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 תקציר

 של תהליך הפרישה לפנסיה במגזר הציבורי בישראל מאז שנות יעבודה זו מציגה מחקר אמפירי ותיאורט

 בעיית הירידה של שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בגילים כחמחקר זה אקטואלי הן לנו. השמונים

 הרפורמות המתחוללות בתחום כחוהן לנו,  זובעיהשאכן מחפשות פתרונות ל OECDוגרים במדינות המב

העלאת גיל , מעבר לפנסיה צוברת על בסיס מנות קצבה נצברות בכל שנה: זה בשנים האחרונות בישראל

 . פרישת החובה הן לנשים והן לגברים והעלאת גיל הזכאות לדמי ביטוח לאומי

במגזר הציבורי אפשרו  על העובדים ועל הגמלאים,  יחודיים של השנים האחרונותנתוני פאנל וחתך

מודל דינאמי בנושא ההחלטה לפרוש לפנסיה הותאם למדיניות . לעקוב אחר ההתפתחויות בתחום זה

במחקר נמצא כי תופעת הפרישה המוקדמת . ובעזרתו נאמדה התפלגות גילאי הפרישה,  הפרישה בישראל

רב בעלי שכר נמוך יחסית וחסרי השכלה אקדמית וכן גיל הפרישה הממוצע של נשים שכיחה בעיקר בק

 . נמוך משל הגברים

נראה שבפרמטר זה יש הבדל . אמדתי את התועלת השלילית הממוצעת של העובדים מעבודה, במחקר זה

מצא כי נ, בדומה לממצאים בעולם. בין הפורשים מהחמישון השכר העליון והתחתון ובין גברים לנשים

 תוצאה חדשה שהתקבלה במחקר זה ;אישה מוכנה לוותר בפרישה על אחוז שכר גבוה יותר מאשר גבר

היא שעובדים מחמישון השכר העליון מוכנים לוותר על יותר מאשר עובדים בחמישון התחתון בעת 

 .פרישתם

לקבוצת  מופנתעיקר ההתייחסות .  תשומת לב מיוחדת לתופעת הפרישה המוקדמתניתנתבעבודה 

סביר את התאורטי מהמודל . העובדים הוותיקים שתומרצו לפרוש מוקדם על ידי מענקי פרישה מיוחדים

תופעה בה נקבעת הפרמיה לפרישה מוקדמת על פי העובד השולי כך שהמתכנן המרכזי ישיג את אחוזי ה

 . הפרישה המתוכננים

ם בשנים האחרונות תוך שבירת קו המודל  צופה את הירידה החדה בגיל הפרישה הממוצע של הפורשי

 2004- ו1995-וכן מנבא את השפעת הרפורמות מ, המגמה שאפיין את השנים הקודמות בהתאם לנסיבות

על פי הסימולציה גיל הפרישה הממוצע של גברים אכן יעלה . על התפלגות גילאי הפרישה בשנים הבאות

ל הפרישה של נשים לא צפוי לעלות אולם גי, ותועלתם בעת הפרישה לא תפגע כתוצאה מהרפורמה

 . ותועלתן בעת פרישתן עלולה להפגע
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Retirement on a Pension in the Public Sector in Israel since the 1980s 
 
 

Yuval Mazar 
 
 

Summary 
 
This paper presents the results of empirical research about retirement on a pension in the 
public sector in Israel since the 1980s. The research is relevant in the light of the problem of 
the reduction in the rate of participation of the older member of the population in the labor 
force in the OECD countries, to which they are seeking a solution, and also in the light of 
the reforms that have taken place in Israel in this area in the last few years. These include 
the transition to a funded pension based on pension units that accumulate year by year, the 
raising of the statutory retirement age for men and women, and the raising the age of 
eligibility for benefits from the National Insurance Institute. 
 
Panel data and special cross-section analysis of data on those working and pensioners in the 
public sector over the last few years made it possible to monitor developments in this field. 
A dynamic model of the decision to retire on a pension was adapted to retirement policy in 
Israel, and enabled the distribution of the ages of retirement to be estimated. The research 
found that the incidence of early retirement was common mainly among the group of those 
earning relatively low wages and without higher education, and that the average retirement 
age of women was lower than that of men. 
 
The study estimates employees' average negative benefit from work. It seems that with 
regard to this parameter there is a difference between retirees from the top and the bottom 
wage quintiles, and differences between men and women retirees. In line with findings 
around the world, it was found that on retirement women are prepared to waive a larger 
proportion of their wage than are men. A new finding obtained from this study was that 
retirees from the top wage quintile are prepared to waive more than those in the bottom 
quintile. 
 
The research paid special attention to early retirement, mainly to those veteran employees 
given incentives to retire early in the form of special retirement grants. The model describes 
the financial waste involved in campaigns to encourage early retirement and the economic 
inefficiency that derives from them. 
 
The model views the sharp reduction in the average age of retirement in the last few years as 
a break in the trend evident in the prior period and predicts the effects of the reforms of 
1995 and 2004 on the distribution of the retirement age in the next few years. According to 
the simulation the average retirement age of men will rise, and their utility on retirement 
will not be adversely affected by the reform, but women's retirement age is not expected to 
rise, and their utility on retirement may be harmed. 
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  וסקירת ספרותמבוא. א

ה מטרות המחקר הן הבנת תהליך הפריש.  הציבורי בישראלמגזרהעבודה חוקרת את תהליך הפרישה ב

 . ניתוח הגורמים לפרישה מוקדמת וניבוי התוצאות של שינויים במדיניות על גיל הפרישה, לפנסיה

וח ההשתתפות בכשיעור של שכן מרבית מדינות המערב מתמודדות עם ירידה  ,שאלות אלו חשובות

 העלייה בתוחלת החיים של העובדים יוצרים לנוסף עש, ים המאוחריםהעבודה בכל המגזרים בגיל

 מגמת הירידה בפריון הילודה במדינות המפותחות מעלה עוד יותר את יחס . על החברהכלכליתמסה מע

 אתגר מורכב למעצבי הינופתרון לבעיה זו . התלות בין האוכלוסייה המבוגרת לאוכלוסייה שעובדת

 .מחייב הבנה של תהליך היציאה לפנסיהההמדיניות הכלכלית 

 .הנדוניםכאן שהרפורמות האחרונות אינן רלוונטיות לפורשים ומ, 2004-1979המחקר הוא על השנים 

 השוקל פרישה מרחב רב לבחירת גיל 1שאירו לעובדה את הפרישה בשירות הציבורי שהסדירוההוראות 

 גם אם אין 60 שנות ותק בשירות או מגיל 25 צברה אם 59-ו 55 אישה יכולה לפרוש בין הגילים :הפרישה

גבר יכול , באופן דומה. מועד פרישת החובה - 65להמשיך לעבוד עד גיל  גם לההיא יכו.  הנדרשהוותקלה 

גם עבור גבר גיל פרישת החובה .  שנים בשירות25 הנדרש של קהוות אם יש לו  64-ו 55לפרוש בין הגילים 

 . בהדרגה,67גיל פרישת החובה שונה לאחרונה לגיל . 65הוא 
.  העבודהחויוצאים מכוכן היתר פורשים לפני . חובהרק כמחצית מהפורשים פורשים בגיל פרישת ה

כיצד שינויים ? המי האוכלוסייה שפורשת מוקדם ומה מאפיין אות:  השאלות המרכזיות במחקר הם

 ?במדיניות יכולים להשפיע על תהליך היציאה לפנסיה

 :את אוכלוסיית הפורשים ניתן לחלק לשלוש תת קבוצות

 . מהפורשים אחוזים52 בממוצע - בגיל פרישת חובהפורשים שפרשו  .א

 קבוצה זו ניתנת לחלוקה - לפני גיל פרישת החובה ללא כל תמריץ של המעסיקפורשים שפרשו  .ב

התמריץ עבורם עובדים שפרשו עם מלוא אחוזי הקצבה האפשריים : לשתי קבוצות משנה

 לפני הגיעם ,עובדים שפרשו מרצונםו ; קייםאינו נוספים גימלהלצבור אחוזי כדי  להמשיך לעבוד

 .למקסימום אחוזי קצבה

 אולם סיבת יציאתם לפנסיה מוקדמת היא ,פורשים שפרשו לפני גיל פרישת החובה בהסכמתם .ג

נהנים שכן עובדים רבים , קבוצה זו רלוונטית מאוד למגזר הציבורי בישראל. רצונו של המעסיק

הכרחי  קשר  ללאותק ומקבלים תוספת לשכרם על כל שנת , במקום עבודתם"קביעות"מ

סיטואציה זו ב .במעמד קבועיםכמו כן קשה עד בלתי אפשרי לפטר עובדים . לתפוקתם השולית

בגלל תשואה עודפת , גבוה מתפוקתם השוליתיהיה +) 55 (ים ששכרם של עובדים מבוגרייתכן

ולכן מעסיקם מעוניין , במצב זה התועלת של העובדים במקום עבודתם שלילית. תקוול

לוגיים והשינויים הטכנ, פיםרעלייה ברמת ההון האנושי של העובדים המצט גם. בעזיבתם

 המעסיקים לגייס עובדים חדשים מתמרצים אתהמואצים והתחרות על מקומות העבודה 

אינו מעוניין להפסיק , בסיטואציה זולעומת זאת העובד .  העובדים הוותיקיםבמקוםומיומנים 

אות לפרוש י יוא שה ולפיכך כדייותרכים נמותו או גמלאת עבודתו שכן שכרו האלטרנטיבי 

 תשומת לב מיוחדת ןבעבודה תינת. המעסיק  חייב לתמרץ אותו לכך על ידי מענק פרישה מיוחד

? אות לפרושיצריך להציע לעובד על מנת שישהמעסיק  מהו המענק :נשאל. לקבוצת עובדים זו

                                                 
 .הדברים אמורים בשני המינים. לאורך העבודה לשון זכר ננקטה מטעמי נוחות בלבד 1
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 ובכך לצמצם את ,סכום נמוך יותרניתן להציע לעובדים בעבר היה האם ? ממה מושפע סכום זה

 ? האקטואריים של חשבונות הפנסיהתהגירעונו

  

בנה מודל י ובאמצעותם י, לישראלםהעבודה תתבסס על מודל פרישה קיים עם פרמטרים רלוונטיי

 שבו פרמטרים שונים יכולים להשפיע על דרכים למדןואויספק שיסביר את תופעת הפרישה המוקדמת 

 .גיל הפרישהעל  מוקדמת וגובה המענק לפרישה

 . על גיל היציאה לפנסיההמדיניות  השפעת שינוי בפרמטרים של קבעזרת סימולציה תיבד

 
מערכת הפנסיה הרלוונטית של מדיניות ה סקירת ספרות תמציתית וווצגיבפרקים הראשונים במחקר 

תם אעבוד עם מספר אישכמו כן יוצגו הנתונים .  שמוניםוהשכר במגזר הציבורי בישראל מאז שנות ה

 . ההנחות המרכזיות במודל והמודל עצמומכן תוצגנהלאחר . עיקריותסטטיסטיקות 

היעילות אי תואר תו, הפורש לפני גיל פרישת החובהתן לעובד יתשומת לב לגודל המענק שנוקדש במודל ת

 . במבצעי פרישה מוקדמת שהונהגו במדינהתהכלכלי

שינוי כיצד  נבאל הפרישה בין קבוצות אוכלוסייה שונות וייג תשובה תיאורטית לשוני בציעהמודל י

 .בפרמטרים ישפיע על כל אחת מהקבוצות

המסתמכות על נתוני בנק ישראל של , בעזרת רגרסיות מתאימות, בחנה אמפיריתיההשערות של המודל ת

 .2004 עד 1979היוצאים לפנסיה במגזר הציבורי בין השנים 

 את השפעת גורמי המדיניות על ההחלטה ,עזרת סימולציה על המודל ב,בדוקאבפרק מרכזי בעבודה 

 יםשנה בענף מות החדשותכמו כן אנסה לצפות את התפלגות גילאי הפרישה בעקבות הרפורמ. לפרוש

 .2004- ו1995

 .עתידיהמחקר ה שאלות להמשך ויציגהפרק האחרון יסכם את המסקנות 

 

  סקירת ספרות.2.א

 שלאיישם בעבודה זו הוא המודל שהמודל המרכזי . חלטה מתי  לפרושמאמרים רבים נכתבו על הה

Stock & Wise  1990 משנת- "The Option Value" . ווהרעיון המרכזי ב , רקורסיבימיאדינהמודל הוא 

במידה .  מיידיתלפרשיה הפרישהדחיית הוא שהעובד משווה בכל שנה ושנה את תוחלת ההפרש בין 

 בבואו ,כך שהעובד, חובהה ת הם גיל פרישבעיהתנאי ההתחלה לפיתרון ה. ש הוא יפרושליליתוהתוצאה 

פנסיה  הוא חייב לצאת ליםמסומגבלה שבגיל בכפיפות ללהחליט אם לפרוש ממקסם את תוחלת תועלתו 

 .על פי חוק

 
 העבודה נעשו באירופה כוחלאומיים בדבר ירידת שיעורי ההשתתפות ב-מחקרים אמפיריים בין

של על ירידה נכרת הכותבים  מצביעים תםבעבוד .20042- בOECD-כמים בפרסום של הסוועיקריהם מ

כן מתארים ו, חרונות ברוב מדינות אירופהלים המבוגרים בשנים האי העבודה בגכוחשיעור ההשתתפות ב

- הנתונים על שיעורי הפרישה בישראל לשאר הנתונים הביןלהשוותמעניין . את הסיבות העיקריות לכך

 .  לאומיים

 
הוא מתאר ): Lazear )1979  המעסיק יבוסס בעיקר על המאמר שלעל ידירעיון עידוד הפרישה הדיון ב

