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משרד האוצר

פעולות הביקורת
במסגרת הדי והחשבו על מאז זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה נבדקו
במשרד האוצר ההיערכות ,הניהול והבקרה בנוגע לחבות הפנסיה התקציבית
והדיווח עליה בדוחות הכספיי של הממשלה ליו  .31.12.07בדיקות השלמה
נעשו במשרד הפני .
במשרד האוצר ובמשרד המשפטי נבדק תהלי! הטיפול של ועדת הפשרות
בהסכמי פשרה והליכי משפטיי נגד משרד האוצר.
באג" נכסי נפקדי שבמשרד האוצר )להל  $האג"( ,במשרד ראש הממשלה
ובמשרדי מחוזיי של מינהל מקרקעי ישראל נבדקו הנושאי האלה :פעילות
הוועדה הדנה בבקשות לשחרור נכסי נפקדי  ,היבטי ארגוניי של פעילות
האג" הטיפול בנכסי נפקדי ובנכסי מי שהיו נתיני גרמני  ,סדרי העבודה ע
גורמי חיצוניי  .בירורי השלמה נעשו בגנז! המדינה ,בחברת כביש חוצה
ישראל בע"מ ובחברה לאיתור ולהשבת נכסי של נספי השואה בע"מ.

אג החשב הכללי
באג" החשב הכללי ,באג" התקציבי ובחשבות המשרד נבדק ניהול פרויקט
"ממשל זמי " מכמה היבטי  :אישורו ,עלויותיו ,תקצובו ,היגויו ,מימוש יעדיו,
הבקרה על ביצועו והתנהלותו באמצעות עובדי חברות כוח אד  ,בתי תכנה
והעסקת יועצי  .בדיקת השלמה נערכה בנציבות שירות המדינה.

רשות החברות הממשלתיות
בנק החקלאות לישראל בע"מ הוא חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה .1975$ברשות החברות הממשלתיות ובאג" החשב הכללי
במשרד האוצר ,במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ובבנק ישראל נעשתה ביקורת
מעקב אחר הפעולות שננקטו לתיקו הליקויי שהועלו בביקורת קודמת של
משרד מבקר המדינה על הבנק ,אשר ממצאיה פורסמו בדוח שנתי 55ב של מבקר
המדינה עמ' .833
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רשות המסי בישראל
ברשות המסי בישראל וביחידת שירות העיבודי הממוכני שלה )שע" (
נבדקו הקצאת משאבי לפיתוח תכנית למערכי המס השוני  ,תיאו וקביעת
תכנית העבודה של שע"  ,מעקב אחר ביצוע הזמנות עבודה ויישו נוהל לפיתוח
ולתחזוקה של מערכות מידע .בירורי השלמה נעשו במשרד האוצר.
נבדק טיפול אג" המכס ומע"מ במניעת הברחות של טובי לישראל בכלל
ובמניעת הברחת סמי בפרט.
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מאז המדינה ל 31.12.07
חבות הפנסיה התקציבית
תקציר
בחוק מבקר המדינה ,התשי"ח ] 1958נוסח משולב[ ,נקבע כי מדי שנה בשנה ימציא
שר האוצר למבקר המדינה את מאז זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה )להל
מאז המדינה( למועד תו" שנת הכספי" שחלפה .בסו $מרס  2008הגיש שר האוצר,
מר רוני בר או  ,למבקר המדינה את "הדוחות הכספיי" של ממשלת ישראל ליו" 31
בדצמבר ) "2007להל הדוחות הכספיי"( .לפי הדוחות הכספיי" ,יתרת ההתחייבות
יתרת החבות
האקטוארית של המדינה לעובדיה בגי הפנסיה התקציבית )להל
האקטוארית( ל  31.12.07היא כ  388מיליארד ש"ח .קצבאות עובדי המדינה במסגרת
הפנסיה התקציבית משולמות מתקציב המדינה.

פעולות הביקורת
בחודשי" אפריל ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה את סדרי ההיערכות,
הניהול ,הדיווח והבקרה בנוגע לחבות הממשלה בגי הפנסיה התקציבית .הבדיקה
נעשתה במשרד האוצר; בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני".

עיקרי הממצאי
 .1אג $התקציבי" במשרד האוצר )להל אג"ת( לא הכי מסמכי" על ניתוח כולל
שנדרש בנושא הנטל העתידי על תקציב המדינה בגי תשלומי הפנסיה התקציבית.
אג"ת א $לא ציר $לדברי ההסבר להצעת התקציב לשני"  2008ו  2009מידע בנושא
זה ,והסתפק בתיאור היחס בי הגידול בהוצאה הפנסיונית ובי הגידול בתקציב
המדינה בצירו $התחזית לגבי תשלומי הפנסיה התקציבית .תהלי ,המעקב אחר היק$
הנטל העתידי שיוטל על תקציב המדינה בשל חבות הפנסיה התקציבית אינו שקו,$
ולא התבצע תיעוד שלפיו אמורות להתקבל החלטות.
 .2משרד האוצר אינו רוש" את צבירת הניכויי" מהעובדי" הזכאי" לפנסיה
תקציבית כהתחייבות של המדינה לעובד שממנו נוכו הכספי" כמתחייב בהוראות
החוק .בדר ,זו הניכויי" מהעובדי" הפעילי" משמשי" למימו חלק מההוצאה
השוטפת על תשלו" הגמלאות של כלל הפורשי".
 .3באוגוסט  2007החליטה הממשלה "להטיל על שר האוצר להקי" ועדה ציבורית
לבחינת סוגיית החבות האקטוארית של הממשלה וגופי" ציבוריי" אחרי" ביחס
לתשלומי פנסיה תקציבית" .בהחלטה נקבע כי המלצות הוועדה יוגשו לשר האוצר לא
יאוחר מ  .30.4.08במועד סיו" הביקורת ספטמבר  2008עדיי לא הוקמה הוועדה,
וטר" יושמה החלטת הממשלה .באפריל  2008חתמה הממשלה ע" הסתדרות
העובדי" הכללית החדשה וע" גופי" ציבוריי" על הסכ" מסגרת בדבר הצמדת
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קצבאות הפנסיה התקציבית למדד המחירי" לצרכ במקו" לשינויי" בשכר ,בלי
שוועדה ציבורית בחנה את הדרכי" להתמודדות ע" היק $החבות ,א $שהדבר נדרש
בהחלטת הממשלה.
 .4למשרד האוצר אי נתוני" מלאי" ומבוקרי" על החבות האקטוארית בגי פנסיה
תקציבית בגופי" ציבוריי" ועל ההוצאות הצפויות בגינה ,וממילא נתוני" כאמור אינ"
זמיני" למקבלי ההחלטות ולגורמי" המנהלי" את מער ,הסיכוני" של הממשלה.
המשרד א $אינו מציב לגופי" הציבוריי" דרישות בנוגע לניהול ,לרישו" ולדיווח
בעניי זה .משכ ,,הוא אינו מתנה העברת כספי" מתקציב המדינה לגופי" אלה
במילוי דרישות כאמור.
 .5הועלו ליקויי" בתהלי ,חישוב סכו" החבות האקטוארית ,המתבצע באג $החשב
אג $החשכ"ל( ,כמפורט להל  :האג $לא הכי נוהל ותכנית עבודה
הכללי )להל
מגובשי" ,האג $אינו משתמש בכל אמצעי הבקרה הנדרשי" ואינו מבצע תיעוד
שיטתי של הידע הנצבר ושל מידע חיוני .נוס $על כ" ,אקטואר בוח " אינו מבצע
בדיקה בלתי תלויה של החישוב האקטוארי ,והדוח האקטוארי אינו חתו" בידי
האקטואר שליווה את תהלי ,החישוב .עוד הועלה כי האג $לא הכי מסמ ,אפיו  1של
מערכת המחשוב האקטוארית.
 .6נמצא כי משרד האוצר טר" סיי" את מיפוי הגופי" שבשליטת הממשלה לצורכי
דיווח כספי 2על פי תק חשבונאות ממשלתי מס'  6ולכ הוא לא כלל את יתרת החבות
האקטוארית של גופי" אלה בדוחות הכספיי" .הנתוני" על ההתחייבות האקטוארית
בגי הפנסיה התקציבית המוצגי" בביאור לדוחות הכספיי" ה" נתוני" על
ההתחייבות של הממשלה בלבד.
 .7תוצאת חישוב יתרת החבות האקטוארית בגי הפנסיה התקציבית של מערכת
הביטחו ושל משרד החינו ,אינה מבוססת על נתוני" שנבדקו כראוי ,ועל אג$
החשכ"ל וגופי" אלה לפעול ביסודיות לטיוב הנתוני" .א $שלטיוב הנתוני" עשויה
להיות השפעה ניכרת על יתרת החבות האקטוארית ,לא נית על כ ,גילוי בביאור
לדוחות הכספיי" .יצוי כי יתרת החבות האקטוארית של גופי" אלה היא כ 70%
מיתרת החבות האקטוארית המוצגת בדוחות הכספיי".
 .8נמצא כי רוב ההוצאה על הפנסיה התקציבית מתוקצבת בסעי $תקציב "מינהלת
הגמלאות" בתקנת תקציב אחת ,והוצאותיו של כל אחד מגופי הממשלה בגי תשלומי
הפנסיה אינ נרשמות בנפרד.

סיכו והמלצות
א $שיתרת החבות האקטוארית של הממשלה מסתכמת במאות מיליארדי ש"ח,
תהלי ,חישובה והבקרה עליו לוקי" בחסר .יתרת החבות האקטוארית אינה מדויקת
__________________

1
2

מסמ שבו מוגדרי בעיקר תפקידי המערכת ,יעדיה ואופ השגת )ראו ג להל (.
לפי תק חשבונאות ממשלתי מס'  ,6ההגדרה של שליטה כוללת שני מרכיבי  (1) :מרכיב הכוח #
הכוח לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות אחרת; ) (2מרכיב ההטבה  #הטבה
שנובעת מיכולתה של ישות להפיק הטבות מפעילויותיה של הישות האחרת .בתק נקבעו מבחני שיש
לבחו א ה מתקיימי לפני שקובעי כי לישות אחת יש שליטה בישות אחרת.

משרד האוצר
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ואינה שלמה .אי בידי משרד האוצר נתוני" מלאי" ומבוקרי" על כל הגופי"
הציבוריי" שבה" הונהגה פנסיה תקציבית אשר ייתכ שהמדינה תצטר ,לממ  .לדעת
משרד מבקר המדינה ,נוכח חשיבות הנושא והשפעתו על המשק ועל תקציב המדינה,
ראוי ששר האוצר ינקוט את הצעדי" הדרושי" לקבלת נתוני" מלאי" ומבוססי" לש"
הצגת" לפני מקבלי ההחלטות בממשלה.

