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יזמי מדיניות, הבניות פוליטיות וחלון הזדמנויות: 
 הפוליטיקה של הרפורמה השנייה

במערכת הפנסיה בישראל

מיכל רצון*10

התיאוריה  לאור   2003 משנת  הפנסיה  במערכת  ברפורמה  דן  המאמר  תקציר. 
הניאו–מוסדית הדנה בשינוי מוסדי רדיקלי. טענת המחקר היא שיזמי המדיניות 

־ פקידי משרד האוצר ־ השתמשו בהבניות פוליטיות של משבר כדי לקדמה בעת 

שנפתח בפניהם חלון הזדמנויות. הבניות אלו סייעו להם להתגבר על מכשולים 

בזירה הפרלמנטרית ובזירה הציבורית. בדפוס של שינוי התפתחותי הפכו קרנות 

הפרישה,  בגיל  העובד  של  ההכנסה  את  לשמר  החותרים  ממלכ“רים  הפנסיה 

לפי מודל ביסמרק, לגופים עסקיים הפועלים על פי עקרונות שוק, לפי המודל 

הניאו–ליברלי. בעקבות הרפורמה חלו שינויים יסודיים לא רק בשוק הפנסיה אלא 

גם בשוק ההון ובשוק העבודה. ליברליזציה של שוק ההון והטיית מאזן הכוחות 

במערכת יחסי העבודה, הנובעות מאותה פרדיגמת מדיניות, היו מניעים נפרדים 

חשוב  דרך  ציון  מסמנת  בפנסיה  הרפורמה  היבטיה,  מכלול  לנוכח  לרפורמה. 

בתהליך המיסוד של מדיניות ניאו–ליברלית בכלכלה הפוליטית הישראלית. 

מבוא

רפורמות  ובאמריקה  באירופה  רבות  מדינות  השלימו  האחרונים  העשורים  שני  במהלך 
במערכות הפנסיה, שביקשו להתמודד עם משבר כלכלי מתמשך שפקד מערכות אלו. היבטים 
החיים,  בתוחלת  עלייה  כגון  אובייקטיביים,  תהליכים  בעקבות  חלו  המשבר  של  מסוימים 
קשורים  אחרים  היבטים  אולם  הלאומי.  בתוצר  וירידה  העבודה  לשוק  נשים  של  כניסתן 
)Williamson & Williams, 2005(. גם בישראל  בעליית פרדיגמה חדשה ניאו–ליברלית 
עמדה מערכת הפנסיה במרכזן של שתי רפורמות במהלך עשור אחד, אך אם רוב מדינות 
אירופה אימצו מדיניות פרגמטית של הידוק הקשר בין ההפרשות של העמיתים לזכויותיהם, 
העלאת גיל הפרישה והעלאת דמי הביטוח )פלג, Arza, 2006 ;2006(, הרי בישראל כללה 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן  10*
המאמר.  כתיבת  לאורך  והמחכימה  המסורה  הנחייתו  על  רוזנהק  זאב  לד“ר  נתונה  מיוחדת  תודה   

תודתי נתונה גם לד“ר דניאל ממן ולקוראים האנונימיים על שהאירו את עיניי והעשירו את המאמר 

בתובנותיהם.
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הרפורמה קיצוץ בזכויות כגון אלו, ואף הביאה להפרטה מלאה של מערכת הפנסיה ולביסוס 
שיעור הפנסיה על מגמות בשוק ההון. בעקבות הרפורמה חלו שינויים יסודיים לא רק בשוק 
הפנסיה אלא גם בשוק ההון ובשוק העבודה. הרפורמה העמיקה את הליברליזציה בשוק ההון 
על ידי הפיכתן של קרנות פנסיה לשחקניות מוסדיות בשוק זה, והיא הטתה את מאזן הכוחות 
במערכת יחסי העבודה בעת שניתקה את קרנות הפנסיה מן ההסתדרות. השפעה רחבה זו לא 
הייתה מקרית אלא מכוונת בתהליך של מיסוד מדיניות ניאו–ליברלית באופן עקבי, מקיף 

ואחיד יותר מבעבר. 
ניתוח מוסדי בוחן את ההשפעות המוסדיות על דפוסי מדיניות. אחת הביקורות המופנות 
נגד הפרספקטיבה הניאו–מוסדית מתייחסת להיעדר העומק בהבנה של שינוי רדיקלי. המחקר 
מצביע  הניתוח  חדש.  מוסדי  הסדר  מיסודו של  על  המצביע  רדיקלי  בשינוי  יעסוק  הנוכחי 
ורעיונות  שחקנים  מנגנונים,  מרכיבים:  לשלושה  ומתייחס  התפתחותי  שינוי  של  דפוס  על 
)Campbell, 2004; Peters, Pierre & King, 2005(. בתהליך השינוי שמאמר זה מנתח עשו 
יזמי המדיניות שימוש בהבניות פוליטיות של משבר בעת שנפתח בפניהם חלון הזדמנויות 
ואלקטורליים.  מוסדיים  מכשולים  על  להתגבר  להם  סייעו  אלו  פוליטיות  הבניות  לשינוי. 
פנו  והתקשורתית,  הפרלמנטרית  בזירה  הרפורמה  להגשמת  פעלו  המדיניות  שיזמי  בעת 
המתנגדים לזירה המשפטית. בסופו של התהליך הוכלו המתנגדים בתהליך עיצוב הרפורמה, 
מוחלשת.  הייתה  עמדתם  שבו  פוליטי  חליפין  של  קיומו  בשל  מעטה  הייתה  השפעתם  אך 
במערכת  השנייה  הרפורמה  של  הדינמיקה  ניתוח  באמצעות  טענותיו  את  ממחיש  המחקר 
הפנסיה התעסוקתית שנכללה במסגרת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל משנת 2003. 
באופן ספציפי יותר המחקר בוחן מי היו יזמי המדיניות; מה היו האינטרסים שלהם; איזה חלון 
הזדמנויות פוליטי נפתח בפניהם; באילו מנגנונים הם השתמשו כדי לקדם את הרפורמה; כיצד 
הם השתמשו בהבניות פוליטיות ובעיקר באשמה, באחריות ובצורך, כדי להפר את מנגנוני 
השפעה;  להבניותיהם  הייתה  חברתי–כלכלי  הקשר  באיזה  הישנה;  המדיניות  של  השעתוק 
כיצד פעלו הכוחות המתנגדים לשינוי; באילו זירות הייתה פעולתם מוגבלת ובאילו זירות 
היא התאפשרה; ולבסוף, באיזו מידה הצליחו יזמי המדיניות למסד מדיניות חברתית–כלכלית 

חדשה לפי הפרדיגמה הניאו–ליברלית.
ושחקנים  היטב,  וממוסדים  רחבים  הפנסיה  שהסדרי  טוענים  ניאו–מוסדיים  חוקרים 
 Arza, 2006; Myles & Quadagno,( חברתיים רבים מייחסים חשיבות גדולה להמשכיותם
Pierson, 2000 ;1996(. שחקנים אלו כוללים את קרנות הפנסיה, את העמיתים ואת קבוצת 
הפנסיונרים הנשענים על מקורות אלה לצורך קיומם בהווה ואין באפשרותם לשפר את מצבם 
אם ייפגעו זכויותיהם )פלג, 2006(. בשל מאפייניה אלו הרפורמה בפנסיה היא בבחינת אתר 
חשוב לניתוח התנאים הפוליטיים, השחקנים והמנגנונים שהובילו לשינוי מוסדי. זאת ועוד, 
מערכת הפנסיה היא נדבך מרכזי של מדינת רווחה. קרנות הפנסיה גובות חמישית משכרו 
של העובד, מאות אלפי פנסיונרים נשענים עליהן לפרנסתם, הן גורם בעל חשיבות בכלכלה 
הפוליטית של החיסכון וההשקעה, והן כוח כלכלי חשוב של האיגוד המקצועי )ספיבק, 2001(. 
אם כך, ניתוח תהליך השינוי של מערכת הפנסיה הוא מעין פריזמה להבנת הדינמיקה של 

מדינת הרווחה הישראלית בעידן הזה.
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שינוי מוסדי בפרספקטיבה תיאורטית ניאו–מוסדית

מאורגנות  קבוצות  בין  עוצמה  יחסי  ושל  פוליטי  מאבק  של  פירותיו  הם  מוסדיים  הסדרים 
במהלך חלון של הזדמנויות לפעולה )Ebbinghaus, 2005(. הסדרים מוסדיים שומרים על 
גם עוברים שינויים. לעתים הסדרים אלו משתנים באופן רדיקלי.  זמן, אך  יציבות לאורך 
זו של שינוי רדיקלי מכונה בספרות המחקרית צומת קריטי. צומת קריטי מאופיין  תקופה 
)או  חוזר  היזון  מנגנוני  חלופות.  כמה  מתוך  מוסדי  הסדר  של  פרטיקולרי  דפוס  באימוץ 
זו אוכפים מחדש את ההתרחשות החוזרת של אותו  מנגנוני שעתוק( המתבססים בתקופה 
דפוס פרטיקולרי, למרות היעדרם של התנאים הראשוניים )Mahoney, 2000(. הקונפליקט 
סביב ההסדר המוסדי אינו תם עם סיום תקופת המיסוד; מאחר שהוא משפיע על העצמה ועל 
חלוקת המשאבים, קשה לערער עליו בעת שגרה, אך משנפתח חלון הזדמנויות חדש ישוב 
ויעלה הקונפליקט על פני השטח )Thelen, 1999(. השאלה היא באילו תנאים מתרחש שינוי 

מוסדי של מדיניות.
הספרות המחקרית המסורתית מציעה לראות בשינוי נקודת שבר היסטורית; היא מתארת 
את השינוי כמהפכני, וטוענת שזעזועים חיצוניים מפרים את מנגנוני השעתוק של ההסדרים 
המוסדיים ואוכפים על מוסדות המדינה לאמץ הסדרים חדשים )Anderson, 2001(. מחקרים 
עדכניים יותר טוענים כי התנאים לשינוי עשויים להיות פנימיים דווקא. הסדרים מוסדיים 
עשוי  שפתרונם  וחומריים,  סימבוליים  חדשים,  וכשלים  בעיות  אינטרסים,  ליצור  עשויים 
מאמץ  הנוכחי  המחקר   .)Schneiberg, 2005( מיסודה  המערכת  של  הלוגיקה  את  לשנות 
נושא דפוס התפתחותי המאופיין בהצטברות של שינויים  את הגישה שלפיה שינוי מוסדי 
מינוריים לאורך תקופה ארוכה. במובן זה תהליכי יציבות ושינוי שזורים אלה באלה, ותהליך 
 Campbell, 2004; Thelen,( היציבות אינו סטטי כי אם קונפליקטואלי וסתגלני במהותו 
2004(. עוד עולה מהמחקר כי בין שהתנאים לשינוי הם חיצוניים ובין שהם פנימיים, הם 
מוְבנים באופן אסטרטגי על ידי גורמים פוליטיים. ההבניה של משבר, ולא משבר כשלעצמו, 
היא המסייעת להתגבר על מכשולים מוסדיים ואלקטורליים התומכים בהמשכיות ההסדרים 
)Campbell & Pedersen, 2002; Lieberman, 2002(. כדי שהבניות פוליטיות  הקיימים 
הקיים  שבמצב  הבעייתיות  את  המבליטים  אמפיריים  לנתונים  להתייחס  עליהן  ישכנעו, 
ומחזקים את ההכרה הציבורית בחשיבותם של ההסדרים החדשים ובהכרחיותם. אך אין די 
שימוש  ידי  על  החדשים  להסדרים  לגיטימציה  להקנות  יש  לשינוי  קונצנזוס  ליצירת  בכך. 

