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חברת החשמל לישראל בע"מ
פעולות הביקורת
בחברת החשמל לישראל בע"מ ובגופי המפקחי עליה נבדק אופ טיפול
בנושא הסדרי הפנסיה של עובדי החברה וגמלאיה .הבדיקה נעשתה בחברת
החשמל ,ברשות החברות הממשלתיות ,ברשות לשירותי ציבוריי  חשמל,
במשרד האנרגיה והמי ובמשרד האוצר  באג שכר והסכמי עבודה ,באג
התקציבי ובאג שוק ההו ,הביטוח והחיסכו.
נבדקו היבטי הכרוכי בגיוסי ההו שעושה החברה .הבדיקה נעשתה ג
ברשות החברות ,ברשות החשמל ,במשרד האוצר וברשות ניירות ער.
בחברה וברשות החברות נבדקו ההליכי שננקטו להחלפת השות האחראי
במשרד רואי החשבו המבקר את הדוחות הכספיי של החברה .הבדיקה
נעשתה ג ברשות ניירות ער ובמשרד המשפטי.
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הסדרי פנסיה של עובדי החברה
תקציר
חברת החשמל לישראל בע"מ )להל  החברה ,חברת החשמל או חח"י( פועלת משנת
 ,1996על פי רישיו שקיבלה מכוח חוק משק החשמל ,התשנ"ו) 1996להל  חוק
החשמל( .באותה השנה הוקמה הרשות לשירותי ציבוריי  חשמל )להל  רשות
החשמל( ,שמתפקידה לפקח על תערי החשמל ועל השירות שמעניקה החברה
לצרכניה .בדצמבר  ,2008מועד תחילת הביקורת ,העסיקה החברה כ 12,600עובדי,
היו לה כ 5,500גמלאי ,ומחזור המכירות השנתי שלה היה כ 20מיליארד ש"ח.

פעולות הביקורת
בחודשי דצמבר   2008ינואר  2010בדק משרד מבקר המדינה את אופ טיפול של
החברה והגורמי המפקחי עליה בנושא הסדרי הפנסיה של עובדי החברה ושל
גמלאיה .ממר(  ,2010מועד משלוח טיוטת הביקורת הראשונה ,ועד ינואר  2012בוצעו
בדיקות השלמה נוספות עקב שינויי רבי שחלו בחקיקה ובתנאי תכנית הפנסיה.
הביקורת נעשתה בחברה ,ובדיקות משלימות נעשו במשרדיה של גורמי הפיקוח
האלה :משרד האנרגיה והמי ,הרשות לשירותי ציבוריי  חשמל )להל  רשות
החשמל( ,וביחידות הבאות שבמשרד האוצר :אג שכר והסכמי עבודה )להל 
הממונה על השכר( ,רשות החברות הממשלתיות )להל  רשות החברות( ,אג
התקציבי ,אג שוק ההו ,הביטוח והחיסכו )להל  אג שוק הו(.

עיקרי הממצאי
 .1בפברואר  2005הקימה החברה קופת גמל מרכזית לקצבה )להל  כפ"י( .בתקנו
כפ"י נקבע כי החברה חייבת להשלי את תשלו מלוא מחויבותה האקטוארית
לכפ"י בתו*  90יו ממועד החישוב של כפ"י ,וכי עליה להשלי תשלו נוס לכפ"י
שמקורו בגידול חריג במחויבות האקטוארית בתו*  12חודשי ממועד החישוב.
בעקבות קבלת הערות הביקורת ממר(  2010שונה התקנו באופ שיאפשר לחברה
לפרוס למש* עשר שני גירעו אקטוארי שמקורו בגידול חריג במחויבות האקטוארית
עבור עובדי פעילי.
 .2החברה וכפ"י משתמשות בתקני חשבונאיי שוני כדי לאמוד את המחויבות
האקטוארית של החברה ,ולכ נוצרו הבדלי גדולי מאוד בי הרישומי שבדוחות
הכספיי של החברה ובי דוחותיה של כפ"י לאותו המועד .ההבדל בי שתי הגישות
בא לידי ביטוי ,בי היתר ,בדוחות הכספיי של החברה לספטמבר  ,12011שבה היא
דיווחה על הפרש של כ 6.3מיליארד ש"ח בי מחויבותה האקטוארית לפי ספריה
)כ 16.4מיליארד ש"ח( ובי התחייבותה האקטוארית לפי ספרי כפ"י )כ22.7
__________________
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מיליארד ש"ח( .עוד דיווחה החברה שחובה לקופה 2לאותו מועד מסתכ בכ1.8
מיליארד ש"ח .בנסיבות אלה צוות הרגולטורי) 3ראו להל( ,הרשות לניירות ער*,
המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית והשרי האחראי לנושא נדרשי לשקול כיצד
יש לפעול במצב שבו מעסיק וקר פנסיה פועלי על פי כללי תקינה שוני ועקב כ*
סכומי המחויבות האקטוארית שעליה מדווח כל אחד מה נבדלי במידה ניכרת.
כמו כ ה נדרשי להחליט א מדובר בעודפי הפרשות לכפ"י וא כפ"י צריכה
להחזיר לקופת החברה.
 .3החברה פתחה חשבו נאמנות וצברה בו כספי שישמשו למילוי "המחויבות
האקטוארית" שלה בדבר הטבות שאינ רכיבי קצבתיי .מנכ"ל החברה לשעבר,
ד"ר יעקב רזו ,הורה בשנת  ,2006בלי אישור הדירקטוריו של החברה ,להפקיד
בחשבו הנאמנות  20מיליו ש"ח בחודש .בעקבות החלטה זו הופקד ס* של  720מיליו
ש"ח נוספי בחשבו הנאמנות .בשנת  2010הסתכמו ההפרשות שנצברו ביעודה 4בכ2
מיליארד ש"ח .כספי אלה הופרשו מקופת החברה ,בי היתר למימו רכיבי אלה:
שי לחגי ,חשמל חינ ,גילו מס עליה ומענק פרישה לעובדי .אחרי שהוקמה
כפ"י לא ביקשה החברה ממשרד האוצר או מרשות החברות אישור בכתב להפריש
כספי לחשבו הנאמנות ,ולמותר לציי שהיא לא קיבלה מה אישור כאמור .בעקבות
הביקורת ושתי החלטות ממשלה הוק צוות רגולטורי שעסק בי היתר בסוגית
חשבו הנאמנות .מסקנת הצוות הייתה שראוי כי החברה תעשה את כל הנדרש לש
שחרור כספי שאינה מחויבת להפקיד בחשבו הנאמנות.
 .4הנהלת החברה שיפרה את תנאי ההעסקה 5ותנאי הפנסיה של עובדיה בלי לקבל
את האישורי הנדרשי לכ* מהדירקטוריו ,מהממשלה ,מרשות החברות ומהממונה
על השכר .לפי אומד משרד מבקר המדינה ,העלות הכוללת של התשלו בגי הטבות
אלה לגמלאי החברה ולעובדיה בשני  20081996והתוספת למחויבות האקטוארית
מסתכמות בכ 3.4מיליארדי ש"ח .התוספות לשכר ולפנסיה ניתנו שלא בהתא
לחוקי אלו :חוקי התקציב לשני  ;19841982חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה
) 1985להל  חוק יסודות התקציב(; וחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה.1975
נוס על כ* ,התוספות הללו ניתנו שלא בהתא להסכ בי החברה לממשלה משנת
 ,1975שעל פיו יש לקבל מהממשלה אישור לכל שינוי בתנאי השכר והפנסיה בחברה.
במש* עשור דנו הממונה על השכר והחברה בחריגות בחישוב הפנסיה והשכר .למרות
המחלוקת כללה החברה חריגות אלה בתקנו כפ"י ,שאושר על ידי אג שוק ההו,
ולכ כפ"י כללה אות בחישובי המחויבות האקטוארית ,והחברה הפרישה בגינ
כספי לכפ"י.
 .5בפברואר  2011אישר הממונה על השכר הסכ קיבוצי שנחת בינואר  2011בי
החברה להסתדרות העובדי הכללית החדשה .בהסכ נקבע ,בי היתר ,כי שכר
הגמלאי יוצמד למדד המחירי לצרכ .בשני שקדמו לחתימת ההסכ המשיכה
לחול במשכורת הקובעת של גמלאי ושאיריה א לאחר הפרישה התקדמות
__________________
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החברה מימנה את הגירעו %האקטוארי בקופת הגמל המרכזית לקצבה בהתא לחישובי הקופה.
צוות זה הוק בהתא להחלטת ממשלה מנובמבר  .2010חברי הצוות ה נציגי ממשרד האנרגיה
והמי ,ממינהל החשמל שבמשרד האנרגיה והמי ,מרשות החברות הממשלתיות ,מהרשות לשירותי
ציבוריי & חשמל ,מלשכת הממונה על השכר והסכמי עבודה ,מאג' התקציבי ,מאג' הממונה על שוק
ההו ,%ממשרד המשפטי ומלשכת החשב הכללי שבמשרד האוצר.
יעודה היא חשבו %לצבירת נכסי למטרה מוגדרת.
שיפור תנאי ההעסקה של העובדי שלא כדי %הביא להגדלת המחויבות האקטוארית לפנסיה.
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בדרגות הקבועות בטבלאות השכר בדירוגי השוני .במועד חתימת ההסכ הגיעו
רוב הגמלאי למשכורת קובעת המחושבת לפי דרגות השיא או קרוב לכ* .בהסכ
קיבוצי נוס מאותו תארי* ,שנחת בי החברה להסתדרות העובדי הכללית
החדשה ,אישר הממונה על השכר למפרע הטבת שכר מהותית בגי משכורת י"ד,
אשר עוד בשנת  1981החליטה הממשלה שלא לאשרה.
 .6לחברה יש ממשק ע שבעה גופי פיקוח ,וכל אחד מה עצמאי לעניי קבלת
ההחלטות בתחו שהוא מופקד עליו .שו גו פיקוח אינו חייב להביא לידיעת שאר
גופי הפיקוח כי בכוונתו לקבל החלטה שמשפיעה ג על התחומי שעליה ה
מופקדי .לפיכ* נוצרו חוסר תיאו וחוסר שיתו פעולה בי גופי הפיקוח בתחומי
חשובי .בנובמבר  2010הוק צוות רגולטורי של הממשלה לענייני חברת החשמל.
במר(  2011הגיש הצוות לממשלה דוח ביניי .במר(  2012הגיש הצוות המלצה לעניי
חשבו הנאמנות.
 .7תערי החשמל נקבע על פי העלויות המוכרות לחברת החשמל ,שנקבעות מפע
לפע על פי חוק החשמל .בשנת  2003התחילה רשות החשמל לבדוק את מרכיבי
הפנסיה שיש להביא לידי ביטוי בתערי החשמל .במועד סיו הביקורת ,בינואר ,2012
טר קבעה הרשות את היק מרכיב הוצאות הפנסיה שיוכר במסגרת התערי .הדבר
גור לאיודאות ולמחלוקות קשות בי החברה ובי רשות החשמל.

סיכו והמלצות
ממצאי דוח זה מלמדי על ליקויי חמורי ,במש* שני רבות ,בתפקוד של
דירקטוריו חברת החשמל ,של שומרי הס שלה ושל הנהלתה בנושא הסדרי הפנסיה
בחברה ,וכ על ליקויי בתפקוד של משרדי הממשלה והגופי האחראי לנושא 
לרבות הממונה על השכר שבמשרד האוצר ,רשות החברות ורשות החשמל .אמנ
לאחר שהוגשה טיוטת הדוח ממר(  2010החלו הגופי המבוקרי בדוח לטפל בחלק
מהליקויי שפורטו בדוח; אול לא די בכ* ,ועליה לנקוט את כל הצעדי הדרושי
כדי לוודא שיתוקנו מלוא הליקויי בחברה ולמנוע את הישנות בחברות ממשלתיות
ובתאגידי סטטוטוריי אחרי .הממונה על השכר ,הממונה על שוק ההו ורשות
החברות הממשלתיות נדרשי להמשי* בבדיקה יסודית ,מקיפה ומפורטת של תנאי
השכר ,תנאי הפנסיה ומחויבויותיה האקטואריות של חח"י ,לאתר תוספות והטבות
שכר ופנסיה שהוענקו לעובדיה שלא כדי ,להפסיק את תשלומ לאלתר ולפעול
להשבת לקופת החברה.
על צוות הרגולטורי בשיתו הרשות לניירות ער* ורשות החשמל לבחו את הגישות
השונות לחישוב ולהצגה של היק המחויבות האקטוארית ,כדי לשמור על האיזו בי
שמירה על זכויות העובדי המגיעות לה כדי מצד אחד ,ובי האיתנות הפיננסית של
החברה מצד אחר .לכאורה ,לא סביר שיהיו הפרשי של מיליארדי שקלי בי
המחויבות האקטוארית המדווחת בדוחות הכספיי של החברה ובי המחויבות
האקטוארית שאותה מחשבת הקופה המרכזית לקצבה ושעל פיה נקבעי הסכומי
שמפקידה החברה בכפ"י .כמו כ ,על רשות החשמל לסיי את תהלי* קביעת
הרכיבי והשיטה להכרה בהוצאות הפנסיה של החברה שיתבטאו בתערי החשמל
ולפרס זאת בהקד.
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משרד מבקר המדינה רואה בחומרה רבה את אופ תפקודה הבלתי תקי של הנהלת
החברה ,שפעלה במש* שני רבות ליצירת עובדות בשטח בתחו הטבות שכר ופנסיה
לא מאושרות בס* מיליארדי שקלי ,ואת חוסר הפיקוח של הדירקטוריו ושל שומרי
הס האחרי בחברה על אופ תפקודה האמור .על הממונה על השכר ורשות החברות
לפעול בנחישות ובאופ אפקטיבי כדי למנוע חריגות בתשלומי השכר ובהפרשות
לפנסיה .לדעת משרד מבקר המדינה ,נוכח חומרת ממצאי הדוח ,על שר האוצר ושר
האנרגיה והמי ,שה הממוני על חח"י ,וכ על היוע( המשפטי לממשלה ,לפעול
בשיתו צוות הרגולטורי ולנקוט ללא דיחוי את הצעדי הנדרשי לתיקו הליקויי
שהועלו בדוח זה.

♦
מבוא
בישראל ,כמו בשאר מדינות המערב ,נהוגות שתי שיטות לחישוב הפנסיה לעובד .בשיטת הפנסיה
התקציבית סכו ההקצבה מוגדר מראש ) ,(defined benefitוהמעסיק משל לגמלאי קצבה על פי
נוסחה קבועה מראש ללא קשר לסכומי שהפרישו העובד והמעסיק לתכנית הפנסיה במרוצת
השני .בשיטה זו על המעסיק מוטלת האחריות המלאה לשל את מלוא סכו הגמלה לעובד.
המעסיק נדרש לאמוד  לצורכי הצגה בדוחותיו  את ההתחייבות המשוערת של סכומי הקצבה
שהוא צפוי לשל לעובדי בעתיד .בשיטת הפנסיה הצוברת ) (defined contributionסכו
ההפרשה מוגדר מראש ,והמעסיק והעובד מפרישי מראש מכל משכורותיו של העובד סכומי
בשיעור שנקבע לקר פנסיה חיצונית צוברת .הקר משקיעה את הכספי ומנהלת רישו נפרד
המציג את חלקו של כל עמית בנכסי הקר .סכו הגמלה שמקבל העובד בעת פרישתו נקבע על פי
הסכו הנצבר בקר ועל פי הנחות אקטואריות .6באמצע שנות התשעי של המאה העשרי הוחל
בתהלי של העברת עובדי בשירות המדינה בישראל מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת ,ומשנת
 2002חלה על כל העובדי החדשי בשירות המדינה שיטת הפנסיה הצוברת.
הממשלה הייתה ערה לצור לממ את עלות הפנסיה של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ )להל
 החברה ,חברת החשמל או חח"י( וקיבלה החלטה בנדו בשנת  .71970בעקבות קבלת ההחלטה,
חתמה הממשלה על הסכ ע חברת החשמל בעניי מימו הפנסיה של עובדי ותיקי ועובדי
חדשי באותו מועד )ראו להל הסכ  .(1975בשנת  1996הנהלת חברת החשמל והמדינה חתמו על
הסכ נוס( בענייני מימו הפנסיה של עובדי החברה )ראו להל הסדר  .8(1996בשנת   2005לאחר
9
שני שבה דנה בנושא ע משרד האוצר ורשויות המס  הקימה החברה קופה מרכזית לקצבה
עבור העובדי הוותיקי) 10להל  כפ"י או הקופה .(11בשנת  2011בחנו תאגידי ממשלתיי
__________________

6
7
8
9
10
11

הנחות בדבר תוחלת חיי ,הסתברויות נכות ,תשלו גמלה לשאירי ,שיעור תשואה על היתרה בקר
ועוד .הנחות אקטואריות ה אחד המרכיבי העיקריי שעל פיה נקבעי תחשיבי הפנסיה ומחושב
הצפי להתחייבויות הקר.
החלטת ממשלה כל 133/מיולי .1970
לטענת חברת החשמל ,קרנות הפנסיה החדשות ,שהוקמו כחלק מהרפורמה במערכת הפנסיה בישראל
באותו מועד ,דחו את בקשת החברה לצר" אליה עובדי ותיקי הזכאי לפנסיה תקציבית מחשש
להיווצרות גירעונות אקטואריי.
קופה המיועדת רק לעובדי החברה ולגמלאיה ומנוהלת בידי גור חיצוני.
עובדי שהחלו לעבוד בחברה לפני יוני .1996
באפריל  2010הוחלפה החברה המנהלת ושונה שמה של הקופה .בדוח זה המונח "כפ"י" מתייחס
לקופת הפנסיה ג לאחר ששמה הוחל".
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גדולי ,כגו רשות שדות התעופה ,ארבע חברות נמלי הי וחברת דואר ישראל ,את הצור להקי
ג ה קופה מרכזית לקצבה כדי להבטיח את זכויות הפנסיה של עובדיה וגמלאיה הזכאי
לפנסיה תקציבית.
חברה המנהלת פנסיה תקציבית אמורה לחשב  לצורכי רישו בדוחותיה הכספיי  את העלות
המשוערת של סכומי הקצבה שהיא צפויה לשל לעובדי בעתיד .אג( שוק ההו ,הביטוח
והחיסכו שבמשרד האוצר קובע הנחיות לגבי כמה מההנחות האקטואריות המהותיות ,א הנחות
נוספות נתונות לשיקול דעת של האקטוארי של החברות .בשני  20122001כיהנו בתפקיד
הממונה על אג( שוק ההו גב' ציפי סמט ,מר אייל ב שלוש ,מר ידי ענתבי ופרופ' עודד שריג.
בחודשי דצמבר   2008ינואר  2010בדק משרד מבקר המדינה את אופ טיפול של החברה
והגורמי המפקחי עליה בנושא הסדרי הפנסיה של עובדי החברה ושל גמלאיה .בי מר,2010 +
המועד שבו נשלחה טיוטת דוח הביקורת הראשונה ,ובי ינואר  2012בוצעו בדיקות השלמה
12
נוספות ,עקב שינויי רבי שחלו בחקיקה ובתנאי תכנית הפנסיה והקמתו של צוות הרגולטורי
המפקחי על החברה .הביקורת נעשתה בחברה ,ובדיקות משלימות נעשו במשרדיה של גורמי
הפיקוח האלה :משרד האנרגיה והמי ,הרשות לשירותי ציבוריי  חשמל )להל  רשות
החשמל( ,וביחידות הבאות שבמשרד האוצר :אג( שכר והסכמי עבודה )להל  הממונה על השכר(,
רשות החברות הממשלתיות )להל  רשות החברות( ,אג( התקציבי ,אג( שוק ההו ,הביטוח
והחיסכו )להל  אג( שוק הו( .ממר  2009 +תחילת תקופת כהונתה של הממשלה הנוכחית 
ועד מועד סיו הביקורת בינואר  2012כיה ד"ר יובל שטייני +כשר האוצר ,וד"ר עוזי לנדאו כיה
כשר האנרגיה והמי.

