
 1085 משרד החינו�

 קרנות ההשתלמות לעובדי ההוראה

 תקציר
המיועד לתשלו� דמי , קר� השתלמות היא אפיק חיסכו� לטווח בינוני מסוג קופת גמל

השתלמות לעובדי�
1

ה� העובד וה� המעביד מפרישי� כספי� לקר� ההשתלמות . 
 בקר� �תכלית� של כספי החיסכו, בעבר. בשיעורי� קבועי� משכרו של העובד

 ניתנה לעובדי� 1980א� מאז , למטרת הכשרה מקצועיתההשתלמות הייתה 
 קר� "להל� (האפשרות למשו� תשלומי� מהקר� לכל מטרה בדומה לכל חיסכו� אחר 

)השתלמות רגילה
2

. 

. מיועדות רק לעובדי הוראה שכירי�) ה" עו"להל� (קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה 
היה ) ה או הקרנות" לעו קרנות השתלמות"להל� (ייעוד� המקורי של קרנות אלה 

שתיוחד , ה לצאת בתו� שש שנות חיסכו� לשנת חופשה ללא תשלו�"לאפשר לעו
בשנה זו תשל� הקר� , ) שנת השתלמות"להל� (רענו� והתחדשות מקצועית , להכשרה

ה "שיעור הפרשת המעביד לקר� השתלמות לעו. ה מענק חודשי ודמי השתלמות"לעו
קר� השתלמות רגילה שיעור הפרשת המעביד הוא ואילו ב,  משכר העובד8.4%הוא 
 . בהתאמה2.5%" ו4.2%שיעור הפרשת העובד הוא .  משכר העובד7.5%

המחזיקי� , ה הוקמו בשיתו* האיגודי� המקצועיי�"שלוש קרנות ההשתלמות לעו
בשאר אחוזי השליטה מחזיקי� נציגי המעסיקי� . במחצית מאחוזי השליטה בה�

יסודיי� במכללות "ת למורי� בבתי הספר העלקר� ההשתלמו: "והממשלה
קר� ההשתלמות "; הוקמה ע� ארגו� המורי�) יסודיי�" קר� העל"להל� " (ובסמינרי�

מורי סמינרי� , קר� השתלמות למורי� תיכוניי�"ו) ג" קר� מו"להל� " (למורי� וגננות
 קרנות "להל� (הוקמו ע� הסתדרות המורי� ) ת" קר� מו"להל� " (ומפקחי�

החל משלב הגבייה , הגו* המשמש המנהל התפעולי של שלוש הקרנות). סתדרותהה
הוא הבנק הבינלאומי הראשו� , למעט ניהול ההשקעות, ה"ועד גמר התשלו� לעו

 ). המנהל התפעולי של הקרנות"להל� (מ "לישראל בע

 

 פעולות הביקורת

 הנוגעי�  בדק משרד מבקר המדינה היבטי� שוני�2012אוגוסט "בחודשי� פברואר
הביקורת נערכה בחברות המנהלות את שלוש הקרנות . ה"לקרנות ההשתלמות לעו

 �באג* שוק : בירורי השלמה נעשו במשרד האוצר).  המשרד"להל� ג� (ובמשרד החינו
במינהלת , באג* שכר והסכמי עבודה, ) אג* שוק ההו�"להל� (ביטוח וחיסכו� , ההו�

 . נעשו בירורי� אצל המנהל התפעולי, כמו כ�. הגמלאות וברשות החברות הממשלתיות

__________________ 

קר� , ) חוק הפיקוח�להל�  (�2005ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� על פי   1
, לחברי קיבו�, לעצמאי�, קופת גמל המיועדת לתשלו� דמי השתלמות לעובדי�" היא השתלמות

 ". ופי או למוטבי� שלה�לחברי מושב שית

2
הפרשת המעביד לקר� ההשתלמות של העובד זוכה להטבת מס עד , יצוי� שבהתא� לפקודת מס הכנסה  

העובד רשאי למשו% את כספי החיסכו� ללא תשלו� מס על רווחי הו� א� חלפו שש ; התקרה שבפקודה
 .שני� ממועד התשלו� הראשו� לאותו חשבו�
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 עיקרי הממצאי�

 מימוש הזכאות לקר� השתלמות

, וה� על ידי הרשויות מקומיות) משרד החינו�(ה מועסקי� ה� על ידי הממשלה "עו
ה "ההסכמי� הקיבוציי� של עו).  בעלויות�להל� (רשתות חינו� וגופי חינו� פרטיי� 

המאוגדי� בארגוני המורי� ומועסקי� על ידי ה "קובעי� את תנאי שכר� של עו
ה להצטר! לקר� השתלמות "זכותו של עו. משרד החינו� ועל ידי חלק מהבעלויות

ואי� המעסיק , מדובר בזכות מוקנית השמורה לעובד. עוגנה בהסכמי� קיבוציי� אלה
ה והחובה "זכותו זו של עו. רשאי להתעל� ממקרי� שבה� זכות זו אינה ממומשת

ה המועסקי� "ל לגבי עו" על מנת להבטיח את מימושה עוגנה בהנחיית החשכלפעול
לגבי כלל עובדי , ה ובנוהל משרד החינו�"על ידי משרד החינו� וכ� בתקנו� שירות עו

 .ההוראה

)2012(ב "נמצא כי בשנת הלימודי� התשע .1
3 

לא הפריש משרד החינו� תשלומי� 
�אי. ה שהעסיק באותה שנה"כלל עו מ�10%שה� כ, ה" עו�11,000לקרנות עבור כ

לפי הערכת . הפרשת הכספי� היא פגיעה מתמשכת בזכויותיה� של עובדי� אלו
הסכו� המצטבר שלא הופרש במש� השני� הגיע למאות , משרד מבקר המדינה

 .  שקלי�ימיליונ

מסרו למשרד מבקר המדינה , ה"שכל אחת מה� מעסיקה אלפי עו, ארבע בעלויות .2
ה המועסקי� בה� לא הופרשו כספי� לקר� " מעו�17.6% עלה כי לנתוני� שמה�

 ה בבעלויות נפגעו כתוצאה "יוצא אפוא שג� זכויותיה� של עו. השתלמות

 .הפרשה לקר� השתלמות�מאי

פעולות הפיקוח שמבצע משרד החינו� בבעלויות כוללות ביקורות יזומות שנועדו  .3
, אול� הלכה למעשה. ה"תיה� כלפי עולהבטיח את עמידת� של הבעלויות בהתחייבויו

 . ה שנפגעו"לא הובילו פעולות אלה להשבת זכויותיה� של חלק ניכר מעו

 

 תקצוב הבעלויות על ידי משרד החינו�

ה כולל רכיב של "התקציב שמעביר משרד החינו� לבעלויות המעסיקות אלפי עו
ש בעלויות י. ה" משכר� של עו8.4%המהווה , הפרשת המעביד לקרנות השתלמות

ואחרות שמפרישות רק עבור , שאינ� מפרישות כלל לעובדיה� עבור קרנות השתלמות
 .ה המועסקי� בה�"חלק מעו

ה "נמצא כי בעלויות שלא הפרישו לקרנות ההשתלמות את חלק המעביד עבור עו
לא השיבו למשרד החינו� את הסכו� שקיבלו והותירו את הכס! , המועסקי� בה�

 .אצל�

 

__________________ 

.  בספטמבר ומסתיימת בסו� אוגוסט בשנה שלאחריה�1מתחילה ב, ת החינו�שנת הלימודי� של מוסדו  3
 .בצמוד לציו� שנת הלימודי� צוינה השנה הלועזית, לש� הבהירות, בדוח זה
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 ת השתלמותיציאה לשנ

ועד ) 2002(ב "מנתוני המנהל התפעולי של הקרנות עולה כי משנת הלימודי� התשס
 �להל� (ה שיצאו לשנת השתלמות " במניי� עו�50%חלה ירידה של כ) 2013(ג "התשע

 בזכאי� לה�60%א! על פי שבאותה תקופה חלה עלייה של כ, )משתלמי�
4

 . 

) 2013(ג "ת הלימודי� התשעמבדיקת נתוני הזכאי� ושיעור המשתלמי� בשנ
)1984(ד "בהשוואה לנתוני הזכאי� ושיעור המשתלמי� בשנת הלימודי� התשמ

5
 

ירד מניי� המשתלמי� , )�74,358 ל�8,755מ (8.5עולה שבעוד שמניי� הזכאי� עלה פי 
 .�4.9% ל�45.9%שיעור המשתלמי� מכלל הזכאי� ירד מ. �3,643 ל�4,020נומינלית מ

ה המממשי� את כספי הקר� לצור� יציאה "משכת בשיעור עותופעת הירידה המת
 יציאת �לשנת השתלמות מעלה ספק בדבר מימוש יעד� המקורי והעיקרי של הקרנות 

 .ה לשנת השתלמות"עו

 

 משיכת כספי החיסכו�

מנתוני המנהל התפעולי של הקרנות עלה כי שיעור העמיתי� שמשכו את  .1
 הוא ) 2006�2011(א "התשע�ו" התשסכספיה� שנצברו בקרנות במהל� השני�

 בשיעור �30%תופעה זו קיימת בצד מגמת ירידה של כ.  מכלל הזכאי��20%כ
יוצא אפוא שבמהל� השני� גדל הפער בי� . המשתלמי� מכלל הזכאי� בשני� אלה

ה שמשכו את "ה שמימשו את זכות� לצאת לשנת השתלמות ובי� מספר עו"מספר עו
 . כספ�

 �665ח מכ" מיליו� ש�618מו לעמיתי� שמשכו את כספ� כ שול2011בשנת  .2
 העוד! של מרכיב כספי המעביד�ההפרש . ח שנצברו בחשבונ� בקרנות"מיליו� ש

6
 ,

בכל שנה נצברי� בקרנות עשרות .  נותר בידי הקרנות�ח " מיליו� ש�47שסכומו כ
, לדעת משרד מבקר המדינה. ח מהעוד! של מרכיב כספי המעביד"מיליוני ש

הנתוני� על השימוש בכספי� אלו עולה שה� משמשי� רק בחלק� ליעד העיקרי מ
 .ה לשנת השתלמות" מימו� יציאת� של עו�שלשמו הופרשו 

ה אינו יכול למשו� את כספי החיסכו� שנצברו "עמית בקרנות ההשתלמות לעו .3
אלא א� כ� הוא עומד , לזכותו לאחר שש שני� כמו בקרנות ההשתלמות הרגילות

או עקב מצב רפואי או כלכלי קשה , אי� המאפשרי� זאת על פי תקנו� הקר�בתנ
ה ה� המגזר היחיד בקרב כלל העובדי� "יוצא אפוא שעו. באישורה של ועדת חריגי�

במשק שיש לו קר� השתלמות ואינו יכול למשו� את חסכונותיו בתו� תקופה על פי 
 . רצונו

 

__________________ 

או שהיו זכאי� , זכאי� ה� עמיתי� שהשלימו שש שנות חיסכו� וזכאי� בשנה זו לצאת לשנת השתלמות  4
 .בשני� קודמות ולא מימשו את זכאות�

' עמ, "קרנות השתלמות לעובדי הוראה"בנושא , )ÌÈ„Â‚È‡ ÁÂ„ ) 1992,הנתוני� הובאו במבקר המדינה  5
13 . 

ה גדולות ממההפרשות "הפרשות המעביד לקרנות השתלמות לעו, כאמור.  ממרכיב כספי המעביד11%  6
 . ההפרש משמש למימו� ההשתלמויות, א� העובד יוצא לשנת השתלמות. לקרנות רגילות
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 השינוי המבני

י מבני ולפיו בוצעה הפרדה חשבונאית ומשפטית בי�  ביצעו הקרנות שינו�1.1.11ב
כמו . �ההחברות המנהלות לבי� קרנות ההשתלמות בכל הנוגע לנכסיה� והתחייבויותי

בתקנוני הקרנות בוצעו שינויי� מהותיי� בעלי השפעה על הזכויות והכספי� של , כ�
 .העמיתי� בקרנות

� י ו ס מ  � ו כ ס י ח ל  ו ל ס מ ל ת  ו פ ר ט צ ה ה י  א נ  של  החברה המנהלת:ת
הנחשב למסלול השקעה , ח"קרנות ההסתדרות הוסיפה מסלול חיסכו� לפי תשואת אג

המקטי� את ר! הסיכוני� שקיי� במסלול המתנהל לפי תשואות , בעל סיכו� נמו�
עמית יכול . מסלול זה הוא לחיסכו� בלבד ואינו מאפשר לצאת לשנת השתלמות. שוק

 הוא ב� יותר )  א:   (תנאי� האלהלהצטר! למסלול זה רק א� הוא עומד באחד מ� ה

 ולזכותו שני מחזורי �50הוא ב� יותר מ)  ב(;    ויצא בעבר לשנת השתלמות�50מ
ה שאינ� עומדי� בתנאי� "יוצא אפוא שעו. הוא פרש לגמלאות)  ג(;   חיסכו� מלאי�

. אלה מוגבלי� בהצטרפות למסלול זה ובכ� נמנע מה� חיסכו� במסלול בעל סיכו� נמו�
ה לעבור בי� קרנות במהל� שנות החסכו� ולמגבלות על " בנוס! למגבלה על עוזאת

 .משיכת כספי החיסכו� בתו� שש שני�

ת ו נ ר ק ה ל  ש י  פ ס כ ה  ! ד ו ע ה ב  ו ש י  עוד! כספי מוגדר כהפרש חיובי בי� :ח
והוא המדד ליכולת , שווי נכסי הקר� ובי� התחייבויותיה לפדיו� כספי� לעמיתיה

במסגרת השינוי המבני נקבעה שיטה לחישוב . יבותיה�עמידת� של הקרנות בהתחי
והיא מבוססת על תחשיב שלפיו כלל העמיתי� ימשכו את , העוד! הכספי

אול� התברר כי .  מהפרשות מרכיב כספי המעביד11%חסכונותיה� וישאירו בקר� 
א "כ� לדוגמה בשנת הלימודי� התשע; תחשיב זה אינו עולה בקנה אחד ע� העובדות

 �115%ה לשנת השתלמות שעלותה הממוצעת הייתה כ" עו�4,000יצאו כ
 100% עמיתי� נוספי� משכו את כספ� וקיבלו �3,000ויותר מ, מחסכונותיה�

במועד סיו� הביקורת הסתכ� העוד! הכספי הנובע ממרכיב . ממרכיב כספי המעביד
 .ח"כספי המעביד בכמיליארד ש

י ר ו ט ק א  � ו ז י א ל  � ו נ ג נ מ � כאשר יש די בנכסי�  איזו� אקטוארי מתקיי:ה
 של הקר� � הקיימות והצפויות �הצבורי� בקר� כדי לכסות את ההתחייבויות 

מנגנו� האיזו� האקטוארי הוא כלי ניהולי ומקצועי להערכת איתנות� . לעמיתיה
 .הפיננסית של הקרנות

שכאמור אי� זה ברור א� , מנגנו� האיזו� האקטוארי בקרנות מבוסס על העוד! הכספי
שיעור מסוי� של העוד! הכספי אמור היה , לפי המנגנו�. שק! במדויק את מצב�הוא מ

לשמש מרווח ביטחו� שלמטה ממנו היה על החברות המנהלות לפעול לשמירה על 
עלול להיווצר מצב שבו יהיה קשה , מרווח הביטחו� בוטל ומשכ�. זכויות העמיתי�

 .  ה� ייקלעו לגירעו� מהותיאלא א�, להערי� את מצב� האקטוארי האמיתי של הקרנות

ת ו מ ל ת ש ה ת  נ ש ל ה  א י צ י ה ת  ח ס ו  נוסחת היציאה של עמית להשתלמות :נ
ולפיכ� הכס! שהצטבר בחשבונו במש� שש שני� אינו מספיק לכיסוי , היא גירעונית

מנתוני� שהעביר המנהל התפעולי של הקרנות עולה כי . עלותו בשנת ההשתלמות
עלו על ס� החיסכו� שנצבר למשתלמי� ) 2011(א "עלויות שנת ההשתלמות התשע

הקרנות איזנו את מרבית הגירעו� באמצעות . ח" מיליו� ש�50בשלוש הקרנות ביותר מ
ראו לעיל (ה שלא יצאו להשתלמות "מרכיב כספי המעביד שנותר בקרנות בגי� עו

 ).בנושא חישוב העוד! הכספי של הקרנות
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 היבטי� בזכויות עמיתי�

ת  ו מ ל ת ש ה  � ר ק ב  � ו כ ס י הח ל י ג  לפי חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� :ר
קר� (עובד הזכאי להצטר! כעמית לקופת גמל , �2005ה"התשס, )קופות גמל(

רשאי לבחור בכל קר� המיועדת לאותה מטרה) השתלמות
7

 בביקורת נמצא שיש . 

ה לבחור בקר� השתלמות רגילה ובשאלה א� קר� "בהירות בעניי� זכאות� של עו�אי
ה הכוללת זכות לשנת השתלמות מיועדות "לה וקר� השתלמות לעוהשתלמות רגי

 . כפי שקובע חוק הפיקוח" לאותה מטרה"

ק ת ו ת  נ ש ל ת  ו א כ ז ר  ו ש י  שנת ותק מהווה רכיב לחישוב שכר� השוט! של :א
ה שיצא לשנת השתלמות זכאי "עו. ה ולצבירת זכויות לקראת הפרישה לגמלאות"עו

ה על ידי "שנת השתלמות כשנת ותק נית� לעואישור על . להכרה בשנה זו כשנת ותק
כפי שאושרה על , קר� ההשתלמות לאחר שהשלי� את תכנית הלימודי� לאותה שנה

 . והעביר לה את האישורי� הנדרשי�, ידי הקר�

יותר , )2002�2012(ה שהשתלמו בעשור האחרו� " עו�59,000בביקורת נמצא שמכלל כ
מבי� עמיתי קרנות : שור זכאות לשנת ותקלא קיבלו מהקרנות אי) �14%כ (�8,500מ

ויותר משליש מעמיתי ,  לא קיבלו אישור ותק�9%ההסתדרות שיצאו לשנת שבתו� כ
עובדי� שהשלימו את מחויבויותיה� בשנת . יסודיי� לא קיבלו אישור זה�קר� העל

. ההשתלמות ולא קיבלו אישור ותק נפגעי� ה� בשכר� השוט! וה� בזכויות הפרישה
ה שלא קיבלו אישור ותק לא השלימו את מחויבויותיה� "י ייתכ� שחלק מעויצוי� כ

 .בשנת ההשתלמות ולכ� אינ� זכאי� לאישור

ה י ס נ מאז הקמת� רכשו הקרנות את זכויות הפנסיה עבור ,  לפי תקנוני הקרנות:פ
עבור עמיתי� , לפיכ�. עמיתי� הנמצאי� בשנת השתלמות לפי המסלול שאליו שויכו

המבוטחי� בפנסיה תקציבית ה� שילמו את ער� זכויות הפנסיה לאוצר עובדי מדינה 
 . המדינה

היות שבתחילת שנות התשעי� של המאה העשרי� נקלעו קרנות ההשתלמות למצב 
ה שה� עובדי "סוכ� ע� נציגי משרד האוצר כי לגבי עו, של גירעו� אקטוארי עמוק

ת על חשבו� משרד משרד החינו� תהיה רכישת זכויות הפנסיה בשנת ההשתלמו
בייחוד מצב קרנות ,  שנה ומצב הקרנות השתפר�20מאז ההסכ� חלפו יותר מ. האוצר

על . ח" מיליארד ש�3וה� מציגות בדוחותיה� עוד! כספי ניכר העומד על כ, ההסתדרות
 . ההסדר לא נבח� מחדש, א! השינוי בנסיבות

ל ב ו י ה ק  נ ע  25 ותק של ה שצבר תקופת" מענק היובל נית� אחת לשנה לעו:מ
 מהשכר 60%המענק הוא בגובה ; )כולל ותק בשירות צבאי(שני� בשירות הציבורי 

ה בשנת השתלמות זכאי� "ג� עו. ה הזכאי� בחודש יוני של כל שנה"ומשול� לעו
 30ה בבעלויות נדרש ותק של "לעו(לקבל מענק יובל א� צברו את הוותק המתאי� 

 ). שני�

ה בשנת השתלמות את מענק היובל ומשרד החינו� " שילמו הקרנות לעו2010עד שנת 
.  העביר המשרד לקרנות רק חלק מחובו2003�2010בי� השני� . זיכה אות� על כ�

ח בגי� מענק היובל " מיליו� ש�14 המשרד היה חייב לשלוש הקרנות יותר מ2011ביולי 
במועד סיו� הביקורת שיל� המשרד לקרנות רק חלק מהחוב . ששילמו למשתלמי�

 .שהצטבר

__________________ 

 .ה בהתא� לתקנוני הקרנות"ה שאינ� רשאי� להצטר� לקר� השתלמות לעו"למעט עו  7
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. ה הנמצאי� בשנת השתלמות" חדלו הקרנות לשל� את מענק היובל לעו2011משנת 
 באיחור של חצי שנה עד שנה �2012 ו2011משרד החינו� שיל� את המענק לשני� 

 . ה"בכ� יש משו� הפרה של זכויות עו. ושלושה חודשי�

 

 מוסדות ונושאי משרה בחברות המנהלות

ר י ד ב ו ת  י ל ל כ ה ה  פ ס א ב ת  ו פ ת ת ש �ה ו י ר ו ט כתב המינוי מטע� : ק
המדינה שנמסר על ידי השרי� לדירקטורי� בחברות המנהלות הוא לתפקיד דירקטור 

. בכלל זה השתתפות והצבעה באספה הכללית, ואי� בו אזכור לסמכות אחרת, בלבד
בשלוש החברות המנהלות השתתפו הדירקטורי� בדיוני האספה הכללית והצביעו 

כמו מינוי של דירקטורי� ותנאי , ת האספה בלבדבנושאי� השייכי� לסמכויו
רשות , במש� שני�. בלי שקיבלו ייפוי כוח מבעלי אמצעי השליטה בקרנות, העסקת�

החברות הממשלתיות לא עמדה במפורש על כ� כי לדירקטורי� מטע� המדינה אי� 
 . סמכות להשתת! ולהצביע באספות הכלליות

היא ,  מחזיקה באחוזי שליטה בקרנותהיות שהמדינה: דירקטורי� מטע� המדינה
שר החינו� ימנה בכל , על פי תקנוני הקרנות; מוסמכת למנות בה� דירקטורי� מטעמה

 .  אחד�אחת משלוש הקרנות שני דירקטורי� ושר האוצר 

 לא אוישה מצבת הדירקטורי� מטע� המדינה 2000�2012נמצא כי בי� השני� 
ק שני דירקטורי� מטע� המדינה בכל אחת בחלק מהתקופה כיהנו ר: כלהל�, במלואה

והיו חודשי� שבה� לא , בחלקה כיה� דירקטור אחד, מהקרנות או החברות המנהלות
במציאות שבה הדירקטוריו� פועל תקופות . כיה� א! דירקטור מטע� המדינה

מופר האיזו� הנדרש בי� נציגי , ממושכות בהרכב חסר ובהיעדר נציגות של המדינה
 .יקי� ונפגעת פעילותו התקינה והסדירה של הדירקטוריו�העובדי� למעס

 נמצאו ארבעה מקרי� שבה� המשיכו דירקטורי� שמונו על 2000�2012בי� השני� 
, כמו כ�. על א! שתקופת כהונת� תמה, ידי השרי� לכה� בתפקיד� בדירקטוריו�

נמצא כי ארבעה דירקטורי� שמונו לקר� אחת מקרנות ההסתדרות בלבד השתתפו 
 .והצביעו בלא סמכות ג� בישיבות דירקטוריו� של הקר� האחרת

 

 סיכו� והמלצות

ה נוסדו במטרה ליצור מסגרת רשמית לחיסכו� שייעודו "קרנות ההשתלמות לעו
החיסכו� . ה"רענו� והתחדשות עצמית ומקצועית של עו, העשרה, הרחבת ההשכלה
להכשרה מקצועית ה לצאת לשנת חופשה שתיוחד להשתלמויות ו"בה� מאפשר לעו

 .במימו� הקרנות

בהנחיית , ה לקר� השתלמות עוגנה בהסכמי� קיבוציי�"א! על פי שזכות� של עו
לא הפרישו משרד החינו� , ה ובנוהל משרד החינו�"בתקנו� שירות עו, ל"החשכ

הצטרפות �אי. ה המועסקי� על יד� כספי� לקר� השתלמות"והבעלויות עבור אלפי עו
ה יממש את " גורעת מחובת המעסיקי� לפעול כדי שכל עוה לקר� אינה"של עו

 .ועל המשרד והבעלויות להסדיר זאת לאלתר, זכויותיו במלוא�



 1091 משרד החינו�

ה המנצלי� את החיסכו� בקרנות לצורכי השתלמות "במרוצת השני� גדל הפער בי� עו
לאור . לפי ייעוד� המקורי לבי� אלו שהחיסכו� בקר� משמש לה� למטרות אחרות

משרד , על משרד החינו�, ה היוצאי� לשנת השתלמות"שכת במספר עוהירידה המתמ
החברות המנהלות ונציגי המורי� לתת את דעת� למגמות אלה ולבחו� את , האוצר

ואת , ה"תרומת פעילות הקרנות במתכונת� הנוכחית למימו� העשרה מקצועית לעו
 . הצור� ביצירת תמריצי� ליציאה לשנת השתלמות

בחירת מסלולי , בלות בענייני� דוגמת בחירת קר� ההשתלמותה מוטלות מג"על עו
על אג! שוק ההו� במשרד האוצר בשיתו! החברות . החיסכו� ומשיכת כספי� מהקר�

בד בבד ע� , משרד החינו� ונציגי המורי� לבחו� את הסרת המגבלות האלה, המנהלות
 .ה המעונייני� בכ� לצאת לשנת השתלמות"שמירת האפשרות לעו

ח שמקורו בכספי� שהפרישו " נצבר עוד! כספי בסכו� של כמיליארד שבקרנות
נוסחת היציאה לשנת השתלמות היא . ה שלא ניצלו את זכאות�"המעבידי� לטובת עו

משרד מבקר . דורי�דבר הגור� לסבסוד בי�, גירעונית וכספי� אלה משמשי� למימונה
משרד , ד ובשימוש בוהמדינה ממלי/ לגורמי� המעורבי� בהקצאת רכיב כספי המעבי

משרד החינו� והחברות המנהלות של הקרנות לבחו� מחדש את נוסחת , האוצר
 .היציאה לשנת השתלמות ואת הצטברות העודפי� בקרנות

שיתו! המדינה בחברות המנהלות מחייב שנציגיה יהיו נוכחי� בישיבות האספה 
על . י� למעסיקי�נציגות חסרה מפרה את האיזו� הנדרש בי� נציגי העובד. הכללית

משרד האוצר ורשות החברות להקפיד על מינוי דירקטורי� במועד , משרד החינו�
ולבחו� את כלל הנושאי� הקשורי� להתנהלות החברות המנהלות על פי הכללי� 

 . המחייבי� ממשל תאגידי תקי�

) החשב הכללי והממונה על השכר, אג! שוק ההו�(משרד האוצר , על משרד החינו�
החברות הממשלתיות לתת דעת� למכלול ההיבטי� והנושאי� שהועלו בדוח ורשות 

 .זה

 

♦ 
 

 מבוא

המיועד לתשלו� דמי השתלמות , קר� השתלמות היא אפיק חיסכו� לטווח בינוני מסוג קופת גמל
ה� העובד וה� המעביד מפרישי� כספי� לקר� ההשתלמות בשיעורי� קבועי� משכרו של . 8לעובדי�

שתלמות הראשונות לעובדי� בשירות הציבורי הוקמו באמצע שנות השישי� של קרנות הה. 9העובד

__________________ 

קופת גמל "היא קר� השתלמות , �2005ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� על פי   8
לחברי מושב שיתופי או , לחברי קיבו�, לעצמאי�, המיועדת לתשלו� דמי השתלמות לעובדי�

 . "למוטבי� שלה�

9
הפרשת המעביד לקר� ההשתלמות של העובד זוכה , לפקודת מס הכנסה) ה(3יצוי� שעל פי סעי"   

