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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 הפנסיה בגמלת והוא עוסק של הכנסת ועדת העבודה, הרווחה והבריאותמסמך זה נכתב לבקשת 

  שהגיעו לגיל פרישה.לחברים  שמשלמים הקיבוצים המתחדשים

תשלומי על מידע , נציג כיום בנושא פנסיהבהם מים הסדרים הקייבו קיבוצים המתחדשיםנדון בבמסמך 

 הנוגעים בדבר אשרגורמים הבין העיקריות נתאר את נקודות המחלוקות נסיה בקיבוצים אלה, הפ

 הפתרונות המוצעים להסדרת נושא זה בעתיד. את ו כיום םהפנסיה המשוללסכום 

 
 :מסמךבלהלן סיכום הממצאים העיקריים 

  ,ואילו ניין, בעלות של הכלל על הקבו  יששהקיבוץ השיתופי הוא הקיבוץ במתכונתו הקלאסית

חלוקה דיפרנציאלית של תקציבים של קניין פרטי וכן של אפשרות יש  בקיבוץ המתחדש

 .ושירותים בין חברי הקיבוץ

  התנועה לפי ואילו  ,מתחדשיםקיבוצים  574-ככיום לפי רשם האגודות השיתופיות בישראל יש

וצי תנועת הקיבוץ )ללא קיב יםמתחדשהמוגדרים קיבוצים קיבוצים  599כיום יש  1הקיבוצית

, נמוך יותרנתון ההסיבה ל ,לדעת ד"ר גץ מהמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה הדתי(.

על בסיס קריטריונים ידי הרשם הוא סיווג -שסיווג הקיבוץ על היא של רשם האגודות,

, בעוד המעבר מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש בפועל, כפי שהוא בא לידי ביטוי יםמשפטי

 .היומיומית של הקיבוץ, מקדים את ההגדרה המשפטית הרשמית של הרשם בפעילות

 כ 2959התגוררו בשנת  ,פי רשימת התנועה הקיבוצית-על ,הקיבוצים המתחדשים 599-ב-

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עור הקשישים בקיבוצים אלה, אשר לשי איש. 99,499

שהם  ,איש 52,799-כ יבוצים המתחדשיםקהקשישים באוכלוסיית מנתה  2994בשנת עולה כי 

 .מתחדשיםמאוכלוסיית הקיבוצים ה 56.1%

  תקנות גמלת פנסיה לחברי הקיבוץ המתחדש שהגיעו לגיל פרישה מעוגנת ב העניקלהחובה

 , סכוםותלפי התקנ. 2991–תשס"ו ,האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש(

 ,ר הממוצע במשק כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומימהשכ 61%-מהגמלה הפנסיונית לא יפחת 

בקיבוץ המתחדש הגמלה הפנסיונית  .ש"ח 2,971על  ,מועד כתיבת מסמך זה, בוהוא עומד

 בעין.  שווה כסף אובאפשר שתשולם בכסף או 

 קיבוצים לשלם גמלה פנסיונית  שמונהרשם האגודות השיתופיות במשרד התמ"ת אישר ל

ואישור זה ניתן לתקופה מוגבלת. מנתוני התנועה הקיבוצית עולה נמוכה מזו הקבועה בתקנות, 

 בתקנות.  הקיבוצים משלמים גמלה פנסיונית נמוכה יותר מזו הקבוע שבעהיום ככי 

 גמלה בסכום זהה לגמלה פנסיונית קיבוצים( משלמים  81) כרבע מהקיבוצים המתחדשים

קיבוצים  59 ;(צע במשקמהשכר הממו 61%שהם  ,ש"ח 2,971כאמור, )הקבועה בתקנות 

 8,571–6,895של קיבוצים משלמים גמלה  18; ש"ח 6,999 בסכום שלגמלה  נוספים משלמים

–8,699בסכום של גמלת פנסיה קיבוצים משלמים  21(; מהשכר הממוצע 19%–89%) ש"ח

 (.מהשכר הממוצע 19%-יותר מ) ש"ח 1,999

 ות אתלהעלהציגה דרישה  ,ציםתנועת "פנסיה בראש", תנועה המאגדת גמלאים חברי קיבו 

מהשכר הממוצע. התנועה  89%-למהשכר הממוצע  61%-מראשון ההפנסיה בשלב  סכום

                                                 

 – התנועה הקיבוצית המאוחדת –איחוד של התק"ם שהיא  7111בשנת מסגרת ארגונית שהוקמה  היאהתנועה הקיבוצית   1
 .הקיבוץ הארציעם תנועת 

http://he.wikipedia.org/wiki/1999
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8
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 מרכז המחקר והמידע

מציינת היא לחבריה להעלות את הגמלה לשיעור זה, אולם במקביל אף היא הקיבוצית המליצה 

 תשלום גמלה בשיעור זה. קיבוצים יתקשו בשנתיים הקרובות לעמוד ב 76-כי כ

 2955שבוצע בשנת  ,י שהזמין רשם האגודות השיתופיות במשרד התמ"תמניתוח כלכל 

סכום יתקשו להגדיל את קיבוצים(  25מהקיבוצים ) 81%עולה כי  ,קיבוצים 81-והתמקד ב

 .מועד ביצוע הניתוח הכלכלי(ש"ח, הסכום הרלוונטי ב 2,417)במקום  ש"ח 6,199-הפנסיה ל

 הביקורת נסבה תוח הכלכלי שהזמין הרשם. גורמים שונים הנוגעים בדבר מבקרים את הני

 ניתוח זהמצאי מלהסיק מהאפשרות הבדיקה וכן על  לצורךאופן בחירת הקיבוצים בעיקר על 

 על היכולת של כל הקיבוצים המתחדשים לשלם גמלת פנסיה גבוהה יותר. 

  ים שונים עבור חבריהם, אולם עד לפניימפרישים כספים לאפיקים פנסיונהקיבוצים כיום 

תקציב נפרד שיועד לתשלום גמלאות פנסיה  פי רוב,-, עלעשורים הקיבוצים לא הקצוכמה 

חלק גדול מהם מממנים את תשלומי הפנסיה לחבריהם בגיל הפרישה  ולפיכך ,עבור חבריהם

 מתוך תקציבם השוטף. 

  מתקיימים דיונים בין רשם האגודות השיתופיות במשרד התמ"ת לבין אגף שוק ההון כיום

ים של הקיבוצים, כגון יצרכים הייחודאת הד האוצר למציאת אפיק פנסיוני שיתאם במשר

היום טרם הושגה הסכמה בין הצדדים  עד. קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 בעניין זה. 

 

 והגדרות רקע –הקיבוץ המתחדש . 5
ובאורח אופן ההתארגנות ב יםשינוי בישראל בקיבוצים רביםמתחוללים של המאה שעברה  11-המשנות 

מפגש של נסיבות חומריות ופוליטיות מזה, ושל תפיסות "תוצר של כאלה מוסברים שינויים  .החיים

אמצע ב פרץ בישראלעמד המשבר הכלכלי שהללו בבסיס השינויים  2."ושאיפות של פרטים וקבוצות מזה

 מאוד.תוך זמן קצר בשונים חובות הקיבוצים לבנקים ולנושים גדלו מאוד  עקבותיושב, 11-שנות ה

הוביל, בין והדבר  ,ולתפקד במתכונתם המסורתיתקיבוצים רבים לא יכלו להמשיך  המשברבעקבות 

החיים  חמעמודי התווך של אור אחד שהיוערבויות  –הקיבוצים הערבויות ההדדיות בין השאר, לביטול 

"הסדר המכונה הסדר בוש גיהגיבו למשבר בקיבוצים בבמדינה הקיבוצי. המוסדות הממלכתיים 

המשבר  .יוחלק מחובות ומחקבמסגרתו נ, שמטרתו היתה להבריא את המגזר הקיבוצי והקיבוצים"

 ,להתגבר על הבעיה העובדה שבחלק מהקיבוצים ההסדר לא סייע דיו וכן ,הכלכלי שפקד את הקיבוצים

ופן הניהול המשקי; א ובהם ,כל שטחי החייםב יצירת אקלים של שינוי בקיבוצים רביםהובילו ל

  3.ועוד קיבוץהיחסים בין החברים בתוך הקיבוצית; -התייחסות לזירה החוץה

 

מספק את כל השירותים ממודל שבו הקיבוץ  מעברכבקיבוצים להגדיר את כלל השינויים  אפשר

 השירותיםחלק מלחבריו שבו הקיבוץ ממשיך לספק בגיל פרישה, למודל  לחבריםובכלל זה לחבריו, 

, בהיקפם וברמת ניתנים השירותים ם שבהםבתחומיאלה מאלה הקיבוצים עצמם נבדלים  אולם

 חייבוהיו מהפכה של ממש בקיבוצים, ש ,השינויים האמורים 4.בקיבוץ הנשמרתההדדית הערבות 

                                                 

2
  .22, עמ' 2113אוגוסט , וחשבון בעניין הקיבוצים )ועדת בן רפאל( דין הוועדה הציבורית לעניין הקיבוצים, 
 .22, עמ' 2113אוגוסט , ועדת בן רפאל(וחשבון בעניין הקיבוצים ) דין הוועדה הציבורית לעניין הקיבוצים, 3
 , כתב גלעד נתן, נובמבר חקיקה בין האוכלוסייה הכללית לאוכלוסיית הקיבוצים פערימרכז המחקר והמידע של הכנסת,  4

2111.  

