מלבד קצבה  *חיסכון בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים 
נכות או מוות לפני הפרישה לגמלאות, אולם למרות מאפיין דומה זה, מדובר בשני מכשירי חיסכון 
שונים. כשפרט חוסך בקרן פנסיה, רוב הפרשותיו החודשיות נצברות לחיסכון וחלק מההפרשה נגבה 

לשארים במקרה של מוות כפרמיות עבור ביטוחים שהקרן מספקת: ביטוח חיים, כלומר תשלום 
מוקדם, וביטוח אובדן כושר עבודה, למקרה של נכות. הקצבה הפנסיונית לחוסך שפורש לגמלאות 

בקרן הפנסיה. הערך המצטבר  **המתורגם לקצבה בעזרת מקדם המרה לקצבה תלויה בחיסכון שצבר,
ימים מעבר  שמתקבלת בפועל תלוי באורך חייו של החוסך, שכן אם יאריך של הקצבה החודשית

מהחיסכון שצבר. מבוטח שנפטר לקצבאות שערכן גדול לתוחלת חייו )המגולמת במקדם ההמרה(, יזכה 
לפני שפרש לגמלאות לא יזכה ליהנות מהחיסכון הפנסיוני שצבר אולם שאריו יקבלו קצבאות לפי 

נון הביטוח מסלול הביטוח בו היה מבוטח ותקנון הקרן. המאפיין העיקרי של קרן הפנסיה הוא מנג
 משולמים מקופתה, כלומר ההדדי שלה. משמעות הביטוח ההדדי הוא שהביטוחים שמספקת הקרן

מכספי החיסכון של העמיתים. שכן, בהתממש סיכון ותביעת ביטוח, כל העמיתים בקרן נדרשים לשאת 
של ביטוח החיים וביטוח אובדן כושר  נציין כי מאחר שעמיתי הקרן נושאים בסיכון, עלותם בתשלום.

העבודה נמוכים ביחס למחיר השוק שלהם. באופן כללי קרן הפנסיה מנוהלת על בסיס תקנון בו 
 מוגדרות זכויות וחובות העמיתים. תקנון זה יכול להשתנות באישור משרד האוצר. 

אים בביטוח, שכן בביטוח מנהלים, לעומת זאת, אין מנגנון הדדיות ואין יכולת לשנות את התנ 
ההסכם בין המבוטח לחברת הביטוח הוא חוזה ולא תקנון. מאחר שבביטוחי מנהלים חברת הביטוח 

עלות הביטוחים גבוהה יותר מאשר בקרן הפנסיה. בביטוחי מנהלים  נוטלת על עצמה את כל הסיכונים,
ן הפנסיה שבה קיימת גמישות רבה למבוטח בקביעת סכום הביטוח לנכות ולמוות, זאת לעומת קר

הגמישות מוגבלת למסלולים שמציעה הקרן. הבדל נוסף ומשמעותי הוא כי המדינה שמעוניינת לעודד 
נפיקה לקרנות הפנסיה אג"ח מיועדות מבטיחות תשואה בהיקף של החוסכים לחסוך בקרן הפנסיה 

הלים חשוף עומת זאת, החיסכון בביטוחי מנל ***.ושאר החיסכון מושקע בשוק ההון מהחיסכון 30%
 כולו לשוק ההון.

אחד היתרונות הגדולים שהיו לחוסכים בביטוחי מנהלים בעבר היה היכולת של המבטחים  
המשמעות של מקדם המרה  להציע מקדם המרה קבוע. מאחר שתוחלת החיים נמצאת במגמת עלייה,

נאסר על חברות הביטוח להציע לחוסכים  2013-ב ****קבוע היא ביטוח מפני עליית תוחלת החיים.
חדשים מקדמי קצבה קבועים בשל החשש כי מקדם המרה מובטח מסכן את יציבות חברות הביטוח. 

 בכך איבדו ביטוחי המנהלים את יתרונם העיקרי. 
חיסכון בקופת גמל מאפשר חיסכון ללא מרכיבים ביטוחיים. פרט שחוסך בקופת גמל יקבל את  

( ואז 2016שקלים לחודש )במחירי  4,418-שצבר כקצבה אלא אם כן הוא מקבל קצבה גבוהה מהחיסכון 
יוכל למשוך את הסכום שצבר באופן חד פעמי )"חיסכון הוני"(. קופות הגמל לא נהנות מהנפקת אג"ח 

 *****מיועדות.
 

 שיווקי בלבד.ביטוח מנהלים אינו מעיד על אופיו של המוצר או קהל היעד אלא על מיצוב המונח  *
מקדם המרה לקצבה מבטא את תוחלת החיים של החוסך בגיל הפרישה. הקצבה החודשית שיקבל החוסך היא החיסכון  **

 .הנצבר מחולק במקדם הקצבה
 2017החל מיולי בעקבות המלצות "הצוות להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני" שבחן את אופן הקצאת אג"ח המיועדות,  ***

 .5.1.5בהתאם לגיל החוסך. לפירוט ראו סעיף  הוא ההקצאהשיעור 
עלייה בתוחלת החיים מגדילה את מקדמי הקצבה ומקטינה את הקצבה החודשית, שכן אותו חיסכון צבור צריך להספיק  ****

 למבוטח לשנים רבות יותר בגמלאות.
ניין זה והן פועלות במישור המשפטי קופות הגמל שאינן נהנות מהנפקת אג"ח מיועדות טוענות לאפליית המחוקק בע *****

. עד אז חיסכון בקופת הגמל היה הוני 2008לביטולה. יש לציין כי קופות הגמל משמשות כמכשיר לביטוח פנסיוני רק משנת 
 בלבד.
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רבה לשוק ההון; גילאי הפרישה הועלו; והוחלה חובת הפרשה לפנסיה, בתחילה על שכירים ולאחרונה גם 
(, ונושאים נוספים על עצמאים. לאחרונה הוחלט על שינויים בהקצאת האג"ח המיועדות )חסרות הסיכון

 כמו המשך העלאת גיל הפרישה של נשים עדיין נמצאים בדיונים. 
מטרת עבודה זו היא להעמיד בפני הציבור סקירה מקיפה על המערכת הפנסיונית בישראל, בין  

השאר בהשוואה למדינות אחרות, וניתוח של המשמעויות של שינויים בפרמטרים הקובעים את גובה 
גמלאים. ניתוח זה נעזר במחשבון פנסיוני שפותח במיוחד למטרה זו, והוא נערך עבור הקצבה שמקבלים ה

טיפוסים שונים של עובדים שנבדלים בעיקר בפרופיל השכר על פני הקריירה התעסוקתית שלהם, כך 
 שניתן להסיק ממנו גם מסקנות התפלגותיות.

מציג בהרחבה את המגמות הדמוגרפיות המאתגרות את המערכות הפנסיוניות ומצריכות  2פרק  
 4הפנסיוניות הקיימות בעולם ומאפייניהן. פרק מתאר את המערכות  3רפורמות משמעותיות בהן. פרק 

עושה שימוש  5מתמקד בתיאור מערכת הפנסיה בישראל וסקירת השינויים שנערכו בה במשך השנים. פרק 
במחשבון פנסיוני האומד את הקצבה הפנסיונית של טיפוסים שונים של עובדים, כפונקציה של הכנסתם, 

ל העבודה וגיל הפרישה, שיעור ההפרשה לחיסכון פנסיוני, שיעור תחת מגוון הנחות לגבי גיל הכניסה למעג
התשואה על החיסכון, ומנגנון ההקצאה של 

 מסכם. 6אגרות החוב המיועדות. פרק 
 
 . מגמות דמוגרפיות2

תוחלת החיים במדינות המפותחות  
שנה:  30-עלתה במאה השנים האחרונות בכ

בממוצע.  יםשנ 80-שנות חיים לכ 50-מכ
במחצית הראשונה של המאה העשרים 
הגורם העיקרי לעליית תוחלת החיים 
הייתה ירידה בתמותת התינוקות לצד 
ירידת התמותה ממחלות בגילי העבודה. 
בעשורים האחרונים עולה תוחלת החיים 

 ,בעיקר בשל התארכות החיים בגיל מבוגר
 מגמה שצפויה להימשך גם בעשורים הבאים

ורות אלו מיוחסות לעלייה . תמ(1)תרשים 
 .נגישות לשירותי בריאותבברמת החיים ו

מגמה נוספת המלווה את  
התארכות תוחלת החיים היא ירידה 
בשיעורי הילודה בעולם: שיעור הילודה 

-מדינות ה 34-ב  2013 שנתהממוצע ב
OECD לעומתשהיילדים לא 1.67  יהה , 

, 2015) 1960 שנתילדים לאישה ב 3.18
OECD הנטייה ללדת פחות ילדים החלה .)
נעוצה במגמה הידועה והיא  השישיםבשנות 

שעם העלייה ברמת החיים הורים מעדיפים 
להביא לעולם פחות ילדים כדי שיוכלו 

ם ישינויים כלכלילהשקיע יותר בכל ילד, ב
ת כמו חוסר וודאות תעסוקתיאחרים 

העדפות ב יםשינוי, ובקשיים בהשגת דיורו
בשנים (.  ,2015OECD) סגנון חייםבו

האחרונות נרשמה עלייה מתונה בשיעורי 
הילודה והיא צפויה להימשך אולם 

-בשיעורים קטנים יחסית, כאשר תחזית ה
OECD  ב 1.77היא שיעור ילודה ממוצע של-
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)לעומת שיעור ילודה  2060-ב 1.9-ו 2020
(. לעומת זאת, כפי 2013-ב 1.67ממוצע של 

יעור הילודה , ש2שניתן לראות בתרשים 
 בישראל צפוי להמשיך ולקטון.

עליית  –של מגמות אלו  השילוב 
מוביל  –תוחלת החיים וירידת שיעורי הילודה 

יחס התלות להזדקנות האוכלוסייה. 
(Demographic old-age dependency ratio )

שנים ויותר  65מציג את מספר הפרטים שגילם 
פרטים בגיל העבודה שהוגדר  100-ביחס ל

 המגמות הדמוגרפיות .20-64כטווח הגילים 
 בהתמדה גדלמביאות לכך שיחס התלות 

 34-התלות ב היה יחס 1950שנת . ב(3)תרשים 
יחס  2000שנת ב ;OECD 13.9-מדינות ה

. מגמות 27.3-ל 2015-בו, 21.9-ל עלה התלות
היא כי  OECD-אלו צפויות להימשך ותחזית ה

-ל 2050-יגיע ב OECD-יחס התלות במדינות ה
. מגמות אלו מעידות כי 54.5-ל 2075-, וב45.5

כוח העבודה הפוטנציאלי קטן והולך ביחס 
לאוכלוסייה המבוגרת שפרשה לגמלאות, נתון 

 PAYGהמכונה  היו ממומנות בשיטת המימון שוטףשיש בו לשחוק את יציבותן של מערכות פנסיוניות ש
(Pay As You Go)את החלק הנתמך,  ניםה, מממיהחלק העובד באוכלוסי עירים,. במערכות מסוג זה, הצ

עקב שיעור הילודה הגבוה, אולם  OECD-בישראל יחס התלות נמוך מאשר במרבית מדינות ה .הגמלאים
 גם הוא גדל וצפוי להמשיך ולגדול.

 
 מבט עולמי –מערכות הפנסיה . 3

ומאפיינים דמוגרפים משפיעים  הואיל 
לאחר  באופן מהותי על גובה הקצבה שתתקבל

הפרישה, התעורר בשני העשורים האחרונים 
המערכות הפנסיוניות צורך להתאים את 

 יהפנסהמערכות בנוסף, למציאות החדשה. 

ולא התבררו כנדיבות מידי , שממלכתיותה
הביאו  הדמוגרפיים,לתהליכים  הותאמו

חששות ול 1יםיאקטואר גירעונותלהצטברות 
את קובעי  והביאחששות אלו . ןליציבות

המדיניות לתור אחר שינויים שיבטיחו כי 
מערכות הפנסיה יהיו בנות קיימא וערוכות 

 להתחזקות המגמות הדמוגרפיות.
מבחינה של מערכי הפנסיה במדינות  

קיים שוני רב ביניהן. שוני  מערביות, עולה כי
זה נובע ממאפיינים שונים של המשקים ושל 

ונטיות  הדמוגרפיהאוכלוסיות כמו המבנה 
מאפייניה של וכן מ ,החיסכון של האזרחים

                                                 
גרעון אקטוארי הוא מצב בו הנכסים בידי הגוף המבטח, לרבות הכנסותיו העתידית מפרמיות ביטוח, נמוכים מהתחייבויותיו  1

למבוטחים שפרשו ואלו שעתידים לפרוש בעתיד. באופן כללי, שואפת מערכת הפנסיה לשמור על איזון אקטוארי. כלומר, 
והתשואה על הצבירה, יוכלו לשלם את ההתחייבויות.  גודל ההתחייבות שהנכסים, שגודלם נקבע על ידי הפרמיות הנצברות 

 נקבע על ידי תשלומי הקצבאות הצפויים וכן תחזית לתביעות ביטוחיות כגון פנסיות נכות ושארים. 
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נובע גם ממורכבותה של השאלה  השוניהאידיאולוגיה הכלכלית הרווחת. אולם ממערכת הרווחה ו
 הפנסיונית המאתגרת את עיצובו של פתרון יחיד וגורף. 

ככלל, הכנסות משקי הבית לאחר הפרישה בנויות מארבעה רבדים. הרובד הראשון הוא קצבה  
פנסיונית אוניברסלית, שאינה תלויה בהיסטוריה התעסוקתית וניתנת באמצעות מערכת הביטוח הלאומי. 

, ומטרתו העיקרית היא מניעת עוני בקרב PAYG)רובד זה הוא ציבורי, מנוהל בשיטת המימון השוטף )
הרובד השני הוא פנסיה תעסוקתית שגובהה נקבע לפי  .OECD-, והוא קיים במרבית מדינות הבוגריםמ

י הוא הכנסות מחסכונות ומהון שנצברו לאורך לישההיסטוריה התעסוקתית של הגמלאי. הרובד הש
השנים, והרובד הרביעי הוא הכנסה מעבודה של אלה שממשיכים לעבוד גם לאחר גיל הפרישה. כמובן 

ודה זו בעבהרבדים. ארבעת למעט הרובד הראשון, האוניברסלי, לא כל הגמלאים עושים שימוש בכל ש
 נעסוק בשני הרבדים הראשונים.

שונה בין המדינות, אולם בעיקרון קיימים  האוניברסלימנגנון הזכאות והחלוקה של הרובד  
כל סוגי  ועזרה סוציאלית לגמלאים.מינימום,  פנסייתבסיסית,  פנסיהברובד זה:  שלושה סוגים של קצבה

 בכל מדינה.  לאחר גיל הפרישה הרשמי או גיל זכאות אחר, לפי הנהוג משולמים הקצבה
היא הפנסיה הבסיסית, אשר תנאי  OECD -במדינות ה הפנסיה הרווחת ברובד האוניברסלי 

טוח הלאומי, ללא הזכאות לה הוא שנות תושבות ו/או צבירה של תקופות ביטוח, כלומר תשלומים לבי
 קשר להיקף ההכנסה וההפרשה. 

במדינות הנורדיות, כאשר כל  זכאות לפנסיה בסיסית המבוסס על תושבות קיים קריטריון 
שנות תושבות לזכאות מלאה. באוסטרליה ובניו זילנד, שאימצו את הפנסיה  40המדינות דורשות 

במדינות אחרות קיים קריטריון זכאות  2שנים של תושבות. 10הבסיסית, ניתנת זכאות מלאה לאחר 
שנות ביטוח עבור זכאות מלאה לפנסיה  40תקופת ביטוח. בלוקסמבורג נדרשות המבוסס על צבירה של 

שנות ביטוח )בממלכה המאוחדת יעודכן תנאי הזכאות  30בסיסית; בצ'כיה ובממלכה המאוחדת נדרשות 
 (. 2019-שנות ביטוח החל מ 35 -ל

בישראל נהוגה פנסיה בסיסית  
)קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי( 

ונים של תושבות ושנות קריטרי המשלבת
ביטוח. הרכיב המבוסס תושבות מגיע לכל 

ועומד במבחן  3פרישה תושב שהגיע לגיל
הכנסות, כלומר אין לו הכנסה נוספת )למעט 
הכנסה מפנסיה( העולה על סכום שנקבע. 

-65-לגברים ו 70 –פרט שהגיע לגיל הזכאות 
יקבל את  –לנשים )תלוי בשנת הלידה(  70

 4א קשר להכנסות נוספות.קצבת הזקנה, לל
לרכיב קצבת הזקנה מבוסס  בנוסף

ביטוח  רכיב מבוסס שנות התושבות קיים
שנקרא "תוספת ותק". תוספת ותק היא 

מקצבת הזקנה עבור כל שנת  2%תוספת של 
שנות הביטוח  10ביטוח מלאה, שלאחר 

למי ששילם  50%הראשונות, עד לתקרה של 
 לפחות.שנים  35דמי ביטוח לאומי על פני 

-שיעורי הפנסיה הבסיסית במדינות ה
OECD  מהשכר הממוצע  7%נעים בין

, כאשר בלוקסמבורג 51%באיסלנד לבין 
 (.4)תרשים  21%בישראל השיעור עומד על 

                                                 
 שנים.  5בהתניה של מגורים רציפים של  2
3

ואילך  1955. גיל הפרישה שלנשים שנולדו בשנת 60א הו 1944. גיל הפרישה לנשים שנולדו לפני יוני 67גיל פרישה לגברים הוא  
 , נכון לזמן כתיבת עבודה זו.62הוא 

 לקצבת הזקנה מגיל הזכאות. 5%פרט שבחר לא לקבל קצבת זקנה מגיל פרישה ועד גיל הזכאות יקבל תוספת של  4
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סוג נוסף של פנסיה הקיים במדינות רבות הוא פנסיית המינימום, שמותנה בשנות הפרשה לביטוח  
-ובפינלנד קיימת פנסיית מינימום המותנה בשנות תושבות ולכן היא הוגדרה על ידי הלאומי. בנורבגיה 

OECD  כפנסיה בסיסית.  פנסיית מינימום יכולה להיות המרכיב היחיד של הרובד האוניברסלי במדינה או
כתוספת לפנסיה בסיסית. בניגוד לפנסיה הבסיסית, שהינה סכום קבוע, פנסיית המינימום משתנה לפי 

פנסיונית. שנות הפרשה לביטוח לאומי  נסתו הפנסיונית של הגמלאי, ולכן היא מותנה במבחן הכנסההכ
בבלגיה. בצרפת הקריטריונים  45-שנים בסלובניה, ספרד ותורכיה ל 15המזכות בפנסיית מינימום נעות בין 

 לזכאות משתנים לפי גיל הגמלאי. 
היא קצבה שעשויה  –( ”Social assistance“) עזרה סוציאלית לגמלאים –סוג הפנסיה השלישי  

וכו'( של הגמלאי. קצבה זאת מותנה בתושבות להשתנות בהתאם למבחן הכנסות והון )חסכונות, נדל"ן 
 safetyאולם אינה מותנה בהפרשות לביטוח הלאומי. אחד הסוגים של עזרה סוציאלית היא רשת ביטחון )"

netהנהוגה בכל מדינות ה )"-OECD  והיא כוללת עזרה מוניטרית ו/או שאינה מוניטרית כמו דיור, אספקת
השלמת קצבת די להיות זכאי להוגה בישראל שייכת לסוג זה. כחימום וביגוד. קצבת השלמת הכנסה הנ

שהכנסתו נמוכה )כולל הכנסה זקופה מנכסים וכלי רכב שבבעלותו(. כרבע צריך אדם להוכיח  ,הכנסה
מהגמלאים בישראל מקבלים קצבת 

 (.5השלמת הכנסה )תרשים 
הרובד הפנסיוני השני הוא פנסיה  

תעסוקתית, שבו ההפרשות, ומכאן גם 
חיסכון הכולל, נגזרים מגובה ההכנסה. ה

 OECD-רובד זה מנוהל בחלק ממדינות ה
על ידי המערכת הציבורית, במדינות 
אחרות הוא מופרט ומנוהל על ידי גופים 

בארה"ב פיננסיים הפועלים למטרות רווח. 
הרובד השני מנוהל על ידי מערכת הביטוח 

 OECD-הלאומי. רובד זה מוגדר על ידי ה
מאחר והוא נגזר מגובה  כרובד שני

מטרתו העיקרית של ההכנסה וההפרשה. 
הרובד התעסוקתי היא חיסכון שיאפשר 
לגמלאי רמת חיים סבירה בהתאם לזאת 
שהייתה לו על פני שנות עבודתו. בכל 

, למעט אירלנד וניו זילנד, OECD-מדינות ה
חיסכון ברובד השני הוא חובה. אולם 

סכון, שיעורי ההפרשה, ומכאן היקף החי
 שונים מאוד בין המדינות. 