רקע
חח"י הוקמה בשנת  ,1923ובשני  19961926היא פעלה מתוק( פקודת זיכיונות החשמל.1927 ,
הפקודה נתנה תוק( לשני זיכיונות שנת לה לפני כ הנציב העליו .בזיכיונות ניתנה לחח"י זכות
בלעדית לייצור ,להספקה ,לחלוקה ולמכירה של חשמל באזורי שוני באר .+משנת  1996פועלת
חח"י על פי רישיונות שניתנו לה על פי חוק משק החשמל ,התשנ"ו) 1996להל  חוק החשמל(.
בדצמבר  2008העסיקה החברה כ 12,600עובדי )מה כ 9,700עובדי קבועי( ,והיו לה
כ 5,500גמלאי .מחזור המכירות השנתי שלה היה כ 20מיליארד ש"ח .בשני  20122001כיהנו
בתפקיד יו"ר דירקטוריו חברת החשמל מר אלי לנדאו ,מר שלמה רוטמ ,רו"ח משה גביש ,רו"ח
מרדכי פרידמ ומר יפתח רו טל )להל  יו"ר הדירקטוריו( ,ובתפקיד מנכ"ל החברה כיהנו ד"ר
יעקב רזו ,מר אורי ב נו ,מר עמוס לסקר ומר אליהו גליקמ ,היוע +המשפטי של החברה ומזכיר
החברה היה עו"ד דוד יהב ,ובתפקיד סמנכ"ל כספי וכלכלה שימשו מר יוס( דביר ,רו"ח אבנר
יהודאי ומר הראל בלינדה.
בשנת  1958קבעה החברה את תנאי הזכאות לפנסיה ב"תקנות הפנסיה לעובדי החברה" )להל 
תקנות הפנסיה( .בתקנות הפנסיה נקבע ,בי היתר ,כי תינת פנסיה תקציבית לעובדי החברה הזכאי
לכ על פי התקנות .בספטמבר  1975נחת הסכ בי החברה למדינה )להל  הסכ  ,(1975בענייני
הפנסיה של העובדי הוותיקי שהתחילו לעבוד בחברה לפני אפריל ) 1975להל  דור א( ועובדי
__________________
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הצוות הוק בהתא להחלטת ממשלה מנובמבר  .2010חברי הצוות ה נציגי ממשרד האנרגיה והמי
וממינהל החשמל שבמשרד האנרגיה והמי ,מהרשות לשירותי ציבוריי & חשמל ,ממשרד המשפטי
וממשרד האוצר & רשות החברות הממשלתיות ,האג" של הממונה על השכר והסכמי עבודה ,אג"
התקציבי ,אג" הממונה על שוק ההו ,והחשב הכללי.
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שהתחילו לעבוד בחברה החל מאפריל ) 1975להל  דור ב( .בשנת  ,1996לקראת סיו תקופת
הזיכיו ,חתמו החברה והמדינה על הסדר )להל  הסדר  (1996בעניי אופ הטיפול בגמלאות של
עובדי דור א ודור ב ושל עובדי חדשי שיתחילו לעבוד בחברה לאחר מועד חתימת ההסדר )להל
 דור ג( .באותה השנה ג הוקמה על פי חוק החשמל הרשות לשירותי ציבוריי חשמל )להל 
רשות החשמל( ,שמתפקידה ,בי היתר ,לקבוע את תעריפי החשמל ואת דרכי עדכונ ,וכ לקבוע
אמות מידה לרמה ,לטיב ולאיכות של השירות שנותנת החברה ולפקח עליה כדי לוודא שהיא
ממלאת את חובותיה ועומדת באמות המידה האמורות .בעניי חלק מתשלומי החברה לעובדיה
והפרשותיה לפנסיה לעובדי מתקיימי הליכי משפטיי בערכאות שונות .במועד סיו הביקורת
טר הסתיימו הליכי אלה.
מסד נורמטיבי
שינויי בתנאי השכר ,בתנאי הפרישה ,בגמלאות או בהטבות כספיות אחרות של עובדי חח"י
טעוני אישור של גורמי מפקחי .13לפי הסכ " 1975החברה מתחייבת לא לשנות את סדרי
הפנסיה לעובדי הקיימי או בגינ מבלי לקבל את הסכמת הממשלה לכ" .בשנת  1975נחקק חוק
החברות הממשלתיות ,התשל"ה) 1975להל  חוק החברות הממשלתיות( ,הקובע ,בי היתר ,את
סמכויות הפיקוח של רשות החברות הממשלתיות )להל  רשות החברות( .על פי חוק החברות
הממשלתיות ,על דירקטוריו החברה לקבוע" ,על פי הכללי שקבעה לכ הממשלה ובאישורה,
שכר ,תנאי סוציאליי ,הטבות ,מענקי ותנאי עבודה אחרי של המנהל הכללי ,המשנה והסגני
למנהל הכללי ,מנהלי האגפי ,מנהל עניני הכספי ,המבקר הפנימי ,מזכיר החברה ונושאי תפקידי
אחרי שקבעו לעניי זה השרי לאחר התייעצות ע הרשות ושל שאר עובדי החברה" .עוד קובע
חוק החברות הממשלתיות כי רשות החברות תעקוב ברציפות אחר הפעילות של כל אחת מ
החברות הממשלתיות ,ואחר אופ השגת מטרותיה ,מהל עסקיה ,מצבה הכספי ומדיניות השכר
שלה ,ותדווח לשרי על ממצאיה; תייע +ותסייע לחברות ממשלתיות בניהול עסקיה; תייע+
לממשלה באמצעות שר האוצר ותייע +לשרי )שר האוצר ושר האנרגיה והמי( בענייני הנוגעי
לחברות הממשלתיות; תעקוב אחר אופ מילוי המלצותיו של מבקר המדינה הנוגעות לחברות
הממשלתיות ותסייע למילוי .לצור מילוי תפקידיה רשאית הרשות לדרוש מחח"י ,מכל דירקטור
בחח"י ומהמנכ"ל שלה ,ובאמצעותו מכל מי שעובד בחברה או מועסק בשירותה ,מידע וחומר
בענייני החברה .בשני  20122001כיהנו בתפקיד מנהל רשות החברות מר ירו יעקובס ,מר אייל
גבאי ,ד"ר אודי ניס ורו"ח דורו כה.
בשני  19841982חלו חוקי התקציב לשנות כספי אלה ,שקבעו ,בי היתר ,כי "לא יסכימו ...
חברה ממשלתית על שינויי בשכר ,בתנאי פרישה או בגמלאות או על הטבות כספיות אחרות
הקשורות לעבודה ,ולא ינהיגו שינויי כאמור או הטבות כאמור ,אלא בהתא למה שסוכ או הונהג
לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר; כל הסכ או הסדר אחר בטל במידה שהוא
נוגד הוראות סעי( זה".
בסעי( )29א( לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה) 1985להל  חוק יסודות התקציב( ,נקבע כי גו(
מתוקצב או נתמ "לא יסכי על שינויי בשכר ,בתנאי פרישה או בגמלאות או על הטבות כספיות
אחרות הקשורות לעבודה ולא ינהיג שינויי או הטבות כאמור ,אלא בהתא למה שהוסכ או
הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישור של שר האוצר" .שר האוצר אצל את סמכויותיו לממונה
על השכר .יצוי כי חח"י היא גו( מתוקצב כמשמעו בחוק יסודות התקציב.
__________________
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בהתא להחלטת הממשלה משנת  1968היה על כל חברה ממשלתית ,לרבות חברת החשמל ,להיווע(
ע הוועדה הממשלתית לשכר ולתנאי עבודה בחברות הממשלתיות לפני שיוחלט לבצע שינוי בשכר
ובתנאי עבודת של עובדי החברה.
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במר 1991 +הוס( בתיקו לחוק יסודות התקציב סעי( )29ד( שעל פיו דירקטור שהסכי ביודעי על
שינויי או הטבות שלא בהתא להוראות סעי( )29א( לחוק יסודות התקציב ייחשב לדירקטור
שאינו ממלא את תפקידו כראוי .על פי חוק החברות הממשלתיות  רשות החברות או השרי לאחר
התייעצות ע הרשות רשאי להעביר את הדירקטור מכהונתו באמצעות הודעה לחברה .עוד נקבע
בסעי( )29ד( לחוק יסודות התקציב כי "יראו הסכמה של מנהל כללי לשינויי או להטבות בניגוד
להוראות סעי( קט )א( ,עילה מספקת לממשלה להעבירו מכהונתו".
על פי פסיקת בג" ,+מטרת סעי(  29לחוק יסודות התקציב היא "ליצור מנגנו בקרה ופיקוח שלטוני
על מת הטבות שכר חריגות בגופי ציבוריי ,לבל ייעשה בכספי ציבור שימוש קל ובלתי ראוי,
ולבל יותר לגופי ציבוריי ...לפעול בקופה הציבורית כבתו שלה ,בניגוד לנהלי ולכללי
המחייבי את כלל המשק" .14עוד קבע בג" +בפסיקתו כי הסעי( נועד ג לקבוע "ריסו תקציבי"
ו"להתערב במער החוזי כדי להבטיח יעדי לאומיי בתחו יציבות המשק" ,15וכי מסעי( זה
עולה ,בי היתר" ,ששר האוצר ,בשוקלו את מת האישור ,יית ג דעתו למשמעויות הכלכליות
הכלליות ,להשלכות העניי ולמקורות התקציביי ,אשר באמצעות ייפתרו הצרכי הנובעי
מאישורו של הסכ מיוחד ,אשר סוטה מ ההסדרי הכלליי במשק".16

תקנו הקופה המרכזית לקצבה
כפ"י הייתה הקופה החיצונית )קופה מרכזית לקצבה( הראשונה שהוקמה לצור תשלו פנסיה
תקציבית לעובדי תאגיד ממשלתי מסוי .חברת החשמל הגישה את התקנו של כפ"י לבדיקת אג(
שוק ההו ,ובשנת  2004הוא אישר אותו .התקנו קובע ,בי היתר ,את זכויות הפנסיה של עובדי דור
א ודור ב וכללי לחישוב הסכו שתפריש החברה לקופה למימו קצבת הפנסיה שלה.17
 : Ì È Ó Â Ï ˘ ˙ ˙ Ò È ¯ Ù Â ˙ È ¯ ‡ Â Ë ˜ ‡ ‰ ˙ Â · È Â Á Ó ‰ Ô Â Ê È ‡ .1הסדר  1996קובע,
בי היתר ,כי "החברה תפריש את מלוא ההפרשות הנדרשות לכיסוי ההתחייבות עבור פנסיה
ופיצויי לעובדיה ,לפי חישובי אקטואריי ."...משרד המשפטי ,שנציגו משתת( בצוות
הרגולטורי ,הסביר בתשובתו מאפריל  2012למשרד מבקר המדינה כי "סעי(  12מהסכ  96עניינו
בהפרשה ,חשבונאית בלבד ,במסגרת דוחותיה הכספיי של החברה ,ולא הפקדה .ישנה חשיבות
לכ שדוחות ישקפו את מלוא ההתחייבויות הפנסיוניות לעובדיה והחברה תביא באופ מלא
]ההדגשה במקור[ בדוחותיה ...צוות הרגולטורי ,בעמדתו ביחס לחשבו הנאמנות ]ראו להל
יעודה לתשלו עבור רכיבי שכר לא קצבתיי[ ,מפריד בי חובת ההפקדה לפי סעי(  6ונספח א'
להסכ  ,'96שעסקו ברכיבי מסויימי ,לבי הפרשה של מלוא ההתחייבויות הפנסיוניות של כלל
העובדי ,לפי סעי(  ,12שנדרשה במישור החשבונאי בלבד".
בתקנות מס הכנסה )כללי לאישור ולניהול קופות גמל( ,התשכ"ד) 1964להל  תקנות מס
הכנסה( ,נקבע 18כלהל" :ע הצטרפותו של עמית לקופת גמל מרכזית לקצבה או במועדי אחרי
שאישר הנציב ,יפקיד בה העמית ]המעסיק[ סכומי שיורה עליה הנציב ,ואשר יסתכמו למלוא
__________________

14
15
16
17
18

בג"( ,Ó"Ú· ˙È„Â‰È‰ ˙ÂÎÂÒ‰ Ï˘ ‰„ÂÒÈÓ ‰ÏÓ¯· ˙Â·¯˙Â ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓÏ ‰¯·Á‰ ' ÔÂ„ 556/07
פדאור; ע"ע  ,˜ÓÚ‰ Ï„‚Ó ˙È¯ÈÚ ' ÔÓ„È¯Ù 1445/02פדעאור.
ע"א  ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ' ÌÂ„‡ „Â„ Ô‚Ó 7657/03פ"ד נח) ;814 ,794 (6בג"( Ë¯·Ï‡ 6231/92
 ,'Á‡Â ‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ' È¯Â‚Êפ"ד מט).749 (4
בג"(  ,‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ' Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ 539/85פ"ד מ)(4
.837 ,834
לפי הסדר  ,1996הפנסיה של עובדי דור ג היא פנסיה צוברת ,המנוהלת בקופות פנסיה חיצוניות.
סעי" 49ח.
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מחויבותו האקטוארית ליו ההצטרפות" .עוד נקבע כי "עמית רשאי להפקיד בקופת גמל מרכזית
לקצבה תשלומי עד הסכו הדרוש להשלמת מחויבותו האקטוארית לעובדי הזכאי בשל רכיבי
20
השכר המזכי" .לעומת זאת ,תקנו כפ"י 19קובע כי המעסיק נדרש לכסות את הגירעו האקטוארי
בתו שני עשר חודשי מהיו שבו נמסר לחברה דיווח על סכו המחויבות האקטוארית .21סכו
זה ,שהוא כאמור סכו ההוצאות העתידיות הצפויות בגי תשלו הפנסיה לעובדי במש עשרות
שני ,מחושב על סמ הנחות אקטואריות .כל שינוי קט בהנחות אלה עלול להשפיע במידה ניכרת
על סכומי המחויבות האקטוארית בשל השפעותיו המצטברות בכל אות השני .מכא שלדרישה
האמורה בתקנו כפ"י עלולות להיות השפעות מהותיות על מצב הנזילות הכספית של החברה 22ועל
יציבותה בטווח הארו.
מבדיקה שעשה רואה חשבו חיצוני עבור רשות החברות בפברואר  2009עולה כי בארצות הברית,
באנגליה ובמדינות האיחוד האירופי נקבע בחוק ובכללי הרגולציה מנגנו לקביעת סכו ההפקדה
המינימלית של חברות בקופות פנסיה חיצוניות של עובדיה .המנגנו מאפשר לפרוס על פני שני
רבות הפקדות לכיסוי גירעו אקטוארי כדי שלא לפגוע בפעילות העסקית של המעסיק ,בתכניות
ההשקעות שלו ובאיתנותו הפיננסית .בפברואר  2009הביא מנהל רשות החברות דאז ,ד"ר אודי
ניס ,לידיעתו של הממונה על אג( שוק ההו דאז ,מר ידי ענתבי ,את ממצאיה של הבדיקה
האמורה .משרד מבקר המדינה העיר על כ בטיוטת דוח הביקורת שלו ממר ,2010 +ולאחר מכ
אישר אג( שוק ההו בנובמבר  2010את בקשת חברת הניהול החדשה של כפ"י לפריסה של תשלו
הגירעו האקטוארי על פני עשר שני א יחול שינוי בהנחות ובכלל זה שינוי בלוח החיי 23או
בהסכמי העבודה .הסדר הפריסה נוגע לחלק מהגירעו האקטוארי ,שמקורו בהתחייבויות עבור
עובדי פעילי ,ואילו את יתרת הגירעו האקטוארי ,שמקורה בהתחייבויות לגמלאי ובתכנית
פרישה מרוכזת ,נדרשת החברה לממ בתו שנה.24
אג( שוק ההו הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2012ש"על הממונה לפקח על
החברה המנהלת של קופה מרכזית לקצבה באופ שיבטיח ,ככל שנית ,את תשלו הקצבאות
לעובדי .מת משקל של הממונה בפיקוח האמור לאיתנות הפיננסית של עמיתמעביד מוגבלת ,על
פי די ,א ורק לש הבטחת תשלומי קצבאות" .לדעת אג( שוק ההו" ,מאחר שהמעביד היה שות(
מלא לגיבוש התקנו ,ממילא הוא בח את השפעת הוראות התקנו על איתנותו הפיננסית" .ע זאת,
"במסגרת הכללי להפקדות מעסיק לקופה ,ובמטרה להתחשב באיתנותו הפיננסית ,נקבעו הוראות
לפריסת גירעו אקטוארי ,ככל שיהיה ,לתקופה של עד  10שני .נוס( על כ ,נקבעו הוראות לעניי
שיעור מינימאלי של נכסי בקופה מתו המחויבות האקטוארית של המעסיק .השיעורי האמורי
בשל עובדי זכאי ומקבלי קצבאות יעמדו על  80%ו 85%בהתאמה".

