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תנאי פרישה של קציני בכירי במשטרת
ישראל ,בשירות בתי הסוהר ובצה"ל

מבוא
צה"ל ,משטרת ישראל
המדינה קבעה למשרתי בגופי הביטחוניי
)המשטרה( ושירות בתי הסוהר )שב"ס( הסדרי ותנאי מיוחדי לעניי
הפרישה ,1שככלל מיטיבי ע הפורשי מגופי אלה לעומת הסדרי הפרישה
של יתר עובדי המדינה .הדבר נובע בעיקר מאופי המשימות המוטלות על גופי
אלה ומהשחיקה המוגברת של המשרתי בה המצריכי רענו תדיר של כוח
האד בה .
הסדרי הפרישה המיוחדי מקני הטבות בתחומי שוני  ,ובה גיל פרישה
מוקד יותר ,זכאות לחופשת פרישה ולמימו לימודי לצור השתלבות
בחיי האזרחיי .
בחודשי אוגוסט  2006ספטמבר  2007בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,את
תנאי הפרישה של קציני בכירי בצה"ל ,2במשטרת ישראל ובשב"ס .3בביקורת
נבדק אופ יישומ של ההסדרי שבדי והחריגות מה  .ממצאי הביקורת
מובאי בשני הדוחות שלהל .

תנאי פרישה של קציני בכירי במשטרת ישראל
ובשירות בתי הסוהר
תקציר
חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל ) 1970להל חוק הגמלאות(,
קובע את מכלול ההוראות הנוגעות לפרישת עובדי המדינה לגמלאות וכולל הסדרי
ייחודיי למגזרי מסוימי  ,ובה שוטרי וסוהרי  .החוק מקנה למפקח הכללי של
הנציב( את
המפכ"ל( ולנציב שירות בתי הסוהר )להל
משטרת ישראל )להל
הסמכויות לעניי פרישה לגמלאות המוקנות לנציב שירות המדינה כלפי עובדי
המדינה .הסדרי ייחודיי נוספי הנוגעי לתנאי פרישה לגמלאות של שוטרי
__________________

1
2
3

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התשמ"ה  ,1985וחוק שירות המדינה
)גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל .1970
קציני #בדרגת אלו" משנה ומעלה.
קציני #בדרגת סג $ניצב ומעלה במשטרה ובדרגת סג $גונדר ומעלה בשב"ס.
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וסוהרי נקבעו בהסכמי שנחתמו בי משרד האוצר ובי המשרד לביטחו הפני
)להל המשרד לבט"פ( .נוס' על כ& ,מבוצעי מפע לפע שינויי בתנאי פרישה
אלה מכוח החלטות ממשלה בעניי השוואת תנאי השכר של שוטרי וסוהרי לאלה
של אנשי הקבע בצה"ל .בהסתמ& על כל אלה ,קובעי משטרת ישראל )להל
המשטרה( ושירות בתי הסוהר )להל שב"ס( את מדיניות הפרישה לגמלאות של
שוטרי וסוהרי  ,מסדירי את הנושא בפקודות ובנהלי ומטפלי בפרישת
השוטרי והסוהרי .
ייחודו של הסדר הפרישה של השוטרי והסוהרי שנקבע בחוק הגמלאות הוא בכ&
שיש בו הטבות שאינ נכללות בהסדר הפרישה של עובדי המדינה ,ובה גיל פרישה
מוקד בעשר שני מזה של עובדי המדינה ,קצבה חודשית ששיעורה המרבי גדול
מהשיעור המרבי שנקבע לעובדי המדינה ) 79%לעומת  70%בשירות המדינה( ,חישוב
תשלו מענק הפרישה שלה באופ המגדיל את סכומו לעומת עובדי המדינה,
וחופשת פרישה בשכר .הסדר ייחודי ומיטיב זה משק' תפיסה לגיטימית ולפיה
המשטרה ושב"ס נבדלי משאר הגופי בשירות המדינה בכ& שבגי המשימות
המוטלות עליה  ,בהיות גופי ביטחוניי  ,השירות בה תובעני ושוחק במיוחד.

פעולות הביקורת
בחודשי מאי ספטמבר  2007עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא תנאי
הפרישה שניתנו לקציני בכירי  4במשטרה ובשב"ס בשני  .2008 2003בביקורת
נבדק אופ יישומ של ההסדרי שבדי והחריגות מה  ,בי השאר ,באמצעות בדיקת
תיקיה של הקציני הבכירי  .הביקורת נעשתה במשטרה ,במחלקת פרט ובמחלקת
הדרכה שבאג' משאבי אנוש; בשב"ס נעשתה הביקורת ביחידה למשאבי אנוש,
ובמשרד לבט"פ באג' תכנו  ,תקצוב ובקרה .ביקורת השלמה נעשתה במשרד
האוצר.

עיקרי הממצאי
מת תנאי פרישה מיטיבי באמצעות החלת חיקוק שלא למטרה שלשמה
נקבע
זכות של הפורשי מהמשטרה ומשב"ס לתנאי הפרישה שנקבעו בחוק הגמלאות
מותנית בכ& שהתקיימו עילות הפרישה הקבועות בדברי החקיקה .חוק הגמלאות
קובע שבהגיע עובד מדינה לגיל הפרישה הקבוע בחוק ,עליו לפרוש .הסדר פרישה
המכונה "יציאה לקצבה מרצו " ,שנקבע בחוק הגמלאות ,מאפשר בנסיבות מסוימות
לעובד מדינה וכ לשוטר ולסוהר לסיי את שירותו מרצונו לפני הגיעו לגיל פרישה
באופ שיזכה אותו בקצבה שתשול רק בהגיעו לגיל הפרישה הקבוע בחוק .גיל
הפרישה של שוטרי וסוהרי הוא  ,57 55גיל הנמו& בעשר שני מזה של עובדי
המדינה.
__________________
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קציני בדרגת סג ניצב ומעלה במשטרה ובדרגת סג גונדר ומעלה בשב"ס.
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הממשלה מוסמכת לפטר עובדי מדינה וכ שוטרי וסוהרי או להפסיק את שירות
על פי סימ  15לדבר המל& במועצה על אר .ישראל  1922עד ) 1947להל סימ 15
לדבר המל&( .הממשלה אצלה את הסמכות האמורה לשרי  ,ובה השר לביטחו
הפני )להל השר לבט"פ( .הסדר זה נועד לשמש את הארגו במקרי שבה העובד
אינו מתאי לתפקידו או לצרכי ארגוניי כגו צמצומי  ,קיצוצי או רה ארגו .
בפרישה על פי הסדר זה תשול הקצבה מיד לאחר הפרישה משירות ,בהתקיי
התנאי והנסיבות הקבועי בחוק הגמלאות.
בביקורת עלה שדר& הפעולה של המשטרה ושב"ס זה שני ארוכות מאפשרת
לקציני לפרוש מיזמת לפני הגיע לגיל פרישה לפי סימ  15לדבר המל& ,א' א
על פי נסיבות פרישת יש מקו להחיל בעניינ את סעי' "יציאה לקצבה מרצו "
שבחוק הגמלאות .בעקבות הפעלת הסמכות האמורה שלא לתכלית שלשמה הוקנתה
ניתנת לקציני הפורשי הטבה חריגה ,העשויה להסתכ במאות אלפי ש"ח לקצי .
דר& פעולה זו מטילה נטל כבד על תקציב המדינה משו שהמשטרה ושב"ס מורידי
בפועל את גיל הפרישה של הקציני הפורשי .
בביקורת נמצא כי השר לבט"פ מאשר את המלצת המשטרה ושב"ס להחיל את סימ
 15לדבר המל& בלא שמשרדו מוודא שיש מקו לעשות כ .

מת תנאי פרישה מיטיבי
בדיקת מבקר המדינה העלתה כי המשטרה ושב"ס נתנו לחלק מהקציני הבכירי
שפרשו הטבות שלא עוגנו בהסדר ,וכי המשטרה ושב"ס ,בייחוד המשטרה ,נתנו
לחלק מהקציני הבכירי הטבות החורגות מהוראות ההסדר ,5כמפורט להל :
ת נ א י פ ר י ש ה ש ל א ע ו ג נ ו ב ה ס ד ר  :לחלק מקציני המשטרה הבכירי
אושרה ,נוס' על חופשת הפרישה ,חופשה בשכר מלא והוצאות נלוות למש& שלושה
עד  12חודשי  .חופשה זו כונתה חופשת "לימודי " )להל חופשת "לימודי "( א'
שהקציני לא נדרשו ללמוד בה .מכא שבפועל לא שימשה החופשה לייעודה המוצהר
והיה בכ& משו הטעיה .יצוי שחופשה זו היא הטבה שאינה מעוגנת כדי  .נוס' על
כ& ,בעת חופשת ה"לימודי " צברו הקציני ותק אשר הגדיל את מספר ימי החופשה
שלה  ,הגדיל את קצבת ולעתי א' זיכה אות בהעלאה בדרגה .ראוי לציי  ,כי
מדובר בקציני המקבלי שכר ותנאי נלווי על כל המשתמע מכ& ,בלי לעבוד
בפועל ,וכל זאת תו& עלות גבוהה לקופת המדינה.
ת נ א י פ ר י ש ה ש ע ו ג נ ו ב א ו פ ח ל ק י ב ה ס ד ר :קציני העומדי לפרוש
זכאי לסיוע במימו לימודי  .לימודי אלה נועדו לקד את השתלבות של
הקציני בחיי האזרחיי  ,וה מתקיימי לרוב בעת חופשת הפרישה .זכות זו
מקורה בהשוואת זכויות הפרישה של השוטרי והסוהרי לפורשי צה"ל לפי החלטת
הממשלה .משרד מבקר המדינה בח את הסדרי הסיוע במימו לימודי ואת אופ
יישומ במשטרה ובשב"ס והעלה את הממצאי שלהל :
__________________
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תנאי הפרישה של קציני בכירי כוללי  :חופשת פרישה )חופשת הסתגלות(; מימוש יתרת החופשה
הצבורה ,באמצעות פדיונה בכס או באמצעות ניצולה בפועל או שניה ; פדיו ימי מחלה שלא נוצלו
במסגרת השירות; סיוע במימו לימודי ; מענק פרישה חד!פעמי וקצבה חודשית.
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 .1עד אמצע שנת  2006פעלה המשטרה בנושא סיוע במימו לימודי לקראת פרישה
על פי טיוטת פקודה שלא אושרה ואשר היטיבה בכמה נושאי לעומת הפקודה
שהייתה תקפה באותה עת .כמו כ  ,סכומי הסיוע המרביי לא פורסמו בפקודות
ובנהלי אלא הופצו במכתבי ליחידות על ידי ראש מחלקת פרט.
 .2שב"ס קבע בנוהל כי אפשר לסייע במימו לימודי לקראת פרישה באמצעות
מת חופשה ,מימו הלימודי או שניה  ,אול מת חופשת לימודי לפורשי אינו
מבוסס על הוראות שבדי או על החלטות מכוח הדי  .זאת ועוד ,שב"ס לא קבע בנוהל
קריטריוני לעצ הזכאות לסיוע במימו הלימודי  ,לקביעת סכו המענק ולאופ
מת ההטבה )דהיינו מת חופשה או מענק כספי(.
מ ה ו ר א ו ת ה ה ס ד ר  :סעי' )100ב( לחוק
תנאי פרישה החורגי
הגמלאות מקנה למפכ"ל ולנציב שב"ס סמכות להורות כי תקופת השירות של הפורש
תחושב כארוכה משהייתה בפועל לעניי קביעת שיעור הקצבה החודשית .יצוי כי
הסמכות לעשות כ בעניינ של עובדי שירות המדינה נתונה בידי נציב שירות
המדינה .לש יישו הסעי' נקבעו בפקודות המשטרה ושב"ס קריטריוני המקני
לראשי הגופי האמורי סמכות להגדיל את שיעור הקצבה החודשית מטעמי
סוציאליי  ,משפחתיי או מטעמי בריאות.
נמצא כי המשטרה החילה סעי' זה כדי לעודד קציני בכירי לפרוש לפני גיל פרישה
ג בלא שהתקיימו טעמי סוציאליי  ,משפחתיי או בריאותיי המצדיקי זאת.
נוס' על כ& ,במקרי שבה הגדילה המשטרה לפורש את שיעור הקצבה החודשית
על פי סעי' זה ,נמצא שהליכי הטיפול בבקשה התבצעו שלא לפי הפקודות.

פיקוח ותיעוד
מנגנוני פיקוח נועדו לוודא שהארגו ינוהל באופ חסכוני ומועיל ולפי סדרי מינהל
תקיני כדי להבטיח שכספי ציבור שהוקצו לארגו ישמשו רק למטרותיה  .בדיקת
מבקר המדינה העלתה שתהליכי הפיקוח על תנאי הפרישה של הקציני הבכירי
במשטרה ובשב"ס לוקי בחסר ומיושמי שלא כהלכה ,כלהל :
 .1אג' החשב הכללי במשרד האוצר )להל החשכ"ל( ,שמשמש בשירות המדינה
וכ במשטרה ובשב"ס מנגנו פיקוח לעניי פרישה לגמלאות ,בודק במשטרה ובשב"ס
רק את שיעור הקצבה הנית לפורשי ולא את כלל תנאי הפרישה.
 .2לרשות השר לבט"פ עומדי מנגנוני פיקוח על תנאי פרישה של המשרתי
במשטרה ובשב"ס ,מכוח סמכויותיו בחוק וכ מתוק' אחריותו התקציבית
והמיניסטריאלית לתפקוד  .המשרד לבט"פ גיבש נהלי להפעלת סמכויות הפיקוח
של השר במישור החוקי והתקציבי .נמצא כי המשרד לא הקפיד לקבל מהמשטרה
ומשב"ס נתוני הכרחיי לצור& ביצוע הפיקוח ולא מנע חריגות מהסדרי הפרישה
שגיבשו המשטרה ושב"ס והובאו לאישורו.
 .3בחלק מהתיקי האישיי של הקציני הפורשי מהמשטרה לא נמצאו כל
המסמכי המהותיי הנוגעי לתנאי הפרישה שלה ולתהליכי קבלת ההחלטות
בעניינ  ,ולכ לא נית ללמוד על מכלול נסיבות הפרישה ועל תנאיה ואי אפשר לפקח
עליה.

תנאי פרישה של קציני בכירי במשטרת ישראל ,בשירות בתי הסוהר ובצה"ל

7

ליקויי אלה בהסדרי הפיקוח וביישומ אפשרו למשטרה ולשב"ס לגבש נהלי
והסדרי חריגי  ,לא ראויי וללא בסיס חוקי ,ובכ& הטילו נטל נוס' ,שלא כדי  ,על
אוצר המדינה.

סיכו והמלצות
למשטרה ולשב"ס מעמד מיוחד בשירות המדינה מאחר שבגי המשימות המוטלות
עליה  ,בהיות גופי ביטחוניי  ,השירות בה תובעני ושוחק במיוחד .לפיכ&
הוקנה לה בחוק ובהחלטות הממשלה הסדר פרישה מיטיב ,המשק' את הצור&
ברענו כוח האד בגופי אלה ובמת תמריצי למשרתי בה  .ההטבה באה לידי
ביטוי ,בי היתר ,במת אפשרות לפרישה מוקדמת ,אשר תנאיה טובי מאלה
הנהוגי בשירות הציבורי בכללו.
כאמור ,נוס' על ההטבות שחוק הגמלאות מקנה לקציני הפורשי מהמשטרה
ומהשב"ס ,נקבעו הסדרי ייחודיי בעניינ  .הביקורת העלתה כי המשטרה ושב"ס,
בייחוד המשטרה ,השתמשו בחיקוקי שוני  ,בייחוד בסימ  15לדבר המל& ,שלא
למטרה שלשמה נועדו .במקרי אחרי הנהיגו המשטרה ושב"ס הסדרי מיטיבי
ללא בסיס בדי או חרגו מהסדרי שנקבעו ,ובכ& הגדילו את הנטל התקציבי על קופת
המדינה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,יש לדאוג לכ& שתנאי הפרישה של המשטרה ושב"ס
יינתנו רק במסגרת ההסדרי הסטטוטוריי הקיימי  .נוס' על כ& ,ראוי שמשרד
האוצר ,המשרד לבט"פ ,המשטרה ושב"ס יפעלו יחד לגיבוש מנגנו פיקוח בלתי תלוי
על תנאי הפרישה של קציני בכירי במשטרה ובשב"ס.

♦
מבוא
 .1חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל ) 1970להל חוק הגמלאות( ,קובע
את מכלול ההוראות הנוגעות לפרישת עובדי המדינה לגמלאות וכולל הסדרי ייחודיי למגזרי
מסוימי  ,ובה שוטרי וסוהרי  .נוס $על כ ,#תנאי הפרישה של שוטרי וסוהרי בנושאי אחדי
נקבעו בהסכמי שנחתמו בי משרד האוצר ובי המשרד לביטחו הפני )להל המשרד לבט"פ(,
הממונה מהבחינה המיניסטריאלית ומהבחינה התקציבית על משטרת ישראל )להל המשטרה(
ושירות בתי הסוהר )להל שב"ס(.
בפברואר  1979החליטה הממשלה להשוות את תנאי השכר של שוטרי וסוהרי לאלה של אנשי
הקבע בצה"ל .6מכוח אותה החלטה הוקמה ועדת מעקב בהשתתפות נציגי ממשרד האוצר,
מהמשרד לבט"פ ,מהמשטרה ומשב"ס )להל ועדת המעקב( .הוועדה מתכנסת מפע לפע כדי
לבחו א לאשר ביצוע שינויי בתנאי השכר של שוטרי וסוהרי בעקבות ביצוע שינויי בשכר
__________________
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החלטת ממשלה  397מ  ,4.2.79ש .33/ההחלטה האמורה אושררה בהחלטת ממשלה 1156
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אנשי הקבע בצה"ל או כאשר מתעורר צור #לעשות שינויי בתנאי הפרישה של השוטרי
והסוהרי .
ייחודו של ההסדר שנקבע לשוטרי וסוהרי בחוק הגמלאות הוא בכ #שהוא מקנה למפקח הכללי
של המשטרה )להל המפכ"ל( ולנציב שירות בתי הסוהר )להל הנציב( את הסמכויות לעניי
פרישה לגמלאות ,המוקנות לנציב שירות המדינה כלפי עובדי המדינה.
יצוי כי הסדר הפרישה לשוטרי ולסוהרי שנקבע בחוק הגמלאות מיטיב לעומת הסדר הפרישה
של עובדי המדינה .ההטבה באה לידי ביטוי ,בי היתר ,באפשרות של ראשי הגופי להורות על
יציאה לגמלאות בגיל מוקד בעשר שני מזה של עובדי המדינה ) ,(57 55באפשרות לקבל קצבה
חודשית בשיעור גדול מהשיעור המרבי שנקבע לעובדי מדינה ) 79%לעומת  70%בשירות המדינה(,
באופ חישוב תשלו מענק הפרישה המגדיל את סכומו לעומת עובדי המדינה 7ובאפשרות לקבל
חופשת פרישה בשכר.
הסדר הפרישה המיטיב שנקבע למשרתי במשטרה ובשב"ס משק $תפיסה ולפיה על גופי אלה,
בהיות גופי ביטחוניי  ,מוטלות משימות מורכבות ותובעניות במיוחד הכרוכות בלחצי ובשעות
עבודה רבות ובלתי סדירות וגורמות לשחיקה מוגברת; כמו כ  ,רבי מהמשרתי במשטרה
ובשב"ס ,ובכלל אלה הממלאי תפקידי מטה או תפקידי הדורשי מומחיות מקצועית ייחודית
)דוגמת רופאי או מהנדסי ( ,נדרשי לעתי להפעיל את סמכויות האכיפה שלה ולתגבר את
הכוחות המבצעיי  .נוכח כל האמור לעיל ,יש צור #ברענו תדיר של כוח האד במשטרה ובשב"ס
ובמת תמריצי למשרתי בה .
בפסק די של בג") מדצמבר  82006בעתירה בה נטע כי הנהגת גיל הפרישה האחיד של השוטרי
והסוהרי  ,המוקד מזה של עובדי המדינה ,היא הפליה לרעה מטעמי גיל ,מתח בג") ביקורת על
ההסדר המיטיב שנקבע למשטרה ולשב"ס .בג") הורה למשטרה ולשב"ס לתק את הסדרי הפרישה
באופ שיאז בי הצרכי שמקור באופי השירות בה ובי הצור #להתחשב באיסור ההפליה
מחמת גיל .בנוגע להבדל בי גיל הפרישה במשטרה ובשב"ס לגיל הפרישה בשירות המדינה ,קבע
בית המשפט כי "לא הוכח שההבחנה שנקטה המדינה בי עובדיה מתחייבת מאופיי או ממהות
של כל התפקידי או המשרות המבוצעי בשב"ס ובמשטרה" .בפסק הדי הובאו בחשבו תנאי
השירות הייחודיי במשטרה ובשב"ס ,השתתפות רחבת ההיק $של המשרתי במשטרה ובשב"ס
במשימות חירו וכ היעדרה של התארגנות עובדי קיבוצית והיעדר של ארגוני עובדי בגופי
אלה .ע זאת ,נפסק כי בהסדר החדש שיקבעו המשטרה ושב"ס בעניי הפרישה לגמלאות יש
לקבוע גיל פרישה סביר ומידתי ולתת משקל ראוי לזכותו של שוטר או סוהר שלא לפרוש בגיל
מוקד מגיל הפרישה של כלל עובדי המדינה שנקבע בחוק.
 .2המשטרה ושב"ס קובעי את מדיניות בנושא הפרישה לגמלאות בהסתמ #על חוק הגמלאות,
על החלטות הממשלה ועל ההסכמי שנחתמו ע משרד האוצר ,ומסדירי את הנושא בפקודות
ונהלי  :במשטרה בפקודות המטה הארצי )להל פקודות מטא"ר( ובנוהלי אג $משאבי אנוש
)להל נוהלי אמ"ש(; ובשב"ס בפקודות נציבות בתי הסוהר ובנוהלי אג $משאבי אנוש )להל
נוהלי מש"א( .נושא פרישת של שוטרי וסוהרי נדו ג בנוהלי המשרד לבט"פ.

