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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל ב1974

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף" להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

דיון דפי
ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי

החברתיים. והשירותים

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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לכלכלה למחלקה מ.א. תואר לקבלת גמר כעבודת מוגשת זו עבודה

ברוקדייל במכון עבודתי במסגרת נערך המחקר העברית. באוניברסיטה

בישראל. וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה

המסורה עזרתו על חביב יעקב לד"ר זו. בעבודה למדריכי מודה הנני
הערותיה על קלינוב רות לד"ר המחקר. שלבי בכל לי שהושיט והיעילה

זו. עבודה להשלים שסייעו והמועילות החשובות

מנשה בלאס, יצחק אמיר, שלמה אמיר, לשמואל מודה הנני כן כמו

קודמת. לטיוטה הערותיהם על צוקרמן, ובןעמי נורדהיים משה כרמון,
איצקוביץ לציפורה בעריכה. עזרתם על גורל ויונתן גלעד לאילנה

העבודה. הדפסת על עדן ולורה בתכנות עזרתה על

בלבד. עלי מוטלת המחקר למסקנות שהאחריות לציין מיותר

ח.פ.
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הממצאים וסיכום מבוא :1 פרק

לאחר נאותה חיים רמת לקיים העבודה מן לפורשים לאפשר הפנסיה מערכת של מטרתה

הפרישה, עם לפדיון ניתנות שתשואותיו חסכון, של סוג היא הפנסיה לפרנסתם. לעבוד שחדלו

. משך השוטפת מהכנסתה תשלומים העובדת האוכלוםיה מפרישה זו, למטרה שוטפת. קצבה בצורת

עבודתה. שנות כל

הלחץ גבר בבד בד הפנסיות. בנושא גוברת ציבורית תודעה היתה האחרונות בשנים

(ממשלתיות הציבוריות הפנסיה תכניות של והנוהלים הפעולה דרכי את שיסדיר חוק לחקיקת

העובדים. של וההתחייבויות הזכויות ואת וכוי), מנהלים (ביטוח והפרטיות והסתדרותיות)

הביטוח על האם זו: מערכת של שונים היבטים סביב נםובו בישראל הפנסיה במערכת הדיונים
לתכנית ההשתייכות ואם הפרט; של חופשית לבחירה נתון או חובה בגדר להיות הפנסיוני

כנהוג שונים, גופים או יחיד ציבורי גוף  התכניות את לנהל צריך מי חובה, היא פנסיה

לפני שניהלו החיים רמת את לפורשים להבטיח דיין גדולות הפנסיה גמלאות אמנם האם היום?

את למלא ביכולתן האם כלומר, איתן, אקטוארי בסיס על מושתתות הפנסיות האם הפרישה?

המבוטחים? כלפי התחייבויותיהן

לפרט הפנסיות לכדאיות נוגעות כאן בהן נתרכז ושאנו שהועלו נוספות שאלות

הסוגיה סוגיות: לשלש מתחלק הדיון הפנסיה. מערכת שמעניקה התשואות של ולפרוגרמיביות
כשתשואה השוטפים, תשלומיו על הוגנת תשואה לפרט מקנה הפנסיה מערכת האם היא הראשונה

אחרות. פנסיה או חסכון בתכניות לקבל המבוטח שיכול מזו קטנה שאינה תשואה היא הוגנת

החסכון תכניות לכדאיות ביחס הפנסיה תכניות של הכדאיות את השווינו זו, לשאלה להשיב כדי

האחרות.

שונות. עובדים קבוצות עבור ביותר הכדאית התכנית בבחירת קשורה השניה הסוגיה

התכנית איזוהי עובדים, של סוג כל עבור כן וכמו התכניות, בין הבדלים קיימים האם נבדוק

שמא או ביותר, להם הכדאית בתכנית מבוטחים העובדים האם ביותר; הגדולה התשואה את המקנה
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בגלל עבודתם, חיי לאורך הכנסה אותה בעלי מעמיתיהם, גדולה מתשואה הנהנים עובדים ישנם

שונות. לתכניות ההשתייכות

ישנם שמא או תשואה, אותה מקבלים מסוימת בתכנית המבוטרוים כל האם בדקנו שלישית,

התשואות דפוס האם לראות רצינו אחרות, במלים העובד. של השכר לרמת הקשורים הבדלים

או פרוגרסיביים הם ההבדלים האם אחידים, אינם הדפוסים ואם אחיד; הוא תכנית כל שמקנה

ככל יותר גבוהה תשואה מקנה היא אם פרוגרסיבי תשואות דפוס בעלת היא תכנית רגרסיביים.

יותר. נמוך שהשכר

מערכות שתי של לשילוב למעשה כוונתנו בישראל, הפנסיה מערכת על מדברים כשאנו

מעבודה. הפנסיות ומערכת הלאומי הביטוח של הזקנה קצבת מערכת עצמאי: באופן היום הפועלות

מורכבת בישראל מעבודה הפנסיות מערכת מעבודה. בפנסיות הדיון את יחדנו זו בעבודה

עבור המוענקים הפנסיה בשיעורי התשלומים, בשיעורי בתנאיהן: הנבדלות תכניות של ממכלול

בתנאי אלה הבדלים וכוי. הגמלאות מחושבות עלפיו הקובע השכר בהגדרת ותק, שנת כל

מעניקות. שהן התשואה בשיעורי הבדלים גוררים התכניות

התכניות, בתנאי מפורשת התשואה אין פנסיה בתכניות אחרות, חסכון מתכניות להבדיל

בתכונות תלויות מצדן, ואלו והתשלומים, הגמלאות נוסחאות של השילוב בתוך סמויה אלא

עבור לחשב יש לכן וכוי. החיים תוחלת החיים, לאורך מעבודה ההכנסות דפוס כגון הפרט,

הפנסיה. מתכניות אחת כל לו שמעניקה התשואה את פרט כל

של היחסית הכדאיות שבבדיקת החשיבות חופשית, היא הפנסיה תכנית בחירת בהם במשקים

תכנית בחירת אם גם אך מאליה. מובנת היא שונים לפרטים התשואות ודפוסי השונות התכניות

כנהוג המקצועי, האגוד או מעבידו בידי נקבעת אלא הבודד, העובד בידי נתונה אינה הפבסיה

אמנם האנשים מידה באיזו ללמד כדי בה יש שכן חשובה; פחות אינה זו בדיקה בישראל,

את הקובעים הגורמים על הפרט של בקורת בסיס בכך ולשמש להם הכדאית בתכנית מבוטחים

נבחנו הפנסיה, במערכת הרפורמה השפעות על Factor, Habib $ Lerman של בעבודה
הפנסיונרים. אוכלוסיית בקרב איהשוויון על וההשפעות ההלימות האקטוארית, היציבות
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עקרונות עם התשואות דפוסי של עקביותם להערכת בסיס זו בדיקה תשמש כר על נוסף גורלו.

ומנהליה. מעצביה להם שהתכוונו כפי התכנית,
הגמלאות זרם של המהוון הערך שבין היחס עלפי נבדקה הפנסיה תכניות של הכדאיות

על המבוטח שמקבל הגמלאות מר את מבטא זר. מדד . (R3 התשלומים זרם של המהוון הערך לביו

שער לתכנית). ההצטרפות יום של לירות של (במונחים הפנסיה לתכנית תשלום של לירה כל

ממשלתיות. חוב אגרות על הריבית לשער בערר השווה ,435 הוא הניתוח ברוב נשתמש בו הנכיון
הכדאיות מדד אם אלטרנטיביות, חסכון לתכניות ביחס כדאית איפוא, תהיה, הפנסיה תכנית

.%4n גדולה שלה התשואה כלומר מ1, גדול (R)

חיי לאורר העובד שכר דפוס הוא והתגמולים התשלומים גובה לקביעת המרכזי הגורם

ההכנסות פרופילי את אמדנו הפרט. של ההכנסות פרופילי של לאומדנים נזקקנו לכן, עבודתו;
עלפי המוגדרות עובדים קבוצות 36 לגבי המשפחה, הוצאות מסקר הלקוחים רוחב חתר מנתוני

שהשכר הנחנו זמן לאורר השכר של אומדנים לקבל כדי בארץ. והוותק המוצא היד, משלח

לשנה. 435 של בקצב גדל הריאלי
גילים שני כאן בדקנו לתכנית. הצטרפות גיל הוא הכדאיות על המשפיע נוסף גורם

ו45. 21 הצטרפות, של אלטרנטיביים

התכניות מעבודה: הפנסיות מערכת של מייצגת תמונה הנותנות תכניות במספר בחרנו

קרן (מבטחים, ההסתדרותיות הקרנות מן אחדות של המקיפה והפנסיה היסוד פנסיית הן שנבחנו

המדינה לעובדי התקציבית הפנסיה הסתדרות), לעובדי המרכזית והקרן נתיב כנין, פועלי
הם ואין ,1976 בשנת נהוגים שהיו אלה הם התכניות תנאי המנהלים. ביטוח מתכניות ואחת

האחרונה. בעת שהוכנסו שינויים כוללים
בהשוואה לפרט כדאיות מעבודה הפנסיה תכניות כל (1 הם: המחקר של הממצאים עיקרי

השונות, הפנסיה תכניות מבין עובד, לכל ביותר הכדאית התכנית (2 אחרות; חסכון לתכניות
נותנת שהיתר. תכנית באותה מבוטחים אינם העובדים מרבית כי ומתברר שלו, השכר ברמת תלויה

רגרסיבי. תשואות דפוס הפנסיה תכניות למרבית (3 ביותר; הגבוהה התשואה את להם

תכניות לבין יסוד פנסיית תכנ.יות בין הבדלנו הפנסיה, תכניות של הכדאיות בבדיקת

הקרנות של המקיפה הפנסיה תכניות את הן כוללת השניה הקבוצה כאשר מקיפה, פנסיה
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אחרות, חסכון לתכניות בהשוואה המנהלים. וביטוח התלןציננית הפנסיה את והן ההסתדרותיות

עבור יותר, כדאיות כאחד, ומקיפה יסוד הפנסיה, תכניות כל כי מצאנו צמודות, אג"ח כגון
שהמבוטחים ככל גדלה הפנסיה תכניות של התשואה ההכנסה. רמות ובכל האוכלוםיה קבוצות כל

התשואות ,45 בגיל הביטוח את המתחילים עובדים ולגבי יותר, מבוגר בגיל לתכנית מצטרפים

אחרות. חסכון תכניות של התשואות על בהרבה עולות מקנות הפנסיה שתכניות

בכל היסוד פנסיית כי מצאנו השונות, הפנסיה תכניות של היחסית לתשואה בהשוואה

גובות המקיפה הפנסיה תכניות העובדים. כל עבור המקיפה הפנסיה מן יותר כדאית המקרים

גבוהה, בישראל החיים ותוחלת הואיל השאירים;3 פנסיית עבור (מהמעביד) תשלום תוספת

כדאית היסוד שפנסיית איפוא, נראה, הגמלאות. לתוחלת ביחס מאד יקרה יוצאת זו תוספת

אולם מאד. גבוהות ותשואותיה המקיפה הפנסיה מן בהרבה זולה שהיא משום הפרט, עבור

ללא שאיריו את מותיר שנפטר עובד אם שכן החברה; של מבחינתה רצויה היסוד פנסיית אם ספק

הפנסיה" מערכת לבדיקת "הועדה ואמנם החברה. על כלכלתם עול יפול הכנסה, מקורות

ביחס בלתיריאליים הם הנמוכים התשלומים כן, על יתר היסוד. פנסיית ביטול על המליצה

אקטוארית. מבחינה עצמן את מאזנות אינן חיסור פנסיית ותכניות לגמלאות

פנסיה לתכניות המצטרפים אלו עבור המקיפה, הפנסיה תכניות של היחסית לתשואה אשר

שכדאיותן אלא העובדים, כל לגבי האחרות מכל הטובה אחת תכנית אף אין כי התברר ,21 בגיל
מקצועות בעלי עבור הכדאיות התכניות לדוגמא, הפרט. של השכר ברמת תלויה היחסית

הפנסיה קרנות של הנוכחי האקטוארי הגרעון מן ניכר לחלק הגורם היא זו עובדה 2
ההסתדרותיות.

פנסיה לתכנית תשלומיהם את לגלגל נוהגים המעבידים כי ההנחה מקובלת רבים במחקרים 15

לתשלומי והן העובד לתשלומי הן מתייחסים אנו לפיכר שכר. הורדת של בצורה העובד על
העובד. ידי על כמשולמים המעביד

ב1975 עקרונותיה .את והגישה העבודה במשרד מונתה הפנסיה מערכת לבדיקת הועדה 4
העבודה). משרד תשל"ה, לאומי, וביטוח (עבודה
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ואילו ומרכזית, לפקיד מבטחים, של אלו הם לממוצע, שמעל שכר בעלי שרובם חופשיים,

המנהלים. ביטוח תכנית היא ביותר הכדאית ומטה, בינוני ששכרם ובנין, תעשיה לעובדי

עבורם. ביותר הכדאית בתכנית מבוטחים אינם העובדים רוב כי כן, אם יוצא,

ביו התשואה בשיעורי ההבדלים את המסבירים עיקריים גורמים שלושה כאמור, ישנם,

וגונה ותק שנת לכל הגמלה שיעור הגמלה, גובה את הקובע השכר של החישוב דרך התכניות:
במשק הממוצעת להכנסה ביחס העבודה שנות בכל הממוצע השכר כי מצאנו לתכנית. התשלומים

%8n נע זה הפרש כאשר לפרישה, הסמוכות השנים בשלש היחסי השכר מן בממוצע ב0^50 גבוה

המנהלים, ביטוח מדוע מסביר זה דבר נמוך. שכר בעלי בקרב לכ^72 עד גבוה שכר בעלי עבור

נמוכות. הכנסות בעלי עבור יותר כדאי הינו החיים, לאורך השכר עלפי הגמלה את המחשב

התשלומים שיעור עלידי בלבד, 835 שהוא האמור, ההפרש מתקזז גבוה שכר בעלי בקרב אולם,

ההבדלים המנהלים. מביטוח עבורם יותר כדאית זו תכנית ולכן בניו, פועלי קרן של יותר הנמוך

בשיעורי ההבדלים התשלומים. בשיעורי ההבדל מן גם נובעים השונות ההסתדרותיות התכניות ביו
לגמלאות זכאים אלה עובדים שכן מלא; ותק עם עובדים של התשואות על משפיעים אינם הגמלאות

הבדלים ישנם מלא, לא ותק עם עובדים בקרב אולם בכולן. הקובע השכר מן 7035 של בשיעור

עובדים בנין, פועלי בקרן למשל התכניות. של התשואה שיעורי על המשפיעים הגמלאות, בשיעורי

בלבד. ל3096 זכאים הם התקציבית בפנסיה ואילו 603 של לפנסיה זכאים ותק שנות 15 עם

מאד. פרוגרסיבי באופן מתחלקת זו קצבה כי מצאו הלאומי הביטוח קצבת בנושא מחקרים

כלומר, רגרסיבי; תשואות דפוס בעלות לרוב הן מעבודה הפנסיות כי זו בעבודה מצאנו זה כנגד
הדפוס יחסית. גבוה שכר עם עובדים משמקבלים נמוכה תשואה מקבלים נמוך שכר בעלי עובדים
וסיבתו פרוגרסיבי, סולם על מושתתות התשלומים שנוסחאות העובדה למרות קיים הרגרסיבי

הפרט של ההשתכרות בכושר שירידה כיוון הגמלאות. מוצמדות אליו הקובע השכר בהגדרת נעוצה

את המחשבות תכניות נמוכות, הכנסות בעלי בקרב יותר תלולה היא האחרונות העבודה בשנות

יחסית. קטנה תשואה נמוך שכר בעלי לעובדים מקנות הפרישה, לפני האחרון השכר עלפי הגמלה
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לאורך השכר של פונקציה היא הגמלה בהו המנהלים, ביטוח דוגמת בתכניות גיסא, מאידך

ההכנסה. רמות לכל שוות התשואות העבודה, חיי כל

רצון מתוך נבעה;לא הפרישה לפני האחרונות בשנים העובד לשכר הפנסיה הצמדת כי נראה

לשכר בהשוואה שהשכר, בהנחה מקורה זו דעה להגדילו. דווקא אלא הגמלאות, את להקטין

את כשאמרנו אולם, לעלות.5 או קבוע להישאר רק אלא לרדת, יכול אינו במשק, הממוצע

אך הראשונות, בשנים ועולה הולך אמנם השכר כי מצאנו החיים, לאורך ההכנסות פרופילי
יורד. הוא ואילך ומכאן לשיאו מגיע הוא 5045 בגיל

של בהמלצות ואמנם, השכר. מהגדרת נובעת הפנסיה תכניות של הרגרסיביות גם כאמור,

של לאמשוקלל ממוצע עלפי הגמלאות לחישוב הצעה כלולה הפנסיה", מערכת לבדיקת "הועדה

הוא הועדה שהציעה אחר תיקון המנהלים. בביטוח הנהוגה לשיטה בדומה החיים, לאורך השכר

יבוטלו הועדה, המלצות ונהגו משי לכן, בתכנית. ותק שנת כל עבור אחיד גמלה שיעור תשלום

יהיו התשואות מכך, כתוצאה בתכנית. ותק לשנות הגמלאות ובשיעורי הקובע בשכר ההבדלים

ההכנסה. רמות ולכל התכניות בכל שוות כמעט

* * *

של והתקבונים המרכיבים את ומתאר הפנסיה תכניות את סוקר זו עבודה של השני הפרק

תנאיהן מבחינת הפנסיה, בתכניות והשווה השונה את להמחיש הסקירה מטרת השונות. התכניות

את השווינו לפיו המודל, ואת המחקר שיטות את מציג השלישי הפרק המנחים. ועקרונותיהן
התוצאות. את מביא האחרון והפרק הפנסיה, תכניות

נשאר השכר כי הניחו הפנסיה, במערכת הרפורמה בבדיקת לדוגמא, ואחרים, נוימן
.(2534 (עמי דניאל גם ראה האחרונות. העבודה בשנות קבוע

ארה"ב. לגבי Aaron ועלידי ישראל לגבי מלניק עלידי גם נמצאה זו תופעה
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בישראל הפנסיונית המערכת תיאור :2 פרק

בשיטות העובדים גופים, וחמשים ממאה מלמעלה מורכבת בישראל הפנסיונית המערכת

פנסיה. תכניות של מגוון ומפעילים שונות

והזכות פנסיה, בתכנית עובדיו את לבטח המעביד את שיחייב חוק נחקק טרם שעה לפי

העבודה תקנון או קיבוציים עבודה הסכמי מכח לעובדים מוקנית זקנה לעת פנסיוני לביטוח

לתכנית להצטרף העצמאיים העובדים את המחייב חוק או הסכם שום אין עבודתם. מקום של

פנסיה.

הביטוח של הזקנה קצבת היא החוק מכח ישראל תושבי לקשישים המובטחת היחידה ההכנסה

החיים רמת את לקשישים להבטיח מתימרת אינה זו קצבה אר לה. הנלווים וההסדרים הלאומי

העבודה. מן הפרישה לפני להם שהיתה

העובדים ציבור בקרב הן משלימה חודשית בפנסיה בצורך התודעה גברה האחרונות בשנים

צוברים העובדים ציבור מכלל שלישים כשני רק היום, עד אולם ממלכתיים. גורמים בקרב והן

הפנסיה מערכת לבדיקת ממלכתיות ועדות כמה של להקמתן הביאה זו עובדה פנסיה. זכויות

ממלכתית. חובה פנסיית להנהגת בדרכים ולעיון
התכנית כאמור, בהן. להשתתפות החובה דרגת לפי בישראל הפנסיה תכניות את למיין ניתן
ומעביד עובד כל מחייב החוק הלאומי. הביטוח של הזקנה קצבת היא החוק מכח המחוייבת היחידה

עם לעובדים, מקנה זה ביטוח הלאומי. הביטוח של והשאירים הזקנה לענף תשלומים להפריש

מקנה כן כמו בתכנית. ותק בגין מיוחדות ותוספות אחידה חודשית קצבה העבודה, מן פרישתם

מן פרישתו אחרי או לפני נפטר שהמבוטח בין מבוטח, של לשאיריו שאירים קצבת הזקנה ביטוח
3 העבודה.