__________________

19
20
21
22
23
24

תקנו כפ"י אושר בשנת  2004ועודכ פעמיי לאחר מכ.
גירעו הנוצר כאשר התחייבויות הקופה גדולות משוויי הכולל של הכנסותיה ונכסיה.
במקרי מסוימי החברה חייבת לכסות את הגרעו האקטוארי בקופה תו .שלושה חודשי.
יכולתה של החברה להמציא די מזומני & או נכסי שאפשר להמיר במזומני )כגו ניירות ער.
סחירי( & כדי לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות.
טבלה המכילה מידע על אור .החיי הממוצע של אנשי בכל קבוצת גיל.
בנסיבות מסוימות על החברה לממ את הגירעו האקטוארי בתו .שלושה חודשי.
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ÏÓ‚ ˙ÙÂ˜ ÔÂ˜˙ ¯˘‡Ï Ì‡ ÚÂ·˜Ï Â‡Â·· ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ,¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎÓ ˙ÂÓÂÓÓ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ˘ ,È˙Ï˘ÓÓ „È‚‡˙ Ï˘ ‰·ˆ˜Ï ˙ÈÊÎ¯Ó
‚Ì‡˙ÏÂ ÂÈ„·ÂÚ ˙·ÂË ÔÈ·Â „È‚‡˙‰ ˙·ÂË ÔÈ· ÔÊ‡Ï ,„È‚‡˙‰ Ï˘ ˙ÈÒÈÙ‰ Â˙Â˙È‡ ˙‡ Ì
·ÛÂ˙È˘ - ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯‰ ˙ÂÂˆ ÌÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯ ÌÚ ‰Ê ÔÈÈÚ
ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯ ÛÂ˙È˘· ÏÂ˜˘Ï ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ ÏÚ .(ÏÓ˘Á‰ ˜˘Ó Ï˘ ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰
‡È"ÙÎ ÔÂ˜˙· ‰ÏÏÎ˘ ‰˘È¯„‰ ÔÂ‚Î ,¯ÂÓÁ ‰Î È‡˙ ·Èˆ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈ¯Á
ÔÂÚ¯È‚‰ ÏÎ ˙‡ (‰˘ „Ú ÌÂÈ 90) ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÔÓÓ˙ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á ‰ÈÙÏÂ
ÂÙÂÒ· ÚÂ‚ÙÏÂ ˙ÈÒÈÙ‰ ‰˙Â˙È‡ ˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰ ÔÎ˘ ,‰ÈÒÙ‰ ˙ÙÂ˜ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰
˘˙È·Èˆ˜˙ ˙ÂÚÓ˘ÓÂ Û˜Â˙ ‰˘Ó Ï·˜Ó ‰Ê ÔÈÈÚ .‰Ï˘ÓÓ‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ò¯ËÈ‡· ¯·„ Ï
.È"ÙÎ ˙Ó‚Â„Î ˙ÂÙÂ˜ ÌÈ˜‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ Ì‰È˙Â˘˜· ÁÎÂ
 : ˙ È ¯ ‡ Â Ë ˜ ‡ ‰ ˙ Â · È Â Á Ó ‰ ˙ Ú È · ˜ .2במועד הביקורת הייתה כפ"י הקופה היחידה
מסוגה בישראל לפנסיה תקציבית ) ,(defined benefitוטר פורס תק חשבונאי ישראלי עבור סוג
זה של קופות .על פי תקנו כפ"י ובאישור אג( שוק ההו ,כפ"י מחשבת ,באמצעות האקטואר שלה,
את המחויבות האקטוארית של החברה לקופה ,והחברה מחויבת לממ את הגידול במחויבות
האקטוארית לפי חישוב כפ"י .מאחר שההנחות האקטואריות שעל פיה מכינה החברה את דוחותיה
הכספיי עשויות להיות שונות מאלו של הקופה ,עשוי להיווצר מצב שבו הקופה תדרוש מהחברה
לממ גירעו אקטוארי בסכומי ניכרי א( שלפי ספרי החברה כלל לא נוצר גירעו כאמור.
יש כמה תקני חשבונאיי לגבי ההנחות האקטואריות שלפיה מחושבת המחויבות האקטוארית,
וה נבדלי זה מזה במידה ניכרת .תק חשבונאי בילאומי  ,25IAS 26הנוגע לקרנות פנסיה,
מאפשר חישוב של המחויבות האקטוארית על יסוד המשכורות הנוכחיות של עובדי החברה או על
פי אומד משכורותיה העתידיות .לעומת זאת ,תק חשבונאי בילאומי להכנת דוחות כספיי
לחברות ) 26(IAS19קובע שאפשר לאמוד את המחויבות האקטוארית רק על פי הסכמי עבודה
תקפי .לפי תק זה החברה מחשבת את הגידול העתידי בשכר באמצעות חישוב אישי לכל עובד
וגמלאי על בסיס גידולי שחלו בשכר בעבר ועל בסיס הסכמי עבודה חתומי .נוס( על תקני
אלו ,תק חשבונאי בילאומי  27IAS 37קובע שיש להכיר בהוצאה במסגרת הדוחות הכספיי רק
כאשר מדובר בהוצאה מהעבר שעלותה ידועה ולא בהוצאות עתידיות ,אפילו א דירקטוריו
החברה אישר הוצאות אלה.
לדעת אג( שוק ההו "יש להפריד בי כללי החשבונאות המקובלת החלי על הערכת החבות
האקטוארית של הקופה ,זאת מאחר ומטרות הרישו החשבונאי בדוחות החברה שונות ממטרות
הכללי הנדרשי לצור קביעת העתודה ממנה נגזרות ההפקדות הנדרשות מהחברה".
בכמה מכתבי למשרד מבקר המדינה הדגיש אג( שוק ההו כי יש הבדל "בי אומד ער
המחויבות לעובדי בדוחות הכספיי של החברה ולבי הערכת החבות האקטוארית בדוחות
הכספיי של הקופה .עיקר השוני בי ההערכות נגזר מהמטרה לשמה הוקמה הקופה :להבטיח
עמידה במחויבויות הפנסיוניות כלפי העובדי ,כפי שהוגדרו בתקנו הקופה ובהתא להוראות
הממונה .לאור העובדה כי כללי חישוב המחויבות האקטוארית בקופה משליכי על הפקדות
המעביד בקופה ,וממילא על הבטחת עמידתה במחויבויות ,נקבעו כללי להערכת החבות
__________________

25
26
27

המטרה של תק חשבונאי &Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans & IAS 26
היא לקבוע עקרונות מדידה וגילוי לגבי דוחות כספיי של תכניות פנסיה.
המטרה של תק חשבונאי  & Accounting for Employee Benefits & IAS 19היא לקבוע את כללי
הרישו והגילוי לגבי שכר והטבות שמשלמת חברה לעובדיה.
המטרה של תק חשבונאי Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets & IAS 37
& היא לוודא שנעשה שימוש מתאי בכללי ובדרכי המדידה של עתודות ,של התחייבויות תלויות ושל
נכסי תלויי.
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האקטוארית של הקופה כ שיעמדו בכללי אקטוארי מקובלי ובעקרונות השמרנות הנדרשי.
לעומת זאת ,הערכת החבות האקטוארית בדוחות הכספיי של החברה נעשית על פי ההוראות
והכללי המחייבי אותה ,לרבות כללי החשבונאות המקובלי ,במטרה לשק( את מצבה הפיננסי
כלפי מגוו משתמשי בדוחותיה הכספיי .נוכח השוני בי הכללי המנחי בביצוע שתי
ההערכות ,יתכ כי ה יניבו תוצאות שונות".
לפני שהוקמה כפ"י הכי אקטואר החברה ,בהתייעצות ע החברה ,הנחות אקטואריות לחישוב
המחויבות האקטוארית של החברה .במש שני הניחה החברה שהשכר לחישוב הגמלה יגדל
ב 2%לשנה .ג אקטואר כפ"י השתמש בהנחה זו .ביוני  2009הכי אקטואר החברה דאז מחקר
שכר חדש וקבע ששיעור הגידול הריאלי השנתי של הפנסיה ,שיש להשתמש בו לחישוב המחויבות
האקטוארית ,הוא שלילי ושיעורו  .1.54%באוגוסט  2009דנה הרשות לניירות ער בסוגיה ,28ושלא
בהתא לעמדת החברה ולפיה מדובר רק בשינוי אומד ,קבעה הרשות שמדובר בטעות שנעשתה
בשני קודמות בחישוב המחויבות האקטוארית של החברה; ולכ יש צור לתק את הדוחות
הכספיי של החברה )ריסטטמנט( .29נוכח החלטת הרשות לניירות ער תיקנה החברה את דוחותיה
ג לשני קודמות והגישה בדצמבר  2009דוחות כספיי מתוקני ליוני  .2009השינוי גר ,בי
היתר ,להקטנת המחויבות האקטוארית בכ 8.8מיליארד ש"ח לעומת החישוב של כפ"י שהמשיכה
להשתמש בהנחה אקטוארית של גידול בגמלה ב 2%לשנה.
בחוות הדעת שציר( האקטואר לדוחות הכספיי של החברה ביוני  2009נכתב" :לפי הבנתי
וניסיוני ,ובהסתמ על דעת של מומחי נוספי ,השינוי באומד אינו מחייב את החברה להציג
מחדש את דוחותיה למפרע ,א החברה אכפה עלי את הכנת הריסטטמנט ."...עוד כתב האקטואר
בחוות דעתו" :לדעתי לפי תק  [IAS] 19הנחה זו ]ירידה בשכר פנסיונרי בשיעור של 1.54%
לשנה[ לא זהירה א לא לוקחי בחשבו שיפורי עתידיי צפויי במסגרת השכר" .יצוי שהרשות
לניירות ער תמכה בעמדת רואה החשבו המבקר את דוחות החברה ,שקבע כי על החברה לחשב
את המחויבות האקטוארית בהתא לתק .IAS 19
ההבדל בי שתי הגישות בא לידי ביטוי ,בי היתר ,בדוחות הכספיי של החברה לספטמבר ,302011
שבה דיווחה החברה על הפרש של כ 6.3מיליארד ש"ח בי המחויבות האקטוארית בספריה
)כ 16.4מיליארד ש"ח( ובי המחויבות האקטוארית בספרי כפ"י )כ 22.7מיליארד ש"ח( .עוד
דיווחה החברה שחובה לקופה 31לאותו מועד מסתכ בכ 1.8מיליארד ש"ח .לפי הדוחות הכספיי
של החברה מיוני  2009עד מר ,2011 +ההפרש בי המחויבות האקטוארית לפי שתי הגישות היה בי
 5.3ל 7.1מיליארד ש"ח.
בתשובתה מיולי  2010כתבה החברה כי "הגישה החשבונאית של החברה לנושא אקטוארי ,אינו
מחייב את אקטואר הקופה )אשר א( פועל בהתא לתקני דיווח חשבונאיי שוני מאלה שחלי על
החברה עצמה ."(...כמו כ הבהירה החברה כי "א יתברר ,שלאחר שייחת ההסכ הקיבוצי החדש
הנדו כיו בי הנהלת החברה לעובדי ,אשר יסדיר א( את הצמדת הפנסיה ,כי קיי עוד( אמיתי
בקופה לטובת החברה ,תפעל החברה בנחישות ובכל הדרכי החוקיות העומדות לרשותה ,על מנת
שעוד( זה יושב לחברה".
בתשובתו מינואר  2012הבהיר אג( שוק ההו" :המחויבות האקטוארית מוגדרת בתקנות מס הכנסה
כסכו ההתחייבות הצפוי של העמית לתשלו קצבה לעובדיו הזכאי בעד רכיבי שכר מזכי,
המחושבת בדר שהורה הממונה ,בהתא להתחייבויות המעביד על פי הסכמי העבודה החלי
__________________
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החברה ורואה החשבו המבקר שלה פנו לרשות ניירות ער .בבקשה שתבהיר לה א לאמ( את השינוי
בהנחה האקטוארית ולבצע שינוי למפרע ) (restatementבדוחות הכספיי של החברה.
ראו ביאור  15לדוחות הכספיי של החברה ליוני  ,2009עמ' .81
חברת החשמל לישראל בע"מ) ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ,ספטמבר  ,(2011עמ' .46
החברה מימנה את הגירעו האקטוארי של הקופה המרכזית לקצבה בהתא לחישובי הקופה.
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עליה ועל פי כל די ,ואשר תתייחס בי השאר לכל אלה :א .שיעור הריבית התחשיבית;
ב .שיעור הגידול ברכיבי השכר המזכי; ג .שיטת הצמדת הקצבאות המשולמות; ד .לוח גריעה
אקטוארית .מהגדרה זו עולה כי המחויבות האקטוארית מחושבת בהתא להסכמי העבודה החלי.
ככל שקיי הסכ עבודה אשר מוטל ספק בחוקיותו ,הרי שיש לטפל בכ באמצעות מנגנוני הפיקוח
הרלוונטיי ולא באמצעות תקנו הקופה .יודגש כי המחויבות האקטוארית נגזרת מהסכמי עבודה
ואינה קובעת אות ,על כ א ישונה או יבוטל הסכ עבודה בדרכי המקובלות תשתנה המחויבות
האקטוארית בהתא ותקנו הקופה יותא לכ".
,Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÏ ˙Â˘¯‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÔÂÁ·Ï ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡ ÍÎÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ¯˘‰ ÌÚÂ ˙È‡Â·˘Á ‰È˜˙Ï ÈÏ‡¯˘È‰ „ÒÂÓ‰ ÌÚ ,ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯ ÌÚ
ÒÒ·Ï ˘È Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÁ‰Ï Ú‚Â· ÈÙÒÎ ÁÂÂÈ„Ï ‰„ÈÁ‡ ‰È˜˙ ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ‰
‡˙ Ï˘Â ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ· ˙Â·ÈÈÁ‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„· ÁÂÂÈ„‰Â ˙Â·ÈÂÁÓ‰ Û˜È‰
˜ÈÓÂÎÒ ÔÈ· ÌÈÏ˜˘ È„¯‡ÈÏÈÓ Ï˘ ÌÈ˘¯Ù‰ ÂÈ‰È˘ ¯È·Ò ‡Ï ,‰¯Â‡ÎÏ .‰·ˆ˜Ï ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÙÂ
ÂÓÎ .‰ÙÂ˜‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÈÂˆÓ‰ ‰Ï‡ ÔÈ·Â ‰¯·Á‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÈÂÁÓ‰
ÈÏ‡¯˘È‰ „ÒÂÓ‰ ,ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯ ,Í¯Ú ˙Â¯ÈÈÏ ˙Â˘¯‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ ÔÎ
È„ÈÏ Â‡È·È˘ ˙Â‡¯Â‰ ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÍÎÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ¯˘‰Â ˙È‡Â·˘Á ‰È˜˙Ï
ÍÓÒ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÈÏ·˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ¯˘Ù‡ÏÂ ‰Ê ÔÈÈÚ· ˙Â‡‰ ÈÂÏÈ‚‰Â ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙¯·‚‰
ÈÙÒÎ‰ Ì·ˆÓ ¯·„· ‰ÂÎ ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Ï·˜Ï ˙ÂÙÒÂ ˙Â¯·Á Ï˘Â ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á Ï˘ ˙ÂÁÂ„‰
˘˙‡ ‡ÂˆÓÏ ˙Ó ÏÚ ˙˘¯„ ÂÊ ‰ÈÁ· ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .32ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ Â‡ ˙Â¯·Á‰ Ï
˙ÈÒÈÙ‰ ˙Â˙È‡‰ ÔÈ·Â ÌÈ„·ÂÚÏ ÔÈ„Î ˙ÂÓÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡‰
˘.‰¯·ÁÏ ÌÈÙÒÎ ¯ÈÊÁ˙ ‰ÙÂ˜‰˘ ÍÎ· Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙Ó ÏÚÂ ,‰¯·Á‰ Ï
 : ˙ Â È ¯ ‡ Â Ë ˜ ‡ ˙ Â Á  ‰ ˙ ˜ È „ · .3מאחר שחישוב המחויבות האקטוארית מבוסס
במידה רבה על הנחות אקטואריות ,חשוב מאוד כי יותר מאקטואר אחד יבדוק את התפיסה שלפיה
נקבעות ההנחות האקטואריות שעליה מסתמכת חברה כדוגמת חח"י  שמשלמת לקצבאות סכומי
כה גדולי  כדי לוודא את נכונותה של תפיסה זו .התק החשבונאי לקרנות פנסיה )(IAS 26
והממונה על שוק ההו דורשי מכל קופות הפנסיה לבדוק את ההנחות האקטואריות שלה אחת
לשלוש שני.
כפ"י מעסיקה אקטואר שתפקידו לחשב את המחויבות האקטוארית של החברה לקופה .חח"י
מעסיקה אקטואר ראשי שתפקידו לקבוע את המחויבות האקטוארית שתצוי בדוחותיה הכספיי.
נוס( על כ היא מעסיקה אקטואר בוח שתפקידו לבדוק את החישובי ואת המתודולוגיה של
האקטואר הראשי .כדי שהחברה תפיק את מרב התועלת מאקטואר בוח ,צרי שתהיה לו נאמנות
למעסיק אחד בלבד .יצוי כי החברה לא דרשה מכפ"י להעסיק אקטואר בוח.
בהסכ שירותי ניהול שנחת בפברואר  2005בי החברה ובי כפ"י )בסעי(  (15.4נאמר כי
"אקטואר הקופה עשוי להיות אקטואר משות( של הקופה ושל חברת החשמל ובתנאי שלא יהיה ג
האקטואר של רואי החשבו החיצוניי של חברת חשמל" .נמצא כי בשני  2005ו 2006השתמשו
החברה וכפ"י בשירותיו של אותו אקטואר .בשנת  2007הפסיקה החברה את ההתקשרות ע
האקטואר של כפ"י כדי למנוע ניגוד ענייני ומינתה אקטואר ראשי אחר .בינואר  2008מינתה
החברה את האקטואר של כפ"י לאקטואר הבוח שלה ,ומכא שהוא שימש בעת ובעונה אחת
כאקטואר של שתי החברות.
__________________

32

בדוח כספי של החברה לספטמבר  2011מובא הסבר לגבי מהות ההפרש בי המחויבות האקטוארית
שצוינה בספרי החברה ובי סכו הנכסי והמחויבות האקטוארית שצוי בספרי הקופה.
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החברה הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממר 2012 +כי בשנת  2008היא רצתה להעסיק
אקטואר בוח אחר ,א לא הצליחה למצוא כזה משו שאפשרויות ההתקשרות ע אקטוארי היו
מצומצמות ביותר וניסיו להתקשר ע חברת רואי חשבו גדולה לא צלח .עוד מסרה החברה כי כבר
כמה שני היא מפעילה אקטואר ראשי ואקטואר בוח בלתי תלויי שאינ מועסקי על ידי כפ"י
וכ אקטואר יוע .+החברה הוסיפה כי רואה החשבו הסוקר את דוחותיה הכספיי מעסיק אקטואר
נוס( .חברת הניהול של הקופה מסרה בתשובתה מינואר " 2012כי בנוס( לאקטואר הקופה ,מועסק
אקטואר בוח על ידי רואה החשבו המבקר של חברתנו ,אשר בוח אחת לשנה את חישובי אקטואר
הקופה".
משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את השיפורי שבוצעו בפיקוח על החישובי האקטואריי של
החברה והקופה .ע זאת על הממונה על שוק ההו לוודא שהתאגיד והקופה לא יעסיקו בעת ובעונה
אחת את האקטואר הראשי ואת האקטואר הבוח.