סיום לקראת  ואילובה בתחילת עבודתו העובד מרוויח פחות מתפוקתו השולית שאת הסיטואציה 

                                                 
2 Working paper by OECD: Health, Ageing, and Retirement in Europe (2004) 
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 The",  בשוק זה יביא לקביעה של גיל פרישה חובהשקלמ  שיווי .מתפוקתו השולית שכרו גבוה עבודתו

mandatory retiremen",ועובדים חדשים לא  שבו הפירמות לא יפסידו כתוצאה מגיוס עובדים חדשים 

, שיפורים טכנולוגיים מואצים. A) איור, 3 בנספחגראפית אילוסטרציה ורא( הצטרפותם לעבודהיפסידו מ

יק לגייס עובדים אנושי של העובדים יוצרים לחץ גדול על המעס ועלייה מתמדת בהון ההגלובליזציה

ההון  ויגדל ככל שילךי לחץ זה ;על חשבון העובדים הוותיקיםחסית נמוך יבשכר חדשים עתירי הון אנושי 

אתבסס על מודל זה כהסבר מדוע למעסיק יש תמריץ ה בעבוד. נמוך יותריהיה העובד הוותיק האנושי של 

  .לפטר עובדים מסוימים החל מגיל מסוים

תועלת  (ילית מעבודה ביחס לתועלתו מפנסיהודל הוא שלעובד ישנה תועלת שלאיישם במשרעיון נוסף 

 ,אולם היא ידועה לעובד עצמו,  אינה נצפיתאתזהשלילית התועלת ה מניח שSheshinski (1999) ).מפנאי

 המוחלט עם כמו כן הוא מניח שתועלת זו אינה יורדת בערכה). או לממשלה(והתפלגותה ידועה למעסיק 

שונה בין המינים ובין בעלי השכר הגבוה  זה פרמטרבדוק אם בעבודה זו א . ואשתמש בהנחה זוגיל העובד

 .והנמוך

השאלה המתבקשת היא אם . עולה שאחוז הנשים הפורשות מוקדם גבוה מאחוז הגבריםמן הממצאים 

 תועלתן השלילית מהעבודה גבוהה ש-  מאשר גברים שנשים פחות מרוצות ממקום עבודתןהוכחהזאת 

 65ולא  (60לאומי החל מגיל המוסד לביטוח נשים זכאיות להטבות מ.  לא:התשובה המיידית היא. יותר

עם . פרשו שבחלק מהמקרים ן עם בעליהןומקובל לחשוב שהן מתאימות את פרישת) כמו אצל גברים

 נשים לגבי, Anne Moller Dano, Mette Ejrnaes, Leif Husted (2005)  ,במחקר שנעשה בדנמרק, זאת

מהכנסתו אחוזים  81-ריא מוכן להוריד את הכנסתו לגבר ב: וגברים לא נשואים נמצאה תשובה חיובית

 .  אחוזים74- ל-יאהשה בריערב הפרישה  וא

 

לפיה בגלל גישה שונה שאפשרית , גובה השכר מתואם שלילית עם הסיכוי לפרוש מוקדםשאמפירית  אף

ככל דווקא לפנסיה תהיה גדולה יותר מעבר עם הבתועלת ירידה התועלת השולית הפוחתת של הכסף ה

 גישה זו נראית פחות . ולכן פחות עובדים בעלי שכר נמוך יפרשו מוקדם יותרנמוךהעובדים  ששכר

 גובה הפנסיה : ולא ירידה מוחלטת,תיחסיא שכן הירידה בשכר הי, רלוונטית למקרה של פרישה לפנסיה

 ת תועלת לוגריתמיתפונקציעבור , הבמקרה זה לדוגמ. הפרישההוא בשיעור מסוים מגובה השכר ערב 

 ורא ( אין משמעות לגובה השכר ערב הפרישה אלא רק ליחס התחלופה,שמייצגת תועלת שולית פוחתת

 .)הסבר מתמטי בנספח

) הכנסה מהון(יותר נמוך כך הכנסתו שלא מעבודה העובד שכר שבמרבית המקרים ככל ,  על כךנוסף

עובדים בעלי שכר נמוך לפיכך במקרים אלו .  שתלותו בשכר מהעבודה גדולה יותרכאןנמוכה יותר ומ

 . ככל האפשרידחו את פרישתם 

 
  כללי רתיאו -1980מערכת הפנסיה במגזר הציבורי בישראל מאז  .ב

 ,יעלההפרישה שכרו בעתיד גיל שיקול מרכזי בהחלטת העובד אם לפרוש הוא אם כתוצאה מדחיית 

לכן חשוב להבין כיצד מבוצעות העלאות השכר של העובדים במגזר הציבורי . מלתוי גגםומכאן שכך 

 .בישראל

 

                                                 
 . לא נאמדים בו התפוקה השולית של העובד ושכרו- בלבדיהאיור הוא סכמת 3
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 :על ידית ות השכר במגזר הציבורי נעשוהעלא

 ;1996-1993כמו בשנים , הסכמי שכר כוללים .א

 ;)בקצב האינפלציהגם י ותל, בערך פעם בשנתיים( הסכמי תוספת יוקר .ב

 .י או כוללרוגים אינדיבידואליד/ קידום בדרגות .ג
עליות שכר (שגמלתו של העובד מתואמת עם שתי האפשרויות הראשונות  העלוממחקר קודם  ממצאים 

העלאת שכר הנובעת מסיבות אלו אינה מהווה ש מכאןו, )גימלה בתריאליו עליות תגרורנה תריאליו

או צפי (שכר רק העלאה אישית ב. ת את זרם התקבולים הצפוי לעובדלהעלוכדי  בעבודה רשאילהתמריץ 

 למרות האמור .שאר בעבודהילהכלכלי רוג יכולה להוות תמריץ יכתוצאה מקידום בדרגות או בד) שכזה

 .שפיע על קביעת מועד הפרישהת)  תוספת יוקרהלדוגמ(שגם העלאת שכר גורפת יתכן ילעיל 

עובדים  מה20%-ופחות מ, פוחת קצב הקידום האישי ,הסמוכים ליציאה לפנסיה, ים המבוגריםבגיל

כתוצאה . יותרנמוכים העובדים בגילים כלל  בקרב 25% זאת לעומת כמעט . בכל שנהמקודמים בדרגה

קצבתו בעתיד הולך וקטן עם הן את שכרו ואת  הן להעלות כדי בעבודה הישארמכך התמריץ של העובד ל

 . תוחלתווודאות את שכרו הצפוי לו בעתיד אלא רק אתב לא יכול לדעת , כמובן,העובד.  השנים

 

 בכל .תקציביתהייתה פנסיה  , אני בודק בעבודה זואת השלכותיהאשר בורי הפנסיה שהונהגה במגזר הצי

 70אחוז הקצבה הניתן לצבירה הוא המרבי של גובה וה אחוזי קצבה שנירות העובד צובר ישנת ש

 שנות 35 של אחרי ותקמרבי הקצבה הכך עובד יכול להגיע לאחוז . למעט מקרים מיוחדים, יםאחוז

 . רצופותרותיש

 של העובד מתקבל גימלהגובה ה. םיים ורכיבים אי פנסיוניי רכיבים פנסיוננםבשכרו של כל עובד יש

 .  של השנים שלפני הפרישהבשכר הפנסיוניעם השנים הכפלת אחוז הקצבה הנצבר כתוצאה של 

צפוי , קצבהי  אחוז70-וצבר כ, ני משכרו הוא פנסיוים אחוז70-ח ש" ש10,000עובד בעל שכר של : דוגמהל

השווה ,  של עובד זה,The replacement rate ,שיעור התחלופה. עד יום מותוח "ש 4,900 של גימלהל

צמוד  ,כאמור, גובה הגימלה של העובד. 0.49-לבמקרה זה שווה , שכר ערב הפרישהל גימלההבין ליחס 

גיל . אלי של כל העובדים במגזרישכר הרה לגידול והן) אינפלציה(במשך כל שנות חייו הן לפיצויי יוקר 

 .65 הוא ,הן לנשים והן לגברים,  הרלוונטי עבור העובדים במחקר זהחובהה תפריש

 שעיקריה הם שאין הגבלה , הונהגה רפורמה חדשה במערכת הפנסיה במגזר הציבורי בישראל1995משנת 

 ושכרו באותה יה של גיל  העובדות כפונקצ נקוב"מנות קצבה" על ידיוהקצבה נצברת , של אחוזי קצבה

 1.21 עד 20עבור גבר בגיל אחוזים  8-מיותר מ: אחוז הנצבר קטן יותר, ככל שגילו של העובד עולה. שנה

שכן העובדים הפורשים , הרפורמה אינה רלוונטית עבור העובדים במחקר זה. 65עבור גבר בגיל אחוזים 

 70.4-שנות הבמחקר זה הצטרפו למגזר הציבורי לפני 

 

 .גיל הפרישה והזכאות לקצבת ביטוח לאומי השתנה בשנים האחרונות

כאשר הפנסיה אינה נחשבת ,  במבחן הכנסותתימותנלקבל קצבת ביטוח לאומי היה ל ו גבר יכ2004עד 

  ביולי1-החל מ .זאת המדיניות הרלוונטית למחקר זה. 60 החל מגיל אישה ואילו 65ל מגיל הח ,כהכנסה

גיל הפרישה החוקי יעלה כמו כן  .  עבור גברים67- לנשים ו64-גיל הזכאות לקצבה יעלה בהדרגה ל, 2004

 . לנשים  ולגברים67בהדרגה עד שבסופו של תהליך יהיה 

                                                 
אביה ' במאמר של פרופ, "ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק" פרטים על הרפורמה מצויים בספרו של אבי בן בסט יתר 4

 ).1995(ספיבק 
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להכנסות מעבודה ועל פי כללי   לקצבת זקנה ללא קשרהפרט זכאי הגיל שבו –גיל הזכאות לקצבת זקנה 

,  הגיל לנשים יעלה בהדרגה2004 ביולי 1-מהחל . 65 ולנשים 70 לגברים 2004עד סוף יוני  :זכאות נוספים

 . לגברים ולנשים70עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 

 

 הנתונים .1.ב
 .5 הציבורימגזר נתונים על כלל העובדים בבמחקר הם הנתונים בהם אשתמש 

 . )ולא על פי סקר(הנתונים הם נתוני אמת 

 . במגזר הציבורינתונים על הפורשים לפנסיה באותה שנהגר במא יש 1979משנת , בכל שנה

לא עבד בזמן , t-1לא היה פנסיונר בזמן , t-1 רק אם עבד בזמן tהוגדר כפנסיונר בזמן  tעובד שפרש בשנה 

t  וכמובן היה פנסיונר בזמןt.בעבודה זו לא נבדקו העובדים שמחליפים מקום עבודה בגיל  ומכאן ש

פרישה מהעבודה במודל זה היא אך ורק למטרת .  שלהם המשרהצמים את היקףשמצמכאלה או , מאוחר

 .יציאה לפנסיה

 מהפורשים לפנסיה 25,000-במחקר כמשתתפים  שבסך הכל פורשים כך 1,200- כבערךבכל שנה ישנם 

כמו כן ישנם . כל עובד יש נתונים על שכרו בשנים לפני שפרש ועל גמלתו מאז שפרשגבי ל. 1979מאז 

,  בעת הכניסה לעבודה ובעת הפרישה ממנהוגיל, מינו, השכלתו: פורש/ של העובדוים על מאפיינינתונ

כל עובד ניתן גבי ל. אחוז הקצבה שלו ביציאה לפנסיה וחלקיות המשרה שלו, דרגתו, ודירוג,  שלוקוותה

 . לחשב את שיעור התחלופה שלו בזמן יציאתו לפנסיה

 לתמרץ כדיתנו לו י שנגימלהאחוזי ה את כלומר , הניתן לעובדהמענקק את ו לחשב בדיאין באפשרותי

לעומת זאת קירוב לא רע לאחוז זה יכול להתקבל כתוצאה מההפרש של אחוז הקצבה . אותו לפרוש

 , קצבהי אחוזשניצובר העובד שכן על כל שנת עבודה ,  של העובד במקום העבודהקוותהבפועל לפעמיים 

שמתבטא " פרישה מוקדמת" שלו קיבל מענק קוותה גבוה מפעמיים ולכן עובד שאחוז קצבתו בפועל

מצטרפים לשירות  העובדיםישנם מצד אחד  שכן , קירוב בלבדהיאפעולה זו . באחוזי קצבה נוספים

ישנם ומהצד האחר , שצברו בעבודה קודמת  אחוזי קצבה לא מעטיםשלזכותםבגילים מאוחרים יחסית 

 לא ידוע לי מה היה אחוז :דגישא.  לא צברו אחוזי קצבהןבהום עובדים שעשו הפסקות רבות בעבודת

 שלו קוותהפעמיים  -קירוב אשתמש בולכן , חליט לפרושההקצבה ההיפותטי של העובד אלמלא 

 .בעבודתו

את  אחוז השכר הפנסיוני של בקירוב  ן הקצבה של העובד תיתואחוז) 100כפול (מנה של שיעור התחלופה 

 . עם מספר סטטיסטיקות על הנתונים נפרדות לנשים ולגברים לוחות יםצגמובעמוד הבא . העובד

                                                 
 .בנק ישראל: המקור. שעבורם הייתה בעיה טכנית בהשגת הנתונים הרלוונטיים, למעט אנשי צבא ומורים וללא שוטרים 5
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 :6,7נשים -' אלוח
 

