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 בישראל בשוק הפנסיוני המס הטבות של מחדש מסלול חישוב

 תהילה קלעג'יאילנית, יוסף רמי, מלול שנהב,  גביוס

 

 תקציר

בקרב מדינות  הפנסיוניות, נוכח החלת פנסיית חובההטבות המס  את מידת אפקטיביות בקש לבחוןממחקר זה 

אלף שכירים  350 -שכלל כם אקראי מדגהשוואה לשיעור העוני הצפוי בעת פרישה. באמצעות ב OECD-ה

נהנה  אינובמשק אשר שיעור העובדים את  המחקר בחן ,(2009-2014שנים ) 6תקופה של  משךלבמדינת ישראל 

הראשון עד  בעשרוני ההכנסהכל העובדים , וכן 47%נמצא ששיעור זה עומד על  הפנסיוניות.מהטבות המס 

בהתאם כי מצאנו . כמו כן, לל אינם נהנים מהטבות המסכ ,עשירון החמישימהעובדים ב 55%-, וכהרביעי

בין שלושה לארבעה  תביא לירידה של ה בעת פרישהצפוי, ההכנסה המערכת ההפקדות וההטבות הנוכחיתל

  העוני.מתחת לקו  עשירונים

 ניותשוויו יעניק הטבות פנסיוניותש ,להטבות המס המוענקות כיוםמנגנון חלופי  מוצע ,על בסיס ממצאי המחקר

ולצמצום העוני בגיל פרישה וללא  ויוביל להגדלת הפנסיה התעסוקתית ,אוכלוסיית העובדים במדינה לכלל

במקום  קרי, ההטבה המוצעת לא תינתן כחסכון במס אלא כהגדלת החיסכון הפנסיוני. הגדלת תקציב המדינה.

 ויתווספו לסכום הפנסיה. ,ינהההטבה יופקדו בתוכנית חיסכון שתפתח על ידי המד סכומיהפחתת מס בהווה, 

 

 וניות, תמריצי מס, שיעור תחלופהפנסיה, הטבות מס פנסי :מילות מפתח

 

 מבוא

מערך הסדרי הפנסיה במדינות העולם המערבי המודרני כולל הסדרים משפטיים האמונים על הכנסותיו של 

ות בעלות השפעות כלכלי-סיוני נקשר לסוגיות מאקרו. השוק הפנולפרישה מעבודתו הפרט בהגיעו לגיל מתקדם

 ראויפן ובא להיערךארוכות טווח. ברמת הפרט, בבוא העת לפרוש לפנסיה, עליו ו משמעותיות, כלכליות נרחבות

 Benartzi and Thalerלדידם של לו לשמור על רמת חיים סבירה. ו שיאפשרים פנסיוניחסכונותיו המבחינת 

 עליהםשיידרש להם בגמלאות, ומהו הסכום  הסכום למחיהלות קוגניטיביות לבחון מהו לפרטים יש יכו (2007)

. הנדרש לשם כך, הם נתקלים בקושי לבצע זאתחוסר הידע הפיננסי בשל  . אךתםתקופת עבודמהלך לחסוך ב
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הימנע ל הםחוקרים נוספים מצאו כי חוסר הידע הפיננסי מקשה על הפרטים ליזום חיסכון פנסיוני ואף גורם ל

 ךהשינויים הרבים והרפורמות שנערכו במער .(Lusardi and Mitchell, 2011מלעסוק בנושא החיסכון הפנסיוני )

 (.2010)אחדות וספיבק,  אך לא היחידילעתידו הפנסיוני  נושא באחריותכי הפרט  ,הפנסיה בישראל מלמדים

בפרט , וגיות הנלוות למערך הפנסיוניעם ס ותלהתמודד הנושאת באחריותהדברים אמורים גם ברמת המדינה 

    .(2013)ספיבק,  יה בתוחלת החייםיהעלמגמת נוכח 

צו ביטוי לתפיסה זו מופיע ב. לטווח הארוך לחסוךבעידוד הפרטים  רבה מדינת ישראל רואה חשיבות

ך לחסו ישראלמחייב את כל הפרטים בו, 2008 שנכנס לתוקף בשנת ,ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

 הפנסיה הטבות מס במועד החיסכון כנגד הסכומים המופרשים לקרןלפרטים המדינה , מעניקה בד בבד. 1לפנסיה

הן על קצבת הפנסיה , הן על התשואה שהכספים צוברים בקרן, המעביד(, וכן בטווח הארוךו)על ידי העובד 

, ם להחלטה האם לחסוך או לאהגור ןת המס אינו, הטבבהינתן החלת פנסיית חובההחודשית במועד המשיכה. 

להעניק הטבות אלה על  המשיכההמדינה  פיצוי על הכספים שמופחתים מהשכר לטובת הפנסיה.מהוות  אלא הן

 .הפך לחובה על פי חוקלפנסיה אף שהחיסכון 

האפקטיביות של מידת את  בקש לבחוןמחקר זה  ,סכון הפנסיוניינוכח חשיבותה הרבה של סוגיית הח   

שבה יכולים הפרטים  באופןהאפקטיביות של הטבה נבחנת מידת  לרוב,בישראל.  ותהפנסיוני הטבות המס

היא רלוונטית אך ורק לפרטים  ,מסממנה. מעצם היותה של ההטבה הפנסיונית הטבת  תליהנו הבאוכלוסיי

   ממנה. ונייההכנסתם נמוכה מן הרף היוצר חבות מס לא ש חייבים בתשלומי מס הכנסה. על כן, צפוי שפרטיםש

 בנוסף, נהנית מהטבות אלו.אשר אינה שיעור אוכלוסיית העובדים  אמדנו אתבשלב הראשון של המחקר, 

 לעשרונישיוך  מההטבות, בשני היבטים: הנהנית מההטבות לעומת זו שאינה נהנית ההאוכלוסיי אפיינו את

נדגמו שפרטים  של יייחודלשם כך קיבלנו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדגם  .שיוך מגדריוהכנסה 

 .זהייחודי אקראית מתוך כלל האוכלוסייה במיוחד עבור מחקר 

-2009עבור כל אחת מהשנים  אלף עובדים שכירים 350 -ככולל  השונים ניתוחיםל הווה בסיסשהמדגם הסופי 

42012.  

 רלוונטיות בשל היותן לא ,מצביעים על חוסר אפקטיביות של הטבות המס הפנסיוניות ממצאי המחקר  

בכך,  .הבאוכלוסייקבוצות אחרות ביחס ל גדולה לפנסיה שתלותן בחיסכוןאוכלוסיות מעוטות הכנסה ל

על אף התקציב מנגנון הטבות המס: הגלומה בגישה הנוכחית של  המובניתמשקפים את הבעייתיות הממצאים 

                                                           
1    H095.pdfhttps://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/ 
, כפי 'צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף בישראל'נכנס לתוקף  2008, מאחר והחל משנת 2014 -2009 מתמקד בשנים הנוכחיהמדגם  2

 שיפורט בהמשך. 

https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H095.pdf
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ם לא נהנית מההטבה. זאת כמחצית מאוכלוסיית העובדי, ותלהטבות המס הפנסיוני שמקצה המדינההגדול 

התוצאות מקבלות . שוויוניותאינן מוחלשות וכך ההטבות הועוד, המחצית שאינה נהנית משתייכת לאוכלוסיות 

( לפיו ישראל נמצאת במקום הראשון בין 2018לאחרונה )אוקטובר שפורסם  OECD -לאור דוח הרבה חשיבות 

 (.2011-2016 השנים בהכנסה הפנויה לנפש בין) ניים ביותרפער בין העשירים ביותר לעבבגידול OECD -מדינות ה

ההכנסה הפנויה  2016שנת )ב OECD -הנמוכות במדינות המההכנסה הפנויה לנפש הממוצעת בישראל היא 

  3בישראל(.שמזאת  55%-גדולה ב ההייתלנפש הממוצעת בארגון 

יציאה לאחר  חסכונות פנסיונייםההכנסה הצפויה מאת עבור כל עשירון בשלב השני של המחקר, חישבנו 

 ,חיזוי לשכר המינימום הצפוי בשנת הפרישה עבור כל אחת מהשנים שנדגמו ביצענו, במקביל .לגמלאות

מצאנו כי בהתאם למערכת ההפקדות על משתנה זמן )שנה(.  1977שכר המינימום משנת  שלבאמצעות רגרסיה 

נוסף מעבר לזה הקבוע בחוק, המעבר לתזרים הכנסות  וההטבות הנוכחית, תחת הנחה כי לאזרחים אין חיסכון

 מתחת לקו העוני. ,רבעה עשירונים נוספים בממוצעא עד פנסיוניות בעת פרישה צפוי להביא לירידה של שלושה

המחקר בחן את הרחבת תוספת ההשלמה באמצעות  ,במטרה לקרב את קצבת הזקנה הכוללת לקו העוני 

. קצבת הזקנה הוגדלה תוספת השלמת ההכנסה של קצבאות זקנה ושאיריםחלוקה מחדש של הטבות המס וללא 

יחד עם זאת, לא נערך  .20154בסוף שנת  שחלו בקצבאות אל, הגדלה אשר מצטרפת להגדלות 2017 שנת בתחילת

ל אף עכהטבות מס לחוסכים לפנסיה  לא מבוטליםשינוי בהטבות המס הפנסיוניות והמדינה מעניקה סכומים 

 הפך לחובה.  ןשהחיסכו

 לכלל שוויוניות יעניק הטבות פנסיוניותשמנגנון חלופי  מבקשים להציעעל בסיס ממצאי המחקר, אנו  

ויוביל להגדלת הפנסיה התעסוקתית. ההטבה המוצעת לא תינתן כחסכון במס  ,אוכלוסיית העובדים במדינה

סכומי ההטבה יופקדו בתוכנית חיסכון מוצע שבמקום הפחתת מס בהווה,  קרי, אלא כהגדלת החיסכון הפנסיוני.

  ויתווספו לסכום הפנסיה.נוספת שתפתח על ידי המדינה 

 שעליו המחקר נשען, התשתית התיאורטית  מונחתן: בפרק הראשון המאמר בנוי מארבעה פרקים כדלקמ    

ת המחקר מתודולוגימתוארת  ניהשפרק ב ;השונים םעל היבטיה הטבות מס ומערכת הפנסיה בישראל סוגיית

הצעה למנגנון ה וכן מובאים ממצאי המחקרי שלישהפרק ב ;הכוללת תיאור של המדגם, מהלך המחקר וכלים

                                                           
3 http://www.oecd.org/economy/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-26173212.htm 

הביטוח הלאומי של העובדים בעתיד (, חזו הגדלה זו בטענה כי הגדלת הפנסיה עתידה לחסוך את דמי הגדלת 2005יוסף וספיבק ) 4
 'וספיבק, א 'יוסף, רבה ראו: בשיעורים גבוהים. וכן, ניתן לממן חלק מסכום זה על ידי הפחתת הטבות המס לחוסכים לפנסיה. להרח

 .35-609(, 4)51 ,רבעון לכלכלה .הרפורמה בענף הפנסיה בישראל והשלכותיה על זכויות העמיתים בקרנות(, 5020)

 

http://www.oecd.org/economy/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-26173212.htm
http://www.oecd.org/economy/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-26173212.htm
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והמלצות מרכזיות תוצאות המחקר, מסקנות מסכם את  רביעיהפרק ה ;המיסוי הפנסיונימערך  לטיובחלופי 

 .לעתיד

 

 רקע  .1

  מסההטבות מערך    1.1

. ם חיוניים שהמדינה מספקת לאזרחיהובראשם מימון שירותי ידי מפתחמחזיקה בתפקמערכת המס בישראל 

. לצד הפרטים בקרב שוויון-, גביית מסים היא כלי בידי המחוקק לחלוקה מחדש של הכנסות ולצמצום איבנוסף

מערכת המס והכרחיות הגבייה להכנסות המדינה, מיסוי טומן בחובו גם השלכות שליליות בלתי חשיבותה של 

שעשוי  (ההכנסה הפנויה )הקטנת אלה נמנית העובדה שתשלום מס משמעו נטל כלכלי על משקי הבית לע נמנעות.

עיוותים בהקצאת המקורות וערעור מערכת התמריצים העומדת בפני הפרטים. תפקידי מערכת המס, לצד  ליצור

השפעה במדיניות -רב שאינה בנויה כהלכה, הופכים את מדיניות המיסוי לרכיב מרכזי ולכלי הסיכון במערכת

 (.2011הממשלה )טרכטנברג, 

-, מומחי מס וקובעי מדיניות, ואין לה תשובה חדחוקריםמערכת המס האופטימלית מעסיקה  סוגיית     

משמעית. חשיבותה של השאלה מתחדדת נוכח העובדה כי כל מדינה, גם זו הדוגלת בצמצום המגזר הציבורי 

אשר למנגנון בלהתקיים ללא מנגנון גביית מס כלשהו. אף שאין הסכמה  והשירותים הממשלתיים, אינה יכולה

להגדיר מערכת טובה כמערכת המאופיינת ביעילות, שוויוניות, פשטות, יציבות וגמישות, ל המיטבי, מקוב

 Dof, 2014). מית )ועקביות פני

דוחים תשלומי מסים הטבות מס הן סייגים לחוקי המס בדמות פטורים או הנחות, אשר מצמצמים או      

לקבוצות אוכלוסייה או לסוגים שונים של פעילות כלכלית. ההטבות הן הפסד הכנסה פוטנציאלית של המדינה, 

עידוד פעילות צורך ולא פעם מתפקדות הלכה למעשה כמקבילה לסובסידיה ממשלתית. ההטבות ניתנות ל

בוצות אוכלוסייה, בתמיכה במגזר כלכלי כלשהו בסיוע לקובאות לידי ביטוי כלכלית או להשגת יעדים חברתיים, 

 (.OECD, 2010b) או ביצירת תמריצים לשינוי התנהגות

 ;סכומי כסף הנגרעים מבסיס המס -פטורים ממס  כגון מוענקות באמצעות שורת מנגנוניםהטבות המס 

סכומים  -כוי ניכויים ונקודות זי  ;סכומים המופחתים מהסכום הממוסה כדי להגיע לבסיס המס -מענקים

כלשהי או הכנסה  שיעור מופחת המוטל על קבוצת אוכלוסייה -שיעורי מס מופחתים  ;המופחתים מחבות המס

עם  דחיית מועד תשלומי המס באופן שמיטיב -ודחייה ;חייבת מסוג מסוים ביחס לשיעור המס הסטנדרטי

 . (OECD, 2010a)הנישום 
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אך במקרים נון ההקצאה והוודאות שהן מייצרות למוטבים, פשטות מנג כגוןיתרונות רבים,  להטבות המס

 ת מסמתן הטב. בנוסף, שקופה פחותלאת מערכת המס למורכבת יותר ו מסוימים הטבות המס הופכות

 ,Tyson) שוויוןה-לכלי המגדיל את אי הופכת ובכך היאשרק משלמי המס עשויים ליהנות ממנה , ותהמשמע

2014 .) 