העובד רשאי למשו+ את כספי החיסכו� ללא , )'א16(9על פי סעי" ; להטבת מס עד התקרה שבפקודה
 .תשלו� מס על רווחי הו� א� חלפו שש שני� ממועד התשלו� הראשו� לאותו חשבו�
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 נחתמו הסכמי� קיבוציי� נוספי� 1978ומשנת , 10המאה העשרי� במסגרת הסכמי� קיבוציי�
 .  ה� לעובדי� נוספי� במגזר הציבורי וה� לעובדי� במגזרי� אחרי� שהרחיבו את מעגל הזכאי� 

 בקר� ההשתלמות הייתה לעודד עובדי� להשקיע בהכשרה �תכלית� של כספי החיסכו, בעבר
 נית� היה למשו" את כספי החיסכו� רק לצור" 1980מקצועית ובהשבחת הונ� האנושי ועד 

; תכליתיות אול� מאותה שנה הפכו קרנות ההשתלמות לקרנות רב. ל"השתלמויות באר# או בחו
, שו" תשלומי� מהקר� לכל מטרהנוס& על המטרה המקורית ניתנה לעובד האפשרות למ, לפיכ"

 ). קר� השתלמות רגילה להל� (בדומה לכל חיסכו� אחר 

, נוסדו בתחילת שנות השישי�) ה" עו להל�  (11קרנות ההשתלמות המיועדות לעובדי הוראה
 קרנות  להל� (בבסיס� נועדו קרנות אלו . ה"במסגרת הסכמי� בי� הממשלה לבי� ארגוני עו

שתעודד את המורי� להרחיב את , מסגרת רשמית ומובחנת לחיסכו�ליצור ) ה"השתלמות לעו
והחברות בה� , קרנות אלה מיועדות לשכירי�. להעשיר ולרענ� את עולמ� המקצועי, השכלת�

  ה לצאת לשנת השתלמות "החיסכו� בה� מיועד כדי לאפשר לעו. ה"מוגבלת ופתוחה א" ורק לעו
 ).  שנת השתלמות להל� (שנה שתוקדש להשתלמויות ולהכשרה מקצועית 

נקבע בהסכמי� , ה� של העובד וה� של המעביד, ה"שיעור ההפרשות לקר� ההשתלמות לעו
, להל� שיעור ההפרשות באחוזי� משכרו של העובד. ה שנחתמו מפע� לפע�"הקיבוציי� לעו

 : בהשוואה לקר� השתלמות רגילה

‰Ò"Î „È·ÚÓ „·ÂÚ Ô¯˜‰ ‚ÂÒ 

 ה" לעוקר� השתלמות 4.2% 8.4% 12.6%

 * קר� השתלמות רגילה 2.5% 7.5% 10.0%

2.6% 0.9% 1.7% ‰˘¯Ù‰ 

 .שיעור ההפרשה של רוב הקרנות הרגילות *

ה רשאי לצאת לשנת חופשה ללא תשלו� "ה שהשלי� שש שנות חיסכו� בקר� השתלמות לעו"עו
מות תנאי היציאה לשנת ההשתל. בכפו& לאישור מעסיקו, שתוקדש להשתלמות) ת" חל להל� (

בשנת ההשתלמות יקבל : כלהל�, וזכויותיו של המשתל� מפורטי� בתקנוני� ובתכניות של הקרנות
וכ� דמי , 12 משכרו החודשי האחרו� ברוטו66.66%מענק בשיעור , מדי חודש, ה מהקר�"עו

השתלמות עד גובה שכר הלימוד השנתי המקובל באוניברסיטאות באר# לתואר ראשו� לפי תכנית 
הקר� תשל� עבור העובד תשלומי� לביטוח הלאומי . ה"נית שאישרה הקר� לעולימודי� פרט

תשלומי� בגי� , בי� השאר, ה"כמו כ� תעביר הקר� לעו. ולרכישת זכויות פנסיה בגי� אותה שנה
 .דמי לידה ותגמול מילואי�, ביגוד, קצובת הבראה

__________________ 

הוא הסכ� קיבוצי , ) חוק הסכמי� קיבוציי��להל�  (�1957ז"תשיה, סכמי� קיבוציי�חוק העל פי   10
בעניני , הסכ� בי� מעביד או ארגו� מעבידי� לבי� ארגו� עובדי� שנעשה והוגש לרישו� לפי חוק זה"

זכויות וחובות של הארגוני� בעלי , יחסי עבודה, תנאי עבודה, תוקבלת אד� לעבודה או סיו� עבוד
 ." או בחלק מעניני� אלה,ההסכ�

עובדי , )ה" הסכ� קיבוצי עו�להל�  (77/96 נוסח משולב �לפי ההסכ� הקיבוצי לעובדי הוראה וחינו+   11
 בכל שלבי �מדריכי� ומפקחי� המדורגי� בדירוג עובדי הוראה , מנהלי�, גננות, הוראה ה� מורי�

 .החינו+
 לשבע �נית� להארי+ את תקופת החיסכו. �ובהתא� לשיעור המשרה הממוצע של כל תקופת החיסכ  12

 .בהתאמה, �88.88% ול�77.77%ולשמונה שני� והמענק גדל ל
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רגו� המורי� בבתי הספר א: 13ה מאוגדי� בשני איגודי� מקצועיי� המשמשי� ארגוני� יציגי�"עו
 הסתדרות  להל� (והסתדרות המורי� בישראל )  ארגו� המורי� להל� (יסודיי� ובמכללות  העל

 ). המורי�

נציגי המעסיקי� והממשלה . ה הוקמו בשיתו& האיגודי� המקצועיי�"שלוש קרנות ההשתלמות לעו
קר� )  "א:   (צית האחרתוהתאגיד המקצועי במח, מחזיקי� במחצית אחוזי השליטה בכל אחת מה�

) יסודיי�  קר� העל להל� " (במכללות ובסמינרי�, יסודיי� ההשתלמות למורי� בבתי הספר העל
 ; )ג" קר� מו להל� " (קר� השתלמות למורי� וגננות)  "ב(;    ע� ארגו� המורי�1963 הוקמה ב

ג וקר� "קר� מו). ת"קר� מו  להל� " (מורי סמינרי� ומפקחי�, קר� השתלמות למורי� תיכוניי�)  "ג(
הגו& המשמש המנהל .  ע� הסתדרות המורי�1965הוקמו בשנת )  קרנות ההסתדרות להל� (ת "מו

, למעט ניהול ההשקעות, ה"החל בשלב הגבייה ועד גמר התשלו� לעו, התפעולי של שלוש הקרנות
 ). המנהל התפעולי להל� (מ "הוא הבנק הבינלאומי הראשו� לישראל בע

קובע כי , ) חוק הפיקוח להל�  (2005 ה"התשס, )קופות גמל(יקוח על שירותי� פיננסיי� חוק הפ
ובהתא� לתנאי הרישיו� והכל , לא ינהל אד� קופת גמל אלא א� כ� נית� לו רישיו� חברה מנהלת"

ביטוח וחיסכו� , חוק הפיקוח מסמי" את הממונה על אג& שוק ההו�". א� לא נקבע אחרת בחוק זה
להעניק רישיו� לעסוק בניהול קופות גמל ולפקח על )  אג& שוק ההו� להל� (וצר במשרד הא

לקבוע את הקריטריוני� המחייבי� את החברה המבקשת רישיו� ולקבוע תנאי� נוספי� , פעילות�
 שנות� הממונה �הקרנות פועלות על פי רישיו).  העמיתי� להל� (לשמירה על זכויות חברי הקופה 

 . המתחדש מפע� לפע�,על אג& שוק ההו�

 חדלו הקרנות מלהיחשב 2011מינואר , לפי חוק הפיקוח ולפי הנחיית הממונה על אג& שוק ההו�
עגור חברה לניהול : "כלהל�, וניהול� בנאמנות עבר לידי החברות המנהלות, לתאגיד סטטוטורי

 למורי� קרנות השתלמות"; יסודיי� מנהלת את קר� העל" מ"קופות גמל וקרנות השתלמות בע
קר� השתלמות "ו; ת"מנהלת את קר� מו" מ"תיכוניי� מורי סמינרי� ומפקחי� חברה מנהלת בע

 ).  החברות המנהלות להל� (ג "מנהלת את קר� מו" מ"למורי� וגננות חברה מנהלת בע

ומעמד� המשפטי הוא של חברות מעורבות , אי� לה� הו� מניות, החברות המנהלות מוגבלות בערבות
 באספה הכללית שלה�מחצית או פחות מכוח ההצבעה , רות ממשלתיות מאחר שבפועלשאינ� חב

 2011מינואר . 14 בידי המדינהמצויות ,�הזכות למנות מחצית או פחות ממספר הדירקטורי� שלהוכ� 
עיקרי השינויי� והשפעותיה� על עמיתי הקרנות יפורטו (חלו שינויי� בתקנוני החברות והקרנות 

 ). השינוי המבניבפרק על , בהמש"

אופי חבריה ואלה שכשירי� להצטר& בתור , לכל חברה מנהלת יש תקנו� המגדיר את מטרותיה
, הדירקטוריו�, הכוללי� את האספה הכללית, כ� מגדיר התקנו� את מוסדות החברה. עמיתיה

קר� לכל , כמו כ�).  תקנו� החברה או תקנוני החברות להל� (הוועדות השונות ונושאי המשרה בה 
נוהלי היציאה לשנת השתלמות וכללי� למשיכת כספי , יש תקנו� המגדיר את תנאי ההפקדות לקר�

 ). תקנו� הקר� או תקנוני הקרנות להל�  (�החיסכו

 : 16)2011 (א" על הקרנות לשנת הלימודי� התשע15להל� נתוני� כלליי�

__________________ 

 לחוק ההסכמי� הקיבוציי� קובע שארגו� יציג של עובדי� לעניי� הסכ� קיבוצי כללי הוא ארגו� 4סעי"   13
 .הסכ�עובדי� שע� חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדי� מאורגני� שעליה� יחול ה

 .ראו להל�, �1975ה"התשל, חוק החברות הממשלתיות  14
לגבי ; למעט במקרי� שבה� יש שוני מהותי בהתנהלות�, בדוח זה הנתוני� מוצגי� לכלל הקרנות  15

 .מקרי� אלה הנתוני� מופיעי� בנפרד
, נו+יצוי� כי שנת הכספי� של הקרנות והחברות המנהלות מקבילה לשנת הלימודי� של מוסדות החי  16

בצמוד , לש� הבהירות, בדוח זה.  בספטמבר ומסתיימת בסו" אוגוסט בשנה שלאחריה�1שמתחילה ב
 .לציו� שנת הלימודי� צוינה השנה הלועזית
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ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ ÔÂ‚¯‡  

 Ô¯˜ÂÓ"˙  Ô¯˜ÂÓ"‚ ‰ Ô¯˜ÏÚ-ÈÈ„ÂÒÈÌ  

 )ח"באלפי ש(הו� הקר�  2,876,519 9,211,824 4,104,551

 עמיתי�החשבונות ' מס 40,918 109,479 43,420

 *תשואה נומינלית ברוטו 0.16% 0.14% 0.15%

 **)ארבע שני�(תשואה ממוצעת  4.36% 4.83% 4.95%

 )באחוזי� מהצבירה (ניהולהדמי  0.37% 0.20% 0.20%

 .י דמי ניהול ומדד המחירי� לצרכ�תשואה שנתית ללא ניכו *

 .2008�2011תשואה שנתית ממוצעת לכל אחת מהשני�  **

 16 א עמד על כ"נתוני הטבלה מראי� שס" ההו� של שלוש הקרנות בשנת הלימודי� התשע
 . 194,000 ומספר חשבונות העמיתי� באותה שנה עמד על כ, ח" שדמיליאר

ה והחברות המנהלות "קרנות ההשתלמות לעו, 1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 5(9לפי סעי& 
 פרס� מבקר המדינה דוח 1992בשנת . ה� גופי� מבוקרי� משו� שהממשלה משתתפת בהנהלת�

 פרס� דוח על קרנות השתלמות רגילות 2005ובשנת , 17ה"ביקורת על קרנות ההשתלמות לעו
 . 18שהמדינה שותפה בהנהלת�

שרד מבקר המדינה היבטי� שוני� הנוגעי� לקרנות  בדק מ2012אוגוסט  בחודשי� פברואר
  להל� ג� (בחברות המנהלות ובמשרד החינו" , הביקורת נערכה בשלוש הקרנות. ה"השתלמות לעו

, באג& שכר והסכמי עבודה,  באג& שוק ההו� בירורי השלמה נעשו במשרד האוצר ). המשרד
 . ו בירורי� אצל המנהל התפעולינעש, כמו כ�. במנהלת הגמלאות וברשות החברות הממשלתיות

 

 

 מימוש הזכאות לקר� השתלמות

רשתות חינו" וגופי חינו" , רשויות מקומיות, )משרד החינו"(ה מועסקי� על ידי הממשלה "עו
ה "ה קובעי� את תנאי שכר� של עו"ההסכמי� הקיבוציי� לעו).  הבעלויות להל� (פרטיי� 

. � ומועסקי� על ידי משרד החינו" וחלק מהבעלויותהמאוגדי� בהסתדרות המורי� ובארגו� המורי
ה להצטר& לקר� השתלמות ומפרטי� את אחוזי השכר "הסכמי� אלה קובעי� את זכות� של עו

 .שיפרישו העובד והמעביד לקר� ואת תנאי היציאה לשנת השתלמות

 קובעות ,) תקנות חינו" ממלכתי להל�  (1953 ד"התשי, )מוסדות מוכרי�(תקנות חינו" ממלכתי 
 אלא א� התמלאו תנאי� מפורטי� 19לגבי הבעלויות השונות כי מוסד חינו" לא יוכרז כמוסד מוכר

משכורות המורי� והעובדי� במוסד הוא לפי השעורי� והכללי� הנהוגי� במוסדות חינו" "ובה� ש
 ".רשמיי�

התנאי ,  ולפיו) נוהל משרד החינו" להל� ( נוהל 2009 על בסיס תקנות אלה פרס� משרד החינו" ב
הנהלי� , התקנות,  תק& ולהכרה במוסד החינוכי הוא עמידה בדרישות כל החוקי��לקיומו של רישיו

__________________ 

 ".קרנות השתלמות לעובדי הוראה"בנושא , )ÌÈ„Â‚È‡ ÁÂ„ )1992, ראו מבקר המדינה  17

, "ההשתלמות שהמדינה שותפה בהנהלת�קרנות "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„55·) 2005 , ראו מבקר המדינה  18
 . 61' עמ

 .ושאינו מוסד חינו+ רשמי, �1949ט"התש, כמשמעו בחוק לימוד חובה, מוסד חינו+ מוכר  19
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יודגש כי רק קיומו של רישיו� תק& מאפשר לבעלויות . ה" לתשלו� שכר לעו�והכללי� הרלוונטיי
 . לקבל תקציבי� ממשרד החינו"

תו" הקפדה יתרה על "את שכר� של העובדי� בנוהל משרד החינו" מפורטת חובת הבעלויות לשל� 
כ� מציי� הנוהל שעליה� ". חוקי המג� המסדירי� את תנאי העסקת� של העובדי� במדינת ישראל

ההוראות העוסקות בתנאי שכר המפורטות בהסכמי העבודה הקיבוציי� ] את[, לכל הפחות"לקיי� 
בנוהל מודגש שבעלי� ". ות חינו"הרלבנטיי� אשר חלי� על עובדי הוראה ועובדי שירותי� במוסד

לכל עובד כי אינו רשאי לוותר על זכות מהזכויות אשר נתונות לו על פי כל "על מוסד חינו" יבהיר 
 ". די� לרבות זכויות שנתונות לו בהתא� להסכמי� הקיבוציי� הרלבנטיי�

לתשלו� , ארבי� הש, התיקצוב כולל תשלומי� המיועדי�. משרד החינו" מתקצב את כלל הבעלויות
ה המועבר לבעלויות כולל בתוכו רכיב "כי תחשיב שכר עו, יצוי�. משכורות לעובדי הבעלויות

ראו להל� בפרק תקצוב ( משכרו 8.4%ה בשיעור של "הפרשת המעביד לקר� ההשתלמות של עו
 ). הבעלויות באמצעות משרד החינו"

ו� המפרט את תנאי השירות ה במשרד החינו" פרס� תקנ"הממונה על מחלקת תנאי שירות לעו
ה� עבור אלה המועסקי� על ידי משרד החינו" , )ה" תקנו� שירות עו להל� (ה "והשכר של כלל עו

, בי� השאר.  החינו" ולמגזרי� השוני�י תו" התייחסות לרובד ה המועסקי� בבעלויות "וה� עבור עו
פע� ומפורס� באתר התקנו� מתעדכ� מדי . ה לקר� השתלמות"התקנו� מפרט את זכויות עו

 .האינטרנט של משרד החינו"

לי� " פרסמו סג� החשב הכללי וסג� נציב שירות המדינה הנחיה לחשבי� ולסמנכ2011בפברואר 
אשר ִרעננה את ההנחיות , )ל" הנחיית החשכ להל� (למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה 

 לחוק 20סעי& "ה הודגש שלפי בהנחיי. הקיימות בתחו� הביטוח הפנסיוני וקרנות ההשתלמות
זכויות המוקנות לעובד בהוראות אישיות שבהסכ� קיבוצי אינ� ניתנות ': הסכמי� קיבוציי�

עובד אינו רשאי לוותר על זכותו להפקדת הפרשות מעסיק בקר� השתלמות , לפיכ". 'לוויתור
 ".עבורו

ת גמל לצור" הפקדת קופ... נקבעה בדי� או בהסכ�"לחוק הפיקוח קובע כי א� ) ב(20סעי& 
רשאי , על א& שניתנה לו הזדמנות לעשות כ�... והעובד לא בחר קופת גמל אחרת... תשלומי�

 ". כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת... המעביד להפקיד את התשלומי� האמורי� באותה קופה

ר� החוק מסמי" את המעביד להפריש לק, כלומר בנסיבות שבה� לא בחר העובד בקר� מסוימת
ה לא "ג� א� עו, ה המועסק אצלו לאחת הקרנות שבהסכ� הקיבוצי"ההשתלמות כספי� עבור עו

 . בחר בקר� מסוימת

ÂÚ Ï˘ Â˙ÂÎÊ"‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ Ï˘ ÌÈÈˆÂ·È˜ ÌÈÓÎÒ‰· ‰�‚ÂÚ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜Ï Û¯Ëˆ‰Ï ‰ .
ÂÚÏ ˙È�˜ÂÓ ÂÊ ˙ÂÎÊ"‰ ,ÂÚÂ ‰· ¯ÂÙÎÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ ˜ÈÒÚÓ‰"‰ÈÏÚ ¯˙ÂÂÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ ‰ . Â˙ÂÎÊ

ÂÚ Ï˘ ÂÊ"Î˘Á‰ ˙ÈÈÁ�‰· ‰�‚ÂÚ ‰˘ÂÓÈÓ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÏÂÚÙÏ ‰·ÂÁ‰Â ‰"ÂÚ È·‚Ï Ï" ‰
È˙ÎÏÓÓ ÍÂ�ÈÁ ˙Â�˜˙· ÔÎÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ,ÂÚ ˙Â¯È˘ ÔÂ�˜˙·" „¯˘Ó Ï‰Â�·Â ‰

‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ ÏÏÎ È·‚Ï ÍÂ�ÈÁ‰ . 

1. Â Ú"Í Â � È Á ‰  „ ¯ ˘ Ó ·  משרד מבקר המדינה בדק א� משרד החינו" מפריש לקר� :‰ 
 .ה המועסקי� אצלו במישרי�"שתלמות כספי� עבור עוהה



 ג63דוח שנתי  1096

ÂÚ ÏÎÏ˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ�"˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜Ï ˙È�˜ÂÓ ˙ÂÎÊ ‰ , ˙�˘· ¯È·Ú‰ ‡Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó
Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰" ·)2012 (Î ¯Â·Ú ˙Â�¯˜Ï „È·ÚÓ‰ ˙Â˘¯Ù‰ ˙‡-11,000ÂÚ " ‰)Î-10% 

ÂÚ ÏÏÎÓ"‰�˘ ‰˙Â‡· ˜ÈÒÚ‰˘ ‰20 .( 

לא "כי , 2012ר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי מנהל תחו� משכורות במשרד החינו" מס
 ]".ה"של עו[לדעתנו ומנסיונינו הרוב הוא בגי� אי ידיעה , אול�, בדקנו מה� הסיבות

 ¯Â·Ú ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙Â�¯˜Ï ˘È¯Ù‰ ‡Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ‰„·ÂÚ‰˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÚ Ï˘ ¯ÎÈ� ¯ÂÚÈ˘"ÂÈÂÎÊ· ˙Î˘Ó˙Ó ‰ÚÈ‚ÙÏ ‰Ó¯‚ Â„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì‰È˙

ÂÏ‡ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ ,�ÂÈÏÈÓ ˙Â‡ÓÏ ÚÈ‚‰ ¯·ÚÂ‰ ‡Ï˘ ¯·ËˆÓ‰ ÌÂÎÒ‰È 
ÌÈÏ˜˘21 .ÂÚ ÏÏÎ˘ È„Î ÏÂÚÙÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ" Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ÂÏ·˜È ˜ÈÒÚÓ ‡Â‰˘ ‰
Ô‡ÂÏÓ·. 

2. Â Ú  ˙ Ë È Ï ˜  Í È Ï ‰ ˙"Í Â � È Á ‰  „ ¯ ˘ Ó · אשר ניסתה לשפר , ל" הנחיית החשכ:‰ 
כל עובד "קבעה כי ,  בשירות המדינה בכל הנוגע לזכויותיה� הסוציאליותאת הלי" קליטת העובדי�

 מיוחדת תבהתייחסו". יידרש כתנאי לקבלתו לעבודה לאשר בכתב את קופות הגמל להפקדת כספי�
במועד קליטתו של עובד בשירות המדינה על העובד לבחור "לקר� ההשתלמות נקבע בהנחיה כי 

עובד לא יתחיל בשירות המדינה או ... יו ותשלומי מעבידוקר� השתלמות אליה יופקדו תשלומ
המערכות , עובד שלא יבחר בקר� השתלמות". במשרד חדש ללא בחירת קופת גמל וקר� השתלמות

יכלו משרדי הממשלה ) 2011פברואר (יצוי� שעד אותה העת . הממוחשבות יחסמו את קליטתו
 כל עוד לא בחרו   על פי שיוכ� הארגוני כמעבידי� להפקיד את כספי העובדי� בקרנות השתלמות

 . העובדי� את קר� ההשתלמות

וקליטתו תיעשה על , ה המועסק על ידי משרד החינו" ייקלט תחילה במוסד החינוכי שבו יעבוד"עו
ה כזה יתחיל "עו. ידי מנהל המוסד החינוכי או על ידי המפקח הכללי או המקצועי על המוסד

האחראי , ר בכתב של אג& בכיר לכוח אד� בהוראה במשרד החינו"בעבודתו רק לאחר שיקבל אישו
 .ה המועסקי� במשרד"לקליטת עו

הבדיקה העלתה כי . ה לעבודה במשרד החינו""משרד מבקר המדינה בדק את אופ� קליטת עו
א� ברצונ" להצטר& "ה מהמשרד במועד קליטתו מצוי� כי " שמקבל עו22בערכת המידע והטפסי�

עלי" לפנות אל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי ולהמציא תצלו� , בדי הוראהלקר� השתלמות לעו
הבנק מבצע , תעודת זהות ותלוש משכורת אחרו� ולבקש להצטר& לקר� השתלמות לעובדי הוראה

אל הערכה שנבדקה צורפו טופסי הצטרפות רק של קרנות ". את ההתקשרות ע� משרד החינו"
 . דכניי�וג� ה� היו מיושני� ולא ע, ההסתדרות

ורק לאחר קבלת תלוש , ה המעוניי� להצטר& לקר� השתלמות יתחיל בעבודתו"יוצא אפוא כי עו
 . המשכורת הראשו� הוא יוכל לפנות לסני& הבנק הבינלאומי כדי להירש� לקר�

__________________ 

 . ה" עו�106,800העסיק משרד החינו+ כ) 2012(ב "בשנת הלימודי� התשע  20

רד החינו+ משתכרי� שלפי נתוני מש,))2011(א " הצטרפו בתשע�1,300מה� רק כ(ה " עו�11,000כ  21
 .ח" מיליו� ש�70מפסידי� בכל שנה סכו� כולל של יותר מ, ח לחודש" ש�7,000בממוצע כ

 .2012ה עד יולי "נבדקה ערכת המידע שחולקה לעו  22
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‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó23Î˘Á‰ ˙ÈÈÁ�‰ „ÚÂÓÓ˘ " ¯‡Â¯·Ù· Ï2011 È�ÂÈ „ÚÂ 
2012 ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó· ÂËÏ˜� 2,739ÂÚ "‰ .‰Ê „ÚÂÓ·24 ,Ï-1,317 Ô¯˜ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì‰Ó 

˙ÂÓÏ˙˘‰ .Î˘Á‰ ˙ÈÈÁ�‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ" Û¯Ëˆ‰ Ì¯Ë· Â˙„Â·Ú· „·ÂÚ ÏÁÈ ‡Ï˘ Ï
˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜Ï , ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚÓ ˙ÈˆÁÓÎ)48% ( ÂÙ¯Âˆ ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙· ÂËÏ˜�˘

˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜Ï . 

 כי 2012 מנובמבר 25 למשרד מבקר המדינההחברות המנהלות של קרנות ההסתדרות מסרו בתשובת�
ג� בצרו& יזו� של עובדי� לקופות גמל ובכלל זה , בהיבטי� שוני�, ההסדר התחיקתי תומ""

לגזברות משרד ...  פנו החברות המנהלות2011בשנת "עוד הוסיפו החברות כי ". לקרנות השתלמות
שהינ� עובדי משרד החינו" ... החינו" ולמחוזותיו השוני� והצביעו על כ" שאלפי עובדי הוראה

בעקבות פנייה זו משרד החינו" לא ... בניגוד להוראות ההסכמי� הקיבוצי�, אינ� חברי� בקרנות
גורמי� במשרד החינו" הבהירו בעבר , זאת ועוד... פעל להפקדת כספי� עבור מורי� אלה לקרנות

מונע ...  מורי� עובדי המשרדכי חוסר האפשרות להבחי� בי� השיו" הארגוני של, לחברות המנהלות
כי בכל הנוגע לגננות ולמורי� , יצוי�. ממשרד החינו" להפקיד עבור� כספי� לקרנות באופ� יזו�

בבתי הספר היסודיי� ובחטיבות הביניי� אי� כל קושי להבנתנו לשיי" את העובדי� לקרנות 
 ".מסוימות ולהפקיד לה� כספי� בהתא�

שכורות כי בעקבות הביקורת ובמענה לפניית משרד מבקר  הודיע מנהל תחו� מ2012בדצמבר 
עובד "דהיינו , ה ללא בחירת קר� השתלמות"הנחתה חשבת משרד החינו" שלא לקלוט עו, המדינה

". ללא בחירה זו לא ייקלט למערכת השכר... הוראה יהיה חייב בעת כניסתו לבחור קר� השתלמות
 עובד הוראה אשר אי� לו קר� השתלמות ובו עוד הוסי& שהמשרד נער" להפצת מכתב אישי לכל
שאי� באפשרותו של העובד לוותר על זכותו "תצוי� הכדאיות לפתיחת קר� ההשתלמות וכ� יצוי� 

 הודיע משרד החינו" כי המשרד יפעל לאחר שתתקבל 2013בינואר ". לפתיחת קר� השתלמות
טתו של העובד ושנית� הכרעה משפטית שתקבע הא� ההצטרפות לקר� היא זכות התלויה בהחל

 .או שמדובר בזכות מוקנית שאינה ניתנת לוויתור, לוותר עליה

Î˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó-10% ÈÓÓ ˙ÈˆÁÓÎÂ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚÓ 
 ¯‡Â¯·ÙÓ Ì˙„Â·Ú ˙‡ ÂÏÁ‰˘2011 È�ÂÈ „ÚÂ 2012 , ÌÈÓÎÒ‰· ˙�‚ÂÚÓ‰ ˙ÂÎÊ Â˘ÓÈÓ ‡Ï

˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜Ï ˙ÂÙ¯Ëˆ‰Ï ÌÈÈˆÂ·È˜‰ .Ú ¯˙Ï‡Ï ËÂ˜�Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ .ÂÚ ˙ËÈÏ˜ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ˙Â�˘Ï ÂÈÏÚ" ÌÈÙÈÚÒ· ‰

 ˙ÈÈÁ�‰·Â ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· „ÓÂÚ ‡Â‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜Ï Ì˙ÂÙ¯Ëˆ‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰
Î˘Á‰"Ï .‰ÚÂ„È ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜Ï ˙ÂÙ¯Ëˆ‰‰ ¯·„· ˙ÂÎÊ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ , ‰¯Â¯·

‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ ÏÎ È·‚Ï ˙˘ÓÂÓÓÂ . 