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CGMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.globes.co.il%2FServe%2FNadlan%2Ftikunim%2Fkibiz.doc&ei=FbewT7TUJcXMtAaluoDABg&usg=AFQjCNGw_-lRGD0UkDmDqTWhQH2CqwX3nA&sig2=j2UiQqDL432-HjX8earfQg
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CGMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.globes.co.il%2FServe%2FNadlan%2Ftikunim%2Fkibiz.doc&ei=FbewT7TUJcXMtAaluoDABg&usg=AFQjCNGw_-lRGD0UkDmDqTWhQH2CqwX3nA&sig2=j2UiQqDL432-HjX8earfQg
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02112.pdf
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, כלומר ישות משפטית אגודות שיתופיותהם הקיבוצים  , שכןהתייחסות מחודשת גם ברמה המשפטית

  עצמאית.

 

ועדת  :להלן) רפאל-אליעזר בן בראשות פרופ' ועדה ציבוריתהקמת על  5הממשלההחליטה  2112 בשנת

קיבוץ לשינויים של הקיימת התאמת ההגדרה המשפטית את  לבחון, שמטרתה היתה בעיקר רפאל(-בן

הוועדה  ,על כך נוסף .לשינויים אלו ובמידת הצורך להציע הגדרה חדשה שתתאיםבקיבוצים, שחלו 

 הובאועדה ומסקנות הוב בין חבר הקיבוץ לקיבוץ עצמו.תייחס למכלול היחסים החדשים להנדרשה 

רישום כללים לקביעת ; קיבוץ "מתחדש"לעומת קיבוץ "שיתופי" הגדרת  הםהמלצות בנושאים שונים, וב

  6והתייחסות לנושא הערבות ההדדית.הם מתגוררים  ןבהשדירות בזכויות חברי הקיבוצים 

 

 5991,7–תקנות האגודות השיתופיות )סוגי אגודות(, התשנ"ו 2112בשנת תוקנו אלה,  בעקבות המלצות

פי -עללהלן ההגדרות  מתחדש.הקיבוץ ה מגדירות לראשונה אתו ,הקיבוץ השיתופימחדש את המגדירות 

 8 התקנות:

 

 :הוא קיבוץ שיתופי

ן, של עבודה יל בקניעל יסודות של בעלות הכל אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת"

 ."עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך

 

 :הוא קיבוץ "מתחדש"

ין, של עבודה יאגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של שיתוף הכלל בקנ"

עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך, המקיימת ערבות הדדית בעבור חבריה, 

, ואשר 2112–אם לתקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש(, התשס"ובהת

 ינים האלה:יבתקנונה קיימת הוראה באחד או יותר מהענ

 חלוקת תקציבים לחבריה בהתאם למידת תרומתם, לתפקידיהם או לוותקם בקיבוץ;. 7

–התשס"ו וץ מתחדש(,שיוך דירות בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות )שיוך דירות בקיב. 2

2112; 

 שיוך אמצעי הייצור לחבריה, למעט קרקע, מים ומכסות ייצור, ובלבד שהשליטה באמצעי. 3

 תועבר לידי החברים, וקיימות הוראות בתקנון בדבר הגבלת הסחירות באמצעי הייצור לא

ל בהתאם לתקנות האגודות והייצור, באופן שהשליטה בהם לא תעבור לידי החברים, הכ

 ."2112–יתופיות )שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש(, התשס"והש

 

 הקיבוץ במתכונתו הקלאסית, שבו מתקיימת בעלות של הכלל על הקניין,הקיבוץ השיתופי הוא  ,למעשה

דיפרנציאלית של תקציבים ושירותים חלוקה של כן וקניין פרטי של  אפשרות ישקיבוץ המתחדש בואילו 

 . חברי הקיבוץבין 

 

                                                 

 .2112במאי  71, 7133לטת ממשלה מס' , החהקמת ועדה ציבורית –מבנה הקיבוצים  5
6

 .2, עמ' 2113, אוגוסט וחשבון בעניין הקיבוצים )ועדת בן רפאל( דיןהציבורית לעניין הקיבוצים, הוועדה  
תקנות האגודות השיתופיות )סוגי  .2112–פיות )סוגי אגודות(, התשס"ותקנות האגודות השיתו התקנות תוקנו באמצעות 7

 .לפקודת האגודות השיתופיות 52סעיף הותקנו מכוח  ,2112–התשס"ו ,אגודות(
 .2, תקנה 2112–תקנות האגודות השיתופיות )סוגי אגודות( )תיקון(, התשס"ו 8

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CGMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.globes.co.il%2FServe%2FNadlan%2Ftikunim%2Fkibiz.doc&ei=FbewT7TUJcXMtAaluoDABg&usg=AFQjCNGw_-lRGD0UkDmDqTWhQH2CqwX3nA&sig2=j2UiQqDL432-HjX8earfQg
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אורח לשנות את  קיבוץ המבקשעל  ,5991–תקנות האגודות השיתופיות )סוגי אגודות(, התשנ"וי פ-על

חייו ולהפוך לקיבוץ מתחדש לפנות לרשם האגודות השיתופיות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 

המתווה  ,של הקיבוץהרשם( בבקשה לסווגו כקיבוץ מתחדש, ולצרף לפנייתו את התקנון החדש  :)להלן

תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ פי -על 9.אורח החיים של הקיבוץ המתחדש את

 10יכלול הוראות בדבר ערבות הדדית.שכך שלו הקיבוץ יתקן את התקנון  ,2112–המתחדש(, תשס"ו

רשם  11ימים מיום קבלת ההחלטה באספה הכללית של הקיבוץ. 31קיבוץ יעביר את פרטי השינוי בתוך ה

  והתקנות והצווים שמכוחה. מכוח פקודת האגודות השיתופיותפועל  ות השיתופיותהאגוד

 

  . מספר הקיבוצים המתחדשים2

נתוניה  לפי. לסטטיסטיקה אינה מבחינה בין סוגי קיבוצים )שיתופי, מתחדש וכדומה(הלשכה המרכזית 

-כ הםמ) איש 721,111-התגוררו בהם כ 2171ובשנת  12ישובים המוגדרים "קיבוצים",י 255בישראל יש 

  .(הקיבוץ הדתיתנועת חברי  77,111

 574-ככיום יש במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, בישראל  רשם האגודות השיתופיותלפי נתוני 

קיבוצים טרם סווגו,  22-, ועוד כסווגו בידי הרשם כקיבוצים מתחדשיםמהם  723 13.קיבוצים מתחדשים

  14.כאלהג בקרוב כם המכריע יסוולדברי הרשם רובאך 

קיבוצי  )לא כולל קיבוצים מתחדשים 599 כיום ישבישראל , נתוני התנועה הקיבוציתפי -על ,אולם

 , בישראל ישמהמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפהד"ר שלמה גץ  לדבריו 15,(תנועת הקיבוץ הדתי

  16.(י תנועת הקיבוץ הדתיקיבוצ )כולל מתחדשיםקיבוצים  547כיום 

התנועה הקיבוצית שציינו  יםפי רשם האגודות נמוך מהמספר-מתחדשים עלשמספר הקיבוצים ההסיבה 

ידי הרשם הוא סיווג הנעשה על -שסיווג הקיבוץ על ,לדברי ד"ר גץהיא, פחות(  קיבוצים 72–71וד"ר גץ )

די בסיס קריטריונים משפטיים, בעוד המעבר מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש בפועל, כפי שהוא בא לי

משך הזמן רשם. האת ההגדרה המשפטית הרשמית של  םביטוי בפעילות היומיומית של הקיבוץ, מקדי

בין שנה לשנים  נעבידי הרשם ככזה סיווגו הרשמי ל ועדמתחדש קיבוץ הקיבוץ לממועד השינוי בפועל של 

בבקשה לשנות ם לפני פנייתו לרשוהוא נובע מחובת הקיבוץ לערוך שינוי פורמלי בתקנון הקיבוץ מספר, 

במשך שהקיבוץ התנהל לאחר רק מתבצע של תקנון הקיבוץ משפטי השינוי ה ,נוסף על כך .סיווגהאת 

  17.כקיבוץ מתחדששנה אחת פחות כל הל

                                                 

9
 . 2 , סעיף7112–תקנות האגודות השיתופיות )סוגי אגודות(, התשנ"ו 
10

 .77 סעיף, 2112–תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש(, תשס"ו 
11

 .72 סעיף, 2112–תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש(, תשס"ו 
 השיווק והצריכה מאורגנים על בסיס יישוב כפרי שיתופי, שבו הייצור,קיבוץ "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגדירה  12

הלשכה המרכזית  ;קיבוצים עירוניים בודדים כמהועוד  םקיבוצים דתיי 71-כקיבוצים כללה הלמ"ס  255-שיתופי". ב
 .   2, עמ' , הגדרות והסברים לפרופילים2111אוכלוסין  דמפקלסטטיסטיקה, 

 .רשימה –האגודות השיתופיות  מצבת, רשם האגודות השיתופיות, התעשייה, המסחר והתעסוקהמשרד  13
 . 2172באפריל  22ה המשפטית, האגף לאיגוד שיתופי, משרד התמ"ת, מכתב, עו"ד אהוד אמיתי, המחלק 14
15

 .2172באפריל  75לה( שור, מזכיר התנועה הקיבוצית, מכתב, וזאב )ולו 
  .2172באפריל  2, (קובץ נתוניםדואר אלקטרוני )אוניברסיטת חיפה, ב ד"ר שלמה גץ, המכון לחקר הקיבוץ 16
17

 .2172באפריל  3, דואר אלקטרוניאוניברסיטת חיפה, ב בוץד"ר שלמה גץ, המכון לחקר הקי 

http://www.nevo.co.il/law_word/law01/999_531.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/999_531.doc
http://www.cbs.gov.il/mifkad/mifkad_2008/hagdarot.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/03A5D283-545D-4BC2-BD47-4965FF300C6B.htm
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סיווג הקיבוצים האטי של קצב האת  2111בשנת מבקר המדינה ביקר  זה יש לציין כיבהקשר 

"האגף פועל בזהירות וביסודיות ולדבריו  ,רת זוביקוהגיב על הרשם אולם  18,המתחדשים בידי הרשם