 

 פנסיוני ןלחיסכו מס הטבות 1.1.2

הטבות המס הינה במתן  המטרה המרכזית. OECD-הטבות מס לחיסכון הפנסיוני נפוצות מאוד בקרב מדינות ה

הטבות המס  מערך בהענקת . בהתאם לכך,עת פרישהנאותה בלהבטיח הכנסה  על מנתהפנסיוני  עידוד החיסכון

 המבוססים יחסכו גם ללא הטבות אלה.ובינונית, שהרי העובדים  בעובדים בעלי הכנסה נמוכה להתמקד צריך

גיל הפרישה, עידוד חיסכון בפנסיה  כגון: העלאת הפנסיוני, רבות נוקטות צעדים להגדלת החיסכוןמדינות 

פרוגרסיביות תוך התייחסות ל הטבות המס לפנסיה שינוי ההפרשה המחויב לפי חוק ואףהגדלת גובה פרטית, 

 .((OECD, 2016 צמם לעת זקנהשל הפרטים לדאוג לעליכולת של המערכת ו

ל ע, ארה"ב, קנדה, בריטניה, ספרד והולנד( כגון:) הטבות מס לחוסכים לפנסיה מוענקות במדינות שונות בעולם

 2010מחייבות את העובדים לחסוך לפנסיה, כפי שנעשה בישראל ) במקביל להטבות המס, המדינות אף שרוב

,NAO.)  

השפעה  השיגש ,ענף הפנסיה נושא רגיש לציבורבבחינת ם והפצתם הם תמריצי מיסי של עלותם הכוללת     

. (Whelan, 2018)ה באמצעות ייצוג רשמי במועצת הפנסי 2014 לשנת ועד 1990משנת  ניכרת על גיבוש המדיניות

את , העלה דוחות והתייעצויות של מועצת הפנסיות וראיונות עם קובעי מדיניות מרכזיים ניתוח מפורט של

היעדרות מוחלטת של התייחסות לממצאים אך בפועל קיימת  נותח ביסודיות,אמנם מיסוי הפנסיה כי טענה ה

 -ה. (Maher, 2016)הפנסיה  על המס בהוצאות רפורמה שהמליץ על, 1994משנת  OECD -והמלצות של דו"ח ה

OECD נגד דמי פנסיה הקלה במס הניתנת כבטענה כי  הפרטית הפנסיה על המס בהוצאות רפורמה לבצע המליץ

 ואינן תואפקטיבי אינן הקלות המס ברובןמאחר ונדרשת הרפורמה אך  ,מס משמעותי ביותר מהווהפרטיים 

 .(OECD, 2008)ות שוויוני

 

( גורסים כי ניתן לייעל את מערכת ההטבות לחיסכון הפנסיוני באמצעות ביטול 2017אחדות וסטרבצ'ינסקי )      

לופי של הסכומים הנחסכים מביטול ההטבות. על כן, הרציונל בהטבות לפנסיה חלקי של הטבות המס וייעוד ח

הינו עידוד חיסכון, הבטחת הכנסה נאותה אחרי הפרישה, מניעת הזדקקות של הגמלאים למערכות ציבוריות 
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 ומניעת כפל מיסוי בגין שלב ההפקדה ושלב המשיכה. עוד טענו החוקרים כי בפנסיה כפויה, סכום הצבירה אינו

 נגיש לחוסכים עד הפרישה, ולכן הטבות המס הן פיצוי על ההתערבות בהחלטותיו של הפרט.

 הטבות מס עבור הפקדות פנסיוניות, משמשות בארה"ב כתמריץ חיסכון לעובדים רבים בעקבות המעבר     

משים מרבית העובדים משת בעקבות כך, .5מוגדרת הפקדהל פנסיה לתכניות להטבה מוגדרתמתכניות פנסיה 

לעובדים . הטבות המס הפנסיוניות משמשות תמריץ (Campbell, 2016לחסוך לפרישה )מס כדי  בתמריצי הטבות

יותר בקרב אוכלוסיות אלה מאשר בקרב ומצוי  משמעותיולכן התמריץ לחסוך לפנסיה , בעלי הכנסות גבוהות

מתחת לקו העוני או  ותממוקמשהכנסותיהם  לפרטים תמריצים כספיים (.2010אוכלוסיות חלשות )ברנדר, 

, בתכניות פנסיה משלימות מרצון יכולים להרשות לעצמם לחסוך אינםממילא שמכיוון  ,רלוונטיים , אינםסביבו

 זכאים כל הפרטיםהמנדט להכריע האם מדיניות הקובעי בידי . על רשת הביטחון בגיל הפרישה אלא מסתמכים

רמת בלכל פרט, ללא תלות  ם ניתן להעניק באופן שיווני כתרומותיפיננסי. תמריצים חיסכוןב תשוו הטבותלקבל 

גישות אלה מגדילות את האטרקטיביות . בין קבוצות הכנסהשוויון להשיג ובכך שיעור המס השולי, בההכנסה ו

סובסידיות . ההתוך הקטנתו עבור בעלי הכנסה גבו, בינונית עד נמוכהלבעלי הכנסה חסכון לפרישה לגמלאות  של

וערכם אינו מוגבל על ידי חבות , מאשר תמריצי מס מובנות יותר מכיוון שהן ות להיות רלוונטיותעשוי תקבועו

  (OECD, 2018). טפרה המס של

דרך יעילה להשיג הפרשה פרטית נאותה,  המערכת הנוכחית של תמריצי מס אינה מספקתכפי שנאמר לעיל,      

להגדיל את  כספים מהשקעות אחרות, ולא להעבירטים נו הפרטים .בהקלות המסהנדיבה  אל אף התמיכה

מוענקות  הטבות המסובסופו של דבר בחוסר שוויון, מתאפיינת מערכת הטבות המס  .החיסכון הכולל בפנסיה

יותר  תשוושוליות ההטבות המס , ומפלות לרעה את בעלי ההכנסה הנמוכה. למעשה, בעלי ההכנסה הגבוההל

 (. (Whelan & Hally, 2018סה הגבוההמפי שניים למיעוט בעלי ההכנ

, משמשות סובסידיה הניתנת למי שמשלם מס הכנסהההקלות המס המשמעותיות על ההפרשות לפנסיה      

לחלוקה  גיסא מחדמסייעות  ,לאומיהקצבאות הזקנה שמשלם הביטוח לוקת ההכנסות. אי שוויון בחגורמות ל

ה הפרטיות התוצאה הפוכה מבחינת השפעתן החלוקתית. , בקרנות הפנסיגיסא ומאידך ,מחדש של ההכנסות

 )בוורס בהתאמהההכנסה השולי גבוה יותר, הסובסידיה גדלה  ככל ששיעור מסשנעוץ בעובדה הגורם לכך 

שים מקורות נוספים להגדלת הפנסיה על מנת שלא יהיה צורך להכביד את המס על ודרבשל כך,  (.2018פוקס, ו

השוויון  בביסוסבאירופה. להגדלת הפנסיה תהיה תרומה חשובה שונות ארצות בהעובדים, כפי שקורה היום 

                                                           
( הן תכניות הטבה לאחר העסקה שלפיהן הישות המדווחת משלמת Defined contribution plansתכניות להפקדה מוגדרת ) 5

לקרן , במידה ומבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים . זאתדת )קרן(תשלומים קבועים לישות נפר
 לא יהיו מספיק נכסים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד, המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.

 בה לאחר העסקה שאינן תכניות להפקדה מוגדרת.( מוגדרות כאותן תכניות הטDefined benefit plansתכניות להטבה מוגדרת )
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שאר האוכלוסייה )יוסף וספיבק, לבוהה ביותר ביחס גהאי השוויון המתאפיינת בבקרב אוכלוסיית הקשישים, 

2006.) 

מס  םתמריציההשפעת  מס מורכבים עשויים להפחית את ציתמרי. יציביםוכללי המס צריכים להיות פשוטים 

מונעים במערכת הפנסיה ו מסתכנים בהפחתת האמון ,שינויים תכופים בכללי המסכמו כן,  על חיסכון בפרישה.

 (.OECD, 2018) מראש הולם לתכנון את האפשרות

 

 בישראל הטבות מס 1.1.3

של  אשר קובע כי "לחוק יצורפו תחזית 6הטבות המס בישראל קיבלו ביטוי לראשונה "בחוק יסוד התקציב"

סכומים שלא יגבו בשל הטבות מסים". החוק אינו מגדיר כיצד יוענקו הטבות המס, ואינו מתייחס למעקב 

ולפיקוח אחר הטבות המס. מתוקף חוק יסוד התקציב, מנהל הכנסות המדינה מפרסם דיווח שנתי על היקף 

 כסטייה ממערכת המס הנורמטיבית. מסהרשימת הטבות את ההטבות המשוער ומגדיר 

. שנות קיומהמדיניות מס אחידה ועקבית לאורך  נעדרתכי ממשלת ישראל סובר ( 2015סטרבצ'ינסקי )     

ינסקי ציין כי לא רק 'תגובה למשברים והתמקדו במיסים עקיפים. כמו כן, סטרבצבעיקר כהשינויים נערכו 

שרות שנים. משמעות שרשימת ההטבות נותרה קבועה, אלא גם שיעורי המס נותרים לרוב קבועים על פני ע

אינה בוחנת באופן תקופתי את ו אינה בנויה כהלכהשמערכת מס מתבססת על  שמדינת ישראל ,הדבר

ברירת המחדל בהטבות המס בישראל היא שימור הקיים, גם כאשר אין הצדקה  . בפועל, אפקטיביות ההטבות

מערכת מס שאינה בנויה  רה.להשגת המטאפקטיבי כלי מהווה כלכלית וחברתית, וגם כאשר ההטבה אינה 

לגרום להגדלת אי שיווין בהכנסות. בניתוח השפעות מדיניות המיסוי על אי שוויון נמצא כי כל  עלולהכהלכה 

 .המיסים משפיעים באופן סיבתי על אי השוויון בהכנסה ברוטו

. ת המס ויפקח עליהםלא גובש עד היום מנגנון שיתגבר על הקשיים בהטבו, בדומה למדינות העולם, בישראל     

ההטבות סוגיית מציאות זו מובילה לכך ש.  7למעשה, לא ברור אם קיים גוף ייעודי האחראי לניהול הטבות המס

, ללא תשתית מהירותשל המדינה, ובחינתן נעשית בדרך כלל ב המיידים צורכי המימוןבהתאם ללדיון  העול

פערו בעת גיבוש תקציב המדינה. כך, שאלות מהותיות מקצועית ובאופן שטחי, במטרה לספק מענה ל"בורות" שנ

שאלות  ףואהנוגעות להיקף ההתערבות הממשלתית ולוויתור על הכנסות אינן עולות לדיון מסודר, כגון אלו 

                                                           
 .1985חוק יסודות התקציב התשמ"ה להרחבה ראו:  6
מון על מנהל הכנסות המדינה א (,https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P233_001.htm(בהתאם לחוק יסודות התקציב  7

המעקב אחר ההטבות, ומפרסם מדי שנה סקירה רחבה של ההטבות הקיימות ותחזית לעלותן הנאמדת במסגרת דוח מנהל הכנסות 
גורם ממשלתי אינו מחויב לבצע בחינה תקופתית מעמיקה של אפקטיביות ההטבות, יעילותן ונחיצותן. זאת  אףהמדינה. אולם, 

 מנהל הכנסות המדינה.בין בין רשות המסים לנחלקתההטבות עצמן בעוד שכלל לא ברור כיצד האחריות על 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P233_001.htm)
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לכר פורה  המס הטבות ה למעשה אתזו הפכסיטואציה אשר להטבות מס פרטניות נותרות ללא מענה. ב יסוד

לחצים מקרב גורמי אינטרס תוך הפעלתה של מסכת יטיים תחת כסות מקצועית, לחלוקת כספים משיקולים פול

פרופ' , תמכה נגידת בנק ישראל, 2014בדוח בנק ישראל לשנת   (.2013, מנהל הכנסות המדינה ;2015שונים )גוני, 

 שאין להן הצדקה וטענה כי: מס קרנית פלוג, בצמצום הטבות 

ממשלה, התשתיות ותמיכה במנועי הצמיחה, צריך כדי לתת מענה לצרכים בתחום שירותי ה

יהיה להגדיל את ההוצאה האזרחית. ככל שזו אכן תוגדל, וככל שלא ניתן יהיה להקטין את 

יידרשו מקורות נוספים למימון ההוצאה הזו. תוספת המקורות  ,הנתח של ההוצאה לביטחון

דלת הגרעון, לעומת חברתית. הג-יכולה לבוא מצמצום פטורים שאין להם הצדקה כלכלית

 (.2014)בנק ישראל,  זאת, רק תדחה את הבעיה לשנים הבאות

 

"יש קושי בהמלצה לאפשר  :הדגישה הנגידה את חשיבות החיסכון לפנסיה וקבעה 2015מו כן, בדוח בנק ישראל כ

מטרות שהמלצה זו מנוגדת לאחת מ משוםלחוסכים לפנסיה ללוות כספים מגובים בחיסכון פנסיוני, בין היתר 

ומשום שגלומה בה אפשרות , חיסכון לטווח ארוך שיבטיח הכנסה נאותה לעת פרישההיינו לעודד  –הממשלה 

 (.2015" )בנק ישראל, לתעל לצריכה עכשווית הטבות מס שנועדו לעודד את החיסכון הפנסיוני

שאזרחים רבים לא ה עורבותה החריגה של מדינת ישראל ביחס לעידוד החיסכון הפנסיוני, נעוצה בהנחמ     

 .היה לטעון שהטבות המס מוצדקות בשימושן כתמריץ לחיסכון פנסיוניניתן  ,בעבריחסכו לפנסיה באופן עצמאי. 