__________________
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שוטר הפורש יקבל מענק השווה למשכורת של חצי חודש במכפלת מספר שנות שירותו ,עד לשיעור
מרבי של  12חודשי משכורת .לעומת זאת ,עובד מדינה ,יקבל מענק רק א %פרש לפני גיל  60וסכו%
המענק שווה למשכורת של חצי חודש במכפלת מספר שנות שירותו כאשר הוא יקבל את הסכו %הנמו'
מבי( השניי :%שיעור של  12חודשי משכורת או הסכו %היוצא מהיוו( קצבה על פי נוסחה המפורטת
בחוק.
בג" 'Á‡Â ¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ·Èˆ ' 'Á‡Â ÌÂ‡· ÊÂ¯ '¯„ 10076/02 +מובא מפדאור.

תנאי פרישה של קציני %בכירי %במשטרת ישראל ,בשירות בתי הסוהר ובצה"ל
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מחלקת פרט באג $משאבי אנוש )להל אמ"ש( במטה הארצי של המשטרה )להל מטא"ר(
אחראית לטיפול בנושא פרישת של השוטרי  ,בכלל הקציני הבכירי  .9בשב"ס מטפלת בנושא
הפרישה מחלקת משאבי אנוש )להל מש"א( .נוס $על כ ,#פועלי ביחידות השונות בעלי
תפקידי שאחראי לספק מידע לפורשי  ,ובמידת הצור #לקשר בינ ובי מחלקות המטה
המטפלות בפרישה.
על פי נתוני המשטרה ,בשני  2006 2003פרשו לגמלאות  204קציני בדרגת סג ניצב ומעלה:
 108קציני בדרגת סג ניצב 59 ,בדרגת ניצב משנה 23 ,בדרגות תת ניצב 13 ,בדרגת ניצב ,ואחד
בדרגת רב ניצב .נוס $על כ 13 #קציני בכירי פורשי בשני  2007ו  :2008שמונה בדרגת תת
ניצב ,ארבעה בדרגת ניצב ואחד בדרגת רב ניצב.
על פי נתוני מש"א בשב"ס ,בשני  2006 2003פרשו לגמלאות  42קציני בדרגת סג גונדר ומעלה:
 24בדרגת סג גונדר 12 ,בדרגת גונדר משנה ,חמישה בדרגת תת גונדר ,ואחת בדרגת רב גונדר.
 .3בחודשי מאי ספטמבר  2007עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא תנאי הפרישה
שניתנו לקציני בכירי במשטרה ובשב"ס בשני ) 2006 2003להל
התקופה הנבדקת(.10
הביקורת נעשתה במסגרת בדיקה מערכתית של תנאי הפרישה של קציני בכירי במערכת
הביטחו  .בדוח זה המונח "תנאי פרישה" מציי את כלל ההטבות הניתנות לפורשי מהמשטרה
ושב"ס ע פרישת  ,ובה חופשת פרישה ,מימוש יתרת החופשה הצבורה ופדיונה ,פדיו ימי
המחלה ,סיוע במימו לימודי לקראת הפרישה ,מענק פרישה וקצבה חודשית .בביקורת נבדקו
ההסדרי שבדי באשר לתנאי הפרישה ,אופ יישומ וחריגות מה  ,באמצעות בדיקת תיקיה של
 58קציני בכירי שפרשו מהמשטרה ושישה קציני בכירי שפרשו משב"ס .11הביקורת נעשתה
במשטרה במחלקת פרט ובמחלקת הדרכה )להל מה"ד( שבאמ"ש; בשב"ס נעשתה הביקורת
במש"א; ובמשרד לבט"פ באג $תכנו  ,תקצוב ובקרה )להל את"ב( .ביקורת השלמה נעשתה
במשרד האוצר.

הבסיס החוקי לפרישה מהשירות במשטרה ובשב"ס
 .1הבסיס החוקי לסיו השירות של כלל המשרתי במשטרה ובשב"ס ,המזכה בתנאי הפרישה,
נקבע בחוק הגמלאות .זכאות זו חלה בהתקיי עילות הפרישה המצוינות בחוק הגמלאות ,בפקודת
המשטרה ]נוסח משולב[ ,התשל"א ) 1971להל פקודת המשטרה( ,בחוק המשטרה )די משמעתי,
בירור קבילות שוטרי והוראות שונות( ,התשס"ו  ,2006ובפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[,
התשל"ב ) 1971להל פקודת בתי הסוהר(.
)א( על פי חוק הגמלאות" ,דר #המל "#לפרישה מהשירות ,המזכה את הפורש בתשלו מידי של
לפי תארי #הלידה של הפורש(.
קצבת פרישה ,היא פרישה בגיל הקבוע בחוק ) 57 55שני
המפכ"ל או הנציב רשאי להוציא לגמלאות שוטר או סוהר שהגיע לגיל פרישה ושירת עשר שני
לפחות המוכרות לגמלאות )לא כולל שירות חובה בצה"ל(.12
__________________
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קצי( בכיר הוא קצי( בדרגת סג( ניצב ומעלה במשטרה ובדרגת סג( גונדר ומעלה בשב"ס.
בבדיקה נכללו ג %קציני %שהחלו בתהלי' פרישה אשר יסתיי %ע %יציאת %לגמלאות בשנת .2008
בביקורת נבדקו תיקיה %של כל הקציני %שפרשו מהמשטרה בדרגת תת ניצב ומעלה )למעט שני תיקי%
שלא הומצאו לביקורת( וכ( תיקיה %של עשרה קציני %בדרגות סג( ניצב ניצב משנה; כמו כ( נבדקו
בביקורת תיקיה %של שישה קציני %בכירי %בשב"ס ,בדרגות סג( גונדר ומעלה.
לפי חלק ב' לתוספת השנייה לחוק הגמלאות.
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כאמור ,בדצמבר  2006ד בג") בנוהל הפנימי הנהוג במשטרה ובשב"ס ולפיו סוהר או שוטר
ששירת במשטרה ובשב"ס עשר שני לפחות יפרוש או יחויב לפרוש לגמלאות בהגיעו לגיל
הפרישה לשוטר וסוהר .13בג") פסק כי הנוהל האמור אינו עומד במבח של סבירות ומידתיות
והורה למשטרה ולשב"ס לבטלו .למשטרה ולשב"ס ניתנה ארכה עד יוני  2008להיער #כראוי
לביצוע שינויי בנוהליה  ,ובייחוד לקביעת מנגנו הוצאה לגמלאות סביר ומידתי שיתבסס על
הנתוני האישיי של הפורשי ועל חלוקה כלשהי של סוגי התפקידי במשטרה ובשב"ס .בעת
הביקורת עדיי היה בתוק $הנוהל הפנימי ולפיו שוטר או סוהר יידרש לפרוש בהגיעו לגיל הפרישה
לשוטר ולסוהר.
)ב( בחוק קבועות עילות המאפשרות לשוטר או לסוהר לפרוש קוד שהגיע לגיל הקבוע בחוק:
פקודת המשטרה ופקודת בתי הסוהר מאפשרות פרישה מוקדמת בגי בריאות לקויה למי ששירתו
חמש שני לפחות המוכרות לגמלאות או למי ששירתו פחות מחמש שני ובתנאי שקיבלו דרגת
נכות בשיעור  35%שאג $השיקו של משרד הביטחו מכיר בה.
נוס $על כ ,#סעי 17 $וסעי72 $א לחוק הגמלאות 14מאפשרי "יציאה לקצבה מרצו " לשוטר או
לסוהר ,דהיינו ה מאפשרי לה לפרוש מיזמת קוד הגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק" .יציאה
לקצבה מרצו " תחול על מי ששירת  25שנה ,מה  15שנה במשטרה או בשב"ס ,הגיע לגיל פרישה
מוקדמת לשוטר או לסוהר ,15והמפכ"ל או הנציב אישר לו לפרוש .לקצי הפורש על פי סעי $זה
תשול קצבת הפרישה רק בהגיעו לגיל הפרישה הקבוע בחוק.16
 .2אשר לפיטורי שוטר או סוהר השר לביטחו הפני )להל השר לבט"פ( מוסמ" #לפטר או
להפסיק שירות" של קצי בדרגת מפקח )במשטרה( או מישר )בשב"ס( ומעלה לפני גיל פרישה.
הלי #זה נקבע בסימ  15לדבר המל #במועצה על אר) ישראל ) 1947 1922להל סימ  15לדבר
המל ,(#ולפיו הממשלה רשאית לפטר כל אד הממלא משרה ממשלתית בישראל או להפסיק את
עבודתו .הממשלה אצלה סמכות זו לשרי  ,17בה השר לבט"פ .ההלי #נקרא לעתי "פיטורי שר"
או "פיטורי בהסכמה" .פיטורי אלה יזכו את הקצי בתנאי הפרישה ,ובלבד שביו פיטוריו היה
ב  40לפחות ושירת בשירות המדינה עשר שני לפחות )לא כולל שירות חובה בצה"ל( .18במקרה
זה זכאי הקצי הפורש לקבל את קצבת הפרישה מיד ע פרישתו מהשירות ,שלא כפרישה לפי סעי$
"יציאה לקצבה מרצו " שבחוק הגמלאות.
את סמכות הפיטורי לפי סימ  15לדבר המל #יש להפעיל רק א הוחלט לפטר את העובד בשל אי
התאמתו לתפקידו או מטעמי ארגוניי כגו צמצו כולל של עובדי הארגו  ,קיצו) או רה ארגו .19
במקרי שבה נסיבות הפיטורי נכללות בסעי $ספציפי ,כגו פיטורי מהשירות בשל החלטת בית
די למשמעת ,פיטורי נכה מלחמה ,פיטורי בעת חופשת לידה יש להחילו .מכא שא הפורש
הוא שיז את הפרישה ,עליו לפרוש לפי סעי" $יציאה לקצבה מרצו " שבחוק הגמלאות ולא לפי
סימ  15לדבר המל.#
לסיכו  ,הזכאות של הפורשי מהמשטרה ומשב"ס לתנאי הפרישה שנקבעו בחוק הגמלאות מותנית
בכ #שהתקיימו עילות הפרישה הקבועות בדברי החקיקה .חוק הגמלאות קובע שעל עובד מדינה
לפרוש בהגיעו לגיל הקבוע בחוק .גיל הפרישה של שוטרי וסוהרי מוקד משל עובדי המדינה,
__________________
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בג" 'Á‡Â ¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ·Èˆ ' 'Á‡Â ÌÂ‡· ÊÂ¯ '¯„ 10076/02 +מובא מפדאור.
בהמש' יוזכר בהקשר זה סעי72 /א לחוק הגמלאות בלבד.
לפי חלק ג' לתוספת השנייה לחוק הגמלאות ,בגיל  ,50 52לפי תארי' הלידה.
זאת להבדיל מהתפטרות לפני גיל פרישה מוקדמת ,שאינה מזכה בקצבה.
חלק מהשרי %אצלו סמכות %למנכ"לי.%
סעי76 /א לחוק הגמלאות אומ +בסעי)2 /ג( לפקודת מטא"ר 07.07.02
ראו סעי 82.231 /לתקנו( שירות המדינה החל על עובדי מדינה וכ( הצעת חוק ההסדרי2006 %
מ  ,30.10.06עמ'  ,120ודברי ההסבר לה.
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וע זאת ,בנסיבות מסוימות סעיפי  17ו72א לחוק הגמלאות מאפשרי  ,בהתאמה ,לעובד מדינה
וכ לשוטר ולסוהר לסיי את שירותו מרצונו לפני הגיעו לגיל פרישה .פרישה בנסיבות אלה תזכה
את הפורש בקצבת הפרישה רק בהגיעו לגיל הפרישה .במקרי מסוימי שבה הארגו הוא שיז
את הפרישה ,היא תבוצע לפי סימ  15לדבר המל #והפורש יהיה זכאי לקצבת פרישה מיד ע
הפרישה.
השימוש בסימ  15לדבר המל
כאמור ,את סמכות הפיטורי לפי סימ  15לדבר המל #יש להפעיל רק א הוחלט לפטר את העובד
בשל אי התאמתו לתפקידו או מטעמי ארגוניי כגו צמצו כולל של עובדי הארגו  ,קיצו) או
רה ארגו  .מי שפורש לפי סימ  15לדבר המל #זוכה להטבה ,שכ הוא מקבל קצבת פרישה לפני
הגיעו לגיל פרישה ,שלא כמי שהפורש במסגרת סעי" $יציאה לקצבה מרצו " שבחוק הגמלאות
המקבל את הקצבה רק בהגיעו לגיל פרישה.
·‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜ ˙˘È¯Ù ¯˘‡Ï Ù"Ë·Ï ¯˘Ï Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÈˆÈÏÓÓ ÏÚÂÙ
Û‡Â ‰˘È¯Ù‰ ˙‡ ÂÓÊÈ˘ Ì‰ ÌÈ Èˆ˜‰ Ì‡ Û‡ ÍÏÓ‰ ¯·„Ï 15 ÔÓÈÒ ÈÙÏ ‰˘È¯Ù ÏÈ‚Ï ÂÚÈ‚‰
‡˜ÂÁ·˘ "ÔÂˆ¯Ó ‰·ˆ˜Ï ‰‡ÈˆÈ" ÛÈÚÒ ˙ÏÁ‰Ï ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˜‰·ÂÓ· Ô‰ Ì˙˘È¯Ù ˙Â·ÈÒ Ì
˙Ú Ì¯Ë· ÌÈ˘¯ÂÙÏ ‰·ˆ˜ ÈÓÂÏ˘˙· Ô¯Â˜Ó˘ - ÍÎ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏÂ„‚‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ .˙Â‡ÏÓ‚‰
.ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ÏË Ô‰ - ÌÓÂ˜Ó È‡ÏÓÓÏ ˙Â¯ÂÎ˘Ó ÈÓÂÏ˘˙·Â
הבדיקה במשטרה העלתה כי בשני  84% 2008 2003מהקציני שפוטרו באמצעות הפעלת סימ
 15פיטוריה היו לבקשת וביוזמת ולא ביזמת המשטרה או במסגרת שינויי בארגו  .א $שכל
הקציני האמורי עמדו בתנאי הפרישה הנדרשי על פי סעי72 $א לחוק הגמלאות ,המליצה
המשטרה לשר לבט"פ להוציא לגמלאות על פי סימ  15לדבר המל .#לאור #השני  ,השרי
אישרו המלצות אלה בלי שבחנו את נסיבות הפרישה לגופ  ,היות שהמשטרה לא מסרה לה מידע
זה וה א $לא דרשו לקבלו .דר #פעולה זו אינה מתיישבת ע מטרת המחוקק שחוקק את סעי72 $א
לחוק הגמלאות במיוחד לנסיבות אלה .להל יתואר אחד המקרי :
קצי בכיר פרש לגמלאות ביזמתו במאי  2005בהיותו ב  .53הקצי ביקש לפרוש פרישה מוקדמת
שישה חודשי לאחר שמונה לממלא מקו ראש אג $קהילה ומשפחה )להל אק"מ( בדרגת תק
ניצב ,כדי לנצל את זכאותו לשכר בחופשת הפרישה ולקצבת פרישה על פי דרגת התק )ניצב(
שקיבל באופ זמני מתוק $תפקידו כממלא מקו ולא על פי דרגת הכת $שלו )תת ניצב( .המשטרה
אישרה את בקשת הקצי  ,א $שלא נמצא מחלי $שיאייש את התפקיד עובר לפרישתו המוקדמת,
ובכ #היטיבה אתו ,א $שהדבר לא התיישב ע האינטרסי שלה .בהתחשב בנסיבות המקרה ,היה
ראוי שהקצי יפרוש לפי סעי72 $א לחוק הגמלאות .זאת ועוד ,אילו היה הסעי $האמור מוחל ,היה
הקצי מקבל את קצבתו רק בהגיעו לגיל פרישה ,ובכ #הייתה המשטרה חוסכת תשלו של קצבת
פרישה בשכר ניצב עבור ארבע שני  ,שהסתכ ב  1,267,728ש"ח ברוטו .לחלופי  ,הקצי היה יכול
לפרוש בהגיעו לגיל פרישה על פי דרגתו בעת הפרישה.
בתשובת המשטרה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2007נמסר כי הקצי האמור ביקש לפרוש מיד
לאחר שהובהר לו שלא ימונה לתפקיד ראש אק"מ ,וכי המש #שירותו בתפקיד סג ראש אק"מ לא
התאפשר מאחר שהוחלט לבטל את תפקידי הסגני במשטרה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,ג לפי תשובת המשטרה הקצי הוא שיז את הפרישה ,ומכא שהיה
עליו לפרוש על פי סעי72 $א לחוק הגמלאות .אשר להמש #שירותו בתפקיד סג ראש אק"מ אפשר
היה להעסיקו בתפקיד זה עד לביטולו או לפחות לבדוק אפשרות לשבצו בתפקיד אחר .משרד מבקר
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המדינה מדגיש כי מת הטבה למי שביקש לפרוש משו שלא מונה לתפקיד שחפ) בו ,על חשבו
הקופה הציבורית ,אינה ראויה ,והיא מנוגדת לנורמה שנקבעה בדי לגבי גיל הפרישה ותנאיה.
אשר לממצאי הבדיקה בשב"ס ,בביקורת נבדקו תיקיה של שישה קציני בכירי שפרשו משב"ס,
ונמצא כי שלושה מה פרשו בהגיע לגיל פרישה ואחד מה פרש מטעמי בריאות .שני הקציני
האחרי פרשו לפי סימ  15לדבר המל ,#ואחד מה הוא שיז את פרישתו המוקדמת .מאחר
שאושר לקצי לפרוש שנה לפני הגיעו לגיל פרישה שולמה לו קצבה עבור אותה שנה ,והקצבה
האמורה הסתכמה ב  306,396ש"ח ברוטו.
‰ÊÓ Ì„˜ÂÓ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ È Èˆ˜ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
˘Ì‰ ÏÚÂÙ·˘ ÍÎ· Ì‰È Èˆ˜ ÌÚ ÌÈ·ÈËÈÓ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ ,‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ¯‡˘ Ï
˙Â·ÈÒ · Ì‚ ÍÏÓ‰ ¯·„Ï 15 ÔÓÈÒ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ¯˘Ï Ì˙ˆÏÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· „ÂÚ Â˙Â‡ ÌÈÓÈ„˜Ó
˘‡Û‡Â ,"ÔÂˆ¯Ó ‰·ˆ˜Ï ‰‡ÈˆÈ‰" ÛÈÚÒ ˙‡ ÔÎÂ˙Ó Ô˜Â¯Ó ¯·„‰ .Â˙ÏÁ‰ ˙‡ ˙Â˜È„ˆÓ Ô È
‚.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ˙¯ÎÈ ‰„·Î‰Ï Ì¯Â
השר לבט"פ הנוכחי ,מר אבי דיכטר ,מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מדצמבר  2007כי
"משטרת ישראל נאלצת לעשות שימוש בסימ  15בשל צרכיה הארגוניי אשר אינ מקבלי מענה
מספיק במצב הקיי " ,וכי הנחה את היוע) המשפטי במשרדו לבחו את הסדרת השימוש בסימ זה.
המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מנובמבר  2007כי היא משתמשת בסימ  15לדבר
המל #במסגרת מדיניות של פרישה מוקדמת כבר משלהי שנות השמוני  ,וכי הדבר מחויב המציאות
נוכח מאפייני השירות הייחודיי למשטרה ,הגורמי לשחיקה מוגברת של שוטרי ולצור #תמידי
בתחלופת כוח אד וברענו שורותיה .עוד הסבירה המשטרה שהצור #בגיבוש תהלי" #הפיטורי
בהסכמה" מקורו בכ #שההסדר הקבוע בחוק הגמלאות לגבי פרישה מוקדמת" ,יציאה לקצבה
מרצו " של שוטר ,מפלה את השוטרי לעומת עובדי המדינה היות והשוטרי פורשי בגיל צעיר
יותר מעובדי המדינה הפורשי פרישה מוקדמת ,ה נותרי ללא קצבה מספר שני רב יותר.
לפיכ ,#לטענת המשטרה ,עילת פרישה זאת אינה משמשת תמרי) לפרישה מוקדמת של שוטרי .
המשטרה ציינה בתשובתה ,שככלל הדרכי לסיו השירות לפי החוקי שנהוגי כיו "אינ נותנות
מענה מספיק לצור #של הארגו והפרט כאחד" ,ולכ  ,לטענתה ,בכל מקרה של "פיטורי בהסכמה"
של שוטר העומד בתנאי שנקבעו במסגרת מדיניות המשטרה" ,מדובר במפגש רצונות של הארגו
והפרט" .המשטרה ציינה שכל מקרי הפרישה של קציני בכירי לפי סימ  15לדבר המל #שבדק
משרד מבקר המדינה עלו בקנה אחד ע האמור לעיל .עוד העירה המשטרה כי השימוש בתהלי #זה
מקובל בגופי ביטחו אחרי ובמגזרי של השירות הציבורי.
לדעת משרד מבקר המדינה ,בכ #שהמשטרה מבצעת "פיטורי בהסכמה" באמצעות סימ  15לדבר
המל #באופ המתואר לעיל ,היא נמנעת מלמלא את הוראות חוק הגמלאות ,וא $מחילה את החיקוק
שלא לתכלית שלשמה נועד תו #הטלת נטל כלכלי לא מבוטל על קופת המדינה .טענת "הקיפוח"
שמעלה המשטרה להצדקת אי השימוש בסעי" $יציאה לקצבה מרצו " אינה מוצדקת ,היות
והמחוקק הביא בחשבו את גיל הצעיר יחסית של השוטרי בעת פרישת במסגרת קביעת מכלול
תנאי הפרישה המיטיבי של השוטרי לעומת כלל עובדי המדינה .כאמור ,הטבות נוספות נקבעו
בהחלטות ממשלה .זאת ועוד ,פרישה בגיל צעיר יחסית מאפשרת לפורשי להשתב) מחדש במעגל
העבודה ולהשתכר לפרנסת  .ג א יש אמת בטענה כי כל פרישה של קצי לפני הגיעו לגיל פרישה
עולה בקנה אחד ע רצונה של המערכת לרענ את שורותיה ,אי היא בגדר העילות שהדי מכיר
בה ולש כ #נקבע גיל פרישה מוקד במיוחד ) .(57 55טענת המשטרה שג גורמי אחרי
בשירות הציבורי משתמשי בסימ  15לדבר המל #באופ דומה ,אי בה כדי להצדיק את השימוש
הגור $שהיא עושה בו .אילו סברו השר לבט"פ והמשטרה במש #השני שהדי שהיה נהוג באותה
עת לא אפשר למשטרה לרענ את שורותיה לפי צרכיה וצורכי המשרתי בה ,ראוי היה שה ייזמו
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עבודת מטה סדורה לש ביצוע שינויי חקיקה שיאפשרו להתאי את החוק לצורכיה של הארגו
והמשרתי בו.
שב"ס מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2007כי הוא מחיל את סימ  15לדבר המל#
במקרי שבה הוא סבור "שהקצי הגיע לסו $דרכו המקצועית" או בעקבות שינויי ארגוניי  .עוד
ציי שב"ס שג במקרה זה ,הבסיס לפרישתו הוא למעשה צור #ארגוני" :קצי בדרגה בכירה בעל
מעמד בארגו אינו מוותר בקלות על משכורתו ותנאיה הנלווי  ...אי המדובר בפרישה מרצו שבה
היוזמה הינה בידי הקצי להסכי לפיטוריו לאחר שהובהר לו כי הגיע לסו $דרכו המקצועית או
הפיקודית בארגו  .פיטורי אלו ה אכ מטעמי ארגוניי " .שב"ס הוסי $שא $שבמקרי אלה
תשלו הקצבה לקצי שפוטר הוא מידי ,הרי החיסכו למערכת מתבטא בצמצו זכויות הפרישה
הנקבעות לפי הוותק שהקצי עתיד היה לצבור.
משרד מבקר המדינה סבור כי פרשנותו המרחיבה של שב"ס ,ולפיה פרישה מוקדמת של קצי
בהיעדר אפשרויות לקידומו תיחשב לפרישה בשל "צור #ארגוני" ,אינה ראויה .כאמור ,המחוקק
הביא בחשבו את המאפייני המיוחדי של השירות במשטרה ובשב"ס ,והדבר בא לידי ביטוי
בהטבות שנת לקציני שפרשו משב"ס והמשטרה גיל הפרישה שלה מוקד משל עובדי
המדינה ,ניתנו לה תנאי פרישה מיטיבי וכ נקבע כי ה זכאי לפרוש פרישה מוקדמת בתנאי
מסוימי ולקבל את הקצבה בגיל הפרישה .טענת שב"ס ולפיה פרישה מוקדמת חסכונית מבחינתו
של הארגו  ,אי בה כדי להצדיק את השימוש בסימ  15לדבר המל #א הנסיבות מאפשרות את
החלתו של סעי72 $א לחוק הגמלאות ,המאפשר חיסכו רב יותר.
כמו כ ציינו המשטרה ושב"ס בתשובותיה כי השימוש שה עושי בסימ  15לדבר המל #לש
פרישה נעשה ,רובו ככולו ,במסגרת מכסות הפרישה שמאשר לה משרד האוצר על פי החלטות
הממשלה וללא חריגה מתקציב הגמלאות.
˙ÂÒÎÓ Ò"·˘ÏÂ ‰¯Ë˘ÓÏ ‰ˆ˜Ó ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰¯ËÓÏ ‡Ï˘ ÍÏÓ‰ ¯·„Ï 15 ÔÓÈÒ· ˘ÂÓÈ˘ Í¯ÂˆÏ ÔÏˆ Ï ˙ÂÈ‡˘¯ Ô‰˘ ‰ÚÓ˘Ó ÔÈ‡ ‰˘È¯ÙÏ
˘.‰‡ÂÏÓ· ÏˆÂ ˙˘ ˙·ÈÈÁÓ ‰ È‡ ‰ÒÎÓ Ï˘ ‰˙‡ˆ˜‰ ÌˆÚ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .„ÚÂ ‰Ó˘Ï
אג $השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מסר בתשובתו מנובמבר  2007למשרד מבקר המדינה כי
"להיק $הפרישה המוקדמת השפעה מהותית ה על גיל הממוצע בזרועות הביטחו וה על החבות
הפנסיונית של המדינה ...ככלל פעל משרד האוצר להעלות את גיל הפרישה" .משרד האוצר ציי
שהיות ונושא הפרישה המוקדמת הוא רב חשיבות ,בכוונתו לקיי דיו פנימי ע הגורמי הנוגעי
בדבר על מנת לבחו א נדרש לבצע שינויי בנושא.
˙Â¯È˘‰ ÁÎÂ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ È ÙÏ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈˆÂÏÈ‡· ¯ÈÎÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÏÓ‰ ¯·„Ï 15 ÔÓÈÒ ˙‡ ÂÏÈÁ‰ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ ,˙Ú· ‰· .Ì‰È˘ ‡ Ï˘ ˜ÁÂ˘‰Â È Ú·Â˙‰
˘ÌÈ¯„Ò‰‰ .ÔÎÂ˙Ó Ô˜Â¯˙‰ ˙Â‡ÏÓ‚‰ ˜ÂÁÏ ‡72 ÛÈÚÒ ÍÎ ·˜ÚÂ ,„ÚÂ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ‡Ï
.Ì‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚÂ ,ÌÈ¯Â¯· Ì‰· ÈÂ‡¯‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙Â·ÈÒ Â ÌÈÈ˜ÂÁ‰
·˙‡ ÌÊÈ˘ ‡Â‰ ÔÂ‚¯‡‰ ¯˘‡Î ˜¯ ÏÁÂÈ ÍÏÓ‰ ¯·„Ï 15 ÔÓÈÒ˘ ‡„ÂÂÏ Ì‰ÈÏÚ ˙‡Ê ˙¯‚ÒÓ
ÌÈÓÚËÓ Â‡ Â„È˜Ù˙Ï ¯ËÂÙÓ‰ Ï˘ Â˙Ó‡˙‰-È‡Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓÚËÓ ˙Ó„˜ÂÓ‰ ‰˘È¯Ù‰
‡¯‚¯˘‡Î ‰Ê ÔÓÈÒ· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡ .(ÔÂ‚¯‡-‰¯ Â‡ Ì„‡‰ ÁÂÎ· ÌÂˆÓˆ) ˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÈ Â
‡.˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ ¯Á‡ „ÁÂÈÓ ¯„Ò‰ ÔÂ„ ‰ ‰¯˜Ó· ÏÈÁ‰Ï ¯˘Ù
בפגישה ע מבקר המדינה ועובדי משרדו ,שהתקיימה ב  ,3.2.08חזרו השר לבט"פ ,המפכ"ל ונציב
שב"ס והדגישו את הצור #בניהול גמיש של כוח אד בארגוני ביטחוניי כמו משטרה ושב"ס.
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לטענת  ,הגמישות מושגת באמצעות השימוש בסימ  15לדבר המל .#נוס $על כ ,#טענו כי שימוש
דומה בסימ  15לדבר המל #נעשה בגופי נוספי בשירות המדינה .השר לבט"פ ,מר דיכטר ,הוסי$
והסביר את חשיבות הנושא למשטרה ולשב"ס ,בשל רצונו לקד את מעמד השוטרי והסוהרי ,
המשרתי את ביטחו המדינה ,ולסייע בבניית משטרה ושב"ס מודרניי  ,פעולה שקיבלה תאוצה
בתקופת כהונתו.
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÏÂ‡ ,‰Ê ÁÂ„· ˜„· ‡Ï Â˙ÂÏÏÎ· ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‡Â ‡˘Â ‰ ˙‡ Â˜„·È ,ÍÎ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈÓ¯Â‚‰Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ ÈÎ
‡˘È ,„ÚÂ ÔÓ˘Ï ˙Â¯ËÓÏ ‡Ï˘ ÍÏÓ‰ ¯·„Ï 15 ÔÓÈÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰˘Ú ÔÎ
,˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó‰ ,‰Ê ‚ÂÒÓ ˜Â˜ÈÁ· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È .ÍÎÓ ÏÂ„ÁÏ
·‡‰˜È˜Á· ÔÈ‡˘ ÌÈ¯Â·Ò ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÍÎ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ Ì‡ ˙Ú· ‰· .È ˜ÂÂ„ ÔÙÂ
.Ì‡˙‰· ‰˜È˜Á ÈÂ È˘ ÌÂÊÈÏ Ì‰ÈÏÚ ,ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ÌÏÂ‰ ‰ ÚÓ ˙ÓÈÈ˜‰

