
 
 
 

 
 הכנסת

 ' בשבט התשפ"בג

 2022בינואר  5

 לכבוד,

 הממונה על רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, ,ד"ר משה ברקת

 שלום רב,

 עדכון הריבית התחשיבית בקרנות הפנסיה החדשות המקיפותהנדון: 

 

התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית, במסגרתו קובע פרק ג' כי מנגנון אג"ח המיועדות  04/11/2021 -ביום ה
קרנות הפנסיה, הקרנות( יוחלף במנגנון חדש של הבטחה להשלמת  –לקרנות הפנסיה החדשות המקיפות )ולהלן 

 מנגנון השלמת תשואה(.  –)ולהלן  5.15%תשואה ריאלית בשיעור של 
 

מר אלון ספונרו, שהיה מיוזמי וממובילי הרפורמה באשר לאופן הקצאת אג"ח י מספר שבועות נפגשתי עם לפנ
הציג בפניי את הרעיון לנצל הזדמנות זו, בכדי לתקן עיוות והוא למקבלי הקצבאות(,  60%המיועדות )הקצאת 
היוזמה(. ככל  –)ולהלן  4.17% -, ולעדכן את הריבית התחשיבית בקרנות הפנסיה ל07/2017שקיים החל מחודש 

 שידוע לנו, היוזמה מוכרת לכם.
 פרטי היוזמה יוצגו בפירוט בהמשך מכתבנו זה.

 

ללא הפנסיוני של רבים מאזרחי ישראל  שבכוחו להגדיל את החיסכון ךאדגיש בראשית דבריי כי מדובר במהל
לעזור לקשישים להיחלץ מעוני, להוריד את התלות במנגנוני הרווחה  וכךהוצאה נוספת מצד הממשלה, 

 . וביתר שאת של בנות ובני הגיל השלישי אלי כולויבור הישרית של הצולשפר את הרווחה הכלכלהממשלתיים 
 

 להלן עיקרי היוזמה
תיק נכסים חדש בגין כל מקבלי  ייפתח )המועד בו יופעל מנגנון השלמת תשואה( 01/07/2022 -החל מיום ה .1

 (.01/2018 -)כפי שנעשה ב הקצבאות החדשים

 :, ובהתאם לה4.17% -עד זה, תעודכן הריבית התחשיבית בקרנות הפנסיה להחל ממו .2

 .יעודכנו מקדמי ההמרה לקצבה .2.1

 .יעודכנו תעריפי הביטוח בקרן .2.2

 
היוזמה נתמכת ע"י אקטוארים מובילים במדינת ישראל, ובכלל זה ע"י הגברת דפנה קאופמן, נשיאת אגודת 

 רשות שוק ההון )בגלגולה הקודם כאגף(, מר מאיר שביט. האקטוארים בישראל, וכן ע"י מי שהיה הממונה על
 

 –)ולהלן  0.30% -ל 0.50% -הרעיון להפחית את דמי הניהול המרביים הנגבים מצבירת מקבלי הקצאות מ
לערך )לחלק  2% -הפחתת דמי הניהול( משתלב ביוזמה. הפחתת דמי הניהול, תגדיל את קצבאות הזקנה ב

תגדיל את קצבאות  מר ספונרו , בעוד שהיוזמה שלבר נהנים מדמי ניהול אלו(מהפורשים בלבד, שכן חלקם כ
 לערך, לכל הפורשים, ותפחית את עלויות הביטוח בקרנות לכל מיליוני המבוטחים שבהן. 4% -הזקנה ב

 
 

 
 



 
 
 

 
 הכנסת

 פרטי היוזמה
 
 :הוראות ההסדר התחיקתי קובעות כי הריבית התחשיבית תחושב באופן הבא .1

 תהא התשואה ברוטו זהה לתשואה המובטחת. –במקום בו קיימת הבטחת תשואה  .1.1

 ברוטו. 4.00%תחול הנחת תשואה בשיעור של  –במקום בו אין הבטחת תשואה  .1.2

 מתוך התשואה ברוטו, ינוכו דמי הניהול מהצבירה של מקבלי הקצבאות. .1.3

 :הוראות אלו נכונות לכל המוצרים הבאים .2

 המקיפות.קרנות הפנסיה החדשות  .2.1

 קרנות הפנסיה החדשות הכלליות. .2.2

 .2004ביטוחי המנהלים החל משנת  .2.3

 :בהתאם לריבית התחשיבית .3

מחושבים מקדמי ההמרה לקצבה בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות והכלליות ובפוליסות ביטוחי  .3.1
 המנהלים.