 פנסיית החובה אין צורך בתמריץ שכזה, וההקלות במס משמשות לחלוקה מחדש שלחוק  קביעתמאז אולם 

 (.2015)אברמזון ושראל , להשיג באמצעות שינוי מדרגות המס שניתן היהדבר , ההכנסה

יש להמשיך בהקלות המס בשלב אודות סוגיית אפקטיביות הטבות המס בישראל, ( 2015גבאי )לדידו של       

טען הוא החיסכון. בסקירתו אסטרטגיית המס של המדינה בתחום  מאחר וישנה הלימה ביניהן לביןהפנסיוני, 

כל פטורי המס לחיסכון עד השלב הפנסיוני, ולמקד אותם  יש לבטל אתשנקבע בישראל  90 -כי בתחילת שנות ה

טרם  לזו  זהה בשלב הפרישה לגמלאות. המדיניות נקבעה כך במטרה לאפשר לאוכלוסייה לשמור על רמת חיים 

 .8הפרישה, ולמנוע מחוסכים להפוך למעמסה על המערכת הסוציאלית

המס על הפקדת המעביד לקרן כי הטבת  אלבנק ישר, קבע 2016בהצעת חוק ההסדרים לשנת התקציב       

לשלוש פעמים שכר ממוצע במשק, במקום ארבע פעמים. קביעה זו משפיעה רק על העשירון העליון  הפנסיה תרד

                                                           
, תוך השוואה בהטבות המס בין קופות גמל שנה 15 -לקופות גמל לחיסכון לבמסגרת אסטרטגיה זו בוטלו פטורי המס על הפקדות  8

 יטוחי מנהלים.ין בלב
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 מנהל הכנסות המדינההצדקה חברתית כלכלית. על פי דוח נשענת על ומשמעותה ביטול הטבת מס שאינה 

מפעילות ש לחץ פוליטי להשבת ההטבהבשל לבטל הטבות מס  מלמד ניסיון העבר שקשה המתפרסם מדי שנה,

 ציבור הרחב הנפגע מן ההטבות להפעיל לחץ.לחוסר היכולת של ה בניגוד, מן המהלך המפסידותקבוצות 

אלו  בסכומים של הטבותולאחר החלת חובה של חיסכון פנסיוני,  נדרשותהטבות המס על חיסכון פנסיוני אינן 

בחינה של  (.2018קרב קשישים )כרמי וקמחי, במדינה ובפרט ביל יותר להקטנת העוני ניתן לעשות שימוש יע

מסך  40%מעל , 2013בשנת הצביעה על כך ש ,מרכז המידע והמחקר של הכנסתעל ידי הטבות המס הפנסיוניות 

הכנסה  לבעלי דהיינוההטבות על הפרשות לחיסכון פנסיוני במועד ההפקדה הגיעו לשכירים בעשירון העליון, 

 (.2013אלף שקל )קופמן,  20-חודשית גבוהה מ

. הפרטים מאופיינים של הטבות המס תןנעוץ במורכבו הראשון :שני חסרונות עיקרייםלהטבות הפנסיוניות 

נעוץ  השניהחיסרון . פנסיוניותלקבל החלטות  מתקשיםהבנה פנסיונית נמוכה ובשל כך בבחוסר מוטיבציה ו

אינן רלוונטיות לעובדים שהכנסותיהם  ולכןרשות לחיסכון פנסיוני הן רגרסיביות, הטבות המס על הפבעובדה ש

אחדות ) גדלה ככל ששיעור המס השולי של החוסך גבוה יותר המס, והרלוונטיות שלהן חבותמגיעות ל לא

 (.2015, וטרוצקי

 

 מערכת הפנסיה בישראל  2.1

תכנית פנסיה ממלכתית המבטיחה  כולל ,אשוןהר :שלושה רבדים עיקרייםבנויה ממערכת הפנסיה בישראל 

ביטוח לאומי למוסד המנוהלת על ידי  היאאוניברסאלי בשיעור קבוע מראש.  באופןתשלום קצבאות זקנה 

פנסיה תעסוקתית ב נוגע ,השניהרובד וממומנת על ידי תשלומי הביטוח הלאומי והכנסות כלליות ממיסים.  

בהסכמי עבודה  מעוגן זה רובדהסדרים במקום העבודה. על מבוססת על רמת ההכנסה של הפרט וה

 ,השלישיהרובד  אינדיבידואליים או קיבוציים במגזר הפרטי ובתכנית הפנסיה התקציבית במגזר הציבורי.

   יכולת חיסכון. לבעלי השקעות פרטיות, ורלוונטי לבעלי נכסים וממורכב מחיסכון אישי ו

  ם הרובד השני הנכלל תחת מערך הפנסיה בישראל, נרחיב מעט אודותיו.מתכתב ע מאחר וענייניו של מחקר זה  

החל על כל העובדים בישראל.  ,צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשקנכנס כאמור לתוקף  2008החל משנת 

זה, כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני, זכאי להפרשות לחסכון הפנסיוני לאחר ששה חודשי עבודה. עובד  צועל פי 

באופן  חודשי עבודה שלושהבמקום חדש, יהיה זכאי להפקדות בתום  לעבודהחל שחסכון פנסיוני קיים  עלב

גיל הפרישה. לעד  20 ואישה מגיל 21מגיל גבר מהיום הראשון לעבודתו. האמור לעיל חל על כל  החל רטרואקטיבי
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המשך זכאי ל, יהיה לאומי פרישה ולא מקבל קצבה למעט מהמוסד לביטוחהעובד שממשיך לעבוד לאחר גיל 

 פנסיוני. ההפקדות לחסכון 

צורך ההפרשה נכות. השכר המוכר לקצבת רים וישאקצבת זקנה, בגין הביטוח הפנסיוני כולל כיסויים 

כל התוספות הקבועות שמהן נהנה העובד. ככל שהשכר לבנוסף , "שכר הבסיס"כפנסיה כולל את מה שמוגדר ל

פרישתו  תעבהכנסתו של העובד  להצטמצםצפויה  ךכתר מתוך השכר הכולל, הווה שיעור קטן יויהפנסיוני 

ישנה תקרה לשכר המבוטח )ממנה נגזרות ההפרשות לפנסיה( והיא גובה השכר  ,. תחת חוק פנסיה חובהלפנסיה

  .9הממוצע במשק

עומד על  וכיום 2008בשנת מהשכר המבוטח  2.5%-לביטוח הפנסיוני בישראל עלה בהדרגה מההפקדות  שיעור

מהשכר המבוטח, חובת הפקדות המעביד  6%מהשכר המבוטח, כאשר חובת הפקדות העובד לפנסיה הן  18.5%

 מהשכר המבוטח.  6%הן  מהשכר, וחובת הפקדות המעביד לפיצויים 6.5%לפנסיה הן 

 

 בישראלהטבות המס בחיסכון פנסיוני   1.2.1

הטבות מס לחוסכים נית על מדינות העולם המעניקות של חיבור זה, מדינת ישראל נמ אשיתוברכפי שנטען 

 . בתחוםהחריגה  המעורבותבולטת ב, ולפנסיה

יש , לדידו. בהינתן פנסיית החובה בישראלאפקטיביות הטבות המס מידת את שאלת  מציג( 2015גבאי )     

החיסכון. בתחום אסטרטגיית המס של המדינה  מתכתבות עם מאחר והןלהמשיך בהקלות המס בשלב הפנסיוני, 

יש לבטל את כל פטורי המס לחיסכון עד השלב נקבע בישראל כי  90 -בתחילת שנות הש כמו כן, הוא סובר

הפנסיוני, ולמקד אותם בשלב הפרישה לגמלאות. המדיניות נקבעה כך במטרה לאפשר לאוכלוסייה לשמור על 

  10למעמסה על המערכת הסוציאלית.טרם הפרישה, וכדי למנוע מחוסכים להפוך  שהורגלה להרמת החיים 

המס על הפקדת המעביד לקרן כי הטבת  בנק ישראל, קבע 2016בהצעת חוק ההסדרים לשנת התקציב       

רק על העשירון השלכה ישירה קביעה זו ללשלוש פעמים שכר ממוצע במשק, במקום ארבע פעמים.  הפנסיה תרד

 מנהל הכנסות המדינהכלכלית. על פי דוח  –דקה חברתית העליון ומשמעותה ביטול הטבת מס שאינה כוללת הצ

פוליטי להשבת הלחץ הסיבה לכך נעוצה ב. מלמד ניסיון העבר שקשה לבטל הטבות מס המתפרסם מדי שנה,

באופן ואילו לציבור הרחב הנפגע מן ההטבות  .מן המהלך המפסידותבעלות השפעה מפעילות קבוצות ש ההטבה

 עיל לחץ.יכולת להפ לרובאין ישיר, 

                                                           
 ₪. 10,273 עמד על 2019נכון לשנת  גובה השכר הממוצע במשק 9

, תוך השוואה בהטבות המס בין קופות גמל שנה 15 -לקופות גמל לחיסכון לסטרטגיה זו בוטלו פטורי המס על הפקדות במסגרת א 10
 יטוחי מנהלים.ין בלב
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הניתנות בגין הפרשת  ולאלוהפנסיוניות נחלקות להטבות הניתנות בגין הפרשת העובד לפנסיה  הטבות המס     

המעביד לפנסיה ולפיצויים. הטבות המס ניתנות בשלב ההפקדה בצורה של חיסכון במס, בשלב התשואה 

 .גובה התקרה ובשלב המשיכה של הפנסיה מתקבל פטור ממס עד ,כהפחתת המס על הרווחים

בדרך של  שוטף באופןת ומשכורקבלת ה בעת, זוהטבת מס זכאי ל עובד - דהטבת המס בגין הפרשות העוב      

מהסכום שהופרש לקופת  35%המס בגובה  סכוםהיא הקטנת כזיכוי ההטבה הניתנת . 11זיכוי ובדרך של ניכוי

פרטים המחויבים במס נהנים מההטבה. כאמור, רק .  12למת לקצבה, ועד התקרות הקבועות בחוקומשהגמל 

על ידי העובד  המתבצעותמתקבלת עבור הפרשות פנסיוניות  , האחרונההטבת המס בדרך של ניכויאשר לגבי 

ההטבה ניתנת באופן של הקטנת ההכנסה החייבת במס .  13שכר שאינו מבוטח על ידי המעסיק בגיןבאופן עצמאי 

 טבה בגובה המס השולי. זה גובה ההבמקרה , בגובה הסכום שהופרש

האחרון, הטבה עבור מהווה  ,המעביד מפריש עבור העובדסכומים ש  - הטבת המס בגין הפרשות המעביד      

לפנסיה הטבה בשווה כסף חלים כל המסים החלים על השכר הבסיסי. כלומר, הסכום שהמעביד מפריש ועל 

טבת המס הניתנת לעובד בגין הפרשות אלו חייב במס בהתאם למס השולי שחל על העובד. ה עבור העובד

כך שהכספים שהמעביד הפריש לא יחשבו כחלק מההכנסה ברוטו ולא יחויבו  ,מתקבלת כבר בשלב ההפקדה

כהכנסה חייבת  וחשביי, לתקרות החוקכספים שהמעביד הפריש לפנסיה . 14עד התקרות הקבועות בחוק במס

כת יוגם בשלב זה יינתן פטור בכפוף לתקרות על מש ,ה. התחשבנות המס תדחה לשלב המשיכהבמועד ההפקד

 הכספים. 

, בדומה לאמור לעיל לגבי הפרשות המעביד לפנסיה -הטבת המס בגין הפרשות המעביד לפיצויים     

אף  מתקבלתת במס. הטבת המס עבור הפרשות אלו וחייב ןה על כןו הלהטב ןת אף הונחשבהפרשותיו לפיצויים 

ה וקובעת שהכספים שהמעביד הפריש לפיצויים לא יחשבו כחלק מההכנסה ברוטו ולא כבר בשלב ההפקד היא

"ל יחשבו כהכנסה הנ לתקרהכספים שהמעביד הפריש לפנסיה מעל ה.  15עד התקרות הקבועות בחוק יחויבו במס

בל המעסיק לא הוג ,שנה זולעד  .2017ההפקדה החודשית לפיצויים החלה בשנת  הגבלתחייבת במועד ההפקדה. 

 בתקרת הפקדה לפיצויים. 

                                                           
 ."זיכוי" משמעו הפחתה מסכום מס הכנסה שישולם על ההכנסה החייבת, ו"ניכוי" משמעו הקטנה של ההכנסה החייבת במס 11
 7%וגבלות באחוז הפרשה לפנסיה ושכר להפרשה: האחוז המקסימלי להפרשות העובד הוא תקרות ההפרשה המזכה בהטבה מ 12

(, כלומר תקרת ההפרשה לצורך חישוב ההטבה היא 2019שנת נכון ל)₪  8,800 הינווהשכר המקסימלי החודשי המזכה 
בחודש ₪  213היינו, חסכון של עד )₪  213= 35%*609לפיכך, הזיכוי המקסימלי החודשי שעובד יכול לקבל הוא ₪.  609=7%*8,700

 מהמס לתשלום(.
 לפקודת מס הכנסה. 47ההטבה מוסדרת בסעיף  13
, וישנה 7.5%סכום ההפרשה המזכה בהטבה מוגבל באחוז הפרשה לפנסיה: האחוז המקסימלי להפרשות המעביד לפנסיה הוא  14

 (.2019במונחי ₪  25,683תקרה לגובה ההפרשה המזכה לפי פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק )
 8.33%סכום ההפרשה המזכה בהטבה מוגבל באחוז הפרשה לפיצויים: האחוז המקסימלי להפרשות המעביד לפיצויים הוא  15

 (.2019)במונחי  2,833=8.33%*34,000, כלומר ההפקדה המרבית לפיצויים היא:32,800₪מההכנסה עד לתקרת הכנסה של 
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 מתודולוגיה. 2

 תוניםהנבסיס .  2.1 

 מרוכזיםה )הלמ"ס(, הכולל נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמחקר הנוכחי נשען על מסד נתונים 

 תהליך. הם מופיעים בדיווחי השכר לרשות המיסיםמכיל נתונים אודות רכיבי שכר כפי ש זה טופס. 126בטופס 

במיוחד עבור  בוצע על ידי הלמ"ס ,(2009-2014שנים ) 6אקראית של פרטים מכלל האוכלוסייה במשך הדגימה ה

 . מחקר זה, ונערך במעבדה של הלמ"ס

שנים  15-", גילם גבוה ממלא סטטוס העסקתם הוא "שכיר פרטים העונים על התנאים הבאים:רק  נדגמו

ושכרם  ,שנהמהלך העבדו לפחות חודש אחד מלא ב כח אדם של הלמ"ס(, בסקר "כח העבודה" )בהתאם להגדרת

: שכר ברוטו, שנאספו עבור כל פרט הינם הפרמטרים .שקלים חדשים 1,000גבוה ממינימום של  16החודשי ברוטו

 .17מין, גיל ומספר נקודות זיכוי לצורך חישוב מס הכנסה מדויק לכל פרט

אלף  350 -כ  המדגם הסופי כלללהם חסר. שאחד או יותר מפרטי המידע ש נופו נדגמיםמהדגימה השנתית 

 מציג סטטיסטיקה תיאורית למדגם. 1לוח  . בממוצע שנהפרטים ב

 

 18הנתונים בסיס -1 לוח

2014 2013 2012 2011 2010 2009   

 נדגמים 'מס 329,618 375,683 337,582 348,774 381,297 396,913

 גיל ממוצע 40 39 38 37 36 36

 גיל חציוני 38 37 36 35 33 33

 שכר ממוצע  7,496   ₪   7,128   ₪   6,915   ₪   6,976   ₪   7,210   ₪   7,447   ₪ 

 שכר חציוני  5,218   ₪   4,978   ₪   4,811   ₪   4,850   ₪   5,040   ₪   5,250   ₪ 

 שכר שכיח  4,400   ₪   4,102   ₪   3,999   ₪   4,020   ₪   4,172   ₪   4,497   ₪ 

 שכר מינימלי  1,397   ₪   1,358   ₪   1,358   ₪   1,358   ₪   1,358   ₪   1,358   ₪ 

652,192 ₪  723,017 ₪  938,865 ₪  937,869 ₪  671,267 ₪  968,249 ₪  שכר מקסימלי 

76,609 ₪  

 

73,600 ₪  

 

72,069 ₪  

 

70,000 ₪  

 

68,450 ₪  

 

65,192 ₪  

 

 שכר מקסימלי ללא

 ן עליוןאלפיו

     

                                                           
 שנתי ברוטו בחלוקה למספר החודשים שעבד העובד.השכר החודשי ברוטו חושב לפי השכר ה 16
הינו המס הסופי לאחר זיכויים אישיים והטבות  126מכיוון שהמס המחושב בטופס  ,לא אספנו את נתון סכום מס ההכנסה שחויב 17

אסף אלא . סכום ההפקדות לפנסיה גם הוא לא נללא ההטבות מס ההכנסה בסכוםבשלב ראשון אנו מעוניינים  פנסיוניות, בעוד
 חושב בנפרד בהתאם לשכר ברוטו ולתקרות בחוק בכל אחת מהשנים.