זכויותיה של הפורשי לגמלאות
 .1כאמור ,תנאי הפרישה של המשרתי במשטרה ובשב"ס טובי מאלה של עובדי המדינה
נוס $על הזכויות הניתנות לכלל עובדי המדינה ע פרישת  ,ובה הזכות לקצבת פרישה ופדיו ימי
חופשה וימי מחלה ,ניתנות למשרתי במשטרה ובשב"ס זכויות ייחודיות מענק פרישה חד פעמי
ללא קשר לגיל הפרישה ,המחושב באופ המגדיל את סכומו לעומת עובדי מדינה ,סיוע במימו
לימודי לקראת פרישה וחופשת פרישה בשכר.
תנאי הפרישה של קציני בכירי כוללי חופשת פרישה )חופשת הסתגלות( הניתנת למי ששירת
במשטרה ובשב"ס עשר שני לפחות ,ומשכה ,שנקבע לפי גילו ודרגתו של הפורש ,הוא שלושה עד
תשעה חודשי ; מימוש יתרת החופשה הצבורה ,באמצעות פדיונה בכס $או באמצעות ניצולה
בפועל או שניה ; פדיו ימי מחלה שלא נוצלו במסגרת השירות; סיוע במימו לימודי לעומדי
לפרוש כדי לאפשר לה להיער #לפרישת והקניית כלי נוספי להשתלבות בשוק האזרחי .נוס$
על כ ,#קצי הפורש מהמשטרה או משב"ס זכאי למענק פרישה חד פעמי המחושב לפי נוסחה
הקבועה בחוק הגמלאות וכ לקצבה חודשית המשולמת לו למש #כל חייו .סכו הקצבה מחושב
לפי המשכורת האחרונה הקובעת שקיבל הפורש ערב פרישתו מהשירות ולפי אמות מידה נוספות,
בה דרגת השכר שלו והוותק שלו בשירות הציבורי.
 .2לפי פקודות המשטרה ושב"ס ,תחילתו של תהלי #הפרישה בהחלטה בדבר הפרישה של
השוטר או הסוהר לגמלאות .לאחר קבלת החלטה כאמור ,הקצי ומפקדו מקיימי ריאיו ובמסגרתו
נדוני לוח הזמני של הפרישה ותנאיה .סיכו הריאיו נמסר למדור פרישה במחלקת פרט
במשטרה או מש"א בשב"ס ,והמדור קובע את מועד הפרישה הסופי בהתבסס על המלצת המפקד
ובקשת הפורש ומגיש למפכ"ל או לנציב את מסמכי הפרישה הנוגעי לעניי  ,לאישורו.
‡È‡ ˙Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÌÈ‡ÎÊ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ È˘¯ÂÙ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰Â ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ˘ Û
‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ ,È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó‰ È„·ÂÚ ˙È·¯Ó Ï˘ ‰Ï‡Ó ÌÈ·ÂË ‰˘È¯Ù
˙¯‚ÒÓ· ÂÏÏÎ ˘ ‰Ï‡ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙Â·Ë‰ ÌÈ¯ÈÎ·‰ Ì‰È Èˆ˜Ï Â ˙ Ò"·˘ Ì‚ ÌÈ˙ÚÏÂ
ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈ¯„Ò‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜È˜Á È¯·„· Â ‚ÂÚ ‡Ï˘ ˙Â·Ë‰ ÔÏÏÎ·Â ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯„Ò‰‰
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,È˜ÂÁ ÒÈÒ· ÏÎ Ô‰Ï ‰È‰ ‡Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ

תנאי פרישה של קציני %בכירי %במשטרת ישראל ,בשירות בתי הסוהר ובצה"ל
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סיוע במימו לימודי לקראת פרישה
המשטרה ושב"ס משתתפי במימו לימודי והשתלמויות של שוטרי או סוהרי העומדי לפרוש
לגמלאות .הזכות לקבל סיוע במימו הלימודי מקורה בהשוואת זכויות הפרישה של השוטרי
והסוהרי לאלה של פורשי צה"ל ,לפי החלטת הממשלה .על פי הפקודות ונוהלי המשטרה ושב"ס,
מדובר בלימודי שנועדו לסייע לקציני להשתלב בשוק העבודה שמחו) למסגרת המשטרה
ושב"ס .לרוב מדובר בלימודי המתקיימי בחופשת הפרישה או בחופשה השנתית שהפורש מנצל
בצמוד לחופשת הפרישה.
סיוע לקציני במימו לימודי ערב פרישת מהמשטרה
פקודת מטא"ר " ,07.07.05סיוע של המשטרה במימו שכר לימוד לשוטר הפורש לגימלאות" )להל
בפרק זה הפקודה( ,קובעת את התנאי המזכי שוטר הפורש לגמלאות בסיוע במימו לימודי
לקראת פרישה .על פי הפקודה ,מדור פרישה במחלקת פרט באמ"ש הוא האחראי ליישומה.
הפקודה מפרטת את הלי #הגשת הבקשה לסיוע במימו לימודי לקראת פרישה ,את אופ מימוש
ההטבה ,את תנאי הזכאות למימו הלימודי ותנאי נוספי  .בפקודה נקבע ,בי היתר ,כי בקשות
לסיוע במימו לימודי יוגשו בכתב לראש מדור פרישה ונפגעי במחלקת פרט באמ"ש ,בצירו$
קבלות מקוריות ואישור בעניי מש #הלימודי ומהות  .סכו המימו יועבר לחשבו הבנק שבו
מופקדת משכורתו של הפורש.
הפקודה פורסמה ונכנסה לתוק $ב  11.6.06והחליפה את פקודת מטא"ר " ,07.07.05סיוע במימו
לימודי לפורש לגימלאות" ,שהייתה בתוק $בי  30.12.94ל  .10.6.06יצוי שתנאי הפרישה
שנקבעו בפקודה מיטיבי בנושאי מסוימי לעומת הוראות פקודת המטא"ר הקודמת ,20ולמרות
זאת פעלה המשטרה לפי טיוטת הפקודה עוד לפני שנשלמו הליכי אישורה ולפני שנכנסה כדי
לתוק .$נמצא כי כל הפורשי שתיקיה נבדקו במסגרת הביקורת קיבלו מענקי לימודי לפי
הפקודה המתוקנת ,א $שזו פורסמה רק ביוני .2006
נוס $על כ #לא פורט בפקודה או בנוהל אמ"ש סכו הסיוע במימו הלימודי שיינת לפורשי .
הסכומי המרביי הופצו בקרב קציני אמ"ש וקציני הרווחה ביחידות המשטרה האחרות באמצעות
מכתבי של ראש מחלקת פרט מ  21.10.03ומ  .7.1.07במכתבי פורטו סכומי הסיוע המרביי ,
ששיעור  11,500 3,000ש"ח לפי דרגת הפורש.
˙Â„Â˜Ù Ï˘ ÔÁÂÎÓ ˙Â·Ë‰ Ô˙Ó ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‡˙ÂÈÂÎÊ ˙ÈÈ ˜‰ ‰ ÈÈ Ú˘ ‰„Â˜Ù· „ÂÁÈÈ·Â ,‰„Â˜Ù ÏÎ· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ .˙ÂÙ˜˙ Ô È
.Ë¯ÂÙÓÎ ˙Â¯ÎÈ ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰
המשטרה מסרה בתשובתה כי לאחר שקיבלה את ממצאי הביקורת היא עיגנה ב  13.11.07בנוהל
אמ"ש את סכומי מענק הלימודי שיקבלו הפורשי .

__________________
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בטיוטת הפקודה שנכנסה לתוק /ביוני  2006נקבע כי רמ"ח פרט רשאי לאשר סיוע במימו( לימודי%
בתקופה החורגת מהמצוי( בנוהל ,ואילו לפי הפקודה הסמכות האמורה נתונה בידי ראש אמ"ש .כמו כ(,
על פי טיוטת הפקודה ,הפורש רשאי להתחיל בלימודי %שעבור %יינת( הסיוע  18חודשי %לפני השחרור
לכל היותר ,ואילו על פי הפקודה ,הוא יכול להתחיל בלימודי %רק  12חודשי %לפני השחרור לכל
היותר.
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סיוע במימו לימודיה של קציני שב"ס ערב פרישת

זכאות של הפורשי להשתתפות במימו לימודי  ,בכלל זה השתלמויות ,מעוגנת בנוהל מש"א 03
" 5015השתלמויות סוהרי ערב פרישה" .הנוהל קובע כי הסיוע לסוהרי הפורשי לגמלאות
יינת באמצעות מימו חלקי או מלא של הוצאות לימודיה  ,או באמצעות אישור המאפשר לה
להיעדר מהעבודה מספר מסוי של שעות או של ימי כדי שיוכלו להשתת $בלימודי שמטרת
לסייע בהשתלבות "בחיי האזרחיי " .עוד קובע הנוהל כי שיעור ההשתתפות של שב"ס במימו
הלימודי אינו קבוע אלא כפו $למגבלות התקציב של שב"ס ,לאילוצי כוח אד ולהנחיות הנציב
שנקבעות מדי פע בפע  .כמו כ  ,על פי הנוהל ,סוהר המבקש לקבל מימו חלקי או מלא של
קורסי לקראת פרישתו נדרש להגיש בקשה מתאימה לראש יחידת הרווחה בצירו $אישורי
מתאימי וקבלות .א יאושר מת המענק למימו הקורסי  ,ישול המענק לפורש באמצעות
משכורתו.
שב"ס הבהיר למשרד מבקר המדינה בספטמבר  2007כי נציב שב"ס נוהג לאשר מת מענקי
בסכומי של  4,000 2,000ש"ח לפורש ,בכפו $לאילוצי תקציבו .עוד נמסר כי סכומו המרבי של
מענק הלימודי הנית לפורש הוא כסכומו של שכר לימוד של שנה במוסד אקדמי.
נמצא כי חמישה מששת קציני שב"ס הפורשי שתיקיה נבדקו קיבלו מענק למימו לימודי
לקראת פרישה בסכו של  6,045 3,000ש"ח .סכומו של מענק הלימודי הממוצע שנית לפורשי
היה  4,232ש"ח.
˜ ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ,ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙Â‡ÎÊ‰ ÌˆÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Ô˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÙÒÎ ˜ ÚÓ Ô˙Ó Â‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ Í¯ÂˆÏ ‰˘ÙÂÁ Ô˙Ó Â ÈÈ‰„) ‰·Ë‰‰ Ô˙Ó ÔÙÂ‡Â
˙„¯˘Ó ˙Ú„Ï .˘‡¯Ó ÌÈÚÂ„È ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÈÙÏ ÌÈÚ·˜ Ì È‡ ‰Ï‡ ÏÎ - (˙¯ÂÎ˘ÓÏ ˙ÙÒÂ
ÔÙÂ‡· ,·Èˆ ‰ È„È ÏÚ ˙Ï·˜˙Ó ‡˘Â · ‰ËÏÁ‰‰˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
˘¯Ò"·˘˘ ÈÂ‡¯ .‰ËÏÁ‰‰ ÒÈÒ·· Â„ÓÚ ¯˘‡ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï ¯˘‡· ˙ÂÙÈ˜˘ ‡ÏÏÂ È˙Â¯È
ÔÂÁ·Ï ¯˘Ù‡È ¯·„‰ .Ì˙˘È¯Ù ·¯Ú ÂÈ Èˆ˜ Ï˘ Ì‰È„ÂÓÈÏ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ Ú·˜È
‡˙ ‡Ì‰È„Úˆ ˙‡ ÏÎÏÎÏ Ì‰Ï ÚÈÈÒÈ˘ ıÂÁ Ú„È ÌÈ˘¯ÂÙÏ ‰ ˜ÈÂ ÏÚÂÙ· ÌÈÙÒÎ‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ
·.Ì‰È„ÂÓÈÏÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ
בתשובתו של שב"ס למשרד מבקר המדינה נמסר כי תקרת ההשתתפות במימו לימודי לא נקבעת
מראש כיוו שהיא נקבעת לפי מגבלות התקציב של שב"ס .לכ לפני הפרישה מובהר לכל פורש מה
היא תקרת ההשתתפות הכספית באותה שנה ,כדי שיוכל לכלכל את צעדיו .ע זאת ,שב"ס הודיע
למשרד מבקר המדינה כי עמדת הביקורת התקבלה וכי תפורס הטבלה המפרטת את תקרת
הסכומי .