 .)Beland, 2005; Schmidt, 2002( בערכים שנוגעים ללב הציבור
הבניות פוליטיות שהן מכוונות ומניפולטיביות, ושיש להפיצן כדי שישפיעו, מחייבות את 
קיומם של שחקנים. אפשר להתייחס לשחקנים המבקשים למסד הסדר מוסדי חדש כאל יזמי 
מדיניות )policy entrepreneurs(. כמו יזמים עסקיים, גם יזמי מדיניות משקיעים משאבים 
 .)Beland & Hacker, 2004( במימוש רפורמות כדי להשיג אינטרסים חומריים וסימבוליים
יזמי מדיניות עשויים להיות נבחרי ציבור, אך גם בירוקרטים. ככל שנגישותם למוקד מקבלי 
 .)Immergut, 1998( ההחלטות גבוהה יותר, כך עולה הסבירות שהם יצליחו לקדם רפורמות
חלון הזדמנויות לקידום רפורמה עשוי להיות קשור בקבלת תמיכה של נבחרי ציבור. חלון 
ההזדמנויות יהיה רחב יותר ככל שאותם נבחרים יזכו לתמיכה רחבה יותר של הציבור במהלך 
הבחירות למוסדות השלטון. יזמי מדיניות פועלים במגוון זירות מאחורי הקלעים ובקדמת 
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הבמה גם יחד; הם עשויים לפעול בזירה הפרלמנטרית כדי לשנות את מאזן הכוחות הפוליטי, 
וכן בזירה התקשורתית כדי לזכות בתמיכה ציבורית רחבה.

רשת  עומדת  רווחה  בתכניות  יסודיים  שינויים  לקדם  המבקשים  המדיניות  יזמי  נגד 
למפלגות  אין   ,)Pierson, 1996( פירסון  טוען  אלה,  שחקנים  בקרב  אינטרס.  קבוצות  של 
הרווחה  מדינת  של  תלותה  את  שמחליש  דבר  מיוחד,  מעמד  מקצועיים  ולאיגודים  שמאל 
בהם. אנדרסון )Anderson, 2001( טוענת שבתנאים מסוימים למפלגות שמאל ולאיגודים 
הרווחה. התפקיד הכפול של  גם בתהליכי ההסגה של מדינת  יש תפקיד מפתח  מקצועיים 
העובדים,  דרישות  את  וכמייצגים  הפנסיה  קרנות  בניהול  כמעורבים  מקצועיים,  איגודים 
)veto players(, על  עשוי להפוך אותם לשחקנים פעילים אשר הסכמתם לשינוי הכרחית 
אף הירידה בעוצמתם )Beland, 2001(. נטלי )Natali, 2003( טוען שכאשר הממשלה מנסה 
לכפות את הרפורמה על ידי אימוץ אסטרטגיה מעמתת וחד צדדית, האיגוד המקצועי יתנגד 
מאמצת  כשהממשלה  זאת,  לעומת  ייכשל.  שינויים  להכניס  הממשלה  של  וניסיונה  לכך, 
אסטרטגיה המכילה את האיגוד המקצועי, הרפורמה תאושר בתהליך של משא ומתן וחליפין 
לגיטימציה  היעדר  הצדדים,  שבין  הכוחות  מיחסי  מושפע  ומתן  שמשא  מאחר  פוליטיים. 
ועוצמה מוחלשת עשויים לצמצם את מרחב האפשרויות של האיגוד המקצועי ולהגדיל את 
הסבירות שהרפורמה תאושר תמורת ויתורים מצומצמים בלבד. במקרה כזה תסומן התקופה 

כצומת קריטי חדש, שממוסדים בו הסדרים מוסדיים חדשים.

המודל הניאו–ליברלי: מערכת הפנסיה הצוברת המופרטת 

שני העשורים האחרונים מתוארים כעשורים של עליית הניאו–ליברליזם בכלכלה הפוליטית 
מקובלת  חשיבה  מסגרת  נעשה  ניאו–ליברליזם  עם  המזוהה  העקרונות  מערך  הגלובלית. 
בנושא של כלכלה ופעולה ביחס אליה )Babb, 2001(. הציר המחשבתי שסביבו מתארגנים 
העקרונות הוא ששווקים הם ישויות אוטונומיות, ושבתנאים של מעורבות מדינית מוגבלת הם 
 .)Larner, 2000( יתפקדו ביעילות, משום שהם מזוהים עם תחרות, יעילות כלכלית ובחירה
את  הממסדות  רפורמות  מיישמות  השמאל,  מן  והן  הימין  מן  הן  רבות,  לאומיות  ממשלות 
הפרדיגמה הניאו–ליברלית וכוללות הפרטה, ליברליזציה של השוק, קיצוץ הוצאות ומסים, 
ביטול סובסידיות, דה–רגולציה, הפחתת כוחם של איגודי עובדים, עידוד אזרחים להצטרף 

לשוק העבודה ועוד. 
בתחום הפנסיה עליית הניאו–ליברליזם מעודדת אימוץ מערכת פנסיה צוברת מופרטת 
)privatized funded defined contribution(, כפי שאומצה לראשונה בצ‘ילה בשנת 1981. 
במערכת זו תמך הבנק העולמי, ובדו“ח בעל השפעה שפרסם הבנק בשנת 1994 הוא שרטט 
רבדים  שלושה  מבין  מרכזי  רובד  היא  המופרטת  הצוברת  הפנסיה  מערכת  שלפיו  מודל 
זו יש משמעות, משום שהבנק מסייע ליצירת  המרכיבים את קצבאות הקשישים. לתמיכה 
 Brooks,( כלכלית  מתוגמלות  ניאו–ליברליות  רפורמות  המכוננות  ממשלות  שבה  סביבה 
הפנסיה,  בשוק  מדינית  מעורבות  היעדר  של  עקרונות  על  מבוססת  זו  מערכת   .)2002
גובה  וביסוס  והסיכונים, השתתפות רציפה בשוק העבודה  אינדיבידואליזציה של העלויות 
הפנסיה על שיעור התשואה המושגת בשוק ההון. מנגנוניה של המערכת הם אלה: מספר 
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קרנות פנסיה מאושרות ומווסתות על ידי הממשלה; העובדים יכולים לבחור ביניהן, אולם 
סכום  הפנסיה;  לטובת  חודש  מדי  ממשכורתם  מסוים  סכום  להפריש  אותם  מחייב  החוק 
ההפרשה מוגדר מראש ומועבר לחשבון האישי של העמית; החברה המנהלת את קרן הפנסיה 
משקיעה את כספם המצטבר של העמיתים בנכסים פיננסיים, בדרך כלל בשוק ההון ובאיגרות 
חוב ממשלתיות סחירות; הממשלה מספקת רשת ביטחון בסיסית, הקצבה תלויה בהפרשות 
ניהול  דמי  רווחיה מגביית  והחברה עושה את  ובביצועיה הפיננסיים של הקרן,  היחיד  של 

 .)Huber & Stephens, 2000( מהמבוטחים
נגזרים שלושה אינטרסים מוסדיים שעמדו ביסוד הרפורמות  מן המודל הניאו–ליברלי 
במערכת הפנסיה. שלושת האינטרסים מבקשים לחולל שינוי בשלושה היבטים של מערכת 
הפנסיה )Shalev, 1996(. בהיבט הראשון מערכת הפנסיה משמרת את ההכנסה של העובד 
המערכת  של  פעולתה  אופן  את  לשנות  הוא  המדיניות  יזמי  של  האינטרס  הפרישה.  בעת 
 defined( לשיטת הפרשות מוגדרות מראש )defined benefits( משיטת זכויות מוגדרות מראש
contributions(, באמצעות הכנסת מנגנון איזון אקטוארי. אם לפי השיטה הראשונה העובד 
צובר זכויות ללא קשר להפרשות, וקרן הפנסיה סופגת את כל הסיכונים, הרי לפי השיטה 
השנייה הפנסיה נקבעת לפי כמות ההפרשות של העמיתים וביצועיה הפיננסיים של הקרן, 

והסיכונים נישאים על ידי העמית אלא אם הם נספגים על ידי הממשלה.
וההשקעה.  החיסכון  הפוליטית של  בכלכלה  היא מרכיב חשוב  הפנסיה  שנית, מערכת 
את  ולהעמיק  הפנסיה  בשוק  הממשלתית  המעורבות  את  לבטל  היא  הדרישה  לפיכך 
הליברליזציה של שוק ההון והתחרות המצויה בו, מתוך תפיסה כי מהלך זה יתרום לצמיחה 
הכלכלית. קרנות הפנסיה מחזיקות בהון עצום המצטבר מחסכונותיהם של העמיתים, ולפי 
שיטה המכונה מימון צובר, הן משקיעות את הונן בנכסים נושאי תשואה. התשואה אמורה 
לממן את הפנסיות של העמיתים. קרנות הפנסיה השקיעו הון זה באיגרות חוב ממשלתיות 
מיועדות המעניקות תשואה קבועה, ואילו יזמי המדיניות ביקשו לחסוך את הוצאות התשואה 
המשולמת מקופת המדינה, ולהפנותן למימון פרויקטים במגזר העסקי הסובל ממחנק אשראי 
יציב  הון  מקור  סברו שקיומו של  הם  לתנודות.  יתר  ומחשיפת  בנקאי  חוץ  מימון(  )מצוקת 
היא  המשמעות  העמיתים  עבור  הכלכלית.  לצמיחה  שיתרמו  יוזמות  יעודד  זה  טווח  וארוך 
שמבצעות  השקעות  על  הפנסיה  שיעור  וביסוס  והבטוח  הישיר  הממשלתי  הסבסוד  אובדן 
הקרנות ועל מגמות בשוק ההון. שיעור התשואה הפוטנציאלי אמנם עשוי להיות גבוה יותר, 
אולם כך גם הסיכונים. בתנאים אלו אין לדעת מה יהיה גובה הפנסיה בעת הפרישה, דבר 