3. Â Ú"˙ Â È Â Ï Ú · ·  משרד מבקר המדינה בדק א� הבעלויות השונות מפרישות כספי� :‰ 
לבקשת משרד מבקר המדינה מסרו ארבע . ה המועסקי� אצל�"לקר� השתלמות עבור כל עו

 : 26נתוני� לגביה�, ה"המעסיקות כל אחת מה� אלפי עו, בעלויות

__________________ 

 .לפי נתוני� שהתקבלו ממשרד החינו+  23

 . ל"כחצי שנה לאחר הנחיית החשכ, 2011ה האלה נקלטו מאז ספטמבר "רוב עו  24

 . ת המנהלות של קרנות ההסתדרות מסרו למשרד מבקר המדינה תשובה אחת אחודההחברו  25
 ב " ויתר הנתוני� מהתשע2012נתוני רשת עמל מנובמבר , )2011(א "נתוני החינו+ העצמאי מהתשע  26

)2012.( 
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ÂÚ ¯ÂÚÈ˘" ‡ÏÏ ‰
˜˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯ 

ÂÚ ¯ÙÒÓ" ‡ÏÏ ‰
˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜ 

ÂÚ ¯ÙÒÓ" ‰
ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ˙ÂÏÚ·‰ Ì˘ 

 *החינו+ העצמאי 12,583  2,731 21.7%

 מעיי� החינו+ התורני 3,518 188 5.3%

 אורט ישראל 3,763 555 14.7%

 רשת עמל 2,453 445 18.1%

17.6% 3,919 22,317 ‰Ò"Î

 .רשת בתי ספר לתלמידי� מהמגזר החרדי *

ה שהועסקו על "תוני הטבלה עולה שארבע הבעלויות לא הפרישו לקר� השתלמות עבור חלק מעומנ
 .יד�

מאז קבלת טיוטת " כי 2012ל החינו" העצמאי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר "מנכ
כי חלה , דוח מבקר המדינה הנחתי את האג& הרלוונטי במרכז החינו" העצמאי להורות לעובדי�

ל מרכז "מנכ". בה לחתו� על כל הטפסי� הרלוונטי� לצור" הצטרפות לקר� השתלמותעליה� חו
למרות מאמצי מעיי� " כי 2012מעיי� החינו" התורני מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

יש עובדי הוראה שאינ� מעונייני� בכ" מסיבות , החינו" שכל העובדי� יצורפו לקר� השתלמות
 ".וכלכליות) ישנה טענה שמדובר בקופה לא כשרה(ות הלכתיות שונות ובעיקר מסיב

פ תקנו� קר� ההשתלמות "ע" ש2012רשת אורט טענה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ההצטרפות לקר� הינה וולנטרית ואינה אוטומטית וכי על המורה המעוניי� להצטר& לקר� ... למורי�

� קר� ההשתלמות למורי� הובהר לנו כי אי� אפשרות בבדיקה שערכנו ע... למלא טופס הצטרפות
אנו מצייני� את זכות העובד להצטר& לקר� ההשתלמות בחוזה העבודה ... להצטרפות אוטומטית

אי� אנו רואי� כל פגיעה בזכויותיה� , מאחר וכ". וכ� מתזכרי� זאת בתלושי השכר אחת לחצי שנה
 ".של עובדי ההוראה המועסקי� בבעלותינו

 כי מדובר בזכות וולנטרית 2012ל טענה ג� היא בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר רשת עמ
הרשת ". נתונה לעול� בידי העובד"וכי לדעתה ההחלטה להצטר& לקר� השתלמות , של העובדי�

היא , עוד מסרה כי נוכח החשיבות שהיא מייחסת לנושא. תמכה את טענתה באסמכתאות שונות
נשלח מכתב פניה ", לדבריה. פרטיביות נוספות על מה שנעשה עד היו�החלה לנקוט פעולות או

המביא שוב לידיעת� את זכות� , לכל עובדי ההוראה ברשת עמל שטר� הצטרפו לקר� השתלמות
להצטר& לקר� השתלמות ובו ה� מתבקשי� שוב להסדיר באופ� מיידי את הלי" פתיחת הקר� ומילוי 

 היא ציינה 2013עמל למשרד מבקר המדינה מינואר בתשובה נוספת ששלחה רשת ". הטפסי�
וכי היא , ה לקרנות" עו54היא הסדירה את צירופ� של , שבעקבות פניית משרד מבקר המדינה

 . 2012ה נוספי� שהחלו את עבודת� בשנת " עו169פועלת לצירופ� של 

È‡ ÈÎ ˙ÂÈÂÏÚ·‰ ˙·Â˘˙Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-ÂÚ ˙ÂÙ¯Ëˆ‰"Ú¯Â‚ ‰�È‡ Ô¯˜Ï ‰ ˙
ÂÚ ÏÎ˘ È„Î ˙Âˆ¯Ó�· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÏÚ·‰ ˙·ÂÁÓ"˙‡Ê ‰˘ÚÈ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜Ï Û¯Ëˆ‰ Ì¯Ë˘ ‰ .

‰ÚÂ„È ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜Ï ˙ÂÙ¯Ëˆ‰‰ ¯·„· ˙ÂÎÊ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙ÂÈÂÏÚ·‰ ÏÚ , ˙˘ÓÂÓÓÂ ‰¯Â¯·
Ô„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ ÏÎ È·‚Ï . 

 

✯ 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·ÂÚ ÏÎÏ ¯È·Ú‰Ï ˙ÂÈÂÏÚ·‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰‡¯Â‰‰ È„
ÂÚÏÂ Ì‰· ‰„Â·ÚÏ ÌÈÏ·˜˙Ó‰" ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜Ï ÂÙ¯Âˆ Ì¯Ë ¯˘‡Â Ì‰· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰

ÂÚ Ï˘ ˙Â�¯˜· ‰�˘ ÏÎ· ÌÈ¯·ˆ�˘ ÌÈÚˆÂÓÓ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÏÚ ¯È‰·Â Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓ" ÈÏÚ· ‰
 ÌÈ�Â˘ ‰˜ÒÚ‰ È�Â˙�)˙Â‡Â˘˙‰ ·ÈÎ¯Ó ‡ÏÏ .( Ë¯ÂÙÓ· ÌÈ„·ÂÚÏ ¯È‰·‰Ï ÈÂ˘Ú ‰Ê Ú„ÈÓ

Â˙· ˙ÓÏ‚Ó ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙Â·Ë‰ ÂÏÈ‡ÂÊ ˙ÂÎÊ ‰Î . 

 ‰ÈÙÏ˘ ˙ÂÈÂÏÚ·‰ ˙�ÚË ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â‚Èˆ‰˘ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡‰ ˙‡Â ‰ÈÏÚ ¯˙ÂÂÏ ¯˘Ù‡˘ ˙È¯Ë�ÏÂÂ ˙ÂÎÊ ‡È‰ Ô¯˜Ï ˙ÂÙ¯Ëˆ‰‰ ,

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰ Ì‰Ó ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÏÎÏ ÚÈ„Â‰ÏÂ ÔÈÈ�Ú· ÚÈ¯Î‰Ï . ‰·Â˘˙·
 ¯‡Â�ÈÓ2013�ÂÓÓ‰ ¯ÒÓ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·‰ ˙‡ ÚˆÈ· Ì¯Ë ÈÎ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ , ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡ ÈÎÂ

˙ÂÎÊ‰ ÏÚ ¯Â˙ÈÂ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡ ‰ÏÚÈ ÈˆÂ·È˜ ÌÎÒ‰ ÁÂÒÈ�˘ Ú�Ó�‰ , ÏÎ ˜Â„·Ï ˘È ÍÎÈÙÏÂ
È�Ë¯Ù ÔÙÂ‡· ÌÎÒ‰ . 

 ˙È�Ë¯ÙÂ ˙ÏÏÂÎ ‰�ÈÁ·· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰˘È‚„Ó ÂÊ ‰·Â˘˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Á‡Î .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙¯Á‡ ËÏÁÂ‰ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ , „¯˘Ó ÏÚ

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ�‰‰Â ÌÈ˜Â˜ÈÁ‰ ÈÙÏ ‡˘Â�· ÏÙËÏ ˙ÂÈÂÏÚ·‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ , ¯·Â„Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ô‰Ó
¯Â˙ÈÂÂÏ ˙�˙È� ‰�È‡˘ „·ÂÚÏ ˙È�˜ÂÓ ˙ÂÎÊ· ,˙Â�¯˜Ï ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ ÏÏÎ ÛÂ¯ÈˆÏ ÏÂÚÙÏÂ. 

 

 הביקורות של משרד החינו�

ות חינו" או בעליה� חייבי� להגיש למנהלי המחוז מנהלי מוסד,  לתקנות חינו" ממלכתי5לפי סעי& 
בהתא� לתקנות קובע נוהל . במשרד החינו" דוחות על ההוצאות וההכנסות של המוסדות שבניהול�

 ההמשרד שעל חשבות המשרד לברר באמצעות נציג מטעמה א� הבעלות עומדת בהתחייבויותי
 . ה המועסקי� במוסדותיה"כלפי עו

ת חשבות משרד החינו" ביקורות בבעלויות השונות באמצעות משרדי  מבצע2009מדי שנה מאז 
. ביקורות אלה מבוצעות רק בחלק מהבעלויות, יצוי� שעל פי נתוני החשבות. רואי חשבו� חיצוניי�

 .בארבע הבעלויות שנזכרו לעיל וג� ברשויות המקומיות לא מבוצעות ביקורות, לדוגמה

ר בי� הוצאות השכר בבעלויות לבי� תקצוב המשרד הביקורת של חשבות המשרד בודקת את הפע
בבעלויות . וכ� היא בודקת א� הבעלויות הפרישו כספי� לקרנות פנסיה והשתלמות, למטרה זו

, 27או שנמצאי� ליקויי� בהפרשות לקרנות פנסיה והשתלמות, 20%שבה� מוצאת הביקורת פער של 
שלושת , באמצעות מדג� תלושי שכר בי� השאר  מבוצעת ביקורת נוספת שנבדקי� בה פרטנית 

 ).  ביקורת שכר להל� (פנסיה וקר� השתלמות , תשלומי שכר: הפרמטרי� האלה

ה את "המשרד מאפשר לבעלויות להחזיר לעו, במטרה לתק� את הליקויי� שנמצאו בביקורת השכר
או שאינה יכולה , בעלות שאינה משיבה כספי�).  השבה להל� (הכספי� שה� חייבות לה� 

).  קיזוז להל� (יקוזז הסכו� שלא השיבה מתו" התקציב השוט& של הבעלות במשרד , 28להשיב
שנקבעו לפי שיקול דעתה של (במצב ענייני� שבו העלתה ביקורת השכר ממצאי� מהותיי� 

.  מהכספי� שהיא מחויבת בה�50% של תיוקפא תקציב הבעלות עד השבה מינימלי, )החשבות
יישלח לבעלות ,  בשניי� משלושת הפרמטרי� שנבדקו50% ותר ממשחשפה הביקורת פער של י

בחתימת� של סג� החשב במשרד ושל מנהל האג& לחינו" מוכר שאינו רשמי , מכתב התראה
 . לביטול ההכרה בבעלות כמוסד מוכר, במשרד

__________________ 

 .ללא תלות בגובה ההפרשה  27
 .ה עזב את הבעלות"במקרי� שבה� עו  28
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 1,159 בוצעו בבעלויות 2011 2009מנתוני� שהתקבלו מחשבות משרד החינו" עולה כי בי� השני� 
 בעלויות בוצעו ביקורות 203 ב). 2010(ע " התש ) 2006(ו "ורות לגבי שנות הלימודי� התשסביק

 מהבעלויות שנבדקו היה חשש לכאורה שה� אינ� עומדות בחובת� 17% מכא� שלגבי כ, שכר
 . לתשלומי שכר והפרשות לקרנות פנסיה והשתלמות

משרד מבקר המדינה עולה כי יש מבדיקת ממצאי ביקורות השכר ומדוגמאות פרטניות שהועברו ל
מריכוז ממצאי ביקורות השכר . בעלויות שלא הפרישו כלל כספי� לקר� השתלמות עבור עובדיה�

: טר� הסתיי� הטיפול בנושא, עולה כי בשני שלישי� מהמקרי� שבה� ביצע המשרד ביקורות שכר
 בעלויות 40 לגבי כ. והמשרד לא קיזז מתקציב הבעלות, הבעלות לא תיקנה את הליקויי� שהתגלו

ורק באחדות מה� השיבה , עולה כי המשרד קיזז מתקציב הבעלות במרבית�, שהטיפול בה� הושל�
 . ה"הבעלות כספי� לעו

ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Úˆ·Ó˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ , ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰Â ˙ÂÓÂÊÈ ˙Â¯Â˜È· Ô‰·
Â‡ˆÓ�˘ ,ÈÂ·ÈÈÁ˙‰· ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ·‰ Ï˘ Ô˙„ÈÓÚ ˙‡ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ�ÂÚ ÈÙÏÎ Ô‰È˙Â"‰ .

‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÏÂ‡ ,ÂÚÓ ¯ÎÈ� ˜ÏÁ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙·˘‰Ï ÂÏÈ·Â‰ ‡Ï ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ" ‰
ÂÚ‚Ù�˘ .ÊÂÊÈ˜‰ ˙ÏÂÚÙ ,Ï˘ÓÏ ,ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÙÏÎ ˙ÂÏÚ·‰ ˙Â·ÈÂÁÓ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰„ÚÂ� ,

ÂÚÏ ˙ÂÏÚ·‰ ·ÂÁ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î ÂÊ ‰ÏÂÚÙ· ÔÈ‡ Í‡" Ô¯˜ ÈÙÒÎ Ì¯Â·Ú Â˘¯ÙÂ‰ ‡Ï˘ ‰
ÌÈÚÈ‚Ó‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰Ì‰Ï  .‰·˘‰ ˙ÂÏÚ·‰ ‰ÚˆÈ· Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ�· Ì‚ ,ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊ Â·˘ÂÁ" ‰

˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓÓ ‡ÏÂ ‰·˘‰‰ ÌÂÈÓ Ô¯˜· , ‰ÚÈ‚Ù‰ ‰¯˙Â� ÍÎ·Â
ÂÚ·"‰�Î ÏÚ ‰. 

 ˙Â¯Â˜È· ÍÂ¯ÚÈÂ ˙ÂÈÂÏÚ·· Úˆ·Ó ‡Â‰˘ ˙Â¯Â˜È·‰ ˙�ÂÎ˙Ó ˙‡ ·ÈÁ¯È ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
˙ÂÏÂ„‚‰ ˙ÂÈÂÏÚ·· Ì‚ ¯Î˘ ,¯· ‰Ê ÏÏÎ·˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘ . ÌÈÎ¯„ ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ „ÂÚ

ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊ˘ ÁÈË·‰Ï ˙�Ó ÏÚ ÊÂÊÈ˜Ï ıÂÁÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÙÒÂ�"Ô‡ÂÏÓ· Â¯Ó˘ÈÈ ‰ . 

 

 

 יציאה לשנת השתלמות

 זכאי  ה שהוא עמית באחת משלוש הקרנות שנזכרו וצבר בה שש שנות חיסכו� ויותר "עו . 1
על ) 2013(ג " התשע ) 2002(ב "ת הלימודי� התשסלהל� נתוני� לשנו. לצאת לשנת השתלמות

ועל אלה שמימשו זכאות זו )  הזכאי� להל� ( לצאת לשנת השתלמות 29מניי� העמיתי� שהיו זכאי�
 :כפי שהתקבלו מהמנהל התפעולי, ) המשתלמי� להל� (

__________________ 

, שהשלימו שש שנות חיסכו� וזכאי� בשנה זו לצאת לשנת השתלמותהרשימה כוללת את כל העמיתי�   29
 .או שהיו זכאי� לה בשני� קודמות ולא מימשו את זכאות�



 1101 משרד החינו+

 ÌÈÓÏ˙˘Ó‰ ¯ÂÚÈ˘ 
ÌÈ‡ÎÊ‰ ÏÏÎÓ ÌÈÓÏ˙˘Ó‰ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ 

 ב"תשסה 46,449 7,449 16.0%

 ג"תשסה 51,470 6,994 13.6%

 ד"תשסה 53,214 6,128 11.5%

 ה"תשסה 55,895 6,055 10.8%

 ו"תשסה 56,822 5,713 10.1%

 ז"תשסה 59,659 5,789 9.7%

 ח"תשסה 56,106 5,708 10.2%

 ט"תשסה 64,956 5,628 8.7%

 ע"תשה 59,794 5,000 8.4%

 א"תשעה 62,923 4,527 7.2%

 ב"תשעה 73,272 4,246 5.8%

 *ג"תשעה 74,358 3,643 4.9%

ייתכנו שינויי� מזעריי� במספר� ; התקבלו לאחר סיו� הביקורת) 2013(ג "נתוני שנת הלימודי� התשע *
 .של המשתלמי� בעקבות איחור בהשלמת תהלי+ הרישו�

א& על פי ,  במספר המשתלמי�50%  שני� חלה ירידה של כ12מניתוח הנתוני� עולה שבמרוצת 
 כ� עולה שבמהל" התקופה הייתה ירידה של .  במניי� הזכאי�60% שבמקביל חלה עלייה של כ

 משתלמי� 4.9%  ל2002 משתלמי� בשנת 16% מ( בשיעור המשתלמי� מס" הזכאי� 70% כ
 ).2013בשנת 

) 2013(ג "משרד מבקר המדינה בדק את נתוני הזכאי� ושיעור המשתלמי� בשנת הלימודי� התשע
הבדיקה העלתה . 30)1984(ד "תוני הזכאי� ושיעור המשתלמי� בשנת הלימודי� התשמבהשוואה לנ

 4,020 ירד מניי� המשתלמי� נומינלית מ, )74,358  ל8,755 מ (8.5שבעוד שמספר הזכאי� עלה פי 
 . ג" בהתשע3,643 ד ל"בהתשמ

 ):2013(ג "לשנת התשע) 1984(ד "להל� תרשי� שיעור המשתלמי� מכלל הזכאי� בי� התשמ

__________________ 

 . 12' עמ, 17ש "לעיל ה, )ÌÈ„Â‚È‡ ÁÂ„ ) 1992,הנתוני� הובאו במבקר המדינה  30
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יסודיי� למשרד  לי החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות ושל קר� העל" כתבו מנכ2012ביולי 
חלק מהעמיתי� חוששי� : מבקר המדינה כי הגורמי� העיקריי� למגמת הירידה האמורה ה� אלה

; שבתו� שנת ההשתלמות לא יוכלו לשוב לעבוד בתנאי� שהיו לה� קוד� היציאה להשתלמות
אופק  " הרפורמה במערכת החינו" ; בשלילה על ידי המעסיק בשל מחסור במורי�אחרי� נעני� 

הכשרת ; 31 גורמת לחלק גדול מהעמיתי� לשקול את כדאיות היציאה לשנת השתלמות " חדש
 . המורי� הנעשית בימינו לפני ההצטרפות למעגל ההוראה מספקת למערכת מורי� ברמה גבוהה

 2012 הוסיפה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר יסודיי� החברה המנהלת של קר� העל
הנטייה "ובה� , שקיימי� גורמי� חיצוניי� המשפיעי� על מספר העמיתי� היוצאי� לשנת השתלמות

לחסו" בעת משבר כלכלי או חוסר היכולת המעשית של מוסדות החינו" ומערכת החינו" לאפשר 
שו� שלעתי� הדבר עלול להוביל למחסור מ, ה לצאת להשתלמות בשנה מסוימת"למספר רב של עו

 ".'ה ובפרט במקצועות הוראה מבוקשי� בה� קיי� חוסר במורי� וכו"של עו

 הציג המנהל התפעולי את נתוני 2011בישיבת דירקטוריו� של קרנות ההסתדרות בנובמבר 
ירידה משמעותית בהיק& היוצאי� לשנת שבתו� "א והצביע על "המשתלמי� לשנת התשע

נתוני� אלה הינ� מקור לדאגה שכ� ה� יכולי� "אחד מחברי הדירקטוריו� העיר ש]". תהשתלמו[
יש למצוא דרכי� לעודד "ר הקר� דאז העיר כי "יו". להוות כלי ניגוח שיתקו& את יחודיות הקר�

מורי� לצאת לשנת שבתו� ה� על ידי מציאת דרכי� לשדרוג חבילת ההטבות וה� בתחו� של שימור 
 ".ק הקרנותהעמיתי� ושיוו

ÂÚ ¯ÂÚÈ˘· ˙Î˘Ó˙Ó‰ ‰„È¯È‰ ˙ÚÙÂ˙" ¯·„· ˜ÙÒ ‰ÏÚÓ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘Ï ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ‰
 ˙Â�¯˜‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰Â È¯Â˜Ó‰ Ô„ÚÈ ˘ÂÓÈÓ-ÂÚ ˙‡ÈˆÈ "˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘Ï ‰ . „¯˘Ó ÏÚ

ÂÊ ‰ÚÙÂ˙Ï Ì˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ÌÈ¯ÂÓ‰ È‚Èˆ� ÏÚÂ ÍÂ�ÈÁ‰ , ÏÂ˜˘ÏÂ ‰˙Â�˘Ï Ô˙È� „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï
ÓÏ˙˘‰ ˙�˘Ï ‰‡ÈˆÈ „Â„ÈÚÏ ÌÈÎ¯„ÂÚ ·¯˜· ˙Â"‰. 

__________________ 

, שנת ההשתלמותא� העמית אינו עובד שליש משרה ב, "אופק חדש"בהסכ� ) ב)(א)(5)(ג(38לפי סעי"   31
 .תוכר שנת ההשתלמות רק כחצי משרה לצור+ קידו� בדרגה
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בתשובת החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות למשרד מבקר המדינה נמסר שה� מצטרפות 
להמלצת המבקר כי על משרד החינו" ונציגי המורי� לית� דעת� לירידה המסתמנת בהיק& המורי� "

 ".היוצאי� להשתלמות

 

 

 משיכת כספי החיסכו�

היא לממ� , שג� עולה מתקנוני הקרנותכפי , ה"עיקר מטרת� של קרנות ההשתלמות לעו .1
אול� בתנאי� מסוימי� הקרנות מאפשרות לעמיתיה� למשו" את הכספי� . לעמיתי� שנת השתלמות

 . ובלבד שהשלימו לפחות שש שנות חיסכו� מאז ההפקדה הראשונה, שנצברו

יעור בש, בכל משיכת כספי� יקבל העמית את מלוא החלק שהפריש משכרו, על פי תקנוני הקרנות
 8.4%בשיעור של (א" לא בכל משיכה הוא יקבל את מלוא החלק שהפריש המעביד . 4.2%של 

וכ� , בטבלה שלהל� מפורטי� המצבי� שבה� מותר לעובד למשו" את כספו מהקר�). משכרו
 : האחוזי� שיקבל ממרכיב כספי המעביד שהופרשו עבורו

„È·ÚÓ‰ ÈÙÒÎ ·ÈÎ¯ÓÓ ¯ÂÚÈ˘‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ ˙·ÈÒ 

  לגמלאותיציאה 100%

 פטירה 100%

 55מגיל  89%

  יצא בעבר לשנת השתלמות,50מגיל  89%

 פוטר מעבודתו 89%

 הפסיק לעבוד בהוראה 89%

 עבר לתפקיד מינהלי או נבחר ציבור 89%

 *מצב רפואי או כלכלי באישור ועדת חריגי� 89%

 .יפורט בהמש+ *

 מס" הפרשות 11%, ירה או יציאה לגמלאות למעט מקרי פט ברוב המקרי� , על פי תקנוני הקרנות
 . 32המעביד אינ� מועברי� לעמיתי� אלא נותרי� בידי הקרנות

ה היא "הפרשת המעביד לקר� השתלמות לעו: ה הוא כדלקמ�" מכספי עו11%ההסבר לגריעת 
תוספת זו של ; 7.5%העומדת על ,  גבוהה מההפרשה לקר� השתלמות רגילה  8.4%בשיעור של 

בכלל , יצוי� שחיסכו� העמית. נועדה למימו� שנת ההשתלמות) 8.4% מס" 11% וה כהמהו (0.9%
. 33ייתכ� שאינו מאפשר מימו� במידה מספקת של שנת השתלמות, זה הפרשות מרכיב כספי המעביד

, לכאורה הוא אינו זכאי לה,  ואינו יוצא לשנת השתלמות�ה מוש" את כספי החיסכו"בשעה שעו
 .ובמקרה פטירה יקבלו יורשיו את התוספת, שהאלא א� הגיע לגיל פרי

__________________ 

 .ראו להל� בפרק על חישוב העוד" הכספי  32

 .ראו להל� בפרק על נוסחת היציאה לשנת השתלמות  33
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על המשתלמי� ועל מניי� העמיתי� שמשכו את , בטבלה שלהל� מרוכזי� נתוני� על הזכאי� .2
בחלוקה לפי שנות , ) המושכי� להל� ( ממרכיב כספי המעביד 89% בשיעור של �כספי החיסכו

 ):2011(א " התשע ) 2006(ו "הלימודי� התשס

 ÌÈÎ˘ÂÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ 
ÌÈ‡ÎÊ‰ ÏÏÎÓ  ÌÈÎ˘ÂÓ‰ ¯ÙÒÓ)89%( ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ 

 ו"תשסה 56,822 10,428 18.4%

 ז"תשסה 59,659 10,633 17.8%

 ח"תשסה 56,106 11,383 20.3%

 ט"תשסה 64,956 11,049 17.0%

 ע "תשה 59,794 10,528 17.6%

 א"תשעה 62,923 12,503 19.9%

 ו" כספיה� שנצברו בקרנות במהל" השני� התשסמהנתוני� עולה שמספר העמיתי� שמשכו את
 30% תופעה זו מתרחשת במקביל למגמת ירידה של כ.  מכלל הזכאי�20% א הוא כ"התשע

 .בשיעור המשתלמי� מכלל הזכאי� בשני� אלה

 ˙Â�¯˜‰ Ï˘ Ô„ÂÚÈÈ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ·Á¯˙‰ ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó·- È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Ú‰ 
‰‡¯Â‰‰ ,ÂÙ· Ô‰· ‰˘Ú�˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ·Ï ÏÚ-ÔÂÎÒÈÁ ˙È�Î˙  .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,

 Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰�ÈÁ· ˙¯‚ÒÓ· ÂÊ ‰Ó‚Ó ÔÂÁ·Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙‡Ê‰ ˙�ÂÎ˙Ó· ˙Â�¯˜‰ ˙ÂÏ‰�˙‰ . 

 עמיתי� את כספי 16,426א משכו "מנתוני קרנות ההשתלמות עולה שבשנת הלימודי� התשע .3
ולפיכ" ה� או , יצאו לגמלאות או נפטרו)  עמיתי�3,923( מה� 24% כ. החיסכו� שהצטברו לזכות�

 12,503 שה� 76% כ, כל יתר העמיתי�.  מ� הכספי� שהפריש עבור� המעביד100%שאריה� קיבלו 
הטבלה שלהל� מפרטת את שיעור המושכי� ואת סכומי .  מהפרשת המעביד89%קיבלו רק , איש

 : 34המשיכה בחלוקה לקרנות ההשתלמות של עמיתי� אלו

Ò ˙ÂÎÈ˘Ó‰ ÌÂÎ)˘ ÈÙÏ‡·"Á( ÒÓ ' ÌÈÎ˘ÂÓ‰)89%( Ô¯˜‰ Ì˘ 

 יסודיי��העל 2,269 116,065

 ג"מו 7,632 365,805

 ת"מו 2,602 136,438

618,308 12,503 ‰Ò"Î

מנתוני� שהעביר המנהל . ח בפועל" מיליו� ש618  כ2011על פי הטבלה שולמו למושכי� בשנת 
 665 � שצברו הקרנות לעמיתי� אלה עמד על כהתפעולי למשרד מבקר המדינה עולה שהסכו

__________________ 

34
 . הנתוני� נלקחו מדוחות הדירקטוריוני� של שלוש הקרנות  
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 מיליו� 47 העומד על כ, שהוא העוד& של מרכיב כספי המעביד, מכא� שההפרש. ח"מיליו� ש
 .נותר בידי הקרנות, 35ח"ש

˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú ˙Â�¯˜· ÌÈ¯·ˆ� ‰�˘ È„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ·Èˆ˜˙Ó Á
 È¯˜ÈÚ‰ „ÚÈÏ Ì˜ÏÁ· ˜¯ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Â˘¯ÙÂ‰ ÂÓ˘Ï˘- Ï˘ Ì˙‡ÈˆÈ ÔÂÓÈÓ 

ÂÚ"˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘Ï ‰. 

מ� הבדיקה עלה שבקרנות אלו .  נעשתה בדיקה אקטוארית לקרנות ההסתדרות2006יצוי� כי בשנת 
האקטואר הציג לחברי . ה שיוצא לשנת השתלמות"נוצר גירעו� מובנה של משכורת אחת בגי� כל עו

 יהיה גדול פי 36לפי הנוסחה נדרש שמספר המושכי�. עו�הדירקטוריו� את נוסחת האיזו� לכיסוי הגיר
 מהסכו� 37.6%והסכו� המיועד עבור שנת השתלמות לא יעלה על ,  ממספר המשתלמי�2.66

 . המיועד למשיכה באותה שנה

 Ô¯˜‰Ó ÌÙÒÎ ˙¯˙È ˙‡ ÂÎ˘ÓÈ˘ ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘ Ï„‚È˘ ÏÎÎ˘ ‰ÏÂÚ ¯‡ÂË˜‡‰ ÁÂ„ È�Â˙�Ó
ÌÈÓÏ˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓÏ ÒÁÈ· , ¯Ó˘ÈÈ ÍÎ˙Â�¯˜‰ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÊÈ‡‰ , ˙ÎÈ˘Ó ÏÎ˘ ¯Á‡Ó

 ‰˙ÙÂ˜· ‰¯È˙ÂÓ Ô¯˜‰Ó ˙ÈÓÚ Ï˘ ÌÈÙÒÎ11%„È·ÚÓ‰ ˙Â˘¯Ù‰Ó  . 

 מסר חשב משרד החינו" למשרד מבקר המדינה שתוספת ההפרשה לקרנות 2012באפריל 
מיועדת למימו� ,  ממרכיב כספי המעביד11%שהיא כאמור ,  למגזר ההוראהותההשתלמות הייחודי

התוספת שייכת , ה מוש" כספי� ואינו יוצא לשנת השתלמות"א� עו, לדבריו. נת ההשתלמותעלות ש
א" (הקרנות אמורות להחזיר תוספת זו למשרד במסגרת ההתחשבנויות ההדדיות . למשרד החינו"

 מסר משרד החינו" 2012בתשובתו מנובמבר ). והכספי� נותרי� בידי הקרנות, דבר זה לא נעשה
הכספי� לא מוחזרי� מאחר ולא נאמר בשו� , ]החינו"[ לחזור למשרד אמור... העוד&"ש

לדעתנו יש להורות לקר� ההשתלמות על ידי הגו& המוסמ" . תקנה שיש להחזיר� למשרד/הוראה
 ".שוק ההו� על ההחזרי� העודפי� בזמ� משיכת הכספי� על ידי העמיתי�] אג&[כגו� 

בת� למשרד מבקר המדינה כי ה� דוחות את החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות מסרו בתשו
 נועדה 0.9%מאחר שתוספת הפרשות המעביד לקרנות בשיעור "טענתו של חשב משרד החינו" 

". מלכתחילה לממ� את השתלמות� של המורי� והותרתה ברשות הקרנות מגשימה מטרה זו
יס מנגנו� האיזו� הותרת הכספי� ברשות הקרנות בעת משיכת כספי� על ידי עמית היא בס, לטענת�

 . האקטוארי המובנה בקרנות

תוספת ההפרשה לקרנות " כי 2012משרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
' פרמיה'מהווה מעי� ,  מהפרשות המעביד11%המהווה , ההשתלמות היחודיות למגזר ההוראה

 לכ" שלא כל העמיתי� ,בי� היתר, בשי� לב, לצור" מימו� שנת השתלמות למשתלמי� בפועל
 ". מממשי� את זכות� לצאת לשנת השתלמות

 ÍÈ¯ˆ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯˙È ‡˘Â� ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙�˘Ï ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ¯ÂÚÈ˘· ˙Î˘Ó˙Ó‰ ‰„È¯È‰ ˙Ó‚Ó· ·˘Á˙‰· ÔÁ·È‰Ï , ˙ÓÂÚÏ

ÂÚ Ï˘ È˙ÂÚÓ˘Ó‰ ¯ÂÚÈ˘‰"ÔÂÎÒÈÁ‰ ÈÙÒÎ ˙‡ ÌÈÎ˘ÂÓ‰ ‰. 

__________________ 

 .ה" משכר עו0.9%המהווי� , )8.4%( ממרכיב כספי המעביד 11%סכו� של   35
 ).אינ� מהפורשי� לגמלאות ואינ� משארי הנפטרי�( ממרכיב כספי המעביד 89%המקבלי�   36
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˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , ˙È�Î˙ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜ ,Â¯·ˆ� ‰Ó˘Ï˘ ˙ÈÏÎ˙Ï ÌÈ˘Ó˘Ó Ì�È‡˘ ÌÈÙÒÎ‰ „ÓÚÓ ˙‡ ˙Â·¯Ï .

˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú ˙Â�¯˜‰ È„È· Â¯˙ÂÂÈ ‰�˘ ÏÎ·˘ ÈÂ‡¯ Ì‡ ÚÂ·˜Ï ˘È ÂÊ ‰�ÈÁ· ÌÂ˙·" Á
· Ì¯Â˜Ó˘-11%„È·ÚÓ‰ ÈÙÒÎ ·ÈÎ¯ÓÓ  ,Â‡¯˘ Â‡‰�È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï È ,

ÂÚÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÂÏ·‚Ó·"‰. 

 

 ועדת החריגי� למשיכת כספי החיסכו�

. עמית המעוניי� למשו" את כספי החיסכו� שנצברו לזכותו מגיש בקשה למנהל התפעולי של הקרנות
 את כספו בהתא� לסכו� הזכאות הוא יקבל, כשהעמית עומד בתנאי� המאפשרי� לו משיכת כספי�

או אינה נכללת בתנאי� , א� בקשת העמית נובעת ממצבו הרפואי או הכלכלי. שבתקנו� הקר�
המנהל התפעולי מעביר את הבקשה לדיו� בוועדות החריגי� של , המאפשרי� משיכת כספי�

 .החברות המנהלות

. ל הקר�"ר הדירקטוריו� ומנכ"חברי ועדת החריגי� בחברות המנהלות את קרנות ההסתדרות ה� יו
הוועדות מוסמכות לאשר . ל החברה והמזכיר ה� חברי ועדת החריגי�"יסודיי� מנכ בקר� העל

אלה , בקשות למשיכה על פי אמות מידה הנוגעות למצבו הרפואי או הכלכלי של המבקש
 .שהדירקטוריוני� אישרו

כ" .  השונות הקשורות למבקשאמות המידה שאישרו הדירקטוריוני� דנות בי� השאר בנסיבות
ה שיש לו "כגו� עו, מצבו המשפחתי מחייב הוצאות חריגות; למבקש חשבונות בנק מוגבלי�, למשל

יתרת חובה חריגה בחשבונות הבנק שלו בגובה שתי משכורות ומעלה ; יותר מארבעה ילדי�
הוצאות ; פועלהליכי הוצאה ל; יתרת הלוואות בהיקפי� גדולי�; הנמשכת לפחות שלושה חודשי�

 .נכות רפואית תפקודית המגבילה את תפקודו ואת כושר השתכרותו; רפואיות חריגות

 העמיתי� שמשכו את כספ� 10,234מנתוני� שהתקבלו מקרנות ההסתדרות עולה כי כרבע מכלל 
 . נדרשו לפנות לאישור ועדת החריגי�37א"בשנת התשע

 הוגשו לה 31.8.1138 2.10.10עלתה שבי� בדיקת החלטות ועדת החריגי� של קרנות ההסתדרות ה
 11%במקרי� אלו נשארו בקרנות , כאמור.  בקשות2,643דהיינו , 95%מה� אושרו ,  בקשות2,788

 . מהכספי� שהפרישו המעבידי�

ÏÚ‰ Ô¯˜· ‰ÓÂ„ ‰˜È„· ‰ÚˆÂ· ‡Ï˘ ÔÈÂˆÈ- ˙‡ ÊÎÂ¯Ó· ˙„Ú˙Ó ‰�È‡ Ô¯˜‰˘ ¯Á‡Ó ÌÈÈ„ÂÒÈ
 ˙„ÚÂÂ· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡Â ˙ÂÈ�Ù‰ÌÈ‚È¯Á‰ . ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÏÚ‰ Ô¯˜ Ï˘ ˙Ï‰�Ó‰- ‰Ï‰�‰‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ ˙Ú‚Ù� ‰Ï‡Î ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ¯„ÚÈ‰·˘ ÌÈÈ„ÂÒÈ
ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ¯˜·ÏÂ Á˜ÙÏ. 

בשי� לב להערת "יסודיי� ש בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה החברה המנהלת של קר� העל
את נושא הבקרה ולוודא שבישיבות הדירקטוריו� יוצגו דוחות בכוונת החברה להרחיב , הביקורת

 ".המתארי� את נתוני משיכות הכספי�

__________________ 

 .89%משיכה במסלול   37
 שלגביו לא היו נתוני� 2010למעט חודש ספטמבר , א"התקופה מקבילה לשנת הלימודי� התשע  38

 .בקרנות
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ÂÚ" ˙‡ ˙Â„ÙÏ ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÏÎ ·¯˜· „ÈÁÈ‰ ¯Ê‚Ó‰ Ì‰ ‰
„·Ï· Â�Âˆ¯ ÈÙ ÏÚ ÌÈ�˘ ˘˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜· ÂÈ˙Â�ÂÎÒÁ ; ÌÈ˘¯„� Ì‰

ÏÂ ÌÈ‚È¯Á ˙„ÚÂÂÏ ˙Â�ÙÏ‰˘˜ È‡ÂÙ¯ Â‡ ÈÙÒÎ ·ˆÓ ÁÈÎÂ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,
˙ÂÓÏ˙˘‰Ï ‰‡ÈˆÈ‰ ˙Ó‚Ó ·˜Ú , „¯˘ÓÂ ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ ÛÂ˙È˘· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ

˙Â�¯˜‰ ÔÓ ÌÈÙÒÎ‰ ˙ÎÈ˘Ó ÈÏ‰Â� ˙‡ ¯‡˘‰ ÔÈ· ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ . 

 הנושא נמצא בבחינה, נוכח הערות המבקר"משרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 
יבחנו תו" היוועצות ע� משרד "החברות המנהלות מסרו בתשובת� כי ה� ". של הגורמי� המקצועיי�

 ". החינו" והסתדרות המורי� את המגבלות הקיימות על משיכת כספי� על ידי עמיתי הקרנות

 

 

 השפעות השינוי המבני על עמיתי הקרנות

ולא תהיה ,  בידי חברה מנהלתכל אחת מקרנות ההשתלמות תנוהל בנאמנות, לפי חוק הפיקוח
בה� שינוי מבנה הפעילות של קרנות ,  נועד לאפשר הסדרת נושאי� מסוימי�39החוק. תאגיד

בי� נכסי הגו& המנהל לנכסי , משפטית ומעשית, ההשתלמות באמצעות יצירת הפרדה ראויה
 . החברה המנהלת נועדה לשמש נאמ� לכספי העמיתי� המופקדי� בקר�. החוסכי�

 לאג& 2007ה בשנת "פנו שלוש קרנות ההשתלמות לעו, וק ובהתא� לדרישת אג& שוק ההו�לפי הח
 אישרו האספות הכלליות והדירקטוריוני� 2010 2007בשני� . שוק ההו� בבקשה לאשר שינוי מבני

של הקרנות את תהלי" השינוי ואת התקנוני� החדשי� של החברות המנהלות ושל קרנות 
והוא נכנס ,  אישר אג& שוק ההו� את השינוי המבני בשלוש הקרנות2010בנובמבר . ההשתלמות

 ). מועד השינוי המבני להל�  (1.1.11 לתוקפו ב

נכסיה� , החל ממועד השינוי המבני בוצעה הפרדה חשבונאית ומשפטית בי� החברות המנהלות
י הקרנות בוצעו בתקנונ, כמו כ�. �הנכסיה� והתחייבויותי, לבי� קרנות ההשתלמות, �הוהתחייבויותי

 .כמה שינויי� מהותיי� בעלי השפעה על פעילותיה� ועל הזכויות והכספי� של העמיתי�

 

 ההודעות לעמיתי� על שינוי שיטת חישוב התשואה השנתית

הודעות ;  הודיעו הקרנות לעמיתי� לראשונה על הכוונה לבצע שינוי מבני2010בסו& נובמבר 
פורסמו הודעות בדבר השינוי המבני באתרי , כמו כ�. מו לאחר יישו2011נוספות נשלחו במהל" 

 . האינטרנט של החברות המנהלות

 צמוד 4%קוד� לשינוי המבני קיבלו העמיתי� תשואה שנתית קבועה על חסכונותיה� בשיעור של 
כספי חסכונות העמיתי� משוערכי� בהתא� לתשואת , ממועד השינוי המבני. למדד המחירי� לצרכ�

מכא� שחיסכו� העמית יהיה מותנה . ולפיכ" התשואה אינה קבועה, ההשקעותהשוק של תיק 
 .בביצועיו של מנהל ההשקעות של החברה המנהלת בשוק ההו�

בגו& ההודעה ציינו ". ביצוע שינוי מבני" נשלחה לעמיתי� הודעה על 2010בסו& נובמבר , כאמור
חשבונות העמיתי� ישוערכו , צרעל פי הנחיות אג& שוק ההו� במשרד האו"החברות המנהלות כי 

יצוי� כי באתר  ".1.1.11בהתא� לתשואת תיק ההשקעות של הקר� ובניכוי דמי ניהול החל מיו� 
 . הכוללי� את השינוי בשיטת התשואה, האינטרנט של הקרנות פורטו התקנוני� החדשי�

__________________ 

 .כפי שפורט בתזכיר החוק  39
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‚Â‰� ‰˙ÈÈ‰˘ ‰ÚÂ·˜‰ ‰‡Â˘˙‰ ˙ËÈ˘ Ï˘ ÈÂ�È˘ ÌÂ˘Ó ˘È ÍÎ· ÈÎ ‰�ÈÈˆ ‡Ï ‰Ú„Â‰‰ „Ú ‰
˙Ú‰ ‰˙Â‡ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÈÎ ·˙Î� ‰Ú„Â‰‰ ÛÂ‚·"ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ... ‡ÏÂ ÈÂ�È˘ ‡ÏÏ Â¯‡˘ÈÈ

 ÂÚ‚ÙÈ-ÔÂÎÒÈÁ‰Â ˙Â˘¯Ù‰‰ È¯ÂÚÈ˘· ‰ÚÈ‚Ù ÔÈ‡Â ÈÂ�È˘ ÔÈ‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â  ." 

, באות� ימי�"יסודיי� ש בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה החברה המנהלת של קר� העל
לא היה , במצב זה. ל פעולות נוספות שהיו כרוכות בשינוי המבנינדרשה הקר� לבצע סדרה ארוכה ש

עוד מסרה ". זמ� הול� כדי להכי� את נוסח ההודעה וצרי" היה להכינה באילוצי דוחק זמ�
 ". הייתה מציאות מורכבת ודוחקת... המציאות שהייתה בעת שהוכנו וניתנו ההודעות"ש

על א& שהזכות ,  ההודעה לעמיתי� נשלחהמשרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי
אול� מאחר שבפועל נהגו הקרנות לתת . לתשואה קבועה לא עוגנה מעול� בתקנוני הקרנות

נשלחה הודעה לעמיתי� על מעבר ,  בעד הפקדותיה�4%לעמיתי� תשואה שנתית קבועה של 
 . לתשואת שוק על פי דרישות אג& שוק ההו�

נית� ,  לאחר ביצוע השינוי2011ו כאמור הקרנות לעמיתי� בשנת כי בהודעות נוספות ששלח, יצוי�
לרבות הסבר בנוגע לתשואה שהייתה לפני השינוי , הסבר בהיר ומפורט יותר בנוגע לעיקרי השינוי

השינויי� שנעשו אינ� "אול� ג� בחלק מהודעות אלה נכתב כי . ולתשואה שתתקבל בעקבותיו
 ".החיסכו�... פוגעי� בשיעורי

התביעה עסקה בהפסד כספי שנגר� .  הגישה עובדת הוראה תביעה נגד אחת הקרנות2011 בדצמבר
התובעת ביקשה מבית המשפט . עקב המעבר מתשואה קבועה לתשואת תיק השקעות, לטענתה, לה

 .  לא קיבל בית המשפט החלטה בנושא2013עד ינואר . לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית

 ÔÈÈ�Ú· ˙Â¯ÓÒÓ ÚÂ·˜Ï ‡Ï·¯·Ú· ‰˘Ú�˘ ‰Ó È·‚ÏÂ „ÓÂÚÂ ÈÂÏ˙‰ ÍÈÏ‰· ÔÂ„�‰ , ÈÎ ÈÂ‡¯
˙Â�¯˜‰ È‡�˙· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ�È˘ ÚÂˆÈ· Ì„Â˜ ÍÏÈ‡Â ‰˙ÚÓ , ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú˘

ÌÈ˙ÈÓÚ‰ Ï˘ Ì‰È˙Â�ÂÎÒÁ ,‰¯Â¯· ‰¯Âˆ· ÌÈ˙ÈÓÚÏ ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ Â¯È‰·È , ˙˘¯ÂÙÓ
Ì‰È˙Â�ÂÎÒÁ ÏÚ ˙È¯˘Ù‡‰ Â˙ÚÙ˘‰ ˙‡Â ÈÂ�È˘‰ ˙Â‰Ó ˙‡ ˙ËÏÂ·Â .¯‰·‰ ¯˘Ù‡˙ ÂÊ ‰

 ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ÔÂÂ‚Ó ÈÙÏ Ì‰È˙Â�ÂÎÒÁ ¯·„· ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÌÈ˙ÈÓÚÏ
Ì‰È�ÙÏ .Â¯Ó˘ÈÈ ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‡„ÂÂÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ ÏÚ . 

 

 תנאי ההצטרפות למסלול חיסכו� מסוי�

סכו� חדשי� למסלול לאחר ביצוע השינוי המבני פעלו החברות המנהלות להוספת מסלולי חי
 .שהוא סולידי יותר מהמסלול הכללי, )ח" אג להל� (ובכלל זה מסלול איגרות חוב , 40הכללי

פתיחת מסלול , ת"ג ומו"מו,  אישרו החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות2011באוגוסט 
 החברה המנהלת של קר�. ובדצמבר קיבלו את אישור אג& שוק ההו� למסלול זה, ח"המשקיע באג

.  את פתיחת המסלול ופנתה לאג& שוק ההו� לקבלת אישורו2012יסודיי� אישרה במר#  העל
 . טר� קיבלה הקר� אישור למסלול זה2013בפברואר 

 : ח א� הוא עומד באחד מהתנאי� האלה"עמית של קרנות ההסתדרות יכול להצטר& למסלול אג

 ולזכותו שני מחזורי 50 הוא ב� יותר מ)  ב(;    ויצא בעבר לשנת השתלמות50 הוא ב� יותר מ)  א(
ה לחסו" במסלול בעל "תנאי� אלו יוצרי� מגבלה לעו. הוא פרש לגמלאות)  ג(;   חיסכו� מלאי�

ח אינו יכול לצאת לשנת השתלמות מהכספי� "יצוי� כי עמית שמצטר& למסלול אג. סיכו� נמו"

__________________ 

 .ספי העמיתי� בעיקר בשוק ההו� על פי החלטות ועדת ההשקעותבמסלול הכללי מושקעי� כ  40
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ל קרנות ההסתדרות את העלאת  אישרו האספות הכלליות בחברות המנהלות ש2012במר# . שיחסו"
ולפיכ" , השינוי טר� אושר על ידי משרד האוצר. 55 הגיל המינימלי להצטרפות למסלול זה ל

 .תקנוני הקרנות טר� עודכנו

ח "מסלול אג"החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות מסרו בתשובת� למשרד מבקר המדינה כי 
.  ג� בעל תוחלת תשואה נמוכה יחסית א� ובהת, נחשב למסלול השקעה בעל סיכו� נמו" יחסית

החברות המנהלות העריכו שלא יהיה די בתוחלת תשואה זו כדי לקיי� את ההחייבויות הכספיות 
הכרוכות ביציאה לשנת השתלמות ולפיכ" קבעו כי עמיתי� במסלול זה לא יוכלו לצאת לשנת 

ספק אפיק השקעה חליפי ח הוא מסלול סולידי שנועד ל"מסלול אג"עוד הוסיפו ש". השתלמות
 ".מטע� זה נקבעה מגבלת הגיל... לעמיתי� מבוגרי� שאינ� צפויי� לצאת עוד לשנת השתלמות

‚‡ ÏÂÏÒÓ"ÍÂÓ� ÔÂÎÈÒ ÏÚ· ‰Ú˜˘‰ ÏÂÏÒÓÏ ·˘Á� Á , ÌÈÈ˜˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ Û¯ ˙‡ ÔÈË˜Ó‰
˜Â˘‰ ˙Â‡Â˘˙ ÈÙÏ Ï‰�˙Ó‰ ÏÂÏÒÓ· .ÂÚÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜˘ ¯Á‡Ó" ˙È˙Â‰Ó ˙Â�Â˘ ‰

˙˘‰ ˙Â�¯˜Ó˙Â¯Á‡ ˙ÂÓÏ , ÔÂÎÒÈÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· Ô‰Ó ¯Â·ÚÏ Ô˙È� ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ¯‡˘‰ ÔÈ·
 ‰ÏÈ‚¯ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜Ï)‰ÏÈ‚¯ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜· ÔÂÎÒÈÁ‰ ÏÚ ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯( , ÚˆÂÓ

‰Ê ÏÂÏÒÓÏ ˙ÂÙ¯Ëˆ‰Ï ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙‡ Â�Á·È ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰˘. 

 

 חישוב העוד� הכספי של הקרנות

 שהעוד& הכספי ישמש אומד� ליכולת� של הקרנות לעמוד במסגרת השינוי המבני קבעו הקרנות
עוד& כספי מוגדר כהפרש חיובי בי� שווי נכסי , לפי תקנוני הקרנות. בהתחייבויותיה� כלפי עמיתיה�

יצוי� כי קוד� השינוי המבני לא שוערכו חשבונות . הקר� ובי� התחייבויותיה לפדיו� כספי� לעמיתיה
 של הקרנות לא היה ביטוי לעוד& או לגירעו� כספי של נכסיה� ובדוחותיה� הכספיי�, העמיתי�

 .לעומת התחייבויותיה� לעמיתי�

רכיב היסטורי המגל� בעיקרו את )  א:   (כלהל�, העוד& הכספי מורכב משלושה מרכיבי� עיקריי�
הפער שנוצר במש" שני� בי� תשואת הקרנות בשוק ההו� לבי� התשואה הקבועה ששולמה 

ההפרש שהצטבר עד השינוי המבני בי� )  ג(;    מכלל הפרשות המעבידי�11%)  ב(;   לעמיתי�
 . חסכונות המשתלמי� לבי� העלויות של שנת ההשתלמות בפועל

1. È ¯ Â Ë Ò È ‰ ‰  · È Î ¯  קוד� השינוי המבני הוצגו חסכונות העמיתי� בדוחות הכספיי� :‰
עמית שמש" . 41)ערכי� נומינליי�ב(ולא נית� ביטוי להתחייבויות כלפי העמיתי� , כהצטברות נכסי�

 בתוספת הפרשי הצמדה 4%חסכונותיו שוערכו לפי תשואה שנתית קבועה בשיעור של , את כספו
ִשערכו הקרנות את חסכונות , ע� המעבר לתשואת שוק, לאחר השינוי המבני. למדד המחירי� לצרכ�

 חסכונות העמיתי� ההפרש בי� הסכו� המשוער" של. כלל העמיתי� לפי שיעור התשואה הקבוע
ערב השינוי , 31.12.10 ב. בקרנות ובי� היתרות שנצברו בקרנות נרש� בחשבו� העוד& הכספי

 ואילו בקר� העל, ח" מיליארד ש2.1 הסתכ� ההפרש בקרנות ההסתדרות בעוד& של כ, המבני
 .42ח" מיליו� ש135יסודיי� הסתכ� ההפרש בגירעו� של 

2. „ È · Ú Ó ‰  È Ù Ò Î  · È Î י המבני שינו הקרנות את צורת הרישו�  במועד השינו:¯
וה� נרשמו בחשבו� העוד& הכספי ,  ממרכיב כספי המעבידי�11%החשבונאי בדוחות הכספיי� של 
הדוחות הכספיי� הצביעו על קיטו� בחשבונות , כתוצאה מכ". ולא כחלק מחסכונות העמיתי�

, ח" מיליו� ש783  של כבקרנות ההסתדרות נרש� סכו�. העמיתי� וגידול בחשבו� העוד& הכספי

__________________ 

 .כלומר ללא תוספת התשואה שבתקנו� הקר�  41
ייתכ� שהפער בי� הקרנות נובע בחלקו מכ+ שמרבית העמיתי� בקרנות ההסתדרות מבוטחי� בפנסיה   42

 ).ראו להל� בפרק בנושא פנסיה(תקציבית 
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 נרשמה צבירה של כמיליארד לבס" הכו; ח" מיליו� ש204 יסודיי� נרש� סכו� של כ ובקר� העל
 .43ח בחשבונות העוד& הכספי של שלוש הקרנות"ש

 91 ח בקרנות ההסתדרות ו" מיליארד ש2.96במועד השינוי המבני היה ס" העוד& הכספי שחושב 
 .יסודיי� ח בקר� העל"מיליו� ש

 מס" 11%מדי חודש מאז מועד השינוי המבני החברות המנהלות רושמות בחשבו� העוד& הכספי 
הסתכ� ער" העוד& הכספי ) 2011אוגוסט (א "בסו& שנת הלימודי� התשע. הפרשות המעבידי�

 ח בלבד בקר� העל" מיליו� ש84.6 ח בקרנות ההסתדרות וב" מיליארד ש2.85 לאחר ִשערו" ב
 .יסודיי�

המנהלות רישו� של  ר המדינה מצא כי במועד השינוי המבני ביצעו הקרנות והחברותמשרד מבק
שרבי� מה� פרשו ,  ממרכיב כספי המעבידי� ג� לגבי חסכונות של עמיתי� לא פעילי�11%

עוד .  ממרכיב כספי המעביד100%לגמלאות וזכאי� כאמור לקבל בעת משיכת הכספי� שחסכו 
יסודיי� ביתרה  המבני היה חשבו� העוד& הכספי של קר� העלעולה מהביקורת שבמועד השינוי 

 ממרכיב כספי המעביד בחשבו� העוד& הכספי הוציאה את הקר� 11%ורק רישו� , שלילית
 .מהגירעו�

Ô‰È˙Â·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ˙Â�¯˜‰ Ï˘ Ô˙ÏÂÎÈÏ Ô„ÓÂ‡ ˘Ó˘Ó‰ ÈÙÒÎ‰ Û„ÂÚ‰ , ÏÚ ÒÒÂ·Ó
˘ÈÂ Ì‰È˙Â�ÂÎÒÁ ˙‡ ÂÎ˘ÓÈ ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ÏÏÎ ÂÈÙÏ˘ ·È˘Á˙ Ô¯˜· Â¯È‡11% ÈÙÒÎ ·ÈÎ¯ÓÓ 

„È·ÚÓ‰ .˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÁ·Ó· „ÓÂÚ Â�È‡ ‰Ê ·È˘Á˙ ÌÏÂ‡Â ;Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘·" ‡
Î Â‡ˆÈ ‰Ó‚Â„Ï-4,000ÂÚ "˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘Ï ‰ ,Î ‰˙ÈÈ‰ ˙ÚˆÂÓÓ‰ ‰˙ÂÏÚ˘-115% 

Ì‰È˙Â�ÂÎÒÁÓ44 ,Ó ¯˙ÂÈÂ-3,000 ÂÏ·È˜Â ÌÙÒÎ ˙‡ ÂÎ˘Ó ÌÈ˙ÈÓÚ 100% ÈÙÒÎ ·ÈÎ¯ÓÓ 
„È·ÚÓ‰ .¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰  , ÂÈÙ ÏÚ˘ Ú·Â˜‰ „„Ó‰ ‡Â‰ ÈÙÒÎ‰ Û„ÂÚ‰˘ ¯Á‡Ó

˙È¯‡ÂË˜‡‰ ‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ·Ï „ÚÂÓ‰ Ú·˜�45 , ·È˘Á˙ ÏÚ ÒÒ·˙‰Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜ ÏÚ
ÌÈÎ˘ÂÓ‰ ¯ÙÒÓÂ ÌÈÓÏ˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓ È·‚Ï ˙ÂÎ¯Ú‰ Ì‚ ‡Ë·Ó‰ ÈÏ‡È¯ . 

