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ז'תשריתשע"ח 

איך לשמור על יכולת הביטוח הלאומי להבטיח ביטחון סוציאלי לאורך זמן?
מאת 
דניאלגוטליב1 

בעת האחרונה ובעיקר לאחר פרסום הדוח הכספי ל 2016-של הממשלה צפה ועלתה בתקשורת
השאלהלגבימצבהקיימותשלהביטוחהלאומי,דהיינויכולתולהבטיחבטחוןסוציאלילתושבי
המדינהלאורךזמן ואףלאורךדורותשלמבוטחים.לאהיהצריךלהמתיןלפרסוםהדוחהכספי
שלהממשלהכדילהידרשלסוגייתהאיתנותשלהביטוחהלאומי,שכןהדיןוחשבוןהאקטוארי
המלא (להלן"הדוחהאקטוארי") שלהביטוחהלאומי,שמתפרסםעלפיחוקפעםבשלוששנים,
עושה בדיוק את זה .שני הדוחות האחרונים קבעו קבל עם ועדה שבהנחות כלכליות סבירות
ובהינתן המצב החוקי הקיים בנוגע לתשלומים ולתקבולים היציבות הפיננסית של הביטוח
הלאומיבסכנה. 
הדוחהאקטואריהאחרוןהצביעבדצמבר2016עלחיסולצפוישליתרתנכסיהביטוחהלאומיב-
 ,2045זאת אם לא יינקטו צעדים עד אז .זאת למרות שיתרה זו הגיעה השנה לכ 200-מיליארד
ש"ח ,שהוא לכל הדעות סכום גדול .הערכה זו התבססה בין היתר על העלאה הדרגתית של גיל
הפרישה של נשים החל מ 2017-מגיל  62ל .64-כידוע הכנסת לא השלימה מהלך זה 2ולכן ,דוח
מעודכן היהמצביעעל חיסוליתרותבתאריךמוקדם יותר :אםהממשלהוהמחוקקיםלאישנו
את החקיקה בנוגע לתקבולים ו/או התשלומים אזי על פי ההנחות המקרו-כלכליות הקיימות
ולנוכחהתהליכיםהדמוגרפייםשפורסמובדוחהאקטואריהאחרוןהיתרותיתאפסומוקדםיותר
–בסביבות.2038
איפוס כזה של יתרת הנכסים מותנה בכמה גורמים – כלכליים והיעדר שינויי חקיקה שבכוחם
להפוךאתהביטוחהלאומילאיתןפיננסית.מכאןשמטרתהדוחלהצביעעלבעיהשניתנתלפיתרון
על ידי חקיקה נאותה .יצויין שההנחות הכלכליות שעליהן בנוי הדוח הוצגו לצוות של מומחי
כלכלה ובהם נציגים מבנק ישראל ,ממשרד האוצר ומהמועצה הלאומית לכלכלה שבמשרד
ראה"מ-ואלההןההנחותהעיקריות: 
3
 יימשךגידול ריאלי בשכרבשיעורשלכחציאחוזלשנהלאורךשנותהתחזית . שיעורי התעסוקה ימשיכו לגדול בקצב המוגבר שבו גדלו בעשור וחצי האחרון ,בפרט בקרבצעיריםחרדיםובקרבנשיםערביות,שתיאוכלוסיותשמאופיינותבשיעוריתעסוקהנמוכים
1 סמנכ"למחקרותכנוןבביטוחהלאומיופרופסורחברבביתהספרע"שפאולבארוואלדלעבודהסוציאלית
ורווחהחברתית,האוניברסיטההעבריתבירושלים.תודהרבהלאקטוארהביטוחהלאומי,מוטיפרנקלולסגנו,
רמידניאל.
2 בדוחהאקטוארישלסוף2016(מצבאקטוארינכוןלסוף2013לאכללאתהשינוייםבחוקההסדרים,2017/18
ובפרטלאאתדחייתהעלאתגילהפרישהשלנשיםמ62-ל64-כמוכןלאאתהרחבתתוספתהותקשלעקרות
ביתועוליםחדשיםבצבירהרציפה .
3 הנחהזונבנתהסביבהתפתחותבשכרהריאליבכ15-השניםהאחרונותובתהליךהזדקנותהרכבהאוכלוסיה,
אשרבעצמוגורםלעלייהמסוימתבשכרהריאלי.ניתוחרגישותהעלהגםשבמקרהשלעליהשנתיתריאליתשל
אחוזשלםהבעיההאקטואריתנדחיתבכ10-שנים(משנת2045לשנת !)2054
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אך הולכים וגדלים בקצב מהיר .הנחות אלה מבוססות על מחקרים בנושא שבוצעו במנהל
המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי בהישענות על מסד הנתונים המנהלי הרחב והעמוק
שברשותו4.
שיעורהריביתהמשוקללתשהמוסדמקבלעלאגרותהחובהבלתיסחירותשלהממלשהירד
בהדרגה ובאיטיות ,זאת לנוכח תנאי הריבית הקבועים במצבת החוב הממשלתי לביטוח
הלאומי.