יעודה 33לתשלו עבור רכיבי שכר לא קצבתיי
החברה מעניקה לעובדיה ולגמלאיה הטבות שונות שה רכיבי לא קצבתיי ,34ובה חשמל בחינ,
שי לחג ומענקי לסיו יחסי עובדמעביד )להל  רכיבי לא קצבתיי( .במר 2000 +פתחה
החברה חשבו נאמנות בחברה לנאמנות שבו הופקד כספי המיועדי לתשלו קצבה לעובדי דור א
ודור ב .בהסכ חשבו הנאמנות נקבע ,בי היתר ,כי ע הקמת קר הפנסיה יעביר הנאמ את כספי
חשבו הנאמנות לזכות קר הפנסיה ,וע ביצוע מלוא ההעברה תסתיי הנאמנות .ע הקמת כפ"י
בפברואר  2005העבירה החברה לקופה המרכזית את רוב הכספי שהצטברו בחשבו הנאמנות שלה
לתשלו הקצבאות .באוגוסט  ,2005קבע אג( שוק ההו כי אי להעביר לכפ"י את שאר הכספי
בחשבו הנאמנות שנועדו לכיסוי רכיבי לא קצבתיי .כספי אלה לא הועברו אפוא לכפ"י אלא
נשארו בחשבו הנאמנות .לטענת החברה ,לפי תרשומות שלה מדיוני ע אג( שוק ההו בספטמבר
 2005ובפברואר  ,2006נציג אג( שוק ההו הציע לחברה בעל פה את האפשרות להמשי להפקיד
בחשבו נאמנות את הכספי המיועדי לתשלו רכיבי לא קצבתיי ,לרבות תשלומי עבור דור
ג; ואכ ,כ עשתה החברה .במועד סיו הביקורת בנושא בשנת  2010ניהלה החברה חשבו נאמנות
ובו נכסי ששוויי באותה העת היה כ 2מיליארד ש"ח.
בשנת  2006כללה החברה במחויבותה האקטוארית עלות של הטבות ושל מענקי נוספי )מענקי
פרישה ,מענקי לעובדי שלא ניצלו ימי מחלה ופיצויי לעובדי ארעיי( ,ולכ גדלה מחויבותה
האקטוארית .בפברואר  2006החליטה הנהלת החברה ,בראשות המנכ"ל דאז ,ד"ר יעקב רזו,
להפריש לחשבו הנאמנות  20מיליו ש"ח לחודש .החברה הפקידה בנאמנות את הסכו האמור
במש  36חודשי רצופי )ממר 2006 +עד פברואר  ,(2009ובס הכול הופקדו  720מיליו ש"ח.
ההחלטה לא הובאה לאישור דירקטוריו החברה ,כמתחייב מחוק החברות הממשלתיות ,א( כי
מדובר בעניי שיש לו השפעה ניכרת על המצב הכספי של החברה .באפריל  2009ד הדירקטוריו
בנושא חשבו הנאמנות ,והנהלת החברה הודיעה לדירקטוריו שההפקדות החודשיות לחשבו
הנאמנות הופסקו חודש לפני כ מפני שהושג איזו אקטוארי בכספי חשבו הנאמנות.35

__________________
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יעודה היא חשבו לצבירת נכסי למטרה מוגדרת.
המונח "קצבה" מוגדר בתקנות מס הכנסה )כללי לאישור וניהול קופות גמל( ,התשכ"ד&.1964
החישוב של איזו אקטוארי אינו כולל את עלות כל רכיבי החשמל לפי התערי" לצרכ.
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בתגובת משרד המשפטי מאפריל  2012למשרד מבקר המדינה נאמר כי "השאלה המשפטית א
החלטות קונקרטיות אלה ה עניי המחייב החלטות דירקטוריו א לאו היא שאלה שלא מצאנו
לגביה תשובה חד משמעית".
‡È·È Ê‡„ ‰¯·Á‰ Ï"ÎÓ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,˜ÙÒ ÏÎ ¯Ò‰ ÔÚÓÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó ÍÒ· ˙Â„˜Ù‰ ¯˘‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ „¯ÙÂ ÈÙÈˆÙÒ ÔÙÂ‡· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÙÏ
˘˜¯„ÚÈ‰· .Ô¯˘‡Ï Ì‡ ËÈÏÁÈÂ ˙ÂËÏÁ‰· ÔÂ„È ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ È„Î ,˙ÂÓ‡‰ ÔÂ·˘ÁÏ ÌÈÏ
‡ÈÂ‡¯ .˙ÂÓ‡‰ ÔÂ·˘ÁÏ ÌÈÙÒÎ ¯È·Ú‰ÏÓ ÚÓÈ˙ ‰¯·Á‰ ˙Ï‰‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,‰ÊÎ ¯Â˘È
˘¯˘È„Î ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙Â‡¯Â‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·ÁÏ ‡ÈˆÂ‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ˙Â¯·Á‰ ˙Â
˘.‰˘ÈÈ ‡Ï ‰ÊÎ ‰¯˜Ó
ÌÈ·ÈÎ¯ ¯Â·Ú ÌÈÓÂÎÒ ˙ÂÓ‡‰ ÔÂ·˘Á· „È˜Ù‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ‰¯·Á‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ,¯¯·˙Ó „ÂÚ
.¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï˘ Ì¯Â˘È‡Ï ‰‡·Â‰ ‡Ï ÌÈÈ˙·ˆ˜ ‡Ï
רשות החברות והממונה על השכר מסרו למשרד מבקר המדינה בתשובותיה )ממאי (2010
שהנושא אינו בתחו אחריות .משרד המשפטי השיב למשרד מבקר המדינה באפריל  2012כי
לגישתו "יש להותיר בצרי עיו" את סוגיית הצור באישור הממונה על השכר להוציא כספי
מהחברה לחשבו הנאמנות" ,נוכח העובדה שנית ג להעלות ספק א החשבו כשלעצמו יצר זכות
לעובדי בקיומו וליתרונות שבקיומו" .משרד מבקר המדינה מעיר כי עצ קיומ של הספקות
העולי מתשובת משרד המשפטי מלמד שהיה על חח"י להעביר את הסוגיה מבעוד מועד לממונה
על השכר ,כדי שילב אותה ויכריע בעניינה.
¯  : ˙ Â  Ó ‡  ‰ Ô Â · ˘ Á · ˙ Â Á Ë · Â Ó ‰ ˙ Â È Â · È È Á ˙ ‰ ‰ È · È Îמשרד מבקר המדינה
העביר את המידע שבפרק זה למשרדי הממשלה המיוצגי בצוות הרגולטורי עוד לפני נובמבר
 ,2010מועד הקמתו של הצוות .לדעת משרד מבקר המדינה ,לחברה הגדרה רחבה מאוד לעניי
הוצאות שכר נלוות שעבור היא מפקידה כספי בחשבו הנאמנות .בטבלה שלהל יפורטו הרכיבי
הלא קצבתיי והמחויבות האקטוארית בגינ לפי עמדת החברה ב:3631.3.08
לוח  :1מחויבות אקטוארית של חשבו הנאמנות עבור רכיבי לא קצבתיי
˘·ÈÎ¯‰ Ì

˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÈÂÁÓ‰ ÍÒ
)·(Á"˘ ÈÂÈÏÈÓ

מענק פרישה לגמלאי ששירתו עד  35שנות שירות
מענק עבור  20שנות שירות
מענקי אחרי & מענקי נכות ,פיצויי פרישה ללא זכות לקצבה ,מענקי
עבור שירות ארו .מ& 35שני ,מענקי עבור אי&ניצול ימי מחלה ופיצויי
מסוגי שוני

107
31
946

שי לחגי וגילו מס הכנסה בגינו ,חשמל בחינ וגילו מסי בגינו
)מס הכנסה ומע"מ(

1,234

ס .המחויבות האקטוארית
שווי הנכסי שהופקדו ביעודה*

2,318
1,531

*

לפי דוח הכספיי של החברה לשנת  2011השווי של הנכסי בחשבו הנאמנות היה כ& 2מיליארד ש"ח.

__________________

36

בדוחות הכספיי של החברה אי פירוט בנושא רכיבי הנאמנות .המידע לקוח מניירות העבודה של
אקטואר החברה לדוח הכספי ל&.31.3.08
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בתשובת החברה ממר  2012נאמר כי "החברה פועלת בהתא להוראות הסדר  ,1996אשר חייב את
החברה לבצע הפרשות מלאות ,בגי כל אות רכיבי אשר מרכיבי את המחויבות האקטוארית של
החברה כלפי העובדי ,הגמלאי והשארי הזכאי" .עוד נאמר בתשובתה כי "מאז שנת  1996ועד
היו פועלת חברת החשמל בנדו על פי קו פעולה עקבי וברור :החברה קובעת את הפרשותיה בגי
רכיבי הנכללי במסגרת המחויבות האקטוארית בהתא לתקני החשבוניי התקפי ובכפו$
לביקורת רואי החשבו החיצוניי" .משרד המשפטי הוסי $בתשובתו מאפריל  2012כי למיטב
הבנתו "חשבו הנאמנות אינו כולל 'רכיבי' ברורי ,לגבי עובדי שאינ עובדי דור א' עד ,'96
ויחוס רכיבי אחרי אליו הוא עניי שהשתנה במהל& הזמ 'והתפתח' ,א& לא היה ביסוד
ההתנהלות".
˘  : Ì È ‚ Á Ï Èבתקנות הפנסיה של החברה משנת  1958לא צוי כי הגמלאי זכאי לתשלו שי
מדי שנה בשנה ולגילו המס בגינו .לטענת החברה ,גילו תשלו המס עבור תשלו השי לחגי
נעשה משנת  1975והוא נוהג בעל תוק $מחייב אשר קיבל גושפנקה ע חתימת הסדר  .1996החברה
הוסיפה כי הפקדת הכספי ביעודה אי בה כדי לשנות את זכויותיה המהותיות של עובדי החברה
או של גמלאיה ,אלא היא משמשת מנגנו להבטחת קיומו של מקור מימוני לתשלו התחייבויות
החברה בהתא לדי ולהסכמי שכר .לפיכ& ,לטענתה אי מדובר בהטבת שכר ,ולא נדרש לגביה
אישורו של הממונה על השכר במשרד האוצר.
ÏÚ ‰È„·ÂÚ ¯Â·Ú ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈÙÒÎ ˙„˜Ù‰ ÈÎ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÏÂÚÙÏ ‰˜ÈÒÙÓ ‡È‰˘ ˙Ú· ÌÏ˘Ï ˙·ÈÈÁ ‰È‡ ‰¯·Á‰˘ ‰‡ˆÂ‰ ÔÈ‚· È¯‡ÂË˜‡ ÔÂÊÈ‡ ÒÈÒ
‰„·ÂÚ‰ .‰È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÈÁ·· ‡È‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏÂ
˘·˙¯˘Î‰Ï ‡È·‰Ï È„Î ‰· ÔÈ‡ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÓÂÎÒ ‰„È˜Ù‰ ‰¯·Á‰ ˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó
.˙Â„˜Ù‰‰
 : Ì  È Á · Ï Ó ˘ Áבתקנות הפנסיה של החברה משנת  1958נקבע ,בי היתר ,כי עובדיה הפעילי
והגמלאי שלה זכאי לחשמל בחינ .זה שני רבות משלמת החברה את הוצאות החשמל של
עובדיה וגמלאיה 37עד תקרה מסוימת ,38באמצעות זיכוי חשבו החשמל שלה .בשנת  2002הגדילה
החברה את מחויבותה האקטוארית כדי שתכלול את מרכיב עלות הדלק הנדרש לייצור החשמל.39
הטבה זו היא הטבה בעי ,שהרי העובדי והגמלאי מקבלי זיכוי על חשבו החשמל שלה ולא
תשלו כספי ,ולכ לא היה מקו להפרשה של הטבה בעי לחשבו הנאמנות.
במר  2011החליטה החברה להמשי& לכלול את עלות חשמל בחינ בחישוב המחויבות
האקטוארית של הנאמנות עבור רכיבי לא קצבתיי ,א& הפקדות לחשבו הנאמנות יהיו בגי גילו
המס על ההטבה בלבד.
‚  : ‰ Ò  Î ‰ Ò Ó Ì Â Ï Èנוס $על האמור לעיל ,במסגרת חישוב המחויבות האקטוארית של
חשבו הנאמנות מגלמת החברה 40את מס ההכנסה שמשל העובד בעד חלקו בשי שהוא מקבל
מהחברה לחגי ואת מס ההכנסה והמע"מ שמשל העובד בעד חלקה במת חשמל בחינ .החברה
הסבירה כי "גילו המס של הטבת החשמל ,מקורו בשנת  1975בעת שהתרחשה רפורמה במיסוי
ובמסגרתה נקבע כי הטבות ימוסו במס ,א& בד בבד נקבע כי ההכנסה הנקייה )נטו( של העובד לא
תפגע" .לטענת החברה ,בשנת  2008היא החליטה שלפי תקני חשבונאיי בי,לאומיי ),(IFRS
__________________

37
38
39
40

הוחל לתת הטבה זו לעובדי ולגמלאי של החברה זמ קצר לאחר הקמתה בשנת .1923
התקרה היא  18,000קוט"ש לשנה לעובדי פעילי ,ו& 14,000קוט"ש לשנה לגמלאי.
תערי" החשמל הביתי כולל עלויות ייצור ,הובלה וחלוקה של החשמל.
גילו מס הוא תוספת לשכר העובד ,וסכומו מחושב באופ שלאחר תשלו המס יקבל העובד סכו זהה
לסכו שהתכוונה החברה לשל לו.

חברת החשמל לישראל בע"מ
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עליה להציג בדוחות הכספיי את ס& עלות השכר למעביד ,ולכ כללה במחויבות האקטוארית של
חשבו הנאמנות את הגילו האמור .מכא שהחברה מתייחסת להטבה של שי לחגי וחשמל בחינ
כמו להוצאה של העובד המשמשת לביצוע עבודה ,ולכ היא משלמת אותה לעובד במלואה .עוד
הסבירה החברה בתשובתה ממר  2012כי היא פועלת "בהתא להוראות הסדר  ;1996בהתא
לכללי חשבונאיי החלי על החברה" .יצוי כי הממשלה ,שלא כחברה ,אינה מגלמת לעובדיה
מס הכנסה על הטבות דוגמת השי לחגי אלא זוקפת 41את חלקה בה לחישוב ההכנסות של העובד
החייבות במס הכנסה.
לפי נתוני החברה ,המחויבות האקטוארית של חשבו הנאמנות כוללת סכו של כ 364,מיליו
ש"ח 42עבור גילו מס הכנסה ומע" בגי חשמל בחינ .לפי אומד משרד מבקר המדינה,
במחויבות האקטוארית נכלל ג סכו של כ 46,מיליו ש"ח עבור גילו מס הכנסה בגי השי
לחגי.
ÔÈ‡Â ,ÒÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï „·ÂÚ Ï˘ ˙Â·ÂÁ Ì‰ Ó"ÚÓÂ ‰ÒÎ‰‰ ÒÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÏÚ .ÌÈ„·ÂÚÏ ˙„ÚÂÈÓ‰ ˙„¯Ù Ô¯˜· ÒÓ ÌÂÏÈ‚ ÔÈ‚· ÌÈÙÒÎ ¯Â·ˆ˙ ‰¯·Á‰˘ ‰˜„ˆ‰ ÌÂ
„˙Â˘¯Ù‰‰ ˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ·Â˘ ÔÂÁ·Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚÂ ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È
È„È˙Ú ·ÂÁ· ¯·Â„Ó˘ ÌÂ˘Ó ,ÌÈ‚ÁÏ È˘‰Â ÌÈÁ· ÏÓ˘Á‰ ÔÈ‚· ÌÂÏÈ‚‰ ÈÂÒÈÎ Í¯ÂˆÏ
.‰ÓÏ‚Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎÏÂ ,ÌÏÈ˘ ‡Â‰˘ ‰‡ˆÂ‰ ¯Â·Ú „·ÂÚÏ ÌÈÙÒÎ ¯ÊÁ‰· ‡ÏÂ ÒÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל  2012הסביר משרד המשפטי כי למיטב הבנתו" ,חלק זה
של הטבת 'חשמל,חינ' ,גילו מס בגינו ,הוא רכיב המנוי בנספח א' להסכ ]הסדר[  ,96וכלול
לפיכ& באות רכיבי שהמדינה חייבה את חברת החשמל להפריש בגינ לעובדי דור א' עד .1996
קרי ,המדינה ראתה אות כחלק מ המחויבות הפנסיונית לעובדי החברה ,א $א אינ קצבתיי".
משרד מבקר המדינה מעיר כי הממונה על השכר חלק על כמה רכיבי שכר המנויי בנספח א'
להסדר  1996ועל כ אי זה מוב מאליו כי יש להפריש כספי בחשבו הנאמנות עבור דור א .יצוי
שתשובת משרד המשפטי אינה מתייחסת לעובדי דור ב ודור ג.
 : ‚ ¯ Â „ È „ · Â Ú ¯ Â · Ú ˙ Â  Ó ‡  ‰ Ô Â · ˘ Á Ï ˙ Â ˘ ¯ Ù ‰החברה הפקידה בחשבו
הנאמנות כספי ג עבור הוצאות עתידיות המיועדות לעובדי דור ג ,ועד דצמבר  2008צברה
החברה בנאמנות כ 121,מיליו ש"ח .43החברה מתכננת להמשי& להפקיד לקופה זו כספי
המיועדי למימו הוצאות דור ג .כפועל יוצא ממדיניות זו ,ברבות הימי יכלול חשבו הנאמנות רק
את הכספי המיועדי לדור ג .החברה סבורה "כי אי בעובדה שעובדי דור ג' של החברה מבוטחי
בהסדר פנסיה צוברת ,כדי לשחרר אותה מחובתה להפקיד סכומי כס $מתאימי לכיסוי התחייבויות
לא קצבתיי שיש לחברה כלפי עובדי אלה" .כמו כ טוענת החברה כי "מכוח הסדר  ,1996עליה
להקפיד על כיסוי אקטוארי כלפי עובדיה )ללא אבחנה 'דורות' שוני( ,כש שחלה עליה החובה
להפקיד סכומי כס $לכיסוי ההתחייבויות הלא פנסיוניות כלפי דור א' ועובדי דור ב' ,חלה עליה
חובה דומה להפקיד סכומי כס $מקבילי לכיסוי ההתחייבויות הלא,פנסיוניות כלפי עובדי דור ג'".
משרד המשפטי השיב למשרד מבקר המדינה באפריל  2012כי לפי עמדתו ,שהתגבשה ג במסגרת
__________________

