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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 

קיימה  אגודת האקטוארים בישראל 
במרכז  מקצועי  מפגש  )ג'(  אתמול 
חברה  מגדל  חברת  של  ההדרכה 
מחברי  כ-100  נכחו  במפגש  לביטוח. 

האגודה.
נשיאת האגודה, נעמה חשמונאי ויו"ר 
ועדת ההכשרה, עופר ברנדט, העניקו 
חברים  לתשעה  מלא  חבר  תעודת 
חדשים אשר סיימו את מסלול ההכשרה 
לציין  יש  המקצועיות.  בדרישות  ועמדו 
באגודה  חברה  הישראלית  האגודה  כי 
ונציגיה  לאקטואריה,  הבינלאומית 

פעילים מאוד בקהילה הבין לאומית.
מגדל  למנכ"ל  משנה  צ'רנינסקי  ערן 
חברה לביטוח, מנהל חטיבת פיננסים 
האגודה  חברי  את  בירך  ואקטואריה, 

לקראת חג הפסח.
חקר  ועדת  דוח  עיקרי  הוצגו  במפגש 
שיפורי  בנושא  האגודה  של  תמותה 
דב  מחבריה:  ארבעה  ע"י  התמותה, 
פלד  עמיר  הוועדה(,  )יו"ר  רפאל 
ההון(,  שוק  לרשות  ראשי  )אקטואר 
ד"ר יניב זקס ומוטי פרנקל )אקטואר 
ראשי של המוסד לביטוח לאומי(.    בין 
הנושאים שנדונו: מודלים לחיזוי שינויים 
אוכלוסיות,  בין  הבדלים  בתמותה, 
הגישות של גופים שונים העוסקים בכך 
ורשות  לאומי  ביטוח  )הלמ"ס,  בישראל 
במדינות  התפתחויות  ההון(,  שוק 
בעולם  החיים  ותוחלת  אחרות,  
שעלתה בהתמדה במשך שנים רבות, 
אולם לאחרונה יש האטה משמעותית 
לכך  כשהסיבות  ובארה"ב,  באנגליה 

עדיין נחקרות.    
רפאל ופרופ' יאיר באב"ד גם פעילים 
של  תמותה  לענייני  עבודה  בצוות 

האגודה הבינלאומית לאקטואריה.

"נתונים המחייבים התייחסות"
הדוח והמסקנות הוגשו לחברי האגודה 
של  נמרצת  עבודה  של  כשנה  לאחר 
נוספים.  ומומחים  הוועדה  חברי   12
"סקרנו את כל נושא השינויים בתמותה 
ובארצות  בישראל  חיים  ובתוחלת 
לעדיף.  הוועדה  יו"ר  סיפר  אחרות", 
רלוונטי לא רק לפנסיה  "המידע בדוח 
ולביטוח אלא גם לתחזיות של הלמ"ס, 
לגבי תוחלת החיים היום אלא  ולא רק 

גם בעתיד".
יחד  ומודלים שונים, אך  "ישנם שיטות 
מעניין.  מאוד  משהו  התברר  זאת  עם 
מאוד  היה  זה  שם  באנגליה,  במיוחד 

יותר  היו  בעיתונים,  לסיקור  וזכה  בולט 
בשלוש  הצפוי.  מאשר  מוות  מקרי 
של  עצירה  הייתה  האחרונות  השנים 
ראינו  אותה  החיים  בתוחלת  העלייה 
כאמור  האחרונות.  השנים  ב-150 
ראינו  אך  במיוחד  בלט  זה  באנגליה 
אחרים.  במקומות  גם  העצירה  את 
בין אם  סיבות,  לכך כמה  להיות  יכולות 
שאולי  או  שם  הבריאות  שירותי  אלה 
שראינו,  הרפואיים  מהשיפורים  חלק 
את  מיצו  לב,  בהתקפי  לטיפול  למשל 
עצמם", הוסיף רפאל. לדבריו, הנתונים 
התרומה  את  לחלוטין  משנים  האלו 
ולתחזיות  לפנסיה  החיים  תוחלת  של 

הביטוח. 
במסגרתו  הכנס,  על  עוד  סיפר  הוא 
לא  לפיהם  סטוכסטיים  מודלים  הוצגו 
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אגודת האקטוארים הציגה את עיקרי ועדת חקר התמותה

| חדשות ביטוח

הכל ידוע מראש, על ידי ד"ר יניב זקס, 
האקטואר  פרנקל,  מוטי  וחוקר.  יועץ 
הסביר  לאומי,  לביטוח  למוסד  הראשי 