השגת איתנות פיננסית באמצעות קיצוץ בקצבאות הביטוח הלאומי היא אופציה לא רצויה
ההנחההמרכזיתהיאשלקיפאוןבמדיניותהחקיקהלתיקוןבעייתהקיימותשלהביטוחהלאומי.
סוגייתהקיימות היאלארקהקיימותהפיננסיתאלא גםהקיימותהחברתית:במיליםאחרות,
ככל שמשיגים יציבות פיננסית באמצעות קיצוץ קצבאות אזי יציבות זו מושגת במחיר של
הידרדרותהיציבותהחברתית,זאתמאחרשרמתהקצבאותבישראלנמוכה,הןבהיבטההיסטורי
והן בהשוואה בין לאומית (תרשים  .)1כמו כן ממדי העוני והאי-שוויון בישראל גבוהים יחסית
לעברויחסיתלאלהבמדינותאחרות(תרשים4ותרשימיםבדוחממדיהעוניוהפעריםהחברתיים
של הביטוח הלאומי) .לכן ניתן לכנות את הניסיון של השגת איתנות פיננסית באמצעות קיצוץ
קצבאותכנסיון"לשפוךאתהמיםעםהתינוק" .
תרשים  :1הוצאות רווחה ציבוריות ב %-תוצר; ישראל מול מדינות ה 2014-15 ,*OECD-
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מקורהנתוניםהבינלאומיים: ,OECDהמוסדלביטוחלאומיוהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהנתוניצ'ילה,טורקיהוניו-זילנדהינם
לשנת 2013

המקור:הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,עיבודיםביטוחלאומי .

לנוכח האמור לעיל המסקנה הראשונה היא אפוא שקיצוץ קצבאות היא אסטרטגיה מוטעית
לטיפולבבעייתהקיימותשלהביטוחהלאומי; להפך – האתגרהואאיךלהעלות קצבאות ,שהן
ברמה נמוכה במיוחד ,כמו למשל קצבת הנכות הכללית ,מבלי לפגוע בקיימות הפיננסית של

4  לשםפשטותמונחגםכיהתפלגותההכנסותמעבודהאינהמשתנה,זאתעלאףשבשניםהאחרונותמסתמנת
ירידהאיטיתבתחולתהעוניוהאי-שוויוןבהכנסות.התחשבותבהמשךמגמהכזוהיהמקלבמעטעלהבעיה .
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הביטוח הלאומי .תוצאה זו אינה מפתיעה שכן גם בהשוואה של שיעורי דמי הביטוח הלאומי
ישראלמדורגתנמוךבהשוואהבין-לאומית(תרשים.)2 
תרשים  :2שיעורי דמי ביטוח לאומי באחוזים מהתוצר (תמ"ג) בהשוואה בין-לאומית2015 ,

*
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המקור:מנהלהמחקרוהתכנון,ביטוחלאומי,עלבסיספרסומיםשלMissocוOECD-

האם הביטוח הלאומי הוא ביטוח (כשמו) או מס?
בדוח הכספי של הממשלה מוצג הביטוח הלאומי כעוד אחד ממשרדי הממשלה שאינו מתנהל
באופן בר קיימא .נטען ש"הביטוח הלאומי אינו חברת ביטוח ,ונכון יותר להתייחס אליו כאל
משרדממשלתי".5עיקרהטענההיאכיהרכיבהביטוחישלוהוארקחלקקטןמהפעילותשלו.וכן
כי פרמיות הביטוח שמשלמים האזרחים משולמות לפי רמת הכנסה ולא לפי הסיכון שהאירוע
שמזכה בתשלום במקרה שיתרחש .על כן ,כך נטען ,תשלום דמי ביטוח לאומי הוא עוד מס על
האזרחיםשנכנסלקופתהמדינה,ונטעןשלכןאיןקשרביןההכנסותשלביטוחלאומילהוצאותיו. 
אנו נ טען להלן כי טענות אלה אינן מדויקות ,לשון המעטה ,ואינן מתארות אל נכון את מהותו
ו תפקידו של המוסד .יצויין בהקשר זה שהביטוח הלאומי הוא מוסד סטטוטורי ,שפעילותו
מוסדרתעלפיחוקמיוחדוכיגםמבחינהחוקיתהואאפואלאעודאחדממשרדיהממשלה .