תקן הסטיית 

שיעור של 

 תחלופהה

ממוצע 

שיעור 

 התחלופה

אחוז 

הפורשים 

 62לפני גיל 

סטיית 

תקן גיל 

 פרישהה

ממוצע גיל 

 של פרישהה

 הפורשות

מספר 

 תצפיותה

 שניםה

0.15 0.46 64 5 60.1 1,604 1979-1985 

0.17 0.46 64 4.8 60.2 2,240 1986-1991 

0.17 0.49 53 4.5 61.3 2,666 1992-1997 

0.15 0.49 68 4.6 60.2 5,237 1998-2004 
 

 :גברים -' בלוח 
 

תקן הסטיית 

שיעור של 

 תחלופהה

ממוצע 

שיעור 

 התחלופה

אחוז 

הפורשים 

 62לפני גיל 

סטיית 

תקן גיל 

 פרישהה

ממוצע גיל 

 של פרישהה

 פורשותה

מספר 

 תצפיותה

 שניםה

0.14 0.50 32 5.1 62.4 3,847 1979-1985 

0.15 0.48 32 5 62.2 3,413 1986-1991 

0.15 0.48 29 4.4 62.6 3,271 1992-1997 

0.15 0.47 38 4.5 62.3 3,678 1998-2004 

  

 : ניתן להסיקלוחותמה

 .לאורך זמן ר הפורשים מוקדם בשיעור התחלופה ובשיעו, ברורות בגיל הפרישהאין מגמות  -

   יש להדגיש .נשיםזה של עם שיעור תחלופה דומה ל, הגברים פורשים בגיל מאוחר יותר מנשים -

 . בלבד65גברים מגיל ו ,60ביטוח לאומי החל מגיל המוסד לשנשים זכאיות לקצבת זקנה מ   
 . מהנשיםים אחוז60,  מהגברים פורשים מוקדםים אחוז30 -
 .   הן אצל נשים והן אצל גברים גדולה מאודי הפרישה וגילל שיעור התחלופההשונות ש -

 

 המודל. ג

  ההנחות המרכזיות במודל1.ג

אם כדאי לו לפרוש השנה שואל את עצמו , שניתנת לו האפשרות לפרוש לפני גיל פרישת החובה, כל עובד

הוא , שתו תועלתו צפויה לגדולכתוצאה מדחיית פריאם . או שמא לדחות את פרישתו למועד מאוחר יותר

 .ידחה את פרישתו למועד מאוחר יותר

 :נניח

. תועלתו של העובד ביום הפרישה היא פונקציה של זרם התקבולים העתידי הצפוי בזמן פרישתו .א

.  לת תועלתו מדחיית הפרישההעובד משווה את תוחלת תועלתו מפרישה מיידית למול תוח

 .העובד ממקסם את תועלתו
 

                                                 
משום שקביעת גילם של הפורשים אינה ) גיל פרישת חובה (65לא גיל , קדמת נקבע כגיל שמתחתיו מוגדרת פרישה מו62גיל  6

 . מדויקת ברמה החודשית
 . שנים כל אחת5-6 חלוקה לארבע תקופות כרונולוגיות של -החלוקה לשנים אלו היא מקרית 7
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 :           ת תועלתנקציפונניח  .ב
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 .שכר, tבזמן אם הפרט עובד  ההכנסה - tY -כך ש             

                      tB - בזמן אם הפרט פנסיונר  ההכנסהt ,גימלה. 

ת יהם הארגומנטים היחידים בפונקצית האישיות העדפוהו גימלה ה,ההנחה היא שהשכר 

). התועלת של הפרטים )θ,, ttt dIfU  .Iבהכנסה  מקיימת קמירות ומונוטונית עולה =

θהעדפת הזמן שלו:  מכילה בתוכה את אוסף כל הפרמטרים של הפרט) ρ( , העדפת הפנאי

 .  )γ ( והתייחסותו לסיכון)α(ועלתו השלילית מהעבודה או ת, שלו

iii xf ωθ +=  . הוא משתנה בלתי נצפה iω- וi מייצג תכונות של הפרט ix כאשר .)(

tdבזמן   המציין ר הוא משתנה אינדיקטוt אם העובד עובד או פנסיונר. 

): צריכה ופנאיה של פונקציהתועלת היא  בספרות בדרך כלל )CLfU במודל זה ניתן  .=,

טית שבה אחוז תות תועלת הומפונקציבעל הוא להניח שהפרט צורך את כל הכנסתו או לחילופין 

במודל זה התועלת מהפנאי באה לידי ביטוי בעזרת הפרמטר . בכל רמת הכנסההחיסכון קבוע 

α, 1-גדול מ שבדרך כלל. 

הפרטים נבדלים זה , כמובן. ספרביליתפונקצית תועלת , ת תועלתילכל העובדים אותה פונקצי .ג

 .העדפה לפנאילרבות ערך , ת תועלתי המרכיבים את אותה פונקצימזה בערך של הפרמטרים

 .פורש לפנסיה ולא למקום עבודה אחר עובד הפורש מן העבודה .ד

 .רציונאליותהן ציפיות ה .ה
 
 
   הצגת המודל.2.ג

 ת שמאפשרים לו מבחינה פורמאליולוותקאת בחירת מועד הפרישה של עובד שהגיע לגיל מקובל לנתח 

 במועד המוקדם ת שלו מפרישה על ידי השוואת התועל,Stock & Wise (1990) מאמרם שלעל פי  לפרוש

 לגמלאות מרוויח ביציאה מיידית). חרי המועד המוקדםלמשל שנה א( יותר ת מאוחרלתועלת מפרישה

  המרביאחוזיכול לצבור במידה ולא הגיע לשהיה אולם מפסיד אחוזי פנסיה ,  ופנאיגימלההעובד שנת 

ר כתוצאה מהמשך קידומו האישי יותגבוהה  גימלהוכן מפסיד את האפשרות לקבלת , הניתן לצבירה

 .גימלה יותר מהשהוא גבוההעובד מוותר על פרנסה משכר , כמו כן. בעבודה

כבעיית מקסום , ותר לו לפרוש שבו מtניתן להציג את בחירת מועד הפרישה על ידי העובד שהגיע לזמן 

)()( .תועלתתוחלת השל ערך ה tW t מפרישה מיידית בזמן התועלת של העובד תוחלת  היאt ,

)()(לעומת rW t, בזמן תועלתו של העובד תוחלת  שהיאt מפרישה במועד rכך ש -tr >.  

שכר העובד יזכה לתועלת מ, r תקופות ופרישה בתחילת תקופת s עוד t-במקרה של המשך העבודה מ

 . יו חיימיכל  rהחל מתקופה יקבל ש B  גימלהמ ולתועלת, כל עוד הוא עובד,  Yהעבודה 
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 צריך להביא בחשבון שהשכר מתקבל תוך ויתור על, גימלהלעומת התועלת מה בחישוב התועלת משכר

 שכר תהיה קטנה יותר מהתועלת קלהתועלת השולית משבמודל . פנאי והקדשת מאמץ בשעות העבודה

 מייצג את העדפת הפנאי של העובד או את התועלת השלילית αהפרמטר . גימלה קל משהשולית

 disutility level from work.      -מהעבודה
 שהשכר מעבודה שוםמ ,חובהההיו פורשים בגיל פרישת כל העובדים כמעט  ,גורם זהללא חשוב להדגיש 

 .תמיד גבוה מגמלתו של העובד

 :-הידוע לו בלבד כך ש,  שונהα ישנו פרמטר iפרט לכל 

1(                                                                                      
( ) 1},1

)0,(
1,{: >≡

=
=

∃<∀ ααα
t

t
i dYU

dBUYB 

אותו יך לעבוד עוד שנה או לפרוש ב צריך להחליט אם להמשt במועדהעובד הנמצא , במודל הדינאמי

)1( .מועד +tGt החלטה לפרוש בזמן הוא הרווח או ההפסד מדחיית הtלמועד  t+1. 

  :rמפרישה בגיל  t מועדתוחלת התועלת של עובד באת  נגדיר

2                              (                

))((

})()1()()1({)(
1

)()(

t

r

tj

D

rj
jB

rj
jY

tj
tt

rWE

BUYUErW

Ω=

=+++≡ ∑ ∑
−

= =

−−−− ρρ
 

 .t לעובד בזמן מידע הרלוונטי הידוע מייצגת את הtΩ-כך ש

3                                                              (         })()0,()1({)1( tttt tWdIUtVEtG Ω−=++=+ 

})1({]max)))2(0(),0,())1(0([ :-כך ש 11 tttttt dtWEdIUdtVEtVE Ω=+=+=+=Ω+ ++                                   

 בזמן מהמשך עבודה או t+1 מועד במפרישה tמועדב המקסימום של תוחלת התועלת :במיליםאו  

1+t.                                           

 :ת מהמשך העבודה ודחיית היציאה לגמלאות כאשר אין תוספת תועלzהעובד יחליט לפרוש בשנת 

4          (                                              { } 0)()0,()1()( ≤Ω−=++=∈ zzzz zWdIUzVEzGz                                        

ולה להיות מושפעת ממצב בריאותו של החלטה זו יכ: ברור שזהו תיאור כללי בלבד של ההחלטה לפרוש 

, מרצון להמשיך בתעסוקה אחרת מלאה או חלקית, מקבלת ירושה, מצב בריאותו של זוגתומ, העובד

עצירת קידומו או הכבדה :  של העובד בעבודהסמהרעת הסטטו, התאמת מועד הפרישה בין בני הזוגמ

 הללוהגורמים מ חלק . מהעבודהמהזכאות לקצבת זקנה של הביטוח הלאומי לאחר הפרישהבעומס ו

במרבית : דוגמהל.  לעומת שקל של שכרגימלהרוש במודל זה כשינוי בשווי היחסי של שקל יניתנים לפ

 . α כעלייה בערך הפרמטר בן זוג תייקר את ערך הפנאי וכמוהפרישה של ההמקרים 

 המוצגת כפתרון רקורסיבי בצורת משוואות ,מית דינאבעיההיא מקסום ערך התועלת של  הבעיה ,כאמור

 .65   גיל במקרה של מחקר זה, העובד חייב לפרוש בגיל פרישת חובהשלפיה, בלמן
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 : בעזרת אך ננסה לאפיין אותהתאינדיבידואלי, כמובן ,תוחלת תועלתו של העובד מפרישה היא

    שיעור התחלופה הכספי, השכלתו, דהקצב קידומו בעבו, מינו, דגיל העוב:  משתנים מסבירים נצפים- 

(The replacement rate).  

שנאת הסיכון שלו , העדפתו לפנאי: גוןת התועלת של העובד כפונקצי משתנים בלתי נצפים הקשורים ל-

 .והעדפת הזמן שלו

או לפחות לא קטנה , ם הזמןהעדפת הפנאי של העובד הולכת וגדלה ע) 65-55(ים הרלוונטי בטווח הגיל* 

לת השולית של שקל שכר עבודה מול שקל התועשמכאן . ומתייקרהפנאי הולך עם השנים , שכן. עם הזמן

 .מעלים את העדפת הזמן של הפרטהניתן להניח שישנם זעזועים כמו כן . 8,9לא גדלה עם הזמןגימלה 

6(                                                                                                                                  0)(
≥∀

dt
dE

i
α

  

),1(),0(- שןלכן בהינת =>= tttt dIUdIUנסיק ש - 

7(                                                                               tjjjtjjt dIUEdIUE >∀=>= ))0,(())1,((                                    

 מהשכראינו צופה שבעתיד תועלתו , מהשכר גבוהה מתועלתו מהגימלה תועלתו tעובד שבזמן : ובמילים

 .מהגימלה גדולה מתועלתו תהיה

 : של העובד כךהמקסימיזציהאפשר לסכם את בעיית 
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 .שכר הסף של יציאה לעבודה הולך וגדל עם הזמן:  דרך אמפירית להבין את התופעה8
9 Edward P. Lazear "retirement from the labor force"-1986 
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 :כך

z  - החלטת העובד, גיל הפרישה בפועל של העובד. 

tX- הנצבר של העובד בזמן קוותה t. 

tI-הכנסה בזמן    t: 

            tY -  בזמן אם הפרט עובדt. 

           tB -  בזמן אם הפרט פנסיונרt. 

td- שמייצג את החלטת העובד בזמן ראינדיקטו פרמטר t  אם לפרוש או להמשיך לעבוד. 

 .התועלת מפנאי יחסית לעבודה,  התועלת השלילית מהעבודה-α: העדפות הפרטשל הפרמטרים 

                                                     γ- התייחסות העובד לסיכון. 

                                                      ρ- עובדפרמטר העדפת ההווה של ה. 

 :  המחקרבסוגריים מה שנהוג בישראל בתקופת, פרמטרים מוסדיים

T-   65(גיל פרישת חובה.( 

Sp- ים אחוז70-100( שיעור השכר הפנסיוני.( 

 c- ים אחוז2 (לוותקתשואה ה ,כל שנת ותקל אחוז הקצבה הנצבר.( 

K-  ים אחוז70 (רה לצבייתניםהנמקסימום אחוזי הקצבה.( 

 kd-עלייה בשכר ב ים אחוז10 מהווה בהנחה שכל דרגה דוגמהל,  קידום העובד בדרגות בעקבות פרישתו

 .kd=2.1הפנסיוני והעובד מקודם בפרישתו בשתי דרגות 

 :לפיכך

)t -                                                                         ),minבזמן בפועל אחוז הקצבה  tt XcKk ⋅= 

t -                                                                             tהשכר הפנסיוני של העובד בזמן      
p

t YSpY ⋅=  

 :tומכאן שגמלת העובד בזמן 

    kdYSpxcKkdYkB tt
p

ttt ⋅⋅⋅⋅=⋅= )),(min()( 

Pr- ההסתברות לקידום בשכר בזמן t+1. 

b-1.05-1.15. (אינדיבידואלי בשכר העובד שיעור הקידום ה.( 

 

 :ניתן להסיק מהתנאים ,כאשר מחזיקים את שאר הפרמטרים קבועים

<0                   .שתוככל שהעובד צופה ששכרו בעתיד יהיה גבוה יותר כך הוא ידחה את פרי. 1
∂
∂
b
z

. 

>0   . גבוה יותר כך הוא יקדים את פרישתומשכרו כרו הפנסיוני של העובד יעור שככל שש. 2
∂
∂
Sp
z

. 

>0                  . כך הוא יקדים את פרישתוגבוה יותר של העובד  הנצבר הקצבהככל שאחוז . 3
∂
∂
k
z

. 

