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 לכבוד
 מנהלי גופים מוסדיים

 
 א.ג.נ,

 
 התשואה במקדמי המרה לקצבה הנחת הנדון:

  

ולהמרת  בפרישההצפויה לחוסך קצבה ההמחשת להמשמשים  חדשות קבועים מקדמים פנסיהבתקנוני קרנות 

ומתעדכנים בהתאם  שונות,תחת הנחות ים מקדמים נקבעה ."(המקדמים)להלן: " יםרשולפלקצבה צבורה  יתרה

כספים שיג על צפויה הקרן להש תשואהה הנחתחישוב המקדמים היא ב ה חשובההנחלהוראות הממונה. 

 תשואת רכיבים:שני ממצעת הצפויה התשואה  ,בקרן פנסיה מקיפה. לפנסיונריםהתחייבויות העומדים כנגד 

על צפויה  התשואו, לשנה( 3%..6עומדת על ה) מתיק ההשקעה 10%המהוות , ח מיועדות מסוג "ערד""אג

ההשקעות  על הצפויה התשואההנחת  ,000603בהתאם לחוזר פנסיה מהתיק.  70%, המהוות השקעות חופשיות

בקרן פנסיה כללית  לשנה. 6.03%של  כוללתמביא להנחת תשואה  אלו תשואות מיצוע. לשנה 6%א יההחופשיות 

 .ח מיועדות", שכן היא אינה זכאית לאגלשנה 6%הנחת התשואה היא 

על  התשואההנחת ובין ונוצר פער מהותי בינם  במשק הריביתשערי ה ניכרת ברידיבשנים האחרונות חלה 

הפער הגדול שנוצר בין ההנחה לבין המציאות מחייב חשיבה  .מקדמיםהחישוב בהגלומה  תוחופשיהשקעות 

 מחדש על הנחת התשואה בחישוב המקדמים.

י ל ידע נעשה אקטואריהבמאזן  פנסיונריםההתחייבות ל שוויבמקדמים, חישוב הגלומה בשונה מהנחת התשואה 

ות מחושב וייביחהתהשווי  .("בפועל תוריביה" :)להלן החישוב ביום בפועל תוריביהלפי  הצפויות קצבאותההיוון 

 ההתחייבויות לאופי המתאימיםנכסים תשואה על באופן מיטבי את ה ותמייצג בפועל משום שאלו תוריביה על פי

  .זמןיציבות תשלומי הפנסיה לאורך  על רולשמ הרצון אתו לפנסיונרים

לפיה מחושבים  ,התשואהבין הנחת ו ,פיהן מחושב המאזן האקטואריל ,בפועל תובין הריביכתוצאה מהפער 

. במאזנה ת להעמיד בשלונדרששקרן פנסיה הנכסים מ שונהעמית במועד פרישתו  שלהיתרה הצבורה  ,מקדמיםה

 פער .בפועל שונות מהנחת הריביתת ואקטוארי לקרן אם הריביאו עודף יוצר גרעון עמית  ,לכן, במועד הפרישה

 בקרן ויוצר סבסוד ביניהם.  העמיתים כלל על מושת ,פורשבשל עמית  שנוצרכזה, 

מקדמים, עמית במהנחת התשואה משמעותית  כותנמובפועל ת והריבי , באופן עקבי,בשנים האחרונותשמאחר 

מושת על  זהגרעון כאמור, . נכסים שצברמסך ה 10% -בשיעור של למעלה מ יוצר לקרן גרעון אקטוארי פורשש

הצפויה במספר הפורשים בקרנות הפנסיה החדשות, החדה העלייה לאור ימשך, ימצב זה  אםקרן. התי כלל עמי

חורג  וך. סבסוד זהחסעל ידי עמיתים הממשיכים לפורשים עמיתים  לשסבסוד משמעותי ומתמשך  להיווצר לולע

 .מעיקרון הערבות ההדדית העומד בבסיס פעילותה של קרן פנסיה

קצבה של  משיכהנקבעה חובת  0000-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"הב, בנוסף

לעיתים  דחו חברות מנהלות של קרנות פנסיה ,מפניות שהגיעו למשרדנו עולה כי. מקופת גמל לקצבהמינימאלית 
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אקטוארי הגרעון ה בשל אחרת. זאת המבקשים להעביר לקראת פרישה את כספיהם מקופת גמלתים עמי קבלת

 . שבניהולן נותקרה עמיתי עלושת י זהגרעון ש משוםו, פרישתול בסמוךעמית  הצטרפותהכרוך ב

והסבסוד שפער זה הגירעונות בשל , במקדמיםהגלומה  להנחת התשואהבפועל ת ובין הריבישפער ה לאורלסיכום, 

 ם.מיהגלומה במקד התשואה לשנות את הנחתמקום יש ה כי דומ, גדלובהתחשב במספר הפורשים ה גורם

בפוליסות לביטוח חיים מבוססים על הנחת תשואה  המוצגיםגם המקדמים  ,בדומה למקדמים בקרנות הפנסיה

, המתווה הצפוי של הקצבאות בפוליסות ביטוח איננו בפועל תוה גבוהה מהריבית התשואהנח כאשר. 6%של 

פוליסת ביטוח חיים הינה שמאחר צבאות. בנוסף, קבוע, אלא הולך וקטן בתקופת הפרישה ופוגע ביציבות הק

הנחת התשואה  את יםיש להתא בין המוצרים, נאותהלאפשר לחוסכים השוואה  כדיומוצר תחליפי לקרן פנסיה, 

 .הפנסיה קרנותב במקדמים קבעישת התשואה להנחת ביטוח בפוליסות במקדמים

 :אלובהתאם לעקרונות  נחת התשואהלשנות את השוקלים  אנו ,האמורלאור 

 תותאם לריביות בפועל;ביטוח הנחת התשואה בחישוב מקדמים בקרן פנסיה או בפוליסות  .א

יחול לגבי כל ההוראות לחישוב זכויות עמיתים בתקנון קרן פנסיה שבשלם נדרש השינוי המוצע  .ב

 ;להניח הנחת תשואה

 .שנים שלושתקופה של עד על פני  ,עשה בהדרגהיהשינוי המוצע י .ג

לשינויים בריביות בפועל, מוצע להציג  החישובלשם המחשת רגישות בנוסף לשינוי אופן חישוב קצבאות ו

 .ההנחת תשואה גבוהבהן ו כההנחת תשואה נמובהן  ,צפויה הקצבחישובי לעמית בדיווחים 

לא תפגע במי שהחל  , היאהצפויות לעמיתיםהזקנה קצבאות תקטין את התאמת הנחת התשואה על אף שיצוין כי 

 .ובעמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות לקבל קצבה

 

. 0011 בספטמבר 10 -ל עד ,יהיואם  ,וכן הצעות חלופיות מתווה ההתאמה המוצעל נבקש לקבל את הערותיכם

בדואר אלקטרוני:  מר הראל שרעבילהעביר ל יש הערות .0011 באוקטובר 1 -בדיונים בהערות שיישלחו ייערכו 

harelsh@mof.gov.il קדוש עדיאל' לגב לפנות יש הדיונים ליום ישיבות לתיאום. 00-0330160: בפקס או 

 .00-0117330: בטלפון

 

 ,כבוד רבב  
 
 
 

 עודד שריג  
 הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון  
  

 

 

 העתק:

 סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר - מר רג'ואן גרייב

 אקטואר ראשי, משרד האוצר -מר אסף מיזן 

 סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד האוצר -עו"ד אסי מסינג 
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