יוני� ל החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות לחברי הדירקטור" דיווח מנכ2012בפברואר ובמאי 
שעוד& כספי שנצבר על חשבו� , לא יעלה על הדעת"על היק& העוד& הכספי של הקרנות וציי� ש

שהצטרפו לקרנות לאחר שנצבר העוד& , ישמש כערבות לעמיתי� חדשי�... כספי עמיתי� ותיקי�
גו& חיצוני ובלתי "ל ביקש להעביר ל"המנכ]". קבועה[הכספי ולאחר ביטול התשואה המובטחת 

הדירקטוריוני� קבעו שהנהלת הקרנות ". כיצד ועל חשבו� מי נוצר העוד& הכספי, בדוק מתיתלוי שי
 .תטפל בנושא

השימוש בעוד& הכספי " מסר משרד החינו" כי 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
אינו מיועד לתיקו� ולקיזוז הוצאות השתלמות ולכ� עמדתנו שיש להחזיר את הכספי� למשרד 

 ]"."החינו[

דורי היא בלתי נמנעת  משרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי סוגיית הסבסוד הבי�
בהמש" להערת המבקר "עוד מסר משרד האוצר כי . במנגנו� קופות הגמל המבוסס על ערבות הדדית

ככל , אג& שוק ההו� מתכוו� לבחו� את נוסחת חישוב העוד& הכספי הקיימת ולערו" בה שינויי�
החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות מסרו בתשובת� למשרד מבקר המדינה כי ". ש צור" בכ"שי

__________________ 

 מיליו� 22יסודיי� הוסיפה לעוד" הכספי �נאי ולפיו קר� העלנוס" על כ+ ביצעו הקרנות תיקו� חשבו  43
 .ח לקיזוז הוצאות השתלמות" מיליו� ש74וקרנות ההסתדרות הוסיפו , ח"ש

כפי שיפורט בהמש+ דוח זה בפרק על נוסחת היציאה לשנת , א"לפי נתוני שנת הלימודי� התשע  44
 .השתלמות

 .ראו להל� בפרק על המנגנו� לאיזו� אקטוארי  45
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על מנת שיבח� את נושא העוד& ) ח מוכר"משרד רו(בחרו בגו& מקצועי חיצוני ובלתי תלוי "ה� 
 ". החברות המנהלות ימשיכו את הטיפול בנושא לאור ממצאי הבחינה. על היבטיו השוני�, הכספי

¯˜·Ó „¯˘ÓÎ�Ó‰ ˙ÓÊÈ ˙‡ ·ÂÈÁÏ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ " Ï˘ ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰‰ ÂÈ·ÈÎ¯Ó ˙�ÈÁ·Ï Ï
ÈÙÒÎ‰ Û„ÂÚ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÓÈÈ˜ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â�¯˜‰ ˘ÂÏ˘ ˙ÂÏ‰�‰ ÏÚ

ÔÈ· „ÂÒ·ÒÏ ‰˜„ˆ‰- ˙Â‡Â˘˙ È˘¯Ù‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˙ÈÓÚ Ï˘ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙�˘ ÔÂÓÈÓÏ È¯Â„
ÌÈ�˘ ˙Â¯˘Ú Í˘Ó Â¯·ˆ�˘ .ÔÎ ÂÓÎ , ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜ ÏÚÂ

 ÌÈ„È·ÚÓ‰ ÈÙÒÎ ·ÈÎ¯Ó)11% (ÈÙÒÎ‰ Û„ÂÚ· ,˘ „¯‡ÈÏÈÓÎ· ˙Â�¯˜‰ ˘ÂÏ˘· ÌÎ˙ÒÓ‰"Á. 

 

 המנגנו� לאיזו� אקטוארי

 הקיימות  איזו� אקטוארי מתקיי� כאשר הנכסי� הצבורי� בקר� מספיקי� לכסות את ההתחייבויות 
וארי בקרנות מביא בחשבו� פרמטרי� משתני� תחשיב האיזו� האקט.  של הקר� לעמיתיה והצפויות 

 .שיעור התשואה על השקעות ושיעור מענק ההשתלמות, דוגמת גידול בשכר, שנתיי� רב

במסגרת הדיוני� לקראת השינוי המבני דרש אג& שוק ההו� כי החברות המנהלות יפעלו לקבלת 
 את התקנוני� שלה� ולפיה� ישנו, לחלופי�, ערבות חיצונית למימוש התחייבויותיה� כלפי העמיתי�

מאחר . ולא תידרש ערבות כאמור, מימו� שנת ההשתלמות יהיה מותנה ביתרות שנצברו בקרנות
ה� קבעו בתקנוני� מנגנו� איזו� , שלחברות המנהלות לא היה מקור ערבות להבטחת זכויות העמיתי�

 . שיבטיח את עמידת� בהתחייבויות

מנגנו� האיזו� יתבסס על מצב העוד& הכספי ויהיה בשיעור במהל" הדיוני� הציע אג& שוק ההו� ש
בכל שנה יבחנו החברות ).  מרווח ביטחו� להל� ( מס" זכויות העמיתי� 3%של לכל הפחות 

א� יעלה מממצאי הדוח הכספי השנתי שמרווח . המנהלות את הדוחות הכספיי� ואת העוד& הכספי
 ימי� 60בתו" ,  אקטוארית למועד הדוחתבצע החברה המנהלת בדיקה, הביטחו� קט� מהנדרש

יקטינו החברות , א� תמצא הבדיקה שהקר� מצויה בגירעו� אקטוארי. ממועד הגשת הדוח הכספי
 .בשנת ההשתלמות שלאחר פרסו� הדוח, המנהלות את זכויות העמיתי� בהתאמה לתקנו� הקר�

ואישרו את ההחלטה ת קיבלו את הצעת אג& שוק ההו� "ג ומו"החברות המנהלות של קרנות מו
יסודיי� התנגדה למרווח ביטחו� זה  החברה המנהלת של קר� העל, לעומת�. במוסדות החברות

לבסו& הסכי� אג& שוק ההו� לביטול מרווח . מאחר שהעוד& הכספי שלה היה נמו" בהרבה
 ת את תקנוני הקרנות"ג ומו" עדכנו מוסדות מו2010בנובמבר , לפיכ". 0% והעמדתו על �הביטחו

 .וביטלו את מרווח הביטחו�

אכ� הסתדרות המורי� הסכימה ג� " מסר נציג אג& שוק ההו� למשרד מבקר המדינה כי 2012ביולי 
אול� הארגו� נמצא בעוד& .  כיוו� שהקרנות שלה בעוד& כספי ניכר3%של ] מרווח ביטחו�[לכרית 

 כל הקרנות על מנת ההסכמה של משרדנו הייתה בהתחשב במצב� האקטוארי של... נמו" בהרבה
 ".ליצור אחידות ולמנוע מצב של העדפת קר� לפי מנגנו� האיזו� שבה

 Ï˘ ˙ÈÒ��ÈÙ‰ Ô˙Â�˙È‡ ˙Î¯Ú‰Ï ÈÚÂˆ˜ÓÂ ÈÏÂ‰È� ÈÏÎ ˘Ó˘Ó È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÊÈ‡‰ ÔÂ�‚�Ó
˙Â�¯˜‰ ,Ô‰È˙ÈÓÚ ÈÙÏÎ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· ‰„ÈÓÚÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· . Ì‡˙‰· ÏÚÙÂÓ ÔÂ�‚�Ó‰˘ ˙ÂÈ‰

ÈÙÒÎ‰ Û„ÂÚ‰ ˙Ó¯Ï ,‡ ¯ÂÓ‡Î˘Ô·ˆÓ ˙‡ ˜ÈÂ„Ó· Û˜˘Ó ‡Â‰ Ì‡ ¯Â¯· ‰Ê ÔÈ , ˙ÂÈ‰Â
ÏËÂ· ÔÂÁËÈ·‰ ÁÂÂ¯Ó˘ , ·ˆÓ ˙‡ ‰�ÂÎ� ÍÈ¯Ú‰Ï ‰˘˜ ‰È‰È Â·˘ ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ

˙Â�¯˜‰ ,È˙Â‰Ó ÔÂÚ¯È‚Ï ÂÚÏ˜ÈÈ Ô‰ Ì‡ ‡Ï‡ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˜Â˘ Û‚‡ ÏÚ
 È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÊÈ‡‰ ÔÂ�‚�Ó Ï˘ Â˙Ó‡˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜ ÏÚÂ ÔÂ‰‰ ‡„ÂÂÏÂ

˙Â�¯˜‰ Ï˘ Ô·ˆÓÏ ÌÈÙ˜˙Â ÌÈÈ�Î„Ú ÌÈ�Â˙� Û˜˘È ‡Â‰˘ . 
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מאמצות את "החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות מסרו בתשובת� למשרד מבקר המדינה כי ה� 
הצעת המבקר ויפעלו בתיאו� ע� אג& שוק ההו� על מנת לבחו� פע� נוספת את מידת התאמתו של 

אג& שוק ההו� "מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי משרד האוצר ". מנגנו� האיזו� האקטוארי
בוח� את האפשרות של חיוב קרנות ההשתלמות לבצע בדיקה אקטוארית תקופתית לצור" הערכת 

 ".מצב� האקטוארי בצורה שוטפת

 

 נוסחת היציאה לשנת השתלמות

 משכרו החודשי 66.66%ה מהקר� מענק חודשי בשיעור "בשנת ההשתלמות יקבל עו, כאמור
וכ� דמי השתלמות עד גובה שכר הלימוד השנתי המקובל באוניברסיטאות באר# , 46האחרו� ברוטו

הקר� תשל� עבור העובד תשלומי� . ה"בהתא� לתכנית הלימודי� הפרטנית שאישרה הקר� לעו
ה תשלומי� "בי� השאר תעביר הקר� לעו. לביטוח הלאומי ולרכישת זכויות פנסיה בגי� אותה שנה

בכס& שחס" העמית , כפי שנזכר לעיל. דמי לידה ותגמול מילואי�, ביגוד, בראהבגי� קצובת ה
 . במש" שש שני� אי� די לצור" כיסוי תשלומי� אלו למש" שנה

 : להל� דוגמאות. במש" השני� עלה לדיו� נושא הגירעו� המובנה בנוסחת היציאה לשנת השתלמות

שעלה ממנו כי ההפרשה בשיעור , טואריג בדוח אק" דנה האספה הכללית של קר� מו1975 כבר ב
 משכר המורה והפרשה כפולה של המעסיק אינ� מכסות את תשלומי הקר� למשתלמי� 4.2%

 .וגורמי� לגירעו�

ג "לבקשת נציגי הממשלה ונציגי הסתדרות המורי� בקרנות מו, 2000חוות דעת שנכתבה בשנת 
הרי ההוצאות לכל משתל� , �יסכוה לא יעלה במש" שש שנות הח"קבעה שג� א� שכר עו, ת"ומו

ה עולה ריאלית "מאחר שבדר" כלל שכר עו;  מסכו� הצבירה שלו בקר�17.6% יהיו גבוהות בכ
 .נית� להניח כי הפער יהיה א& גבוה יותר, �במש" שנות החיסכו

ת לחברי הדירקטוריו� כי היות "ג ומו"ר קרנות מו" דיווח יו29.11.01 בישיבת דירקטוריו� מ
. נסגר הגירעו� האקטוארי,  שינו את תקנוניה� ואפשרו הקלה בקריטריוני� למשיכת כספי�שהקרנות

עמית שיוצא ומוש" אנחנו לא משלמי� לו את שנת ההשתלמות ואנחנו לא רוכשי� "מכיוו� ש, זאת
 ".לו את הפנסיה

במסגרת הדיוני� על השינוי ,  לבקשת שלוש הקרנות2009 ג� בבדיקה האקטוארית שבוצעה ב
 מכלל 4%שלא יעלה על , הובהר כי האיזו� האקטוארי מותנה ג� במספר המשתלמי�, מבניה

 ממרכיב כספי המעביד שיישארו בקרנות להיות מועברי� לעתודה להבטחת 11%ושעל , העמיתי�
 . האיזו� האקטוארי

א עולה כי ס" החיסכו� שנצבר "מנתוני� שמסר המנהל התפעולי על עלות שנת ההשתלמות התשע
 ונוצר גירעו� של יותר , שתלמי� בשלוש הקרנות בשנה זו לא כיסה את עלות שנת ההשתלמותלמ

ח ממרכיב כספי " מיליו� ש45 הקרנות איזנו את מרבית הגירעו� באמצעות כ. ח" מיליו� ש50 מ
 .יתרת הגירעו� מומנה מהעוד& הכספי). 11%(ה שמשכו את כספ� "המעביד בגי� עו

ינה מסרו החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות כי מלכתחילה בתשובת� למשרד מבקר המד
, היציאה לשנת השתלמות לא נועדה להיות ממומנת רק באמצעות החיסכו� הנצבר בחשבו� העמית

קרנות המורי� פועלות על בסיס שיטת מימו� המניחה כי מקצת מ� המימו� להשתלמות יגיע "וכי 
 ". צאת להשתלמותמכספי עמיתי� שבחרו למשו" את כספ� ולא ל

__________________ 
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משרד האוצר מסר בתשובתו כי אכ� נוסחת היציאה לשנת השתלמות היא גירעונית מאחר 
שהתשלומי� שחוס" העמית בשנות עבודתו בטר� יציאתו לשנת השתלמות בצירו& התשואה 

. הצפויה על החיסכו� אינ� מכסי� את ס" התשלומי� המגיעי� לעובד מ� הקר� במש" אותה שנה
הקרנות משתמשות ביתרה הנותרת בידיה� לאחר פדיו� כספיה� , ציי� כי בהתא� לכ"משרד האוצר 

יתרה זו משקפת את תוספת ההפרשה שנועדה . של עמיתי� הבוחרי� שלא לצאת לשנת השתלמות
והוא הנושא בעלות שכר עובדי הוראה , למימו� שנת ההשתלמות הממומנת מתקציב משרד החינו"

 .  באמצעות השתתפות בתקציבי השכר של הבעלויות בתחו� החינו"המועסקי� על ידו ישירות או

˙È�ÂÚ¯È‚ ‡È‰ ÍÎÏ È‡ÎÊ‰ ˙ÈÓÚÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰Ï ‰‡ÈˆÈ‰ ˙ÁÒÂ�˘ ˙ÂÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ ,
 ˙Â�¯˜Ï ˙Â¯È˘È Â·Èˆ˜˙Ó ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˘È¯Ù‰˘ ÌÈÙÒÎÓ ÏÚÂÙ· ˙È˘Ú� ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÓÏ˘‰

ÂÚ ¯Â·Ú ˙ÂÈÂÏÚ·‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡"˙ÂÓÏ˙˘‰Ï Â‡ˆÈ ‡Ï˘ ‰ .Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ ,
 ÏÏÎÓ Ì¯ÂÚÈ˘· ÔÂËÈ˜‰Â ‰�˘ È„Ó ÌÈÓÏ˙˘Ó‰ ÔÈÈ�Ó· ‰„È¯È‰ ˙Ó‚Ó Ï˘·Â ¯ÂÓ‡· ·˘Á˙‰·

ÍÎÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ,ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ , ˘„ÁÓ ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
˙ÂÓÏ˙˘‰Ï ‰‡ÈˆÈ‰ ˙ÁÒÂ� ˙‡ . 

אינ� "דינה כי ה� החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות מסרו בתשובת� למשרד מבקר המ
 ".מתנגדות לכ" שנוסחת היציאה להשתלמות תיבח� מחדש על ידי משרד החינו" וארגוני המורי�

 

 החזר יתרות למשתלמי�

אול� בנסיבות . נוסחת היציאה לשנת השתלמות לכלל המשתלמי� היא לרוב גירעונית, כאמור
 הכולל שנצבר לזכותו מסוימות העלות של יציאת עמית לשנת השתלמות תהא נמוכה מהסכו�

במצבי� אלו , לפיו. במועד השינוי המבני ערכו החברות המנהלות שינוי בתקנוני הקרנות; בקר�
 . ה החזר כספי בגובה ההפרש שעומד לזכותו"יקבל עו

משרד מבקר המדינה בדק את יישו� השינוי לגבי משתלמי� שיצאו לשנת השתלמות בשנת 
 4,527 ה מ" עו56  כי ל47הביקורת העלתה. 31.8.11  בשהסתיימה כאמור, א"הלימודי� התשע

ס" היתרה היה .  נשארה יתרת זכות לאחר תשלו� כל הוצאות שנת ההשתלמות2011 המשתלמי� ב
 . ח" ש36,108ה היו ממאות שקלי� ועד "סכומי ההחזרי� לעו. ח" ש357,000

 ¯·Ó·Â�· ˜¯2012 ,˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙�˘ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ‰�˘Ó ¯˙ÂÈ ,Â¯˙È‰ ÂÓÏÂ˘ÂÚÏ ˙" ‰
ÌÈ‡ÎÊ‰ . ˙�˘ ÌÂÈÒÏ ÍÂÓÒ ÂÊ ‰¯˙È ÌÏ˘Ï ˙Â�¯˜‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˙ÂÓÏ˙˘‰‰. 

 

✯ 

 

__________________ 
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Ô‰È�Â�˜˙·Â ˙Â�¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ�Â˘ ÌÈ‡˘Â� ¯È„Ò‰Ï „ÚÂ� È�·Ó‰ ÈÂ�È˘‰ .
 ÂÓÈÈ˜È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â�¯˜‰˘ ÈÂ‡¯ ÂÙ˜Â˙Ï È�·Ó‰ ÈÂ�È˘‰ Ò�Î� Ê‡Ó ÌÈÈ˙�˘Î ÛÂÏÁ·

 ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰�ÈÁ· ‰�ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ˙Ï Ì‡˙‰·Â ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ Â˘Ú�˘ ÌÈÂ�È˘‰ ˙ÚÙ˘‰ Ï˘
ÌÈÁ˜Ï Â˜ÈÙÈ ÂÊ . 

 

 

 היבטי� בזכויות העמיתי�

 קרנות השתלמות רגילות

1. ‰ Ï È ‚ ¯  ˙ Â Ó Ï ˙ ˘ ‰  Ô ¯ ˜ ·  Ô Â Î Ò È Á:של עו,  כאמור �הקיבוציי �ה נקבע "בהסכמי
 8.4%ר של המפריש סכו� בשיעו, ה מתחלקת בי� המעביד"שההפרשה לקר� השתלמות לעו

בקרנות השתלמות רגילות , לעומת זאת.  ממשכורתו4.2%המפריש סכו� של , לבי� העובד, מהשכר
יודגש שחיסכו� בקר� השתלמות רגילה אינו מאפשר .  בהתאמה2.5%! ו7.5%שיעורי ההפרשה ה� 

 .אלא הוא מאפשר רק את משיכת כספי החיסכו� בתו� שש שני�, יציאה לשנת השתלמות

 רשאי 48)ובמקרה זה קר� השתלמות(קובע כי עובד הזכאי להצטר" כעמית לקופת גמל  חוק הפיקוח
המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדי� או ההסכ� "לבחור בכל עת כל קופת גמל 

עוד קובע החוק כי המעביד לא יתנה את הפקדת . 49"לצור& הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו
א" א� נקבע אחרת בדי� או , � לא בקר� הכלולה ברשימה מסוימתהכס" בבחירה בקר� מסוימת וג

 .בהסכ� הקיבוצי

כתב נציג האג" במכתב מאוגוסט , בתגובה לפנייתה של עובדת הוראה לממונה על אג" שוק ההו�
ה רשאי "פירוש הדבר שעו;  שהוראות חוק הפיקוח גוברות על האמור בהסכמי� הקיבוציי�2009

עוד הוסי" הנציג ששיעורי ההפרשות יהיו לפי השיעורי� המקובלי� . להלבחור בקר� השתלמות רגי
 כתב 2011בפברואר . ה"ולא לפי שיעורי ההפרשה המיוחדי� לעו, בקרנות ההשתלמות הרגילות

יכול לבחור להפריש כספי� לקר� השתלמות "ה " כי עו50נציג מחלקת קופות גמל במשרד האוצר
 ". שאינה קר� השתלמות למורי�

 פנתה עובדת הוראה לאג" פניות הציבור במשרד החינו& וקבלה על סירובו של מעסיקה 2011 ביולי
היא פנתה בבקשה זו בעקבות , לטענתה. לאפשר לה לחסו& את כספי קר� ההשתלמות בקר� רגילה

א& הבעלות שמעסיקה אותה סירבה בטענה שמשרד החינו& אינו מאפשר , הרפורמה בשוק ההו�
 .הפרשה לקר� אחרת

בפברואר , ה במשרד החינו&"ה בנושא זה למחלקת תנאי שירות לעו"בעקבות פניות נוספות של עו
 פנתה הממונה על המחלקה לסג� הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בבקשה 2012

. ה להעביר את הפרשותיה� לקרנות השתלמות רגילות"לקבל הנחיה ברורה בנוגע לזכות� של עו
 . קורת טר� נענתה פנייתהבמועד סיו� הבי

ה אשר " עו100! היו כ2012מנתוני� שהעבירו משרד החינו& והבעלויות שנבדקו עולה כי ביוני 
 .הפרישו לקרנות השתלמות רגילות

__________________ 

 . קר� השתלמות היא סוג של קופת גמל, על פי חוק הפיקוח, כאמור  48
 . בכפו" להגבלות הקבועות בחוק  49
 .במענה למחלקת פניות הציבור באג" שוק ההו�  50
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כל עובד הוראה זכאי , משרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לפי חוק הפיקוח
נציג אג" שוק ההו� הבהיר . לאותה מטרהלהצטר" לכל קר� השתלמות ובלבד שהיא משמשת 

 . למשרד מבקר המדינה כי קרנות השתלמות רגילות נחשבות קרנות המשמשות לאותה מטרה

העובד זכאי להצטר" כעמית ולבחור כל קר� "משרד החינו& מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ש
 לא לפגוע בזכויותיה� משרד החינו& מאפשר לחסו& בקרנות ההשתלמות הרגילות כדי... השתלמות

אנו נדאג להפי* חוזר מתאי� . תו& ציו� העובדה שהעובד במצב זה לא יוכל לצאת לשנת שבתו�
 ".לעובדי� ולבעלויות

È‡ ˙�Ó˙ÒÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-ÂÚ Ï˘ Ì˙Â‡ÎÊ ÔÈÈ�Ú· ˙Â¯È‰·" Ô¯˜· ¯ÂÁ·Ï ‰
ÂÚÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜Â ‰ÏÈ‚¯ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜ Ì‡ ‰Ï‡˘·Â ‰ÏÈ‚¯ ˙ÂÓÏ˙˘‰" ˙ÂÎÊ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰

 ˙Â„ÚÂÈÓ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘Ï"‰¯ËÓ ‰˙Â‡Ï "ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ Ú·Â˜˘ ÈÙÎ . Û‚‡ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ÏÚ
ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ÛÂ˙È˘· ÂÊ ‰Ï‡˘Ï ˘¯„È‰Ï ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ,

ÂÚ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ˙ÂÂ˘‰Ï ‰Ó‚Ó·" ÌÈ˙ÈÓÚ‰ Ï˘ ‰Ï‡Ï ‰
˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜· ,ÂÂÚ Ï˘ ˙ÂÎÊ‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó" ÍÎ· ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ‰ ‰

˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘Ï ˙‡ˆÏ , ÌÈÚ‚Â�‰ ÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ Ì˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‡È·‰ÏÂ ÍÎÏ ÌÈˆÈ¯Ó˙ ¯ÂˆÈÏ
¯·„·. 

2. ‰ Ï È ‚ ¯  ˙ Â Ó Ï ˙ ˘ ‰  Ô ¯ ˜ Ï  Ô Â Î Ò È Á ‰  È Ù Ò Î  ˙ ¯ · Ú על פי , 2005 בשנת :‰
וחל ביישו� ה, ר יוסי בכר"ד, ל משרד האוצר לשעבר"משרדית בראשות מנכ!המלצות ועדה בי�

שמטרת� הפחתת , במסגרתה נפתח הלי& של חקיקת חוקי� והתקנת תקנות. רפורמה בשוק ההו�
 .הגברת התחרותיות וגידול ברווחת הצרכ�, הריכוזיות שאפיינה את שוק ההו�

העברת ) (קופות גמל( התקי� שר האוצר את תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 2008בשנת 
הקובעות כללי� להעברת כספי� , ) תקנות הפיקוח!להל�  (2008!ח"התשס, )כספי� בי� קופות גמל
תקנות אלה נועדו בי� השאר לאפשר מעבר של עמיתי� בי� הקרנות ולהרחיב . בי� קרנות השתלמות

את רמת הסיכו� בהשקעת הכספי� ולהשיא , את יכולת� לבחור את אפיקי ההשקעה המתאימי� לה�
 .את תשואת�

. 51בעות שעמית יכול להעביר את כספו לקר� אחרת ג� באמצע תקופת החיסכו�תקנות הפיקוח קו
תקנות הפיקוח מוציאות מכלל זה . העברת הכספי� תיעשה במזומ� וישירות בי� הגופי� המנהלי�

ה יוכל להעביר את "התקנות קובעות כי עמית בקר� השתלמות לעו; ה"את קרנות ההשתלמות לעו
עוד קובעות התקנות כי העמית יוכל להעביר את כספי . ה"אחרת לעוכספי החיסכו� לקר� השתלמות 

!החסכו� לקר� השתלמות רגילה רק א� לפי תקנו� הקר� הוא רשאי למשו& את הכספי� בסכו� חד
דהיינו לאחר שסיי� את תקופת החיסכו� המלאה של שש השני� ובתנאי� שפורטו לעיל (פעמי 

 ).חיסכו�בדבר המצבי� שבה� נית� למשו& את כספי ה

ÂÚÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜ È˙ÈÓÚ ˙«‚¯Á‰" ˙Ï‡˘Ó ˙¯Ê‚� ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â�˜˙· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰‡¯Â‰‰Ó ‰
‰ÏÈ‚¯ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜· ¯ÂÁ·Ï Ì˙Â‡ÎÊ .ÂÚ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ· ˙Ú‚ÂÙ ÂÊ ‰‚¯Á‰" ˙‡ Ï‰�Ï ‰

˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙Â�¯˜‰ È˙ÈÓÚÏ ÂÚ·˜�˘ ÌÈ‡�˙· ÌÙÒÎ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÛÂÙÎ·
ÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜Ï Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ˙�ÈÁ·ÏÂÚÏ ˙Â"‰¯ËÓ ‰˙Â‡ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜ÏÂ ‰ ,

Ì˙‚¯Á‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÏÚ ‰È‰È . Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ÈˆÓ ÍÂ˙ ˙‡Ê
ÂÚÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜ È˙ÈÓÚ Ï˘ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ÂÂ˘‰·" È˙ÈÓÚ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÏ ‰

ÂÚ „„ÂÚÏ ÔÂˆ¯‰ ÔÈ·Â ˙ÂÏÈ‚¯ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙Â�¯˜"ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘Ï ˙‡ˆÏ ‰˙ . 