  19די, אלא בתהליך מורכב ויסודי אשר אורך זמן".ייהקיבוצים באשר אין מדובר בהליך מבתהליך סיווג 

פי רשימת התנועה -הקיבוצים המתחדשים על 711-, בקיבוצים המתחדשיםהחברים בלמספר  אשר

מנתוני הלשכה הקשישים בקיבוצים אלה, שר לשיעור א איש. 11,111-כ 2171התגוררו בשנת הקיבוצית 

 ,2994בשנת  ,מנתה הקיבוצים המתחדשים 599אוכלוסיית עולה כי  2111המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 

מאוכלוסיית הקיבוצים  56.1% הקשישים היו כלומר – ומעלה 11בני  52,799ובהם איש,  96,199

  20.(125,311שהם  – סייה בישראלמכלל האוכלו 1.1%לעומת ) 2994בשנת מתחדשים ה

  בגיל פרישההקיבוץ המתחדש  רכי חבריוצשל  . הסדרה חוקית6
נושא הערבות עוגן מחדש  ,הקיבוץ המתחדששל  ווהגדרתבעקבות תיקון התקנות בדבר סוגי אגודות 

תקנות האגודות השיתופיות : 2112בשנת  המסחר והתעסוקה ,התעשייהשר שהתקין  ההדדית בתקנות

בתקנות אלה  3סעיף  ות הדדית(.ברתקנות ע :להלן) 2991–תשס"ו בות הדדית בקיבוץ המתחדש(,)ער

גיל הפרישה פי התקנות, -עלהפרישה.  גילשהגיעו ללחברי הקיבוץ המתחדש ספקת הצרכים הב עוסק

 17גיל כלומר , 2112-חוק גיל פרישה, התשס"דהקבוע ב פרישת חובה הוא גיל בקיבוצים המתחדשים

   21.ולאשהלגבר 

 

הקיבוץ יבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה ":כלהלןקובע לתקנות ערבות הדדית  )א(3סעיף 

פי -על סכום הגמלה הפנסיונית ".באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית

–תשנ"המהשכר הממוצע במשק כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, ה 61%"הוא  התקנות

5991".22  

 

חברי רכי ולספק את צ חובההלעניין  תיוסדר העדיפוקובע את בתקנות הערבות ההדדית ( )ב3סעיף 

לצורך הבטחת הספקת הצרכים כאמור בתקנת משנה )א(, יהא הקיבוץ ": גיל פרישההקיבוץ שהגיעו ל

לחברים, או במסגרת חייב להפריש או לייחד מקורות לעניין זה בעדיפות על פני שיוך נכסי הקיבוץ 

 ."שיוך כזה

 

 23:הקשורים לחברים בגיל פרישהעוסקות בכמה היבטים נוספים התקנות 

                                                 

18
 7751, עמ' )הדוח המלא( 2111לשנת  'ב21דוח שנתי משרד מבקר המדינה,  
 .211, עמ' ב'21ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה  הערותמשרד ראש הממשלה,  19
 רשימת ,התנועה הקיבוציתהאינטרנט של מקורות מידע: אתר  של כמהוניתוח הנתונים שלהלן מוצגים לאחר הצלבה  20

הלשכה המרכזית  ;פרופילים /2111 מפקדהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ;2177נובמבר ב 21-מעודכן ל –הקיבוצים 
(, קבוצת 7ורת יישוב )מקורות גידול האוכלוסייה לפי צ – 2 לוח, 2955שנתון סטטיסטי לישראל לסטטיסטיקה, 
 .אוכלוסייה ודת

21
גיל הפרישה  ,פי תקנות הערבות ההדדית-על. 2112–תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש(, תשס"ו 

יינו מדובר ב"גיל פרישת חובה", הגיל שבו ניתן לחייב עובד לפרוש ה .2112–התשס"ד לחוק גיל הפרישה, 2הוגדר לפי סעיף 
הגיל אשר קובע את  ,לחוק האמור 3מהגדרת "גיל פרישה" בסעיף להבדיל  ,51זה, הן לגבר והן לאשה, הוא גיל  .מעבודתו

 גיל  , שהואהסכם פי דין או-שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו ולקבל גמלה בהתקיים התנאים הקבועים לכך או על
 .2112–גיל פרישה, התשס"ד חוק ראו ;לאשה 52גיל לגבר ו 51

22
ספקת ההתקנות מתייחסות גם ל .7 סעיף, 2112–מתחדש(, תשס"ותקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ ה 

 ג'(. 3 ילדים )סעיף םנמצאים בחזקתשצרכים לחברים בגיל פרישה 
23

 .2, סעיף 1עיף ד, ס3סעיף , 2112–תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש(, תשס"ו 

http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=545&id=0&frompage=1181&contentid=10236&parentcid=10234&direction=1&bctype=2&frombutton=0&startpage=14&sw=1280&hw=954
http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/4249B15C-8342-48DE-B4F4-55BF1A0A34AC/0/hearot_59b.pdf
http://www.kibbutz.org.il/tnua/dover/111027_kibbutzim.pdf
http://www.kibbutz.org.il/tnua/dover/111027_kibbutzim.pdf
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_sub_page.html?id_topic=11&id_subtopic=1
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_05&CYear=2011
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_05&CYear=2011
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/999_531.doc
http://www.nevo.co.il/Handlers/LawOpenDoc.ashx?id=73761
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/999_531.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/999_531.doc


 

 
   

 71 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

  הקיבוץ רשאי " ,מחוץ לקיבוץ )פנסיה חיצונית(שחבר הקיבוץ זכאי לפנסיה ממקום עבודה אם

כל סכום שנצבר על שם החבר או שהוא זכאי לו  לנכות מהסכומים הקבועים בתקנות משנה...

 ."מקבל כגמלה או כתשלום אחר בעל אופי פנסיוני ולמעט קצבאות הביטוח הלאומישהוא 

  חלה הוראה זו בתקנות ההגמלה הפנסיונית הקבועאינו מסוגל לעמוד בתשלום שקיבוץ על: 

קיבוץ, שמחמת מצב כלכלי חמור אינו מסוגל לעמוד בחובתו לספק או להשלים לחבריו את "

הקבועים  ה מפורטת, להפחתת הסכומים והשיעוריםרשאי להגיש לרשם בקש הצרכים...

סעיף הבא בתקנה קובע כי הפגיעה ה ."בתקנות אלה, הנתמכת בחוות דעת של גורם מקצועי

שיעורי הצרכים לחברים שהקיבוץ הפחית את רק לאחר רכי החברים בגיל פרישה תהיה ובצ

 .(כהגדרתם בתקנות) בגיל עבודה ושיעורי הצרכים המיוחדים

 נוכח  נקבע כי, בתקנות יםהגמלה הפנסיונית הקבועתשלומי  תהפחתל אישורן מתאשר ל"

או להשלים לחבריו את  .. כי הקיבוץ אינו מסוגל לעמוד בחובתו לספק.הרשם, לאחר חקירה

רשאי הוא לאשר הפחתה של השיעורים הקבועים בתקנות אלה לתקופה הצרכים... 

גיש לרשם בקשה להארכת התקופה האמורה "הקיבוץ רשאי להכמו כן נקבע כי  .שיקבע..."

 .והרשם רשאי להאריך את התקופה האמורה" בתקנת משנה...

  רכי החברים או ו"השלמת צרכי החברים, לאמור: וספקת צהאופן לגבי בתקנות ניתנה גמישות

עשה בין בכסף, בין בשווה כסף ובין בעין, בהתאם להחלטות שהקיבוץ ייכול שת הספקתם...

  לל או לסוגי צריכה שונים".יקבל בדרך כ

, יכולה להינתן הן פי התקנות-על בגיל פרישה הגמלה הפנסיונית המשולמת לחברי הקיבוץכלומר, 

קיבוצים הנוהגים לשלם הן בכסף  ישאכן מהתנועה הקיבוצית נמסר כי ו בעין, והן בשווה כסף הןבכסף 

)הכנסה פנויה( הגמלה שיינתן בכסף עור שימהו התקנות אינן מגדירות יש לציין כי  24.והן בשווה כסף

שווה כ לחשבםשאפשר אין הגדרה של השירותים כן כמו ו ,הקבועה בתקנותהגמלה הפנסיונית  כללמתוך 

להתערב בעומק  צורך שלאבנעוצה מעין אלה  קביעת הגדרות-הסיבה לאילדברי הרשם, . לעניין זה כסף

  25פעולה וגמישות בהתפתחות של כל קיבוץ וקיבוץ. )ההפרטה( וכך לאפשר חופש בקיבוץ תהליכי השינוי

 

  פנסיה בקיבוצים המתחדשיםגמלת  ם. תשלו8
 מהשכר הממוצע במשק 32%-יפחת מ לא ם הגמלה הפנסיוניתקבע כי סכונתקנות ערבות הדדית ב

גמלה ה סכום 2952 ינוארב 7112.26–התשנ"ה בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 7כהגדרתו לפי סעיף 

, פנסיה זכאים חברי הקיבוציםעל הנוסף . ש"ח 2,971 היה בקיבוצים המתחדשים החודשית פנסיוניתה

המוסד לביטוח ידי -המשולמת על ,קנהיכמו כל התושבים האחרים בישראל בגיל פרישה, לקצבת ז

  28.ליחידש"ח  7,217 של יסכום מינימל עלקצבת הזיקנה עמדה  2172ינואר ב 27.לאומי

 

                                                 

 .2172במאי  7ראובן בוימל, אקטואר ויועץ לענייני פנסיה לתנועה הקיבוצית, שיחת טלפון,  24
25