♦
מבוא
בחוק מבקר המדינה ,התשי"ח ] 1958נוסח משולב[ ,נקבע כי מדי שנה בשנה ימציא שר האוצר
למבקר המדינה את מאז זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה )להל מאז המדינה( למועד תו!
שנת הכספי! שחלפה .בסו $מרס  2008הגיש שר האוצר ,מר רוני בר או  ,למבקר המדינה את
"הדוחות הכספיי! של ממשלת ישראל ליו!  31בדצמבר ) "2007להל הדוחות הכספיי!( .מאז
המדינה הכלול בדוחות הכספיי! נקרא "דוחות על המצב הכספי" .3הדוחות הכספיי! כוללי!
הסתייגויות רבות בדבר המידע שמוצג בה! וכ בדבר מידע חסר.
בדוחות הכספיי! הוצגה יתרת ההתחייבות האקטוארית של הממשלה לזכויות עובדי המדינה
המבוטחי! בפנסיה תקציבית )להל יתרת החבות האקטוארית( ל  31.12.07בס +כ  388מיליארד
ש"ח .בביאור לדוחות הכספיי! 4צוי כי יתרת החבות האקטוארית חושבה ,בי היתר ,בהתבסס על
הנחות בנושאי! אלה" (1) :ריבית ההיוו "" (2) ;5שיעורי הגידול בשכר האישי"" ,שיעור
הגידול בשכר הכללי" ו"שיעור הגידול בפנסיה לאחר מועד הפרישה"; )" (3לוחות חיי! וגריעה";
)" (4שיעורי הפרישות המוקדמות"; )" (5שיעורי העזיבה"; )" (6הקפאת זכויות והסכמי רציפות".
יש שתי מסגרות עיקריות של הסדרי פנסיה לעובדי! בשירות המדינה :הסדר פנסיה צוברת
המיועד לרוב העובדי! שנקלטו בשירות המדינה משנת  ,62002והסדר פנסיה תקציבית המיועד
לעובדי! שנקלטו בשירות המדינה לפני אותה שנה .במסגרת הפנסיה התקציבית המעביד אינו צובר
עבור העובד בקר למימו הגמלאות כספי! שישולמו לו לאחר פרישתו ,אלא מייעד בכל שנה
תקציב גמלאות לגמלאי! ולעובדי! שיפרשו באותה שנה ומשל! לגמלאי! שלו את קצבאות
הפנסיה השוטפות מתקציב הגמלאות .לעומת זאת ,במסגרת קרנות פנסיה צוברות העובד והמעביד
מפרישי! סכומי! חודשיי! לקר פנסיה )חיצונית( שבה נצברי! הסכומי! שמופרשי! במש +כל
שנות עבודתו של העובד ,ולאחר פרישתו תשל! הקר את תשלומי הקצבאות החודשיות.
הסדרי הפנסיה התקציבית לעובדי! בשירות המדינה מבטיחי! לה! תשלו! קצבה )להל ג! גמלה או
פנסיה( לאחר גיל פרישה ,בהתא! לתנאי! שנקבעו בחוקי! הנוגעי! לדבר ובתקנות שהותקנו מכוח!.
זכויות עובדי המדינה במסגרת הפנסיה התקציבית כוללות ,בי היתר ,הבטחה לתשלו! קצבת נכות
וקצבת שאירי! .הקצבאות משולמות מתקציב המדינה בגי פרישה ,מוות או נכות החל ביו! הזכאות.
__________________

3

4
5
6

הדוחות הכספיי של ממשלת ישראל ל  31.12.07אוחדו לראשונה ע הדוחות הכספיי של המוסד
לביטוח לאומי ,של הקר הפנימית לביטוחי הממשלה ושל תאגידי הבריאות שעל יד בתי החולי
הממשלתיי הכלליי  .ה כוללי ה דוחות כספיי מאוחדי של הממשלה ע הגופי האמורי וה
דוחות כספיי של הממשלה בנפרד מאות גופי .
ראו ביאור  19לדוחות הכספיי .
בביאור לדוחות הכספיי צוי כי "שיעור הריבית בחישוב הער #הנוכחי ...לדצמבר  2007הוא ,3.63%
זאת בהתא לשיעורי התשואה של אג"ח ממשלתי לתקופה השווה לתקופת ההתחייבות הממוצעת".
רוב עובדי המדינה החל ב  ;1.4.02משרתי הקבע ,שוטרי וסוהרי החל ב .31.12.03
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הסדרי הפנסיה התקציבית בשירות המדינה מעוגני! בשלושה חוקי! מרכזיי!) :א( חוק שירות
המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל ) 1970להל חוק הגמלאות( ,החל על עובדי המדינה
ובכלל! שוטרי! ,סוהרי! )בהתא! לקבוע בחוק( ועובדי הוראה המקבלי! את שכר! ממשרד
החינו) ;+ב( חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות( ]נוסח משולב[ ,התשמ"ה 1985
)להל חוק שירות הקבע(; )ג( חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטו  ,התשכ"ט 1969
)להל חוק גמלאות לנושאי משרה(.
הסדרי פנסיה תקציבית הונהגו )שלא מכוח חוק( ג! בגופי! שוני! במגזר הציבורי הסמוכי! במידה
זו או אחרת על שולח הממשלה )להל גופי! ציבוריי!( ,כגו רשויות מקומיות ,תאגידי!
סטטוטוריי!) 7כגו בנק ישראל ,המוסד לביטוח לאומי ,רשות השידור ,הרשות לניירות ער,(+
מועצות דתיות ,מוסדות להשכלה גבוהה וכמה חברות ממשלתיות.
בחודשי! אפריל ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה את סדרי ההיערכות ,הניהול ,הדיווח
והבקרה בנוגע לחבות הממשלה בגי הפנסיה התקציבית .הבדיקה נעשתה במשרד האוצר; בדיקות
השלמה נעשו במשרד הפני!.

היערכות המדינה לתשלומי קצבאות פנסיה תקציבית
 .1אג $החשב הכללי במשרד האוצר )להל אג $החשכ"ל( ,מחשב שני אומדני! של החבות
האקטוארית בגי עובדי המדינה המבוטחי! בפנסיה תקציבית) :א( "החבות האקטוארית היחסית"
שבה נכללות הזכויות שצברו העובדי! הפעילי! עד מועד הדיווח )שכאמור נאמדה בכ 388
מיליארד ש"ח(; )ב( "החבות האקטוארית המלאה" שבה נכללות הזכויות שהעובדי! הפעילי!
עתידי! לצבור עד מועד פרישת! הצפוי שנאמדה בכ  477מיליארד ש"ח למועד הדיווח .אג$
התקציבי! במשרד האוצר )להל אג"ת( קובע את התקציב השנתי ואת התחזית לגבי ההוצאה
לשני! הבאות ,בי השאר ,בהתבסס על "החבות האקטוארית המלאה".
לפי נתוני משרד האוצר ,התקציב הכולל שיועד לתשלו! הפנסיה התקציבית לעובדי! בשירות
המדינה לשנת  2007הסתכ! בכ  11.6מיליארד ש"ח ,ובפועל נוצלו עד סו $אותה שנה כ 11
מיליארד ש"ח ) (95%מאותו תקציב .שיעור ההוצאה על פנסיה תקציבית בשנת  2007היה כ 3.8%
מס +תקציב המדינה לאותה שנה.
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר משלמת את הגמלאות לגמלאי! של רוב היחידות והמשרדי!
הממשלתיי! .בתקציב השנתי מתוקצבת רוב ההוצאה על הפנסיה התקציבית בסעי $תקציב
"גמלאות ופיצויי!" בתקנת תקציב אחת ,שמשרד האוצר מופקד על ביצועו .כלומר ,הוצאותיו של
כל אחד ממשרדי הממשלה בגי תשלומי הפנסיה אינ נרשמות בתקציבו .יצוי שבשני! האחרונות
נקבעו בסעיפי התקציב של משרד הביטחו  ,המשטרה ,שירות בתי הסוהר והכנסת ההוצאות על
הגמלאות של עובדיה!.
אג"ת ציי  ,בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  ,2008כי "ההחלטה על פירוט תקצוב
הגמלאות התקבלה מסיבות מקצועיות .לפיצול התקצוב לרמת משרד אי כל ער +מבחינת רמת
הפיקוח התקציבי ומנגד פיצול כאמור יגרו! לצור +בהסטות תקציב רבות במהל +השנה".