41
42
43

זקיפת מס היא הוספת ער .ההטבה למשכורת העובד כדי שתתאפשר גביית מסי בגינה.
האומדני של עלות גילו מסי לגבי השי לחג והחשמל בחינ מבוססי על הנתוני המעודכני
לשנת .2008
לפי הנתוני המעודכני ל& ,31.12.08רכיבי ההפרשה עבור דור ג היו כלהל :מענקי בס .כ& 37מיליו
ש"ח" ,פיצויי בשיעור ) 28%משכר החודשי הסופי כפול מספר שנות שירות(" בס .כ& 16מיליו ש"ח,
מענק הנית לעובדי שהועסקו בחברה עד  35שני & בס .משכורת חודשית לכל שנת שירות & כ&16
מיליו ש"ח ,מענק בס .כ& 46מיליו ש"ח בגי אי&ניצול ימי מחלה ,מענק בס .כ& 6מיליו ש"ח
לעובדי שהועסקו בחברה עד  20שנות שירות.
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עבודתו של צוות הרגולטורי" ,על פי סעי 12 $להסדר  ,1996מחויבת חברת החשמל כלפי המדינה,
להפריש עבור עובדיה ,לרבות עובדי דור ג' ,לכלל התחייבויותיה הפנסיוניות לגביה ,על פי
תחשיבי אקטואריי ,ואי האמור מוגבל לזכויות קצבתיות דווקא אלא ,למכלול הזכויות
הפנסיוניות .אלא ,שמדובר בחובה ל'הפרשה' ,קרי ייצוג בדו"חות הכספי ,ולא בחובה להפקדה
לחשבו שמחו לתזרי החברה" )ההדגשה במקור( .רשות החשמל מסרה בתשובתה ממר 2012
כי "עובדי דור ג' אינ נזכרי בהסכ הנאמנות משנת ."2000
¯Â·Ú ÈÂˆÈÁ ÔÂ·˘Á· È¯‡ÂË˜‡ ÔÂÚ¯È‚ ÔÓÓÏ ˙·ÈÈÁ ‰¯·Á‰ ÔÈ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„¯˘Ó ¯ÈÚÓ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈÈ˙·ˆ˜ ‡Ï ÌÈ·ÈÎ¯ ÔÈ‚· ,Ë¯Ù· ‚ ¯Â„ È„·ÂÚ ¯Â·ÚÂ ,ÏÏÎ· ‰È„·ÂÚ
ÏÚ· ‡Â‰ Â˙Â‰Ó·˘ Ï„ÂÓ ˙ÂÓ‡‰ ÔÂ·˘Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯ˆÈ ‰¯·Á‰˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
¯Â„ È„·ÂÚ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰¯·Á‰ ‰·ÈÈÁ˙‰ 1996 ¯„Ò‰·˘ Û‡ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ Ï˘ ÌÈÈÈÙ‡Ó
‚ .ÂÊ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙ÙÈ˜Ú ÍÂ˙ ‰¯·Á‰ ‰ÏÚÙ ÍÎ· .˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙÏ
משרד המשפטי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל  2012מסר כי "בחשבו הנאמנות ג אי
מנגנו לחישוב אקטוארי של זכויות ...לא קיימת זכות לאיזו אקטוארי בחשבו זה".
ÏÓ‚ ˙ÙÂ˜Ï „Á‡ ÏÎ 5%-Î ÌÈ˘È¯ÙÓ ‰È„Ó‰ È„·ÂÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó 1995 ˙˘Ó˘ ÔÈÂˆÈ
)ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á· ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .ÌÈÈ˙·ˆ˜ ÌÈ‡˘ ¯Î˘ È·ÈÎ¯ ¯Â·Ú (˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙÏ ‰ÓÂ„‰
.‰Ï‡ ÌÈ·ÈÎ¯ ¯Â·Ú ÌÈÙÒÎ ˘È¯ÙÓ‰ „ÈÁÈ‰ Ì¯Â‚‰ ‡È‰ ‰¯·Á‰ ÂÈÙÏÂ ‰Â˘ ¯„Ò‰ ‚Â‰
˘  : ˙ Â  Ó ‡  ‰ È Ù Ò Î · ˘ Â Ó Èעל פי חוות דעת משפטית חיצונית שקיבלה החברה בשנת
 ,2008החברה רשאית להעביר את הכספי שבחשבו הנאמנות לקופה המרכזית לכיסוי הגירעו
בכפ"י .בחוות הדעת נאמר כי העברה זו "עולה בקנה אחד ע השימושי המותרי בכספי היעודה
בהתא להוראות הסכ הנאמנות .יתר על כ ,הפקדת הכספי בקופה המרכזית מגשימה יותר מכל
את תכלית השימוש בכספי היעודה".
מתברר ,כי משנת  ,2000מועד הקמת חשבו הנאמנות ,ועד מועד סיו הביקורת בנושא בינואר
 ,2012לא הועברו כספי מחשבו הנאמנות לחברה כדי לממ את הרכיבי הלא קצבתיי עבור
עובדיה .החברה לא משכה אפוא כספי מחשבו הנאמנות כדי לשל לגמלאיה את ההטבות
שעבור הפקידה כספי בחשבו הנאמנות כגו החשמל בחינ ותשלו השי לחג.
בתשובתה ממר  2012הסבירה החברה כי "אי שימוש בכספי הנאמנות עד כה נבע מכ& שלאור&
השני היה גרעו מסוי בחשבו הנאמנות ,על כ לא היה טע לשל לפורשי לגמלאות
ולמפוטרי כספי מתו& החשבו ,תו& הגדלת הגרעו" .עוד הסבירה החברה כי שולמו לזכאי לכ&
כספי מחשבונה השוט ,$ובזכות זאת לא נדרשה התחשבנות שוטפת מול חשבו הנאמנות.
החברה הוסיפה כי במר  2011קיי דירקטוריו החברה דיו נוס $במעמד של הכספי המופקדי
בחשבו הנאמנות למימו רכיבי שכר פנסיוניי שאינ קצבתיי .בדיו הוצג מסמ& עקרונות
שבמסגרתו בוצעה השוואה תקופתית בי העתודה בגי רכיבי שכר פנסיוניי שאינ קצבתיי ובי
שווי הנכסי שבחשבו הנאמנות )יעודה( .מהמסמ& האמור עולה כי החברה תפרוס למש& 24
חודשי את תשלו יתרת הגירעו האקטוארי שנצבר בחשבו הנאמנות וכי היא תעביר עודפי
אקטוארי מחשבו הנאמנות במש& שני רבעוניי רצופי לכפ"י במסגרת התשלו שלה לקופה זו
בהתא לתקנו הקופה .א ייוותר עוד $אקטוארי בחשבו הנאמנות ובכפ"י ,יוחזרו העודפי
לקופת החברה .בחישוב העתודה לא תיכלל עלות ההטבה של אספקת חשמל בחינ )רכיב מרכזי(.
דירקטוריו החברה החליט להעביר את מסמ& העקרונות לצוות הרגולטורי )ראו להל  ,שיתו$
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פעולה בי הרגולטורי של משק החשמל( .במר  2012החליט דירקטוריו החברה כי החברה
תעביר עד סו $השנה סכו של  600מיליו ש"ח מחשבו הנאמנות לכפ"י.
הסתדרות העובדי הכללית החדשה והמזכירות הארצית של עובדי החברה התנגדו לשחרור כספי
מחשבו הנאמנות ולהעברת לכפ"י ,והסוגיה נדונה בבית הדי לעבודה .44ביוני  2012טר
הסתיימו ההליכי .יצוי כי במאי  2012פנתה החברה לנאמ וביקשה ממנו להעביר ס& של 600
מיליו ש"ח לקופת כפ"י עד סו $שנת  .2012פנייה זו התבצעה בעקבות כ& שבית הדי הארצי
לעבודה ,בהחלטתו מאפריל  ,2012דחה את בקשת ההסתדרות וארגו העובדי בחח"י למנוע
מהחברה לפעול לכ& שיועברו לכפ"י הכספי שהופקדו בחשבו הנאמנות שלה בגי רכיבי "חשמל
מוזל" בס& של כ 600,מיליו ש"ח.
בעקבות טיוטת דוח הביקורת ממר  2010הובא נושא חשבו הנאמנות לפני צוות הרגולטורי של
החברה .במר  2012הוציא צוות הרגולטורי לחברה המלצה לעניי חשבו הנאמנות ולפיה
"הפקדות שביצעה החברה בגי רכיבי לעובדי דור א שאינ רכיבי המנויי בנספח א' להסכ '96
שקדמו ליו  ,4.3.1996וכ כל הפקדה בגי רכיבי לעובדי דור ב ועובדי דור ג ,ה הפקדות שלא
נמצאה לגביה כל חובה הפקדה ,לא כל שכ כל חובה לאיזו אקטוארי" .כמו כ קבע הצוות כי
"יעודה באיזו אקטוארי למכלול רכיבי ,שאינ קצבתיי ,בהעדר הסדרה מפורשת ואישור גורמי
רלוונטיי ,הינה פעולה חריגה ביחס למקובל בחברות ממשלתיות ובחברות ציבוריות במשק ,ולא
כל שכ מקו שהחברה היא חברה אשר הציבור משל עבור השירותי הניתני על ידה באמצעות
התערי .$ניהול יעודה באופ האמור ,בהיקפי ובסכומי כפי שנעשה עד היו הינו חריג ובלתי
מקובל .העובדה כי החברה מעול ,לא עשתה שימוש בכספי חשבו הנאמנות לצרכי תשלומי
ההטבות והמענקי בפועל ,אלא המשיכה להשתמש במקורותיה העצמיי למימו ההטבות
והמענקי ,תו& שהכספי נותרי בחשבו הנאמנות בלא שימוש ,מוסיפה קושי" .לפיכ& סבר הצוות
כי "ראוי שהחברה תעשה את כל הנדרש ,לרבות מול הנאמ או מול הנהני ולפי כל די ,לש
שחרור כספי שאינה מחוייבת להפקיד בחשבו הנאמנות."...
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי עליה לפעול בהתא להמלצות צוות הרגולטורי להעברת
שאר הכספי שבחשבו הנאמנות לקופת החברה או לכפ"י ,וכי כספי אלה ישולמו על חשבו
הפקדותיה בגי רכיבי שכר מזכי של עובדיה הזכאי .כ& תוכל החברה לקזז מכל סכו שיהיה
עליה להעביר לכפ"י את הסכו שיועבר אליה מחשבו הנאמנות.
¯Â·Ú ÌÈÙÒÎ ˙ÂÓ‡‰ ÔÂ·˘Á· „È˜Ù‰Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡ˆÂ‰· ¯·Â„Ó .ÌÈÈ˙·ˆ˜ ÌÈ·ÈÎ¯Î ˙Â¯„‚ÂÓ ÔÈ‡˘ ˙ÂÂÏ ¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ·Á¯ ÔÂÂ‚Ó
ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯‰ ˙ÂÂˆ ÏÚÂ ‰¯·Á‰ ÏÚ .Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ‰¯·Á‰ ˙ÙÂ˜Ó ÌÈÙÒÎ
·˙ÂÓ‡ ÔÂ·˘Á· ÌÈÙÒÎ ˙„˜Ù‰ .‰¯·Á‰ ˙ÙÂ˜Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯ÊÁ‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î ‰Ê ÔÈÈÚ
ÒÈÈ‚Ï ‰¯·Á‰ Ï˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰¯È·‚‰Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÓÂÊÓ‰ ÌÈ¯Ê˙· ‰Ú‚Ù Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ‰Ê
.˙ÈÒÁÈ ˙Â‰Â·‚ ˙ÂÈ·È¯· ÌÈ˙ÚÏ ,ÔÂ‰

__________________
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תנאי פנסיה חריגי
בשנת  2000ביצע הממונה על השכר בדיקה בעקבות ממצאי דוח מבקר המדינה משנת  1999בעניי
תנאי העסקה ופרישה חריגי של עובדי בכירי בחברה ,45ובשנת  2001הכי הממונה דוח המפרט
את ממצאיו .לאחר הכנת הדוח דנו החברה והממונה על השכר בממצאי הבדיקה במש כעשור,
ובינואר  2011חתמו החברה והסתדרות העובדי הכללית החדשה )להל ! ההסתדרות( על הסכ
עבודה 46ובו נאמר ,בי היתר ,כי עובדי שהתקבלו לחברה לאחר  1.1.04לא יהיו זכאי לתנאי
מסוימי אשר בדוח שהכי הממונה בשנת  2001הוא העיר כי ראוי לבטל .בשני 2011!2001
כיהנו בתפקיד הממונה על השכר מר יובל רכלבסקי ,מר אלי כה ומר איל לוי.
‰È„·ÂÚ Ï˘ ‰ÈÒÙ‰Â ¯Î˘‰ È‡˙· ˙Â‚È¯Á È"ÙÎ ÔÂ˜˙· ‰¯·Á‰ ‰ÏÏÎ 2004 ˙˘· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÔÈ·Â ‰È· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ Â¯¯ÂÚ˙‰ ÔÈÈÚ· ¯˘‡ ,‰È¯‡ÂË˜‡‰ ·Â˘ÈÁ ÈÎ¯ÂˆÏ
ÈÙÏ ÔÈÈÚ‰ ¯Â¯È·Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ‰Ù ‡Ï ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,¯Î˘‰
‡Â‡¯) 47˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÈÂÁÓ‰ È·Â˘ÈÁ· ‰Ï‡ ˙ÂÈ¯Â‡ÎÏ ˙Â‚È¯Á ‰ÏÏÎ È"ÙÎ .ÔÂ˜˙‰ ¯Â˘È
.(ÔÏ‰Ï
משרד מבקר המדינה בח בשנת  2009את השינויי ברכיבי חישוב הפנסיה שהונהגו בלי האישור
הנדרש החל משנת  .1975חלק מרכיבי פנסיה ה ג רכיבי שכר לעובדי פעילי .להל דוגמאות
לתוספות שהונהגו בלי האישורי הנדרשי:
 : ‰ ˘ È ¯ Ù ¯ Á ‡ Ï ˙ Â ‚ ¯ „ ˙ Ù Ò Â ˙ .1על פי סעי(  7לתקנות הפנסיה של החברה ,השכר
הקובע לעניי חישוב סכו הפנסיה יהיה השכר האחרו "אשר שול לעובד לפני פרישתו ,שהוא
צמוד אחרי פרישתו לשכר באותה הדרגה שבה היה העובד בעת פרישתו" .בשנות השבעי של
המאה העשרי קבעה החברה מדיניות ולפיה הער הריאלי של הפנסיה יישמר באמצעות הצמדת
שכר הגמלאי לשכר העובדי הפעילי ,תשלו תוספת יוקר וקידומ של הגמלאי בדרגה מדי
שלוש שני .48הטבה זו כרוכה בהוצאת כספי גדולה .בשנת  1992התחילה החברה לקד את
הגמלאי בדרגה מדי שנתיי במקו מדי שלוש שני ,א( שהממונה על השכר לא אישר הסדר זה
בעת שהונהג כנדרש לפי חוק יסודות התקציב .אקטואר משרד האוצר הערי בשנת  1995כי הפרש
ההתחייבות האקטוארית ,שמקורה בהאצת קידו הגמלאי בדרגה מדי שנתיי במקו אי!קידומ
כלל ,כרוכה בעלות של כ! 750מיליו ש"ח ,סכו השווה ל! 1.2מיליארד ש"ח במחירי שנת .2008
בשנת  2001קבע הממונה על השכר כי "תו עד שנה מיו הוצאת מכתב זה ,במסגרת הסכ השכר
הבא של החברה ,תבוטל החריגה של קידו גמלאי בדרגה כל שנתיי ויקבע הסדר חדש לשמירת
הער הריאלי של הגמלה ,או קידו בדרגה כל שלוש שני ,כפי שהיה בעבר ושונה ללא אישור".
א( על פי כ המשיכה החברה לקד את גמלאיה בדרגה מדי שנתיי עד שנת  .2010בשנה זו,
בהתא להחלטת הממונה על השכר ,לא היו כלל קידומי בדרגות ,בשני  2011ו! 2012יקודמו
גמלאי החברה בדרגה מדי שלוש שני ,ובשנת  2013תוצמד משכורת הסופית למדד המחירי
לצרכ.
__________________

45
46
47
48

מבקר המדינה ,(1999) ‡50 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' ) 27בפרק על איגודי(.
בפברואר  2011סיימו הממונה והחברה משא ומת בנושא הצמדת הגמלה למדד המחירי לצרכ
ובנושא הסדרת כמה חריגות שהועלו בבדיקת הממונה.
בנושא ההשפעה של שיפורי בתנאי שכר על תערי" החשמל הוגשה תובענה ייצוגית  #ת"צ 09#2148
 ,Ï‡¯˘ÈÏ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á ' 'Á‡Â ¯„ÈÈÏ˘ Ô˙ÂÈנבו.
יצוי שלדברי החברה ,השכר הממוצע לעניי חישוב הפנסיה אינו כולל מרכיבי רבי המשולמי
לעובדי פעילי ,וכ( הגמלה נמוכה במידה ניכרת מהמשכורת השוטפת .בתו( שנה ממועד הפרישה
מקוד הגמלאי בדרגה ,ואחר כ( הוא מקוד בדרגה בכל שלוש שני או בכל שנתיי משנת .1992
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בשנת  2012הערי אקטואר לשעבר של החברה שהעלות האקטוארית הנוספת של קידו גמלאי
בדרגה )עד הדרגה המקסימלית( מדי שנתיי במקו מדי שלוש שני היא  40מיליו ש"ח .לעומת
זאת ,בשירות המדינה לא מונהג מנגנו של קידו העובדי בדרגה לאחר פרישת ,ובמקו זאת
עובדי מתקדמי בדרגה אחת לפני פרישת ושכר מוצמד לשכר העובדי הפעילי באותה דרגה.
משנת  2008המשכורת של העובד בעת פרישתו מוצמדת למדד המחירי לצרכ .היות שההסדר
בחברת החשמל לחישוב הקצבה של הגמלאי היה שונה מזה של עובדי המדינה ,היה עליה לקבל
מהממונה על השכר אישור להסדר זה בהתא לחוק יסודות התקציב.
בהתא להסכ שכר מינואר  2012שנחת בי החברה ובי ההסתדרות והוועד הארצי של ארגו
עובדי חברת החשמל )להל ! ועד עובדי החברה( ,נקבע כי החל ממועד כניסתו לתוק( של תיקו
לחוק שירות המדינה )גמלאות( שיאפשר את יישו ההסכ ,מת דרגת הפרישה יוקד ליו
הפרישה.
בתשובת החברה מיולי  2010נטע כי במאי  1996כתב מנהל משאבי אנוש בחברה דאז ,ד"ר יעקב
רזו ,לרשות החברות כי "המעבר מדירוג שלוש שני לפנסיונרי לדירוג דו!שנתי ,הרי הוא פועל
יוצא מהסכ השכר לשני  1993/4שאושר על ידי רשות החברות הממשלתיות" .עוד טענה החברה
כי תחשיב השינויי שחלו במרוצת השני בחישוב שכר עובדי החברה וגמלאיה המובא בנספח
להסדר  1996נעשה על יסוד חישוב אקטוארי אשר הביא בחשבו שיחול קידו בדרגה מדי שנתיי,
ומכא שהחברה הביאה את הדבר לידיעת הגורמי הנוגעי בדבר .הממונה על השכר דחה טענה זו,
וביוני  2009הוא כתב לחברה כלהל" :ביחס לטענת החברה לפיה תשלומ של רכיבי שכר מסוימי
נשוא ההחלטה ,היה ידוע לרשות החברות הממשלתיות או לגורמי אחרי במשרד האוצר ,הרי
שכידוע ,אישורו של הממונה על השכר צרי שיהיה מפורש ובכתב .אישורו של הממונה אינו יכול
להינת באופ אגבי ,כי א אישור זה צרי שיהא ברור ,חד משמעי וספציפי .אשר על כ ,עצ
העובדה כי נתוני מסוימי נמסרו לרשויות בהקשרי אחרי אינה יכולה להוות אישור לצור סעי(
 29לחוק" .לפיכ החליט הממונה על השכר כי לאחר שנת  ,2013שבה תונהג הצמדת הגמלה למדד
המחירי לצרכ ,על החברה להפסיק את קידו הפנסיונרי בדרגה מדי שנתיי במקו מדי שלוש
שני .לטענת החברה ,במסגרת הסכ שנחת בינה ובי נציגות העובדי וההסתדרות בשנת 2011
)להל ! הסכ  (2011קיבלו עובדי החברה וגמלאיה תוספת שכר מוקטנת ביחס לשאר המשק
הציבורי באותה שנה משו שהגמלאי קודמו בדרגה מדי שנתיי במקו מדי שלוש שני .עוד
בנושא זה ראו בפרק "הסכמי שכר ."2011
 : ‰ ‡ ¯ · ‰ È Ó „ .2סכו דמי ההבראה )קצובת הבראה( השנתיי עבור עובדי המדינה ועבור
עובדי חברת החשמל ,לרבות גמלאי ,הוא מכפלה של התערי( ליו הבראה במספר ימי ההבראה
שהעובד זכאי לה .נמצא כי ה מספר ימי ההבראה וה התערי( ליו הבראה שמשלמת חברת
החשמל גבוהי במידה ניכרת מאלו המקובלי בשירות המדינה .נוס( על כ ,פרק הזמ שעובדי
החברה נדרשי להמתי עד למועד זכאות להגדלת מספר ימי ההבראה השנתיי שלה קצר יחסית
למקובל בשירות המדינה.
להל יפורטו שלבי תהלי הגידול בתשלומי דמי ההבראה של החברה לעובדי ולפנסיונרי.
בחוקת העבודה של החברה משנת  1951נאמר שעובד זכאי לעשרה ימי הבראה מהשנה הרביעית
לעבודתו בחברה .יצוי כי דמי ההבראה אינ נכללי בהגדרת השכר לחישוב פנסיה המופיעה
בתקנות הפנסיה משנת  .491958בשנת  1977הוגדל מספר ימי ההבראה לעובדי החברה ל! 12יו
לעובדי בעלי ותק של  8שני ול! 14יו לעובדי בעלי ותק של  12שני .בשנת  1984חתמה
החברה על הסכ שכר לשני  1986!1984ובו הוענקה לעובדי תוספת שכר בשיעור של .8%
בהסתמכה על מסמ שנחת בי החברה לוועד העובדי של החברה בשנת  ,1984הגדילה החברה
__________________