 .2172במאי  75 ,גף לאיגוד שיתופי, משרד התמ"ת, שיחת טלפוןארו"ח אלי עצמון, יועץ חשבוני, ה 
 7לפי סעיף השכר הממוצע  .לחוק הביטוח הלאומי 2-ו 7שכר ממוצע לפי סעיפים  –כלליים  נתוניםהמוסד לביטוח לאומי,  26

 ש"ח.  1,213: 2172בינואר  7-החל ב בחוק
27

 ד.3סעיף , 2112–תקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש(, תשס"ו 
28

 .5, עמ' 2172עדכון קצבאות ינואר המוסד לביטוח לאומי,  

http://www.btl.gov.il/MEDINIYUT/GENERALDATA/Pages/%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2.aspx
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/999_531.doc
http://www.btl.gov.il/Publications/benefits_update/Documents/shiur12_01.pdf
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 שהם משלמים לחברים בפנסיה מלה הפנסיוניתגהסכום פי -על קיבוצים המתחדשיםה להלן התפלגות

 כסף, שווה כסף ושירותים בעין(: סכום הגמלה כולל)כאמור 

 

מספר  –)בסוגריים הגמלה הפנסיונית  סכוםפי -הקיבוצים המתחדשים על 599התפלגות  :5 תרשים

 29הקיבוצים בפועל( 

4%

14%

28%
30%

24%

 

מהשכר  שיעור
הממוצע במשק 

לפי חוק הביטוח 
 הלאומי

 89%–61% 19%–89% ומעלה 19%

 בשיעורגמלה 
הפנסיה 
 תהמינימלי

[61%] 

גמלה בסכום 
משיעור נמוך 

הפנסיה 
 תהמינימלי

 בש"ח סכום
 פי דיווח-על)

התנועה 
 הקיבוצית(

 ש"ח 2,971 ש"ח 6,648–6,999 ש"ח 8,571–6,895 ש"ח 1,999–8,699
 2,799–ש"ח 5,499

 ש"ח

 

 :ים נתונים אלושלהלן עול מהתרשים

 מסכוםנמוך בסכום גמלה משלמים  (מכלל הקיבוצים המתחדשים 8%) קיבוצים שבעה 

 ;ש"ח 2,799–5,499 – הקבועה בתקנות הגמלה הפנסיונית

 81 ( משלמים פנסיה 28%קיבוצים ) 2,971, כלומר הגמלה הפנסיונית שנקבעה בתקנותבסכום 

 .מתחדשיםבקיבוצים הסכום הגמלה השכיח ביותר הו זוש"ח, 

 21  ר מהשכ 21%-מאולם נמוכה  הגמלה הפנסיוניתמסכום משלמים פנסיה גבוהה קיבוצים

משלמים  קיבוצים( 59ם )השליש מ .ש"ח 3,312–3,111 – הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי

 בסךמלה פנסיונית מים גמשל (קיבוצים 51)מהם  21%-וש"ח  6,999 בסךגמלה פנסיונית 

 . ש"ח 6,299

  ,שלמים כיום פנסיה הגבוהה ממהקיבוצים(  67%-)כמתחדשים הקיבוצים ה 599-מ 79ככלל

 .הממוצע(מהשכר  27%-יותר מ) ש"ח 6,199-מ

 

                                                 

29
 71-התקבל ב ,2172אפריל  ,קובץ נתונים –נתוני פנסיה בתנועה הקיבוצית זכיר התנועה הקיבוצית, ולה( שור, מוזאב )ול 

 .2172באפריל 

(7) 

(81) 

(17) 
(18) 

(21) 

קיבוצים  71 תוכםמ

 ₪ 3,111המשלמים 



 

 
   

 71 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

קיבוצים משלמים גמלה פנסיונית נמוכה מזו הקבועה  שבעהכאמור, מנתוני התנועה הקיבוצית עולה כי 

שקיבלו  קיבוציםעולה שיש שמונה  2952אפריל מם האגודות השיתופיות רשמנתוני בתקנות, אולם 

רשם  30.בתקנות ההקבועזו נמוכה יותר מגמלת פנסיה לחבריהם לשלם  מרשם האגודות אישור

להם אושר שרשימת הקיבוצים את לקבל מרכז המחקר והמידע של הכנסת  בקשתלה האגודות לא נענ

פגיעה בפרטיות של הוא  שמידע זהבטענה ונימק זאת  ,ה בתקנותפנסיונית נמוכה מזו הקבוע גמלהלשלם 

   31ברבים. מולא פורסקשייהם תאגידים ש

 

 32)כפי שנמסרה לנו בידי התנועה הקיבוצית(,המתחדשים הקיבוצים של הפריסה הגיאוגרפית של חינה ב

-עמק ביתבאזור העמקים )נמצאים בתקנות  הכי הקיבוצים המשלמים גמלה נמוכה מזו הקבוע עלהמ

לעומת בשני האזורים הראשונים שצוינו. רובם  – וביהודה והערבה באזור הגליל העליון, (שאן/הגלבוע

אין קיבוצים  כולל אזור מנשה( ,)אזור המרכז והשרון גרנותבגליל המערבי וב, באזור הדרוםזאת, 

עליון הגליל ה) זור הצפון המרוחקראוי לציין כי באהנמוכה מזו הקבועה בתקנות.  גמלההמשלמים 

והזדמנויות התעסוקה  יותר , עלויות היוממות גבוהותעלויות הקרקע נמוכות יותר, שבו והעמקים(

 הקבועה בתקנותגמלה הנמוכה מזו יותר קיבוצים המשלמים יש בהשוואה לאזורים אחרים, פחותות 

 או שווה לה.

 

 33הקיבוצית( פי הגדרת התנועה-ל)עפי אזורים -עלבקיבוצים הגמלה הפנסיונית  סכום – 5טבלה מס' 

 

 שיעור הגמלה 
 
 

 אזור

שיעור 
הקיבוצים 
המשלמים 

גמלה הגבוהה 
מזו הקבועה 

יותר )בתקנות 
מהשכר  61%-מ

 הממוצע(

שיעור הקיבוצים 
המשלמים גמלה 

הגמלה בסכום 
הקבועה בתקנות 

מהשכר  61%)
 הממוצע(

שיעור הקיבוצים 
המשלמים גמלה 

הנמוכה מזו 
הקבועה בתקנות 

 61%-פחות מ)
 מהשכר הממוצע(

 קיבוציםסה"כ 

 37 11% 32% 57% /גלבוע(שאן-בית)עמק עמקים 

 30 7% 20% 73% גליל עליון

 32 3% 37% 60% יהודה והערבה

 32 0% 25% 75% גרנות )המרכז והשרון(

 38 0% 16% 84% גליל מערבי

 21 0% 14% 86% שמעון(-דרום )שער הנגב/בני

 
ה בין המוסד לביטוח לאומי לבין רשם האגודות השיתופיות שתינתן גמלת השלמת הסכמ שישיש לציין 

הם הרשם כי של הודעה רשמית שניתנה בגינם קיבוצים שלגביהם ניתן צו פירוק או ב םהכנסה לחברי

                                                 

30
 .2172באפריל  22עו"ד אהוד אמיתי, המחלקה המשפטית, האגף לאיגוד שיתופי, משרד התמ"ת, מכתב,  
31

 .2172באפריל  21, תכתובת דואר אלקטרוני עו"ד אהוד אמיתי, המחלקה המשפטית, האגף לאיגוד שיתופי, משרד התמ"ת, 
 22דואר אלקטרוני,  ",התנועה הקיבוצית, רשימת הקיבוצים המתחדשים לפי אזורים"עמרי כנען, מנהל אגף הרכזים,  32

 . 2172באפריל 
33

 71 -קבל בהת ,2172קובץ נתונים, אפריל  –נתוני פנסיה בתנועה הקיבוצית ולה( שור, מזכיר התנועה הקיבוצית, וזאב )ול 
 22-, התקבל בפי אזורים-טבלת פריסת קיבוצים על; עמרי כנען, ראש אגף הרכזים בתנועה הקיבוצית, 2172באפריל 

 .2172אפריל ב



 

 
   

 71 מתוך 71 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

גמלת  תקופת מתן .כלפי חבריהם לפי תקנות הערבות ההדדית םאינם יכולים לעמוד בהתחייבויותיה

 34גבלת בזמן.מוהבטחת ההכנסה 

שאלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת אם המדינה מסייעת בתשלום גמלאות פנסיה על במענה 

נכון להיום לא קיים מנגנון סיוע ממשלתי ישיר מסר אגף התקציבים במשרד האוצר כי " ,בקיבוצים

ס לאף קבוצה כי מנגנון כאמור אינו מתקיים בהתייחיצוין,  לתשלומי קצבאות ייעודיים לחברי קיבוצים.

 35."אחרת במשק, אלא באמצעות המוסד לביטוח לאומי

 הגמלה הפנסיונית בתקנות שיעור קביעת . 1

מהשכר הממוצע  32%-קבע כי סכום הגמלה הפנסיונית לא יפחת מנערבות הדדית תקנות כאמור, ב

קיבוצים ב הגמלה הפנסיונית החודשית סכום 2952ינואר ב ;במשק כהגדרתו לפי חוק הביטוח הלאומי

 .ש"ח 2,971 יהה המתחדשים

הגמלה הפנסיונית לחבר שהגיע לגיל סכום , נקבע בהן כי 2112שנת בערבות הדדית תקנות בעת התקנת 

שנקבעו בתקנות האגודות השיתופיות )חברות(, עוזב לכללים בדבר זכויות חבר פרישה יהיה בהתאם 

עם הגיעו לגיל  ,זכאישנים  31שגילו מעל  בוץחבר יוצא או מוצא מהקי ,פי תקנות אלה-. על7113–תשל"ג

במספר שנות הותק  "הסכום הבסיסי"ממכפלת  2.3%בשיעור של חודשית גמלה לקבל מהקיבוץ  ,פרישה

 ,בין היתר ,סכום זה התבססו 36,"הסכום הבסיסי"התקנות הגדירו מהו  .שנות ותק( 32)עד  הפנסיוני שלו

 מיישבת(.  ה)הכוונה לתנוע באותה התנועהעל ממוצע הוצאות הקיום של כל הקיבוצים 

נטיים וויתה שנתונים רלהתוצאה ה..." מסר כי ,בהתייחסו לשיטת חישוב זו ,פיותהאגודות השיתו רשם

, התקבלה התקבלו באיחור ממשי, ולאור העובדה שהיתה מדידה לא אחידה של הוצאות קיום בכל קיבוץ

   37.י וזמין יותר לקביעת שיעור הפנסיה"תמונה מעוותת שהיה צריך להחליפה במנגנון ודא

מהשכר  61%-לא יפחת מהגמלה הפנסיונית  שיעורי נקבע כוערבות הדדית, תקנות תוקנו  2111ת בשנ

 חישוב זה מבוסס על נתון ידוע וקל לחישוב )השכר הממוצע ,לדברי רשם האגודות הממוצע במשק.