 (.מחושבות עלויות הביטוח בקרנות הפנסיה )הריבית משמשת לצורך היוון סכומי הקצבאות .3.2

 :ככל שהריבית התחשיבית גבוהה יותר .4

 )כל פרומיל בריבית התחשיבית יגדיל את הקצבה באחוז לערך(. סכומי הקצבה יהיו גבוהים יותר .4.1

 .עלויות הביטוח בקרנות הפנסיה, בדגש על קצבאות השאירים, תהנה זולות יותר .4.2

ודכנו הקצבאות בהתאם ככל שהריבית התחשיבית מבוססת על הנחת תשואה, ולא על תשואה מובטחת, יע .5
 –הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות של מקבלי הקצבאות )ולהלן לפער בין התשואה שהושגה בפועל בגין 

 :לבין הנחת התשואה(, הנכסים של מקבלי הקצבאות

)היות ואין  לפערי התשואה 100%קיימת חשיפה של  –בביטוחי המנהלים ובקרנות הפנסיה הכלליות  .5.1
 בגין הנכסים של מקבלי הקצבאות(.כל הבטחת תשואה 

)היות וקיימת  בלבד לפערי התשואה 40%קיימת חשיפה של  –בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות  .5.2
 מהנכסים של מקבלי הקצבאות(. 60%הבטחת תשואה בגין 

 :07/2017בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות, החל מחודש  .6

 .4.86%דות בתשואה של מהנכסים של מקבלי הקצבאות מושקעים באג"ח מיוע 60% .6.1

)בדומה להנחת התשואה בקרן  4.00%יתרת הכספים מושקעים בשוק ההון והנחת התשואה לגביהם הינה  .6.2
 פנסיה כללית ובביטוחי מנהלים(.

 (.4.00%*  40%+  4.86%*  60%) 4.516%)הגדרה בנספח א'( הינה  הריבית השנתית לפנסיונריםמכאן,  .7

, 4.00%, היא הייתה אמורה לעמוד על הריבית השנתית לפנסיונרים -ככל שהריבית התחשיבית הייתה נגזרת מ .8
, בקיזוז דנ"צ למקבלי קצבאות 4.516%היות וזו הייתה אמורה להיות מחושבת כתשואה ברוטו בשיעור של 

 ( .1+  4.516%(/)1+  0.5%) – 1=  4.00%: 0.50%בשיעור של 
 .4.26%)הגדרה בנספח א'( העומדת על  הריבית השנתית להיוון -חשיבית נגזרת מבפועל, הריבית הת .9

, 4.26%בלבד, היות וזו מחושבת כתשואה ברוטו בשיעור של  3.74%מכאן, הריבית התחשיבית עומדת על  .10
 ( .1+  4.26%(/)1+  0.5%) – 1=  3.74%: 0.50%בקיזוז דנ"צ למקבלי קצבאות בשיעור של 

בלבד )שיעור תשואה שאינו רלוונטי עוד החל  4.26%השנתית להיוון תהא בשיעור של  הקביעה כי הריבית .11
( נועדה לצורך 60% -, לאור עדכון שיעור אג"ח המיועדות בגין הנכסים של מקבלי הקצבאות ל07/2017מחודש 

אות מהנכסים של מקבלי הקצב 30%, כאשר רק 07/2017שימור הריבית התחשיבית שהייתה קיימת עד לחודש 
(, תוך עיוות הוראות החוק 4.00%*  70%+  4.86%*  30%=  4.26%) 4.86%זכו לאג"ח מיועדות בשיעור של 

 ויצירת נזקים משמעותיים לציבור, כפי שאלו יפורטו להלן.