__________________ 

 . לקבלת פטור ממס היא שש שני�ת המינימלי�תקופת החיסכו  51
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  משרה�150%ה המועסק ביותר מ"ההפרשות הכספיות לעו

החל משנת הלימודי� " קובע ש1993ההסכ� הקיבוצי שבי� הממשלה להסתדרות המורי� משנת 
יכול עובד הוראה העובד מעל למשרה מלאה להפריש לקרנות עד למשרה וחצי ] 1994[ד "התשנ

בעת היציאה לשנת השתלמות יקבל ". ורוהמעביד יפריש את חלקו עד לגובה האמ, ]150%דהיינו [
 א& לא יותר , �52העמית מענק בהתאמה להיק" הממוצע של משרתו במש& כל תקופת החיסכו

 .  משרה150%!מ

וה� עובדי� , ה המועסקי� ביותר מבעלות אחת"בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי יש עו
הסכו� ,  לקר� השתלמות כדי�מאחר שכל בעלות מחויבת להפריש.  משרה150%בהיק" העולה על 

 . משרה150%!ה עולה על הפרשה ל"המצטבר בקרנות בגי� אות� עו

ה שהופרשו "עו,  מסר המנהל התפעולי למשרד מבקר המדינה כי קוד� לשינוי המבני2012ביולי 
ומרכיב ,  משרה קיבל בחזרה מהקר� את מרכיב כספי העובד העוד"150%!בגינו כספי� עבור יותר מ

ה מוחזר "חלקו העוד" של עו, מאז מועד השינוי המבני. עביד העוד" הוחזר למעסיקכספי המ
אול� חלקו העוד" של מרכיב כספי המעביד אינו מוחזר למעסיק אלא נשאר בקרנות ונרש� , לעובד

 .בחשבו� העוד" הכספי שלה�

Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘· ÈÎ ‡ˆÓ�" ‡)2011 ( „·ÂÚ‰ ÈÙÒÎ ·ÈÎ¯Ó ˜ÏÁ ˙‡ ˙Â�¯˜‰ Â¯ÈÊÁ‰
Ó ¯˙ÂÈ ¯Â·Ú Â˘¯ÙÂ‰˘-150%Ï ‰¯˘Ó -204ÂÚ "˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘Ï Â‡ˆÈ˘ ‰ , ˙‡ ÂÎ˘Ó˘ Â‡

ÂÎÒÈÁ‰ ÈÙÒÎÔ˙Â�¯˜· Â¯·Ëˆ‰˘  .ÌÈ„È·ÚÓ‰ ÈÙÒÎ ·ÈÎ¯Ó Ï˘ ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙Â˘¯Ù‰‰ , ÌÂÎÒ·
 Ï˘867,000˘ "Á ,Ô‰Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û„ÂÚ‰ ÔÂ·˘Á· ÂÓ˘¯�Â ˙Â�¯˜· Â¯‡˘�. 

וחברי� ה� באחת מקרנות ההשתלמות של ה מועסקי� אצל שתי בעלויות לפחות "יצוי� כי כשעו
 ג� א� !ה� מקבלי� מכל אחת מהקרנות את כל זכויותיה� , יסודיי�!ההסתדרות וה� בקר� העל

 .  משרה150%!הפרשותיה� המצטברות ה� יותר מ

 מסרה נציגת הייעו* המשפטי של אג" השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר למשרד 2010ביולי 
ג� במקרה של ,  להפרשה לקר� השתלמות הינה כלפי כל מעסיק בנפרדהזכות"מבקר המדינה כי 

 . 53"היק" העסקה מעבר למותר

הועלה הנושא לדיו� בישיבות הדירקטוריו� של החברות , 2012ביולי ובאוגוסט , במהל& הביקורת
ג� ,  משרה150%!ה הפרשות בגי� יותר מ"החברות החליטו שבמקרי� שבה� נצברו לעו. המנהלות
, תחולת יישו� החלטה זו יהיה למפרע. ובד וג� חלק המעביד העוד" יוחזר לידי העמיתי�חלק הע

 . ה הזכאי� לכ&" שולמו כספי� אלו לעו2012יצויי� כי באמצע נובמבר . 2011מתחילת 

למשרד [לדעת המשרד על הקרנות להחזיר "משרד החינו& מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ש
בכוונתנו להסדיר נושא זה יחד ע� משרד "וכי "  משרה150%מעל את העוד" הכספי ] החינו&
יצויי� כי תשובת משרד החינו& אינה מתיישבת ע� החלטת החברות המנהלות להעביר את ". האוצר

 .ה ולא למעסיקי�"העודפי� לעו

לערו& בדיקה בנוגע להחזר חלק� "משרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בכוונתו 
 ". משרה150%!ל המעסיקי� בהתייחס למורי� המועסקי� בלמעלה מהעוד" ש

ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ÌÈÓÎÒ‰· ˙�‚ÂÚÓ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜Ï ˙ÂÎÊ‰ . ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯Â·Ú ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙Â˘¯Ù‰‰ ˙·ÂÁÏ Ú‚Â�· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó

ÂÚ"˙Á‡ ˙ÂÏÚ·Ó ¯˙ÂÈ Ïˆ‡ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰. 

__________________ 

 .  שבגינה העמית יוצא לשנת השתלמות�תקופת החיסכו  52
 . למנהל�150% למורה ו�140%יותר מ  53
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 ת ותק אישור הזכאות לשנ

ההכרה . וממספר שנות הוותק שלו בהוראה) התואר האקדמי(ה נגזר מדרגתו "שכרו הבסיסי של עו
הוותק של . בשנת ותק מזכה את העובד בתוספת שכר ובצבירת זכויות לקראת הפרישה לגמלאות

הוותק .  בספטמבר של כל שנה1!דהיינו ב, ה מקוד� באופ� אוטומטי בכל תחילת שנת לימודי�"עו
לא תובא , א� חלה הפסקה ברציפות העבודה.  שנות ותק36רבי שמזכה בתוספת שכר הוא המ

 .תקופת ההפסקה במניי� שנות הוותק

 א "ה שיצא לשנת השתלמות משנת הלימודי� התשל"עו, 1972!ל משרד החינו& מ"לפי חוזר מנכ

עובדי הוראה ההסכ� הקיבוצי ל. ואיל& יהיה זכאי להכרה בשנה זו כשנת ותק בהוראה) 1971(
ה שיצא לשנת השתלמות להמציא "ועל עו, וחינו& קובע כי שנת ההשתלמות מוכרת כשנת ותק

 .למעסיקו אישור מקר� ההשתלמות בתו� השנה

ה על ידי קר� ההשתלמות לאחר שהשלי� את תכנית "אישור על שנת השתלמות כשנת ותק נית� לעו
במסמכי . ביר לה את האישורי� הנדרשי�והע, כפי שאישרה אותה הקר�, הלימודי� לאותה שנה

, ההרשמה לשנת ההשתלמות מצוי� הצור& בהגשת אישורי סיו� לימודי� בתו� שנת ההשתלמות
במדרי& "כ& ג� באתר האינטרנט של החברות המנהלות ו; כתנאי לקבלת אישור לשנת הוותק

ה "זכורת לעוהקרנות שולחות ת,  חודש יוני!בחודש האחרו� של שנת ההשתלמות ". למשתל�
קרנות . המשתלמי� להעביר אליה� את האישורי� הנדרשי� על מנת לקבל אישור על שנת ותק

 .ההסתדרות שולחות תזכורת נוספת כמה חודשי� לאחר מכ�

ה שלא קיבלו אישור על שנת ותק בגי� יציאת� לשנת "משרד מבקר המדינה בדק את שיעור עו
) במספרי� מוחלטי� ובאחוזי�(הנתוני� . 54)2011(א " התשע!) 2002(ב "השתלמות בשני� התשס

ה שלא קיבלו "יצוי� כי ייתכ� שחלק מהעו. מפורטי� בטבלה שלהל� בחלוקה לפי קרנות ההשתלמות
 .אישור ותק לא השלימו את מחויבויותיה� בשנת ההשתלמות ולכ� אינ� זכאי� לאישור

˙Â¯„˙Ò‰‰ ˙Â�¯˜ ÏÚ‰ Ô¯˜-ÌÈÈ„ÂÒÈ  

ÂÚ" ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ‰ 
Ô¯˜‰Ó ¯Â˘È‡  

˜˙Â ˙�˘ ÏÚ  

ÂÚ" ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ‰ 
 ¯Â˘È‡ Ô¯˜‰Ó 
˜˙Â ˙�˘ ÏÚ   

 ÌÈÊÂÁ‡‰
 ÏÏÎÓ 

ÌÈÓÏ˙˘Ó‰
 ÌÈ¯ÙÒÓ
ÌÈËÏÁÂÓ

ÂÚ" ‰ 
ÌÈÓÏ˙˘Ó

 ÌÈÊÂÁ‡‰
 ÏÏÎÓ 

ÌÈÓÏ˙˘Ó‰
 ÌÈ¯ÙÒÓ
ÌÈËÏÁÂÓ

ÂÚ" ‰ 
ÌÈÓÏ˙˘Ó ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘

 ב"תשסה 1,577 579 37% 5,872 480 8%

 ג"תשסה 1,529 503 33% 5,465 406 7%

 ד"תשסה 1,331 509 38% 4,797 382 8%

 ה"תשסה 1,310 689 53% 4,745 423 9%

 ו"תשסה 1,226 446 36% 4,487 402 9%

 ז"תשסה 1,248 420 34% 4,541 443 10%

 ח"תשסה 1,214 384 32% 4,494 420 9%

 ט"תשסה 1,103 315 29% 4,525 421 9%

 ע "תשה 1,062 321 30% 3,938 355 9%

 א"תשעה 984 323 33% 3,543 386 11%

9% 4,118 46,407 36% 4,489 12,584 ‰Ò"Î

__________________ 

הנתוני� נכוני� לאפריל . 2011 ועד אוגוסט 2001התקופה שלגביה נעשתה הבדיקה היא מספטמבר   54
2012. 
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 ה " עו8,500!יותר מ, ה שהשתלמו בעשור האחרו�" עו59,000!הנתוני� בטבלה מראי� שמכלל כ

יסודיי� לא קיבלו !מ� החוסכי� בקר� העל:  לא קיבלו מהקרנות אישור זכאות לשנת ותק! 14.5% !כ
 .  לא קיבלו אישור9%! ומ� החוסכי� בקרנות ההסתדרות כ,ה"אישור כזה יותר משליש עו

ÂÚ Ï˘ ÛËÂ˘‰ Ì¯Î˘ ·Â˘ÈÁÏ ·ÈÎ¯ ˙˘Ó˘Ó ˜˙Â ˙�˘" ‰˘È¯Ù‰ ˙‡¯˜Ï ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯È·ˆÏÂ ‰
˙Â‡ÏÓ‚Ï .ÂÚ˘ Ô‡ÎÓ" ÍÎ ÏÚ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‡ Â¯È·Ú‰ ‡Ï Í‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙�˘ ˙‡ ÂÓÈÈÒ˘ ‰

˜˙Â ˙�˘Ï ˙Â‡ÎÊ ¯Â˘È‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï ÔÎÏÂ ˙Â�¯˜Ï ,Ì¯Î˘· Ô‰ ÌÈÚ‚Ù� ˙ÂÈÂÎÊ· Ô‰Â ÛËÂ˘‰ 
‰˘È¯Ù‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÚ , ˙Ï‰�Ó‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ „ÁÂÈÓ·

ÏÚ‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜ ˙‡-ÌÈÈ„ÂÒÈ ,ÂÚ ¯ÙÒÓ· ˙¯ÎÈ� ‰�Ë˜‰Ï ÏÂÚÙÏ" ¯Â˘È‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ‰
˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙�˘ ÔÈ‚· ˜˙Â. 

 של צעדי� כדי קרנות ההסתדרות מסרו בתשובת� למשרד מבקר המדינה כי ה� נוקטות מספר רב
להבהיר לציבור המשתלמי� שעליה� להמציא אישורי סיו� לימודי� בתו� שנת ההשתלמות כתנאי 

החברה "יסודיי� מסרה בתשובתה ש!החברה המנהלת של קר� העל. לקבלת אישור על שנת ותק
 ".תפעל לשיפור וליעול נושא זה

 

 ה בשנת השתלמות"הפרשות פנסיוניות לעו

המשולמת לו או לשאריו לאחר , )לפי תנאי זכאותו( מקבל גמלה חודשית עובד הפורש לגמלאות
 . הגמלה מחושבת בהתאמה לגובה שכרו ולתקופת עבודתו).  פנסיה!להל� (פטירתו 

 : עובד בשירות המדינה ובגופי� ציבוריי� צובר את זכויות הפנסיה שלו באחד משני מסלולי�

ובד וה� המעביד מפרישי� לקרנות הפנסיה אחוז מסוי� ה� הע: חיסכו� פנסיוני בקרנות הפנסיה)  א(
 !להל� (זכויות העובד לפנסיה נגזרות מהסכומי� שנצברו בקרנות . משכרו החודשי של העובד

ללא השתתפות , פנסיה הממומנת מתקציב המדינה או מתקציב הגו" הציבורי)  ב(;   )פנסיה צוברת
 ). קציבית פנסיה ת!להל� (העובד במימו� רכישת הזכויות 

 . עד שנות האלפיי� הייתה הפנסיה התקציבית מסלול מרכזי לתשלו� גמלאות בשירות המדינה

ששינה את , 56הסתדרות העובדי� ומעסיקי� נוספי�,  בי� הממשלה55 נחת� הסכ� קיבוצי1999!ב
ואילו , ההסכ� קבע שעובדי� חדשי� ייקלטו בפנסיה צוברת. שיטת הפנסיה מתקציבית לצוברת

המועד לתחולת ההסכ� לרוב דירוגי השכר .  ותיקי� ימשיכו במסלול הפנסיה התקציביתעובדי�
זכויותיה� הפנסיוניות של , מהמועד הקובע. 2002ה נקבע לספטמבר "ולעו, 2002נקבע לאפריל 

עובדי� חדשי� שנקלטו אצל מעסיקי� שהיו שותפי� להסכ� הובטחו בקרנות הפנסיה או הגמל 
 .במסלול פנסיה צוברת

ה " עו58,000!וכ, ה של משרד החינו& במסלול של פנסיה תקציבית" עו42,000! חסכו כ2012ביולי 
 . של משרד החינו& או של בעלויות חסכו במסלול של פנסיה צוברת

העוסק בי� השאר בחובות ובזכויות של עובד הנמצא , )ר" התקשי!להל� (תקנו� שירות המדינה 
אינה נחשבת כתקופת שירות של העובד "קובע שתקופה זו , ת"במסלול פנסיה תקציבית בתקופת חל

ר כי "עוד קובע התקשי". בוותק בשרות או בדרגה, בפיצויי פיטורי�, לעניי� זכויות הקשורות בגמלה
בעד ... א� קיבל העובד רשות לרכוש זכות לגמלאות", התקופה תובא בחשבו� לצורכי גמלה וותק

 . מהמשכורות שהיו מגיעות לו אילו לא נעדר מעבודתו18.5%ולאחר ששיל� , "תקופת החופשה

__________________ 

 .3.3.99הסכ� קיבוצי מיו�   55

 .יו עובדיה� במסלול של פנסיה תקציביתמעסיקי� שעד ההסכ� ה  56
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ה שיצא לשנת "כדי להבטיח את רציפות זכויות הפנסיה לעו. ת"שנת השתלמות מוגדרת כחל, כאמור
הואיל ושנת השתלמות "עיגנו הקרנות בתקנוניה� את עניי� רציפות הזכויות וקבעו ש, השתלמות

, ועל מנת להבטיח המש& זכות זו, ק לפנסיההוכרה כשנת וותק בהוראה וכ� הוכרה כשנת וות
לשאת בהוצאות הכרוכות ברכישת זכויות הפנסיה בגי� אותה שנת ] הקר�[מתחייבת הקופה 

יעשה על בסיס המשכורת המלאה לפיה מחושב ,  זה�לעני, חישוב ההפרשות לפנסיה. השתלמות
 ".מענק ההשתלמות ובהתייחס להיק" משרתו הממוצעת של העמית

מאז הקמת� רכשו הקרנות זכויות פנסיה עבור עמיתיה� לפי המסלול שאליו , קנוני הקרנותעל פי ת
לעמיתי� המבוטחי� בפנסיה תקציבית ה� שילמו את ער& זכויות הפנסיה לאוצר . שויכו העמיתי�

ואילו לעמיתי� המבוטחי� בפנסיה צוברת ה� שילמו לקרנות הפנסיה שבה� נצברו , המדינה
 .ה ערב היציאה לשנת השתלמות"זכויותיה� של עו

בתחילת שנות התשעי� של המאה העשרי� נקלעו קרנות ההשתלמות לגירעו� אקטוארי עמוק  .1
כי , על דעת נציגי משרד החינו& ונציגי משרד האוצר, 1990עקב כ& סוכ� באפריל . שהל& והחרי"

תלמות ואשר זכאי� מימו� רכישת זכויות הפנסיה בקרנות ההשתלמות של עובדי הוראה בשנת הש"
ההתחשבנות בי� הקרנות לבי� המדינה בנושא ... ח האוצר" היא ע!לפנסיה תקציבית מ� המדינה 

דהיינו ההתחשבנות היא , רכישת הזכויות לפנסיה של אות� מורי� היא באמצעות חוק התקציב
ה " בעולא עסק) 1990! ההסדר מ!להל� (ההסדר האמור ". תקציבית באמצעות אג" תקציבי� באוצר

 . ולא נקבע מועד לסיומו, שאינ� עובדי מדינה

המפרט את , 1995 קבע ההסכ� הקיבוצי לעובדי הוראה וחינו& משנת 1990!בהמש& להסדר מ
כי עובדי משרד החינו& שיצאו לשנת השתלמות יקבלו זכויות , ה בשנת ההשתלמות"זכויות עו

 קר� ההשתלמות ! בבעלויות אחרות ולגבי עובדי�, פנסיה בגי� שנה זו ממעביד� כאילו עבדו
 ".תרכוש עבור� את השנה בקר� הפנסיה בה ה� חברי�"

ה שהיו "משרד מבקר המדינה בדק את התשלומי� שהעבירו הקרנות בגי� רכישת זכויות של עו
, 1990!ובהתא� להסדר מ, 2012אוגוסט ,  ועד סיו� הביקורת1990מאז אפריל . בשנת השתלמות

 בי� שה� מועסקי� על ידי !ה המבוטחי� בפנסיה צוברת "ות פנסיה רק עבור עוהקרנות רוכשות זכוי
ה המועסקי� על "אשר לזכויות הפנסיה של עו. משרד החינו& ובי� שה� מועסקי� על ידי בעלויות

 ועד סיו� הביקורת 1990!הרי שמאז ההסדר מ, ידי משרד החינו& והמבוטחי� בפנסיה תקציבית
בשנת , כ& למשל. וה� ממומנות על ידי משרד האוצר, ינ� רוכשות אות�הקרנות א, 2012באוגוסט 

וכספי� אלו , לא רכשו הקרנות זכויות של פנסיה תקציבית לעמיתיה�) 2011(א "הלימודי� התשע
 . והסכו� נרש� בחשבו� העוד" הכספי של החברות המנהלות, ח" מיליו� ש34!הסתכמו בכ

ויתור האוצר על תקבולי� בגי� רכישת " כי 57קר המדינה העיר משרד מב1992יצוי� כי כבר בשנת 
ובהתחשב בסכומי� שבה� , זכויות פנסיה הוא בגדר סבסוד סמוי של הקרנות על ידי הממשלה

מ� הראוי שהחלטה עקרונית בעניי� זה תתקבל במשרד האוצר בדרג המוסמ& לכ& וכי , מדובר
 ". הרגיל של משרד החינו&הסכומי� שהמדינה מוותרת עליה� יירשמו כהוצאה בתקציב

ה הגמלאי� " מפורטי� מספר עו2011בדוחות הכספיי� של ממשלת ישראל לדצמבר  .2
 2011חבות הממשלה לשנת , לפי נתוני הדוחות. והפעילי� הזכאי� לפנסיה תקציבית והחבות בגינ�

 גידול ! )פעילי� וגמלאי�( זכאי� לפנסיה תקציבית 107,000ח בגי� " מיליארד ש140!הסתכמה בכ
 .2010 משנת 6.8%של 

יצוי� כי נתוני� אלה מייצגי� רק את חלקו של מגזר ההוראה בחבות הממשלתית למסלול הפנסיה 
ה� , הג� שנתוני� אלה אינ� משויכי� ישירות לקרנות. הנמצא בגירעו� אקטוארי, התקציבית

__________________ 

 .17לעיל הערה , )ÁÂ„  ÌÈ„Â‚È‡)1992, מבקר המדינה  57
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ה "תקציבית לעומצביעי� על החשיבות שיש בבחינה מחודשת בעניי� מימו� זכויות הפנסיה ה
58.הנמצאי� בשנת השתלמות על ידי משרד האוצר בשל הגירעו� ההול& ומצטבר במסלול זה

 

Ó ¯„Ò‰‰-1990 ,ÂÚ Ï˘ ‰ÈÒ�Ù‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙˘ÈÎ¯ ˙‡ ÔÓÓÈ˘ ‡Â‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÂÈÙÏ˘" ‰
˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ�Ù Ï˘ ÏÂÏÒÓ· ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘· , Ï˘ ‰˘˜‰ È¯‡ÂË˜‡‰ Ô·ˆÓ Ú˜¯ ÏÚ Ú·˜�

˙Ú ‰˙Â‡· ˙Â�¯˜‰ .Á Ê‡ÓÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÙÏ-20¯Ù˙˘‰ ˙Â�¯˜‰ ·ˆÓÂ ‰�˘  , Ï˘ Ô·ˆÓ „ÂÁÈÈ·
˙Â¯„˙Ò‰‰ ˙Â�¯˜ ,Î ÏÚ „ÓÂÚ‰ ¯ÎÈ� ÈÙÒÎ Û„ÂÚ Ô‰È˙ÂÁÂ„· ˙Â‚ÈˆÓ Ô‰Â-3˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á .

˙Â·ÈÒ�· ÈÂ�È˘‰ ˙Â¯ÓÏ ,˘„ÁÓ ¯„Ò‰‰ ÔÁ·� ‡Ï .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó ÏÚ
‰ ‰ÈÒ�Ù‰ ÔÂÓÈÓ ¯„Ò‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰˙È·Èˆ˜˙. 

בכוונת משרד ... בשי� לב להערות שהועלו"משרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 
 ".האוצר לבחו� בשנית את נושא רכישת זכויות פנסיה תקציבית על ידי משרד האוצר

המשרד רוש� לעצמו שההוצאה בגי� "משרד החינו& מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ש
לבחו� את סוגית רכישת " למשתלמי� תרש� כהוצאה בתקציב המשרד וכי יש רכישת זכויות פנסיה

 ".הזכויות יחד ע� משרד האוצר

את ההמלצה לבחו� מחדש את "החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות מסרו שה� מאמצות 
, יסודיי�!החברה המנהלת של קר� העל, עגור". רכישת זכויות הפנסיה של מורי� בשנת השתלמות

 הדברי� פחות רלוונטיי� לקר� זו היות שרוב העמיתי� בה אינ� במסגרת של פנסיה מסרה כי
 . תקציבית

 

 מענק היובל

את , ר מפרט את תנאי הזכאות למענק"התקשי. 1989מענק היובל נהוג בשירות המדינה משנת 
המענק נית� אחת לשנה לעובד . ואת מועד התשלו�, את חישוב תקופת הוותק הנדרשת, סכומו

 מהשכר המשולב 60%ושיעורו , )כולל ותק בשירות צבאי( שני� בשירות הציבורי 25ר ותק של שצב
הוא משול� למרבית העובדי� הזכאי� בחודש ספטמבר . ומהתוספות לשכר שה� בסיס לער& שעה

 . ה בחודש יוני של כל שנה"של כל שנה ולעו

� ע� ארגו� המורי�  חתמה ממשלת ישראל על הסכמי� קיבוציי1994באוגוסט ובספטמבר 
ה בעל ותק מצטבר בהוראה "ישול� בכל שנה לעו, 1995החל משנת , לפיה�; וההסתדרות המורי�

 מהמשכורת הקובעת לפנסיה 60%מענק יובל בשיעור ) לרבות ותק בשירות צבאי( שנה ויותר 30של 
ה "ק הנדרש לעו הוות2008יצוי� כי מיוני . בהתא� לחלקיות משרתו באותה שנה, ולפיצויי פיטורי�

 . שנה25בשירות המדינה לקבלת מענק יובל הוא 

. ה בשנת השתלמות"יחולו על עו) לרבות מענק יובל(בהסכמי� הקיבוציי� ג� נקבע כי הוראותיה� 
עובדי "ל הסתדרות המורי� ש" הבהיר המשנה לממונה על השכר במשרד האוצר למנכ1995ביולי 

א� , ישול� לה� בתקופת היות� בשבתו� מענק יובל.. ].השתלמות[הוראה היוצאי� לשנת שבתו� 
הזכות "הוא הוסי" ואמר כי ". היו זכאי� לכ& אילו עבדו בפועל באותה שנה בה יצאו לשבתו�

למענק יובל בגי� העובד בשנת שבתו� אינה מותנית בניכוי לקר� השתלמות לצור& שנת שבתו� 
 ".מרכיב מענק יובל מעובדי� הזכאי� לכ&

ה שהיו בשנת השתלמות והיו זכאי� לכ& את מענק " שילמו הקרנות לעו2002בר עד דצמ .1
ומשרד החינו& השיב לה� את הסכו� הכולל של המענק ששול� במסגרת התחשבנות , היובל במועדו

__________________ 

 .בטווח הארו+ בעוד כעשור צפוי שהגרעו� יל+ ויפחת  58
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בי� . מאחר שרכיב מענק היובל אינו כלול ברכיבי השכר שבגינ� מופרש כס" לקר�, זאת. הדדית
אול� משרד החינו& , הקרנות לשל� לעמיתי� הזכאי� את מענק היובל המשיכו 2010!2003השני� 

 . לא החזיר לקרנות את מלוא התשלומי� בגי� מענק היובל ששול�

 2009בספטמבר .  דרשו הקרנות ממשרד החינו& לשל� את החוב שנוצר עד אותה עת2009במהל& 
ח " מיליו� ש3.35!ר קרנות ההסתדרות למשרד החינו& מכתב דרישה להחזר של כ"העביר יו

 .א& דרישת� לא נענתה, )2009(ט "ששולמו כמענק יובל למורי� שהשתלמו בשנת הלימודי� התשס

ה "המדינה לא מממנת מענק יובל לעו"ל� כי "ר קרנות ההסתדרות ומנכ"חשב משרד החינו& ענה ליו
 הוא הוסי" .59" ההפרשות המועברות לקרנותרמעבר לשיעו, עובדי מדינה המצויי� בשנת השתלמות

שבו נקבע כי , כי בעקבות פניית הקרנות התנהל דיו� בלשכת סג� הממונה על השכר במשרד האוצר
 .אי� שו� סיבה לשנות מצב זה ולהיענות לבקשת מנהלי הקרנות

ה הנמצאי� בשנת השתלמות מאחר " הפסיקו הקרנות לשל� את מענק היובל לעו2011משנת 
 . ספי�שמשרד החינו& לא העביר לה� את הכ

 משרד החינו& היה חייב לשלוש הקרנות יותר 2011ביולי , על פי נתוני המנהל התפעולי של הקרנות
 .60לפני תוספת עלויות ההצמדה, ח בגי� מענק היובל ששילמו למשתלמי�" מיליו� ש14!מ

, ג" נגד משרד החינו& וקר� מו61 עתרה עובדת הוראה לבית הדי� לעבודה2011באוקטובר  .2
השאלה מי "ו, "אינה שנוייה במחלוקת"זכאותה למענק , לטענתה. לקבל את מענק היובלבתביעה 

 ". אמור לממ� את המענק איננה מעניינה של התובעת

ה מפרישי� "ג כי מאחר שמענק היובל אינו רכיב שעו" טענה קר� מו2011בכתב ההגנה מנובמבר 
עוד ציינה . ה המשתלמי� דרכה"והרי שהוא לא נכלל בתשלומי� של הקר� לע, ממנו כספי� לקר�

ה בשנת השתלמות נובעת מההסכ� "הקר� כי חובתו של משרד החינו& לשל� מענק יובל לעו
וכי , 1995 ומהנחייתו של הממונה על השכר במשרד האוצר במכתבו משנת 1994הקיבוצי משנת 

 ".מהווה צינור תשלו� בלבד"קר� ההשתלמות , בכל הנוגע לתשלו� מענק היובל

 הודיע מנהל תחו� באג" השכר והסכמי עבודה 6.12.11!ד מבקר המדינה העלה בבדיקתו שבמשר
ה אשר "הוחלט כי עו"במשרד האוצר לחשב משרד החינו& כי בהמש& לדיוני� שהתקיימו בנושא 

היה זכאי לתשלו� מענק יובל , אלמלא שהה בשנת שבתו�, ואשר, ]השתלמות[שהה בשנת שבתו� 
יהיה זכאי לתשלו� של מענק היובל ע� שובו לעבודה משנת השבתו� , באותה שנת לימודי�

 ".האמורה

 ביקש משרד החינו& מבית המשפט למחוק את התביעה על הס" היות שבאותו 2011בסו" דצמבר 
. בית הדי� קיבל את בקשת המשרד ומחק את התביעה. חודש הוא שיל� את המענק לתובעת

ל קרנות ההסתדרות כי "כורות במשרד החינו& למנכ הודיע מנהל תחו� בכיר מש2011בדצמבר 
 . 2011ה המועסקי� במשרד החינו& במשכורת דצמבר "מענק היובל שול� לעו

 מסר משרד החינו& כי עובדי המשרד ששהו בשנת השתלמות בשנת 2012בתשובתו מדצמבר 
ה שהועסקו "לגבי עו. 2012וחזרו לעבודת� קיבלו מענק יובל במשכורת נובמבר ) 2012(ב "התשע

שיפה משרד , ב וחזרו לעבודה בבעלויות"א והתשע"בבעלויות ושהו בשנת השתלמות בשני� התשע
בעקבות זאת ציי� . בהתאמה, 2012 ובנובמבר 2012החינו& את הבעלויות בסכו� המענק בספטמבר 

 .ה"המשרד כי הבעלוית אמורות לשל� לעו

__________________ 

 . מהשכר הקובע8.4%  59
 .בי� הקרנות למשרד החינו+ יש סעיפי התחשבנות נוספי�  60

 . ËÂ¯ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó¯ � 11�10�33858ר "דמ  61
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Î‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï·ÂÈ‰ ˜�ÚÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÙÒ
¯ÎÈ� ¯ÂÁÈ‡· ,ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Â ‰�˘ „Ú ‰�˘ ÈˆÁ Ï˘ . ‰ÏÂÚ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙Ó

ÂÚ˘ ‡„ÈÂ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ"˜�ÚÓ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ÔÎ‡ ‰. 