גמלה גבוהה יותר הביא למהשכר הממוצע  32% פי-חישוב עלה ,תיקוןההוסיף כי בעת הוא ו ,(במשק

 הוצאות הקיום.חישוב שהתבסס על ממוצע פי ה-עלמהגמלה ששולמה לפני כן 

, טוענת כי הפנסיה בקיבוצים הפועלת לשיפור תנאי ,"פנסיה בראש" מנגד, תנועת הגמלאים הקיבוצית

הממוצע במשק גרם  מהשכר 61%הוצאות הקיום לחישוב המבוסס על  מוצעמעל בסיס  המעבר מחישוב

 2999.38שנת ב זו ששולמה לעומת 2994גמלה ששולמה בשנת ב ש"ח 229-בפועל לירידה ריאלית של כ

תנועות הנוער, טוענת כי השינוי האמור  רובבוגרים של הגוף המאגד את תנועות  ,הסתדרות החלוצה"ה"

נעשית במנותק מרמת יא הו ,ותק של החברוהתייחסות לעוד אין קביעת הגמלה בגרם בין השאר לכך ש

   39.החיים בקיבוץ או בתנועה הקיבוצית

                                                 

 .2172באפריל  21מוסד לביטוח לאומי, תכתובת דואר אלקטרוני, ב שרית דמרי, מחלקת השלמת הכנסה 34
 .2172באפריל  22רד האוצר, דואר אלקטרוני, משב ית מקרו, אגף התקציביםט, רפרנאלכס קגנוב 35
ב לתקנות הביטוח הלאומי )גביית דמי 2הכנסתו של חבר קיבוץ כמשמעותה בתקנה  –"סכום בסיסי" פי התקנות: -על 36

, מחושבת למועד העזיבה, בצירוף הפרשי הצמדה מהמדד הידוע בעת העזיבה ועד המדד הידוע בעת 7122–ביטוח(, התשי"ד
 פי כללים אלה;-כל תשלום על

37
 .2172באפריל  22עו"ד אהוד אמיתי, המחלקה המשפטית, האגף לאיגוד שיתופי, משרד התמ"ת, מכתב,  
 .2172באפריל  22, הועבר בתאריך קובץ נתוניםבועז אפלל, "פנסיה בראש",  38
וחה והבריאות של הכנסת, הוגש לוועדת העבודה, הרו, נייר עמדה: פנסיה צודקת לחברי הקיבוציםהסתדרות החלוצה", ה" 39

 .2172אפריל 



 

 
   

 71 מתוך 77 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

  הגמלה הפנסיונית כיום בסכום דיוןה. 1
שיעור את  העלותוהתנועה הקיבוצית פנו לרשם האגודות השיתופיות בבקשה ל תנועת "פנסיה בראש"

ברת חהפנסיה בקיבוץ המתחדש הקבוע כיום בתקנות. בעקבות בקשה זו הסמיך רשם האגודות את 

י ייעוץ מיסויאגודה שיתופית העוסקת בראיית חשבון ו)  41מקבוצת "ברית פיקוח" 40"מבט יועצים"

ניתוח כלכלי רחב של מגוון קיבוצים על מנת לאמוד "לערוך  (ה, קיבוצים ומושביםיי למפעלי תעשיוכלכל

בשיעור סיה גמלת פנ כלומר 42 ,..".ש"ח 6,199את יכולתם הכלכלית לשלם פנסיה חודשית בגובה של 

מהשכר הממוצע כפי  61%בשיעור לעומת גמלה  ,מהשכר הממוצע במשק במועד הבדיקה 82.7%

  43שקבוע בתקנות.

 

 .קיבוצים ובהתאם יוגשו מסקנות" 21"בשלב ראשון תיערך חקירה של  נכתב כילבדיקה כתב המינוי ב

יתפו פעולה והשיבו על קיבוצים מתחדשים אשר ש 25ניתוח עומק של התבסס על הסופי הבדיקה דוח 

מושבים הו הקיבוציםהשאלון הופנה לכל  קיבוץ.של הפיננסי ה צבושאלות בדבר משאלון מפורט שכלל 

הוצאו קיבוצים ומושבים המשיבים היישובים  מן. ישוביםי 731עליו   בשלב ראשון השיבוו ,שיתופייםה

 72החברים מתחת לגיל פרישה ) קיבוצים שבהם כלהוצאו מושבים( וכן  2-קיבוצים ו 22שיתופיים )

קיבוצים אשר לא נכללו בבדיקה הללו הקיבוצים  12 ביןקיבוצים.  12נותרו למעשה כך ו ,קיבוצים(

על בסיס סדר קבלת למעשה )בלי קשר לרמת הפנסיה המוצהרת שלהם( ו הביקשו בפירוש שלא להיכלל ב

קיבוצים שבהם נעשתה  81הסופי נותרו בניתוח  שיתוף הפעולה שלהםמידת הנתונים מהקיבוצים ו

פנסיה  גמלת לחבריהם הלמושדיווחו כי  קיבוצים 21 ,הקיבוצים 12-יש לציין כי מ מעמיקה.בדיקה 

כיוון שמטרת  ,נכללו בניתוח הסופי של הדוחאלו קיבוצים מ שלושהאולם רק , ש"ח 3,211-מ ההגבוה

 .ש"ח 3,211-נמוכה מ ,ועד הבדיקהבמ ,ידם-הבדיקה היתה להתמקד בקיבוצים שהפנסיה המשולמת על

זהה או קרוב מאוד  בסכוםגמלה  ,מועד כתיבת הדוחב ,שילמוקיבוצים  22הקיבוצים שנבדקו,  25מתוך 

 44(.ש"ח2,111)עד  תהמינימלי לפנסיה

 

העלויות שיושתו בחינת על כן ושל הקיבוץ  הכספי מצבות על בחינ ,בין השאר ,התבססו ממצאי הבדיקה

כל קטגוריה : הקיבוצים לשלוש קטגוריות שונות 25על בסיס זה חולקו  .הפנסיהעלאת העליו בעקבות 

לגבי כל אחת מקטגוריות  .ש"ח 3,211של סך להפנסיה המינימלית  אחר בעקבות הגדלת מייצגת תרחיש 

  45 :תפלגות הקיבוצים בכל קטגוריההלהלן הללו ניתנו מסקנות בנפרד. 

 

 

 

 

 

                                                 

 .2172למאי  1, תאריך כניסה: "מבט יועציםאתר האינטרנט של " 40
 .2172למאי  1יך כניסה: , תאר"פיקוח בריתאתר האינטרנט של " 41
 .ש"ח 2,151היתה בסך גמלת הפנסיה המינימלית במועד עריכת הדוח  42
43

 .2177, אוגוסט עריכת ניתוח כלכלי לצורך אמידת יכולת הקיבוצים להעלאת "סכום הגמלה הפנסיונית, "מבט יועצים" 
44

 .2177, אוגוסט "סכום הגמלה הפנסיוניתעריכת ניתוח כלכלי לצורך אמידת יכולת הקיבוצים להעלאת , "מבט יועצים" 
 .2177, אוגוסט עריכת ניתוח כלכלי לצורך אמידת יכולת הקיבוצים להעלאת "סכום הגמלה הפנסיונית, "מבט יועצים" 45

http://www.mbt.org.il/info/about/about-us.htm
http://www.brit.org.il/info/about/about-002.htm
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)סך  הפנסיה סכוםלפי קטגוריות הקיבוץ ו "מבט יועצים"צים בניתוח : התפלגות הקיבו2טבלה מס' 

 בעת כתיבת הדוח כסף ושווה כסף4בעין(  –ל והכ

קטגורית                      

 ניתוח

 הפנסיה סכום

 ]בש"ח[ 

Bקבוצה  Aקבוצה 
 סה"כ קיבוצים Cקבוצה  46

<2,799 -- 5 -- 5 

2,499-2,799 8 8 51 26 

6,999-2,999 6 8 8 55 

6,299-6,599 5 -- 2 6 

6,699-6,199 8 5 -- 1 

>6199 6 -- -- 6 

 81 25 59 51 סה"כ קיבוצים

 

 אשר לקבוצהA , יוכלו לשלם  קיבוצים אלו נכתב בדוח כי ,(62%) קיבוצים 51 ו בהכללנש"

 ועדיין להישאר בעודף תזרימי". 6,199לחבריהם פנסיה בשיעור של 

 קבוצהאשר לB , נכתב בדוח כי "הקיבוצים בקבוצה ,(22%) קיבוצים 59 ו בהכללנשB  

אי לכך, קיים קושי מתפלגים באופן רחב על פני הקריטריונים והשונות בין הנתונים גבוהה. 

