
שלכם?לפנסיהדואגמי
האוצה**פקידילאכנראה
עמ׳פלוצדןרסבר

שישי

פלוצקרסבר

שלכםהפנסיה

מידלהפסיקהאוצרהצעת

בקרנותהמדינהתמיכתאת

חובאגרותבאמצעותהפנסיה

המערךאתתגרורמיוחדות

מסוכנתלמערבולתהפנסיוני

כלשונו,יעבורהחוקאם
להיפגעהחוסכיםעלולים

מהיוגם:משברבעתקשות

ישראלבנקשמציעהחלופה

שואלהזה",החוקאתלנוהבאתם"איך
שלהכספיםועדתחברבעלבוןמהולהבפליאה

התייחסתם"לא)ליכוד(.כץאופירח"כהכנסת,

הווע־חברתאומרתלשוק",עושהזהלמהכלל

דה,

$TS1$,הוועדה$TS1$

$DN2$,הוועדה$DN2$מדברים"אנחנועתיד(.)יששפקנירהח"כ

גדולה",מאודחוקיתעמימותשלמצבעל
חברה)רע"מ(,ח׳טיב־יאסיןאימאןח"כאומרת

שהבאתם"הדבריםהכספים.בוועדתנוספת

חברתעודאומרתבכלל",אפוייםלאלוועדה

ומ־)עבודה(.לזימינעמהח"כהכספים,ועדת

סכם

$TS1$ומסכם$TS1$

$DN2$ומסכם$DN2$קושניראלכסה"כהוועדהיו"רהדיוןאת
אלינוהביאשהאוצר"החוקביתנו(:)ישראל
שנייהלקריאהלבואיכולולאמוכןמספיקלא

קושנירהיו"רגוערהביתה,תחזרוושלישית".

מש־תשובותלספקתתאמצוהאוצר,בפקידי

כנעות

$TS1$משכנעות$TS1$

$DN2$משכנעות$DN2$וההסתייגויותהתהיותהשאלות,כלעל

כלעםמוכניםשאתםאותנו"תעדכנואזורק
בחוק".לדוןונחזורהתשובות

בחריפותם,דופןיוצאינבחרים,ציטוטיםאלו

כשבועלפניהכנסתשלהכספיםבוועדתמדיון

היצי־"הבטחתהקרויההסדריםמחוקקטעעל

בות

$TS1$היציבות$TS1$

$DN2$היציבות$DN2$להתעכברצויהפנסיה".קרנותבתשואות
להבטיח,מכוונתלאהחוקהצעתהכותרת.על
בקרנותיציבותשלה,המנסחיםלדעתלאגם
במפורשיוצרתהיאלהפךבדיוקאלאהפנסיה

אותהלהכתירהסיכון.והגדלתחוסר־יציבות

מכוונת.שוללהולכתזהיציבות"כ"הבטחת

הפג־החיסכוןכלגורלעלמדובר?מהעל

סיוני

$TS1$הפגסיוני$TS1$

$DN2$הפגסיוני$DN2$הח־הפיננסיהנכסעלישראל,אזרחישל

שוב

$TS1$החשוב$TS1$

$DN2$החשוב$DN2$לגמ־בארץ,עובדתלמשפחהשישביותר
לאים

$TS1$לגמלאים$TS1$
$DN2$לגמלאים$DN2$.ה"רפורמה"()אוהחקיקההצעתולחוסכים

כתובהאמנםבממשלה,שאושרהכפיהאוצר,של

אבלמעטים,למומחיםהמובנתסתריםבלשון
וע־לכולנונוגעותשלהמעשיותההשלכות

לולות
$TS1$ועלולות$TS1$

$DN2$ועלולות$DN2$שמזהיריםכפימאוד,כואבותלהיות

אתתגרורהיאכלשונה,תתקבלאםהמומחים.

מיותרתלמערבולתהישראליהפנסיוניהמערך

ומסוכנת.