.24 עמ' אבינרי, ראה

העבודה. משרד  פנסיה חוק להצעת ועקרונות ;7 עמ' (תשל"ד), לאומי לביטוח המוסד ראה: 2

לחודש. ל"י 858 הוא לזוג והשאירים הזקנה קצבת שיעור היום 3
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מכרו פנסיה בתכנית עובדיהם את לבטח החייבים עבודה מקומות ישנם כר, על נוסף

בשנות לשכרו יחסית חודשית בפנסיה העובד את מזכות מעבודה הפנסיה תכניות עבודה. הסכמי

באותו העובדים כל על חובה היא בהן שההשתתפות העובדה אותן ומאפיינת הפעילות, העבודה

במימונן. משתתף והמעביד עבודה מקום

התכנית את המנהל הגוף
או המפעיל הגוף סוג עלפי עיקריות קבוצות לארבע מתחלקות בישראל הפנסיה תכניות

אותן: המנהל

הלאומי. הביטוח של הזקנה קצבת שייכת זו לקטגוריה ממלכתי: גוף .1

המרכזית הגמלאות קרן "מבטחים", הכוללות: ההסתדרותיות הפנסיה קרנות הסתדרותי: גוף .2

("לפקיד"), לפקיד ופנסיה לתגמולים מרכזית קופה מרכזית"), ("קרן ההסתדרות עובדי של

הביטוח קרן חקלאים"), ("פועלים מקצועיים ובלתי חקלאים לפועלים והפנסיה הביטוח קרן

הפנסיה קרן  "נתיב" בנין"), ("פועלי ציבוריות ועבודות הבנין פועלי של והפנסיה

לקואופרציה המרכזית הפנסיה קרן  "מגן" ההסתדרותי, המשק מפעלי ועובדי פועלי של

1 המזרחי. פועלי הסתדרות קרן  "גלעד" ושירותים, תחבורה ליצרנות,

פרטיות: חברות .3

פרטיות; ביטוח חברות בידי המופעל מנהלים" "ביטוח א)

"גפן", "גביש", "תמר", "עצמה", מסחריים: בנקים בידי המנוהלות תגמולים קרנות ב)
וכוי. "עתיד",

המעביד: .4

ומוסדות מקומיות רשויות המדינה, שירות נציבות ידי על המופעלת תקציבית פנסיה א)

כמנוהלות גם אלו תכניות למייו (ניתן מקומות אותם לעובדי והמיועדת שונים, ציבור
ממלכתיים); גופים בידי

המקום; לעובדי והמיועדת פרטיים ומפעלים חברות בכמה הנהוגה תקציבית פנסיה ב)
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של הפנסיה קרו דוגמת המעביד, בידי המנוהלות פנסיה וקופות תגמולים קרנות ג)
וכדי. לתחבורה קואופרטיבים הדסה, העברית, האוניברסיטה עובדי

עצמאיים, לעובדים גם פתוחות המעבידים, ידי על המופעלות אלו מלבד התכניות, כל

וולונטרית. היא השתתפותם כאמור אך

העובד הכנסת את להגדיל המיועדות חסכון תכניות ישנו שהזכרנו התכניות על נוסף

בסיס על ונעשית וולונטרית היא אליהן ההצטרפות העבודה. מקום במסגרת שלא פרישתו, לאחר

של התגמולים קופות הן כאלו תכניות של אחד ©וג במימונן. משתתף המעביד ואין אישי,

תקציבית, בפנסיה המבוטחים מדינה עובדי או עצמאיים עובדים הם אליהן המצטרפים רוב הבנקים;

חברות של החיים ביטוח תכניות הן אחר סוג עבודתם. מקום דרך תשלומים מפרישים אינם ולכן

לאחר פנסיה או תגמולים גם נכות, או מוות של למקרה לביטוח נוסף מבטיחות, אשר הביטוח,

.65 גיל

וכולן הדוק, ממלכתי לפיקוח כפופות הכלל מן יוצא ללא והתגמולים הפנסיה תכניות כל

סוג של מחשיבותו מפחיתה זו עובדה מוכרות. חוב באגרות מכספיהן 90358035 להשקיע חייבות
עקרונות על השפעה היזם לסוג יש עדייו זו, הסתייגות למרות אך התכנית. את המפעיל הגוף

התכניות. של הפעולה ודרכי היסוד

מימיו שיטות

בתחום המפרות התכנית. של המימון שיטת עלפי היא הפנסיה במערכת להתבונן אחרת דרך

הריפרטיזציה ושיטת (fundabie) המצטברת השיטה עיקריות: מימון שיטות שתי בין מבחינה זה
לתכנית4 מפרישים והמעבידים המבוטחים המצטברת בשיטה .(payasyougosystem) החלוקה או

לגיל העובד הגיע ועם מיוחדת, בקרן מופקדים אלו כספים הפעילות. בשנים מהכנסותיהם חלק

הצמדה). (בתוספת עליהם שהצטברה והריבית הקרן כספי מתוך הפנסיה את מקבל הוא הפרישה,

אלא פנסיה, לתכנית השכר מן מסויים שיעור של הפרשה על מבוססת החלוקה שיטת גם

4.VanPraag and Poeth1 ,19 עמ' ,(1974) מילר ראה
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לתשלום מופקדים ואינם שנה אותה של הגמלאות למימון שוטף באופן משמשים שהתשלומים

של הזקנה קצבת במסגרת זו שיטה נהוגה בישראל המצטברת. בשיטה כנהוג עתידיות, גמלאות

הלאומי. הביטוח

ותכניות מצטברת פנסיה תכניות סוגים: לשני מתחלקות בישראל מעבודה הפנסיה תכניות
אלא החלוקה, מימון שיטת של מיוחדת גרסה למעשה היא התקציבית הפנסיה תקציבית. פנסיה

המוסד. של השוטף תקציבו מתור 1עשה הפנסיות ומימון תשלומים, כל מפרישים אינם שהעובדים

פועלות שהן כפי המצטברת, והפנסיה התקציבית הפנסיה תכניות של עקרונותיהן על נעמוד להלן

בישראל.

תקציבית פנסיה

מתוך ולא המוסד, של השוטף מתקציבו משולמות שהגמלאות הוא התקציבית הפנסיה עקרון

בשירות בעיקר נהוגה התקציבית הפנסיה המעבידים. או העובדים עלידי המופרשת מיוחדת קרן

המקומיות. וברשויות הלאומיים במוסדות הממשלתיות, בחברות המדינה,

התכנית, להפעלת הראשונות בשנים למעביד חסכונית היא אמנם חסרונות. מספר זו לשיטה

לשלם יותר כדאי זה, במצב במוכות. כך משום וההוצאות קטן, לגמלאות הפורשים מספר כאשר

השכר מסך יחסית גבוה שיעור להפריש במקום המוסד, של השוטף מתקציבו המעטות הגמלאות את

הופכות גדל, הפנסיונרים מספר כאשר השנים, במרוצת אבל פנסיה. לקרן העובדים כל של

על כזו מעמסה למשל, הממשלה, של במקרה המוסד. של השוטף תקציבו על כבדה למעמסה הגמלאות

צעירים (cohorts) ש1תונים עבור וגדל הולך מסים לנטל היתר בין להביא עשויה התקציב

כלפי התחייבויותיה את לפרוע הממשלה יכולה המסים, את להגדיל במקום לחליפין, או יותר;

הממשלה שמספקת אחרים שירותים של תקציבם צמצום עלידי נתון) (בתקציב לגמלאות הפורשים

אחד מדור הגמלאות, נטל יועבר אלו במקרים לפנסיונרים. דוקא ולאו האוכלוסיה לכלל

גיל אותו בני עובדים לקבוצות תקציבית בפנסיה המבוטחות עובדים מקבוצות או למשנהו,

זו. בפנסיה מבוטחות שאינן
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להניח אפשר המימון. נטל מוטל מי ועל התקציבית הפנסיה ממומנת כיצד לנתח ננסה

בהקטנת המתבטאים העובדים, של סמויים תשלומים עלידי למעשה ממומנות הפורשים גמלאות כי

מספר את מציין Nb כאשר ,Nb x b = Nw x w הגמלאות: לתשלום המספיק בשיעור שכרם

וז\1 המוסד של העובדים מספר את מציין Nw לפנסיונר, הגמלה B המוסד, של הפנסיונרים
העובדת. האוכלוסיה של השכר הקטנת

ביחס הפנסיונרים שיעור שכאשר כן, אם מסתבר, .Nb/Nw = w/B לרשום: אפשר אחרת בצורה

גם אז כי ,(B) הגמלה שיעור וכן זמן לאורך קבוע הוא (Nb/Nw) המוסד של העובדת לאוכלוסיה
את למעשה משלם שנתון שכל יוצא כלומר, קבועה. היא הפעילים העובדים של (W) השכר הקטנת

יש קבוע, הגמלה ושיעור עולה, (Nb) הפנסיונרים שיעור כאשר אולם, עצמו. שלו הגמלאות

הפעילים. העובדים בשכר (W) ההורדה את להגדיל

מספר כאשר או פנסיה תכנית להנהגת הראשונות בשנים מתרחשת הפנסיונרים בשיעור עליה

הנכנס אדם כח הקפאת של במקרה למשל יתכן כזה מצב קטן. עבודה למקום הנכנסים העובדים
הציבורי. לסקטור

מצטברת פנסיה

שיטות: לשתי מתחלקת והיא בישראל, הפנסיה תכניות ברוב נהוגה המצטבר המימון שיטת

קולקטיבי. ואיזון אינדיבידואלי איזון
קבוצת או מבוטח כל לגבי בנפרד נעשים האקטוארים החישובים האינדיבידואלי, באיזון

שכל העקרון לפי וכוי), משפחתי, מצב הבריאות, מצב (גיל, ביטוח תנאי אותם עם מבוטחים

התשלומים שסר היינו, אקטוארית; מבחינה עצמם את לשאת חייבים מבוטחים קבוצת או מבוטח

מבוטח אותו בגין התכנית הוצאות כל למימון להספיק צריכים וההצמדה הריבית בתוספת שלהם

וביטוח החיים בביטוח נהוגה זו שיטה הניהול. והוצאות השאירים ביטוח לרבות קבוצה, או

או מבוטח לכל מותאמים הביטוח תנאי אלו, בתכניות הפרטיות. הביטוח חברות של המנהלים

.2422 עמ' בלאס, ראה
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מתבטא הביטוח תנאי ביו ההבדל והמקצועיים. הדמוגרפיים נתוניהם עלפי מבוטחים, קבוצת

בעת שוטפת חודשית קצבה או חדפעמי, (תשלום הגמלאות של התשלום ובתנאי הפרמיה בשיעור

הזכאות).

שאינה עובדים של קבוצה לגבי נעשים האקטואריים החישובים הקולקטיבי, האיזון בשיטת

הפתוחה. הקרן ושיטת הסגורה הקרן שיטת גירסות: שתי בין כאן להבחין יש הומוגנית. בהכרח

כלומר, העתידיות. הוצאותיה מלוא את לממן חייבת מבוטחים קבוצת שכל הוא הסגורה הקרן עקרון

שיהיה מבלי קבוצה, אותה בגין ההוצאות כל את שיכסה כך להיעשות צריך התשלומים תחשיב

הנהנים אחרון מות "עם בלאס: של כדבריו או העתידים, המבוטחים מכספי להשלימן צורך

האינדיבידואלי האיזון מן נבדלת זו שיטה הנדונה". הסגורה הקבוצה עבור שנצבר ההון יתאפס

של התגמולים קרנות פועלות זו בשיטה הומוגנית. להיות חייבת אינה העובדים שקבוצת בכר

הבנקים.

לכסות מוכרח אינו ההתחלתית המבוטחים קבוצת של ההון הצבר זה, לעומת הפתוחה, בקרן

חדשים. מבוטחים עלידי מכוסה ההוצאות מן וחלק זו, קבוצה בגין העתידיות ההוצאות מלוא את

בקרן, שנצבר ההון בגודל הנבדלות רבות, ישום אפשרויות בחובה טומנת הפתוחה הקרן שיטת

ממנו. הצעירים לשנתונים התכנית עול את נתון שנתון מעביר מידה באיזו אחרות, במלים או

מוטל השוטפות הגמלאות שעול מקרים ויתכנו כלל, הון צבירת אין למשל, התקציבית, בפנסיה

יפה זו שיטה של כוחה לדור. מדור עובד התכנית עול זה, עקרון לפי הצעירים. השנתונים על

של וההצטרפות חוק) או עבודה הסכמי למכח חובה היא אליהן שההשתייכות תכניות עבור

בביטוח ההסתדרותיות, הפנסיה בקרנות נהוגה הפתוחה הקרן שיטת מובטחת. היא צעירים מבוטחים

המעסיקים. בידי המופעלות והתגמולים הפנסיה מקרנות ובחלק הלאומי

להגיע הקרן עלולה קפדנית, אקטוארית בקורת שבלא היא, בה הטמונה העיקרית הבעיה

ומעבר מעל גבוהות גמלאות תשלום בגלל או לקרן מדי קטנות הפרשות בגלל ההון, התאפמות לידי
לקרנות ואמנם, ההפרש. את לכסות הבאים השנתונים של באפשרותם שאין כך ההון, להצבר

.21 עמי ,(1973] בלאס 6
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האקטואר בלאס, יצחק הדוק. פיקוח חוסר בגלל ההון, התאפסות של סכנה נשקפת ההסתדרות

יותר ההסתדרותית הפנסיה מערכת מתקרבת הקיים "במצב כי מתריע סוציאלי, לבטחון המרכז של

קשיים .(23 (עמי ההון" ולהתאפסות תקציבי למימון קרוב נעשה המערכת מימון בו למצב ויותר
מהיר לגידול שגורם דבר כהלכה, מתוכננת שאינה מימון בשיטת לדעתו, נעוצים, אלה

.(24 (עמי שנצבר להון יחסית הקרנות בהתחייבויות

יסור ופנםיית מקיפה פנםיה

תכנית התכנית. שמקיפה הסיכונים היקף הוא הפנסיה תכניות בין המבדיל נוסף גורם

לאחר חודשית בפנסיה העובד את מזכה זו תכנית היסוד. פנסיית היא ביותר הבסיסית הפנסיה

למבוטח, חודשית כפנסיה רק לא מזכה המקיפה הפנסיה לעומתה, .65 בגיל העבודה, מן פרישתו

בעבודתו להמשיך יכול אינו או 65 גיל לפני נפטר שהמבוטח במקרה שאירים בפנסיית גם אלא

המרכזית, נתיב, מלבד התכניות, סוגי שני את מפעילות ההסתדרותיות הקרנות רוב נכות. בשל

מספר ההסתדרותיות, בתכניות המבוטחים כלל מתוך מקיפה. רק המפעילות בנין, לפועלי והקרן

מנהלים ובביטוח התקציבית בפנסיה בערך. שווה הוא הפנסיה סוגי משני אחד בכל המבוטחים

לו המקצועי וד והאג המעביד עלידי כלל בדרך נקבעת התכנית בחירת מקיפה. פנסיה רק קיימת

העתידות, הגמלאות ערר את מגדיל והשאירים הנכות שביטוח כיוון מקום. אותו עובדי שייכים

ממשכורתם s\ של בתשלומים חיובים העובדים היסוד. מפנסיית יותר יקרה המקיפה הפנסיה
בפנסיה 113 לעומת יסוד בפנסיית בלבד $5 משלם המעביד אך המקרים. בשני הפנסיה, לקרן

יפה. מק

שביו הקשר על לעמוד יש המקיפה, לתכנית היסוד תכנית בין הבחירה את להביו כדי

לשלם המעבידים את מחייב הפיטורין פיצויי חוק הפיטורין.8 פיצויי לבין המקיפה הפנסיה

חודשיים עובדים עבור עבודה שנת לכל אחת חודשית משכורת של בשיעור פיטוריו פיצויי

שיעורי את נפרט בהמשך הדגמה. לצורך ומובאים "מבטחים" של לתכניות מתיחםים אלו שיעורים 7

התכניות. בכל שנהוגים כפי הפנסיה
פיצויי שביו הקשר על .(1971) וליטמן מורגנשטרן אצל ראה פיטוריו, פיצויי בנושא הרחבה 8

,(1974) מילר ראה ופנסיה, פיטוריו
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זכאים היומיים העובדים זה, לעומת בפיטוריו. נחשבת שעזיבתם או מעבודתם, המפוטרים

פיצויי בגיו הצפויות בהוצאות לעמוד כדי ותק. שנת כל עבור עבודה ימי 1512 של לפיצויים
הפיצויים לקרן הפרשות הכנסה ממס פוטר החוק מיוהדת: קרן ליצור המעבידים נוהגים הפיטורין,

עובדים עבור 4.5^0 של ובשיעור חודשיים עובדים עבור המשכורת מן .S%3 של בשיעור סכום עד

יומיים.

חייב המעביד כי משתמע השונים, בענפים הקיבוציים העבודה להסכמי שניתנו הפירושים מן

עובדיהם את לבטח חייבים אינם שהמעבידים כיוון לפחות. יסוד בפנסיית העובדים את לבטח

מהפרשות חלק העברת עלידי הפנסיה מוגי שני בין ההפרש את לכסות נוהגים מקיפה, כפנסיה
המקיפה. הפנסיה לתשלום הפיצויים קרן

התשלומים כל את העובד על מגלגל שהמעביד מניחים אנו זו שבעבודה לציין המקום כאן

שכר הורדת עלידי זאת הפיצויים; ולקרן לפנסיה הפרשותיו את ובתוכם בהעסקתו, הכרוכים

האלו. ההפרשות בשיעור העובד

ופיצויי הפנסיה שבין הקשר את להבליט מנת על עובדים של מקרים שלושה להלן נבחו
הפיטורין.

בתכנית שנצברו הסכומים כל את מקבל הוא היסוד, בפנסיית המבוטח עובד, מפוטר כאשר .1

המקיפה בפנסיה המבוטח גיסא, מאידך לו. המגיעים הפיטורין פיצויי מלוא את וכן הפנסיה

(שכן ממשכורתו בלבד 2.306 של מירכי בשיעור פיצויים ועוד שלו הפנסיה קרן את מקבל
*

9
את מוריד העבודה תשומת על מס היטל כל לחלוטין. קשיח העבודה שהיצע הוא ההנחה מקור

ההפרשה). (או המס בשיעור מוקטן העובד שכר קשיח, וההיצע מאחר לעבודה; הביקוש
לניתוח בה ומשתמש העבודה היצע לגבי זו הנחה אמפירית בצורה מוכיח (1972) Brittain
כן גם השתמשו הלאומי הביטוח על בישראל שנעשו עבודות בארה"ב. הסוציאלי הביטוח דמי

נ1975). מלניק (תשל"ו), חביב ראה: העובד. על הביטוח דמי של מלא גלגול של בהנחה
ההפרשה. לשיעור שווה הגלגול ולכן המעביד, של ודאית הוצאה הינה פנסיה עבור ההפרשה
המעביד על ולכן ודאית, אינה הפיטורין פיצויי בגין שההוצאה לטעון אפשר זה, לעומת

העובדים מן חלק הרי כי למפוטרים. לשלם הוא שעתיד הפיטורין פיצויי תוחלת את רק לגלגל
הצברי נשארים לגמלאות, הפרישה בעת הפיצויים את להם משלמים אין ואם לעולם, יפוטר לא

פיצויים לשלם המעבידים נאלצים שלפעמים לשכוח אין אך המעביד. בידי הפיצויים קרן
זו, מסיבה וכוי). מפעל ענף, מחלקה, (סגירת מיוחדות סיבות בגין בחוק, למחוייב מעבר
לו לאפשר כדי הפיצויים לקרן ההפרשה מלוא את מגלגל שהמעביד להניח זאת, בכל אפשר,

מוגדלים. פיצויים לשלם
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ההפרש תמורת הפנסיה). לתכנית מועברים הפיצויים מחוק המתחייבים .s%3 של חלק

"ביטוח לעומת הפעילה) העבודה (בתקופת שאירים ביטוח המקיפה הפנסיה מקנה ,696 של

ביו בהשוואה תלויה התכניות שתי בין היחסית הכדאיות היסוד, פנסיית של הפיטורין"
שלו. הפיטורין תוחלת לביו הפרט של החיים תוחלת

לפנסיה בנוסף פיטורין פיצויי לגמלאות הפורש לעובד לשלם נוהגים מסוימים במפעלים .2

פנסיה בין היחסית הכדאיות זה במקרה החוק, לפי מחויב אינו שהדבר אף על זאת שיקבל;

הפיצוייםי הקטנת בצורת המקיפה לפנסיה ששולם המחיר השוואת עלידי נקבעת ליסוד מקיפה

שאירים. ביטוח של הגמלאות לתוחלת ביחס

לגמלאות, הפרישה עם פיצויים מקבל ולא פוטר לא העובד כאשר הוא (1) של קיצוני מקרה ,5

הפיצויים לקרן שההפרשות כיוון מקיפה פנסיה לפורש אם יותר גבוהה תשואה יש כאן

תמורתן קיבל העובד מקיפה בפנסיה זאת לעומת היסוד. פנסיית של במקרה לטמיון יורדות
העבודה. חיי במשך השאירים ביטוח את

רק זכאים היומיים העובדים לעומתם חודשיים. עובדים לגבי אמורים האלו הדברים

כדי מספיקות אינן (4.5^0) הפיצויים לקרן ההפרשות ולכן החודשיים, של הפיצויים למחצית

מאפשרים אינם המעבידים מכר, כתוצאה .(635) המקיפה הפנסיה של במחיר ההפרש את לכסות

מקיפה. לפנסיה להצטרף היומיים לעובדים

חודשיים עובדים בין הבדל אין כלשהו, בשלב פיטורין פיצויי מקבל שהעובד במקרה

שונה שיעור ידי על מקוזז השונה הפיצויים שיעור הרי כי יסוד, בפנסיית המבוטחים ויומיים
עם הפיצויים את מקבלים ושאינם מעולם פוטרו שלא עובדים של במקרה אולם, הפרשות. של

למשוך או אחר מעביד אצל הפנסיה בתכנית להמשיך האפשרות לו ניתנת מפוטר, עובד כאשר
הכלכלי. הענף לפי אלו באפשרויות הבדלים קיימים לזכותו. שנצברו הכספים את

יומי, בסים על המועסקים והבנין, התעשיה עובדי של מרביתם מדוע מסבירה זו עובדה
,1975 בשנת תעשיה עובדי 280,000 מבוטחים היסוד (בפנסיית יסוד בפנסיית מבוטחים

בפנסיה מבוטחים חודשי, בסיס על המועסקים הפקידים, רוב ואילו ברזילי), אמנון ראה
המקיפה.
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היו הפיצויים לקרן ההפרשות כי אחרים על יתרון היומיים שלעובדים הרי לגמלאות, הפרישה

. (.S%3 לעומת $4.5) קטנות יותר

בישראל הפנסיה תכניות של סקירה

ללמוד כדי שלהן. במבנה השונות רבות, תכניות כוללת בישראל הפנסיה מערכת כאמור,

שמונה לפי התכניות את נשווה ביניהן, ההבדלים ועל התכניות מן אחת כל של העקרונות על

ינים: מאפי

והמעביד העובד חייבים בו לתכנית ההפרשות שיעור (1

ההפרשות חישוב לצורך השכר הגדרת (2

הפנסיה גמלאות לקביעת בסיס המשמש הקובע השכר (3

בתכנית ותק שנות לפי הקובע, השכר מתור המבוטח זכאי לה הפנסיה שיעור (4

ובשכר המחיה ביוקר לשינויים הפנסיה של ההצמדה שיטת (5

ושיעוריה שאירים פנסיית הביטוח: היקף (6

הפנסיה היוון אפשרויות (7

הזכויות רציפות והבטחת כספים משיכת (8

הפנסיה לתכניות ההפרשות שיעור .1

השונות: הפנסיה בתכניות ההפרשות שיעורי את מפרט הבא הלוח

המעביד הפרשות העובר הפרשות התכנית
מקיפה פנסיה יסוד פנסיית

חקלאים לפקיד, מבטחים, א)

$9.5 3.5^0 $4 ל"י 1,500 עד לשכר
1H s\ $5 ל"י 1,500 מעל לשכר

נתיב מרכזית, ב)

.g%5 אין $4 ל"י 1,500 עד לשכר
$11 אין $5 ל"י 1,500 מעל לשכר
$9.5 איו 4§ בנין פועלי ג)
13^$ אין $5 מנהלים ביטוח ד)

13^$ אין $5 תגמולים קרנות ה)
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משתתף אינו שהמעביד ולשכירים לעצמאים תכניות גם מפעילות התגמולים קרנות

הפרשות אין התקציבית בפנסיה כאמור, עצמו. המבוטח לבחירת נתון התשלומים וגובה בהן,

לתכנית.

