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 מה זה שחור וניצב בפתח? 

האם הסדרי הפנסיה והפרישה החדשים 

בישראל מסמנים את הופעתו של מעמד 

 מאמר דעה – עניים חדש?

ליהוא זיסברג
1 

שנה עברה מערכת ביטוחי הפנסיה בישראל מהפכה מהותית שבבסיסה הלאמה,  18-לפני כ

התייחסו מעטים יחסית קולות  רק. לפיו היא מתנהלתשהפרטה ושינוי המודל הכלכלי 

שסימנים רבים מעידים על כך  אףכלכלית אדירת מימדים זו, -חברתיתברצינות למהפכה 

רוב במשך שהשתכרו היטב  הגם כאל –שלם של פורשים  ציבורשהמערכת החדשה תביא 

לקו העוני או אפילו מתחתיו. מאמר דעה זה מתאר בקצרה את  –חיי העבודה שלהם 

התהליך כשינוי בלתי נמנע במערכת, אך מזהה גורמים ודינמיקות שהפכו שינוי בעל 

 עומדמאים, ששל ניצול מעמד שלם של שכירים ועצ מעשהפוטנציאל כלכלי וחברתי חיובי ל

של אפשריות שונות השלכות ות נסקר בהקשר זהבעתיד הקרוב דור חדש של עניים.  להקים

 חדש של עניים על המשק, ומוצג מודל חלופי אפשרי למודל הנוכחי.  אותו דורעליית 

 

 : פרישה, קרנות פנסיה, ביטוח פנסיוני, עניים חדשים, עונימילות מפתח

 

 רקע .1
אולוגית שלו )קפיטליסטית ימערבי, ללא קשר לאוריינטציה האידכל משק סדור בעולם ה

מפעיל מנגנוני הבטחת הכנסה לפורשים משוק  ,או סוציאליסטית, רווחה או אחרת(

_____________ 

 בית הספר ללימודי תואר שני, המכללה האקדמית לחינוך גורדון, חיפה. 1
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 60אנשים בגילאי הפוליטי ברור: שיעור ההעבודה. האינטרס החברתי, הכלכלי ואפילו 

ה ברוב המדינות ייגדלים מהאוכלוסהולכים וומעלה נמצא בעלייה מתמדת, וחלקים 

המתועשות מוגדרים כמי שפרשו מעבודתם הסדירה או "פנסיונרים". ללא הסדרים 

היו כלכלות שלמות נתונות תחת עומס ממוטט של טיפול בדורות שלמים של  ,כלשהם

 (.2017מבוגרים עניים, נזקקים וחולים )ליבליך, 

העובדים וארגונים או  הסתדרות בידיקרנות הפנסיה הראשונות בישראל הוקמו ונוהלו 

אולוגיה יאידעל היו מבוססות  הקרנות אל .מעסיקים גדולים במשק )כולל משרדי ממשלה(

ובעצם הבטיחו לחבריהן תשואות והכנסה שאיפשרו להם  ,של מדינת רווחה סוציאליסטית

 רך כללהכנסתם בתקופת העבודה האחרונה )בדשחושבה לפי קבל קצבה לש לגמלאות וופרל

גיון כלכלי, וסמכו ילא היו מבוססות על ה ההמאפיין שיא קריירה(. קרנות אל מרבישכר 

לכל פורש לאפשר כדי שיוכלו  ,באופן מובנה על תמיכה ותחזוקה מתקציבי מדינה שונים

לא החזיקו מעמד לאורך  אלה(. מודלים 2009תנאי פרישה מיטביים לאורך זמן )לוריא, 

לא רק את מערכת  ,ת מובילות אל עברי פי פחתרעוניויקרנות הפנסיה הגשזמן. ההבנה 

אלא גם מרכיבים רבים אחרים של כלכלת המשק הישראלי, הביאה  ,ביטוח הפנסיוניה

 י קיימא מבחינה חברתית וכלכלית. נלחיפוש פתרונות ב

טחון הפנסיוני שלהם, אבל יהאזרחים שחששו לב שהטיל מורא על ,הממשלה נקטה אז צעד

מהלך כפול של הלאמת כל קרנות הפנסיה  –האחראי ביותר מהלך המערכת היה ה תמבחינ

הפרטתן תוך זמן קצר מיד לאחר מכן עו ארגוני עובדים וארגוני עבודה, וירעוניות שהציהג

יחסית )כשנתיים עד ארבע, תלוי את מי שואלים( והעברתן לניהול גופים פרטיים למטרת 

 ניצבכעת לא  –המודל הפנסיוני  מיסודו את כמובן לשנותייב ח   מהלך זה(. 2006רווח )חסון, 