עדהמלאה.התמונהבשבילהיסטוריהקצת

פנסיוניותמערכותשתיבארץהתקיימו1995

ההסתד־חבריושלהמדינהעובדישלעיקריות:

רות

$TS1$ההסתדרות$TS1$

$DN2$ההסתדרות$DN2$.הצוברותכקרנותפעלולאשתיהןהכללית

תק־)"פנסיההראשונהפרישה.לעתחסכונות
ציבית"

$TS1$"תקציבית$TS1$
$DN2$"תקציבית$DN2$לעו־הבטיחההאוצר(ידיעלהמנוהלת
בדי

$TS1$לעובדי$TS1$
$DN2$לעובדי$DN2$בליונדיבותשונותהטבותהציבוריהמגזר
הזכויותלמימוןכספיםלהפרישכללשידרשו

הסתדרותיות")"קרנותהשנייההפנסיוניות.

אמנםהכללית(ההסתדרותידיעלהמנוהלת

השכיריםמחבריהחודשיותהפקדותקיבלה

רקלפנסיותזכויותהבטיחהאךוממעסיקיהם,
ועדישהשיגומפליגותותוספותשכרותק,לפי

שהופקדוהכספיםכללסךקשרבלאהעובדים

לאבכללהתקציביתהפנסיהלמערךבקרן.
ישירותבאהמימוןעתידיים:גירעונותחושבו

הסתדרותיותהקרנותהשוטף.המדינהמתקציב

באמונההתנחמואבלבגירעונות,כצפוישקעו

לקרוס.להןתיתןלאאחראיתממשלהשאף
ראשבתמיכתשוחט,האוצרשרב־5991

למגפתקץלשיםעצמועללקחרבין,הממשלה

התקציביתהפנסיההסדראתהפנסיוני.העיוורון
פוליטייםקרבותואחריבהדרגההפסיקהוא

רקלפועלויצאו1999עדשנמשכוקשים
סגרהואההסתדרותיותהקרנותאתמ"2002.

אתביטלהגירעונות,אתלכסותהבטיחמיד.

מנהליהןאתוחייבהמופקרתהזכויותצבירת
בשוקהחבריםשלמהחיסכון30%עדלהשקיע

חובבאגרותלהשקיעיוכלוהיתרהאתההון.

ריאליתריביתהנושאותמיוחדותממשלתיות

במקומןבבורסה.נסחרותולאבשנה,5%גבוהה,
למצטרפיםנפתהוהוותיקותהפנסיהקרנותשל

שמהתחלהועסקיות,פרטיותחדשות,קרנות
)כלומראקטואריאיזוןשלהעיקרוןאתאימצו
שחסכתמהעתידיים(:גירעונותבליתפקוד

מהזההמעסיק,ושלשלךמהפרשותלפנסיה,

הוןרווחיבתוספתפרישה,לעתלךשיהיה
החדשות,בקרנותהניבה:אםההשקעה.שהניבה

משרדמנכ"לבעברבסט,בןאביפרופ׳מסביר

בהוצאתההון"בשוק"המהפכהבספרוהאוצר,

הפ־וקצבתבסיכוניםנושא"העמיתמאגנס,

רישה

$TS1$הפרישה$TS1$

$DN2$הפרישה$DN2$זאתבכלכדימראש".ידועהלאשלו

הפנסיותלחוסכיכלשהיביטחוןרשתלהבטיח

הקפריזיים,השוקלכוחותאותםלהפקירולא
מיועדותחובאגרותלמכורהמדינההתחייבה
החדשות,לקרנותגםגבוההריאליתבריבית