>0  .  כך הוא יקדים את מועד פרישתולפנסיה יקודם יותר בדרגות עם פרישתו שהעובדככל . 4
∂
∂
kd
z

. 
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, קצבה צברו את מלוא אחוזי השטרם יותר מעובדים יטו לפרושצבה יקהאחוזי  במרעובדים שהגיעו ל. 5

 . בעתידגימלהנה את גובה ה לא תשותקועלייה בלעובדים בעלי מקסימום אחוזי הקצבה שכן 

מצד אחד שינוי : היא אמביוולנטיתעל החלטת העובד , cהפרמטר ,לוותקההשפעה של התשואה . 6

 שנה הישאר שינוי בתמריץ להאחרצד ה ומt מלאים בזמן קצבהבכמות העובדים שמגיעים לאחוזי 

 פחות עובדים יגיעו למקסימום אחוזי ,קלוותאם נקטין את התשואה : דוגמהל. נוספת בעבודה

  שלא נצברו בהינתן בעבודה הישאראולם התמריץ ל) ולכן פחות עובדים יפרשו מוקדם( t בזמן קצבהה

  ).ולכן יותר עובדים יפרשו מוקדם( מלאים קטן גם כן  קצבהאחוזי 

או בעקיפין , תו בזמן החלטים תלויה באחוז הקצבה הנצבר של העובדיםמכאן שההשפעה על העובד   

 .בוותק של אוכלוסיית העובדים 

יקדים  כך הוא, ו מהעבודה גדולה יותרהתועלת השלילית של,  של העובד גדול יותרαככל שהפרמטר . 7

>0                                                                                                                       .את פרישתו
∂
∂
α
z

. 

≤T.                                              0גיל הפרישה לא יקטן אם נעלה את גיל הפרישה החוקי  .8
∂
∂
T
z

.  

 

  פרישה מוקדמת.3.ג
את בו נתאר  ו,של הפורשים לפני גיל פרישת החובהיה נתן תשומת לב נפרדת לאוכלוסיי זה תסעיףב

 .ת התועלת של הפרט ספרביליתיפונקצי, כאמור בהנחות . דינאמיתבעיההחלטת העובד לפרוש כ

 : אם ורק אםtהפרט יצא לפנסיה בשנה 

9( 

)}1,(
)1(

1{)}01()1{()0,()1,(

)}01()1{()0,()}1,(
)1(

1{)1,(

)}0({)}1({

1

1

1

1

=
+

−=++>=−=

⇒=+++=>=
+

+=

⇒=⋅>=⋅

∑

∑

+=
−

−

−

+=
−

ti

D

ti
tittttttt

ttttti

D

ti
tittt

tttt

dIUEdtVEdIUdIU

dtVEdIUdIUEdIU

dUEdUE

ρ
ρ

ρ
ρ

 

 

 .LHS > RHSהעובד יפרוש אם ורק אם  

שהוא מפיק   מפיק מהגימלה לתועלתהעובדשרש בתועלת צד שמאל של המשוואה מייצג את ההפ

 ההפרש בין התועלות גבוה יותר והסיכוי , של העובד גבוה יותרαככל שהפרמטר . tבמועד  מעבודה

 ושיעור של העובד גבוה יותרהנצבר  ככל שאחוז הקצבה ,כמו כן. גדלשהעובד ייצא לפנסיה מוקדמת 

 .גדלמוקדם פרוש שי והסיכוי , גמלתו של העובד גבוהה יותר, שלו גבוה יותרהשכר הפנסיוני 

.  בעבודה שנה נוספתהישארגמלתו הצפויה של העובד אם יחליט  לתוספת לצד ימין של המשוואה הוא ה

 האפשרות היחידה שלו להעלות את קצבתו  אחוזי הקצבה הניתנים לצבירהבמרהגיע ל העובד כאשר

אם  בעבודה הישארמכאן הירידה בתמריץ ל.  העלאת שכר אישית בשנה הקרובהעל ידיבעתיד היא 

 . tבמועד מלאים הקצבה האחוזי את העובד צבר 
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 : נסכם

10(                                                                                                          ),,,( ↑↓↓↓= bSpkfZ t α 

 .RHS≡M  נגדיר

 : אם ורק אםtעובד יפרוש לפנסיה בזמן . ת תועלת מסוג לוגריתמיפונקצי נבחר
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iiitd עבורו  ,iυ̂ -שנגדיר כשונה ישנו ערך קריטי  iלכל עובד  υα ˆ1,  בעל i כל עובד תנאים אלוב. =⇔<

 . t יפרוש בזמן  iυ̂ גבוה מערך קריטי iαערך פרמטר 

 . t הוא שיעור התחלופה של הפרט בזמן replacement-ה

ttt                                                                                 : הוא שיעור התחלופה Spktreplacemen ⋅= 

לה כי ו ע10ממחקרים קודמים. מכפלה של אחוזי הקצבה הנצברים בשיעור השכר הפנסיוני של העובד

כמות התוספות שאינן , ככל שהשכר של העובד עולה(. השכר ברוטועלייתשיעור השכר הפנסיוני יורד עם 

 .2 איור ורא שיעור התחלופה יורד כפונקציה של השכר, לפיכך). בהתאםפנסיוניות עולה 

  :2איור 

ציור 5 - שיעור השכר הפנסיוני לפי עשירוני שכר ערב היציאה לפנסיה
בשנים נבחרות
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 בנק ישראל, צבי זוסמן ודן זכאי' פרופ 10
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 - ש מכאן
ttreplacemen

1
   שערך הסף, זאת אומרת.  עולה גם כן בשכרti,υ̂- שלכן גםשכר ועם ה עולה 

(The cutoff) ,העובד ערב  יקטן ככל ששכר ים שיפרשו מוקדםולכן אחוז העובד, עולה עם גובה השכר

 .שאר הפרמטרים קבועיםשהפרישה יהיה גבוה יותר בהינתן 

                                 :לסיכום
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גיל ,  גבוהה יותרתהיההעובד ככל שההשכלה של שככל ששכרם של העובדים יהיה גבוה יותר ולכן נצפה 

 .יעלהפרישתם 

  מרבית הפורשים מוקדם עם אחוזי קצבה מלאים הם בעלי : האמפיריים מאששים הנחה זאתהנתונים

 הם העובדים ים מלאקצבה יהעובדים שממשיכים לעבוד אחרי שצברו אחוז. שכר נמוך ואינם משכילים

נקודה נוספת העולה מן הממצאים היא שאחוז הנשים .  האקדמאים ובעלי השכר הגבוה- "חזקים"ה

 60 נשים מקבלות הטבות מביטוח לאומי החל מגיל כאמור, אולם. קדם גבוה מאחוז הגבריםהפורשות מו

  .פרשהמקרים כבר מ חלק שב,ן עם בעליהןומקובל לחשוב שהן מתאימות את פרישת

 

 :בעיית המעסיק

מעסיקו מעוניין אך , t מועדבעובד אינו מעוניין לפרוש המקרה שבו היותר הוא השכיח והמעניין המקרה 

פעמי ומענק - מענק חד:המענק מחולק לשניים. ולכן מציע לו מענק פרישה ,ן פיטוריללא הפסקת עבודתוב

 שיעור עלאת ואפשר לפרשו כה,כמענק לכל החייםהאחרון כמוהו  .של הגדלת אחוזי הקצבה הנצברים

 .סףה תשיעור תחלופ, יאות לפרוש פרישה מוקדמתהוא י שעבורו שיעורהתחלופה של העובד ל

של המשוואה יהיה ימין  שצד במידה מספקת כדיהמענק צריך להיות גדול : 11 תכל שוב על משוואהנס

 .שמאלמצד קטן 

gBI                                                                                                                        )13  :נגדיר +=~
                           

14   (                                                                                                                                  t

M

I
Ye υ~~ ≡
⋅

                                    

 .יאות לפרושי צריך להציע לעובד על מנת ששהמעסיק הוא המענק העודף  gכאשר 

 :בעיית המעסיק היא, מכאן
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gg

αυ <
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)min(arg*

 

 ניתן להסיק 11-ו 9ות ממשווא. שעבורו הוא יאות לפרוש מוקדםשונה  gלכל עובד ישנו ערך מענק  

 .  עולהשיעור השכר הפנסיוני של העובדך זה יורד ככל ששער

 -ניתוח של בעיית המעסיק מביא למסקנה ש
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16                                                                                                     (),,,(* ↓↓↓↑= iii spkbfg α  

 .  לפרישה מוקדמת0gעובדים מציעה מענק נניח שחברה של 

 .יפרשו מוקדםאילו עובדים השאלה היא 

 וייאותעבורו הם שגדול מערך הסף להם ערך המענק המוצע שהעובדים רק העובדים שיפרשו מוקדם הם 

 :לפרוש

17(                                                                                                                                       )(# 0gg <                                   

שיעור " הקריטי של הפרמטר רךהע -0SP שלהם גבוה מהערך שיעור השכר הפנסיונירק העובדים שאלו 

נניח שהחברה ). נתן ששאר הפרמטרים קבועיםי בה0gהמתאים לערך מענק קריטי  "השכר הפנסיוני

=+ε-מעלה את  המענק ל 01 gg;שכר  השיעוררק על העובדים ש?  עובדים העלאה זו תשפיעלו על אי

 0SP -גדול מששיעור השכר הפנסיוני שלהם  כל העובדים. 1SP- וגדול מ0SP-קטן מהפנסיוני שלהם 

 יחכו למבצע טוב 1SP-נמוך מ שיעור השכר הפנסיוני שלהם ואלו ש, לפרוש כבר במבצע הקודםוניאות

 ...יותר

יציאה " מבצעי"  ואת חוסר היעילות הכלכלית שלהמעסיקניצבת בפני ה הבעיה מכאן גם אתניתן להבין 

אחוזים  20- רוצה לקצץ בלמקסימום את רווחיו ביא להשל עובדים כדי מעסיקנניח ש. לפנסיה מוקדמת

. לצאת לפנסיה מוקדמת מעובדיו 11מייצגיםאחוזים  20- לגרום למעוניין מהוצאותיו על משכורות ולפיכך

ועבור , יהיה גדול מערכם הקריטיהמענק מעובדיו אחוזים  20בע את המענק העודף כך שעבור  יקמעסיקה

 שתי בעיות כלכליות בסיטואציה שנוצרה.  יהיה נמוך מערכם הקריטיהואהנותרים האחוזים  80

 :)ין כשלי שוקעמ (עיקריות

ת המענק אלכל העובדים בחברה מהעובדים לפנסיה יש לקבוע אחוזים  20על מנת להוציא  .א

המכנה המשותף הגדול ( . לצאת לפנסיהושייאותאחוזים  20-העודף על פי העובד האחרון מבין ה

היו מוכנים לצאת  נמוך מהעובד השולי g לי ערך קריטישאר הפורשים בעמשמע ש ).ביותר

 .3 איור ורא.  הכלכלית וחוסר היעילותנעוץ  הבזבוז הגדולוכאן יותר עבור מענק קטן לפנסיה גם 

 שכן על המוכר לקבוע , "עודף הצרכן"בו שנוצר הדבר כמובן דומה לכל שוק של היצע וביקוש 

 .מחיר אחיד לכל הצרכנים

מייצגים אחוזים  20  אפוא לצאת לפנסיה מוקדמת אינםומהעובדים שייאות אחוזים 20 אותם .ב

בהנחה שאין  (. הגבוה ביותרפנסיוני השכר השיעורשהם בעלי  האחוזים 20 אאל, של אותה חברה

קשר בין גובה השכר של העובד לשאר הפרמטרים שמשפיעים על החלטת העובד על מועד 

 , השכר הפנסיוני שלו נמוך יותרשיעורראינו שככל ששכרו של העובד גבוה יותר כך  .12 )הפרישה

ללא קשר , מוךומכאן שמרבית הפורשים לפנסיה במבצעי פרישה מוקדמת יהיו בעלי השכר הנ

, ) פחותחסך(מהוצאותיו אחוזים  20 וךחסנסיונו לכשל ב לא רק מעסיקה. העדפת הפנאי שלהםל

 . של החברההרכב העובדים פגע באלא הוא 

                                                 
המעסיק לא רוצה  לפגוע בהרכב האנושי . דירוג ודרגה, המעסיק לא רוצה שכל העובדים שייפרשו יהיו דומים מבחינת שכר 11

 .בחברה מבחינת פרמטרים אלושל העובדים ולכן רוצה שהרכב הפורשים מוקדם יהיה דומה להרכב העובדים 
 .הנחה זו נבחנה ואכן ניתן להניח אותה 12
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 :3איור 

התפלגות הערכים הקריטיים בקרב החברה,
בעיית המעסיק
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המענק

F הבזבוז של המנהל

 

 לתת עליו, עובדיואוכלוסיית  את רווחיו ולשמור על ההרכב של שכדי למקסם מבעיית המעסיק עולה

 לפתרון, כמובן. יש לתת מענקים שונים שכר פנסיוני שונים ישיעורם בעלי  לעובדי.מענקים דיפרנציאליים

 הוא , השכר הפנסיוני שלו נמוך יותרשיעור,  של העובד גבוה יותרושכרשככל  :זה היבט סוציאלי בעייתי

השוויון -של הקטנת אי יעדהלכן . יותר  יצטרך להציע לו מענק גדולמעסיק ומכאן שה-פחות רוצה לפרוש

 כרוך גם ביצוע מבצעי פרישה מוקדמת סלקטיביים. עעלול להיפג) םאם קיי(ביציאה לפנסיה במשק 

 יכול םשבאמצעות  יכולה להתבצע בעזרת מכרזיםמעסיקדרך נוחה לפתרון בעיית ה. בבעיה מעשית

על פי  ( מענקים סלקטיביים לעובדים שוניםייתן מעסיקה. כל עובדל  לדעת מהו הערך הקריטי מעסיקה

 13. רווחיו אתוכך ימקסם ) מרמור מצידםכל  ולכן ללא - ם שלהםהצעת

  
אם לפרוש או לא לפרוש לפנסיה מוקדמת  על ההחלטה g בגובה המענק שינויבדוק כיצד ישפיע נ 

 .שיעור השכר הפנסיוני של העובדכפונקציה של התפלגות 

  :שיעור השכר הפנסיוניעם ראינו שגודל המענק הקריטי של העובד יורד 

18        (                                                                                                                       ↓Ψ= )(* SPg                                    

להם ערך קריטי  Aps  נמוךשלהם ממוצע ששיעור השכר הפנסיוני ה A הקבוצ, נניח שתי קבוצות עובדים

 ערך קריטי  להםBpsששיעור השכר הפנסיוני הממוצע שלהם גבוה   Bוקבוצת עובדים , Agממוצע גבוה 

 . Bgממוצע נמוך 

AB-כך ש psps BA- ומכאן ש< gg >. 