טחונם הכלכלי של המערכת הפיננסית יאלא ב ,טחונו הכלכלי של הפרטיבבמרכז עוד 

החלו הקרנות פועלות על פי  ו הרגעהפרטית והשוק הישראלי ככלל. במילים אחרות: מאות

דעת לעולם מנע ממצב שבו פרטים לא יוכלו ליעקרונות של ארגונים למטרת רווח. כדי לה

טוחי החיים: יבהערכה אקטוארית שהושאלה מעולם ב נעזריםאת גובה הפנסיה שלהם, 

הסכום שנצבר בחשבון עמית הקרן יחולק ביתרת החודשים הצפויים על בסיס תוחלת 

(. 2015; רגב, 2006והתוצאה תהיה גובה הפנסיה החדשית )פלג,  ,החיים של אזרח ממוצע

(, הרי שאלמוני בגינוכך, אם יאריך פלוני חיים מעבר לממוצע )ויעלה לקרן כסף שלא נחסך 

 הקרן על רווחיות לאורך זמן.  תשמורובממוצע  ,ילך לעולמו מוקדם מהצפוי יפצה על כךשי

 

 יש הפרטה ויש הפרטה ישראלית .2
הפרטה מהסוג שתואר לעיל בקרנות הפנסיה מחויב התהליך היה שככל הנראה אף 

המוקד שגם כ ,מתועלתיותר נזק  לחולל העלולה דרךהמציאות, הרי שהוא נערך ויושם ב

מתכון דומה  ,נועד לשרת. יתרה מזאתהוא אותן שהוא יציבות המשק והמערכות הכלכליות 



 3|    מה זה שחור וניצב בפתח? 

ים בישראל ומציג את אותה סכנה שאני שימש ועדיין משמש בתהליכי הפרטה רבים אחר

 . במאמר זה להציג מבקש

עד כה המדינה, מימנה  השנתנ ,מערך שירותיםזה תהליך בנתחיל במהות תהליך ההפרטה: 

לידי ארגונים  כולואו  וחלקבמועבר  ,שלא למטרת רווח( רך כלל)ובד אותו הפעילהו

א שארגונים יהליך חלקי או מלא שכזה ה של היסודפרטיים, הפועלים למטרת רווח. הנחת 

ממוסדות  מסיריםשהם כ ,יותרות אפקטיביות רבבפרטיים למטרת רווח יפעלו ביעילות ו

הפרטה מלאה( כשההפרטה חלקית( ואת העול הכלכלי )כשההממשלה את העול התפעולי )

עלים על (. הנחת המוצא היא שכוחות השוק הפו2006פלג, ; 2010; זיכלינסקי, 1990)דורון, 

איכות  לשיפורבעלי המניות( יביאו לתחרות, הצורך להציג רווח  כמוארגונים למטרת רווח )