__________________
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בחוקי רבי שעל פיה הוקמו גופי סטטוטוריי נאמר כי תנאי עבודת של עובדיה יהיו כשל
עובדי המדינה.
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ÚÈÈÒ˙ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘ÓÂ ‰„ÈÁÈ ÏÎÏ ˙Â‡ÏÓ‚ ·Èˆ˜˙ ˙ÚÈ·˜ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â˘ÈÓ‚ ˘È ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ˘ ¯Á‡Ó .Ì‰Ï˘ ˘Â ‡‰ È·‡˘Ó ÏÂ‰È ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ¯Ù˘Ï
·Èˆ˜˙ ˙ÏÏÎ‰ ,˙Â‡ÏÓ‚‰ ÌÂÏ˘˙ ÔÈ‚· ‰‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ‰ÚÈÙ˘Ó‰ ¯Î˘‰ ÌÂÁ˙· ˙ÓÈÂÒÓ
Ì„¯˘Ó Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ Ï‰ Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡˙ „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ˜ÏÁÎ ˙Â‡ÏÓ‚‰
·˙‡ ¯È·‚È ¯ÂÓ‡Î ˙Â‡ÏÓ‚‰ ·Èˆ˜˙ ÏÂˆÈÙ ÔÎ ÂÓÎ .ÂÏ‡ ˙Â‡ˆÂ‰· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,·˘Á˙‰
.˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó È Ù· ˙ÂÙÈ˜˘‰
בדברי ההסבר להצעת התקציב לשנת  2008נאמר כי "אחד מ המרכיבי! העיקריי! בהשפעת! על
ההוצאה הציבורית הנוכחית ,קל וחומר לגבי ההוצאה העתידית ,הוא הפנסיה התקציבית"; וכי
"שיעורי הגידול בתקציבי! המיועדי! לתשלומי! בגי פנסיה תקציבית גבוהי! משמעותית משיעור
הגידול הצפוי בתקציב המדינה .לפיכ ,+חלק ההוצאה לגמלאות בתקציב צפוי לעלות באופ
משמעותי על חשבו חלק! היחסי של נושאי! אחרי! בעלי חשיבות ,כגו  :חינו ,+בריאות ,רווחה,
תשתיות ואחרי!".
לדברי ההסבר להצעת התקציב צורפה תחזית בעניי תשלומי הפנסיה התקציבית שהוצגה ג!
ב"דוח בדבר החבות האקטוארית לפנסיה וזכויות אחרות של הממשלה לשנת ) "2007להל הדוח
האקטוארי( 8המוצגת בתרשי! שלהל )במיליארדי ש"ח(:
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מנתוני הדוח האקטוארי עולה כי לפי התחזית תשלומי הגמלאות בגי הפנסיה התקציבית לעובדי
המדינה בשנת  2009יסתכמו בכ  13מיליארד ש"ח ,ובשנת השיא  2033ה! יסתכמו בכ  25מיליארד
ש"ח.
 .2במש +השני! פעלה הממשלה בכמה דרכי! כדי להתמודד ע! הנטל התקציבי של הפנסיה
התקציבית :משנת  1996בוטלו כמה מתנאי הפנסיה המועדפי! שהונהגו בכמה סקטורי! בשירות
__________________
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המדינה ,והושוו לאלה של עובדי מדינה מ השורה ;9בשנת  2002הופסקה הבטחת פנסיה תקציבית
לרוב העובדי! החדשי! שנקלטו בשירות המדינה משנה זו ואיל ,10+וה! הצטרפו לתכניות פנסיה
צוברת; בתחילת שנת  2004הועלה גיל הפרישה .11באוגוסט  2005החליטה הממשלה להגביל את
השימוש בסמכות שהקנה החוק לכמה בעלי תפקידי! 12המאפשרת לה! לקבוע כי מספר שנות
השירות לעניי חישוב הקצבה יהיה גדול ממספר שנות השירות בפועל .באפריל  2008חתמה
הממשלה ע! ההסתדרות וגופי! ציבוריי! אחרי! על הסכ! מסגרת ולפיו הקצבאות יוצמדו למדד
המחירי! לצרכ במקו! לשינויי! בשכר העובדי! הפעילי! )להל ההסדר( .יש לציי שאג"ת
הערי +כי יישו! ההסדר יקטי את יתרת החבות האקטוארית בכ  72מיליארד ש"ח ,ובכ +יקטי
במידה ניכרת את נטל הפנסיה התקציבית על תקציב המדינה.
 : Ì Ï Â ‰ È Â Ì È Ï È Ú Ù ‰ Ì È „ · Â Ú ‰ Ó Ì È È Â Î È ‰ Ì Â ˘ È ¯ .3בחוק התכנית
להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי!
 2003ו  ,(2004התשס"ג ) 2003להל חוק תכנית ההבראה( 13נקבע ,כי מ  1.1.04תוטל על
העובדי! במגזר הציבורי ועל נושאי משרה ברשויות השלטו חובת השתתפות בתשלומי הפנסיה
הצפויי! שמעסיקיה! יידרשו לשל! לה!.
בחוק ההסדרי! במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
הכספי!  ,(2007התשס"ז  2007תוק סעי 91 $לחוק תכנית ההבראה 14ונקבע כי "התשלומי! שינוכו
מהמשכורת ...ישמשו א +ורק למטרת תשלו! קצבה ...לאותו עובד או לאותו נושא משרה ,שפרש
לגמלאות" .מדברי ההסבר להצעת התיקו עולה כי התיקו נועד למנוע מצב שבו תשלומי! שנוכו
ממשכורתו של עובד פלוני ישמשו לתשלו! קצבה של עובד אחר שפרש לגמלאות ,במקו! לתשלו!
קצבה של אותו עובד .יצוי כי מדי שנה מצטברי! הסכומי! המנוכי! מכל אחד מהעובדי! למאות
מיליוני ש"ח.
ÔÈ‚· ÌÈÙÒÎ Ï‰ Ó Â È‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,¯ÂÓ‡Î ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÈÎ ‡ˆÓ
‰ È„Ó‰ Ï˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰Î Ì˙¯È·ˆ ˙‡ Ì˘Â¯ Â È‡Â (‰„ÂÚÈ) „¯Ù ÔÂ·˘Á· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂÎÈ ‰
„Á‡Î ˙Ú‰ ‡Â·· Â˘Ó˘È È ÂÏÙ „·ÂÚÓ ÌÈÎÂ Ó‰ ÌÈÙÒÎ‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï È„Î ,„·ÂÚÏ
Ï·˜È ‡Â‰˘ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÙÒÎ Ï˘ („Â‡Ó È˜ÏÁ ¯Â˜Ó ,ÂÊ‰ ˙ÚÏ ,ÈÎ Ì‡) ÔÂÓÈÓÏ ˙Â¯Â˜Ó‰
··Èˆ˜˙‰ ÛÈÚÒ· ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ÌÈ·‚ ˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ¯¯·˙Ó .Â˙˘È¯Ù „ÚÂÓ
"‚ÂÊ Í¯„· ."ÏÂ‰È ÈÓ„Ó ˙ÂÒ Î‰" ‰Ó˘˘ ‰ ˜˙· ˙„ÚÂÈÓ ‰Ò Î‰Î ,"ÌÈÈÂˆÈÙÂ ˙Â‡ÏÓ
ÌÂÏ˘˙ ÏÚ ˙ÙËÂ˘‰ ‰‡ˆÂ‰‰Ó ˜ÏÁ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ˘Ó˘Ó ÌÈÏÈÚÙ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ÌÈÈÂÎÈ ‰
ÌÈ¯·ˆ Ì È‡ ÌÈÎÂ Ó‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó .ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙Â‡ÏÓ‚‰
.ÌÈÎÂ Ó Ì‰ Â ÓÓ˘ „·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙ÂÎÊÏ
__________________
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מדובר בייחוד בתנאי מועדפי שהוקנו למשרתי הקבע ולנושאי משרה ברשויות השלטו  .למשל עד
סו ,יוני  1996היו זכאי חברי ממשלה לצבירת גמלה בשיעור של  7%לכל שנת עבודה ,וחברי כנסת
לצבירה של  .4%בעקבות החלטת ממשלה הופחת שיעור הצבירה השנתי שלה ל  .2%לא בוטלו כמה
מהתנאי המועדפי של משרתי הקבע.
במרס  1999נחת הסכ בי הממשלה ,הרשויות המקומיות ,מוסדות להשכלה גבוהה ותאגידי אחרי
ובי הסתדרות העובדי החדשה ,ולפיו עובדי חדשי בשירות הממשלתי והציבורי יבוטחו בפנסיה
צוברת במקו בפנסיה תקציבית .הבטחת פנסיה תקציבית לנושאי משרה הופסקה בשנת ,1999
ולמשרתי הקבע ולשוטרי וסוהרי היא הופסקה בתחילת שנת .2004
בינואר  2004התקבל בכנסת חוק גיל פרישה ,התשס"ד  ,2004שמטרתו קביעת כללי אחידי לעניי
גיל פרישה .בעקבות כ #תוקנו חוקי הגמלאות באופ שגיל הפרישה עולה בהדרגה :עובדי מדינה בגיל
 ;67 65אנשי כוחות הביטחו )שאינ משרתי הקבע( ,שוטרי וסוהרי בגיל  ;57 55גננות בגיל ;59 57
משרתי הקבע בגיל  ;57 55וחיילי ששירתו שמונה שני לפחות בגיל .42 40
נציב שירות המדינה ,הרמטכ"ל ,מפכ"ל המשטרה ונציב שירות בתי הסוהר.
התקבל בכנסת ב .29.5.03
התקבל בכנסת ב .3.1.07
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˙‡ Ì‡Â˙ Â È‡ - "ÏÂ‰È ÈÓ„Ó ˙ÂÒ Î‰" - ˙„ÚÂÈÓ‰ ‰Ò Î‰‰ Ï˘ ‰ ˜˙‰ Ì˘ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
ÂÎÂ Â ÓÓ˘ „·ÂÚ‰ ˙Â‡ÏÓ‚ Ï˘ È˜ÏÁ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈÈÂÎÈ ‰ ÈÙÒÎ˘ ¯Á‡Ó :‰˙Â‰Ó
.ÏÂ‰È ÈÓ„ Â‡ ˙„ÚÂÈÓ ‰Ò Î‰Î Ì˙Â‡¯Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ,ÌÈÙÒÎ‰
בתשובת משרד האוצר למשרד מבקר המדינה מפברואר  2009צוי  ,כי "פטר המחוקק את המדינה
מחובת ניהול הכספי! המנוכי! בחשבו נפרד" והוסבר כי ג! א! יונח שהמדינה לא תוכל לעמוד
בהתחייבויותיה ,הרי שניהול הכספי! בחשבו נפרד מבלי שתינת הגנה מפני עיקולי! לטובת נושי!
ובהיעדר חובה להוסי $לסכומי! האמורי! תשואה כלשהי" ,אי בו כדי לקיי! את האמור בטיוטת
הדוח" .עוד צוי בתשובה כי "יחד ע! זאת ,ועל מנת להבהיר את האמור במפורש ,בכוונת משרדנו
ליזו! תיקו חקיקה שבו ייקבע במפורש כי האמור בסעי 91 $יחול רק לגבי כספי! המנוהלי! בקופה
לניהול או בחשבו נפרד" .באשר לשמה של תקנת ההכנסה המיועדת צוי  ,כי אג"ת "יפעל לאחר
חקיקתו של חוק התקציב לשנת  2009לשינוי שמה של התקנה ,וזאת בהתא! למהותה של התקנה".
Ì‡ .‰ÓÈÈ˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,Û˜Â˙· ˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ „ÂÚ ÏÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ ÈÈ Ú‰ ÏÎ· ˙Â˘ÚÏ ˘È˘ Ì˘Î ,˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ,˜ÂÁ‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï ˘˜·Ó ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
.Â˙ÂÏÏÎ· È¯‡ÂË˜‡‰ ·ÂÁ‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ,‰Ê ‚ÂÒÓ
 .4כדי שתהיה הממשלה ערוכה כראוי לקבלת החלטות שיש לה השפעה על תקציבי! בהיקפי!
גדולי! ,ובייחוד תקציבי! של מיליארדי ש"ח ,עליה לקבל את מלוא המידע על היק $הנטל העתידי
שיוטל על תקציב המדינה בשל ההוצאות האמורות .לצור +כ +נדרשת עבודת מחקר שתכלול את כל
ההיבטי! הכלכליי! הנוגעי! לבדיקת היק $ההוצאה במש +הזמ  .הדבר נדרש בייחוד כשמדובר
בהוצאה רב שנתית גדולה וקשיחה באופייה ,שמקורה בהוראות חוק כגו הפנסיה התקציבית.
יצוי כי בנק ישראל כלל בדוח שלו לשנת  2007ניתוח של יתרת החבות האקטוארית בגי הפנסיה
התקציבית של עובדי המדינה ושל השפעותיה על התקציב .15הבנק פירט את "התוואי של תשלומי
הפנסיה השנתיי! באחוזי תוצר ...בהנחה של שיעור צמיחה קבוע  3.2אחוזי! לשנה" .כמו כ ציי
הבנק כי "התבוננות בתזרי! הצפוי של התשלומי! מגלה שג! בהנחות צמיחה שמרניות ,שיא
התשלו! השנתי צפוי להיות גבוה רק ב  0.3אחוז תוצר מאשר היו!" ,ולפיכ +מציי הבנק את
"ההשפעה הקטנה יחסית של הפנסיה התקציבית על תוואי ההוצאות העתידי".
מתברר כי ניתוח שעשה אג"ת בנוגע ליחס בי הגידול בהוצאה הפנסיונית ובי הגידול בתקציב
המדינה אי בו כדי לאפשר למקבלי ההחלטות לקבל את מלוא המידע שדרוש לה! .הניתוח אינו
כולל בדיקות בנושא הגידול הצפוי בהוצאות על הפנסיה התקציבית לעומת הגידול הצפוי בער+
התוצר הלאומי וכ לעומת הגירעו הצפוי )בהתא! לצפי של הכנסות המדינה והוצאותיה( ובדיקות
רלוונטיות של פרמטרי! אחרי! .על כ אי באפשרות הממשלה לדעת ,לקראת קבלת החלטות
בנושא ,א! היא אכ נוקטת את הפעולות ההכרחיות להפחתה או לריסו של ההוצאה וא! נשמר
האיזו בי הניסיו לעמוד בנטל התקציבי ובי השמירה על זכויות העובדי! והגמלאי!.
בתשובתו של אג $החשכ"ל למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2008הוא ביקש להבהיר ,כי הדוח
האקטוארי מתמקד בהצגת התחזית בנושא תשלומי הפנסיה התקציבית בסכומי! נומינליי! ,וכי הוא
אינו מתיימר לשמש ככלי ניתוח מעמיק העומד בפני עצמו.
בתשובתו ציי אג"ת כי "הנטל העתידי של תשלומי הפנסיה התקציבית בתקציב המדינה מנותח
לאור +כל השני! האחרונות ומהווה בסיס לכל תהלי +שינוי שבוצע בנושא הפנסיה התקציבית
בשני! האחרונות ...כולל התייחסות לתקציבי! הקשיחי! ,אל מול תרחישי! שוני! של צמיחה
__________________

15

ראו „ ,2007 ˙ ˘Ï Ï‡¯˘È ˜ · Ï˘ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈפרק ו' ,תיבה ו'  ,2עמ' .249
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בתוצר" .אג"ת הוסי $כי "סעי6 $א לחוק הפחתת הגרעו והגבלת ההוצאה התקציבית תשנ"ב 1992
 ,מגביל את הגידול בהוצאה הממשלתית משנת  2007ואיל +ל  1.7%מההוצאה הממשלתית בשנה
הקודמת .לכ  ,הבחינה הרלבנטית והמשמעותית ביותר הנה של נטל הפנסיה התקציבית ביחס
להתפתחות התקציב הקבועה בחוק ,ורק לאחר מכ להתפתחות התוצר ,הגרעו ומשתני! כלכליי!
אחרי!".
יוער כי בעת הביקורת ביקש משרד מבקר המדינה מאג"ת מסמכי! בנושא זה .לאחר תשובתו
לטיוטת הדוח ציר $אג"ת רק מצגת ללא תארי .+במצגת מוצגי! נתוני! גולמיי! שוני! וכ צעדי!
אפשריי! להפחתת החבות בגי הפנסיה התקציבית ,16ואול! אי בה פירוט של חישובי! והסברי!
על שיטות החישוב וההנחות שלפיה הוא אמד את הסכומי! שיפחיתו את החבות בגי יישו! צעדי!
אלה.17
ÏÚ È„È˙Ú‰ ÏË ‰ ‡˘Â · ˘Â¯„˘ ˜ÈÓÚÓÂ ÏÏÂÎ ÁÂ˙È ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈÎ‰ ‡Ï ˙"‚‡ ÈÎ ¯¯·˙Ó
˙˜ˆ˙Úˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„Ï Û¯Èˆ ‡Ï Û‡ ˙"‚‡ .˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· ‰ È„Ó‰ ·È
ÏÂ„È‚‰ ÔÈ· ÒÁÈ‰ Ï˘ ¯Â‡È˙ ¯˘‡Ó ıÂÁ ,‰Ê ‡˘Â · Ú„ÈÓ 2009-Â 2008 ÌÈ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰
·‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ È·‚Ï ˙ÈÊÁ˙‰ ÛÂ¯Èˆ· ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· ÏÂ„È‚‰ ÔÈ·Â ˙È ÂÈÒ Ù‰ ‰‡ˆÂ‰
˘ÏË ‰ Û˜È‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ ÍÈÏ‰˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .È¯‡ÂË˜‡‰ ÁÂ„· Ì‚ ‰‚ˆÂ‰
„ÂÚÈ˙ ¯ÒÁÂ ÛÂ˜˘ Â È‡ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â·Á Ï˘· ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ÏËÂÈ˘ È„È˙Ú‰
˘.˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜˙‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ÂÒÈÒ· ÏÚ
 .5באוגוסט  2007החליטה הממשלה" 18להטיל על שר האוצר להקי! ועדה ציבורית לבחינת
סוגיית החבות האקטוארית של הממשלה וגופי! ציבוריי! אחרי! ביחס לתשלומי פנסיה תקציבית".
בהחלטה נקבע כי בראש הוועדה יעמוד מומחה בתחו! ,19וכי "הוועדה תבח את הדרכי!
להתמודדות ע! היק $החבות האמורה בשי! לב ליכולתו של המשק הלאומי" .עוד נקבע כי
"המלצות הוועדה יוגשו לשר האוצר לא יאוחר מיו!  30באפריל ."2008
˙ËÏÁ‰ ‰Ó˘ÂÈ Ì¯ËÂ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ó˜Â‰ Ì¯Ë - 2008 ¯·ÓËÙÒ - ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
Û˜È‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÎ¯„‰ Â Á· ˘ ÈÏ· ¯„Ò‰‰ ÏÚ ‰Ó˙Á ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ .‰Ï˘ÓÓ‰
.‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ˘¯„ ¯·„‰˘ Û‡ ,˙È¯Â·Èˆ ‰„ÚÂ È„È ÏÚ ˙Â·Á‰