חופשה בתשלו לקראת פרישה
בעקבות החלטת ממשלה ביולי  1996צומצמו עלויות תשלומי הגמלאות ותנאי נלווי לפורשי
במשטרה ובשב"ס ,ובכלל זה קוצרה חופשת הפרישה ,וכיו קציני הפורשי זכאי לקבל חופשת
פרישה של שלושה עד תשעה חודשי על פי דרגת  .א $על פי כ  ,לחלק מקציני המשטרה הבכירי
אושרה ,נוס $על חופשת הפרישה ,חופשה בשכר מלא והוצאות נלוות למש #שלושה עד 12
חופשת "לימודי "( א$
חודשי  ,שלא כדי  .חופשה זו כונתה חופשת "לימודי " )להל
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שהקציני לא נדרשו ללמוד בה .מכא שבפועל לא שימשה החופשה לייעודה המוצהר והיה בכ#
משו הטעיה.
,ÌÈ„ÂÓÈÏ ÔÂÓÈÓ· ÚÂÈÒÎ ‡Ï˘ ,"ÌÈ„ÂÓÈÏ" ˙˘ÙÂÁ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰· Â‡ ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰· ,˜ÂÁ· ˙ ‚ÂÚÓ ‰ È‡˘ ‰·Ë‰ ‡È‰

אישור חופשת "לימודי " במשטרה
בבדיקה נמצא כי  16%מהקציני שתיקיה נבדקו קיבלו אישור חופשת "לימודי " .להל יתוארו
שניי מהמקרי האמורי :
 .1קצי בכיר פרש לגמלאות באוגוסט  2005לפי סימ  15לדבר המל .#הקצי ביקש חופשת
"לימודי " של שנה לצור #התמחות במשפטי  ,והמפכ"ל אישר את בקשתו .יצוי כי ראש מחלקת
ארגו  ,תקינה ובקרה באת"ב שבמשרד לבט"פ כתב לעוזר הבכיר לשר לבט"פ שמת אישור
להיעדרות למטרת התמחות נעשה שלא לפי פקודת מטא"ר  07.07.05שעניינה סיוע במימו לימודי
לפורש לגמלאות ושלא לפי פקודת מטא"ר  10.04.05שעניינה זכאות להגשת בקשה להתמחות.
הכותב הדגיש כי במת האישורי האמורי כרוכות הוצאות כספיות ניכרות ,וכי יש חשש שהדבר
הוא בבחינת תקדי שיחייב את המשטרה לתת אישורי כאלה לקציני נוספי שעדיי לא פרשו
לגמלאות .ע זאת ,ראש מחלקת ארגו תקינה ובקרה טע כי אי מנוס אלא לכבד את ההחלטה
שסוכמה ע הקצי ולפיה יינת האישור האמור )וכ החלטות דומות שסוכמו ע קציני אחרי ,
ששמ צוי בתכתובת( מאחר שייתכ שהשר הקוד אישר זאת .סופו של דבר ,אושרה החופשה
למרות ההסתייגויות וללא אישור בדי  .עלותה של חופשת "הלימודי " של הקצי לקופת המדינה
הסתכמה בס #של כ  300,000ש"ח ברוטו )נוס $על תנאי נלווי (.
 .2מועד פרישתו המתוכנ של קצי בכיר מסוי הוא  ,31.8.08ופרישתו אושרה לפי סימ 15
לדבר המל .#הקצי ביקש חופשת "לימודי " של שישה חודשי  ,והשר לבט"פ אישר את בקשתו.
יצוי כי לפי מכתבו של הקצי מ  10.4.07שנמצא בתיקו האישי במשרד לבט"פ ,התחייב כלפיו
השר לבט"פ לשעבר ,צחי הנגבי ,שא יפרוש לפני הגיעו לגיל ) 50כפי שאכ קרה בפועל( ,הרי
שבפרק הזמ שבי מועד פרישתו ובי יו הולדתו ה  ,50בפברואר  ,2010ישהה הקצי בחופשת
"לימודי " על חשבו המשטרה .עלותה של חופשת "הלימודי " של הקצי לקופת המדינה תסתכ
בס #של כ  210,000ש"ח ברוטו )נוס $על תנאי נלווי (.
בתשובתו מדצמבר  2007טע השר לבט"פ שמקובלי עליו ממצאי הביקורת ולפיה אי לתת
לקציני פורשי חופשת "לימודי " .אשר למקרה השני המפורט לעיל הסביר השר לבט"פ
שההחלטה לאפשר את יציאתו של הקצי הבכיר לחופשת "לימודי " של שישה חודשי נבעה
"מהרצו לפתור בעיה שסוכמה ע הקצי עוד טר כניסתו לתפקידו" .בעיה זו מקורה בכ#
שבהתחשב בתפקידו ובדרגתו של הקצי  ,לא נית היה לשבצו בתפקיד אחר ,ולכ הקצי נאל)
לפרוש קוד הגיעו לגיל  50בלי שמיצה את הזכויות לפרישה מוקדמת .מכיוו שכ ,#ומכוח הבטחה
של שר קוד  ,אישר לו השר לבט"פ יציאה לחופשת "לימודי ".
השר לשעבר ,ח"כ צחי הנגבי ,מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מדצמבר  2007כי אי לו
הערות בעניי .
משרד מבקר המדינה סבור שלא הייתה כל הצדקה לתת לקצי הטבה נוספת נוס $על עצ הפרישה
בגיל צעיר ועל ההטבות הנוספות שקיבל .לעניי זה יודגש כי השר לבט"פ אינו מוסמ #לאשר לקצי
בכיר במועד מינויו לתפקיד תנאי פרישה חריגי  ,קל וחומר כאשר עסקינ בהטבה שאי לה כל בסיס
חוקי.
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המשטרה הסבירה בתשובתה מנובמבר  2007כי חופשת "לימודי " היא "כלי ניהולי" המשמש
תמרי) לסיו שירות בנסיבות של "העדר שיבו) ,או העדר אופק שירות ,בה נוצר צור #להביא
לסיו שירות בהסכמה באופ מיידי" .עוד מסרה המשטרה כי המפכ"ל הנוכחי החליט כי אי מקו
לאשר בעתיד חופשות מסוג זה .ע זאת ראוי לציי כי בפגישה שהתקיימה ע מבקר המדינה
בפברואר  ,2008עמד המפכ"ל על חשיבות האפשרות לאשר חופשת לימודי ככלי ניהול תו#
הגבלת השימוש בו למקרי חריגי .
,ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ .È˜ÂÁ ÒÈÒ· ‡ÏÏ "ÈÏÂ‰È ÈÏÎ"· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ÌÈÚËÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„Â·ÚÏ ÈÏ·Ó ,ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈÂÂÏ ÌÈ‡ ˙Â ¯Î˘ ÌÈÏ·˜Ó‰ ÌÈ Èˆ˜· ¯·Â„Ó ÈÎ
·.‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï ‰‰Â·‚ ˙ÂÏÚ ÍÂ˙ ˙‡Ê ÏÎÂ ,ÏÚÂÙ

אישור חופשת "לימודי " בשב"ס
כאמור ,מת חופשת ה"לימודי " ,להבדיל מסיוע במימו לימודי  ,היא הטבה לפורשי שאינה
מעוגנת בדי  .למרות זאת נקבע בנוהל מש"א  5015 03של שב"ס כי סיוע במימו לימודי לקראת
פרישה יינת באמצעות היעדרות מהעבודה במקו מימו כספי או נוס $על המימו הכספי.
נמצא כי אחד מששת הקציני הפורשי שתיקיה נבדקו יצא לחופשת "לימודי " של חודשיי
לפני שיצא לחופשה שנתית הצמודה לחופשת הפרישה ,ונוס $על כ #קיבל מענק לימודי בס#
 4,065ש"ח.
בתשובתו של שב"ס למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2007נאמר כי "חופשת לימודי הינה נוהג
המקובל בכוחות הביטחו  ...ובמסגרת זו זכה ג הקצי  ...לחופשת לימודי בת חודשיי  .יציאתו
לחופשת לימודי לא חרגה מהאמור בנוהל".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2008מסר שב"ס כי בימי אלה הופצה טיוטה אחרונה של
נוהל העוסק בטיפול בסוהר הפורש לגמלאות .בי היתר ,הוסדרה בנוהל סמכותו של נציב שב"ס
לאשר לימודי ג בפטור משעות/ימי עבודה במקרי שימצא לנכו  .הטבה זו בנוהל ,מסתמכת על
חוות דעת היוע) המשפטי של שב"ס הקובעת כי יציאה ללימודי בפטור מתפקיד ,ג א היא
בסמו #למועד פרישה אינה בלתי חוקית ונסמכת על כללי הנהוגי בעניי זה בצה"ל.
משרד מבקר המדינה מטעי כי על פי נוהלי צה"ל ,חופשה ייעודית לש יציאה ללימודי לקראת
פרישה נוס $על חופשת הפרישה ,ניתנת לש השלמת תואר ראשו בלבד )ראו פרק "לימודי
במהל #הפרישה" בדוח פרישת קציני בכירי בצה"ל( .ברי כי נהלי אלה לא יכולי להוות בסיס
למת חופשה לש יציאה ללימודי שאינ לצור #השלמת תואר ראשו  ,כגו השתלמויות שניתנו
בשב"ס.
יתרה מכ ,#כאמור לעיל ,השר לבט"פ הודיע למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי הוחלט שלא
לאפשר עוד חופשת לימודי בצמוד לחופשת הפרישה.
ÚÂÈÒÓ ÏÈ„·‰Ï ,"ÌÈ„ÂÓÈÏ"‰ ˙˘ÙÂÁ Ô˙Ó˘ ˙ÂÈ‰Â ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙‡Ê ¯Â‡Ï
·˙ÂÎÓÒ ˙‡ Ï‰Â · Ô‚ÚÏ ÔÈ‡ ,ÔÈ„· ˙ ‚ÂÚÓ ‰ È‡˘ ÌÈ˘¯ÂÙÏ ‰·Ë‰ ‡È‰ ,ÌÈ„ÂÓÈÏ ÔÂÓÈÓ
ˆ.‰˘È¯Ù‰ ˙˘ÙÂÁ ÏÚ ÛÒÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ Í¯ÂˆÏ ‰˘ÙÂÁ Ô˙ÈÏ Ò"·˘ ·È
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‰¯Ë˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ Èˆ˜Ï "ÌÈ„ÂÓÈÏ"‰ ˙˘ÙÂÁ ¯Â˘È‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰Ï˙Ó‡· È˙ÂÎ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ‰˘È¯Ù‰ ˙˘ÙÂÁ ˙Î¯‡‰ Â¯˜ÈÚ· ‡Â‰ ,‰¯Ë˘Ó· Ë¯Ù·Â ,Ò"·˘·Â
˘˙˘ÙÂÁ ˙‡ ¯ˆ˜Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ‡ÏÓÏÓ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÂÚ Ó ‰Ê ÔÙÂ‡· ."ÌÈ„ÂÓÈÏ" Ï
.‰˘È¯Ù· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· ‰Ï·˜˙‰˘ ,‰˘È¯Ù‰
‰¯Ë˘Ó· ÔÈˆ˜ Ï˘ Â˙Â¯È˘ ˙ÙÂ˜˙ ˙Î¯‡‰ ‰ÚÓ˘Ó "ÌÈ„ÂÓÈÏ"‰ ˙˘ÙÂÁÏ ‰‡ÈˆÈ ,ÂÊÓ ‰¯˙È
˙‡Â ‰˘ÙÂÁ‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚Ó ¯˘‡ ÛÒÂ ˜˙Â ˙¯È·ˆ ˙¯˘Ù‡Ó ‡È‰ ÍÎ·Â ,Ò"·˘·Â
ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .‰‚¯„ ˙‡ÏÚ‰· ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ˙‡ ‰ÎÊÓ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ,Ì‰Ï È‡ÎÊ ÔÈˆ˜‰˘ ‰·ˆ˜‰
,ÏÚÂÙ· „Â·ÚÏ ÈÏ· ,ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈÂÂÏ ÌÈ‡ ˙Â ¯Î˘ ÌÈÏ·˜Ó‰ ÌÈ Èˆ˜· ¯·Â„Ó
‰˘È¯Ù È ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ì‰È Ù· ˙„ÓÂÚ ¯˘‡Î ‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï ‰‰Â·‚ ˙ÂÏÚ ÍÂ˙ ˙‡Ê ÏÎÂ
.˙Â¯È˘‰ ÍÏ‰Ó· Ì˙·ÂËÏ Â¯·ˆ ˘ ˙È˙ ˘‰ ‰˘ÙÂÁ‰ ÈÓÈ ˙‡ Ïˆ Ï

קביעת שיעור קצבת הפרישה
חוק הגמלאות קובע כי שיעור קצבת הפרישה החודשית יהיה מכפלה של  2%מהמשכורת הקובעת
בשנות השירות שהוכרו לעניי הגמלאות .על פי החוק ,קצבת הפרישה המרבית שתשול לפורש
תהיה  70%ממשכורתו הקובעת .החוק קובע כי שוטר או סוהר שבמניי תקופת שירותו כלולה ג
תקופת שירות חובה בצה"ל זכאי לקצבה ששיעורה גדול מ  70%עבור שני אלה.
לפי סעיפי )100א( ו )100ב( לחוק הגמלאות ,נציב שירות המדינה מוסמ #להורות כי תקופת
השירות של הפורש ,כולה או מקצתה ,תחושב כארוכה משהייתה בפועל .סמכות זו הוקנתה לראשי
המשטרה ושב"ס בפרק ה' לחוק הגימלאות.
באפריל  2000קבעו המפכ"ל והנציב אמות מידה להגדלת קצבה על פי סעי)100 $ב( לחוק
הגמלאות ,המבוססי על השיקולי המנחי את נציבות שירות המדינה )להל נש"מ( כמפורט
בתקנו שירות המדינה .21אמות מידה אלה עוגנו ב  30.12.02בפקודות המשטרה ושב"ס העוסקות
בהגדלת קצבת השירות .על פי החלטת הממשלה והפקודות ,המפכ"ל או הנציב רשאי להורות על
הגדלת קצבה ובלבד שהתקיימו שני תנאי  (1) :הפורש שירת חמש שני במשטרה או בשב"ס
ולחלופי קיבל דרגת נכות של  35%שמשרד הביטחו מכיר בה (2) .הוועדה להגדלת מספר שנות
שירות )להל וועדת ההגדלות( המליצה להארי #את תקופת השירות לעניי חישוב הקצבה
מטעמי סוציאליי )כגו הבטחת רמת מחיה מינימלית לפורש הסובל ממצוקה כלכלית(,
משפחתיי )כגו תמיכה בפורש שהוא הורה שכול( או מטעמי בריאות )כגו סיוע לפורש שהוא או
ב זוגו לוקי בבריאות (.
במשטרה ,תהלי #הטיפול בהגדלת הקצבה תחילתו בהגשת בקשה לוועדת ההגדלות .הוועדה בוחנת
את הטעמי להארכת תקופת השירות לעניי חישוב הקצבה שפורטו בבקשה ומעריכה א צפוי
שהפורש יזדקק לתמיכה כלכלית לאחר פרישתו וממליצה א לאשר את ההגדלה .הוועדה אמורה
להחליט א להארי #את תקופות השירות לעניי חישוב הקצבה ולקבוע את שיעורי ההארכה
הרצויי על פי אמות מידה אחידות .המלצות הוועדה מוגשות למפכ"ל ,והוא בוח אות ומחליט
לפיה א לאשר את הבקשה א לאו.

__________________
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הודעה מס' לז 42/של נציבות שירות המדינה  19.4.1977לעניי( סעיפי 85.14 %עד  85.17לתקנו( שירות
המדינה.
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˙Â¯È˘‰ ÔÓ ÌÈ Èˆ˜ ¯¯Á˘Ï Í¯Âˆ ˘È˘Î ‰Ê ÛÈÚÒ ‰ÏÈÁÓ ‡È‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰¯Ë˘Ó· ‰˜È„·‰
˙‡ Ì‚ ‰ÏÈÁÓ ‰¯Ë˘Ó‰˘ Ô‡ÎÓ .‰„Â˜Ù· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÓÚË‰Ó ‡ÏÂ ÌÈÈ Â‚¯‡ ÌÈÓÚËÓ
ÌÈ‡ ˙· ˘Â¯ÙÏ ÌÈ Èˆ˜Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ,Â„ÂÚÈÈ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ˙Â‡ÏÓ‚‰ ˜ÂÁÏ (·)100 ÛÈÚÒ
ÂÏ·È˜˘ ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ÌÈ Èˆ˜‰ Ï˘ Ì‰È˜È˙· ÈÎ ‰¯Ë˘Ó· ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ .ÌÈ·ÈËÈÓ
ÌÈ Èˆ˜‰˘ ÍÎÏ ‰Èˆ˜È„ È‡ ‰‡ˆÓ ‡Ï ˙Â‡ÏÓ‚‰ ˜ÂÁÏ (·)100 ÛÈÚÒ ÁÂÎÓ ‰·ˆ˜ ˙Ï„‚‰
„Á‡ ÏÎ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ .Ì ÈÈ Ú· ‰ „ ˙ÂÏ„‚‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÍÎÏ Â‡ ‰·ˆ˜ ˙Ï„‚‰Ï ‰˘˜· Â˘È‚‰
.3% Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰·ˆ˜ ˙Ï„‚‰ Ï·È˜ Ì‰Ó
בתשובותיה של המשטרה והשר לבט"פ למשרד מבקר המדינה נמסר כי השימוש שעושה המפכ"ל
בסמכותו להגדלת הקצבה לפי סעי)100 $ב( לחוק הגמלאות הוא במסגרת תכניות "עידוד פרישה"
שאישר משרד האוצר .המשטרה הוסיפה לגבי מקרי פרטניי שלא נכללו בתכניות "עידוד פרישה"
שאישר משרד האוצר ,כי "השימוש בסמכות המפכ"ל להגדיל קצבה כ'עידוד פרישה' במקרי
ספציפיי  ,הופעלה במשורה בענייני של קציני בכירי  ,וכאשר היה אינטרס ארגוני לסיי
שירות בשל היעדר שיבו) והיעדר אופק קידו ".
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ÛÈÚÒ· ‰ÚÂ·˜‰ ‰·ˆ˜‰ ˙Ï„‚‰ ,ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÈÙ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜„ˆÂÓ ¯·„‰˘Î ˜¯ ˙Â‡ÏÓ‚Ï ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ÌÈ Èˆ˜Ï ÚÈÈÒÏ ‰„ÚÂ ˙Â‡ÏÓ‚‰ ˜ÂÁÏ (·)100
ÍÎ· ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰‚‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ÍÎÈÙÏ .˙Â‡È¯· ÈÓÚËÓ Â‡ ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó ,ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈÓÚËÓ
˘‰˘È¯Ù „Â„ÈÚ È¯„Ò‰ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ ."È Â‚¯‡ Í¯Âˆ" ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ÌÈÓÚËÓ ‰Ê ÛÈÚÒ ‰ÏÈÁ‰
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ˙‡ ÂÏ·È˜Â ˙Â˜‰·ÂÓ ˙ÂÈ Â‚¯‡ ˙Â¯ËÓÏ Â„ÚÂ ˘ ÌÈÈÂÏ‚Â ÌÈÈÏÏÎ
˜·‰˘È¯Ù È¯„Ò‰ Ï˘ Ì˙ÚÈ·˜ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï È„Î Ì‰· ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,ÔÙÂ„ È‡ˆÂÈ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈÚ
.„ÚÂ ‰Ó˘Ï ¯˘‡ ‰¯ËÓÏ ‡Ï˘ ˜ÂÁ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜ Ï˘ ÌÈÈ Ë¯Ù
בבדיקה שנעשתה בשב"ס לא נמצאו ממצאי חריגי בנושא זה.

פיקוח ותיעוד
 .1מנגנוני פיקוח נועדו לוודא שהארגו ינוהל באופ יעיל ,חסכוני ומועיל וכ להבטיח כי
מדיניותו תיוש ומטרותיו יושגו .חשיבות הפיקוח בשירות הציבורי נובעת ג מהעיקרו ולפיו
עובדי ציבור ה נאמניו של הציבור ולכ עליה להבטיח שכספי ציבור לא יבוזבזו.
Ò"·˘·Â ‰¯Ë˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ Èˆ˜‰ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎÈÏ‰˙˘ ‡ˆÓ .2
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,‰ÎÏ‰Î ‡Ï˘ ÌÈÓ˘ÂÈÓÂ ¯ÒÁ· ÌÈ˜ÂÏ
בחינת סדרי הבקרה בנושא הפרישה מלמדת כי המחוקק מצא לנכו להסדיר נושא זה באמצעות
הנהגת מנגנוני כלהל :
__________________
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תכנית עידוד פרישה מתבצעת אחת לכמה שני ,%בשיתו /משרד האוצר והמשטרה או שב"ס לפי העניי(,
ומטרתה לצמצ %תקינה ותקציבי .%במסגרת התכניות השונות שננקטו במש' השני ,%ניתנו לפורשי%
הטבות שונות על מנת להמריצ %לפרוש לפני גיל פרישה.