המוסד לביטוח הלאומי אחראי לביצוע מדיניות הביטחון הסוציאלי של תושבי המדינה .חלק
הארישלהביטחוןהסוציאלי-86.5%מסךהקצבאות(ולא7עד10%,כנטעןבתקשורתלאחרונה)
5

ראהלדוגמאדבריםהמיוחסיםלפרופ'אביבןבסטשהי הביןהיתרמנכ"להאוצר,המצוטטבמאמרושל חגי
עמית(,23.8.2017)TheMarker
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הוא ביטוחי במהותו ויחד עם זאת ,כחלק מאותה מהות הוא בעל אופי סוציאלי ,כפי שיפורט
להלן .חלק ביטוחי זה כולל קצבאות כגון דמי לידה ,שעומדות על  100%מהשכר האחרון (עד
לתקרת דמי הביטוח) וקצבת נכות מעבודה ,שבה מקבלים  75%מהשכר לפני הפגיעה .החלק
האחר – רק  13.5%מכלל הקצבאות אינו ביטוחי ועיקרו – קצבאות הבטחת הכנסה ,השלמת
הכנסה,מזונותותשלוםקצבאותלנפגעיאיבה,לאסיריציוןאולאנשיםשלאצברומספיקזכויות,
(כגון עולים) .חלק הקצבאות מן הסוג השני  -ממומן כולו מתקציב המדינה ובהתייחס אליהם
הביטוח הלאומי פועל כסוכן של הממשלה .בשונה  ,הקצבאות הביטוחיות שהן ,כאמור ,86.5%
מסך הקצבאות אמורות לכאורה להיות ממומנות במלואן מדמי ביטוח . 70%מהקצבאות
הביטוחיות ממומנות כיום מתקבולים שמקורם במבוטחים של היום (דמי ביטוח) או של
המבוטחיםמןהעבר(תקבוליהריביתשנובעיםמעודפיהתקבוליםמןהעבר,שאחראיםלצבירת
יתרתהנכסיםהמופקדתבממשלה.יתרה30%-הםהשתתפותהממשלה(תרשים.)3 

תקבוליהריביתמהוויםכיוםכ 8-מיליארדיש"חבשנה .הםמופקדים בממשלהוהצטברולחוב
ממשלתיכלפיהמבוטחיםבסכוםשלכ 200-מיליארד.₪בנוסףנכללבחישובתקבוליהביטוחגם
שיפוישלדמיביטוחשהממשלהמשלמתלביטוחהלאומיבמקוםהמעסיקים,עלפיהסכםשנערך
לפניכמהעשוריםביןהמעסיקיםלאוצר. 

נטעןלעיתיםכיחלקניכרמתשלומיהריביתשלהממשלהלמוסדלביטוחלאומיבגיןהחובשל
עודפיהגביההמופקדיםאצלםהםבבחינתסבסודשלהביטוחהלאומיעלידיאוצרהמדינה.לא
בהכרח:הממשלהאמורהעלפיחוקהביטוחהלאומילהשקיעאתהחובשמקורובעודפיהביטוח
הלאומיב"השקעותקונסטרוקטיביות".בפועלהממשלהמפקידהאתהעודפיםבתקציבהשוטף,
ורושמתלזכותהמוסדלביטוחלאומיריביתבשיעורשלכ3%-עד.4% 
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תרשים  :3שיעורי המימון של תקציב הביטוח הלאומי – מבוטחים מול הממשלה
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המקור:מנהלהמחקרוהתכנוןשלהביטוחהלאומי.תקבוליהמבוטחיםהם:דמיביטוח,תקבוליריביתעלעודפי
הביטוחהלאומימןהעבר,שיפוידמיביטוחשלמעסיקים.תקבוליםמהממשלההםהשתתפותהאוצרבסעיף32
לחוקביטוחלאומי .


כל עוד השקעות הממשלה בכלל גדולות מעודפי הביטוח הלאומי המופקדים באוצר ,הביטוח
הלאומימתייחסלהשקעתיתרתנכסיהמבוטחיםכהשקעותקונסטרוקטיביותורושםאתתקבולי
הריבית,שהםכיוםכ%3-עד4%מיתרתהחוב,כתשואהיציבהוסבירהשלכספיהמבוטחים.אין
אפואלראותתשואהזוכסבסודאלאכתמורהסבירהעל(עודפי)דמיביטוחשלמבוטחיההווה
והעבר ולכן נכון להתייחס אליהם כאל תקבולים שנובעים בסופו של דבר מהמבוטחים .כך גם
לגבי השיפוי של דמי ביטוח המעסיקים ,שהממשלה משלמת במקום המעסיקים וזאת בסיכום
איתםמאזסוףשנותה.80- 