 לבי� 2011משרד מבקר המדינה השווה בי� סכו� מענק היובל ששיל� משרד החינו& בדצמבר  .3
 .ל הקרנותסכו� המענק שחישב המנהל התפעולי ש

הסכו� המצטבר . ה היו זכאי� לקבל מענק יובל" עו728, נמצא כי לפי התחשיב של המנהל התפעולי
ה "משרד החינו& שיל� בפועל לעו, לעומת זאת. ח" מיליו� ש2.35של המענק שהיו זכאי� לו היה 
ה נוספי� סכו� של " עו55!המשרד שיל� ל. ח" מיליו� ש4.26אלו מענק בסכו� מצטבר של 

 . שלפי נתוני המנהל התפעולי לא היו זכאי� לכ&, ח" ש300,000

ÂÚÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚÂÙ· ÌÏÈ˘˘ ÌÂÏ˘˙‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰" ˙�˘· ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘· ÂÈ‰˘ ‰
Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰" ‡)2011 (ÈÏÂÚÙ˙‰ Ï‰�Ó‰ È·Â˘ÈÁ ÔÈ·Ï Ï·ÂÈ‰ ˜�ÚÓ ÔÈ‚· , ¯ÙÒÓ ˙Â·¯Ï
˜�ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ,ÏÂ„‚ ‡Â‰ ,ÙÂ‡ È·‚Ï ˙ÂÈ‰˙ ÌÈÏÚÓ ÌÈ�Â˙�‰Â·Â˘ÈÁ‰ Ô . „¯˘Ó ·˘Á ÏÚ

 ÂÓÏÂ˘˘ Ï·ÂÈ‰ È˜�ÚÓ ‰·Â‚ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ˙Â�¯˜‰ Ï˘ ÈÏÂÚÙ˙‰ Ï‰�Ó‰ ÏÚÂ ÍÂ�ÈÁ‰
¯·Â„Ó ÌÈÓÂÎÒ ÂÏÈ‡·Â Ì‰Ï È‡ÎÊ ÈÓ ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡Â ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· .

Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ,Â˘Ú�˘ ˙ÂÈÂÚË‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ . ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 „¯˘Ó ·˘Á Â‡ˆÈ˘ ÌÈ„·ÂÚ È·‚Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ·˜Ï Ï‰Â� ÔÈÎ‰Ï ˙Â�¯˜‰ ÛÂ˙È˘· ÍÂ�ÈÁ‰

˙ÂÓÏ˙˘‰Ï ,ÂÚ Ï˘ Ï·ÂÈ‰ ˜�ÚÓ ÈÓÂÏ˘˙ ¯Â˘È‡ÏÂ ·Â˘ÈÁÏ"‰. 

ידוע לנו עניי� הפער בי� התשלו� בפועל "משרד החינו& מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ש
. כרו בעת חזרתו לעבודהלבי� החישוב של מנהל התפעול של הקר� מאחר והתשלו� מתבצע לפי ש

 ".תבדק האפשרות לקביעת נוהל יחד ע� מנהל התפעול של הקופות

הנחו את "בתשובת� למשרד מבקר המדינה מסרו החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות כי ה� 
המנהל התפעולי לשת" פעולה ע� משרד החינו& בבחינת אופ� התשלו� של מענק יובל על מנת 

 ". להשלימ� במידת הצור& לרווחת עמיתי הקרנותו... להבי� את הפערי�

ת משרד החינו& ולחשב שלו בדרישה שישל� את " פנו קרנות ההסתדרות למנכלי2012בינואר  .4
הקרנות דרשו . לאחר קיזוז רכיבי התחשבנויות אחרי�, ח" מיליו� ש5.7חובו בגי� מענק יובל בס& 

 ".לגביית החוב... מצעי� החוקיי�לנקוט בכל הא"ייאלצו , את החוב לאלתר שא� לא כ�

משרד ", סוכ� כי לגבי חובות העבר, 2012מר* , בדיו� בי� נציגי משרד החינו& לנציגי הקרנות
החינו& ישפה את הקרנות עבור השני� בה� הקר� שילמה מענק יובל למורי� ולא שופתה בגי� 

 ".זאת

, ח" מיליו� ש4.2מה בס&  העביר משרד החינו& לשלוש החברות המנהלות מקד2012בספטמבר 
 ".מהחוב המבוקש וישמש כמקדמה עד לסיו� הליכי הביקורת של רואה החשבו� "50%!שה� כ

ÂÚ Ï˘ ¯Î˘‰ È·ÈÎ¯Ó „Á‡ ‡Â‰ Ï·ÂÈ‰ ˜�ÚÓ"ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ÌÈÓÎÒ‰· Ô‚ÂÚÓ ‡Â‰Â ‰ . 

È‡-ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊ Ï˘ ‰¯Ù‰ ‰ÂÂ‰Ó „ÚÂÓ· ÂÓÂÏ˘˙"‰ . ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÂÚ·˜�˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙Â¯ÓÏ
·È˜‰ ÌÈÓÎÒ‰·ÌÈÈˆÂ ,ÂÚ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ú‚Ù"‰ . ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÂÚ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ"˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘· ÂÈ‰˘ ‰ ,˙ÂÈÂÏÚ·‰ È„·ÂÚ ˙Â·¯Ï ,
Ï·ÂÈ‰ ˜�ÚÓ ˙‡ ÂÏ·˜È ,„ÚÂÓ· ÂÓÂÏ˘˙ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˘È ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓÂ . „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ

‡ ˙Â�¯˜Ï ÌÏ˘Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ô‰· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ�ÓÏ È„Î ÂÈ˙Â·ÂÁ ÏÎ ˙
ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ·Â . 
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על מנת למנוע "החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות מסרו בתשובת� למשרד מבקר המדינה כי 
הקר� נכונה להשיב על כנו את ההסדר לפיו ה� , פגיעה בעמיתי הקרנות ולחסו& בהתחשבנות מיותרת

". תלמות ותקבלנה שיפוי מתאי� ממשרד החינו&תשלמנה את מענק היובל לעמיתיה� בשנת הש
 ". מתבקש לעג� את הסדרי התשלו� והשיפוי באופ� ברור ומפורש בהסכ� מחייב", לדבריה�

 

 

 תקצוב הבעלויות באמצעות משרד החינו�

ומשרד החינו& מעביר לבעלויות תשלומי� , ה במדינת ישראל מועסקי� כאמור בבעלויות"חלק מעו
 מינהל !להל� (המינהל לכלכלה ותקציבי� במשרד החינו& .  למשכורותהמיועדי� בי� השאר

מפרס� מדי שנה חוברת המפרטת את סעיפי השתתפותו בתקציבי החינו& של הבעלויות ) תקציבי�
ה המועבר לבעלויות באמצעות משרד החינו& כולל "תחשיב שכר עו. ושל הרשויות המקומיות

 . משכרו8.4%שיעור של הפרשת מעביד לקר� ההשתלמות של העובד ב

עלות , לפי מודל התקצוב של מינהל תקציבי� לבתי ספר עיוניי� וטכנולוגיי� בחטיבה העליונה
 משכרו הקובע של 8.4%משרת הוראה כוללת את הפרשת המעביד לקר� ההשתלמות בשיעור של 

ועד מקבלות את התקציב המי) כולל רשתות(כל הבעלויות "מינהל תקציבי� מציי� כי . ה"עו
 ".לתשלומי קר� ההשתלמות ובאחריות� להעביר תשלומי� אלו לקרנות ההשתלמות

משרד מבקר המדינה בדק את התנהלות הבעלויות בכל הנוגע לתקציב שה� מקבלות ממשרד 
 : להל� הממצאי�. המיועד לתשלומי קרנות ההשתלמות, החינו&

ישות כלל כספי� עבור� לקרנות ה שהבעלויות המעסיקות אות� אינ� מפר"יש אלפי עו, כאמור .1
 .ה המועסקי� בה�"אחרות מפרישות רק עבור חלק מעו. 62ההשתלמות

ÂÚÏ ˙Â˘È¯ÙÓ Ô�È‡˘ ˙ÂÈÂÏÚ· ˘È˘ ˜¯ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó" ‰
 ˙‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ˙Â¯ÈÊÁÓ ‡Ï Ì‚ Ô‰˘ ‡Ï‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜Ï ÌÈÙÒÎ ÔÏˆ‡ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰

Â�¯˜Ï ‰˘¯Ù‰‰ ¯Â·Ú ÂÏ·È˜˘ ÌÂÎÒ‰˙ ,Ô‰È„È· ÛÒÎ‰ ˙‡ ˙Â¯È‡˘Ó Ô‰Â. 

ה שאינ� רשאי� להצטר" לקר� "ההסכמי� הקיבוציי� ותקנוני הקרנות מאפשרי� לעו .2
, או מכל סיבה אחרת) פחות משליש משרה(היק" משרת� , )55מעל (ה בשל גיל� "השתלמות לעו

ת חיסכו� מסלול זה מיועד רק למשיכת הכספי� בתו� שש שנו. להצטר" לקרנות במסלול מקוצר
אחוזי ההפרשה לחיסכו� במסלול זה זהי� להפרשות בקר� . ויותר ולא ליציאה לשנת השתלמות

 ). המסלול המקוצר!להל�  (7.5% והמעביד 2.5%דהיינו העמית מפקיד , רגילה

. ה" עו10,322 היו במסלול המקוצר בשלוש הקרנות 2012מבדיקת נתוני הקרנות עולה כי באפריל 
, 63ה המועסקי� על יד� לקרנות רגילות"ר בעלויות המפרישות את הכספי� לעויש כאמו, כמו כ�

 . בלבד7.5%כלומר מדובר בהפרשת מעביד בשיעור של 

ÂÚ ÏÏÎ È·‚Ï ˙ÂÈÂÏÚ·Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ·˘ÁÓ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó" Ï˘ ‰˘¯Ù‰ ÈÙÏ ‰8.4% ¯Î˘Ó 
ÂÚ"˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜Ï ‰ .‰Ê ·ˆÓ· , ˜¯ Ô‰È„·ÂÚ ¯Â·Ú ˙Â˘È¯ÙÓ˘ ˙ÂÈÂÏÚ·7.5%Ó  ¯Î˘‰

 Ï˘ Û„ÂÚ ÔÂÓÈÓÓ ˙Â�‰�0.9%ÂÚ Ï˘ Ì¯Î˘ ÍÒÓ "‰Ï‡ ‰. 

__________________ 

 .או לעיל בפרק על הזכאות לקר� השתלמותר  62
 .ראו לעיל בפרק על העברת כספי חיסכו� לקר� השתלמות רגילה  63
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 מפרישות בגינ� לקרנות 150%!ה בהיק" משרה של יותר מ"חלק מהבעלויות המעסיקות עו .3
על א" שמשרד החינו& מחשב את התקציב לאות� בעלויות , 64 משרה בלבד150%ההשתלמות לפי 

 .ה"במלוא שיעור העסקת� של עו

È¯˙Â� ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· Ì‚ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰Ó ÔÂÓÈÓ ÈÙ„ÂÚ ˙ÂÏÚ·‰ ˙Â˘¯· Ì , ÍÒ·
8.4%ÂÚ ¯Î˘ ˙¯˙ÈÓ "‰ . 

 למשרד מבקר 2012מנהל המינהל לכלכלה ותקציבי� במשרד החינו& מסר בתשובתו מנובמבר 
ה בחטיבה העליונה לפי קריטריוני� ומרכיבי עלות "משרד החינו& משתת" בשכר עו"המדינה ש

יש רכיבי� שבה� בתי הספר נמצאי� מעל הממוצע ורכיבי� ... עלות השכראופייניי� לכל רכיב ב
לא נכו� לדו� ברכיב . ולכ� היתרה ברכיב אחד מממנת חוסר ברכיב אחר, שבה� ה� מתחת לממוצע

 ".אחד בתו& עלות השכר מכיוו� שאי� אנו מממני� כל רכיב לפי ביצוע בפועל

�ÈÁ‰ „¯˘Ó ¯È·ÚÓ˘ ·Èˆ˜˙‰ ÈÁÎÂ�‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ· ˙˘¯Ù‰ Ï˘ ·ÈÎ¯ ÏÏÂÎ ˙ÂÈÂÏÚ·Ï ÍÂ
˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜Ï „È·ÚÓ‰ ,ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÏˆÂ�Ó Â�È‡ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·˘ . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ÁÂÂÈ„‰ ÈÙÏ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â·˘Á ÏÚÂ ÌÈ·Èˆ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ
˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜Ï ˙Â˘¯Ù‰‰ ÔÈÈ�Ú· ÏÚÂÙ· , ÌÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂÏÚ·‰ ÌÚ ˙Â�·˘Á˙‰ Úˆ·Ï

˘ÂÚ ˙ÂÎÊÏ Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï"˙ÂÈÂÏÚ·‰ ˙ÂÏ‰�˙‰ ÏÚ ‰¯˜·ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÙËÂ˘ ˙Â¯˜· Úˆ·ÏÂ ‰65. 

 

 

 מוסדות ונושאי משרה בחברות המנהלות

אשר חצי או פחות מכוח , ה ה� חברות מעורבות"החברות המנהלות את קרנות ההשתלמות לעו
רות חלות הוראות על החב). ראו בפרק המבוא(ההצבעה באספותיה� הכלליות מצוי בידי המדינה 

והוראות מסוימות מחוק החברות , 66) חוק החברות!להל�  (1999!ט"התשנ, חוק החברות
נוס" על חוקי� אלו פועלות . 67) חוק החברות הממשלתיות!להל�  (1975!ה"התשל, הממשלתיות

 .68החברות מכוח מארג חוקי� ותקנות הקשורי� בתחומי פעילות�

הדירקטוריו� והמנהל , רגני� של חברה ה� האספה הכללית לחוק החברות קובע כי האו46סעי" 
וכל מי שעל פי די� או מכוח התקנו� רואי� את פעולתו בעניי� , )ל" המנכ!להל� (הכללי של החברה 

האספה , ככלל. אורגני� אלה מפורטי� ג� בתקנוני החברות. פלוני כפעולת החברה לאותו עניי�
הדירקטוריו� קובע את ; המפקח על פעילות הדירקטוריו�, הכללית היא גו" המורכב מבעלי החברה

 . ל אחראי לביצוע המדיניות"והמנכ; מדיניות החברה ומפקח על ביצועה

קיומ� של כמה אורגני� מחייב הגדרה של חלוקת הסמכויות וקשרי הגומלי� ביניה� כדי ליצור 
ית בתחומה וחייבת כל רשות עצמא. מערכת של איזוני� ובלמי� בי� הרשויות השונות בחברה

__________________ 

 .בפרק על חישוב העוד" הכספי, ראו לעיל  64
 ".הביקורת של משרד החינו+"ראו לעיל בפרק   65

חברות ה� הוראות חוק החברות בעניי� חברה פרטית וה� כמה הוראות מחוק החברות העוסקות ב  66
 . ציבוריות ואשר הוחלו ג� על חברות מנהלות של קופות גמל

 . לחוק החברות הממשלתיות58הוראות אלו מוחלות על החברות המנהלות מכוח סעי"   67
והנחיות , �1964ד"התשכ, )כללי� לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה , כגו� חוק הפיקוח  68

 .חיסכו�ביטוח ו, הממונה על אג" שוק ההו�
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למעט במצבי� , ואי� רשות אחת נכנסת לתחומה של האחרת, להפעיל שיקול דעת בהתא� לחובותיה
 .69חריגי�

הוקמה על פי חוק החברות )  רשות החברות או הרשות!להל� (רשות החברות הממשלתיות 
, � לחברותמשימותיה ה� לתת ייעו* לממשלה בענייני� הנוגעי. הקובע את תפקידיה, הממשלתיות

לש� מילוי , כמו כ�. מצב� הכספי ואישור הדוחות שה� מגישות לה, מעקב אחר פעילות החברות
,  או מדירקטור מטע� המדינה70לרשות החברות הסמכות לדרוש מידע מחברה מעורבת, תפקידיה

 . לעיי� ברשומות ובמסמכיה, וכ� היא רשאית לבקש נתוני� בענייני החברה

או , החברי� בה� יהיו אלה שחתמו על תזכיר ההתאגדות של החברה, מנהלותלפי תקנוני החברות ה
).  בעלי אמצעי השליטה!להל� (שהתקבלו כחברי� על ידי דירקטוריו� החברה לפי בקשה בכתב 

 .תקנוני החברות המנהלות מפרטי� מי ה� בעלי אמצעי השליטה ומה ה� אחוזי שליטת� בקרנות

 

 האספה הכללית

לכל . מורכבת מנציגי� של בעלי אמצעי השליטה בחברה)  האספה!להל�  (האספה הכללית .1
להל� פירוט אחוזי השליטה . בעל שליטה זכות הצבעה באספה בהתא� לאחוזי השליטה שלו

 : בחלוקה לחברות המנהלות, וההצבעה של כל אחד מבעלי אמצעי השליטה בדיוני האספה

 

על ידי מי , יה רשאי להצביע בכל אסיפה של החברהיה"בעל אמצעי שליטה , על פי תקנוני החברות
. 71) ייפוי כוח!להל� " (שנתמנה על ידו לדירקטור בחברה ואשר מונה על ידו לייצגו באותה אספה

__________________ 

 . ואיל+121' עמ, )Á‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ) 2007„˘, "תורת האורגני�", יוס" גרוס  69
בכפו" לכ+ שיותר מרבע כוח ההצבעה באספה הכללית או הזכות למנות יותר מרבע ממספר   70

 . הדירקטורי� שלה ה� בידי המדינה
בתנאי , על ידי בא כוחא� בעצמו או "יסודיי� זכות ההצבעה �בתקנו� החברה המנהלת של קר� העל  71

 ".שבא הכוח יהיה מי שנתמנה על ידו למנהל בחברה
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וה� , חוק החברות הממשלתיות קובע שהשרי� ימנו את בא כוח המדינה להשתת" ולהצביע באספה
 . צות ע� הרשות לאחר התייע!רשאי� לתת לו הוראות לגבי ההצבעה 

ממנה אות& "בכתב המינוי מטע� המדינה שמוסרי� השרי� לדירקטורי� מצוי� במפורש כי השר 
ואי� בו אזכור לסמכות , כתב המינוי מייעד אפוא לתפקיד דירקטור בלבד". להיות דירקטור בחברה

 .בכלל זה השתתפות והצבעה באספה הכללית, אחרת

מינוי ואישור , כוללות בי� השאר דיו� בדוחות הכספיי�סמכויות האספה , על פי חוק החברות
 . אישור תנאי כהונה והעסקה של דירקטורי� ושינוי תקנו� החברה, 72דירקטורי� חיצוניי�

משרד מבקר המדינה בדק את התנהלות� של האספות הכלליות בחברות המנהלות של שלוש 
ביעי� ואת סמכות� להשתת" את זהות המצ, את הנושאי� שלגביה� התקבלו החלטות, הקרנות

 . בהצבעות אלה

2. Ï Ú ‰  Ô ¯ ˜  Ï ˘  ˙ Ï ‰ � Ó ‰  ‰ ¯ · Á ‰-Ì È È „ Â Ò È: כפי ,  נוס" על סמכויות האספה
יסודיי� קובע כי מינוי !תקנו� החברה המנהלת של קר� העל, שה� מוגדרות בחוק החברות

 .דירקטורי� יאושר על ידי האספה הכללית

חמש מה� נערכו , יבות של האספה הכללית של הקר� התכנסו שש יש2012יוני !בי� החודשי� ינואר
ה� לאספה , בשתי ישיבות משותפות נרש� פרוטוקול משות". במשות" ע� ישיבת הדירקטוריו�

; כ& שלא נית� היה להבחי� מי מהאורגני� קיבל את ההחלטות השונות, הכללית וה� לדירקטוריו�
א& לא צוי� מי השתת" בה� ומי , ג�בשלוש ישיבות משותפות צוי� אילו החלטות קיבל כל אור

 . הצביע

 התקבלו ! שבשלו; בארבע מ� הישיבות המשותפות אושרו שינויי� לתקנוני החברה המנהלת והקר�
ובישיבה אחת אישרו את ; החלטות בנושאי מינוי דירקטורי� ואישור הארכת כהונה של דירקטורי�

ששימש במרבית תקופת כהונתו ,  חיצוניאת הפסקת כהונתו של נציג, תנאי ההעסקה של דירקטורי�
קבלת החלטות בנושאי� אלה ה� בסמכותה , כאמור. ואת הדוחות הכספיי�, ר ועדת ההשקעות"כיו

לרבות הדירקטורי� מטע� , בכל שש הישיבות הצביעו הדירקטורי�. של האספה הכללית בלבד
קיבלו ייפוי כוח מבעלי בלא ש, על החלטות שנמצאות בסמכותה של האספה הכללית בלבד, המדינה

 .אמצעי השליטה לייצג� באספות אלה

יסודיי� כי מזה עשרות שני� נהוג בחברה כי כל עוד !בתשובתה מסרה החברה המנהלת של קר� העל
זולת הדירקטור שהוא מינה , לא הודיע מי מהחברי� באספה הכללית על רצונו שאד� אחר

החברה המנהלת , ע� זאת. נציגו יהיה הדירקטורהרי ש, יהיה נציגו באספה, לדירקטוריו� החברה
ציינה כי מעתה תודיע לבעלי אמצעי השליטה על מועדי ישיבות האספה הכללית ותפעל להעמקת 

 . ההפרדה בי� ישיבות האספה לדירקטוריו�

3. Â Ó  ˙ Â � ¯ ˜  Ï ˘  ˙ Â Ï ‰ � Ó ‰  ˙ Â ¯ · Á ‰"Â Ó Â  בחברות המנהלות את קרנות :˙"‚ 
. 2012 ובמר* ואפריל 2011יבות הדירקטוריו� בנובמבר ההסתדרות התכנסו ישיבות האספה ויש

אלא רק לחברי הדירקטוריו� ולנציג רשות , נמצא כי לא נשלחו זימוני� לבעלי אמצעי השליטה
ובכלל� , החברות המנהלות וחברי הדירקטוריו�, עוד נמצא כי בניגוד לתקנו�. החברות הממשלתיות

כוח מבעלי אמצעי השליטה על מנת להצביע עבור� לא קיבלו ייפוי , הדירקטורי� מטע� המדינה
שינוי התקנוני� , באספות קיבלו הדירקטורי� החלטות בדבר הדוחות הכספיי�. באספות אלה

 . ר היוצא"ר הדירקטוריו� הנכנס ושל היו"ואישור תנאי ההעסקה של יו

__________________ 

 .יסודיי� האספה מאשרת את כלל הדירקטורי��בתקנו� החברה המנהלת של קר� העל  72
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 מקצועית בישיבת הדירקטוריו� אושרה התקשרות ע� חברת ביטוח בנושא אחריות, 2012ביוני 
החברה המנהלת התקשרה ע� חברת הביטוח בלי שקיבלה את . לחברי הדירקטוריו� ולנושאי משרה

 . כנדרש בחוק החברות, אישור האספה הכללית

 כי בהמש& להערת משרד מבקר 2012החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות מסרו בדצמבר 
 . ההתקשרות תעלה לדיו� באספה בקרוב, המדינה

¯˜‰ ˘ÂÏ˘·ÌÈ�‚¯Â‡‰ È�˘ ÔÈ· ˘ÓÓ Ï˘ ‰„¯Ù‰ ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ˙Â� ,ÔÏ‰ÏÎ : ‰ÙÒ‡Ï ÔÂÓÈÊ‰
„·Ï· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ˙ÂÈ‰Ï Ì˙Â‡ Â�ÈÓ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÚˆÓ‡ ÈÏÚ·˘ ÌÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÁÏ˘� , ‡Ï Ì‰ Í‡

˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡· Ì‰È‚Èˆ�Î ˘Ó˘Ï Â�ÂÓ ;‰ËÈÏ˘‰ ÈÚˆÓ‡ ÈÏÚ·Ï ÁÏ˘� ‡Ï ÔÂÓÈÊ‰ , ·ÈÈÁ˙ÓÎ
˙Â¯·Á‰ È�Â�˜˙· ;È„· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÌÈ‡ˆÓ�‰ ÌÈ‡˘Â�· ÂÚÈ·ˆ‰ ‰ÙÒ‡‰ È�Â

˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰ ˙ÂÎÓÒ·. 

רשמנו לפנינו "החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות מסרו בתשובת� למשרד מבקר המדינה ש
כ& שהזימוני� לישיבות האספה הכללית , את הערת הביקורת בעניי� זה וכבר התחלנו בישומה

 הודיע נציג 2012סיפו החברות כי בנובמבר עוד הו". והדירקטוריו� נשלחי� במסמכי� נפרדי�
הסתדרות המורי� רואה בדירקטורי� שלה כנציגי� ג� "הסתדרות המורי� לחברי הדירקטוריו� כי 

 ".באספה הכללית

השרי� לא מינו את " פנתה רשות החברות לקרנות ההסתדרות והבהירה ש2007!יצוי� שכבר ב .4
כפי שציינו בפני החברה "הרשות הדגישה ש". פהבא כוח המדינה לצור& השתתפות והצבעה באס

ואינ� מצוידי� ביפוי כח , הדירקטורי� מטע� המדינה אינ� באי כוח המדינה לאספה הכללית, בעבר
השני� שעל פיו הצביעו !בא כוח הקרנות השיב במכתב לרשות החברות וציי� את הנוהג רב". כאמור

 .הדירקטורי� באספה הכללית

Â‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ�˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ˙Ú„ , Ï˘ ÌÈ�ÂÈ¯ÂË˜¯È„· ‰�È„Ó‰ È‚Èˆ� ÂÙÈÒÂ‰
˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂÙÒ‡· ÚÈ·ˆ‰ÏÂ Û˙˙˘‰Ï ˙Â¯„˙Ò‰‰ ˙Â�¯˜ Ï˘ ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ , ÂÏ·È˜˘ ÈÏ·

Ì‰ÈÁÏÂ˘Ó ÍÎÏ ÁÂÎ ÈÂÙÈÈ. 