מופחת.בשיעור

בעייתכלאתפתרהלאשוחטשלהמהפכה

הגירעונותהוותיקות.ההסתדרותיותהקרנות

החליטושב־3002־4002עדלהידרדרהמשיכו
להלאיםנתניהוהאוצרושרשרוןהממשלהראש

אוחדו,הקרנותשלהתקנוניםכולן.אתאותן,
חברתוהוקמהקשהבידקוצצוהעמיתיםזכויות

הקרנותהוכפפולה"עמיתים",ממשלתיתגג

הת־המלאימההממשלההסגורות.הוותיקות

חייבה

$TS1$התחייבה$TS1$

$DN2$התחייבה$DN2$הנו־האקטוארייםהגירעונותאתלכסות

תרים

$TS1$הנותרים$TS1$

$DN2$הנותרים$DN2$,עלהשארביןהזכויות,קיצוץלאחרשלהן
עםחדשותמיועדותחובאגרותשלהנפקהידי

שמן(.)"ערד"לשנה4.86%שלריאליתריבית
ידיעלב־7002הונהגהלשכיריםחובהפנסיית

בקופות)שחסכוולעצמאיםבדאוןהאוצרשר
עלב־6102לדעה(קשותהופלוומהתחלההגמל
עוצמתכיעודנקבעבאחרונהכחלון.השרידי

הגיל:עםתשתנההממשלתיתהביטחוןרשת
בא־ב־%07יושקעולגמלאותהפורששלנכסיו

גרות

$TS1$באגרות$TS1$

$DN2$באגרות$DN2$מצטרףשלשנכסיובשעהמיועדות,חוב

לסבסוד.יזכוולאכמעטצעיר
וזוכהעובדתהיאאבלאידיאלית,לאהשיטה

בינלאומיים.כלכלייםמוסדותשללשבחים
חובאיגרותשנהמדילהנפיקשהצורךאלא

פקידיאתמשגעהפנסיהלקרנותהמיועדות
גבוהה,כהלריביתמראשלהתחייבלמההאוצר.
יכולותנכוןפיננסיבניהולכאשרתוהים,הם
עצמןבכוחותלהשיגהקרנותשלההנהלות
הייתהלמהיותר?גבוההאפילואודומה,תשואה

הלוואהאשתקדמהןלקחתהממשלהחייבת

בריביתחובאגרותבצורתשקלמיליארד213־3

יכולהכללישהחשבבשעהכ"%5שלרצחנית
אואפםבריביתחופשיבשוקהלוואהלקבלהיה

לשנה?0.5%היותרלכל
חובאיגרותשמשיאותהעודפת"התשואה

לחקיקהההסברבדבריכותביםהםמיועדות",
עלותהמדינהתקציבעל"משיתההמוצעת,
וכ־9.8ב־0202שקלמיליארד7.4בסךעודפת

לג־צפויהזועלותב־1202...שקלמיליארד
דול

$TS1$לגדול$TS1$
$DN2$לגדול$DN2$שקלמיליארדלכ־02ולהגיעעשורבתוך
בשנה".

שלמילה

הממשלה

יצירתועלהאוצרחישוביעללחלוקאפשר

נתגלולפתעכאילוהכנסתחבריאצלרושם
תקציבית.לחלוקהחדשיםשקליםמיליארדי
רשתבמקוםהאוצרמציעמהחשובלכך:נניח

ההס־חוקבמסגרתהקיימת.הפנסיוניתהביטחון

דרים

$TS1$ההסדרים$TS1$

$DN2$ההסדרים$DN2$שלההנפקהאתכליללהפסיקמציעהוא
וותיקותחדשותלקרנותמיועדותחובאיגרות
מתחילתישקיעוכולןהפנסיהקרנותכאחת.

ההפ־)אתהשוטפיםהחסכונותכספיאת2022

קדות

$TS1$ההפקדות$TS1$

$DN2$ההפקדות$DN2$בלבד,החופשיההוןבשוקהעמיתים(של
לאג"הבממוצעכהעדשהופנו30%אותםכולל
החי־אםחשבון:יעשהשניםחמשאחרימסובסד.