צורתה של  . של ערכים קריטיים בעלת שונות זההFתפלגות הלכל קבוצת עובדים  שנניחלשם הפשטות 

 .סטנדרטית,  הפוכהU- כFהתפלגות 

                                                 
המעסיק יוכל לבצע מכרז בתנאים מסוימים ולהבטיח שהצעת הערך הקריטי של כל עובד על ידו תגבר או לפחות תשתווה  13

 ).Weak dominance.( לכל הצעה אחרת
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***- כך שg**-  לg*המעסיק מעלה את ערך המענק  gg נרצה לבדוק באיזו קבוצה יותר עובדים , <

 :או בכל קבוצה הוושפעי העובדים שמספר. יושפעו משינוי זה

19(                                                                            ),()()()( ******

**

*

ggTgFgFdggf
g

g
G =−=∫ 

 . שיעור השכר הפנסיוני מושפעת מהשוני בתוחלת שלTה פונקציהשאלה היא כיצד ה

G קטן מערך מסוים g**כל עוד 
(

 . יותרחזקה B ההשפעה על מספר העובדים בקבוצת העובדים 

G גדול מערך מסוים g*עבור 
(

 . יותרחזקה A ההשפעה על מספר העובדים בקבוצת העובדים 

G הערך  
(

 .בו פונקציות הצפיפות נחתכותש g שווה לערך של

  

  :   משוואה הבאהבערכו ניתן לחישוב 

20                                                          (                          ))(())(( BGAG ggEgfggEgf === 

הערך , )כההפו U היאF צורתה של בהנחה ש (g-פיתרון משוואה זו מציג שלושה ערכים שונים ל

 . הוא הפתרון המבוקשgהאמצעי של 

, σ עם סטיית תקן תלינורמעבור התפלגות : דוגמהל
2

gg
G

+
=

(14. 

ggככל שיקטן פער התוחלות , כמו כן ההבדל   , או פער הממוצעים בין שיעורי השכר הפנסיוני−

 .בהשפעות על שתי הקבוצות יקטן

Ggכיוון שבמבצעי פרישה מוקדמת בדרך כלל 
(

בעלי נצפה שהרגישות של , 4 כפי שרואים באיור, 15**>

 . גדולה יותרתהיה)  B של קבוצה -  זודוגמהב(ממוצע שיעור שכר פנסיוני גבוה  

 :4איור 

השינוי בערך המענק והשפעתו על שתי הקבוצות

 f(
g)

Ğg* g**

קבוצה בי קבוצה א'

 

                                                 
14 ( ) ( )

2
... 212

2
2

1
µµµµ +

=⇔−−=−− xxx 

עי פרישה מוקדמת המעסיקים לא מעוניינים בדרך כלל בעזיבת כל העובדים הוותיקים אלא בעזיבת אחוז מסוים במבצ 15
 .מהם
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 16 סיכום ההשערות של המודל.4.ג

יפרשו פרישה מוקדמת בשיעור גבוה יותר מעובדים     המרביים קצבה העובדים שהגיעו לאחוזי  .א

 . יותרקטןשנה נוספת בעבודה  הישארלשל הראשונים התמריץ כי , כךשעדיין לא הגיעו ל
  

 .שכר העובדים ערב הפרישהשיעלה  כלירד כיר העובדים שייצאו לפנסיה מוקדמת שיעו .ב
 

יעלה ככל ששכר ,  אחוזי הקצבהמרבשיעור העובדים שימשיכו לעבוד אף על פי שצברו את  .ג

 . יותרגבוההעובדים 
 

וה לשינויים בשיעור התחלופה כסיבה לפרישה מוקדמת קטנה הרגישות של בעלי השכר הגב .ד

 כל ששכרם גבוה פחות עובדים לפרוש כניעכל עלייה של אחוז בשיעור התחלופה ת, משמע. יותר

 .יותר
 

ה גבוהה תהי, ל מנת שייצאו לפנסיה מוקדמת המענק שישולם לעובדים ע- הדרושההפרמיה  .ה

קת השערה זו היא שחוקי הנציבות מורים על הבעיה בבדי. יעלהיותר ככל ששכר העובדים 

 17 .שני הכוחות סותרים זה את זה, לפיכך. פרוגרסיביות ביציאה לפנסיה

 

 תבדיקה אמפירי .ד

 )ספח בניםאיורכל ה( .בפרק זה נבחן את התוצאות האמפיריות מול ההשערות של המודל

אחוז הקצבה ,  בשירותקהוות, גיל הכניסה לשירות, מוצג סיכום הממוצעים של גיל הפרישה 'בלוח ג

 :18 השכר הפנסיוני של הפורשים לפי מגדר וחמישוני שכרשיעורשיעור התחלופה ו, פרישהעת הנצבר ב

 :' גלוח

שיעור 
השכר 
הפנסיוני

שיעור 
התחלופה

אחוז 
קצבה ה
 נצברה

גיל 
 כניסהה

גיל 
פרישה ה    ותקהו

 גברים 29.64 63.22 33.58 62.01 0.46 0.74
 נשים 24.10 61.47 37.37 54.42 0.47 0.86
 תחתוןהשכר החמישון  23.99 60.93 36.94 54.89 0.53 0.95
 עליוןהשכר החמישון  31.83 63.22 31.39 66.21 0.44 0.70

 

 : נסיקח ולמה

 . גבוה בהרבה מאשר בחמישון העליוןבחמישון השכר התחתון שיעור השכר הפנסיוני  .א

 . גבריםמזה של הוה גבשל הנשים שיעור השכר הפנסיוני  .ב

 צבירת יותר על ידיוך הנמהפנסיוני על שיעור השכר " יפיצו"הן הגברים והן בעלי השכר הגבוה  .ג

בצמצום הפערים בין ממוצע שיעורי התבטאה  התוצאה.  פרישתםבאמצעות דחייתאחוזי קצבה 

 .התחלופה לממוצע שיעור השכר הפנסיוני

                                                 
.  האחריםםבגלל מגבלת נתונים לגבי המשתנים הרלוונטיי, כפי שהוסבר לעיל המשתנים המסבירים הם כלכליים בלבד 16

 .ובד האחרים עומד מצב בריאותו של העםבראש הנתונים הרלוונטיי
 .נובעות מהקשר השלילי בין אחוז השכר הפנסיוני לבין השכר' ה–' מסקנות ב 17
חמישוני השכר של העובדים הוגדרו לפי השכר שלהם כעובדים ערב פרישתם בהשוואה לכלל העובדים בעלי ותק מקצועי  18

 .  שנה15-גבוה מ
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 שגיל הכניסה שלהם למגזר הציבורי היה משום  להםבדרך כלל צבירת יותר שנות עבודה התאפשרה .ד

 .נמוך יותר

,  הגבריםשל זה מים אחוז3-נתן גובה השכר שיעור השכר הפנסיוני של הנשים גבוה כמעט ביגם בה .ה

 .כנראה בגלל מבנה שכר שונה בין גברים לנשים

 

מלאים יצאו לא צברו אחוזי קצבה ש אשר 62 עד 55ים העובדים בגיל מ8%- כ2004- ו2003בשנים 

העובדים שצברו אחוזי קצבה אחוזים מ 14- לעומת כ,)עם או בלי מענקים(לפנסיה בשנה שלאחר מכן 

 .מלאים

לאורך כל השנים שיעור הפורשים מוקדם :  המודלהשנייה של מספק תשובה ברורה להשערה 19'א3 איור

.  רת הצטמצמות בפעריםכי נ1996- ו1995בשנים . מהחמישון העליון נמוך משיעורם בחמישון התחתון

הסכמי שכר מהיא נבעה נראה ש שכן , ואינה מצביעה על תופעה כלשהי,נקודתיתהצטמצמות זו היא 

קבלת סכום כסף חד פעמי : תופעה זו מוסברת על ידי המודל. ים אלופיצויים בשנ ומתשלומיקיבוציים 

 וכך יקטן עבורם הערך )של השכר מהעבודה תקטןהחיוניות  (αעלה אצל העובדים את הערך של מ

כרת עלייה של שני ינ, כמו כן.  הם יהיו מוכנים לצאת לפנסיהגללוהקריטי של שיעור התחלופה שב

 לבדוק האם היא ראוי מעניינת ואתתופעה ז, החמישונים בשיעור הפורשים מוקדם בשנים האחרונות

השכלה  הפורשים מוקדם גם לפי הרים בשיעורפעמראה את ה' א4 איור. 20מצביעה על מגמה כלשהי

 נראה כי לאורך כל השנים שיעור הפורשים מוקדם אולם, הפערים במקרה זה פחות ברורים. יתמהאקד

בקרב האוכלוסייה בעלת  תואר שני ומעלה . םאקדמאיבקרב ה גדול משיעורם םאקדמאיבקרב הלא 

ם מוקדם בקרב האוכלוסייה ללא תואר הגיע שיעור הפורשי. שיעור הפורשים מוקדם הוא הנמוך ביותר

  . אחוזים80לשיא של  2004בשנת 

 בחמישון 0.59לעומת , 0.28 של עובד מהחמישון העליון לפרוש פרישה מוקדמת היא 21ההסתברות

 ההסתברות של עובד בעל ואילו, 0.52ההסתברות לפרישה מוקדמת של עובד ללא תואר היא . התחתון

 . 0.4השכלה גבוהה היא 

 ?     אם פערים אלו מובהקים בדקנו

משתנה , המשתנה המוסבר הוא פרישה מוקדמת. probit  שאלה זו נבחנה בעזרת מודל : 1רגרסיה 

 ככל שחמישון השכר של העובד יותר :התקבלו תוצאות המתאימות בדיוק להשערה. כן או לא: בינארי

ההסתברות שעובד . וצאות מובהקותהת. גבוה כך הסיכוי שיצא לפנסיה לפני גיל פרישת החובה קטן

  .22ון העליון עובד בחמישזו של  מ2.2התחתון ייצא לפנסיה מוקדמת גדולה פי השכר חמישון מ

 
בעל , יקדמסמי א(מהרצת רגרסיה דומה כאשר המשתנה המסביר הוא השכלתו של העובד : 2רגרסיה 

. ן להשערת המודלההמתאימות גם התקבלו תוצאות מובהקות , ) או יותר ובעל תואר שניתואר ראשון

עובד בעל תואר זו של  מ1.4ית ייצא לפנסיה מוקדמת גדולה פי ההסתברות שעובד ללא השכלה אקדמ

  .שני

 

 

                                                 
 .האיורים בנספח 19
 .ייתכן שתופעה זו הגיעה גם אלינו. של הגילים המבוגרים בכוח העבודהבאירופה יורד בשנים האחרונות אחוז ההשתתפות  20
 .ס השכיחות האמפירית"ההסתברות במקרה זה חושבה ע 21
 . של האומדיםP.value-בסוגריים ה 22
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2רגרסיה      1רגרסיה        

   יחס הסיכויים
יחס 

   הסיכויים

  
פרישה 
 מוקדמת

המשתנה 
    התלוי

פרישה 
 מוקדמת

המשתנה 
  התלוי

אותלוג הנר 13,228-     לוג הנראות 12,432-   
חותךה 0.00 1.00 חותךה 0.26 1.30    

 (0.657)    (<.0001)   
יסמי אקדמ 0.36- 0.70 2חמישון  0.30- 0.74     

 (<.0001)    (<.0001)   
3חמישון  0.40- 0.67 תואר ראשון 0.20- 0.82  

 (<.0001)    (<.0001)   
+תואר שני 0.21- 0.81 4ישון חמ 0.60- 0.55   

 (<.0001)    (<.0001)   
5חמישון  0.82- 0.44        

        (<.0001)   
 

כאשר מריצים מודל עם אותו משתנה מוסבר שמשלב גם את השכלת העובדים וגם את : 3רגרסיה 

דמי המשתנה למעט ) צמתם נחלשתוכמובן ע(כל המשתנים נשארים מובהקים בכיוון המצופה , הכנסתם

על ההחלטה לפרוש משפיעה  העובד שכלת של העובד הכנסה ההבהינתןגם ש ,משמע. יאקדמלתואר 

נמוכה יותר בקרב בעלי , α,  ממצא זה מצביע על כך שהתועלת השלילית מהעבודה. ולהיפךמהעבודה 

ר שיעור  לגובה שיעור השכר הפנסיוני וגם כאשProxy-שכן גובה ההכנסה משמש כ, ההשכלה הגבוהה

בעלי ההשכלה הגבוהה ייטו לפרוש יותר מאוחר ) על ידי גובה ההכנסה(השכר הפנסיוני מוחזק קבוע 

מכיוון ששאר הפרמטרים שקשורים בהחלטת העובד על מועד הפרישה אינם . מבעלי ההשכלה הנמוכה

 .קשורים להשכלת העובדים נראה שהשוני הוא בפרמטר זה

 
3רגרסיה     

 יחס הסיכויים  
  פרישה מוקדמת  המשתנה התלוי
  -12,404  לוג הנראות

חותךה   0.272 1.313 
  (<.0001)  

2חמישון    0.282- 0.754 
  (<.0001)  

