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 2021אוגוסט  18

 י' אלול תשפ"א 

 , לכבוד

 מסינג "ד אסי עו
 היועץ המשפטי 

 משרד האוצר 

ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  תזכיר חוק  ל  99תגובת לובי    הנדון:

 ות בתשואות קרנות הפנסיה בהבטחת היצי  :__פרק  ,  2022  -ו  2021לשנות התקציב 

ההתייעלות הכלכלית )תיקוני  )חל"צ( אנו מתכבדות להגיש תגובתנו לתזכיר חוק    99בשם לובי  

ות בתשואות  ב__: הבטחת היצי  , פרק2022  -ו  2021חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  

 . קרנות

 : שינויי נוסח מוצעיםל  הערותינו להלן 

   שינוי מעמדם של העמיתים  .א

המעניקות  ,  נעשית באמצעות הנפקת אג"ח מיועדות   הגנה על התשואות בחיסכון הפנסיוני  .1

הכולל    ,במנגנון חדש   האג"ח המיועדותהחלפת  .  נושים של  לעמיתי קרנות הפנסיה מעמד  

מעמדם    שוללת אתהמאוזנת דרך תקציב המדינה,    ,תשואה מקרן חוץ תקציביתהשלמת  

 . כנושים  של עמיתי הקרנות הפנסיה 

הפרת התחייבות המדינה להבטחת תשואת העמיתים לא תכלול כל  ש,  משמעות הדבר היא .2

סנקציה. זאת בניגוד למצב של אי תשלום אג"ח המיועדות, בו חברת דירוג האשראי עלולות  

 ריז על המדינה כ'חדלת פירעון'. כה ל

בפני המדינה שלא לעמוד בהתחייבויותיה .3 מידת ההגנה    , האפשרות הפתוחה  מפחיתה את 

עמיתי קרנות הפנסיה, ומגבירה את אי הוודאות  על    י תשואה המוטליםהקיימת מפני סיכונ 

 העתידית בתיק החיסכון פנסיוני. באשר לתנודתיות  

את ההתחייבות המדינה להבטחת התשואה באמצעות מכשיר פיננסי כדוגמת  גן  ע ליש  לפיכך,  

 המשמרת את מעמדם של עמיתי קרנות הפנסיה כנושים.    , )עסקת החלף( swapחוזה 

 תלות בנתוני השוק  .ב

קבוע  .4 ריבית  מבטיחות  המיועדות  מדד(   ה האג"ח  הממשלתית  )צמודת  שההוצאה  באופן   ,

המנגנון החדש יוצר  ומת זאת,  ע לאיננה תלויה בשוק ההון אלא בהיקף האג"ח המונפק בלבד.  

'פרו  המדינה -התחייבות  בתקציב  הירידה  כלומר,    -   מחזורית'  ומשבר,  מיתון  בתקופות 

והעלייה    ,שווים של הנכסים הפיננסים תגדיל את התחייבות המדינה להבטחת התשואה ב

 ייבויותה התקציביות. ח עון הממשלתי תקטין את יכולת המדינה לעמוד בהתבגר

כי משבר כדוגמת התפשטות נגיף הקורונה, היה    , '(א  נספח )ראה    מסימולציה שערכנו עולה  .5
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ליצור   להבטחת התשואה    מיליארד שקלים  61.3- התחייבות תקציבית בהיקף של כ עלול 

לכ זה  לקרנות הפנסיה. סכום   והמאושר    14.6%- וכ  12.8%- שקול  מסך התקציב המבוצע 

על  זאת, בזמן שהגירעון הממשלתי עמד .  , בהתאמה (2019- )התקציב המשכי מ  2020לשנת  

 . 2020  שנת  בסוף  11.5%וטיפס עד לרמה של   4% - כ

לעמוד   .6 תתקשה  המדינה  בו  החדש,  במנגנון  המובנה  הכשל  את  מבליט  זה  תרחיש 

לשמם נועד מנגנון ההגנה על  בהתחייבויות להבטחת תשואה, דווקא בהתרחשות האירועים  

 יציבות התשואות בחיסכון הפנסיוני.  