סכון

$TS1$החיסכון$TS1$

$DN2$החיסכון$DN2$שנתירווחיניבלסבסודבעברזכאישהיה

ההפרש.אתתכסההמדינהמ־%5,נמוךריאלי

ההוןרווחילהפך,ואםהתשואה.אתתשלים
קרןבשנה,5%שללמשוכהמעלמצוינים,היו
תשמורוזולממשלה.העודףאתתעבירהפנסיה

העלולותהבאות,לשניםמיוחדבחשבוןאותו
בשווקים.קשותלהיות

שנתיתריביתתשלוםלהבטיחבמקום

חובאיגרותבאמצעותלשנה5%שלריאלית
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התקציביתהפנסיההסדראתהפסיקשוחט.ב"גהמשכנעותתשובותודרשהאוצרבפקידיגערקושניר.אלכםח"נאפוייםלאשהוגשו"הדבריםלזימי.נעמהח"נ

מחסכו־לחלקהתשואהמעתהתובטחמיועדות,

נותינו

$TS1$מחסכונותינו$TS1$

$DN2$מחסכונותינו$DN2$בחומשפעםמעשה,לאחרהפנסיונים

בחוק.שתעוגןהממשלהשלמילהDN2$$באמצעותTS1$$DN2$$באמצעותTS1$$באמצעות
שלהכספיםועדתלאישורשהובאהההצעהזו

אושרה.ולאהכנסת,

העול־המומחיםאחדאתההצעהעלשאלתי
מיים

$TS1$העולמיים$TS1$
$DN2$העולמיים$DN2$,ישראל.בנקנגידירון,אמירפרופ׳לנושא

אתלהפסיקברעיוןתומך"אניירון:פרופ׳

ולמ־חדשותמיועדותחובאיגרותשלההנפקה

צוא

$TS1$ולמצוא$TS1$

$DN2$ולמצוא$DN2$בקרנותלתמיכהיעילהיותרדרךבמקומן

שוקיעליותרגדולההסתמכותתוךפנסיה,

סובלתהאוצרמשרדשלההצעהאבלההון.

התייחסותלמשל,בה,איןרבים.מליקויים

כשקרנותקיצוניים,פיננסייםמשברלמצבי
בתקציבה.לחוצהוהממשלהבהפסדיםהפנסיה
אתמאודלהחלישגםעלולההאוצרשיטת

ולזרועהחוסכיםשלהפנסיוניהביטחוןתחושת
ההבדלכלהריישמבחינתםבקרבם.חשש

חובאיגרתלפרועהמדינההתחייבותביןבעולם

מקרןכספיםלהעבירהתחייבותהלביןשהנפיקה

להשאיןהתחייבותכלשהי,תקציבית־ממשלתית

המדינה".באחראיותפיננסימכשירשלסטטוס

לדיוניהביאישראלבנקשלהביקורתאת

מקרואגףמנהלברנדר,עדיד"רהכספיםועדת
שלהמחקרבחטיבתכלכליתומדיניותכלכלה

האוצר,להצעתבמילים.חסךלאברנדרהבנק.

המוסדית"הרמהושקוף",ברורמתווה"איןאמר,

לסיכוניםהולםמענהבהאיןברורה",לאשלה

הג־הרווחיותעליתרהסתמכותוישעתידיים

בוהה

$TS1$הגבוהה$TS1$

$DN2$הגבוהה$DN2$ההוןבשוקמהשקעההפנסיהקרנותשל
ברנדר,הזכירודאות","איןהאחרונות.בשנים
המשברבזמןבעתיד.בשוקתשואותיהיו"שאלו

לאלחץתחתתהיהשהממשלהחששותיש

יודעיםאנחנוהחוק:לפישמתחייבמהלשלם

בקלות".משתניםהחוקיםפעמיםשהרבה
בכירישלנזעמתתגובהעוררוהדברים

להטילהמעיזהביקורתעלהתרעמוהםהאוצר.