3חמישון   0.383- 0.682 
  (<.0001)  

4חמישון   0.568- 0.566 

  (<.0001)  

5חמישון   0.762- 0.467 
 (<.0001)  

יסמי אקדמ   0.205- 0.815 
  (<.0001)  

 1.042 0.041 תואר ראשון
  (.2448)  

+ תואר שני  0.073- 0.930 
 (<.0001)  
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חרי צבירת אחוזי קצבה מלאים בחמישון העובדים הממשיכים לעבוד אששיעור  ניכר 23'ב3 איורעל פי 

ון שכר התחתההעובדים בחמישון אחוזים מ 12רק . התחתוןמאשר בחמישון  בהרבה השכר העליון גבוה

העובדים בחמישון העליון בממוצע  מ47%לעומת , חוזי קצבה מלאיםממשיכים לעבוד לאחר שצברו א

גם במקרה זה נבדקה . 'ב4 איור -י התקבלה תשובה דומה מ במיון על פי תואר אקד,כצפוי. לאורך השנים

          . המובהקות של התוצאות על ידי רגרסיות מתאימות

 הסיכוי שעובד מהחמישון העליון יתמידכי ונמצא , ים יצאו מובהקיםהמשתנים המסביר: 4רגרסיה 

  .חתוןעובד בחמישון התזה של  מיותר מארבעהאחרי צבירת אחוזי פנסיה מלאים גדול פי בעבודתו 

פי  גדול כמעט בעבודתו אחרי צבירת אחוזי פנסיה מלאיםהסיכוי של עובד משכיל להתמיד : 5רגרסיה 

 .של עובד לא משכיל ל  מהסיכוי המקבישניים

 
5רגרסיה    4רגרסיה      

   יחס הסיכויים
יחס 

   הסיכויים

"שרידות"   
המשתנה 
"שרידות"  התלוי  

המשתנה 
 התלוי

 לוג הנראות 11,510-  לוג הנראות 12,971- 
חותךה 0.54- 0.58 חותךה 1.12- 0.33   

 (<.0001)   (<.0001)  
יסמי אקדמ 0.49 1.64 2 חמישון 0.62 1.86   

 (<.0001)   (<.0001)  
3חמישון  0.95 2.59 תואר ראשון 0.49 1.63  

 (<.0001)   (<.0001)  
+ תואר שני 0.30 1.35 4חמישון  1.23 3.43   

 (<.0001)   (<.0001)  
5חמישון  1.43 4.18     
    (<.0001)  

 
לצאת החלטה אם על החלופה  בגובה שיעור התרגישות של העובדים לשינוייםשפעות הכעת נבדוק את ה

 . לפנסיה מוקדמת

יציאה מוקדמת : המשתנה  התלוי הוא משתנה בינארי וprobitהוא הנבחר המודל , גם במקרה זה

 .  כן  או לא-לפנסיה

 :המודל

23                                                                  ( 
5..2
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treplacementreplacemenXfYP ii 

 itreplacemen כך שהמשתנה  , שכר של הפורש בשנה לפני הפרישה הוא חמישוןiס כאשר כל אינדק

 .הוא משתנה אינטראקציה בין חמישון השכר לשיעור התחלופה

?: ניתן לנסח את שאלת המחקר כך
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, =
∂
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−t

treplacemend

wage
η

חלטה ות ההעל גמישמשפיע  השכר כיצד גובה .

  ? ביחס לשיעור התחלופה של העובד מוקדםאם לפרוש

                                                 
נבדקו עובדים : שכן ההבחנה אם העובד מקיים את התנאי אינה מדויקת אחד לאחד, הנתונים במקרה זה אינם מדויקים 23

אף . ולא נבדק אם עובדים אלו התמידו לאורך כל אותן שנים בעבודתם,  שנים על פי שנת הצטרפותם35- של יותר מבעלי ותק
 .הואיל והתוצאות ברורות ומובהקות, המטרה להבחין במגמה מושגת, על פי כן
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0:  היאההשערה על פי המודל
)(

)(
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, <
∂
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−t

treplacemend

wage
η

 המשקף את שינוי של יחס התחלופה שמשמע.

.  יותר ישפיע פחות על ההחלטה לפרוש ככל שההכנסה של העובד גבוהה,לפרישה מוקדמתהמענק הנדרש 

לית לפרוש של בעלי ההכנסה הגבוהה כתוצאה משינוי ביחס התחלופה  הנטייה השו:במילים אחרות

 .נמוכה יותר

כוי ככל ששיעור התחלופה עולה הסי:  יהיה חיוביreplacement-על פי ההשערה נצפה שהמקדם של ה

 יהיו שליליים וגדלים תהאינטראקציונצפה שהמקדמים של משתני לעומת זאת . לפרוש מוקדם עולה

סימנים אלו יעידו שככל ששכר העובד עולה כך שינוי ביחס .  שחמישון השכר עולהבערכם המוחלט ככל

 .יע פחות על החלטתו אם לפרושהתחלופה שלו ישפ

 ואילו , חיובי ומובהקreplacement-המקדם של ה. אלההתוצאות מאשרות את ההשערות ה: 6רגרסיה 

גם ) העליון וקודמו (עי והחמישישליליים ועבור החמישון הרבי תהאינטראקציוהמקדמים של משתני 

   אחוזים22תניע , בשיעור התחלופהאחוזים  10על פי התוצאות ניתן להסיק שעלייה של . מובהקים

 .בקרב החמישון העליוןאחוזים  6.4לעומת ,  לפרוש מוקדםתחתוןנוספים בחמישון ה

 לעומת זאת ;מוחלט בערכה ה2-שכר גבוהה מהחלטה לפרוש  ל גמישות התחתוןבמקרה של החמישון ה

 24.ן העליון הגמישות נמוכה מיחידתיתבמקרה של החמישו

מתקבלות תוצאות , יתמשתנים המסבירים הם ההשכלה האקדמשה, במודל זהה :7רגרסיה 

של עובדים נוספים אחוזים  23.4תניע , בשיעור התחלופהאחוזים  10עלייה  של : מודלה המתיישבות עם

 .בקרב בעלי ההשכלה הגבוההאחוזים  17מת  לעו,י לפרוש מוקדםללא תואר אקדמ

 עקב עלייה אחוזים נוספים של עובדים שיפרשו פרישה מוקדמת - באחוזיםהן יש לזכור שהתוצאות 

שכן אחוז העובדים ,  בולטות יותרהו תהיינה, למספריםם את התוצאות אם נתרג. בשיעור התחלופה

 העליון כפי שנראה בסעיף וןחמישאשר במ  גבוה בהרבהתחתוןחמישון הבמראש מוקדם שפורשים 

 .הקודם

                                                 
 .שכר העליון הכוונה היא למשתנה אינטראקציה בין שיעור התחלופה וחמישון ה– בטבלה הבאה 5*שיעור התחלופה  24
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7רגרסיה      6 רגרסיה   

יחס 
   הסיכויים

יחס 
הסיכויים   

המשתנה התלוי גמישות  המשתנה התלוי גמישות 
 לוג הנראות 11,673-   לוג הנראות 12,120-  

חותךה 61.302- 0.00 חותךה 62.329- 0.00   
 (<.0001)    (<.0001)   

מקצועיה תקווה 0.038- 0.96 מקצועיה ותקהו 0.044- 0.96
 (<.0001)    (<.0001)   

25שנים 0.032 1.03 שנים 0.031 1.03  
 (<.0001)    (<.0001)   

1.02 0.021 
שיעור 

 0.020 1.02  התחלופה
שיעור 

  התחלופה
 (<.0001)    (<.0001)   

בודה בעקהוות 0.064- 0.94  בעבודהותקהו 0.062- 0.94  
 (<.0001)    (<.0001)   

2חמישון  0.167- 0.85 סמי אקדמאי 0.168- 0.85  
 (0.133)   (0.067)  

3חמישון  0.076- 0.93 תואר ראשון 0.213 1.24  
 (0.078)   (0.469)  

+תואר שני 0.045 1.05 4חמישון  0.146 1.16   
 (0.330)    (0.157)  

1.00 -0.000 
שיעור 
סמי*התחלופה 5חמישון  0.557 1.74  

 (0.984)    (<.0001)   

0.99 -0.007 
שיעור 

BA * התחלופה  1.00 0.003 
שיעור 
2*התחלופה  

 (0.002)    (0.062)   

0.99 -0.005 
שיעור 

MA *התחלופה  1.00 0.003 
שיעור 
  3 *התחלופה

  (<.0001)    (0.157)   

      1.00 -0.003 
שיעור 
4*התחלופה  

       (0.111)   

      0.98 -0.017 
שיעור 
5*התחלופה  

        (<.0001)   
 

הורץ  שכר ורמת ההשכלההבדיקת ההשערה האחרונה בדבר הפרמיה לפרישה מוקדמת לפי רמות שם ל

המשתנים המסבירים .  ביציאה לפנסיה26המשתנה המוסבר היה גובה שיעור התחלופה.  רגילOLSמודל 

לבין חמישון השכר או התואר  בין פרישה מוקדמת האינטראקציו משתני המעניינים לצורך הבדיקה הי

 . יהאקדמ

רמת עם במודל עם חמישוני השכר נמצא שהפרמיה לפרישה מוקדמת עולה מונוטונית : 8רגרסיה 

הממצאים . חמישון העליוןב 3.21-עד ל, חמישון השניב אחוזים נוספים בשיעור התחלופה 1.52-מ, השכר

 מדיניות הנציבותהואיל ואולם ,  שגובה המענק יהיה מתואם חיובית עם גובה השכרהשערהל מתאימים

 .התוצאה אף מפתיעה בעצמתה) לתת יותר לעניים(היא פרוגרסיביות ביציאה לפנסיה 

                                                 
 .1979-2003, הכוונה לשנים כרונולוגיות 25
 .100- ל1בין , באחוזים 26
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 רק הסמי אקדמאים נמצא כי, המכיל משתנים מסבירים של התואר האקדמי OLSבמודל : 9רגרסיה 

 בהשוואה לעובדים ללא השכלה ה חיובית נוספת לפרישה מוקדמתיקיבלו פרמ) טכנאים והנדסאים(

 . נמצאו לא מובהקיםההאינטראקציואילו שאר משתני , יתאקדמ

 

9רגרסיה    8רגרסיה      
שיעור 
 המשתנה התלוי שיעור התחלופה המשתנה התלוי התחלופה

0.174 Adj R-sq 0.283 Adj R-sq 
חותךה 21.61 חותך 24.79  

(<.0001)   (<.0001)   
מקצועיה תקווה 0.40   מקצועיותקהו 0.06   

(0.094)   (<.0001)   
שניםה 0.27- שנים 0.23-  

(<.0001)   (<.0001)   
 שנות השבעים 0.77- שנות השבעים 0.80-

(0.106)   (0.097)   
 גבר 0.26- גבר 3.36-

(<.0001)   (0.321)   
ותקהו 0.81 ותקהו 1.13   

(<.0001)   (<.0001)   
יסמי אקדמ 1.79- 2חמישון  6.42-   

(0.0006)  (<.0001)  
3חמישון  11.41- תואר ראשון 1.66  

(0.003)  (<.0001)  
+ תואר שני 0.65 4חמישון  15.28-   

(0.01)   (<.0001)  
5חמישון  18.00- פרישה מוקדמת 4.23  

(<.0001)   (<.0001)   
סמי*פרישה מוקדמת 4.78 ישה מוקדמתפר 2.56    

(<.0001)   (<.0001)   
תואר ראשון*פרישה מוקדמת 0.02- 2 פרישה מוקדמת 1.52   
(0.98)   (0.017)   
+ תואר שני*פרישה מוקדמת 0.69 3 פרישה מוקדמת 2.69   

(0.091)   (0.001)   
4פרישה מוקדמת  2.48  צמיחה שנה לפני 0.79  

(<.0001)   (0.004)   
5פרישה מוקדמת  3.21  אינפלציה 0.35-  

(0.470)   (<.0001)   
   שנה לפניצמיחה 1.10   
   (<.0001)   
  אינפלציה 1.33-   
   (0.027)   

 

 בשנים פורשים בגיל פרישת חובהיכרת מגמה ברורה של ירידה בשיעור ה בנספח נ1 איורעל פי  *

 הממוצע של הפורשים בפועל בשנים אלו ירידת גיל הפרישה. של קו המגמהממשית  שבירה - האחרונות

 את בעלי ההכנסה הגבוהה והנמוכה ואת בעלי ההשכלה הגבוהה והבסיסית, מאפיין את שני המגדרים

 המודל המתואר במחקר בעזרתהשאלה  האם ניתן להסביר את הירידה בגיל הפרישה הממוצע . כאחד

 .ההסימולצי, בפרק הבאהתשובה חיובית כפי שיפורט  דומה ש.זה
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  סימולציה .ה

על ידי שינוי בתמרוץ העובדים וזאת  דרכים שונות לשנות את התפלגות גילאי היציאה לפנסיה ןישנ

שינוי של הרפורמות השונות בתנאי היציאה לפנסיה ו את ההשפעה של להלן נבחן.  בעבודההישארל

אי בו ש, ל סטוכסטי נריץ מודלשם כך. הצפויה של גילאי הפורשים ההתפלגותמשתני המדיניות על ב

 העובד 55בכל שנה החל מגיל .  הצפויה כתוצאה ממנו בעתידגימלהובלעובד  טא בשכר הצפויוהוודאות יב

 ותוחלת התועלת שלו מפרישה אם . השנה או לפרוש בשנה הבאה-שואל את עצמו האם כדאי לו לפרוש

מטרת הסימולציה היא  .מייד יפרוש ואהלאחר מכן שנה ב מיידית גדולה מתוחלת תועלתו מפרישה

לאחר מכן . חמישוני שכר ומגדרים - קבוצות שונות באוכלוסייהב αהפרמטר תוחלת לאמוד את ערכי 

