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פקטור חיים חביב, יעקב

ממלכתית פנסיה מדיניות או הפנסיה חולו

ה מערכת להצמדת המתאים הבסיס מהו .3 צריך ממלכתית פנסיה חוק של ד,חקיקד, תהליך
פנסיה? הבסי הנושאים על ציבורי בדיון מלווה להיות

הפנסיה תנאי בין הרצויים הקשרים מהם .4 הז זוהי הפנסיה. מערכת מאחורי העומדים סיים
הקשי של הטיפול צרכי של המימון תנאי לבין יתאמו שהמעשים ולהבטיח יעדם להבהיר דמנות
מ לטיפול הזקוקים והתשושים הסיעודיים שס ברור התקיים לא שעוד לנו נדמה אלו. מטרות

מושך? שאני ויתכן הבסיסיות, מהשאלות בכמה יסודי
לפנסיות באשר המתאימה המדיניות מהי .5 יא אך ממלכתית פנס חוק לקראת צועדים

? כולל פנסיה חוק של בהקשר ולנכים נכות הפי" כלפי לל;יתיי. ממלכתית מדיניות לקראת
הפנסיה זכויות בין הקשר להיות צריך מה .6 , מהסוגייה כמה באן להעלות ברצוננו שה.

? הפיטורין ופיצויי נוסף: דיון הדורשות בסיסיות
הלי להערכת הבסיסיים הקריטריונים אחד
כאחוז הגימלאות רמת ד,וא lTOilfn מעיכת מן" ביחס הרצוי הגימלה שיעור להיות צריך מה .1

הפרישה. שלפני ה..,,ר של כלשהן מךד מתוך הפרישה? לפני האדם של לשכר

החיים ברמת היחסי לשינוי מודד משמש זה יחס ב הפנסיה מערכת של הרצוי התפקיד מהו .2
זכו עם בישראל הפורש אדם הפרישה. שלאחר קשי להעסקת באשר הכוללת המדיניות תחום
מביטוח פנסיה לקבל עשוי מלאות פנסיה יות שיםז

30"/ עד פרמיות כולל למיניהן, המשלב לשכר גיייא ד"ר של לזכר ;, היזיןן ,.,,, !

החזרי יכללו לא זאת למרות המשולב. מהשכר לב המוסד 1r\wrc\31.1.80Vc"?1v** ptr
ושעות ואש"ל) טלפון רכב, (החזקת הוצאות לאי,, טןח
תהיה/2500 המבוטחת ההכנסה תיקרת נוספות. תמצית גבאב אנל הא=ר wr ל._'.'.... >2

הממתנע. כ7~~ הפנסיה. 7,ק הצעת של
תקנה בקרן ותק שנת כל 1984 משנת ההל ג. מר,ג שהא כפ הממלכות, הפנסיה חוק בהצעת
הקו מ"השכר 2"/ של בשיעור פנסיה לעיבד לה בססם מסגיר. כלל נקבעו אלה בימים בשת
עבור 70"/ תהיה המקסימלית הפנסיה  בע'' ה לכל ונכות) שאריב (זיקנה, מקיפה פנסה הלת
יינתן נוספת ותק שגת לכל שנה,אד 35 של ותק להג הכללים א. קיבעת זי מסגרת במשק. עיבד
הקובע. מהשכר 75"/ בשיעור חדפעמי מענק הקפת שעל יתנא= _7^::,^7 ...u,.^ דד,

לאורך השכר של בסיס על יחושב הקובע י,~כ ד. הוי. לצוך ". r.B.iz . ש,.נך ^rSj.' ל^יא
השנים של השכר סמך על (ולא העבידה הי כל המי: 5.נא רק :"ע הפנסיה של"תנא בתחום

בלבד). האחרונות לה"ר. צריכים האלכלוסיה לכל להבטיח שיש מום
למדד במלואם צמחיים יהיו הפנסיה תשלומי ה. מר מבוטחים שבד, בקופה מהמבוטח מחצית לפחות

המחירים. "מבטחים"א (קרי במשק העובדים בית
שהחלפת כך הפנסיה, זכויות רציפות תובטח י. לביו "מבטחים" בין 1979 בשנת שנחתם ההסכם
פנסיוניות. בזכויות תיפגע לא עבודה מקום לכלל מקיפה פנס להחלת התעשיינים, התאחדות

להבין ניתן הפנסיה חוק הצעת של טיוטות מתוך שעליהם הד"ים של "מודל" מהווה זתעשייה עובדי
פי לפיצויי וההפרשות יבוטל פיטורין פיצויי שחוק זה בהסכם ממלכתית. פנסה בחוק להחיל מתכוונים
מקי לפנסיה בחלקן יועברו (8.3"/) הנוכחיות טורן : הבאים התנאים היתר, בין נקבעו,
תגמו בתבניות תושקע (2.370) והיתרה (6?") פה מה ל5 יהיו מקפה לפנסיה העובד תשלומי א.
הדפעמיים בתגמולים העובדים את יזכו אשר לים .11"/  המעביד ותשלומי שכר,

הפרישה. בעת רק .תילפות כל כמעט יכלול פנסיה לצורך השכר ב.
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הפנ משולמת שעבורם המרכיבים הרחבת הוא מ ומפנסיות הממוצע) מהשכר (כ300/0 לאומי
י י י י .(2 הערה (ראה סיה התחלופה3 שיעור הקובע). מהשכר 700/0) עבודה ■ "י

גבו כה פנסיה שיעורי להצדיק אפשר כיצד מש הרוויח הבעל שבו זוג עבור המקורות משני י" \
הכנ הקצאת מבחינת הגיון כל בכך אין ? הים מ מתעלמים כאשר 1000/0 הוא ממוצעת כורת לי

בתקופה נמצאים אנו החיים. לאורך ד,פרט סות הכ של במונחים ו1140/0 ההכנסה מס מערכת
להסכים העבודה בגיל האוכלוסיה תתבקש /7J^ פטו מפנסיה מההכנסות 400/0 הרי (כי נטו נסת
יה החינוך הבריאות, בשירותי קשים לקיצוצים גבו אלה תחלזפה שיעורי הכנסה).4 ממס רות , ■;

חלוקה של מבט מנקודת הוא הגיוני ד,אם חבר, מערביות בארצות מהקיימים ניכרת במידה הים
נ להקשות החיים לאורך הכנסה של רציונלית גר מערב בבלגיה, ברוטו התחלופה שיעור רבות.
מוגזמות רמות יצירת כדי תוך הצעירים גיל,ם באי ל530/0. 410/0 בין נעים ונורבגיה מניה
פנ לשיעורי י המבוגר בגיל אישית ד,כנסד. של ל הברית ובארצות ל680/0 מגיעים הם טליד
הצ מבחינת הצדקה כל גם אין גבוהים יד, סיה גם גבוהים המובטחים התחלופה שיעורי .570/0

אנו הקשישה. האוכלוסיה של האמיתיים רכ,ם רבים, חוקרים עלידי המומלץ לשיעור ביחס
הקשישים, לכלל מופרז כלכלי בטחון מבטיחים .ים רמת אותה על לשמור שעלמנת הגורסים
המוג לקשיש אנושית דאגה מבטיחים איננן אך מה 6570800/0 בשיעור הכנסה להבטיח יש
אנו וממושך. סיעודי לטיפול הזקוק והתולה בל הפרישה.5 לפני ברוטו שכר

לטי המקקים ™* ^ ל*™ יתסים מתי שהקשיש* העובדה את בחשבון ניקח אם
אינטנסי בית טיפיל לשיייתי "י מיסדי "ל את יאבדו שבהכרח מבלי לעבוד להמשיך עשויים
מסיפ אינם אלה שצרכים מסכימים כילם ביים הכנסות של שהיחס ברור שלהם, הפנסיה זכויות
סי יביםחטי"זלה "במק" י^פת ב™. ק" אפילו יהיה הפרישה שלאחר "כנסה העבי
או להשגה, ניתן בלתי פשוט הוא הדרוש עודי

יותר. מקצועייםגבוה במונחים מינימליים, לסטנדרטים מתחת
על במספרם הצפוי הגידול בעקבות ואנושיים. הפנ במערכת שינויים חלו האחרונות בשנים
 הבא העשור במשך  ומעלה 75 גילאי קבוצת ה התחלופה שיעורי את להעלות שעזרו סיד.
סיעודי לטיפול באמצעים מחסור יפני נעמוד בשינוי מקורו לכך העיקרי הגורם אפקטיביים.
הנוכל לאומי." משבר לממדי ,הגיע העלןל ה לפי עתה שנקבע הפנסיה לחישוב הבסיס
בפנינו בעוד מוגזמות כה פנסיות רמות להצדיק ס"ך על ולא החיים לאורך הממוצע היחסי שכר
אנו ? משמעותיים כה חברתיים צרכים ניצבים זר., מעבר הפרישה. שלפני האחרונה המשכורת
לו יותר טובת היתד. רובנו שהרגשת משוכנעים בכ הממוצע הקובע השכר את העלה להערכתנו,
נהיה אם אנושית בצורה בנו שיטפלו ידענו ה קרנות עלידי שנעשו (חישובים .500/" מעט
זיקנה, לעת חמורה בצורר, לחולים או למוגבלים נוסף גורם יותר). צנוע גידול על מצביעים פנסיה
מש 1000/0 בשעור פנסיה לנו שתובטח מאשר

ן הפרישה שבטרם ברנו
הממלכתי הפנסיה חוק של קודמות בטיוטות

י'יי'™*" ייי '"* """ ילל £"? STZJZJFZZIZ.
עם הלאומי הביטוח קיצבת של שיליב עלידי עבודתי. בשנות שקיבל דממיצע המשמרת לבין מקבל

פור אנעב והרבה שונה הכ.צנ שז.יום כמובן, .4
חלקיות זכויות עם או בכלל, פנסיה זכייות ללא שים

1980 משנת תגדל 75+ בני של האוכלוסיה .6 קתהינה להשלכות כאן מתייחסים אנו אך בלבד.
לכ 1985 בשנת יגיע ומל^ם ב0'?33, 1985 לשנת פנסיה זכויות יהיו האוכלוסיה לרוב כא7ר בעתיד
הקשי בכלל 10^ של ל הגי: לעומת 7את .131,000 . מלאןת
בית ומשקי איבלוסה תחזית ראה: 465+) שים
568 'cs czrrr 5r!5c r.rc .1955 עד בישראל י5;כיי, כמעיכי. ת2לתד. פקטור. חביב, ראה: .5

תשל"ה. לסטטיסטיקה, המימית לשכה .1978 ירושלים, ברוקדייל, מכלן ,26 מסי דית דפי
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ברצוננו זאת, עם זה. מאמר במסגרת בו לטפל היו זה צעד של התוצאות מעבודה.7 הפנסיה
העט שבו בעולם אחת: בסיסית בעייה להעלות לשיעור התחלופה שיעורי את להפחית אמורות
אותה המסדירים והחוקים הפרישה כלפי דות ברמה 1Q3O/O של נטו ושיעור 890/0 של ברוטו
בסי מחוייבות בעלת בארץ במהירות; משתנים כש ו1140/0 1000', במקום הממוצע, השכר של
המליצו ועדות שלוש בה מלאה, לתעסוקה סית עדיין ברור לא במלואן. משולמות הפנסיות שתי
הא0 לפרישה; בגישה מהותיים שינויים על לוותר שניתן לנו נראה ינקט. אמנם זה צעד אם
שיאשר חוק ב1980 לחוקק יש ובתמים באמת התח בשיעורי ההורדה ואת השילוב רעיון על
? קשישים לתעסוקת שנוגע במה קוו הסטטוס את התא עלידי מידה, באותה להשיג, ניתן לופה
משקפים הדעת את לתת יש עליהם הצעדים הפ: שיעור הפחתת כלומר, מעבודה, הפנסיה מת
ל והרשות והרווחה העבודה משרד מדיניות אה הבעיה לדעתנו, עצמה. מערכת אותה בתוך סיה
המתמשכת העסקתם לעודד שמטרתה פנסיונרים מרח אינה זי שהצעה היא, השילוב שברעיון
להבטיח מנת על .65 לגיל מעל שהינם אלה של התחלופה. שיעורי בהפחתת דיה לכת קת
הקשישים תעסוקת להמשך בסיסיים תנאים יצירת במסגרת הפנסיה שיעוי הפחתת הצענו בעבר
היום, מקובלים שאינם צעדים בנקיטת צורך יש מפחית היה אשר צעד ל^,550, מעבודה הפנסיה

כגון: v ברוטו ל7600 הכולל הפנסיה שיעור את
לאחר העסקה על ההגבלות כל את להס,ר ^ פ היתד, ההפחתה נטו.' אחוזים 90
ההגבלןת פנסיך. לקבלת מןקךם כת.א, ^ ^ יוי נמוך^ שכר ע= שאנשים בכד סיבית
העבןדן? ממקןם ל8ףןקן ^^^ הנןכחיןת גי ה של סימולציה בסיס על פחות. מפסידים היו
מאלצים אנן הגיןן_ כל ^^ ^^ קבלן, ע= ב שאפילו מערכב א: במעיכת. העתידי דול
היני1' תפוקתו בה 1T|r5n על לןןתד הסוציא בהסבד. צורך הה לא אלה, ^שיעורים ^ ביותר הנמוך השכי בעלי ל ואפילו הנוכחית לית

העוני. לקו מעל שתהיה מינימלית פנסיה תובטח
תהפנסיה קבל את י'"™ ל™ ל™ 2 התחלופה בשיעורי שההפחתות להדגיש עלינו
בונו לקבל לעביד' ^'כים '65 גיל לאהי הכנסות יהיו שלקשישים בהכרח משמעותן אין
האקטוארי הערך את לפחות, יבטיחו, אשר סים בבירור הוכיחו שונים מחקרים יותר. נמוכות

להם הפנסיות "ל מוביל סוציאלי ביטוח באמצעות חובה שחסכן
פנ לתבוע 65 גיל לאחר לאנשים לאפשר .3 במיוחד מרצון, החסכון בהיקף ישירה לירידה
כדי תוך חלקית בעבודה ולהמשיך חלקיות סות מהירי חלק כתוצאה, הגביהה. ההכנסה בקבוצות
נתבעו. שלא התגמולים על הוגנת השואה צבירת להתקזז יכול חובה פנסיות ביטוח בתגמולי דה
ל תשלום מכל ומעסיקים עןב,,ם ל".היר _4 יותר. גדולים וולונטריים חסכונות עלידי

.65 לגיל מעל אנשים עבור פנסיה בק האלמנטים אחד גם הינה התגמולים רמת
וגברים. נ".ים עבןר הפנסיה ג,ל את לאחך _5 בעיות מכלול לבין הפנסיה מערכת שיין שר

יכולים שאיננו מורכב נושא זהו הפרישה. גיל
הקיצבה עבור ההכנסה מבחן בביטול לדון .6

.7065 בגילאי לאומי ביטוח של הבסיסית
להמשך תמריצים ליצור מיועדים אלה צעדים
לשא. מתייחסים אינם m ^ גיל לאחל בו המוכר, מזד, שונה זה ששילוב לציין יש .7

, , , , פנסיות למקבלי הלאומי הביטי קיצבת את הפחיתו
צריכה למעסיק שבו לגיל באשר ™* ליי התשלימב את הן מפדת הכיצע ;ק,ייןב מי™.
ה פרישת את לאלץ או לדרוש הזכות להיות מעבודה. הפנסיות של התגמולים את והן