בגין הכספים שאין בגינם אג"ח מיועדות ומושקעים בשוק  4.00%אם הקרן אכן תשיא תשואה בשיעור של  .12
שהרי התשואה המשוקללת שתושג בפועל בגין הנכסים של מקבלי הקצבאות תעמוד על  –ההון, ייווצר פער 

 בלבד ברוטו. 4.26%ברוטו, בעוד שקצבאות הזקנה חושבו על פי תשואה של  4.516%



 
 
 

 
 הכנסת

לחודש.  0.0204%" )הגדרה בנספח א'(, העומד על מקדם ההתאמה בכדי להתמודד עם הפער, נוצר המונח " .13
 ([.1+  0.0204%^)12 – 1=  0.25%] 0.25%אקטוארי שנתי של  מגלם עודף מקדם ההתאמה

, דבר שהיה מגדיל את קצבאות הזקנה שהחלו  4.00% -במקום להעלות את הריבית התחשיבית ל –כלומר  .14
לערך, ובנוסף מפחית את עלויות הביטוח לכל מיליוני העמיתים  2.5% -ב 07/2017להיות משולמות מחודש 
שהיה מגדיל את החיסכון הצבור נכון להיום ובעתיד(, נותרה הריבית התחשיבית המבוטחים בקרנות )דבר 

 .3.74%על 

מהנכסים של מקבלי הקצבאות מושקעים  60%, כאשר 3.74%משמעותה של ריבית תחשיבית בשיעור של  .15
 :בלבד 3.36% -הינה הפחתת הנחת התשואה ל, 4.86%באג"ח מיועדות בתשואה של 

 .3.74%דמי ניהול מצבירה =  0.50%, ולאחר קיזוז 4.86%*  60%+  3.36%*  40%=  4.26%

פקטו -)וכך גם דה 4.00%יורה לא השתנתה ונותרה בשיעור של -גיסא, הנחת התשואה דה-היות ומחד .16
ומאידך גיסא, הנחת התשואה בקרנות הפנסיה החדשות בקרנות הפנסיה הכלליות ובביטוחי המנהלים(, 

 .הוצרה לקונה משפטית זו)כאמור בסעיף הקודם(,  3.36% -פקטו ל-המקיפות הופחתה דה

", הקובע שבמקרה בו תעמוד קרן הפנסיה בהנחת מקדם ההתאמהלצורך כך נוצר, כאמור, המונח "  .17
 .0.25%התשואה, יוגדלו הקצבאות בשיעור שנתי של 

 :העיוות האמור מביא למספר נזקים .18

בלי הקצבאות מושקעים בשוק ההון מהנכסים של מק 100%מצב בלתי סביר בו במוצרים בהם  .18.1
, בעוד שבקרנות 4.00%)ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה הכלליות(, הנחת התשואה עומדת על 

מהנכסים של מקבלי  60%בגין  4.86%הפנסיה המקיפות, בהן קיימת הגנה ריאלית בשיעור של 
 .בלבד 3.36%הקצבאות, הנחת התשואה עומדת על 

צגים בפניו שני מוצרים תחליפיים )ביטוח מנהלים לעומת קרן פנסיה(, הטעיה של הציבור, שכן מו .18.2
כאשר הקצבה שבכל אחד מהם מחושבת תחת הנחות שונות, ואף הטיה של הציבור לבחור בביטוחי 
המנהלים, היות ותחזית הקצבה הצפויה בהן מחושבת תחת הנחות עדיפות )על אף שאין להן בסיס 

 .במציאות(

 -)גם אם תושג הנחת התשואה בכל השנים, והקצבאות יוגדלו ב של החוסכים פגיעה וודאית בצבירה .18.3
הדבר לא ייתן מענה לפגיעה בצבירה של החוסכים, הנובעת מכך שעלויות  –בכל שנה ושנה  0.25%

 הביטוח שנגבו מהן גבוהות, מאלו שהיו נגבות מהן אילו עודכנה הריבית התחשיבית(.