השירות הניתן ללקוחות, לייעול תהליכי התפעול הסובבים את השירות וכמובן יהפכו את 

 (. Hefetz & Warner, 2004מבחינה כלכלית ) בר קיימאהשירות ל

מספר יש , בעיקר בעולם הרחב, ה מסוימת שלולחהתהליך והצ שלהברור  ההיגיוןלמרות 

מאלה  הפוכות, פעמים רבות, תוצאות ותשיגמכניות הפרטה בארץ ות שבגינםמאפיינים 

שלונות טיפוסיים של הפרטה יעולים מניתוח מספר כ ה. מאפיינים אלשביקשו להגיע אליהן

אות בארץ הפרטה חלקית של שירותי הברי –הבולטים בהם ו ,רעו במשק הישראליישא

 )הניצבת(, והפרטת קרנות הפנסיה 2011(, הפרטת שירותי המים )ארבל, 2009)דורון, 

 :מוצגים להלן (מוקד מאמר זהב

ההנחה שתחרות בין נותני  – תחרות מצמצםהגודלו המוגבל של המשק הישראלי  .א

המשק גדול דיו לשאת שרק כ ,ח מאזן והוגן במשק תקפהושירות פרטיים תהיה כ

המעניין של  המקרה החריגשחקנים חזקים. ברוב המקרים )עם  מספרתחרות בין 

לרבים מהישראלים יותר משום ששהפכה לשוק גדול  ,השוק הסלולרי בישראל

גופים פרטיים  מספרכדי לתמוך ב גדול דיומחשבון סלולרי יחיד( המשק הישראלי לא 

כך קורה שהתחרות עצמה אינה אפקטיבית  המתחרים ביניהם על חסדי הלקוחות.

 איכות המוצרים או השירותים. את ת והעללד מחירים וידיה ביצירת לחץ להור

גופי ניטור של הכלכלה הישראלית  – בגופים עסקיים במשקריכוזיות השליטה  .ב

מתריעים שנים רבות על ריכוזיות יתר של הכלכלה ( BDI, 2006, 2019)לדוגמה 

משווי הארגונים בישראל  77%-60%שפחות בישראל אוחזות מ 19-הישראלית: כ

ד למדינה מתועשת. הנתון ו)תלוי את מי שואלים(. בכל מקרה מדובר בנתון חריג מא

תחרות אמיתית בשוק הישראלי. רבות מהחברות אין  האלכגם רומז לכך שבתנאים 

ולכן במציאות שנוצרת  ,בעלים םשייכות בעצם לאות הבאל הלכאורה אלהמתחרות 

קרנות ש( 2018אזרן ) טעןשל מה בכך. כך למשל  ענייןתיאומים ועבירות קרטל הם 

גופים המחוברים ביניהם בעבותות  5-4הנשלטות בידי  ,הפנסיה החדשות בישראל

 . זאתהוא היחיד הטוען אין , וזו בזו ותבעלות שונות, לא באמת מתחר



 109|  ביטחון סוציאלי   4

 התנהלות צרכניםבהעוסקים בצרכנות ומחקרים  – מאפייני הלקוח הישראלי .ג

הלקוח הישראלי יודע להתלונן כשאינו מרוצה, אבל אינו מפגין העלו ש בישראל

ם" או ימצביע ברגלי"מתון למדי  שיעור :כלומר ;"התנהגות אזרחית" מפותחת

 רק שיעור ,(. במילים אחרות2014מוצר )קדוש, מאינו מרוצה משירות או שכ ,בארנק

קוחות שאינם מרוצים מטיב השירות או סובלים מגביית כספים לא לשל  למדייקטן 

משא מנסים לעבור למתחרים או מנהלים  גבוהים מדיי דמי טיפול ועמלותומסבירה 

רק  ת. תופעה זו אינה מוגבלולזכות לשירות טוב יותרד עלויות ילהורכדי  ומתן

 (. Lusardi & Mitchelli, 2007לישראלים כמובן )לדוגמה: 