__________________

16

17
18
19

"הגדלת שיעור השתתפות העובד ]המוער #בער #נוכחי ל  1%השתתפות מהשכר[ בכ  2.4מיליארד
ש"ח; ביטול הזיכוי ממס הנית כיו על הפרשות העובדי ]המוער [#בכ  150מיליו ש"ח בשנה עבור
ניכוי של  ;2%שינוי מנגנו הצמדת הגמלה )הצמדה למדד( ]המוער #בער #נוכחי[ בכ  72.2מיליארד
ש"ח; גביית דמי ניהול מגמלאי ]המוער #בער #נוכחי ל  [1%בכ  4.5מיליארד ש"ח; ביטול מענקי
פרישה לפורשי לפני גיל ] 60המוער #בער #נוכחי[ בכ  10.4מיליארד ש"ח; ביטול דרגת פרישה
]המוער #בער #נוכחי[ בכ  9.1מיליארד ש"ח; הגבלת הגדלת השירות; הגבלת רכישת זכויות/העלאת
שווי".
למשל ,הנתוני המוצגי במצגת ה בער #נוכחי א #לא צוי בה לאיזה מועד נעשה חישוב הער#
הנוכחי האמור .דהיינו אי לדעת באילו מחירי מוצגי הנתוני .
החלטה חכ 49/מ .1.8.07
עוד נקבע בהחלטה כי בוועדה ישתתפו מנכ"ל משרד האוצר או נציגו; היוע 3המשפטי לממשלה או
נציגו; מנכ"ל משרד הפני או נציגו; הממונה על התקציבי או נציגו; הממונה על השכר או נציגו;
החשכ"ל או נציגו; יו"ר הוועדה לתכנו ולתקצוב )ות"ת(; נציג ארגו העובדי הגדול במדינה; נציג
מרכז השלטו המקומי; שני אנשי משק וכלכלה או אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי
הנוגעי לסוגיה האמורה.
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אג"ת ציי בתשובתו כי משרד האוצר החליט לדחות את כינוס הוועדה עד שההסדר יעוג בחקיקה,
וכי משרד האוצר יגיש בהקד! הצעת החלטה מתקנת בעניי מועדי עבודת הוועדה הציבורית.
¯„Ò‰‰ ÔÈÈ Ú· ‰˜È˜ÁÏ ‰Úˆ‰ ‰˙ÈÈ‰ - 2008 ¯·ÓËÙÒ - ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ
·˘‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú È„ÚÂÓ ÔÈÈ Ú· ˙ ˜˙Ó ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ Ì¯Ë ‰Ï˘ÓÓ‰Â ,‰ Î‰ È·Ï
72-Î· ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰ ˙¯˙È ˙‡ ÔÈË˜È ¯„Ò‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ÈÎ ÍÈ¯Ú‰ ˙"‚‡ ¯ÂÓ‡Î .˙È¯Â·Èˆ‰
.Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ

חבות הפנסיה התקציבית בגופי ציבוריי
בסעי 29 $בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה  ,1985נקבע כי "גו $מתוקצב או גו $נתמ +לא יסכי! על
שינויי! בשכר ,בתנאי פרישה או בגימלאות ,או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה ,ולא
ינהיג שינויי! או הטבות כאמור ,אלא בהתא! למה שהוסכ! או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או
באישורו של שר האוצר".
כאמור ,גופי! ציבוריי! רבי! שמשלמי! מתקציב! פנסיה תקציבית נסמכי! על שולח הממשלה.
לממשלה מנגנוני פיקוח שמטרת! להבטיח כי הכספי! שהיא מקצה לה! ישמשו למילוי ייעוד!.
אג $השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להל אג $השכר או הממונה על השכר( מבצע בקרה
על השכר ותנאי הפרישה בגופי! אלה ,אול! התברר כי תהליכי הבקרה בעניינ! של תשלומי
הגמלאות שמשלמי! גופי! אלה אינ! שלמי!.
אג $השכר הסביר למשרד מבקר המדינה בספטמבר  2008כי הוא עושה ביקורת על השכר ותנאי
הפרישה בגופי! הציבוריי! בהתא! לתכנית העבודה שלו ,א +אינו עושה ביקורת ממוקדת על
הגמלאות וזכויות הפרישה ,ואי באפשרותו לעשות ביקורת מקיפה ומעמיקה בנושא זה בגלל
מחסור בכוח אד! .עוד הסביר האג $כי הוא מתקשה לחייב את הגופי! שהוא מבקר לטפל בליקויי!
שהועלו בביקורת וכי הוא מתקשה לבצע אכיפה בנושא השכר והפנסיה.20
‰ÙÈÎ‡‰Â ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‚ÌÂ˘È¯Ï ,ÏÂ‰È Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â˘È¯„ ‡ÏÓÏ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ ·ÈÈÁÏ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ
‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚Ï ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰ ˙Â ˙‰ÏÂ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÔÈ‚· ÁÂÂÈ„ÏÂ
·.¯ÂÓ‡Î ˙Â˘È¯„‰ ÈÂÏÈÓ
בתשובתו של הממונה על השכר למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2008נאמר" :בכוונתנו להרחיב
את הבדיקה הנעשית לגבי תשלו! גמלאות לעובדי! בגופי! ציבוריי! ,במסגרת הגופי! הנבדקי! על
ידינו ועל פי תוכנית העבודה של יחידת האכיפה ,א +הבדיקות יתייחסו למספר קט מאוד של גופי!
שאנו דוגמי!".
אג"ת ציי בתשובתו כי "ככלל ,המדינה אינה נושאת באחריות חוקית לתשלומי גמלאות הפנסיה
התקציבית בגופי! ציבוריי! שאינ! כלולי! בתקציב המדינה ולפיכ] +אג"ת[ אינו אחראי לטיפול
בדרישות הניהול ,הטיפול והדיווח הכרוכי! בפנסיה התקציבית בגופי! אלו .למרות האמור לעיל,
__________________

20

בנושא זה ראו דוחות משרד מבקר המדינה ,כמפורט להל  :בנושא מינהלת הגמלאות ,ראו מבקר
המדינה ,(2008) ·58 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ'  ;173בנושא תנאי פרישה של קציני בכירי במשטרה ,בשירות
בתי הסוהר ובצה"ל ראו מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ'  ;3בנושא תנאי פרישה ופנסיה של
עובדי עיריית ירושלי ראו מבקר המדינה˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,
 ,(2002) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ïעמ' .165
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לאור התקצוב העקי $של חלק מהגופי! הציבוריי! ,טופלו ]כמה נושאי! על ידי אג"ת[" .21עוד ציי
אג"ת כי אי בכוונתו להחזיק בנתוני! של חברות ממשלתיות וגופי! סטטוטוריי! אחרי! "שכ ה!
תחת אחריות ]רשות החברות הממשלתיות[ ו/או הממונה על השכר".
ÈÎ Â ÈÈˆ ¯Î˘‰ Û‚‡Â ˙"‚‡˘ ‰ÙÈÎ‡‰Â ‰¯˜·‰ ˙ÂÏÂÚÙ· È„ ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÊÎ¯Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚· Úˆ·˙‰Ï ˙Â ÎÂ˙ÓÂ ˙ÂÚˆ·˙Ó Ô‰
ÔÎ˘ ,‡˘Â · ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ È Â ‚ Ó ÏÈÚÙ‰ÏÂ Ô¯È·‚‰Ï ,‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ‰¯˜·‰
‡.‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÏÂÙÈÏ ÏË ‰ ÏÂÏÚ Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ÂÏÎÂÈ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ Ì
נתוני החבות האקטוארית ותחזית תזרי! המזומני! של הפנסיה התקציבית בגופי! ציבוריי! שוני!
דרושי! לממשלה כתשומה לקבלת החלטות ,וכחלק מניהול מער +הסיכוני! שלה .נתוני! אלה
יסייעו לה לפקח על ההוצאות בגי פנסיה תקציבית בגופי! הציבוריי! ובייחוד בגופי! שסמוכי! על
שולח הממשלה.
ÏÚ ÌÈ¯˜Â·ÓÂ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙ ÔÈ‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎÂ ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙ˘ ÈÙÎ
˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ÌÈ ÈÓÊ Ì È‡ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ Â˙ ‡ÏÈÓÓÂ ,‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰
.‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ Í¯ÚÓ ÏÂ‰È Í¯ÂˆÏ ÌÈ ÈÓÊ Ì È‡ Û‡Â

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â·Á
הרשויות המקומיות אינ מחשבות בעצמ את יתרת החבות האקטוארית .האג $לביקורת ברשויות
המקומיות שבמשרד הפני! )להל אג $הביקורת( חישב את יתרות החבות האקטוארית של
הרשויות בגי פנסיה תקציבית לעובדיה  ,בהתבסס על המערכת האקטוארית של משרד האוצר.
באפריל  2008פנה משרד מבקר המדינה לאג $הביקורת לקבלת נתוני! על יתרות אלה .מהנתוני!
שמסר אג $הביקורת עולה כי הסכו! הכולל של יתרות החבות האקטוארית של  200מבי 252
הרשויות המקומיות לסו $שנת  2006הסתכ! בכ  42מיליארד ש"ח לכ  78אל $זכאי!.22
˙ÂÈÂ˘¯‰ ¯Â·Ú ˙¯Â˜È·‰ Û‚‡ ‰˘Ú˘ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰ ˙¯˙È È·Â˘ÈÁ· ÈÎ ¯¯·˙Ó
¯˜·Ï Ì‚ ¯ÂÓ‡Â ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ Úˆ·Ó˘ ‰Ê ‡Â‰ Û‚‡‰ (‡) :˙ÂÈÚ· ‰ÓÎ ˘È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
‡,·Â˘ÈÁ‰ ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈ¯·Ò‰ ÏÏÂÎ˘ ÈÓ˘¯ È¯‡ÂË˜‡ ÁÂ„ ÔÈÎ‰ ‡Ï Û‚‡‰ (·) ;Ì˙Â
È˙Ï· ÔÙÂ‡· ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï Ô˙È ‡Ï ÔÎÏ ,·Â˘ÈÁ‰ Úˆ·˙Ó Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈ¯ËÓ¯Ù‰ ÏÚÂ
˙˙ÂÈÂ˘¯ 52 ¯Â·Ú 2006 ˙ ˘ ÛÂÒÏ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ÌÈ·Â˘ÈÁ ÚˆÈ· ‡Ï Û‚‡‰ (‚) ;ÈÂÏ
.2007 ˙ ˘ ÛÂÒÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎÏ ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ÂÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·Â ,˙ÂÈÓÂ˜Ó
מנהל אג $הביקורת ציי בתשובתו מנובמבר  2008כי אג $הביקורת "מוביל תהלי +של שינוי שיטת
הדיווח החשבונאי ברשויות המקומיות ,ע"פ המלצות ועדת ברנע .במסגרת המעבר האמור עור+
האג ,$בשיתו $הרשויות המקומיות ,פיילוט ,במסגרתו מופקי! דוחות כספיי! )לא מבוקרי!( במבנה
מותא! לשיטת הדיווח החדשה .במבנה החדש של דוחות הפיילוט נדרש נתו 'התחייבות בגי יחסי
עובד מעביד' .לצור +הנ"ל פנה האג $לביקורת למשרד האוצר לבחו אפשרות לשימוש במערכת
__________________