הביטוחהלאומיהואאכןביטוח.יחדעםזאתחשובלהבהירכימדוברבביטוחסוציאלי :גובה
הקצבאות האוניברסליות (קצבת הזקנה הבסיסית ,תוספת הוותק וקצבת הילדים (ההולכת
ומצטמקת)הן אחידות.הןמהוותרכיבחשובשלהבסיסהסוציאלישלהביטוחהלאומי,בסיס
שהואבוודאירצויבמדינהשבההעוניוהאי-שוויוןבהכנסותגואים. 
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תרשים  :4ממדי העוני בישראל –  1998עד 2015
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20.0%

תחולת העוני של נפשות

תחולת עוני

18.0%

15.0%
10.0%

מדד חומרת עוני יחסית לתחולת העוני

2015
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2005
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5.0%
0.0%



המקור:סקרהוצאותמשקהבית,עיבודים-ביטוחלאומי 


טענהנוספתהיאשדמיהביטוחהםלמעשהסוגשלמס,בדומהלמסהכנסהאומע"מ,וזאתעקב
היותם פרוגרסיביים ובגלל היותם משולמים כביכול במנותק מהערכת סיכון של התרחשות של
"אירוע ביטוחי" במשמעותו הרגילה .גם טענה זו שגויה :אמנם כרגיל דמי ביטוח לא אמורים
להיות פרוגרסיביים ,אולם כשמדובר בביטוח סוציאלי ,הדבר אפשרי בגלל חשיבותו של עקרון
הערבות ההדדית .נטען כי ההבדל המהותי בין דמי ביטוח לבין מס לא נעוץ רק בפרוגרסיביות
אלא בעיקר בכך שכאשר מדובר בהכנסות ממיסים ,הממשלה רשאית להחליט על השימוש בהן
לפי סדרי העדיפויות שלה ,אותם היא קובעת מחדש בעת עריכת תקציב המדינה 6.בשונה ,דמי
הביטוח נועדו לשמש אך ורק להבטחת הביטחון הסוציאלי ולתשלום הקצבאות בלא אפשרות
לממשלה לשנות יעד זה בגלל שינויים בסדרי העדיפות שלה .במילים אחרות התשלום של דמי
ביטוחעלידיהמבוטחאמורליצורלוציפיהשלוודאותלקבלתקצבהאםוכאשריתרחשאירוע
שיצדיק זאת .תשלום דמי ביטוח על ידי המבוטח יוצר אפוא זכויות סוציאליות עתידיות בלי
שהממשלותבהווהיוכלולפגועבהןמשיקוליםשלשינויסדריעדיפות.השמירהעליכולתהביטוח
הלאומי לעמוד בהתחייבויותיו ארוכות הטווח שונה בתכלית מהמחויבות של הממשלה בתכנון
תקציבה ,תכנון שמושפע כל שנה מחדש מהשינויים שחלים בסדרי העדיפויות ובתפישות
החברתיות-כלכליותשלהממשלה. 
הטענהכאילוישקצבאות,כמוקצבאותזקנהוילדים,שמשולמותשלאבגיןאירועשניתןלהגדירו
כ"אירועביטוחי",גםבהאיןממש.הקביעהשללידהאוזקנהכאירועהמקנהקצבההיאקביעה
6

 אכן דמי הביטוח הפכו לפרוגרסיביים במיוחד בעקבות החלטת ממשלה מתחילת שנות ה 2000-(דמי ביטוח
בשיעורשל 0.4%מנוכים משכרהעובדעלהשכרעדל 60%-מהשכרהממוצע,ו 7%-מעברלכך).לארקשהמבנה
המסוים של פרוגרסיביות זו פוגע לא מעט במעמד הביניים הנמוך ,אלא שפרוגרסיביות זו לכאורה מנוגדת
לתפישתהביטוחשבהאנשיםמשלמיםלפי הסיכוןהביטוחיולאלפירמתהכנסתםמעבודה.בעוד שנכוןהוא
לגבות דמי ביטוח כשיעור מרמת ההכנסה כשמדובר בקצבאות מחליפות שכר אך בהקשר ליתר הקצבאות
(הקצבאות האוניברסליות ,התפקודיות וקצבאות הקיום הביטוחיות) הפרוגרסיביות אכן מזכירה מיסוי יותר
מדמיביטוח .
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שבחוק,שמאחוריההגיוןביטוחיוסוציאלי גם יחד.כךלמשלבהתייחסלקצבתהזקנהידועכי
רובהציבורלאחוסךמספיקלזקנה,ביןהיתרכיקשה"לחזות"אתאורךהחיים,בפרטבישראל
שבהתוחלתהחייםהולכתועולה,לארקבקרבאנשיםעשיריםאלאגםבקרבמישחייםבעוני7.
לכןההבטחהשלהביטוחהלאומילשלםסכוםבסיסימסויםלמבוטח"עדה "120-שלוהואאחד
הרכיביםהביטוחייםהחשוביםביותרשלהביטוחהסוציאלי. 