ממשלות ישראל  OECD-דוח של ארגון העל פי  – תכנון קצר רואי של גורמי הממשל .ד

לא מצטיינות בתכנון  ועקב כך ,אוהבות רגולציהובעשורים האחרונים שונאות סיכון 

. קל להבין את הדינמיקה, בעיקר (Trnka et al., 2018) אסטרטגי לטווח בינוני או ארוך

ב ממשלות ישראל הצליחו להתקיים בממוצע רו –בהעדר לחץ ציבורי פעיל בנדון 

לא עד כה אף ובממוצע בטרם התחלפו בבחירות. מאז קום המדינה  שלוש-יםתישנ

 כדיטיקאים מתכננים ופועלים יתקופת כהונה מלאה. שרים ופול השלימה מהןאחת 

מבינים שהשקעה לטווח ארוך בעצם תישא  משום שהם ,להציג תוצאות בטווח המידי

ה מתמקדת ל( בקדנציה של הממשלות הבאות. לכן מדיניות הממשלפרי )אם בכל

ותיקות ורעון של קרנות הפנסיה היכך למשל קיצוץ הג .בתוצאות לטווח הקצר ברובה

ביא בחשבון את שאינו מ המָידי,פתרון לטווח של  התחוש השרההפרטתן  על ידי

 הרפורמה.  ההחלאז מ נוקטות הקרנותשההשלכות של שיטת העבודה 

ל בכוונות טובות עלול החלאור הדינמיקות שתוארו לעיל ניתן להבין כיצד תהליך ש

בהחמרת המצב שנועד לפתור מלכתחילה: המדינה  ,להסתיים בלא כלום או אף גרוע מזה

את העלות  ואלה מחילות על העובדים בלבד, שלה םמעבירה לרשות חברות פרטיות משאבי

סכון הפנסיוני יבח הן מרכיב נכבדרשות מעסיקים מדינה )אמנם הפל יםהעובדבין  שנחלקה

המדינה  .כחלק מעלויות השכר לעובד(בעצם מחושבות  ברוב הארגונים הןאבל  ,גם כעת

בהם אין תחרות אמת בין ספקי השירות, והממשלה אינה מגבילה מה שמאפשרת תנאים 

האזרחים  .(2011שמכונה לא פעם באמצעי המדיה "קפיטליזם חזירי" )ויצמן ומבורך, 

 .נותני שירותים שאינם עומדים בציפיות לאינם מרבים להפעיל סנקציות משלהם עמצידם 

 מראש. -ידוע-שלון כמעטיהם גורמים אפשריים של כ הכל אל

 

 ווצר דור חדש ומעמד חדש יכיצד י .3

 ?לשעבר-של מבוססים
לעמיתיהן קצבה קרנות הפנסיה בגלגולן הנוכחי הן לא הרבה יותר מקופות גמל המשלמות 

בה עובדים ומעסיקיהם שכנית השקעה ארוכת טווח ובמקום גמול חד פעמי. מדובר בת

מופקדים ומנוהלים בקרנות, שאחריותן  הדשיים. אלומפרישים יחדיו סכומים קצובים ח
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)ולא מאהבת  מרבית ת הכספים המופקדים באופן שיניב תשואהא עיהשקהעיקרית היא ל

זכאות. העמיתים שהגיעו לשלב ל יםזמינשיהיו ג ודאלרווח( ול תןשאיפבשל אלא  ,האדם

 תנאי הקרנות מגלה את הכשל המובנה בהן. על מבט  אבל ,טוב ויפההכול נראה לכאורה 

גיון כלכלי בריא י. הןהמופקד אצל כסףגביית דמי ניהול מהמ מגיעהרווח למפעילי הקרנות 

. ןלעמיתיה ותמניב ןיוכלו לגבות שיעור מסוים מהרווחים שה שקרנות אלההיה מציע 

 מרבייםג רווחים יעצמן, תניע אותן להש לקרנותשיטה כזו רווח סביר תשיא במשק בריא 

מה שיכול להוות  –להשקעה במשק נכבדים סכומי כסף למשק  להזריםותאפשר  הןעמיתיל

רווחי  לשלא זה הבסיס פוטנציאל לגידול ברמת המקרו של הכלכלה הישראלית. אך 

: הן הורשו לגבות אחוז קבוע מדמי העמית בפועל החברות המנהלות את קרנות הפנסיה

החברות  :אחוז קבוע על ערך הקרן הנצברת. כלומר ובה בעת עודהמופקדים מדי חודש 

 מפקיד אצלם את הסכומים ואשה רק משוםגובות מכל עמית פנסיוני סכומי עתק 

היא לא ממריצה את בתי ההשקעות ( 1)ת נזק כפול ומכופל: האמורים. השיטה יוצר

כל רווח שיוכלו להשיג בטל בשישים לעומת הסכומים  כי ,עמיתיהם לטובתיח ולהרו

בלאו הכי בשל  תופחתהולכת והדשיות והקרן הצבורה והקבועים המובטחים בהפקדות הח

ישירות מגיע קרי ממילא הרווח העישלמה לטרוח כ ,במילים אחרות הקבועות.ההפקדות 

במשק שאין בו תנועה אינטנסיבית של התפתחות או  (2) מההפקדות ולא מהרווחים?