21
22

ראו להל פנסיה תקציבית ברשויות המקומיות ובמוסדות להשכלה גבוהה.
במועד זה לא היו בידי אג ,הביקורת את נתוני  52הרשויות הנותרות.
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האקטואריה באוצר" .23מנהל האג $הדגיש כי הנתוני! שהועברו למשרד מבקר המדינה הינ! "תוצר
נלווה של הפיילוט" וכי "הנתוני! אינ! מוצגי! בדוחות הכספיי! המבוקרי! ,כי א! בדוחות
הפיילוט המופקי! בנפרד ובמקביל לדוחות הכספיי! המבוקרי!" .עוד ציי מנהל אג $הביקורת:
"בימי! אלה עור] +אג $הביקורת[ את החישוב לשנת  ."2007אג"ת ציי בתשובתו כי תוצאות
החישוב זמינות לו לצורכי ניתוח.
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â·Á
מנתוני הדוחות הכספיי! המבוקרי! של המוסדות להשכלה גבוהה ל  30.9.06עולה כי הסכו!
הכולל של יתרות החבות האקטוארית שלה! בגי פנסיה תקציבית לעובדיה! הסתכ! בכ 17
מיליארד ש"ח .24הסכו! הכולל נטו ,בניכוי הכספי! שהופקדו בקופות המיועדות לכיסויו )להל
יעודות( ,הסתכ! בכ  15מיליארד ש"ח ,כמפורט בטבלה שלהל )במיליארדי ש"ח(:
יתרות החבות האקטוארית של המוסדות להשכלה גבוהה
בגי פנסיה תקציבית לעובדיה
˙Â·Á‰ ˙¯˙È
˙È¯‡ÂË˜‡‰
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת חיפה
הטכניו מכו טכנולוגי לישראל
‰"Ò

‰„ÂÚÈ

˙Â·Á‰ ˙¯˙È
ÂË ˙È¯‡ÂË˜‡‰

9.2
3.3
0.6
3.7

0
0.3
0.3
0.9

9.2
3.0
0.3
2.8

16.8

1.5

15.3

‰˘ÂÏ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ 30.9.06-Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Â·Ó‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰Ó
˙ËÈÒ¯·È Â‡ ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ - ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ˙‚‰ ÂÓ Ì‰·˘ ÌÈÏÂ„‚‰ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó
˙‡ÏÂ ÌÈÈÙÒÎ‰ Ì‰È˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È·· ˜¯ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰ ˙‡ Â‚Èˆ‰ ÔÂÈ ÎË‰Â ·È·‡-Ï
·‚ÌÈ Â˙ Â‚ˆÂ‰ ÌÈ¯Â‡È·· .ÌÈÏ·Â˜Ó ˙Â‡ Â·˘Á ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÛÂ
˘.ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ¯‡ÂË˜‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Ì¯Â·Ú ÌÈ ÈÎÓ˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙ÂÁÂ„Ó ÂÁ˜Ï ˘ ÌÈ Â
‡¯˘Ù‡Ó Â È‡ ˙Â„ÈÁ‡‰ ¯ÒÂÁ .˙Â„ÈÁ‡ ÔÈ‡ ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ÌÈ¯Â‡È·· Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ ÌÏÂ
‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰ ˙Â¯˙È Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î Û˜˘Ï
‚·.Ì‰È„·ÂÚÏ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ÔÈ‚· ‰‰Â
סמנכ"ל לתקצוב במועצה להשכלה גבוהה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 2008
כי "גיבוש כללי דיווח כספי אחיד למוסדות להשכלה גבוהה הינו חיוני ונמצא בשלבי! אחרוני!
ב]ועדה לתכנו ולתקצוב[ ,לרבות נושא רישו! הפנסיה התקציבית".
__________________

23
24

בהתא להחלטת ממשלה מינה שר הפני ב  1997ועדה ציבורית לבחינת כללי הדיווח הכספי לרשויות
המקומיות )ועדת ברנע(.
הפנסיה התקציבית נהוגה בארבע מהאוניברסיטאות )האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל אביב,
מכו טכנולוגי לישראל( .בשלוש האוניברסיטאות האחרות
אוניברסיטת חיפה ,והטכניו
אוניברסיטת בר איל  ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב ומכו ויצמ למדע נהוגה פנסיה צוברת.
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אג"ת ציי בתשובתו כי "הממונה על השכר ו]אג"ת[ פועלי! להשגת נתוני! על השכר והפנסיה
באוניברסיטאות ,עד כדי הטלת סנקציות תקציביות במקרה של המש +הסירוב להעברת הנתוני!.
נתוני! אלה דרושי! לצור +עמידה בדרישות הפיקוח על פי סעי 29 $לחוק יסודות התקציב אול!
יאפשרו ג! קבלת תמונה לצור +קבלת החלטות בתחו! הפנסיה התקציבית".

תהלי חישוב יתרת החבות האקטוארית
באג $החשכ"ל פועלי! ועדת אקטואריה וצוות אקטואריה שמבצעי! בכל שנה את החישובי!
ופעולות ההכנה הדרושות כדי להערי +את יתרת החבות האקטוארית של הממשלה בגי הפנסיה
התקציבית לעובדי המדינה .בשני! האחרונות התחלפו אנשי הוועדה והצוות כמה פעמי! .עד שנת
 2006ניהל את תהלי +החישוב אקטואר של משרד האוצר )להל אקטואר האוצר דאז( .משנת
 2007לא משתת $בצוות אקטואר של משרד האוצר אלא יוע 3חיצוני המשמש אקטואר.
לקראת תו! שנת הכספי! מבקש הצוות מלשכת שירות שכר עובדי המדינה ,ממשרד החינו,+
ממערכת הביטחו  ,25מנציבות שירות המדינה וממינהלת הגמלאות למסור לו נתוני! על השכר ועל
הזכאות לקצבה של העובדי! .לאחר שקיבל הצוות את הקבצי! המכילי! את הנתוני! האמורי! הוא
מעביר אות! למערכת המחשוב האקטוארית ובמערכת מתבצעי! כמה סוגי! של בדיקות בעניינ!.
בד בבד ועדת האקטואריה מתכנסת להגדרת המודל לחישוב יתרת החבות האקטוארית לתו! השנה
השוטפת ודנה בכל הפרמטרי! שעליה! יתבסס החישוב האקטוארי .לאחר ביצוע הפעולות
והבדיקות מחושבת יתרת החבות האקטוארית לתו! השנה השוטפת .תוצאות החישוב מובאות
לדיו בוועדת האקטואריה .דוח אקטוארי סופי ומפורט מוגש בכל שנה לחשכ"ל ולהנהלת משרד
האוצר .בדוח האקטוארי ל  31.12.07צוינו נושאי! שיש לשפר ,לטייב ולתק וכ צוינה השפעת!
על יתרת החבות האקטוארית .ע! זאת ,הביקורת העלתה ליקויי! בניהול ובבקרה על תהלי+
החישוב האקטוארי ,כמפורט להל :
הנהלי
אקטואר האוצר דאז הכי באוקטובר  2005מסמ +שכותרתו "קו מנחה פנימי" ,ובו פירט "דרישות
מינימו! להגדרה ולבדיקת הנתוני! העומדי! בבסיס ההערכה השנתית של התחייבות הממשלה
לקצבה" .ב"קו המנחה הפנימי" צוי כי האקטואר יגיש למרכז ועדת האקטואריה בקשה ובה יפורטו
כל הנתוני! והבדיקות הנדרשי! לו ,ובכלל זה) :א( הגדרת השדות הנדרשי! לו מרשומתו של כל
פעיל וגמלאי; )ב( בדיקות שיש לבצע כדי לוודא שהנתוני! מלאי! ואמיני!; )ג( קריטריוני!
לאיתור נתוני! שגויי! ,שאות! יקבל האקטואר בקבצי! נפרדי! .נוס $על כ +פירט האקטואר דאז
את הבדיקות שיש לבצע ,כגו בדיקת מספר הרשומות ,זכאויות כפולות ,בדיקה מדגמית שבמסגרתה
תיעשה השוואה בי נתוני הרשומות לנתוני מערכות שכר מקבילות ,נתוני! חריגי! ,נתוני! שאינ!
עקביי! לעומת שנה קודמת ,ובדיקת עקביות בי נתוני האוכלוסייה ובי התשלומי! בפועל.
לצורכי שגרת העבודה ועדכו המידע יש צור +שייקבעו קשרי העבודה בי כל הגורמי!
הממשלתיי! הרלוונטיי! )משרדי הממשלה ויחידות הסמ ;+נציבות שירות המדינה; אג $שוק ההו ;
מינהלת הגמלאות; אג $השכר; אג"ת והחשבונאי הראשי( ובי ועדת האקטואריה וצוות
האקטואריה שבאג $החשכ"ל.
__________________

25

למשרד החינו #ולמערכת הביטחו לשכות שירות שכר נפרדות מלשכת השירות של יתר גופי עובדי
המדינה.
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ÈÎÂ ,È¯‡ÂË˜‡‰ ·Â˘ÈÁ‰ ÍÈÏ‰˙ „ÂÒÈÓÏ ˘·Â‚Ó Ï‰Â ÔÈ‡ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡· ÈÎ ¯¯·˙Ó
‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙¯‚ÒÓ· ¯·ˆ ˘ Ú„È‰Â ‰È¯‡ÂË˜‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„Â ˙ÂËÏÁ‰‰
·„Â‡Ó ·Â˘Á ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˘·Â‚Ó Ï‰Â · ÌÈ„‚Â‡Ó Ì È‡ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó
˘ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ Ï˘ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰Ï ÔÎ„ÂÚÓÂ ¯„ÂÒÓ Ï‰Â ˘·‚È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
· ¯Â·Ú ˙ÂË¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙Â‡¯Â‰ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â·Á ‡˘Â
ÏÎÏ ‰„Â·Ú ÍÈ¯„ÓÎ Ô‰Â ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· ÈÎ¯ÂˆÏ Ô‰ ,‰È¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÂˆÂ ‰È¯‡ÂË˜‡‰ ˙„ÚÂ
·.ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ
בתשובתו ציי אג $החשכ"ל כי כתיבת נוהל מגובש לצור +מיסוד תהלי +החישוב האקטוארי נכללת
במסגרת תכנית העבודה של מטה השכר באג $החשכ"ל לשנת  ,2009וכי הוא הכי "תוכנית עבודה
רב שנתית בנושא החבות האקטוארית" )להל תכנית רב שנתית(.
תכנית העבודה
כדי לוודא שתהלי +החישוב של החבות האקטוארית בוצע כנדרש ושבוצעו כל הבדיקות הנדרשות
לביסוס תוצאות החישוב ,חשוב שתהיה תכנית עבודה מוגדרת ומפורטת הכוללת את כל המשימות
שיש לבצע ואת אופ המעקב אחר ביצוע  .ללא תכנית עבודה מפורטת לא נית לקבוע את
המשאבי! הנדרשי! למשימות ,לא נית להבטיח כי במסגרת החישוב נכללו מלוא הנתוני!
הנדרשי! ולא נית למזער טעויות ולהבטיח שלא נשמטו פרטי! שיש להביא בחשבו .
צוות האקטואריה וועדת האקטואריה הסבירו למשרד מבקר המדינה כי עבודת! מתמקדת בעיקר
בתהלי +החישוב השנתי לקראת שילוב הנתוני! על יתרת החבות האקטוארית בדוחות הכספיי! ,וכי
היא נמשכת כשלושה עד ארבעה חודשי! .עוד הסבירו כי ביתר חודשי השנה עוסקי! חברי הצוות
והוועדה בנושאי! אחרי! ,וכי לש! הטיפול בנושא נדרש ידע רב ,א +כאמור מאחר שבשני!
האחרונות התחלפו פעמי! רבות חברי הצוות והוועדה ,לא נית היה לנצל את הידע הרב שנצבר
בשני! אלה.
˙¯„Ò ˙‡ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈÎ‰ ‡Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ÈÎ ¯¯·˙Ó
Úˆ·˙Ó ‡Ï ;¯‡ÂË˜‡ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜È˘ È¯‡ÂË˜‡ ÁÂ„ ˙˜Ù‰Ï ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰
Â˘·Â‚È Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈ¯˜Ò ÚÂˆÈ·ÏÂ ÌÈ¯ÂÙÈ˘Ï È˙ ˘-·¯ ÔÂ Î˙ ¯ÒÁ ;ÚÂˆÈ·‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ
Úˆ·˙Ó ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ˘„ÂÁ· Úˆ·Ï ˘È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â ÎÂ˙Ó ‡ÏÂ ;˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡ ˙ÂÁ ‰ Â Á·ÈÈÂ
.È˙ ˘‰ ·Â˘ÈÁ‰
בתשובת אג $החשכ"ל צוי כי הוא מקבל את הערתו של משרד מבקר המדינה והוסי $כי בשנת
 2008החל מטה השכר שלו לפעול לשיפור החישוב של החבות האקטוארית.
שמירת המסמכי והידע הנצבר
במש +השני! נחתמו הסכמי! בנוגע לפנסיה התקציבית וחלו שינויי! בחקיקה .להסכמי! ולשינויי!
האמורי! יש השפעה על החישוב האקטוארי ,ולפיכ +חשוב מאוד לשמור בשיטתיות את המסמכי!
המתעדי! את ההסכמי! והשינויי! בצמוד לנתוני! שעל פיה! נעשה החישוב.
בתשובת אג $החשכ"ל צוי כי "כל ההסכמי! במדינה ,אשר עליה! נסמכת ההערכה האקטוארית,
מתועדי! באג $שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר" ,וכי "ביצוע תיעוד נוס $באג $החשכ"ל אינו
מייעל את העבודה".
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ÔÈ· ¯˘˜Ï ˙¯˘Ù‡Ó‰ „ÂÚÈ˙ ˙ËÈ˘ Ï‰È ‡Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Úˆ·Ï Ô˙È ‡Ï ÍÎ ·˜Ú .˙Â¯˜·‰Â ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ÌÈÚˆ·˙Ó Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ·Â ÌÈÎÓÒÓ‰
·„.ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ÌÈÒÒÂ·Ó Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ ‰ÈÂÏ˙ È˙Ï· ‰˜È