49

דמי ההבראה של גמלאי החברה וגמלאי המדינה מחושבי על פי מכפלת שיעור הפנסיה שלה בסכו
דמי ההבראה של עובד פעיל בעל אותו ותק.
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במסגרת הסכ השכר את מספר ימי ההבראה של עובדיה בשישה ימי בשנה .באותו מועד קבעה
החברה את התערי( ליו הבראה על בסיס השוואת מחירי בי מספר בתי ההארחה ועל פי חישוב
המחיר הממוצע .החברה טענה בתשובתה מיולי  2010שרשות החברות אישרה הסכ זה ,א לא
הציגה למשרד מבקר המדינה אישור של משרד האוצר כנדרש לפי חוק התקציב לשנת  .1984בשנת
 1996קבעה החברה תערי( קבוע ליו הבראה ,הצמוד למדד המחירי לצרכ .בשנת  2008ההפרש
בי דמי ההבראה ששולמו לעובד חברת החשמל ובי דמי ההבראה ששולמו לעובד מדינה היה בי
 4,700ש"ח לשנה לעובד חדש ובי  6,400ש"ח לשנה עבור עובד בעל  25שנות ותק.
סכו דמי ההבראה שקיבלו עובדי חברת החשמל וגמלאיה בשנת  2008היה גדול כמעט פי שלושה
מזה שקיבלו עובדי המדינה באותה השנה .דמי ההבראה נכללו כרכיב פנסיוני לעניי חישוב
המחויבות האקטוארית של החברה .יצוי שדמי ההבראה ה כ! 5%בממוצע מעלות הגמלה
לחברה .לפי אומד משרד מבקר המדינה ,עלות תשלו דמי הבראה מוגדלי לעובדי דור א ודור ב
ולפנסיונרי בשני  2008!1996הייתה כ! 1.2מיליארד ש"ח ,והתוספת למחויבות האקטוארית של
החברה בשנת  2008הייתה כ! 509מיליו ש"ח.50
בתשובותיה מיולי  2010וממר 2012 .מסרה החברה כי תשלו דמי הבראה לעובדיה התבצע במש
שני רבות ,עוד לפני הקמת יחידת הממונה על השכר בשנת .1985
‰È„·ÂÚ Ï˘ ‰‡¯·‰‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ˙‡ ‰ÏÈ„‚‰ ‡È‰ ÈÎ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘˙ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰ÏÎÏÎ ÈÈÈÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂÓ ÍÎÏ ¯Â˘È‡ ‰Ï·È˜˘ ‡Ï· 1977
Û‡ ,1984 ˙˘Ó ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ ‰‡¯·‰‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ˙‡ ‰ÏÈ„‚‰ ‡È‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .1975 ÌÎÒ‰
˘Ì‚ .‰˘ ‰˙Â‡Ï ·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÓ ÍÎÏ ¯Â˘È‡ ‰Ï·È˜ ‡Ï
"ÌÈ˘· (‰Á¯‡‰ È˙· ‰ÓÎ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÛÈ¯Ú˙Ï Ì‡˙‰· Ì˙Ï„‚‰) ‰‡¯·‰ ÈÓ„ "ÈÂÎ„Ú
˘˜„‰È„·ÂÚÏ ‰¯·Á‰ ‰ÓÏÈ˘ ÍÎÈÙÏ .ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï 1996 ˙˘Ï ÂÓ
‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ‰¯·ÁÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰‡¯·‰ ÈÓ„ ‰È‡ÏÓ‚Â
˘·˙‡ ¯È˘Î‰Ï È„Î ‰· ÔÈ‡ ,‰È„·ÂÚÏ ‰‡¯·‰ ÈÓ„Î ÌÈÙÒÎ ‰ÓÏÈ˘ ‡È‰ ÌÈ˘ Í˘Ó
.ÌÈÓÂÏ˘˙‰
ביוני  2009קבע הממונה על השכר בנושא הסכמי לא כתובי או הסדרי קיבוציי שלא נרשמו
כדי אצל הרש ההסכמי הקבוצי שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה ,כי "טענת החברה
לפיה בחברה לא נכרתו כלל הסכמי קיבוציי בתקופה זו אינה מעלה ואינה מורידה בהקשר זה.
למותר לציי ,כי העובדה שהחברה ועובדיה בחרו ,מטעמי השמורי עמ ,שלא לעג את
ההסכמות שעליה הגיעו במסגרת הסכמי קיבוציי ולרשו אות כמתחייב בחוק ,אינה יכולה
לזכות את העובדי וההנהלה בפירותיה של התנהלות בחוסר שקיפות".
נוס( על כ ציינה החברה בתשובתה משנת  2010כי בעשור האחרו לא טע הממונה על השכר כי
היא שילמה דמי הבראה מוגדלי .בתשובת הממונה על השכר למשרד מבקר המדינה מפברואר
 2012נאמר" :בימי אלו בוח הממונה על השכר את מעמד של ההטבות בדמי הבראה בהיבט של
חריגות שכר לכאורה ,במסגרת ביקורת שכר רחבה שהוא עור בחברת החשמל".
יצוי שבמועד סיו הביקורת טר קבעה רשות החברות כללי לתשלו דמי הבראה בחברות
ממשלתיות ,ולפי חוזר הרשות כל חברה ממשלתית יכולה לקבוע את מספר ימי ההבראה של
עובדיה ואת התשלו היומי עבור .בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2010כתב הממונה על
השכר כי "ככלל אי פג כי במסגרת עלות הסכ מאושרת יקבעו דמי הבראה גבוהי יותר .המצב
__________________

50

החישוב כולל את העלות העתידית של דמי הבראה לעובדי הפעילי על פי זכויותיה בהתא לשנות
הוותק שלה בדצמבר  ,2008בהתחשב בכ( שהתשלו יתחיל רק במועד הפרישה ,וכ את העלות
העתידית של דמי ההבראה עבור גמלאי.
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כיו שאי אחידות בעניי ימי הבראה ודמי הבראה ואי זה חיוני לקבוע כלל אחיד לכל הגופי
במגזר הציבורי" .בתשובתו מפברואר  2012הדגיש הממונה על השכר כי נקבעו אמות מידה בעניי
זה ,וה אלה הנהוגות בשירות המדינה" .במסגרת סמכותו רשאי הממונה על השכר לאשר שינויי
בתעריפי אלה ,בהתא לשיקולי מדיניות השכר הכוללת ובהתא לתכלית חוק יסודות התקציב".
רשות החברות כתבה בתשובתה מפברואר " ,2012מספר ימי הבראה ותערי( יו הבראה נקבע
בהסדרי או בהסכמי קיבוציי ,כאשר בחברות ממשלתיות רבות נושא זה נקבע טר חקיקת חוק
יסודות התקציב .באשר להסכמי חדשי והסדרי בחברות חדשות ,רשות החברות מקפידה כי בכל
הנוגע לתערי( יו הבראה ינהגו בהתא לכללי החלי על כלל עובדי המדינה וכפי שמתעדכני
מעת לעת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר".
„.‰È„Ó È„·ÂÚÂ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á È„·ÂÚ ¯Â·Ú ÈÂÈÒÙ ·ÈÎ¯ ˘Ó˘Ó‰ ¯Î˘ ·ÈÎ¯ Ì‰ ‰‡¯·‰ ÈÓ
Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á ‰˙È˘ ˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„ÈÙ ÏÚ ÍÎÏ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÂÏ·˜˙‰˘ ÈÏ· ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÚ ·ÈËÈ‰˘ ÔÙÂ‡· ‰‡¯·‰ ÈÓ
„Ô˙ÓÏ ¯Â˘È‡ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ÓÂ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Ó ˘˜·˙ ‰¯·Á‰˘ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ .ÔÈ
˙˘.‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ
 ) : „ " È ˙ ¯ Â Î ˘ Ó .3א ( בעקבות סיכו דיו ע נציגות העובדי ביוני  1981החלה
החברה עוד באותו החודש לשל משכורת נוספת )להל ! משכורת י"ד( 51לעובדי ולגמלאי
שעמדו בתנאי הזכאות מבחינת שנות הוותק .52יצוי כי עובדי המדינה אינ נהני מהטבה כזאת.
ביולי  1981הודיעה רשות החברות לחברה שהיא לא אישרה את מת ההטבה .באותה השנה ביקשה
החברה מוועדת השרי לענייני כלכלה לאשר תשלו זה ,אול ועדת השרי דחתה את בקשתה.
למרות זאת המשיכה החברה לשל משכורת י"ד לעובדיה ולגמלאיה .בשנת  1981קבעה החברה
שהוותק הנדרש לקבלת משכורת י"ד הוא  30שנה לגברי ו! 25שנה לנשי .בשנת  1983קיצרה
החברה את הוותק הנדרש לקבלת משכורת י"ד ל! 25שנה לגברי ול! 20שנה לנשי בלי שרשות
החברות או ועדת השרי לענייני כלכלה אישרו זאת .בשנת  1988שוב קוצר הוותק לקבלת משכורת
י"ד ל! 20שנה לגברי ול! 15שנה לנשי .קיצור ותק זה נעשה ללא אישור של הממונה על השכר,
ושלא כמתחייב על פי חוק יסודות התקציב.
לאחר שנת  1981נדונה פעמי רבות סוגיית משכורת י"ד :החלטת ועדת השרי לענייני כלכלה
מדצמבר  1981עסקה בנושא זה וכ חמש החלטות של הממונה על השכר מהשני  .2011!2001ג
דיוני בהסדר  1996עסקו בנושא .החברה והממונה על השכר החלו לדו בנושא תנאי שכר בחברה
בשנת  ,2001והדיו בנושא נמש כעשר שני שבמהלכ שינה הממונה את דעתו לגבי הטבה זו.
בשנת  2001אישר הממונה את תשלו ההטבה לעובדי שיתחילו לעבוד בחברה לפני .1.1.02
הדיוני נמשכו עד שנת  .2011בהסדר הסופי משנת  2011אישר הממונה את ההטבה עבור עובדי
שהתחילו לעבוד בחברה לפני שנת .532004
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2012הסביר הממונה על השכר כי הסמכות להחליט על
חריגת שכר נתונה בידיו" .ההחלטה ]לגבי משכורת י"ד[ ניתנה בהתא לדוקטרינה שהתווה היוע.
המשפטי לממשלה ,לפיה רשאי הממונה על השכר להתערב בהסדרי קיבוציי על דר מניעת
החלת על עובדי חדשי" .לפיכ ,בהתחשב בעובדה שההטבה הונהגה לפני שנת  ,1985השנה
שבה נחקק סעי(  29לחוק יסודות התקציב ,קבע הממונה על השכר הסדר מידתי ,לטענתו ,שג עוג
__________________

51
52
53

ער( ההטבה הוא כ 8%#מהשכר השנתי הרגיל.
לוח הזמני לקבלת משכורת י"ד שונה במרוצת השני.
לפי אישור הממונה עובדי יזכו לקבל משכורת י"ד לאחר  25שנות שירות בחברה ,ועובדות  #לאחר 20
שנות שירות.
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בהסכ קיבוצי .לדבריו ההסכ שגובש "איז באופ מידתי וראוי בי כלל השיקולי והנסיבות
הרלוונטיות".
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי היה עליה לפעול בהתא להחלטות של ועדת השרי לענייני
כלכלה ושל רשות החברות ,שדחו את הבקשה לאשר את תשלו ההטבה .משרד מבקר המדינה
רואה בחומרה את העובדה שבמש שני פעלה החברה בעניי זה שלא כמתחייב על פי החלטות
הגופי המפקחי .החברה פעלה לקביעת עובדות בשטח בתחו הטבות השכר ,והממוני על
השכר לא פעלו באופ אפקטיבי כדי להתמודד ע ההפרה המתמשכת ,ובסופו של דבר א( נתנו לה
הכשר .מ האמור לעיל עולה כי החברה פעלה בשיטת "מצליח" :54במש שני רבות היא נתנה
הטבה לעובדיה שלא בהתא להחלטת ועדת השרי לענייני שכר ,ובסופו של דבר אכ הצליחה:
הממונה על השכר הכשיר את התשלומי החריגי בבחינת "יצא חוטא נשכר".
לפי אומד משרד מבקר המדינה ,הוצאותיה של החברה למימו תשלו משכורת י"ד לגמלאי
ולעובדי פעילי בשני  2008!1996הסתכמו בכ! 781מיליו ש"ח ,והתוספת למחויבות
האקטוארית של החברה בשנת  2008עבור רכיב זה הסתכמה בכ! 680מיליו ש"ח.
)ב( על פי תקנות הפנסיה ,רכיבי השכר הנכללי בחישוב הגמלה נקבעי בעת הפרישה לפי
המשכורת האחרונה של העובד .מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה עולה שהחברה שילמה
משכורת י"ד ג לגמלאי שפרשו לפני שנת  ,1981מועד תחילת תשלו ההטבה .החברה עשתה כ
על סמ חוות דעת של לשכתה המשפטית משנת  ,1981ולפיה "הטבה זו דומה בטיבה וטבעה
לדרגת כוכב 55ולמענק חד!פעמי לאחר  30שנות עבודה .בהנחה שהטבות אלה ניתנו ג לפנסיונרי,
נראה לנו כי שורת ההיגיו מחייבת להעניק משכורת נוספת  ...ג לפנסיונרי".
יש לציי שחוות הדעת האמורה מבוססת על השוואה לתוספת שכר שהממונה על השכר דרש
לבטלה באוגוסט ) 2006דרגת כוכב( וממילא לא יכלה לשמש בסיס לתשלו של תוספת אחרת .מכל
מקו ,א( אלמלא ביטול זה ,התשלו על בסיס חוות הדעת היה שלא כדי כיוו שבאותה עת נדרש
אישור ועדת השרי לענייני כלכלה כדי לשל תוספת זו ,ואישור כאמור לא נית.
לפי בדיקת משרד מבקר המדינה ,בשנת  1996שולמה משכורת י"ד ל! 816גמלאי שפרשו לפני
שנת  .1981באותה השנה הייתה עלות ההטבה כ! 5.5מיליו ש"ח ,לפי ערכי שנת  .2008מכא שג
לאחר שנת  1981שילמה החברה עשרות מיליוני ש"ח לגמלאי עבור הטבה זו שלא כדי .ע זאת,
לנוכח ההסכ מינואר  2011הודיע הממונה על השכר לחברת החשמל בפברואר  2011כי "לאור
הוראות ההסכ הקיבוצי ,הריני מודיע כי מוצו החלטות הממונה מיו  ,21.8.2006מיו 10.6.2009
ומיו  3.2.2010בעניי שכר י"ד ,דרגת כוכב וקידו גמלאי בדרגה ,ובעניי הגשת תביעות
השבה".
‰ „ Â · Ú ˙ Â  ˘ 3 5 „ Ú ˙ Â ¯ È ˘ ¯ Â · Ú Ì È ‡ Ï Ó ‚ Ï ‰ ˘ È ¯ Ù ˜  Ú Ó .4
 : ˙ Â Ù Ò Â  ¯ Î ˘ ˙ Â · Ë ‰ Âבעקבות סיכו בי הנהלת החברה ובי ועד העובדי מנובמבר
) 1983להל ! הסיכו מנובמבר  (1983נוהגת החברה לשל לכל עובד שפרש ,לרבות עובדי דור ג,
מענק בסכו של משכורת חודשית אחת עבור כל עשר שנות עבודה ,ושיעורו המרבי של המענק הוא
 3.5משכורות .על פי תקנות הפנסיה של החברה ,היא אינה חייבת לשל תשלומי אלה .בתשובת
החברה מיולי  2010נאמר שהסכ השכר מנובמבר  1983הובא לידיעת רשות החברות .על א( הסכ
 1975והוראות חוקי התקציב לשני  1983ו! ,1984ועל א( הוראות סעי(  29לחוק יסודות התקציב,
לאחר שנת  ,1985שבה הוקמה יחידת הממונה על השכר ,לא ביקשה החברה מרשות החברות או
__________________
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שיטת "מצליח" היא ביטוי שגור בעגה המתאר ניצול חוסר תשומת לבו של הזולת והפקת תועלת על
חשבונו.
דרגת כוכב מקנה תוספת לשכר העובדי הוותיקי לפי הדרגה שמעל לדרגת בפועל .ביצועו של
ההסדר החל בשנת  ,1974ואילו הממונה על השכר אישר את התשלו עבור דרגת כוכב רק בשנת .2011
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ממשרד האוצר אישור להטבה זו ,ולמותר לציי שהיא לא קיבלה אישור כאמור .בהיעדר אישורי
כמתחייב על פי החוק ,שילמה החברה את ההטבה שלא כדי .באפריל  1996קבעה רשות החברות
כי המענק הונהג בחברה בלי אישורה של רשות החברות .לפי נתוני החברה ,עלות תשלו מענק
הפרישה לעובדי דור א ולעובדי דור ב בשני  2008!1996הייתה כ! 43.5מיליו ש"ח ,56והתוספת
למחויבות האקטוארית בגי תשלו זה הייתה כ! 107מיליו ש"ח.57
יצוי שבשירות המדינה משול מענק פרישה חד!פעמי ! שהוא בבחינת פיצוי כספי ! לעובד שזכאי
לקצבת פרישה מחמת בריאות לקויה או פיטורי מהשירות לפני גיל  60ולא צבר את הוותק הנדרש
לקבלת הדרגה המרבית ולכ שיעור קצבתו קט מהשיעור המרבי ) 70%לבעל משרה מלאה(.
לעומת זאת ,חברת החשמל משלמת את מענק הפרישה לכל הפורשי לגמלאות .רוב העובדי
עוזבי את החברה לאחר גיל  ,60ורבי מה מקבלי ע פרישת את שיעור הקצבה המרבי
האמור.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע הממונה על השכר שבכוונתו "לבחו את מעמדה של הטבה
זו בהיבט של חריגת שכר לכאורה".
משרד מבקר המדינה מציי שבסיכו מנובמבר  1983אישרה החברה ,נוס( על מענק הפרישה,
הטבות לעובדי ושינויי בתנאי לקבלת הטבות שניתנו לפני כ .החברה לא קיבלה ממשרד
האוצר או מרשות החברות אישור לתוספת להטבות האלה :קיצור פרק הזמ הנדרש לקבלת דרגת
כוכב בחמש שני )קידו עובד ותיק בדרגה לצורכי חישוב משכורת( ;58קיצור הוותק הנדרש
לקבלת מענק חד!פעמי בשווי משכורת אחת עבור  25שנות שירות בחברה ל! 20שנה ) 15שנה
לנשי(; וקיצור הוותק הנדרש לקבלת משכורת י"ד מ! 30שנה ל! 25שנה ) 20שנה לנשי( )ראו
לעיל( .בסיכו זה אישרה החברה ג מת הלוואות לעובדי שלא היו צמודות למדד המחירי
לצרכ בתקופת האינפלציה הדוהרת.
הסברי החברה
החברה בתשובותיה מיולי  2010וממר 2012 .וג ועד העובדי בתשובתו ממר 2012 .העלו את
הטענות הכלליות האלה:
 .1כמה מהחריגות התבססו לכאורה על תקנות הפנסיה משנת  ,1958שהיו נהוגות בחברה עוד
לפני שנת  ,1985מועד חקיקתו של חוק יסודות התקציב ,ולכ שו גו( פיקוח אינו מוסמ לבטל.
סמכותו של הממונה על השכר עוגנה בחוק יסודות התקציב משנת  .1985הממונה על השכר אינו
מוסמ לבחו חריגות שכר שבוצעו במסגרת פרק הזמ אשר קד למועד חקיקתו של החוק ,והדבר
א( עולה מעמדתו בנדו של היוע .המשפטי לממשלה ,59אשר באה לידי ביטוי בפסיקה.
בעניי זה כתב הממונה על השכר לחברה ביוני  2009כי "בעניי זה כבר נפסק על ידי בית המשפט
העליו ,כי כל אחד משני האיסורי המופיעי בסעי(  29לחוק ! 'לא יסכי' ו'לא ינהיג' ! עומד על
רגליו הוא יוצר איסור עצמאי .מכא נובע ,כי אי להנהיג לגבי עובדי אשר התקבלו לעבודה לאחר
כניסתו לתוק( של החוק את רכיב השכר ,ללא אישורו של הממונה על השכר" .עוד קבע הממונה על
__________________