ההפרשות חישוב לצורר הטכר הגדרת .2

כהכנסת הפנסיה לקרן התשלומים לחישוב השכר בסיס מוגדר ההסתדרותיות, בקרנות

יוקר, תוספת יסוד, שכר כדלקמן: המרכיבים בה כשנכללים בלבד, אחת במשרה מעבודה העובד

מיוחדים, או קיבוציים עבודה הסכמי מכח המשולמות התוספות שאר וכל ותק, משפחה, תוספת

כולל השכר בסיס שאיו מובך י"ג. ומשכורת נוספות שעות עבור תשלום פרמיות, להוציא

טלפון, רכב, החזקה כגון הוצאות החזרי או אישיים הסכמים לפי המשולמים מיוחדים תשלומים

ומעבידו). העובד לבין הקרן בין אחרת סוכם כן אם (אלא וכוי אש"ל

התכנית מפעילי איו רוב פי על הבנקים, של התגמולים ובקרנות מנהלים ביטוח בתכניות

ההחלטה את משאירים אלא הפנסיה, לקרן ההפרשות בחישובי יכללו שכר מרכיבי אילו קובעים
שכר מרכיבי אותם את לכלול המעבידים נוהגים כלל בדרך אולם, ומעבידו. העובד בידי

הסתדרותיות. בקרנות הנכללים

הפנסיה לתשלום בסיס המשמש הקובע השכר .3

בתקופה העובד של לשכרו צמודה הפנסיה התקציבית, ובפנסיה ההסתדרותיות בקרנות

השכר הוא הקובע השכר התקציבית, ובפנסיה ההסתדרותיות הקרנות במרבית לפרישה. הסמוכה

יוצאת ההפרשות. לחישוב המשמשת לזו זהה השכר הגדרת לגמלאו^כאשר הפרישה לפני האחרון

שכר של כממוצע מחושב הקובע השכר שבה מבטחים קרן היא ההסתדרותיות הקרנות מבין דופן

היוקר תוספת את מוסיפים זה כשלממוצע הפרישה, שלפני השנים בשלש הותק ועוד היסוד

פתאומיות העלאות למנוע זו שיטה של מטרתה השכר. בהסכמי שנקבע האחרון לשיעור המעודכנת

הפנסיה. קרן חשבון על הפנסיה את להגדיל מנת על הפרישה לקראת העובד בשכר

שיעורי זאת במקום קיים. אינו קובע" "שכר המושג התגמולים ובקופות המנהלים בביטוח

המבוטח של דמוגרפיים נתונים עלפי ריאליים) (במונחים מראש נקבעים התגמולים או הפנסיה
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הם התשלומים הפנסיה. לקרן שיופרשו התשלומים ועלפי וכוי), לתכנית כניסה גיל (גיל,
בהתאם יגדלו התגמולים בשכר, ריאלי גידול שיחול אימת וכל הביטוח בהתחלת השכר עלפי

על מחושבת אלא הפרישה, שלפני השכר לרמת קשורה אינה הפנסיה לפיכן, התגמולים. לנוסחת

הביטוח. שנות בכל הממוצע שכרו של פונקציה שהיא העובד, לזכות שהצטברה הקרן פי

הקובע השכר מתוך הפנסיה שיעור ,4

השכר בסיס על נקבע הפנסיה שיעור בהו התקציבית, ובפנסיה ההסתדרותיות בתכניות
בכל המירבי השיעור בתכנית. שלו הותק בשנות תלוי העובד זכאי לה הפנסיה שיעור הקובע,

המכסימלי בסכום לזכות כדי הדרושה ההכשרה תקופת אולם, הקובע. השכר מן 7035 הוא התכניות

להלן: בלוח כמתואר ותק, שנת לכל הפנסיה שיעור גם וכן לתכנית מתכנית שונה

בתכניות הקובע השכר מתוך הפנסיה שיעורי
{$) ותק שנות לפי השונות, הפנסיה

35 32 30 25 20 15 10
שנים שנים שנים שנים שנים שנים שנים התכנית

70 64 60 50 40 30 20 תקציבית
70 67 65 60 54 47 40 מבטחים

70 70 67 60 55 45 35 מרכזית
70 70 70 70 65 60 50 בניו פועלי
70 67 65 60 55 47.5 40 חקלאות פועלי
70 70 69 65 60 50 45 נתיב
70 67 65 60 55 45 35 לפקיד

בקרנות ואילו אחיד הוא ביטוח שנת לכל המוקנה הפנסיה שיעור התקציבית, בפנסיה

אותו את למבוטח מקנות התכניות כל המירבי, בותק כאמור, משתנים. השיעורים ההסתדרות

ההכשרה תקופת שהוא בתכנית, שנים 10 של ותק עם עובדים לגבי אולם ;7035 של פנסיה, שיעור

(קרו לשנה 535 לביו התקציבית) (בפנסיה שנה לכל 20* ביו נע הפנסיה שיעור המינימלית,
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המבוטחים בפני פותחים הראשונות הביטוח כשנות הגבוהים הפנסיה שיעורי בניו). לפועלי

לצבור להתחיל הצעיר העובד על הבאה: בצורה מ0^70 יותר של בפנסיה לזכות האפשרות את

את להקפיא ,55 גיל עד מנהלים בביטוח או הבנקים של התגמולים מקרנות באחת זכויות
השנים 10 על יותר או 400^ של פנסיה שיעור המקנה הסתדרותית לתכנית לעבור ואז הזכויות

שנותרו.

ובשכר המחיה ביוקר לשינויים הפנסיה של ההצמדה שיטות .5

הצמדת הוא האחד ההסדר הפנסיה: של הריאלי הערך לשמירת המשמשים הסדרים שני ישנם

לפני האחרון בשכר הריאלי לגידול הפנסיה הצמדת והשני המחירים, במדד לעליה הפנסיה

הפרישה.

בדרגתו החלים לשינויים צמודה הפנסיה התקציבית, ובפנסיה ההסתדרותיות בקרנות

בשכר עליה א) מקורות: משני נובעים אלה שינויים הפרישה. לפני המבוטח של האחרונה

בתשלומי עליה ב) וכדי); השכלה גמול עידוד, שכר כגון תוספות בגין (או הדרגה של היסוד
הצמדה של זה הסדר לצרכן. המחירים מדד מעליית 0"00ר הוא הנוכחי ששיעורם היוקר, תוספת

אימת כל כלומר הפרישה, לפני שהיתה ברמה המבוטח של היחסית החיים רמת את לשמור מיועד
שלו הפנסיה גם אליהן), משתייר שהפנסיונר והדרגה האוכלוסיה קבוצת (של בשכר גידול שחל

גדלה.

במקום הדרגות בסולם העובדים קידום עלידי נעשית הריאלי השכר העלאת כאשר אולם,

יורע. היחסי ומצבו בפנסיה מקבילה להעלאה זוכה הפנסיונר אין דרגה, אותה של השכר העלאת

ורק אך התגמולים או הפנסיות מוצמדות המנהלים, ביטוח ובתכניות התגמולים בקרנות

כמו %70n ולא במדד, השינוי שיעור במלוא היא ההצמדה אולם לצרכן; המחירים במדד לעליות

לשכר. היוקר בתוספת

מחירים עליית של בתקופות למבוטח. יותר כדאית הצמדה שיטת איזו מראש לצפות קשה

יותר. כדאית היא לשכר ההצמדה בהתמדה, גדל הריאלי השכר כאשר מלאה, ותעסוקה מתונה

האחרונות השנים שלש של הממוצעת בדרגה לשינויים צמודה הפנסיה מבטחים בקרן שהוסבר, כפי "

הפרישה. שלפני
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של בשיעור יוקר תוספת (בגלל גדל אינו הריאלי השכר כאשר דוהרת, אינפלציה של בתקופות

תגמולים ובקרנות מנהלים בביטוח הנהוגה למדד המלאה ההצמדה המדד), שינוי של 7035

יותר. כדאית

מהמחירים, יותר יגדל שהשכר לצפות יש הארוך בטווח

ושיעוריה שאירים פנסיית הביטוח: היקף .6

פנסיונרים, של ויתומים לאלמנות פנסיה  שאירים פנסיית של סוגים שני קיימים
בגלל הפרישה גיל לפני שלו ההשתכרות כושר את איבד או שנפטר מבוטח של לשאיריו ופנסיה

הן מזכות פנסיונר של לשאיריו שאירים בפנסיית רגיל. חיים ביטוח הוא שלישי סוג נכות.

המבוטחים רק זכאים פעיל עובד של לשאיריו לפנסיה ואילו היסוד, פנסיית והן המקיפה הפנסיה

מקיפה. בתכנית

פנסיונר לשאירי השאירים פנסיית שיעורי

והן יסוד פנסיית בתכנית הן הפנסיה, תכניות ברב כלולה פנסיונר לשאירי שאירים גימלת

לפנסיה פנסיונר של אלמנתו זכאית התקציבית, ובפנסיה ההסתדרותיות בקרנות מקיפה. בפנסיה

לפקיד, מבטחים, של ובקרנות התקציבית בפנסיה המנוח. בעלה של הפנסיה מן 603, של בשיעור

האלמנה אם מופסקת הפנסיה הקרנות, ביתר לצמיתות. משולמת השאירים פנסיית חקלאים, ופועלים

כל של התקנות פנסיה. חודשי 63 של בסך חדפעמי מענק רק מקבלת והאלמנה בשנית, נישאת

פנסיה לה שיש אלמנה, של הפנסיה הגבלת עלידי גמלה, כפל המונע סעיף כוללות הללו התכניות

בעלה. שכר או שלה שכרה מביו יותר הגבוה הקובע השכר מן 753, של מירבי לשיעור עצמה, בזכות

של בשיעור שאירים לפנסיית זכאים ,20 על עולה אינו שגילם פנסיונר, של יתומיו
מן A0\20h של בשיעור ולפנסיה בחיים, עודנה האם אם ילד, לכל ההורה, מפנסיית 2cn1so1i

וליתומים לאלמנה השאירים פנסיית של המירבי השיעור נפטרה. האם אם הפנסיונר, של הפנסיה
פועלים וקרן לפקיד, במבטחים, 5י80 בניו, פועלי בקרן המבוטח מפנמיית 753, הוא: יחדיו

התקציבית. ובפנסיה המרכזית בקרן בנתיב, ו10035 חקלאים,

.(1974) גיל של שבקובץ התכניות מתקנוני נלקחו שאירים פנסיית שיעורי
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תגמולים ביו לבחור לתכנית, הצטרפותו בעת המבוטח, רשאי מנהלים ביטוח בתכנית

של חייו לכל מראש שנקבע בשיעור חדשית גמלה לביו הזכאות לגיל הגיעו עם חדפעמיים

מאחר שאיריכ, לפנסיית זכאים שאיריו אין חדפעמיים, בתגמולים בוחר המבוטח אם המבוטח.

התגמולים תכניות גם סיבה מאותה פרישתו. עם למבוטח התחייבויותיה כל את פרעה כבר והחברה

עם אפשרויות כמה עומדות קבועה, חדשית גמלה המקנה בתכנית שאירים. פנסיית מקנות אינן
מותו ולאחר המבוטח, של חייו ימי לכל גמלה כדלקמן: הפרישה, לגיל המבוטחים של הגיעם

חדפעמי מענה מותו, ולאחר המבוטח, של חייו ימי לכל גמלה חייה; ימי לכל לאשתו גמלה

בעת אם אך בלבד, המבוטח של חייו ימי לכל גמלה חדשיות; גמלאות 25 של בשיעור ליורשים

לכל מוגדלת גמלה ליורשיו; היתר את לשלם החברה תמשיך תשלומים, מ120 פחות שולמו מותו
שאירים. פנסיית ללא המבוטח של חייו ימי

יותר כדאי שאירים לביטוח שמנינו ההסדרים מן איזה כללי באופן לקבוע אפשר אי

בריאותו מצב הילדים, גיל האשה, לגיל משפחתו ובהרכב המשפחתי במצבו תלוי הדבר למשפחה.

הרווח תוחלת צעירים, וילדיו גדול הוא לאשתו הפנסיונר בין הגילים הפרש אם למשל, וכוי).
לא למבוטח אם זאת, לעומת האחרות. בתכניות מאשר יותר גדולה היא ההסתדרותיות בתכניות

יותר. כדאיות האחרות התכניות אז כי לגמלאות, פרישתו עם 20 לגיל מתחת ילדים יהיו

פעיל עובד של לשאיריו שאירים פנסיית

שאיריו ואילו המקיפה, הפנסיה בתכניות ורק אך משולמת פעיל עובד לשאירי הפנסיה

כשיעור ששיעורו הדדי", "ביטוח הקרוי חדפעמי מענק מקבלים יסוד בפנסיית המבוטח עובד של

ניהול. הוצאות ניכוי לאחר בקרן, החבר של לזכותו שנצברו התשלומים

לפנסיה שנים, שלש לפחות מבוטח שהיה חבר, של אלמנתו זכאית ההסתדרותיות, בקרנות

שלה הפנסיה מ40, צעירה והיא ילדים אין לאלמנה אם בעלה. של ממשכורתו 4035 של מירבית
כלל זכאית היא אין מ30, צעירה היא אם ;40 לגיל שמתחת שנה לכל n של בשיעור מופחתת

חדפעמי מענק מקבלת והיא בשנית, נישאת היא אם מופסקת האלמנה פנסיית שאירים. לקצבת

חדשיות. משכורות 123 של בשיעור
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של ממשכורתו 2Qa"a\s00 של בשיעור לקצבה אחד, כל זכאים, ,20 גיל עד מאב, יתומים

המירבית השאירים פנסיית אחד. כל 2<0ob20\ של לקצבה זכאים ומאם מאב ויתומים המבוטח,

הוא המכסימום לפקיד, (בקרו המבוטח ממשכורת 7535 היא פעיל עובד של וליתומים לאלמנה

14.(80*

המירבית הפנסיה שנים. 5 היא שאירים לפנסיית ההכשרה תקופת התקציבית בפנסיה

אלמנות ומעלה. 45 בגיל לאלמנות משולמת והיא ממשכורתו 403 היא פעיל עובד של לאלמנה

של בגובה מענק מקבלת בשנית, הנישאת אלמנה יותר. קטנה לפנסיה זכאיות מ45 נמוך שגילו
עצמם, ברשות עומדים ואינם בחיים שאמם יתומים, מופסקת. שלה והפנסיה חדשיות קצבות 36

אינה אמם אם יחדיו. היתומים לכל $5 ולעוד האב של ממשכורתו 1035 של לקצבה אחד, כל זכאים,

של מירכי לשיעור עד יחדיו לכולם 1595 ועוד אחד לכל 1535 של קצבה היתומים מקבלים בחיים,
העובד. משכר 10033

חד חיים לביטוח המבוטח, מות עם זכאים, פעיל עובד של שאיריו המנהלים, בביטוח
קשר ללא העתידה, הפנסיה של לערך בערכו השווה הביטוח, בפוליסת מראש שנקבע בסכום פעמי,

המבוטח חשבון על שנצבר הסכום כל את השאירים מקבלים התגמולים בקרנות והאשה. הילדים לגיל
התגמולים. לתכנית רוב, פי על הצמוד, החיים ביטוח ועוד

הפנסיה היוון .7

לערך השווה חדפעמי, בסכום העתידיות ות החדשי הגמלאות המרת פירושו הפנסיה, היוון
הפנסיה קרנות המנהלים. ובביטוח התגמולים בקרנות רק מותר ההיוון הגמלאות. זרם של הנוכחי
מקור להבטיח היא הפנסיוני הביטוח שמטרת היא הטענה חברתיים. משיקולים ההיוון את אוסרות

הפנסיונר את להותיר עלול המהוונים בכספים נכון לא ושימוש העבודה, מן הפרישה לאחר הכנסה

שוטפות. הכנסות ללא

כנ"ל. גיל, ראה פירוט, ליתר
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מהתכנית כספים ומשיכת זכויות רציפות .8

נאותה חיים רמת לקיים לפורשים לאפשר היא הפנסיוני הביטוח של המטרה שאמרנו, כפי

כדי העבודה. שנות כל במשך פנסיה בתכנית לחסוך העובדים נדרשים כר לשם לעבוד. שחדלו לאחר

הפסקת את המקרים, ברוב אוסרים, התכניות תקנוני בתכניות, בהשתתפות המשכיות להבטיח

בגמלה. המזכה לגיל העובד הגיע בטרם הגמלאות, לתשלום המיועדים כספים משיכת או ההפרשות

מקום החלפת בעת להפגע יכולה הפנסיה זכויות רציפות בהם עיקריים מקרים שני ישנם אולם

עבודה:

אחת מתכנית שלו הפנסיה זכויות את להעביר יכול אינו העובד כאשר הוא הראשון המקרה

הנהוגה לתכנית הקודם עבודתו מקום של התכנית בין זכויות רציפות הסכם היעדר בגלל לשניה,

הסתדרותית מקרו העוברים לעובדים הזכויות רציפות להבטחת הסדר קיים היום החדש. עבודתו במקום

ההסתדרותיות הפנסיה לקרנות המדינה משירות במעבר זכויות רציפות להבטחת והסכם לשניה אחת

הקשור אחר למקום הסתדרותית בקרו הקשור עבודה, ממקום העוברים עובדים כלומר, ולהיפך.6
נגרם ואין במלואן, שלהם הפנסיוניות הזכויות על שומרים המדינה, לשירות או הסתדרותית בקרן

לתכנית המדינה משירות לעבור המבקש עובד אולם העבודה. מקום החלפת עקב הפסד שום להם

פיטוריו פיצויי מקבל הוא אם אלא תגמולים), קרן מנהלים, (ביטוח פרטית חברה עלידי המנוהלת

המדינה. בשירות שעבד השנים עבור הפנסיה זכויות כל את מפסיד הפנסיה, זכויות אובדן את המכסים

ממקום עובדים של חופשית ניידות על מקשה אובדנו או פנסיוניות זכויות העברת של הבעיה

עובדים. של מוגבר וניוד המשק במבנה שינויים של בתקופה במיוחד חמור מכשול למשנהו; עבודה

העובדים לכלל זכויות רציפות הנהגת על המליצה הפנסיה, חוק הצעת את שהכינה הועדה ואמנם,

זמני. באופן המובטלים עובדים לרבות במשק,

אינו החדש העבודה מקום כאשר הפנסיה, קרו כספי של וולונטרית משיכה הוא השני המקרה

לפני פנסיוניות זכויות ל"אכילת" גורם זה דבר הקודם. העבודה מקום כמו תכנית באותה מבוטח

הפרישה. לאחר מחייתו לצורך מספיקים חסכונות ללא להישאר העובד עלול וכתוצאה הפרישה גיל
* *

.(818 עמי (גיל, ב20.10.72 לתוקף נכנס זה הסכם 15

.(822 עמי (גיל, ב31.5.75 לתוקף נכנס זה הסכם
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לבניית הבא בפרק עוברים אנו בישראל הפנסיה ושיטות התכניות תנאי סקירת לאחר

בה. המתקבלת התשואה לביו התכנית תנאי ביו הקשר את המתאר מודל
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בישראל הפועלות הפנסיה תכניות 0ל הכדאיות ניתוח :3 פרק

המחקר שיטת

של המשותפת ההשפעה את בוחנת אחת גישה פנסיה. מערכות להערכת גישות שתי ישנו
הפרישה. לאחר ההכנסות על הגמלאות בהשפעת עוסקת השניה הגישה ואילו והגמלאות, התשלומים

זו גישה רגילה. חסכון צורת כעל הפנסיה מערכות או התכניות על מסתכלת הראשונה הגישה

פנסיה בצורת עבודה חיי במשך המופרשים התשלומים על המתקבלת התשואה את לבדוק מבקשת

נבחנת השניה, בגישה הכדאיות. או התשואות" "גישת נקרא זו לגישה הפרישה; לאחר שוטפת

מונעת מידה באיזו מעריכה, זו גישה הקשישה. לאוכלוסיה הכנסה להבטחת כאמצעי הפנסיה מערכת

היא מסייעת מידה ובאיזו הפרישה, לאחר הקשישים בהכנסות משמעותית ירידה הפנסיה מערכת

קשיש. למשפחת המינימלית הקיום כרמת קבעה שהחברה ברמה לפחות הקשיש של הכנסתו בשמירת

זו בגישה להעריך ניתן כן כמו העוני. את הפנסיה מערכת מונעת מידה באיזו אחרות, במלים

הקשישים. הכנסות בהתפלגות איהשוויון לצמצום הפנסיה מערכת של תרומתה את

מסוים פרט עבור שונות פנסיה תכניות של כדאיותו את להשוות רוצים אנו זו בעבודה

התשואות. בגישת להשתמש עלינו ולפיכך

הגדרה: פנסיה, תכניות של כדאיות

בשנותיו חסכון של ומבוקרת ממודרת מסגרת לפרט לשמש היא הפנסיוני הביטוח של מטרתו

הפרישה. לאחר סבירה שוטפת הכנסה לו שתבטיח הפעילות,

תפקידים נועדים הלאומי הביטוח של הזקנה קצבת דוגמת ציבוריות, פנסיה לתכניות
מעצם לכן, וכדי. אישוויון הקטנת עוני, מניעת  כגון פרישה, לעת חסכון מלבד נוספים
המדיניות שהרי האוכלומיה, קבוצות לכל "כדאיות" יהיו זה מסוג שתכניות הכרח איו טבען

אלו. גישות של והסתייגויות להסבר (324 ,315 (עמי ופקטור לדמן חביב, ראה 1



 26  ■

הפנסיה תכניות שני, מצד עובדים. קבוצות ביו הכנסות העברת בחובה טומנת אותן המנחה

את להגדיל שמטרתו חסכון, של מוג הן הציבורית, מהפנסיה ההכנסות את המשלימות מעבודה,

חייו. ברמת חריפה ירידה למנוע כדי הציבורית, בפנסיה למובטח מעבר הקשיש הכנסת

על תשואה לפרט שיעניקו הצדק מן חובה, יותר, או פחות הן, מעבודה שהפנסיות מאחר

באופן ממשלתיות. אג"ח כגון  אחרות חסכון בצורות לקבל שאפשר מזו נופלת שאינה התשלומים,

חסכון צורות של לתשואה שווה לפחות שהיא תשואה המקנה כתכנית כדאית, תכנית נגדיר כללי

הריבית לשער בהשוואה הכדאיות את מגדירים היינו משוכלל, הון שוק קיים בהם במשקים אחרות.

או שווה שלה התשואה אם כדאית, כן, אם היא, פנסיה תכנית בשוק. השורר המשקל שיווי של

"כדאיות המושג את גם נגדיר לכדאיות, נוסף ות, תחליפי חסכון מתכניות התשואה על עולה

אחרות. פנסיה לתכניות ביחס מםויימת פנסיה תכנית של התשואה דהיינו, יחסית",

התקבולים וסך לתכנית התשלומים סר השוואת ידי על מחושבת פנסיה תכניות של הכדאיות
כלשהו. וו נכי שער לפי היוונם ידי על משותף, למכנה הזרמים שני את להביא יש כר לשם ממנה.