 .םחודשייהשכר הינם במונחים  נתוני 18
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ומרוכז ברובו סביב  99-ל 15טווח הגילאים נע בין וגברים,  51% -נשים ו 49%הדגימה בכל אחת מהשנים כללה 

על נתוני הלמ"ס בין לביצענו השוואה בין נתוני המדגם , על מנת לבחון האם המדגם שבידינו מייצג .30-40גילאי 

 .ברוטו תחודשיבסיס עשירוני הכנסה  ההשוואה נעשתה על .19בור כל אחת מהשניםע סקר משקי הביתפי 

 

 הכללית לפי שנים הובאוכלוסייבמדגם חודשית ברוטו  הכנסה עשירוני ה ביןהשווא -2 לוח

 

 

 

הבדלים מובהקים בין המדגם אין עולה כי תוצאות ההשוואה עבור כל אחת מהשנים, מ, 2כפי שניתן לראות בלוח 

נו מייצג את האוכלוסייה הכללית כפי ינראה שהמדגם שביד תוני סקר משקי הבית של הלמ"ס.לבין נשלנו 

  שנבדקה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

  

                                                           
19 https://old.cbs.gov.il 

 גבול עליון 

 לעשירון

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

סקר 

משקי 

 בית

סקר  מדגם

משקי 

 בית

 סקר מדגם

משקי 

 בית

סקר  מדגם

משקי 

 בית

סקר  מדגם

משקי 

 בית

סקר  מדגם

משקי 

 בית

 מדגם

1 2,047 2,109 2,069 1,845 2,248 1,780 1,518 1,874 1,795 1,964 1,527 2,034 

2 3,352 2,937 3,501 2,530 3,633 2,384 3,189 2,435 3,513 2,595 3,456 2,798 

3 4,106 3,691 4,316 3,326 4,454 3,128 4,368 3,157 4,595 3,307 4,519 3,531 

4 4,961 4,400 5,049 4,101 5,153 3,953 5,246 3,998 5,537 4,158 5,562 4,354 

5 5,846 5,218 5,984 4,982 6,130 4,814 6,273 4,855 6,578 5,042 6,707 5,253 

6 6,938 6,305 7,051 6,002 7,260 5,836 7,617 5,901 7,964 6,094 8,114 6,328 

7 8,437 7,900 8,587 7,517 89,100 7,272 9,504 7,299 9,728 7,535 10,098 7,774 

8 10,990 10,442 11,229 10,052 11,464 9,750 12,393 9,720 12,736 10,000 13,289 10,259 

9 16,007 15,649 16,290 15,020 16,891 14,713 18,212 14,765 18,665 15,114 19,347 15,500 

P-value 0.828 0.6401 0.3017 0.4811 0.4575 0.4903 

הכנסה 

 ממוצעת

6,712.45 6,578.45 7,262.36 7,791.8 8,253.53 8,643.5 

 

https://old.cbs.gov.il/


14 
 

  מחקרה מהלך. 2.2

לכלל אוכלוסיית העובדים  להביא לטיוב מנגנון הענקת ההטבות הפנסיוני באופן שוויונימטרת המחקר כאמור, 

הראשון  שלבבכפי שיבואר להלן, לצורך כך, . יל פרישהשל פרטים נוספים למעגל העוני בגולמנוע כניסתם  במשק

פרטים הלבין טבה הנהנים מההפרטים ה הבחנו ביןוהאפקטיביות של הטבות המס מידת את  של המחקר, אמדנו

האם פרטים שמשתכרים מעל קו העוני צפויים  ובחנואת ההכנסה הצפויה בעת פרישה  אמדנוהשני  שלבב .אינםש

ההפקדה הדרושה על מנת להשתכר מעל קו העוני בהתאם לכך, אמדנו את  .י בגיל פרישהלהשתכר מתחת לקו העונ

 .בגיל פרישה

 

 הטבות המס הפנסיוניות של האפקטיביות אמידתראשון:  שלב 2.2.1

. עבור עובדים שאינם מהטבות אלו תליהנוהאפקטיביות של הטבות המס הפנסיוניות תלויה ביכולת העובד 

 זיהינובמסגרת בדיקותינו, . אינן אפקטיביותחסרות תוקף לגביו ות המס, ההטבות הינן מהטבו ליהנותיכולים 

ההטבות, על פי השתייכות מ נהניםפרטים שביחס להמס לסוגיהן  נהנים מהטבותאת הפרטים במדגם שאינם 

  .מגדרו, שיעורם באוכלוסיית המדגם ,הכנסה לעשרוני

 השכר החודשי ברוטו ושבח , 20התאורטי של כל פרט במדגםבכדי לחשב את המס  - תאורטי מס חישוב  .א 

המס  , חושבלאחר מכן. פרט כל שעבד בפועל העבודה חודשי במספר 21ברוטו השנתי השכר תחלוקבאמצעות 

שחושבו לפי הפרטים האישיים המוצגים בהתאם לנקודות הזיכוי  ,השכר החודשי ברוטועל לכל עובד התאורטי 

 רט.בבסיס הנתונים עבור כל פ

חושבו ההפרשות של העובד והמעביד לביטוח פנסיוני המזכות זה  בשלב -  פנסיוניות הפרשות חישוב  .ב

הפרשות המעביד לפנסיה על  6.5% -הפרשות עובד ו 6%בהטבה. נלקחה בחשבון תקרת אחוזי ההפרשה, קרי, 

ההבדל בין תקרת ההפקדה  מנת לחשב את ההטבה המקסימלית המגיעה לכל פרט מהפקדות פנסיוניות )יצוין כי

(. לצורך אמידת ההפרשות 1% -המינימלית לתקרת ההפקדה המקסימלית אינו מהותי כלל ומסתכם ב

 22מהתקרה המקסימלית 7%כערך המינימלי מבין חושבה  הפנסיוניות, הפרשת העובד המזכה בהטבת מס

הפרשת ד כערך המינימלי בין ועבור הפרשות מעבי בפועל,שחושב ההפרשה  בין סכוםהמוגדרת על פי חוק ל

                                                           
( הינו מס סופי לאחר 126המס הנתון בבסיס הנתונים )בטופס ש ששימש במחקר, מאחרנאסף מבסיס הנתונים  לאכאמור, המס  20

וי בעבור הפקדות פנסיוניות. על מנת לאמוד את ההנאה מהטבת המס, יש לחשב את המס ללא ההטבה זיכויים אישיים וזיכ
 הפנסיונית, ולאחר ההטבה הפנסיונית.

 .מספק את השכר השנתי ברוטובסיס הנתונים  21
כפול  (9201בשנת  לחודשש"ח  8,800)תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לעובד בגין הפקדה לקופת גמל  -תקרת הכנסה מזכה 22

. התקרות בהתאם לפקודת מס (. התקרות חושבו לכל שנה במדגם בהתאם לתקרה בחוק באותה שנה7%האחוז המקסימלי לעובד )
 (.47 -א ו45הכנסה )ס' 
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הפקדת המעסיק לפיצויים  הלא הוגבל( 2014-9200בתקופת המדגם )ומאחר  .23התקרה המעביד שחושבה לבין

  .24בתקרה, הטבת המס חושבה על פי סכום ההכנסה ללא תקרה

ב בכדי לחשב את ההנאה מההטבה נערך חישו  -  פנסיוניות הפרשות בגין המס מהטבות ההנאה אמידת  .ג

הטבות מס פנסיוניות. פרטים שעבורם  תכוללהופעם שניה  פנסיוניותמס פעמיים, פעם ראשונה ללא הטבות מס 

כזיכוי  מחושבת העובדהטבת המס הביאה להקטנה של הוצאות המס נהנו מההטבה. הטבת המס בגין הפרשות 

 לפי מחושבת המעביד הפרשותבהטבה )שחושב בשלב הקודם(. הטבת המס בגין  המזכהמסכום  35%ממס של 

בין המס על השכר ברוטו בתוספת להפקדות המעביד לפנסיה  כלהפער בין חישוב המס על השכר ברוטו בתוספת 

א יה לפיצויים המעביד הפרשות בגין המס הטבת. מעל לתקרות הנקובות בחוק בלבדהפקדות המעביד לפנסיה 

 ללאבין המס על השכר ברוטו ל לפיצוייםיד הפער בין חישוב המס על השכר ברוטו בתוספת הפקדות המעב

 :להלןש 3 בלוח מוצגרוט החישוב יפהתוספת של הפקדת המעביד לפיצויים. 

 

 שיטת החישוב לצורך אמידת ההנאה מהטבות מס לכל פרט במדגם -3לוח 

 חישוב מס נטו ללא הטבות חישוב מס נטו עם הטבות

 שכר בסיס

 (2019לשנת ₪  25,683+ שווי גמל מעביד )מעבר לשכר של 

-------------------------- 

 שכר בסיס

 מהשקל הראשון –+ שווי גמל מעביד 

 מהשקל הראשון –+ הפקדה לפיצויים 

----------------------------- 

 שכר עבודה חייב במס שכר עבודה חייב במס

 מס ברוטו לפי מדרגות מס< ┘

 ) נקודות זיכוי וזיכויים אישיים(    

 כוי שווי גמל עובד() זי    

------------------------- 

 מס ברוטו לפי מדרגות מס< ┘

 )נקודות זיכוי וזיכויים אישיים(     

 

--------------------------- 

 פנסיוניות מס הכנסה נטו ללא הטבות מס פנסיוניות מס הכנסה נטו כולל הטבות מס    

 

 

                                                           
 וחצי, פעמיים לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד בעת ההפקדה (ממנה 7.5%עד )תקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל  23

 .התקרות חושבו לכל שנה במדגם בהתאם לתקרה בחוק באותה שנה. (9201בשנת  25,683)שכר ממוצע במשק 
בהתאם ל"חוק ההסדרים" הטבת המס הנ"ל הוגבלה בחקיקה כדלקמן: הפקדות מעביד לקופות גמל לקצבה,  1.1.2017החל מיום  24

כפול משכורת העובד ביום ההפקדה  8.33%)הפקדה בשיעור של על חשבון מרכיב הפיצויים, בסכומים העולים על תקרת הפיצויים 
(  לפי הנמוך(, ייחשבו כהכנסת עבודה החייבת במס בידי העובד, כבר במועד ההפקדה, למעט הפקדות 2019)נכון לשנת ₪  34,000או 

 (.1995כאמור לקרן ותיקה )קופת גמל לקצבה שאושרה לפני שנת 
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 בשלב הרביעי הפרטים במדגם פולחו לאלו - הפנסיונית סהמ מהטבת הנהנים הפרטים פילוח: רביעי שלב

. בכדי לזהות את הפרטים שנהנו או לא נהנו רוני הכנסה ומגדרילפי עש ינם,שאאלו לומהטבות המס נהנים ה

"מס הכנסה נטו כולל הטבות בין מהטבת המס, חושב ההפרש בין "מס הכנסה נטו ללא הטבות מס פנסיוניות" ל

(. פרטים שלא הגיעו לחבות המס לפני ההטבות הפנסיוניות, ו"המס ללא הטבות 3 מס פנסיוניות" )לוח

לא נהנים מהטבות המס הפנסיוניות. לעומת זאת, פרטים שהגיעו לחבות המס נהנו ₪,  0 -פנסיוניות" נאמד ב

 מהטבות המס הפנסיוניות בסכום הנמוך מבין המס לתשלום או ההטבה הפנסיונית. 

 

 דה הדרושה על מנת להשתכר מעל קו העוני בגיל פרישהקההפ דתאמישני:  שלב 2.2.2

עמו  צפוי להביאהמעבר לתזרים הכנסות פנסיוניות בעקבות היציאה לגמלאות  האם בחנובחלק זה של המחקר 

לשם כך, חישבנו את  .25, אל מתחת לקו העונינמצאו מעל קו העוני לפני הפרישהאשר  ,אוכלוסיות מעבר של

עבור כל עשירון מחסכונות פנסיוניים התואמים את החקיקה הממשלתית בדבר שיעור ההכנסה הצפויה 

לשכר המינימום הצפוי בשנת הפרישה עבור כל אחת המינימלי המחויב בחוק. בנוסף, ביצענו חיזוי  החיסכון

נו מדאעל משתנה זמן )שנה(. לסיום,  1977נתוני שכר המינימום משנת , באמצעות רגרסיה של מהשנים שנדגמו

להלן  .ההפקדה החודשית המינימלית הנדרשת על מנת שההכנסה הפנסיונית לא תהיה מתחת לקו העוני את

 פירוט הניתוחים שבוצעו:

, הנדגמים על עבר נתוני ברשותנוהעובדה שאין  לאור -  אמידת ההכנסה הפנסיונית הצפויה בעת פרישה  .א

 :הבאות ההנחות את הנחנו ,במדגםלצורך חישוב הסכום הנצבר בקרן הפנסיה עבור הפרטים 

בדגימה  והנשים ,עד לגיל הפרישה נוספות שנים 35 יעבדו בדגימה הגברים - הפרישה עד עבודה שנות. 1

ובהתאם לכך,  26לשנה 2% בממוצע יגדל השכר -גידול שכר .2 הפרישה עדנוספות שנות עבודה  30 יעבדו

ות יצברו ריבית על בסיס הנחת תשואה כוללת של . ההפקדות הפנסיוני3 ליגד הפנסיונית ההפקדה גובה

, לקצבהלגבי הנחת התשואה במקדמי המרה  12.8.2013לשנה בהתאם לחוזר אגף שוק ההון מיום  4.26%

עמלה מהצבירה. הסכום המצטבר בקרן הפנסיה עבור כל פרט בהתאם להנחות שלעיל  0.5%ובניכוי של 

טבלת מקדמי קצבה לתכנית קצבה לשחושב בהתאם  ,27חולק לפי מקדם אקטוארי חזוי מותאם למגדר