, היות וסביר להניח כי מנהלי ההשקעות יכוונו 07/2017 -ל מפגיעה בקצבאות הזקנה המשולמות הח .18.4
ניתן להסיק פגיעה זו גם  (.4.00%(, ולא לתשואת היעד דה יורה )3.36%לתשואת היעד דה פקטו )

, חלק משמעותי מהכספים של מקבלי הקצבאות הושקעו באג"ח 07/2017: עד לחודש מניסיון העבר
שגלומה בהן כבר שנים רבות, היות וזו הייתה תשואת היעד, מדינה צמודות, על אף התשואה האפסית 

 לצורך שמירה על גובה הקצבאות בקרן.

 : 5.15%למן הרגע בו אג"ח המיועדות יוחלפו במנגנון השלמה תשואה ריאלית בשיעור של  .19

, התשואה ברוטו בגין הנכסים של מקבלי הקצבאות החדשים מקרנות הפנסיה בהתנהלות תקינה .19.1
(, ומכאן 4.00%*  40%+  5.15%*  60%) 4.69% -החדשות החל ממועד השינוי, אמורה לעלות ל

 ( .1+  4.69%(/)1+  0.5%) – 1=  4.17%) 4.17% -הריבית התחשיבית אמורה לעלות ל
 :שינוי זה אמור .19.2

 לערך 4%נה, לאלו שיחלו לקבלן החל ממועד השינוי, ב להגדיל את קצבאות הזק. 

 להפחית את עלות הביטוח למיליוני העמיתים המבוטחים, ולהגדיל את החיסכון שלהם. 

, יביא להפחתת 3.74%, והותרת הריבית התחשיבית על 07/2017המשך העיוות שמתקיים מאז  .19.3
י הקצבאות שאין בגינם הבטחת מהנכסים של מקבל 40%, בגין 2.92% -פקטו ל-הנחת התשואה דה

 :תשואה

 .3.74%דמי ניהול מצבירה =  0.50%, ולאחר קיזוז 5.15%*  60%+  2.92%*  40%=  4.26%

 :, ותגדל הפגיעה בציבור07/2017לאור האמור, יחריף העיוות שמתקיים מאז  .20
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בשוק מהנכסים של מקבלי הקצבאות מושקעים  100%יחריף המצב הבלתי סביר בו במוצרים בהם  .20.1
, בעוד 4.00%ההון )ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה הכלליות(, הנחת התשואה עומדת על 

מהנכסים  60%בגין  5.15%שבקרנות הפנסיה המקיפות, בהן ניתן לקבל הגנה ריאלית בשיעור של 
 .בלבד 2.92%של מקבלי הקצבאות, הנחת התשואה תעמוד על 

מוצגים בפניו שני מוצרים תחליפיים )ביטוח תימשך ותחריף ההטעיה וההטיה של הציבור, ה .20.2
 .מנהלים לעומת קרן פנסיה(, כאשר הקצבה שבכל אחד מהם מחושבת תחת הנחות שונות

)כי גם אם תושג הנחת התשואה בכל השנים,  תמשך ותחריף הפגיעה הוודאית בצבירה של החוסכים .20.3
גיעה בצבירה של החוסכים, הדבר לא ייתן מענה לפ –בכל שנה ושנה  0.43% -והקצבאות יוגדלו ב

הנובעת מכך שעלויות הביטוח שייגבו מהן תהנה גבוהות, מאלו שהיו נגבות מהן אילו תעודכן  הריבית 
 התחשיבית(.

תחריף הפגיעה בקצבאות הזקנה אשר תחלנה להיות משולמות החל מיום השינוי, היות וסביר  .20.4
יורה -(, ולא לתשואת היעד דה2.92%פקטו )-להניח כי מנהלי ההשקעות יכוונו לתשואת היעד דה

 , ניתן להסיק פגיעה זו גם מניסיון העבר.18.4. כאמור בסעיף (4.00%)

 
 השיקול המרכזי שהוביל לעיוות כיום 

 
 -פקטו את הנחת התשואה ל-השיקול המרכזי שהוביל את רשות שוק ההון להפחית דהלמיטב הבנתנו,  .1