.)Williamson & Williams, 2005( שיוצר אי ודאות ומקשה על תכנון העתיד
לקבוצות  פנסיוניות  הטבות  עבודה.  ביחסי  חשוב  גורם  היא  הפנסיה  מערכת  לבסוף, 
עובדים הן כלי למשיכת חברים חדשים לשורות האיגוד המקצועי. ההון שעליו חולשות קרנות 
ידי  על  הנגבים  הניהול  ודמי  ופוליטית,  כלכלית  עוצמה  המקצועי  לאיגוד  מעניק  הפנסיה 
הקרנות מגדילים את הכנסותיו. מבחינה זו יזמי המדיניות חותרים לנתק את קרנות הפנסיה 
מן האיגוד המקצועי, מהלך שפוגע במשאבי העוצמה של האיגוד המקצועי ומטה את מאזן 
הכוחות במערכת יחסי העבודה. החלשת כוח העבודה בכללותו מגשימה את האידיאולוגיה 
הניאו–מוסדית הרואה את האיגודים המקצועיים כגורמים המפריעים להתנהלותו “התקינה” 
של השוק. בה בעת היא עשויה להגשים אינטרסים מוסדיים: החלשת כוח העבודה בכללותו 
מסייעת למגזר המעסיקים ליהנות מכוח עבודה זול, ומכאן גם להגדיל את ההשקעות וליצור 



יזמי מדיניות, הבניות פוליטיות וחלון הזדמנויות  מיכל רצון    468

מקומות עבודה חדשים, אם כי קשר זה לא הוכח מעולם. בסקטור הציבורי, הפחתת עלות 
העבודה עולה בקנה אחד עם האינטרס של הקטנת תקציב המדינה. שנית, התפיסה הניאו–
ליברלית גורסת שניהולם של גופים ציבוריים מונע מאינטרסים פוליטיים לפגוע ביעילות 
המערכת. לעומת זאת, העברת השליטה בשוק הפנסיה לגופים פרטיים תוביל להפעלתן של 
הקרנות על פי עקרונות של שוק: תשואה, תחרות ויעילות. גופים שישיגו תשואות גבוהות 
ימשכו אליהם חברים רבים יותר המבקשים ליהנות מפנסיה גבוהה יותר בזכות תשואות אלה. 
התחרות החופשית בין הגופים, מניחים יזמי המדיניות, תביא להתפתחותו היעילה של שוק 

הפנסיה.

מערכת הפנסיה בישראל

קרנות הפנסיה הוקמו על ידי ההסתדרות עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל. עם הקמת המדינה, 
מתוך חשש מפני אובדן השפעתה, אכפה ההסתדרות על הממשלה, במידת מה, לאמץ הסדר 
מוסדי דו שכבתי. הרובד הראשון הורכב ממערכת הביטוח הלאומי המבטיחה קצבת זקנה 
בסיסית אוניברסלית )Gal & Bargal, 2002(. הרובד השני היה מערכת הפנסיה התעסוקתית 
לפי מודל ביסמרק. ההצטרפות לקרנות הפנסיה נעשתה במסגרת הסכמים והסדרים קיבוציים 
במקומות עבודה או מכוח צווי הרחבה. לאורך שנות העבודה הפרישו עובדים ומעסיקים דמי 
לו  הובטחה  הפרישה  לגיל  העובד  הגעתו של  עם  מסוים.  בשיעור  הפנסיה  לקופת  גמולים 
הכנסה בשיעור תחלופה קבוע1 למשך כל חייו וחיי שאריו, וקרן הפנסיה ספגה את הסיכונים 
שבאו לידי ביטוי בהגדלת גירעונה. שיטה זו מוכרת כשיטת זכויות מוגדרות מראש, ולפיה 
והקרן פועלת על  זכויותיו הפנסיוניות של העובד מוגדרות מראש ללא קשר להפרשותיו, 
בסיס של עקרון ערבות הדדית וסבסוד צולב בין עמיתיה. כך הגשימה מערכת הפנסיה את 
העיקרון המרכזי של מדינת הרווחה ־ חלוקה מחדש של משאבים ־ ונהנו ממנה אוכלוסיות 

עובדים המרוויחות שכר נמוך.
קרנות הפנסיה ההסתדרותיות החזיקו בהון עצום המבוסס על כספיהם המצטברים של 
המבוטחים. בימים של בניית המדינה בלט המחסור במקורות כספיים להשקעה בפרויקטים 
ממשלתיים. הדבר הביא לכך שבשנת 1954 הגיעה הממשלה להסדר עם ההסתדרות, הפורט 
את כללי ההשקעה של קרנות הפנסיה. באופן זה הבטיחה המדינה כי 50% מהון הקרנות יופנה 
למימון פרויקטים ממשלתיים, ואילו ההסתדרות זכתה להגנה על החסכונות הפנסיוניים מפני 
רמות גבוהות של אינפלציה על ידי השקעתם באיגרות חוב ממשלתיות המבטיחות תשואה 
השנתית  הכספית  התכנית  במימון  זכתה  ההסתדרות  כך,  על  נוסף  וקבועה.  יחסית  גבוהה 
של חברת עובדים על ידי הפניית 20% מהכספים המיועדים למימון פרויקטים ממשלתיים 
להשקעה במפעלים הסתדרותיים. בשנת 1957 הגיעו הממשלה וההסתדרות להסכם כי 50% 
מההשקעות יהיו באיגרות חוב ממשלתיות מיועדות, והשאר יושקע במפעלי חברת עובדים 
)גרינברג, Shalev, 1992 ;1993(. הונן של הקרנות הפך למאגר כלכלי משותף של הממשלה 

שיעור תחלופה הוא היחס שבין רמת ההכנסה של אדם לפני פרישתו משוק העבודה ובין רמת ההכנסה   1

הפנסיונית שהוא זכאי לה ביציאתו לגמלאות. שיעור התחלופה המרבי שאפשר להגיע אליו הוא 70%.
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ושל ההסתדרות, ושתיהן פעלו במסגרת אותם תנאים מוגנים. נקודת המפנה אירעה בשנת 
עובדים.  חברת  של  הכספית  התכנית  את  ביטל  הורביץ,  יגאל  דאז,  האוצר  כששר   ,1981
מיועדות,  חוב  באיגרות  יושקעו  הפנסיה  קרנות  של  הצבורים  הכספים  שכל  קבע  הורביץ 
ושהשימוש בהם יהיה לצורך מימון התקציב השוטף של הממשלה. ההסתדרות איבדה מקור 
ולא התנגדו  מובטחת  קרנות הפנסיה העדיפו לקבל תשואה  ובטוח למפעליה.  זול  אשראי 
הייתה שליטה ממשלתית במקורות  זה. המשמעות הכלכלית–פוליטית של המהלך  למהלך 
האשראי להשקעות, והיעדר שוק הון התלוי בהימצאותם של משקיעים מוסדיים ובתחרות 

)פלד ושפיר, 2005(. 
אקטואריים  גירעונות  אקטואריים.  גירעונות  הפנסיה  קרנות  צברו  השנים  לאורך 
אין  זה  במצב  נכסיהן.  מהיקף  גדול  הפנסיה  קרנות  של  ההתחייבויות  כשהיקף  מתרחשים 
לקרנות מקורות כלכליים מספיקים לשלם למבוטחיהן, והן עתידות לקרוס. חישוב הגירעון 
האקטוארי אינו מדויק. הוא מבוסס על אומדנים לטווח זמן ארוך הנקבעים שרירותית על 
ידי משרד האוצר. לדוגמה, אחד האומדנים הוא השינוי הצפוי בהכנסתו של המבוטח. משרד 
האוצר העריך שצפויה עלייה שנתית של 2% בשכר, אך תחזיתו לא התממשה בשנות המיתון, 
והגירעון האקטוארי הצטמק.2 עד שנות השמונים לא הוגדרו גירעונותיהן האקטואריים של 
קרנות הפנסיה כבעיה מרכזית. רק בתחילת אותו העשור הורה אגף שוק ההון במשרד האוצר 
לקרנות הפנסיה לערוך מאזנים אקטואריים, וגירעונותיהן נחשפו לציבור. רק בשנת 1995 יזם 
לראשונה משרד האוצר רפורמה במערכת הפנסיה שהייתה אמורה להתמודד עם גירעונותיהן 
האקטואריים של הקרנות ובה בעת לחתור לקידום שינויים מבניים במערכת זו. אם כך, לא 
כוחות חיצוניים אלא יזמי המדיניות, פקידי משרד האוצר, הם שנשאו את הפרדיגמה הניאו–

ככלכלנים,  הישראלית.  הפוליטית  בכלכלה  מוסדיים  להסדרים  לתרגומה  ופעלו  ליברלית 
פקידי משרד האוצר צברו עוצמה של מומחים שאפשרה להם לקדם סדר יום פוליטי תוך כדי 
רוב  כלים,  בהיעדר   .)Babb, 2001( ומקצועיים  ניטרליים  אובייקטיביים,  במונחים  שימוש 
האזרחים אינם יכולים להתמודד עם נושא מורכב כמו פנסיה, וכל שנותר להם הוא להאמין 

במומחיות המקצוענים.
המאופיינת  תקופה  של  ראשיתה  את  מסמנת  הפנסיה  במערכת  הראשונה  הרפורמה 
בשינויים מינוריים שתוצאתם הייתה שינוי מוסדי של מערכת זו. כדי לרכך את דעת הקהל 
בישראל ולגייס את תמיכתן של קבוצות אינטרס עוד טרם העברת הרפורמה, הציגו פקידי 
האוצר את הגירעון האקטוארי של קרנות הפנסיה כגירעון ענקי הדורש פתרון דחוף, שבלעדיו 
העקרונות   .)1997 )פלג,  העיקרי  הכנסתם  מקור  את  יאבדו  רבים  וגמלאים  הקרנות  יקרסו 
מיום  ממשלה  בהחלטת  עוגנו  ההסתדרות  בהסכמת  שהתקבלו  לרפורמה  המנחים  והקווים 
29 במרס 1995. במסגרת הרפורמה נסגרו קרנות הפנסיה הוותיקות בפני עמיתים חדשים, 

ובמקומן נפתחו קרנות חדשות בעלות מנגנון איזון אקטוארי. 
את חלקה השני של הרפורמה אפשר לראות כחלק מתהליך הרפורמה בשוק ההון שבוצע 
החלטה  כללה  ההון  בשוק  רפורמה  הנהגת  בדבר   1986 משנת  ממשלה  החלטת  בהדרגה. 
יותר בשוק ההון, להגדיל את התחרות  לעודד את קרנות הפנסיה לנקוט מעורבות פעילה 
בשוק זה ולהפחית את המעורבות הממשלתית על ידי צמצום שיעור ההנפקה של איגרות 

גדעון עשת, “המצב קשה בכל העולם, לא רק אצלנו”, ידיעות אחרונות, 28 במאי 2003.  2
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הפחתת  המדינה,  בתקציב  הגירעון  של  צמצומו  היה  זו  להחלטה  הרקע  ממשלתיות.  חוב 
עלויות המגזר הציבורי בעקבות התכנית לייצוב משנת 1985, ונקיטת מדיניות מוצהרת של 
החדשות  הקרנות  של  ההשקעה  שיעור  הופחת  לכך  בהתאם   .)2001 )ספיבק,  ליברליזציה 
הוותיקות, לשיעור של  באיגרות חוב מיועדות מ–93% מנכסי הקרן, כפי שהונפק לקרנות 
בשוק  סולידית  להשקעה  יועדה  היתרה  ל–4.8%.  מ–5.5%  שהופחת  ריבית  ובשיעור   ,70%
משרד  של  ושוטף  הדוק  בפיקוח  הוותיקות  בקרנות  הבראה  תכנית  ליישום  בתמורה  ההון. 
האוצר ולהעברה הדרגתית של עובדי מדינה מפנסיה תקציבית3 לפנסיה צוברת, התחייבה 