שימוש בערכים הנאמדים יוכל לספק לנו ניבוי להתפלגות גילאי היציאה לפנסיה לאחר יישום הרפורמות 

 .החדשות

 :השיטה
 

 המענק הוא בצורה ."מענק פרישה מוקדמת" מהעובדים מוצע בכל שנה ים אחוז15-רק ל בסימולציה  .א

המקסימום ( ים אחוז70ההפרש בין ו גימלהאחוזי  4המינימום בין והוא ,  נוספיםגימלה של אחוזי

העובד מעריך שהסיכוי שיקודם בשכרו בשנה .  הנצבר של העובדגימלה לאחוז ה)הניתן לצבירה

שנה העובד יודע אם קודם או לא כעבור .  משכרוים אחוזעשרהידום הוא  וגובה הק,0.1הבאה הוא 

 ,כך העובדים בודקים בכל שנה ושנה אם כדאי להם לפרוש.  אם כדאי לו לפרוש בשנה זוומחשב שוב

בשכרו עובד שקודם .  65 -  הם פורשים בגיל פרישת החובה, ובכל השנים לא כדאי להם לפרושאםו

, חילקתי את האוכלוסייה לשתי קבוצות עובדים. t+2שלא יקודם בשנה בוודאות יודע  t+1בשנה 

לכל קבוצה .  עובדים1,000בכל קבוצה נדגמו . נשיםבין גברים לחמישוני שכר ופעם לפי פעם 

 של α הפרמטרתוחלת. פנסיונישיעור שכר י הכניסה במציאות ואמו גילי הכניסה בדומה לגילתהו

השונות קבוצות ב αהנחתי שההתפלגות של הפרמטר . לכל קבוצת עובדים בנפרד נאמדההעובדים 

 שההתפלגות הנצפית של בכדי.  אולם בעלת תוחלת שונה, בעלת סטיית תקן שווהו תנורמאלי

 המומנטים  בעזרת שיטת  את תוחלת הפרמטר לשתי הקבוצותכיילתיהפרישה תתאים לסימולציה 

)calibration( . הפרמטרתוחלת נבחר אתα הסימולציה  סכום ההפרשים בריבוע של תוצאותכך ש

  .מינימאלי יהיה והתוצאות הנצפות

21                                                                         (

∑
=

−=
65

55

2
)( ))(Pr((min)(

j
jjEi edictedObservedE αα α                                                                    

 . מייצג את קבוצות האוכלוסייהi-כך ש

ביטוח על ידי המוסד ל הן לנשים והן לגברים הניתנות כמו כן התחשבתי בסימולציה בהטבות 

  . בהתאמה,65- ו60חל מגיל הלאומי 

 ים אחוז76- מהחמישון התחתון הוא כשיםמסך הפור במציאות שיעור הנשים :נקודה חשובה

 למגדריםבסימולציה נתתי משקלות שונים .  בלבדים אחוז28 - העליוןחמישון  בזאת  לעומת

לאומי הביטוח השונות של הת ו הדבר בא לידי ביטוי בהטב.בכל חמישון בנפרדבהתאם למציאות 

 . לגבריםיםבין נש

חל מגיל ה .ובדים בשתי הקבוצות להתפלגות הנצפיתהתאמתי  את התפלגות גילאי הכניסה של הע.  ב

וככל שגיל הכניסה של  ,קצבה התחלתיים בצורה מלאכותית אחוזי עובדיםייחסתי ל 30כניסה 
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 בוודאותבאפשרותי לדעת אין ,  כאמור.ההתחלתיים שלהם עולים כך אחוזי הקצבההעובדים עולה 

 כאומדן הוא אחוזי הקצבה הייחוס שלעובדים במציאות לכן  ההתחלתי שלמה היה אחוז הקצבה 

 גימלה במציאות בין גיל הכניסה של העובד לאחוזי ההאמפירי אומדן זה נעשה בעזרת הקשר .בלבד

 .27שלו בעת פרישתו

קרב בגם . 3,000 וסטיית תקן 10,000 עם תוחלת תלינורמ בקרב החמישון התחתוןהתפלגות השכר  . ג

 וסטיית תקן 20,000 עם תוחלת תליגות של השכר נורמתפל  הההעובדים בחמישון השכר העליון

 .28  בהתאמה15,000- ו20,000בקרב הגברים והנשים תוחלת השכר היא  .3,000

 :הנחתי כביקורת ערכים מסוימים ומקובלים על העדפות העובדים . ד

( ) ( )xxU ln1
,04.0

=⇒=
=

γ
ρ

 

 :המדיניות  הקיימת על סמך, במציאותורת הם ערכי הפרמטרים ביקהמשמשים לערכי הפרמטרים  . ה

      85
,65
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,02.0
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, לצבירה ניםהנית אחוז הקצבה רבמ: בסימולציה נבחנו ההשפעות של שינויים במשתני המדיניות . ו

גובה המענק לפרישה , גיל הכניסה, חובהה תגיל פריש, אחוזי קצבהב ותקתשואה על כל שנת 

 . מענקידה בהסתברות לקבלת  וירקידום בשכר ערב הפרישה, אחוז השכר הפנסיוני, מוקדמת

 .קבוצות העובדים בנפרדכל ההשפעות על נבחנו  

 לבין סכום ריבועי ההפרשים בין αבהמשך מתארים את הקשר בין תוחלת הפרמטר  8-5 יםאיורה 

 . התפלגות גילאי הפרישה הנאמדת על סמך הסימולציה לבין זו הנצפית

 מציאות ביחס בהתפלגות גילאי הפרישה של הפורשים את  12-9 יםאיורה יציגו, לאחר מכן 

 . את סכום ריבועי הטעויותשמזער αתוצאות הסימולציה עם אותו ערך של פרמטר ל

עבור  .בעמודים הבאים עבור החמישון העליוןת הסימולציה וההשפעות מרוכזות חלק מתוצאו 

 .  המודלל סמךתוצאות הסימולציה נצפות ע .ותהחמישון התחתון ההשפעות דומ

ולכן חשוב  ,ועל כל מגדרעל כל חמישון צמה שונה ובעבהתאם למצופה מהמודל השינויים ישפיעו  

   .בנפרדומגדר כל חמישון על להבחין בהשפעות הצפויות 

 α הפרמטר תוחלת, מהחמישון התחתוןקבוצה של העובדים  ב,8-5 יםאיורבכפי שניתן לראות  
. 1.88-נאמדת  ב α  תוחלת הפרמטרהחמישון העליוןמ בקבוצת העובדים  ואילו,1.61-ב נאמדת

 .29 0.3 בשתי הקבוצות הנחתי סטיית תקן של 

                                                 
בפועל בעת פרישתו היו לעובד זה .  אחוזי קצבה40- צריך היה לצבור כ60 ופרש בגיל 40עובד שהתחיל לעבוד בגיל : לדוגמה 27
 ".התחלתיים" אחוזי קצבה 20לכן צריך ליחס לו .  אחוזי קצבה60-כ

 .קצית תועלת מצורה לוגריתמית רמת השכר לא משנה את התוצאותעבור פונ 28
 .שינוי סביר בסטיית התקן לא ישפיע מהותית על התוצאות 29
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 :5איור 

SSE VS ALFA
 Low Quintile
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 :6איור 

SSE VS ALFA
 High Quintile
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נאמדת   α  תוחלת הפרמטר בקבוצת הנשיםלו ואי,1.65-נאמדת ב α  הפרמטר תוחלתהגברים תקבוצב

 . 0.3 בשתי הקבוצות הנחתי סטיית תקן של . 1.74-ב
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 :7איור 

SSE VS ALFA
Men
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 :8איור 

SSE VS ALFA
Women

1.74

150

190

230

1.68 1.70 1.72 1.74 1.76 1.78 1.80
alfa

SS
E

 

 מוכןיהיה שפורש לפני גיל פרישת החובה  )בממוצע(שכר התחתון ה מחמישוןעובד : משמעות האמידה

 החמישון שכר העליוןדומה מעובד .  ערב הפרישהרו משכים אחוז62.1 לו יובטחלצאת לפנסיה רק אם 

לצאת מוכן יהיה לפני גיל פרישת החובה  שפורשגבר .  משכרו בממוצע ערב הפרישהים אחוז53-יסתפק ב

 30. משכרהים אחוז57.5-אישה תסתפק ב,  ערב הפרישה משכרוים אחוז60.6 לו יובטחלפנסיה רק אם 

מציאות ביחס לתוצאות בילאי הפרישה של הפורשים את התפלגות ג הבאים יציגו 12-9ים איורה

 . את סכום ריבועי הטעויותשמזער αהסימולציה עם אותו ערך של פרמטר 

 

                                                 
 . היו ממשיכים לעבוד עוד אם זה היה מתאפשר להם65העובדים שפרשו בגיל ; פ הסימולציה מרבית"ע 30
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 :9איור 

התפלגות גילאי הפרישה
סימולציה מול המציאות, החמישון התחתון
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  :10איור 

התפלגות גילאי הפרישה
סימולציה מול המציאות, החמישון העליון

0

10

20

30

40

50

60

70

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
גיל

ם)
וזי
אח

ת (
חו
כי
ש

מציאות סימולציה
 

https://www.prisha.co.il/



 32

 : 11איור 

התפלגות גילאי הפרישה
סימולציה מול המציאות, גברים
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  :21איור 

התפלגות גילאי הפרישה
סימולציה מול מציאות, נשים
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מציאות  סימולציה
נוסף על שתכן יי, 60 של נשים דווקא בגיל היקף הפרישה הגדולניתן להבחין שהסימולציה אינה צופה את 

  נתייחס לפער זה .31מדל כאן שיקול נורמטיבי שאותו הסימולציה לא יכולה לפועלהשיקולים הכלכליים 

 .כאל שארית בלתי מוסברת

 לכל קבוצה בנספח מוצגת השוואה של הנתונים האמפיריים לתוצאות הנצפות בסימולציה'  דלוחב

אחוזי הקצבה הנצברים וגיל הפרישה , קהוות, יסהגיל הכנ, הנתונים  הם ממוצע שיעור התחלופה. בנפרד

 את אמינותה של תוצאות הסימולציה יחזקלקירוב טוב של הנתונים האמפיריים . של הפורשים

 . הסימולציה

                                                 
 .ו להטיב את תוצאות הסימולציהובעזרת" הגורם הנורמטיבי "-כמובן ניתן להוסיף גורם מלאכותי 31
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 .ישנואכן קירוב כזה 

. שינויים במדיניות ישפיעו על צורת ההתפלגות של גילאי הפרישה של הפורשיםמספר נבדוק כעת כיצד 

 .בדוק את השינויים על האוכלוסייה של החמישון העליון נדוגמהלשם 

 :1סימולציה 

העלאת מקסימום אחוז הקצבה המרבי ל-80
חמישון עליון
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, ניתן להבחין שיותר עובדים יפרשו מוקדם) 60-63 בני (גילאי הפרישה בחלק השני של  1סימולציה ב

 פחות במצב זה. גבוה יותר מפני שהחסם העליון שלו גבוה יותרכעת ענק לפרישה מוקדמת משכן גובה ה

 . חובההגיל פרישת עובדים יפרשו ב

 בגיל פרישת  לפרוש עובדים תגרום לפחותרביהכפלת גובה המענק המ בתחתית העמוד איורעל פי ה

  .חובה

 

 :2 סימולציה

הכפלת גובה המענק המקסימלי ל-8 אחוזי קצבה במקום 4
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 השינויים ם שלצמתוהשפעת ע את בחןיתהרגרסיה  .בצי הסימולציהוקעל ) OLS (מודל: 10רגרסיה 

בנפרד כאשר המשתנה המוסבר הוא גיל לשני החמישונים  ,לפרושעל החלטת העובדים בפרמטרים 

 . לכל משתנה מסביר סבירה ופרופורציונאלית, מלאכותיתנתנה שונות  .היציאה לפנסיה

 

10רגרסיה    חמישון עליון חמישון תחתון יחידות 
 Z Z   משתנה תלוי

Adj R-sq   0.20 0.24 
  58.65           67.35   חותך

  (<0.0001) (<0.0001) 
α   0.31-             0.32-             0.1-עולה ב 
  (<0.0001) (<0.0001) 

0.1-עולה ב סיכוי למענק               -1.97            -1.18  
  (<0.0001) (0.0161) 

  0.82-             0.86-             0.01-עולה ב גובה המענק
  (<0.0001) (<0.0001) 

b   0.41             0.26             0.01-עולה ב  
  (0.1408) (0.0135) 

  0.48              0.49               סיכוי לקידום
  (0.0546) (0.0451) 
ρ   0.19              0.008              0.1-עולה ב  
  (0.1258) (<0.0001) 

Sp   0.82-             0.64-             0.1-עולה ב  
  (0.0001) (<0.0001) 
c   2.93-             6.48-             0.5-עולה ב  
  (0.2146) (0.5475) 

K 0.1-עולה ב                -0.28             -0.49  
  (<0.0062) (<0.0001) 

  0.34-              0.28-               גבר 
  (0.4149) (0.4701) 

 0.04-             0.04-             ח"ש 100-עולה ב ביטוח לאומידמי 
  (0.0475) (0.2020) 

  0.00              0.08              עולה בשנה גיל כניסה 
  (<0.0001) (<0.9964) 

 
  .מודגשות לפחות 5%התוצאות המובהקות ברמה של 

 
הסיכוי  של יםתנש המ גםוכן , מובהק ושלילי, כמצופה, יוצאαמהתוצאות נתן לראות שהפרמטר 

גיל  על תי שיעור  השכר הפנסיוני משפיע שליל.למענק וגובה המענק שהעובד עשוי לקבל בעת פרישתו

 .שני החמישוניםהפרישה של 

משתנים אלו (. גובה שיעור הקידום בשכר והסיכוי לקידום נמצאו מובהקים רק בקרב החמישון העליון

 ).כמעט מובהקים בקרב החמישון התחתון

הוא בא לידי ביטוי אך ורק דרך המשתנה דמי ביטוח במקרה זה היות ו מובהק המגדר אינוהמשנה של 