אינפלציה )הגידול במשק הישראלי מתון ויציב פחות או יותר, והאינפלציה כמעט אפסית( 

צועי הקרן ימשמעותה של גביית דמי ניהול באחוז קבוע מקרנות צבורות, ללא קשר לב

להמשיך לגבות אותו אחוז  רשאיתהיא  ,גם אם הקרן מפסידה את כספי עמיתיה :)כלומר

 מהכסף הנצבר בה(, היא קיטון הולך וגובר בסכומים הנצברים לעמיתים. 

 

 כמה זה עולה לנו? .4
בשיעורי העמלות ודמי הניהול שגובות חברות ותוכניות פנסיוניות שונות רווחת דינמיקה 

( 2019ת ברירת המחדל לפני שנים מעטות )משרד האוצר, כניווכניסתן של ת: מסוימת

דמי הניהול הממוצעים בכלל הפחתת , וזירזה מגמה כללית של גדולה יותר אפשרה גמישות

בנכונתם של לקוחות שלא הצטרפו  בדרך כלל דמי הניהול תלויההפחתת המשק. אולם 

 רבים ,וכאמור לעיל ,על גובה דמי הניהול שלהם משא ומתןלקרנות ברירת המחדל לנהל 

לקוחות קרנות הפנסיה )ובמיוחד אלה שאינם עובדים במקומות עבודה מאורגנים( לא מ

חברות ששכזה. רבים טוענים  משא ומתן מנהליםמתעמקים בתנאי הפרישה שלהם ולא 

עלויות דמי  את נבחןמרווחיהן על הנחת המוצא הזו.  נתח נכבדהביטוח השונות בונות 

מהצבירה(:  0.5%ו תדשיומההפקדה הח 6%) מרביים םסיונית בתנאיכנית פנוניהול בתה

מופרשים עבורו מדי ש"ח,  15,000עובד שעלות שכרו  שישלם מרבייםנחשב עלות דמי ניהול 

כמיליון ש"ח. עלות דמי  לטובתו בקרן, וכבר נצברו (18.5%)ש"ח  2775 לפנסיה חודש

ש"ח לכל חמש שנים! )על פי מחשבון סימולציה של משרד  39,300-הניהול הנצברת היא כ

 האוצר(. 
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עובדת  של מתארת סימולציית חישוב דמי פנסיהיא ה .(2013מנלה ) אחרת הציגדוגמה 

ל לאחר ניכוי דמי ניהו, 30ואשר הצטרפה לקרן הפנסיה בגיל  ,64הצפויה לפרוש בגיל 

למחצית העלויות הללו )כמקובל בקרנות פנסיה  ,)האחוזים הנקובים לעיל( רבימהסכום המ

קצבת הפנסיה בגיל תעמוד (: בתנאי שכר ממוצע במשק משא ומתןרבות לאחר ניהול 

ואילו הנחה של מחצית האחוז על הסכום  ,ש"ח לחודש 4,748ל מלאים על יהופרישה בדמי נ

דשית צפויה של ובאותם תנאי שכר ומשך זמן קצבה ח על ההפקדות תניב 3%-הנצבר וכ

 ש"ח. המשמעות היא מאות אלפי שקלים בצבירה לאורך החיים.  5,257

רכי פנסיה במהלך תקופת וסכים עובדים לצוחשכרבע מהסכום  ,הערכות מקצועיותעל פי 

 (. 2015כדמי ניהול )רוזנברג,  הההפרשה לקרנות נגב

 

 השלכות אפשריות של המציאות  .5

 הנוכחית בקרנות הפנסיה
להיות  עלולותהמציאות שתוארה לעיל  ות, השלכותחיבפת ןשמעטים בלבד דנים בה אף

: דור שלם של עמיתי הקרנות החדשות, אנשים שהשתכרו היטב במהלך שנות ותקש

כי לא  זניח, ולודיגשיעור עם סכום שבעת הפרישה  ועבודתם וחיו חיי רווחה, ימצא את עצמ