קיימות הביטוח הסוצאלי – דרישה מרכזית וראויה
לאור האופי ארוך הטווח של קצבאות הביטוח הלאומי במהלך חיי האדם – ילדים ,נכות זקנה
וסיעוד הם אירועים המתמשכים לאורך שנים רבות – יש חשיבות בהבטחת מימון יציב של
תשלומיםאלה.מימוןיציבכזהניתןלהשיגעלידיגבייתדמיביטוחבמהלךכלתקופתהעבודה
לכיסויתשלומיקצבאותארוכותטווח.רקמערכתיציבה ,ארוכתטווחועצמאיתיכולהלהקנות
למבוטח את הביטחון הסוצאלי לאורך זמן .לכן הקיימות של הביטחון הסוציאלי לדור הזה
ולדורות הבאים מהווה יסוד חיוני של מערכת ביטחון סוציאלי ראויה .על מנת להבטיח זאת
מתגבשת בימים אלה בביטוח הלאומי הצעה להעצמת הביטוח הלאומי ולהבטחת האיתנות
הפיננסיתוהחברתיתגםיחד .

כמובן שקל לשפר את היציבות הפיננסית של הביטוח הלאומי באמצעות פגיעה ברמת הביטחון
הסוציאלי ,כלומר קיצוץ קצבאות ,אך לנוכח הרמה הנמוכה של הקצבאות כבר כיום בהשוואה
בין-לאומית (תרשים  )1האתגר העומד בפני הממשלה והמחוקקים הוא להשיג איתנות פיננסית
תוך כדי חיזוק הביטחון הסוציאלי והביטוחיות עבור המבוטחים ,כך שיהיה ברור שהשיפור
בביטחוןהסוציאלילאיהיהזמניאלאנועדלהישארגםלילדיםולנכדיםכךשהאיתנותהיאלא
רקפיננסיתאלאגםחברתית. 
הביטוח הלאומי מגבש בימים אלה תכנית שתובא להחלטת שר הרווחה והממשלה ,להעצמת
הביטחון הסוציאלי ,ולחיזוק הביטוחיות עבור המבוטחים וכל זאת תוך שיקום האיתנות
הפיננסיתשלהביטוחהלאומי. 
העלאת גיל הזכאות לקצבת אזרח וותיק – כן ,בתנאים מסוימים
אחת ההצעות שגם נתמכת על ידי הביטוח הלאומי היא העלאת גיל הפרישה או גיל הזכאות
לקצבה.אךהעלאהכזאתניתןלעשותבכלמינידרכים–הוגנותיותרוהוגנותפחות:הריתשלום
קצבתזקנהלכלהואאחתהזכויותהחברתיותהמשמעותיותביותר ,אםלאהמשמעותיתביותר,
שלכלמישחויבו בתשלוםדמיביטוחלאומיבמשךכלשנותגילהעבודהשלהם.אחתהדרכים
היצירתיותוגםנכונותמבחינתהצדקהחברתילהעלאתגילהזכאותלקצבה("גילהפרישה")היא
לתת לממשלה ולמחוקק להחליט לגבי שיעור תקופת החיים במונחי תוחלת החיים שבה
המבוטחיםיוכלולהנותמקצבתזקנה.כיוםאישהיכולהלקבלקצבהבמשך27%מתוחלתהחיים
7 מבוטחיםרביםרואיםאיךחסכונותההוריםנמסיםלנוכחהיוקרהאמיתישלהטיפולהסיעודיושלפתרונות
כדיורהמוגןובתיאבות,וזאתלארקבקרבהורים"עשירים",שלאזכאיםלסיעודעקבמבחןההכנסההקשוח
מדיכיום .
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שלהוגברבמשך תקופההמהווה  17%מתוחלתהחיים.אםרוציםלשמורעליחסזהאזמספיק
להצמיד את גיל הפרישה אחת ולתמיד לתוחלת החיים .כך יונצח היחס .לעומת זאת ,אם לא
מצמידים את גיל הפרישה לתוחלת החיים ודבקים בשיטה הקיימת המשמעות היא שתקופת
קבלת הקצבה תגדל כל הזמן ובאותה מידה תצטמק תקופת גיל העבודה וזאת בניגוד ליכולת
העבודה,שמשתפרתלנוכחהעלייההמתמדתשלתוחלתהחייםבאיכות8.לכןהשיטההרצויההיא
הצמדת גיל הפרישה לתקופת תשלום קצבה קבועה באחוזים מתוחלת החיים .כך מבטיחים