תנאי פרישה של קציני %בכירי %במשטרת ישראל ,בשירות בתי הסוהר ובצה"ל
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)א( נש"מ היא גו $מטה המופקד על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי המינהל ומשאבי האנוש,
והיא בוחנת את תנאי הפרישה של כל עובדי שירות המדינה וקובעת א לאשר א לאו.
)ב( משרד האוצר מפקח ,מכוח סעי 29 $לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ) 1985להל חוק
יסודות התקציב( ,על ארגוני שאינ נכללי במסגרת שירות המדינה א #מתוקצבי או נתמכי על
ידי המדינה ,כגו רשות מקומית או חברה ממשלתית .23הפיקוח האמור מתבצע באמצעות מנגנוני
הבקרה והדיווח הקבועי בחוק זה ,24ובכלל המנגנוני הבודקי את תנאי הפרישה של עובדי
הארגוני שקבעו הארגוני עצמ .
‡Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙ ˙‡ ˙¯˘‡Ó ‡ÏÂ ˙ ÁÂ· ‡Ï Ó"˘ ,˙Â‡ÏÓ‚‰ ˜ÂÁ ÈÙÏÂ ˙ÂÈ‰ ÌÏÂ
˘ÔÎÏÂ ·ˆ˜Â˙Ó Â‡ ÍÓ˙ ÛÂ‚Î ˙Â¯„‚ÂÓ Ô È‡ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÔÂÂÈÎÓÂ ,ÌÈ¯‰ÂÒÂ ÌÈ¯ËÂ
‚Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙ ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ÁÂÎÓ Á˜ÙÓ Â È‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ì
.ÌÈ¯‰ÂÒ‰Â ÌÈ¯ËÂ˘‰ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙ ÏÚ È ÂˆÈÁ ÁÂ˜ÈÙ ÏÎ ÔÈ‡ ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ È¯‰ - Ô‰È„·ÂÚ
)ג( מתוק $תפקידו של משרד האוצר ומעורבותו בגיבוש הסכמי השכר והפרישה של המשטרה
ושב"ס ,הוא עושה ,באמצעות יחידה לביקורת פנימית באג $החשב הכללי )להל החשכ"ל(
במשרד האוצר ,ביקורת בחשבויות של המשטרה ושב"ס.
‡ÏÚ ÛÒÂ .‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ ÈÙÏ ,ÌÈ ˘ ‰ÓÎÏ ˙Á‡ ˜¯ ˙ÚˆÂ·Ó ÂÊ ˙¯Â˜È· ÌÏÂ
·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ ,˙Â‡ÏÓ‚‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙„ÈÁÈ ˙ÂÚˆÓ‡· ,˜„Â· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ,ÍÎ
.25‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙ ÏÏÎ ˙‡ ‡Ï Í‡ „·Ï· ‰·ˆ˜‰ ¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ÈËÓ˙È¯‡‰
‰¯Ë˘Ó· ‰˘È¯Ù‰ ÈÓÎÒ‰ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ˙ÂÚÈ·˜· Á˜ÙÓ Â È‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ‡ˆÓ
ÔÈˆ˜Â ÔÈˆ˜ ÏÎ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙ ÏÏÎ ÌÈ˜„· ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· ,ÂÊÓ ‰¯˙È .Ò"·˘·Â
‰˘È¯Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ‰ÈÂÏ˙ È˙Ï· ‰¯˜· ˙Úˆ·˙Ó ‡Ï ÏÚÂÙ·˘ Ô‡ÎÓ .˙Â‡ÏÓ‚Ï ˘¯ÂÙ‰
.Ò"·˘·Â ‰¯Ë˘Ó· ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙Â‡ÏÓ‚Ï
אג $השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2007כי
"לו הסמכות והאחריות לקבוע את המדיניות בנוגע לתנאי הפרישה ולסכ את פרטיה ע גופי
מערכת הביטחו תו #קביעת פרמטרי וקריטריוני ברורי  .בר  ,אי בכוונתו או ביכולתו של אג$
השכר לאשר כל מקרה פרטני של פרישה ותנאי פרישה ...האחריות על נושא זה מוטלת על חשבות
המשטרה והמשרד לביטחו פני בעוד על הנהלות הגופי לפנות לאג $השכר בבקשה לאשר
מקרי חריגי בלבד" .ע זאת ציי האג $כי בכוונתו לפעול להכנת נוהל ולפיו נתוני מצרפיי
באשר לתנאי הפרישה שאושרו יימסרו באופ שוט $למשרד האוצר ,כדי שהמשרד יוכל לפקח
עליה ולוודא שה עולי בקנה אחד ע העקרונות שנקבעו בסיכומי בי המשרדי .
 .3באשר לפיקוח שמבצעי השר לבט"פ והמשרד לבט"פ על תנאי הפרישה של המשרתי
במשטרה ובשב"ס :לרשות השר לבט"פ עומדי מנגנוני פיקוח על המשטרה ושב"ס מכוח
סמכויותיו בחוק וכ מתוק $אחריותו התקציבית והמיניסטריאלית לתפקוד המשטרה ושב"ס.
__________________
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"גו /מתוקצב" תאגיד ,רשות מקומית ,מועצה דתית ,בנק ישראל ,חברה ממשלתית וחברה עירונית.
"גו /נתמ'" תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרי( או בעקיפי( ,ושר האוצר קבע בהודעה
ברשומות כי מדובר בגו /נתמ' לעניי( חוק זה.
ראו פרק ה' לחוק יסודות התקציב לעניי( מנגנו( הפיקוח וחובת הדיווח.
ראו את הפרק "משרד האוצר מינהלת הגמלאות" ,עמ' .173
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)א( לפי פקודת המשטרה ופקודת בתי הסוהר ,השר לבט"פ מוסמ ,#בי היתר ,להשעות שוטר
שמתקיימת חקירה נגדו ולפטר או להפסיק את השירות של קציני בכירי במשטרה ובשב"ס לפי
סימ  15לדבר המל .#לפי הפקודות האמורות עילות אחרות לסיו שירות של שוטרי או קציני
במשטרה ובשב"ס אינ דורשות את אישורו.
נוהל המשרד לבט"פ מס'  02.1.01עוסק בגיוס ,במינוי ,בהעלאה בדרגה ובפרישה של קציני
בכירי )להל נוהל המשרד( .על פי הנוהל ,לא יפרוש קצי בכיר פרישה מוקדמת משירות
במשטרה או בשב"ס אלא לאחר שהשר החליט על כ #בעקבות בחינת של המלצות המפכ"ל והנציב
שהוצגו לפניו .את האישור יש לקבל לפני יציאתו של הקצי לחופשה לקראת פרישה ולהודיע לקצי
שההסדרי שסוכמו עמו מותני באישור השר .נוהל המשרד קובע שעל ההמלצה להיות מנומקת
ולכלול את כל הנתוני הנוגעי לקצי ובה דרגתו ,תפקידו האחרו  ,דרגת התק של תפקידו
האחרו  ,ותק הקצי בשירות ,גילו ,התפקידי שמילא בעת שירותו ותנאי הפרישה המוצעי לו,
לרבות מועדי יציאתו לחופשה צבורה ולחופשת פרישה ,סיכו פרישה ותנאיה .כמו כ מפרט הנוהל
את תהליכי הבדיקה של הבקשה שמבצעי מחלקת את"ב והמנכ"ל לצור #הגשת המלצותיה לשר.
˙Ó„˜ÂÓ ‰˘È¯ÙÏ ‰ˆÏÓ‰‰ È˜ÂÓÈ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ ‡Ï Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.Ï‰Â · ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ˘¯ÂÙ‰ ÔÈˆ˜Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÏÎ ˙‡ Ù"Ë·Ï „¯˘ÓÏ ÌÈ‡ÈˆÓÓ Ì È‡Â
·,ÂÏÈ‚ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ‰„ÈÁ‡ ˙ ÂÎ˙Ó· ·˙ÎÓ Ù"Ë·Ï „¯˘ÓÏ ÌÈ¯ÒÂÓ ·Èˆ ‰ Â‡ Ï"ÎÙÓ‰ ÏÚÂÙ
„¯‚˙‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · .Â¯Â¯Á˘ ÍÈ¯‡˙ ˙‡Â ÌÈ Â¯Á‡‰ ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ,˘¯ÂÙ‰ Ï˘ Â˜˙ÂÂ Â
È‡ ˙ ÔÈÈ Ú· ¯·„ ÌÈÚ„ÂÈ Ì È‡ ¯˘Ï Ì˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ˙˙Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ Ù"Ë·Ï „¯˘Ó· ÌÈÓ¯Â‚‰
.‰È˙Â·ÈÒ Â ‰˘È¯Ù‰ ÈÓÚË ,ÔÈˆ˜‰ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰
,Ù"Ë·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÏ‡È¯ËÒÈ ÈÓ‰Â ˙È˜ÂÁ‰ Â˙ÂÈ¯Á‡ Û‡ ÏÚ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
·‰¯Ë˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙ ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Á˜ÙÓ ‡Â‰ ÔÈ‡ ÏÚÂÙ
Ï"Î Ó‰ ÈÎÂ ,‡˘Â · ‰ÂÂ˙‰˘ Ï‰Â ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÓ Â È‡ Ù"Ë·Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ .Ò"·˘·Â
.ÌÈ‚È¯Á ÌÈ‡ ˙· ‰˘È¯ÙÏ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰Â ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÌÈ ÁÂ· ‡Ï ·"˙‡‰Â
)ב( המשרד לבט"פ נושא ג באחריות תקציבית לפעולות המשטרה ושב"ס .26על פי נהליו,
במשרד פועל צוות מעקב שמפקח על ההתפתחויות בתחומי השכר והגמלאות ובכלל על שיעור
הגדלות הקצבה.
ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ Ù"Ë·Ï „¯˘Ó‰ ˙˜È„·Ï ‰˘È‚Ó ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.‡˘Â ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ Â È‡ Ù"Ë·Ï „¯˘Ó‰ ÔÎÏÂ ,ÌÈ˘¯ÂÙ‰ Ï˘ ‰·ˆ˜‰ ˙ÂÏ„‚‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈÈ ÚÏ
יוער שביוני  1999המליצה "הוועדה הציבורית לחוק משטרה חדש" בראשותו של מר חיי צדוק
)להל הוועדה( לשנות את חלוקת התפקידי בי השר לבט"פ ובי המפכ"ל .לפי השינוי המוצע
תצומצ מעורבותו של השר בעבודת המשטרה .הוועדה המליצה ,בי השאר ,שבחוק המשטרה
החדש 27ייקבע כי הסמכות "להורות על גיוס שוטרי  ,פיטוריה משירות ,השעיית  ,העלאת
__________________
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בהחלטת ממשלה מס'  2598מ  8.9.97הוחלט להטיל על השר לבט"פ ושר האוצר להקי %צוות משות/
שייעודו "להעביר את האחריות לתקציב גמלאי משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר למשרד לביטחו(
הפני ."%בעקבות קבלתה של אותה החלטה התקבלה ב  7.9.99החלטת ממשלה מס'  236ובה הוחלט
לאצול את האחריות לתקציב גמלאות השוטרי %ותקציב גמלאות הסוהרי %למשרד לביטחו( הפני%
משנת  2000ואיל'.
בעקבות המלצות הוועדה גובשה במשרד לבט"פ הצעה לתיקו( חקיקה "חוק המשטרה החדש" ,אשר
אמור להחלי /בהדרגה את פקודת המשטרה ,עד שתבוטל הפקודה.

תנאי פרישה של קציני %בכירי %במשטרת ישראל ,בשירות בתי הסוהר ובצה"ל

23

בדרגה ,הצבת בתפקיד והעברת מתפקיד ,הכל בכפו $להוראות כל הדי " יוקנו למפכ"ל בתור
"רשות מוסמכת".
È˙Ï· Ì¯Â‚ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ ÏÈÁ‰Ï ÔÂÎ Ï ‡ˆÓ ˜˜ÂÁÓ‰ ÏÏÎÎ˘ Û‡˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
˙È‡ ˙ ÏÚ ¯ÂÓ‡‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Úˆ·˙Ó ‡Ï ÏÚÂÙ· ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚· ‰˘È¯Ù‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ ÈÂÏ
Ï˘ ¯„Ò‰‰ ˙Ó‚Â„Î ÔÂ ‚ Ó Ï˘ Â¯„ÚÈ‰ .Ò"·˘·Â ‰¯Ë˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ Èˆ˜‰ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰
˘"ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ;·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÂ ‚ Ó Â‡ Ó
·˙Â ˜ÒÓ ÔÎÂ ;ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· Ù"Ë·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÈÈ Ú
˙‡Â ‰¯Ë˘Ó· ‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙ È·‚Ï Ù"Ë·Ï ¯˘‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˘È Ô‰ÈÙÏÂ ‰„ÚÂÂ‰
,ÈÂÏ˙ È˙Ï· Ì¯Â‚ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ÏÂ˜˘Ï È‡„Î ÈÎ ‰ ˜ÒÓ‰ ‰ÏÂÚ ‰Ï‡ ÁÎÂ Ï - Â˙Â·¯ÂÚÓ
˘‡‰˘È¯Ù‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ,Ù"Ë·Ï „¯˘Ó‰Â Ò"·˘ ,‰¯Ë˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÚÂÙ Â È
·.Ì˙Â È˜˙ ˙‡ ÁÈË·ÈÂ Ò"·˘·Â ‰¯Ë˘Ó
 .4בביקורת נמצא שבחלק מהתיקי האישיי של הקציני הפורשי מהמשטרה לא נמצאו כל
המסמכי הנדרשי הנוגעי לתנאי הפרישה שלה ולתהליכי קבלת ההחלטות בעניינ  .לדוגמה,
ב  16מהתיקי האישיי לא נמצאו מסמכי מהותיי כגו סיכומי ריאיו לקראת פרישה ,בקשות
להגדלת קצבה והפרוטוקולי של הוועדות שדנו בה  ,ובכל התיקי היו חסרות בקשות לסיוע
במימו לימודי ואישורי בעניי השתתפות בלימודי אלה וסיומ .
Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ÂÏÂ‰È · ¯·Â„Ó˘Î „ÂÁÈÈ· ,˙Â‡ „ÂÚÈ˙ ‡ÏÏ ÏÚÙ˙ ˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯ ‡Ï
¯ÂÓ‡Î „ÂÚÈ˙ .˙Â¯ÎÈ ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÚÙ˘‰ ˘È ÌÈ Â˘ ‰˘È¯Ù È‡ ˙ Ô˙ÓÏ˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰·Â
.ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ˙Â‡ÏÓ‚Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˘È¯Ù ÏÚ ‰¯˜· Úˆ·Ï ¯˘Ù‡Ó
Á˙Ù ÌÈÁ˙ÂÙ ,‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙ ÔÈÈ Ú· ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ „ÂÚÈ˙ ‰Ê ÏÏÎ· ,„ÂÚÈ˙Â ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰
ÌÈ˘¯ÂÙÏ ˙˙ÏÂ È˜ÂÁ ÒÈÒ· ‡ÏÏ ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯„Ò‰Â ÌÈÏ‰ ˘·‚Ï Ò"·˘ÏÂ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ó‰
¯˜ÈÚ· ,Ò"·˘·Â ‰¯Ë˘Ó· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ .‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ó ˙Â ÓÂÓÓ‰ ˙Â‚È¯Á ˙Â·Ë‰
·˘Â·È‚· Í¯Âˆ ˘È˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ· Ô¯Â˜Ó˘ ˙ÂÏÂ„‚‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ,‰¯Ë˘Ó
‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .Ò"·˘·Â ‰¯Ë˘Ó· ÌÈ˙¯˘Ó‰ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙ ÔÈÈ Ú· ÌÈ˘„Á ÁÂ˜ÈÙ ÈÏ‰Â
‰¯Ë˘Ó· ÌÈ˙¯˘Ó‰ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙ ˙‡ ˙È˙˘‰ÏÂ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Ò"·˘Â
,Ù"Ë·Ï „¯˘Ó‰ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÌÏÂ‰ È¯ÂËÂËËÒ ÒÈÒ· ÏÚ Ò"·˘·Â
ÛÂÙÎ· Úˆ·˙‰Ï ‰Ï‡ ÏÎ ÏÚ .ÈÂÏ˙ È˙Ï· ÁÂ˜ÈÙ ÔÂ ‚ Ó ˘Â·È‚Ï „ÁÈ ÂÏÚÙÈ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰
.ÌÈÈ ÂÁËÈ· ÌÈÙÂ‚Î Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÎ¯ˆÏ
השר לבט"פ מסר למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2007כי בכוונתו לבחו מחדש את הליכי הטיפול
בבקשות המשטרה ושב"ס לאישור תנאי פרישה של קציני בכירי המוגשות לו לאישור .ג אג$
השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר וכ החשכ"ל במשרד האוצר הודיעו בתשובותיה מנובמבר
 2007כי בכוונת ליזו בדיקה בנושא תנאי הפרישה במשטרה ,בשב"ס ובצה"ל .החשכ"ל הוסי $כי
יפעל להכנת נוהל פיקוח בשיתו $חשבי המשטרה ,שב"ס והמשרד לבט"פ.

✩
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,Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÔÈ‚·˘ ¯Á‡Ó ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· „ÁÂÈÓ „ÓÚÓ Ò"·˘ÏÂ ‰¯Ë˘ÓÏ
·˜ÂÁ· Ì‰Ï ‰ ˜Â‰ ÍÎÈÙÏ .„ÁÂÈÓ· ˜ÁÂ˘Â È Ú·Â˙ Ì‰· ˙Â¯È˘‰ ,ÌÈÈ ÂÁËÈ· ÌÈÙÂ‚ Ì˙ÂÈ‰
ÌÈÙÂ‚· Ì„‡‰ ÁÂÎ ÔÂ Ú¯· Í¯Âˆ‰ ˙‡ Û˜˘Ó‰ ,·ÈËÈÓ ‰˘È¯Ù ¯„Ò‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰·Â
‡˙Â¯˘Ù‡ Ô˙Ó· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ‰·Ë‰‰ .Ì‰· ÌÈ˙¯˘ÓÏ ÌÈˆÈ¯Ó˙ Ô˙Ó·Â ‰Ï
.ÂÏÏÎ· È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ‚Â‰ ‰ ‰Ï‡Ó ÌÈ·ÂË ‰È‡ ˙ ¯˘‡ ,˙Ó„˜ÂÓ ‰˘È¯ÙÏ
,Ò"·˘‰ÓÂ ‰¯Ë˘Ó‰Ó ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ÌÈ Èˆ˜Ï ‰ ˜Ó ˙Â‡ÏÓ‚‰ ˜ÂÁ˘ ˙Â·Ë‰‰ ÏÚ ÛÒÂ ,¯ÂÓ‡Î
˜·,‰¯Ë˘Ó‰ „ÂÁÈÈ· ,Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .Ì ÈÈ Ú· ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈ¯„Ò‰ ÂÚ
,Â„ÚÂ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ‡Ï˘ ,ÍÏÓ‰ ¯·„Ï 15 ÔÓÈÒ· „ÂÁÈÈ· ,ÌÈ Â˘ ÌÈ˜Â˜ÈÁ· Â˘Ó˙˘‰
‡ÏÏ ÌÈ·ÈËÈÓ ÌÈ¯„Ò‰ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ Â‚È‰ ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó· .ÔÎÂ˙Ó Ì˙Â‡ Â ˜Â¯ ÍÎ·Â
·.‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜ ÏÚ È·Èˆ˜˙‰ ÏË ‰ ˙‡ ÂÏÈ„‚‰ ÍÎ·Â ,ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ¯„Ò‰Ó Â‚¯Á Â‡ ÔÈ„· ÒÈÒ
‰¯Ë˘Ó‰Ó ÌÈ˘¯ÂÙ‰ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ˜¯ Â ˙ ÈÈ Ò"·˘ÓÂ
ÏÚ ÈÂÏ˙ È˙Ï· ÁÂ˜ÈÙ ÔÂ ‚ Ó ˘Â·È‚Ï „ÁÈ ÂÏÚÙÈ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰Â Ù"Ë·Ï „¯˘Ó‰ ,¯ˆÂ‡‰
˙ ‡.Ò"·˘·Â ‰¯Ë˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È

תנאי פרישה של קציני בכירי בצה"ל
תקציר
לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התשמ"ה ,1985
ניתנת אפשרות לחיילי בשירות קבע לפרוש מצה"ל ולצאת לקצבה ,ביזמת או
ביזמת הצבא ,א התמלאו תנאי מסוימי  .גובה הקצבה לפורשי צה"ל והכללי
להגדלתה נקבעו א #ה בחוק האמור.
נוס #על הקצבה ,על פי הוראות צה"ל ,זכאי הפורשי לחופשת פרישה ול"סל
פרישה" ,ובמסגרתו ה מקבלי מימו %הכשרות והשתלמויות בתחומי אזרחיי
שוני  ,עד לתקרה תקציבית המתעדכנת מפע לפע  ,על מנת להכי %אות לחיפוש
עבודה אזרחית ולקליטה בה .בשני ) 2006 2002להל %התקופה הנבדקת( פרשו
מצה"ל  458קציני בדרגות אלו #משנה )אל" ( ,תת אלו) #תא"ל( ואלו) #להל%
הקציני הבכירי (.

פעולות הביקורת
בי %אוגוסט  2006ליולי  2007עשה משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,%ביקורת על תנאי
הפרישה שניתנו בצה"ל לקציני בכירי בתקופה הנבדקת בעיקר בתחומי של
אישור לימודי לתארי אקדמיי וקורסי מקצועיי במהל ,הפרישה ,אישור
חופשות פרישה והשתתפות במימו %קורסי והשתלמויות כהכנה לחיי האזרחיי .
הביקורת נעשתה בצה"ל :באג #משאבי אנוש שבמטה הכללי )להל %אמ"ש(
במחלקת הסגל ,במחלקת שירותי הפרט ,הפרישה והתשלומי )להל %מחלקת
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מופ"ת( ובמחלקת פרט; בזרוע היבשה; בחיל האוויר והחלל; ובחיל הי  .ביקורת
השלמה נעשתה באג #התקציבי שבמשרד הביטחו) %להל %את"ק( ובמשרד האוצר.

עיקרי הממצאי
אישור לימודי אקדמיי לפני יציאה לחופשת פרישה
על פי פקודות מטכ"ל זכאי קציני בכירי ללמוד לימודי אקדמיי לתואר ראשו,%
לאחר סיו תפקיד האחרו %בצה"ל ולפני יציאת לחופשת פרישה .נמצא ,כי 16
קציני שפרשו מצה"ל בתקופה הנבדקת ,קיבלו אישור ללמוד לימודי אקדמיי
לתואר שני וא #לתואר שלישי )קצי %אחד( .ארבעה קציני נוספי קיבלו אישור
ללמוד בקורסי מקצועיי  ,שאינ בגדר לימודי אקדמיי  ,שלא במסגרת "סל
פרישה" .כל הקציני האמורי קיבלו חופשות לימודי ייעודיות שאורכ %בי%
חודשיי ל  14חודשי  ,בשכר מלא לרבות תנאי נלווי ותשלו שכר לימוד חלקי או
מלא .ברוב המקרי לא היה בידי צה"ל תיעוד על האישורי שנת %ללימודי אלה
ונבצר ממנו לתת למשרד מבקר המדינה נימוקי מספקי בעניינ .
משרד מבקר המדינה מעיר ,כי מדובר בלימודי שאושרו לקציני בכירי שעמדו
לפרוש מצה"ל ולצאת לקצבה .בנסיבות אלה לא יכלו הלימודי לשמש את הקציני
לשיפור תפקוד לתועלת צה"ל אלא היו הטבה משמעותית ,שניתנה לקראת פרישת
על חשבו %הקופה הציבורית.
יצוי ,%כי משנת  2006הפסיק צה"ל ,ככלל ,לאשר לימודי לתארי שני ושלישי
לקציני העומדי לפרוש מצה"ל ולצאת לקצבה ,וזאת בעקבות מדיניות שקבע
הרמטכ"ל דאז .לדעת משרד מבקר המדינה ,נוכח הממצאי שעלו בביקורת ונוכח
מדיניות הרמטכ"ל ,מ %הראוי שצה"ל יעג ,%ללא דיחוי ,מדיניות זו בנהליו.