לפיו הנכיון שער בהתאמה. המחוונים, התשלומים וזרם הגמלאות כזרם ו0 b את מגדירים אנו

השוואה המאפשר דבר אלטרנטיביות, חסכון בתכניות הניתן הריבית שער הוא הזרמים הוונו
האלטרנטיבי. החסכון עם הפנסיה תכנית של ישירה

פנסיה: תכניות של היחסית הכדאיות לבדיקת שונים מדדים ישנם

התשלומים זרם בין ההפרש שהוא  (net present value) התכנית של נטו הנוכחי הערר .1

המחוונים: התקבולים זרם לביו
npv=B c

לתכניות ביחס וכדאית ,NPV > 0 כאשר מוחלט באופן לפרט כדאית היא תכנית זה, בסיס על

האחרות. התכניות כל משל גבוה שלה npv כאשר אחרות פנסיה

B. l C. כללי באופו
B= I J^ ; C  E 1J

i=L (1+r) i=E (1+r)

מעבודה. ויציאה כניסה גיל מציינים l7 e כאשר

.(265181 (עמי Mishan ראה בנושא, מפורט לדיון
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המחוונים התשלומים מסך כאחוז התכנית של נטו הנוכחי הערך .2

. NPVBc _ b .
c c c  i

הגמלאות לביו התשלומים ביו היחס הוא תוצאות אותן הנותן יותר, מופשט אחר, מדד

תשלומים; של לירה לכל המתקבלת הגמלה את המבטא (cost benefit ratio)
. R = B/C

יהיה Rkj הוא יחסית לכדאיות והתנאי ,R > 1 הוא זה מדד לפי מוחלטת לכדאיות התנאי

האחרות. התכניות כל משל גבוה

וכ<; B זרמי את המשווה הריבית כשער מוגדר ,p התכנית, של הפנימי התשואה שיעור .3

הבאה: המשוואה מתוך p את לחשב מקובל

B. L C.
ט0 ר 1

1 ^ = 1 ^
i=L Cl+P)1 i=E (1+P)1

בתכניות המקובל הריבית לשער שווה או גדול p אם מוחלט באופו כדאית היא תכנית

של הריבית לשער שווה או גדול להיות צריך p משוכלל, הון בשוק אלטרנטיביות. חסכון

המשקל. שיווי

המדדים מן אחד ולכל שונים כדאיות דירוגי לתת יכולים אלה מדדים כי מתברר

הפנסיה. תכניות של היחסית הכדאיות בקביעת וחסרונות יתרונות
זהה. דירוג r1 NPV המדדים נותנים התכניות, בכל שווה (C) התשלומים זרם כאשר

תכניות משל יותר גבוהים הם שהתשלומים מכר לנבוע עשוי גבוה NPV שווה, אינו c כאשר

NPVn עבור ששולם c במונחי שהמחיר יתכן, ולכן הגמלאות. את להגדיל המאפשר דבר אחרות,

שזרם לנו שידוע מאחר יותר. הנמור NPV עבור הנדרש למחיר יחסית גבוה הוא יותר הגבוה

התכניות. לדרוג כמדד ב/\קא נשתמש לא התכניות, בין שווה אינו התשלומים

.16 עמי ,2 פרק ראה 4



 28 

יכולים הכפיון בשער שינויים כאשר הכפיון, שער לגבי מוקדמת הנחה מצריך R מדד

יותר גדולה במידה משפיע הנכיון ששער היא הסיבה התכניות. דירוג של התוצאות את לשנות

על מאשר הביטוח, תחילת מיום ארוכה תקופה כעבור המשולמות ,(B) העתידיות הגמלאות על

המתארות העקומות הכפיון. לשער כן אם רגיש ,11 לפי התכניות של הדירוג . (C) התשלומים

תהיה אחת ותכנית זו, את זו לחתוך עשויות (r) הכפיון משער כפוכקציה התכביות כדאיות את

העקומות אחר. בטווח ממנה כדאית תהיה אחרת תכנית ואילו r של מסויים טווח עבור כדאית

לתככית שמשלמים השנים מספר כלומר, שונות; השקעה" "תקופות לתככיות כאשר למשל בחתכות

כאלה יש בישראל הפנסיה תכניות בין לדוגמה, שונה. הוא ממכה גמלאות מקבלים או הפכסיה

שנים. מספר במשך חודשית קצבה המקנות וכאלה הפרישה ביום חדפעמית גמלה המשלמות

לגורם קשור אינו הפנימי התשואה שיעור של ערכו הנכיון, לשער R של רגישותו לעומת ,(

.r של בשינויים תלויה אינה הפנסיה של היחסית כדאיותה זה, מדד לפי ולכן זה,

ניקח 5.?7 R מדדי לפי שונה להיות יכול התכניות שדרוג בעיה כן, אם מתעוררת,

תקופות: בשתי גמלאות nnpin ,cQ שעלותן aWt (H) ,CD פנסיה תכניות שלש לדוגמה

יתקבלו הנוסחאות מתוך .2 בתקופה (1) ותכנית 1 בתקופה גמלאות מקנות ו(111) (11) תכניות
נכיון): שערי שלשה של (בהנחה r ומדדי (p) הפנימיים התשואה שיעורי

5
ששלשת מנת על להתקיים צריכים אשר מספיקים תנאים שלשה על מצביע (236 (עמי Mishan

כדלקמן: כדאיות של דירוג אותו תמיד יתנו המדדים

ריבית שער לפי המתקבלות, הגמלאות של חוזרת להשקעה ההזדמנויות קיימות שיהיו א.
מלא. באופן תמומשנה אלה והזדמנויות בתכנית שהתקבל הפנימי התשואה לשיעור הזהה

התכניות. בכל שווה להיות המהוון התשלומים זרם על ב.

על וגם התשלומים על גם חל זה תנאי התכניות. בכל זהה להיות ההשקעה תקופת על ג.
הגמלאות.
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^^ ^ ^ _^_ _^_ \_ _^0_ תכנית

0.84 1.00 1.19 1033 121  100 ,1

0.92 1.00 1.09 10^0  110 100 11

0.96 1.05 1.15 1633  110 95 111

מופיעות התכניות בשלש r הנכיון שער לבין R בין הקשר את המתארות העקומות

בתרשים:

R

1.30

1.20S v
\

/  \
1.i 0 . X

\' **.

 .~ ^ ^ .
1.00 . ' .^^ ^ ^ ,, r

.05 .10 ^" י  . .15 ^ ,^.20
^ ^ "^. ^ (11)

\ י  ,
\ "   ■

0.90  NN
X (I)

\

0.80 _
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עם דומה נצורה משתנים ו(111) (11) תכניות של R מדדי כי מראה התרשים

ביו סתירה ואין העקומות), של הדומה בשיפוע שמתבטא (כפי הנכיוו בשער שינויים
מ(11) יותר כדאית (111) תכנית המדדים שני לפי . R1 p מדדי לפי הדרוג

הרי כי .(r) נכיוו שער כל עבור

P(IH) > p(II)

.(r) כל עבור R(I11) > R(11) ו

. R1 p דירוגי ביו סתירה יש ו(111) (1) התכניות בהשוואת זאת, לעומת

של תשואה המקנה ,(1) על כדאית 163; של תשואה המקנה (111) תכנית ,p מדד לפי

(1) תכנית ,%4n קטן התכניות, להשוואת המתאים, הנכיוו שער כאשר אבל ,10\

.R מדד שנותן הדירוג לפי מ(111) יותר כדאית

במדד השימוש שונות, בתקופות מתקבלים שונות תכניות של התגמולים כאשר

או מתקבלים הם בה בתקופה נאכלים התגמולים של שהזרמים במקרה נכון יהיה p

לקרות צריכים לא, אם .0 של תשואה אותה שתיתן בתכנית מחדש להשקיעם שניתן

שבו הרבית שער את תגמולים של שונים זרמים להן שיש תכניות בהשוואת בחשבון

התגמולים. את מחדש להשקיע ניתן
עד התגמולים זרמי את מחדש משקיעים שעלפיו ל^ תיקון מציע Mi shan

ואין r מדד של לאלה זהות תוצאות נותן p שמדד יוצא ואז ההשוואה תקופת לתום

שלפי הרי ,1\ של בשוק ריאלי רבית שער נניח אם לדוגמה, ביניהם. סתירה כל

שלנו: בדוגמה מקבלים היינו זו שיטה
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_R PRR G
r=U מתוקן P2 P1 vo תכנית

1.19 1cn 121.0  100 r

1.09 50^ 111.1  100 II'

. ' 1.15 8* 111.1  95 III1

נמוך רבית שעו" כל שעבור מבטיחה המתוקנת השיטה לראות, שניתן כפי

הדרוג אלא שאיננו כדאיות, של זהה דרוג p1 r ממדדי יתקבל זו) (בדוגמה %4n

סתירה היתה לא קודם גם 435 שמעל רבית (בשערי המקובלת בשיטה R מדד עלידי הניתן
המדדימ). שני בין

התכניות.6 של היחסית הכדאיות לבדיקת R במדד נשתמש אלה משיקולים

פנסיה תכניות של הפרוגרסיביות

גם לבחון ברצוננו השונות, הפנסיה תכניות של היחסית כדאיותו לבדיקת נוסף

ביניהן נבדלות אשר שונות, עוברים קבוצות לגבי עצמה בפני תכנית כל של הכדאיות את

ותוחלת העבודה, מכח והיציאה הכנימה גיל החיים, לאורך ההכנסות דפוס ההכנסות, ברמת

השונות. התכניות של הפרוגרסיביות מידת את לבחון זו בדיקה של מטרתה החיים.

קובתכניות שהוכח לאחר p עלפי נעשה המפורט הניתוח ואחרים, חביב של במחקר
ב9, להשתמש הועדף הממצאים הצגת ולצורך דירוג. אותו נותנים R1 0 הנבדקות

לגבינו. נכון שאינו דבר
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התנאי ו^, 1 הפרטים שני של (y) המהוונת השוטפת ההכנסה בין היחס נתון כאשר

הוא: הללו הפרטים שני של היחסי מצבם את תשנה לא הפנסיה שתכנית לכר

y. y. + (B.  C)
y. y. + (B.  C.) 1 Jנ 1 j r

הפנסיה. תכנית של נטו הנוכחי הערך תוחלת הוא (BC) כאשר

כן: אם הוא הפנסיה, תכנית הוספת שלפני ההכנסות התפלגות לשמירת שהתנאי נובע מ(1)

B.  C. b.  C.
. 1 1  ב 1 (2)

y. y.
2 נ

הפרט הכנסת של קבועה פרופורציה הן פנסיה לתכנית ההפרשות אם

c =cy =>y= C . i■ (3)

נקבל: ,(2) לתוך y הצבת ידי על

B.  C. B.  C.
_J 1 . c = _J 1 . c

Ci C.

הוא: פנסיה תכנית הוספת ואחרי שלפני ההכנסות בין היחס לשמירת מספיק תנאי
B 3

R. = R. או £ך = ^
1 < ci cj

של קיום בגלל ק) (בשיעור מהשני קטף (c) תשלומים בשיעור חייב אחד שפרט במקרה

הוא: היחס לשמירת שהתנאי מקבלים ההכנסה^ עלפי מדרגות

B. B.

1 נ

.ץ. > .ץ ו מאחר c. = c. (l  P) כאשר:
.7 1 נ 1
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הפרישה לפני העובדים להכנסות ביחס רגרסיבית או פרוגרסיבית תהיה P פנסיה תכנית

מהכנסותיו קטנות j המבוטח של הפרישה לפני הכנסותיו כאשר ,R . < r לתנאי בהתאם

של רה ללי הגמלה כאשר רגרסיבית) (או פרוגרסיבית היא פנסיה מערכת אחרות, במלים .i של

יותר, קטנה עבודתו חיי לאורך הפרט שהכנסת ככל קטנה) (או גדלה תשלומים

תוחלת המרת היא ההכנסות התפלגות על הפנסיה מערכת של ההשפעה לבחינת אחרת שיטה

על ההשפעה ובדיקת ,(annuity) שוטפת לקצבה העתידיות הגמלאות של נטו הנוכחי הערך

Feldstein השתמש זו בשיטה המשפחה. של השוטפת להכנסה זו קצבה זקיפת של ההכנסות התפלגות

ההכנסות.8 התפלגות על בארה"ב הסוציאלי הביטוח מערכת של ההשפעה לבדיקת (1974)

המודל

ידי על מחושב p פנסיה לתכנית j המבוטח של התשלומים זרם של cp. המהוון הערר

שלהלן: הנוסחה
L

C = Z[cY (l+g)1^ P./U+r)1^]
' i=E J 1

 CP = '^11W + C2P כאשי

משכורתו; מתור פנסיה לתכנית העובד של הפרשות שיעור  c

9 המעביד; של ההפרשות שיעור  c

לתכנית; הפרשותיו עבור העובד שמקבל הכנסה ממס הפטור שיעור  D

;i גיל עד לחיות המבוטח הסתברות  p.

הריאלי; בשכר השנתי הגידול שיעור  g

ההכנסות,8 התפלגות על (הפיזי) הרכוש השפעת את Habib, Kohn f, Lerman בדמו זו בדרך
.Hansen g, Weisbrod של מאמר על בהתבסס שנתי, לזרם מומר הרכוש מלאי כאשר

Q

ראה העובד. על במלואו מגולגל הפנסיה לתכנית בתשלומים המעביד של שהחלק כאן הנחנו
.2 בפרק 9 הערה

בשכר. נומינליות מעליות התעלמנו
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ו

המהוון; הערך בחישוב הנכיון שעוי _ r
רוחב; חתך נתוני 4לפי בגיל j הפרט של ההכנסה _ Y

פנסיה; לתכנית כניסה גיל _ E

העבודה. מן פרישה גיל  L

הוא: ק, הפנסיה מתכנית נ המבוטח שיקגל המחויכות (Benefits) הגמלאות סר

100
B = I [blpY (l+g)1^ P^d+r)1^] +

J i=L+l J

100+D . 

+ .J+tp [b3pV1+g)iE ף1(^1)/(.ם.1^נ^^)

מקיפה). פנסיה בתכניות רק נכלל האחרון (האיבר

כאשר:

הפנסיונר; של חשנתית הפנסיה לקביעת בסיס המשמש הקובע השכר  Y
נ

הקובע; השכר מתוך המבוטח של הפנסיה nr1K  b

הקובע; השכר מתור פנסיונר, לאלמנת הפנסיה TinK  b

שכרו מתור פרישה לגיל הגיע שטרם מבוטח לאלמנת השאירים פנסיית nriK  b
המבוטח; של האחרון 3p

Y. = y.c. תקציבית: ובפנסיה ההסתדרותיות התכניות ברוב 11

65
o Y. = I Y../3 ב"מבטחים":

ל 1=63 נ1
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אשתו; לבין j דמוגרפיות תכונות עם בעל ביו הגילים הפרש  .ס

המבוטח; של גילו הוא 1 כאשר ;i  D. גיל עד לחיות המבוטח אשת של ההסתברות q^.

;i  D . גיל עד באלמנותה לחיות אלמנה של ההסתברות Q"

שאירים. לפנסיית המינימלית ההכשרה nDipn  tp

התקציבית. ולפנסיה ההסתדרותיות הקרנות של התכניות לכל מתאימות דלעיל הנוסחאות

של התשלומים לנוסחת זהה המנהלים ביטוח לתכנית התשלומים של המהוון הערך נוסחת

בקרנות הנהוגה מזו שונה היא העתידיות הגמלאות חישוב דרך אך לעיל, שתוארה הפנסיה תכנית

הכנסתו עלסמך בפוליסה הגמלאות גובה נקבע המנהלים ההבדל,שבביטוח עיקר ההסתדרותיות.

הוא ששיעורה נוספת פוליסה המבוטח רוכש עולה, ששכרו אימת וכל המבוטח, של ההתחלתית

מזכות גם והן פרעונן זמן את בחשבון לוקחות שהפוליסות מאחר העליה. שיעור של פונקציה

מתקרב שהמבוטח ככל יורד הגמלה תוספת שאחוז הרי הגיל), עם עולה מחירו (אשר חיים בביטוח

כן: אם היא מנהלים ביטוח תכניות של הגמלאות נוסחת הפרישה. לגיל

L+ts+l . 100
BPi = l V65/C1+r5 + I Y.P./Cl+r)1^ ♦
נ i=L+l נ 0 iL*ts+l נ 1

L i F
I S..(lP.)/(l+r)
iE ^ 1

Y, =EY. .

נ i=E נ1

s.. = s._XJ ♦ 5ק(100/..?)

Y . . = S . . = 0 ש: בתנאי
c" 1^ Jc~ 1;J
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כאשר:

הפוליסה; נקנית בו i בגיל גמלה, של לירה לכל השנתית הפרמיה  PR
i

זו לתקופה מעבר גמלה; יקבלו שאיריו או שהמבוטח שנים של הודאי המספר  ts
בחיים; עודנו שהמבוטח בתנאי רק הגמלה תשולם

גמלה; של ל"י 100 לכל חיים ביטוח  Pg

(באחוזים).12 והעובד המעביד של בפועל ההפרשות סך  cp

ופיצויי הפנסיה ביו הקשר על הצבענו והמקיפה, היסוד פנסיית ביו ההבדלים על בדיון
למרכיב רק נתייחס כאן .(13 עמי ,2 פרק (ראה המערכות שתי של שילוב כעל הפיטורין,

הבאות: הסיבות בגלל הפנסיה,

פיצויי את לפנסיה בנוסף מותו, עם או מהעבודה פרישתו עם מקבל, העובד בהם במקרים א)

בהם ולראות הפנסיה לבין הפיצויים בין להפריד אפשר אזי לזכותו, שנצברו הפיטורין
בפנסיית 10*0 יהיו הפנסיה לקרן העובד תשלומי זה במקרה לגמרי. נפרדות תכניות שתי

המקיפה. בפנסיה .is%3%161 היסוד

המשולבת המערכת אל להתיחס כדי פיטוריו, בעת רק לפדיון ניתנת הפיצויים קרן כאשר ב)

מסויימת עובדים לקבוצת השייך עובד של ההסתברות את לדעת עלינו (פנסיהפיצויים)
עבודתו. בחיי שונים בשלבים מפוטר להיות

שני בו הראשון המקרה בניתוח שנסתפק כר זה מסוג נתונים בנמצא אין ידיעתנו, לפי
הפנסיה. למרכיב רק ונתייחס נפרדים הם המרכיבים

נוסחות את רק לא בחשבון להביא הפנסיה, תכניות של הכדאיות בבדיקת היה, הראוי מן

ביותר הנפוצה ההטבה המבוטחים. זכאים שלהן הנלוות, ההטבות את גם אלא והגמלאות התשלומים

וכדי), דירה שיפוץ או (רכישת "קונסטרוקטיביות" למטרות נמוכה, ברבית להלוואות הזכות היא

מאחר הכדאיות בחישובי הללו ההטבות את לכלול מאתנו נבצר נוחים. החזר ובתנאי הצמדה ללא

c = 18^ .p * 5000 t  10 כדוגמא: שלקחנו הביטוח בחברת
 P 3' s * s
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קבוצת כל לקבל שיכולה ההלוואות תנאי ומהם ההלוואות סכום מהו לקבוע ביכולתנו שאין

בתנאי השונות הפנסיה תכניות ביו גדולים הבדלים ישנם כי מתברר אולם אוכלוסיה.

הלוואות מעניקה ההסתדרות לעובדי המרכזית הפנסיה קופת למשל, ובגודלו.13 ההלוואות

כללי, באופו ההסתדרותיות. הקרנות יתר שמעניקות ההלוואות מן שניים פי כמעט הגדולות

הפרטיות הביטוח חברות מאשר יותר נוחים בתנאים הלוואות נותנות ההסתדרותיות הקרנות

הבנקים. של התגמולים וקופות

עמ חבר לאלמנת שניתך המענק הוא הניתוח של זה בשלב נכלל שלא אחר חשוב מרכיב

בהמשך שמראים כפי יפה. למק היסוד פנסיית תכניות וביו לקרן מקרן שונה זה מענק מותו.
התכניוי*. בהשוואת הסופיות התוצאות על השפעה זה למרכיב איך

הקרנות של המקיפה הפנסיה במסגרת הנכות פנסיית את בחשבון לקחנו לא זו בעבודה

כך, משום מוטים, אלה תכניות לגבי שלנו הכדאיות התקציבית.אומדני והפנסיה ההסתדרותיות

גם זו יה הטי קטנה. היא הגמלאות לסך זה מרכיב של תרומתו שלהערכתנו אף מטה, כלפי

הרגיל, התמותה לוח עלפי שאירים פנסיית של הגמלאות תוחלת את שמחשבים כך עלידי מקוזזת
זו. בפנסיה מכוסים לא וכוי) מלחמה פעולות עבודה, (תאונות מוות של מסוימים שמקרים בזמן

(Y.. (אמידת הכנסות של פרופילים

והגמלאות התשלומים לחישוב הבסיס היא עבודתו חיי לאורך הפרט של השוטפת הכנסתו

לאופן מירבית חשיבות נודעת כך, משום .c1 B מנוסחאות שניכר כפי הפנסיה, תכניות של

החיים. לאורך הכנסה של החישוב

אוכלוסיית לגבי נעשית הכדאיות בדיקת אם הבדיקה. במטרת תלוי הדרוש הנתונים בסיס

בסיס ,(expost) בדיעבד בדיקה כלומר אחריה, או הפנסיה קבלת ביום מעבודה הפורשים

תחילת מגיל העבודה, חיי כל משך הפרט הכנסות של עיתית סדרה יהיה המתאים הנתונים
ומטרתה (exante) מראש נעשית הבדיקה כאשר אולם, .(L) הפרישה גיל עד (E) העבודה

של בנתונים להשתמש רצוי אז כי להצטרף, מסוימת לקבוצה או לפרט כדאי תכנית לאיזו לבדוק

נותנים הרוחב חתך נתוני ודמוגרפיים. תעסוקתיים נתונים אותם עם אוכלוםיה של רוחב חתך

לכח הנכנס לעובד הצפויה הפרט של שונים בגילים השכר התפתחות של יותר מהימנה תמונה

אוכלוסיה. קבוצות של גיל, לפי השכר מבנה את נתון כתאריך משקפים והם מאחר עבודה,

של ההשתכרות כושר כי הנחנו רוחב, חתך נתוני מתוך החיים, פני על פרופילים לאמוד כדי

.(1975) ברזילי אמנון ראה: 13
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האנשים כל של גיל עלפני ההשתכרות דפוס לפי מתנהג שלו, העבודה חיי לאורך מסוים, פרט

סקר הוא השתמשנו בו הנתונים בסיס היום. מקצוע ואותו דמוגרפיות תכונות אותו בעלי

ראשי לגבי שבוצעה מרובה, רגרסיה מתור חושבו ההכנסות פרופילי .1968/69 המשפחה הוצאות

בשכר הכללי הריאלי הגידול את מוסיפים אנו ההשתכרות, דפוס על בלבד. שכירים משפחות

שנה. בכל

שהכנסת משום ראשית, בלבד. משפחה ראשי לגבי הפנסיה תכניות כדאיות את בודקים אנו
הזמן. פני על יותר והסדירה המשפחה של העיקרית ההכנסה כלל, בדרך הינה, המשפחה ראש

יתר משל שונים הם פנסיה תכנית בבחירת המשפחה ראש את המדריכים השיקולים ושנית,
הפרישה. לאחר זוגו ובת לעצמו קיום ולאמצעי לשאיריו הדאגה חובת בגלל בעיקר המפרנסים,