שתקופתגילהעבודהלאתצטמקותקופתקבלתהקצבהלאתגדלללאשליטהאלאתשקףרצון
פוליטיכלכלימושכלומוסכם. 
שניחסרונותבולטיםישלשיטההקיימתשלהעלאתגילהפרישהמעתלעתלפישיקולדעתכפי
שנעשתהבפעםהקודמת(העלאהלגבריםמ65-ל67-ולנשיםמ60-ל.)62- 
()1השיפורבאיתנותהפיננסיתהואזמניבלבד,שכןהעלאהבכלשנהבכ 3-חודשיםמשפרתאת
האיתנותאמנםבאופןכמעטמידי,אךבצורהלאמאוזנת,שכןלמבוגריםזכויותמוקנותגדולות
יותרמלצעיריםכיהםכברשילמודמיביטוחעבור"פוליסה"שבההיהגילהפרישההקיים,ואילו
מבוטחיםצעיריםעודבקושיצברוזכויותכיהםרקבתחילתהתקופהולכןעודלאשילמודמי
ביטוח. 
( ) 2מאחר שקשה למערכת הפוליטית לקבל החלטה בתחום זה סביר להניח שההחלטה הבאה
תתמהמהבמשך שניםרבות.בינתייםתקופתתשלוםהקצבהשלהצעיריםתגדלמאודיחסיתלזו
של המבוגרים ,תוך כדי הרעה של האיתנות הפיננסית ,דהיינו תוך כדי עלייה בסיכון שהביטוח
הלאומילאיוכללשלםאתהזכויותהמובטחותבחוק. 
לוח1להלןמבהירסוגיהזובאמצעותכמהדוגמאות: 
ניתן לראות שרק עם  שיטת ההצמדה הביטוחית נשמרת התקופה היחסית בהתאם להחלטה
החברתית-פוליטיתוהשיפורבאיתנותהפיננסיתהואיציבוהואגםהמשמעותיביותר,ואילוביתר
הדוגמאותהשיפורייראהמהריותראךלאיחזיקמעמדבמשךזמןרבוהואיוצראפליהלטובת
צעירים  בזכויות החברתיות ,וזאת בניגוד מוחלט לשיפור ביכולת העבודה עקב העליה בתוחלת
החייים.בכליתרהשיטותנפגעתהביטוחיותונוצרתאפליהלרעתהמבוגריםבהשוואהלצעירים.
כפי שניתן לראות בהמשך ,הצעת ההצמדה המושכלת לתוחלת החיים עשויה להיות תחליף
להגדלתדמיביטוחב 2-נקודותאחוז כךשאפשרלהעריךאתשוויהבסכוםשלכ 7.6-מיליארדי
ש"ח! 

8 ישהמדגישיםשהמשתנההנכוןלהצמידאליואתגילהזכאותהואלתוחלתהחייםבאיכותולאסתםלתוחלת
החיים.יצוייןשגילהכניסהלקצבתסיעודהולךועולהעםהזמןוזהואינדיקטורלכךשאנשיםלארקחייםיותר
שניםאלאגםיותרשניםבאיכותחייםסבירה .
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לוח  :1התמורות לאיתנות הפיננסית והחברתית (שיקול הביטוחיות)
גילפרישה 
לפניהשינוי
גברים 
67
67
67
67






 67

מס'שנותהעלאתגילפרישה 

נשים 
64
64
64
64






 64

גברים 
0
1
2
3






נשים 
0
1
2
3







גילפרישה 
לאחרהשינוי 
גברים 
67
68
69
70






נשים 
64
65
66
67






הצמדהביטוחיתלתוחלתהחיים:הגיל
גבר:17%מתוחלתהחיים
יחושבכךשבגילהפרישה(המשתנה)
בגיל;67אישהב25%-
יישארוxאחוזיםמתוחלתהחייםבגיל
פרישה.כיוםגילהפרישה(של)67משאיר מתוחלתהחייםבגיל.62עם
שמירהעלעקרון
לגבר17%מתוחלתהחייםבלידהולאישה
הביטוחיות 
27%(לפיגילפרישה.)62 

שנת
שנהראשונה
איפוס
בהתקבולי
יתרת
המוסד
נכסי
נמוכים
מהתשלומים  הביטוח
הלאומי 
 2045
 2026
 2048
 2029
 2053
 2033
 2057
 2036

 2030

 2060

משךתשלוםקצבת
זקנהביחסלתוחלת
החיים 
לאחרהשינוי 
נשים 
גברים 
17%ויותר
16%ויותר
15%ויותר
14%ויותר

 17%






27%ויותר
24%ויותר
22%ויותר
21%ויותר






 25%

המקורות:אקטוארהביטוחהלאומיומנהלהמחקרוהתכנון 9.