המדינה להבטיח את זכויותיהם הקיימות של העמיתים, אם הקרן לא תדאג לכך. 
זכויות.  ובין  בין הפרשות  הלימה  האוצר  פקידי  יצרו  איזון אקטוארי  מנגנון  באמצעות 
אולם מהלך זה לא לווה באינדיבידואליזציה מלאה של הסיכונים, מכיוון שאלו נישאו על 
ידי הממשלה, שהמשיכה לסבסד במישרין את הפנסיה על ידי הנפקת איגרות חוב מיועדות 
בשיעור גבוה יחסית )70%(. מסיבה זו הרפורמה גם לא קידמה את כניסת קרנות הפנסיה 
משקיעים  ונעדר  תחרותית,  מבחינה  מוגבל  הבנקאית,  במערכת  תלוי  שנותר  ההון,  לשוק 
חוב  באיגרות  הקרנות  מנכסי   95% הוחזקו  עדיין   2001 שנת  בסוף  ארוך.  לטווח  מוסדיים 
מיועדות. בפועל העדיפו הקרנות להשקיע באיגרות חוב ממשלתיות למעלה משיעור החובה, 

משום שאלה הבטיחו תשואה גבוהה יחסית ללא סיכון )אבנימלך, 2003(. 
גם הגברת התחרות בשוק הפנסיה והחלת כללי השוק על תחום זה לא הושגו. הקרנות 
הוותיקות הקימו קרנות חדשות, ומנגנון שעתוק של עוצמה פעל בזכות בעלותה של ההסתדרות 
על הקרנות הוותיקות, שכן הדבר אפשר לה להשתמש במשאביהן הפיננסיים ובכוח המשיכה 
שלהן לשם גיוס עמיתים לקרנות החדשות. כך זכו הקרנות החדשות ההסתדרותיות בעמדת 
יתרון מול יתר הקרנות, והמבנה הישן נשמר. בניהול ההסתדרות היו קרנות הפנסיה מלכ“רים, 
והיררכיית המטרות נותרה כשהייתה: הבטחת הכנסה המשמרת את רמת החיים של העובד 
בין  הקשר  להידוק  אקטוארי  איזון  מגנון  של  הכנסתו  עם  העבודה.  משוק  הפרישה  לאחר 
הפרשות לזכויות, השתנו הטכניקות להשגת המטרות. הישגים חלקיים אלו הובילו את פקידי 

האוצר לכונן רפורמה שנייה במערכת הפנסיה.

הפוליטיקה של הרפורמה השנייה במערכת הפנסיה

הרפורמה השנייה בפנסיה הייתה הצעד המרכזי הבא בדפוס השינוי ההתפתחותי. העקרונות 
והקווים המנחים לרפורמה עוגנו בהחלטות ממשלה מ–25 במרס 2003, והיו עתידים להיכלל 
תקף  שההסדר  נקבע  לשניים:  נחלקה  הרפורמה  ישראל.4  כלכלת  להבראת  התכנית  בחוק 
2001. קרנות אחרות,  ב–31 בדצמבר  גדול מ–10%  גירעון אקטוארי  להן  רק לקרנות שהיה 
הוצאו  הבראה,  תכנית  שיגישו  מפעליות  וקרנות  זה,  בתאריך  מ–10%  נמוך  היה  שגירעונן 

פנסיה תקציבית הונהגה בקרב עובדי מדינה והיא מוסדרת בחוק שירות המדינה משנת 1970. הזכויות   3

ממומנות מתקציב המדינה, וכל עלותה מוטלת על המעסיק.

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות   4

הכספים 2003 ו–2004(, התשס“ג–2003.
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מן ההסדר. החלטות אלו למעשה ייחדו את ההסדר לקרנות הפנסיה ההסתדרותיות. מטרתן 
הייתה לקצץ בזכויות העמיתים כאופן של השתתפות במימון הגירעון האקטוארי.5 ההתחייבות 
הממשלתית לזכויות העמיתים נקבעה על סכום של 67.4 מיליארד שקל, סכום הכולל את 

הסובסידיה הגלומה באיגרות חוב מיועדות. 
ההחלטה החשובה ביותר ביחס לקרנות שבהסדר הייתה הדחת ההנהלות הקיימות ומינוי 
מנהלים מורשים. מדובר בהלאמת קרנות הפנסיה, מהלך שלכאורה עומד בניגוד לסדר היום 
של משרד האוצר, יזם המדיניות. אלא שבהלאמה זו קיווה האוצר להשיג שליטה מלאה על 
צמצום  עם  הממשלתי  הסיוע  את  להפחית  האפשרות  את  בידו  ולשמור  שבהסדר  הקרנות 
של  שבבעלותן  החדשות  הקרנות  את  להפריט  האוצר  תכנן  יותר  מאוחר  בשלב  הגירעון. 
גירעוניות  אינן  שהן  העובדה  חרף  זאת  הסתדרותיים.  שאינם  לגורמים  הוותיקות  הקרנות 
מאיר  האוצר  הכספים השר במשרד  לוועדת  כפי שהזכיר  גירעוניות.  להיות  עתידות  ואינן 
הן  היום  החדשות  הקופות  לזכור,  צריך  אבל  הוותיקות  על  מדברת  “התכנית  שטרית: 
כוחה  למעוז  היו  הפנסיה  שקרנות  משום  האמיתית”.6  המשמעות  זו  הוותיקות...  בבעלות 
זו רצויה בעיני  ניתוקן ממנה מביא להחלשתה. החלשה  הפוליטי האחרון של ההסתדרות, 
פקידי האוצר, כפי שמשתקף מהתבטאויותיהם. אורי יוגב, למשל, הממונה על התקציבים, 
ציין בדיעבד: “הצלחנו לנצל את תקופת המיתון כדי לשנות את כללי המשחק ולקדם את 
המהפכה הדרמטית מכולן ־ שבירת העבודה המאורגנת בישראל”. הוא רואה בכך את ההישג 
הגדול ביותר שלו בתפקיד, משום שלדידו העבודה המאורגנת הייתה “אחת המשקולות הכי 
כבדות על המשק הישראלי”.7 גם אייל בן שלוש, המפקח על שוק ההון, ציין שהוא רואה 
ברפורמה בפנסיה “עוגן לשינוי מערכת יחסי העבודה בישראל”.8 לפיכך אפשר לטעון שעל 
היה אמצעי שנדרש להבראתן  לא  מן ההסתדרות  קרנות הפנסיה  ניתוק  פי עמדת האוצר, 
אלא מטרה בפני עצמה )דוידוב, 2004(. במובן זה, הפרויקט הכלכלי–פוליטי של האוצר עלה 
המשמרת  שיזמה  המוקדמות  התשעים  משנות  אחר  כלכלי–פוליטי  פרויקט  עם  אחד  בקנה 
הצעירה של מפלגת העבודה, ובה יוסי ביילין וחיים רמון, שסברה שלטובת המפלגה, כמו 
)פלד  ותו לא  יש להופכה לפדרציה של איגודי עובדים  לטובת לקוחותיה של ההסתדרות, 

ושפיר, 2005(.
החלטת הממשלה כללה מרכיב נוסף שלא היה עתיד להיות מעוגן בחוק, ולפיו הנפקת 
הקרנות  ההון.  לשוק  יופנה  והונן  כליל,  תבוטל  החדשות  לקרנות  מיועדות  חוב  איגרות 
הוותיקות שבהסדר ישקיעו 80% מסך נכסיהן באיגרות חוב ממשלתיות מיועדות וסחירות. 
ניכרת את מעורבותה של הממשלה בשוק ההון ושחרר את המגזר  זה צמצם במידה  סעיף 

ל–67;  הפרישה  גיל  העלאת  ל–20%;  מ–17.5%  ההפרשות  העלאת   ;2% בסך  ניהול  דמי  תשלום  נקבע   5

ביטול תקנונים והסכמים קיימים ויישום תקנונים חדשים אחידים; שיעור עליית השכר המובטח לפנסיה 

והשכר הקבוע לפנסיה נתחם ל–2% לשנה; החלת מנגנון איזון אקטוארי; ושינוי שיטת חישוב הפנסיה 

משיטת השכר האחרון לשיטת הממוצעים, שיטה שמרעה עם העמיתים, שכן השכר בדרך כלל עולה עם 

השנים.

פרוטוקול מס‘ 6507 של ועדת הכספים, 15 במאי 2003.  6

מירב ארלוזרוב, “צריך לפרק את המנהל ולמכור את קרקעות המדינה”, הארץ, 5 במאי 2007.  7

סמי פרץ, “לבלום את הסחף”, דה מרקר, מרס 2003.  8
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הגלומה  הסובסידיה  עלות  את  הסעיף  צמצם  בזמן  בו  הבנקאי.  באשראי  מתלותו  העסקי 
בתשואתן של איגרות החוב הממשלתיות הממומנות מתקציב המדינה.

שזיהו  המדיניות  יזמי  האוצר,  משרד  פקידי  של  עמלם  פרי  הייתה  בפנסיה  הרפורמה 
חלון הזדמנויות להעלאתה לראש סדר היום הפוליטי. חלון הזדמנויות זה היה קשור בשיתוף 
להליך  אותה  והביא  בהחלטת ממשלה  הרפורמה  את  הפוליטי, שאימץ  הדרג  הפעולה של 
חקיקתי. הדרג הפוליטי נהנה מתמיכה רחבה של הציבור לאחר שבבחירות שהתקיימו ב–28 
היריבה.  מנדטים שקיבלה המפלגה   19 לעומת  מנדטים   38 הליכוד  קיבלה מפלגת  בינואר 
לקואליציה זו נכנסה מפלגת שינוי, הידועה בתמיכתה בכלכלה גלובלית, עם מספר מנדטים 
שגדל מ–6 ל–15. מפלגות המזוהות עם סדר היום החברתי ־ העבודה, ש“ס ומר“צ ־ נותרו 
מחוץ לקואליציה. כפי הנראה, אמונתה של הקואליציה שהיא חזקה דיה להגשים רפורמות 
 .)Pierson, 1996( רדיקליות בלי לשלם מחיר אלקטורלי עמדה בבסיס מוכנותה לעשות כן
יתר על כן, פקידי האוצר נהנו מתמיכתו של העומד בראש משרדם, בנימין נתניהו. נתניהו 
היה בעל משנה אידיאולוגית ניאו–ליברלית מוצהרת וכוח רטורי יוצא דופן. כמו כן, הוא זכה 
לגיבוי מלא וליד חופשית בספרה החברתית–כלכלית מצד ראש הממשלה דאז, אריאל שרון. 
עם מינויו לשר אוצר היו פקידי האוצר נחושים לנצל את חלון ההזדמנויות שנפתח בפניהם. 
יוגב, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, דיבר על הדחיפות: “אני רוצה  למשל, אורי 