חופשות חריגות במהל הפרישה
קציני בכירי הפורשי מצה"ל ויוצאי לקצבה זכאי לאחר סיו תפקיד האחרו%
בצה"ל לחופשת פרישה בשכר שאורכה בי %שלושה לתשעה חודשי לפי דרגתו וגילו
של הקצי %הפורש .נוס #על כ ,,ה זכאי לצר #לחופשת הפרישה את ימי החופשה
הצבורה 28בתנאי מסוימי ועד לתקרה שנקבעה בהוראות צה"ל .במקרי חריגי ,
ובאישור גורמי בעלי סמכות ,נית %להארי ,את חופשת הפרישה שה זכאי לה עד
לשנה .בביקורת עלה כי במקרי רבי קציני בכירי בתהלי ,פרישה קיבלו
חופשות חריגות בשכר מלא לרבות הוצאות נלוות שלא בהתא להוראות הקיימות.
להל %פירוט עיקרי הממצאי :
 .1ארבעה קציני בכירי ניצלו חופשת פרישה או חופשה צבורה מעבר למכסה
שנקבעה לפי דרגת  ,בלי שנית %אישור או נימוק לחריגות .נוס #על כ ,נמצא כי אמ"ש
אישר לקצי %בדרגת תא"ל לפדות בכס 16 #ימי של חופשה צבורה ,א #שזו לא עמדה
לזכותו ,תו ,רישו שאינו תוא את המצב לאשורו במערכת הממוחשבת.
__________________

28
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 .2עד שנת  2006הייתה "פרקטיקה" ולפיה העניק אמ"ש חופשת התארגנות בשכר
לקציני בכירי ששימשו בתפקידי נספח צה"ל בחו"ל ועמדו לפרוש מצה"ל ולצאת
לקצבה ,א #כי הדבר לא עוג %בהוראת צה"ל .לדוגמה ,נמצא כי ארבעה קציני בדרגת
תא"ל ,ששירתו בתפקידיה האחרוני כנספחי צבאיי בחו"ל ,פרשו מצה"ל ויצאו
לקצבה ,קיבלו לפני פרישת חופשות התארגנות ,שמשכ %היה  50 46ימי  ,נוס #על
החופשות שלה %היו זכאי על פי הוראות צה"ל.
 .3נמצא כי לאחר שסיימו  22קציני בדרגות תא"ל ואלו #את תפקיד האחרו %בגו#
צה"לי שאליו השתייכו ,ולפני שיצאו לקצבה ,ה שהו בשירות צבאי ללא תפקיד
מוגדר ,במש ,תקופות שאורכ %בי 15 %ימי לחמישה חודשי  .על פי הסברי צה"ל,
הדבר נבע מאילוצי שמקור בהתאמות בי %מועד סיו תפקיד הקצי %ובי %מועד
יציאתו לחופשת פרישה ,ומ"המתנה לסבב תפקידי " .צה"ל ג הסביר שהקציני
הועסקו בתקופות אלו בפרויקטי בצה"ל ,א ,אי %כל רישו בעניי %זה .יצוי %כי
בהוראות צה"ל לא צוי %דבר באשר לאופ %קביעת חופשת פרישה לקצי %ששהה
בשירות צבאי ללא תפקיד מוגדר ופרש לאחר מכ ,%ובכלל זה קביעת אורכה של חופשת
הפרישה בהתחשב באור ,תקופת השהייה ללא תפקיד.
מכל האמור לעיל עולה כי בתהלי ,פרישת קציני בכירי העניק צה"ל לחלק
הטבות ייחודיות מסוגי שוני  ,שלא בהתא להוראות הקיימות ובסכומי ניכרי .
לדוגמה ,על פי חישוב שעשה משרד מבקר המדינה ,עלויות השכר )ללא הוצאות נלוות(
29
של הקציני בדרגת אל"  ,תא"ל ואלו #ששולמו בכלל תקופות החופשות החריגות
בשני  2006 2002הסתכמו בכ  9מיליוני ש"ח ,במחירי קבועי .30
משרד מבקר המדינה מעיר כי אי %מקו למת %הטבות ייחודיות כמפורט לעיל על
חשבו %אוצר המדינה ללא מקור נורמטיבי ברור ,המגדיר את אמות המידה לזכאות
וקובע את הגורמי שבסמכות לאשר או לדחות את הבקשות לקבלת .%הדבר מקבל
משנה חשיבות כאשר מדובר באוכלוסייה ייחודית של קציני בכירי  ,העומדי לפני
פרישה מצה"ל ויציאה לקצבה ,כשכל הטבה לקציני אלה עשויה להסתכ בעשרות
וא #במאות אלפי ש"ח לקצי.%

חריגה מתקרת "סל פרישה"
"סל הפרישה" שנות %צה"ל לקציני בכירי הפורשי מצה"ל ויוצאי לקצבה מיועד
לאפשר את הכשרת בתחומי אזרחיי על מנת להקל עליה להשתלב בחיי
האזרחיי  .במסגרת זו זכאי קציני בכירי לקבל ,בי %היתר ,סיוע כספי למימו%
קורסי שוני לפי בחירת הפורש ,שתקרתו נקבעת מפע לפע  .בשנת  2006נקבעה
תקרת הסל הבסיסית ל  5,000ש"ח לפורש .ראש מחלקת מופ"ת מוסמ ,לאשר,
בנסיבות המצדיקות זאת ,31מימו" %סל פרישה" עד פעמיי התקרה הבסיסית.

__________________

29
30
31

חופשות לימודי  ,חופשות פרישה חריגות ,חופשות לנספחי וחופשות חריגות אחרות ,לרבות שהייה
בשירות ללא תפקיד מוגדר.
החישוב נעשה על פי עלויות השכר הממוצעות לחודש של קציני בדרגות אל"  ,תא"ל ואלו  ,כפי
שהיו בספטמבר  ,2007על פי נתוני שהתקבלו מאת"ק.
כגו שירות ביחידת שדה ,בעיות סוציו#אקונומיות ורמת השכלה.
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בשני  2006 2003קיבלו כ  32%מהקציני בדרגות תא"ל ואלו #שיצאו לקצבה "סל
פרישה" העולה על תקרת הסל הבסיסית שנקבעה 12% .מהקציני קיבלו מימו %של
יותר מפי שניי מהתקרה ,א #שראש מחלקת מופ"ת לא הוסמ ,לאשר זאת .ככלל,
לא נמצאו בידי צה"ל אישורי שניתנו לקציני  ,ובכלל זה מסמכי המלמדי על
הנימוקי למת %החריגות.

תיעוד חסר של תהלי הפרישה
כדי לוודא שתהלי ,הפרישה של קציני מתקיי על פי סדרי מינהל תקי ,%נדרש בי%
היתר לתעד את הלי ,אישור מת %ההטבות החריגות שהוענקו לה  .הדברי אמורי
בייחוד בתיעוד החלטות על מת %הטבות הכרוכות בהוצאה כספית ניכרת.
בביקורת עלה ,כי תיעוד תהלי ,הפרישה באמ"ש היה לקוי באופ %חריג וחמור .למשל,
ברוב המקרי לא נמצאו באמ"ש מסמכי בסיסיי הנוגעי להחלטות שקיבלו,
לטענת צה"ל ,בעלי סמכות ,לרבות הרמטכ"ל ,בדבר הענקת הטבות חריגות לקציני
פורשי בתחומי הלימודי  ,החופשות ו"סל הפרישה" .לטענת צה"ל הדבר נבע ,בי%
היתר ,מביעור תיקי שנעשה בניגוד לנוהלי תיעוד המסמכי האישיי של פורשי .

✩
צה"ל מקבל מהמדינה משאבי לצור ,מילוי משימותיו ,ובכלל זה משאבי כספיי ,
אות עליו לנהל על פי חוקי ותקנות הנוגעי לכ ,ולפי הוראות שקבע .המשאבי
הכספיי מועמדי לרשותו של צה"ל כחלק מתקציב הביטחו ,%ושלא כמקובל לגבי
כלל משרדי הממשלה ,ה מנוהלי "כתקציב מסגרת" ,32דבר המאפשר יתר גמישות
בניהול התקציב .בקרת משרד האוצר על מימוש תקציב הביטחו %בכלל ותקציב צה"ל
בפרט ועל ניהול כוח האד מתבססת בעיקר על דיווחי משרד הביטחו ,%והיא הדוקה
פחות מזו שמשרד האוצר מקיי ככלל על ניהול התקציב וכוח האד במשרדי ממשלה
אזרחיי  .נוס #על כ ,,במשרדי ממשלה אזרחיי תהליכי ניהול כוח האד מבוצעי
לפי הנחיות נציבות שירות המדינה ,ואילו תהליכי ניהול כוח האד הצבאי בצה"ל,
לרבות בתחו תנאי הפרישה והיציאה לקצבה ,אינ כפופי להנחיות אלה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,במצב כפי שתואר לעיל ,בו לצה"ל גמישות מחד ,ובקרה
חיצונית חלקית בלבד על פעילותו בתחומי התקציב וניהול כוח האד מאיד ,,מוטלת
עליו חובת יתר של נאמנות בכל הנוגע לניהול קופת הציבור המופקדת בידיו.

__________________

32

תקציב הביטחו מנוהל במשרד הביטחו כ"תקציב מסגרת" ,שבו המשרד מקבל לרשותו משאבי
תקציביי  ,מממש אות ומדווח בדיעבד למשרד האוצר על השינויי שנעשו בתקציב )פרט לסייגי
בנוגע לסכומי המחייבי את אישור הכנסת מראש ,כפי שנקבעו בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה#
.(1985
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סיכו והמלצות
תנאי הפרישה של משרתי קבע ,כפי שבאו לידי ביטוי בהוראות צה"ל ,נועדו להקל על
הפורשי  ,שתרמו למדינה במש ,שני  ,להשתלב בחיי האזרחיי  ,ויש לראות
תנאי אלה לאור חשיבותו ומרכזיותו של השירות בקבע בצה"ל .תנאי אלה נקבעו
כמקור נורמטיבי שיש להקפיד על העמידה בו.
בביקורת זו עלה כי תהלי ,פרישת קציני בכירי מצה"ל לווה במקרי רבי מבי%
אלה שנבדקו במת %הטבות חריגות ,שהסתכמו לעתי בסכומי של עשרות וא #מאות
אלפי ש"ח לקצי %וכי תהלי ,קבלת ההחלטות בנושא כמעט לא תועד .עקב כ ,לא היה
אפשר לברר לרוב מי היו הגורמי שאישרו הטבות אלה ומה היו הנימוקי
למעשיה .
בהקשר זה יצוי %כי צה"ל הודיע למשרד מבקר המדינה כי בשני  2006ו  2007נקט
צעדי לתיקו %חלק מהליקויי בתחומי אישור הטבות חריגות לקציני בכירי
הפורשי מצה"ל ויוצאי לקצבה ,בתחומי של אישור הלימודי  ,חופשות ו"סל
פרישה" .אמנ יש לראות בחיוב התפתחות זו ,א ,משרד מבקר המדינה העיר כי מ%
הראוי שצה"ל יבח %א הצעדי שנקט מספיקי נוכח הממצאי שעלו בביקורת,
ויעג %אות בהקד בהוראותיו כדי.%

♦
מבוא
לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התשמ"ה  ,1985ניתנת
לחיילי בשירות קבע אפשרות לפרוש מצה"ל ולצאת לקצבה ,ביזמת או ביזמת הצבא ,א
התמלאו תנאי מסוימי  .גובה הקצבה לפורשי צה"ל והכללי להגדלתה נקבעו א" ה בחוק
האמור.
נוס" על הקצבה ,על פי הוראות צה"ל ,זכאי הפורשי לחופשת פרישה ולהטבות בתנאי השירות
בתקופת החופשה ,לפי דרגת וגיל בעת הפרישה .בי& היתר ,זכאי הפורשי למימו& הכשרות
והשתלמויות בתחומי אזרחיי שוני עד לתקרה תקציבית המתעדכנת מפע לפע  ,על מנת להכי&
אות לחיפוש עבודה אזרחית ולקליטה בה.
בחודשי אוגוסט  2006יולי  2007עשה משרד מבקר המדינה ,לסירוגי& ,ביקורת על תנאי הפרישה
שניתנו בצה"ל בשני  2006 2002לקציני בדרגות אלו" משנה )אל" ( ,תת אלו" )תא"ל( ואלו"
)להל& הקציני הבכירי ( ,בעיקר בתחומי של אישור לימודי לתארי אקדמיי וקורסי
מקצועיי במהל +הפרישה ,אישור חופשות פרישה והשתתפות במימו& קורסי והשתלמויות כהכנה
לחיי האזרחיי  .הביקורת בצה"ל נעשתה בגופי אלה :באג" משאבי אנוש שבמטה הכללי )להל&
אמ"ש( במחלקת הסגל ,במחלקת שירותי הפרט ,הפרישה והתשלומי )להל& מחלקת מופ"ת(
ובמחלקת פרט; בזרוע היבשה; בחיל האוויר והחלל )להל& ח"א(; ובחיל הי  .ביקורת השלמה
נעשתה באג" התקציבי שבמשרד הביטחו& )להל& את"ק( ובמשרד האוצר.
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תהלי הפרישה
מדי שנה בשנה ,במסגרת דיוני איוש של תפקידי קצונה בצה"ל ,מסכ הרמטכ"ל מי ה הקציני
הבכירי המיועדי לפרוש בשנה הקרובה .לאחר שהתקבלה ההחלטה פועלי שלושה גורמי
למימושה:
 .1מחלקת הסגל בגו" הצה"לי שאליו משתיי +הקצי& המיועד לפרוש ,מודיעה לו על ההחלטה
שהתקבלה ומסכמת אתו את המועד שבו יסיי את תפקידו האחרו& לפני פרישתו מצה"ל .בד בבד
מתאמת המחלקה ע הגורמי הנוגעי בגו" הצה"לי מי יהיה מחליפו של הקצי& הפורש ,ומה יהיה
מש +החפיפה הדרושה להעברת התפקיד.
 .2ראש מחלקת הסגל באמ"ש )להל& רמ"ח הסגל( נפגש ע הקצי& הבכיר ,מסכ אתו את מועד
פרישתו מצה"ל ,את אופ& ניצול החופשה הצבורה 33העומדת לזכותו ואת מש +חופשת הפרישה
שהוא זכאי לה .סיכו הפגישה מועבר לקצי& הפורש ולמחלקת מופ"ת ,אשר קולטת את הפורש
במועד שנקבע בריאיו& האמור ומטפלת בו עד פרישתו מצה"ל .למעט מספר חריגי שנקבעו
בהוראות צה"ל )ראו בנושא זה בהמש ,(+לא נקבעה אפשרות לחופשות נוספות בי& מועד סיו
תפקיד ובי& מועד תחילת חופשת הפרישה.
מחלקת מופ"ת מלווה את הקצי& הפורש מיו סיכו מועד הפרישה .הוא נפגש ע ראש
.3
המחלקה ומקבל ,בי& היתר ,מידע כללי על תכנית הכשרות לקראת פרישתו ,שמטרתה לצייד אותו
בכלי שיאפשרו לו להשתלב במסגרת חדשה במגזר האזרחי .התכנית כוללת ימי עיו& וסדנאות,
קורסי וייעו /אישי ,בתחו התעסוקתי ,הכלכלי והחברתי.

הוראת אמ"ש
על פי הוראת קבע אכ"א ,34שעניינה "חופשת פרישה ותנאי שירות חיילי בשירות קבע הפורשי
לגמלאות" )להל& הוראת אמ"ש( ,מאפשר צה"ל לחיילי בשירות קבע הפורשי מצה"ל ויוצאי
לקצבה לצאת לחופשת פרישה בשכר לצור +חיפוש עבודה אזרחית וקליטה בה ,וכ& לצור +לימודי
בקורס או בהשתלמות לפני פרישת  ,כהכנה לחיי האזרחיי .
ההוראה קובעת את זכויות החייל בשירות קבע הפורש מצה"ל ומפרטת את התנאי וההטבות שהוא
זכאי לה בתקופה שלפני פרישתו )להל& תנאי פרישה( .לגבי קציני בכירי נקבע בהוראה ,בי&
היתר:
.1

ככלל ,קצי& בכיר הפורש מצה"ל ויוצא לקצבה זכאי לחופשת פרישה שמשכה כלהל&:

__________________

33
34

יתרת חופשה שנתית שנצברה לזכותו של קצי לקראת פרישתו )לגבי אפשרויות הניצול של חופשה זו
במהל( הפרישה ראו בהמש((.
אכ"א  #אג כוח אד במטה הכללי של צה"ל .בפברואר  2006שונה שמו של האג לאמ"ש.
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 .2ראש מחלקת פרישה) 35להל רמ"ח מופ"ת( מוסמ לקבוע כי תקופות מסוימות לא תימננה
במניי חופשת הפרישה של בעלי כל הדרגות ,במקרי אלה) :א( בגי "תעסוקה שאושרה
בחופשה" ,עד חודש ימי ; )ב( אשפוז מחמת מחלה ,עד שלושה חודשי ; )ג( תקופת ֵא ֶבל
במהל חופשת פרישה; )ד( במקרי חריגי  ,עד חודש ימי  .ראש חטיבת הפרט באמ"ש רשאי
לקבוע כי תקופות מסוימות לא תימננה במניי חופשת הפרישה "לחיילי עד דרגת אל"  ,ובמקרי
חריגי עד  3חודשי " ,וראש אמ"ש "לקציני בדרגת תא"ל ומעלה ,ובמקרי חריגי עד שנה".
 .3מועמדי לפרישה יהיו זכאי להשתתפות צה"ל במימו השתלמויות או קורסי  ,כסיוע
בהכנה לחיי האזרחיי )להל סל פרישה( ,בשיעור שלא יעלה על התקרה התקציבית שתיקבע
מדי שנה בשנה על ידי את"ק בשיתו %אמ"ש .רמ"ח מופ"ת מוסמ לאשר בנסיבות המצדיקות זאת
מימו סל פרישה "בשיעור המגיע לפעמיי התקרה התקציבית".
 .4חיילי בקבע שהחלו ללמוד לימודי אקדמיי לתואר ראשו או שני במהל השירות
והיכולי לסיי את הלימודי בחופשת הפרישה רשאי להמשי את לימודיה בחופשה לפי אמות
מידה שקבע צה"ל .מחלקת מופ"ת תממ את לימודיה  ,ושיעור המימו המרבי יהיה  100%משכר
הלימוד של שנה אחת .מימו זה יהיה על חשבו התקציב שנקבע לפורש למימו סל הפרישה.
ÈÏÚ· ÌÈ‡˘¯ Ì È‚·˘ "ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó" Ì˙Â‡Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÏÎ ÔÈ‡ ˘"Ó‡ ˙Â‡¯Â‰· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
.˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Â ÌÈÒ¯Â˜ ÔÂÓÈÓ· ˙Â‚È¯Á Â‡ ‰˘È¯Ù ˙Â˘ÙÂÁ ˙Î¯‡‰ ¯˘‡Ï ˘"Ó‡· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰
˙Â Â¯˜Ú· Ú‚ÂÙ ÌÈ‚È¯Á‰ ¯Â˘È‡Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÌÂÒ¯Ù-È‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯˘‡· ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÏÚ· ÂÏ·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Â È˜˙ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡·Â ÔÂÈÂÂ˘‰Â ˙Â„ÈÁ‡‰
.Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ˘¯ÂÙÏ ˙Â‚È¯Á ¯Â˘È‡Ï

תחומי הביקורת והיקפה
מנתוני אמ"ש עולה כי בשני ) 362006 2002להל התקופה הנבדקת( פרשו מצה"ל ויצאו לקצבה
 458קציני בכירי  .מבי קציני אלה נבדקו בביקורת תנאי פרישת של כל הקציני בדרגות תא"ל
ואלו 77) %קציני ( .כמו כ נבדקו תנאי הפרישה של  15קציני בדרגת אל" שפרשו לקצבה באותה
עת ושלמדו במימו צה"ל במהל פרישת  .להל פירוט אוכלוסיית הפורשי שנבדקה:
__________________
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בפברואר  2006שולבה מחלקת פרישה במחלקת מופ"ת.
באמ"ש לא נמצאו נתוני מפורטי לגבי הקציני הבכירי שפרשו לקצבה בשנת  .2002על כ  ,לגבי
שנת  2002מוצגי בהמש( הדוח נתוני חלקיי בלבד ,לפי הצור(.
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הביקורת התמקדה במידה שבה מילאו הגופי בצה"ל העוסקי בטיפול בפורשי את ההוראות
שנקבעו ,ובייחוד ההוראות הנוגעות לתחומי אלה :אישור חופשות ,לרבות חופשות פרישה
וחופשות אחרות ,השתתפות צה"ל במימו קורסי והשתלמויות במסגרת סל הפרישה ,ואישור
לימודי שלא נכללו במסגרת סל הפרישה לימודי במסגרת קורסי בתחו הכשרה מקצועית,
ולימודי אקדמיי לתארי שני ושלישי )להל לימודי גבוהי (.
כדי לבחו את תקינות תהלי מת אישורי הזכאות החריגי לחלק מהקציני )ראו פירוט בהמש (
פנה משרד מבקר המדינה למחלקת מופ"ת בבקשה לעיי ב  93תיקי אישיי של קציני שפרשו
בשני  2006ו  .2007אול התקבלו  39תיקי בלבד תיקי הקציני שפרשו בשני .2006 2004
ראש מינהל הפרישה במחלקת מופ"ת הסבירה לעובדי הביקורת כי המחלקה נוהגת לבער תיקי
אישיי אחת לשנתיי  ,ועל כ אי בידיה תיקי מהשני  2002ו ) 2003בנושא תיעוד תהלי
הפרישה באמ"ש ,לרבות אופ ביעור תיקי אישיי  ,ראו בהמש (.