9 אמידתההשפעההאקטואריתשלדוגמאותלשינוייחקיקהאפשרייםלגביגילפרישההמופיעותבארבעהשורותהראשונותבלוח1מבוססתעלהמודלהאקטואריהמלאששימשלהפקתהדין
וחשבוןהאקטואריהמלאליום.31.12.2013הדוגמאותלשינוייחקיקההמוצגותהןמנקודתראותשלשיפורהקיימותהפיננסיתשלהמוסדבטווחהארוךואינןמתייחסותלתוצרילוואי
ולהיבטיםאחריםשלהפעולות.יצויןכיישנןאפשרויותנוספותושאיןבכוונתנולהמליץעלשינויחקיקהמסוים .
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הגדלת השתתפות הממשלה היא לכל היותר פתרון זמני ובעייתי
בשניםהאחרונותהחלהאוצרלהזריםכספיםמתקבוליהמסים,תקבוליםשהגדילובחזרהאת
העודף בביטוח הלאומי .על פי ההסכמים הקיימים מופקד עודף זה בלאו הכי בחזרה בתקציב
המדינה,כךשאיןבו כל"מתנהלביטחוןהסוציאלי"אלאסוגשלפלסטרזמניבאמצעותעסקה
תקציבית סיבובית חסרת משמעות מבחינת יציבות הביטוח הסוציאלי בטווח הארוך .משמעות
מהלךכזה היא הפיכההדרגתיתשל הביטוחהלאומיל"שלוחהשלהאוצר".גישה זאתמנוגדת
באופן מוחלט לכוונת המחוקק שדאג לחוקק חוק נפרד לביטוח הלאומי והגדיר אותו ,בדומה
לבנק ישראל ,כגוף סטטוטורי נפרד ממשרדי הממשלה הרגילים .לא בכדי דאג חוק הביטוח
הלאומי באופן פורמלי למימון הקצבאות באמצעות דמי ביטוח ולא מסים .ולא בכדי קבע
המחוקקשעלהביטוחהלאומילפרסםדוחאקטוארישנועדלהזהירמבעודמועד– פעםבשלוש
שנים – מפני שחיקת היציבות הפיננסית של המוסד .לא מספיק אפוא להבטיח יציבות פיננסית
אלא שמערכת זו צריכה בסופו של דבר להבטיח ביטחון סוציאלי סביר למבוטחים הקיימים
ולאלה שיבואו אחריהם ,ביטחון סוציאלי שיהיה מנותק מסדרי העדיפויות הרגעיים של תקציב
הממשלה,שכןמדוברבמחויבותשלתשלוםקצבאותלטווחיםארוכיםמאוד.לעומתזאת,הפיכת
הביטוח הלאומי ל"שלוחה של האוצר"  -חלילה – תהפוך את הביטחון הסוציאלי לעוד סעיף
תקציבישכפוףלסדריהעדיפותהמשתניםבכלשנתתקציב. 
חוק הביטוח הלאומי הקפיד כל השנים על כך שהשתתפות הממשלה תהיה מוגדרת כשיעור
מתקבולידמיהביטוח(כוללשיפוי)10ולאמסךהקצבאות,זאתכדילאליצורתמריץלקיצוצים
בקצבאותשנובעיםממצוקהתקציביתשלהממשלהללאקשרלביטחוןהסוציאלי .
דוגמא בעייתית במיוחד של שימוש מעוות בסעיף השתתפות הממשלה היא השתלשלות נושא
"מענק האשפוז" .הוא כמובן לא מענק אלא תשלום לבתי החולים של עלויות אשפוז היולדות
והתינוקותבזמןלידהומעטאחריה.במקריםשללידתפגהשהיהבביתהחוליםממושכתיותר,
וכלזהעלחשבוןהביטוחהלאומי.אפשרלטעוןשלפניחקיקתחוקבריאותממלכתיהיההגיון
מסוים במימוןהוצאהזועלחשבוןמבוטחיהביטוחהלאומיאךמאזעברוהרבהשניםשלוועדות
שהכירו  במצב זה כאנומליה .כמובן שהביטוח הלאומי לא מתנגד להמשיך ולבצע את התשלום
לבתיהחולים,כפישהואפועלבתחומיםרביםכסוכןהממשלה.לכןהביטוחהלאומיביקשכבר
שנים רבות שתשלומי האשפוז ימומנו מסעיף  9לחוק (חוקים אחרים והסכמים) ולא מהתקציב
הביטוחי ,כך שרישום ההוצאה לא יהיה בתקציב הביטוחי והמימון יהיה באופן מלא מתקציב
המדינה .כיום האוצר אמנם מעביר  3מיליארדי ש"ח זו השנה השניה אך אף אחד ,ואף לא שר
האוצר יכול להבטיח שזה ימשיך לא רק לאורך שנים אלא לאורך עשורים .הדרך להבטיח זאת
היאהוצאתהסעיףמהתקציבהביטוחיוהעברתולתקציבהבריאות,לשםהואשייך .