המגמות הדמוגרפיות אילצו במשך השנים את קובעי המדיניות לערוך שינויים במבנה הפנסיה  
התעסוקתית, וזאת כדי להבטיח כי האזרחים חוסכים לפנסיה וכן להבטיח את היציבות הפיננסית של 

 מעבר מקרנות שלברובד זה היה  יםשינויים המבניים הבולטהמערכות הפנסיוניות לאורך זמן.  אחד  ה
או  ,תשואה לקרנות, הממומנות על ידי המערכת הציבורית, (Defined Benefitsזכויות מוגדרות בפרישה )

פרטית. קרן זכויות מעניקה  לרוב במסגרת(, המנוהלות Defined Contributionבשמן הנוסף פנסיה צוברת )
הצבירה, לפי סולם מדורג כשיעורים מהשכר המבוטח.  לעמית זכויות מוגדרות מראש בעבור כל תקופת

המבוטח  ולעיתים על ידי המעסיק של קרן כזו ממומנת לעיתים על ידי הפרשות מהשכר של המבוטח
)פנסיה תקציבית(. הפנסיה הצוברת מעניקה לעמית זכויות על פי הצבירה הכספית בחשבונו והן אינן 

ת החוסך בעת פרישה להפרשותיו בעבר. כמו כן, הזכויות מוגדרות מראש, כך שישנה הצמדה של זכויו
תכנו גם הפסדים ייעשויות להישחק עם התארכות תוחלת החיים; במידה שהפנסיה חשופה לשוק ההון, 

 פיננסים. מבנה זה מטיל את כל הסיכונים הכרוכים בחסכון לפנסיה על המבוטח.
השינויים המבניים במערכות הפנסיה התעסוקתית לוו בשינויי פרמטרים, בעיקר עדכון גיל  

מדינות  34מתוך  11הפרישה תוך דחיית הפרישה לגמלאות והשוואת גיל הפרישה לנשים וגברים. כיום, רק 
'ילה, (. אולם מלבד שוויץ, ישראל וצ6מתאפיינות בגילי פרישה שונים לגברים ונשים )תרשים  OECD -ה
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בכל המדינות פער זה צפוי להצטמצם 
שינויים פרמטריים  5בשנים הקרובות.

נוספים הם מתן תמריצים לחיסכון 
 ושלילת תמריצים לפרישה מוקדמת.

מבחינה של המערכות  
הפנסיוניות במדינות המפותחות עולה 
שברוב המדינות הרובד השני, תלוי 
ההכנסה, מנוהל במסגרת ציבורית 

(, הממומן DBבשיטת קרן זכויות )
ואילו לערוצי  6,(PAYG)במימון שוטף 

הפנסיה הפרטיים, הפועלים בשיטת 
 משקל קטן יחסית – (DCהמימון הצובר )

תכניות מסוג קרן זכויות  .(1)לוח 
המנוהלת במסגרת ציבורית קיימות היום 

. קרן זכויות OECD-ממדינות ה 18-ב
המנוהלת במסגרת פרטית או פרטית 
למחצה קיימת באיסלנד, הולנד ושוויץ. 
חשוב לציין כי תכניות אלו, בין אם 
מנוהלות במסגרת הציבורית או הפרטית, 

כך שהן תלויות בשנות ההפרשה  עודכנו
 ובגובה משכורתו של המבוטח. 

שני סוגים נוספים של תכניות פנסיוניות קיימת ברובד התעסוקתי במסגרת ציבורית. הראשון הוא  
(. שיטה 2015; ראו ששינסקי, Notional Defined contribution – NDC) מודל פנסיה מסוג צבירה רעיונית

מבוססת על מימון שוטף, אולם בבסיסה היא מנסה לחקות את הקרנות הצוברות  יות,ו, בדומה לקרן זכזו
(DCכל פרט .) הוא רעיוני מאחר ובניגוד חשבון "רעיוני"ב מפריש משכרו החודשי והחיסכון שצבר נרשם .

 לקרן צוברת, אין מולו צבירה כספית אמיתית שכן קרן הפנסיה הממלכתית מבוססת על מימון שוטף. 
. בשבדיה, שאימצה מודל זה, התשואה על על ידי הממשלה ולא על ידי השוקהחיסכון נקבעת  התשואה על

שווה לשיעור הגידול בשכר לנפש, ובאיטליה מחשבים את התשואה על פי שיעור הגידול הנומינלי החיסכון 
רטי של התוצר. כך, ערב הפרישה, מחושבת הקצבה החודשית של הגמלאי בהתבסס על החשבון הרעיוני הפ

 שלו. 
הסוג השני הוא תכנית מסוג "נקודות" הקיימת למשל בגרמניה, אסטוניה וסלובקיה. בתוכנית  

זאת העובדים צוברים נקודות בהתאם להכנסתם בכל שנה. ערב היציאה לגמלאות הנקודות מומרות 
 לסכום קצבה חודשית לפי מפתח קבוע. 

( DCחובה לתכניות מסוג קרן צוברת ), לרבות ישראל, קיים חיסכון OECDבשבע ממדינות  
המנוהלות במסגרת פרטית. בקרן מסוג זה הפרשות העובדים נצברות בחשבונותיהם ומתווספת להן 
התשואה המושגת מהשקעת קרן החיסכון בשוק ההון. ערב הפרישה מומר החיסכון הנצבר, לפי מפתח 

 כלשהו המביא בחשבון את תוחלת החיים, לקצבה חודשית. 
גובה הקצבה הפנסיונית )ברוטו( משני הרבדים כאחוז מההכנסה הממוצעת מציג את  7 תרשים 

. רק במחצית המדינות )כולל ישראל( הקצבה עולה על מחצית OECD-בתקופת העבודה במדינות ה
 7מההכנסה הממוצעת.

                                                 
. נכון לזמן 64-ל 62-ישה לנשים מעם אישור חקיקה לעדכון גיל הפר 2017-שנים ב 3-בישראל פער זה אמור היה להצטמצם ל 5

 כתיבת שורות אלו, חקיקה זו נגנזה. 
 עם האפשרות לעדכן את הזכויות לפי תמורות דמוגרפיות. 6
. יש להביא בחשבון שבישראל גיל הכניסה לעבודה מאוחר מאשר 20ההנחה היא שהקריירה התעסוקתית מתחילה בגיל  7

. 7נמוך מאשר בתרשים  OECD-וודאי שהמיקום האמיתי של ישראל בין מדינות ה, ולכן קרוב ל(2014)קנדל,  במדינות אחרות
מעבר לכך, ההפרשות לקרן פנסיה בישראל מותנות ברציפות תעסוקתית של שישה חודשים )למעט עובדים עם כיסוי ביטוחי 

, Giorno and Adda (2016)פעיל בקרן פנסיה(, דבר הפוגע בעיקר בעובדים צעירים שהם בעלי ניידות תעסוקתית גבוהה. על פי 
 וני. בישראל אין חסכון פנסי 25-29לכחמישית מבני 

58 59 60 61 62 63 64 65 66 6758 59 60 61 62 63 64 65 66 6758 59 60 61 62 63 64 65 66 67

גיל פרישה נורמליגיל פרישה נורמלי

(אם רלוונטי)שנים נוספות לגברים  (אם רלוונטי)שנים נוספות לגברים 
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  רובד ראשון רובד שני

עזרה  ציבורי פרטי
 סוציאלית*

פנסיית 
 מינימום

פנסיה 
   בסיסית

 צבירה
   

 אוסטרליה תושבות

 זכויות 
   

 אוסטריה

 זכויות  


 בלגיה

 זכויות 
 

 קנדה תושבות

 צבירה
 




 צ'ילה תושבות

 זכויות 
 

  צ'כיה צבירה

 צבירה
 


 

 דנמרק תושבות

 נקודות צבירה
  

 אסטוניה צבירה

 זכויות 


 **פינלנד תושבות

 נקודותזכויות+ 
 


 צרפת

 נקודות 
   

 גרמניה

 זכויות 
 

 יוון תושבות
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 הונגריה

 זכויות
 


 

 איסלנד תושבות

    
 אירלנד צבירה

 צבירה
   

 ישראל תושבות וצבירה

 צבירה רעיונית 
 


 איטליה
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 קוריאה
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 מערכת הפנסיה בישראל. 4

האחרונים רפורמות שנערכו בשני העשורים וה היו מהיריםבישראל השינויים במערכת הפנסיה  
 לעתידו הפנסיוניהראשוני, אולם לא הבלעדי, הפרט הינו האחראי לפיה עמדה אידיאולוגית  משקפים

של הביטוח  בסיסי, אוניברסלי,הפנסיונית בישראל מרובד כיום מורכבת המערכת  .(2010)אחדות וספיבק, 
ורובד שני המורכב בעיקר מפנסיה תעסוקתית , הלאומי )קצבת הזקנה, כולל השלמת הכנסה לזכאים(

שיעור קבוע מהכנסתו להפריש שכיר חייב כל  2008מאז . חובה ההינ הפנסיה התעסוקתית .(DC) צוברת
המנוהל באופן  –קופת גמל  ואהלים פנסיה, ביטוח מנ קרן – פנסיונית קצבההמשלם למכשיר חיסכון 

עובדי מדינה ותיקים, עובדי חובת ההפרשה לפנסיה מוטלת גם על עצמאים.  2017-החל ב 8פרטי.
, אולם קרנות אלו בקרן זכויות )פנסיה תקציבית( האוניברסיטאות ותאגידים נוספים עדיין נהנים מפנסי

9למצטרפים חדשים. 2001-נסגרו ב
 

נסיונית בישראל נוגעים בעיקר לרובד התעסוקתי, אולם גם ברובד הבסיסי השינויים במערכת הפ 
הוצמדה למדד המחירים היא ו ,שכר הממוצעשל קצבת הזקנה לההצמדה בוטלה  2003-בהיו שינויים: 

אינו עניין  הבסיסיאופן ההצמדה של הרובד קצבה זו. נפסק הגידול הזוחל בערך הריאלי של ובכך  ,לצרכן
קובעת את השתנות הקצבה לאורך זמן, ואת  הבסיסיי ניתן לחשוב. ההצמדה של הרובד טכני כפי שאול

ערכה ביחס לשכר הממוצע בחלוף השנים. אם ההצמדה היא לשכר הראלי, הקצבאות שומרות על ערכן 
ביחס לשכר הממוצע. אם הקצבה צמודה למדד המחירים לצרכן, הקצבה שומרת על ערכה במונחי כוח 

נשחקת ביחס לשכר הממוצע. הסיבה היא שקצב הגידול בשכר עולה על קצב הגידול הקניה אבל היא 
 . OECD, 2015)במחירים בשל העלייה בפריון העבודה לאורך זמן )

יש השלכות שליליות מהותיות בהקשר של  עוני בקרב קשישים,  הבסיסילשחיקת קצבת הרובד  
שכן העוני נמדד ביחס להכנסה החציונית, המתואמת במידה רבה עם השכר הממוצע. מנגנון ההצמדה 

                                                 
, אך הוא עדיין נמוך 2012-ל 2002( הראו כי שיעור החוסכים לפנסיה גדל בהדרגה בין 2015) וקידר סטרבצ'ינסקיאחדות,  8

( הדגישה את הצורך באכיפה יעילה של 2015לוריא ) המתאפיינים בשכר נמוך ובקרב קבוצות אוכלוסייה חלשות.יחסית בענפים 
 חובת ההפרשה לפנסיה.

 668 -על בסיס הערכה שביצע משרד האוצר, החבות המלאה, הכוללת זכויות העתידות להיצבר בפנסיה התקציבית, מוערכת ב 9
עמ' , 2014)מדינת ישראל,  2104מיליארד שקל. על פי ההערכה, החבויות לפירעון סופי של הפנסיה התקציבית יסתיימו בשנת 

184). 
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למחירים לאורך זמן וללא התערבות יגדיל את שיעורי העוני בקרב קשישים. מכאן שמנגנון הצמדה כזה 
בעיקר בקרב אלו שאין להם קצבה פנסיונית מהרובד  –בקרב קשישים מניעת עוני  –מחטיא את מטרתו 

 השני וזו הכנסתם היחידה. 
 האוניברסליהרובד הקצבה הפנסיונית ממדינות מצמידות את  OECD ,15-מדינות ה 34מתוך  

למדד המחירים לצרכן )כולל ישראל(. מדינות אחרות נקטו מדיניות שונה. כך למשל בממלכה המאוחדת 
לגבוה מבין שיעור השינוי בשכר, שיעור השינוי במדד  האוניברסליהרובד ת הקצבה הפנסיונית ממוצמד

. ביפן מוצמדת הקצבה 0.75%. ההצמדה בנורווגיה היא שיעור השינוי בשכר פחות 2.5%המחירים או 
לנשים וגברים( משתנה  65)גיל הפרישה ביפן הוא  67הבסיסית לשכר אולם עת הגיע הגמלאי לגיל 

הן לשכר והן למדד  האוניברסליהצמדה למדד המחירים לצרכן. בלוקסמבורג נהוג להצמיד את הרובד ה
 יוקר המחיה )במצטבר(. 

עם הלאמת  90-החלו במחצית השנייה של שנות הפנסיה התעסוקתית בישראל השינויים ברובד ה 
וללא מנגנוני התאמה לשינויים  למדי היו נדיבות קרנות הפנסיה הוותיקות. קרנות אלו, מסוג קרן זכויות,

על מנת לייצב את קרנות הפנסיה הוותיקות ננקטו מספר ם. יצברו גירעונות אקטוארילכן ו ,דמוגרפים
וסגירתן עבור מצטרפים חדשים. במקומן,  הזרמת סיוע מהקופה הציבורית, הפחתת הזכויות בהןפעולות: 
זון אקטוארי אוטומטי, אשר קיבלו כיסוי קרנות חדשות עם מנגנון איעבור מצטרפים חדשים הושקו 

 2003-. במהצבירה 70%בשיעור של  (5.05%אג"ח מיועדות עם תשואה מובטחת )באמצעות  ממשלתי
-ב 64-. גיל הפרישה לנשים אמור היה לעלות ל62-ל 60-מלנשים ו 67-ל 65-מ עודכנו גילי הפרישה לגברים

הופחת כיסוי האג"ח  2003-. בחקיקה זאת נגנזה 2017, עם השלמת חקיקה בנושא, אולם נכון ליולי 2017
הביא לכך . מהלך זה 4.86%-ן הופחתה לה )צמודת מדד( עליהתשואהומהצבירה,  30%-המיועדות ל

הוגדלה הקצאת  2017החל בשנת שוק ההון. מפנות רכיב גדול יותר מחסכונות הציבור ל קרנות הפנסיהש
מופחתת בהדרגה  50ואילו ההקצאה לחוסכים מתחת גיל  60%-ל 60המיועדות לחוסכים מעל גיל  האג"ח

 (.4.1)ראה סעיף 
בתקופה העבודה העובד  קשירה בין הפרשות, ולאחר ייצוב המערכת, התאמתה לתוחלת החיים 

קיום בכבוד התפנו קובעי המדיניות לוודא כי המערכות שעוצבו יבטיחו  ,לקצבאות שיתקבלו בעת פרישה
חוק פנסיה חובה לשכירים. באותה שנה אף שונו התקנות בנוגע לחסכונות  2008-של הגמלאים. כך הוחל ב

 חוק החלת 10.בקופות גמל שהוסבו ממכשיר חיסכון הוני לטווח בינוני, למכשיר חיסכון פנסיוני קצבתי
על הפנסיוני האחריות לחיסכון מדינה הטילה את הכי למרות שוהשינוי בקופות הגמל מעידים פנסיה חובה 
מוצר , בכמו כן 11עצמו ולמען עתידו. לפרט ישנו קושי לפעול לטובתזה כי במקרה  מניחההפרט, היא 

לשוב על  רישהשלא נערך לפ לפרטאפשרות ואין  ,הפנסיוני, בניגוד לרוב המוצרים, אין מנגנון למידה
 . ב(2015)ספיבק,  עקבותיו ולתקן את טעותו

ונו שלושה מאפיינים עיקריים, מהותיים ומאתגרים של מערכת הפנסיה התעסוקתית בהמשך ייד 
בישראל: החשיפה המוגברת לשוק ההון, תמריצי החיסכון הרגרסיביים, ודמי הניהול שמשלמים 

 החוסכים, שהם גבוהים בעיקר לבעלי שכר נמוך.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
שנים והחיסכון הנצבר מתקבל כסכום הוני,  15בינוני שהבשלתו אורכת -ון לטווח ארוךהיו קופות הגמל מכשיר חיסכ 2008עד  10

, שונתה הגדרתן של קופות הגמל והן הפכו למכשיר חיסכון פנסיוני המחלק קצבה. בכך, בוטלה 2008-כלומר סכום חד פעמי. ב
 4418בסכום של  פתנוס תקצבתי סההכנהאפשרות למשוך את החיסכון הנצבר כמשיכה חד פעמית, אלא במקרה שלחוסך יש 

 ( לפחות ממקור אחר.2016-שקל )נכון ל
יוצרת בעיה אתית, שכן היא חלה גם על בעלי הכנסות נמוכות במיוחד שמתקשים לכלכל את עצמם החובה להפריש לפנסיה  11

 בהווה. הממשלה למעשה החליטה עבורם על חיסכון כפוי, שייתכן שאינו אופטימלי עבורם.

 2תיבה 
 ?למה קשה לנו לחסוך לפנסיה

המסורתיים המתארים הרגלי צריכה וחיסכון על פני מהלך החיים גורסים המודלים הכלכליים  
כי פרטים לווים או חוסכים באופן שיאפשר להם צריכה יציבה על פני זמן. מודלים אלה מניחים לרוב כי 
משך החיים ידוע מראש, וכך הם נמנעים מלעסוק באתגר החיסכון הפנסיוני. ככלל, בתקופה בה 

 פועל, רבים מתקשים לחסוך לתקופת ב *חסכו לקראת תקופת הגמלאות.הפרטים עובדים, הם י

 )המשך בעמוד הבא(
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 )המשך( 2תיבה 

הפרישה, ולכן מדינות רבות כופות על האזרחים חיסכון לעת פרישה. מדוע מתקשים הפרטים לחסוך 
 לפנסיה, חיסכון שהוא לטובתם ולתועלתם ובהיעדרו הם עלולים להתדרדר לעוני?

 בעיה מאתגרת לצד אוריינות פיננסית נמוכה .1
הרווח לחסוך לעת פרישה  הקושישל התיאוריה הכלכלית הקלאסית להסביר את  חוסר היכולת 

כלכלית בכל הזו לתחום הכלכלה ההתנהגותית המאתגרת את התיאוריה  בסוגיה את הדיון העביר
טוענים כי  Benartzi and Thaler( 2007להנחות המקובלות לגבי התנהגותו של הצרכן. )הנוגע 

הכלכליים הרווחים מניחים כי לפרטים יש יכולות קוגניטיביות המאפשרות להם לפתור  המודלים
ומכאן מהו הסכום  ,מה הסכום שיידרש להם בגמלאות את הבעיה המתמטית שבפניה הם ניצבים:

הפיננסי של אנשים מחקרים שבדקו את הידע אולם, אותו הם נדרשים לחסוך בתקופת העבודה. 
העלו כי רוב האנשים מתקשים לענות על שאלות פיננסיות פשוטות בנושאים של ריבית, 

וקרנות נאמנות. בין המחקרים המוכרים אגרות חוב ובמיוחד בתחום של מניות,  ,משכנתאות
נו פלוס, ע 50כי רק מחצית מהנשאלים, אמריקאים בני  Lusardi and Mitchell( 2011) מצאו ,בתחום

שחוסר הידע מקשה על הפרטים ליזום חיסכון  נובע מכאן **.נכון על שאלות פיננסיות פשוטות
 בפרטיו גם אם יש ברשותם חיסכון פנסיוני.  פנסיוני ואף להתמצא

לפרטים להימנע  םההתמצאות בנושא הפנסיוני גור מצביעים על כך שחוסרנוסף, מחקרים ב 
יותר להחלטה על  רבכי פרטים הקדישו זמן  צאומ Benartzi and Thaler (1999). מעיסוק בנושא זה

מצאו כי  Dahan  Kogut and(2012) לטיפול בחיסכון הפנסיוני שלהם. מאשררכישת מחבט בייסבול 
להחלטות צריכה  מאשרכלכלנים במשרד האוצר הקדישו פחות זמן לבחירת תכנית פנסיונית 

 Dolls etמחקר שנערך בגרמניה ) ***.כשיר חשמלי גדולאחרות כמו רכישת דירה, רכישת מכונית או מ

al., 2016 מצא כי משלוח מידע שוטף לחוסכים על מצב החיסכון הפנסיוני שלהם הביא להגדלת )
 החיסכון לצרכי פנסיה.