 

'כר  להחזקת  חובה  בחוק  לקבוע  יש  הנגזרת  ילפיכך,  תשואה  להשלמת  בקרן  ביטחון'  ת 

 מתרחישי קיצון.   

 חשיפה למשתנים מאקרו כלכליים  .ג

  -מאקרו כלכליים. הראשון  אינדיקטורים  טחת תשואה חשופה לשני  להב התחייבות המדינה   .7

מיועדות(,    30%  , אינפלציה. עפ"י החוק )אג"ח  קרן הפנסיה שהוגבלו במנגנון הישן  מנכסי 

משמעות הדבר    , צמודה למדד. 5%יושקעו בשוק ההון וייהנו מהבטחה לתשואה שנתית של  

האצה בקצב עליית המחירים במשק, תגדיל בהכרח את התחייבויות המדינה להבטחת  היא ש

 התשואה, וזאת ללא קשר לביצועי שוק ההון.  

צרת גם חשיפה עקיפה לריבית המוניטרית. עלייה מהירה בריבית הבנק  ו תשואה יהבטחת ה  .8

באיפהמרכזי,   להאצה  בתגובה  להגיע  הנכסים  נ שעשויה  בשווי  ירידה  לגרור  עלולה  לציה, 

 הפיננסים והגדלת ההתחייבות לבטחת התשואה.  

שואה  על אף הסיכונים הנ"ל, החוק מאפשר להחזיק את הכספים שיועברו לקרן להשלמת ת  .9

 ללא גידור החשיפות.  

ריבית צמודת   יש לקבוע בחוק כי הכספים שיועברו לקרן להשלמת תשואה יישאו  לפיכך, 

 .  מדד 

 שינויי נוסח מוצעים  .ד

 )ג(: 34סעיף  שימור מעמדם עמיתי קרנות הפנסיה כנושים.  .10

 

 הבטחת

תשואה 

לקרנות 

 הפנסיה

בהתאם  לקרן פנסיה יועברו כספים מהקרן להשלמת תשואה   (א) 

הצדדים   בין  שיחתם  החלף  המדינהחוזה  מתקציב  במועדים    או 

 . ובתנאים כמפורט בסעיף זה

 

 )ד( 34סעיף   – גידור סיכוני אינפלציה  .11
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הקרן 

להשלמת 

 תשואה

הכספים שיועברו לקרן להשלמת תשואה כאמור בסעיף קטן  (ב) 

ריבית  34 יישאו  מדד  ג)ג(  להסכם  צמוד  ממשלת  ש בהתאם  בין 

- לחוק בנק ישראל, התש"ע  48מכוח סעיף  בנק ישראל  בין  ישראל ל

2010.   

 

 )ד( 34סעיף  - קביעת 'כרית ביטחון' .12

הקרן 

להשלמת 

 תשואה

  תשואה   להבטחת  לקרןתעביר    תהא רשאית להעבירהממשלה   (ג) 

סכומים המיועדים לצורך הבטחת או לקרן ייעודית חלק מן ה

בסעיף   כאמור  ביטחון, ,  ג34התשואה  'כרית  של  לרף  בהתאם 

ישראל, בנק  עם  ובהתייעצות  הכללי  החשב  ע"י  שיחושב   כפי 

 וזאת לפני המועד שבו יש להעביר סכומים אלה לקרנות הפנסיה  

 

 . נשמח להיפגש לצורך הרחבת עמדתנו .13

 

 בברכה,

 

 

 

  

 משה קאשי  עו"ד לינור דויטש 

  –אחראי תחום פיננסים  99לובי   -מנכ"לית  

 99לובי  
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 תרחישי תזרים להבטחת תשואה  – נספח א 

  מתודולוגיית התרחישים:

 מודל התרחישים מתבסס על אירועי העבר.   .1

חודשית, של קופות  שנים, ברמה    5-התרחישים נבנו עפ"י הסטוריית התשואה המצטברת ל  .2

 . 1נט - כפי שפורמו באתר גמל   2021ועד יוני    2003הגמל הציבוריות מדצמבר 

הפנסיה,   .3 תיקי  לתשואת  להגיע  הרצון  הוא  הציבוריות,  הגמל  קופות  בבחירת  הרציונאל 