להדגיש שיש משמעות גדולה לזמן, גם בגלל בעיית הנזילות של הממשלה”.9 
מבין פקידי האוצר נהוג לייחס את הרפורמה בפנסיה ואת הדחיפה למימושה לאייל בן 
שלוש, המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.10 בריאיון עיתונאי שנערך עמו 
סיפר בן שלוש: “אני חדור מוטיווציה שנסמכת לא רק על השיגעון הפרטי שלי, להעלות 
את נושא הפנסיה לראש סדר היום הציבורי”. בן שלוש ציין רצף של אירועים והתפתחויות 
ששכנעו אותו לנסח את הרפורמה בפנסיה, ובהם התכלות נכסיה של קרן הפנסיה “סולל 
מקבלי  בקרב  האקטוארי  הגירעון  של  למשמעותו  הגוברת  המודעות  השנה;  באותה  בונה” 
והגיבוי המלא שקיבל מן הדרג  והן במגרש של המעסיקים;  החלטות, הן במגרש הפוליטי 
הפוליטי, ובעיקר משר האוצר בנימין נתניהו. באותו ריאיון הודה בן שלוש שהוא רואה את 
הסדר קרנות הפנסיה כ“עוגן לשינויים גדולים אחרים בשוק ההון ובמערכת יחסי העבודה 

גם יחד”.11 
פקידי האוצר פעלו באופן אקטיבי הן בזירה הפרלמנטרית והן בזירה התקשורתית כדי 
להביא לאישור הרפורמה. הם נכחו בוועדות הכנסת וניהלו את הדיונים מול חברי הכנסת 
כן, הם פרסמו  ולהטות את מאזן הכוחות הפוליטי לטובתם. כמו  כדי לשכנעם בחשיבותה 
בתקשורת ויצאו לעתים קרובות בהודעות המכוונות לגייס את תמיכתו של הציבור הרחב. 
הבניה  של  באסטרטגיה  לשימוש  הודות  השפעה  המדיניות  ליזמי  הייתה  זו  זמן  בנקודת 

פוליטית של משבר. 
הגורם שהוצג בשיח הציבורי לרפורמה השנייה היה זהה לזה שהוצג במהלך הרפורמה 
הראשונה: הצורך לכסות את הגירעונות האקטואריים של קרנות הפנסיה הוותיקות. כאמור, 

פרוטוקול מס‘ 6507 של ועדת הכספים, 15 במאי 2003.   9

עירן פאר, “לא נאחז בקרנות”, גלובס, 1 בינואר 2004.  10

סמי פרץ, “לבלום את הסחף”, דה מרקר, מרס 2003.  11
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קרנות הפנסיה הוותיקות צברו גירעונות אקטואריים, ושתיים מתוכן ־ קרן הביטוח לפועלי 
בניין וקרן הפועלים החקלאים ־ אף עמדו בפני קריסה. אולם אופן הצגת הגירעון היה שונה. 
דומה שבמהלך הרפורמה השנייה הובנה מחדש הגירעון האקטוארי, תוך כדי קישורו לאופן 
של  הלגיטימציה  את  לערער  הייתה  המטרה  הפנסיה.  קרנות  את  ההסתדרות  ניהלה  שבו 
ההסתדרות ולפגוע ביכולתה למנוע את השינוי המוסדי. ההבניה של המשבר צברה עוצמה 
שקל.  מיליארד   137 על  העומד  גבוה  גירעון  המציגים  אמפיריים  נתונים  על  מהישענותה 
להציג  כדי  היוון.  ריבית  הוא  מהם  אומדנים שאחד  על  מבוסס  האקטוארי  הגירעון  כאמור, 
גירעון אקטוארי גבוה הופחתה ריבית ההיוון מ–5.57% ל–3.55%. בריבית ההיוון הקודמת עמד 
הגירעון על 60 מיליארד שקל. הצגה של גירעון גבוה נועדה להשתיק את המתנגדים )פלג, 
2003(, להמחיש את הצורך ברפורמה ולהדגיש את דחיפותה. בהתאם לכך כינו פקידי משרד 
האוצר את הרפורמה “תכנית הצלה לקרנות הפנסיה” ותיארו אותה כגלגל הצלה לעמיתיהן.

כדי לקדם את הרפורמה בפנסיה לא היה די בנתונים אמפיריים, ששימשו גם ברפורמה 
קרנות  של  האקטואריים  גירעונותיהן  את  שיקשרו  ערכיים  טיעונים  גם  נדרשו  הראשונה, 
הפנסיה לניהול כושל, מפלה ומושחת של ההסתדרות )פלג, 2003(: “קרנות הפנסיה הוותיקות 
נמצאות עתה בגירעון קטסטרופאלי בעקבות ניהול כושל לאורך השנים. קרנות אלה נמצאות 
שורת  של  עיתונאי  בפרסום  הודגש  המושחת  הניהול  שקל!”12  מיליארד   137 של  בגירעון 
דו“חות ביקורת חסויים מטעם חוקרים מיוחדים שמינה האוצר. לדוגמה, בתחילת פברואר 
2002 מינה האוצר משרד רואי חשבון לערוך ביקורת בקרן ההסתדרותית מבטחים. טיוטת 
הדו“ח הודלפה לעיתון מעריב, וממצאי הדו“ח הוצגו כממצאים של דו“ח ביקורת אובייקטיבי 
ונפרשו על דפי העיתון תחת הכותרת: “תחקיר ־ חוף מבטחים”.13 בעיתון ידיעות אחרונות 
פורסמה כתבה אחרת תחת הכותרת: “חגיגת הבזבוזים של קרן מקפת”.14 כך תואר בכתבה 

ניהול קרנות הפנסיה:

משוקולד,  ברכה  כרטיסי  שקיבלו  העובדים  שחיתות,  מארוחות  שנהנה  המנכ“ל 
והמקורבים שצ‘ופרו בנופש במלון יוקרה: דו“ח מיוחד של משרד הרואי חשבון ברלב 
חושף את הפזרנות המדהימה שבה חילקה קרן הפנסיה מקפת את כספי מבוטחיה, 

שמיועד לתמוך בהם לעת זקנה.

לפי הכתבה, הקרן נתנה חסויות לכנסים, הוציאה כספים רבים על יחסי ציבור, מימנה את שכר 
הטרחה של עורכי הדין שייצגו אותה אך גם את ההסתדרות, חילקה מתנות לעובדים והטבות 
לגמלאים ועוד. הוצאות אלו תוארו באופן מגמתי כפזרנות מדהימה, לא כחלק ממהלך עסקי 
של שיווק ופרסום אלא כחלוקה של כספי המבוטחים. הודגש שהנתונים נאספו במסגרת דו“ח 
מיוחד על ידי משרד רואי חשבון בעל שם ומומחיות. בכתבות אלו לא צוין מטעם מי נשכר 
משרד רואי החשבון ואת מי משרת פרסום הדו“ח בעיתונות בעיתוי כזה דווקא. הייתה להן 

מטרה אחת: לזהות את ניהולה של ההסתדרות עם שחיתות.

“התכנית הכלכלית תציל את המשק הישראלי”, פרסום מטעם משרד האוצר, מעריב, 21 באפריל 2003.  12

קלמן ליבסקינד,  “תחקיר ־ חוף מבטחים” מעריב, מוסף השבת, 21 במאי 2003.  13

שלומי גולובינסקי, “חשיפה: חגיגת הבזבוזים של קרן מקפת”. ידיעות אחרונות, ממון, 27 במאי 2003.  14
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הניהול המפלה התייחס למתן זכויות יתר לקבוצות עובדים חזקות, אגב שימוש ברטוריקה 
הניזונה מתיעוב כלפי ועדי עובדים המכונים “חזקים”, ואשר כשלעצמה מבקשת ליצור חיץ 
בין אוכלוסיות עובדים שונות ולהחליש את כוח העבודה בכללותו. כתבה עיתונאית נוספת, 
למשל, סיפרה כיצד “עובדי בזק ומקורות זכו להטבות פנסיה חריגות”.15 אפליה זו נובעת, 
לפי פקידי האוצר, מניגוד העניינים שבו הייתה שרויה ההסתדרות כאיגוד מקצועי וכמנהלת 

קרנות הפנסיה בעת ובעונה אחת:

ההסתדרות צריכה להגיע להכרה שהיא חייבת להפריד בין תפקידה כארגון עובדים, 
שליטה  כבעלת  מעמדה  לבין  שלהם,  והפנסיה  עובדים  זכויות  על  הגנה  שמטרתו 
ולהניח  וזכויותיהם  בקרנות הפנסיה. ההסתדרות צריכה להתמקד בנושא העובדים 
עניינים  בניגוד  כרוכה  אלה  מישורים  בשני  פעולה  שכן  בקרנות,  השליטה  לנושא 

מובנה.16 

מחזיק  כשהוא  המקצועי.  לאיגוד  חדשים  חברים  לגיוס  אמצעי  הן  הפנסיה  שקרנות  אלא 
במשנה שלאיגודים מקצועיים אין מקום בכלכלה הגלובלית, ביקש האוצר לטרפד אמצעי זה. 
על רקע הניהול המפלה הוצגה הרפורמה כאינטרס של עמיתים שטרם פרשו: “ומעל הכול 

הרפורמה מבטיחה כי לא יהיו עוד פרוטקציות למקורבים על חשבון כספי העמיתים”.17 
משרד האוצר הסיר מעצמו את האחריות לגירעונות והטיל אותה במלואה על ההסתדרות, 
על  וחותם  הפנסיה  קרנות  על  מהיותו מפקח  רבות  קיומם במשך שנים  על  ידע  אף שהוא 
מאזניה האקטואריים. באותה העת הוא הדגיש את “האחריות שהמדינה נוטלת להצלת קרנות 
לפשיטת  ולהגיע  בסדר  יהיה  שהכול  באשליה  להמשיך  “במקום  קריסה”:18  מפני  הפנסיה 
רגל של קרנות הפנסיה, לוקחת כאן המדינה אחריות ־ משקיעה 70 מיליארד שקל בהצלת 

הפנסיה של אזרחיה”.19
כדי לקדם את הרפורמה, לא היה די בערעור הלגיטימציה של ההסדרים המוסדיים הישנים, 
היה צורך גם לבסס את הלגיטימציה של ההסדרים החדשים. לשם כך נעזרו פקידי האוצר 
במבנים ניגודיים. מול הניהול הלקוי של ההסתדרות הוצג ניהולם של מורשי משרד האוצר 
כמקצועי, אמיתי, אובייקטיבי ונטול פניות. כדבריו של מנכ“ל משרד האוצר, אוהד מראני: 
ניהול  “ההסתדרות ניהלה את הקרנות לאורך השנים באופן לא ענייני. האוצר יתעקש על 
שהמחדלים  להבטיח  בלי  מיליארדים  עשרות  להשקיע  יכולים  איננו  פניות.  נטול  מקצועי, 

גד ליאור, “עובדי בזק ומקורות זכו להטבות פנסיה חריגות”, ידיעות אחרונות, 3 במאי 2003.  15

במאי   16—15 גלובס,  תשובות”,  לנו  נותנת  אינה  ההסתדרות  “האוצר:  לביא,  וצבי  קורין–ליבר  סטלה   16

.2003

הרפורמה בקרנות הפנסיה, חוברת הסבר, הרפורמה עובדת בשבילך, 14 ביולי 2003. אתר משרד האוצר,   17

. http://www.mof.gov.il/hon/2001/pension/pension.asp
הסדר הפנסיה ־ תכנית הצלה לקרנות הפנסיה, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, מרס   18

.http://www.mof.gov.il/hon/2001/pension/plan2003—asp ,2003

“התכנית הכלכלית תציל את המשק הישראלי”, פרסום מטעם משרד האוצר, מעריב, 21 באפריל 2003.  19
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בניהול לא יימשכו גם בעתיד”.20 מתוך הנגדה לניהולה של ההסתדרות, הציעו פקידי האוצר 
הסדר מוסדי מובחן, מזוהה עם ערכים בעלי עוצמה ונקי לכאורה מכל אינטרס. 