אחריות מקצועית
כאמור ,עד שנת  2006ניהל את תהלי +החישוב אקטואר של משרד האוצר ,ומשנת  2007מעסיק אג$
החשכ"ל אקטואר חיצוני .בדיקה שעשה משרד מבקר המדינה העלתה כי הממונה על אג $שוק ההו
דורש מהגופי! המוסדיי! שכפופי! לפיקוחו הצהרה של אקטואר וחתימה שלו על הדוח
האקטוארי 26וכ בדיקה נוספת בלתי תלויה של "אקטואר בוח " לפני שיצאו דוחות אקטואריי!
שוני! .27אמנ! הממשלה איננה "גו $מוסדי" ,אול! מאחר שהחבות שלה בגי פנסיה תקציבית
נאמדת בסכומי! ניכרי! יש לצפות שלעניי זה היא תחיל על עצמה את אות! סטנדרדי! שהיא
דורשת מהגופי! המוסדיי!.
ÌÈ ˘· Â ÎÂ‰˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÎ ¯¯·˙Ó
È„È· ‡Ï‡ ¯‡ÂË˜‡ È„È· ÌÈÓÂ˙Á Ì È‡ ,2007 ˙ ˘Ï È¯‡ÂË˜‡‰ ÁÂ„‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙Â Â¯Á‡‰
È„È· Â˜„· ‡Ï ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .‡˘Â Ï È‡¯Á‡‰ Ï"Î˘Á‰ Ô‚Ò
"‡˜.ÈÂÏ˙ È˙Ï·Â È‡ÓˆÚ ¯‡ÂË˜‡ ‡Â‰˘ ,"ÔÁÂ· ¯‡ÂË
בתשובתו ציי אג $החשכ"ל כי "ככל שהדבר נוגע לסטנדרטי! לגבי ביצוע חישוב החבות
האקטוארית הוא פועל על פי סטנדרטי! בינלאומיי! הנהוגי! במדינות מפותחות" ,וכי "]הדוח
האקטוארי[ לשנת  2007חתו! בידי סג בכיר ל]חשכ"ל[ האמו על נושא זה ואינו חתו! בידי
אקטואר משרד האוצר ...כי לא היה אקטואר במשרד האוצר] .החשכ"ל[ מתקשר ע! אקטואר חיצוני
לצור +ביצוע החבות ואקטואר מ]אג $שוק ההו [ מלווה את תהלי +חישוב החבות מתחילתו
ומשתת $בכל ישיבות צוות האקטואריה" .האג $הוסי $כי ועדת האקטואריה תבח א! יש צור+
שהאקטואר החיצוני יחתו! על חישוב החבות.
·Â˘ÈÁ‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Ï‰ È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ¯‡ÂË˜‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÎ˘ ,˙Â˘¯„ ‰ ˙Â¯‰ˆ‰‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÂÒÓÈÂ ÈÙÂÒ‰ È¯‡ÂË˜‡‰ ÁÂ„‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÈ ,ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ
ÌÈ˘¯„ ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÙÏÎ ˙Â·ÈÂÁÓ‰Â ˙„ÁÂÈÓ‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈÁÓÂÓ‰ ,Ú„È‰ ÏÚ· ‡Â‰
.‰˘Ú ˘ ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ ÈÂÏ˙ È˙Ï· ÔÙÂ‡· ˜Â„·È ÔÁÂ· ¯‡ÂË˜‡˘ ·Â˘Á ÔÎ ÂÓÎ .‡˘Â Ï

__________________

26
27

ראו למשל חוזר גופי מוסדיי  4 9 2006נוהל הגשת תכנית ביטוח ותקנו קופת גמל לאישור הממונה
על שוק ההו  ,ביטוח וחיסכו .
ראו למשל חוזר פנסיה  247 2006סקר עמיתי על הכנת די וחשבו אקטוארי של קר פנסיה )סעי.(6 ,
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היעדר מסמ אפיו למערכת המחשוב האקטוארית
29

על פי נוהל מפת"ח ,28אפיו הוא שלב מרכזי במחזור החיי! של מערכת; מוגדרת בו מהות
המערכת הנדרשת ,ובו נבנה לראשונה ע 3מערכת 30מסודר שעליו יתבסס כל דיו בתוכני המערכת
ובהמש +הפרויקט ,בכלל זה בחינת האפשרות לפרס! מכרז ופנייה לספקי חו .3מסמ +האפיו כולל
שישה פרקי! :מינהלה ,יעדי! ,יישו! )מהות המערכת( ,טכנולוגיה ותשתית ,מימוש ועלות
)משאבי!( .הממשלה החליטה בשנת  1991שהנוהל יחול על כל המערכות הממוחשבות
הממשלתיות ,על מערכות שהמשרדי! מפתחי! בעצמ! ועל מערכות הנבנות בידי גורמי חו) 3ספקי
חמרה ותכנה(.31
מ הראוי היה שלאחר החלטת הממשלה האמורה אג $החשכ"ל יגבש מסמ +אפיו עדכני עבור
מערכת המחשוב האקטוארית .במהל +הביקורת ביקש משרד מבקר המדינה מצוות האקטואריה את
מסמ +האפיו של מערכת המחשוב האקטוארית .מנהלת המחשוב של המערכת הסבירה לנציגי
משרד מבקר המדינה בספטמבר  2008כי אי מסמ +כזה מאחר שהמערכת נבנתה במש +השני!
במהל +תהלי +העבודה.
ÍÈÏ‰˙ ÈÎ „ÓÏÓ ¯ÂÓ‡Î ÍÓÒÓ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÈ˜˙ ‰È‰ ‡Ï ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ˘Â·È‚‰
בתשובת אג $החשכ"ל צוי כי הוא ידאג "לתעד מעתה והלאה שינויי! שיכללו במערכת".
האחריות לנתוני והבקרה על קליטת
 .1בדוח האקטוארי לשנת  2007פורטו בעיות שהועלו במסגרת קליטת הנתוני! ,בייחוד לגבי
נתוני מערכת הביטחו ומשרד החינו .+בדוח צוי כי "דרושה עוד עבודה מעמיקה להמש +טיוב
הנתוני! ובחינת הצלבת הנתוני! מול מערכת השכר של גופי! אלו" .בדוח האקטוארי לא צוי מי
אחראי לביצוע פעולות אלה.
בתשובתו ציי אג $החשכ"ל כי "בסיו! העבודה על הדוח של שנת  "2007הוא קיי! פגישות ע!
משרד הביטחו  ,משרד החינו +ומשרד הבריאות כדי לבחו את האפשרויות לטיוב הנתוני! שלפיה!
מחושבת החבות האקטוארית .הוא ציי כי הקשיי! לטייב את נתוני מערכת הביטחו מקור! בכ+
ש"אי למחשבי החבות ,גישה לנתוני העובדי! אלא דר +קוב 3קלט מקודד וזאת מטעמי חיסיו
המידע" ,וכי הוא הציע לפתור בעיה זו באמצעות התקנת מערכת האקטואריה במשרד הביטחו כדי
לאפשר "לבעלי הגישה לנתוני! לטייב את המידע טר! שליחתו לאוצר" .אג $החשכ"ל הוסי $כי
"הנושא מתגבש בימי! אלו" .בנוגע למשרד החינו +ציי האג $כי "בעקבות זכייתה של ]חברה
חדשה[ במכרז ]לעיבוד ממוחשב של שכר המורי![ ,התקיימה פגישה ע! כל הנוגעי! בדבר על מנת
לאפיי את מערכת השליפה" ,ובאשר למשרד הבריאות "נבחנת האפשרות להכניס את מערכת
האקטואריה למשרד הבריאות על מנת לאפשר בקרה ישירה על הנתוני! וזאת עקב גודל האוכלוסייה
והשפעתה על החבות".
__________________

28
29
30
31

נוהל מפת"ח )מתודולוגית פיתוח ותחזוקה לטכנולוגיית המידע( הוא נוהל מסגרת לטיפול כולל בניהול
המחשוב בארגו ה במישור הפרויקט ה במישור הארגו בכללותו.
אוס ,כל שלבי תהלי #הפיתוח והתחזוקה של מערכת ממוחשבת .השלבי הראשיי במחזור חיי ה
ייזו  ,אפיו  ,בקשה להצעות )מכרז( ,עיצוב ובנייה ,בדיקות מערכת )מבחני ( ,התקנה והרצה ,תחזוקה
ותפעול ,תחקור והערכה של מערכות שכבר פועלות.
ע 3מערכת מכיל את הרכיבי של מערכת מידע ,ובה  :יעדיה ,משתמשיה ,תהליכי עבודה שבה
תתמו ,#הטכנולוגיה שתיוש בה ,אופ הטמעתה ועלותה.
החלטת ועדת שרי לענייני כלכלה כל 103/מאוקטובר .1991
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מבקרת אג $הכספי! במשרד הביטחו ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2008כי
"לאחר סדרה של דיוני! הוחלט כי חשבות משרד הביטחו בשיתו $אג $החשכ"ל יפעלו לטיוב
הנתוני! מגופי הביטחו השוני! המתוקצבי! על ידי משרד הביטחו טר! ביצוע חישוב החבות
האקטוארית ...נקבע כי שנת  2008תהווה שנת מעבר בה נציגי חשבות משרד הביטחו ילמדו את
מערכת האקטואריה והחל משנת  2009יפעלו באופ עצמאי" .עוד ציינה כי "לאור מורכבות הנושא,
ולאור העובדה שמדובר באוכלוסייה בהיק $נרחב ,יתכ ותידרשנה התאמות מיוחדות למערכת
האקטואריה ולפיכ +יתכ עיכוב בלוחות הזמני! שנקבעו".
ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˙ ‰ „ÂÁÈÈ·Â ,ÌÈ Â˙ ‰ ˙ÂÎÈ‡· ˙ÂÈÚ·‰ ÁÎÂ Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡ Â˜„·È ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚˘ „Â‡Ó ·Â˘Á ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÔÂ‚Î ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÙÂ‚Ï
ÔÈ· ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ .‰È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ì˙¯·Ú‰ È ÙÏ ÌÈ Â˙ ‰
.Ï‰Â · Â ‚ÂÚÈ ÌÈ„¯˘Ó‰
 .2משרד מבקר המדינה העיר כי חשוב שהזכאי! עצמ! יבצעו בקרה על הנתוני! .לש! כ +מוצע
לפעול לכ +שיימסרו לעובדי! הפעילי! באופ שוט $מידע ונתוני! שלפיה! נקבעי! תנאי זכאות!
לפנסיה תקציבית .בעקבות בדיקת המשוב מהעובדי! ,שתיעשה במשרדי הממשלה ,נית יהיה לתק
נתוני! באופ מידי ,והדבר יאפשר למנוע טעויות שייתכ כי יתגלו רק לאחר עשרות שני! .יתרה
מזו ,הנתוני! חשובי! לעובדי! ה לצורכי קבלת החלטות מושכלות בהווה ,למשל במקרי! שבה!
מוצעות לה! תכניות לפרישה מוקדמת וה כמידע עבור שאריה! .32בתשובותיה! של נציגי אג$
החשכ"ל ,משרד הביטחו ומשרד החינו +למשרד מבקר המדינה הודגש כי עלות פעולה זאת גבוהה
מדי בהתחשב בתועלת שתופק ממנה.
- ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙· ÛÒÂ „ÚÈ ÏÂÏÎÈ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡˘ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì È‡˘ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ Ì˙Â‡ÎÊ È‡ ˙ ÏÚ ¯„ÂÒÓ Ú„ÈÓÂ ÌÈ Â˙ ÌÈÏÈÚÙ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯ÂÒÓÏ
ÏÎÂÈ ÔÓÊ‰ Í˘Ó· .34ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÙÂ‚· ‚Â‰ ˘ ÈÙÎ ,ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ,33¯Î˘‰ È˘ÂÏ˙· ÌÈÚÈÙÂÓ
(Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙Î¯ÚÓ· „ÂÁÈÈ·) ·Â˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÌÈ¯ÂÙÈ˘· ·˘Á˙‰· ,ÔÂÁ·Ï Û‚‡‰
.ÍÎ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙‡ ‰˜È„ˆÓ ¯ÂÓ‡‰ „ÚÈ‰ ÌÂ˘ÈÈ·˘ ˙ÏÚÂ˙‰ Ì‡ ,‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙·Â