לא ניתן להסיק לגבי יכולת ". עוד נכתב בדוח כי "להצביע על מאפיינים משותפים לקבוצה

  ...".ש"ח 6,199הפנסיה לרמה של להגדיל את  לגבי יכולתםקיבוצים אלו באופן מובהק 

 קבוצה אשר לC, קיבוצים אשר אין " הנכתב בדוח כי אל ,(81%) קיבוצים 25 ו בהכללנש

 "....ביכולתם להעלות את גובה הפנסיה

 

עיון  .ש"ח 6,199של לא יוכלו לשלם פנסיה דוח נבחנו במהקיבוצים ש 81% ,פי ממצאי הדוח-כלומר, על

פנסיה נמוכה יתקשו לעמוד בהגדלת כיום כי קיבוצים המשלמים  מלמדו נתונים המוצגים בטבלה זב

  .הלא יתקשו לעמוד בהעלאתשפנסיה גבוהה יותר, סביר כיום וקיבוצים המשלמים  ,הגמלה

 

להגדיל את הפנסיה הקיבוצים כל נכונות מלאה מצד כיום אין  ,תנועת "פנסיה בראש"לדברי 

סכום להעלות את  אפשרהקיבוצים  מהנהלותשל כמה  ןלהערכתבניגוד וכי  47,ניכרבשיעור  תהמינימלי

להמחשת ו ,הבדיקה שהזמין רשם האגודות השיתופיותדוח ביקרה את  "פנסיה בראש"תנועת  .הפנסיה

נדגיש שוב לפיהן: "ו ,עצמולהסתייגויות שנכתבו בהערות השוליים בדוח מפנה, בין היתר, טיעוניה היא 

אין לראות בקיבוצים שהשיבו ובקיבוצים לצורך הנוחות, אולם  כי השימוש במונח "מדגם" נעשה

  48.)ההדגשה אינה במקור( "...שנבחרו להעמקת הבדיקה מדגם סטטיסטי מייצג

 

                                                 

במאי  1-, מסמך, התקבל ב Bשקף התפלגות הפנסיה בקיבוצי קטגוריה , "מבט יועצים"סטפני פינקלשטיין, יועצת פיננסית,  46
2172. 

47
 .2172באפריל  22, הועבר בתאריך נייר עמדהבועז אפלל, "פנסיה בראש",  
48

. עמ' 2177אוגוסט , עריכת ניתוח כלכלי לצורך אמידת יכולת הקיבוצים להעלאת סכום הגמלה הפנסיונית, "מבט יועצים" 
1. 
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אין לראות בקיבוצים שהשיבו ובקיבוצים שנבחרו להעמקת " כיהצהרה שבלהמחשת הבעייתיות 

דוח הסופי. כאמור, שנדונו בבוצים יש לבחון את אופן בחירת הקי "הבדיקה מדגם סטטיסטי מייצג

ן מבהם כל החברים מתחת לגיל פרישה שלאחר הוצאת הקיבוצים והמושבים השיתופיים וכן הקיבוצים 

נכללו  קיבוצים אלה 12ך אולם מתו .קיבוצים 12נותרו פניית עורכי דוח הבדיקה, על הקיבוצים שהשיבו 

בשל סירובם או מסיבות אחרות. בה, לא נכללו קיבוצים  21קיבוצים, כלומר  25בבדיקה הסופית רק 

-בנתון זה וכן שהשיבו על השאלון  מתחדשיםהקיבוצים ה 12הגמלה הפנסיונית בכל  סכוםנציג את להלן 

 : והקיבוצים שלא נכללו ב 21לעומת  הקיבוצים שנכללו בדוח הסופי 25

 50קיבוציםה 98-ב 49)הכנסה פנויה( : נתוני תשלום פנסיה בכסף "נטו"6טבלה מס' 

 הפנסיה                   סכום 
 )כסף "נטו" בניכוי 

 תשלום "שווה כסף/בעין"(

 21התפלגות 
 הקיבוצים

שלא  המתחדשים
 נכללו בניתוח הסופי

 25התפלגות 
הקיבוצים 

שנכללו  המתחדשים
 בניתוח הסופי

הקיבוצים  12 לוסך הכ
מתחדשיםה  

 מספר הקיבוצים מספר הקיבוצים מספר הקיבוצים

  58  6 55  ש"ח 2,199עד 

  69  59 55  ש"ח 2,417–2,195

  56  4 1  ש"ח 6,999–2,414

  51  4 4  ש"ח 6,271–6,995

 4  1  6  ש"ח 6,199–6,277

 45 86 64  ש"ח 6,199סה"כ עד 

  73  3 71  ש"ח 3,211מעל 

 

 קיבוצים שולמה פנסיה 23-ב ,הקיבוצים שנכללו בניתוח הסופי בדוח 25-מ כיעולה  עילמהטבלה של

בשל  אוהקיבוצים שלא נכללו בניתוח הסופי בשל סירובם להשתתף  21בין  ;ש"ח 3,211-הנמוכה מ

 מאחר  .ש"ח 6,199-נמוכה מחודשית שולמה פנסיה ששבהם סביר  קיבוצים 31סיבות אחרות, יש 

בה כללו נבין הקיבוצים שלא קיבוצים נכללו בבדיקה הסופית, ולאור העובדה שה 98-פחות מחצי מש

דוח ילו נבחנו באשחשש  ש"ח, יש 6,199-נמוכה מהיש מספר לא מבוטל של קיבוצים ששילמו פנסיה 

 תוצאות הבדיקה היו שונות.  ,הקיבוצים 98כל 

הוות לואמור היה  ידו-שכאמור הוזמן על דוח,הממצאי עמדת רשם האגודות השיתופיות כלפי בנוגע ל

עדת וול ,סגנית רשם האגודות השיתופיות ,עו"ד איטה ילוןאמרה  ,כתב המינויפי -על שלב ראשון בבדיקה

 :ש כילענייני הפנסיה בקיבוץ המתחדשל ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת המשנה 

 השהיא חבר "טמב"הועבר חומר לבדיקה של חברת  2111-בעקבות החלטת התנועה שהתכנסה ב

ות באמת אם הקיבוצים יכולים לעמוד בשינוי הזה. המסקנות היו , לרא"ברית פיקוח"בת של 

 51ועדיין לא נמצאו המקורות לכך. 21%-ל 32%-שבשלב הזה הם לא המליצו על העלאה מ

ידע של הכנסת כי הן תומכות מוה והן התנועה הקיבוצית מסרו למרכז המחקר "פנסיה בראש"תנועת הן 

מהשכר הממוצע  21%-ל מהשכר הממוצע 32%-תקנות מהגמלה הפנסיונית הקבועה בשיעור העלאת ב

                                                 

49
יתנת אפשרות לכל קיבוץ נ ,2112–בתקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש(, תשס"ו 2לפי סעיף  

"בין בכסף, בין בשווה כסף ובין בעין, בהתאם להחלטות שהקיבוץ יקבל בדרך כלל או לסוגי צריכה לספק את צורכי חבריו 
 שונים".

 .2172באפריל  31, אושר בתכתובת דואר אלקטרוני בתאריך "מבט יועצים"השלמת נתונים מאת  50
51

 סבמר 21, ל ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא "פנסיה בקיבוץ המתחדש"ישיבת ועדת המשנה ש, 7פרוטוקול מס'  
 .22, עמ' 2172
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"ממליצה, בכפוף למשאבי הקיבוצים, על פנסיה מסרה במכתבה כי היא התנועה הקיבוצית  .במשק

)הפנסיה  ש"ח 6,895סכום העומד כיום על סך של , [השכר הממוצע במשק]מהשמ"ב  89%בשיעור 

 הקיבוצים המתחדשים 76-מרק חלק קטן  ציינה התנועה הקיבוצית כיעם זאת,  52"...ה"מומלצת"(.

-הפנסיה לגמלת בשנתיים הקרובות להגדיל את וכלו י ש"ח 6,999עד שסכומה פנסיה המשלמים כיום 

  .מזו המשולמת היום ש"ח 868-גמלה הגבוהה ב – 53ש"ח 6,895-כלומר ל ,מהשכר הממוצע 89%

-הגמלה הפנסיונית מ שיעוראת ן בשלב הראשוקוראת גם היא להעלות  "פנסיה בראש"תנועת כאמור, 

אולם ש"ח,  3,217-ל ש"ח 2,151-במשק, כלומר ממהשכר הממוצע  21%-מהשכר הממוצע במשק ל 32%

 תהיה שווה לרמת ההשתכרות החציוניתו ,תכונה "הפנסיה ההוגנת" גמלההלפיו , ומעלה רעיון נוסףהיא 

 עבודה בקיבוץ.ההחברים בגיל של 

 54בשאלות עקרוניות נוספות:רה כי יש לעסוק סבו"פנסיה בראש"  כמו כן,

  :הפנסיה  סכוםמודל שבו קביעת  ה"פנסיה בראש" מציעתנועת בסיס חישוב גמלת הפנסיה

רמת ההשתכרות של כלל ובכלל זה  ,, כלומר ביכולת הקיבוץץרמת החיים בקיבוב ההיה תלוית

ימוקים המרכזיים . אחד הנכגון השכר הממוצע במשק ארצי-מדד כללבולא  ,חברי הקיבוץ

מגזר נפרד של יוצרת הוויה הכלכלית של הקיבוץ הקביעת הגמלה במנותק מקרון זה הוא שילע

 . חברי הקיבוץ יתר לעומתהסדרים אחרים שלגביהם מתקיימים  ,זקקים" בקיבוץם נ"גמלאי

  :הקיבוצים משיתים על חבריהם מסים מקומיים בעלי שמות גביית מסים מחברים בגיל פרישה

צורך ליצור , יש "פנסיה בראש"לדעת . ים ומאפיינים מגוונים )מס גולגולת/מס אחיד וכד'(שונ

לא נטל המס כך ש ,רגרסיבי פרוגרסיבי ולא יהיההמיסוי לדאוג כי אחידות במונחי המיסוי וכן 