56
57
58
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החישוב אינו כולל עובדי שפרשו במסגרת מבצעי פרישה מוקדמת בשני  .2008#2002החישוב אינו
מהוו לערכי של שנת .2008
סכו המחויבות האקטוארית נכלל בחשבו הנאמנות לרכיבי לא פנסיוניי )ראו לעיל  #יעודה
לתשלו עבור רכיבי שכר לא קצבתיי(.
בהסכ  2011ביטל הממונה על השכר את דרגת כוכב לעובדי חדשי שהתחילו עבודת לאחר ינואר
.2004
מכתב של היוע .המשפטי לממשלה לבנק ישראל ואחרי בעניי בג"‰ÂÓÓ‰ ' Ï‡¯˘È ˜· ,977/04 .
.(http://elyon.court.gov.il) ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ
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השכר ,בהחלטתו מיוני  2009בעניי תוספות שכר ופנסיה שהיו נהוגות בחברה לפני חקיקת חוק
יסודות התקציב" ,כי אי להנהיג לגבי עובדי אשר התקבלו לעבודה לאחר כניסתו לתוק( של החוק
את רכיב השכר ,ללא אישורו של הממונה על השכר".
 .2בשנת  2005נכנס לתוק( ,באישור אג( שוק ההו ,תקנו כפ"י ,הכולל את תקנות הפנסיה של
החברה משנת  1958ואת ההטבות שנהגה החברה לשל .לפי פרשנות החברה ,משרד האוצר אישר
בכ את כל תוספות השכר המוזכרות בדוח הביקורת .משרד מבקר המדינה דוחה טענה זו כיוו
שאג( שוק ההו אינו מוסמ לבחו את החוקיות של תשלומי ספציפיי בתכנית פנסיה ,והסמכות
לבחו את החוקיות של תשלומי שכר ופנסיה ולקבוע א לאשר נתונה בידי הממונה על השכר.
¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Û‚‡ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ÏÂÚÙÏ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰Ê ‚ÂÒÓ ÔÂ˜˙Ï ¯Â˘È‡ Ô˙Ó ÈÙÏ
החברה סבורה שתשלו רכיב שכר במש שני רבות גור להיווצרות נוהג רב!שני ,ולכ לטענתה
העובדי זכאי להמשי לקבל את התשלו האמור מכוח נוהג זה.60
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל  2012הסבירה ההסתדרות כי רוב ככול של הזכויות
אשר בדוח נטע כי ניתנו שלא כדי ה זכויות המעוגנות בהסדרי החברה זה עשרות בשני ,א( לפני
שנחקק חוק יסודות התקציב .אי מדובר ב"שיטת מצליח" ,כלשו הדוח ,אלא בזכויות פרי משא
ומת קיבוצי אשר העובדי כבר נתנו את חלק בגינ ,אשר הממונה על השכר )שהוא בעל הסמכות
לעניי זה( לא החליט כי ה חריגות ,ואפילו היה מקבל החלטה כאמור )וספק א יש מקו לקבל
החלטה כזאת וא אפשר לקבלה( הרי שהעובדי ונציגות זכאי לקיי מאבק ארגוני לגבי המש
קיומ של זכויות אלה ,א באמצעות הסדרת בהסכ קיבוצי אשר יקבל את אישור הממונה )א
נדרשי הסדרה ואישור כאמור( וא באמצעות הסדרת פיצוי בגינ.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברה שהעובדה שבמש שני רבות היא משלמת תשלומי שלא כדי
אי בה כדי להביא להכשרת התשלומי ,ועליה לפנות לממונה על השכר בבקשה שיבח א ה
ניתני כדי ולחלופי עליה להפסיק ולפעול להחזרת כספי אלו לקופת החברה.
יצוי כי ביוני  2011פנתה החברה לממונה על השכר וביקשה ממנו אישור בנוגע לתקפות תשלו
הרכיבי השוני במשכורת ובפנסיה של העובדי .החברה יזמה את הבקשה בעקבות הערת רואה
החשבו החיצוני שלה בדוחות הכספיי לשנת  2009ולפיה "זוהו החולשות המהותיות הבאות... :
 .2החברה לא קיימה בקרה אפקטיבית על כ שהזכויות וההטבות ,אשר לפיה משולמי תשלומי
שכר ופנסיה ונכללות מחויבות אקטואריות ,מאושרות בהתא להוראות החוק" .באותו חודש
הממונה על השכר הודיע לחברה כי "בכוונת הממונה על השכר לערו בדיקה של תנאי שכר,
העבודה והגמלה המשתלמי לעובדי החברה ולגמלאיה בעתיד ,וזאת על מנת להסדיר את סוגיית
השכר בחברת החשמל".
 .3לדעת החברה יש "פרקטיקה רבת השני ,לפיה ממועד חקיקת חוק החברות הממשלתיות
בשנת  ,1975פועלת חברת החשמל ,באופ שוט( ,מול רשות החברות הממשלתיות ,אשר מהווה,
לפי הנחיותיה של הרשות עצמה ,גור מתוו בי חברת החשמל לבי גופי הממשלה השוני".

__________________

60

בשנת  2010קיבלה החברה כ 20#חוות דעת של יועצי משפטיי חיצוניי על רכיבי שוני של
הפנסיה ושל משכורות העובדי המבוססות בעיקר על טענה זו.
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1975 ˙˘· Ì‡˙Ó ÛÂ‚Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÈÂÈÓ˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÂÒÚÏ ‰ÎÓÒÂ‰˘ ,¯Î˘ ÈÈÈÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ È„È ÏÚ ¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ ¯Â˘È‡Ï ÛÈÏÁ˙ ‰È‰ ‡Ï
·‰˜È˜Á‰ ÈÙÏ ¯Î˘ ‡˘Â· ‡ÎÓÒ ¯· ‰È‰˘ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È„È ÏÚÂ ,1981 ˙˘ „Ú ÂÊ ‰È‚ÂÒ
˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈ¯Â˘È‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰‚Èˆ‰ ‡Ï ‰¯·Á‰˘ ‡Ï‡ ,611982 ˙˘Ó
.‰¯Â‡ÎÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á ÔÈÈÚÏ
 .4לטענת החברה ,בהסדר  1996נקבע כי מחויבותה האקטוארית לדור א כוללת רכיבי שוני
אשר היא ומשרד האוצר הכירו בה לעניי זה ,לרבות רכיבי הנוגעי לחישוב הפנסיה של עובדי
דור א .עוד טענה החברה כי בחתימת שר האוצר על הסדר  1996הוא נת אישור לפרקטיקה אשר
הייתה נהוגה בחברת החשמל בעניי זה במועד חתימתו של ההסדר .החברה ציינה שלפני חתימת
הסדר  1996בדק אקטואר מטע משרד האוצר את תכנית הפנסיה ומצא כי עשרות רכיבי שכר ותנאי
פנסיה שבתכנית אינ מתיישבי ע תקנות הפנסיה של החברה משנת  .1958לטענת החברה ,מ
הטיוטות של הסדר  1996אשר הוחלפו בי משרד האוצר ובי החברה אפשר ללמוד שכוונת
המקורית הייתה לקיי בחינה מאוחרת של רכיבי השכר שנידונו במסמ האמור של האקטואר
מטע משרד האוצר ,אול לטענתה לבסו( הוחלט לקבוע בהסדר  1996את החישוב הסופי ונקבע
כי כל צד אינו רשאי לחלוק על האחר בעניי ההנחות והחישובי שעמדו בבסיס תחשיב זה או
למתוח עליו ביקורת בנושא .יצוי כי לפני שנחת הסדר  1996הביאה רשות החברות לידיעת שר
האוצר כמה חריגות לכאורה שאיתר האקטואר ולא קיבלו את אישור רשות החברות לכ ,ולמרות
זאת נחת הסדר  1996בלי לבטל חריגות אלו.
משרד מבקר המדינה לא קיבל גישה זו ,ובשנת  1999פרס ,כאמור ,דוח ביקורת על תנאי העסקה
חריגי של בכירי בחברה .62הממונה על השכר בדק את ממצאיו של דוח זה ,ובשנת  2001מצא
שרכיבי שכר מסוימי שנכללו בחישוב המחויבות האקטוארית של דור א בנספח להסדר 1996
)לדוגמה ,משכורת י"ד( אינ חוקיי ויש להפסיק לשלמ בעתיד .במש כעשור דנו הממונה
והחברה בנושא ביטול של רכיבי אלה.
·„˙Â·ÈÂÁÓ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰„ÚÂ 1996 ˙˘Ó ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ¯‡ÂË˜‡‰ ˙˜È
˙ÂÚˆÓ‡· ÔÓÓÏ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÚ ‰È‰˘ ÌÂÎÒ‰ ˙‡Â ‡ ¯Â„ È„·ÂÚ ¯Â·Ú ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙È¯‡ÂË˜‡‰
˙‰ÂÂÏ˘ ·Â˘ÈÁ‰Â ÂÊ ‰˜È„· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÏÓ˘Á‰ ÛÈ¯Ú˙Ï ˙„ÁÂÈÓ ˙ÙÒÂ
ÏÎ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ‡È·‰Ï ‰·ÂÁ‰ ÔÓ ‰¯·Á‰ ˙‡ ÌÈ¯ËÂÙ ÌÈ‡ 1996 ¯„Ò‰Ï
˘˙Ï·˜ Ì˘Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÈÙÏ ‡·Â‰ ‡Ï 1996 ¯„Ò‰˘ ÔÈÂˆÈ .‰·Ë‰ Â‡ ˙ÙÒÂ˙ ,ÈÂÈ
‡˙‡ ÔÓÓÏ ‰È„Ó‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ „Ú· ÔÂÓÈÓ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï „ÚÂ ‰Ê ¯„Ò‰˘ ‰‡¯ .¯Â˘È
.‡ ¯Â„ È„·ÂÚ ¯Â·Ú ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰
החברה בתשובתה וכ ועד העובדי בתשובתו ממר 2012 .ציינו כי חלק ניכר מרכיבי השכר
המשולמי לעובדי פעילי אינ רכיבי קצבתיי ,ולכ הגמלה המשולמת לעובד בעל ותק מרבי
היא פחות מ! 40%משכרו ערב פרישתו .לדבריה אי מקו להקטי את הגמלה על ידי ביטול
רכיבי כמתואר בדוח זה .משרד מבקר המדינה מעיר שכל רכיב שכר או פנסיה שהחברה משלמת
אמור לקבל אישור מגו( הפיקוח הרלוונטי כמתחייב על פי די .החלטת החברה וועד העובדי
שעובדי החברה יקבלו תוספות שכר שאינ רכיבי קצבתיי אינה מצדיקה תשלומי בלי האישורי
הנדרשי.
__________________
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משנת  1985הממונה על השכר מוסמ( לפי חוק לתת אישורי אלה.
ראו הערה .45
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עלות כוללת של חריגות השכר
˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂÓÈÓÏ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰¯·Á‰ ‰‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ô„ÓÂ‡ ÈÙÏ
‰Ê ÏÏÎ·Â 2008 ¯·Óˆ„Ï 1996 ¯‡ÂÈ ÔÈ·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÏ ‰È‡ÏÓ‚ Ï˘ ‰ÈÒÙ‰ È‡˙Â ¯Î˘‰
È„¯‡ÈÏÈÓ 3.4-Î· ÂÓÎ˙Ò‰ - ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·Ë‰‰ ÔÈ‚· ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ‰˙Â·ÈÂÁÓÏ ˙ÙÒÂ˙‰
˘"Ï˘ ˙Ë¯ÂÙÓÂ ‰‡ÏÓ ‰˜È„· Úˆ·Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ .2008 ¯·Óˆ„ ÈÎ¯Ú ÈÙÏ ,63Á
˙˙·˘‰Ï ÏÂÚÙÏÂ Ô˜ÈÒÙ‰Ï ‰¯·Á‰Ó ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÓÏÂ˘ Ô‰ Ì‡Â ,¯Î˘‰ ˙ÂÙÒÂ
.ÌÈÙÒÎ‰
‰ÂÓÓÏ Â¯·ÚÂ‰ ‰¯·Á‰ È„·ÂÚÏ ˙Â·Ë‰‰ ÔÈÈÚ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ
,2011 ˙˘ Ï˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏ‡ ˙Â·Ë‰Ó ˜ÏÁ ¯˘È‡ ‡Â‰Â ,2010 ı¯Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ
˘·ÌÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˜˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÂÏ·È˜˘ ‰ÈÒÙ‰Â ¯Î˘‰ ˙ÂÙÒÂ˙Ó ˜ÏÁ ıˆÈ˜ ‡Â‰ Ì‰
˜ÍÈÏ‰· ÏÁ‰" ‡Â‰ ÈÎ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ¯È·Ò‰ 2012 ı¯ÓÓ Â˙·Â˘˙· .‰˘ ‰˙Â‡· ÈˆÂ·È
·¯˜·Ó Ï˘ ‰Ê ÁÂ„· Â¯ÎÊÂ‡ Ì˜ÏÁ ¯˘‡ ,ÌÈ·¯ ‰ÈÒÙÂ ¯Î˘ È·ÈÎ¯Ó ÂÁ· Â· ·Á¯ ˙¯Â˜È
ÈÎ ‰¯·Á‰ ‰ÚÈ„Â‰ 2012 ı¯ÓÓ ‰˙·Â˘˙· ."ÌÈ‚· ÚÂÓÈ˘ ÍÈÏ‰ ÏÁÈ ·Â¯˜·Â ‰È„Ó‰
·„ˆÏÎ· ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„ ˙‡ ‰ÂÂ˙Ó ¯˘‡" ,˘„Á Ï‰Â ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯˘È‡ 2011 ¯·Ó
„¯˘Ó ˙Ú„Ï ."ÌÈÂÎ„ÚÂ ÌÈ˘„Á ¯Î˘ È·ÈÎ¯ ˙‚‰‰Ï ÒÁÈ· ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ¯Â˘È‡Ï Ú‚Â‰
ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ÌÈ˜ÊÁÓ‰ ÌÈÈ·ÂÈÁ ÌÈ„Úˆ Ì‰ ‰Ê Ï‰Â Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰Â ıÂÓÈ‡‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
˙‡„È˙Ú· ÚÂÓÏ ‰Ï ÚÈÈÒÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰Â ,ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á È„·ÂÚ Ï˘ ‰ÈÒÙ‰Â ¯Î˘‰ È
˙˘.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ˙Â·Ë‰ ÌÂÏ
¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á ˙‡ Â˙˜È„·· ˜Â„·Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘.‰Ê ÁÂ„· ÂÈÂˆ ‡Ï˘ ˙ÂÙÒÂ ‰ÈÒÙÂ ¯Î˘ ˙Â·Ë‰ ÔÎÂ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó „ÓÚ Ô‰ÈÏÚ
¯˘‡Ó ‡Â‰˘ ˙Â‡ÏÓ‚‰Â ‰˜ÒÚ‰‰ È‡˙ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ ÂÊ ‰˜È„· ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï
.‰¯·ÁÏ

הסכמי שכר 2011
 .1בתיקו לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל ,1970שהתקבל ביולי ,2009
שונתה שיטת העדכו של הקצבה לעובדי שפרשו משירות ,באופ שהיא תותא לשיעור עליית
מדד המחירי לצרכ שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .בשני  2009ו 2010דנה הנהלת
החברה ע ועד העובדי של החברה וע הממונה על השכר בהסדר דומה עבור הגמלאי של
החברה .בינואר  2011חתמו החברה ,ההסתדרות ונציגי ועד העובדי על שני הסכמי עבודה.
בפברואר  2011אישר הממונה על השכר את שני ההסכמי .בהסכ עבור הגמלאי סוכ ,בי היתר,
כי החל מינואר  642012תוצמד הגמלה למדד המחירי לצרכ כמפורט באותו הסכ .בהסכ השני,
הנוגע לשכר העובדי הפעילי ,הכשיר הממונה על השכר ,בי היתר ,חריגות שכר שעניינ נבח
בדיוני ע החברה משנת  :2001תשלו משכורת י"ד ,תשלו דרגת כוכב ,תשלו דרגת פרישה
והגדרת רכיבי שכר לעניי חישוב גמלאות.

__________________

63
64

החישוב אינו כולל תשלומי בגי חריגות בשכר ובתנאי פנסיה ששולמו לפני שנת  1996וכ הוצאות
שנשאה בה החברה עד שנת  2008כדי לממ את תשלומי השכר והפנסיה ללא האישורי הנדרשי.
לאחר אישור תיקו לחוק הגמלאות ממר ,2012 .תוצמד הגמלה למדד המחירי לצרכ החל מינואר
.2013
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2011 ÌÎÒ‰Ï ÂÓ„˜˘ ˙Â‚È¯Á‰ ÏÂÏÎÓ˘ ÏÚ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Î˘‰ È‡˙· ÔÂÈ„‰ ˙‡ ¯Ó‚ È„ÈÏ ‡È·‰Ï È„Î ıÂÁ ¯·„‰ .Â¯„ÒÂ‰ Ì¯ËÂ ÂÚ¯ÎÂ‰ Ì¯Ë
.ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á È„·ÂÚ Ï˘ ‰ÈÒÙ‰Â
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2012הסביר הממונה על השכר כי "הסכ  ,2011הינו
השלב הראשו להסדרת חריגות השכר בחברה ,כאשר בעתיד תערכנה בדיקות נוספות ,ככל
שהממונה היה מתעקש על בדיקה של כל רכיבי השכר בחברה ,יתכ וכל הלי& הסדרת חריגות השכר
לא היה יוצא כלל אל הפועל .לפיכ& ולאור נסיבות הדברי ,עמדת הממונה על השכר הינה כי כל
דר& פעולה אחרת היה בה כדי לגרוע מתהלי& המורכב להסדרת תנאי השכר בחברת החשמל".
 .2באישור של הממונה על השכר להסכ  2011נקבע בי היתר "כי שינוי שיטת ההצמדה של
המשכורת הקובעת לחישוב קצבה של גמלאי/שאירי שפרשו מחברת החשמל טר לחתימת
ההסכ ,ייעשה מכח תיקו חקיקה ,אשר יעג את השינוי במנגנו עדכו הגמלאות של הזכאי
לפנסיה תקציבית בחברת החשמל ,כמפורט בהסכ הקיבוצי ]הצמדת הקצבה למדד המחירי
לצרכ במקו קידו בדרגות[ ,ואשר יושל עד ליו  2.1.2012או עד מועד חליפי שיקבע בי
הצדדי באישורי" .במר(  2012פורס החוק לשינוי שיטת העדכו של פנסיה תקציבית ,התשע"ב
 .2012על פי הצעת החוק ,מטרתו לעג בחקיקה את הוראות ההסכ הקיבוצי שבי החברה ובי
ההסתדרות ,שעניינו שינוי שיטת עדכו המשכורות הקובעת לעניי חישוב הקצבה.
בתשובתה ממר(  2012ציינה החברה כי במסגרת הסכ קיבוצי שנחת בשנת  2011באישור
הממונה על השכר יקבלו גמלאי החברה ועובדיה תוספות שכר ששיעור קט ב 0.5%וב0.3%
בהתאמה מאלו שמקבלי עובדי המגזר הציבורי .הקיטו בתוספת השכר מיועד להחזיר לחברה
כספי יתר ששולמו בהתא להחלטות הממונה על השכר מהשני  .20092006הממונה על השכר
הסביר בתשובתו מפברואר  2012כי במסגרת הסכ  2011הוא גבה מגמלאי החברה כ 720מיליו
ש"ח ,65באמצעות קיזוז מפיצויי השחיקה ששולמו במסגרת ההסכ; מכיוו שגמלאי החברה נהנו
ממנגנו ייחודי של קידו בדרגות ג לאחר הפרישה .הממונה ג הסביר את היתרונות הרבי בכלל
 ובחברת החשמל בפרט  שבהעברת גמלאי המקבלי פנסיה תקציבית להצמדה למדד ,להבדיל
מהצמדה לעובדי פעילי .עוד הסביר הממונה שבשנת  2008הוא ביקש לנסות לצר 0להסכ
הצמדת הפנסיה למדד ג את גמלאי חברת החשמל ולשנות את מנגנו מניעת שחיקת הגמלה
שלה ,א& הדבר לא צלח באותו מועד.
ÌÈ‡ÏÓ‚‰Ó 92%-Î 2011 ˙˘ ÛÂÒ „Ú ,2009 ˙˘Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ Ô„ÓÂ‡ ÈÙÏ
˘ÔÂÈ„‰ .‰È˙Á˙Ó ˙Á‡ ‰‚¯„Ï Â‡ ˙È·¯Ó‰ ‰‚¯„Ï ÂÚÈ‚‰ ÔÎÏ Ì„Â˜ Â‡ 2008 ˙˘· Â˘¯Ù
·ÂÓ„Â˜ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ·Â¯ ,˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó˙‰ ‰‚¯„· ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÎÁÏ ÍÈ¯ˆ È‡ÏÓ‚˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù
·„¯‚,˘„Á‰ ÌÎÒ‰Ï ¯·ÚÓ‰ ÔÈ‚· ˙ÙÒÂ˙ ÂÏ·˜È ÍÎ ¯Á‡Â ‰‰Â·‚ ‰‚¯„Ï ÌÈÈ˙È· ÂÚÈ‚‰ ,˙Â
˘„„ÓÏ ‰ÈÒÙ‰ ˙„Óˆ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÏÓ‚‰ Ï˘ ÈÏ‡È¯‰ ‰Î¯Ú ÏÚ ‰‚‰ ÂÏ·˜È Ì‰ ÂÈÙÏ
˙ÙÒÂ˙ Ì‰Ï ˜ÈÚ‰˘ ,˙Â‚¯„· ÌÂ„È˜ ÔÂ‚ÓÓ Â‰ ÌÈ‡ÏÓ‚‰˘ Ô‡ÎÓ .ÔÎ¯ˆÏ ÌÈ¯ÈÁÓ‰
.‰ÈÒÙÏ ‰‡ÏÓ ‰„Óˆ‰ ÂÏ·˜È ÔÎ È¯Á‡Â ,„„Ó‰ ˙ÈÈÏÚÓ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÈÒÙÏ
הממונה על השכר הסביר בתשובתו מפברואר  2012שהוא ער למצב זה ,ובהסכ  2011סוכ כי
עובדי החברה ישיבו את תשלו היתר שקיבלו בעקבות הסדר הקידו בדרגות .החישוב של הממונה
על השכר מתבסס על ער& התוספת בדרגות לעומת הצמדה למדד בשני  .20082000פרק הזמ
האמור מקביל לזה שבו חושבה התוספת למניעת שחיקה בגמלה של עובדי מדינה ,ושכר עודכ
__________________