הרגרסיה: למודל שהוכנסו המשתנים

המשפחה. ראש של שכירה מעבודה השנתית ההכנסה : (Y. .) התלוי המשתנה

משום השכיר, העובד של ההשתכרות כושר את כמייצגת שכירה מעבודה בהכנסה בחרנו

מעבודה ההכנסה סך את כאן לקחנו פנסיה. לתכנית להפרשות בסיס המשמשת ההכנסה זו שלגביו

כי גמלאות, ולקבלת הפנסיה לקרן לתשלומים בסיס המשמשים המרכיבים את רק ולא שכירה,

(1969) הסקר עריכת בשנת אולם השונים. למרכיבים ההכנסה פירוק איפשר לא הנתונים בסים

בנתונים להשתמש אפשר ולכן זעיר משקל בעלי הפנסיה בבסיס נכללו שלא ההכנסה מרכיבי היו

זאת. בצורה

בצורה מייצגת שהיא כיוון השבועית, או החודשית בהכנסה ולא השנתית בהכנסה השתמשנו

זמנית אבטלה של תקופות גם בתוכה כוללת היא שכן הפרט, של ההשתכרות כושר את יותר מהימנה

העבודה. שנת פני על בהכנסה תנודות או ■

תלויים: הבלתי המשתנים

ואת פורמלי בלתי בחינוך שנרכש האנושי ההון את מייצג זה משתנה (x.,j=l6) גיל .1

השתנות בהזדקנות, שמקורו והפחת, מחד, והתמחות וו מנסי כתוצאה זמן לאורך השתנותו

;5445 ;4435 ;3425 ;2418 גיל: קבוצות 6 נלקחו מאידך. וכוי, יצור תנאי של

.65+ ו 6455
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הפרט, של הפורמלית ההשכלה את אחד, מצד מייצג, זה mnem(x , m=l4) יד משלוח .2

כי ההכנסה, את המסביר כמשתנה ההשכלה את הכנסנו (לא השכר עם שלו החזק הקשר בגלל

עם פרטים לגבי שני, ומצד היד); משלוח עם גבוהה אינטרקורלציה זה שלמשתנה מצאנו

היד. במשלוח הקשורים השתכרות, בהזדמנויות הבדלים היד משלוח מייצג השכלה אותה

הראשונה הספרה לפי יד משלוחי של הקבצה עלידי קבוצות לארבע חולקו היד משלוחי

וטכניים; מדעיים חופשיים, מקצועות בעלי (1) הן: הקבוצות הל.מ.ס. בסיווג
חרושת; ועובדי מלאכה בעלי תקשורת, תחבורה, עובדי (3) ופקידים; מנהלים (2)

זבנים, סוכנים, מסחר, ובידור, ספורט שירותים, מכרות, מחצבים, בניו, עובדי ו(4)

ודומיהם. דייגים, חקלאות, לאמיומנים, פועלים

וכוי, בתרבות פורמלי, בחינוך הבדלים מייצג המוצא (X., 1=19) בארץ וותק מוצא .3

9 כאו נלקחו המקומי. העבודה בשוק והתמצאות שפה ידיעת מייצג בארץ הוותק ואילו
המתחלקים, ואירופהאמריקה, אםיהאפריקה וצאי י ישראל, ילידי וותק: מוצא של קבוצות

אי). בנספח ראה (פירוט, ותק קבוצות ל4 אחד, כל

נשואים מפרנסים של העבודה בשוק התנהגות הבדלי בעיקר מייצג (X , (1,2=1ז משפחתי מצב .4

נשואים, לא לעומת

הדמוגרפיות התכונות שמאפייני רגרסיה במודל בחרנו ההכנסה פרופילי את לקבל כדי

הגיל שבו מצומצם מודל הוא שבחרנו הרגרסיה מודל דמי. כמשתני בו מופיעים היד ומשלוח

ביניהם: האינטראקציה את המבטא משתנה עלידי רק מיוצגים היד ומשלוח

Y. . = a + IX + IX. + IIX 1ז1,ן1,ו,1.* n . 1 . m i
J n 1 נוח י

הפרט. של היד משלוח וש גיל;  j וותק; מוצא קבוצות i משפחתי; מצב מציין n כאשר

אי. בנספח מובאות הנ"ל הרגרסיה תוצאות

14.(1975) אמיר גם השתמש זה משלוחייד בסיווג
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יד, משלוח של התכונות לפי הכנסות של פרופילים 72 התקבלו המצומצמת הרגרסיה מן

הממוצעת ההכנסה את המייצגות נקודות שש מכיל כזה פרופיל כל כאשר ומוצאותק, משפחתי מצב

 המלא הפרופיל את לקבל כדי א1). בנספח 1 לוח לעיל)(ראה הפירוט (לפי גיל קבוצת בכל

היא גיל קבוצת לכל הממוצעת שההכנסה (1 הנחנו  מסוימת הכנסה ליחס נוכל גיל שלכל כך

ידי על מחוברות j1 k גיל בקבוצות הממוצע נקודות ו2) בקבוצה הממוצע הגיל של ההכנסה

בנקודת והגיל ההכנסות ביו הקשר את מתארים הכנסותגיל של אלה פרופילים ליניארי. קו

להביא יש זמן, לאורר הכנסות של פרופילים ליצור כדי גיל). לפי רוחב (חתך מסוימת זמן

במשק. הריאלי בשכר ושינויים הפרט בגיל משינויים הנובעות השפעות בחשבון

הבאות: ההנחות את הנחנו זמן לאורך הכנסות של הפרופילים ליצירת

העובדים כל של ההתחלתית ההכנסה לכן ;E גיל באותו לעבוד מתחילים במשק העובדים כל א)

. (Y* = Y .) הרוחב בחתך נ לפרופיל Y,המקבילה , תהיה

העובדים. לכל האחיד ,g בשעור בשכר ריאלי גידול חל שנה בכל ב)

,1 הפרישה גיל עד הלאה וכן ,Y* = Y.^l+g)1^ תהיה: i בגיל j הפרט של הכנסתו לכן

Y*LJ = V1+g)L~E

ושיעור ,65  בישראל המקובל הפרישה לגיל שווה L ,21 הוא E ההתחלתי העבודה גיל כי הנחנו
הישראלי^1 המשק על שונות בעבודות מקובל זה שיעור ל435; שווה g בשכר הגידול

.1\ הוא בשכר השנתי הגידול שיעור כי מניח אבל עוזי ונוימן. מלניק מניחים גם כך
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אנו לפרישה, ועד העבודה חיי מתחילת גיל, בכל הפרט של ההכנטות אומדני סמך על

לקבל. המבוטח שעתיד החודשית הגמלה ואת גיל בכל הפנסיה לקרן התשלומים את לחשב יכולים
את גם לדעת עלינו והגמלאות, התשלומים של הנוכחי הערך תוחלת את לדעת כרי אולם,
התשלומים זרמי את שיביא וו, נכי שער ולהניח הנחקרת האוכלומיה של לחיות ההסתברות

משותף. למכנה והגמלאות

לחיות ההסתברות

(pj המשפחה ראש של גיל בכל לחיות בהסתברות תלויים והגמלאות התשלומים זרמי

תוחלת לפי חושבו q^1 p. . (qw) באלמנותה לחיות האלמנה של וההסתברות (q^) אשתו של

בנפרד חושבו לחיות ההסתברויות בהם מחקרים ישנם בהתאמה. ולנשים לגברים הממוצעת החיים
(מלניק). וותק מוצא ובארץ [Aaron) תרבותי ומוצא בהשכלה הנבדלות דמוגרפיות קבוצות לגבי

מעמיק מחקר עדות. לפי החיים בתוחלת קטנים הבדלים על המצביעים נתונים מביא מלניק
וצאי י ביו התמותה בדפוסי מרא^שהבדלים (1973 ואחרים, (פרץ בישראל תמותה דפוסי על

אסיה וצאי י בקרב זה לעומת משמעותיים. אינם אירופהאמריקה וצאי י לביו אםיהאפריקה

אינו שלנו המדגם גודל אך לאפריקה. אמיר. וצאי י ביו משמעותיים הבדלים נמצאו אפריקה

לכו בישראל. קיימים אינם השכלה, כמו אחרות, תכונות לפי ונתונים כזה פירוט מאפשר

השכלה. או ותק מוצא, ארץ פירוט ללא וגיל מיו לכל ממוצעת חיים בתוחלת הסתפקנו

לאומי לביטוח המוסד של החיים לוחות מתור נלקחו החיים הסתברויות על הנתונים

להנחה הותאמו אלה נתונים המוסד. של האקטואריים לחישובים המשמשים ,1967 לשנת

.18 גיל עד בודאות חיות ונשותיהן 21 גיל עד בודאות חיים העובדים הגברים לפיה שלנו,

.3835 עמי מלניק, 16

.1969 יוני ,2 מסי חיים לוח האקטואר, לשכת לאומי, לביטוח המוסד 17
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בודאות חיה ואשתו 45 גיל עד בודאות חי המשפחה ראש לפיה אלטרנטיבית, הנחה גם הנחנו
לתכנית המצטרפים אנשים שמקבלים התשואות את לבחון כדי נלקחה זו אלטרנטיבה .39 גיל עד

ב1). בנספח מובאים השתמשנו שבהם גיל לפי החיים (לוחות 45 בגיל הפנסיה

משום מסוים, בגיל באלמנותה לחיות האלמנה הסתברות הוא בחשבון שנלקח אחר גורם

בשנית. נישאת שהיא מרגע מופסקת אלמנה של הפנסיה הפנסיה, תכניות רוב של התקנות שעלפי

נשים של לחיות ההסתברות עלפי הלאומי הביטוח ידי על חושבה Q* באלמנות לחיות ההסתברות

חישבנו הבעל לגיל זו הסתברות להתאים שנוכל כדי שנית. תינשא לא שהאלמנה וההסתברות

המשפחה. הוצאות סקר של במדגם לנשים בעלים בין הממוצע הגילים הפרש עלפי האשד. גיל את

בי). נספח (ראה ביניהן הניכר ההבדל בשל וותק, מוצא קבוצות לפי חושבו ההפרשים

הנכיון שער

של הנוכחי הערך של התוחלת בחישוב מרכזי גורם הוא (discount rate) הנכיון שער

על במחקרו ,Aaron למשל שונות. גישות רווחות זה בתחום במחקרים והתשלומים. התקבולים

ועוד (g) בשכר הגידול שיעור של כסכום הנכיון, שער את מגדיר הלאומי, הביטוח השפעות

פנסיונית במערכת התשואה לשיעור בקירוב מקביל זה שער העבודה, כח של הגידול שיעור
בשער משתמש זה, לעומת ,Feldstein .(payasyougo system) החלוקה בשיטת הפועלת

על הריבית עלפי מחושב זה כששער במשק, לקבל הפרטים שיכולים הממוצע הריאלי הריבית

שיעור ועלפי במלאי השקעות ועל בבנקים חסכונות על הריבית ממשלתיות, חוב אגרות

הממוצע, האינפלציה

לפרט, כדאיותה את לבחון שברצוננו חסכון, כתכנית הפנסיה תכנית על מסתכלים אנו אם

אילו המבוטחים לקבל שיכלו הריאלי הריבית לשער השווה זה הוא הנכון הנכיון שער אז כי

וו נכי שער ולקחנו Feldstein של בגישה בחרנו לכן חסכון. של אחר בסוג כספיהם את השקיעו

רגישות את לבדוק כדי בישראל. הממשלתיות החוב אגרות של הריאלית לתשואה השווה ,4^0 של

.S$ יותר, גבוה בשער גם השתמשנו הנכיון, לשער התוצאות
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הכדאיות אומדני הקבצת

את לבדוק מעונינים אנו אולם אוכלוסיה. קבוצות ל72 חושבו הכנסות פרופילי

הכדאיות מהי המוג: מך שאלות על להשיב כדי זאת מפורטות, פחות לקבוצות הפנ0>ה כדאיות

משפחתי מצב שלהם, היד משלוח פירוט ללא מסוימת, מוצא לקבוצת הפנסיה תכנית של הכללית

את לפרט בלי אחת, יד משלוח קבוצת לגבי הפנסיה תכנית של הכדאיות מהי או, ותק. או
המשתנים רקע על הגולמיים ההבדלים את להראות מטרתה זו בדיקה שלה. הדמוגרפיות התכונות

המפורטות הקבוצות של צירוף מחייבת כזו בדיקה השונות. הפנסיה תכניות של בכדאיות הללו

של משוקלל כממוצע חושבו המורחבות הקבוצות של הכדאיות אומדני יותר. רחבות לקבוצות

נעשה השקלול כאשר המורחבת, הקבוצה את המרכיבות מתתהקבוצות אחת כל של הכדאיות אומדני
המורחבת הקבוצה של הכדאיות אומדן המורחבת. בקבוצה תתקבוצה כל של משקלה עלפי

הוא: למשל, i היד במשלוח המאופיינת

(B/C) .  1 W.. י . (B/C) .. י .

תתהקבוצה של הפנסיה תכנית וכדאיות באוכלוסיה המשקל הם (B/C)., , .1w.,.. . כאשר

הוצאות סקר מתוך נאמדו המשקלים .1 יד ומשלוח 1 משפחתי מצב ,k ,ותק j במוצא המאופיינת
.1968/69 המשפחה

של ממוצע עלידי המורחבות, לקבוצות ההכנסות פרופילי את לחשב היא אחרת שיטה

מהן. אחת כל של לחיות ההסתברויות התפלגות של וממוצע תתהקבוצות של ההכנסות פרופילי

של אפשרי קיזוז בגלל התוצאות, את להטות עלולה זו שיטה אולם מלניק, השתמש זו בשיטה

לחיות. ההסתברויות ושל ההכנסות של ההשפעות
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פ1סיה תכניות טל הכדאיות ואז! המו :4 פרק

העבודה חיי בהתחלת לתכנית המצטרפים עובדים לגבי הכדאיות

לקרן הצטרפות של גילים שני לגבי נבדקה השונות הפנסיה תכניות של הכדאיות

,21 שהוא הראשון, הכניסה גיל נכיון. שערי שני ולגבי ו45, 21 הפנסיה,

צבאי, משרות השחרור עם מיד הסדירה עבודתם את מתחילים העובדים שכל ההנחה על מבוסס

לקחנו חופשיים, מקצועות בעלי של הפרופילים בחישוב הפנסיה. לתכנית מצטרפים בזמן ובו

דבר הצבא, מן לשחרורם הראשונות בשנים ללמוד בוחרים הזו הקבוצה מבני רבים כי בחשבון

שער גיל. באותו אחרות קבוצות של להכנסה יחסית נמוכה אלה בשנים שהכנסתם לכר המביא

לעיל. כמוסבר אג"ח על הריבית לשער השווה ,435 הוא הניתוח ברוב נשתמש בו הנכיון
ההסתדרותיות הפנסיה קרנות שבע ההסתדרותיות. בתכניות הכדאיות את תחילה נציג

בישראל. ביותר הגדול הפנסיוני הגוף את יחדיו מהוות והן חברים, מיליון כחצי היום מונות
מן אחד בכל המבוטחים כשמספר יסוד תכנית וגם מקיפה פנסיה תכנית גם מפעילות הקרנות רוב

שווה. בערך הוא הסוגים

מהותי הבדל קיים כי המקיפה, והפנסיה היסוד פנסיית לגבי נפרד כדאיות ניתוח ערכנו
הועדה של ההמלצות הנהגת עם להתבטל עתידה היסוד שפנסיית מפני וכן התכניות שתי בין

הפנסיה. מערכת לבדיקת

מקיפה,כאמור,כמחצית והיא ההסתדרותיות הפנסיה בקרנות רק קיימת היסוד פנסיית תכנית
המשפיעים גורמים כמה ישנם תיאורטית מבחינה איש). 250,000) אלו בקרנות המבוטחים מכלל

להבטיח הפרט של הצורך מידת היא אחד גורם ומקיפה. יסוד תכנית בין הפרט של הבחירה על

במשקל תלוי זה צורך הפרישה. לגיל הגיעו לפני נכות או מוות של סיכון בפני משפחתו את

הסוביקטיבית התועלת המשפחה. המשפחה,ובגודל הכנסות בסך אדם אותו של מעבודה ההכנסות

המשפחה להכנסות שתרומתו ככל יותר גדולה המשפחה ראש של חיים) בביטוח (או מקיפה בפנסיה

עדיפה המקיפה הפנסיה כי ברור החברה, מבחינת יותר. גדול הנתמכות הנפשות ומספר גדולה
על מוטל אז כי פכנסה, מקורות ללא נותרים עובד של שאיריו אם שכן היסוד; פנסיית על

בסיסיים. מחיה לאמצעי להם לדאוג החברה
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לפרט. רב משיכה כח בעלת תכנית היא היסוד פנסיית צרופה, כלכלית מבחינה

השכר, מן icn הן היסוד לפנסיית ההפרשות המקיפה: הפנסיה מן בהרבה זולה היא

בעולם הגבוהות מן היא בישראל החיים שתוחלת כיון המקיפה. בפנסיה 16\ לעומת

תוספת כי סביר נמוכה, 65 גיל לפני למות וההסתברות (20 בני יהודים לגברים 73)

מאד יקרה היא השאירים, ביטוח עבור העובד שמשלם משכרו, $6 של בשיעור התשלומים

יותר גבוה R יחם נותנת היסוד פנסיית כי מראה 1 לוח הגמלאות. לתוחלת ביחס

גמלה ל"י 2.20 בממוצע מקנה היא ההכנסות. פרופילי בכל המקיפה הפנסיה מתכניות

בדקנו המקיפה. הפנסיה שמקנה ל"י ו1.75 1.20 לעומת תשלום של לירה כל עבור

אלה כל ולפקיד. חקלאיים לפועלים הקרן מבטחים, של היסוד פנסיית תכניות את

.21 הוא הכניסה גיל כאשר דומות

האומדנים מן יותר גבוהה היא היסוד פנסיית תכניות של הכדאיות בפועל,

פיצויי ואת פטירתו עם עובד לאלמנת הניתן המענק את כוללים אם ,1 בלוח המוצגים

ברוב הנהוגים במפעל, ותק שנת לכל החודשית המשכורת מחצית של בשיעור הפיטורין
פיצויי את כללנו שלא הסיבה יסוד. בפנסיית מבוטחים שעובדיהם התעשיה מפעלי

מקום באותו לעבוד העובד צפוי שנים כמה לקבוע האפשרות חוסר בשל היא הפיטורין
פוטרו הם האם עבודה, מקום המחליפים עובדים ולגבי לגמלאות, יפרוש בטרם עבודה

הפיטורין מפיצויי ההתעלמות מקום, מכל פיצויים. קיבלו ולא מרצונם התפטרו או

שפנסיית היות המקיפה, הפנסיה עם היסוד פנסיית של ההשוואה לגבי משנה אינה

אלה. פיצויים בחשבון להביא מבלי גם יותר כדאית הינה היסוד
פנסיית תכניות כל של כדאיותו את מורידה %%b מ$4 הנכיון שער העלאת

המאוחרות, החיים בשנות מתקבלות שהגמלאות העובדה מן במישרין נובע זה דבר היסוד.
לערר ביחס הגמלאות של המהוון הערך קטן כן יותר, גבוה הנכיון ששער ככל ולכן

התשלומים. של המהוון



משלוח מוצא, לפי השונות הפנסיה תכניות )של b/cj הכדאיות :1 לורו
*43<  נכלול שער ,21  לתכנית כניסה גיל בארץ: ותק י יי

תקציבית פנסיה מקיפה פנסיה יסוד פנסיית שכר
לאורך

קרו מבטחים, מבטחים, החיים אחוז
ביטוח הפרשות הפרשות פועלי חקלאות, חקלאות, כאחוז מכלל
מנהלים 16"6 1H בניו מרכזית, לפקיד מהשכר האוכ

לפקיד הממוצע ה י ס ו ל

1.37 1.30 1.89 1.66 1.42 2.19 1.174 14.1 ישראל מוצא
1.37 1.27 1.85 1.63 1.42 2.22 1.101 48.7 אירופהאמריקה מוצא
1.38 1.07 1.56 1.37 1.33 2.19 .777 37.2 אסיהאפריקה מוצא

^ 1.35 1.64 2.38 2.10 1.76 2.71 1.426 13.8 חפשיים מקצועות
ל 1.36 1.21 1.76 1.55 1.34 2.04 1.219 18.9 ופקידים מנהלים

1,38 1.17 1.69 1.49 1.37 2.19 .923 36.4 ותחבורה תקשורת תעשיה,
1.39 1.04 1.51 1.33 1.27 2.10 .737 31.0 ושירותים חקלאות בניו,

1.37 1.29 1.87 1.65 1.41 2.17 1.189 23.2 1947 עד עליה שנת
1.38 1.18 1.71 1.50 1.39 2.23 .912 42.4 19541948 עליה שנת
1.38 1.13 1.64 1.44 1.37 2.24 .846 11.3 19601955 עליה שנת
1.39 1.04 1.51 1.33 1.29 2.12 .744 8.9 ואילך 1961 עליה שנת

1.38 1.20 1.75 1.54 1.39 2.20 .991 99.9 סה"כ

בנספח. גי1 כלוח מוצגת , CBCJ נטו הנוכחי הערך סמך על פרמטרים, אותם לפי התכניות, כדאיות *

.1968/9 המשפחה הוצאות סקר מקור:
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בשער השתמשנו אחרות, חסכון לצורות ביחס הפנסיה תכניות של כדאיותו בבדיקת

הגדרה, לפי A\ שהוא במשק, חסכון בתכניות הרווח הריאלי הריבית לשער השווה ו ו נכי
לפי האלטרנטיביות. החסכון מתכניות יותר כדאית מ1 גדול R שעבודה פנסיה תכנית

העובדים. קבוצות כל עבור אלו חסכון לתכניות ביחס כדאית היסוד פנסיית זה תנאי

הפנסיה (1) עיקריות: תכניות ארבע בחנו המקיפה הפנסיה של הכדאיות לבדיקת

והקופה חקלאים פועלים נתיב, לפקיד, מבטחים,  ההסתדרותיות הקרנות של המקיפה

ביטוח; שנות 35 עם עובדים עבור מאד דומים שתנאיהן ההסתדרות, לעובדי המרכזית

תקציבית פנסיה (4) מנהלים; ביטוח (3) בנין; לפועלי קרן של המקיפה הפנסיה (2)

המדינה. לעובדי
מתעוררת, לתכנית. תשלום כל מפרישים אינם העובדים תקציבית בפנסיה כאמור,

המעביד של החלק לגבי העובד. על הפנסיה תשלומי מגולגלים צורה באיזו השאלה איפוא,
לטעון אפשר העובד. של החלק הוא יותר בעייתי העובד.1 על מגולגל שהכל הסכמה יש

.16^0 יהיה העובד של התשלומים מך ואז העובד על מגולגל דבר של בסופו זה חלק שגם

כמו שכר אותו מקבלים תקציבית פנסיה קיימת שבהם במקומות העובדים במציאות אבל

ניתן כר אם פנסיה. לתכנית שמפרישים במקומות דירוג אותו לפי העובדים עמיתיהם

.$11 רק הם בפועל שהתשלומים להניח
בשני כאן השתמשנו יותר, נכונה גישה איזו בודאות לקבוע ניתן שלא כיוון

ו$16. \\\ תקציבית: לפנסיה אלטרנטיביים תשלום שיעורי
העובדים. לכל אחידה תשואה נותנות אינן התכניות המקיפה בפנסיה

.2 בפרק 9 הערה ראה 1
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שניתן כפי מדינה, לעובדי התקציבית הפנסיה מתגלה ,$11 של הפרשות שיעור לפי

כאשר זאת, לעומת העובדים. קבוצות כל עבור ביותר הכדאית כתכנית ,1 מלוח ללמוד

יותר כדאית שהיא אחת תכנית איו התקציבית, בפנסיה 16'^ של הפרשות שיעור מניחים

התכניות. משאר העובדים קבוצות כל עבור

מבטחים של זו היא ביותר הכדאית התכנית למשל, חופשיים, מקצועות לגבי

מנהלים ביטוח של מזו ב3035 גבוהה הפרשה ללירה גמלה המקנות לה, הדומות והקרנות
ודומותיה במבטחים מבוטחים m רק זו קבוצה בקרב התקציבית.2 מהפנסיה וב$7

. (2 לוח (ראה

ביטוח של מזה ב$11 הנמוך r מקנה התקציבית הפנסיה ופקידים, מנהלים לגבי

מנהלים ביטוח של Rn הבדל כמעט איו תעשיה עובדי לגבי מבטחים. ושל מנהלים

אישיים, בשירותים עוברים בניין, כפועלי נמוך, שכר עם עובדים ודומותיה. ומבטחים

מקנות שהן הפרשה ללירה הגמלה אשר ודומותיה, במבטחים כמחציתם מבוטחים וכד',
מעובדים 103; מבוטחים בה בניין לפועלי בקרן מנהלים. ביטוח של מזו ב\9 נמוכה

מנהלים. ביטוח של מזה ב$4 נמוך R אלה

לרוב מסויימת, עובדים קבוצת עבור ביותר הכדאית שהתכנית לומר ניתן לסיכום,

אליה להצטרף עובדים סוג לאותו מתירה אינה שהתכנית משום אם בין ידה. בהישג אינה

אותה קושר עובדים קבוצת אותה של הקיבוצי שההסכם משום הרווח, המצב וזר, אם, וביו

אחרת. לתכנית
הוא במשק הריבית שער כי בהנחה (R) הפרשה ללירה הגמלה יחסי את מציג 3 לוח

האוכלוסיה. קבוצות בין התכניות של הכדאיות בדירוג הבדלים אין זה, ריבית בשער .$8

מכל גבוה יותר הרבה שלה R שהיחס המנהלים, ביטוח תכנית היא לכולם ביותר המשתלמת

R נותנות בנייו לפועלי והקרן התקציבית הפנסיה למשל, המקיפה. הפנסיה תכניות שאר

המנהלים. בביטוח 0.87 לעומת בממוצע, כ0.50 של

חופשיים, מקצועות של הקבוצות לגבי אך ביותר הגבוה Rn את נותנת בנייו לפועלי הקרן 2
קבוצות רוב ועלפי מאחר משמעותית, אינה זו קרן תעשיה, ופועלי ופקידים, מנהלים

אליה. להצטרף יכולות אינן אלה
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ולפי יד משלוחי לפי השכירים התפלגות :2 לוח
באחוזים* פנסיה: לתכנית השתייכות

מבוטחים* סה"כ תכנית קרן מבטחים
היד במשלוח פנסיה פנסיה מרכזית פועלי ופועלי

המבוטחים מכלל אחרת תקציבית ולפקיד בנין חקלאות

14 56 25 6 1 12 חפשיים מקצועות

23 51 7 14 4 25 ופקידים מנהלים

32 30 1 3 6 . 61 ותחבורה תקשורת תעשיה,

31 22 3 3 23 49 ושירותים חקלאות בנין,

100 36 6 6 10 42 בתכנית מבוטחים סה"כ
מבוטחים מכלל

הנתונים. במקור מהבדל נובעים 1 לוח לנתוני אלה נתונים בין ההבדלים *

פנסיה). לתכניות עובדים השתייכות על לנתונים היחיד המקור (זהו 1963/64 החסכון סקר מקור:



משלוח מוצא, לפי השונות הפנסיה תכניות של (B/C) הכדאיות :5 לוח
*80^ נביון שער ,21  לתכנית הכנימה גיל בארץ: וותק יד

תקציבית פנסיה מקיפה פנסיה יסוד פנסיית
מבטחים,

ביטוח הפרשות הפרשות קרן מבטחים, חקלאות,
מנהלים $16 m פועלי חקלאות, מרכזית,

בנין לפקיד לפקיד

.87 .39 .56 .50 .43 .58 ישראל מוצא

.87 .38 .55 .48 .42 .58 אירופהאמריקה מוצא
, .87 .32 .46 .41 . .39 .56 אסיהאפריקר. מוצא
■t

ו .90 .51 .74 .65 .55 .77 חפשיים מקצועות
.86 .36 .52 .46 .40 .53 ופקידים מנהלים
.87 ' .34 .50 .44 .41 .57 ותחבורה תקשורת תעשיה,
.86 .30 .43 .38 .37 .52 ושירותים חקלאות בנין,

.87 .38 .55 .49 .42 .57 1947 עד עליה שנת

.87 .35 .51 .45 ' .41 .58 19541948 עליה שנת

.87 .33 .48 .43 .40 .58 19601955 עליה שנת

.87 .31 .45 .40 .39 .55 ואילך 1961 עליה שנת

.87 .36 .52 .46 .41 .57 סה"כ

.(BC) לפי כדאיות לחישובי בנספח, גי2 לוח ראה *



0 ..יי  50 

*
שלנו התוצאות על ניכרת השפעה הזמו לאורך בשכר השנתי הגידול שיעור לגבי להנחה

וההפרשות הגמלאות בנוסחאות ביטוי לידי שבא כפי התכניות. של היחסית כדאיותו לגבי

באחוזים השינוי .Cg) בשכר השנתי הגידול בקצב משינויים מושפעות שתיהן ,(3234 [עמי

ביטוח ותכנית התקציבית הפנסיה ההסתדרותיות, לתכניות זהה כ£ משינוי הנובע בהפרשות

בתכניות יותר גדול ב^ משינוי הנובע הגמלאות של באחוזים השינוי זה לעומת המנהלים.

ינוע הבאות לשנים התחזיות עלפי המנהלים. בביטוח מאשר התקציבית ובפנסיה ההסתדרותיות

,(435) התחזיות עלפי ביותר הגבוה gn את ולקחנו מאחר Aaob 2"0 בין בשכר הגידול שיעור

כדאיותו את ומגדילים התקציבית והפנסיה ההסתדרותיות התכניות עם שלנו האומדנים מטיבים

מנהלים. ביטוח לעומת

קבוצות או פרטים ביו הפנסיה תכניות של הגמלה/הפרשה ביחסי להבדלים הסיבות מהן

של הפרשה ללידה הגמלה יחס את הקובעים גורמים חמישה למעשה ישנם שונים? אוכלוסיה

השכר בסים בתכנית, ותק שנת לכל הגמלה שיעור השכר, מתור ההפרשה שיעור הפנסיה: תכניות

שמקבל ממס והפטור שאירים לפנסיית הזכות החודשית, הפנסיה לחישוב המשמש הקובע) (השכר

לתכנית. הפרשותיו עבור העובד

אלה הבדלים אך ותק, לשנת הגמלה בשיעורי התכניות ביו ניכרים הבדלים אמנם ישנם

של בשיעור המירבית לפנסיה זכאים אלה .21 בגיל לתכנית המצטרפים לעובדים נוגעים אינם

שונה. שלו החישוב ששיטת המנהלים בביטוח מלבד התכניות, בכל הקובע השכר מן 7035

ההפרשות משיעור בעיקר נובעת המקיפה הפנסיה לעומת היסוד פנסיית של כדאיותה

השיעור בניו לפועלי בקרן (רק התכניות בשתי 500 הוא העובד של ההפרשות שיעור לתכנית.
אם היסוד. בפנסיית בלבד 53 לעומת המקיפה בפנסיה 1135 הן המעביד הפרשות אך ,(4^; הוא

משלמים מקיפה בפנסיה מבוטחים כי יוצא העובד, על חלקו מלוא את מגלגל המעביד כי מניחים
תוחלת אך שאירים, פנסיית מקנה המקיפה הפנסיה אמנם היסוד. בפנסיית ממבוטחים יותר 6031

לפני למות שההסתברות כיוון ,603< של התשלום לתוספת ביחס נמוכה זו פנסיה של הגמלאות

קטנה. היא הפרישה גיל

של החישוב משיטת נובע המקיפה הפנסיה תכניות שאר לביו המנהלים ביטוח בין ההבדל

בשנים העובד שכר לפי מחושבת הגמלה התקציבית, ובפנסיה ההסתדרותיות בתכניות הקובע. השכר
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הממוצע היחסי השכר לפי הגמלאות לקביעת השכר בסיס :4 לוח
והשכר (kj האחרונות השנים בשלש (q.) החיים לאורך
וגיל בארץ ותק יד, משלוח מוצא, לפי ; (m.) האחרון

לתכנית כניסה

לתכנית כניסה גיל לתכנית כניסה גיל
E = 45 E = 21

ב) שכר
^_ ^j_ יחסי ^j_ ^/ א) י ס רו י שכר
m. k. q. m. k. m. k. q. קבוצות
     ^ 2 2 אוכלוסיה
1.44 1.43 .97 1.51 1.50 .71 .71 .99 כללי ממוצע

המוצא: יבשת

1.32 1.32 1.17 1.34 1.35 .91 .90 1.17 ישראל
1.35 1.36 1.09 1.40 1.40 .83 .82 1.10 אירופהאמריקה
1.59 1.56 .73 1.73 1.70 .48 .48 .78 אסיהאפריקה

יד: משלוח
1.16 1.18 1.56 1.06 1.08 1.35 1.32 1.43 חפשיימ מקצועות
1.45 1.43 1.21 1.45 1.43 .85 .86 1.22 ופקידים מנהלים
146 145 gg 1>52 1<52 _62 _92 תקשורת תעשיה,

ותחבורה

1.52 1.51 .65 1.74 2ך1 44 44 ?4 חקלאות, בנין,
וכוי שירותים

עליה: שנת
1.32 1.33 1.18 1.36 1.36 .90 .90 1.19 1947 עד
1.47 1.45 .88 1.56 1.55 .63 .63 .91 19541948
1.52 1.51 .81 1.64 1.62 .56 .57 .85 19601955
1.66 1.62 .71 1.82 1.77 .46 .47 .74 1961 למן

YLj a+g)LE jL2[V1+iriE/3] LYiWe
נ Y (Ug)L b נ Y (l+g)LE נ i=E Y Cl+g)1^

.3332 עמי ,3 בפרק ראה הנתונים, יתר הגדרת .1968/69 בשנת במשק הממוצע השכר  Y

.E=2l עבור לאלו זהים E=45 עבור ו.1ח k. של הערכים ב)
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ההכנסות ממוצע של כפונקציה הגמלה מחושבת המנהלים בביטוח ואילו הפרישה, לפני האחרונות

שיטת עלפי המחושב הקובע השכר ,(4 (לוח שלנו האומדנים לפי העבודה. חיי כל לאורך

השכר עלפי המחושב הקובע השכר מן בממוצע כ§50 גבוה (q.) המנהלים ביטוח של החישוב

לביו החיים לאורך ההכנסות ביו היחס כן, על יתר .(k.) לפרישה הסמוכות השנים בשלש

נמוכה החיים לאורך הפרט שהכנסת ככל והולך VVגדל האחרונות השנים בשלש ההכנסה

עובדים בקרב \2ר לעומת .kב*8, n גבוה qy גנוה, שכר בעלי עובדים בקרב למשל, יותר.

ההשתכרות בכושר הירידה כי פירושו אמיר. של ממחקרו גם מתאשר זה ממצא נמוך. שכר בעלי

שירותים (עובדי נמוכות הכנסות בעלי בקרב יותר גבוהה חינה האחרונות העבודה בשנות

חופשיים). מקצועות (בעלי גבוהות הכנסות בעלי בקרב מאשר וכוי) בניו פועלי אישיים,
נמוכות הכנסות בעלי עובדים עבור במיוחד כדאי המנהלים ביטוח מדוע מסבירה זו עובדה

של שהיתרון משום גבוהות, הכנסות לבעלי כדאית מבטחים קרו זה, לעומת החיים. לאורך

זו. בקרן יותר הנמוך התשלומים שיעור עלידי מקוזז הקובע בשכר 8^0

(בצורה הפנסיה לקרן הפרשותיהם על 25^ של בשיעור הכנסה ממס מפטור נהנים העובדים

.14.75". היא המעביד של חלקו גלגול לאחר העובדים של האפקטיבית ההפרשה לפיכך זיכוי). של

אינו הסתם ומן הפנסיה לתכנית תשלומים מפריש העובד איו התקציבית בפנסיה זה, לעומת

,1635 הוא תקציבית בפנסיה המבוטח עובד על המגולגל התשלום נטל לכן המס. מזיכוי נהנה

האחרות. התכניות לעומת זו תכנית של R היחס את המקטין דבר

מבוגר בגיל הביטוח את המתחילים עובדים לגבי הפנסיה תכניות של כדאיותו

.21 בגיל העבודה תחילת עם מיד פנסיה לתכנית מצטרפים העובדים כל כי הנחנו כה עד

מהם רבים ,21 בגיל עבודתם את מתחילים העובדים רוב אם גם כך. הדבר איו במציאות אולם

כי היא מאוחרת להצטרפות אחת סיבה יותר. מבוגר בגיל אלא הפנסיה לתכנית מצטרפים אינם

עובדיהם את מבטחים שאינם והמסחר), האישיים השירותים בענף (בעיקר עבודה מקומות ישנם

ממקום במעבר הפנסיה זכויות אובדן או הקפאה מימוש, הן, אחרות סיבות פנסיוני. בביטוח

שאיו ענודה למקום ועוברים המדינה שירות את שעוזבים עובדים למשל למשנהו. אחד עבודה
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קבוצת הפנסיוניות. זכויותיהם את מאבדים התקציבית, הפנסיה עם זכויות רציפות הסכם לו

החדשים. העולים של זן היא לתכנית מאוחר בגיל הנכנסת נוספת עובדים

הפנסיה לתכנית המצטרפים עובדים לגבי פנסיה תכניות של כדאיותו את לבחון כדי

האנשים כי הנחנו כאן גם .45 בגיל הפנסיה לתכנית מצטרפים העובדים כי הנחנו מבוגר, בגיל

רוחב בחתך הכנסות פרופילי באותם להשתמש לנו מאפשר זה דבר .21 בגיל עבודתם את מתחילים

לעומת אורך, בחתך הפרופילים .21 בגיל הפנסיה לתכנית המצטרפים עובדים לגבי השתמשנו בהם

.J21 בגיל במקום 45 בגיל תתחיל בשכר הריאלי הגידול שהוספת כיוון שונים יהיו זאת,

על ,45 בגיל פנסיה לתכנית המצטרפים אנשים של למקרה הותאמו לחיות ההסתברויות
ו

.1 היא 45 גיל עד לחיות ההסתברות כי שהנחנו כך ידי

לגבי יותר הרבה גדולה הפנסיה תכניות של הכדאיות כי מראים 5 בלוח האומדנים
נובעת יותר הגבוהה הכדאיות .21 בגיל המצטרפים לעומת ,45 בגיל לתכנית המצטרפים אנשים

סיבות: מכמה

שני ומצד יותר; קצרה התשלום שתקופת ככל קטן, התשלומים של המהוון הנוכחי הערך .1

מסויים סכום של המהוון הנוכחי שהערר כיוון גדל, הגמלאות של המהוון הנוכחי הערך

את רוכשים 45 בגיל לתכנית המצטרפים עובדים יותר. מוקדם פרעונו שמועד ככל עולה

וערר קטן ההפרשות ערר לכן .21 בגיל המצטרפים לעובדים הדרוש הזמן במחצית זכאותם

גדל. rkj ומכאן גדל, הגמלאות

הביטוח שנות עבור יותר גבוה ביטוח שנת לכל הגמלאות שיעור הפנסיה תכניות ברוב .2

שנה, 20 משר לתכנית ומשלם 45 בגיל הביטוח את שמתחיל עובד .(2 פרק (ראה הראשונות

603< בנין, לפועלי בקרן הקובע השכר מן 65?0 של בשיעור פנסיה 65 לגיל בהגיעו יקבל

בפנסיה ו0^40 במבטחים 54^0 חקלאים, לפועלים וקרן לפקיד המרכזית, בקרן SS"6 בנתיב,

פנסיה יקבל שנה, כ40 משר ושילם 21 בגיל לתכנית שהצטרף עובד זה לעומת התקציבית.

התכניות. בכל הקובע השכר מן י?709 של בשיעור

ו(45) (21) האינדקסים כאשר y(^s) = Y^i'* תהיה רוחב בחתר 45 בגיל ההכנסה כלומר 3
45j 45J

+.y*(^^} = Y*f21J / (l+g) fl521  אורר ובחתר לתכנית, ההצטרפות גיל את מציינים
"5j "5J



הכנסה: פרופילי לפי השונות הפנסיה תכניות של (B/c) הכדאיות :5 לוח
*4?6  וו נכי שער ,45  לתכנית הכניסה גיל

מקיפה פנסיה יסוד פנסיית לאורך שכר
תקציבית מרכזית, קרן מרכזית, כ* החילם

ביטוח בהפרשות חקלאות, נתיב פועלי מבטחים חקלאות, מבטחים השכר מו
מנהלים \\\ של לפקיד בנין לפקיד הממוצע

2.06 2.52 2.41 2.61 3.32 2.35 3.75 3.65 1.170 ישראל מוצא
2.06 2.48 2.37 2.57 3.27 2.33 3.69 3.61 1.091 אירופהאמריקה מוצא
2.07 2,21 2.11 2.29 2.90 2.11 3.28 3.27 .730 אסיהאפריקה מוצא

2.06 2.87 2.75 2.98 3.79 2.65 4.30 4.14 1.564 חפשיים מקצועות
2.06 2.34 2.23 2.42 3.07 2.22 3.45 3.44 1.213 ופקידים מנהלים
2.07 2.33 2.22 2.41 3.06 2.20 3.45 3.41 .884 ותחבורה תקשורת תעשיה,

S 2.07 2.26 2.17 2.35 2.97 2.14 3.38 3.34 .650 ושירותים חקלאות בניו,
I

2.06 2.52 2.41 2.61 3.32 2.36 3.75 3.66 1.176 1947 עד עליה שנת
2.07 2.36 2.25 2.44 3.10 2.23 3.50 3.46 .882 19541948 עליה שנת
2.07 2.28 2.18 2.36 2.99 2.16 3.39 3.36 .749 19601955 עליה שנת
2.07 2.10 2.01 2.18 2.75 2.02 3.11 3.13 .713 ואילך 1961 עליה שנת

2.07 2.39 2.28 2.47 3.14 2.25 3.55 3.49 .968 סר.כ

. (BC) לפי כדאיות לחישובי גי3, לוח ראה *
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הביטוח את המתחילים עובדים לגבי יותר גבוהות הו 65 גיל לאחר לחיות ההסתברויות .3

התכניות כי נכון הגמלאות. תוחלת על משפיע זה דבר בי). נספח (ראה 45 בגיל

של בשיעור היא זו פנסיה אר הפנסיונר, לאלמנת שאירים פנסיית גם מקנות המקיפות

המבוטח. מפנסיית בלבד 60^0

גמלה מעניקה היסוד פנסיית ,45 בגיל הפנסיה לתכנית המצטרפים עובדים לגבי גם

מסוג למבוטחים היסוד פנסיית של R של היחס המקיפה. הפנסיה מאשר הפרשה ללירה יותר גבוהה

מקיפה. פנסיה של בתכניות 2.073.14 בין הנעים R של ערכים לעומת בממוצע, כ3.50 הוא זה

הבדלים. כמעט איו עצמן לבין היסוד תכניות ביו
הקרן של זו היא ,45 בגיל למצטרפים ביותר, הכדאית התכנית האוכלוסיה קבוצות לכל

תקציבית פנסיה ;(2.47) נתיב סדר, לפי באות אחריה ל3.14). שווה R (כאשר בניו לפועלי

ביטוח ותכנית (2.25) מבטחים ;(2.28) ולפקיד חקלאות פועלי מרכזית, ;(2.39) m לפי

.(2.07) ביותר הנמוכה היא שכדאיותה המנהלים
בשיעור השוני מן בעיקר נובעים השונות ההסתדרותיות התכניות ביו בכדאיות ההבדלים

בתכנית. ותק שנת לכל המוענק הפנסיה
הגיל, לפי השונים היד משלוחי של פנסיה לתכניות השתייכות על נתונים היעדר בגלל

להשלים נוכל בקרוב, פנסיה. תכניות לפי 45 בגיל הנכנסים התפלגות את לחשב ביכולתנו אין
פנסיה. ותכניות גיל, יד, משלוחי לפי התפלגות על מפורטים נתונים קבלת עם הניתוח, את

פנסיה תכניות של הפרוגרסיביות

לאודר ההכנסות יחסי את תשנה לא פנסיה שתכנית לכר התנאי ,3 בפרק שראינו כפי

אחיד יהיה R שיחס כלומר, התשלומים. על תשואה אותה יקבלו העובדים כל כי הוא החיים,

ההכנסה. רמות לכל

הכנסות מבעלי יותר קטנה הפרשה ללירה גמלה מקבלים גבוהות הכנסות עם עובדים אם

רגרסיבית. התכנית ההיפר, ואם פרוגרסיבית, היא התכנית נמוכות,
התשואה דפוס כי מצא בארה"ב, הזקנה קצבת של הכדאיות דפוס של בבדיקה ,Henry Aaron

4 פרוגרסיבי. בסיס על מושתתות והתשלומים התגמולים שנוסחות העובדה למרות זאת רגרסיבי, הוא

בסיס על ניתנות והגמלאות לשכר יחסיים תשלומים גובה בארה"ב הציבורית הפנסיה מערכת
הפרישה. שלפני לשכר ביחס פרוגרסיבי
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מישורים: בשלשה שונות דמוגרפיות קבוצות ביו בהבדלים הרגרסיביות את מסביר Aaron

הוא החיים. ובתוחלת עבודה מכרו ויציאה כניסה בדפוסי החיים, לאורך ההכנסות בדפוסי

הפרט. של החיים תוחלת לביו אלה גורמים שני וביו הכנסה, לביו השכלה ביו הקשר את מדגיש

תום ולאחר יותר מבוגר בגיל העבודה לכח האנשים נכנסים יותר, גבוהה הה''גגלה שרמת ככל

כי מצא הוא כן, על יתר יותר. מאוחר ני ו הפנמי לביטוח לשלם מתחילים הם ולכו לימודיהם
הזקנה קצבת את לקבל יותר גדולים סיכויים להם יש ולכו ההשכלה עם עולה החיים תוחלת

הכנסות בעלי כי יוצא והכנסה, השכלה ביו ישיר קשר שיש כיוון יותר. ממושכת לתקופה

מקזזים אלה גורמים שנים. יותר למשך גמלאות ומקבלים שנים פחות במשך משלמים גבוהות
רגרסיבי. תשואות דפוס ויוצרים התכנית, נוסחות של הפרוגרסיביות את