ולפיכךהממשלהשלחוקיתבהתחייבותספק
להםענההמדינה".התנהלותכלאת"סותרת

רקלאהואחוסכיםשל"ביטחוןברנדר:ד"ר

עובדה,אותו.רואההאוצרמשרדאיךשלעניין

חוקים".משנהכןישראלמדינתקשותבתקופות
אףהפסיקהלאישראלמדינתזאת,לעומת

לשלםשהנפיקה,החובאיגרותאתלשרתפעם

סיכםהמוצע,במנגנוןישבמועד.ולפרועריבית

ועלאפםעלישראל,בבנקהמחקרחטיבתראש
ידיעלשנתפס"משהוהאוצר,בכירישלחמתם

ממשלתית,חובמאיגרתבטוחכפחותהאנשים
בקופתיהיהכסףכמהבטוחלאכאשרבמיוחד
בנקשלגחמהאיזולאזומשבר.בעתהמדינה
עולמיתבכלכלההיטבמוכרנושאזהישראל.
תיאורטי".ענייןולא

והארנבתהפיל

לועדתהמשפטיהייעוץמצוותלב־אריאייל
איןפתורות.לאסוגיותעודהעלההכספים

פנ־קרנותביןהבחנהאמר,המוצע,במנגנון

סיה

$TS1$פנסיה$TS1$

$DN2$פנסיה$DN2$בגללמתבקשתהבחנהלוותיקות,חדשות

מיוחדמנהלסנדרוב,אבישלהן.השונההאופי

הפנ־קרנותאתלהחריגלכןדרשב"עמיתים",

סיה

$TS1$הפנסיה$TS1$

$DN2$הפנסיה$DN2$אנחנוהמוצעת.הרפרומהמכלהוותיקות"

הולךאצלנוהנכסים"היקףהסביר,שונה",גוף
עולה".הואשםחדשותלקרנותבניגודויורד,
להש־שיכולהממשלתיתבהתחייבות"מדובר

תנות

$TS1$להשתנות$TS1$

$DN2$להשתנות$DN2$תקדיםלזה"ואיןהזהירלחודש",מחורש
מנה־היימן,מיכלגםהחשבונאות".בספרי

לת

$TS1$מנהלת$TS1$

$DN2$מנהלת$DN2$הפגינהההוןשוקברשותהפנסיהמחלקת

אבלבעדאניגישה:אותההכספיםבוועדת

נגד.בעצם

אשרלפרופ׳פניתיההסדריםחוקפרסוםעם

לניהולכמומחהמוניטיןבעלוחוקר,מרצהבלס,

חרי־הייתההיאהערכתו.אתוביקשתיפנסיוני

פה.

$TS1$.חריפה$TS1$

$DN2$.חריפה$DN2$בוכהתיצורבלס,פרופ׳אמרהאוצר,הצעת

בניתוחמהצורךהחלהפנסיה.בקרנותומבולקה

לדעתכדיקרןבכלחיסכוןחשבוןכלשלפרטני
הזכאיםמהנכסים30%אותםהושקעובדיוקבמה

הנובעבקושינמשךמהאוצר,ההפרשיםלתשלום

גיל,קבוצותלפיחוסכיםביןהבחנהמהיעדר
לקרןמקרןמעברשלפתורותלאבבעיותונגמר
שלה"מבחןשנותחמשבתוךלגמלאותויציאה

מביניאתשולחבלספרופ׳כדבריו.האוצר",

"נכשל".ציוןעםהנקי,ללוחבחזרהההצעה

ישראל.בנקכמוהו

הואהמרכזי?הבנקשמציעהחלופהומה

בהנפקתהחוסכיםשלהביטחוןאתלעגןמציע

הקרויותחדש,מסוגממשלתיותחובאיגרות
חובאיגרותאלוהן:כךכשמןהפרשים"."אג"ח

לרשתהמדינהלהתחייבותשיעניקוייחודיות

חזק;אופיחוזה".של"אופיפנסיוניותביטחון
לעולםירון,פרופ׳הנגידאומרישראל,מדינת
איגרתאתמכבדתלאהיאשבולמצבתגיעלא