כיצד המוסד עושה את התחזיות שלו.
"האמת שהמצב, שבו יש כל כך הרבה 
אי ודאות במקומות כמו אנגליה, מחייב 
על  הפיקוח  בישראל,  התייחסות. 
את  האחרונה  בפעם  פרסם  הביטוח 

וזו  ההנחיות שלו בשנים 2012-2013 
פנה  הרשות  שאקטואר  הסיבות  אחת 
מקצועי.  גוף  להקים  מנת  על  לאגודה 
הינה מקצועית  הוועדה  כי  לזכור  צריך 
זאת  ספציפיות.  הנחיות  נותנת  ולא 
ולא  יש צרכים משלו  גוף  מאחר שלכל 
כל מה שרלוונטי ללמ"ס רלוונטי לגופי 

הפנסיה", הסביר רפאל.

לחיים  מפתח  היא  גמישה  "פרישה 
יו"ר  )א'(  השבוע  אמרה  כך  טובים", 
ח"כ  הזקנה,  סוגיית  לבחינת  הוועדה 
בוועדה.  דיון  במהלך  פלוסקוב,  טלי 
לכולם  להחזיר  היא  שלה,  "המטרה 
לפרוש,  שרוצה  מי  ללחיים.  הצבע  את 
להישאר  שרוצה  מי  אבל  שיפרוש, 
בעבודתו, שיישאר", הוסיפה פלוסקוב. 

הפרישה  גיל  בנושא  שעסק  בדיון, 
ובחיים שלאחר היציאה לגמלאות, סקר 
הפרישה,  חוק  את  בריק  יצחק  פרופ' 
לצאת  מחייב  לא  העובד  שמבחינת 
לפטר  רשאי  המעסיק  אך  לגמלאות, 
את העובד מחמת הגיל. הוא הסביר כי 
בארצות הברית אין חובת פרישה מחמת 
הגיל, בעוד בישראל ישנה חובה כזו, עם 
באשר  לאישה  גבר  בין  גדולים  הבדלים 

לגיל הפרישה.
ציינה  בדיון,  שנכחה  לבקוביץ,  ורדה 
צורך  יש  אם  היא  שעלתה  השאלה  כי 
אזרחים  שיש  כיוון  החוק,  את  לשנות 

ותיקים רבים הרוצים להמשיך לעבוד. 
עלו  הוועדה  בפגישת  כי  הוסיפה  היא 
ממצאים, לפיהם ישנו קשר בין הפרישה 
בריאותיות  בעיות  התפתחות  לבין 
וחברתיות של הפורש, במקביל להכנסה 

אדם  ואם  מאחר  זאת  יורדת.  שכמובן 
קרן הפנסיה,  וממשיך לשלם את  עובד 
מנתוני  יותר.  גבוהה  תהיה  קצבתו 
עלתה  לכלכלה  הלאומית  המועצה 
דוגמה של אדם הפורש בגיל 67 ויקבל 
קצבה של 4,000 שקלים בחודש, בעוד 
שאם הוא ימשיך לעבוד עד גיל 70 הוא 
יקבל קצבה של 5,400, עליה של 19%. 
נתונים דומים מספרים את ההשפעה גם 
למשל,  כך  הלאומי.  הביטוח  קצבת  על 
והקצבה   62 גיל  עד  אישה תעבוד  אם 

להיות 1,500 שקלים, אם  צפויה  שלה 
שלה  הקצבה  נוספות  שנתיים  תעבוד 

תגדל ב-50%. 
פורשים  בין  השוואה  גם  עלתה  בדיון 
שונים.  סוציו-אקונומיים  ממעמדים 
לעבוד  שממשיכים  מי  לרוב  כי  מתברר 
הם בעלי השכלה ועצמאים. עוד טענו 
הסוציו- למעמדים  המשתייכים  כי  בדיון 
נאלצים  אשר  יותר  הנמוכים  אקונומיים 
לפרוש לגמלאות, ימותו בגיל צעיר יותר 
מאשר בעלי ההשכלה והעשירים יותר. 

הוועדה הבין משרדית לבחינת סוגיית הזקנה דנה באיכות החיים לאחר 
היציאה לגמלאות ובשאלה אם יש צורך להעלות את גיל הפרישה

הקשר בין פרישה לבעיות בריאותיות 
וחברתיות נידון בכנסת
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