 אפיק קופות הגמל.  ב  ותנמצא   ןבניכוי האג"ח המיועדות שאינ 

על בסיס .4 חושב  הנכסים הזכאים להבטחת תשואה  הנכסים המנוהל בקרנות    שווי  היקף 

 . 2כפי שנלקחו מנתוני בנק ישראל  , הפנסיה החדשות ובקרנות הפסניה הוותיקות

ידועו מאחר   .5 איננו  התשואה  להבטחת  ההתחשבנות  מקרי  , יום  'הילוך  הנחת  פי    'ועל 

(Random Walk),    חישבנו את היקף ההתחייבות בממשלתית להשלמת הסכומים לקרן

 תרחישים.  של להבטחת תשואה מדי חודש בחודשו ובכך קבלנו מספר רב 

ציג את תרחישי הקיצון האפשריים, החישוב בוצע בהתבסס על ההנחה כי כל  ה במטרה ל .6

 חלקו של התיק המובטח עובד על פי המנגנון החדש.  

 

 : תוצאות המודל

 

 

 

 
 כאן נט. -גמל אתר  1
 כאן לוחות מסכמים.  -ישראל: משקיעים מוסדיים  בנק  2

https://gemelnet.cma.gov.il/views/dafmakdim.aspx
https://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=49&SubjectType=2
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 בסוף שנה.  תחישי התחייבות המדינה לקרן להבטחת תשואה 

 
 

 

שווי נכסי חודש
קרנות הפנסיה

תשואה ממוצעת 
מצטברת 5 שנים

אינפלציה מצטברת  5 
שנים

תשואה מובטחת 5 
שנים

פער 5 שנים 
התחייבות המדינה  יתרה בקרן תרזים לקרןלהבטחת תשואה

לקרן

31/12/2003139,117.00₪ 50.52%7.38%35.01%15.51%6,474₪                6,474₪           -₪                        

31/12/2004148,029.00₪ 42.75%7.24%34.87%7.88%3,499₪                3,499₪           -₪                        

31/12/2005186,949.00₪ 53.89%9.80%37.43%16.46%9,234₪                9,234₪          -₪                        

31/12/2006200,906.00₪ 53.79%8.17%35.79%17.99%10,846₪              10,846₪         -₪                        

31/12/2007223,198.00₪ 66.43%5.02%32.65%33.79%22,623₪              22,623₪         -₪                        

31/12/2008307,531.00₪ 20.00%11.11%38.74%-18.74%(17,286)₪             -₪              (17,286)₪                 

31/12/2009359,597.00₪ 40.38%14.08%41.71%-1.33%(1,430)₪               2,069₪           -₪                        

31/12/2010397,307.00₪ 38.46%14.39%42.02%-3.56%(4,237)₪               4,996₪          -₪                        

31/12/2011429,721.00₪ 23.61%16.99%44.61%-21.00%(27,077)₪             -₪              (16,231)₪                 

31/12/2012484,977.00₪ 25.86%14.99%42.62%-16.76%(24,384)₪             -₪              (1,760)₪                   

31/12/2013530,723.00₪ 60.84%12.79%40.42%20.42%32,512₪              32,512₪         -₪                        

31/12/2014597,016.00₪ 31.13%8.33%35.96%-4.82%(8,640)₪               -₪              (6,571)₪                   

31/12/2015641,039.00₪ 22.51%4.47%32.10%-9.59%(18,440)₪             -₪              (13,444)₪                 

31/12/2016677,249.00₪ 29.18%2.04%29.67%-0.49%(994)₪                  -₪              (994)₪                      

31/12/2017739,942.00₪ 25.36%0.80%28.43%-3.07%(6,814)₪               -₪              (6,814)₪                   

31/12/2018755,351.00₪ 14.19%-0.21%27.42%-13.23%(29,978)₪             2,534₪           -₪                        

31/12/2019889,963.00₪ 19.71%0.59%28.22%-8.51%(22,708)₪             -₪              (22,708)₪                 

31/12/2020956,014.00₪ 21.17%0.90%28.53%-7.36%(21,095)₪             -₪              (21,095)₪                 

*כל הסכומים ב- מ' ₪