 .לאומי

אצל בעלי השכר הנמוך  שכן ,לאומי נמצא מובהק רק בקרב החמישון התחתוןהביטוח ה המשתנה דמי

 .יותר דמי הביטוח הלאומי משמעותיים
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גיל הפרישה הממוצע בשנים של יכול לנבא את הירידה היה האם שינוי בפרמטרים של הסימולציה *

 ? האחרונות

ורשים בשנים אלו לא נשנה אף פרמטר של  במדיניות הרלוונטית לפליפורמא אף שינוי שלא היהכיוון 

נראה שהרעיון לצמצם את המגזר הציבורי בשנים האחרונות התבטא בעיקר  אולם .מדיניות בסימולציה

פרישה  לשנוסף לכך ההטבות .  שלהם32ובאטרקטיביות  של מבצעי הפרישה המוקדמתבשכיחות

. 33מותנות בפרישה מיידית, ותפעמי-נתפסו על ידי העובדים כהטבות חד) המענק במודל(מוקדמת 

צלו את המבצעים ופרשו לפנסיה י נ,לפגיעה בזכיותיהם כתוצאה מדחיית הפרישהחשש  מתוך ,העובדים

עלייה או /הגדלת גובה המענק ו,  עצמהבסימולציה. אלו שדחו את פרישתםשל בתנאים טובים יותר מ

הפרישה המוקדמת בשנים האחרונות  ניבוי טוב לתופעת ות מספק במספר הזכאים למענקים אחוז50 של

 . בנספח'ב13-ו' א13 איור ורא. בשני חמישוני השכר

 
 

 2004- ו1995 השנים השפעת הרפורמות מ- סימולציה. 2.ה

עיקרי . 1995- נבדוק כיצד צפויה להיראות התפלגות הפרישה של העובדים לאחר הרפורמה בכעת

אלא שאחוז , קצבהיוכל העובד לצבור עוד אחוזי  ובכל שנה , מבוטלירבהמ קצבההרפורמה הם שאחוז ה

 עד אחוז אחד 20בגיל על כל שנת עבודה  אחוזים 8-החל מ: יורד כפונקציה של גיל העובד הנצבר קצבהה

 34.בלבד ערב הפרישה

 גימלה "מנות" וכך העובד צובר ,האחוז הנצבר בכל שנה מוכפל בשכר הפנסיוני של העובד באותה שנה

על פי  . הצפויה לעובד ביום פרישתוגימלההסכום המנות הנצבר בכל שנה הוא . עבודהעל כל שנת  נותשו

בחנתי את ולכן , מגזרבכל שנה לפי ) מנות (הנצברים קצבה בין אחוזי המסוים הבדל ישהחוק 

 .השפעותיה  הצפויות לכל מגדר בנפרד

של ת יוראנה התפלגוי לצפות כיצד תכדי החדשה מדיניותב α של הפרמטר הצבתי את תוצאות האמידה

 .  נשיםאצל גברים ואצלהפרישה גילאים 

 . מתארים את תוצאות הסימולציה 15- ו14ים איור

העלאה של גיל פרישת : שה יש לספק תמריצים לכךי להעלות את גיל הפרשכדימהתוצאות ניתן להסיק 

 ).מטרותה תלוי מהן - שוב (.ת הרצויות את התוצאולא תניב, ללא תמריצים,  החובה על פי חוק

 בעיקר לגבי ה זו נכונהמסקנ. ובדים יפרשו מרצונם לפני כןהעכר מיחלק נ שרואים בסימולציה פיכ

 גימלהפרישה הן מוכנות להסתפק בבעת ה גבוה יותר ונמצא שןשכן אחוז השכר הפנסיוני שלה, הנשים

 . האמידה גבוה יותרל פי שלהן עα-ערך פרמטר ה: נמוכה יותר

לא , α ,הנחה שפרמטר העדפת הפנאי של העובדיםב אמדן התצפיות של התפלגות הפרישה הוא :נדגיש

שכן הצבתי את ערכו של פרמטר זה שנבע מאמידתו על סמך התפלגות גילאי , השתנה עם השנים

   .דיזו אינה נראית חזקה מהנחה . עברושנים בהפרישה של שני המינים 

מבדיקות עולה  שגיל הכניסה לשרות . כניסה כמו בעברהכמו כן הנחתי אותה התפלגות של גילאי 

 עלולה לגרום לעוד ירידה , כפי שראינו במודל ובסימולציה, עם השנים ותופעה זויורדהציבורי הולך ו

 .בשיעור הפורשים בגיל פרישת החובה

                                                 
 . דרגות בפרישה גדל מאוד בשנים אלו2-מספר הפורשים שקיבלו יותר מ 32
 .החוק טרם אושר, לאחרונה הוצע חוק שיבטל את מתן הדרגות האוטומטי בפרישה 33
אביה ' ופבמאמר של פר" ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק "-יתר פרטים על הרפורמה מצויים בספרו של אבי בן בסט 34

 .ספיבק
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 : 41איור 

סימולציה: התפלגות גילאי הפרישה לאחר הרפורמה, גברים
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 : 51  איור

סימולציה: התפלגות גילאי הפרישה לאחר הרפורמה, נשים
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 .כעת נבחן את השאלה כיצד ישתנה שיעור התחלופה של הגברים והנשים בעקבות הרפורמה

 על פי הסימולציה הוא לאחר הרפורמה .0.456שיעור התחלופה הממוצע של הגברים לפני הרפורמה היה 

 .כך שמבחינת הגברים לא צפויה ירידה ממשית בתנאי הפורשים בעקבות הרפורמה, 0.445צפוי להיות 

הסיבתיות לכך היא . 0.419-ל צפוי לרדת ,0.466 שהיה בממוצע ,שיעור התחלופה של הנשים, לעומת זאת

על פי הרפורמה החדשה מנות הקצבה , כאמור: גיל הכניסה המאוחר יחסית של הנשים לעבודה

הן ,  הן פונקציה יורדת של גיל העובד ומשום שגיל הכניסה של הנשים גבוה יותר משל הגבריםהנצברות

   35 .הנפגעות העיקריות מהמעבר לשיטה החדשה

 

 סיכום .ו 

הייתה לחקור מטרת העבודה .  דפוסי הפרישה של העובדים במגזר הציבורייתי אחרקבעבודה זו התח

את תהליך היציאה לפנסיה במגזר הציבורי בישראל תוך איתור הסיבות והמאפיינים של פרישה 

 .מוקדמת בישראל

כמו ירידה בשיעור ההשתתפות בכוח : שלכות מקרו כלכליות גדולותדמת יש הלתופעת הפרישה המוק

 לנסות בכדי.  וגידול ביחס התלות של הפנסיונרים באוכלוסייה העובדתהמאוחריםהעבודה בגילים 

 .להבין את תהליך הפרישה מהעבודהיש , על תופעה זו של שינויים במדיניות את ההשפעותולנבא 

ולפי  מינם לפי השכלתם  ,כרם בולט בגילאי הפרישה של העובדים לפי גובה שיש הבדלכי לאחר שנמצא 

גובה שיעור התחלופה של לפיו  שעל הממצאהמודל מתבסס בעיקר . השונילהסבר מודל ב נעזרתי

.   לכך שמרבית הפורשים מוקדם הם בעלי שכר נמוךזה מביא גורם: ובדים יורד ככל ששכרם עולההע

 שינויים במדיניות ישפיעו על כל נבא כיצדהמודל מ,  מהעבודהשליליתה תועלתהבעזרת אמידה של 

 . בנפרדקבוצת עובדים

 .בנפרד  על כל קבוצת אוכלוסייהתוצאות השינויים במדיניותלבחון את יש מהמודל הוסק ש

 מגזר הציבורישוק העבודה ב בסיס להבנת ההשלכות הצפויות על יכולות לשמש תוצאות הסימולציה

מטר של כל שינוי בפר ולאינן מוחלטותהתוצאות .  בות האחרונות שננקטוהרפורמווצאה מכתבישראל 

פרשו העובדים שימספר על הן ,  על התפלגות גילאי הפרישה של העובדיםשונה  המדיניות ישנה השפעה 

פעות ההש. ם הללומענקיה ללא שיפרשו מוקדם העובדים מספר והן על  פרישהעם מענקימוקדם 

 וישינ –ן פועלות באותו כיוו ולפעמים מקסימום אחוזי קצבהב שינוי - נים מנוגדיםלות בכיוולעיתים פוע

במקרה זה  ( שנבדקו בקבוצות האוכלוסייהיםות זהע ההשפני כיוו.העובדהפנסיוני של שכר בשיעור ה

 .ותשוניהן תוצמו אולם ע )תחתון ועליון -וני שכרשחמי

 אמורה להביאהמדיניות לא :  והמסקנה1995-בשהחלה  ההשפעה הצפויה של המדיניות  גםנבדקה

 על .בעיקר אצל הנשים, ים המאוחריםח העבודה בגילושיעור ההשתתפות בכמשמעותית של  לעלייה

,  כן נמצא.תמריצים כלכליים נוספיםלעובדים יש לספק  האפקטיבימנת להעלות את גיל הפרישה 

להן ממוצע גיל הכניסה למגזר , יה לנשיםשעיקר הפגיעה כתוצאה מיישום הרפורמה החדשה צפו

 . יותרגבוההציבורי 

דרכי ההתמודדות של  תוך לימודלאומית - הבדיקות לזירה הביןהרחבתכיוון מחקר אפשרי הוא 

 . אצל המבוגריםעבודה כוח ה עם ירידת שיעור ההשתתפות בהמפותחות המדינות

                                                 
35

ובעקבות זאת גיל הכניסה , שבעקבות הרפורמה התמריץ להצטרף למגזר הציבורי בגיל מוקדם יותר יעלה, כמובן,  ייתכן
 שנים בממוצע גיל הכניסה של הנשים 4 למשל ירידה של -דבר שכמובן ייטיב את תנאי הפורשים, הממוצע לעבודה צפוי לרדת

 .0.08- שלהן בתעלה את שיעור התחלופה הממוצע
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  יםנספח

 גרפים -  נספח.1

 מבוא. א.1

 :1איור 

 שיעור הפורשים בגיל פרישת חובה בשנים 2004-1979
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ציור A-פונקציית השכר של העובד והתועלת למעסיק לאורך שנים
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  .ד.1

 :'א3איור 

 שיעור הפורשים פרישה מוקדמת מכלל הפורשים לפי חמישוני שכר במהלך השנים
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 :'א4איור 

 שיעור הפורשים פרישה מוקדמת מכלל הפורשים לפי שנות השכלה במהלך השנים,
ממוצע נע שלוש שנים.
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 :'ב3איור 

שיעור הפורשים מכלל הפורשים שהמשיכו לעבוד למרות הגיעם למקסימום אחוזי קצבה לפי 
t-1 -חמישוני שכר ב
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 :'ב4איור 

 שיעור הפורשים מכלל הפורשים שהמשיכו לעבוד למרות הגיעם למקסימום אחוזי קצבה 
לפי  שנות השכלה, ממוצע נע 3 שנים
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 :'ג3איור 

השוואת שיעור התחלופה לפי חמישוני שכר (t-1) ופרישה מוקדמת
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 :'ג4איור 

 

השוואת שיעור התחלופה לפי שנות השכלה ופרישה מוקדמת
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 לוח ד': נתונים אמפיריים מול תוצאות הסימולציה.36
 

שיעור 
השכר 
 הפנסיוני

שיעור 
 התחלופה

אחוז 
קצבה 
 נצבר

גיל 
 כניסה

גיל 
   ותק פרישה 

 גברים 29.64 63.22 33.58 62.01 0.46 0.74
 סימולציה 29.77 63.03 33.27 62.36 0.45 0.74

 נשים 24.10 61.47 37.37 54.42 0.47 0.86
 סימולציה 24.11 61.22 37.11 54.86 0.46 0.86

 חמישון שכר תחתון 23.99 60.93 36.94 54.89 0.53 0.95

 סימולציה 24.24 61.00 36.77 51.65 0.48 0.95

 ון שכר עליוןחמיש 31.83 63.22 31.39 66.21 0.44 0.70
 סימולציה 31.41 62.52 31.11 61.83 0.42 0.70

 
 

 
10. ו.1  
 :'א31איור  

סימולציה והמציאות 
החמישון העליון, שנים 2004-2001
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 .שיעור התחלופה בסימולציה מחושב ללא המענקים 36
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 :'ב31איור 

סימולציה והמציאות 
החמישון התחתון, שנים 2004-2001
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  פיתוחים- נספח.2 

 . א.2

 :   מייצג את ההכנסה של העובדxבה נקציית תועלת סטנדרטית כך שו פדוגמה לחניק

                                                             
γ

γ

−
=

−

1
)(

1xxU 

 נראה למי משני .cx והשני בעל שכר xאחד בעל שכר , התחלופה זהה לשני עובדים ינניח ששיעור

 : גדולה יותרתהיההעובדים הירידה בתועלת 

 :γ>1. א

11
)1()1(
)1()1()(

)()()()(

≥⇔≥

−≥−

−≥−

⋅−≥⋅−

cc
repxrepxc
repxrepcx

xrepxcxrepcx

γ

γγγγγγγ

γγγγγγ

γγγγ

 

גם אם התועלת מייצגת עם עליית השכר גדולה יותר  תהיהמפרישה ולכן הירידה בתועלת של העובד 

 .תפוקה שולית פוחתת של השכר

 : γ=1. ב

)1ln()1ln(

)ln()ln(

)ln()ln()ln()ln(

reprep

xrep
x

cxrep
cx

xrepxcxrepcx

=

⋅
=

⋅

⋅−=⋅−

 

 

 ,בפרישה ת התועלת של העובדדת תועלת לוגריתמית גובה השכר אינו משפיע על יריפונקציומכאן שעבור 

 .אלא רק גובה שיעור התחלופה
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