 משום, וגיסא תה לקרנות הפנסיה כל סיבה להתאמץ ולהשקיע ברווחיות הקרנות מחדיהי

, לאורך שנים, מאידך על כל הפקדה בנפרד ועל הסכום הנצבר ,ניהול נגבו פעמייםהדמי ש

חסכו ש. המשמעות היא שרבים הסיכויים שעובדים מבוססים יותר או פחות גיסא

 קרובה יחסיתשלא תספק להם רמת חיים  ,ם קרן פנסיה זעומהלפרישתם ימצאו עצמם ע

אנשים שהיו כוי שיצמח כאן דור חדש ומעמד חדש של יד הסובעבר. כך גדל מא לזו שהכירו

שמבחינת  אףיאלצו להתקיים מהכנסה שאיננה רחוקה מקו העוני, ילעת זקנתם ומבוססים 

היו יכולים לאפשר לעצמם רמת חיים לפני הפרשות וגביית דמי ניהול הסכומים שחסכו 

"שוד הפנסיות  יםהפופולריהתקשורת  אמצעיתהליך זה ב כונה. לא סתם לאין ערוךגבוהה 

מדובר  ,לאור הגורמים שציינתי לעיל אלה (. אם נפרש נתונים2012הגדול" )לדוגמה: פילוט, 

בקנוניית במקרה הרע מדובר  ;במצב שבו מדיניות קצרת רואי של ממשלה )במקרה הטוב

מעט מרשה  מתיבידי מדינה( יצרה מצב שבו שוק הנשלט שידעה ה חמורותשלטון מה-הון

תחת הרעיון הבסיסי חותר  הואובכך  ו,צועייבאיכות לעצמו לגבות רווחים ללא קשר ל

ביותר והנחות הבסיס של הפרטה תקינה. הקולות התומכים במהלך מזכירים את היכולת 

 אבל ,ניהולהשיעור דמי את  להוזיל במקצת כדירנות בין חברות או לנייד ק לנהל משא ומתן

גובים ה האלמכך שוגם  לכאורה בין הגופים המתחריםהזניחים מתעלמים מההבדלים 

 לעיל.  הוצגהדמי ניהול נמוכים יותר פועלים בשיטה שכביכול 

כפי שתואר  ,כלליתהמגמה הש אףכבר כעת תוצאות ההפרטה מאכזבות בלשון המעטה: 

של ירידה בגובה דמי הניהול הממוצעים, ועובדים חדשים רבים מצטרפים היא  ,לעיל

הרי שהתמונה הכוללת והרחבה  ,לקרנות ברירת מחדל בעלות דמי ניהול נמוכים במיוחד
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אלא  ,מהותי של עלויות קיצוץלא ייעול, לא אפקטיביות ולא  – מצביעה על שימור המצב

מהכנסות העתיד של דור החוסכים לפנסיה לכיסם של בעלי  נכבדשיעור המשך העברה של 

 קרנות הפנסיה. 

המדינה  –אסון בעתיד לפנסיה אלה עלולים להפוך  יהסדרשלאור זאת ניתן לדעתי לטעון 

 הנידונים לעוני "חדש" ,תמצא את עצמה נאלצת להתמודד עם דור חדש של עובדים שפרשו

 פיןעקיבי סיוע, תמיכה או הבטחת הכנסה ועוד( ו)דמ מישריןותשלם על כך לאורך זמן ב

)צריכה מוגברת של שירותי בריאות, שימוש יתר במנגנוני תמיכה סוציאלית ועוד(. אם 

טחון כלכלי מובטח לעמיתים יצרו "בועה תקציבית שלילית" )ברעוניות יָ יקרנות הפנסיה הג