העדר אמצעי בקרה מספיקי
כאמור ,בהיעדר נהלי! ותכנית עבודה לא נית להניח את הדעת שכל הבקרות הדרושות בוצעו כדי
לבסס כראוי את תוצאת החישוב האקטוארי .אחד מאמצעי הבקרה החשובי! במערכת אקטוארית
הוא דוח התנועה באוכלוסייה .35דוח זה מאפשר מעקב אחר השינויי! בסוג האוכלוסייה ומעמד
העובד ,ובאמצעותו נית לוודא שבמסגרת החישוב האקטוארי השנתי הובאה בחשבו כל
האוכלוסייה הרלוונטית .מכא שדוח זה מאפשר את בדיקת השלמות כנדרש לפי כללי הביקורת.
__________________

32
33
34
35

במקרה מותו של העובד יישאר תיעוד לשאיריו בדבר זכאות לתשלו קצבת שאירי .
כגו  ,שינויי בשיעורי משרה ,הקפאת זכויות ,רכישת זכויות.
כגו  ,חברה המנהלת קר פנסיה ,חברה המנהלת קופת גמל.
נית למשל לבנות את הדוח כטבלה שתכלול את הרכיבי האופקיי האלה :מעמדו של העובד )עובד
פעיל ,פנסיונר ,נכה ,וכד'( סוג האוכלוסייה )עובדי מדינה ,עובדי מערכת הביטחו  ,מורי וכד'(.
הרכיבי האנכיי בטבלה ,שה התנועה באוכלוסיה ,יכללו את היתרה לתחילת השנה; תוספת של
עובדי ; מעבר בי סוגי האוכלוסיות; מעבר עובדי ממעמד אחד למעמד אחר; עזיבות; והיתרה לסו,
השנה.
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מתברר כי אג $החשכ"ל לא מכי דוח תנועה באוכלוסייה .מנהלת מערכת המידע של ועדת
האקטואריה הסבירה לנציגי משרד מבקר המדינה בספטמבר  2008כי לא הייתה דרישה לדוח כזה ,וכי
כדי שיפיקו דוח כזה יש צור +שאקטואר של משרד האוצר ידרוש דוח כזה מהוועדה ויגדיר את
מאפייניו.
בתשובתו של אג $החשכ"ל צוי כי "אפיו דוח תנועה באוכלוסיה הינו חלק מתוכנית העבודה הרב
שנתית של מטה השכר ב]חשכ"ל[".

✩
,ÌÈ·¯ ‰¯˜·Â ÏÂ‰È ÈÚˆÓ‡ ÌÈ¯ÒÁ È¯‡ÂË˜‡‰ ·Â˘ÈÁ‰ ÍÈÏ‰˙· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
.Í¯Âˆ‰ È„ ˙˜ÈÂ„Ó ‡È‰ Ì‡Â ˘¯„ Î ˙ÒÒÂ·Ó È¯‡ÂË˜‡‰ ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ˆÂ˙ Ì‡ ˜ÙÒ ÔÎÏÂ

הצגת יתרת החבות האקטוארית בדוחות הכספיי
יתרת החבות האקטוארית בגי הפנסיה התקציבית ל  31.12.07נכללה בדוחות הכספיי! בסעי$
"התחייבויות בגי זכויות עובדי!" .להל נתוני! מתו +הביאור לדוחות הכספיי! שבו הוצגה יתרת
החבות האקטוארית היחסית של הממשלה:

‚‰·ˆ˜ ÈÏ·˜Ó ÌÈ‡ÏÓ
גמלאי מדינה
גמלאי הוראה
משטרה ושירותי בתי הסוהר
מערכת הביטחו
התחייבויות אחרות
ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ„·ÂÚ
עובדי מדינה
עובדי הוראה
משטרה ושירותי בתי הסוהר
מערכת הביטחו
‰"Ò

˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰ ˙¯˙È
·Á"˘ È ÂÈÏÈÓ
2006
2007

ÌÈ‡ÎÊ‰ ¯ÙÒÓ
2006
2007

31,977
39,357
24,430
111,502
2,522

28,720
36,330
23,185
104,041
* 5,172

41,283
38,059
16,944
**
8,226

40,602
35,535
16,134
**
***

26,205
66,848
31,490
54,154

21,805
58,377
30,203
56,692

34,567
72,272
22,463
**

35,151
73,915
23,462
**

388,485

364,525

233,814

224,799

* בביאור צוי כי "חלק מהסכו סווג מחדש בתו #קבוצת גמלאי המדינה".
** נתו מסווג.
*** לא עלה בידי החשכ"ל לשחזר את הנתו לשנת  2006בזמ שהוא הכי את הדוחות הכספיי לשנת .2007
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הביאור כולל ,בי היתר ,דברי הסבר על שיטת החישוב ואת ההנחות האקטואריות העיקריות
שעליה התבסס חישוב היתרה.
 .1מהנתוני! המפורטי! בביאור עולה כי חל גידול נומינלי של כ  6.57%בס +החבות
האקטוארית בי  31.12.06ל  .31.12.07בביאור לא נית הסבר מפורט לגידול זה.
˙Â·Á‰ Û˜È‰· ÏÂ„È‚Ï Ë¯ÂÙÓ ¯·Ò‰ Ô˙ÈÈ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡˘ ·Â˘Á ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ ‰¯˜· ÈÎ¯ÂˆÏ ˘Ó˘È˘ È„ÎÂ ,ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· Â·Ï˘Ï È„Î ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È¯‡ÂË˜‡‰
.‰È¯‡ÂË˜‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ Ï‰Â · ‰ÓÈ‡˙Ó ‰‡¯Â‰ ÏÂÏÎÏ ˘Â¯„ ÍÎ Ì˘Ï .·Â˘ÈÁ‰
בתשובתו של אג $החשכ"ל צוי כי נושא זה נכלל בתכנית העבודה של מטה השכר ]בחשכ"ל[
לשנת  .2009החשבונאי הראשי הוסי $כי "הדרישה תואמת את תק חשבונאות בינלאומי למגזר
הציבורי מספר  25העוסק בהטבות לעובדי! ואשר טר! אומ 3על ידי הוועדה הישראלית לתקינה
חשבונאית ממשלתית ,שהינה ,בהתא! להחלטת הממשלה ,הגו $המקצועי העליו האחראי
לפרסומ! של תקני! וכללי! חשבונאיי! למגזר הממשלתי .ע! אימו 3התק תיוש! הדרישה
האמורה".
 .2אשר לריבית ההיוו  36צוי בביאור כי "שיעור הריבית בחישוב הער +הנוכחי של ההתחייבויות
לדצמבר  2007הוא  ,"3.63%וכי "הגדלה של  1%בשיעור ריבית ההיוו תקטי את הער +הנוכחי של
ההתחייבות לפנסיה ...בכ  ."17%כמו כ הודגש כי "שיעורי ההיוו שנבחרו לחישוב הער +הנוכחי
של ההתחייבות ,אינ! בהכרח משקפי! את מחיר ההו של הממשלה" ,וכי "הנושא נמצא בימי! אלו
בבדיקה שנערכת באג $החשב הכללי".
 .3בביאור צוי כי התקבלה מנציבות שירות המדינה רשימה מקובצת של עובדי! שהקפיאו את
זכויותיה! ,וכי "הרשימה האמורה אינה שלמה עקב חוסר בנתוני! זמיני! ,וייתכ שהקפאת זכויות
לא קיבלה ביטוי מדויק בהערכת התחייבויות הממשלה לקצבה".
 .4בתק חשבונאות ממשלתי מס'  6נקבעו התנאי! שעל פיה! על הממשלה לאחד את דוחותיה
הכספיי! ע! דוחות כספיי! של ישויות אחרות .לש! כ +על החשכ"ל לבחו א! מתקיימי! מבחני
שליטה 37שנקבעו בתק  ,והוא נדרש להפעיל שיקול דעת המבוסס על הגדרות השליטה שנקבעו
בתק ועל הנסיבות המיוחדות הנוגעות לכל ישות שנבחנת .בדוחות הכספיי! המאוחדי! אמורה
להיכלל ,בי היתר ,ההתחייבות בגי הפנסיה התקציבית שנהוגה בגופי! שנקבע כי ה! בשליטת
הממשלה .בשנת  2007כללו הדוחות הכספיי! ,לראשונה ,דוחות כספיי! מאוחדי! של ממשלת
ישראל ע! המוסד לביטוח לאומי ,הקר הפנימית לביטוחי הממשלה ,ותאגידי הבריאות שעל יד בתי
החולי! הממשלתיי! .דוחותיה הכספיי! של החברות הממשלתיות וגופי! נוספי! עדיי לא אוחדו
ע! הדוחות האמורי!.
˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‡È‰ ¯Â‡È·· ˙Ë¯ÂÙÓ˘ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ÔÈ‚· ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˘˙Â·Á‰ ¯·„· Ú„ÈÓ‰˘ Ô‡ÎÓ .ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‰ È‡ ‡È‰Â ,„·Ï· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï
.ÌÏ˘ Â È‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ‚ˆÂÓ‰ ˙È¯‡ÂË˜‡‰
__________________