 העלות מיידית אך הגמול רחוק .2

 (2007 )Benartzi and Thaler רטים יבינו את טוענים כי בניגוד לתיאוריה הכלכלית המניחה כי פ
המציאות שונה. בפועל, לפרטים אין די כוח רצון  –הצורך בחיסכון פנסיוני ויתרגמו זאת למעשים 

היעדר כוח רצון ושליטה עצמית הוא  ****להוציא לפועל את התכנית הפנסיונית האופטימלית עבורם.
בין עיתיות החלטות  –מאפיין רווח בהחלטות שיש להן השלכות על פני יותר מתקופה אחת 

(Intertemporal choice.) עלות )הפחתת הצריכה בהווה( היא מידית במקרה של חיסכון פנסיוני ה
והתועלת )קבלת קצבה לאחר הפרישה מעבודה( נדחית, לעיתים בעשרות שנים. בנוסף לכך, אין 

גע לפרט ודאות לגבי גובה הקצבה, מה שמקטין עוד יותר את הרצון של הפרט לקבל החלטות בנו
לעתיד כי הם  פחותה חסים חשיבותישפרטים מיטוענים  .Hershfield et al (2011) לעתידו הפנסיוני.

הם הראו כי נדגמים צעירים שנחשפו לתמונה  (.future selfאינם מכירים ב"ישות" העתידית שלהם )
 *****"עתידנית" שלהם בגיל זקנה העניקו משקל גדול יותר לחיסכון פנסיוני.

 
( של Permanent Income Modelשל פרנקו מודיליאני או מודל ההכנסה הפרמננטית ) The Life-Cycle Hypothesisעל פי  *

מילטון פרידמן, משקי הבית נוטים לייצב את צריכתם על ידי צריכה ברמה זהה יחסית בכל התקופות על מנת להשיא 
 פונקציית תועלת כלל תקופתית.

. אחרי חמש שנים האם 2%דולר בחשבון הבנק. שיעור הריבית על החיסכון הוא  100ברשותך  נניח שיש"השאלות היו:  **
 1%דולר"; "בהנחה שהריבית על חשבון החיסכון שלך היא   102-דולר; פחות מ 102דולר; בדיוק  102-בחשבון יהיו יותר מ

בר בכסף שיוותר בחשבונך באותה שנה?"; . האם תוכל לקנות יותר, פחות או אותו ד2%בשנה והאינפלציה באותה שנה היא 
האם המשפט הבא נכון או שגוי: רכישת מניה אחת מניבה תשואה בטוחה יותר ביחס לרכישת קרן נאמנות המשקיעה בסל 

ענו על שאלה אחת  16%ענו של שתי שאלות נכון;  35%מהנשאלים הצליחו לענות נכון על שלוש השאלות;  34%מניות". רק 
 ו באופן שגוי או לא ענו על כולן.ענ 10%-נכונה ו

הוא כי הימנעות מעיסוק בבעיה הפנסיונית נובעת גם מחוסר רצון לעסוק  Kogut and Dahan( 2012הסבר נוסף שעלה אצל ) ***
  בנושאים המזכירים זקנה ונכות.

**** (2008 )Thaler and Sunstein מהנשאלים השיבו כי  68%בר. דקו בין היתר שביעות רצון מהיקף החיסכון הפנסיוני שנצב
מהמשיבים השיבו כי הם חוסכים יותר מידי.  1%השיבו כי הם חוסכים בשיעור נכון ורק  31%הם צריכים לחסוך יותר; 

למרות זאת, מעט מהמשיבים שינו בפועל את שיעור החיסכון. המסקנה המתקבלת מתוצאות המחקר היא כי לפרטים קשה 
  סיוני, למרות שהם מודעים לצורך בכך.להגדיל את שיעור החיסכון הפנ

בניסוי זה חלק מהנדגמים נחשפו לתמונות של עצמם בגיל זקנה בעוד שאחרים נחשפו לתמונות עדכניות. לאחר מכן  *****
$ בין ארבע חלופות: רכישת מתנה עבור אדם קרוב; השקעה בקרן פנסיה; תכנון אירוע חווייתי 1000נתבקשו הנדגמים לחלק 

הכסף בבנק. נדגמים שנחשפו לתמונות שלהם בזקנה הפרישו פי שניים לקרן הפנסיה בהשוואה לנדגמים שלא  או הפקדת
 נחשפו לתמונות אלו.
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 חשיפה מוגדלת לשוק ההון. 4.1
אחד המאפיינים הבולטים של מערכת הפנסיה בישראל היא הישענותה הרחבה על שוק ההון.  

סכום קבוע שאינו תלוי כ מוענקהרובד הבסיסי בישראל )קצבת הזקנה של המוסד לביטוח לאומי(, 
 14%. גמלאי שעומד בתנאי הזכאות לתושבות מקבל קצבת זקנה בגובה יחסיתצנוע אך הוא  –בהפרשה 

מהשכר הממוצע. נכון למועד כתיבת מסמך  7%וצע. תוספת ותק מלאה מזכה בתוספת של מהשכר הממ
שקלים לחודש. לשם השוואה, משפחה בת שתי נפשות נחשבת  3460זה, קצבת הזקנה לזוג עומדת על 

העיקרי בישראל הינו הפנסיוני , הרובד כתוצאה מכךשקלים לחודש.  5216-לענייה אם הכנסתה נופלת מ
פה, למעט הרכיב המושקע באג"ח וחשו, המנוהלת בשיטת פנסיה צוברת טהורה, עסוקתיתהפנסיה הת

 . לסיכונים של שוק ההון מיועדות,
מדינות רבות פועלות למזער את סיכוני השוק החלים על החוסכים הפנסיוניים דרך הטלת מגבלות  

אחת לחוסכים. שקעה של תכניות ההעל תיקי השקעות, פיקוח על קרנות הפנסיה ועידוד השקיפות 
היא התווית מסלולי ברירת מחדל להשקעה , 2008הודגש לאחר המשבר הפיננסי של  השהצורך בהדרכים, 

 12שלו. בהשקעת כספי החיסכון פחת הסיכוןילפי גיל החוסך, כך שככל שהחוסך מתקרב לגיל פרישה, 
היכה את הבורסות בעולם, מכשירי החיסכון רשמו תשואות  2008של המשבר הפיננסי כאשר  

המשבר  חיסכון שצברו.המ חוסכים שהיו קרובים לגיל פנסיה איבדו חלק ניכרכך ש ,חזקותשליליות 
 כי סיכוני שוק ההון טענהל השחוסר הרלוונטיות, לפחות עבור החוסכים המבוגרים יחסית, המחיש את 

הסיכונים הולכים ונעשים משמעותיים את העובדה שוהדגיש חסכון, ל במהלך כמה עשורים ש מתאזנים
 יותר ככל שמתקרבים לגיל פרישה. 

האוצר יפעל ליצירת מסלולי השקעה התלויים משרד כי  בעקבות זאת החליטה ממשלת ישראל 
את מודל  2012אגף שוק ההון במשרד האוצר בראשית  בעקבות החלטה זאת פרסם 13בטווח החיסכון.

 :חדשים השקעה מסלולי שלושה ושקוה אז, 2016 בתחילת שיושם"חיסכון כספי מותאם",  –מ החכ"
 לפני השינוי,ומעלה.  60, ומסלול לגילאי 60-50, מסלול לחוסכים בטווח הגילים 50מסלול לחוסכים עד גיל 

האוריינות  עובדה זו משקפת את במסלול "כללי", שהוא ברירת המחדל.ו ( נמצא%95-רוב החוסכים )כ
, ו/או את חוסר יכולתם אקטיבי באופן לבחור מסלול חיסכון יםשלא נוהג החוסכים,הפיננסית הנמוכה של 

חסכונותיהם של חוסכים בעלי מאפיינים שונים בתמהיל השקעות נוהלו . במסלול "כללי" לקבל החלטות
תאפשר עם ממצב ש – ישקיעו בערוצים פחות מסוכנים המבוגרים שבהםשהגיוני יותר שזהה, למרות 

  14המעבר למודל החכ"מ.
סוגיה נוספת שמשפיעה על החשיפה של החיסכון הפנסיוני לשוק ההון הינה סוגיית האג"ח  

מקרן  30%עבור קרנות הפנסיה החדשות בשיעור  הונפקואגרות חוב מיועדות  2017עד יולי המיועדות. 
מייצבות את  אגרות החוב המיועדות 15.והגמלאות, לאורך כל תקופת החיסכון החיסכון של כל חוסך

ששיעור האג"ח החיסכון הפנסיוני מאחר שהן אינן נסחרות בשוק ההון ומחירן קבוע. מכאן שככל 
 תנודתיות החיסכון יורדת. ,גבוה יותרבסך החיסכון המיועדות 

 2008משבר התשואה הקבועה שאג"ח אלו מספקות משפיעה על התשואה הכוללת על החיסכון.  
הצוות להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני" שהגיש "והירידות בשווקים הפיננסים הביאו גם להקמתו של 

הצוות בחן האם השימוש באג"ח . 2017, שאושרו על ידי שר האוצר במרץ את מסקנותיו 2015בדצמבר 
ציבות בתשלומי מיועדות במתכונתו הנוכחית מהווה את ההקצאה היעילה ביותר מבחינת ודאות וי

  50הקצאה בה רק חוסכים מגיל . הצוות מצא כי קיימת הקצאה יעילה יותר תחת התנאים שבחן: הקצבה
. חסכונות של חוסכים צעירים יותר לא ייהנו אג"ח מיועדות 30%יהנו מהקצאה של ועד גיל פרישה י

. הנימוק 60%-תעלה למחלוקה של אג"ח מיועדות, ואילו ההקצאה עבור חוסכים שהגיעו לגיל פרישה 
עבורו לתנודתיות החיסכון ולכן ניתן להשיג פחות רגיש חלופה זאת היא כי בגיל צעיר החוסך להמלצה על 

                                                 
 (.2013מקיפה בנושא ראו לוי ) לסקירה 12
 .14/12/2008מתאריך  4323החלטה  13
14 (2016 )Dahlquist, Setty and Vastman  הראו כי לבחירת הרכב ההשקעות במסלול ברירת מחדל עשויה להיות השפעה

 משמעותית על גובה הקצבה הפנסיונית של חוסכים בעלי אוריינות פיננסית חלשה.
 3,880נעשות בקרנות פנסיה חדשות מקיפות. תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה היא הקצאות אג"ח מיועדות  15

(. יתרת ההפקדה של 2016-שקל ב 9,464)שיעורי ההפרשה( מפעמיים השכר הממוצע במשק ) %20.5שהם  2016-שקל נכון ל
ת. בקרנות פנסיה חדשות כלליות אין חוסכים שמגיעים לתקרת ההפקדות לאג"ח מיועדות מופנית לקרנות פנסיה חדשות כלליו

 להשקעות בשוק ההון. %100-הקצאה של אג"ח מיועדות והן חשופות ב
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לעומת זאת, בשלב קבלת הקצבה הפנסיונר רגיש  .תשואות גבוהות יותר באמצעות השקעה בשוק ההון
בקצבה וברמת החיים שלו דית מיימאוד לסיכוני תשואה שכן ירידת מחירי הנכסים מובילה לפגיעה 

(. 5.1.5סעיף ו )להמשך דיון בהצעה זאת והשפעת הקצאת אג"ח מיועדות על היקף החיסכון הפנסיוני רא
. מאז, פנסיונרים מקבלים 2017המלצות הצוות להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני נכנסו לתוקף ביולי 

הקצאת  ,נציין כי למרות שלפי המלצות הצוותטרום השינוי.  30%אג"ח מיועדות במקום  60%הקצאה של 
( עדיין כוללים אג"ח 49, כיום חסכונות הצעירים )עד גיל 50אג"ח מיועדות לחוסכים תתחיל מגיל 

 עם ויפחת ילך הצעירים של הפנסיוני החיסכון בסך ומשקלן, הוקצו להם בעבר . אג"ח אלו מיועדות
 .השנים

 . תמריצי חיסכון רגרסיביים4.2
שתאפשר קיום בכבוד ה חודשית של הפרטים לחסוך לפנסיה לצד הצורך הברור בקצב הקושי 

בנוסף לחוק  תמריצים לחיסכון.הכוללת לעצב מערכת פנסיונית בישראל את קובעי המדיניות  והביא
מורכבים מארבע . תמריצי המס לשכירים מס תמריצי, קיימים גם לחיסכון פנסיוניהמחייב הפרשה 

פועלות  – פטור ממס על הפקדות המעסיק וזיכוי מס על הפרשות העובד – ונותשתי הראש הטבות.
פטור ממס על רווחי הון שצבר החיסכון,  –בהווה. השתיים הנותרות של החוסך הגדלת ההכנסה  באמצעות

 16.של החוסךהקצבה הפנסיונית פועלות באמצעות הגדלת  –ופטור ממס על הקצבה 
 של הטבות המס מורכבותןת המס לחיסכון הפנסיוני. ראשית, שני חסרונות עיקריים יש להטבו 

, שגם כך מתאפיינים באוריינות פיננסית נמוכה ומתקשים החוסכיםעבור מקטינה את האפקטיביות שלהן 
שתי הן רגרסיביות, שכן  הטבות המס על הפרשות לחיסכון פנסיוני. שנית, לקבל החלטות מושכלות בעניין

, והרלוונטיות שלהן לסף המס ותמגיע ןאינהכנסותיהם לעובדים ש אינן רלוונטיות הטבות המס הראשונות
(. גם הפטור ממס רווחי הון 2015, אחדות וטרויצקיגדלה ככל ששיעור המס השולי של החוסך גבוה יותר )

הטבות המיסוי במועד ההפקדה מיטיב בעיקר עם בעלי הכנסות והפרשות פנסיוניות גבוהות. היקף 
( 2013)קופמן,  מנתונים שהציג מרכז המידע והמחקר של הכנסת 2015.17-מיליארד שקל ב 10.8-במוערכות 
לשכירים במועד ההפקדה הגיעו  ההטבות על הפרשות לחיסכון פנסיונימסך  %40, מעל 2013שנת עולה כי ב

 18אלף שקל. 20-בעשירון העליון, כלומר לבעלי הכנסה חודשית גבוהה מ

חיסכון הפנסיוני הוא מענק כספי שניתן בעקיפין דרך הנפקת אג"ח ב המגולם תמריץ נוסף 
נחשבות למרכיב סולידי בתיק ההשקעות ו %4.86,19המבטיחות תשואה צמודת מדד של, מיועדות )"ערד"(

מוקצות בהתאם לגיל חוסך, הקצאה שגדלה עם הפרישה לגמלאות . אגרות החוב שמקטין את הסיכון
שקל נכון  3,880לתקרה הקבועה בחוק ) חוסך נעשית עדאג"ח מיועדות ל קצאתה(. 4.1)לפירוט ראו סעיף 

(, והמענק הגלום בהן נובע מכך שבשנים האחרונות הריבית בשוק החופשי נמוכה בהרבה 2016 -ל
ביחס לעלות המימון של , 2015-בריבית על אג"ח מיועדות ב המענק הגלוםאומדן מהתשואה עליהן. 

-היא כ, היא אג"ח ממשלתית הנסחרת בשוק ההון, שמשלה לגיוס כסף מהציבורהחלופה העומדת בפני המ
ההטבה הגלומה ש היות 20.מיליארד שקל לקרנות הפנסיה ומיליארד שקל נוספים לביטוחי מנהלים 3

                                                 
פעמים השכר הממוצע במשק  4מהשכר ועד לתקרת שכר של  %7.5: הפרשות המעביד עד 2016-בלשכירים הטבות המס  16

החזר  %35-שקל בחודש(, זוכות ב 8700משכרו )ועד לתקרת שכר של  %7( פטורות ממס; הפרשות העובד, עד )הנמוך מביניהם
מס; קיים פטור מלא או חלקי )תלוי באופן משיכת הכספים( ממס רווחי הון על חסכונות פנסיוניים; קיים פטור ממס על קצבה 

( 2015שקל בחודש. אברמזון ושראל ) 8460קצבה המזכה שהיא ( מתקרת ה%67-)שיועלה בהדרגה עד ל %43.5פנסיונית בשיעור 
לאלה המשתכרים כי מאז הוחלה חובת ההפרשה לפנסיה לשכירים, הטבות המס נהפכו מיותרות. טענה זאת תקפה רק  טוענים

ם בהנחה שהציות לחובת ההפרשה לפנסיה מלא. במציאות, תמריצי המס עשוייעד תקרת חובת ההפרשה לפנסיה, וגם זאת 
מנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית להוות תמריץ לעובדים לעמוד על זכותם להפרשה פנסיונית מול המעסיק. 

בסקר שבוצע עבור מרכז המחקר והמידע של מהשכירים אינם מכוסים בביטוח פנסיוני.  14%( עולה כי 2012לסטטיסטיקה )
מהשכירים אינם מכוסים בביטוח  %12.6נסיה חובה( נמצא כי )לאחר החלתו של חוק פ 2014( בספטמבר 2014הכנסת )לוי, 

הינם עובדים בלתי מקצועיים. משקלם של העובדים הבלתי מקצועיים מתוך  %57.8פנסיוני. מבין אלו שאינם מבוטחים 
ידו כי מהשכירים שדיווחו כי אין להם הסדר פנסיוני הע %40בלבד. לפי הסקר,  %7.5השכירים שיש להם הסדר פנסיוני הוא 

 הסיבה העיקרית לכך היא שהסדר כזה לא הוצע להם במקום עבודתם.
 מיליארד שקל.  3.9-מהטבה זאת יש לקזז תשלום מס הכנסה במועד המשיכה הנאמד ב .239עמ'  (2014מדינת ישראל ) 17
( הראה כי העשירונים הנמוכים עשויים להיפגע עוד יותר בעקבות החלת החובה לחסוך לפנסיה עקב איבוד 2009) ברנדר 18

( כי חובת ההפרשה לפנסיה עלולה לפגוע 2011כתוצאה מכך, טען ברנדר ) זכאותם לקצבת הבטחת הכנסה לאחר פרישתם.
 בתעסוקה של עובדים בעלי כושר השתכרות נמוך.

 . 5.57%קיימות גם אגרות חוב ישנות יותר מסוג "מירון" הנושאות ריבית צמודת מדד של בתיק החיסכון  19
 . בביטוחי המנהלים, מדובר בתוכניות ישנות.183עמ'  (2014מדינת ישראל )מקור:  20
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 באופן דומה לבעלי השכר הנמוךבאג"ח מיועדות ניתנת באופן יחסי, בעלי השכר הגבוה נהנים ממנה 
ך לא מנוצלת ההזדמנות לנצל מכשיר פיננסי זה להיטיב יותר עם בעלי השכר , ובכא(2015)ספיבק, 

  21.הנמוך

 . דמי ניהול גבוהים, בעיקר לבעלי שכר הנמוך4.3
דמי הניהול, שלגובהם יש וא את תשומת הלב הציבורית בשנים האחרונות השמשך אחד הנושאים  

בשני ערוצים: דמי ניהול הנגבים כאחוז . דמי הניהול נגבים השפעה מהותית על היקף החיסכון הנצבר
הוטלו מגבלות של דמי  2013-מהחיסכון הצבור ודמי ניהול הנגבים כאחוז מההפקדות החודשיות לקרן. ב

. ההבדלים (2)לוח  קופות גמל וביטוחי מנהליםקרנות פנסיה,  –פנסיוני החיסכון הניהול מרביים במכשירי 
מהפקדות חודשיות הן מורכבות התשלום שמשלב דמי ניהול ו יםבתקרת דמי הניהול במכשירי חיסכון שונ

על החוסכים להעריך כמה הם ים מקש, מהחיסכון הצבור על פני שנים, בבעיה שנחשבת סבוכה גם כךהן ו
ומה ההשפעה שלו על החיסכון הצבור עת יפרשו  ,משלמים על השירות, האם מדובר במחיר תחרותי

 לגמלאות. 
דמי ניהול לרוב משלמים שכר נמוך בעלי ל דמי הניהול הוא כי עובדים מאפיין נוסף בהקשר ש 

אלף עובדים במשק משלמים  750 -, יותר מ2016. לפי נתונים שפרסם משרד האוצר באוגוסט גבוהים יותר
 לכךהסיבה העיקרית את תקרת דמי ניהול המותרת על פי חוק ומדובר בעובדים החלשים ביותר במשק. 