                                                           
י, המתייחס לרמות ההכנסה המינימליות הנדרשות לאדם או משפחה לשם קיום ראוי. אדם או מדד כלכלי חברת הינו 'קו העוני' 25

כמחצית מההכנסה : במדינת ישראל. הגדרתו של קו העוני סך הכנסותיהם נמוך באופן קבוע מקו העוניו במידהמשפחה ייחשבו עניים 
(. 2017דוח מימדי העוני והפערים החברתיים משנת  ;ציוניתמההכנסה הפנויה הח 60%-כמוגדר סיכון לעוני )הפנויה החציונית במשק 

  ישראל מובילה לרעה במדד העוני ביחס למדינות המערב. 2017על פי פרסומי המוסד לביטוח לאומי לשנת 
 בהתאם לגידול השכר הממוצע הנאמד בחברות ציבוריות. בשכר חושבהגידול  26
ישוב גודל הפנסיה נדרשנו ליישום מקדם אקטוארי שונה לנשים ולגברים. מקדם מכיוון שבח ,בניתוחים הבחנו בין נשים לגברים 27

 אקטוארי הוא מספר שבעזרתו "מתרגמים" סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית החיים.
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 סכום, קרי, הצפוי החודשית המשיכה סכום היא המתקבלת התוצאה. 28משלמת ללא הבטחת תוחלת חיים

 .פנסיוני מחיסכון הצפויה החודשית ההכנסה

. 29מההכנסה החציונית 50% -מחושב כ OECDה מדינות בקרב העוני קו - קו העוני בעת פרישה אמידת .ב

 שכר של חיזוי לאחר נאמדה החציונית ההכנסה, ידועה אינה הצפויה החציונית שההכנסה וןמכיו

 בהתאם לכך, קו העוני נאמד באופן הבא:  .המינימום

על  1977. ביצוע חיזוי של שכר המינימום בעת פרישה באמצעות רגרסיה של נתוני שכר המינימום משנת 1

 משתנה הזמן )שנה(:

(1)  εYear +  *1𝛽+  0𝛽=  Minimum wage 

 97%נמצא כי משתנה הזמן מסביר  .השנ – Year.  1977שכר המינימום משנת  – Minimum wageכאשר 

 .1%ברמת מובהקות של  מהשונות של שכר המינימום

שכר המינימום בין . אמידת ההכנסה החציונית בגיל פרישה על פי היחס בין ההכנסה החציונית ל2

 ם. באמצעות נתוני המדג ,עבממוצ

 . חישוב קו העוני באמצעות ההכנסה החציונית. כאמור, קו העוני מוגדר כחצי מהחציון של ההכנסה.3

 לקו מתחת תהיה לא הפנסיונית שההכנסה מנת על הנדרשת המינימלית החודשית ההפקדה אמידת .ג

 ,יההפנס בקרן הדרוש המצטבר הסכום נאמד ,המינימליתעל מנת לאמוד את ההפקדה החודשית  - העוני

פרישה.  בעת הצפוי לקו העוני מעל תעלהההכנסה הפנסיונית  ,הצפוי האקטוארי במקדם יחולק שכאשר

 . 30הראשוןשנאמדו בשלב  הנחותל בהתאם חושבלאחר אמידת הסכום המצטבר, סכום ההפקדה החודשי 

 בהתאם חושבה ,זה בחלקהשלמת ההפקדה לפנסיה לכל עשירון על מנת להשתכר בפרישה מעל קו העוני 

לכל עשירון, לבין סכום ההפקדה המינימלי  31בחוק המינימליים באחוזים לפנסיה ההפקדה סכום בין לפער

הדרוש בכדי להשתכר בפרישה מעל קו העוני שחושב בחלק הקודם. הסכום המלא להשלמה מהמדינה לכל 

ובהשלמה לנשים  בדים השכירים בכל עשירוןעשירון חושב באמצעות הכפלה של אחוז הנשים במספר העו

 גבריםבמספר העובדים השכירים בכל עשירון ובהשלמה ל גבריםבכל עשירון, בתוספת הכפלה של אחוז ה

 בכל עשירון.

                                                           
 בהתאם לפרסומי חברת הביטוח מנורה מבטחים. 28

29chart-icatorrate.htm#ind-https://data.oecd.org/inequality/poverty  
 נאמד בהתאם להנחות אודות שנות עבודה, גידול שכר, ושיעור תשואה שהונחו בשלב הראשון. סכום ההפקדה החודשי 30
על חשבון העובד. לא החשבנו  6%על חשבון המעביד ו 6.5%בחישוב לכל עשירון אחוזי ההפקדה חושבו לפי המינימום בחוק לפנסיה.  31

ן שיתכן והעובד ימשוך במהלך שנות עבודתו או לפני פרישה את סכום הפיצויים ולכן לא ניתן להסתמך את ההפקדה לפיצויים מכיוו
 על הפיצויים בחישוב.
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  ממצאי המחקר. 3

 הפנסיוניותההנאה מהטבות המס בחינת  3.1

 ים מהטבות המס הפנסיוניותהפרטים הנהנ ואפיוןהיקף : הטבות המס הפנסיוניות אפקטיביות בחינת

, הטבות המס אינן ניתנות לכל מתוקף צו הרחבה לביטוח פנסיוני בעוד שכל הפרטים חייבים לחסוך לפנסיה

 . אלא רק לאלו החייבים בתשלום מס הפרטים,

מציגים את מספר הפרטים באוכלוסיית המדגם שנהנו מהטבות המס בגין ההפרשות לביטוח  1וציור  4לוח 

נהנה מהטבת  (לאפרט ש)הכנסה.  רוניילפי עש, 2014ואת מספר הפרטים שלא נהנו מהטבות אלה בשנת פנסיוני 

זהות מבחינה  2009-2014שנים ההתוצאות עבור נציין ש אפס. (-)שווה ל -גבוהה ממי שהטבת המס שלו המס הוא 

 בגוף המאמר.  2014ולכן הסתפקנו בהצגת התוצאות לשנת איכותית 

 

 2014בשנת  לפנסיההפרשות  בגיןהפרטים במדגם שנהנו מהטבות המס  -1וציור  4לוח 

 1ציור                                                                                                             4לוח                   

 נהנה לא נהנה עשירון

 0 38,420 עשירון ראשון

 0 40,025 עשירון שני

 0 42,288 עשירון שלישי

 0 41,256 עשירון רביעי

 18,451 22,764 עשירון חמישי

 39,726 0 עשירון שישי

 40,248 0 עשירון שביעי

 38,654 0 עשירון שמיני

 37,825 0 עשירון תשיעי

 37,256 0 עשירון עשירי

 212,160 184,753 סה"כ

 53.45% 46.55% באחוזים

 

 

פרשות העובד והמעביד הטבות המס בגין המ הנאה מלאהעולה כי  1ציור בו 4מהממצאים המוצגים בלוח 

מהטבות  ניםנה םכלל אינ רביעיעד ה ומעלה. לעומת זאת, העשירון הראשון ישיהחל מהעשירון הש מתמתקיי
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כשבוחנים את שיעור  מההטבות. יםנהנמהפרטים  55% ,העשירון החמישימתוך  .הפקדות לפנסיההמס בגין 

 53.45% -עולה כישנהנו מהטבות המס הפנסיוניות לעומת אלו שלא,  אוכלוסיית המדגם כללהפרטים מתוך 

, ההאוכלוסיי, עבור כמעט מחצית כלומר. ם מההטבהמהפרטים אינם נהני 46.55% -ונהנים במדגם מהפרטים 

 .הטבות המס הפנסיוניות כלל אינן רלוונטיות, מרוכזת בעשירונים הנמוכיםה

 בגין הפרשות לביטוח פנסיונימציגים את מספר הפרטים באוכלוסיית המדגם שנהנו מהטבות המס  2וציור  5לוח 

 . מגדרי שיוךי , לפ2014בהשוואה לאלו שלא נהנו מהטבות אלה בשנת 

 

 2014בקרב גברים לעומת נשים בשנת  בגין הפרשות לביטוח פנסיוניההנאה מהטבות המס  -5לוח 

 סה"כ נהנו לא נהנו מגדר

 194,487 38.39% 74,662 61.61% 119,825 נשים

 202,426 67.93% 137,498 32.07% 64,928 גברים

 396,913 53.45% 212,160 46.55% 184,753 סה"כ

 

 

 2014ההנאה מהטבות המס בגין הפרשות לביטוח פנסיוני בקרב גברים לעומת נשים בשנת  -2ציור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפרשות לביטוח שיעור הפרטים שנהנו מהטבת המס בגין ניתן לראות כי  2ציור בו 5מהממצאים המוצגים בלוח 

מההטבה  מרבית מהפרטים שאינם נהניםכלומר, בקרב נשים.  39.39%בקרב גברים לעומת  67.9% פנסיוני הינו

הן נשים. תוצאות אלו מצביעות על קיום אינטגרציה הפוכה בהנאה מהטבות המס הפנסיוניות בקרב גברים 

 שים.ונ
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מבחן חי בריבוע ומדד קרמר לבדיקת קשר  נערך ,של התוצאות ת הסטטיסטיתמובהקוהבכדי לבחון את      

מהטבות המס הנאה בין קשר ל ביחסהממצאים עבור ההנאה מהטבות המס בגין הפרשות לפנסיה  בין משתנים.

השתייכות ה מההטבות לביחס לקשר בין ההנארמת הכנסה של הפרט )לפי עשירוני הכנסה( והפנסיוניות ו

 .32 1%ברמת מובהקות של הינם מובהקים סטטיסטית  המגדרית של הפרט

כמחצית להממצאים לעיל משקפים אי רלוונטיות של מערכת הטבות המס הנוכחית לבני המעמד הנמוך ו     

במחצית  מעמד הביניים. למעשה, כמחצית מהאוכלוסייה לא נהנית מהטבת המס, ובאופן אבסורדי מדוברמבני 

 בחנו הבאבשלב . חיסכון לפנסיהההגדלת שיסייע לה בתמריץ אפשרי או ל , הנזקקת להקלות במסהענייה יותר

הפרטים שאינם נהנים מהטבות המס הינם הפרטים  האם על מנת לבדוקההכנסה הצפויה מול קו העוני את 

 .שבעת פרישה הכנסתם יורדת מתחת לקו העוני

 

 קו העוניל ביחסבעת פרישה  אמידת ההכנסה הצפויה  3.2

האם  בקשנו לבחוןנהנים מהטבות המס לפי עשירוני הכנסה ומגדר, שאינם הפרטים שנהנים או בתום פילוח 

לצורך . ל העוניגיגרום לפרטים נוספים להיכנס למע ,המעבר לתזרים הכנסות פנסיוני בעקבות היציאה לגמלאות

 ,רגרסיה לשכר המינימום באמצעות ,פוי במועד הפרישה התיאורטיקו העוני הצל חיזויבצענו בשלב הראשון כך, 

 משנות המדגם. בור כל אחת ע 1977כפונקציה של השנים ונתוני שכר המינימום משנת 

מהשונות של שכר  97%כלומר, שנת החישוב מסבירה  .97%השונות המוסברת היא כ  יתכי פרופורצינמצא 

הכנסה בין ההחציונית חושבה בהתאם ליחס בין שכר המינימום ל ההכנסה .1%33ברמת מובהקות של  המינימום

  ולבסוף קו העוני חושב חצי מההכנסה החציוניות. 2009-2014שנים ין הבאמצעות המדגם ב ההחציונית שחושב

ההכנסה הצפויה מחסכונות פנסיוניים התואמים את החקיקה הממשלתית  עבור כל עשירוןחושבה בשלב השני, 

גברים מכיוון בין בין נשים לנערכו תוך הבחנה הניתוחים  .המינימלי המחויב בחוקיסכון בדבר שיעור הח

שנות יתרת על פני קרן הפנסיה המצטברת שונה לנשים ולגברים.  34מקדם אקטוארי קייםגודל הפנסיה  שבחישוב

 ,35ריבית כנהוגת עתידיות ביחס לגיל הממוצע ועד לגיל פרישה )בהבחנה בין גברים ונשים(, כולל צבירעבודה 

סכום ההכנסה החודשית הצפויה מחיסכון  בכדי לקבל את  36לפי מקדם אקטוארי חזוי מותאם למגדרולקה ח

 פנסיוני. 

                                                           
 .'א בנספח בתוצאות כמובא 32
 .'ב בנספחכמובא הרגרסיה  תוצאותראו  33
 ית לשארית החיים.מספר שבעזרתו "מתרגמים" סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודש הינומקדם אקטוארי  34
התשואה  לגבי הנחת 12.8.2013לשנה בהתאם לחוזר אגף שוק ההון מיום  4.26%החישוב בוצע על בסיס הנחת תשואה כוללת של  35

 עמלה מהצבירה. 0.5%במקדמי המרה לקצבה ובניכוי של 
 .(ח מנורה מבטחיםפרסומי חברת הביטו) על פי טבלת מקדמי קצבה לתכנית קצבה משלמת ללא הבטחת תוחלת חיים 36
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, בין סכומי המשיכה הצפויה מקרן הפנסיה לאחר פרישה לגובה השכר בהווה, לפי עשירונים ,השוואהמציג  6לוח 

לעומת ההשתכרות  ,2014שתכרות מתחת לקו העוני בשנת הממחישים את ה 4וציור  3ציור  .2014עבור שנת 

 .ג'מוצגות בנספח  2009-2014שנים משיכה צפויה מקרן פנסיה להתוצאות למתחת לקו העוני העת פרישה. 

 

 2014 נתמשיכה צפויה מקרן הפנסיה מול הכנסה חודשית ברוטו בהווה לש  - 6לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בין שלושה  לרדת עשויה כי בעקבות הירידה הצפויה בהכנסה בגיל פרישה, ההכנסה של הפרטים עולה 6מלוח 

העשירונים הראשונים נמצאים בצמוד לקו שני  2014כלומר, בשנת  .לארבעה עשירונים נוספים מתחת לקו העוני

 נשיםצפוי כי במועד הפרישה הממוצע של הנבדקים באותה השנה, . העוני קרי, מתחת לקו העוני או בסיכון לעוני

מתחת לקו העוני בהנחה שהתקבול מקרן הפנסיה הוא מקור יהיו  1-5 בעשירוניםוגברים  1-7 בעשירונים

 כל השנים. לאורך זו מופיעה באופן עקבי ההכנסה היחידי של הנבדקים. מגמה 

 

2014 

 גברים נשים  

ה משיכ שכר נוכחי עשירון

 צפויה

משיכה  שכר נוכחי

 צפויה

1 1,587 1,385 2,610 2,391 

2 2,210 1,930 3,635 3,330 

3 2,778 2,425 4,569 4,185 

4 3,311 2,891 5,445 4,988 

5 3,926 3,429 6,458 5,916 

6 4,744 4,142 7,803 7,148 

7 5,945 5,191 9,778 8,957 

8 7,858 6,862 12,924 11,839 

9 11,776 10,283 19,369 17,744 

10* 49,060 42,840 80,691 73,918 

קו 

 העוני

2,625 5,828 2,625 5,828 
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בסיכון גבוה יותר לעוני בעת  אשר נמצאות נשיםבולטת בקרב ה ,בתוצאות מגמה ברורה נוספת שניתן לזהות

פחות  משתכרותשנים, מספר נמוך יותר של עובדות . ניתן לנמק זאת בכך שהן מגברים בשונה ,הפרישה לגמלאות

בתקבול פנסיוני נמוך יותר באופן  . הנסיבות הללו מסתכמותבוה יותרוהמקדם האקטוארי שלהן ג מגברים

 משמעותי מזה של הגברים.