 .החשש מפני הפחתת הקצבאותהיה )בקרנות הפנסיה המקיפות בלבד(  3.36%

החשש היה והינו שככל שקרן הפנסיה לא תעמוד בהנחת התשואה הקבועה בהוראות ההסדר כלומר,  .2
(, יופחתו הקצבאות המשולמות מקרן הפנסיה, והיות והציבור 4.00%יורה )שיעור ריאלי של -התחיקתי דה

 . רגיש להפחתת הקצבאות, יקום קל צעקה במקרה שכזה

, יש להשיא תשואה נומינאלית בשיעור של 2.00%ף כיום, היות ובסביבת אינפלציה של חשש זה מחרי .3
 .4.00%, בכדי לעמוד ביעד תשואה ריאלית של 6.08%

 .מסיבה זו, בחרה רשות שוק ההון להפחית את קצבאות הזקנה, בתמורה ליציבותן .4

 .כפי שיפורט להלן ניתן למצוא הצדקה בחשש של רשות שוק ההון, אך הוא אינו מוצדק מתמטית, .5

 .הוא אינו בוחן את סכומי הקצבה הריאליים –הציבור רגיש להפחתה בקצבה המשולמת לו בשקלים  .6

בשנה מסוימת, ונניח והקצבה שמרה  2%אם ניקח, לדוגמה, מצב של דפלציה, בו ירד מדד המחירים לצרכן ב  .7
שולמה לחשבון הבנק שלי פחתה, , הרי שהציבור לא יאמר לעצמו "הקצבה ש2%על ערכה הריאלי ופתחה ב 

 אבל זה בסדר, כי היא שמרה על ערכה הריאלי", אלא ירגיש נפגע כתוצאה מהפחתתה.

באותה המידה, בשנה בה תתקיים אינפלציה, ויעלה מדד המחירים לצרכן, ונניח והקצבה תשמור על ערכה  .8
 לא יקום קול צעקה. –הנומינאלי, כלומר הסכום שישולם לחשבון הבנק של מקבל הקצבה לא ישתנה 

 :ומסיבה זו, הניתוח המתמטי שיוצג להלן, ממחיש מדוע החשש אינו זוכה לגיבוי בנתונים .9

, והתשואה הנומינאלית שתשיג הקרן בגין 2.00%נניח ובשנה מסוימת תחול אינפלציה בשיעור של  .9.1
, 0%תעמוד על התשואה הריאלית  -בלבד, כלומר   2.00%הנכסים של מקבלי הקצבאות תעמוד על 

 .מתשואת היעד 4.00% -ותהא נמוכה ב

 : 7.25%בגין החלק שיש בגינו הבטחת תשואה, תושג תשואה נומינאלית בשיעור של  .9.2

 (. הבטחת התשואה מקנה הגנה גם מפני האינפלציה.1+  5.15%(*)1+  2.00%) – 1=  7.25%
 )כך הנחנו(. 2.00%בשיעור של בגין החלק שאין בגינו הבטחת תשואה, תושג תשואה נומינאלית  .9.3

 (.7.25%*  60%+  2.00%*  40%) 5.15%סה"כ התשואה ברוטו באותה השנה תעמוד על  .9.4

 -(, הרי שהקצבה בשנה זו תגדל ב5.15%*  60%+  4.00%*  40%) 4.69%היות ותשואת היעד ברוטו הינה  .9.5
0.44% [1 – (4.69%  +1(/)5.15%  +1.]) 

 .0.44% -הוא אף יגדל ב –משולם למקבל הקצבה לא יפחת בשנה זו, לא זו בלבד שהסכום ש .9.6



 
 
 

 
 הכנסת

מנכסי מקבלי הקצבאות מקנה גם הגנה מפני  60%היות והבטחת התשואה שקיימת בגין  –כלומר  .10
, הסכום שישולם למקבלי הקצבאות בשקלים לא 2.00%בה תעמוד האינפלציה על  בשנההאינפלציה, הרי ש

 .בלבד 0.85%אין בגינו הבטחת תשואה לא יפחת מ יפחת, כל עוד התשואה שתושג בגין החלק ש
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