בחברות מבוססות נהנים מהתקשרות המעסיק עם חברת ניהול שכר גבוה המועסקים  עובדים בעלישהיא 
, העובדים בחברות בעלי שכר נמוךעובדים . ניהול ושירות אישיהבהסכם המעניק להם הנחה בדמי פנסיוני 

לרוב דרך סוכן ביטוח. לכן, לא רק שהם אינם זוכים  מנהלים את החיסכון הפנסיונימבוססות פחות, 
 22.בעמלת התיווך של סוכן הביטוח בדמי הניהול, אלא אף נושאיםלהנחה 

נחיתותם של העובדים החלשים  
יותר בכל הקשור למיקוח על דמי הניהול 
הביא את משרד האוצר לפעול להקמתן של 

"קרנות ברירת  –קרנות פנסיה מסוג חדש 
אלה הן  2016.23הפעילות מנובמבר  –מחדל" 

קרנות פנסיה לכל דבר שעובדים רשאים 
להצטרף אליהן באופן יזום, אך כמו כן 
יצורפו אליהן אוטומטית עובדים שלא בחרו 
קרן פנסיה. קרנות ברירת המחדל נבחרו 
במכרז שערך משרד האוצר והן מציעות דמי 
ניהול נמוכים מאוד ביחס לתקרה המותרת 

ד לפי נתוני משר 24וביחס לממוצע בענף.
האוצר, דמי הניהול הממוצעים ששולמו 

 %3.17-הסתכמו ב 2015-לקרנות הפנסיה ב
מהצבירה,  %0.28-מההפקדות השוטפות ו

                                                 
הגדיל את תמריץ )שלילי( נוסף שיש לקחת בחשבון הוא שבעלי הכנסות נמוכות המעוניינים לעבוד אחרי גיל הפרישה על מנת ל 21

הראה ששיעור המס  Andersen (2015) (.Auerbach et al., 2016הכנסתם עלולים לאבד זכאות לקצבאות שונות כתוצאה מכך )
, היות שגידול בהכנסתם, שבעקבותיו גדלה הקצבה הפנסיונית שלהם, 100%האפקטיבי על בעלי הכנסות נמוכות עשוי לעלות על 

מה שנערכה בנורבגיה והקטינה את שיעור המס האפקטיבי על פורשים הביאה לגידול גורם להם לאבד הטבות אחרות. רפור
 (.et al, 2016 Hernæsמשמעותי של התעסוקה בקרב מבוגרים )

יכולתו של מעסיק קטן ו/או מעסיק שעובדיו בעלי שכר נמוך להשיג הסכם לדמי ניהול נמוכים בערוץ ישיר מול חברות הניהול  22
מוגבלת יותר. באשר להתקשרות מול סוכן הביטוח, אותו סוכן עשוי לספק שירותי ביטוח נוספים למעסיק, שאינם קשורים 

ן הביטוח לגבות עמלות בסבסוד צולב, מעלה בעיית ניגוד עניינים מצידו של לביטוח הפנסיוני של עובדים. יכולתו של סוכ
 ( לסוגיה זו.2016ראו התייחסותו של דוח מבקר המדינה )המעסיק. 

 חברות הביטוח והמעסיקים התנגדו לרפורמה זאת, ועתרו לבג"ץ. העתירה נדחתה.  23
י ההשקעות מיטב דש והלמן אלדובי. קרן הפנסיה של מיטב במכרז לניהול הקרנות הם בת 2016שני הגופים שזכו באוגוסט  24

מההפקדות החודשיות. דמי הניהול שתגבה קרן הפנסיה של הלמן  1.31%-מהצבירה ו 0.01%דש תגבה דמי ניהול בשיעור של 
ר מכן מההפקדות החודשיות. הזכייה של מיטב דש והלמן אלדובי תקפה לשנתיים, לאח 1.49%-מהצבירה ו 0.001%אלדובי הם 

 שנים.  10-ייערך מכרז חדש בין מנהלי החיסכון הפנסיוני. דמי הניהול עבור המצטרפים לקרנות בשנתיים אלו יהיו תקפים ל

 

 מכשיר החיסכון

דמי ניהול מרביים 
 מההפקדה

דמי ניהול מרביים 
 מהחיסכון שנצבר

 %0.5 %6 קרנות פנסיה*

 %1.05 %4 ביטוח מנהלים

 %1.05 %4 קופת גמל**
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האתגר  25מהצבירה. %0.01-מההפקדות ו %1.5-ואילו קרנות ברירת המחדל מציעות דמי ניהול נמוכים מ
ואות תחרותיות למרות דמי של קרנות ברירת המחדל יהיה להוכיח לחוסכים שהן מסוגלות להגיע לתש

  26הניהול הנמוכים.
 

 מה משפיע על גובה הקצבה הפנסיונית ויחס התחלופה?. 5
 כרובד הנצבר הפנסיוני שהחיסכון כך מעוצבות בפרט ובישראל בעולם בכלל הפנסיה מערכות 

 מענה, לכן. הפרט של הדמוגרפיים והנתונים התעסוקה, ההכנסה במאפייני תלוי( השני הרובד) תעסוקתי

 ידע  דורש – פרישה בעת הפרט של הפנסיונית הכנסתו תהיה מה – הפנסיוני בתחום העיקרית השאלה על

 כניסתו גיל דהיינו ,שלו התעסוקה מאפייני על, על פני הקריירה התעסוקתית שלו הפרט של הכנסתו על

הנהוגות בישראל תלויות גם  DCפנסיות מסוג . שלו התעסוקתי על הרצף וכן ,פרישתו וגיל העבודה לשוק
בשיעור דמי הניהול , בין היתר בתשואה על רכיב החיסכון המושקע בשוק ההון ,במאפיינים נוספים

בהיעדר ידע . ח מיועדות בישראל"ובשיעור הקצאתן של אג, בגרעון או העודף האקטוארי של הקרן, הנגבים
חות ובתחזיות. בפרק זה יוצגו תוצאות של זה, ובעיקר כאשר מדובר בנתונים עתידיים, יש להשתמש בהנ

סימולציות שבוצעו בעזרת סימולטור פנסיוני שנבנה במיוחד למטרה זו, דהיינו לחיזוי גובה הקצבה 
 הפנסיונית של הפרט בהינתן מאפייניו הידועים והנחות על פרמטרים שאינם ידועים.

ירים שנכנסים בשנים אלו הצפויה לחוסכים צע וניתפנסיקצבה הבמטרה להעניק תמונה של ה 
לצורך כך . נדרש בשלב ראשון לחזות את הכנסתם של העובדים על פני שנות החיסכון, לשוק העבודה

, בעזרת אמידה של משוואות שכר וסימולציות, פרופילי שכר המתארים את השכר החודשי הצפוי של נוצרו
טיפוסים מייצגים של גברים ונשים בכל  פרופילים אלו נבנו בנפרד עבור. עובדים בכל אחת משנות עבודתם

מציג את הפרופילים. ניתן לראות  8תרשים  (.1 לאופן בניית הפרופילים ראו נספח) עשירון של שכר חודשי
 . שפערי השכר בין העשירונים הולכים ומתרחבים ככל שעולים במדרג השכר

יות לקרן פנסיה בכל אחת פרופילי השכר הוזנו לתוך מחשבון פנסיוני המחשב את ההפרשות השנת 
המחשבון מביא בחשבון . ואת צבירת החיסכון הפנסיוני על פני זמן, משנות העבודה כפונקציה של ההכנסה

ח מיועדות עד לתקרת "תשואה נצברת על התיק עם ההקצאה לאג, ניכוי דמי ניהול ודמי ניהול השקעות
ם ומבחני רגישות על כל הפרמטרים ניתוחים נוספי, והוא מאפשר הנחות שונות, 27ההקצאה הקבועה

כל שינוי של הנחות או פרמטרים משפיע על הקצבה הפנסיונית הצפויה לעובד החל  28.המוזנים לתוכו
היחס בין הקצבה הפנסיונית לבין הכנסתו האחרונה  – במועד פרישתו לגמלאות ועל יחס התחלופה שלו

שמור על רמת החיים שהיה רגיל בה לפני יחס זה מאפשר לבחון האם מצליח הגמלאי ל. בשוק העבודה
 . פרישתו מהעבודה

                                                 
חוסך שהגיע לגיל פרישה ומתחיל לקבל קצבת פנסיה ממשיך לשלם דמי ניהול על החיסכון הצבור. יתרה מכך, כושר המיקוח  25

הוא אינו רשאי לנייד את החיסכון שלו לקרן אחרת. לכן לא מן הנמנע שבאופן כללי דמי  של גמלאי מול קרן הפנסיה אפסי שכן
 הניהול לגמלאים גבוהים מאלו הנגבים מחוסכים שעדיין עובדים ויש להם היכולת להתנייד בין קרנות הפנסיה.

לא תגבה דמי ניהול סמליים או שלהקים קרן פנסיה ממלכתית ש ו( הציע2015אמסטרדמסקי ) וכן (2014פרמיסלר )ויצחקי  26
 תגבה דמי ניהול כלל.

27
, הקצאת אג"ח מיועדות תלויה בגיל 2017לפי המלצות הצוות להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני שנכנסו לתוקף ביולי  

ים אג"ח ( כולל49למרות זאת, גם היום חסכונות צעירים )עד  (.5.5.1-ו 4.1)לפירוט ראו סעיפים  50החוסך ומתחילה בגיל 
מתבצעת באופן הדרגתי על פני שנים.  %0-)טרום השינוי( ל %30-מיועדות. הסיבה היא כי ירידת האחזקה בקרב צעירים מ

תמהיל  ביניהםקצב הירידה של אג"ח מיועדות תלוי בגורמים רבים . 2044-תהליך זה, כך לפי דוח הצוות, צפוי להסתיים ב
לחזות נתונים  ביכולתנות בקרן ותמהיל גילאי המצטרפים והעוזבים. מאחר ולא היה הגילאים בקרן, שיעור ההצטרפות והעזיבו

  .אגרות חוב מיועדות גם לצעירים %30המשכנו להניח , ותהליך העדכון נעשה על פני שנים, אלו
. על בסיס המחשבון הפנסיוני מביא בחשבון את שיעורי ההפרשה לפנסיה )מעסיק, מועסק ופיצויים( ומאפשר שינויים בהם 28

ההפרשה החודשית, ניתן לחשב את הצבירה השנתית בתוספת התשואה לחיסכון. סכום זה מתווסף לצבירה הקיימת משנים 
המחשבון מאפשר שינויים בדמי ניהול וחישוב עלות דמי הניהול מצבירה ומהפקדות לשנה מסוימת בערכים נוכחיים קודמות. 

מאפשר שינויים בגיל הכניסה לעבודה, גיל היציאה משוק העבודה וגיל הפרישה, או מהוונים לערב תקופת הפרישה. המחשבון 
וכן שינויים בשיעורי האינפלציה, בשיעור התשואה הנומינאלית ובתמהיל התיק המנוהל. המחשבון מאפשר שינויים בתוכנית 

ת. ברירת המחדל של המחשבון הביטוחים כך שההקצאה בין עלויות הביטוח ליתרת ההפקדה המופנית לחיסכון יכולה להשתנו
חיסכון פנסיוני לצד ביטוח חיים )ריסק( ואובדן כושר עבודה. המחשבון מניח  –בסימולציות שיוצגו היא תכנית ביטוחים רגילה 

שנלקחו איזון אקטוארי שנתי אולם גם הנחה זו ניתנת לשינוי. המחשבון מניח מקדמי המרה לקצבה שונים לגברים ונשים 
 מדוחות חברות מנהלות עבור חוסכים שנכנסים כיום לשוק העבודה. 
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יחסי התחלופה החזויים  
לכל עשירון הכנסה מוצגים 

מוצגים  2בנספח  9.29בתרשים 
השכר האחרון , השכר הממוצע

הכוללת את , והקצבה הפנסיונית
, הרובד הבסיסי האוניברסלי

כלומר קצבת הזקנה מהביטוח 
הלאומי עבור חוסך עם זכאות 

כל ההכנסות המוצגות  30.מלאה
שכר ) בנספח הן הכנסות כלכליות

לפני תשלומי מיסים ( ברוטו
גם הקצבה . והפרשות פנסיוניות

  .ישה הינה קצבה ברוטובפר
באופן כללי ניתן לראות  

כי יחסי התחלופה בעשירונים 
הסיבה . הנמוכים גבוהים יחסית

לכך היא שברמות שכר נמוכות 
לקצבת הזקנה האוניברסלית 

יש משקל גבוה ( הרובד הבסיסי)
 31.יותר בסך הקצבה הפנסיונית

הירידה של יחס התחלופה עם 
עליית השכר מהירה יותר עבור 

אחת הסיבות לכך היא . נשים
שככל ששכרן של הנשים גבוה 
יותר, המשמעות הכספית של 
פרישתן בגיל צעיר יותר גדולה 
יותר. כלומר, נשים בעלות שכר 

מפסידות  62גבוה הפורשות בגיל 
הפרשות לפנסיה בשנים שבהם 

בנוסף,  .שכרן הוא הגבוה ביותר
הן מפסידות את התשואה 

ר הנצברת על החיסכון הצבו
שמגיע לשיאו בשנים אלו. 
כתוצאה מכך, שיעורי התחלופה 
של נשים בשלושת עשירוני השכר 

                                                 
סימולציה זאת מבוססת על פרופילי שכר עתידיים עבור עובדים שנכנסים כיום לשוק העבודה. הסימולציה מניחה כי הפרט  29

 6%ההפרשות הפנסיוניות הן: עבור נשים.  62-עבור גברים ו 67 –ופורש בגיל הפרישה לגמלאות  25נכנס לשוק העבודה בגיל 
, יתרת ההפרשה מופנית 85%השכר. רכיב החיסכון מתוך ההפרשה הוא  100%-פיצויים והן נגזרות מ 6%-מעסיקו 6.5%מועסק, 

 –מהצבירה  0.4%-מההפקדה ו 4%לכיסוי עלויות הביטוח הנכללות במסגרת ההשקעה בקרן הפנסיה. שיעור דמי ניהול הוא 
לאג"ח מיועדות הנושאות תשואה צמודת  30%התקשרות דרך סוכן. הקצאת הנכסים בתיק החיסכון היא דמי ניהול ממוצעים ב

מפעמיים השכר הממוצע במשק. התשואה הריאלית על יתרת התיק  20.5%. הקצאה זו מוגבלת לתקרה של 4.86%מדד של 
ינו גורע או מוסיף לחיסכון שנצבר. מקדמי . הקרן מאוזנת אקטוארית בכל שנה ולכן מנגנון האיזון האקטוארי א2% -נקבעה ל

( נתנו 2017ספיבק וצמח ) ההמרה לקצבה לפי מגדר נלקחו מדוחות חברות מנהלות עבור חוסכים שנכנסים כיום לשוק העבודה.
ת, ביטוי בסימולציות שערכו לשנות עבודה לא רציפות, והראו שזה פוגע ביחס התחלופה הפנסיוני בעיקר של בעלי הכנסות נמוכו

 ולכן מגדיל את אי השוויון בקצבה.
 . 50%ותוספת ותק מלאה של  2016שקלים במחירי  1531סימולציות אלו מביאות בחשבון קצבת זקנה חודשית ליחיד על סך  30
 .יש לזכור כי הסימולציה מבוססת על רציפות תעסוקתית ולכן אינה מביאה בחשבון אפשרות של משיכת כספי הפיצויים 31

ת תעסוקתית נפוץ יותר בקרב בעלי הכנסות נמוכות, וגם הסבירות למשיכת פיצויים במקרה של פיטורין גבוהה חוסר רציפו
העלייה בהכנסה. זוהי גם המסקנה של  םיותר לבעלי הכנסות נמוכות, כך שבפועל, ככל הנראה, יחסי התחלופה יורדים פחות ע

 ( הציע להטיל מגבלות הדוקות יותר על משיכת כספי פיצויים.2015( שביצע סימולציות דומות. אמסטרדמסקי )2016קריל )
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, בעוד ששיעורי 50%-העליונים נמוכים מ
-התחלופה של הגברים תמיד גבוהים מ

 יותר הארוכה החיים . גם תוחלת60%
המרה  מקדמי נגזרים שממנה, נשים של

יותר, פוגעת בגובה  גבוהים לקצבה
נית שלהן וביחסי הקצבה הפנסיו

 .התחלופה
יחסי תחלופה אלו מתקבלים  

עבור הנחות לא שמרניות בכל הקשור 
כך . למאפייני התעסוקה של הפרט

בסימולציה זאת הפרטים נהנים , למשל
משכר מבוטח הזהה לשכר ברוטו. בנוסף, 

 25 הם נכנסים לשוק העבודה בגיל
ושומרים על רצף תעסוקתי עד גיל 

ומכאן שהם אינם נדרשים , פרישה
למימוש מרכיב הפיצויים. ספק אם 

במיוחד בקרב  ,ה מציאותיותהנחות אל
עובדים לא מיומנים בעשירונים 

המשמעות היא כי גובה . התחתונים
הקצבה הפנסיונית ויחס התחלופה 
שנמצאו במודל הבסיסי מופרזים כלפי 

יחסי התחלופה , 30 בגיל, ניתן לראות כי בהנחה של כניסה מאוחרת יותר לשוק העבודה 9בתרשים . מעלה
נקודות אחוז לנשים מאשר  5-נקודות אחוז לגברים ו 6.5תר בשיעור ממוצע של הפנסיוניים נמוכים יו

 .25בתרחיש הבסיס שמניח כניסה לעבודה בגיל 
כתוצאה יחסי התחלופה השינויים ב ייבחנו השלכותיהם של מגוון שינויים בפרמטרים.בהמשך  

של הסימולציות היא  רתןמשקפים את ההשפעה של השינויים בפרמטר המדובר. מטמשינוי פרמטר כלשהו 
 להדגיש כיצד השינוי בפרמטר יחיד משפיע על יחסי התחלופה. 

 השפעות של שינויים בפרמטרים על יחס התחלופה  5.1

 העלאת גיל הפרישה לנשים 5.1.1
וזאת בכדי לאפשר לנשים  2017-גיל הפרישה לנשים אמור היה להתעדכן ב, 4כפי שצוין בפרק  

הפנסיוני שלהן ויחס התחלופה. נכון למועד כתיבת פרק זה, החקיקה בנושא נגנזה. להגדיל את החיסכון 
כתוצאה מהעלאת גיל הפרישה נובעת משנות העבודה הנוספות שבמהלכן הפנסיונית בקצבה  הגידול

מצבירת תשואה נוספת על החיסכון הצבור שמגיע לשיאו בפרישה ודחיית  וכן נצברות הפרשות פנסיוניות
לנשים  65אין פער מגדרי בגיל הפרישה, כך שהוא עומד על  OECD-נזכיר כי ברוב ארצות ה השימוש בו.

את יחס , בדומה לגברים, מגדילה 67-של נשים לכי העלאת גיל הפרישה ניתן לראות  9בתרשים ולגברים. 
 בכל עשירוני ההכנסה. נקודות אחוז  10-שלהן בשיעור משמעותי של כ התחלופה
 לנשים מאשר לגברים יותר טובים תחלופה ליחסי תביא וגברים נשים של רישההפ גילאי השוואת 
הסיבה היא שהכנסת הנשים בכל העשירונים נמוכה מהכנסת  .התחתונים ההכנסה עשירוני בחמשת

הגברים, וככל שההכנסה נמוכה יותר, הקצבה הפנסיונית נקבעת יותר על ידי קצבת הזקנה האוניברסלית 
ר על ידי החיסכון הפנסיוני )הרובד השני(, כך שהקצבאות נוטות להיות יותר )הרובד הראשון( מאש

 ככל היא תעסוקתי לרצף באשר ההנחה כי לציין חשוב זאת עם שוויוניות מאשר ההכנסות טרם הפרישה.
 הנחה. לידות בשל נקטע מהנשים חלק של התעסוקתי שהרצף היות, נשים במיוחד עבור חזקה הנראה

 יחסית נשים של התחלופה יחס את מקטינה הייתה נשים של עבודה שנות פחות של יותר מציאותית
 32.התחלופה וביחס שלהן הפנסיונית בקצבה ופוגע מוסיף לנשים יותר מוקדם פרישה שגיל כמובן.  לגברים

                                                 
ההתנגדות להמשך העלאת גיל הפרישה לנשים מבוססת על הטענה שנשים רבות פורשות גם כך לפני גיל הפרישה ולכן הכנסתן  32

ל גברים, הראו שהחלטות הפרישה של נשים גמישות בהרבה מאלה ש Jousten and Lefebvre (2016) תיפגע קשות. אולם,

67דחיית הפרישה של נשים לגיל 
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 של לפנסיה ההפרשה שיעורי העלאת 5.1.2
 והמועסק המעסיק
 קיבוצי הסכם נחתם 2016 בפברואר 

 לבין העסקיים הארגונים נשיאות בין כללי
 הגדלת ועיקרו, הכללית העובדים הסתדרות

 שינוי. במשק פנסיוני לביטוח התשלומים שיעורי
 הן פנסיוני לביטוח הגדלת ההפרשה כולל זה

 ,האחוז במחצית המועסק מצד והן המעסיק מצד
 לתוקף שנכנס ,השינוי(. 3לוח ) פעימות בשתי

 1% של לגידול הביא ,2017 בתחילת במלואו
 .העובדים של החודשית הפנסיונית בהפרשה
 ההפרשה שיעורי מבחינה של השפעת 

 של הגדלה על יחסי התחלופה עולה כיהמוגדלים 
 17.5%-הכולל )מ ההפרשה בשיעור נקודת אחוז

 בכל התחלופה את יחסי מגדילה (18.5%-ל
 נקודות כשתי של בשיעור, ההכנסה עשירוני

 גם. לגברים אחוז נקודות וכשלוש אחוז לנשים
 יותר חזקה הגברים על ההשפעה, זה במקרה

 פורשים הם, יותר גבוה שלהם שהשכר היות
 לתקרה עד ההפרשה שיעור גם הגדלה נוספת של .יותר נמוך שלהם ומקדם ההמרה לקצבה יותר מאוחר

 אחוז נקודות כשתי דומה של בשיעור התחלופה ביחסי מביאה לגידול – 6%לעומת  7% – בחוק המותרת
 עד לפנסיה הפרשותיהם את עצמאית שיגדילו שחוסכים ומכאן, לגברים אחוז נקודות ושלוש לנשים

 .לקצבה מתוספת המותר ייהנו למקסימום

 ההון לשוק החשוף החיסכון רכיב על בתשואה שינויים 5.1.3
-כ. ההון לשוק הגבוהה חשיפתו הוא בישראל הפנסיוני החיסכון של המבניים המאפיינים אחד 

 (30%) ההפקדה יתרת. הסחירים הנכסים במחירי לתנודתיות וחשוף ההון בשוק מושקע מהחיסכון 70%
 הנחת של הרבה משמעותה מכאן. 33(4.1סעיף  ורא – 2017)עד יולי  מיועדות חוב באגרות מושקעת
 של ריאלית נקבעה תשואה, אחרת במקרים שצוין למעט, הסימולציות בכל. הצבור החיסכון על התשואה

 של המובנים וחסרונותיהם התשואה של הגדולה השפעתה בשל אולם, לשמרנית נחשבת זאת תשואה. 2%
 אינם ובכך ממוצעת שנתית תשואה מניחים פיננסים מחשבונים. מתבקשת השמרנות ,פיננסים מחשבונים

 כיום. הנצברת מהתשואה שעשויה לגרוע ,ההון בשוק בהשקעה המובנית התנודתיות את בחשבון מביאים
 לגיל ההשקעות תיק הרכב את מתאים זה מודל, קודם שפורט כפי. יליאני'הצ המודל בישראל מיושם
 על שנצברה מהתשואה לגרוע עשויים, השוק במצב מתחשבים ואינם גיל לפי הנעשים, אלו שינויים. החוסך

 גיל לפי מיועדות ח"אג בהקצאת לשינויים מדיניות קובעי המלצות גם. מסוימים שוק החיסכון בתנאי
 .החיסכון תנודתיות את להגביר יכולים(, הבא בסעיף יפורט) החוסך

                                                                                                                                                        
על פי  ומושפעות בין השאר גם מתמריצי הפרישה, כך שסביר שנשים תדחינה את פרישתן כתוצאה מהעלאת גיל הפרישה.