 

 2014בשנת וני הע קוהשתכרות מתחת ל – 3 ציור

 

 

 

 לפי עשירוני הכנסה פרישהעת שתכרות צפויה מתחת לקו העוני בה -4ציור 

 

     

מציג את ההשתכרות מתחת לקו העוני  4(, וציור 2014מציג את ההשתכרות מתחת לקו העוני היום )בשנת  3ציור 

 נמנית עלישראל , (2017) אומיהביטוח הלדוח העוני של תבסס על ובה כפי שנאמר לעילהצפויה בעת פרישה. 

מכלל המשפחות העניות בישראל הן משפחות  שכמחצית על אף ,OECD-ין מדינות ההמדינות העניות ביותר ב
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אך עדיין לא עומדים במקום עבודה ומתאמצים להשתכר בכבוד,  שרוב העניים בישראל מחזיקים משמע. עובדות

 בה בעת, .צפויה מתחת לקו העוני בעת פרישהמציג את ההשתכרות הה 4ציור ביטוי מובהק לכך מובא ב. ברף

צפויים להשתכר מתחת לקו וחוסכים לפנסיה ומשתכרים מעל קו העוני פרטים רבים שמחזיקים במקום עבודה 

  .תםבעת פריש העוני

בחישוב זה לא נלקחה בחשבון קצבת הזקנה השייכת לרובד הראשון של מערכת הפנסיה בישראל נציין ש     

לבחון את קצבת הפנסיה אל מול  שלנו בבחירה נעוצה לכך הסיבה .37ומשולמת באמצעות המוסד לביטוח לאומי

כך  ,כאשר המטרה היא לא להימצא בגבולות הקו אלא לעלות מעל הקו .תרהעוני שהוא הבסיס הנמוך ביו קו

בצריכה  תאפייןמ גיל הפרישהבעת פרישה. כמו כן,  שינויים רגולטוריםשלא יהיה חשש לרדת מתחת לקו העוני ב

 מקבלים תמיכה לשירותים אלו מהמדינה.הרבים מהגמלאים בקרב מוגברת של שירותים רפואיים וסיעודיים 

מעל קו העוני לפני התשלומים הבסיסיים של ביטוח לאומי. ימצאו שהתקבולים הפנסיונים  לחתור לכךיש , לכן

סכומים שהמדינה מקצה ביחס לנבחנה  ,בדיקת ההכנסה הצפויה מהרובד השני של הפרטים באוכלוסייה

 זאת במטרה .להטבות פנסיוניות תוך ניסיון לבצע חישוב מחדש של הטבות המס בצורה של תשלומי העברה

מעל אל פרטים נוספים יעלו להביא לשוויון באופן חלוקת תקצוב ההטבות הפנסיונית בתקציב המדינה. מכאן ש

קצבת הזקנה תוכל להוות תקציב נוסף  או אזלאומי. הביטוח קצבאות הקו העוני בעת פרישה ללא הסתמכות על 

 למחיה.הנדרשת  כהכנסה בסיסיתבעת זקנה ולא מגוונים לצרכים 

 

 אמידת ההפקדה החודשית המינימלית על מנת שההכנסה הפנסיונית לא תהיה מתחת לקו העוני 3.3

המינימלי הדרוש עבור כל אחת מהשנים המדויק סכום ההפקדה , חושב 6בהתאם לתוצאות שהתקבלו בלוח 

 הינההתוצאה שהתקבלה . מתחת לקו העוני תרדשההכנסה הפנסיונית בגיל פרישה לא  מנת על .בהתאמה

סכום ההכנסה הנדרש בכדי להגיע להפקדה מינימלית  לגברים.₪  803-לנשים וכ₪  866-הפקדה מינימלית של כ

כי  6ניתן לראות בהתאם ללוח  .38לגברים 6,500 -לנשים וכ 7,000 -כעומד ע"ס זו בהתאם להוראות החוק כיום 

לא ירדו מתחת לקו העוני בעת פרישה. פרטים הנמצאים בעשירונים מעל הכנסה זו )לגברים ולנשים בהתאמה( 

הפקדות חודשיות לפרטים שצפויים  דרשנה השלמתיתמעל קו העוני, השתכרות הפרטים על מנת לאפשר לכל 

 מוהפקדותיו לפנסיה הסתכגובה ההשלמה  לכל עשירון ש חושבלהשתכר מתחת לקו העוני בגיל פרישה. לשם כך 

  .על קו העוני בעת פרישהמעל מנת להעבירו מההפקדה הממוצעת בפחות 

                                                           
 .ומותנת בעמידה בתנאי הזכאות לה 1,554₪סכום הקצבה הבסיסית החודשית ליחיד עומדת ע"ס  37

https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Conditions_of_eligibility/Pages/default.aspx 
 12.5%מהשכר ברוטו עובד לפנסיה. סה"כ  6%מהשכר ברוטו מעביד לפנסיה ו  6.5%כיום האחוזים המינימליים על פי חוק הן  38

 6,424=803/0.125 6,928=866/0.125בהתאם לחישוב 

https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Conditions_of_eligibility/Pages/default.aspx
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 פרישהמעל קו העוני בעת  כל הפרטיםשל לצורך השתכרות ההפרשה הפנסיוניות  השלמתאמידת  3.4

פרטים הנמצאים בעשירונים מתחת לסכום הנדרש להפקדה עבור בכדי לחשב את השלמת ההפרשה לפנסיה 

 הנוכחי של הגברים והנשים לכל שנההשתמשנו בשכר  ,גברים( 6,500-נשים וכ 7,000 -מינימלית שחושב )כ

פער בין הסכום להפקדה מינימלית בהתאם להשלמת ההפרשה חושבה  ופיצלנו לעשרוני הכנסה בהתאם למדגם.

לוחות בהתבסס על העובדים השכירים בכל עשירון בדקנו את מספר לבין השכר הממוצע לעשירון. לאחר מכן 

העובדים נשים במספר בין א נעשתה הבחנה בין גברים לשל. מכיוון 2014שנת להלמ"ס לעובדים שכירים 

שכלל אחוז הגברים והנשים השכירים בכל שנה באמצעות המדגם במחקר הבחנו בין השכירים בלוחות הלמ"ס, 

. השכר החודשי חושב בממוצע לכל עשירון על מנת לחשב את סכום ההשלמה הקרוב נשים 49%גברים ו 51% -כ

 39אחוזים המינימליים בחוקביה חושבה בהתאם לפער בין סכום ההפקדה לפנסיה . השלמת ההפרשה לפנסביותר

(. 803וגברים  866)נשים  המינימלי הדרוש בכדי להשתכר בפרישה מעל קו העונילכל עשירון לבין סכום ההפקדה 

הסכום המלא להשלמה מהמדינה לכל עשירון חושב באמצעות הכפלה של אחוז הנשים במספר העובדים 

במספר העובדים  גבריםהכפלה של אחוז הם בכל עשירון ובהשלמה לנשים בכל עשירון, בתוספת השכירי

. חישובים 2014הינו לשנת  7. החישוב מוצג להלן בלוח בכל עשירון גבריםהשכירים בכל עשירון ובהשלמה ל

 והתקבלו תוצאות דומות. 2009-2014נערכו לכל השנים במחקר זהים 

 

 פרישה בעת לצורך השתכרות מעל קו העוניפרשה לפנסיה לכל עשירון חישוב השלמת הה -7לוח 

                                                           
על חשבון העובד. לא החשבנו  6%ל חשבון המעביד וע 6.5%בחישוב לכל עשירון אחוזי ההפקדה חושבו לפי המינימום בחוק לפנסיה.  39

את ההפקדה לפיצויים מכיוון שיתכן והעובד ימשוך במהלך שנות עבודתו או לפני פרישה את סכום הפיצויים ולכן לא ניתן להסתמך 
 על הפיצויים בחישוב.

שכר  עשירון
חודשי 
גברים 
בשנת 

2014 

הפקדה 
חודשית 
לפנסיה 

לפי 
מינימום 

 6%עובד 
ומעביד  

6.5% 

השלמת 
הפקדה 
לסכום 

 803של 
 ₪  

 רשכ
חודשי 
נשים 
 2014בשנת 

הפקדה 
חודשית 
לפנסיה 

לפי 
מינימום 

 6%עובד 
ומעביד  

6.5% 

מת השל
הפקדה 
לסכום 

 866 של 
 ₪ 

שכירים 
לכל 

עשירון 
באלפי 

₪ 

השלמה 
לכל 

עשירון 
באלפי 

₪ 

1 2,610 326 477 1,587 198 668 308.9 176,159 

2 3,635 454 349 2,210 276 590 308.9 144,187 

3 4,569 571 232 2,778 347 519 308.9 115,048 
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, ההשלמה הדרושה מהמדינה על מנת להבטיח שכל העובדים השכירים ישתכרו מעל 7כפי שניתן לראות בלוח 

תוצאות אלו מחזקות את הצורך ₪. אלפי  7,677,900בחודש ובשנה ₪  לפיא 639,825 קו העוני בפרישה היא

לא ימצאו מתחת לקו העוני החזוי במועד על מנת שהנמוכים  םעשירונילהעניק הטבות פנסיוניות לפרטים ב

נדגיש כי המדגם כלל  .צמצום פערים חברתייםשם לו פרישתם מבלי להיות תלויים בתמיכה כלכלית חיצונית

נתונים עבור השכר של עובדים שכירים בלבד. בהתאם לכך חישוב ההפרשות והמנגנון החלופי נערך בהתאם 

ני הכנסה  לעובדים שכירים שהתקבל מהלמ"ס. הפרטים באוכלוסייה מחולקים לעובדים שכירים ללוח של עשרו

סקרי הלמ"ס, בהתבסס על אך  .ועצמאיים. בלמ"ס לא קיים לוח לחלוקה של עשירוני הכנסה לעצמאים

ם יטיב עם כל העובדיהמנגנון החלופי מעל שכירים. בהתאם לכך,  15% -התפלגות הכנסות העצמאים היא כ

 .והעצמאיםבמשק השכירים 

 

 למנגנון הטבות המס הפנסיוניות הקיים הצעת מנגנון חלופי  3.5

ועל ירידה  ,(המהאוכלוסיי 50% -המעידים על שיעור הנאה נמוך מהטבות המס הפנסיוניות )כהממצאים לאור  

הטבות כי מודל  ים, אנו מסיק, כפי שחושב לעילצפויה ברמת החיים של פרטים רבים עם הגעתם לגיל פנסיה

 כאשר החיסכון אלהכספים רבים שהמדינה מקצה להטבות מס נראה ש .הקיים כיום אינו יעילהמס הפנסיוניות 

אינם , אשר ממילא ומעלה ם, מועברים רק לפרטים במעמד הבינייחוקל בכל מקרה בהתאםהפנסיוני מחויב 

  נמצאים בחשש לעוני בעת פרישה.

4 5,445 681 122 3,311 414 452 308.9 87,713 

5 6,458 807 0 3,926 491 375 308.9 56,798 

6 7,803 975 0 4,744 593 273 308.9 41,322 

7 9,778 1,222 0 5,945 743 123 308.9 18,598 

8 12,924 1,616 0 7,858 982 0 308.9 0 

9 19,369 2,421 0 11,776 1,472 0 308.9 0 

10 80,691 10,086 0 49,060 6,133 0 308.9 0 

 639,825 3,089 2,999   93,195 1,180     סה"כ
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המוצע מבקש לחתור . המודל ההפקדה בשלב הפנסיוניות הטבות המסל חלופידל מואנו מבקשים להציע       

בתקציב המתפנה מביטול , וכחלופה להשתמש הטבות המס הפנסיוניות המוענקות בשלב ההפקדהחלק מ לביטול

החלפת הטבות המס  .הטבות שיווניות לכל הפרטים במדינה בצורה של חיסכון פנסיוני להענקת, ההטבות

האחת, הענקת התקציב הפנסיוני  :י מטרותתת במענק פנסיוני עתידי ושיווני לכל הפרטים עונה על שהפנסיוניו

באופן שיווני לכל הפרטים במדינה ולא רק לפרטים החייבים במס )"מענק פנסיוני" ולא "הטבת מס"(. בחלופה 

מוענקת באופן הת זקנה בדומה לקצב ,לא תלות בגובה השכרלזו, המענק יתקבל באופן שיווני לכל הפרטים ו

לזכות על מנת . שנייה, הגדלת החיסכון הפנסיוני וצמצום העוני בגיל פרישהמטרה השיווני וללא תלות בשכר. ה

תפקיד לקופת עצמאי( והמדינה כקופת פנסיה פעילה )כעובד שכיר או  להחזיק, הפרט צריך במענק מהמדינה

  .מענק חודשי שיפתח רק בעת פרישה פרטהפנסיה של ה

את שבנו יוחאת סכום הטבות המס המוענקות כיום בשלב ההפקדה,  ,באמצעות המדגםאמדנו הבאים בפרקים 

איננו לחיסכון הפנסיוני שתוענק לכל פרט כתוצאה מהחלפת הטבות המס במענק פנסיוני. נדגיש כי  תהתוספ

צום תקרת הטבות המס הצעה לצמ .40ניכוי לשנות את הטבות המס בשלב ההפקדה הניתנות בדרך של ממליצים

להפחית את הטבות  . לשיטתם, יש(2017של אחדות וסטרבצ'ינסקי )ם עבור הפקדות המעביד הוצגה במחקר

בתגובה לכך נטען כי מערכת המיסוי בישראל . כוי" על הפרשות עצמאיות של השכירהמס הניתנות בדרך של "ני

הטבות מס עבור העשירונים העליונים עשוי  היא מלכתחילה פרוגרסיבית ביחס למדינות אחרות, כך שביטול

 חיצותה מוטלת בספק. נולהפוך את המערכת לפרוגרסיבית עוד יותר, 

בהשארת ההטבות הניתנות בדרך של ניכוי תומכת חלופה המיטבית, כפי שתוצג בהמשך חיבור זה, הלשיטתנו, 

אופייה של מערכת המיסוי לפרטים שחוסכים מעל האחוזים הנקובים בחוק משתי סיבות: האחת נעוצה ב

בישראל אשר ממילא פרוגרסיבית באופן יחסי למדינות אחרות, ולכן פרטים שיחסכו מעבר לתקרות החוק ייהנו 