36
37

הריבית שלפיה מחשבי את ערכו הנוכחי של תזרי כספי עתידי.
לפי תק חשבונאות ממשלתי מס'  ,6המבחני שיש לבחו א ה מתקיימי לפני שקובעי כי לישות
אחת יש שליטה בישות אחרת .ההגדרה של שליטה כוללת שני מרכיבי  (1) :מרכיב הכוח הכוח
לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות אחרת; ) (2מרכיב ההטבה הטבה שנובעת
מיכולתה של ישות להפיק הטבות מפעילויותיה של הישות האחרת.
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החשבונאי הראשי ציי בתשובתו כי "ראוי לציי שלא כל חברה ממשלתית אכ עומדת באות!
מבחני שליטה חשבונאיי! הדורשי! את איחודה בדוחות הכספיי! .בתוכנית הרב שנתית של יחידת
החשבונאות ודיווח מתוכננת בחינה הדרגתית של קיו! מבחני! אלו בישויות שייתכ ונשלטות על
ידי המדינה ...בדוחות הכספיי! לשנת  2008יאוחדו לראשונה שתי חברות ממשלתיות שעל סמ+
כללי התק הוגדרו א $ה כ'ישויות נשלטות'".
ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˘¯„ ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·„·¯ ‰ËÈÏ˘‰ È Á·Ó· ÌÈ„ÓÂÚ˘ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á·Â ÌÈÙÂ‚· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â·Á
˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ÔÈ‚· ˙Â·Á‰ ÏÚ Ì‚ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÛÒÂ · .ÌÈÈ‡ Â·˘Á‰
˘ ÂÙ¯ˆÏ È„Î ,ÌÈÈ‡ Â·˘Á‰ ‰ËÈÏ˘‰ È Á·Ó· ˙Â„ÓÂÚ Ô È‡˘ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á· ‰‚Â‰
.‡˘Â · ˘¯„ ˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÂÏÎÓÏ
 .5סג בכיר לחשכ"ל ציי בדוח האקטוארי כי "החבות חושבה ביחס לכלל עובדי המדינה,
למעט הקבוצות המנויות בסעי 6 $לדוח" .בסעי 6 $בדוח צוי "אבקש להדגיש ,כי לגבי הנושאי!
הבאי! במסגרת חישוב החבות האקטוארית ,יש לתת לה! עדיפות גבוהה לביצוע עתידי ,שכ
עלולות להיות לה השלכות מהותיות לגובה החבות האקטוארית המחושבת 6.1 :במסגרת חישוב
החבות הנוכחית לא נכללו האוכלוסיות המפורטות בהמש ,+ויש לקבל את הנתוני! בגינ! לאחר
טיוב! ולבצע עבור! חישוב החבות 6.1.1 :מורי! בחינו +העצמאי ,אשר יש להוסי $ה לאוכלוסיית
הפעילי! וה את הגמלאי! באופ מלא לחישוב החבות] 6.1.2 .אזרחי! עובדי צה"ל[ ועובדי הסכ!
במערכת הביטחו  ,אשר יש להוסי $את תקופת הפרישה המוקדמת שלה! וזאת עד לגיל הפרישה
בה הקבוצות מתחילות בקבלת הקצבה מקר הפנסיה בה מבוטחי! 6.2 .נתוני משרד החינו+
ומערכת הביטחו טוייבו ,אול! דרושה עוד עבודה מעמיקה להמש +טיוב הנתוני! ובחינת הצלבת
הנתוני! מול מערכת השכר של גופי! אלו 6.3 ...החבות אינה כוללת את החבויות הבאות :חבות
בגי הזכות לפדיו ולניצול ימי חופשה צבורי!; חבות בגי פדיו או ניצול ימי מחלה צבורי!;
מענקי! הניתני! לפי חוקי הגמלאות )חוק ]הגמלאות[ ,חוק שירות הקבע ,וחוק נושאי משרה(".
)א( בתרשי! שבדוח האקטוארי הוצג תזרי! המזומני! הצפוי לפי האוכלוסיות השונות ותזרי!
המזומני! הצפוי של מערכת הביטחו  .מנתוני! אלה עולה כי שיעור התזרי! של מערכת הביטחו
מס +התזרי! בשנת  2009הוא כ ) 44%גמלאי! כ  ,47%ופעילי! כ  ,(22%ובשנת השיא  2033יהיה
השיעור כ ) 38%גמלאי! כ  ,63%ופעילי! כ  .(29%מכא ששיעור התשלומי! בגי עובדי מערכת
הביטחו  ,ובעיקר גמלאיה ,יחסית לס +התשלומי! הצפויי! הוא גדול מאוד .עוד עולה מנתוני הדוח
האקטוארי כי שיעור יתרת החבות האקטוארית היחסית בגי מערכת הביטחו יחסית ליתרת החבות
האקטוארית הכוללת גדול מאוד )גמלאי! כ  ,53%פעילי! כ  ,30%וכל הזכאי! כ  ,(43%וכי ג!
אותו שיעור בגי מערכת החינו +גדול מאוד )גמלאי! כ  ,19%פעילי! כ  ,37%וכל הזכאי! כ .(27%
יוצא אפוא כי יתרת החבות האקטוארית הכוללת של מערכת הביטחו ושל משרד החינו+
ל  31.12.07היא כ  70%מיתרת החבות הכוללת המוצגת בדוחות הכספיי!.
·„˙Î¯ÚÓ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÏÏÎ ‡Ï ¯Â‡È·· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È
ÌÈ Â˙ ‰ ·ÂÈË Í˘Ó‰Ï ‰˜ÈÓÚÓ ‰„Â·Ú „ÂÚ ‰˘Â¯„ Ì ÈÈ Ú·˘ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÔÂÁËÈ·‰
˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ" ÈÎÂ ,Ì‰Ï˘ ¯Î˘‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ È Â˙ Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ· ‰·Ïˆ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â
Ï"Î˘Á‰ Ô‚Ò ÔÈÈˆ˘ ÈÙÎ - "˙·˘ÂÁÓ‰ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰ ‰·Â‚Ï ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÎÏ˘‰ Ô‰Ï
·„.È¯‡ÂË˜‡‰ ÁÂ

דוח שנתי 59ב

160

בתשובתו ציי אג $החשכ"ל כי אכ היה ראוי לכלול את המידע האמור בביאור לדוחות הכספיי!
וכי "במידה ומידע זה יהיה רלוונטי לדוח לשנת  ,2008הכללת מידע זה לביאור הכספי יבח על ידי
הועדה".
Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ (‡) :ÔÏ‰Ï„Î Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘ Â·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜·„¯˘Ó· ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ ˙¯˜·Ó (·) ;2009 ˙ ˘· ÏÙÂËÈ ‰Ê ÔÈÈ Ú˘ ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙· Ú
‰· ¯·ÚÓ ˙ ˘ ‰ÂÂ‰˙ 2008 ˙ ˘" ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙· ‰ ÈÈˆ ÔÂÁËÈ·‰
ˆÂÏÚÙÈ 2009 ˙ ˘Ó ÏÁ‰Â ‰È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ Â„ÓÏÈ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ˙Â·˘Á È‚È
·‡˙Î¯ÚÓÏ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÓ‡˙‰ ‰ ˘¯„È˙Â ÔÎ˙È ...‡˘Â ‰ ˙Â·Î¯ÂÓ ¯Â‡Ï" ÈÎÂ ,"È‡ÓˆÚ ÔÙÂ
ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ."ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ·ÂÎÈÚ ÔÎ˙È ÍÎÈÙÏÂ ‰È¯‡ÂË˜‡‰
· ˙ÂÁÂ„Ï ¯Â‡È·· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˘¯„ ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÏÏÎ‰Ï Í¯ÚÈ‰Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ
.2008 ˙ ˘Ï Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰
)ב( בתרשי! שבדוח האקטוארי המציג את תזרי! המזומני! הצפוי הכולל צוי כי "התזרימי!
אינ! כוללי! התאמות שנעשו מחו 3למערכת המחשוב ,אשר מוסיפות לגובה התזרי! בכל שנה".
·„Â‡·Â‰ Ô‰ Ì‡ ÔÈÂˆ ‡Ï Û‡Â ÔÙ˜È‰ ‰ÓÂ ˙ÂÓ‡˙‰ Ô˙Â‡ Ô‰ ‰Ó ÔÈÂˆ ‡Ï È¯‡ÂË˜‡‰ ÁÂ
·˙ÂÁÂ„Ï ¯Â‡È·· Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ .˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰ ·Â˘ÈÁ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂ·˘Á
.ÈÂÏÈ‚ ÍÎ ÏÚ Ô˙È ‡Ï ÌÈÈÙÒÎ‰
בתשובתו הודיע אג $החשכ"ל כי אכ היה ראוי לכלול מידע זה וכי הכללתו בביאור הכספי לשנת
 2008תבח .

✩
‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ‰‚ˆÂ‰˘ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰ ˙¯˙È ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
.‰ÓÏ˘ ‰ È‡Â ˙˜ÈÂ„Ó ‰ È‡ 31.12.07-Ï
בתשובתו ציי אג $החשכ"ל כי הליקויי! יתוקנו במסגרת התכנית הרב שנתית .במסמ +נוס $שהוא
מסר למשרד מבקר המדינה בדצמבר  ,2008שנושאו "שיפור הערכת החבות האקטוארית של
ממשלת ישראל תוכנית תלת שנתית" נכללו פרטי! ולוחות זמני! של התכנית לשיפור יכולת
אמידת החבות האקטוארית.

מידע נוס
 .1בביאור לא פורטה יתרת החבות האקטוארית המלאה ל  31.12.07המסתכמת בכ 477
מיליארד ש"ח .משרד מבקר המדינה העיר כי חשוב לפרט ג! נתו זה בדוחות הכספיי! ,מאחר
שתקציב הגמלאות השוט $וההוצאה הרב שנתית המפורטת בדברי ההסבר לתקציב מתבססי!
עליה.
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בתשובתו של אג $החשכ"ל צוי כי "בביאור לדוחות הכספיי! פורטה החבות האקטוארית היחסית
כיו שבהתא! לתק החשבונאות הבינלאומי למגזר הציבורי מספר  25זאת החבות אותה צרי+
להציג" ,וכי "במידה ויתוק התק החשבונאי נפעל בהתא!".
ÛÈÒÂ‰Ï ÈÂˆ¯ ,ÂÊÎ˘ ‰‚ˆ‰ ·ÈÈÁÓ Â È‡ È‡ Â·˘Á‰ Ô˜˙‰ ÈÎ Û‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â·Á‰ ˙¯˙È ˙‡ Ì‚ (·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ„· Â‡ ¯Â‡È··) ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· Û˜˘ÏÂ
˙‚ˆÂÓ‰ ˙ÈÒÁÈ‰ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰ ˙¯˙È ÔÈ·Â ‰ È· ÌÈÏ„·‰‰ ˙‡Â ,‰‡ÏÓ‰ ˙È¯‡ÂË˜‡‰
·.˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÙÈ˜˘ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ˙‡Ê .ÔÊ‡Ó
 .2עוד יצוי כי בשנת  2007בוקרו לראשונה דוחותיה! הכספיי! של ארבעה משרדי ממשלה
בידי רואי חשבו חיצוניי! .ארבעת המשרדי! לא כללו בדוחותיה! הכספיי! את יתרת החבות
האקטוארית בגי הפנסיה התקציבית של עובדיה! .בדי וחשבו של מבקרי הדוחות הכספיי! של
משרד הבריאות ורשות המי! נכללה הסתייגות 38מכ +שהנתו האמור לא נכלל בדוחות הכספיי!.
החשבונאי הראשי ציי בתשובתו כי מדובר בסוגיה חשבונאית שהוא בוח  ,וכי "מבחינה חשבונאית
אי בשלב זה הכרעה מיהי הישות המדווחת שאחראית להתחייבויות אלו" .עוד ציי כי "מכיוו
שמדובר בסוגיה מורכבת שעד כה לא נמצאה לה הכרעה ,בכוונת החשבונאי הראשי להעבירה לדיו
במסגרת הועדה הישראלית לתקינה חשבונאית ממשלתית".
אג $החשכ"ל ציי בתשובתו כי "אי מניעה לפרס! את החבות בחיתו +לפי משרדי! א +עריכת
חבות לכל משרד בנפרד מחייבת השקעת תשומות נוספות .התועלת השולית בפרסו! חבות לכל
משרד אינה מצדיקה את השקעת תשומות אלה לרבות תוספת כוח אד!".
È˙Ï˘ÓÓ „¯˘ÓÂ ‰„ÈÁÈ ÏÎ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙È ÂÈÁ ÌÂ˘È¯‰ .Ì‰È„·ÂÚ Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÔÈ‚· ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˙¯˙È ÏÏÎÈ
ÏÈÚÈ ÏÂ‰È ˙ÚÓË‰ Ì˘ÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙¯·‚‰ Ì˘Ï ,˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ È Î„Ú Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï
.Ì‰Ï ‰˙ ˜Â‰˘ ˙ÂÎÓÒÏ ÛÂÙÎ· È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó Â‡ ‰„ÈÁÈ ÏÎ· ˘Â ‡‰ È·‡˘Ó Ï˘ ¯˙ÂÈ
˙È Î˙· Â˙Â‡ ÏÂÏÎÏ ÂÈÏÚ ,ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙· ‰Ê ‡˘Â ÏÏÎ ‡Ï Ï"Î˘Á‰˘ ¯Á‡Ó
.Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ÌÂ˘ÈÈÂ ·˜ÚÓ ÚÂˆÈ· ¯˘Ù‡Ï È„Î ‰„Â·Ú‰

סיכו
˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰ ˙¯˙È ·Â˘ÈÁ ÍÈÏ‰˙Ï Ú‚Â · ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ¯ÒÓ ˘ ÌÈ Â˙ ‰ .ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ÒÂÒÈ·Ï Ú‚Â ·Â Ï"Î˘Á‰ Û‚‡· ‰˘Ú
·‡‚ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ .Í¯Âˆ‰ È„ ÌÈ·ÈÂËÓ Ì È‡Â ÌÈ‡ÏÓ Ì È‡ Ï"Î˘Á‰ Û
·„.˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ˙‡ ÈÂ‡¯Î ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡Â ÌÈÈ„ ÌÈÒÒÂ·Ó Ì È‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ

__________________

38

הסתייגות נרשמת בחוות דעת שנותני רואי החשבו על הדוחות הכספיי של החברה או הגו ,שביקרו
בהתא לנסיבות שמפורטות בתק ביקורת  12של לשכת רואי החשבו בישראל )למשל ,רישו והצגת
פריט כספי שלא בהתא לתק חשבונאי(.
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ÌÈÙÂ‚ È„·ÂÚ Ï˘Â ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÔÈ‚· ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·Á‰ ˙¯˙È
ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ˙Â¯ÎÈ ˙ÂÚÙ˘‰ ‰Ï ˘ÈÂ ,Á"˘ È„¯‡ÈÏÈÓ ˙Â‡Ó· ˙„Ó‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ
ÏÙËÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ .‰Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ È¯„Ò
ÌÈ¯ÒÁ‰ ‰¯˜·‰Â ÏÂ‰È ‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡Â ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÂ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ·
.˙Â ÓÈ‰Ó ÂÈ‰È ·Â˘ÈÁ‰ ˙Â‡ˆÂ˙˘ È„Î È¯‡ÂË˜‡‰ ·Â˘ÈÁ‰ ÍÈÏ‰˙·