מהנשים בגילים הרלוונטיים צפויות להיפגע  8%-(, רק כ2016ניתוחי דוח הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים )
הציעו להפעיל, במקביל להעלאת גיל הפרישה, מדיניות לעידוד  Sohlberg and Yutav (2017) מהותית מהעלאת גיל הפרישה.

 ,Góraתעסוקת מבוגרים. מכל מקום, ככל שנדחית ההחלטה על העלאת גיל הפרישה, כך גדל המחיר הכלכלי של דחייה זאת )
ה לתוחלת החיים היא דוגמה למנגנון הצמדת גיל הפרישלהצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים.  הציע( 2003ששינסקי )(. 2014

(. מספר מדינות Fall, 2015התאמה אוטומטי של המערכת הפנסיונית, שיתרונו הגדול הוא ניתוקו משיקולים פוליטיים )
 באירופה כבר מיישמות מנגנון כזה.

ה לקרן פנסיה חדשה רכיב החיסכון החשוף לשוק ההון עשוי להיות גדול יותר אם ההפרשה החודשית גבוהה מתקרת ההפקד 33
. מעל תקרה זאת, מופנית יתרת ההפקדה לקרן משלימה אשר אינה כולל אגרות חוב 2016-שקל, נכון ל 3880 מקיפה, שהיא

, רק פרטים 2017שהיו בתוקף עד יולי מיועדות. לפי פרופילי השכר שנבנו בעבודה זו, ולפי תנאי ההקצאה של אג"ח מיועדות 
 תקרת ההפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה. מהעשירון העליון מגיעים ל
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 שונים תרחישים עבור הסימולציות 
. 10בתרשים  מוצגות( ריאלית) תשואה של

 ולשם, 2% של תשואה מניח הבסיס תרחיש
 תשואות המניחים תרחישים מוצגים השוואה

 לתשואה כי לראות ניתן .4%-ו 3% ,1% של
 לשוק החשוף החיסכון רכיב עבור המתקבלת

 התחלופה יחס על משמעותית השפעה יש ההון
 וגדולה לינארית אינה זו השפעה. הפנסיוני

 מנגנון עקב, יותר גבוהה שהתשואה ככל יותר
 יותר גדולה ההשפעה ,כן כמו. דריבית הריבית

 שמשך יותר וחסכונות גדולים בחסכונות
לכן . יותר ארוך ההון לשוק שלהם החשיפה
 התחלופה בקרב יחס על התשואה השפעה
, העשירונים ובכל התשואה הנחות בכל, גברים
 כי לראות ניתן, כך .נשים של מזו יותר חזקה
 2%-ל 1% של שנתית ריאלית מתשואה מעבר

 יחס את החיסכון תגדיל שנות לאורך
אחוז  נקודות 3.4-ב נשים של התחלופה

 5.2-ב גברים של התחלופה יחס ואת, בממוצע
 יחס את תגדיל החיסכון שנות לאורך 3%-ל 2% של ריאלית מתשואה מעבר. אחוז בממוצע נקודות

 6.7 של בשיעור גברים של התחלופה יחס ואת, אחוז בממוצע נקודות 4.3 של בשיעור נשים של התחלופה
 בשיעור נשים של התחלופה יחס את תגדיל 4%-ל 3%ריאלית של  מתשואה מעבר .אחוז בממוצע נקודות

 . אחוז בממוצע נקודות 8.7 של בשיעור גברים של התחלופה יחס ואת, אחוז בממוצע נקודות 5.4 של

 דמי ניהול 5.1.4
מבין הגורמים המשפיעים על גובה  

הקצבה הפנסיונית, דמי הניהול הוא הגורם 
היחיד שגובהו ידוע מראש. לכן, דמי הניהול 
מהווים מרכיב חשוב במיקוח בין קרנות הפנסיה 
לבין חוסכים בודדים, ועדי עובדים או מעסיקים 

אה מכך קיימת שונות גדולה בדמי גדולים. כתוצ
 11הניהול שמשלמים חוסכים שונים. תרשים 

תוספת ליחסי התחלופה מציג סימולציות של ה
 כפונקציה של גובה דמי הניהול בקרנות הפנסיה

 –דמי הניהול המרביים המותרים כיום יחסית ל
דמי ניהול ממוצעים )תרחיש הבסיס(, דמי ניהול 
נמוכים, הנהוגים בהסכמים בין קרנות הפנסיה 
לבין מעסיקים גדולים, ודמי ניהול בקרן ברירת 

 34מחדל.
ניתן לראות שהפערים ביחסי התחלופה  

בין חוסכים שמשלמים את דמי הניהול המרביים 
לאלה שמשלמים דמי ניהול נמוכים מגיעים לכדי 

נקודות אחוז עבור נשים ושש נקודות אחוז  ארבע
עבור גברים. המשמעות היא שיכולת מיקוח מול 
קרנות הפנסיה עשויה להשפיע משמעותית על 

                                                 
 0.2%-מההפקדות ו 1.75%מהצבירה. דמי ניהול נמוכים הם  0.4%-מההפקדות ו 4%בתרחיש הבסיסי הם ניהול הדמי  34

דמי הניהול בקרן ברירת המחדל הם דמי הניהול בקרן מהצבירה.  0.5%-מההפקדות ו 6%דמי ניהול מרביים הם . מהצבירה
 . מהצבירה 0.001%-מההפקדות ו 1.31%, יטב דשברירת המחדל של מ
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5.2%5.4%

4.3%

3.4%

גברים נשים גברים נשים גברים נשים
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גובה הקצבה הפנסיונית. מעבר מדמי 
ניהול נמוכים לקרן ברירת מחדל עשוי 
להגדיל את יחס התחלופה בכשתי 
נקודות אחוז לנשים ושלוש נקודות 

כמובן, חובת ההוכחה אחוז לגברים. 
מוטלת על קרנות ברירת המחדל 
לייצר תשואות תחרותיות עם הקרנות 

 האחרות.
על מנת להמחיש את  

החשיבות של גובה דמי הניהול, 
מציג את הערך המהוון של  12תרשים 

דמי הניהול המשולמים לקרן הפנסיה 
ניתן  35לאורך הקריירה התעסוקתית.

לראות כי ההבדלים בין היקף 
התשלומים לדמי הניהול של חוסכים 
המשלמים דמי ניהול שונים מגיעים 
לעשרות אלפי שקלים ברמות השכר 
הנמוכות ולמאות אלפי שקלים 
ברמות השכר הגבוהות. דמי הניהול 
המצטברים של הנשים נמוכים מאלה 
של הגברים בכל רמת דמי ניהול ובכל 

כתוצאה מכך שהשכר עשירון, וזאת 
הממוצע של הנשים על פני תקופת 
העבודה נמוך יותר וכן מכך שהן 

 פורשות מוקדם יותר. 
מציג את שיעורי  13תרשים  

דמי הניהול המצטברים מתוך 
החיסכון הפנסיוני המצטבר. דמי 

 %0.4-מהפקדות ו %4ניהול של 
מהצבירה לאורך שנות החיסכון 

בממוצע מתוך  %15.7-יסתכמו ב
חיסכון הצבור עבור נשים בכל ה

בממוצע  %17.7העשירונים, לעומת 
 –עבור גברים. בדמי הניהול המרביים 

 –מהצבירה  %0.5-מההפקדות ו %6
יסתכם משקלם של דמי הניהול מסך 

בממוצע עבור  %20.3-החיסכון ב
בממוצע עבור גברים.  %22.4-נשים ו

על  %1.75דמי ניהול נמוכים של 
ל הצבירה ע %0.02-ההפקדות ו

בממוצע מתוך  %9.6יצטברו לכדי 
 %10.8-החיסכון הצבור עבור נשים ו

בממוצע עבור גברים. דמי ניהול של 
מהצבירה  %0.001-מהפקדות ו %1.31

                                                 
עלות דמי הניהול חושבה עבור דמי הניהול מהפקדה ומצבירה. מדובר בעלות המצטברת של דמי הניהול, כלומר העלות  35

 השנתית עבור כל שנת חיסכון מהוונת לגיל הפרישה. העלות אינה כוללת את דמי הניהול המשולמים בתקופת הגמלאות.

5.7%

10.7%

17.7%

22.2%

5.1%

9.4%

15.7%

19.9%

קרנות
ברירת מחדל

דמי ניהול
נמוכים

תרחיש בסיס דמי ניהול
מרביים

גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים

דמי ניהול
 גברים-מרביים 

תחתון 2 3 4 5 6 7 8 9 עליון

עשירוני הכנסה

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

0

דמי ניהול
 גברים-נמוכים 

דמי ניהול
 נשים-מרביים 

דמי ניהול
 נשים-נמוכים 
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בממוצע  %5.7-מתוך החיסכון הצבור עבור נשים בכל העשירונים, וב %5-לאורך שנות החיסכון יסתכמו בכ
משלמים חלק גדול יותר מהחיסכון הפנסיוני שלהם כדמי ניהול, אם  עבור גברים. בנוסף, בעלי שכר נמוך

 כי הירידה בשיעור דמי הניהול מהחיסכון עם העלייה בשכר אינה חדה.

  מיועדות חוב איגרות הקצאת 5.1.5
 עבור מהוות הגנה, המקיפות החדשות הפנסיה קרנות עבור המונפקות ,המיועדות החוב אגרות 

 30% בשיעור של יתה, ההקצאה הי2017עד יולי  36.ההון בשוק הנכסים במחירי החוסך מפני תנודתיות
מפעמיים השכר   20.5%עד לתקרת הפרשה של , הן עבור חוסכים והן עבור פורשים החיסכון, מסך

 37.הממוצע במשק
 בישראל. הנכסים הפיננסיים במחירי חדות ירידות עמו הביא 2008 בשנת ההון בשוק המשבר 
 הוודאות להגברת הצוות" של מה שהוביל להקמתו, משמעותי פרישה נפגעו באופן לפני שהיו חוסכים
 המשך השפעת את הצוות בחן, ראשון בשלב 38.מסקנותיו את 2015 בדצמבר שהגיש ,"הפנסיוני בחיסכון

 של הגידול קצבי את בחשבון מביא שהוא תוך הממשלתי, החוב ניהול גמישות עלהמיועדות  ח"האג הנפקת
 להמשך מניעה מבחינת הסכומים הגלובליים, אין כי מצא הצוות. בקרנות מספר העמיתים ושל הנכסים
 . 2017עד יולי  נהוגיםשהיו  בשיעורי ההקצאה מיועדות ח"אג של הנפקתן

, 2017שהייתה בתוקף עד יולי  במתכונת מיועדות ח"של אג ההקצאה אם בחן בשלב השני, הצוות 
כדי לענות על שאלה   .ביותר היעילה ההקצאה היא מיועדות לחוסכים ופורשים,אג"ח  30%הקצאה של 

תחת החלופות  ואת הוודאות והיציבות של תשלומי הקצבה הפנסיוני יחס התחלופה זאת בחן הצוות את
בהגיע  גם אליו חשוף הפנסיוני שהחיסכון התנודתיות קריטריון הוודאות והיציבות נובע מןהשונות. 

 להרחבה) ההון בשוק מושקע )באופן עקרוני( עדיין שלו הצבור מהחיסכון 70% שכן, פרישהלגיל  החוסך
 שבחן שבחלופות לכך הסיבה זו "(. דורי הבין לסבסוד כפתרון לפנסיונרים מיועדות"ח אג" 3 תיבה ראו

המיועדות, שהתשואה עליהן מובטחת, בחסכונות של  החוב אגרות שיעור להגדלת ניתן דגש, הצוות
  וסכים המבוגרים.  הח

הצוות בחן ארבע חלופות, שהמשותף לכולן הוא הסכום הגלובלי של אג"ח מיועדות שהממשלה  
 :תצטרך להקצות

 אחיד בשיעור מיועדות חוב איגרות הקצאת: המצב הקיים( –)להלן  2017עד יולי  קייםשהיה  המצב .א
 הממוצע השכר מפעמיים 20.5% של הפרשות לתקרת מן ההפרשות לחיסכון פנסיוני עד 30%של 

 . במשק
 לתקרת עד לחוסכים ותיקים ולפנסיונרים צעירים מחוסכים מיועדות חוב איגרות הסטת: גיל חלופת .ב

 . במשק הממוצע השכר מפעמיים 20.5% של הפרשות
 ייהנו לא 50 גיל עד חוסכים. גיל לפי דיפרנציאלי באופן המיועדות החוב אגרות יוקצו, זאת בחלופה

 ועבור 30% ההקצאה תהיה פרישה גיל ועד 50 מגיל חוסכים עבור. מיועדות חוב אגרות מהקצאת
 החוסך צעיר בגיל כי הוא זאת ההצדקה לחלופה, הצוות לפי.  60%-ל ההקצאה תגדל פנסיונרים

 השקעה באמצעות יותר גבוהות תשואות עבורו להשיג ניתן ולכן החיסכון לתנודתיות יחסית אדיש
 ירידת שכן תשואה לסיכוני מאוד רגיש הפנסיונר, הקצבה קבלת בשלב, זאת לעומת .ההון בשוק

 תאומץ אם כי מציין הצוות. שלו החיים וברמת מיידית בקצבה לפגיעה מובילה הנכסים מחירי
 50עד גיל  לחוסכים המיועדות החוב אגרות ששיעור כך הדרגתי יהיה ההתאמה תהליך, זאת חלופה

 ח"אג הקצאת לחלוטין תיפסק 2044 בשנת. 2038 שנת עד 15%-ומ 2027 שנת עד 25%-מ יפחת לא
 .50עד גיל  לחוסכים מיועדות

 מן ההפרשות לחסכון פנסיוני עד 40%של  אחיד בשיעור מיועדות חוב איגרות הקצאת: שכר חלופת .ג
 . במשק הממוצע מהשכר 20.5% נמוכה יותר של הפרשות לתקרת

 טוב ההון בשוק התנודתיות בפני עצמם על להגן מסוגלים גבוה שכר ישבעל היא זו לחלופה ההצדקה
היות שבסבירות גבוהה יותר הם ייהנו ממקורות הכנסה נוספים לאחר , נמוך שכר בעלי מאשר יותר

                                                 
ר שבתשואות הנוכחיות בשוק ההון האג"ח המיועדות נותנות תשואה מובטחת גבוהה יחסית, כך שמעבר להבטחת יש לזכו 36

ימשיכו להיות נמוכות, כך שייתכן שמדובר בשוק ההון תשואה מדובר בסובסידיה לחוסכים. כמובן שאין ודאות שהתשואות 
 בסובסידיה זמנית.

 . 2016שקל במחירי  373880 

 (. 2015"דוח הצוות להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני" )38 
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 של יותר גבוהה מהקצאה ייהנו נמוך שכר שבעלי ראוי הפרישה, כמו למשל הכנסות מרכוש, ולכן
 .מיועדות ח"אג

 של הפרשות לתקרת עד לפנסיונרים צעירים מחוסכים מיועדות חוב איגרות הסטת: משולבת חלופה .ד
 .במשק הממוצע מהשכר 20.5%
 גיל לפי המיועדות החוב איגרות הקצאת את משנה שהיא )בכך הגיל חלופת בין משלבת זאת חלופה

 יותר גבוהה הקצאה ומאפשרת ההפקדה תקרת את מנמיכה שהיא )בכך השכר חלופת ובין החוסכים(
 מהקצאת ייהנו לא 50 גיל עד חוסכים זאת בחלופה. מיועדות( ח"אג מוקצות בהן הגיל בשכבות

 פנסיונרים ועבור, 40% ההקצאה תהיה פרישה גיל ועד 50 בני חוסכים עבור. מיועדות חוב אגרות
 .60%-ל ההקצאה תגדל

 ופורשים 30 בגיל העבודה לשוק הנכנסים חוסכים עבור השונות ההקצאות תוצאות את בחן הצוות 
 – לשנה 1.5% של בשיעור שגדלות ברוטו של הכנסה התחלתיות רמות בשלוש נבחנו אלו חוסכים. 67 בגיל

(. שקל 19200) הממוצע השכר ופעמיים( שקל 9600) הממוצע השכר(, שקל 5000) הממוצע מהשכר כמחצית
 15% של הקצאה, כלומר. שלהן הביניים במצב רק המשולבת והחלופה הגיל לחלופת תוצאות הציג הצוות

 גיל ועד 50 מגיל לחוסכים( שכר חלופת) 40% או( גיל חלופת) 30% של הקצאה, 50 לגיל מתחת לחוסכים
, בהמשך המובאת ההצגה, לכן. תכנית לפנסיונרים ותהבא התקרה לפי 60% של והקצאה, פרישה

בהתאם לכל חלופה נקבעה הנחה על התשואה המושגת בשוק ההון  .אלו ביניים היא למצבי גם מתייחסת
על יתרת החיסכון )"הרכיב החופשי"(. לתשואה על יתרת החיסכון משמעות גדולה לגובה החיסכון הנצבר 
ומכאן ליחסי התחלופה הפנסיוניים שיתקבלו. בשל היכולת המוגבלת לחזות את התשואה, נבחנו שלושה 

המשמעות של  .10-ה והאחוזון, 25-ה )תשואה חציונית(, האחוזון 50-אחוזון השיעורי תשואה חלופיים: ה
 התשואות יהיו גבוהות מתרחיש זה. הוועדה 50%הנחת תשואה באחוזון החמישים היא שבהסתברות של 

 שהתשואה להסיק ניתן מהתוצאות אולם, הסימולציות נבחנו בהן התשואות התפלגות את ציינה לא
 יסשעמדה בבס החציונית

 על מהתשואה גבוהה הסימולציות
 .(5.4%-כ) מיועדות ח"אג

על סמך ההנחות לגבי  
שיעורי תשואה והכנסות, הצוות 
חישב את יחסי התחלופה ערב 
הפרישה ואת תנודתיות הקצבה. 
הפרטים שפורסמו מאפשרים 
לשחזר את החישובים של יחסי 
התחלופה אולם לא של תנודתיות 
הקצבה. בהמשך יוצגו יחסי 
התחלופה שחושבו מחדש 
 ותנודתיות הקצבה שדיווח הצוות.  