הבינ־"הסנקציותכיבעצמה,שהנפיקההחוב

לאומיות

$TS1$הבינלאומיות$TS1$

$DN2$הבינלאומיות$DN2$תהיינהכזהחוזההפרתעלהאפשריות

גםהפרשים"ב"אג"חהשימושביותר".קשות

רשתשלהמעשיהתפעולאתמאודעדיפשט

שלההמלצהלקבלתהסיכויהחדשה.הביטחון

לאמץאוהביםלאבאוצרנמוך;ישראלבנק
בפרט.ישראלומבנקמבחוץהמלצות

סיכוניםביטולואיןחינםארוחותאיןאבל

הפנסיהבקרנותה"רפורמה"תאושראםחינם.

בעתובההממשלתיהחובניהולישתפראכן

יורע:בקרנותהעמיתיםמיליונישלמצבם

לעתהוגנתגמלהלקבללאהסיכוןמבחינתם,
בניהולואי־הוודאותמשמעותיתיגדלפרישה
תזנק.האישייםהחסכונות

אתהרואהעמותה,99לוביאישקאשי,משה

אתמעבירים"אםהרחב:הציבורכקולעצמה

התנערותזושהוא,כמוהאוצרשהציעהחוק

ביטחוןרשתלתתמההתחייבותהמדינהשל

פנסיוני".לחיסכון

ההס־בחוקהנדוןלפרקאפלצדעודויש

דרים.

$TS1$.ההסדרים$TS1$

$DN2$.ההסדרים$DN2$שלההתחייבויותהסתכמו2020בסוף

למיתקציביתלפנסיהלזכאיםהמדינה

2002עדוהציבוריהממשלתיבמגזרשהועסקו

מהתוצרכ־%06שהםשקל,מיליארדב־378

הובטחוהזההעצוםמהסכוםהשנתי.המקומי

343ובעתידבעברהביטחוןמערכתלגמלאי

לאבאוצר.הכלליהחשבלפישקלמיליארד

מדוברשנצבר.לחיסכוןבסובסידיהכאןמדובר

לב־כמוישירה.שנתיתתקציביתבהוצאה

ריאות

$TS1$לבריאות$TS1$

$DN2$לבריאות$DN2$.ולחינוך
הצ־ומקוממתתמוההאלומספריםרקעעל

עת

$TS1$הצעת$TS1$

$DN2$הצעת$DN2$והמחלי־המחוררתההסדרים,בחוקהאוצר

שה

$TS1$והמחלישה$TS1$

$DN2$והמחלישה$DN2$שנותנתמאודהחלקיתהביטחוןרשתאת

המפקידיםהפנסיה,קרנותלעמיתיהמדינה

ומק־החודשיתהעבודהמהכנסת20%עדבהן
ווים

$TS1$ומקווים$TS1$
$DN2$ומקווים$DN2$מסתובבפילפרישה.לעתהוגנתלגמלה

שלזנבהאחררודפיםוהםבחדרחופשילו

ארנבת.

"בהצעהירון:אמירפרוע׳
התייחסותאיןהאוצרשל

פיננסייםמשברלמצבי

הפנסיהבשקתותקיצוניים,

והממשלהבהפסדים
בתקציבה"לחוצה

עמותתאישקאשי,משה

מעבירים"אם:99לובי

זושהוא,כמוהחוקאת

המדינהשלהתנערות

רשתלתתמההתחייבות

פנסיוני"לחיסכוןביסחון

"ישברנדר:עדיד"ר

תהיהשהממשלהחששות

לשלםלאלחץתחת
החוק.לפישמתחייבמה
בקלות"משתניםחוקים

צילומים:
יובל
תן,

דוברות
הנשת,
גיא

אסיאג
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