קצבת כי ואחרים חביב ושל מלניק של מחקריהם מראים ארה"ב, עבור לממצאים בניגוד
יותר היא הגמלאות נוסחת ראשית, הן: הסיבות מאד. פרוגרסיבית היא בישראל הבסיסית הזקנה
החיים. תוחלת לביו הכנסה ביו קשר היעדר ושנית, אחידה) היא והקצבה (מאחר פרוגרסיבית

תשואות דפוס בעלת היא מבטחים של הפנסיה תכנית כי קודם6 במחקר מצאנו זה, לעומת

בישראל. מעבודה הפנסיה מערכת של יותר מעמיקה לבדיקה אותנו שהביא הוא זה ממצא רגרסיבי.
פרוגרסיבי שהוא המנהלים מביטוח חוץ רגרסיבי דפוס הפנסיה תכניות שלכל נמצא בבדיקה

המקצועות בעלי של הקבוצה ודומותיה, מבטחים של היסוד פנסיית בתכניות לדוגמה, .(1 לוח (ראה

מקבלת במשק, הממוצעת ההכנסה מן ב*43 גבוהה החיים לאורך הממוצעת הכנסתם אשר החפשיים,

עובדי החקלאות, פועלי הבנין, פועלי של הקבוצה שמקבלת R היחס על ב*30 העולה R יחס

7435 רק היא החיים לאורך הממוצעת שהכנסתה מיומנים, הבלתי והפועלים האישיים השירותים

במידה אך רגרסיבית, זו פנסיה תכנית וותק. מוצא לפי במיון גם במשק. הממוצעת ההכנסה מן

יותר. קטנה
קרן מבטחים, של מסוגן המקיפה הפנסיה בתכניות גם מצויים דומים רגרסיביות דפוסי

ההכנסות עם הקבוצות אצל גבוהה הפרשה ללירה הגמלה התקציבית. והפנסיה הבניו פועלי
היחידה הפרוגרסיבית התכנית הנמוכה. ההכנסה בעלות הקבוצות אצל מאשר ב*38*59 הגבוהות

מנהלים. ביטוח היא

לייחס אפשר ולהבדלים ובמידה החיים, תוחלת לביו מוצא ביו קשר ואיו שכמעט מצא מלניק 5
הממוצעת שההכנסה קבוצה אסיהאפריקה, ליוצאי גבוהה חיים תוחלת על מצביעים הם משמעות

ביותר. הנמוכה היא שלה
.(1976) ואחרים חביב ראה 6
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הנכיון שער העלאת כי מצאנו הנכיון, לשער הפרוגרסיביות מדד של הרגישות בבדיקת

.(3 (לוח רגרסיביות ליותר התכניות כל את עושה ל*"8

אינן והגמלאות התשלומים נוסחות רגרסיביות. הן הפנסיה תכניות רוב מדוע השאלה נשאלת

נמוכות, הכנסות לבעלי בולטת הטבה ישנה התשלומים בנוסחות אדרבא, רגרסיבי. יסוד כל מכילות

גם ברור יותר. גבוהות הכנסות בעלי לעומת מ$25 בלמעלה נמוכים תשלום בשיעורי מתבטאת אשר

של המחוונים הערכים תוחלת את חישבנו כי החיים, בתוחלת מההבדלים נובעת אינה שהרגרסיביות

גורם רק יש לעיל). שהוסבר (כפי האוכלוםיה לכל אחד חיים לוח בסיס על והתשלומים התגמולים

הפנסיה. שיעור לחישוב המשמש השכר בסיס והוא הרגרסיביות את להסביר שיכול אחד

המוצעת הרפורמה מן שינבעו השינויים את אמדנו בה ואחרים), (חביב קודמת בעבודה

הקובע השכר הגדרת הוא הפנסיה מערכת של לרגרסיביות העיקרי הגורם כי מצאנו הפנסיה, במערכת

העבודה שנות בשלש הנמוכות ההכנסה קבוצות של הממוצעת ההכנסה כי מצאנו שכן, חישובו. ודרך

בעלי של הממוצעת הכנסתם ואילו החיים, לאורך שלהן הממוצעת ההכנסה מן S9\ רק היא האחרונות

.(4 לוח (ראה החיים לאורך שלהם הממוצעת ההכנסה מן 92*0 היא אלו בשנים הגבוהות ההכנסות

האחרונות השנים בשלש לשכר או האחרון לשכר הגמלה את מצמידות אשר פנסיה, תכניות לפיכך,
פועלי הבניו, פועלי כגון הנמוכות, ההכנסות בעלי העובדים את לרעה מפלות הפרישה, לפני

איפוא, היא, הקובע השכר הגדרת אחרים. לאמיומנים ועובדים אישיים שירותים עובדי החקלאות,

תכנית זה כנגד התקציבית. הפנסיה ושל ההסתדרותיות הפנסיה תכניות של לרגרמיביות הגורם

פרוגרסיבית. החיים,הינה לאורך הממוצע השכר לפי הפנסיה תחשיב נעשה בה המנהלים, ביטוח

כלומר, מטה, כלפי מוטים הפנסיה תכניות של הרגרסיביות מידת על שלנו האומדנים
העובדים שכל הנחנו זו עבודה במסגרת שהצגנו. מכפי גדולה יותר להיות עלולה הרגרסיביות

הם חופשיים במקצועות עובדים כך. הדבר איו במציאות אך גיל; באותו עבודתם חיי את מתחילים

הפורמלים. לימודיהם תום עד עבודה לכח נכנסים אינם מהם ורבים גבוהה, השכלה בעלי כלל בדרך

נמוך בגיל לתכנית המצטרפים של מאלו קטנות שההפרשות לכך גורמת העבודה לכח מאוחרת כניסה

(כי 30 גיל לפני עבודתו את מתחיל הוא עוד כל בעינו נשאר הגמלאות של שגודלן ועוד יותר,

בשנים שלמד עובד של שהתשואה מכאן מכסימלית). בפנסיה המזכות עבודה שנות 35 לו יהיו אז

.21 בגיל העבודה לכח שנכנס עמיתו של מזו יותר גדולה עבודתו חיי של הראשונות

לפני האחרונות בשנים העובד לשכר הפנסיות את הצמידו הקרנות תקנוני מחברי כי נראה

כוונה מתוך דווקא אלא מסויימות, קבוצות של הגמלאות את להקטין כוונה מתוך לא הפרישה,
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השכר על הפנסיה השתתת כי ההשקפה רווחת הפנסיה בנושא מומחים בקרב להגדילו.
המבוטח. של לטובתו פועלת העבודה) שנות בכל הממוצע השכר על (במקום הפרישה לפני האחרון

החיים לרמת בהשוואה יותר הולמת רמה מבטיחה האחרון לשכר הצמודה פנסיה כי קובע דניאל

ששכר בהנחה מקורה זו דעה העבודה. שנות בכל לשכר הצמודה פנסיה מאשר הפרישה, שלפני

(1975) ואחרים נוימן לדוגמא, לעלות. או קבוע להשאר רק אלא לרדת יכול אינו העובד

האחרונות. העבודה בשנות קבוע נשאר השכר כי הפנסיה, במערכת הרפורמה את בבדיקתם מניחים,

אין כלל בדרך כי נכונו?, אמנם זו הנחה מוחלטים, במונחים השכר על מסתכלים אם
במשק,8 הממוצעת להכנסה העובד הכנןזת את משווים אם אולם העובד. בשכר ריאלית ירידה

היחסי. בשכר ירידה פירושם זמן, לאורך קבוע שכר או שכרו, של הגידול בקצב שהאטה הרי

כך ואחר הקידום לשיא מסויים בשלב מגיעים שהעובדים בכך להסביר ניתן זו יחסית ירידה

בפריון מעליה בעיקר, מורכב, במשק הממוצע בשכר הריאלי הגידול שני, מצד במקום. נשארים

בגלל השכר שעליות נניח אם אפילו העובדים. כל של הממוצע הקידום ועוד במשק הממוצע

של שכרם מאשר יותר יגדל במשק הממוצע השכר העובדים, לכל אחידות הן הפריון עליית
Qהחיים לאורך ההכנסות פרופילי את כשאמרנו קידומם. הקפאת בגלל פרישה סף על עובדים

על גם נמצאה זו תופעה יורד. הוא ואילך ומכאן 5045 בגיל לשיאו מגיע השכר כי מצאנו

ארה"ב. לגבי Aaron ועלידי ישראל לגבי ואמיר מלניק ידי

שכר על המבוסס הפנסיה, לקביעת שכר בסיס יונהג אם תיקונו על יבוא זה עוות
להנהיג מוצע ,(1975) הפנסיה במערכת לרפורמה בהמלצות עבודתו. חיי כל לאורך העובד

גבוהות יהיו השונות הקרנות שיתנו התשואות יתקבלו, זו ועדה של ההצעות אם זו. שיטה

ההכנסה. רמת לכל שוות וכמעט יותר

.36 עמי דניאל, ראה 7
Q

עובדים שהם הנוספות השעות את מפחיתים מבוגרים עובדים שבהם מצבים לתאר שניתן אף
לתשלומים. ולא הפנסיה לחישוב נכנסים לא אלו מרכיבים אולם מקבלים, שהם הפרמיות ואת

Q
הריאלי השכר עליות בו הישראלי, המשק על אמפיריים ממצאים על רק מבוסמים אלו הסברים

ומוסיפים מתבטלות נמוכות דרגות כאשר דרגותשכר בסולם שינוי עלידי כלל בדרך מתבצעות
הסולם. של העליון בחלק דרגות

.(2 (לוח ואחרים חביב ראה 1
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בסיס את לשנות מקצועי), (כאגוד ההסתדרות מצד דרישה ישנה האחרונה בתקופה

כמו נוספים מרכיבים בו להכליל מוצע והגמלאות. התשלומים לחישוב המשמש השכר

השינוי מטרת טלפון). רכב, החזקת (כמו שונות והטבות פרמיות נוספות, שעות י"ג, משכורת

לפני העובד של החיים רמת את יותר מהימנה בצורה שתשקף לרמה הפנסיה את להעלות היא

הדיפרנציאלית מהירידה הנובע התשואות, של רגרסיבי דפוס על מראים שלנו הממצאים הפרישה.

ששינוי נראה זה ממצא רקע על לפרישה. הסמוכות בשנים שונות עובדים קבוצות של בשכר

הבניה, מענפי עובדים לדוגמא, ניקח, הרגרסיביות. בעיית את יותר עוד יחריף השכר בהגדרת

של גיל לפי הדפוס את חקרנו שלא אף נמוך. שכר בעלי הם רוב פי שעל וחקלאות, תעשיה

לפרישה, סמוך אלו במרכיבים שהירידה לחשוב סביר ופרמיות, נוספות שעות כמו מרכיבים

וכושר בריאותיים גורמים הרי כי העובד, של הכולל בשכר הירידה מאשר גדולה יותר תהיה

על גבוהות פרמיות ולהשיג רבות נוספות שעות לעבוד מבוגרים מעובדים ימנעו גופני
תשלומים הצעירות בשנים ובמיוחד עבודתם חיי במשך ישלמו העובדים כך, אם תפוקתם.

והפנסיה מאחר לפרישה. הסמוכות בשנים לשפל ויגיעו יקטנו אלו תוספות הזמן עם מוגדלים.
כשלעצמו הפנסיה שגובה אף לרדת, עלולה מהתכנית התשואה "הגרועות", השנים בסים על תשולם

הטבות מקבלים  מנהלים חופשיים, מקצועות  גבוה שכר עם עובדים לעומתם, מעט. יגדל

ולא תפקיד או לדרגה קשורות אלו הטבות מקצועית. ספרות טלפון, רכב, החזקת אחר: מסוג

גם לקבלו ימשיכו שעובדים להניח וסביר הבריאותי או הגופני הכושר ירידת עם משתנות

המרכיבים של המשקל במלוא תגדל יקבלו שהם הפנסיה לכן הפרישה. לפני האחרונות בשנים

הנוספים.

בתכניות הרגרסיביות את יגביר השכר בהגדרת ששינוי איפוא, תהיה, התוצאה

השכר של החישוב שיטת גם תשונה האלה, המרכיבים הוספת עם יחד אם, רק ההסתדרותיות.

הגדלת של המטרה ותושג הרגרסיביות הגברת תימנע העובדה, שנות כל של לממוצע הקובע

הגמלה.

.17 עמי ,2 פרק ראה השכר, בסים להגדרת
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רוחב בחתך ההכנסות לאמידת רגרסיות אי: נ0פח

שכירה מעבודה שנתית הכנסה תלוי משתנה

משפחות) (ראשי השכירים כל אוכלוסיה

1522 המדגם גודל

0.4133 R2

0.4011 R2

t ערך b מקדם

(11.6) 6207.63 קבוע

(8.93 3171.84 נשוי
ו

(בסיס) נשוי לא

(במיפ) ישראל מוצא

(0.00) 0.00 1947 / אסאפ מוצא

(7.6) 2541.03 5448 / אסאפ מוצא

(6.2) 2943.29 6055 / אםאפ מוצא

(7.5) 3582.72 +1961 / אםאפ מוצא

( .9) 328.73 1947 / איאמ מוצא

(2.2) 781.14 5448 / איאמ מוצא

(2.6) 1293.54 6055 / איאמ מוצא

(4.2) 2410.01 +1961 / איאמ מוצא

(1.3) 2096.37 2418 גלל /*1 יד משלוח

(6.8) 4380.31 3425 גיל / 1 יד משלוח

(9.1) 5920.83 4435 גיל / 1 יד משלוח

(10.0) 6909.57 5445 גיל / 1 יד משלוח

(6.2) 5213.27 6455 גיל / 1 יד משלוח

(2.2) 2672.51 ומעלה 65 גיל / 1 יד משלוח
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(המשך) אי נספח

t ערך b מקדם

C0.8) 1505.07 2418 גיל /*2 יד משלוח

(3.5) 2369.93 3425 גיל / 2 יד משלוח

(6.0) 3387.36 4435 גיל / 2 יד משלוח

(7.7) 4609.35 5445 גיל / 2 יד משלוח

(2.5) 1657.42 6455 גיל / 2 יד משלוח

(2.3) 2544.00 ומעלה 65 גיל / 2 יד משלוח

(1.6) 1345.55 2418 גיל /*3 יד משלוח

(2.7) 1388.39 3425 גיל / 3 יד משלוח

(2.6) 1338.41 4435 גיל / 3 יד משלוח

(3.1) 1772.54 5445 גיל / 3 יד משלוח

(1.4) 971.17 6455 גיל / 3 יד משלוח

(3.3) 3445.45 ומעלה 65 גיל / 3 יד משלוח

(.9) 1369.48 2418 גיל /*4 יד משלוח

(.04) 29.03 3425 גיל / 4 יד משלוח

(בסיס) 4435 גיל / 4 יד משלוח

(1.0) 539.01 5445 גיל / 4 יד משלוח

(4.9) 2728.02 6455 גיל / 4 יד משלוח

(5.9) 4478.67 ומעלה 65 גיל / 4 יד משלוח

ים, חפשי מקצועות  1 יד משלוח *

ופקידים, מנהלים  2 יד משלוח
ותחבורה, תקשורת תעשיה,  3 יד משלוח

וכדי. שירותים חקלאות, בנין,  4 יד משלוח

.1968/69 המשפחה הוצאות םקר מקור:



מוצא יד*, משלוח קבוצות של רוחב בחתר הכנסות פרופילי אי1: לוח
1969 נשואים, יהודים שכירים גיל: לפי וותק,

ומעלה 65 6455 5445 4435 3425 2418 גיל קבוצת ^^~^^
ו68) (59) (49) (39) (29) (23) ממוצע) '''^{גיל ^^^^,קבוצת אוכלוסיה

12052 14593 16289 15300 13760 7283 1 יד משלוח / 47 עד / אסאפ
5835 11037 13989 12767 11749 10885 2 יד משלוח
5934 8408 11152 10718 10768 8034 3 יד משלוח
4901 6651 8840 9379 9408 8010 4 יד משלוח
9511 12052 13748 12759 11219 4742 1 יד משלוח / 5448
4294 8496 11448 10226 9208 8344 2 יד משלוח
3393 5867 8611 8177 8227 5493 3 יד משלוח

^ 2360 4110 6299 6883 6867 5469 4 יד משלוח
9109 11649 13346 12357 10816 4340 1 יד משלוח / 6055
3892 8094 11045 9824 8806 7941 2 יד משלוח
2991 5465 8209 7775 7825 5091 3 יד משלוח
1957 3708 5897 6436 6465 5067 4 יד משלוח
8469 11010 12706 11718 10177 3700 1 יד משלוח / מ61
3253 7454 10406 9184 8167 7301 2 יד משלוח
2351 4826 7659 7135 7185 4451 3 יד משלוח
1318 3069 5258 5797 5826 4427 4 יד משלוח



(המשך) אי1 לוח

ומעלה 65 . 6455 5445 4435 3425 2418 גיל, קבוצת __^'
(68) (59) (49)  (39) (29) (23) ממוצע) (גיל  ^^ קבוצת

"~^^ ר. סי ו ובל א

12381 14921 16618 15629 14088 7612 1 יד משלוח / 47 עד / איאמ
7164 11366 14318 13096 12078 11213 2 יד משלוח " "
6263 8737 11481 11047 11097 8363 3 יד משלוח יי

5230 6980 9169 9708 9737 8339 4 יד משלוח " "
11271 13812 15508 14519 12979 6502 1 יד משלוח / 5448
6054 10256 13208 11986 10968 10103 2 יד משלוח י' יי

5153 7027 10371 9937 9987 7253 3 יד משלוח " "

, 4120 5870 8059 8598 8627 7229 4 יד משלוח יי יי

10758 13299 14995 14007 12466 5990 1 יד משלוח / 6055 11

5542 9743 12695 11473 10456 9591 2 יד משלוח
4640 7115 9858 9424 9474 6740 3 יד משלוח יי יי

3607 5358 7547 8086 8115 6716 4 יד משלוח יי יי

9642 12183 13879 12890 11350 . 4873 1 יד משלוח / מ61
4425 8627 11579 10357 9339 8475 2 יד משלוח
3524 5998 8742 8308 8358 5624 3 יד משלוח יי "

2491 4241 6430 6969 6988 5600 4 יד משלוח יי יי

12052 14593 16289 15300 13760 7283 1 יד משלוח / ישראל
6835 11037 13989 12767 11749 10885 2 יד משלוח
5934 8408 11152 10718 10768 8034 3 יד משלוח
4901 6651 8840 9379 9408 8010 4 יד משלוח יי

אי. לנספח כהערה ראה  יד משלוחי הגדרת *

.2 רגרסיה מקור:
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חילם לוחות : ב' נספח

המשתנים: הגדרת

;1+1 גיל עד i מגיל לחיות הבעל הסתברות  p:

;21 גיל עד בודאות חי הוא כאשר ,i גיל עד לחיות הבעל הסתברות  p .

;18 גיל עד בודאות חיה היא כאשר ,1 גיל עד לחיות האשה הסתברות  Q^o.
101

;18 גיל עד בודאות חיה היא כאשר ,1 גיל עד באלמנותה לחיות האלמנה הסתברות  Q^_.
1 01

;45 גיל עד בודאות חי הוא כאשר ,i גיל עד לחיות הבעל הסתברות  451ק

;39 גיל עד בודאות חיה היא כאשר ,i גיל עד לחיות האשה הסתברות  07
^391

;39 גיל עד בודאות חיה היא כאשר ,1 גיל עד באלמנותה לחיות האלמנה הסתברות  Q"

עבור מוצגות לחיות ההסתברויות לאומי, לבטוח המוסד של המקוריים החיים בלוחות
גיל עד בודאות חיים שהגברים להנחות הותאמו אלו הסתברויות p,o. .0* ny

181 ?^181 '^<181

>p21i * V2\{\ . . '.ק הנוסחה באמצעות ו45 21

'?21,101= 0 1=21.21ק' כאשי

האשה לגבי

.Q18,101= Q18,101= 0 >Q18,18 = Q18,18 = 1

.45 גיל עד בודאות חיים הגברים בו המקרה עבור נעשו מקבילות הנחות

לנשים בעלים ביו ממוצעים גילים הפרשי
הבעל של עליה ושנת מוצא לפי

שכירים סה"כ ישראל אירופהאמריקה אסיהאפריקה

5.0 3.6 5,0 5.7 סה"כ

4.4 5.4 1947 עד
5.4 5.6 19541948
5.3 6.0 19601955

4.6 6.1 ואילך 1961

.1968/69 המשפחה הוצאות סקר מתוך נשואים, עירונים, שכירים על נתונים מקור:
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CQW) והאלמנה (Qy) האשה ,(P( הבעל של לחיות הסתברויות :1 בי לוח

,45 גיל עד בודאות חי הבעל ,21 גיל עד בודאות חי הבעל
59 גיל עד האשה/האלמנה 18 גיל עד האשה/האלמנה

nw oy p ow oy P P>
Q39i ^39i F45i y18i ^18i F21i i גיל

1.000 1.000 18

.956 .999 19

.944 .999 .998 20

.932 .998 1.000 .999 21

.922 .998 .999 .999 22

.912 .997 .998 .999 23

.905 .997 .997 .999 24

.900 .996 .996 .999 25

.898 .995 .995 .999 26

.899 .995 .994 .999 27

.902 .994 .993 .999 28

.906 .993 .992 .999 29

.911 .992 .991 .999 30

.915 .991 .990 .999 31

.920 .990 .989 .999 32

.920 .989 .988 .999 33

.928 .988 .987 .999 34

.932 .987 .986 .999 35

.935 .986 .985 .999 36

.938 .985 .984 .998 37

.939 .983 .982 ,998 38

1.000 1.000 .942 .982 .480 .998 39

.960 .998 .944 .981 .978 .998 40
.960 .996 .944 .979 .976 .998 41

.961 .994 .945 .977 .974 .998 42

.961 .992 .945 .975 .972 .998 43

.961 .990 .945 .973 .970 .997 44

.961 .988 1.000 .945 .971 .967 .997 45

.960 .985 .997 .944 .968 .964 .997 46

.958 .982 .994 .942 .965 .962 .996 47

.957 .979 .990 .941 .962 .958 .996 48

.955 .975 .985 .938 .958 .954 .995 49

.952 .970 .980 .936 .954 .949 .995 50
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(המשך) 1 בי לוח