ההבניה הפוליטית של המשבר הגירעוני של קרנות הפנסיה התרחשה בהקשר של משבר 
חברתי–כלכלי רחב מובנה. הקשר עגמומי זה הרחיב את מבנה ההזדמנויות לשינוי מוסדי. 
הימים שבהם עברה הרפורמה תוארו בתקשורת כימים של אבטלה גואה, פיטורים המוניים 
ציבורית קמה  וקריסה של עסקים רבים. מהומה  ירידה ברווחים  ירידה בהשקעות,  במשק, 
סביב תופעת ההתאבדויות על רקע מצב כלכלי קשה. אי אפשר לקבוע בוודאות אם באותה 
שנה אכן היה מספר המתאבדים בשל מצוקה כלכלית גבוה יותר מבשנים אחרות, אך ידוע 
שלתקשורת היה תפקיד מכריע בליבוי המהומה בסיקורה הסנסציוני. מדי יום זעקו כותרות 
הצנע”,22  מימי  למשק  גרועה  הכי  “השנה  או  עמוק”21  במשבר  ישראל  “משק  העיתונים: 
ופירטו את מספר המובטלים, את מספר המפוטרים, את פשיטות הרגל של עסקים ואת מצבם 

הכלכלי הקשה של משפחות וילדים.
כגון  פנימיים,  גורמים  ־   )2003 )הלפרין,  קשה  היה  אמנם  ישראל  של  הכלכלי  מצבה 
הסלמת העימות עם הפלסטינים ואי הוודאות הכלכלית הנובעת מעימות זה, האטת הצמיחה, 
העולמי,  המיתון  כמו  חיצוניים,  שינוי  כוחות  עם  במשולב  מוניטרי,  וריסון  תקציבי  ריסון 
אולם  כלכלית קשה ־  הגלובלי, הביאו למציאות  והתגברות הטרור  כולל משבר ההיי–טק 
שביקשו  האוצר  משרד  פקידי  ידי  ועל  התקשורת  בכלי  והוקצן  הודגש  זה  עגמומי  הקשר 
לנצלו כדי לחולל רפורמות מהפכניות. אורי יוגב, למשל, טען: “זה לא מיתון אלא זו ממש 
יותר מקיפות ממה שנוקטים במיתון  סוג של פעולות שהן הרבה  נסיגה כלכלית שדורשת 
רגיל”.23 חברי האופוזיציה הסכימו שהמשבר הוא תולדה של הסלמת הקונפליקט הישראלי–

ביטוי במשל  לידי  תיאוריות אחרות שבאו  היו  נתניהו  בנימין  האוצר  אך לשר  פלסטיני.24 
“השמן והרזה”: “נכון שהמצב הכלכלי שלנו נובע גם מהמצב הביטחוני... אבל זה לא מסביר 
את גודל הנחיתה. אני חייב לציין גורם אחר שאנו מתמודדים איתו... הגורם הזה הוא גודל 

הסקטור הציבורי לעומת גודל הסקטור הפרטי”.25 
ייחוס המשבר הכלכלי לגודל הסקטור הציבורי אפשר לנתניהו לקדם רפורמות לצמצום 
סקטור “שמן” זה, ובהן הפרטת קרנות הפנסיה והפניית הונן לשוק ההון. הסלמת הקונפליקט 
ותרמה להצדקת “הצורך”  הצבאי הסיטה את סדר היום הציבורי–פוליטי ממדיניות הפנים 
של המדינה לקצץ בהוצאות. תוך כדי שימוש בדימויים מוחשיים ומאיימים הוצגה התכנית 

הכלכלית לא רק כמתאימה אלא גם כחיונית וכהכרחית:

גל ניסים, “מראני: פערים של מיליארדי שקלים בין עמדות האוצר וההסתדרות בשכר”, גלובס, 12—13   20

במאי 2003.

יוסי גרינשטיין, “משק ישראל במשבר עמוק”, מעריב, 1 בינואר 2003.  21

גד ליאור,  “השנה הכי גרועה מימי הצנע” ידיעות אחרונות, 1 בינואר 2003.  22

פרוטוקול מס‘ 9, ועדת הכספים, 8 באפריל 2003.  23

גם בנק ישראל קבע כך בדו“חותיו: “המשך האינתיפאדה והמיתון בענפי הטכנולוגיה העילית בעולם   24

־ הגורמים העיקריים לשפל בשנתיים האחרונות”. מתוך אתר בנק ישראל, ההתפתחויות הכלכליות 

בחודשים האחרונים, ינואר עד יוני 2003, 3 באוגוסט 2003.
פרוטוקול מס‘ 6, ועדת הכספים, 31 במרץ 2003.  25
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כדי להבריא את הכלכלה צריך קודם כל לעצור את הדימום. אבל אחרי ששמים את 
חסמי העורקים מוכרחים לעשות שני דברים: להקטין את הסקטור הציבורי, להגדיל 
את הסקטור הפרטי. אם לא נעשה את זה נמשיך להידרדר במדרון ונגיע מהר מאוד 

לקצה המצוק.26

התכנית הכלכלית הוצגה בשיח הציבורי כתכנית חירום המיועדת להבריא את המשק החולה, 
כאילו הייתה מרשם אובייקטיבי, ניטרלי ומדעי. שמה של התכנית שונה על ידי נתניהו מ“חוק 
ההסדרים” ל“התכנית להבראת כלכלת ישראל” ושיקף שימוש בכלי רטורי זה. הרעיונות של 
כלפי  ביקורתית  גישה  השנים  במשך  שאימץ  הבינוני,  המעמד  בקרב  לתמיכה  זכו  נתניהו 

.)Ben-Porat, 2005( מדינת הרווחה
על רקע המצב הכלכלי הקשה, נתפס האיום של קריסת קרנות הפנסיה בעקבות הגירעון 
פעם  בכל  ממילא.  קשה  במצב  הנמצאת  המדינה,  של  לפתחה  הרובצת  כסכנה  האקטוארי 
ולפיכך  הראשונה  הרפורמה  במסגרת  הגירעונות  את  לכסות  התחייבה  שהמדינה  שהוזכר 
הרפורמה מיותרת, הטעימו תומכי החוק שההתחייבות הותנתה במסגרת יכולתו של המשק. 
לנוכח התיאור הקודר של המצב הכלכלי, התקבל טיעון זה ללא עוררין. לא היה כל חשש 
מפני תביעה משפטית לאחר שבג“ץ קבע שלהתחייבות שניתנה במהלך הרפורמה של שנת 
זו,  לוותר על טכניקה  1995 אין תוקף משפטי.27 כפי הנראה, פקידי משרד האוצר התקשו 
סיוע  המבטיח  החדש,  להסדר  הן  גם  נכנסו  המשק”  של  יכולתו  “במסגרת  הקסם  ומילות 

ממשלתי של עשרות מיליארדי שקלים לקרנות הפנסיה. 
הכוחות המתנגדים לרפורמה הורכבו משני שחקנים עיקריים: ההסתדרות והאופוזיציה. 
החלטת  במסגרת  כפייה.  של  בדרך  הרפורמה  את  להעביר  אמצעי  היה  התחיקתי  המנגנון 
הממשלה אמנם נקבע שהרפורמה תתקבל בהסכמת ההסתדרות, אך בה בעת נקבע שאם לא 
תושג הסכמה זו עד 10 באפריל, תכפה הכנסת את הרפורמות באמצעות חקיקה. וכך, בעת 
שהרטוריקה של האוצר הייתה שפניו להסכמה ושזו עדיפה ורצויה על פני חקיקה, גלגלי 
החקיקה המשיכו לנוע. ההסתדרות סירבה לשבת למשא ומתן עם האוצר כשאיום החקיקה 
מרחף מעל ראשה, והיא החלה להתארגן לעיצומים ולשביתות. סלע המחלוקת העיקרי בינה 
ובין האוצר היה מינוי מנהלים מורשים לקרנות החדשות. בעקבותיו פרצה שביתה, וזו תמה 
בהסכמה בנושא קיצוצי שכר ופיטורים במגזר הציבורי. בסעיף הפנסיה הוסכם שלא להסכים. 
למשרד האוצר ניתנה האפשרות לחוקק את השינויים, ולהסתדרות ניתנה האפשרות לשבות 

שביתה חוקית ואפילו כללית נגד החקיקה.28 
משעלו בתוהו הניסיונות להגיע להסכמה בנושא הפנסיה לדידם של נציגי האוצר, ויום 
לפני הדיון בוועדת הכספים, שהייתה אמורה לאשר את הפרק הדן ברפורמה בפנסיה, הודיעו 
נציגי האוצר אורי יוגב, אוהד מראני ואייל בן שלוש על כוונתם לקדם במהירות את החקיקה 
בפנסיה ללא קשר לניהול המשא ומתן עם ההסתדרות: “היום הגענו לפי התהום, לרגע שממנו 
אין מנוס. חייבים להסדיר את נושא הפנסיה היום. כל ניסיון למשוך זמן עשוי לגרור לתוצאות 

שם.  26

בג“ץ 3975/95, פרופ‘ שמואל קניאל נ‘ ממשלת ישראל, פסק דין מאוחד מ–5 בנובמבר 1999.  27

גדעון עשת, “נתניהו ופרץ: מה עכשיו”, ידיעות אחרונות, ממון, 23 במאי 2003.  28
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הרות אסון ברמה הלאומית”.29 זאת חרף העובדה שמדובר בגירעונות אקטואריים שישפיעו 
רק בעוד שנים, ואף עשרות שנים. הסיבה הפחות מוצהרת לדחיפות הרבה מופיעה בדברי 
ההסבר לחוק: “הטיפול במשבר יהיה אפקטיבי יותר ככל שיוקדם, בין השאר, משום שלמעלה 
ממחצית ההתחייבויות של קרנות הפנסיה הן לעמיתים שעדיין לא פרשו לפנסיה וזכויותיהם 
הפנסיוניות טרם התגבשו”. במילים אחרות, התקיים מבנה הזדמנויות הקשור באי התגבשותן 
של זכויות הפנסיה של עמיתי הקרנות ההסתדרותיות, שאפשר למשרד האוצר להפעיל את 
כוחו השלטוני ולאכוף קיצוץ בזכויות אלו. כדי להצדיק את הדחיפות ולטשטש את הפגיעה 