לימודי במהל הפרישה
פקודת מטכ"ל שעניינה "לימודי באר 0מטע צה"ל לחיילי בשירות קבע" )להל פקודת
מטכ"ל( קובעת ,בי היתר ,כי נית לשלוח ללימודי אקדמיי לתואר ראשו קציני בכירי
העומדי לפני פרישה .לגבי לימודי קציני לתואר שני צוי בפקודה ,באופ כללי ,כי אלה יאושרו
על ידי הרמטכ"ל ,ולימודי תואר שלישי על ידי רמ"ח הסגל .עוד צוי בפקודה כי במקרי מיוחדי
נית לאשר לימודי של קציני בכירי בדרגות אל" ומעלה ,שאינ ממלאי תנאי שבפקודה,
זאת באישור רמטכ"ל .אי בפקודה התייחסות מפורשת לאפשרות לאשר לקציני בכירי  ,העומדי
לסיי את שירות הצבאי ,ללמוד לימודי תואר שני ושלישי על חשבו צה"ל בטר יצאו לקצבה.
מנתוני אמ"ש עולה כי במהל התקופה הנבדקת למדו  21קציני בכירי שעמדו לפרוש מצה"ל
ולצאת לקצבה ,לימודי אקדמיי )חלקיי או מלאי ( וארבעה קציני נוספי למדו בקורסי
להכשרה מקצועית במסגרת לימודי גבוהי  ,שלא במסגרת ההכשרות הניתנת בסל הפרישה ,זאת
בתקופה שלאחר סיו תפקיד האחרו בצה"ל ולפני יציאת לחופשת פרישה )להל תקופת קד
פרישה( .בביקורת נבדק מת אישורי הלימודי לקציני אלה בתקופת קד הפרישה ,ואלה
הממצאי שעלו:
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כאמור ,על פי הוראת אמ"ש ,לימודי בקורסי להכשרה מקצועית לקראת פרישה אמורי להתקיי
בעת חופשת הפרישה ובמימו ממסגרת תקציבית שנקבעה לסל הפרישה .א %על פי כ אישר אמ"ש
לארבעה קציני בכירי ללמוד בקורסי להכשרה מקצועית בתקופת קד פרישה .מת אישור
ללמוד בקורסי אלה במימו צה"ל במסגרת חופשה ייעודית בשכר מלא )בנושא זה ראו בהמש (,
שלא במסגרת סל הפרישה ,העניק לקציני אלה הטבה כספית של עשרות אלפי ש"ח לקצי  ,א%
שלא היו זכאי לה .גורמי במחלקת סגל באמ"ש הודיעו לעובדי הביקורת ,כי אי ברשות כל
מסמ העוסק בתהלי אישור הלימודי לקציני אלה .בהיעדר המסמכי לא נית לקבוע מי אישר
את החריגות ,באיזה הלי אושרו החריגות ומה היו הנימוקי לאישור )ראו בהמש  ,בפרק בנושא
תיעוד תהלי פרישה(.
ÌÈ Èˆ˜Ï ˙Â‚È¯Á ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â·Ë‰ ˙˜ Ú‰ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ ¯„ÚÈ‰ ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÌÈ¯ÈÎ
‡˙ ˙Ô˙Â‡ Â¯˘È‡˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯Á‡ ˙Â˜Á˙‰Ï ¯˘Ù‡-È‡ ÍÎ ·˜Ú ÔÎ˘ ,˙Â·Ë‰‰ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰
.Ì˙ËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡ ¯¯·ÏÂ

אישור לימודי לתואר שני ושלישי
כאמור ,על פי פקודת מטכ"ל יכולי קציני בתקופת קד פרישה ללמוד לימודי אקדמיי לתואר
ראשו  .על פי הסברי צה"ל למשרד מבקר המדינה הדבר נובע מכ ש"ישנה מחויבות לאפשר
לימודי תואר ראשו לקצי שהגיע לדרגת אל" ומעלה ולא התאפשר לו להשלי לימודי תואר
ראשו במהל שנות שירותו" .בביקורת עלה כי צה"ל אישר ל  15קציני בכירי ללמוד לימודי
תואר שני ולקצי אחד ללמוד לימודי תואר שלישי במסגרת חופשה ייעודית בשכר מלא ,בתקופת
קד פרישה ,וכי עשה כ בהתבסס על פקודת מטכ"ל ,אשר כאמור אינה עוסקת מפורשות באישור
לימודי לתואר שני ושלישי לקציני העומדי לפני פרישה .משכי החופשות הייעודיות שקיבלו
קציני אלה היו ארבעה עד  14חודשי )כשמונה חודשי בממוצע(.
נימוקי לאישור לימודי גבוהי
מחלקת הסגל העבירה למשרד מבקר המדינה ,על פי בקשתו ,פרטי הנוגעי לאישורי ללימודי
שניתנו לכל אחד מהקציני שלמדו לימודי גבוהי בשני  ,2006 2002בתקופת קד הפרישה .רק
בנוגע לארבעה מהפורשי צוי הגור שהמלי 0לאשר את הלימודי  :במקרה אחד מפקד ח"א,
במקרה נוס %ראש אג %המודיעי במטכ"ל ובשני המקרי האחרי ראש אמ"ש .מחלקת הסגל מסרה
למשרד מבקר המדינה שכל הבקשות של הקציני הבכירי לאישור הלימודי "הוצגו באופ
מפורט לאישור הרמטכ"ל ואושרו על ידו לאור מכלול נתוני הפרט" .ע זאת ,לא עלה בידי אמ"ש
להמציא למשרד מבקר המדינה מסמכי המתעדי את אישורי הרמטכ"ל ,או הסיבות למת
האישורי  .יצוי כי ג בתיקי האישיי של הקציני הפורשי לא נמצאו אסמכתאות או נימוקי
לאישור הלימודי .
באוגוסט  2005הוציא עוזר הרמטכ"ל מסמ בנושא "מדיניות הרמטכ"ל בנושאי איוש הבהרה".
על פי המסמ קבע הרמטכ"ל דאז ,רב אלו %ד חלו ,0בי היתר ,עקרונות שמצא לנכו להדגיש
בכמה תחומי הנוגעי לניהול כוח אד  .אשר ללימודי לקראת פרישה קבע הרמטכ"ל כי
"בעקבות מספר מקרי בתקופה האחרונה בה הועלו בקשות שונות" לאישורו ,הוא אינו מאשר
לימודי בהסדר פרישה .ביולי  2006הפי 0ראש אמ"ש בקרב מפקדי בכירי בצה"ל מסמ בנושא
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"איוש ,פיתוח וטיפול הקצונה מדיניות תיקו " .37במסמ קבע ראש אמ"ש ,בי היתר ,כי אי
לאפשר לימודי מלאי או כל הסדר אחר שאינו שירות לפני הפרישה ובצמוד אליה .יצוי כי
הביקורת העלתה שלאחר שהפי 0הרמטכ"ל את המסמ האמור יצא רק אחד הקציני הבכירי
ללימודי גבוהי .
בתגובה לממצאי הביקורת מדצמבר  2007מסר צה"ל ,בי היתר ,כי א %שפקודת מטכ"ל אינה
מאפשרת במפורש לקציני בכירי העומדי לפני פרישה ללמוד לימודי תואר שני ושלישי בסמו
לפרישת ולפני יציאת לחופשת פרישה ,היא אינה מגבילה אפשרות לאשר לה לימודי כאלה
בתקופה האמורה ,בתנאי מסוימי ובאישור הרמטכ"ל .עוד מסר צה"ל כי הלימודי "מפוקחי על
ידי מחלקת הסגל וניתני על בסיס תקינה מאושרת המיועדת למטרות לימודי " ,וכי אי בידיו
סימוכי לאישורי של הרמטכ"ל ללימודי הקציני הפורשי  ,א %שנוהלי העבודה חייבו קבלת
אישורי כאלה.
אשר לנימוקי בעניי אישור הלימודי מסר צה"ל כי נוכח היעדר המסמכי אי באפשרותו
להתחקות אחר הטעמי שעמדו ביסוד ההחלטה לאשר את לימודיה של הקציני הבכירי  .עוד
מסר צה"ל כי כלקח מדוח מבקר המדינה ,מוטל עליו לתעד בצורה מסודרת את החלטות הרמטכ"ל
בדבר אישור לימודי אקדמיי לקציני בכירי .
·Â„ÓÚ˘ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜Ï Â¯˘Â‡˘ ,ÌÈÓ„˜˙Ó ÌÈ„ÂÓÈÏ· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯ÈÚ‰Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈÈ Ú
ÌÈ Èˆ˜‰ ˙‡ ˘Ó˘Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÂÏÎÈ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · .‰·ˆ˜Ï ˙‡ˆÏÂ Ï"‰ˆÓ ˘Â¯ÙÏ
˙‡¯˜Ï ‰ ˙È ˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰·Ë‰ ˙ ÈÁ·· ÂÈ‰ ‡Ï‡ Ï"‰ˆ ˙ÏÚÂ˙Ï Ì„Â˜Ù˙ ¯ÂÙÈ˘Ï
.˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ Ì˙˘È¯Ù
‡˘¯ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ï"ÎËÓ ˙„Â˜ÙÏ Ì‡˙‰· ÏÚÙ ÈÎ Ï"‰ˆ È¯·Ò‰Ï
ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ˙˘¯ÂÙÓ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰„Â˜Ù· ÔÈ‡ ,ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ¯Â˘È‡Ó ÏÈ„·‰Ï
ÌÈ Èˆ˜Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ È¯Â˘È‡ Â ˙È ,‰Ê ·ˆÓ· .‰˘È¯Ù‰ ˙ÙÂ˜˙· È˘ÈÏ˘‰Â È ˘‰ ÌÈ¯‡˙Ï
Ô˙Ó Â¯˘Ù‡ ‰Ï‡ ÌÈ¯Â˘È‡ .ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˜ÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ,ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯Â˘È‡Î ÌÈ¯ÈÎ·‰
,‰·ˆ˜Ï ‰‡ÈˆÈÂ Ï"‰ˆÓ ‰˘È¯Ù È ÙÏ Â„ÓÚ˘ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜ Ï˘ ÏËÂ·Ó ‡Ï ¯ÙÒÓÏ ˙Â·Ë‰
.ÔÈˆ˜Ï Á"˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó Û‡Â ˙Â¯˘Ú· ÂÓÎ˙Ò‰˘ ,˙Â·Ë‰ ;"˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰" ÔÂ·˘Á ÏÚ
.‚È¯Á ‡ÏÂ ‰ËÈ˘·˘ ¯·„Î ‰· ˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡ ‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰ ÁÎÂ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
‰Ú·˜ ˘ ˙È Â¯˜Ú‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÁÎÂ Â ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÔÓ ,‰˘È¯Ù ¯„Ò‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏ ¯˘‡Ï ÔÈ‡ ‰ÈÙÏÂ 2005 ËÒÂ‚Â‡Ó Ï"ÎËÓ¯‰ ˙ËÏÁ‰
.ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÂÈÏ‰ · ÂÊ ˙ÂÈ È„Ó Ô‚ÚÈ Ï"‰ˆ˘ ÈÂ‡¯‰
‡˘¯ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ÌÈ¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó ÍÈÏ‰˙ „ÂÚÈ˙· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÓ‚ÙÏ
‡˙ ,Ì˙˘È¯Ù È ÙÏ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ¯„ÚÈ‰
ÁÎÂ ˙Â·È˘Á ‰ ˘Ó Ï·˜Ó ¯·„‰ .Ï"ÎËÓ¯‰ È¯Â˘È‡Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡Â ÌÈ˜ÂÓÈ ¯„ÚÈ‰ „ÁÂÈÓ·Â
.‰Ï‡ ÌÈ¯Â˘È‡ Ô˙Ó·˘ ‚È¯Á‰

__________________
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המסמ( הועבר ,בי היתר ,לרמטכ"ל ,סג הרמטכ"ל ,מפקדי הזרועות ,פיקודי  ,אגפי המטה הכללי,
קציני חיל ראשיי ומפקדי בכירי נוספי .

דוח שנתי 58ב

34

חופשות חריגות בשכר במהל הפרישה
בהוראת אמ"ש נקבעו ,כאמור ,משכי חופשות פרישה לבעלי דרגות שונות ופורטו הנסיבות
החריגות שבה נית להאריכ  .פרט לחופשות אלה לא נקבעו בהוראות צה"ל חופשות מסוגי
אחרי  ,שלה זכאי קציני בכירי הפורשי מצה"ל ויוצאי לקצבה.
א %על פי כ  ,מנתוני אמ"ש עולה כי חלק מהקציני הבכירי שפרשו בתקופה הנבדקת קיבלו
חופשות בשכר מסוגי שוני שלא נקבעו בהוראות צה"ל .לדוגמה ,נוס %על ארבעת הקציני
שקיבלו חופשות בשכר לצור לימודי בקורסי מקצועיי  ,כפי שפורט לעיל ,ג נספחי צה"ל
בחו"ל ,שסיימו את תפקיד ועמדו לפרוש מצה"ל ולצאת לקצבה ,קיבלו חופשות מיוחדות לפני
תחילת חופשת הפרישה שאורכ עד חודשיי ; קציני אחרי קיבלו חופשה ,שנמשכה לעתי
חודשי  ,לצור "המתנה לסבב תפקידי " או "התמודדות על תפקידי " ,ולאחר שלא זכו בתפקיד
פרשו מצה"ל ויצאו לקצבה ע תנאי פרישה מלאי  ,לרבות חופשת פרישה.
בביקורת נבדקו כלל החופשות שקיבלו קציני בכירי העומדי לפני פרישה ,ממועד סיו תפקיד
האחרו ועד מועד פרישת  ,ותהלי אישור  .הבדיקה התבססה על מסמכי שנמצאו בחלק
מהתיקי האישיי של הפורשי ועל נתוני והסברי שהתקבלו מאמ"ש.
נמצא כי בשני  2006 2003ניצלו ) 30כ  (39%מ  77הקציני הפורשי בדרגות תא"ל ואלו%
חופשות שאינ חופשת פרישה או חופשה צבורה ,38כלהל :
ÌÈ Èˆ˜‰ ¯ÙÒÓ
ÌÈ„ÂÓÈÏ Í¯ÂˆÏ ˙Â˘ÙÂÁ
·˜ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÒ¯Â