מועסק.
מתמשכן[ ה לעידןן. רצי,ית ורפ הלימות "שוויון. פקטור חביב, ראה: .8

בערי ז19, כ;ל:ללל עייני8 הפנסיה", במעיכת מה
הפנ תגמולי רמת של לשאלה אותנו מחזירה ב." כלכל. ^>חי פאלק מכ.. _.פ ר> הק,וי נ_ rj
הפורש אדם עבור הבסיסית הפנסיה כאשר סיות. ירושלים. ראל,
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התפת לאור לבחון יש אלה התפתחויות הנכים. התמ הקודם, משכרו כ1000/0 נקבעת 65 בגיל
במס הכלליים לנכים התגמולים מערכת חות אילו מאשר נמוד נוספת תעסוקה לחפש שלו ריץ
נראה האחרונות. בשנים הלאומי הביטוח גרת כן, על יתר מהשכר. 700/0 או 600/0,500/0 קיבל
התוצאה וכל. מכל תואמו לא אלה שהתפתחויות פעולה מרחב מאפשר 1000/0 של בסיסי שיעור
ממוצעת משכורת שהרוויח 1000/0 שנכה היא הפ פרישתם. לדוחים בונוסים למתן מדי קטן
נכות ופנסיית לאומי מביטוח קיצבה לקבל יכול מוקדם כתנאי לכן, נראית, הפנסיות רמת חתת
950/0 של ברוטו תחלופה שיעורי לו שתספק לאחר תעסוקה לעודד המיועדת מדיניות ליסוד
התגמו את נוסיף אם .1100/0 של נטו ושיעור .65 גיל
תחלופה לשיעור נגיע מיוחדים לשירותים לים הצעדים אחד ההצמדה: לשאלת עכשיו נפנה
הן אלו רמות הפרישה. שלפני מהשכר 1257" של רמת להורדת האחרונות בשנים שננקטו הבודדים
המובטחות הרמות מאשר מסוכנות יותר היבה הפנסיות מהצמדת המעבר הוא הפנסיות תגמולי

סיבות: ממספר וזאת לקשישים ל במחירים. לשינויים להצמדה בשכר לשינויים :
הזכאןת הגדרת הזיק,ה_ קיצבת של במקרה בהקשר ההצמדה שאלת את לבחון יש דעתנו,
רצינית בעייה שאין כד בלבד, גיל על כבוססת במ~ תגמולים. של הכוללת הרמה של ייתר רחב
הבי. פערכת בין ת,אום ושל1 זכאות קביעת ~ל אל צעדים מכמה כאחת השאלה נבחנת זו גרת
בניגוד מעבודה> הפנ;1יןת ומערכת הלאומי טוח האל זו .לדעתנו, תגמולים להורדת טרנטיביים
הקביעות אחת על מבוססת הנכות סנסיית לכך סיבות: ומכמה טובה, הפחות טרנטיבה
יכול לא ימ, נכה m7 מי ביותר. המסובכות rrj/< כח 5v n^bvN 1.הי<י/י7^רח.
המבוססות לנכים התכניות נכותו. עקב לעבוד .pmoy ל/^י/וויס פידי שנשכנט יח0י.
גדלו השתכרות כושר אובדן של הקביעה על מקורות עשוייר לפרישה הראשונות בשנים .2

ומעורתת המערבי העולם בכל מדהים בקצב ומרכוש, מעבידה הקשיש, של הנוספים ההכנסה
הני הגבוהים הגימלאות שיעורי עמוקה. דאגה הפנסיה של היחסי הקניה וכח בשיאם להיות
ליציאת עוצמה רב תמריץ מהווים לנכים תנים עלולים הנוספים המקורות כאשר דווקא ירד
מתבטאת הנושא מורכבות העבודה. ממעגל נכים עלייה ישנה יותר המבוגרים בגילים .3 לרדת.
זכ לקביעת והנהלים שהתהליכים בעובדה גם בכוה ירידה ולכן לשירותים בהזדקקות ניכרת
לאו בביטוח :כית קיצבי. בין לגמרי שונים אות ל\,יץ עלולה אלו, בשנים דווקא היחסי, הקניה
מר שני מכך, כתוצאה עבודה, פנסיית לבין מי דרך השירותים אותם את לסבסד החברה את
להלכה מיועדים שהם למרות התגמולים, כיב שי לממן לזקן לאפשר במקום אחרים מנגנונים
לח שונים לאנשים להגיע עשויים אדם, לאותו עצמו. בכוחות בחלקם, או במלואם, אלה רותים
פעמיים החלטות אותן מחליטה ההברה לוטיו התגמול את להוריד עדיף לנו נראה עלכן,
ייצא והנצרך רבים מנהליים כספים השקעת תיר היחסי, ערכו על ולשמור הפרישה בעת הבסיסי
יצרנו כן, על יתר המצב. מכל לחלוטין מבולבל למחירים. רק להצמידו מאשר
ה בין היחס את לד'סביר ניתו לא שבה ^י" מערכת את לבטל אמור ממלכתי פנסיה חוק
הכללי הנכה היום, השונות. לקבוצות גימלאות חלק העברת כדי תוך זאת, הפיטורין. פיצויי
ה גימלאות לקבל יכול מירבית, לפנסי הזלא יהיה שניתן תגמולים לקרן לפיצויים מההפרשות
שתמיד בעוד בעבודה, ל'נפגע ל אלי ^ עוי רק שהדב לנו נראה הפרישה. בגיל רק לממשה
מבטיחים אנו לנכה הפוך. יייצי "י'צב הנ: הגבוהים, התחלופה שיעורי בעיית את יגביר
באמצעות מיוחדים, יציבים עזרה של כעיבת הפי פיצויי ביטול עשוי ובנוסף הצבענו, עליה
בית), טיפול ניידות, (קצבת הלאומי הביטוח בתקופה דווקא עובדים ניידות על להקשות טורין
שהנכה ברגע הגיון, כל ל.א מסתיים, זה כל אך בניידות< הצןרך רב בה