בזכויות העמיתים הובנה ביסודיות משבר חמור שעלול לתת את אותותיו בכל רגע.
קבוצת המתנגדים השנייה הייתה כאמור האופוזיציה, ובראשה מפלגת העבודה. ביסוד 
התנגדותה עמדו טעמים פוליטיים ואידיאולוגיים, אולם התנגדותה נחלשה לנוכח העברת 
החוק בהליך חקיקה זהה לזה של חוק ההסדרים.30 הצעת החוק עברה בקריאה שנייה ושלישית 
לא ברוב של חברי כנסת אלא באמצעות תמיכה של 48 חברי כנסת בלבד מול מתנגד אחד. 
למחרת, במהלך הפגנה גדולה שאורגנה במחאה על העברת החוק וכונתה “האמא של כל 
את  להשבית  בכוונתו  שאין  בהצהרה  ההסתדרות,  ראש  יושב  פרץ,  עמיר  יצא  ההפגנות”, 

המשק אלא להיאבק באמצעות הפגנות, הסברה ובזירה המשפטית. 
באמצעות המנגנון התחיקתי כפו פקידי האוצר את הרפורמה בפנסיה על אף ההתנגדות 
לה. בתגובה לכך פנתה ההסתדרות לזירה המשפטית ותקפה את החוק לאחר חקיקתו. אפשר 
לאפיין את מעבר המאבק של ההסתדרות לזירה המשפטית כחלק ממגמה רחבה של ִמשּפּוט: 
ניסיון  ובתגובה יש  ופרופסיונאליות מתערערות,  נורמות חברתיות, כלכליות  “תהליך שבו 
להיעזר בכלים משפטיים על מנת להשלים את החלל שנפער” )מונדלק, 2004א, עמ‘ 96(. 
תהליך המשפוט הוא חלק מן המעבר לכלכלה פוליטית ניאו–ליברלית, ומסמל את השינוי 
במעמד בית המשפט משופט ניטרלי לשחקן פעיל ואת מעורבותו בתהליך קבלת ההחלטות 

.)Maman, 2004( במישור החברתי–כלכלי
נגד התאחדות  תביעה  כתב  לעבודה  הארצי  הדין  לבית  ההסתדרות  הגישה  ביוני  ב–24 
לפנסיה  הנוגעים  קיבוציים  בהסכמים  מלפגוע  להימנע  דרשה  ובו  והמדינה,  התעשיינים 
ולהצהיר על בטלותו של הפרק המעגן את הרפורמה בחוק. טענתה הייתה שמדובר בסכסוך 
קיבוצי בינה ובין התאחדות התעשיינים, שבשל החוק אין באפשרותה לקיים את ההסכמים 
הקיבוציים, ולכן מדובר בתקיפה עקיפה של החוק, שהיא בסמכותו של בית דין זה. המדינה 
הגישה בקשה למחיקת התביעה על הסף וטענה שאין כל סכסוך עבודה בין ההסתדרות ובין 
התאחדות התעשיינים המקנה סמכות לבית הדין הארצי לעבודה. מדובר בהסוואת מהותה 
האמיתית של הבקשה: תקיפה ישירה של חוק. פסק הדין שנתקבל בבית הדין הארצי לעבודה 
בתאריך 16 ביולי קבע שמדובר בנושא הקשור ביחסי עבודה וביטחון סוציאלי, היינו בתוקפו 
של הסכם קיבוצי, ולכן אפשר לדון בו בבית הדין הארצי לעבודה. בקשת המדינה למחיקה על 

זאב קליין, “החוק להפקעת קרנות הפנסיה מידי ההסתדרות ־ יובא מחר לאישור הכנסת”, גלובס, 21—22   29

באפריל 2003.

חוק ההסדרים מאפשר לממשלה ליזום שינויים בחוק דרך קבע בהליך חקיקתי מהיר וקצוב, בהיותו צמוד   30

לחוק התקציב שלהעברתו מוקדשים חודשיים בלבד. שיטה זו מאפשרת לעקוף הליכי חקיקה מקובלים 

ופיקוח ובקרה הולמים )פרנקל, 2001(.
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הסף נדחתה.31 ב–28 ביולי הגישה המדינה עתירה לבג“ץ נגד בית הדין הארצי לעבודה. עמדת 
המדינה הייתה שבית הדין הארצי לעבודה טעה טעות מהותית בפסיקתו משלא קיבל את 
טענותיה. בית המשפט העליון בשבתו כבג“ץ הוא הערכאה שלה המומחיות לדון בחוקיותו 

של דבר חקיקה. בפסק הדין של בג“ץ שניתן ב–10 בדצמבר נדחתה העתירה של המדינה.32
שמציין  כפי  גיסא,  מחד  בולטות.  השלכות  היו  המשפטי  למישור  המאבק  של  למעבר 
מונדלק )2004א(, הוסט הדגש מן הדיון במדינת הרווחה לדיון בפיתוח פרופוזיציות משפטיות. 
כך הפכה סוגיית הפגיעה בזכויות העמיתים לדיון בערכאה המתאימה לדון בשאלות הבאות: 
מלאכותי?  או  אמיתי  הסכסוך  האם  בבג“ץ?  או  לעבודה  הארצי  הדין  בבית  לדון  יש  האם 
האם מדובר בתקיפה עקיפה או ישירה של החוק? לגבי מהות החוק הכריז בית הדין הארצי 
לעבודה שהוא נמנע מלהביע דעה. גם פסיקתו של בג“ץ שתקה בנושא. שנית, כל התהליך 
המשפטי התקיים מחוץ לתודעת הציבור. הדיון המשפטי כשלעצמו אינו פשוט, הוא דורש 
מעקב קפדני אחר פרטים רבים, ומסמכיו אינם נגישים לציבור. מצב זה חסם מלכתחילה דיון 
ציבורי בנושא וקבלה של תמיכה מלמטה, והמאבק הפך למאבקן של ההסתדרות ושל קרנות 

הפנסיה ושלהן בלבד.
מאידך גיסא, בתי המשפט קיבלו את עמדת ההסתדרות, שלפיה יש להעביר את הרפורמה 
על דרך ההידברות. במשך שלושה חודשים, מאוקטובר ועד דצמבר, ניהלו ההסתדרות והאוצר 
מאבק שכרך יחדיו את נושא שכרם של עובדי מדינה והפנסיה וכלל עיצומים. עוד בטרם 
התקבל פסק הדין, בתגובה לדרישתו של פרץ לבטל את סעיפי הרפורמה בפנסיה שעוגנו 
בחוק התכנית הכלכלית, קרא נתניהו: “אם הכוונה היא לדרוש מאתנו לא לקיים חוקים של 
המדינה, אז זהו סוף שלטון החוק במדינת ישראל”.33 כך נעשה שימוש במנגנון התחיקתי לא 
ונטול התנגדויות של הרפורמה, אלא גם ככלי לחסימת התדיינות  רק ככלי ליישום מהיר 
ולהשגת הסכמות לאחר החקיקה. משקיבל בג“ץ את עמדת ההסתדרות ומשהתיר בית הדין 
הארצי לעבודה להסתדרות לפתוח בשביתה כללית מוגבלת ודחה את בקשת המדינה למתן צו 
מניעה גורף ל“מגה שביתה”,34 לא נותרה לשר האוצר ברירה אלא לשוב ולדון בסעיפי החוק. 
כך, בעוד שהמנגנון התחיקתי אפשר למדינה לעקוף את הצורך להידבר ולהגיע להסכמה, 

המנגנון המשפטי חייב זאת, וההסתדרות הוכלה בתהליך עיצוב הרפורמה.

ביולי   16 התעשיינים,  התאחרות  נ‘  החדשה  הכללית  העובדים  הסתדרות   ,323/03 בש“א   5/03 ס“ק   31

.2003

בג“ץ 6871/03, מדינת ישראל נ‘ בית הדין הארצי לעבודה, 10 בדצמבר 2003.  32

אתר משרד האוצר, דוברות והסברה, 23 באוקטובר 2003.  33

ס“ק 13/03, לשכת המסחר תל אביב ואיגוד לשכות המסחר נ‘ הסתדרות העובדים הכללית החדשה; ס“ק   34

14/03, התאחדות התעשיינים בישראל נ‘ הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 18 בנובמבר 2003. 
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מיסוד המודל הניאו–ליברלי בכלכלה הפוליטית

ייתכן  ניהול קרנות הפנסיה.  ויתרה ההסתדרות על המשך  אף שבתי המשפט תמכו בעמדתה, 
שגירעונותיהן של הקרנות לא הותירו לה ברירה אלא להיענות להתניה שהציב לה משרד האוצר, 
ייתכן שהאינטרסים של שני  זאת,  יזכו לתמיכה כספית. עם  שלפיה קרנות שאינן בהסדר לא 
ועל הפנסיה  ומתן על השכר  היו המשא  פוליטיים. במשך שנים  ידי חליפין  הצדדים מוצו על 
ארוגים יחדיו. ויתורים בנושא אחד, בדרך כלל בנושא תוספת יוקר, אוזנו על ידי תמורות בנושא 
השני, בדרך כלל המשך הנפקת איגרות חוב מיועדות. גם הפעם כלל ההסכם שני סעיפים. הסעיף 
כן, בוטלו  וכלל התחייבות שלא לפטר שום עובד בשנת 2004. כמו  נגע לעובדי מדינה  השני 
מבניים  לשינויים  תכניות  והוקפאו  מדינה,  עובדי  של  העבודה  בתנאי  נוספות  צפויות  פגיעות 
בשירות הציבורי. אם עד עתה נעשו ויתורים לטובת קרנות הפנסיה, כעת, במאבק מול המרוץ של 

האוצר להגמיש את כוח האדם בשירות הציבורי, קרנות הפנסיה הן שעמדו במרכז הוויתור. 
ומתן הייתה עמדתה של ההסתדרות ביחס לקרנות הפנסיה מוחלשת.  אין ספק שבמשא 
השחרת פניה והצגתה כמגינה על קבוצות עמיתים חזקות המונהגות על ידי ועדי עובדים רבי 
כוח העצימו את דימויה הרווח מאז שנות השמונים כמקדמת אינטרסים פרטיקולריים וכשואפת 
למקסם את רווחיה כמכלול. תפקיד זה חתר תחת הלגיטימציה שלה להציג עצמה כמייצגת את 
האינטרס החברתי הכללי )מונדלק, 2004ב(. מלבד ההחלשה האידיאולוגית סבלה ההסתדרות 
מהחלשה כלכלית ומירידה דרסטית בשיעור החברים, שהתעצמה בייחוד לאחר חקיקת חוק 
ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995 )כהן, הברפלד, מונדלק וספורטא, 2001(. על רקע המשבר 
הד,  האקטוארי  הגירעון  של  הפוליטית  להבניה  היה  השמונים,  שנות  למן  שרויה  הייתה  בו 
וההסתדרות נאלצה להתאים עצמה ולהצהיר בריש גלי על ויתור על קרנות הפנסיה תמורת 
סבלה  שממנה  הדה–לגיטימציה  העמיתים.  זכויות  כלפי  הממשלה  של  למחויבות  הצהרה 
והצהרתה שהיא מוותרת על קרנות הפנסיה צמצמו את מרחב האפשרויות שלה ולא הותירו לה 