,  פנתה הרשות לשני דירקטורי� מטע� המדינה בקרנות ההסתדרות2011באוגוסט ובנובמבר  .5
 כי ה� לא יצביעו באספות לפני שייתנו הזדמנות לשר האוצר ולשר והודיעה לה�, ערב מינוי�

שני הדירקטורי� חתמו על כתב . א� ברצונ� לתת הוראות להצבעה, לפני כל אספה, החינו& לבחו�
התחייבות שלפיו לא ישתתפו ולא יצביעו באספה הכללית אלא א� יקבלו ייפוי כוח חתו� על ידי 

 .עו על פי הנחיית�וה� יצבי, שר האוצר ושר החינו&

מאז חתימת� על כתב ההתחייבות השתתפו והצביעו כל אחד משני הדירקטורי� לכל הפחות 
בסתירה לאמור בכתב ההתחייבות שעליו , בלא ייפוי כוח כנדרש, בישיבה אחת של האספה הכללית

  ואחד 2011ששלושה מה� מונו לפני אוגוסט , ארבעה דירקטורי� אחרי� מטע� המדינה. חתמו

יצוי� כי רשות . כנדרש, בלי שקיבלו ייפוי כוח מהשרי�, השתתפו והצביעו ג� ה� באספות, 2012!ב
 .החברות לא עשתה דבר כדי להחתי� דירקטורי� אלה על כתב התחייבות

החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות מסרו בתשובת� למשרד מבקר המדינה כי לפי הנוהג 
� המדינה והסתדרות המורי� שימשו ג� כנציגיה� לאספה הדירקטורי� מטע, שהשתרש והתקיי�

עוד מסרו החברות המנהלות כי רשות החברות ידעה היטב על קיומו של נוהג . הכללית והצביעו בה
ולו , הוא המשי& לשמש מקור סמכות לדירקטורי�, ומשלא ביטלה או שינתה אותו באופ� יזו�, זה

 . לליותלעניי� השתתפות והצבעה באספות הכ, מכללא
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 ¯·„· ‰�ÚËÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÈÎ ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‚‰Â�‰
˘¯˙˘‰˘" ,· ¯·Î ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ˙Ú„Â‰ ÁÎÂ�-2007 ˙Â�¯˜Ï ÌÈ�Ó˙Ó‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÎ 

ÁÂÎ ÈÂÙÈÈ ÍÎÏ ÂÏ·È˜ Ì‡ ˜¯ ‰ÙÒ‡· ÚÈ·ˆ‰Ï ÌÈ‡˘¯ . Ï‡ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ˙ÈÈ�Ù ¯Á‡Ï
˙Â�¯˜‰ ,‰Â ÌÈÙ˙˙˘Ó‰˘ „ÈÙ˜‰Ï Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÂÙÈ ÈÏÚ· ÂÈ‰È ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂÙÒ‡· ÌÈÚÈ·ˆÓ

˘¯„�Î ÁÂÎ .ÔÂ�˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡Â ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÁ�‰‰ ˙‡ Â¯Ù‰ ÂÏÚÙ Â·˘ ÔÙÂ‡·. 

מאז כניסתי לתפקיד " למשרד מבקר המדינה מסר אחד הדירקטורי� כי 2012בתשובתו מנובמבר 
קיבלתי לאחר אותה ישיבה . השתתפתי פע� אחת בישיבת אסיפה כללית ללא קבלת ייפוי כוח

וקבענו נוהל מסודר לפני כל ישיבת אסיפה כללית לצור& קבלת עמדת , תדרי& מנציג רשות החברות
 ". המדינה ויפויי כוח

, פנו אלי מרשות החברות] בעקבות הביקורת [31.10.12"דירקטור נוס" מסר בתשובתו כי ב
י על כתב התחייבות למותר לציי� כי מיו� חתימת... בבקשה לחתו� על כתב התחייבות, לראשונה

 ".הנני מחויב לפעול לפיו וכ& אעשה, כאמור

 4!פנתה לאחרונה ל" למשרד מבקר המדינה כי היא 2012רשות החברות מסרה בתשובתה מנובמבר 
עד היו� . בבקשה לחתו� על כתב התחייבות, הדירקטורי� מטע� המדינה שלא חתמו על התחייבות

לפעול באופ� שכתב המינוי של דירקטורי� "נה כי בכוונתה הרשות ציי".  דירקטורי�4 מתו& 2חתמו 
 ".המתמני� בידי המדינה בקרנות אלו יישלח רק לאחר חתימה של המועמד על כתב התחייבות

בדצמבר : למרות הנחיית רשות החברות, להל� אירוע שבו דירקטורי� הצביעו ללא ייפוי כוח .6
וריו� הזמנה לישיבת דירקטוריו� ולאספה  שלח מזכיר קרנות ההסתדרות לחברי הדירקט2011

מאחר . נכלל נושא השינויי� בתקנוני החברות המנהלות, כ& נכתב, על סדר יומה. 8.1.12!שתתכנס ב
, שהרשות התנגדה לביצוע האספה ללא ייפוי כוח מאת השרי� לא התקיימה האספה במועד שנקבע

 . אלא נדחתה והתכנסה בשבוע שלאחר מכ�

ר הדירקטוריוני� "יו: תקיימה שבוע לאחר מכ� השתתפו שני נציגי� בלבדבאספה הנדחית שה
באספה זו הוחלט . וה� הצביעו ללא ייפוי כוח מבעלי אמצעי השליטה, ל החברות המנהלות"ומנכ

או ... לשפות נושא משרה בשל תשלו� לנפגע"החברה המנהלת רשאית , לפיו; על שינוי התקנו�
 הזאת הייתה השפעה ישירה על הדירקטורי� שהשתתפו בה להחלטה". בשל הוצאות התדיינות

ה� ג� מכהני� כנושאי משרה , ואישרו את שינוי התקנו� מאחר שנוס" על היות� דירקטורי�
 . בחברות המנהלות

¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ ‰¯È˘È ‰ÚÙ˘‰ ˘È ˙ÓÈÂÒÓ ‰ËÏÁ‰Ï˘Î ‡˜ÂÂ„˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
‡ ‡ˆ˙ ‰Ú·ˆ‰‰ ÈÎ ‰¯˙È ‰„Ù˜‰ „ÈÙ˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÚˆÓ‡ ÏÚ·˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÏÚÂÙ‰ Ï

Â˙ÈÈÁ�‰ ˙‡ Ô˙ÈÈ ,‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï ÂÁÂÎ ÈÂÙÈÈÂ Â¯Â˘È‡. 

 

✯ 
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 Â�˙È� ÍÎ Ï˘·Â ˙Ï‰�Ó‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÏÚ·‰ È‚Èˆ� ˙‡ „‚‡Ó‰ Ô‚¯Â‡ ‡È‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰
˙Â·Á¯� ˙ÂÈÂÎÓÒ ‰Ï ,ÔÂ�˜˙‰ ˙‡ ˙Â�˘Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ˙Â·¯Ï . ˙Â·È˘È· ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Ú·ˆ‰

˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰ ,˘ ÈÏ·ÁÂÎ ÈÂÙÈÈ Â‡ ÈÂ�ÈÓ ·˙Î ÂÏ·È˜ , ˜ÂÁÏÂ ˙Â¯·Á‰ È�Â�˜˙Ï ˙„‚Â�Ó
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ . ‰ÙÒ‡‰ È�ÂÈ„ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ‰˘ÚÈ˙˘ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÚ

ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï , Â‡ ÁÂÎ ÈÂÙÈÈÏ ÛÂÙÎ· ‰˘ÚÈ˙ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ Ì˙Ú·ˆ‰ ÈÎÂ
ÂÊ ‰Ú·ˆ‰Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ·Ó ÈÂ�ÈÓ ·˙Î . 

ÓÚ ‡Ï ÌÈ�˘ Í˘Ó· ‰�È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„Ï˘ ÍÎ ÏÚ ˘¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‰„
˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂÙÒ‡· ÚÈ·ˆ‰ÏÂ Û˙˙˘‰Ï ˙ÂÎÓÒ ÔÈ‡ .ÍÎ ÏÚ ‰„ÓÚ˘Ó Ì‚ , ˙‡ ‰ÙÎ‡ ‡Ï

‰‡ÂÏÓ· ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰‡¯Â‰‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ˙ÂÁ�‰ÏÂ ·Â˘Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ¯·„· ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙‡Â ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ ,˘‰ È·‚Ï Ô‰ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÙÒ‡· ˙ÂÙ˙˙

‰¯·Á· Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ¯‡˘ È·‚Ï Ô‰Â .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
‰È˙ÂÈÁ�‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙ÁË·‰Ï ÌÈ„Úˆ ËÂ˜�ÏÂ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂÙÒ‡· . 

 ˙ÂÙÒ‡ ÒÂ�ÈÎ ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ‰ËÈÏ˘‰ ÈÚˆÓ‡ ÈÏÚ· ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÚ
ÔÓÂÈ È¯„ÒÂ ˙ÂÈÏÏÎ .ÂÙÈÈ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ¯˘‰ ÏÚ ‚ˆÂÈ˙ ‰�È„Ó‰ ˙„ÓÚ˘ ˙�Ó ÏÚ „ÚÂÓ· ÁÂÎ ÈÈ

‰ÙÒ‡· ,˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ˙ÂÏ‰�˙‰· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ·. 

 

  דירקטורי מטע המדינה

מוסמכת לפי תקנוני החברות למנות בה� , שכאמור מחזיקה באחוזי שליטה בקרנות, המדינה
ר האוצר זכאי למנות וש, שר החינו& זכאי למנות שני דירקטורי�: כדלהל�, דירקטורי� מטעמה

 .דירקטור אחד

ימונה דירקטור בידי השרי� לאחר התייעצות ע� ,  לחוק החברות הממשלתיות18על פי סעי"  .1
כתב המינוי מאת השרי� יימסר לדירקטור והעתקו יימסר לחברה . 73הוועדה לבדיקת מינויי�

ויי� למשרד מבקר  מסרה מנהלת הוועדה לבדיקת מינ2012באוגוסט . המנהלת באמצעות הרשות
דוח בדבר ; המדינה שבתחילת כל חודש נשלחי� לשרי� דוח על מצבת הדירקטורי� המכהני�

ודוח משרות ; המשרות העומדות להתפנות במהל& שלושת החודשי� שלאחר יו� הפקת הדוח
 .פנויות

משרד מבקר המדינה בדק את מינויי הדירקטורי� מטע� המדינה בשלוש הקרנות ובחברות 
הבדיקה העלתה שבמש& התקופה האמורה לא אוישה מצבת . 2012!2000ות בי� השני� המנהל

ולכ� בחלק מהתקופה כיהנו רק שני דירקטורי� מטע� המדינה בכל אחת , הדירקטורי� במלואה
והיו חודשי� שבה� כלל לא כיהנו , בחלקה כיה� דירקטור אחד, מהקרנות או החברות המנהלות

נמצא שנציגי המדינה כיהנו בקר� , ככלל. רנות או בחברות המנהלותדירקטורי� מטע� המדינה בק
. 74 ממנה70%!ג ה� כיהנו בכ"ובקר� מו,  מהתקופה שנבדקה60%!ת רק בכ"יסודיי� ובקר� מו!העל

 .  התנהלו הדירקטוריוני� בהרכב חסר2000יוצא אפוא שמשנת 

 והשרי� על היעדר המינויי� יצוי� כי הקרנות והחברות המנהלות התריעו מפע� לפע� לפני הרשות
ר קרנות " פנה יו2007בספטמבר , כ& לדוגמה. ועל הפגיעה בהתנהלות התקינה של הדירקטוריוני�

ההסתדרות לממונה על שוק ההו� במשרד האוצר וציי� כי עצ� הדבר שבדירקטוריו� החברה חסרי� 

__________________ 

ב לחוק החברות הממשלתיות לש� בדיקת כשירות� והתאמת� של 18ועדה שהוקמה על פי סעי"   73
 .מועמדי� לכהונת דירקטור מטע� המדינה

 . הבדיקה נעשתה לפי מספר החודשי� שבה� כיהנו דירקטורי� ביחס לס+ התקופה הנבדקת  74
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ת ההשקעות חיונית שהשתתפות� בישיבות הדירקטוריו� ובוועד, שני דירקטורי� מטע� המדינה
 ".מחייבת מת� פתרו� מיידי והתייחסות רצינית", ביותר להתנהלות הקרנות

ג� א� יש כוונה להארי& את , אד� אשר פקע תוק" מינויו כדירקטור אינו נחשב לדירקטור .2
ולפיכ& אינו זכאי להשתת" בישיבות הדירקטוריו� ואינו נמנה ע� מי שרשאי� לקבל , תוק" מינויו

 . 75 בחברההחלטות

 נמצאו ארבעה מקרי� שבה� המשיכו דירקטורי� לכה� בתפקיד� 2012!2000בי� השני� 
יצוי� כי מדובר בדירקטורי� . על א" שתקופת כהונת� תמה ולא הוארכה או חודשה, בדירקטוריו�

, עוד נמצא כי ארבעה דירקטורי� שמונו לקר� אחת מקרנות ההסתדרות בלבד. שמונו על ידי השרי�
 .פו והצביעו בלא סמכות ג� בישיבות דירקטוריו� של הקר� האחרתהשתת

 ÏÚÂ ÔÏÂ‰È�·˘ ˙Â�¯˜‰Â ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÈÈÂÂ˙‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ˘ ‡Â‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
‰¯˘Ó‰ È‡˘Â� ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ,‰ËÈÏ˘‰ ÈÚˆÓ‡ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈ‚Èˆ�Ó ·Î¯ÂÓ ‡Â‰Â . ¯„ÚÈ‰

‚Èˆ� ÔÈ· ˘¯„�‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ¯ÙÓ ‰�È„Ó‰ Ï˘ ˙Â‚Èˆ� Â˙ÂÏÈÚÙ· Ú‚ÂÙÂ ÌÈ˜ÈÒÚÓÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ È
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ ‰¯È„Ò‰Â ‰�È˜˙‰ . ÏÚÂÙ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È

¯ÒÁ ·Î¯‰· ˙ÂÎ˘ÂÓÓ ˙ÂÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· . ÈÂ�ÈÓ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
„ÚÂÓ· ÌÓÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ . Ì˙�Â‰Î ˙˜ÒÙ‰ ÏÚÂ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ Á˜ÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ Ï˘

ÈÂ�ÈÓ‰ ·˙Î· ·Â˜�‰ „ÚÂÓ· ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ . 

הודיעה רשות החברות למשרד מבקר המדינה כי מונו , 2012במאי , במהל& ביצועה של ביקורת זו
החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות . כל הדירקטורי� מטע� המדינה בשלוש הקרנות כנדרש

דיע אחד הדירקטורי� מטע�  הו2012כי בנובמבר , 2013מסרו למשרד מבקר המדינה בינואר 
 .וכי טר� מונה לו מחלי", על התפטרותו) משרד האוצר(המדינה 

 

 ת"ג ומו"ל ומזכיר מו"מנכ

ג בתו� לב ונהל  עליו,א משרה חב חובת אמוני� לחברה לחוק החברות קובע כי נוש254סעי" 
 תפקידו בחברה  בי� מילוי�עניינימכל פעולה שיש בה ניגוד להימנע ובכלל זה , ל לטובתהופעלו

 . האישיי�ועניינילבי� מילוי תפקיד אחר או 

, טובת החברה אינה טובת� של בעלי מניות מסוימי� או טובת� של רוב בעלי המניות בה, ככלל
ומשכ& החובה לפעול לטובת החברה חלה ג� על דירקטור שמונה בידי קבוצה מסוימת של בעלי 

העמיד את עצמ� במצב שבו יתנגש האינטרס של לדירקטורי� או לנושאי משרה אסור ל. שליטה
איסור זה אינו חל רק על קיומו של . החברה המנהלת ע� אינטרס אישי שלה� כממלאי תפקיד אחר

 .76ניגוד ענייני� בפועל אלא ג� על הימצאות במצב שבו ניגוד ענייני� כזה עלול להיווצר

,  לניהול השוט" של ענייני החברהל אחראי"חוק החברות ותקנוני שלוש החברות קובעי� כי המנכ
תקנוני קרנות ההסתדרות קובעי� כי . במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריו� ובכפו" להנחיותיו

הסתדרות המורי� תהיה זכאית למנות אחד מ� הדירקטורי� הממוני� על ידיה למזכיר דירקטוריו� 
 .החברה

__________________ 

ספריית  ,"חובות הדירקטור ונושאי המשרה בחברה", ‰„ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Â˙„Â·Ú· ¯ÂË˜¯È˘‰, יוס" גרוס  75
 .�2.11.03חוזר מנהל הרשות מ; 185' עמ, )1992) (ל"המי(המרכז הישראלי לניהול 

 .111�112' בעמ, 77ל הערה לעי, יוס" גרוס  76
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שהוא נציג , ר הדירקטוריו�"יו:  היו שני נושאי משרה בקרנות ההסתדרות2004עד שנת  .1
לאחר התיקו� בתקנות מס , 2004בשנת . שהוא נציג הסתדרות המורי�, ומזכיר הקרנות, הממשלה

נדרשו , 78ל" שקבע שעל חברה מנהלת ועל קופת גמל שהיא תאגיד תחול חובת מינוי מנכ77הכנסה
אחד מחברי . ל" מנכהדירקטוריוני� של קרנות ההסתדרות התנגדו למינוי. ל"הקרנות למנות מנכ

מזכירות , ל"אי� שו� צור& במנכ" ש2004 הודיע בישיבת הדירקטוריו� בספטמבר �הדירקטוריו
ר הקר� "מזכירות הקרנות מורכבת מיו, יצוי� כי על פי תקנוני הקרנות". הקרנות מנהלת את הקר�

 . והמזכיר

צר כי אי� מניעה שמזכיר  הודיעה מרכזת קופות הגמל באג" שוק ההו� במשרד האו2004באוקטובר 
 מינה דירקטוריו� קרנות ההסתדרות את מזכיר הדירקטוריו� לכה� 2005ביוני . ל"הקרנות ימונה למנכ

 . ל הקרנות"ג� כמנכ

ל למזכיר הקרנות נית� ללמוד מדבריו של מזכיר הקרנות בישיבת "על זהות העיסוקי� בי� המנכ
עמדה דומה הביע היוע* ". ל"ו לא צריכה מנכהקר� שלנ: "כשאמר, 2005הדירקטוריו� מספטמבר 

הכריחו אותנו ] משרד האוצר[ה� ",  ולפיה2006!המשפטי של הקרנות בישיבת הדירקטוריו� ב
ניסינו קצת להתנגד . ואז היינו צריכי� לעשות את החושבי�, לעשות מנהל לקרנות ההשתלמות

מזכיר הקרנות כפי שהיה בעבר ג� היו� משמש ג� כ] ל"המנכ. [בסופו של דבר נכנענו. לנושא הזה
אבל מבחינת שוק ההו� , למעשה הוא יושב על אותו כסא. מנהל הקרנות כפי שדורש אג" שוק ההו�

 ".יש לנו מנהל. אנחנו סיפקנו אות�

ל מועסק ישירות על ידי החברות המנהלות "משרד מבקר המדינה העלה בבדיקתו כי המנכ .2
יצוי� שהחברות המנהלות מעבירות . י הסתדרות המורי�ובתפקידו כמזכיר הוא מועסק על יד

 . להסתדרות המורי� את עלות העסקתו כמזכיר

העובדה "בתשובת� למשרד מבקר המדינה מסרו החברות המנהלות של קרנות ההסתדרות ש
ה� שנושאות בסופו של דבר בעלות שכרו של המזכיר , ולא הסתדרות המורי�, שהחברות המנהלות

הואיל "עוד מסרו החברות ש".  כל חשש לזיקה או מראית עי� פסולה בהקשר זהמסירה להבנתנו
החברות המנהלות אינ� רואות לנכו� , והסדר ההשאלה של מזכיר הקרנות נהוג מזה שני� רבות

כאשר יעמוד . כל פסול... מה ג� שה� אינ� מוצאות בו, לשנותו במהל& כהונתו של המזכיר הנוכחי
 ". יבח� הצור& בהעסקתו על ידי החברות המנהלות בלבד, יר חדש בעתידעל הפרק מינויו של מזכ

ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙Â¯„˙Ò‰Ï ˙Â�¯˜‰ ¯ÈÎÊÓ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˜˙Â�È˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ È„È ÏÚ ˙Â¯È˘È ÌÏÂ˘È Â¯Î˘Â , È‰˘ÏÎ ‰˜ÈÊÂ ÔÈÚ ˙È‡¯Ó ÚÂ�ÓÏ È„Î ÂÏÂ
ÈÏ˘‰ ÈÚˆÓ‡ ÈÏÚ·Ó „Á‡ ÔÈ·Ï ‰¯˘Ó ‡˘Â� ÔÈ· ‰Ë-ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙Â¯„˙Ò‰  . 

 

 

 סיכו�

ÂÚÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜"ÔÂÎÒÈÁÏ ˙ÈÓ˘¯ ˙¯‚ÒÓ ¯ÂˆÈÏ ‰¯ËÓ· Â„ÒÂ� ‰ , ˙·Á¯‰ Â„ÂÚÈÈ˘
‰ÏÎ˘‰ ,‰¯˘Ú‰ ,ÂÚ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜ÓÂ ˙ÈÓˆÚ ˙Â˘„Á˙‰Â ÔÂ�Ú¯"‰ . ¯˘Ù‡Ó Ô‰· ÔÂÎÒÈÁ‰

ÂÚÏ"˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ÏÂ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Ï ˘„˜Â˙˘ ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ ‰˘ÙÂÁ ˙�˘Ï ˙‡ˆÏ ‰. 

__________________ 

 . �1964ד"התשכ, )כללי� לאישור ולניהול קופות גמל(א בתקנות מס הכנסה 14תקנה   77
 .לחוק החברות) א(119בהתא� לסעי"   78
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Á ÌÈ�˘‰ ˙ˆÂ¯Ó·ÂÚ ¯ÂÚÈ˘· ˙Î˘Ó˙Ó ‰„È¯È ‰Ï" ÈÎ¯ÂˆÏ ˙Â�¯˜· ÔÂÎÒÈÁ‰ ˙‡ ÌÈÏˆ�Ó‰ ‰
˙ÂÓÏ˙˘‰ ,È¯Â˜Ó‰ Ô„ÂÚÈÈ ÈÙÏ .ÂÚ ¯ÙÒÓ ÔÈ·Â Ì¯ÙÒÓ ÔÈ· ¯ÚÙ‰" ˙Â˘Ó˘Ó ˙Â�¯˜‰˘ ‰

¯ÎÈ� ¯ÂÚÈ˘· Ï„‚ ˙Â¯Á‡ ˙Â¯ËÓÏ ÔÂÎÒÈÁÏ Ì¯Â·Ú .ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,
Â ‰Ï‡ ˙ÂÓ‚ÓÏ Ì˙Ú„ ˙˙Ï ÌÈ¯ÂÓ‰ È‚Èˆ�Â ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÓÂ¯˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï

 Í¯Âˆ‰ ˙‡Â ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙¯˘Ú‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÈÁÎÂ�‰ Ô˙�ÂÎ˙Ó· ˙Â�¯˜‰
˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘Ï ‰‡ÈˆÈÏ ÌÈˆÈ¯Ó˙ ˙¯ÈˆÈ·. 

ÂÚ Ï˘ Ì˙ÂÎÊ˘ Û‡"ÌÈÈˆÂ·È˜ ÌÈÓÎÒ‰· ‰�‚ÂÚ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜Ï ‰ ,Î˘Á‰ ˙ÈÈÁ�‰·"Ï ,
ÂÚ ˙Â¯È˘ ÔÂ�˜˙·"ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï‰Â�·Â ‰ ,‰ „¯˘Ó Â˘È¯Ù‰ ‡Ï ˙ÂÈÂÏÚ·‰Ó ˜ÏÁÂ ÍÂ�ÈÁ

ÂÚ ÈÙÏ‡ ¯Â·Ú ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜Ï ÌÈÙÒÎ"Ì„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰ .ÂÚ ÏÏÎ· ‰ÚÈ‚Ù‰" ˙Â·¯· ‰
˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ï˘ ¯·ËˆÓ „ÒÙ‰· ˙ÓÎ˙ÒÓ ÌÈ�˘‰"Á .È‡-ÂÚ Ï˘ ˙ÂÙ¯Ëˆ‰" ‰�È‡ Ô¯˜Ï ‰

Ô‡ÂÏÓ· ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÈ ‰‡¯Â‰ „·ÂÚ ÏÎ˘ È„Î ÏÂÚÙÏ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ˙·ÂÁÓ ˙Ú¯Â‚ , ÏÚÂ
Â�ÈÁ‰ „¯˘Ó¯˙Ï‡Ï ˙‡Ê ¯È„Ò‰Ï ˙ÂÈÂÏÚ·‰Â Í .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ·Âˆ˜˙Ó ÌÈÙÒÎ ,

˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜Ï „È·ÚÓ‰ ˙Â˘¯Ù‰ „Ú· ˙ÂÈÂÏÚ·‰Ó ˜ÏÁÏ ¯·ÚÂÓ‰ , ÌÈÎ¯ˆÏ ÌÈÏˆÂ�Ó Ì�È‡
˙ÂÈÂÏÚ·‰ È„È· ÌÈ¯˙Â�Â Â¯·ÚÂ‰ ÌÓ˘Ï˘. 

˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â�¯˜Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ‰ÙÈ˜Ó ‰Ó¯ÂÙ¯ ‰˙˘Ú� ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· .
�¯˜ ÌÏÂ‡ÂÂÚÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â"‰Ó¯ÂÙ¯· ÂÏÏÎ� ‡Ï ‰ ,ÂÚ ÏÚÂ" ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÏ·‚Ó ˙ÂÏËÂÓ ‰

˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜ ˙¯ÈÁ· ,ÔÂÎÒÈÁ‰ ÈÏÂÏÒÓ , ˙Â�¯˜Ï ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰Â ÌÈÙÒÎ ˙ÎÈ˘Ó
˙ÂÏÈ‚¯ ˙ÂÓÏ˙˘‰ .˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ ÛÂ˙È˘· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ ÏÚ , „¯˘Ó

¯‰ È¯˜ÈÚ ˙ÏÁ‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ¯ÂÓ‰ È‚Èˆ�Â ÍÂ�ÈÁ‰ÂÚ ÏÚ Ì‚ ‰Ó¯ÂÙ" ˙Â�¯˜ ÏÚÂ ‰
ÂÚÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰"‰ ,ÂÚÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙¯ÈÓ˘ ÌÚ „·· „·"ÍÎ· ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ‰ ‰ , ˙�˘Ï ˙‡ˆÏ

˙ÂÓÏ˙˘‰. 

˘ „¯‡ÈÏÈÓÎ Ï˘ ÌÂÎÒ· ÈÙÒÎ Û„ÂÚ"Á ,ÂÚ ˙·ÂËÏ ÌÈ„È·ÚÓ‰ Â˘È¯Ù‰˘ ÌÈÙÒÎ· Â¯Â˜Ó˘" ‰
˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ ÂÏˆÈ� ‡Ï˘ ,˙Â�¯˜· ¯·ˆ� .˙‡ÈˆÈ ˙Ú˘· ·Â¯ ÈÙ ÏÚ˘ ˙ÂÈ‰ Ì

ÂÚ Ï˘"‰˙ÂÏÚ ˙‡ ÔÓÓÏ È„Î Ì‰È˙Â�ÂÎÒÁ· È„ ÔÈ‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙�˘Ï ‰ , ÌÈÙÒÎ‰ ÌÈ˘Ó˘Ó
‰�ÂÓÈÓÏ Â¯·ˆ�˘ ,ÔÈ· „ÂÒ·ÒÏ Ì¯Â‚‰ ¯·„-È¯Â„ . ÌÈÓ¯Â‚Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 Â· ˘ÂÓÈ˘·Â „È·ÚÓ‰ ÈÙÒÎ ·ÈÎ¯ ˙‡ˆ˜‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰-¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó  , ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó
 ˙Â�¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰Â-È˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ  ˙�˘Ï ‰‡ÈˆÈ‰ ˙ÁÒÂ� ˙‡ ˘„ÁÓ Â�Á·

˙Â�¯˜· ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙Â¯·Ëˆ‰ ˙‡Â ˙ÂÓÏ˙˘‰. 

˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰ ˙Â·È˘È· ÌÈÁÎÂ� ÂÈ‰È ‰È‚Èˆ�˘ ·ÈÈÁÓ ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á· ‰�È„Ó‰ ÛÂ˙È˘ .
ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈ„·ÂÚ‰ È‚Èˆ� ÔÈ· ˘¯„�‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ‰¯ÙÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ‰¯ÒÁ ˙Â‚Èˆ�

Ò‰Â ‰�È˜˙‰ Â˙ÂÏÈÚÙ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚÂ ÌÈ˜ÈÒÚÓÏÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ ‰¯È„ .ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,
 ÏÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ „ÚÂÓ· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÂ�ÈÓ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
 È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎ ÈÙÏ ˙ÂÏ‰�Ó‰ ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÏ‰�˙‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â�‰

ÔÈ˜˙ . 

ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó)ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰Â ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ (
Â‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â�‰Â ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓÏ Ì˙Ú„ ˙˙Ï ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯. 

 