 תוצאות מוצגות 4ח בלו 
 תחת סימולציות שבוצעו של

 בדוח מפורטות שהן כפי ההנחות
 יחס של על פי הקריטריון 39.הצוות

בכל  נמצא כי, התחלופה הפנסיוני
רמת הכנסה ותחת שלוש הנחות 

 השכר התשואה שנבחנו, חלופת

                                                 
)ראו  1.5%של שנתי רמות שכר התחלתיות העולות בקצב גידול  3סימולציות אלו בוחנות יחס תחלופה ותנודתיות הקצבה לפי  39

ופרישה בגיל  30בגיל (. סימולציה זו נעשתה לגברים בלבד ומניחה כניסה לשוק העבודה 2בנספח  "מאפייני הכנסה" -13.2לוח נ.
לפיצויים. ההפרשות לפיצויים משקפות הנחה כי החוסך משך  3%-מהמעסיק, ו 6%מהמועסק,  5.5%. שיעורי ההפרשה הם: 67

מהצבירה. כמו כן, יש לשים לב כי  0.3%-מההפקדה ו 3.4%את כספי הפיצויים על פני תקופת העבודה. שיעור דמי הניהול הם 
שה שימוש בעבודה זו מביא בחשבון את הצבירה רק בשנות העבודה ללא הצבירה בתקופת הגמלאות, המחשבון הפיננסי שבו נע

וזאת בניגוד לסימולטור בו השתמש הצוות. בנוסף, הקצבה החודשית ויחסי התחלופה הם במונחי הכנסה כלכלית )קצבה 
 קנה מהביטוח הלאומי.ברוטו(, לפני תשלומי מיסים והם כוללים את הרובד הראשון, כלומר את קצבת הז

 

  

 תחלופהיחס 

 
 חלופה

שכר 
 התחלתי

תשואה 
 חציונית

תשואה 
 25אחוזון 

תשואה 
 10אחוזון 

סטיית תקן 
 של הקצבה

 5.6% 57.1% 60.3% 65.5% 5,000 הקייםא. המצב 

 9,600 52.7% 47.4% 44.2% 5.6% 

 19,200 45.7% 40.4% 37.2% 5.6% 

 3.2% 55.1% 58.9% 65.1% 5,000 ב. גיל

 9,600 52.2% 46.0% 42.2% 3.2% 

 19,200 45.2% 39.0% 35.2% 3.2% 

 4.4% 58.7% 61.4% 65.9% 5,000 ג. שכר

 9,600 53.1% 48.6% 45.8% 4.4% 

 19,200 45.7% 40.8% 37.7% 6.8% 

 3.2% 57.0% 59.1% 65.2% 5,000 ד. משולבת

 9,600 52.4% 46.2% 44.1% 3.2% 

 19,200 45.2% 38.9% 36.7% 5.6% 
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פער קטן לעומת עדיפה, שכן היא מייצרת את יחסי התחלופה הגבוהים ביותר, אם כי לעיתים מדובר ב
 יחס התקבל חציונית תשואה הנחת תחת התחלתי ממוצעת שכר ברמת למשל כך .האחרות החלופות
 52.2%, כיום הקיימת בהקצאה 52.7% של תחלופה יחסי לעומת, השכר בחלופת 53.1% של תחלופה
. גדל השכר חלופת של יתרונה, יותר נמוכה תשואה הנחת תחת. המשולבת בחלופה 52.4%-ו הגיל בחלופת

 ,45.8% הוא 10-ה באחוזון ותשואה ממוצעת התחלתי שכר רמת עבור השכר בחלופת התחלופה יחס
 . המשולבת בחלופה 44.1%-ו הגיל ובחלופת כיום הקיימת בהקצאה 44.2% לעומת

בעלת  תהיה השכר חלופת, (4גבוהות מהחציונית )שאינן מוצגות בלוח  תשואה ברמות כי יש לציין 
 ח"באג הנצבר מהחיסכון יותר גדול שיעור מעגנת שהיא היות החלופות, תחלופה נמוך משארשיעור 

 התיק יתרת על שהתשואה ככל, עקרוני נמוכה מהתשואה בשוק ההון. באופן עליהן שהתשואה מיועדות
 תשואה המניב ההון לשוק יותר גבוהה חשיפה מאפשרת שהיא מאחר עדיפה, הגיל חלופת, יותר גבוהה
 40.המיועדות ח"לאג יחסית יותר גבוהה

של  התקן סטיית כי עולה ובהתאם למצופה, הצוות, שביצע מהסימולציות, הקצבה תנודתיות לגבי 
 הקצאה מניחה זאת חלופה שכן שנבחנו, החלופות מבין( 3.2%) ביותר הנמוכה היא הגיל בחלופת הקצבה

 הקצאת שיעור בו, הקיים המצב. שפרשו חוסכים של ההשקעות מתיקי 60%בשיעור של  מיועדות ח"של אג
של  ביותר הגבוהה התקן סטיית הוא בעל( 30%) ביותר הנמוך לפנסיונרים הוא המיועדות אגרות החוב

 הגיל בחלופת מאשר יותר נמוכה ההקצאה תקרת בהן, המשולבת ובחלופה השכר בחלופת. 5.6% – הקצבה
 תקרת, זו שכר ברמת. היא הגדולה ביותר ותרבי הגבוהה השכר רמת עבור התקן הקיים, סטיית ובמצב

 שבבסיסה, השכר בחלופת. יותר נמוכה המיועדות בפועל החוב אגרות הקצאת ולכן אפקטיבית, ההפרשות
הנמוכה  השכר ברמות התקן סטיית, והפרישה החיסכון שנות כל אג"ח מיועדות לאורך 40% של הקצאה

 בה המשולבת, בחלופה. 6.8% היא של הקצבה התקן הגבוהה, סטיית השכר ברמת. 4.4% היא והממוצעת
 הנמוכה והממוצעת השכר ברמות התקן סטיית ,60% הוא לפורשים המיועדות החוב אגרות הקצאת שיעור

 .5.6% היא של הקצבה התקן סטיית הגבוהה, השכר , ואילו ברמת3.2% היא
כי חלופת הגיל עדיפה.  הפנסיוניהצוות להגברת הוודאות בחיסכון על סמך תוצאות אלה, הסיק  

זאת עקב העובדה כי אמנם ברמות תשואה נמוכות יחס התחלופה שלה נמוך יותר, אולם היא מקטינה 
משמעותית את הסיכון של גובה הקצבה. מחברי מסמך זה חולקים על מסקנה זו וסבורים שיש להעדיף 

לשנה אינה  5%אה חציונית של את חלופת השכר, וזאת ממספר סיבות. סיבה אחת היא שהנחת תשו
נראית ריאלית לאור מצב השווקים הפיננסיים בעשור האחרון. בתשואות נמוכות יותר, היתרון של חלופת 

סיבה נוספת נעוצה בחשיפה הגבוהה יחסית של החיסכון  .יותר השכר מבחינת יחס התחלופה גדול
סוים מקטינה במקביל את החלק החופשי הפנסיוני לשוק ההון. הגדלת ההקצאה של אג"ח מיועדות בגיל מ

בחיסכון ועלולה להיות הרסנית לחוסכים שבמקרה הגיעו לאותו גיל לאחר מפולת בשוק ההון. חלופת הגיל 
תמנע מחוסכים אלה את האפשרות להחזיר את הפסדי ההון. יש לציין כי את יתרונה של חלופת הגיל 

לת הרכיב הסולידי תוך הקטנת הרכיב המסוכן בהקטנת תנודתיות הקצבה ניתן להשיג באמצעות הגד
 .2016בתיק החסכונות של הפורשים, בדומה למודל הצ'יליאני שיושם בישראל בתחילת 

 החוב אגרות בהקצאת הגלומה ההטבה קשורה בחלוקת השכר בחלופת התומכת נוספת נקודה 
מההפרשות לחיסכון מוחלטים, כלומר באחוזים  ולא יחסיים בערכים נעשית זו הקצאה. המיועדות

. ההקצאה סך מתוך מיועדות ח"אג של גדולה יותר הקצאה מקבל יותר גבוהה שהכנסתו חוסך, כך. פנסיוני
בהקצאת  השוויון אי, העליון בעשירון רק אפקטיבית( הממוצע השכר פעמיים) ההפרשה הואיל ותקרת

 יותר גבוהה הקצאה שמאפשרות, המשולבת והחלופה השכר חלופות(. 5לוח ) ניכר העשירונים בין ההטבה
 בהקצאת ההטבה השוויון אי את מקטינות, התקרה הפחתת בשל החוסכים למרבית מיועדות ח"אג של

החשיבות של נקודה זו גדולה אף יותר בהינתן הרגרסיביות המובנית  .הגיל ולחלופת הקיים למצב יחסית
על פי דו"ח הצוות, ההקצאה של אג"ח מיועדות לפנסיונרים בחלופת הגיל  41במערכת הפנסיונית בישראל.

                                                 
 . 50קביעה זו נכונה עוד יותר עבור חלופת הגיל במצב הסופי שלה. כלומר הקצאה של אג"ח מיועדות רק מגיל  40
הסדרי הפנסיה בישראל הינם רגרסיביים, שכן מקדמי הקצבה להמרה אינם מתחשבים במתאם החיובי בין רמת ההכנסה  41

. כך, לבעלי הכנסות נמוכות וגבוהות אותו מקדם המרה לקצבה, בעוד שבעלי (2017)ששינסקי וגוטליב,  לבין תוחלת חיים
הכנסות נמוכות מאופיינים בתוחלת חיים נמוכה יותר ולכן מסבסדים את הקצבאות הפנסיוניות של בעלי ההכנסות הגבוהות. 

ראל, היא רגרסיבית, שכן עובדים גם העובדה שגיל הפרישה הוא אחיד ללא קשר לענף התעסוקה ולשנות עבודה, כפי שנהוג ביש
לא מיומנים, בעלי הכנסות נמוכות, העובדים בעבודות פיזיות ו/או שוחקות, מתקשים לעבוד בגיל מבוגר וגיל הפרישה 

דנו בבעייתיות הקשורה  Hansen et al.-Brønnum (2017) וכן Ayuso, Bravo and Holzmann (2016) האפקטיבי שלהם נמוך יותר.
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( תיעשה 60%ובחלופה המשולבת )
על רכיב החיסכון שנמצא בקרנות 
פנסיה מקיפות חדשות. כך, חלופות 
אלה הינן רגרסיביות במהותן, שכן 
עובדים לא מיומנים הנמנים עם 
העשירונים הנמוכים, מאופיינים 

יותר מגיל  םמוקדבגיל פרישה 
הפרישה הרשמי. מצב בו הקצאת 
האג"ח המיועדות מתחילה בגיל 
חמישים, מונעת מעובדים אלה 
ליהנות ממלוא ההטבה הגלומה 
באג"ח המיועדות במקרה של 
פרישה מוקדמת. רק בחלופות בהן 
ההקצאה של אג"ח מיועדות קבועה 
)המצב כיום וחלופת השכר(, לא 

ם תהיה פגיעה בעובדים שפרשו קוד
 לגיל הפרישה הרשמי.

בנוסף לנימוקים אלו, לאור  
מאפייניה של מערכת הפנסיה 
בישראל, שהינה מופרטת ברובה, 

המבליטים את מאפיינים  –קטן יחסית  אוניברסליחשופה לתנודתיות השווקים הפיננסים, וכוללת רובד 
מעורבותה המצומצמת של המדינה בקביעת עתידם הפנסיוני של אזרחיה יחסית למדינות מפותחות 

חשוב ומתבקש שגם בתיקי החיסכון הפנסיוני של חוסכים צעירים יחסית יהיה רכיב סולידי,  –אחרות 
כים בהקצאת אג"ח ( תומ2017גם ששינסקי וקאליר ) מובטח, פרוגרסיבי וקבוע לאורך כל שנות החיסכון.

מיועדות תוך התחשבות בהכנסה. הם מציעים שני מודלים חלופיים. המודל האחד דומה לחלופה 
המשולבת שבה בעלי שכר נמוך יותר מקבלים הקצאה גבוהה יותר של אג"ח מיועדות. המודל השני מציע, 

לי שכר נמוך. בעזרת בנוסף, שתופחת התשואה על אג"ח מיועדות וכך ניתן יהיה להקצות יותר מהן לבע
סימולציות של יחסי תחלופה לאורך כל התפלגות התשואות, הם מראים שהצעותיהם עשויות להקטין את 
ההסתברות שבעלי הכנסות נמוכות יגיעו לגיל פרישה עם קצבה נמוכה, וכן להבטיח חלוקה שוויונית יותר 

 של ההטבה הגלומה באג"ח המיועדות.
 

  

                                                                                                                                                        
בהטרוגניות של תוחלת החיים והציעו פתרונות להפחתתה. בנוסף לכך, חוסר רצף תעסוקתי שמקטין את הקצבה הפנסיונית 

 ב(.2015; ספיבק, 2014שכיח יותר בקרב בעלי הכנסות נמוכות )בוורס, 

 חלופה משולבת חלופת שכר חלופת גיל המצב כיום עשירון

  
מצב 
 ביניים

מצב 
 סופי

 

מצב 
 ביניים

מצב 
 סופי

1  4.2% 4.2% 4.2%  5.0% 4.9% 5.3% 

2  5.6% 5.7% 5.6%  6.8% 6.6% 7.1% 

3  6.1% 6.1% 6.1%  7.3% 7.2% 7.7% 

4  6.5% 6.5% 6.5%  7.8% 7.7% 8.2% 

5  8.2% 8.3% 8.2%  9.9% 9.7% 10.4% 

6  9.1% 9.1% 9.1%  10.9% 10.7% 11.4% 

7  10.7% 10.8% 10.7%  12.4% 11.9% 12.5% 

8  12.5% 12.5% 12.6%  13.1% 12.5% 12.5% 

9  16.5% 16.8% 17.1%  13.4% 13.7% 12.5% 

10  20.5% 20.0% 19.8%  13.6% 15.2% 12.5% 
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 . סיכום6

נושא שנמצא  – בעולם בכלל ובישראל בפרט ת הפנסיהותמונה רחבה של מערכ עבודה זו מציגה 
בנושא, קובעי המדיניות  של התעניינותבעשורים האחרונים גברה הבקדמת הבמה בסדר היום הציבורי. 

עיקרם עלייה בתוחלת החיים וירידה בשיעורי שם יכתגובה לתהליכים דמוגרפיוהוחלו רפורמות מקיפות, 
והולך. למגמה זאת  גדל. תהליכים אלו גורמים לכך ששיעור הגמלאים ביחס לכוח העבודה (2)פרק  הילודה

על יציבות המערכות הפנסיוניות וגובה  , ובמיוחדשיעורי הצמיחהעל על הפעילות הכלכלית ו השלכותיש 
אלו הביאו את קובעי המדיניות לתור אחר שינויים שיבטיחו כי  השלכותהקצבה שתתקבל בגמלאות. 

ויוכלו למלא את  ,ערוכות להתחזקות המגמות הדמוגרפיותיהיו רכות הפנסיה יהיו בנות קיימא, מע
 תפקידן במניעת עוני בקרב קשישים.

 OECD-מדינות האחת מ. כל מפותחות ומאפייניהןהפנסיה במדינות  ותמערכ הוצגו 3בפרק  
צבה פנסיונית אוניברסלית קהוא  לפחות. הרובד הראשוןרבדים י נמבנה פנסיוני המורכב מש האימצ

מבוססת על הפרשות הקצבה פנסיונית נוספת הוא  הביטוח הלאומי. הרובד השני על ידיהממומנת 
החוסכים מהכנסתם. רובד זה יכול להיות מנוהל במסגרת ציבורית או פרטית. למרות מבנה הרבדים 

 3תיבה 
 מיועדות לפנסיונרים כפתרון לסבסוד הבין דוריאג"ח 

( של החיסכון הפנסיוני לשוק 70%המבנה של מערכת הפנסיה בישראל, החושף את חלק הארי ) 
ההון, נתקל באתגר משמעותי בשנים האחרונות, שבהן סביבת הריבית נמוכה. הסיבה היא מנגנון 

גובה הקצבה  .אי למשך שארית חייוהגמליקבל ההמרה של החיסכון הפנסיוני לקצבה החודשית ש
שיניב ארוכת הטווח התשואה  על סמך תחזית שלתוחלת החיים, המקובלות על להנחות  בנוסףנקבע, 

"ריבית כתחזית לתשואה העתידית, משתמשות קרנות הפנסיה ב החיסכון הצבור בשנות הפרישה.
 . 4%על ידי אגף שוק ההון באוצר , שנקבעה על התחשיבית"

 4%חשיבית זו נקבעה בימים בהם סביבת הריבית הייתה גבוהה יותר וריבית של ריבית ת 
, ריבית זאת 2008שיקפה תשואה על נכסים פיננסיים חסרי סיכון. אולם מאז המשבר הפיננסי של 

נחשבת גבוהה יחסית לריביות חסרות הסיכון במדינות מערביות לרבות ישראל. מצב בו הקצבה 
בית גבוהה ממה שמשיג החיסכון הצבור בפועל מביא לכך שחוסכים מחושבת על סמך תחזית רי

מי שמסבסד את תוספת . שפורשים בשנים האחרונות מקבלים קצבה גבוהה ממה שבפועל צברו
 *התשואה הם החוסכים הצעירים.

הפנסיוני הייתה לרכך את בעיית  בחיסכון הוודאות להגברת הצוות אחד המניעים להקמת 
ולנסות ולמנוע גירעונות אקטוארים בקרנות הפנסיה. יישום של המלצת הצוות על הריבית התחשיבית 

הקצאה גבוהה יותר של אג"ח מיועדות לפנסיונרים )חלופת הגיל( יקטין את החלק החופשי בתיקי 
החיסכון של הפורשים. בכך, הנחת התשואה של הריבית התחשיבית תהיה רלוונטית רק לחלק זה, ובכך 

עם זאת, לחלופת הגיל מספר חסרונות, כפי שפורטו לעיל, ואין ערובה לכך  **ין דורי.יקטן הסבסוד הב
 ***.שהיא תבטל לחלוטין את הסבסוד הבין דורי ותשפר את מצבם של החוסכים הצעירים

 

 
את קצבאות הפורשים בתקופת הפרישה. אולם עדכון זה לא נעשה באופן  לקרנות הפנסיה יש את האפשרות לעדכן *

קטיבי. מכאן, שאם בתקופת הזמן שבין ערב הפרישה ועד לעדכון התקבלו קצבאות גבוהות בשל הנחת הריבית רטרוא
התחשיבית, תוספת הקצבה שניתנה לפנסיונרים נגרעה מחשבונותיהם של החוסכים בקרן ויצרה סבסוד בין דורי. עודד 

על הפחתת הריבית התחשיבית. ההערכות אז היו שריג, בכהונתו כמפקח על שוק ההון במשרד האוצר, ניסה לפרסם הוראה 
את הפנסיה של עמיתים הנמצאים לפני פרישה ותבטל או תרכך את הסבסוד הבין דורי. אולם,  10%-כי הוראה זאת תפחית ב

 הוראה זאת לא זכתה לתמיכתו של שר האוצר דאז, יאיר לפיד, והיא נגנזה
 עשויים לרכך את בעיית הסבסוד הבין דורי. ,2018בינואר  שנכנסו לתוקף, במנגנוני חישוב הקצבאותבנוסף, שינויים  **

הקצאה גדולה יותר של אג"ח מיועדות לא מבטלת לחלוטין את הסבסוד הבין דורי אלא מקטינה את הרכיב של החיסכון  ***
וימים של תשואה, במקביל, קטן רכיב האג"ח המיועדות לחוסכים צעירים. בתרחישים מס .הפנסיוני המופנה לשוק ההון

חלופה זאת לא תיטיב בהכרח עם הצעירים אלא רק תפרוש את הפגיעה בהם לאורך כל שנות החיסכון וייתכן שאף תגדיל 
 את הפגיעה.