ברירה אלא לנקוט אסטרטגיה של צמצום הפגיעה בזכויותיהם של העמיתים. 
ההסכם שנחתם ב–5 בינואר 2004 בין שר האוצר בנימין נתניהו ויו“ר ההסתדרות עמיר 
פרץ עוגן בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 )תיקוני חקיקה(, התשס“ד–2004. 
בנוגע לקרנות הפנסיה שבהסדר הוחלט שיועלה תשלום דמי הניהול ודמי הגמולים, אם כי 
במידה פחותה מכפי שנקבע בהסדר המקורי.35 גם הסיוע הממשלתי גדל, אך חלק ניכר ממנו 
החליף את הסבסוד באמצעות איגרות חוב מיועדות שהיו בריבית מועדפת. בעקבות המאבק 
שניהלה ההסתדרות אמנם צומצמה הפגיעה בזכויות הפנסיה של עמיתי הקרנות שבהסדר, 
אולם גם לאחר צמצום זה נותרה הפגיעה קשה. לפי מחקר שערכו יוסף וספיבק )2005(, בתוך 

שנה וחצי ירדו אחוזי הפנסיה בשיעור של כ–20.4% לגבר ושל כ–13.6% לאישה. 
אחד ההיבטים החשובים ביותר של הרפורמה נוגע לשינוי דפוס ההשקעה של הקרנות. 
במסגרת הרפורמה הוחלט לצמצם את הנפקת איגרות החוב המיועדות ל–30% מנכסיהן של 

 2% במקום  ב–1.5%,  ולמעסיק  לעובד  הועלו  הגמולים  ודמי   ,2% במקום  ל–1.75%  הועלו  הניהול  דמי   35

העובד ו–1% המעסיק. הוחלט שתחימת העלייה בשכר הריאלי לפנסיה תחול מאוקטובר 2003 במקום 

ממרס 1996, ותוקנו תיקונים בתקנון האחיד, שהעיקרי שבהם קשור בהקטנה של שחיקת הפנסיה. גיל 

הפרישה יעלה בהדרגה לנשים ל–64 ולגברים ל–67.
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קרנות הפנסיה במקום לבטלה כליל. שיעור התשואה ירד מ–5.57% ל–4.86%, ולא ל–4% 
כפי שנקבע בתכנון המקורי. הרפורמה בפנסיה משקפת הסדרה שכוונתה הייתה להביא את 
קרנות הפנסיה למלא “את התפקיד המיועד להן בשוק הון משוכלל”.36 ואכן, לאחר שינוי 
התמהיל נותב חלק גדול יותר מנכסיהן להשקעות בשוק ההון.37 עם ביטול הסבסוד הישיר של 
הפנסיה העמידה הממשלה רשת ביטחון בסך של 15 מיליארד שקל. סכום זה בטל בשישים 
לעומת הסכומים המושקעים בשוק ההון. בתנאים אלו האפשרות שבעתיד נהיה עדים לקריסה 

כלכלית של קרנות פנסיה אינה בלתי סבירה. 
פקידי האוצר קיוו שניתוק קרנות הפנסיה מן ההסתדרות והפרטתן יבטלו את הריכוזיות 
בשוק הפנסיה ויעודדו את התחרות. אולם מכירת קרנות הפנסיה החדשות לחברות הביטוח 
קרנות  את  רכשו  הגדולות  הביטוח  חברות  המקוות:  התוצאות  את  הניבה  לא   2004 בשנת 
 .)2006 וספיבק,  )יוסף  המצומצמת  והתחרות  הריכוזיות  נשתמרו  וכך  הגדולות,  הפנסיה 
לפי  העבודה,  משוק  הפרישה  לאחר  העובד  של  ההכנסה  את  לשמר  החותרים  ממלכ“רים 
מודל ביסמרק, הפכו הקרנות לגופים עסקיים הפועלים על פי עקרונות של שוק. אלו שינויים 
ניכרת  צומת קריטי שהביא לסטייה  כינון הרפורמה  ולכן אפשר לראות בתקופת  יסודיים, 
מן העבר ולהשפעה מכריעה על העתיד לבוא. ההסדרה המוסדית החדשה של הפנסיה נעה 
לעבר המודל הניאו–ליברלי של מערכת הפנסיה הצוברת המופרטת הצ‘יליאנית בהבדלים 
מעטים בלבד, שהחשוב שבהם הוא אי חקיקת חוק פנסיה חובה שיקנה זכויות פנסיה לעובדי 

הסקטורים החלשים בשוק העבודה. 

סיכום ומסקנות

דן בתנאים לשינוי מוסדי רדיקלי של מערכת הפנסיה התעסוקתית מן הפרספקטיבה  המחקר 
הניאו–מוסדית. בהתאם לדפוס ההתפתחותי, הרפורמה בפנסיה קודמה בשני צעדים פוליטיים 
שיטת  את  שינתה   1995 משנת  הרפורמה  מוסדי.  שינוי  הייתה  המצטברת  שתוצאתם  עיקריים 
הפעולה של קרנות הפנסיה וכרכה את זכויותיהם של העמיתים עם הפרשותיהם. היא הפנתה 
מקורות מימון חדשים לשוק ההון, ובמידה מועטה בלבד שחררה אותו מן השליטה הממשלתית 
ומתלות במימון הבנקאי. הרפורמה משנת 2003 המשיכה קו מדיניות זה והפחיתה את הנפקת 
איגרות החוב המיועדות לשיעור של 30% מסך נכסיהן. מהלך זה הגשים את האינטרסים המוסדיים 
של חיסכון תקציבי, צמצום אחריות המדינה לאספקת הכנסה המבטיחה רמת חיים נאותה לאזרחיה 
המבוטחים בגיל הפרישה, והעמקת הליברליזציה של שוק ההון על ידי הפיכת קרנות הפנסיה 
לשחקניות מוסדיות בשוק זה. הרפורמה ניתקה את ההסתדרות ממעוז כוחה האחרון ־ קרנות 

החלטת ממשלה מס‘ 72 מ–25 במרס 2003.   36

ביחס לקרנות החדשות נקבע כי 70% מסך נכסיהן יושקעו בשוק החופשי ללא הקצאה באחוזים על בסיס   37

שקלול מדדי סיכונים. לקרנות הוותיקות נקבע תמהיל השקעה סולידי, שלפיו מתוך 70% מסך נכסיהן 

50% יושקעו באיגרות חוב ממשלתיות סחירות, 13% באיגרות חוב ממשלתיות, בפיקדונות, בהלוואות 

ובאיגרות חוב של קונצרנים בדירוג A לפחות, וכבעבר, 7% יושקע בהשקעות חופשיות בהתאם לכללי 

ההשקעה )יוסף וספיבק, 2005(. 
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הפנסיה, ועיצבה מחדש את שוק העבודה כשוק שבו עוצמתם של איגודי עובדים מוחלשת ואינה 
מפריעה להתנהלותו “התקינה”. ניתוח זה חושף כיצד באמצעות קידום רפורמה ממוקדת לכאורה 
בתחום פנסיה, קידמו פקידי משרד האוצר מדיניות חברתית–כלכלית רחבה יותר, שתרמה לעיצוב 

מחודש של הכלכלה הפוליטית הישראלית ולהתקרבותה למודל הניאו–ליברלי.
ליזמי  פוליטית של משבר שסייעה  הבניה  אלא  זה משבר  היה  עולה שלא  המחקר  מן 
המדיניות להתגבר על מכשולים מוסדיים ואלקטורליים בעת שנפתח בפניהם חלון הזדמנויות. 
תוך כדי שימוש אסטרטגי בנתונים אמפיריים ובטיעונים ערכיים, קידמו פקידי האוצר את 
הרפורמה בזירה התקשורתית. קרבתם למוקד קבלת ההחלטות סייעה להם לקדמה בזירה 
הפרלמנטרית. אם כן, לבירוקרטים היה תפקיד פרו–אקטיבי במיסוד של מדיניות חדשה, אך 
ספק אם היו מצליחים ללא תמיכתם של נבחרי הציבור, שזכו בעצמם לתמיכתו הרחבה של 

הציבור בבחירות לכנסת באותה השנה. 
תרומה תיאורטית נוספת של המחקר קשורה לתרומתו של בית המשפט לעיצוב תהליך 
הרפורמה. בשעה שחוקרים ניתחו את הזירה הפרלמנטרית כאתר שבו התנגדותן של קבוצות 
עשויה לעצור רפורמות )Bonoli, 2000(, המחקר מדגיש את הזירה המשפטית כאתר שבו 
קבוצות יכולות להביע את התנגדותן לאחר חקיקה. בעוד שהמנגנון התחיקתי אפשר ליזמי 
המדיניות לכפות את הרפורמה ללא צורך בהסכמות ובפשרות, המנגנון המשפטי חייב חזרה 
לשולחן הדיונים והעברה של הרפורמה בדרך של משא ומתן. מאזן הכוחות בין המתנגדים 
לרפורמה ובין תומכיה הוא קריטי למידה שבה יצליחו התומכים להעבירה. שימוש באסטרטגיה 
של דה–לגיטימציה בהקשר של היחלשות כלכלית ופוליטית של המתנגדים מצמצם את יכולת 
ההשפעה שלהם במשא ומתן ומטה את מאזן הכוחות לרעתם. במקרה כזה יאמצו המתנגדים 

אסטרטגיה של צמצום הפגיעה בעמיתים ויפיקו את המרב מחליפין פוליטיים.
אחידות,  שוויון,  של  טיעונים  על  הרפורמה  של  הלגיטימציה  את  ביססו  האוצר  פקידי 
שוק חופשי ותחרות. הללו עמדו בניגוד לאפליה, לריכוזיות ולשחיתות הגלומות בניהולה 
של ההסתדרות. אלא שתוצאותיה היו אובדן שיעור גבוה של זכויות פנסיוניות של העובדים, 
מכך  הנובעים  והעלויות  הסיכונים  והטלת  ההון,  בשוק  מגמות  על  הפנסיה  שיעור  ביסוס 
ומעלייה בתוחלת החיים על המבוטחים. הסבסוד המדיני הישיר של הפנסיה צומצם במידה 
עובדים  אוכלוסיות  של  לטובתן  שפעל  הכנסות  של  מחדש  החלוקה  מנגנון  ובוטל  ניכרת, 
ההפרטה  מפסידים.  רק  היו  לא  בפנסיה  לרפורמה  נטעה,  בל  אך  נמוך.  שכר  המשתכרות 
של הקרנות העשירה את הסקטור העסקי במקורות רווח נוספים. כעת, ללא מעורבותה של 
ההסתדרות במערכת הפנסיה, יכול האוצר להעביר רפורמות הקשורות במערכת זו, ביוזמתו 
או בלחצן של חברות הביטוח, ללא צורך להתדיין עם אותו גוף שאמור לייצג את העובדים 

ולהגן על זכויותיהם.
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