יוצרות "בועה תקציבית  הרי שקרנות הפנסיה החדשות ,על חשבון חוב מדיני הולך ותופח(

 מהחיובית" )רווח מובטח למדינה ולקרנות אבל הפסד מובנה לעמיתים ולמבוטחים(, 

רוצה בו כל מדינה מתוקנת שעלול להוביל ליצירת מעמד חדש של עניים. הדבר האחרון ש

 א צמיחה של מעמד העוני שלה. וה

ם "לתקן" את ההטיה הזו סיון מסוייהנתונים הללו החלו לחלחל בקרב מקבלי ההחלטות. נ

ענו לתנאי מכרז של  ההוא הגדרת קרנות מועדפות או קרנות ברירת מחדל: קרנות אל

 נכבדסכון ימאפשרות ח שהןונראה  מאוד,משרד האוצר ומציעות דמי ניהול מופחתים 

אינם משנים את ההטיה  הגם תנאים אל אבל .עובדים בישראל לשב"תספורות" הפנסיה 

מענה לא  נותניםובכך  ה,ותרת פעמיים תחת יעילות המערכת ורווחיותחה לעיל,שתוארה 

הדור הראשון שהכות בנו כבר במהלך שני העשורים הקרובים, כלאפקטיבי לבעיה העלולה 

 יצא לגמלאות. ישל עובדים שהועברו לפנסיות החדשות 

 

השלכות המודל הפנסיוני החדש על החברה  .6

 אפשרייםהכלכלה הישראלית: תסריטים על ו
העיקרון ולא גובה דמי הניהול עצמם.  , כאמור,אייה החדש הסבמודל הפנ הבעיה העיקרית

ולא מהרווחים  ,נגבים דמי ניהול כאחוז מההפקדות והסכום הנצבר על פיוהעיקרון ש

מספר הטיות  מחוללהוא ליבת הבעיה ו ,שמניבים מנהלי קרנות הפנסיה למבוטחיהם

שאר שיטה ישל הקרנות "לעבוד למען לקוחותיהן". כל עוד תמוטיבציה  הוא העדרשעיקרן 

סבירות גבוהה  ישצדק החברתי והכלכלי העומד בבסיסה, -אימעבר ל  הרי זו על כנה, 

מעגל העוני בישראל במידה שמעולם  יורחבתמוטט מעמד שלם של שכירים מבוססים ושי

 לא ציפינו או נערכנו לה. מה יהיה?

תן של התמודדו דרךמספר תסריטים אפשריים המבוססים על  םיים כלליוניתן לשרטט בקו

 בעשור וחצי האחרונים עם משברים של אוכלוסיות ספציפיות במדינה: ממשלות

לא גיאוגרפית, אלא  –חדשים כאל תושבי פריפריה  םחס לעניייאם נתי – הפריפריה תסריט

בעשור וקצת האחרונים ניתן לצפות למעט  ההרי שבהתבסס על מדיניות הממשל –כלכלית 
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ד. בתסריט כזה תניח המדינה למעמד הולך וגדל של אנשים מבוגרים שהפכו עניים זה ומא

עתה להתבוסס בעוניים החדש. מחאות יגררו נאומים נרגשים וכתבות סוחטות דמעות 

ן הו לצבורהמקורבים לשלטון ימשיכו  .מדיניות לא תשתנהה, אבל אמצעי התקשורתב

 . יהיו עניים עוד יותרוהעניים 

בה ש, 2011"מחאת הקוטג'" משנת  תסריטאם נאמץ את  –המחאה החברתית  תסריט

להעלות על סדר  שנועדושלום  יצאו המונים לרחובות לסדרה של פעולות מחאה שוחרות

יווצר יצטרך להתארגן לכדי יהמעמד העני החדש ששהיום את תסכוליהם, נצטרך להניח 

זה ניתן לצפות  תסריטעדיין לא יהיה נואש דיו כדי להבעיר את הרחובות. לפי  אך ,מחאה

הארגונים הקשורים ישירות לעניין מלהתייחסות גלויה של אנשי השלטון וחלק מהחברות ו

יוצעו וה ועדת חקירה, ד תוך כדי המחאה(. תמונ  ו)זוכרים? מחירי הקוטג' ירדו מהר מא

. תסריט כזה מבטיח תקופת סבל םחלקב רקושמו ייאבל הם  ,וונים לתיקון המצביכ

והתארגנות, כמו גם פתרונות שטחיים ולא יעילים לבעיה, בעיקר לאורך זמן )מישהו בדק 

 לאחרונה כמה עולה קופסת קוטג'?(. 