10 מקורושלהשיפויבשנותה80-שלהמאההקודמתשבההממשלהרצתהלהיטיבעםהמעסיקיםבכךששיחררה
אותםמתשלוםחלקםשלדמיהביטוח.כלפיהביטוחהלאומישלאהסכיםלקיצוץתקבולידמיהביטוחהיא
הבטיחהלשלםשיפויבמקוםהמעסיקים. 
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סמנכ"ל מחקר ותכנון

אז מדוע יש צורך בהשתתפות הממשלה בתקציב הביטוח הלאומי?
הצורךנובעמכךשהעלותהאמיתיתלמבוטחיםשלמימוןהביטוחהלאומימקשהמאודעלשכבת
המבוטחיםעםהכנסהנמוכהעדבינונית.לכןהוכנסהבשלבמסויםפרוגרסיביותלדמיהביטוח,
פרוגרסיביות שבהחלט פוגעת בתחושת הביטוחיות ויחד עם זאת היא מובנת לנוכח הצורך
בסולידריותוערבותהדדיתשמצופהבכללמההסדריםהקשוריםלביטוחהסוציאלי.פרוגרסיביות
זו הוחרפה בתחילת שנות ה 2000-עם הפגיעה שהממשלה הובילה באותן שנים כלפי הזכויות
הסוציאליות והביטוחיות של הביטחון הסוציאלי .הפרוגרסיביות גם פגעה בצורה משמעותית
במעמדהבינייםהנמוך. 
ישבהחלטהצדקהלפרוגרסיביותמאוזנתיותראךחשובשהסבסודהגלוםבפערביןדמיהביטוח
בפועללביןדמיהביטוחהנדרשיםלמימוןסךהקצבאות ימומןעלידיהאוצר,שכןחלוקהמחדש
ביןעשיריםוענייםהואתפקידממשלתיקלאסי.פערזהמהווהאפואההצדקההעיקריתלצורך
בהשתתפות הממשלה בתקציב הביטוח הלאומי .מאחר שתפקיד החלוקה מחדש של נטל דמי
הביטוחלפישיקוליםשלצדקחברתיהיאבאחריותהממשלה,הביטוחהלאומייכוללכלהיותר
לסייעלממשלהבביצועתפקידזה.הדרךהמומלצתהיאשהביטוחהלאומייקבעאתההנחהבדמי
ביטוחעלפישיקוליםאלה.כיוםלנוכחשינוייחקיקהרביםבמהלךהשניםשלאלקחובחשבון
תפקידזה,ההנחותוהפטוריםבפועללאהולמיםכללאתקריטריוןהצדקהחלוקתי. 
אחת הדרכים להגדלת מקורות הביטוח הלאומי באופן יציב היא אפוא של הגדלת דמי ביטוח.
להלןהשפעתהעלאתדמיהביטוחעלתקבוליהביטוחהלאומיכוללהשתתפותהממשלה(לוח .)2
לוח  :2השפעת העלאת דמי ביטוח על האיתנות הפיננסית
במיליוניש"ח
העלאת
בשנת2018
שיעורדמי
לדוגמה,כולל
ביטוח
לאומיבנק' התוספתהנגזרת
מהשתתפות
אחוז
הממשלה 
 0%
 0.50%
 1%
 2%

שנהראשונהבה
התקבולים
נמוכים
מהתשלומים 
2026
2030
2034
2044

  1,800
 3,600
 7,200






שנתאיפוסיתרת
נכסיהביטוח
הלאומי 
2045
2049
2054
2070






המקור:אקטוארהביטוחהלאומי,מבוססעלהמודלהאקטוארישלהביטוחהלאומיליום .31.12.2013
ההשפעהבש"חצפויהלגדולכלשנהעםהגידולבאוכלוסייההמשלמתדמיביטוח .
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