,45 גיל עד בודאות חי הבעל ,21 גיל עד בודאות חי הבעל
39 גיל עד האשה/האלמנה 18 גיל עד האשה/האלמנה

ow 0^ p nw n^ p 391^יק ^39i 45i VSi VSi F21i 1 גיל

.949 .966 .975 .934 .951 .944 .994 51

.945 .961 .969 .929 .945 .939 .993 52

.941 .955 .963 .925 .939 .932 .993 53

.936 .949 .956 .921 .934 .926 .992 54

.931 .943 .948 .915 .927 .918 .991 55

.924 .935 .940 .909 .920 .910 .989 56

.918 .928 .929 .902 .912 .900 .988 57

.910 .919 .918 .895 .904 .889 .987 58

.902 .910 .906 .887 .895 .878 .985 59

.892 .900 .893 .876 .884 .864 .983 60

.881 .888 .878 .866 .873 .850 .981 61

.876 .876 .861 .85S .861 .834 .979 62

.857 .862 .843 ■ .842 .847 .816 .977 63

842 .847 .823 .828 .833 .798 .975 64

.827 .831 .803 .813 .817 .778 .973 65

.810 .813 ..781 .796 .799 .757 .970 66

.790 .793 .758 .777 .780 .734 .968 67

.771 .773 .733 .757 .759 .710 .965 68

.748 .750 .708 .735 .737 .686 .962 69

.724 .726 .681 .712 .714 .660 .958 70

.700 .701 .652 .688 .689 .632 .955 71

.672 .673 .623 .661 .662 .603 . .951 72

.643 .644 .592 .633 .634 .574 .947 73

.613 .614 .561 .603 .604 .543 .942 74

.581 .582 .528 .571 .572 .512 .937 75

.547 .548 .495 .538 .539 .480 .931 76

.511 .512 .461 .503 .504 .447 .924 77

.475 .475 .426 .468 .468 .431 .917 78

.437 .437 .391 .430 .430 .378 .909 79
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(המשך) 1 בי לוח

45 גיל עד בודאות חי הבעל ,21 גיל עד בודאות חי הבעל
59 גיל עד האטה/האלמנה 18 גיל עד האשה/האלמנה

QW39i Q391 P451 Q18i Q18i P2lx Pi גיל

.399 .399 .355 .393 .393 .344 .900 80

.361 .361 .320 .355 .355 .310 .890 81

.323 .323 .285 .317 .317 .276 .879 82

.286 .286 .251 .280 .280 .243 .867 83

.250 .250 .218 .245 .245 .211 .854 84

.216 .216 .186 .211 .211 .180 .841 85

.183 .183 .156 .179 .179 .151 .827 86

.153 .153 .129 .150 .150 .125 .812 87

.126 .126 .105 .123 .123 .102 .797 88

.102 .102 .084 .099 .099 .081 .781 89

.081 .081 .066 .079 .079 .063 .765 90

.063 .063 .050 .061 .061 .048 748 91

.048 .048 .037 .046 .046 .036 .731 92

.036 .036 .027 .034 .034 .026 .714 93

.026 .026 .019 .025 .025 .019 697 94

.018 .018 .013 .018 .018 .013 .681 95

.012 .012 .009 .012 .012 .009 .664 96

.008 .008 .006 .008 .008 .006 .647 97

.006 .006 .004 .006 .006 .004 .634 98

.004 .004 .003 .004 .004 .003 .620 99

.002 .002 .002 .002 .002 .002 .607 100

.1967 יוני חיים, לוחות לאומי, לביטוח המוסד המקור:



משלימים לוחות : גי נספח

תכניות של (BC) נטו הנוכחי הערך :1 ג' לוח
יד משלוח מוצא, לפי השונות הפנסיה
שער ,21  לתכנית כניסה גיל וותק:

(1969 ל"י (אלפי $4 ון נכי

תקציבית פנסיה מקיפה פנסיה יסוד פנסיית
קרן מבטחים, מבטחיט, עלפני שכר

ביטוח הפרשות הפרשות פועלי חקלאות, חקלאות, מהוון החיים
מנהלים 163< 1\\ בנין מרכזית, לפקיד ל"י) (באלפי

לפקיד

28.8 23.8 46.8 39.9 30.1 48.0 460.6 ישראל מוצא
27.1 20.9 42.4 36.0 27.8 44.8 432.4 אירופהאמריקה מוצא
19.9 5.5 20.8 16.2 14.6 27.0 306.0 אסיהאפריקה מוצא

ו

0§ 33.3 56.6 84.4 76.1 61.7 82.0 556.2 חפשיים מקצועות
י 29.6 16.6 40.5 33.3 24.1 43.0 478.7 ופקידים מנהלים

23.4 10.2 28.4 23.0 18.4 32.9 363.0 ותחבורה תקשורת תעשיה,
19.3 2.8 17.4 13.0 11.1 23.2 291.0 ושירותים חקלאות בניו,

29.2 22.9 46.2 39.3 29.3 47.6 466.9 1947 עד עליה שנת .

22.9 12.6 30.5 25.2 20.8 35.1 358.5 19541948 עליה שנת
21.4 9.8 26.4 21.4 18.5 31.9 332.7 19601955 עליה שנת
19.0 4.9 19.5 15.1 13.7 25.5 292.8 ואילך 1961 עליה שנת

24.7 15.6 35.0 29.2 23.2 38.6 389.3 סה'יכ



יד משלוח מוצא, לפי השונות הפנסיה תכניות של (BC) נטו הנוכחי הערר :2 גי לוח
(1969 ל"י, (אלפי $8  נכיון שער ,21  לתכנית כניסה גיל וותק:

תקציבית פנסיה מקיפה פנסיה יסוד פנסיית
קרן מבטחים, מבטחים,

ביטוח הפרשות הפרשות פועלי חקלאות, חקלאות,
מנהלים $16 $11 בניו מרכזית, לפקיד

_____ לפקיד

5.0 22.0 10,6 14.0 18.6 7.9 ישראל מוצא
4.7 21.0 10.3 13.5 17.4 7.2 אירופהאמריקה מוצא
3.4 16.6 8.9 11.2 12.2 4.8 אסיהאפריקה מוצא

3 4.5 20.2 7.3 11.2 16.7 5.1 חפשיים מקצועות
י 5.7 24.4 12.5 16.0 21.0 9.7 ופקידים מנהלים

4.0 19.0 9.9 12.6 14.9 6.2 ותחבורה תקשורת תעשיה,
3.7 16.8 9.3 11.5 12.6 5.3 ושירותים חקלאות בניו,

5.2 22.7 11.1 14.6 19.3 8.4 1947 עד עליה שנת
4.0 18.3 9.4 12.0 14.2 5.7 19541948 עליה שנת
3.6 17.2 9.0 11.5 12.9 5.0 19601955 עליה שנת
3.1 15.6 8.3 10.5 11.3 4.4 ואילך 1961 עליה שנת

4.3 19.5 9.8 12.7 15.6 6.4 סה"כ



יד משלוח מוצא, לפי השונות הפנסיה תכניות של (BC) נטו הנוכחי הערר :3 גי לוח
(1969 ל"י, (אלפי 4\  וו נכי שער ,45  לתכנית כניסה גיל בארץ: ויתק

פנסיה מקיפה פנסיה ימוד פנסיית עלפני שכר
ביטוח תקציבית מרכזית, קרן מרכזית, %d החיים
מנהלים בהפרשות חקלאות, נתיב פועלי מבטחים חקלאות, מבטחים השכר mמן של לפקיד בניו לפקיד הממוצע

38.4 36.1 44.9 51.3 62.4 43.1 51.8 50.0 566.5 ישראל מוצא
35.8 33.1 41.1 47.0 57.4 39.7 47.6 46.1 528.3 אירופהאמריקה מוצא
24.1 18.5 22.8 26.3 32.7 22.5 27.3 27.1 354.2 אסיהאפריקה מוצא

o 51.0 58.1 72.7 82.3 98.3 68.8 81.4 77.5 755.5 חפשיים מקצועות
, 39.6 32.5 40.1 46.2 57.2 39.7 47.4 47.1 588.0 ופקידים מנהלים

29.2 23.9 29.5 33.9 42.0 28.7 34 9 34 2 428 8 תקשורת תעשיה,
.  ותחבורה

21.5 17.0 21.0 24.2 30.0 20.4 25.0 24 5 315 2 חקלאות בניו,
ושירותים

38.6 36.0 44.8 51.2 62.4 43.1 51.7 50.0 569.2 1947 עד עליה שנת
29.0 25.0 30.9 35.5 43.6 30.1 36.3 35.5 427.4 19541948 עליה שנת
26.7 22.1 27.3 31.4 38.8 26.8 32.3 31.7 393.6 19601955 ע'ליה שנת
23.5 17.1 21.1 24.4 30.6 21.0 25.5 25.4 345.9 ואילך 1961 עליה שנת

31.8 28.1 34.8 39.9 48.9 33.8 40.6 39.6 468.9 0ה"כ



יד, משלוח לפי מפורטות קבוצות לפי השונות הפנסיה תכניות של (B/C) הכדאיות :4 גי לוח
יהודים) (שכירים 43< נכיוו שער ,21  לתכנית כניסה גיל בארץ: וותק מוצא

תקציבית פנסיה מקיפה פנסיה יסוד פנסיית שכר
קרן מבטחים, לאורך אחוז

ביטוח הפרשות הפרשות פועלי חקלאות, מבטחים החיים מכלל
מנהלים I6<k 113, בנין מרכזית, \^ האוכלוסיה אוכלוסיה קבוצות

לפקיד מהשכר
הממוצע

1.35 1.66 2.41 2.12 1.78 2.74 1.50 0.2 1 יד 47/משלוח אסאפ/עד
1.36 1.26 1.83 1.61 1.38 2.08 1.30 0.7 2 יד משלוח " "
1.37 1.25 1.82 1.60 1.38 2.13 1.06 1.6 3 יד משלוח " "
1.38 1.18 1.72 1.52 1.34 2.11 .90 1.8 4 יד משלוח " י'
1.35 1.68 2.44 2.15 1.81 2.80 1.23 1.4 1 יד /5448/משלוח "
1.37 1.16 1.68 1.48 1.32 2.01 1.02 3.0 2 יד משלוח " "

, 1.38 1.11 1.61 1.42 1.40 2.35 .78 8.3 3 יד משלוח " "
£ 1.40 .97 1.41 1.24 1.25 2.14 .63 9.1 4 יד משלוח " "
י 1.35 1.67 2.43 2.14 1.81 2.81 1.18  1 יד /6055/משלוח "

1.37 1.13 1.64 1.45 1.31 2.02 .98 0.5 2 יד משלוח " "
1.38 1.07 1.55 1.37 1.39 2.38 .74 2.2 3 יד משלוח
1.40 .91 1.32 1.16 1.19 2.01 .58 3.0 4 יד משלוח " "
1.35 1.67 2.43 2.14 1.81 2.81 1.11 0.2 1 יד /משלוח /מ61 "
1.37 1.08 1.57 1.38 1.30 2.04 .91 0.5 2 יד משלוח " "
1.39 1.00 1.45 1.28 1.31 2.23 ,67 . 2.6 3 יד משלוח " . 11

1.41 . .79 1.15 1.01 1.05 1.77 .51 2.1 4 יד משלוח

1.35 1.62 2.36 2.08 1.74 2.67 1.54 3.4 1 יד 47/משלוח איאמ/עד
1.36 1.24 1.81 1.59 1.36 2.05 1.34 6.1 2 יד משלוח " "

1.37 1.24 1.80 1.59 1.36 2.09 1.10 5.4 3 יד משלוח " "

1.38 1.18 1.71 1.51 1.32 2.06 .94 4.0 4 יד משלוח " 11



(המשך) 4 גי לוח

תקציבית פנסיה מקיפה פנסיה יסוד פנסיית שכר
קרן מבטחים, לאורך אחוז

ביטוח הפרשות הפרשות פועלי חקלאות, מבטחים החיים מכלל
מנהלים 16\ . 110* בנין מרכזית, נ$ האוכלוסיה אוכלוסיה קבוצות

לפקיד מהשכר
הממוצע

1.35 1.65 2.40 2.11 1.78 2.74 1.42 3.4 1 יד איאמ/5448/משלוח
1.36 1.23 1.78 1.57 1.35 2.05 1.21 3.8 2 יד משלוח 11

1.38 1.21 1.76 1.55 1.36 2.11 .97 8.0 3 יד משלוח "
1.39 1.13 1.64 1.44 1.34 2.18 .82 5.4 4 יד משלוח " "

1.35 1.65 2.40 2.11 1.78 2.74 1.36 1.3 1 יד /6055/משלוח "

1.36 1.20 1.75 1.54 1.33 2.02 1.16 0.9 2 יד משלוח "
1.38 1.18 1.71 1.51 1.35 2.11 .92 1.8 3 יד משלוח

J 1.39 1.08 1.58 1.39 1.39 2.38 .76 1.6 4 יד משלוח 11

ל 1.35 1.61 2.33 2.06 1.73 2.67 1.24 0.9 1 יד /משלוח /מ61 "

1.37 1.12 1.62 1.43 1.26 1.92 1.04 0.5 2 יד משלוח
1.38 1.07 1.56 1.37 1.33 2.19 .80 0.9 3 יד משלוח
1.40 .94 1.37 1.21 1.22 2.07 .64 1.2 4 יד משלוח

1.35 1.62 2.36 2.07 1.74 2.67 1.50 3.0 1 יד ישראל/משלוח
1.36 1.23 1.79 1.58 1.35 2.03 1.30 2.9 2 יד משלוח 11

1.37 1.22 1.78 1.57 1.35 2.08 1.06 5.5 3 יד משלוח
1.38 1.16 1.68 1.48 1.31 2.05 .90 2.7 4 יד משלוח "
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ו? י פ ר ג ו י ל ב י ב

לאומי, לביטוח המוסד ירושלים, הפרישה. גיל לאחר העבודה לבעיית דבורה. אבינרי,
תשל"ה. ותכנון, למחקר האגף

הכללית, ההסתדרות מנהלים. וביטוח לתגמולים בהשוואה פנסיה בקרו ביטוח עוזי. אבל,
,(1973 (נובמבר, הפנסיה מדור

תשל"ה. פאלק, מכון ירושלים, .1968/69 בישראל שכירים של מעבודה הכנסות שמואל. אמיר,
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The Israeli WorkRelated Pension System  Profitability for the Individual

Introduction and Summary of Conclusions

Pension systems are designed to enable retiring workers to maintain an

adequate living standard. The pension is a type of savings program, whose

returns are redeemable upon retirement in the form of a monthly allowance.

To finance the pension, workers contribute current payments throughout their
active years.

In recent years, Israel has seen a growing public interest in the private

pension system. Increasing pressure has been exerted for legislation which

would regulate the operation of both public (government and Histadrut) and

private (banks and insurance companies) sponsored pension schemes, and the

rights and obligations of the workers. Discussions have focused on various

aspects of the pension system: Should pension insurance be compulsory or

voluntary? If compulsory, who should administer the programs  one single
public authority or different bodies, as it is at present? Are pension

benefits sufficient to provide to retiring workers their pre retirement
standard of living? Do the pension programs operate on a sound actuarial

basis? Are they able to meet their commitments to the insured workers?

A pension program must be administered in such a manner that its capital
accumulations are large enough to pay all retiring workers the pension

they were promised upon joining the program.

Other issues regard the profitability of the pension programs and the

distributional pattern of the benefits. These are the topic of our study.

We ask three questions. The first is whether the pension system gives individuals



 11 

an equitable return on their current payments  an equitable return being

defined as one no smaller than the returns available in other savings

programs. To answer this question, the profitability of the various pension

programs is compared to that of other savings programs.

The second question concerns the choice of the most profitable program

for different groups of workers. We shall examine whether there are differences
in returns between programs. If so, which program would be most profitable for

various groups of workers; and are workers actually insured in the program

that is best for them, or are some workers receiving higher returns than

other members of their peer group, with the same lifetime earnings, because

they belong to different pension programs?

A third question is whether all the workers insured in a certain program

receive the same rate of return or whether there are differences.that are

related to the level of wages. In other words, we examine the extent to

which each of the programs pays a uniform, i.e. purely proportional, rate
of return; and otherwise, are the differences progressive or regressive.

A program has a progressive pattern of returns if the return is greater the

lower the individual's income.

When we talk about the Israeli pension system, we are actually referring to

two systems, that thus far operate independently: the National Insurance old

age benefit and the network of workrelated pension programs. This study focuses

on the private pension system, that is composed of a large number of programs,

that differ in their stipulations with respect to the level of payment,

In a study by Factor, Habib and Lerman on the implications of the reform in
the pension system, we examined in addition the actuarial soundness of
the pension system issues and the adequacy and distributional effects of the
payment for theretired population.
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the pension rate provided for each year of payment, and the wage definition

serving as the basis for calculating benefits. These differences entail differences
in rates of return.

In contrast to ordinary savings programs, pension programs do not state the

rates of return explicitly. These rates are determined by the benefit and payment

formulas, and several individual characteristics, such as the pattern of

lifetime earnings and life expectancy. Thus the rates of return must be

computed for each worker, or group of workers.

In countries where the choice of a pension program is voluntary, the importance

of an analysis of the profitability and the distributional pattern is obvious.

But even if the choice is not left to the individual worker, but is rather
determined by his employer or labor union, as in Israel, this analysis is
important, since it shows to what extent workers are actually insured in the

program which is most profitable for them, and thus offers individuals a basis
of control over the forces which determine their fate. In addition, this
examination provides a basis for evaluating the consistency of the actual

patterns of returns with the intent of the programs, as conceived by their
planners and administrators.

The profitability of the pension programs is examined on the basis of the
ratio between the present value of the flows of benefits and of payments (R).

This measure expresses the total amount of benefits yielded for each IL 1

of payment to the program (in terms of ILs of the date of entering the program).

The discount rate used throughout most of this analysis is 4^0, which is
equal to the rate of interest on government bonds. The pension programs are,

therefore, more profitable compared to alternative saving plans, if the
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profitability measure (R) is larger than 1, which means that its return is larger
than 43. The central factor which determines the level of contributions and

benefits is the pattern of the worker's savings throughout his work life. We

estimate the income profiles from crosssectional data taken from a Family

Expenditure Survey, pertaining to 36 groups of workers defined by profession,

origin and length of time in Israel . In order to arrive at an estimate of

lifetime income we assume a growth of 4% a year in real income.

Another factor effecting profitability is the age of joining the program. ,

Two alternative ages of joining are examined, 21 and 45.

We chose a number of representative programs which provide a picture of

the pension systems: The programs chosen are the basic pension (Yesod) and

the comprehensive pension (Mekifa) of the Histadrut Funds (Mivtachim, the

Construction Workers Fund, Nativ and the Central Fund for Histadrut Workers),

the Civil Service budgetary pension and one of the Managers Insurance

programmes.

The main findings are: (1) All pension programs yield higher rates of return than

other types of savings programs; (2) Among pension programs, the one providing

the highest returns depends on the individual 's earnings level , and it turns

out that most workers are not insured in the program which would give them

the highest rate of return; (3) Most pension programs have a regressive pattern

of returns. (4) The return rises the older the age at which the program is
joined.

The high profitability is one of the main reasons for the present deficit
of the Histadrut pension programs.
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Comparing pension programs, we find that the basic pension is more profitable
than the comprehensive programs for all workers. The comprehensive programs

charge employees an extra payment for the disability and life insurance

that is provided. Given the high life expectancy in Israel, this additional

payment is very high in relation to the expected value of benefits. The basic

pension is a particularly attractive program since it is both cheaper andpays. .higher

returns .However, it is doubtful whether it is socially desirable, because if
a worker's family is left with no means of income after his death, then

society must assume responsibility for their welfare. In fact the Committee,

appointed to examine the Pension System, recommended that the basic pension

be abolished.

Among comprehensive programs, we found that there is no single program tnat
is unambiguously the. best for all workers. The relative profitability for

those who join the pension program at the age of 21, depends on the earnings.

level. Thus professionals, who for the most part have above average earnings,

would paradoxically receive the highest returns in the funds of Mivtachim,

Lapakid and the Central Fund for Histadrut Workers, whereas construction

workers, typically with moderate or below average earnings, would d0 best

in the Managers Insurance program. It follows that most workers are not insured

in the program that would pay them the highest retruns.

3 In many studies it is assumed that the employers tend to shift their payments
to pension programs onto the workers in the form of a decline in their
wages . Thus we treat both the worker's and employer's share of payment as
if they were paid by the worker.

4 The Committee for Examining the Pension System appointed by the Ministry
of Labor, presented its recommendations, in 1975. See"Proposal for the
Pension System". (Hebrew).
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There are three main factors accounting for the differential returns: the

wage concept on which benefit calculations are based, benefit replacement rates

provided for each year of insurance, and payment rates. With regard to the wage

concept, we found that average lifetime earnings averaged 5C^ higher than

the average wage in the three preretirement years, the difference ranging

from Si for highwage workers to 12\ for lowwage workers. This explains

why the Managers Insurance program which uses the average lifetime wage

concept, is more profitable for lowwage workers than the programs which relate
benefits to preretirement wages. For highwage workers the differences

between the wage concepts is far smaller and is offset by the lower payment

rate in the Construction Workers' Fund, rendering the latter program more

profitable than the Managers Insurance. The differential payment rates are

also responsible for the differences in rates of return between the various

Histadrut programs. Differences in benefit rates are only relevant in the

case of workers with less than full seniority in the program since full
seniority entitles to a 70^ earnings replacement rate in all the Histadrut

funds and in the budgetary pension. However those with less than full seniority
are subject to differential replacement rates in the various programs:

For example, workers with 15 years of insurance qualify for a 6C^ pension in

the Construction Workers' Fund versus only 1>O\ in the budgetary pension.

Studies on National Insurance oldage benefits revealed a highly progressive

pattern of returns, In contrast, our analysis shows that workrelated pensions

usually had a regressive distributional pattern; that is, lowwage workers

received lower returns than higherwage workers. The regressive pattern
occurs in spite of the fact that the payment formulas are based on a progressive

scale, and it results" from the wage concept used to calculate the benefits.
As lowwage workers undergo a far steeper decline in their earnings potential
toward retirement than do other workers, programs relating benefits to the



 *** 

last preretirement wages pay lowwage earners relatively low benefits. On

the other hand, the Managers Insurance, where benefits are calculated

according to lifetime wages, yielded equal returns at all wage levels.

It seems that linking benefits to preretirement wages was meant to increase

rather than reduce benefits. This view is based on the assumption that wages

never decline over the lifetime, in relation to the average wages, but only

rise or stay stable. However, our lifetime income profiles show that lifetime
incomes do rise in earlier working years up to a peak reached at the age of
4550, but thenceforth they begin to decline.

As explained above, this decline in lifetime wages is also responsible for

the regressivity of the pension programs. Indeed, one of the recommendations

of the Pension Committee was to alter the wage concept to an unweighted

average of lifetime income, as in the Managers Insurance. Another proposal

was to introduce a single benefit replacement rate of 2"b per each year of

insurance. Implementation of the recommendations would eliminate differences
in the wage concept and in replacement rates per year of insurance. As a result,
all programs would yield very similar returns at all wage levels .

The second section of this paper reviews the pension programs operating in

Israel and specifies their parameters and regulations. This review is designed

to point out the similarities and differences between programs in their conditions

and ideological guidelines. The third section describes the model used to compare

the programs, and the last section presents the findings.

Neuman et al (Hebrew) in their analysis of the pension system assumed that wages
are s t ab 1e in the last working years. See also Daniel, pp. 2534 (Hebrew).

This fact was also found by Melnic (Hebrew) for Israel and Aaron for the U.S.