לקבוצה שהתסכול והקושי יצטברו עד  – הצהובים" אפודיםהבסטיליה או "ה תסריט

בעיר את ת היאלא יהיה מה להפסיד יותר. אז  ומסוימת מאוכלוסיית עוני חדשה ז

טחון, יהתנגשויות עם כוחות המשטרה וכוחות הבלהרחובות. נוכל לצפות לאלימות, 

בור ואנשי מפתח בשוק ההון. ושינוי? גם בבסטיליה יסיונות מחאה אלימים כנגד נבחרי צינל

הוחלף ית הצהובים זה לא כל כך עבד. בשלהי המהפכה הצרפת מבחינת האפודיםוגם 

הנוכחית די מצליחה  ת צרפתשלטון מתעלם ונצלני אחד באחר, נורא לא פחות, וממשל

 עולם כהרגלו נוהג.  ;הצהובים האפודים למסמס את מחאת

 

 מה עושים? .7
רפורמה ברפורמה של קרנות הפנסיה תהיה קשה וכואבת. היא תדרוש מאנשי  עריכת

ות כנגד האינטרסים של אנשי ההון שהם הרגולטורים של שוק ההון לצאת ישירמהממשל ו

המשבר  יפרוץעוד לפני ש ,התרגלו לשרת. קשה לדמיין ממשלה שתיקח על עצמה מהלך כזה

רעוניות. הן י. איני מטיף לשיבתן של הקרנות הגלעשות זאתניתן  ,הנורא עצמו. יחד עם זאת

ב פעילות הנוכחיות. קרנות פנסיה פרטיות, שישכילו לשל הבעייתיות לא פחות מאל

תקצץ לאין המבטיחה תשואה סולידית אך משמעותית לאורך זמן, בשילוב עם מערכת ש

 היתכנותעידוד רווחיות ו ובטיחי הן,צועייותתנה אותה בב הקרנות אלשל ה יאת הגבי ערוך

רכיב ביטוחי בסיסי כדי למנוע "עוני חדש" )למשל מ אם בד בבד תציע הממשלהלאורך זמן. 

היא העלות ש מינימום מובטחת לעובד בתנאי שצבר ותק מינימלי מסוים(,קביעת פנסיית 

 יאו.שי הסכון בהוצאות שסביר שפעולות אליתהיה בטלה בשישים אל מול הח בותשקיע 

נראה שהוא  ,מאוזנות אך קרנות פנסיה רווחיותשל אם נסכם את המודל המוצע לעיל 

בדים ישמשו בסיס להשקעות הפקדות מעסיקים ועו (1) :האלהרכיבים ממבוסס על ה
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קרנות נאמנות יוכלו העובדים לבחור את מידת  ם שלבדומה למודליכש ,במגוון ערוצים

ו הבסיס היחיד לגביית ירווחים מההשקעות יה (2)הסיכון שהם מוכנים לקחת על עצמם. 

כסף את האם מנהלי הקרן הפסידו  :דמי רווח כלשהם כמקור הרווח של החברות )כלומר

 ,ויחו יותרולא יוכלו באותה תקופה לגבות רווחים לעצמם, וככל שירהם  ,ותיהםלקוח של

יתכן מצב ילא  :כלומר ;הממשלה תציע ביטוח רצפה (3)יוכלו לגבות(. שכך יגדלו הסכומים 

מסוים מחסכון הפנסיה שלו בשל טעויות או שיקולי דעת  שיעורשבו עובד יאבד יותר מ

על  שיפקחמהממשלה להפעיל מנגנון כמובן זה ידרוש שגויים של מנהלי ההשקעות בקרן. 

 התנהלותן. על החברות ו

צרו בועה שתתפוצץ בפניו של דור יולא י ,לא "חזיריות"( אבליהיו רווחיות ) הקרנות כאל

את מיטב בהן עמיתים המפקידים לבעלי קרנות הפנסיה ול – שלם. הן עשויות לאפשר לכול

 שנים.להתפרנס בכבוד לאורך  –כספם 
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