 
 
 
. 
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 הבדלים אלה. במדינות שונות צבירת הזכויותאופן מערכות הפנסיוניות וין הב הבדליםם מיקיי ,הרווח
ממאפיינים שונים של המשקים ושל האוכלוסיות כמו המבנה הדמוגרפי ונטיות החיסכון של  יםנובע

גם  יםנובע ההבדליםהאידיאולוגיה הכלכלית הרווחת. אולם מו ,מאפייניה של מערכת הרווחהמהאזרחים, 
 יחיד וגורף.  ממורכבותה של השאלה הפנסיונית המאתגרת את עיצובו של פתרון

המורכבת מרובד בסיסי של הביטוח  בישראל,מערכת הפנסיונית מוצגים המאפיינים של ה 4בפרק  
המורכב בעיקר  ,חובה , שכיום הינוורובד שני הלאומי )קצבת הזקנה, כולל השלמת הכנסה לזכאים(

(. אחד המאפיינים הבולטים של מערכת הפנסיה בישראל היא הישענותה DCמפנסיה תעסוקתית צוברת )
הנובע  ןסיכוהשווקים הפיננסים. ה שלהרחבה על שוק ההון באופן שחושף את החיסכון לתנודתיות 

 מועד הפרישהמביאה לכך שלעם התקרבות החוסך לגיל פרישה. חשיפה זאת  ךגדל והול מחשיפה זו
הקצבה שתתקבל גובה וודאות לגבי האי , וכן היא מגדילה את סופיעל החיסכון ה השפעה משמעותית

 בגמלאות. 
קרן פנסיה.   –וצר החיסכון המרכזי במתמריצים וההטבות ה של המאפיין השני הוא הרגרסיביות 

 ,לצד הצורך הברור בקצבה חודשית שתאפשר קיום בכבוד בגמלאות ,הקושי של הפרטים לחסוך לפנסיה
יניות בישראל לעצב מערכת פנסיונית הכוללת תמריצים לחיסכון. אולם, הטבות אלו הביאו את קובעי המד

ההכנסה של  המגדילות אתכך למשל, הטבות המיסוי  .יחסית גבוה בעלי שכרבעיקר עם חוסכים  ותטיבימ
 הטבות המיסויגם אינם מגיעים לסף המס. שנמוך  בעלי שכרהחוסך אינן רלוונטיות עבור עובדים 

תמריץ נוסף  הקצבה הפנסיונית גדלות ככל ששיעור המס השולי של החוסך גבוה יותר. אתהמגדילות 
 תשואה בעלותבעקיפין דרך הנפקת אג"ח מיועדות  נתשנית תכספי הטבההמגולם בחיסכון הפנסיוני הוא 

עד לתקרה הנעשית אפקטיבית רק בעשירון לחיסכון הפנסיוני . אג"ח אלו מוקצות באופן יחסי מובטחת
ניתן וראוי היה להשתמש במכשיר זה לחלוקה את מלוא ההטבה.  ההעליון ומכאן שרק עשירון זה ממצ

 פרוגרסיבית יותר של ההטבה.
הפנסיה  בתחוםכי המדיניות  , ניתן להסיקהתמריצים לחיסכון פנסיוני רגרסיבייםשמכיוון  

נמוך  ששכרםבפרט לעובדים בסיסית לכל עובד, ו ת קצבה פנסיוניתמחמיצה את מטרתה העיקרית: הבטח
מיועדות תאפשר ההחיסכון הפנסיוני שלהם נמוך. הקצאה פרוגרסיבית של אגרות החוב כתוצאה מכך ו

נהירים ם , תמריציבנוסף לכךנמוך. פנסיוני לבעלי חיסכון מפני הסיכונים בשוק ההון הגנה גדולה יותר 
. במצב המעסיק מולמיצוי זכויותיהם  ומפתים היו יכולים לעודד עובדים בעלי שכר נמוך לוודא את

, למרות החלתו של חוק פנסיה חובה, ישנם עובדים שכירים שהסדר פנסיוני אינו מוצע להם במקום הקיים
 שכר נמוך. עלי עובדים במדובר בהעבודה. לרוב 

בוחן את גובה הקצבה הפנסיונית של עובדים שונים בהשוואה להכנסתם האחרונה )יחס  5פרק  
של הפרט על  לשכרומספר הנחות באשר התחלופה הפנסיוני( בעזרת מחשבון פנסיוני. המחשבון מבוסס על 

חיסכון כמו ה ניהול ומאפייני כמו גיל הפרישה ורציפות התעסוקה, פני זמן, מאפייני התעסוקה שלו
בהשוואה למחשבונים פנסיוניים אחרים שנעשה . מיועדות"ח לאג ההקצאה דמי ניהול, ושיעור, התשוא

טיפוסי עובדים, המייצגים את  20של  השכרבהם שימוש בספרות, נעשה כאן שימוש באומדנים של פרופילי 
 . , על פני הקריירה התעסוקתיתהשכרמלוא טווח 

גברים בכל עשירון הכנסה. מאלה של נמוכים ם נמצא כי יחסי התחלופה הפנסיוניים של נשי 
בכל עשירוני ההכנסה, ומכאן שהן מפרישות מגברים נשים משתכרות בממוצע פחות הסיבה לכך היא ש

בנוסף לכך, תוחלת החיים של נשים ארוכה יותר, ולכן מקדם ההמרה לקצבה שלהן  וחוסכות פחות.פחות 
לנשים, כפי שנהוג  יל פרישה נמוך יותרן יחסית לגברים. גגבוה יותר, וגם זה מקטין את גובה הקצבה שלה

מגדילה את הקצבה . העלאת גיל הפרישה בקצבה הפנסיונית של נשיםפגיעה נוספת  מהווה, כיום
 כתוצאה וכן ,משנות העבודה הנוספות שבמהלכן נצברות הפרשות פנסיוניות כתוצאהנשים  להפנסיונית ש

בו. השוואת גיל  מצבירת תשואה נוספת על החיסכון הצבור שמגיע לשיאו בפרישה ודחיית השימוש
הפרישה של נשים לזה של גברים עשוי לשפר משמעותית את יחס התחלופה של נשים, וברמות השכר 

 הנמוכות יחסית אף להגדיל אותו מעבר לזה של גברים.
והפחתת  כמו העלאת שיעורי ההפרשה לפנסיה ,וניםשינויי מדיניות שסימולציות נוספות שבחנו  

על  פחותנמצאו כמשפיעים  ,, המשפיעים באופן חיובי על יחסי התחלופה והקצבה הפנסיוניתדמי הניהול
 נשים. לשגם בשל גיל הפרישה המוקדם  , בין השארלגברים יחסיתנשים 
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לופה פנסיוניים הוא אופן ות של יחסי תחסימולציאמצעי מדיניות משמעותי נוסף שנבחן בעזרת  
הצוות להגברת הוודאות  בעזרת הסימולציות נבחנו ההמלצות שלמיועדות. אגרות החוב ההקצאת 

)חלופת הגיל(. התוצאות מראות  בהקצאת האג"חבסופו של דבר בחיסכון הפנסיוני והשינוי שאומץ 
פן פרוגרסיבי לפי רמת שייתכן שעדיף היה לאמץ את חלופת השכר ולהקצות את האג"ח המיועדות באו

השכר. היתרונות העיקריים של חלופת השכר הם יחסי תחלופה פנסיוניים גבוהים יותר, בעיקר בתרחיש 
של תשואות נמוכות בשוק ההון, וחלוקה שוויונית יותר של ההטבות הגלומות בהקצאת האג"ח המיועדות. 

ת החוסכים, על חשבון הפחתת למרבי הקצאה גבוהה יותר של אג"ח מיועדות חלופת השכר מאפשרת
ת אגרות הקצאחלוקת ההטבות הגלומות בב השוויוניותאת  מגדילה. בכך היא התקרה לבעלי השכר הגבוה

כמו כן, חלופה זאת היא היחידה מבין אלה שנבחנו שאינה פוגעת בעובדים בעבודות המיועדות.  החוב
 מאוחרים.  פיזיות ו/או עבודות שוחקות, המתקשים להמשיך לעבוד בגילים
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 : אמידת פרופילי שכר1נספח 
אחד האתגרים הניצבים בפני הערכה של גובה הקצבה הפנסיונית של פרטים שעדיין לא פרשו הוא  

אומדן השכר העתידי. חוקרים שעסקו בכך בעבר נהגו לקבוע שכר התחלתי כלשהו לעובד ולהניח גידול של 
שימוש באומדנים של פרופיל השכר של עובדים שונים על פני מספר אחוזים מידי שנה. בעבודה זו נעשה 

משך הקריירה התעסוקתית שלהם, באמצעות רגרסיה חצי לוגריתמית של השכר החודשי על גיל העובד 
, והאוכלוסייה ששימשה 2013ומשתנים נוספים. הנתונים נלקחו מסקר הוצאות משקי הבית לשנת 

 42לגברים(. 67-לנשים ו 62ועד לגיל פרישה ) 25שהוגדר מגיל  ,שכירים בגיל העבודהלאמידה כללה את ה
השימוש בנתוני חתך לשם חיזוי של שכר עתידי מניח במובלע שבהינתן מאפיינים נצפים, הגידול השנתי 

 בשכר של עובד נתון שווה לפער השכר בין שני עובדים זהים שהפרש הגילים ביניהם הוא שנה אחת.
 :אשנאמדה הימשוואת הרגרסיה  

log(wage) = β
0
 + β

1
age + β

2
age2 + β

3
workhours + β

4
student + β

5
female + β

6
Arab + β

7
marriage 

           + β
8
education + β

9
center + β

10
profession + β

11
sector + β

12
manager*age + β

13
manager*age2 + u 

על השכר באופן לא ליניארי, ( משפיע ageהגיל ). העובדברוטו של החודשי הינו השכר  wageכאשר  
שעות עבודה שבועיות. הוא מספר   workhoursהמשתנה כך שנכלל ברגרסיה גם משתנה הגיל בריבוע.

נשוי, כאשר  לעובדהוא משתנה דמי   marriedהוא משתנה דמי לפרט לומד. המשתנה   studentהמשתנה
אחת. משתנה ההשכלה  סיסת בלקבוצ ו( אוחדניםאלמ ים או, גרושים)רווק אלו שאינם נשואים

(educationהוא אוסף משתנ )השכלה כאשר קבוצת הבסיס היא ללא בגרות. מקדמים נאמדו רמת דמי ל י
, תואר ראשון, שני ושלישי. לא אקדמייםרמות ההשכלה: בגרות, לימודים גבוהים  חמשעבור 

כל שאר המחוזות . כזלעובדים המתגוררים במחוזות תל אביב והמרהינו משתנה דמי   centerהמשתנה
כולל בתוכו חמישה משתני דמי המתארים את משלח היד  professionהמשתנה אוחדו לקבוצת בסיס אחת. 

. קבוצת הבסיס במשתנה זה היא עובדים לא מיומנים. נאמדו מקדמים עבור חמש קבוצות העובדשל 
 43.ניים ועובדי תעשיה מיומניםאקדמאים, פקידים, עובדי מכירות ושירותים, עובדים טכו נוספות: מנהלים

והוא כולל בתוכו ארבעה משתני דמי. קבוצת הבסיס היא  העובדמתייחס לענף בו מועסק   sectorהמשתנה 
, וקמעונות יה ונאמדו מקדמים עבור ארבעה ענפים נוספים: תחבורה ותקשורת, מסחריענף התעש

היות שהדגש ברגרסיה הוא על התלות של השכר בגיל, נכללו  44.שירותים עסקיים, וענף שירותים כללי
משתני אינטראקציה של הגיל והגיל בריבוע עם משתני משלח היד והענף, אולם מרבית המקדמים של 
משתני האינטראקציה לא היו שונים מאפס באופן מובהק ולכן הושמטו מהרגרסיה. בסופו של דבר נמצא 

משפיע על פרופיל השכר לפי הגיל, ולכן רק משתני האינטראקציה  כי רק המשתנה של משלח יד אקדמאי
 של הגיל והגיל בריבוע עם משתנה זה נכללו בגרסה הסופית.

. ממקדמי הגיל והגיל בריבוע ניתן להסיק שהשכר עולה עם 1.1תוצאות הרגרסיה מוצגות בלוח נ. 
העבודה השבועיות. נשים  הגיל אך בקצב הולך ופוחת. כמו כן השכר החודשי גדל עם מספר שעות

פחות מיהודים. אנשים נשואים  8%פחות מגברים, וערבים משתכרים בממוצע  21%משתכרות בממוצע 
יותר מתושבי הפריפריה. השכר  10%נשואים, ותושבי מרכז הארץ משתכרים -יותר מלא 10%משתכרים 

                                                 
 ידועים.   לא היו ענףאו  יד משלח תעודה, משפחתי, סוג מצב על הנתונים פרטים שעבורם הושמטו 42
ובדי ניקיון, עובדי מטבח, מכבסות, עובדי קטיף, שליחים, ע הינם מיומנים לא הינן: עובדים היד משלחי של ההגדרות 43

פרטים אשר אקדמאים הוגדרו כ שאוחדו. יד משלח של קבוצות שתי הם מנהלים ואקדמאים סדרנים, חדרנים, עובדי אריזה.
משלח ידם דורש מיומנות הדורשת תואר אקדמי רלוונטי. למשל, ביולוגים, כימאים, מהנדסים, שופטים, פסיכולוגיים, רואי 

פקידים הינם  חשבון, עובדי הוראה וכו'. קבוצת המנהלים כוללת מנהלים בכירים, מנהלים כלליים, ומזכירי רשויות מקומיות.
משלח יד מכירות  , מנהלי חשבונות, פקידי בנק, מחסנאים, עובדי דואר, ועובדי מזכירות.פקידי מס הכנסה, משרד הרישוי

בשירותי אוכל והארחה, מלונאות, עובדי ביטחון וסוכני  כל את כל סוגי המוכרים, סיטונאים, זבנים, עובדיםושירותים כולל 
כנים ובעלי משלח יד נלווה, המבצעים משימות מכירות של שירותים פיננסים. עובדים טכניים הינם הנדסאים, טכנאים, סו

הינם עובדי תעשייה מיומנים טכניות ומשימות דומות הקשורות למחקר וליישום של מושגים ושיטות מדעיים או אומנותיים. 
 למשל רתכים, עובדי בניין, מפעילי ציוד חפירה, שרברבים, עובדי דפוס, פועלי יצור, ונהגים.

קה הינן: תעשיה כוללת את ענפי החקלאות, ייעור, כרייה וחציבה, תעשיה וחרושת, אספקת חשמל ההגדרות של ענפי התעסו 44
בסיווג הכלכלי של הלמ"ס בסקר זה(. ענפי תחבורה ותקשורת הם ענפי תחבורה ואחסון מידע  1-6גז, מים ביוב ובינוי )קבוצות 

וקמעונות כולל מסחר סיטונאי וקמעונאי ותיקון כלי  בסיווג הכלכלי של הלמ"ס בסקר זה(. מסחר 10-ו 8ותקשורת )קבוצות 
בסיווג הכלכלי של הלמ"ס בסקר זה(. ענף  11-12רכב. שירותים עסקיים כוללים שירותים פיננסים, ביטוח ונדל"ן )קבוצות 

ירותי השירותים כולל כל מה שלא נכלל בקבוצות אחרות: אירוח ואוכל, שירותים מקצועיים, שירותים מדעיים וטכניים, ש
ניהול ותמיכה, מנהל מקומי מנהל ציבורי וביטחון, חינוך, בריאות ורווחה, אמנות ובידור, שירותים אחרים, עבודה במשק בית, 

 בסיווג הכלכלי של הלמ"ס בסקר זה(. 13-21, 9ארגונים וגופים חוץ מדינתיים )קבוצות 
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גדל עם רמת ההשכלה, והוא גבוה יותר בענף 
ר ענפי המשק, השירותים העסקיים מאשר בשא

כאשר גם בענף התחבורה והתקשורת השכר גבוה 
יחסית. לגבי משלחי היד, המנהלים והאקדמאים 
מובילים את טבלת השכר החל מסוף שנות העשרים 
שלהם, והפער בינם לבין משלחי יד אחרים מתרחב 

גם בעלי משלחי יד טכניים  45עם הגיל והוותק.
לחי משתכרים יותר מאחרים, ואחריהם באים מש

 היד הפקידותיים.
עובדים טיפוסיים על בסיס הנתונים אופיינו  

בהתפלגות השכר החודשי, כל עשירון המייצגים 
 םעובדי טיפוסי 20סה"כ  – לגברים ולנשים בנפרד

. טיפוסים אלו נבדלים בשעות העבודה (2.1)לוח נ.
המגורים, מחוז השבועיות שלהם, מצבם המשפחתי, 

ני והענף בו הם מועסקים. מאפיי םמשלח יד
בקרב  ניםהטיפוסים נקבעו לפי שכיחות המאפיי

 מגדר. של התפלגות השכר, לפי עשירון בכל הפרטים 
על בסיס מקדמי הרגרסיה ומאפייני  

הצפוי לכל אחת הטיפוסים, חושב לכל טיפוס השכר 
הפרישה. השכר  גילועד  25מגיל  –שנות העבודה מ

היות שהוא הינו נומינאלי, באופן זה שהתקבל 
כדי להגיע לערכים מחושב על בסיס נתוני חתך. 

 0.9%של  שיעורבהשכר הנומינאלי הועלה ים יריאל
הממוצע של השכר לשנה, שהוא שיעור הגידול 

עשורים שהסתיימו בתחילת ההריאלי על פני שני 
באופן זה נבנה פרופיל השכר הצפוי על פני  2015.46

 העובדים. הקריירה התעסוקתית לכל אחד מטיפוסי
  

                                                 
 זאת עקב העובדה שהמשתנה הרלוונטי נכלל באינטראקציה עם הגיל. 45
 נתוני בנק ישראל. 46

סטיית 
 תקן

מקדם 
 משתנה רגרסיה

 חותך *6.5316 (0.12419)

 גיל *0.0351 (0.00584)

 גיל בריבוע *0.0003- (0.00007)

 שעות עבודה שבועיות *0.0249 (0.00054)

 סטודנט 0.0249-   (0.02267)

 אישה *0.2130- (0.01374)

 ערבי *0.0823- (0.01970)

 נשוי *0.1025 (0.01414)

 מרכז הארץ *0.0965 (0.01248)

 תעודת בגרות *0.0646 (0.01851)

 אקדמית-תעודה לא *0.1114 (0.02020)

 תואר ראשון *0.2409 (0.01953)

 תואר שני *0.3576 (0.02350)

 תואר שלישי *0.4122 (0.05268)

 מנהלים ואקדמאים *0.9165- (0.20222)

 פקידים *0.3173 (0.03428)

 מכירות ושירותים *0.1265 (0.03047)

 משלח יד טכני *0.4542 (0.03212)

 עובדי תעשיה מיומנים *0.1130 (0.03192)

 תחבורה ותקשורת *0.0840 (0.02341)

 מסחר וקמעונות *0.1122- (0.02285)

 שירותים עסקיים *0.1514 (0.03091)

 שירותים אחרים *0.1179- (0.01812)

 מנהלים ואקדמאים*גיל *0.0692 (0.00966)

 מנהלים ואקדמאים*גיל בריבוע *0.0007- (0.00011)

 0.51 R  בריבוע 

 מספר תצפיות 8,521 
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שעות 
 עבודה

מצב 
 השכלה משפחתי

אזור 
 ענף משלח יד מגורים

 וני נשיםעשיר

 שירותים אחרים מכירות ושירותים פריפריה ללא בגרות נשואה 23.89 1     

 אחריםשירותים  מכירות ושירותים פריפריה ללא בגרות נשואה 33.55 2

 שירותים אחרים מכירות ושירותים פריפריה בגרות נשואה 37.65 3

 שירותים אחרים מכירות ושירותים פריפריה בגרות נשואה 38.26 4

 שירותים אחרים אקדמאים-מנהלים פריפריה תואר ראשון נשואה 38.75 5

 שירותים אחרים אקדמאים-מנהלים פריפריה תואר ראשון נשואה 39.20 6

 שירותים אחרים אקדמאים-מנהלים פריפריה תואר ראשון נשואה 39.49 7

 שירותים אחרים אקדמאים-מנהלים מרכז תואר ראשון נשואה 39.98 8

 שירותים אחרים אקדמאים-מנהלים מרכז תואר שני נשואה 42.76 9

 שירותים אחרים אקדמאים-מנהלים מרכז תואר שני נשואה 45.95 10

 גברים וניעשיר

 שירותים אחרים מכירות ושירותים פריפריה ללא בגרות נשוי 27.02 1     

 שירותים אחרים מכירות ושירותים פריפריה ללא בגרות נשוי 38.98 2

 שירותים אחרים עובדי תעשיה מיומנים פריפריה ללא בגרות נשוי 42.59 3

 תעשייה עובדי תעשיה מיומנים פריפריה ללא בגרות נשוי 45.06 4

 תעשייה עובדי תעשיה מיומנים פריפריה ללא בגרות נשוי 46.50 5

 תעשייה עובדי תעשיה מיומנים פריפריה ללא בגרות נשוי 47.84 6

 שירותים אחרים אקדמאים-מנהלים פריפריה ללא בגרות נשוי 48.94 7

 שירותים אחרים אקדמאים-מנהלים פריפריה תואר ראשון נשוי 48.21 8

 שירותים אחרים אקדמאים-מנהלים פריפריה ראשון תואר נשוי 48.92 9

 שירותים אחרים אקדמאים-מנהלים מרכז תואר שני נשוי 50.23 10
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 תוצאות מפורטות של הסימולציות: 2נספח 

 
 

  

 

שכר ממוצע 
ברוטו על 

פני תקופת 
 העבודה

שכר 
 אחרון

קצבה 
חודשית 

 בגמלאות

יחס 
תחלופה 

 פנסיוני

 וני נשיםעשיר

   1 3,233 3,999 3,850 96.3% 

2 4,113 5,088 4,273 84.0% 

3 4,860 6,012 4,632 77.1% 

4 5,972 7,388 5,167 69.9% 

5 7,179 8,918 5,737 64.3% 

6 10,189 12,658 7,179 56.7% 

7 10,974 13,767 7,188 52.2% 

8 14,973 18,604 9,300 50.0% 

9 19,178 23,973 11,234 46.9% 

10 20,768 25,962 11,964 46.1% 

 גברים וניעשיר

   1 4,440 5,437 5,125 94.3% 

2 5,983 7,326 6,108 83.4% 

3 6,459 7,909 6,412 81.1% 

4 6,909 8,461 6,699 79.2% 

5 8,735 10,697 7,862 73.5% 

6 9,611 11,769 8,420 71.5% 

7 11,349 13,898 9,528 68.6% 

8 13,208 16,285 10,670 65.5% 

9 17,501 19,750 13,181 66.7% 

10 22,226 25,242 16,000 63.4% 

 
 