מההטבה של ניכוי כהפחתה משכרם. הסיבה השנייה, הטבה זו אכן מעודדת חיסכון מאחר ומוענקת רק לפרטים 

ומגדילה את החיסכון ני פנסיו חיסכון מעודדתהטבת המס אכן זה רה במק, שחוסכים מעל לתקרות החוק

  .41חוקה תקרותמעל הפנסיוני 

במטרה  הקצבה של המשיכה או הצבירה בשלב ולא השינויים המוצעים הינם בשלב ההפקדה בלבדלסיכום, 

, ולחלק את הכספים המוקצים בשלב זה בצורה שיווניות להבטיח הכנסה נאותה אחרי הפרישה ,לעודד חיסכון

 . לפנסיהבשלב ההפקדה  מצריכה מיקודמטרה זו החתירה למימוש  .לכל הפרטים

                                                           
 .חוק פי על ביםהמחוי לאחוזים מעבר עצמאי באופן לפנסיה שמפקידים לפרטים הניתנות להטבות הכוונה 40
 בישראל  משתייכים לעשירונים הגבוהים יותר של הכנסה. מערכת המיסוי ,חוקבלרוב, הפרטים החוסכים מעל לתקרות הקבועות  41

 היא פרוגרסיבית במובן שהעשירונים העליונים משלמים שיעורי מס גבוהים יחסית לעשירונים התחתונים.
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 חיסכון פנסיוניב בשלב ההפקדה העובד הפרשותעבור  החלפת הטבת המס 3.6

כזיכוי ממס בשלב הניתנות כיום  ,ההטבות הפנסיוניות מהטבות מס את הפלטפורמה המוצעת מבקשת להמיר

בצורה ( גם אלו שאינם חייבים במס הכנסה)הפרטים  לכל הניתנותלהטבות ההפקדה לפרטים החייבים במס, 

יזכו להטבה בצורת קופת חיסכון שתפתח בבנק או בחברת  ,פרטים החוסכים לפנסיה, כאמור .של חיסכון חודשי

יופקדו  סכומי ההטבה הטבת המס,מכיום  נהניםעבור הפרטים שגם העובד.  ו שלבחירתל התאםב ,ביטוח

שתפתח למשיכה רק בגיל פרישה במקביל למשיכת התקבולים  המדינה בקופת חיסכון פנסיוניתעל ידי בעבורם 

היא  ,ה(את ההכנסה הפנוי להמס מגדיה הטבת. כך, במקום שההטבה תהיה נזילה בעבורם היום )הפנסיונים

פרטים הפנסיה של ה מיאת סכו ומגדיל ,מתאפיין בשוויוניותחדש המודל הלדידנו, . תישמר להם כחסכון לפנסיה

 בעת פרישה. 

חישוב ערכנו  העלות למדינה בהשוואה למצב כיום,תעמוד בדרישה של אי הגדלת ההטבה המוצעת בכדי ש      

על י ממס בשלב ההפקדה לפרטים שנהנים מההטבה. מדויק של הסכום שמוענק כהטבות מס בצורה של זיכו

. בכל סהלמ" לעשרוניבהתאם  פי הכנסתםהפרטים במדגם חולקו ל ,מנת לחשב את הסכום המדויק של ההטבה

מהו הזיכוי ממס המקסימלי המתקבל מהטבת המס באמצעות המדגם, במדויק לכל פרט  חןעשירון נב

  .42הפנסיונית

 .8האחרונה(.  התוצאות מוצגות להלן בלוח  המדגםשנת ) 201443החישוב נערך לשנת 

 

  

                                                           
 מההכנסה עד תקרת הכנסה מזכה של  6%לתקרות המינימליות הקבועות בחוק )כפי שנאמר לעיל, הטבת המס חושבה בהתאם  42

 (.2014נכון לשנת  8,700
  , התקרות והעשירונים יתואמו בהתאם ויתקבלו תוצאות זהות. החישוב של המודל נערך לשנת 2019המסקנות זהות גם בשנת  43

עשירונים שנהנים מההטבה. אחוז ההפקדה המקסימלי החישובים במחקר בכדי להשתמש בתוצאות המדויקות אודות הפיצול ל
 .2019עד  2014ותקרת הכנסה מזכה לא ישתנו משנת 
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 2014אמידת סכום הטבת המס המתקבלת כזיכוי ממס המוענקת לשנת  -8לוח 

 

חודשי  שכר עשירון

לעשירון לפי 

 למ"סה

הזיכוי 

המתקבל 

 לחודש כיום

 לכל עשירון

פרטים בכל 

עשירון לפי 

 הלמ"ס

 באלפים

סכום 

 ההטבה

 לחודש

 ₪באלפי 

1 1,527 0 308.9 0 

2 3,456 0 308.9 0 

3 4,519 0 308.9 0 

4 5,562 0 308.9 0 

5 6,707 135 308.9 41,702 

6 8,114 159 308.9 49,115 

7 10,098 213 308.9 65,796 

8 13,289 213 308.9 65,796 

9 19,347 213 308.9 65,796 

10   213 308.9 65,796 

 3,536,905 3,089.0 1,145   סה"כ

 

 

ומספר  3,536,905הינו ₪  סכום המוענק כהטבה בזיכוי ממס בחודש באלפיהבלוח שלעיל, ניתן לראות כפי ש

 ,, במידה ונרצה להעניק את הטבת המס בצורה שיווניות לכלל הפרטיםכך .באלפים 3,089 הכולל הואהפרטים 

 5,400-היא כ, 7כפי שהוצג לעיל בלוח  והתקרה המזכה בהטבה, בחודש₪  114.5תעמוד ע"ס ההטבה לכל פרט 

 ₪. 114.5הטבת המס תוחלף למענק פנסיוני שיוענק לכל הפרטים בעלי חיסכון פנסיוני בסכום של , ה בעתב .₪44

 1-4וגברים הנמצאים בעשירונים  1-7בעשירונים  ותנשים הנמצא ,7לאחר הצעה זו, ניתן לראות בהתאם ללוח 

יתקרבו  7ונשים בעשירון  4ון . גברים בעשיראך בפער צמוד יותר בעת פרישה, עדיין ישתכרו מתחת לקו העוני

יתקבלו בצורה של  ,תשלומי העברהבהחלפת הזיכוי ממס הניתן כיום על מנת שלאור זאת,  מאוד לקו העוני.

מאחר אך  .םלהגדיללכאורה יש  ,ימוקמו מעל קו העוני בגיל פרישה וכל הפרטיםחיסכון פנסיוני באופן שיווני 

                                                           
 5,452= 0.35/60.0/114.5החישוב נערך באמצעות חלוקה של סכום ההטבה בתקרה המקסימלית להפקדה ואחוז הזיכוי:  44
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 ,פרישה בגיל העוני קו מעל ישתכרו שהפרטיםאלא , תות פנסיוניוהתקציב המוענק להטבוהשאיפה אינה הגדלת 

  .פיצוייםלשל הטבות המס המתקבלות מהפקדות המעביד לפנסיה ו ערכנו בחינה מחודשת

 

 הקטנת תקרת הטבת המס בעבור הפרשות המעביד לפנסיה לצורך חלוקה מחדש 3.7

קו  מעלהפרטים  במטרה להביא להשתכרות להשלים סכומים נוספיםצורך יש  עדיין, מחדש החלוקה למרות

טבות הפנסיוניות המתקבלות בעבור הפרשות המעביד החלוקה מחדש של ה ההעוני בגיל פרישה. לשם כך, הוצע

כי אין הפרשות המעביד לפנסיה מתקבלת בשלב ההפקדה וקובעת  בגין לפנסיה. כפי שנאמר לעיל, הטבת המס

 .45התקרות המותרות להפרשה רשות המעביד לפנסיה עדבמס בעבור הפ חיוב

ולחלק  ,בחלק זה הינה להפחית את תקרת ההטבה לפעמיים שכר ממוצע במשק במקום פעמיים וחצי ההצעה     

ותקרת  במידה באמצעות תשלומי העברה.את הסכום שהופחת מההטבה כהשלמת הפקדה לכל הפרטים 

העשירונים  ,(2014 בשנת₪  17,910שכר ממוצע ) לפעמיים( 2014שנת ב₪  22,338מפעמיים וחצי )ההכנסה תופחת 

בטווח של . הפרטים בעשירון התשיעי משתכרים והעשיריהעשירון התשיעי  הינם ההטבהמצמצום שיפגעו 

( לבין מוצעת, פעמיים שכר ממוצע ה)התקר ₪ 17,910כלומר, רק פרטים שמשתכרים בין . ₪ 13,289-19,345

 ₪ 17,910בין  המשתכריםפרטים  ,ובעשירון העשירי, יפגעו מצמצום ההטבהעשירון תשיעי( )גבול  ₪ 19,347

יפגעו מצמצום ההטבה. מכיוון שהשכר המבוטח של כל פרט שונה, )תקרה חדשה( ₪  22,338 )תקרה ישנה( לבין

א כי ונמצ ,מהעשירון התשיעי והעשירי ם שמופחת מההטבהונערך חישוב מדויק באמצעות המדגם של הסכ

הסכום שמופחת  ובעשירון העשירי בחודש, בממוצע 250₪הוא  הסכום שמופחת מההטבהעשירון התשיעי ב

 הינו זו להצעה בהתאם שתבוטל המס הטבת סכוםבחודש. בממוצע ₪  1780הוא  ויחויב במס מההטבה

 בכל שיווני פןבאו באוכלוסייה הפרטים לכל מחדש לחלק נציע שבוטל הסכום את. לחודש ₪ 2,030=1,780+250

לביטול הטבת הזיכוי ממס  כחלופה. 226=2,260/10 הוא עשירון בכל פרט לכל שיחולק הסכום. העשירונים

בעבור ₪  ₪115 ) 341בעל חיסכון פנסיוני במצטבר עוד וצמצום הטבת המעביד לפנסיה, המדינה תפקיד לכל פרט 

פקדות המעביד לפעמיים שכר ממוצע במקום בעבור הקטנת התקרה להטבת המס מה₪  226ביטול הזיכוי ממס ו

 .9פעמיים וחצי(. התוצאות מוצגות להלן בלוח 

 

  

                                                           
 7% עומד על ( ואחוז ההפרשה המקסימלי2014לשנת )נכון ₪  22,338 ,התקרה להפרשה היא פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק 45

 .לפנסיה
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 קו העוני לאחר חלוקה מחדש של הטבות המס – 9 לוח

 

 

בכל עשירון שישתכרו בעת פרישה מעל קו העוני לפי ההצעה לעדכון הטבות המס מציג את הפרטים  9וח ל

ולאחריה. ניתן לראות כי לאחר ההצעה להחלפת הטבות המס מהפרשות העובד, ולהקטנת הטבת המס  

נשים לקו העוני.  צמודכאשר עשירון השני , ישתכרו מתחת לקו העוני 1-2רונים מהפרשות המעביד, גברים בעשי

לעלות מעל קו נוספים שלושה עשירונים לכ עשויה לסייעהצעה זו  .ישתכרו מתחת לקו העוני 1-5נים ובעשיר

כך  ,לכלל הפרטים יונשווילחלק את הכספים שבוטלו או צומצמו באופן  הצעה זו מבקשת גםהעוני בעת פרישה. 

זה לא הצענו לצמצם את הטבת שגם העשירונים הגבוהים שהפסידו את ההטבה ייהנו מהחלוקה מחדש. בחלק 

יתכן מצב בו העובד יסיים והמס בגין הפקדות המעביד לפיצויים. כספי הפיצויים לא בהכרח יגיעו לידי העובד, 

ולכן התקרה בחוק חושבה רק עבור מעביד המפקיד מעל לתקרות  ,בפיצויים נסיבות שאינן מזכותבהעסקה 

 החוק. 

  

שכר  עשירון
חודשי 
גברים 
בשנת 

2014 

השלמת 
הפקדה 
מעל קו 

העוני 
 גברים

סכום 
שיושלם 

לאחר 
החלפת 
הטבות 

 המס

השלמה 
שנותרה 

להשתכרות 
מעל קו 

י העונ
 בפרישה

שכח 
חודשי 
נשים 
בשנת 

2014 

השלמת 
הפקדה 
מעל קו 

העוני 
 נשים

סכום 
שיושלם 

לאחר 
החלפת 
הטבות 

 המס

השלמה 
שנותרה 

להשתכרות 
מעל קו 

העוני 
 בפרישה

1 2,610 477 341 136 1,587 668 341 327 

2 3,635 349 341 8 2,210 590 341 249 

3 4,569 232 341 0 2,778 519 341 178 

4 5,445 122 341 0 3,311 452 341 111 

5 6,458 0 341 0 3,926 375 341 34 

6 7,803 0 341 0 4,744 273 341 0 

7 9,778 0 341 0 5,945 123 341 0 

8 12,924 0 341 0 7,858 0 341 0 

9 19,369 0 341 0 11,776 0 341 0 

10 80,691 0 341 0 49,060 0 341 0 
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 . סיכום ומסקנות4 

 

בעלות השפעות כלכליות  ציבוריותמערך הסדרי הפנסיה נקשר לסוגיות  ,המערבי המודרני במדינות העולם

מבחינת  ראויפן ובא להיערךארוכות טווח. ברמת הפרט, בבוא העת לפרוש לפנסיה, עליו ו משמעותיות

את הנושלו לשמור על רמת חיים סבירה. הדברים אמורים גם ברמת המדינה ו שיאפשרים פנסיוניחסכונותיו ה

  .יה בתוחלת החייםיהעלמגמת בפרט נוכח , עם סוגיות הנלוות למערך הפנסיוני ותלהתמודד באחריות

מדינת ישראל נמנית על מדינות העולם המעניקות הטבות מס לחוסכים לפנסיה כפי שכבר פורט לעיל בהרחבה, 

אף בולטת ביחס לשאר  . מעורבותה החריגה בתחוםלטווח הארוך לחסוךבעידוד הפרטים  רבה רואה חשיבותו

שנכנס לתוקף  ,צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשקמופיע ב למדיניות זוביטוי ו ,מדינות העולם המערבי

 .2008בשנת 

את מידת  בקשנו לבחון במחקר זה, בסדר היום הציבורי של סוגיית החיסכון הפנסיוני מרכזיותהנוכח 

את הסוגיה באמצעות  לחקורמבחינה מתודולוגית בחרנו . האפקטיביות של הטבות המס הפנסיוניות בישראל

  .המידע של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומתבסס על מאגר הנוכחי החיבורמסד נתונים ייחודי שנבנה לצורך 

רלוונטיות  מאחר ואינןממצאי המחקר מצביעים על חוסר אפקטיביות של הטבות המס הפנסיוניות,       

ה. בכך, יקבוצות אחרות באוכלוסיביחס לשתלותן בחיסכון לפנסיה גדולה  נסהלאוכלוסיות מעוטות הכ

על אף התקציב  .סישה הנוכחית של מנגנון הטבות המהממצאים משקפים את הבעייתיות המובנית הגלומה בג

יתירה נהנית מההטבה.  אינההגדול שמקצה המדינה להטבות המס הפנסיוניות, כמחצית מאוכלוסיית העובדים 

וכך ההטבות  יותר, מוחלשותהמשתייכת לאוכלוסיות  זוכה להימנות על ציבור הנהנים,המחצית שאינה  ,מכך

 . עבור כלל הפרטים מוענקות באופן שוויוניאינן 

של מנגנון הטבות המס מחריף הלכה למעשה את הפערים בין המעמדות. בעלי  המובנה השוויוניותחוסר 

מותירה אותם עם הכנסה פנויה גבוהה יותר, שיכולה להיצרך בהווה ההכנסות הגבוהות יותר מקבלים הטבה ש

 רווחתם לאחר פרישה.  שיגדילו אתאו להיות מושקעת באפיקים שונים 

אין ברשות הנחה כי בבהתאם למערכת ההפקדות וההטבות הנוכחית,  הנתונים שהתקבלו מצביעים על כך כי

להביא  עתיד ,פרישה הפנסיונית הצפוי לאחרההכנסה גובה אזרחים חיסכון נוסף מעבר לזה הקבוע בחוק, ה

 לירידה של בין שלושה לארבעה עשירונים נוספים בממוצע מתחת לקו העוני.
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ישראל נמצאת במקום  מדינת לפיו ,שפורסם לאחרונה OECD -ח ה"לאור דו רבהמקבלות חשיבות אלו תוצאות 

הפנויה  ממוצעתה הכנסהומהנמוכות ב ענייםין בבין עשירים ל בגידול בפער  OECD -הראשון בין מדינות ה

 .לנפש

בסיס הנתונים הייחודי  מבחינה מתודולוגית, נציין קושי משמעותי שנתקלנו בו בעת עריכת המחקר.  