 קיבוץ. בחבר כל יהיה מנותק מרמת ההכנסה של 

  קוראת ליישום מלא של ההוראות  "פנסיה בראש"תנועת עניין גמלת פנסיה: ליישום התקנות

  על פני שיוך נכסים לחברים.בתקנות בדבר מתן עדיפות לייחוד כספים לתשלומי פנסיה 

  :לקבוע כי רק אם החבר הסכים במפורש קוראת  התנועה מרכיבי חישוב הגמלה הפנסיונית

פנסיה יהיה לכלול שירות זה כשירות שווה כסף בחישוב גמלת ה אפשרלצרוך שירות מסוים 

 משולמת לו. ה

   :יימנע הקיבוץ מלפעול כנדרש לשם יישום כללי "הפנסיה ההוגנת"  אםאכיפת תשלום הפנסיה

לבירור במוסד יובא הנושא כי מוצע או אם יטען שאין ביכולתו לשלם את הפנסיה ההוגנת, 

 מוסכמת., או לבוררות בין הצדדים עליו יוסכםשתנועתי 

המליצה לאחרונה שהפנסיה הקיבוצית התנועה  תמועצלדבריה  :נוסףהתנועה הקיבוצית מעלה רעיון 

-כשהם  ש"ח, 3,121מגמלת הפנסיה הקבועה כיום בתקנות, כלומר  722% ל"חבר יחיד" תהיה לפחות

להגדיל את  בחלק מהקיבוצים כבר התקבלו החלטות ,. לדברי התנועהמהשכר הממוצע במשק 22%

מועצת התנועה , על כך נוסף מלצה האמורה.המה יותר ר גבוההפנסיה ל"חבר יחיד" ובחלקם אף בשיעו

 הגמלהמ 49%-( לא תפחת מלקיבוץהתשלומים  הפנסיה הפנויה של החבר )הפנסיה בניכויהמליצה כי 

                                                 

52
 .2172באפריל  75ולה( שור, מזכיר התנועה הקיבוצית, מכתב, וזאב )ול 
53

 .2172באפריל  75לה( שור, מזכיר התנועה הקיבוצית, מכתב, וזאב )ולו 
 .2177אוגוסט , למועצת התנועה הקיבוצית הצעת "פנסיה בראש" :נייר עמדה, "פנסיה בראש" 54
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 קבועה כיום בתקנות אזיהמהפנסיה  722%אם הפנסיה אכן תעמוד על   55הפנסיונית הקבועה בתקנות.

 ,ש"ח 2,971 פרישה יעמוד על יל( שיקבל חבר קיבוץ בגהסכום הכספי המינימלי )בכסף "נטו"

(6,729X9.4) – הקבועה כיום בתקנות בכסף ובשווה כסף.  הגמלה הפנסיונית סכום 

תנועת בניגוד ל .ים הניתנים כיוםיהפנסיונ התנאיםלשפר את נכונות  שישמדברי התנועה הקיבוצית נראה 

לדוגמה ו –מתמקדים בשינוי שיטת החישוב הקיימת ידה אינם -הרעיונות המוצעים על"פנסיה בראש", 

  ."פנסיה בראש"כפי שמציעה  ,היא אינה קוראת לקביעת הפנסיה על בסיס רמת החיים של הקיבוץ

 בעתיד פנסיה בקיבוץ המתחדשחלופות להסדרת נושא ה. 7
כערובה היצרני המשותף ואת פירותיו  את הרכושהקיבוצים ו סתפ עד השינוי באורח החיים הקיבוצי

לפיכך,  חברי הקיבוץ בכלל ובתוך כך של החברים בגיל פרישה.וכמקור כספי לכיסוי הוצאות הקיום של 

  56חבריהם.לנפרד לתשלום גמלאות פנסיה תקציב פי רוב -עלהקצו לא הקיבוצים עשורים כמה עד לפני 

גה את הפנסיה מגדילים בהדר הקיבוצים המתחדשים"חלק ניכר מיום ככי נמסר הקיבוצית  התנועהמ

ידם ורוב רובם של הקיבוצים מפקידים כיום כספים, מתקציב הקיבוץ )ובכלל זה מפירות -המשולמת על

( להסדרים פנסיוניים מגוונים )קרנות פנסיה, ה"תנובה" לדוגמ – נכסי הקיבוץ ולעתים ממכירת נכסים

להסדרים הפנסיוניים, בשל למרות הפקדה שוטפת זו זאת, התנועה הוסיפה כי " עם. "וכד'(קופות גמל 

עליה הוחלט )פנסיה הגדלה שהפער המשמעותי בין ההתחייבות האקטוארית של הקיבוץ, בגין הפנסיה 

מרבית תשלומי הפנסיה לפנסיונרים מידי פעם( ובין הצבירה הפנסיונית בהסדרים הפנסיוניים, 

    57".משולמים כיום מתוך תקציבם השוטף של הקיבוצים

חברי קיבוץ בגיל ל הפנסיות מיתשלוהקושי לממן את עם  ותלהתמודדכמה הצעות עלו הגורמים שונים 

צעירים יותר, הקיבוץ המחברי  להבדילחברי קיבוץ אלה, הקרובים לגיל הפרישה. לחברים פרישה או 

בשל ו ,למטרה האמורה יספיקו לחסוך יחסית או שכלל לאיחסכו במסגרת פנסיות אישיות תקופה קצרה 

  מתקציב הקיבוץ.יגיע ברובו שלהם  גמלההמימון  כך

במסגרתו ש מוצר פנסיוני שיענה על אפיוני חברי הקיבוץ מציע לבנותרשם האגודות השיתופיות 

  58.הקיבוץשאר תקציב חזקתם הנפרדת מהיבטיח את הוא המיועדים לפנסיה, וכספי הקיבוץ יקלטו י

ולכן  ים תזרים המזומנים אינו יציבהקיבוצ שברוב בטענה את הצורך באפיק מיוחדהסביר רשם ה

הוא  או של כל נכס אחר הקיבוץ עסקת מכירה של מפעל יבצע בשנה שבה ;הקיבוץ זקוק למכשיר כזה

להבטחת תשלומי הפנסיה יצברו ישמשו יהכספים שו ,כנסותיו מהמכירהחלק מה ערוץ זהיוכל להפקיד ב

כי הוא פנה לאגף שוק ההון  של הכנסת עפניית מרכז המחקר והמידעל הרשם ציין בתשובתו  .לחברים

מועד שליחת המכתב טרם הושג בין הצדדים סיכום בוכי  ,מוצר פנסיוני זהשיאושר  כדיבמשרד האוצר 

  59סופי בעניין זה.

פי -פועלת עלה ,קופת גמל להשתתפות בפנסיה תקציביתמוצר פנסיוני מעין זה עשוי להיות לדעת הרשם 

חוק  באמצעות. חוק זה, שתוקן 2112–התשס"ה נסיים )קופות גמל(,חוק הפיקוח על שירותים פינ

כנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות והת

                                                 

55
 .2172 במאי 2ולה( שור, מזכיר התנועה הקיבוצית, מכתב, וזאב )ול 
 .31, עמוד 2171, נתוני שנת 1שנתון התנועה הקיבוצית   56
57

 .2172באפריל  75מזכיר התנועה הקיבוצית, מכתב,  ולה( שור,וזאב )ול 
58

 .2172באפריל  22עו"ד אהוד אמיתי, המחלקה המשפטית, האגף לאיגוד שיתופי, משרד התמ"ת, מכתב,  
59

 .2172באפריל  22עו"ד אהוד אמיתי, המחלקה המשפטית, האגף לאיגוד שיתופי, משרד התמ"ת, מכתב,  

http://www.kibbutz.org.il/calcala/info/shnaton/120403_shnaton9.pdf
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 או הםחל לגבי עובדיהתקציבית שהסדר הפנסיה גופים קובע ש ,2113–התשס"ג ,(2112-ו 2113הכספים 

המיועדת להשתתפות  ,זו ת גמללחסוך בקופ יםמחויב 60מקופתו מאוצר המדינה או גמלההמשלמים 

  61.של העובדיםפנסיה הגמלת במימון תשלום 

, לקופת גמל להשתתפות בפנסיה תקציביתלקיבוצים להצטרף גם הרעיון הכללי של הרשם הוא לאפשר 

 לו יגיעוכספים אכך ו ,שהם מייעדים לתשלום הפנסיה לחבריהםכספים הפקיד בדרך זו ליוכלו כדי ש

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של ונושא זה בהתקיים בשדיון ב 62אחרים. תחומיםל וקצוליעדם ולא י

צוין כי מתקיימים דיונים בין משרד האוצר לרשם האגודות השיתופיות לגבי , 2171הכנסת באוקטובר 

ות לוועדת הכספים השיתופיבמכתב ששלח רשם האגודות ו ,אפשרות של צירוף הקיבוצים לקופת גמל זו

תיקונים  לערוךצוין כי כדי לאפשר לקיבוצים להפקיד כספים באפיק זה יש  2171כנסת בינואר של ה

גם מאגף שוק ההון,  2112.63–סיים )קופות גמל(, התשס"המינוריים בחוק הפיקוח על השירותים הפיננ

סדר תשלום הפנסיה הנוגעת האגף( נמסר כי "הבעיה המרכזית בה :ביטוח וחיסכון במשרד האוצר )להלן

". רת זכויות של הקיבוץ בעד חבריולתחום אחריותו של האגף היא העדר מוצר פנסיוני מתאים לצבי

הסדרת נושא לשם ת ועם נציגי הקיבוצים האגודות השיתופיורשם  עםהאגף אישר כי מתנהלות פגישות 

רד האוצר טרם הגיעו להסכמות רשם האגודות השיתופיות ואגף שוק ההון במשהיום עד  כאמור, 64.זה