 

 

שכר ממוצע 
ברוטו על 

פני תקופת 
 העבודה

שכר 
 אחרון

קצבה 
חודשית 

 בגמלאות

יחס 
תחלופה 

 פנסיוני

 וני נשיםעשיר

   1 3,372 3,999 3,617 90.4% 

2 4,291 5,088 3,976 78.2% 

3 5,070 6,012 4,281 71.2% 

4 6,230 7,388 4,735 64.1% 

5 7,521 8,918 5,241 58.8% 

6 10,675 12,658 6,475 51.2% 

7 11,782 13,767 6,628 48.1% 

8 16,076 18,604 8,514 45.8% 

9 20,715 23,973 10,308 43.0% 

10 22,433 25,962 10,961 42.2% 

 גברים וניעשיר
   

1 4,633 5,437 4,747 87.3% 

2 6,243 7,326 5,599 76.4% 

3 6,740 7,909 5,862 74.1% 

4 7,210 8,461 6,110 72.2% 

5 9,115 10,697 7,118 66.5% 

6 10,029 11,769 7,602 64.6% 

7 11,842 13,898 8,561 61.6% 

8 13,877 16,285 9,637 59.2% 

9 18,729 19,750 12,131 61.4% 

10 23,937 25,242 14,806 58.7% 
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שכר ממוצע 
ברוטו על 

פני תקופת 
 העבודה

שכר 
 אחרון

קצבה 
חודשית 

 בגמלאות

יחס 
תחלופה 

 פנסיוני

 וני נשיםעשיר

   1 3,233 3,999 3,766 94.2% 

2 4,113 5,088 4,166 81.9% 

3 4,860 6,012 4,506 74.9% 

4 5,972 7,388 5,011 67.8% 

5 7,179 8,918 5,551 62.2% 

6 10,189 12,658 6,915 54.6% 

7 10,974 13,767 6,924 50.3% 

8 14,973 18,604 8,922 48.0% 

9 19,178 23,973 10,751 44.8% 

10 20,768 25,962 11,451 44.1% 

 גברים וניעשיר
   

1 4,440 5,437 4,973 91.5% 

2 5,983 7,326 5,902 80.6% 

3 6,459 7,909 6,189 78.3% 

4 6,909 8,461 6,461 76.4% 

5 8,735 10,697 7,561 70.7% 

6 9,611 11,769 8,089 68.7% 

7 11,349 13,898 9,137 65.7% 

8 13,208 16,285 10,217 62.7% 

9 17,501 19,750 12,593 63.8% 

10 22,226 25,242 15,292 60.6% 

 
 
 

 

שכר ממוצע 
ברוטו על 

פני תקופת 
 העבודה

שכר 
 אחרון

קצבה 
חודשית 

 בגמלאות

יחס 
תחלופה 

 פנסיוני

 64פרישה בגיל 

   1 3,272 3,999 4,001 100.0% 

2 4,163 5,088 4,465 87.8% 

3 4,919 6,012 4,859 80.8% 

4 6,045 7,388 5,445 73.7% 

5 7,268 8,918 6,072 68.1% 

6 10,315 12,658 7,654 60.5% 

7 11,111 13,767 7,678 55.8% 

8 15,159 18,604 9,986 53.7% 

9 19,424 23,973 12,113 50.5% 

10 21,035 25,962 12,911 49.7% 

 65פרישה בגיל 
   

1 3,290 3,999 4,079 102.0% 

2 4,186 5,088 4,565 89.7% 

3 4,947 6,012 4,977 82.8% 

4 6,078 7,388 5,590 75.7% 

5 7,309 8,918 6,246 70.0% 

6 10,374 12,658 7,902 62.4% 

7 11,174 13,767 7,932 57.6% 

8 15,246 18,604 10,344 55.6% 

9 19,537 23,973 12,572 52.4% 

10 21,158 25,962 13,405 51.6% 

67פרישה בגיל      

1 3,324 3,999 4,243 106.1% 

2 4,229 5,088 4,774 93.8% 

3 4,997 6,012 5,224 86.9% 

4 6,141 7,388 5,893 79.8% 

5 7,386 8,918 6,611 74.1% 

6 10,482 12,658 8,419 66.5% 

7 11,291 13,767 8,464 61.5% 

8 15,406 18,604 11,091 59.6% 

9 19,749 23,973 13,528 56.4% 

10 21,387 25,962 14,435 55.6% 
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שכר ממוצע 
ברוטו על 

פני תקופת 
 העבודה

שכר 
 אחרון

קצבה 
חודשית 

 בגמלאות

יחס 
תחלופה 

 פנסיוני

 וני נשיםעשיר

   1 3,233 3,999 3,934 98.4% 

2 4,113 5,088 4,380 86.1% 

3 4,860 6,012 4,758 79.1% 

4 5,972 7,388 5,322 72.0% 

5 7,179 8,918 5,923 66.4% 

6 10,189 12,658 7,443 58.8% 

7 10,974 13,767 7,453 54.1% 

8 14,973 18,604 9,679 52.0% 

9 19,178 23,973 11,712 48.9% 

10 20,768 25,962 12,471 48.0% 

 גברים וניעשיר
   

1 4,440 5,437 5,278 97.1% 

2 5,983 7,326 6,314 86.2% 

3 6,459 7,909 6,634 83.9% 

4 6,909 8,461 6,937 82.0% 

5 8,735 10,697 8,163 76.3% 

6 9,611 11,769 8,751 74.4% 

7 11,349 13,898 9,918 71.4% 

8 13,208 16,285 11,123 68.3% 

9 17,501 19,750 13,770 69.7% 

10 22,226 25,242 16,699 66.2% 

 
 
 

 

שכר ממוצע 
ברוטו על 

פני תקופת 
 העבודה

שכר 
 אחרון

קצבה 
חודשית 

 בגמלאות

יחס 
תחלופה 

 פנסיוני

 וני נשיםעשיר

   1 3,233 3,999 3,708 92.7% 

2 4,113 5,088 4,092 80.4% 

3 4,860 6,012 4,418 73.5% 

4 5,972 7,388 4,903 66.4% 

5 7,179 8,918 5,423 60.8% 

6 10,189 12,658 6,733 53.2% 

7 10,974 13,767 6,767 49.2% 

8 14,973 18,604 8,683 46.7% 

9 19,178 23,973 10,451 43.6% 

10 20,768 25,962 11,112 42.8% 

 גברים וניעשיר
   

1 4,440 5,437 4,844 89.1% 

2 5,983 7,326 5,729 78.2% 

3 6,459 7,909 6,002 75.9% 

4 6,909 8,461 6,261 74.0% 

5 8,735 10,697 7,308 68.3% 

6 9,611 11,769 7,811 66.4% 

7 11,349 13,898 8,808 63.4% 

8 13,208 16,285 9,841 60.4% 

9 17,501 19,750 12,125 61.4% 

10 22,226 25,242 14,656 58.1% 
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שכר ממוצע 
ברוטו על 

פני תקופת 
 העבודה

שכר 
 אחרון

קצבה 
חודשית 

 בגמלאות

יחס 
תחלופה 

 פנסיוני

 וני נשיםעשיר

   1 3,233 3,999 4,255 106.4% 

2 4,113 5,088 4,788 94.1% 

3 4,860 6,012 5,241 87.2% 

4 5,972 7,388 5,915 80.1% 

5 7,179 8,918 6,629 74.3% 

6 10,189 12,658 8,445 66.7% 

7 10,974 13,767 8,354 60.7% 

8 14,973 18,604 11,023 59.2% 

9 19,178 23,973 13,414 56.0% 

10 20,768 25,962 14,332 55.2% 

 גברים וניעשיר
   

1 4,440 5,437 5,967 109.7% 

2 5,983 7,326 7,242 98.9% 

3 6,459 7,909 7,636 96.5% 

4 6,909 8,461 8,008 94.6% 

5 8,735 10,697 9,518 89.0% 

6 9,611 11,769 10,241 87.0% 

7 11,349 13,898 11,678 84.0% 

8 13,208 16,285 13,138 80.7% 

9 17,501 19,750 16,276 82.4% 

10 22,226 25,242 19,921 78.9% 

 
 
 

 

שכר ממוצע 
ברוטו על 

פני תקופת 
 העבודה

שכר 
 אחרון

קצבה 
חודשית 

 בגמלאות

יחס 
תחלופה 

 פנסיוני

 וני נשיםעשיר

   1 3,233 3,999 4,029 100.8% 

2 4,113 5,088 4,501 88.5% 

3 4,860 6,012 4,901 81.5% 

4 5,972 7,388 5,497 74.4% 

5 7,179 8,918 6,131 68.7% 

6 10,189 12,658 7,739 61.1% 

7 10,974 13,767 7,709 56.0% 

8 14,973 18,604 10,066 54.1% 

9 19,178 23,973 12,205 50.9% 

10 20,768 25,962 13,019 50.1% 

 גברים וניעשיר
   

1 4,440 5,437 5,490 101.0% 

2 5,983 7,326 6,600 90.1% 

3 6,459 7,909 6,943 87.8% 

4 6,909 8,461 7,267 85.9% 

5 8,735 10,697 8,580 80.2% 

6 9,611 11,769 9,210 78.3% 

7 11,349 13,898 10,461 75.3% 

8 13,208 16,285 11,742 72.1% 

9 17,501 19,750 14,534 73.6% 

10 22,226 25,242 17,717 70.2% 
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קצבה 
 בגמלאות

יחס 
תחלופה 

 פנסיוני

סה"כ 
דמי 

 ניהול
 ששולמו

דמי ניהול 
כאחוז 

מהחיסכון 
 הצבור

 וני נשיםעשיר

   1 3,850 96.3% 53,871 16.05% 

2 4,273 84.0% 68,544 16.05% 

3 4,632 77.0% 80,996 16.05% 

4 5,167 69.9% 99,526 16.05% 

5 5,737 64.3% 118,770 15.98% 

6 7,179 56.7% 168,566 15.98% 

7 7,188 52.2% 159,415 15.09% 

8 9,300 50.0% 232,314 15.36% 

9 11,234 46.9% 294,605 15.26% 

10 11,964 46.1% 318,961 15.27% 

 גברים וניעשיר
   

1 5,125 94.3% 99,810 17.82% 

2 6,108 83.4% 134,491 17.82% 

3 6,412 81.1% 145,195 17.82% 

4 6,699 79.2% 155,321 17.82% 

5 7,862 73.5% 196,365 17.82% 

6 8,420 71.5% 216,050 17.82% 

7 9,528 68.6% 255,126 17.82% 

8 10,670 65.5% 293,288 17.69% 

9 13,181 66.7% 370,390 17.19% 

10 16,000 63.4% 464,728 17.13% 

 
 
 

 

קצבה 
 בגמלאות

יחס 
תחלופה 

 פנסיוני

סה"כ 
דמי 

ניהול 
 ששולמו

דמי ניהול 
כאחוז 

מהחיסכון 
 הצבור

 וני נשיםעשיר

   1 3,789 94.7% 65,398 20.29% 

2 4,195 82.5% 83,211 20.29% 

3 4,540 75.5% 98,327 20.29% 

4 5,053 68.4% 120,822 20.29% 

5 5,601 62.8% 144,247 20.21% 

6 6,987 55.2% 204,726 20.21% 

7 7,003 50.9% 195,103 19.19% 

8 9,031 48.5% 283,230 19.47% 

9 10,893 45.4% 359,400 19.36% 

10 11,594 44.7% 389,117 19.38% 

 גברים וניעשיר
   

1 5,006 92.1% 119,981 22.37% 

2 5,947 81.2% 161,671 22.37% 

3 6,238 78.9% 174,538 22.37% 

4 6,513 77.0% 186,710 22.37% 

5 7,627 71.3% 236,049 22.37% 

6 8,161 69.3% 259,712 22.37% 

7 9,222 66.4% 306,685 22.37% 

8 10,318 63.4% 352,799 22.21% 

9 12,732 64.5% 446,754 21.62% 

10 15,436 61.2% 560,926 21.56% 
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קצבה 
 בגמלאות

יחס 
תחלופה 

 פנסיוני

סה"כ 
דמי 

ניהול 
 ששולמו

דמי ניהול 
כאחוז 

מהחיסכון 
 הצבור

 וני נשיםעשיר

   1 4,023 100.6% 19,405 5.20% 

2 4,493 88.3% 24,690 5.20% 

3 4,893 81.4% 29,175 5.20% 

4 5,486 74.3% 35,850 5.20% 

5 6,119 68.6% 42,766 5.18% 

6 7,721 61.0% 60,696 5.18% 

7 7,695 55.9% 57,101 4.90% 

8 10,045 54.0% 83,412 4.98% 

9 12,178 50.8% 105,724 4.95% 

10 12,985 50.0% 114,465 4.96% 

 גברים וניעשיר
   

1 5,479 100.8% 36,263 5.76% 

2 6,585 89.9% 48,864 5.76% 

3 6,926 87.6% 52,753 5.76% 

4 7,249 85.7% 56,432 5.76% 

5 8,557 80.0% 71,344 5.76% 

6 9,185 78.0% 78,496 5.76% 

7 10,431 75.1% 92,694 5.76% 

8 11,708 71.9% 106,491 5.71% 

9 14,488 73.4% 134,149 5.56% 

10 17,636 69.9% 168,223 5.54% 

 
 
 

שכר 
 התחלתי

שכר ממוצע 
פני ברוטו על 

 תקופת העבודה
שכר 

 אחרון

 5,000  6,620  8,546 

 9,600  12,710  16,408 

 19,200  25,419  32,815 

 
 

 

קצבה 
 בגמלאות

יחס 
תחלופה 

 פנסיוני

סה"כ 
דמי 

ניהול 
 ששולמו

דמי ניהול 
כאחוז 

מהחיסכון 
 הצבור

 וני נשיםעשיר

   1 3,949 98.8% 34,402 9.64% 

2 4,400 86.5% 43,773 9.64% 

3 4,782 79.5% 51,724 9.64% 

4 5,350 72.4% 63,558 9.64% 

5 5,956 66.8% 75,798 9.59% 

6 7,491 59.2% 107,578 9.59% 

7 7,483 54.4% 100,625 8.98% 

8 9,731 52.3% 147,445 9.18% 

9 11,782 49.1% 186,806 9.12% 

10 12,556 48.4% 202,247 9.13% 

 גברים וניעשיר
   

1 5,324 97.9% 64,661 10.78% 

2 6,377 87.0% 87,129 10.78% 

3 6,701 84.7% 94,063 10.78% 

4 7,009 82.8% 100,623 10.78% 

5 8,254 77.2% 127,213 10.78% 

6 8,851 75.2% 139,965 10.78% 

7 10,036 72.2% 165,280 10.78% 

8 11,255 69.1% 189,815 10.70% 

9 13,922 70.5% 238,766 10.37% 

10 16,929 67.1% 299,283 10.33% 
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 ןועשיר

שכר 
ממוצע 

ברוטו על 
פני 

תקופת 
 העבודה

ממוצע 
הפרשות 

פנסיוניות 
 שנתיות

ממוצע 
הרכיב 

המושקע 
באג"ח 

מיועדות 
 בשנה

שיעור 
ההקצאה 

לאג"ח 
 מיועדות

משקל 
ההקצאה 
לעשירון 

מתוך 
ההקצאה 

 ןועשיר  הכוללת

שכר 
ממוצע 
ברוטו 
על פני 
תקופת 
 העבודה

ממוצע 
הפרשות 

פנסיוניות 
 שנתיות

ממוצע 
הרכיב 

המושקע 
באג"ח 

מיועדות 
 בשנה

שיעור 
ההקצאה 

לאג"ח 
 מיועדות

משקל 
ההקצאה 
לעשירון 

מתוך 
ההקצאה 

 הכוללת

 א. המצב הנוכחי
   

     ד. חלופת שכר  

1 4,440 7,925 2,378 30.0% 4.2%  1 4,440 8,378 3,351 40.0% 5.0% 

2 5,983 10,679 3,204 30.0% 5.6%  2 5,983 11,289 4,516 40.0% 6.8% 

3 6,459 11,529 3,459 30.0% 6.1%  3 6,459 12,188 4,875 40.0% 7.3% 

4 6,909 12,333 3,700 30.0% 6.5%  4 6,909 13,038 5,215 40.0% 7.8% 

5 8,735 15,592 4,678 30.0% 8.2%  5 8,735 16,483 6,593 40.0% 9.9% 

6 9,611 17,155 5,147 30.0% 9.1%  6 9,611 18,136 7,254 40.0% 10.9% 

7 11,349 20,258 6,077 30.0% 10.7%  7 11,349 21,416 8,259 38.6% 12.4% 

8 13,208 23,577 7,073 30.0% 12.5%  8 13,208 24,924 8,747 35.1% 13.1% 

9 17,501 31,240 9,372 30.0% 16.5%  9 17,501 33,025 8,928 27.0% 13.4% 

10 22,226 39,674 11,618 29.3% 20.5%  10 22,226 41,941 9,062 21.6% 13.6% 

    חלופה משולבת מצב בינייםה.      חלופת גיל מצב בינייםב. 

1 4,440 8,378 1,855 22.1% 4.2%  1 4,440 8,378 2,253 26.9% 4.9% 

2 5,983 11,289 2,499 22.1% 5.7%  2 5,983 11,289 3,036 26.9% 6.6% 

3 6,459 12,188 2,698 22.1% 6.1%  3 6,459 12,188 3,278 26.9% 7.2% 

4 6,909 13,038 2,886 22.1% 6.5%  4 6,909 13,038 3,507 26.9% 7.7% 

5 8,735 16,483 3,649 22.1% 8.3%  5 8,735 16,483 4,433 26.9% 9.7% 

6 9,611 18,136 4,015 22.1% 9.1%  6 9,611 18,136 4,878 26.9% 10.7% 

7 11,349 21,416 4,741 22.1% 10.8%  7 11,349 21,416 5,452 25.5% 11.9% 

8 13,208 24,924 5,530 22.2% 12.5%  8 13,208 24,924 5,716 22.9% 12.5% 

9 17,501 33,025 7,398 22.4% 16.8%  9 17,501 33,025 6,278 19.0% 13.7% 

10 22,226 41,941 8,821 21.0% 20.0%  10 22,226 41,941 6,936 16.5% 15.2% 

חלופת גיל מצב סופיג.      ו. חלופה משולבת מצב סופי     

1 4,440 9,850 2,955 30.0% 4.2%  1 4,440 9,850 3,940 40.0% 5.3% 

2 5,983 13,272 3,982 30.0% 5.6%  2 5,983 13,272 5,309 40.0% 7.1% 

3 6,459 14,329 4,299 30.0% 6.1%  3 6,459 14,329 5,731 40.0% 7.7% 

4 6,909 15,328 4,598 30.0% 6.5%  4 6,909 15,328 6,131 40.0% 8.2% 

5 8,735 19,378 5,814 30.0% 8.2%  5 8,735 19,378 7,751 40.0% 10.4% 

6 9,611 21,321 6,396 30.0% 9.1%  6 9,611 21,321 8,528 40.0% 11.4% 

7 11,349 25,177 7,553 30.0% 10.7%  7 11,349 25,177 9,311 37.0% 12.5% 

8 13,208 29,502 8,851 30.0% 12.6%  8 13,208 29,502 9,311 31.6% 12.5% 

9 17,501 40,257 12,077 30.0% 17.1%  9 17,501 40,257 9,311 23.1% 12.5% 

10 22,226 51,450 13,968 27.1% 19.8%  10 22,226 51,450 9,311 18.1% 12.5% 
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מבוססי עובדות ובלתי מוטים על  רך מחקריםותלוי לחקר מדיניות. המוסד ע-מוסד שורש הוא מכון עצמאי ובלתי

קיימא, המעלה -לסייע בהנעת המדינה לתוואי ארוך טווח בר המוסד מטרת. המשק ועל החברה האזרחית בישראל
ומקטין את הפערים בה. לקידום מטרה זו, מוסד שורש מספק מידע למקבלי ההחלטות  ישראלאת רמת החיים ב

המובילים בישראל ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה באמצעות תדרוכים ופרסומים ברורים ונגישים על מקורן, 
של סוגיות שורש מולן ניצבת המדינה. המוסד מציע חלופות מדיניות לשיפור רווחת כל חלקי  אופיין ומימדיהן

 החברה בישראל וליצירת הזדמנויות שוות יותר לאזרחיה.

 מחקרי מוסד שורש הינם באחריות ועל דעתם של הכותבים בלבד.