התאפשר חישוב לא  בעקבות כך. במשק כולל רק חלק מהעובדים השכירים עבור מחקר זה, שהתקבל מהלמ"ס

היה חלוקה ממוצעת לעשירונים. וכן לא ניתן  ל הפרטים במדגם באמצעותאומדן שאלא  ,מדויק של הטבות המס

 ס בלבד.בהתאם לפרסומי הלמ"להעריכם ים אלא ילחשב את ההטבה לעובדים עצמא

מנגנון שיפקח על הטבות הבהירו לנו את הצורך המידי בהקמתו של  ,םלצד ממצאי המחקר הייחודי זה,קושי 

י שנה בהובלת אגף התקציבים במשרד האוצר, כחלק מתהליך גיבוש מדמושכל ועקבי שיתכנס כהמס באופן 

 תקציב המדינה. 

מוגדרת תחת תחום  האינשל האגף ובאופן תמוהה אף  ה עומדת על סדר היוםהטבות המס אינ כיום, סוגיית

. שראלבי הטבות המסמערך ניהול על גוף ייעודי האחראי  אם בכלל של אין בהירות לגבי קיומו. למעשה, אחריותו

 מפרסם , והוא אףמנהל הכנסות המדינה אמון על המעקב אחר ההטבותכי חוק יסודות התקציב, מוגדר ב ,אמנם

מחויב לבצע בחינה תקופתית הממשלתי גורם  אין בנמצאאולם . סקירה רחבה של ההטבות הקיימותתחזית ו

 . ציאות העכשוויתהפנסיוניות ומידת הרלוונטיות שלו למ ההטבותמערך מעמיקה של אפקטיביות 

 ,םיעצמאיהן שכירים , הן על כלל הפרטים במשק אדירים נתוניםמסדי קיימים השונים, המדינה אגפי ברשות 

  .מורה המדויקת לכלל הפרטיםביחס לתוניתן לבצע בדיקה מעמיקה ומדויקת של הטבות המס הפנסיוני 

שיסייע  חר גיבוש מתווה מאוזןניסינו להתחקות א, שהתקבלו במחקר הממצאיםעל בסיס לסיכום,   

  :בטיוב המודל הפנסיוני הקיים בשלושה רבדים משמעותיים

, מהלך שעשוי לל אוכלוסיית העובדים במדינהלכ באופן שוויוניהטבות פנסיוניות הענקת עיצוב פלטפורמה ל א. 

תינתן כחסכון  ההטבה המוצעת לאבהרחבה, לאורך המאמר וכפי שפורט להגדלת הפנסיה התעסוקתית. להוביל 

פנסיוניות ההטבות ל בכל הנוגעב. שמירה על איזון תקציב המדינה במס אלא כהגדלת החיסכון הפנסיוני. 

תשלומי העברה יתקבלו רק לפרטים אחר וג. מיה. יבין כלל האוכלוס ראוישל התקציב באופן  וחלוקה מחדש

מה המוצעת עשויה לעודד פרטים נוספים , הפלטפורשוויוניהמפקידים לפנסיה )שכירים או עצמאים( ובאופן 

פערים  םולצמצמ במשק תעסוקה ובכך להגדיל את מספר המועסקיםשוק השאינם בשוק העבודה, להשתלב ב

 חברתיים.
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, בתחוםבסיס למחקרים נוספים  יהוו בישראל הטבות המסאודות אפקטיביות  מחקרהאנו תקווה כי תוצאות 

מיטבית בכל הנוגע  החלטות בקבלתמדיניות הקובעי ותסייענה ל, בחברהון השווי לדיון הציבורי אודות אי יתרמו

 . למערך הפנסיה בישראל
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  ולוחות ציורים רשימת

 

 בסיס הנתונים -1לוח 

 לפי שנים הכללית ובאוכלוסייה במדגםחודשית ברוטו  הכנסה עשירוני בין השוואה -2 לוח

  במדגם פרט לכל מס מהטבות ההנאה אמידת לצורך החישוב שיטת -3לוח 

 2014הפרשות לפנסיה בשנת  הפרטים במדגם שנהנו מהטבות המס בגין - 4לוח 

 2014בקרב גברים לעומת נשים בשנת  פנסיוני לביטוח הפרשות בגיןההנאה מהטבות המס  -5 לוח

  2014 נתמשיכה צפויה מקרן הפנסיה מול הכנסה חודשית ברוטו בהווה לש - 6 לוח

 בעת פרישה חישוב השלמת ההפרשה לפנסיה לכל עשירון על מנת לעלות בפרישה מעל קו העוני -7לוח 

 2014 לשנת המוענקת ממס כזיכוי המתקבלת המס הטבת סכום אמידת -8 לוח

 קו העוני לאחר חלוקה מחדש של הטבות המס - 9 לוח

 2014הפרטים במדגם שנהנו מהטבות המס בגין הפרשות לפנסיה בשנת  -1ציור 

 2014נשים בשנת  ההנאה מהטבות המס בגין הפרשות לביטוח פנסיוני בקרב גברים לעומת -2 ציור

       2014השתכרות מתחת לקו העוני בשנת  - 3ציור 

 שתכרות צפויה מתחת לקו העוני בפרישהה -4ציור 
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 נספחים

 קרמר ומדד בריבוע חי מבחני ערכי  -'א נספח

  

 לאום אזור המרכז מגדר קבוצת גיל השלמת הפקדה עשירונים

  

df value df value df Value df value df value df value 

2009 

chi2  8 5.105 1 a17.294 7 a4.289 1 a14.708 1 a26.994 5 a3.035 

cramers  .887   .868   .668   .762   .780   .115 

2010 

chi2  8 5.026 1 a22.356 7 a4.183 1 a18.774 1 a22.232 5 a3.329 

cramers  .900   .900   .688   .755   .699   .110 

2011 

chi2  8 4.989 1 18.227a 7 a3.976 1 a77.856 1 a16.843 5 a4.016 

cramers  .901   .734   .714   .773   .762   .109 

2012 

chi2  8 5.031 1 a20.249 7 a4.378 1 a22.571 1 a17.591 5 a2.991 

cramers  .868   .762   .673   .868   .736   .093 

2013 

chi2  8 5.006 1 a22.893 7 a3.516 1 a25.433 1 a20.318 5 a3.114 

cramers  .892   .775   .771   .938   .604   .090 

2014 

chi2  8 5.010 1 a23.712 7 a3.958 1 a27.890 1 a19.874 5 a2.468 

cramers  . 890   .773   .801   .762   .666   .079 

 

 

 רגרסיה לשכר המינימום-'בנספח 

SUMMARY OUTPUT 

       

         

Regression Statistics 

       
Multiple R 0.983867 

       
R Square 0.967994 
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Adjusted R 

Square 0.966394 

       
Standard 

Error 143.0884 

       
Observations 22 

       

         
ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significance 

F 

   
Regression 1 12384521 12384521 604.8819 2.02E-16 

   
Residual 20 409485.6 20474.28 

     
Total 21 12794006       

   

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

99.0% Upper 99.0% 

Intercept -233657 9653.121 -24.2053 2.75E-16 -253793 -213520 -261123 -206190.1399 

 2.02E-16 108.2317 128.2924 104.5802 131.9438562 24.59435 4.808505 118.262 שנה

 

 

 כפי שמופיעים ברישומי המוסד לביטוח לאומי. 1997-2018*מערך הנתונים כלל את נתוני שכר המינימום לשנים 

 

 2009-2014יה מול הכנסה חודשית ברוטו בהווה לשנים משיכה צפויה מקרן הפנסנספח ג' 

 

  2009 2010 

 גברים נשים גברים נשים  
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משיכה  נשים עשירון

 צפויה

משיכה  גברים

 צפויה

משיכה  נשים

 צפויה

משיכה  גברים

 צפויה

1          

2,109  

          

1,856  

              

2,516  

              

2,319  

                  

1,478  

              

1,299  

         

2,431  

              

2,238  

2          

2,937  

          

2,585  

              

3,462  

              

3,099  

                  

1,952  

              

1,716  

         

3,211  

              

2,956  

3          

3,691  

          

3,161  

              

4,370  

              

4,028  

                  

2,487  

              

2,186  

         

4,091  

              

3,766  

4          

4,400  

          

3,873  

              

5,385  

              

4,964  

                  

3,126  

              

2,747  

         

5,141  

              

4,733  

5          

5,218  

          

4,593  

              

6,498  

              

5,990  

                  

3,793  

              

3,333  

         

6,238  

              

5,743  

6          

6,305  

          

5,550  

              

7,824  

              

7,212  

                  

4,582  

              

4,027  

         

7,536  

              

6,938  

7          

7,900  

          

6,954  

              

9,609  

              

8,857  

                  

5,661  

              

4,975  

         

9,310  

              

8,571  

8        

10,442  

          

9,192  

            

12,673  

            

11,682  

                  

7,525  

              

6,614  

       

12,377  

            

11,395  

9        

15,649  

        

13,775  

            

19,138  

            

17,640  

                

11,322  

              

9,950  

       

18,622  

            

17,143  

10*        

65,192  

        

57,385  

            

94,823  

            

87,403  

                

55,388  

            

48,676  

       

91,098  

            

83,865  

10      

968,249  

      

852,295  

         

807,248  

         

892,486  

              

544,106  

         

850,926  

     

894,912  

          

743,153  

קו 

 העוני

         

2,609  

          

5,382  

              

2,609  

          

5,382  

                  

2,489  

5,471          

2,489  

5,471 

  
       

  

  2011 2012 

 גברים נשים גברים נשים  

שכר  עשירון

 נוכחי

משיכה 

 צפויה

משיכה  שכר נוכחי

 צפויה

משיכה  שכר נוכחי

 צפויה

משיכה  שכר נוכחי

 צפויה
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1          

1,410  

          

1,297  

              

2,319  

              

2,125  

                  

1,339  

              

1,173  

         

2,203  

              

2,023  

2          

1,832  

          

1,684  

              

3,013  

              

2,760  

                  

1,793  

              

1,571  

         

2,949  

              

2,709  

3          

2,375  

          

2,184  

              

3,906  

              

3,578  

                  

2,353  

              

2,062  

         

3,871  

              

3,555  

4          

3,008  

          

2,766  

              

4,948  

              

4,533  

                  

2,972  

              

2,604  

         

4,889  

              

4,489  

5          

3,650  

          

3,356  

              

6,004  

              

5,500  

                  

3,620  

              

3,172  

         

5,955  

              

5,468  

6          

4,437  

          

4,079  

              

7,297  

              

6,684  

                  

4,390  

              

3,846  

         

7,220  

              

6,630  

7          

5,484  

          

5,042  

              

9,019  

              

8,262  

                  

5,463  

              

4,785  

         

8,985  

              

8,251  

8          

7,298  

          

6,710  

            

12,004  

            

10,996  

                  

7,317  

              

6,410  

       

12,034  

            

11,051  

9        

11,060  

        

10,169  

            

18,191  

            

16,664  

                

11,022  

              

9,655  

       

18,128  

            

16,647  

10*        

54,236  

        

49,867  

            

89,203  

            

81,716  

                

52,678  

            

46,147  

       

86,642  

            

79,564  

10      

706,542  

      

500,279  

      

1,162,076  

         

819,798  

              

705,793  

         

618,943  

 1,160,844        

1,067,141  

קו 

 העוני

         

2,405  

5,560               

2,405  

 5,560                   

2,425  

5,650          

2,425  

              

5,650 
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  2013 2014 

 גברים נשים גברים נשים  

שכר  רוןעשי

 נוכחי

משיכה 

 צפויה

משיכה  שכר נוכחי

 צפויה

משיכה  שכר נוכחי

 צפויה

משיכה  שכר נוכחי

 צפויה

1 1,388 1,214 2,282 2,093 1,587 1,385 2,610 2,391 

2          

1,902  

          

1,664  

              

3,129  

              

2,870  

2,210 1,930 3,635 3,330 

3          

2,502  

          

2,188  

              

4,115  

              

3,774  

2,778 2,425 4,569 4,185 

4          

3,083  

          

2,696  

              

5,071  

              

4,651  

3,311 2,891 5,445 4,988 

5          

3,746  

          

3,276  

              

6,161  

              

5,651  

3,926 3,429 6,458 5,916 

6          

4,517  

          

3,951  

              

7,429  

              

6,814  

4,744 4,142 7,803 7,148 

7          

5,646  

          

4,938  

              

9,287  

              

8,518  

5,945 5,191 9,778 8,957 

8          

7,538  

          

6,592  

            

12,397  

            

11,370  

 

7,858 6,862 12,924 11,839 

9        

11,288  

          

9,873  

            

18,566  

            

17,028  

11,776 10,283 19,369 17,744 

10*        

51,512  

        

45,053  

            

84,724  

            

77,705  

49,060 42,840 80,691 73,918 

10      

505,161  

      

617,298  

         

830,858  

      

1,064,682  

728,655 441,117 1,198,447 761,120 

קו 

 העוני

         

2,520  

          

5,739  

              

2,520  

              

5,739  

2,625 5,828 2,625 5,828 

 בול עליון לעשירון האחרון אחרי הוצאת האלפיון העליון מהדגימה על מנת לנטרל ערכי קיצון* ג

 

 