65

סכו הקיזוז כלל ,בי היתר ,כ 40#מיליו ש"ח בגי השבות.
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באמצעות הצמדה למדד המחירי לצרכ  .כאמור ,גמלאי חברת החשמל נהני מהסדר קידו
בדרגות משנת .1993

אכיפת סעי  29לחוק יסודות התקציב
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2010ציי הממונה על השכר כי קשה לאכו 0את חוק יסודות
התקציב נוכח המצב המשפטי הקיי ,המאפשר לארגוני עובדי לפעול נגד החלטות הממונה על
השכר באמצעות איו בביצוע שביתה או בשיבוש שירות חיוני .לטענת הממונה על השכר ,פסיקת
בית הדי הארצי לעבודה "יצרה מציאות מורכבת ,ולפיה ישנה לגיטימציה להפעלת כוח נגד סמכות
על פי די  .אי צרי& לומר כי לא רק ששו בעל סמכות פיקוח על פי די אינו נתו כלל להפעלת לח(
חיצוני ,אלא שכל בקיא במערכת יחסי עבודה בכלל ,ובמגזר הציבורי בפרט ,יבי כי איו בשימוש
בכוח ארגוני ובכלי השביתה כלפי הממונה על השכר ,מכניס למסגרת שיקולי עבודת הממונה ג
שיקולי כגו אופיו של השירות הציבורי ,חוסר יכולת הממונה לשקול את שיקולי המעסיק כאשר
מתקיימת שביתה ,מהו המוצא משביתה הננקטת כנגד הפעלת סמכות הממונה ,ועוד" .בהיעדרה של
חקיקה הכוללת "קביעה פוזיטיבית אודות השירותי החיוניי שהשבתת אסורה" ,ונוכח פסיקת
בית הדי לעבודה" ,הרי שכוחו של הממונה על השכר הוגבל משמעותית חר 0רצונו של המחוקק
בדבר חיוניותו של פיקוח הדוק על השכר ותנאי העבודה בשירות הציבורי".
בתשובת ועד העובדי של החברה למשרד מבקר המדינה ממר(  2012נאמר כי "לנוכח הסמכויות
הדרמטיות שמוקנות לממונה על השכר ,שומה עליו להפעיל את סמכותו לפי סטנדרטי מחמירי
של תו לב ,שיקול דעת וזהירות ,א 0יותר מכל רשות ציבורית אחרת".
ÏÚ ÂÏ Â˜Â‰˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆÓ‡ ÈÎ ¯Â·Ò ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ì‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ˙‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚Â È"ÁÁ ÏÚ ˙ÂÏÈÚÈ· ÛÂÎ‡Ï È„Î ÌÈ˜ÈÙÒÓ ÌÈ‡ ÔÈ„‰ ÈÙ
ÂÈÏÚ˘ È¯‰ ,‰Ê ÁÂ„· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ‰Ï‡ ˙Ó‚Â„Î ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á Í˘Ó‰ ÚÂÓÏÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ
.Â„È·˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÏÎ ÏÎ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÛÒÂ ,˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙ ˙Úˆ‰ Ï˘ ÍÈÏ‰ ÌÂÊÈÏ
בתשובתו מפברואר  2012מסר הממונה על השכר למשרד מבקר המדינה כי יש כמה יוזמות חקיקה
רלוונטיות לעניי  ,בשלבי שוני של התהליכי.

שיתו פעולה בי הרגולטורי של משק החשמל
שבעת הגופי העיקריי המפקחי על חברת החשמל ה :משרד האנרגיה והמי ,רשות החברות
הממשלתיות ,רשות החשמל ,הממונה על השכר ,אג 0התקציבי שבמשרד האוצר ,הרשות לניירות
ער& ואג 0שוק ההו  .נמצא כי כל גו 0פיקוח מקבל החלטות בתחו שעליו הוא מופקד; ולעתי
כאשר בכוונתו לקבל החלטה שמשפיעה על תחומי פיקוח נוספי הוא אינו מביא את הדבר
לידיעת של שאר גופי הפיקוח ואינו פועל בתיאו ובשיתו 0עמ .לדוגמה ,הממונה על השכר
קובע א לאשר לחברה תשלו תוספות שכר או חריגות שכר בלי להתחשב בעמדת של גופי
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אחרי ובכלל רשות החשמל ,המופקדת על קביעת תערי 0החשמל ,א 0שאישור תוספת שכר עשוי
להשפיע על תערי 0החשמל או על הרפורמה בחברת החשמל.66
במאי  2009החליטה הממשלה להקי צוות להגברת התיאו והיעילות לעניי הפיקוח על החברה
)צוות הרגולטורי( .בהחלטה נאמר בי היתר כי "מטרות הצוות ה הגברת התיאו והשקיפות
בעבודת הגופי המפקחי על חברת החשמל ,ייעול תקציבי הפיקוח והייעו( ,והמלצות בנוגע
לאופ והיק 0הפיקוח על החברה ,לרבות הסדרת נוהל תיאו קבוע בי חברי הצוות .פעילות הצוות
תתמקד בסוגיות מהותיות בפעילות החברה ,לרבות בתחו הפנסיה ,השכר ,פעולות מותרות על פי
החוק ,והכל בהתא לסמכויות גורמי הפיקוח במדינה".
בנובמבר  ,2010כשנה וחצי לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה בדבר הקמת צוות הרגולטורי,
התקבלה החלטת ממשלה נוספת בדבר פעילות הצוות ונקבעו מטרות פעילותו .חברי הצוות ה
נציגי ממשרד האנרגיה והמי ,ממינהל החשמל שבמשרד האנרגיה והמי ,מרשות החברות
הממשלתיות ,מהרשות לשירותי ציבוריי  חשמל ,מלשכת הממונה על השכר והסכמי עבודה,
מאג 0התקציבי ,מאג 0הממונה על שוק ההו  ,ממשרד המשפטי ומלשכת החשב הכללי שבמשרד
האוצר .יצוי שאי לרשות לניירות ער& נציג בצוות הרגולטורי ,א 0שלהחלטותיה יש השפעה רבה
על הדוחות של החברה .בהתא להחלטת הממשלה מנובמבר  2010הגיש הצוות לממשלה במר(
 2011דוח ביניי .כאמור ,במר(  2012הגיש הצוות המלצה לעניי חשבו הנאמנות.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2012טע משרד האנרגיה והמי כי "מוטלת ]עליו[
אחריות כוללת על ענייני משק החשמל ,וחברת החשמל בפרט ,א& הוא נעדר כלי בסיסיי
הנדרשי לנקיטת הצעדי המחייבי בפרט בתחומי השכר ג במקרי שבה מדובר בחברות
שפועלות בתחומי אחריותו המקצועית" .כמו כ הדגיש המשרד "כי ריבוי הרגולאטורי ,מלווה
בפיצול סמכויות ותפיסה של אחריות קולקטיבית )המתעלמת מחלוקת הסמכויות( ,עלול להוביל
למצב של העדר אחריות  עד כדי חוסר משילות".
¯˜·Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯Ú‰ ˙Ï·˜ ˙Â·˜Ú·˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÛÂ‚˘ ÈÙÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯‰ ˙ÂÂˆ Ì˜Â‰ 2010 ı¯Ó· ‰È„Ó‰
ÏÚ ,‰„È˙Ú ÏÚ ,‰¯·Á‰ ‰·Ó ÏÚ ˙¯ÎÈ ‰ÚÙ˘‰ ‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú˘ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜È ÁÂ˜ÈÙ
ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚ ÌÚ ‡˘Â· ÔÂ„Ï ÈÂ‡¯ ,˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚÂ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ
·„·¯ ÍÓÒ ÏÚ ÂÏ·˜˙È ‰¯·Á‰ ˙ÂËÏÁ‰˘ È„Î ˘¯„ ¯·„‰ .Ì˙„ÓÚ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰ÏÂ
¯‡.ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÙÂ‚‰ ¯‡˘ ÌÚ ˘¯„Î ÛÂ˙È˘Â ÌÂ‡È˙ ÍÂ˙ÓÂ ˙ÏÏÂÎ ˙È‚Ë¯ËÒ‡ ‰ÈÈ

הכללת מרכיב הפנסיה בתערי החשמל
על פי חוק החשמל ,רשות החשמל קובעת את תעריפי החשמל וקובעת את הנוסחה שלפיה ה
יעודכנו .רשות החשמל נוהגת לבדוק מחדש את מרכיבי התערי 0אחת לחמש עד שמונה שני.
בפרק הזמ שבי בדיקה לבדיקה מתעדכנות העלויות המוכרות על פי נוסחת עדכו הנקבעת
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66

בעניי זה ראו בהרחבה מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .1095

318

דוח ביקורת שנתי 63א

בתחילת התקופה ,ובכלל זה מתעדכ מקד ההתייעלות שנקבע לחברה .67בשני  20112001כיהנו
בתפקיד יו"ר רשות החשמל מר דוד אסוס ומר אמנו שפירה.
הסדר  1996לא כלל מנגנוני למימו הגידול במחויבות האקטוארית באמצעות תערי 0החשמל
עבור עובדי דור ב וכ עבור עובדי דור א לאחר שנת  .1996לאחר שהוקמה רשות החשמל בשנת
 1996קבעה רשות החשמל את העלויות המוכרות בתערי 0על סמ& העלויות שנקבעו בספרי החברה
לשנת ) 1996תקופת הבוח הראשונה( ,שנבחרה כשנה מייצגת .בתקופת הבוח השנייה ,שהחלה
ביולי  ,2002נקבעו עלויות מוכרות לכל מקטע בנפרד  ייצור ,הולכה וחלוקה  ולגבי כל מקטע
נבחרה תקופה מייצגת אחרת .בשנת  ,682003בעקבות ביצוע של כמה שינויי בהנחות אקטואריות
של חברת החשמל לעניי חישוב המחויבות האקטוארית ,החלה רשות החשמל לבדוק את השינויי
במחויבות האקטוארית של החברה ואת מדיניותה לעניי ההכרה בעלויות הפנסיה ,שלפיה  ,בי
היתר ,יחושב התערי 0החדש .ביולי  2008החליטה הרשות כי לעניי מקטע הייצור יופרדו עלויות
הפנסיה התקציבית משאר העלויות וייקבעו בנפרד .69בפברואר  ,2010לאחר שימוע בנושא החלטת
הרשות מיולי  ,2008קבעה הרשות "שעד מועד פרסו החלטות סופיות של הרשות ,עלות התפעול
המוכרת במקטע הייצור תכלול את עלויות הפנסיה ...על בסיס מודל הרשות להכרה בעלויות ייצור".
על פי ההחלטה" ,עלויות התפעול המוכרות בתערי 0החשמל יכללו את עלויות הפנסיה בהתא
לדוחות המתוקני מחודש דצמבר  ,2009זאת עד להחלטה על התחשיב הסופי".
בי חברת החשמל ובי רשות החשמל יש מחלוקת לגבי היק 0ההכרה בעלויות הפנסיה של חח"י
שיובאו בחשבו במסגרת חישוב תעריפי החשמל .חברת החשמל גורסת שהרשות חייבת להכיר בכל
עלויות הפנסיה בפועל בלא להפעיל כל שיקול דעת בעניינ  .לדברי הרשות "במהל& שנת 2009
גובש מתווה משפטי ...ביחס לשיקול דעת מליאת הרשות בסוגית עלויות הפנסיה בחברת החשמל".
מליאת רשות החשמל 70טר גיבשה את מדיניותה בנושא .בפועל הרשות אינה מכירה בכל הוצאות
הפנסיה ,ובכלל זה בשינויי אקטואריי מסוימי ,במסגרת חישוב תערי 0החשמל .לדברי הרשות
הפער בי הצדדי הוא כ 3.9מיליארד ש"ח.
·‰¯Î‰Ï ÈÙÂÒ ·È˘Á˙ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·ÁÂ ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯ Â˘·È‚ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
·,ÏÂ˜˘Ï ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÏÓ˘Á‰ ÛÈ¯Ú˙· ‰ÈÒÙ‰ ˙Â‡ˆÂ‰
È·ÈÎ¯Ó ,ÏÓ˘Á‰ ÈÙÈ¯Ú˙· ÔÂ·˘Á· Â‡·ÂÈ˘ ‰ÈÒÙ‰ È·ÈÎ¯Ó Ì‰Ó Ì„˜‰· ÌÒ¯ÙÏÂ ÚÂ·˜Ï
¯ÂÚÈ˘ ‰È‰È ‰ÓÂ ÔÂ·˘Á· Â‡·ÂÈ (‚-Â · ,‡ ¯Â„) ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂˆÂ·˜ ÂÏ‡ Ï˘ ‰ÈÒÙ‰
Í¯ÚÈ‰Ï ÏÎÂ˙ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á˘ È„Î ,È"ÁÁ Ï˘ ‰ÈÒÙ‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ÌÈÎ¯ˆ‰ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰
.Ì„˜‰· ÍÎÏ

__________________

67
68
69
70

מקד ההתייעלות הוא שיעור הוצאות החברה שאינ מוכרות לעניי קביעת תערי" החשמל .המקד
מחושב מדי שנה בשנה בשיטה של "ריבית דריבית".
באותה השנה שינתה חברת החשמל כמה הנחות אקטואריות ,והדבר הביא לגידול ניכר במחויבותה
האקטוארית.
כוונת הרשות לבדוק את סוגיית מימו מחויבותה האקטוארית באמצעות תערי" החשמל מוזכרת בדוח
כספי של חברת החשמל משנת .2004
הגו" העליו ברשות ,הקובע את מדיניותה.
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˙Â˘¯) ÌÈ¯Á‡‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰˘ ˘¯„ .ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚Ó ¯Â˘È‡
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ÌÈ„Úˆ‰ .ÔÈ„Î Â¯˘Â‡ ‡Ï˘ ÌÈ‚È¯Á ‰ÈÒÙ È¯„Ò‰Â ¯Î˘ È‡˙ ÂÏ·˜È ‡Ï ‰¯·ÁÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ‰
.‰Ï˘ ˙Â¯Á˙‰ ¯˘ÂÎ ˙‡Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰˙Â˙È‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÌÈÈÂ˘Ú ÌÈ¯ÂÓ‡‰
ÔÈ„Î ‡Ï˘Â (1981-1975 ÌÈ˘·) ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ,Â¯˘È‡ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏ‰‰
ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰ÈÒÙÏ ‰¯·Á‰ ˙ÙÂ˜Ó ˙Â‚È¯ÁÂ ˙ÂÙ„ÂÚ ˙Â˘¯Ù‰ (ÍÏÈ‡Â 1982 ˙˘Ó)
ÈÎ ÁÈË·‰ ‡Ï ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ .Á"˘ È„¯‡ÈÏÈÓ· ˙ÂÓÎ˙ÒÓ‰ ,Ì‰Ï˘ ˙ÂÓ‡‰ ÔÂ·˘ÁÏÂ
È„È ÏÚ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ ˙Â¯·Ú‰ ˙ÚÈÓÏ ˘¯„Î ÏÚÙ ‡ÏÂ ‰¯·Á‰ ÏÚ ÌÏÂ‰ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜˙È
˙ÚÈÓÏ ÂÏÚÙ ‡Ï ‰¯·Á· ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .Ì˙·˘‰ ˙‡ ˘¯„ ‡ÏÂ ‰¯·Á‰ ˙Ï‰‰
ÌÈÙÒÎ‰ ÔÈÈÚÏ Ì‰ÈÏ„ÁÓ ˙Â¯ÈÙÓ - ˙Â‰ÈÏ ÌÈÈÂ˘Ú Â‡ - ÌÈ‰ Û‡ Ì‰Â ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â¯·Ú‰
.ÂÏÏ‰
˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÙÂ˜ ÌÈ˜‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚Ó ÌÈ˘˜·Ó ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ ÌÈ„È‚‡˙
ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ,˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ÁÎÂÏ .Ì‰È„·ÂÚ ¯Â·Ú ‰·ˆ˜Ï
,(È"ÙÎ) ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á È„·ÂÚ ¯Â·Ú ‰·ˆ˜Ï ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÙÂ˜‰ Ï˘ ÏÂ‰È·Â ‰Ó˜‰· ÌÈÈ˙Â‰Ó
Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ÔÂÎ‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ÈˆÓ ÍÂ˙ ˙Â˘„Á‰ ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚ ÏÚ˘ È¯‰
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.‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓÏ ·Ï ÌÈ˘· ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ ¯Â˘È‡Ï
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.Ë¯Ù· È"ÁÁ ÏÚÂ ÏÏÎ· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ Ï˘ ˙È·ÈË˜Ù‡
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‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó „ÓÚ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ· ÏÙËÏ ÂÏÁ‰ ÁÂ„· ÌÈ¯˜Â·Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰
¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÏÚ ,ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ˙¯ÓÂÁ ÁÎÂ ,˙‡Ê ÌÚ .2010 ı¯Ó· ÁÂ„‰ ˙ËÂÈË ˙˘‚‰ ¯Á‡Ï
,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ ÔÎÂ ,È"ÁÁ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ Ì‰˘ ,ÌÈÓ‰Â ‰È‚¯‡‰ ¯˘ ÏÚÂ
‡ÂÏÓ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ËÂ˜ÏÂ ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯‰ ˙ÂÂˆ ·ÂÏÈ˘· ÏÂÚÙÏ
ÌÈ„È‚‡˙·Â ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á· Ì˙Â˘È‰ ˙‡ ÚÂÓÏ Ì‰ÈÏÚ .‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
.Ì˙Â˘È‰Ï È‡¯Á‡ ‰È‰È˘ ÈÓ „‚ ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ

