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| שוקי שטאובר |

העלייה בתוחלת החיים בעולם המערבי הנובעת משילוב 
של קידמה טכנולוגית, מחקר רפואי מעמיק ומודעות גבוהה 
לאורח חיים בריא, יצרה גם שורה של דילמות כמו דרך 
ניהול התקופה המתארכת של חיי פנאי, או התמודדות 

עם מחלות של בני גיל גבוה.
משמעותיות.  כלכליות  בעיות  גם  נוספו  אלו  לדילמות 
הבולטת שבהן הייתה אי ההתאמה של הפרשות הפנסיה 
החיים  רמת  לשמירת  הנדרש  לסכום  העבודה  בתקופת 
במשך שנים ארוכות לאחר הפרישה לפנסיה. זו הייתה 
הסיבה העיקרית למשבר הגדול בקרנות הפנסיה. משבר 
שרפורמת בכר ניסתה להתמודד עמו, הן בדרך של הרעת 

תנאי הפנסיה והן על-ידי העלאת גיל הפרישה.
קיימים  כי  מלמדים  זה  בתחום  שנערכו  מחקרים 
גם כמו  הפרישה  בתכנון  והבנה  ידע   חוסר 
הימנעות מהתעמקות בתוצאות הכלכליות עמם יצטרך 
התא המשפחתי להתמודד עם פרישה מעבודה. במחקר 
שהוצג בכנס השנתי של אגודת האקטוארים האמריקנית 
שצברו   72  -  62 בגיל  גמלאים  חלק  לקחו   2005 בשנת 
דולר.  מליון  שני  ועד  דולר   100,000 של  בהיקף  נכסים 
פרשו  המשתתפים  מרבית  כי  עולה,  החוקרים  מנתוני 
לפני גיל 62, למרות שתכננו לפרוש מאוחר יותר. חלק 
 מהנשאלים הודו כי אולצו לפרוש וכי נשחקו בעבודתם. 
המשתתפים במחקר דיווחו כי רמת ההוצאות שלהם לאחר 
פרישתם דווקא עלתה. זאת בעיקר בשל גידול בהוצאות 
תרבות הפנאי ורכישות ספונטניות בהיקף משמעותי כמו 
קניית רכב, החלפת הריהוט, שיפוץ הבית, חופשות וכיוצ"ב. 

לאלו הצטרפו הוצאות רפואיות לא צפויות. 
והיערכות  תכנון  חוסר  התגלה  הפורשים  מרבית  בקרב 
לקראת פרישה. הסתבר כי מרביתם האמינו כי ניתן יהיה 
להקטין את הצריכה המשפחתית לאחר פרישתם, אמונה 
שהתגלתה כמוטעית. כמו כן עלה מהמחקר, כי המרכיב 
הוא  הפרישה"  "מתכנני  על-ידי  שנזנח  ביותר  החשוב 
ההכרה בעובדה כי תוחלת החיים עלתה. למרבית הפורשים 
חייהם.  בתוחלת  לשינויים  בנוגע  מבוסס  ידע  היה  לא 
למרבה ההפתעה התברר כי הם דווקא מעריכים בחסר 

משמעותי את אורך החיים הצפוי להם. הסיבה העיקרית 
לכך אינה מפתיעה משום שהיא מקיימת אצל "מעריכים" 
ניסיון העבר.  בכל תחום מאז ומעולם - הסתמכות על 
כך גם במשתתפי המחקר - הם הסתמכו בהערכותיהם 
בעיקר על ההיסטוריה המשפחתית. הם הניחו משום מה 
שאם אבא ואימא נפטרו בשנות השבעים לחייהם הרי גם 

להם צפוי גורל דומה. 

הכסף נאכל תוך זמן קצר
ניהול  בחברת  בכירים  תגמול  תחום  מנהל  ג'רבי,  נסים 
ההסדרים הפנסיונים מבטח סימון, יודע לספר כי מחקרים 
גילו שסכום הוני של פורש מהעבודה נאכל תוך שלוש עד 
חמש שנים. זאת כתוצאה מירידה בהכנסה ברוטו אך תוך 
שמירה על רמת חיים קודמת. בעיה זו העצימה בשנים 
האחרונות בשל השינויים שחלו בדפוסי התעסוקה במשק 
הישראלי. שינויים אלו גורמים לכך שיותר ויותר עובדים 
לא זוכים להיות מועסקים עד לגיל הפרישה המזכה אותם 

בפנסיה חודשית.

בעבר, דפוסי התעסוקה המסורתיים הרגילו את העובדים 
כי הפרישה מתבצעת בגיל פנסיה. מאוחר יותר, המצטרפים 
החדשים לשוק התעסוקה המתרחב היו בעיקר צעירים 
שהעתיד הרחוק לא עניין אותם במיוחד. אך בעשר השנים 
האחרונות אנו עדים לתופעה נרחבת של עזיבת עובדים את 
מקום עבודתם במסגרת של "פרישה מוקדמת". מסגרת זו 
מציעה לעובדים מבוגרים יחסית לפרוש מהעבודה מספר 
שנים לפני גיל הפנסיה. לעיתים יזכו לקבל על כך פיצוי 
כלשהו ולצאת לדרך חדשה. הבעיה היא שבמקרים רבים 
אין לעובדים פורשים אלו מקור מחייה חודשי מסודר עד 

הגיעם לגיל הפנסיה. 
במילים אחרות, עובד בן 58 העוזב מקום עבודה בו הועסק 
עשרות שנים צריך להמתין מספר שנים עד שיהיה זכאי 
לקבל את קצבתו החודשית. אם מצא תעסוקה הולמת, 
מה טוב; אך במקרים רבים אדם בגיל כזה מתקשה למצוא 
מקור פרנסה חלופי ראוי ואם הוא לא נערך לכך מבעוד 
מועד הוא עשוי להגיע למצב בו יחווה ירידה משמעותית 
ברמת חייו. זאת למרות שבחלק מהמקרים יקבל פיצוי על 
הסכמתו לפרוש בטרם עת )לא תמיד תהיה לו ברירה(. 
אולי גם יצטרך לכלות חלק ניכר מחסכונותיו אם לא ידע 

להתנהל בתבונה.
ג'רבי יודע לספר כי מחקר שנעשה בשנה שעברה בבנק 
ישראל מצביע על כך שמחצית הפורשים מהמגזר הציבורי 
מתחילת שנת 2000 עשו זאת לפני הגיעם לגיל הפרישה 
)30% מהגברים ו-60% מהנשים(. מאז 2001 גיל הפרישה 
יורד בהתמדה והכנסת הפורשים נמוכה בכ-50% משכרם 

ערב פרישתם. 
יש עובדים הפורשים מרצון לפרישה מוקדמת. יש להם 
אך  להם.  קורץ  הפיצוי  סכום  וגם  תעסוקתיות  חלופות 
יש גם כאלו הפורשים בלית ברירה. הם הפכו יקרים מדי 
למעסיקיהם, כתוצאה של עליית שכר מתמדת שמקורה 
בותק המשולבת בירידה ברמת התפוקה. למעסיק כדאי 
לתת להם פיצויי פרישה נכבד על פני הצורך להעסיקם 
עוד מספר שנים. עובדים אלה יוצאים לא פעם לדרך לא 
נודעת העשויה להשפיע לרעה לא רק על מצבם הכלכלי 
אלא גם על מצבם הנפשי, וכמובן גם שהדברים תלויים 

זה בזה.

דחיית תגמולים
"זה לא חייב להיות כך", אומר ג'רבי. "על-ידי היערכות 
מוקדמת ניתן למנוע את הירידה הצפויה ברמת החיים 
בתקופת הביניים שבין הפרישה ועד שמגיע המועד המזכה 
שאין  היא  הבעיה  חודשית.  פנסיונית  קיצבה  בקבלת 
במקומות  ולא  מהעובדים  רבים  אצל  לא  לכך,  מודעות 
העבודה. כאשר עובד מצטרף למקום עבודה חדש הוא 
דן עם מעסיקו על גובה השכר החודשי, על המענקים, על 
ההסדרים הסוציאליים ועל מענקי הסתגלות. בדרך כלל 

לא מתקיים כל דיון על צרכיו העתידיים."
הגדולה  אחותנו  את  כדוגמא  ג'רבי  מביא  "בארה"ב", 
עובדים  לתגמול  רבות  שיטות  "התפתחו  לים,  שמעבר 
ומנהלים. הגמישות רבה. זאת אומרת שעובד יכול לסכם 
באופן  לו  המגיעים  השכר  מנתחי  חלק  כי  מעסיקו  עם 
לזכותו  יצטברו  אלא  חודש  מדי  לו  ישולמו  לא  שוטף 
יגיע יום פקודה, והוא עשוי  במגוון דרכים. כך שכאשר 

איך נבטיח רמת חיים 
גם לאחר הפרישה?

השילוב בין עלייה בתוחלת החיים ופרישה מוקדמת מהעבודה יוצר מצב 
חדש שעובדים רבים לא נתקלו בו בעבר - ירידה דרמטית בהכנסות ועליה 
בהוצאות. תכנון פנסיוני נכון חייב לקחת בחשבון את הצורך בשמירת רמת 
החיים לאחר הפרישה. אחד הפתרונות המוצעים הוא דחיית תגמולי שכר 
והטבות המגיעות לעובד וקבלתם רק לאחר הפרישה

מערכת המיסוי בארה"ב, התקנות 
והחקיקה, מעודדות את שיטת התגמול 
הגמיש. גמישות זו מאפשרת לעובד 
לבחור את עיתוי קבלת השכר ואת הדרך 
בה יקבל אותו, בהתאם לצרכיו האישיים 
והמשפחתיים. כלומר, קבלתם לא חייבת 
להיות בעת הפרישה המוקדמת אלא לכל 
צורך עתידי שהוא. אך מערכות השכר 
והמיסוי בישראל אינן כה מתוחכמות 
והסדר זה מתאים לעובדים מעטים, רובם 
בכירים. כדי שאפשר יהיה להחיל גם 
בארץ שיטה זו נדרשת רפורמה במיסוי
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להגיע הרבה לפני הפרישה לגיל הפנסיה, יעמדו לרשותו 
כספים שיסייעו לו לשמור על רמת חייו עד למועד זכאותו 

לקיצבה פנסיונית."
בארה"ב, כאשר עובד חדש נקלט בארגון, מנהל משאבי 
אנוש יודע שבמסגרת הגדרת תנאי העסקתו עליו להציג 
בפניו.  העומדות  התגמול  אפשרויות  מגוון  את  לעובד 
קבלת  עיתוי  את  לבחור  לעובד  מאפשרת  זו  גמישות 
השכר ואת הדרך בה יקבל אותו בהתאם לצרכיו האישיים 
בעת  להיות  חייבת  לא  קבלתם  כלומר,  והמשפחתיים. 
כמו  שהוא,  עתידי  צורך  לכל  אלא  המוקדמת  הפרישה 
למשל, הוראה לשחרר הכספים שנצברו בעוד שבע שנים 

כאשר הילד המתוק שלו אמור ללכת ללמוד בקולג'. 
והחקיקה,  התקנות  בארה"ב,  המיסוי  "מערכת  ג'רבי: 
מעודדות את שיטת התגמול הגמיש. למעסיק היא אינה 
רק התמהיל משתנה. מחקרים שנעשו שם  יותר,  עולה 
הצביעו על כך שגישה זו משפרת את שביעות רצון העובדים 

מהארגון, ומחזקת את הקשר שלהם למקום העבודה." 
אך מערכות השכר בישראל אינן כה מתוחכמות. אין זה 
פלא. עד לפני שנים לא רבות מרבית הארגונים הגדולים 
במשק עבדו בהסכמי שכר קיבוציים. עובדים רבים פרשו 
מהעבודה ישירות לפנסיה. מאוחר יותר העובדים הצעירים 
שיצאו לשוק התעסוקה המשתנה של שנות התשעים לא 
הודאגו מעתידם הרחוק. אך כיום, כאשר צעירים אלו כבר 
בגרו ואף הקימו משפחות, סוגיית העתיד המתקרב החלה 
להעסיקם. לכן עולה כיום הדרישה של עובדים ממעסיקיהם 
להתייחס לעתידם הפנסיוני. יש להניח שעל קרקע פוריה 

זו מוצאים ג'רבי ועמיתיו אוזן קשבת.
בתחום זה, כך ג'רבי, אנחנו רק בתחילת הדרך. גמישות 
מהסוג שתוארה לעיל קיים רק בחלק קטן של ארגונים 
וגם זאת רק כאשר מדובר בתיגמול בכירים. הדבר נובע 
מכך שמערך המיסוי לא תומך מספיק בדרך של תיגמול 
נדחה. זה חבל כי מדובר בחיסכון ארוך טווח שהמדינה 
מנסה בכל מאודה לעודד. הפטורים ממס הם עד לתקרות 

נמוכות יחסית.
עובד עצמאי או בעל שליטה בחברה מוגבל בתקרות הפקדה 
מגוחכות להסדרי הפנסיה, תקרות אשר אינן מאפשרות 

ליצור מערכות פרישה סבירות. המדינה ממסה שכירים 
בגין הפקדות להסדרי הפנסיה מעל תקרת שכר )29,500 
שקל( ובכך מעודדת צריכה מיותרת במקום לעודד את 

הגדלת החיסכון הפנסיוני. 
"פותחו  פתרונות:  מציע  גם  אלא  מתלונן  רק  לא  ג'רבי 
בין  המאפשרים,  תגמול  ופתרונות  שיטות  מגוון  כיום 
השאר, הקצאה שונה של תקציבי השכר כך שיתנו מענה 
לצרכיו המשתנים של העובד. זאת, גם בהתחשב באילוצי 

מיסוי."
דוגמא והסבר: למנהל בכיר, בגיל 56, הנהנה היום משכר 
חודשי של 50,000 שקל ובנוסף הפקדות סוציאליות )ביטוח 
מנהלים + קרן השתלמות( ובונוסים תקופתיים, ממליץ 
ג'רבי כי במסגרת הסכם העסקתו ייקבע שכר שוטף של 
40,000 שקל ובנוסף הפקדות סוציאליות. הפרש השכר 
ועלויות המעסיק בגין הפרש השכר )סך של 120,000 שקל 
פרישה  כמענקי  ישולמו על-פי הסכם ההעסקה  לשנה( 
נוספים. כן ניתן לקבוע בהסכם העבודה, כי בונוסים ו/או 
במסגרת  ישולמו  לא  סוכם,  עליהם  תקופתיים  סכומים 
השכר אלא ישולמו בעת סיום יחסי עובד-מעביד כמענקי 
תוצאות  שתי  יושגו  כך  הסתגלות.  כדמי  ו/או  פרישה 
החיוניות לעובד: א. יצירת רשת ביטחון למקרה פרישה. 
ב. יצירת מצב בו, בשל קבלת הסכומים כמענקי פרישה, 
גם  בהתחשב  זאת  המס.  בנטל  מהפחתה  העובד  ייהנה 
בתקופות בהם הוא נעדר הכנסה נוספת או בשל פריסת 

המענקים קדימה כמתאפשר בתקנות מס הכנסה.
"האחרונים"  שקל  ה-10,000  על  אם  אחרות,  במילים 
גבוה  ישלם המנהל מס  במשכורתו החודשית השוטפת 
נמוכה  הכנסתו  בה  בשנה  אותם  יקבל  אם  הרי  מאד, 
יותר, שיעור המס יהיה נמוך באופן משמעותי. כך ירוויח 
פעמיים. גם העלה משמעותית את ערך התגמול הנדחה 

וגם דאג ליום סגריר.

דרושה רפורמה במיסוי
סכומים אלו המוצגים בדוגמא אינן מקריים. ג'רבי אומר 
שההסדרים שהוא מציע מתאימים בעיקר לבכירים. הסיבה 
לכך נובעת גם משיקולים מעשיים וגם משיקולי מיסוי. 

לא  העובדים במשק(  )רוב  יחסית  נמוך  בעל שכר  אדם 
יסכים לוותר על חלק משמעותי מהכנסתו לטובת העתיד. 
העובד  ראוי.  שוטף  קיום  לצורך  לכסף  זקוק  יהיה  הוא 
הממוצע לא ישקיע סכומים נוספים על אלו שהוא כבר 
משקיע בהסדרים הקיימים )פנסיה, גמל, השתלמות( לצורך 
אבטחת העתיד. יעשה זו מי שיש לו עודפים ראויים. כמו 
כן החיסכון המיסויי ברמות השכר הגבוהות הוא משמעותי 
יותר, מטבע הדברים, מאשר ברמות השכר הנמוכות. כדי 
שאפשר היה להחיל מסגרות אלו גם על בעלי שכר נמוך 
יותר יש לבצע רפורמה במערכת המיסוי. בארה"ב, כאמור, 
 (Differed Compensation) נדחה"  תגמול  "הסדרי 
הכרה  קיבלו  אשר  וחשבונאות  מיסוי  בהלכות  נתמכים 

מרשויות המס בארה"ב.
ג'רבי: "הפנייה שלנו לפלח השוק של הבכירים והמנהלים 
בלבד נובעת גם משום שזיהינו אצלם קושי אמיתי לשמור 
על רמת החיים שלהם לאחר עזיבת מקום העבודה מרצון 
שהם  הפנסיה  לגמלאות.  פרישה  ו/או  מרצון  שלא  או 
צוברים - לפי השיטה הנהוגה היום בארץ - היא צוברת. 
על כן, בשל העלייה החדה ברמות שכר המנהלים בגילאים 
המאוחרים יחסית, אנו עדים לתופעה בה צבירת הכספים 
באפיקים הפנסיוניים נמוכה באופן משמעותי מההכנסה 
פתרונות  למצוא  חשוב  לכן,  פרישתם.  ערב  הורגלו  לה 
שיאפשרו להם להגדיל את מענקי הפרישה שלהם, מבלי 
ממעגל  חלק  בעודם  ובאיכותם  החיים  באורח  לפגוע 

העבודה במשק." 
"אם נוסיף לכל אלה את חוסר היציבות הכלכלי המאפיין 
את מדינת ישראל בשנים האחרונות, את אחוז הפיטורים 
בענפי התעשייה וההיי-טק ואת הקשיים העומדים בפני רוב 
החברות במשק, נמצא כי הנפגעים העיקריים הם הבכירים. 
מנהלים צפויים לזעזועים ושינויי תפקיד יותר מעובדים 
בדרגי הביניים וכאשר השינוי הוא בגיל מאוחר, מציאת 
משרה חלופית עתידה להיות בעיה גדולה. הניסיון שלנו 
מלמד כי השינויים בדפוסי התעסוקה במשק הישראלי 
בשנים האחרונות הביאו לידי כך שעובדים בכירים עוזבים 
)בין אם מרצון ובין שלא מרצון( את מקום עבודתם קודם 

לגיל הפרישה." 