65 לגיל מגיע לעובדה לב תשומת להפנות ברצוננו לבסוף,
שרצוי העיקריים הצעדים את נציין לסיכום, המקי הפנסיה החלת לחלוטין: כמעט שנשכחה

בהם: לדון עבור בתנאים מהפך תהווה העובדים כל על פד,
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הקשי לכלל במוסדות וגם בבית גם נאות עודי הפנסיה שיעור את ניכר באופן לצמצם יש .1
לכך. הזקוקים שים פנסיות ושל לאומי ביטוח במסגרת המובטח

ל להפנות גם ניתן הנחסך מהסכום חלק .5 , מעבודי"
ליצירת או לפנסיה ההפרשות בשיעורי "nnM פרוגרסיבי באופן לעשות יש ההפחתה את .2
"ן.. להקלת המיועדןין פיטןרין לפיצןיי קףנןת ה הפרישה, טרם יותר גבוה שכר שלבעלי כר

nrp,M ליכי גבוהה. יותר תהיה הפחתה
בשכר לשינויים הגימלאות את להצמיד יש .3

המדי את כוללת ובצורה מחדש לבחון יש .6 במחירים. לשינוי רק ולא הממוצע
לצמצם במטרה העבודה בגיל נכים כלפי ניות מה שיחסר הכסף מן חלק לפחות לנצל יש .4
לקבי המנגנונים את ולאחד התמיכה רמות את לע תמריצים להבטחת הפנסיה בשיעור צימצום

נכות. עת סי לטיפול נגישות ולהבטיח 65 גיל לאחר בודה

אלטרנטיביות פנסיה במערכות תחלופה שיעורי

הקובע השכר של שונות רמות לפי

אלטרנטיבית מערבת שילוב עם מערבת שילוב בלי קיימת מערכת הקובע השכר
מעבודה פנסיה 55 0'ל מעבירה) פנסיה (0'ל70 למדויריט ה*מרה לשכר ביחס
שילוב בלי שילוב עם י עשירית בשנה ראשונה בשנה ____ (W) הממוצע

ברוטו1/* שיעורי
1.15 .97 1.08 1.07 1.30 0.5 17ל

.85 .76 .89 .77 1.00 1.0 ^

.70 .66 .79 .62 .85 2.0 ^
נטו* שיעורי

1.19 1.01 1.11 *1.11 1.34 0.5 ^7
.99 .90 1.03 .91 1.14 xjo 7
.91 .85 1.01 .81 1.07 2.0 ~w

לשנה. 4>of שי הממוצע בשכי גילוי של ,vrj/a .1

70*8, (לפי מעבודה ■tdb + וותק) שנות 35 עם (לזוג לאומי ביטוח קיצבת ברוטו: תחלופה שיעורי .2
הפרישה. שלפני בשכר מחול? העניין) לפי 0'ל55 או

הפרישה. שלפני ונשכר בגימלאות ההכנסה מס נוסחת הפחתת עלידי חושבו נטו תחלופה שיעורי .3

הממוצע. לשכר *מודה המס ש&ערכת ההנחה על מבוסס האומדן .4

עלידי מכוסה אינו מההכנסות שחלק מאחר כאן המוצגים מאלו נמוכים בפועל התחלופה שיעורי .5
פנסיה. ביטוח
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