 הדרושים. תיקונים הנעשו בעניין זה ולכן טרם 

הסדרים הנקראים  במסגרתבתנועה הקיבוצית כיום כבר לכספים הנמצאים  נוגעשמוצע פתרון נוסף 

 מסגרתםבוכל קיבוץ בנפרד( בסדרים פיננסיים פנימיים שנערכו בקיבוצים )המדובר ב ."עמית קיבוץ"

למטרות  ואחרות( "מבטחים", "תשורה", "ותיקהועתודות ה"מגוון קרנות וקופות )בהופקדו כספים 

 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, 3עד לתיקון מס' יש לציין כי  65.ביטחון סוציאלי

כספים במסלולים ת הגמל ובקופ היה להפקיד אפשר ,2111שנכנס לתוקף בשנת  2112,66–התשס"ה

למטרות של קצבה בקופת הגמל מאפשר הפקדה הוא אפשרות זו וביטל  האמוריקון תה, אולם הוניים

לא ניתן תיקון זה בעקבות  המשלמת קצבה(. ת גמללקופ לשם העברהאו לצבירה  הישירקצבה לבלבד )

  .בנפרד חשבונות לכל חבר וחברלבצע שיוך  מבליבקופת גמל להפקיד כספים עוד 

מיליארד ככיום יש במסגרות "עמית קיבוץ"  ,"ברית פיקוח""ל כמנ ,להערכתו של מר ירון רייכמן

יהיה לנתב כספים אלה לאפיק  אפשרעם בניית אפיק פנסיוני מתאים לקיבוצים  לדבריוו 67,שקלים

האפיק שמהתנועה הקיבוצית נמסר כי חשוב פנסיוני זה לשם תשלום גמלאות פנסיה לחברי הקיבוץ. 

                                                 

60
–לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 32-ו 27גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בסעיפים  המדינה;הגופים המנויים בחוק הם  

רין או בעקיפין, וששר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא שגוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במי ;7112
 .ין פרק זהימעביד לענ

61
-ו 3211כנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים וחוק הת 

 .12-ו 11, סעיפים 2113–התשס"ג, (2211
 21, פנסיוני לחברי קיבוץ כספים לאפיק הפקדת, 322פרוטוקול מס' , של הכנסת הרווחה והבריאות ,ועדת העבודה 62

 .73 'עמ ,2171באוקטובר 
הפקדת כספים לאפיק פנסיוני מכתב לוועדת הכספים של הכנסת שכותרתו "עו"ד אורי זליגמן, רשם האגודות השיתופיות,  63

 .2171בינואר  21,  לחברי קיבוץ"
 .2172באפריל  71האוצר, מכתב, סכון, משרד יעבד חסדייה, מנהל מחלקת קופות גמל, אגף שוק ההון, ביטוח וח 64
65

 .2172במאי  75ראובן בוימל, אקטואר ויועץ לענייני פנסיה לתנועה הקיבוצית, שיחת טלפון,  
66

 .2112–התשס"ה ,חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים )קופות גמל( 
67

 סבמר 21, ישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לנושא "פנסיה בקיבוץ המתחדש", 7פרוטוקול מס'  
 .25, עמ' 2172

http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/999_256.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/999_256.doc
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CFIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fcommittees%2Fheb%2Fmaterial%2Fdata%2Favoda2012-02-06-04.doc&ei=EhCyT_7oCIjAswaG0LClBA&usg=AFQjCNE30zPN8vuZtd-6mjkc_9JqWAfN8g&sig2=mvFWg8HqybJtVjyJRjZKLg
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/999_470.doc
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יהיה לבחון כיצד לשלב  אפשרבמקרה כזה ו ,שתוכר לצורכי מסהפנסיוני החדש יאפשר הפקדת כספים 

  68.את הכספים המופקדים במסגרות "עמית קיבוץ" בהסדר החדש

 

   . דיון4

 יםהשינויהיא אחת ההשלכות של הגיעו לגיל פרישה ש תשלום הפנסיה לחברי הקיבוץ המתחדשסוגיית 

חברי הקיבוץ  שיתופי לקיבוץ מתחדש. המעבר מקיבוץשל ו רים האחרוניםוקיבוצים בעשב שהתחוללו

וכבר כיום הם חוסכים במסגרת  לפרישתם בעתיד ,בדרך אחרת ,יוםההצעירים יכולים להיערך כבר 

אין די זמן  ,ובעיקר אלה הקרובים לגיל פרישה ,, אולם לרשות החברים המבוגרים יותרפנסיות אישיות

ן יכולתם להגדיל את הכנסתם בכלל ואת ולכ, עד לגיל הפרישהלצבור חסכונות בסכומים ניכרים 

חוסך כבר כיום הדור הצעיר בקיבוץ המתחדש מאחר ש חסכונותיהם לפנסיה בפרט מצומצמת מאוד.

שלגביה  69רבה שנה לא תהיה אוכלוסייה מבוגרת 72עד  71בתוך הרי ש ,במסגרת פנסיות אישיותכספים 

 ,טווח הקצר יחסיתבמדובר בבעיה אם כן,  .כיום בקיבוצים שמצויכפי  ,אין הפקדה פנסיונית אישית

 המעבר מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש. והיא תוצר של תקופת 

קיבוצים משלמים פנסיה הנמוכה מהגמלה הקבועה  שבעהיום כמהנתונים המוצגים במסמך זה עולה כי 

ת לחברי הקיבוצים המתחדשים יתקשו להגדיל את הגמלה הפנסיונימונראה כי חלק לא מבוטל  ,בתקנות

הגמלה שיעור וגם התנועה הקיבוצית תומכות בהעלאת  "פנסיה בראש"תנועת קיבוץ בגיל פרישה. 

ושתיהן מעלות הממוצע, מהשכר  21%-מהשכר הממוצע ל 32%-הפנסיונית הקבוע כיום בתקנות מ

 הגמלה שיש לשלם.לסכום רעיונות נוספים אשר 

שיטת החישוב כך שלא יבוסס על השכר הממוצע  קוראת לשינוי "פנסיה בראש"תנועת בעוד  ,עם זאת

במשק אלא על רמת החיים הקיבוץ, התנועה הקיבוצית אינה מלינה על שיטת החישוב הקיימת כיום. 

גמלה המבוסס על רמת החיים של הקיבוץ ייבחן לנוכח השיפור בסכום הדיון שראוי ש זה יצויןבהקשר 

 י שעולה מפרסומי התנועה הקיבוצית. הקיבוצים, כפרוב של  70והיציבות הכלכליתבמצב 

להגדיל את נכונות מלאה מצד הקיבוצים כיום אין טוענת עוד כי  קבוצת הגמלאים "פנסיה בראש"

להעלות  אפשרהקיבוצים  מהנהלותשל כמה  ןבניגוד להערכתוכי  71,ניכרבשיעור  תהפנסיה המינימלי

שעיקרו תפיסת הגמלאים בקיבוצים , התפיסתיהתנועה מוחה בעיקר על השינוי  .הסכום המשולםאת 

 "."שותפיםמקבלי קצבה" ולא כ"כ

רשם האגודות השיתופיות במשרד התמ"ת על שינוי גמלת הפנסיה הקבועה בתקנות.  לא החליט היוםעד 

מהקיבוצים  25%עולה כי  ,קיבוצים מתחדשים 25התבססה על ש ,כאמור, מדוח הבדיקה שהזמין הרשם

בכתב המינוי  ,אולם כפי שצוין לעילש"ח.  3,211 שלו לשלם גמלת פנסיה המתחדשים שנבדקו לא יוכל

)ההדגשה  קיבוצים ובהתאם יוגשו מסקנות..." 21תיערך חקירה של  בשלב ראשוןלבדיקה נכתב כי "

נציין כי בהיות " :בדוחשהוזכרה הסתייגות על כך יש להוסיף . , כלומר לא די בבדיקה זואינה במקור(

וולונטרי, אין הנתונים המוצגים מהווים מדגם סטטיסטי מייצג, ואין להתייחס  המענה על השאלון

אליהם ככאלה. הניתוח מתבסס על המענה שניתן ואינו מתיימר לקבוע מגמות או עוגנים לגבי כלל 
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 .2172במאי  75ראובן בוימל, אקטואר ויועץ לענייני פנסיה לתנועה הקיבוצית, שיחת טלפון,  
69

 , עמ'2171באוקטובר  21, כספים לאפיק פנסיוני לחברי קיבוץ הפקדת, 322ועדת העבודה הרווחה והבריאות, פרוטוקול מס'  
72. 

70
 .23, עמ' 2171, נתוני שנת 1התנועה הקיבוצית  שנתון 
71

 .2172באפריל  22הועבר בתאריך  ,נייר עמדהבועז אפלל, "פנסיה בראש",  

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CFIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fcommittees%2Fheb%2Fmaterial%2Fdata%2Favoda2012-02-06-04.doc&ei=EhCyT_7oCIjAswaG0LClBA&usg=AFQjCNE30zPN8vuZtd-6mjkc_9JqWAfN8g&sig2=mvFWg8HqybJtVjyJRjZKLg
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 72."הקיבוצים. לא בוצעה על ידינו כל ביקורת לגבי הנתונים ואנו איננו מחווים את דעתנו על מהימנותם

על יכולת הקיבוצים המתחדשים לשלם בלבד ממצאי דוח זה מולה השאלה אם ניתן להסיק עלפיכך 

בתקנות, ואם יש מקום לבחון את הסוגיה גם בדרכים  גמלה פנסיונית גבוהה יותר מזו הקבועה כיום

 .נוספות

 

 

                                                 

72
. עמ' 2177אוגוסט , עריכת ניתוח כלכלי לצורך אמידת יכולת הקיבוצים להעלאת סכום הגמלה הפנסיונית, "מבט יועצים" 

1. 