˘È‡·ˆ ˙Â¯È˘· ‰ÈÈ‰
¯„‚ÂÓ „È˜Ù˙ ‡ÏÏ

ÌÈÁÙÒ Ï ˙Â˘ÙÂÁ

Î"‰Ò

4

22

4
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אשר לחריגות בניצול חופשות מסוגי שוני  ,עלו בביקורת הממצאי שלהל :
 :‰ ˘ È ¯ Ù ˙ ˘ Ù Â Áבהתבסס על נתוני אמ"ש ,השווה משרד מבקר המדינה בי משכי חופשות
פרישה בפועל של קציני בדרגות תא"ל ואלו %ובי משכי החופשות שהיו זכאי לה על פי הוראת
אמ"ש .נמצא שחופשת הפרישה שניצל אחד הקציני בדרגת תא"ל הייתה ארוכה בחודש מהחופשה
שהיה זכאי לקבל לפי ההוראה .במקרה נוס ,%קצי בדרגת תא"ל ניצל חופשת פרישה שהייתה
ארוכה בחודשיי מזו שהיה זכאי לה.
עוד נמצא כי א %שעל פי הוראת אמ"ש הארכת חופשת פרישה לקצי בדרגת תא"ל מחייבת אישור
ראש אמ"ש ,הרי שרמ"ח הסגל ,שאינו מוסמ כלל לאשר שינויי כאלה ,אישר לאחד הקציני
הארכה כזו :הקצי  ,שפרש מצה"ל ויצא לקצבה באוקטובר  ,2005יצא באישור הרמ"ח לחופשת
פרישה שנמשכה תשעה חודשי דהיינו חופשה הארוכה בחודשיי מהחופשה המרבית שהוא
זכאי לה על פי הוראת אמ"ש .בביקורת לא נמצאו מסמכי שאפשר ללמוד מה מה היו הנימוקי
להחלטת הרמ"ח.
בתגובה על ממצאי הביקורת מסר צה"ל ,בי היתר ,כי לא נמצאו נימוקי לאישור חריגי הנוגעי
לחופשות פרישה ,כי בשנת  2006נקבע נוהל לאישור הארכת החופשות ,וכי ממצאי מבקר המדינה
המחישו ביתר שאת את הצור בפרסו אמות מידה לאישור מקרי חריגי .
__________________
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לא כולל חופשות ללימודי אקדמיי לתואר שני ושלישי ,כמפורט לעיל ,וכ חופשות פרישה וחופשות
צבורות הארוכות מאלה שאושרו לקציני )ראו בהמש((.
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 : Ì È Á Ù Ò Ï ‰ ˘ Ù Â Áמנתוני מחלקת הסגל עולה כי ארבעה קציני בדרגת תא"ל ,ששירתו
בתפקידיה האחרוני כנספחי צבאיי בחו"ל ,ופרשו מצה"ל ויצאו לקצבה בתקופה הנבדקת,
קיבלו לפני פרישת חופשות בשכר שמשכ  50 46ימי  ,זאת מעבר לחופשות שהיו זכאי לה
במסגרת תנאי הפרישה שנקבעו בהוראת אמ"ש )להל חופשות מיוחדות( .לדוגמה ,קצי בדרגת
תא"ל ,שפרש מצה"ל בשנת  2006לאחר שסיי תפקידו כנספח צה"ל בחו"ל ,יצא לחופשה של 46
ימי נוס %על חופשת הפרישה .יצוי כי בתקופה הנבדקת יצאו לחופשות מיוחדות ג רוב הקציני
בדרגת אל" ששירתו כנספחי צבאיי בתפקיד האחרו לפני פרישת מצה"ל ויציאת לקצבה.
נמצא כי צה"ל ראה בחופשות המיוחדות שניתנו לנספחי העומדי לפני פרישה חלק מובנה מתנאי
פרישת  ,א %כי ה לא עוגנו בהוראת צה"ל .בפברואר  2007מסרה מחלקת הסגל למשרד מבקר
המדינה בתגובה על בקשתו לקבל הסברי לדבר ,כי "בעבר נהוג היה כי קציני סגל הפיקוד הכללי
אשר שימשו בתפקיד נספחי צה"ל בחו"ל זכו ע שוב לאר 0לחופשת התארגנות למש כשבועיי .
מטרת החופשה הייתה לאפשר לקצי ולמשפחתו להתארג באר ."0עוד מסרה המחלקה כי
"הנוהג" ,כדבריה ,הופסק בשנת  2006וכי הנספחי העומדי לפרוש יוצאי לחופשת פרישה מיד
ע שוב ארצה.
יצוי כי בביקורת עלה שחלק מהחופשות היו ארוכות בהרבה משבועיי ; יתר על כ  ,נמצא כי בשנת
 2006ה"פרקטיקה" שבה השתמש צה"ל להענקת חופשות התארגנות עדיי לא הופסקה .על פי
הנתוני שהתקבלו ממחלקת הסגל ,בשנה זו נהנו שבעה מתשעה הנספחי הצבאיי שעמדו לפרוש
מחופשה מיוחדת שאורכה בי  10ימי לחודשיי .
בתגובת צה"ל על ממצאי הביקורת צוי כי "מקורה של חופשת התארגנות בנוהג רב שני " ולפיו
קציני בכירי העומדי לפני פרישה ,שחזרו לאר 0לאחר שסיימו את תפקיד בנספחויות צה"ל
בחו"ל בחודש אוגוסט ,נהנו מחופשת התארגנות באר 0והוצבו במחלקת מופ"ת רק בתחילת חודש
אוקטובר .עוד מסר צה"ל כי עוד לפני שמסר לו משרד מבקר המדינה את ממצאי הביקורת ,לצור
קבלת תגובתו ,הוא החל בעבודת מטה להסדרת חופשות התארגנות אלה בפקודות הצבא ,וכי בשנת
 2008ייחת נוהל בנושא.
¯·Î ‰ÏÚ ‡˘Â ‰ ˙¯„Ò‰· Í¯Âˆ‰ Ï"‰ˆ È¯·Ò‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÔÂÂÈÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.‰ÓÈ‡˙Ó ‰„Â˜Ù ˙‡ˆÂ‰Ï 2008 ˙ ˘ „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï ‡Ï˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,2006 ÈÏÂÈ
˘‡ÏÏ ‰ÈÈ‰˘ - ÔÏ‰Ï) ¯„‚ÂÓ „È˜Ù˙ ‡ÏÏ È‡·ˆ ˙Â¯È˘· ‰ÈÈ‰
˙  : ( 39„ È ˜ Ùמנתוני מחלקת הסגל עולה כי בתקופה הנבדקת שהו ללא תפקיד בצה"ל  22קציני
בדרגות תא"ל ואלו %במש  15ימי עד חמישה חודשי  ,לאחר שסיימו למלא את תפקיד האחרו
בגו %הצה"לי שאליו השתייכו ולפני שיצאו לקצבה .במסמכי מחלקת הסגל לא צוינו הנימוקי
לשהיית ללא תפקיד של  19מ  22הקציני האמורי ; אשר לשהייה ללא תפקיד של שניי
מהקציני צוי במסמכי כי הסיבה לדבר הייתה "המתנה לסבב תפקידי " ,ואשר לקצי אחר הייתה
הסיבה "המתנה לתוצאות ניהול מו"מ לקבלת עבודה" .להל תיאור המקרה האחרו :
לאחר שקצי בדרגת תא"ל סיי למלא את תפקידו האחרו בצה"ל במאי  ,2005הוא קיי משא ומת
ע אחת מיחידות מערכת הביטחו בנוגע להעסקתו בה .תקופת ההמתנה לקבלת תשובה בנושא
נמשכה  45ימי  ,ובמהלכה קיבל הקצי שכר מלא .משלא קיבל את המשרה יצא הקצי לחופשת
פרישה של שבעה חודשי  ,ופרש מצה"ל ויצא לקצבה בסו %ינואר  .2006יש להדגיש שאמ"ש לא
__________________
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שהייה בשירות צבאי ללא תפקיד מוגדר  #תקופות שאינ נכללות במסגרת חופשה צבורה ,חופשת
פרישה ,חופשה לצור( לימודי וחופשה מיוחדת לנספחי  ,ובה קציני בכירי אינ מוצבי בתפקיד
מוגדר א( מקבלי שכר מלא.
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הפחית מחופשת הפרישה שאושרה לקצי את תקופת ההמתנה לחיפוש עבודה אזרחית ,א %שעל פי
הוראת אמ"ש חופשת פרישה נועדה ,כאמור ,לאפשר לפורש לחפש עבודה אזרחית ולהיקלט בה.
אשר לתקופות המתנה להתמודדות על תפקיד חדש בצה"ל עלה בביקורת כי אלה ניתנות לקציני
בשכר מלא ,לרבות התנאי הנלווי  .יצוי כי בהוראות צה"ל אי התייחסות לאופ קביעת חופשת
פרישה של קצי ששהה בשירות צבאי ללא תפקיד 40ופרש מצה"ל בעקבות אי מינויו לתפקיד חדש,
ובכלל זה קביעת אורכה של חופשת הפרישה בהתחשב באור תקופת ההמתנה ששהה בה .עוד
יצוי כי תקופות שהות בשירות צבאי ללא תפקיד עשויות להימש חודשי רבי .
בתגובה על ממצאי הביקורת הסביר צה"ל כי לעתי קרובות ,נוכח אילוצי מבניי ומערכתיי ,
נוצר פער של כמה שבועות בי מועד סיו תפקידו של קצי בכיר ובי מועד יציאתו לחופשת
פרישה; במקרי שבה קיימת מניעה בהקדמת מועד הפרישה של הקצי  ,חובה על המערכת לוודא
כי קציני אלה ממלאי תפקיד בפועל בתקופת ההמתנה .עוד הסביר צה"ל כי לעתי קציני
בכירי שסיימו את תפקיד המתינו לסבב מינויי  ,אול בסופו של דבר לא קיבלו מינוי חדש ויצאו
לחופשת פרישה .לדברי צה"ל ,בתקופות שבי סיו תפקיד ובי יציאת לחופשת פרישה ביצעו
הקציני פרויקטי או ביצעו חפיפה ע מחליפיה  ,אול "לאור היעדר תשתית מיכונית מתאימה,
לא צוי אופיו של התפקיד ברישומת הצבאית".
‡˘¯ "‰ÓÈ‡˙Ó ˙È ÂÎÈÓ ˙È˙˘˙ ¯„ÚÈ‰" ÈÎ ¯ÈÚ‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ï"‰ˆ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÔÂÚÈËÏ
‡ÔÎ˘ ,ÌÈ˘„ÂÁ Í˘Ó· ¯ÈÎ· È‡·ˆ Ì„‡ ÁÂÎ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ‰„ÂÚÈ˙-È‡ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï È„Î Â· ÔÈ
ˆ.È „È Â‡ ·˘ÁÂÓÓ ÔÙÂ‡· ,ÔÈÓÊ ÈÚˆÓ‡ ÏÎ· ˘¯„ ‰ „ÂÚÈ˙‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ Ï"‰
עוד הודיע צה"ל כי נוכח הערות משרד מבקר המדינה יפעל לצמצ למינימו האפשרי את המקרי
שבה נוצר פער בי מועד סיו התפקיד האחרו לבי מועד תחילה של הלי הפרישה ,וכי יפעל
לתיעוד התפקידי שמבצעי הקציני הבכירי בתקופות אלה.
ÂÎ˘Ó ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ Èˆ˜‰ Ï˘ „È˜Ù˙ ‡ÏÏ ‰ÈÈ‰˘ ˙ÂÙÂ˜˙ .1 :ÔÏ‰ÏÎ ¯ÈÚ‰Ï ÈÂ‡¯ ÍÎ ÏÚ
ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ ÍÓÒÓ ÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï .2 ;˙ÂÚÂ·˘ ‰ÓÎ ˜¯ ‡ÏÂ ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ ÌÈ˙ÚÏ
˘˜ˆ˙·Â˘˙Î ,ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· Ï˘ÓÏ) ÂÏ‡ ˙ÂÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· ÌÈ„È˜Ù˙ Â‡ÏÈÓ ÔÎ‡ ‰Ï‡ ÌÈ È
ˆÍÎ· È„ ‡Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙‡Ê ÁÎÂ .Ì˙„Â·Ú È¯ˆÂ˙Ï ÒÁÈÈ˙Ó Â‡ ,(Ï"‰
˘ˆ˙Â·ÈÒ ÂÈ˙Â‡¯Â‰· Ë¯ÙÈ ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰· ÔÈÈˆ˘ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ È Ï"‰
,‰Ï‡ ˙ÂÙÂ˜˙ Ï˘ È·¯Ó‰ ÔÎ˘Ó ,„È˜Ù˙ ‡ÏÏ ‰ÈÈ‰˘ ˙ÂÙÂ˜˙ Ï˘ ¯Â˘È‡ ˙Â˜È„ˆÓ‰ ˙Â‚È¯Á
‡˘Â Ï ¯˘˜ ‡ÏÏ Û‡ ˙‡Ê ,˘¯„ ‰ „ÂÚÈ˙‰ ÔÙÂ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰¯˜·‰Â ÔÎÏ‰Ó· ÌÈ Èˆ˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ
.‰˘È¯Ù‰
 :‰ ¯ Â · ˆ ‰ ˘ Ù Â Á Ï Â ˆ Èפקודת מטכ"ל שעניינה "חופשות חיילי בשירות קבע" קובעת כי
חיילי שצברו ימי חופשה עד  31.12.96זכאי לנצל ימי אלה בצמוד לחופשת הפרישה שלה ,
וזאת עד לתקרה של שלושה חודשי )שווי ער ל  66ימי ( .41ימי חופשה שצברו קציני בכירי
לאחר  31.12.96ייפדו ,כאמור ,בעד כס.%
ÌÈÈ ˘ ˙˜„· ‰ ‰ÙÂ˜˙· ÈÎ ˘"Ó‡ È Â˙ Ó ‰ÏÚ ,ÏÈÚÏ˘ Ï"ÎËÓ‰ ˙„Â˜Ù· ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ
.˙¯˙ÂÓ‰ ‰¯˜˙‰Ó ÌÈÓÈ ˙Â¯˘Ú· Â‚¯Á ‰¯Â·ˆ ‰˘ÙÂÁ ÂÏˆÈ ˘ ÌÈ Èˆ˜‰ 30-Ó
__________________
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במקרי שבה פרישת הקצי מצה"ל עקב אי#מינויו לתפקיד החדש ידועה מראש.
הסעי בפקודת מטכ"ל הד בניצול חופשה צבורה שנצברה עד  31.12.96נקבע בעקבות בג"5060/96 ,
 'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „‚ ÌÈ¯Á‡ 11-Â È Ï‰˜ Ú·˘ ˙· Ó"Ò¯ #פ"ד נד).270 (3
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 :˙ È ˙ ˘ ‰ ˘ Ù Â Á Ï ˘ Ï Â ˆ È · ‰ ‚ È ¯ Á Ô È ‚ · ˙ Â · ˘ Á ˙ ‰בפקודת מטכ"ל
שעניינה "חופשות חיילי בשירות קבע" נקבע כי חייל שיצא לחופשה שנתית בהיק %החורג ממכסת
חופשתו ,ינוכו הימי מיתרת חופשתו הצבורה; א זו אינה עומדת לזכותו או שאינה בהיק %מספק,
יתבצע ניכוי מהשכר עבור כל יו חריגה .בנוגע לפורשי קובעת הוראת אמ"ש ,בי היתר ,כי
הגורמי האחראי במחלקת הסגל ובמחלקת מופ"ת ידווחו למת"ש 42על ניצול החופשה הצבורה
או החופשה השנתית של הפורש כדי למנוע פדיו בכס %של חופשה שנוצלה .בביקורת עלה כי
במקרה מסוי אושר לקצי שפרש מצה"ל ויצא לקצבה לפדות בכס %חלק מחופשה צבורה ,א %שזו
לא נזקפה לזכותו ,כמפורט להל :
ע יציאתו של קצי בדרגת תא"ל לקצבה בינואר  2005שול לו פדיו חופשה צבורה עבור 60.5
ימי  ,שהיו רשומי לזכותו בצה"ל באותו מועד .במאי  ,2005לאחר שחרורו של הקצי  ,התברר
לאמ"ש כי מספר ימי החופשה השנתית שניצל הקצי עד מועד פרישתו היה גדול ב  16ממספר
הימי שהיה רשאי לנצל .בעקבות גילוי הטעות נוכה מקצבתו של הקצי ביוני  2005ס של
כ  32,000ש"ח בגי ניצול יתר של החופשה ,בהתבסס על פקודת מטכ"ל האמורה.
הקצי השיב לאמ"ש כי ההתחשבנות בגי ימי החופשה הושלמה ע פרישתו ולכ אי לנכות
מקצבתו את הסכו האמור .בעקבות פנייתו החליטה רמ"ח מופ"ת בספטמבר  2005לבטל את
הניכוי ,בהתחשב בכ שחופשת הפרישה שאושרה לקצי קצרה ב  23ימי מהחופשה המרבית
הניתנת לפורשי בדרגת תא"ל .43כמו כ הזינה מחלקת מופ"ת למערכת הממוחשבת של אמ"ש 16
"ימי תעסוקה" 44לזכותו של הקצי ; והיה בכ כדי לבטל את החריגה בניצול של ימי החופשה.
נוכח העובדה שהקצי לא נקרא לתעסוקה בחופשת הפרישה ,הרישו שנעשה במערכת ממוחשבת
של אמ"ש לא תא את המצב לאשורו.

✩
˙Â·Ë‰ Ì˜ÏÁÏ Ï"‰ˆ ˜È Ú‰ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜ ˙˘È¯Ù ÍÈÏ‰˙· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
ÈÙ ÏÚ ,‰Ó‚Â„Ï .ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ·Â ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ,ÌÈ Â˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ
ÌÈ Èˆ˜‰ Ï˘ (˙ÂÂÏ ˙Â‡ˆÂ‰ ‡ÏÏ) ¯Î˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ·Â˘ÈÁ
·„¯‚-2002 ÌÈ ˘· 45˙Â‚È¯Á‰ ˙Â˘ÙÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ÏÏÎ· ÂÓÏÂ˘˘ ÛÂÏ‡Â Ï"‡˙ ,Ì"Ï‡ ˙Â
.46ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ¯ÈÁÓ· ,Á"˘ È ÂÈÏÈÓ 9-Î· ÂÓÎ˙Ò‰ 2006
ÔÂ·˘Á ÏÚ ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙Â·Ë‰ Ô˙ÓÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙‡ Ú·Â˜Â ˙Â‡ÎÊÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ¯È„‚Ó‰ ,¯Â¯· È·ÈËÓ¯Â ¯Â˜Ó ‡ÏÏ ‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ
˙Â·È˘Á ‰ ˘Ó Ï·˜Ó ¯·„‰ .Ô˙Ï·˜Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï Â‡ ¯˘‡Ï Ì˙ÂÎÓÒ·˘ ÌÈÓ¯Â‚‰
Ï"‰ˆÓ ‰˘È¯Ù È ÙÏ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ,ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜ Ï˘ ˙È„ÂÁÈÈ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î
.˘¯ÂÙÏ Á"˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó· Û‡Â ˙Â¯˘Ú· ÌÎ˙Ò‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰·Ë‰ ÏÎ˘Î ,‰·ˆ˜Ï ‰‡ÈˆÈÂ
__________________
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מת"ש  #מינהל התשלומי בצה"ל .בינואר  2006שולב במחלקת מופ"ת.
בסיכו ריאיו פרישה ע הקצי במרס  2004קבעה רמ"ח הסגל שהוא זכאי לחופשת פרישה של שישה
חודשי ושבעה ימי ; חופשה הקצרה ב 23#ימי מהחופשה המרבית לקציני בדרגת תא"ל.
ימי תעסוקה  #ימי שבה מצטווה קצי פורש להפסיק את חופשת הפרישה שלו ולהתייצב ביחידה
צבאית כדי לבצע תעסוקה.
חופשות לימודי  ,חופשות פרישה חריגות ,חופשות לנספחי וחופשות חריגות אחרות ,לרבות שהייה
בשירות ללא תפקיד מוגדר.
החישוב נעשה על פי עלויות השכר הממוצעות לחודש של קציני בדרגות אל"  ,תא"ל ואלו  ,כפי
שהיו בספטמבר  ,2007על פי נתוני שהתקבלו מאת"ק.
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סל פרישה
כאמור ,סל הפרישה שנות צה"ל לקציני בכירי הפורשי מצה"ל ויוצאי לקצבה מיועד לאפשר
את הכשרת בתחומי אזרחיי  ,על מנת להקל עליה להשתלב בחיי האזרחיי  .סל הפרישה נית
בשתי מדרגות (1) :סל מובנה ,הכולל הכשרות מובנות ,שאינ ניתנות להמרה לקורסי אחרי ,
כגו סדנאות וימי עיו בתחומי של חיפוש עבודה ותכנו פיננסי ,וכ ייעו אישי על ידי עו"ד או על
ידי רואה חשבו  ,או אימו אישי לריאיו עבודה .כל פורש רשאי לנצל את הקורסי והייעו האישי
האמורי  (2) .סל חופשי ,הכולל השתתפות כספית במימו קורסי אזרחיי לפי בחירת הפורש.
השתתפות זו מוגבלת למסגרת כספית כוללת ואחידה לכל פורש ,למעט אלופי  ,47והיא נקבעת
מפע לפע על ידי את"ק בשיתו #אמ"ש .תקרת הסל הבסיסית שנקבעה לשנת  2006הסתכמה
ב& 5,000ש"ח לפורש .כאמור ,הוראת אמ"ש קובעת כי רמ"ח מופ"ת מוסמ( לאשר מימו סל
פרישה עד לסכו כפול מסכו התקרה ,ובלבד שהנסיבות מצדיקות זאת .בי הנסיבות ,כפי שסוכמו
באמ"ש ,שירות ביחידת שדה )"לוח " ,(48בעיות סוציו&אקונומיות ורמת ההשכלה.
 .1מחלקת מופ"ת מסרה למשרד מבקר המדינה ,בי היתר ,נתוני על היק #ההשתתפות של
צה"ל במימו קורסי אזרחיי הכלולי במדרגה השנייה ,עבור קציני בדרגות תא"ל ואלו.#
מהנתוני עולה כי בשני  2006&2003קיבלו ) 25כ& (32%מ& 77קציני פורשי בדרגות תא"ל
ואלו #סל פרישה בסכו הגדול מתקרת הסל הבסיסית;  (12%) 3מ& 25הקציני קיבלו מימו של
יותר מפי שניי מהתקרה; א #שרמ"ח מופת אינו מוסמ( לאשר זאת ,כאמור; יצוי כי בנוגע לעשרה
קציני ) (40%הודיע צה"ל שאי לו כלל נתוני .
על א #תופעת הגדלת סל פרישה כאמור ,בבדיקת תיקי אישיי של הקציני הפורשי נמצאה
אסמכתה אחת בלבד לאישור רמ"ח מופ"ת להגדלת הסל .באישור לא צוינה הסיבה להחלטתו של
הרמ"ח.
נוכח היעדר האישורי כאמור ,פנה משרד מבקר המדינה למחלקת מופ"ת בבקשה לקבל
אסמכתאות ונימוקי להגדלות סל פרישה לקציני הפורשי  .בתגובה פירטה מחלקת מופ"ת את
עיקר הנימוקי להגדלת סל הפרישה לשבעה קציני בלבד .בי הנימוקי שצוינו בתשובה :בעיה
אישית ייחודית של הפורש ,היותו של הפורש מפקד&לוח  ,כישלו של הפורש בקורס שלמד
במסגרת סל פרישה ואי&ניצול קורסי מובני שבסל פרישה .המחלקה לא העבירה למשרד מבקר
המדינה אסמכתאות לאישורי שניתנו להגדלת סל הפרישה.
˙ÂÈÂ ÓÂÈÓÂ ÌÈÏÎ ‰˘È¯Ù È ÙÏ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ Èˆ˜Ï ˙Â ˜‰Ï „ÚÂ ‰˘È¯Ù‰ ÏÒ ,¯ÂÓ‡Î .2
˘˙Â¯˘Î‰Â ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ÔÂÓÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ,ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÈÁ· Ì˙Â·Ï˙˘‰· Ì‰Ï ÂÚÈÈÒÈ
·‰˘Ú ‰˘È¯Ù ÏÒ ÔÂÓÈÓÏ ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ·˜ ÍÈÏ‰˙ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· .‰ Â˙ ˙ÈÙÒÎ ˙¯‚ÒÓ
·Ô˙Ó ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Ï"‰ˆ È„È· Â‡ˆÓ ˘ ‡Ï·Â ˙Â‡¯Â‰‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó
‡.˙Â‚È¯ÁÏ ÌÈ¯Â˘È
בתגובה על ממצאי הביקורת מסר צה"ל כי רמ"ח מופ"ת אישרה חלק מהגדלות סל הפרישה ,מתוק#
הסמכות שהקנתה לה הוראת אמ"ש; נוס #על כ( ,במקרי חריגי  ,שבה לא התאפשר לקצי לנצל
את הסל המובנה ,אושרה המרה של הסל המובנה לסל חופשי .ע זאת הסביר צה"ל כי בעבר
ההחלטות על הגדלת סל פרישה לא לוו בנימוקי מפורשי  ,וכי בחלק מהמקרי לא נמצאו סימוכי
לאישורי שניתנו או לנימוקי להחלטה.
__________________

47
48

על פי אישור רמטכ"ל מנובמבר  ,2002תקרת סל פרישה לאלופי הסתכמה ב 25,000#ש"ח.
לוח  #בוגר מסלול בתפקיד מג"ד סדיר ובתפקידי מקבילי לו.

תנאי פרישה של קציני בכירי במשטרת ישראל ,בשירות בתי הסוהר ובצה"ל
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עוד מסר צה"ל כי בשנת  2006על פי קביעת ראש מטה אמ"ש הוחל בביצוע תהלי( להסדרת הליכי
האישור והתיעוד של ההחלטות בדבר הגדלת סל פרישה ,והוקמה ועדה מייעצת ,הדנה בכל בקשה
להגדלת הסל החופשי; ההחלטות והנימוקי מוזני במערכת ממוחשבת לש התיעוד .כמו כ ,
ביולי  2007הוציאה מחלקת מופ"ת הוראת עבודה שנועדה להסדיר את הבקשות החריגות בנושא
הכשרות .עוד מסר צה"ל כי נוכח הערות משרד מבקר המדינה הוא יפעל לתעד באופ טוב יותר את
הנמקות הוועדה ולקבוע אמות מידה שעל פיה יוחלט מהו מקרה חריג.
ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘ÈÂ ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÈ Ï"‰ˆ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘Â„ÚÂ˙È˘Â ÏÒ‰ ˙Ï„‚‰Ï ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÓÈÈ˜˙È˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ËÂ˜ Ï ÏÁ‰
ÔÈ· ,¯˘Ù‡ÏÂ ,ÔÂÈÂÂ˘‰Â ˙Â„ÈÁ‡‰ ˙Â Â¯˜Ú ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î ,‡˘Â · ÌÈ˜ÂÓÈ ‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰
.ÂÈÏÚ ‰¯˜·‰Â ÌÈ¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó ÍÈÏ‰˙ ˙ÂÙÈ˜˘ ˙‡ ,¯˙È‰

תיעוד תהלי הפרישה
ממצאי הביקורת בנושאי שפורטו לעיל התבססו בעיקר על המידע בכתב ובעל פה שהתקבל
מאמ"ש .על א #פניות משרד מבקר המדינה למחלקת הסגל ולמחלקת מופ"ת ,לא העביר אמ"ש
למשרד מבקר המדינה את רוב האסמכתאות התומכות במידע האמור ,דוגמת האישורי ללימודי
גבוהי לקראת פרישה ,לחופשות חריגות .ממחלקת הסגל לא התקבלו הסברי להיעדר המסמכי .
מחלקת מופ"ת נימקה את היעדר המסמכי בתחומי הפעילות שבאחריותה ,בי היתר ,בביעור
התיקי האישיי של הקציני הבכירי שפרשו בשני  2002ו&.2003
אשר לאמור לעיל יש לציי כי תקנות ארכיוני )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות
המקומיות( ,התשמ"ו& ,1986והוראת משרד הביטחו שעניינה "ביעור חומר במערכת הביטחו &
ארכיו צה"ל ומערכת הביטחו " קובעות שחומר ארכיוני ,לרבות תיקי פרט של קציני  ,יוחזקו
בארכיו צה"ל לתקופה שלא תפחת מחמש שני .
‰¯ÈÓ˘·Â ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜ Ï˘ Ì˙˘È¯Ù „ÂÚÈ˙· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÓ‚Ù ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,‰˘È¯Ù‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È · Ú‚ÂÙ‰ ,¯ÂÓÁ Ï˘Î ¯„‚· Ì‰ ¯·„Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÚ
.ÂÈÏÚ ‰¯˜··Â ·˜ÚÓ· „ÂÁÈÈ·Â
בתגובת צה"ל על ממצאי הביקורת נמסר כי ביעור התיקי במחלקת מופ"ת נעשה על סמ( החלטת
"הוועדה המייעצת לביעור ארכיוני בצה"ל ובמערכת הביטחו " ממאי  ,2001שקבעה כי תקופת
ההחזקה של תיקי פרישה במחלקת פרישה )מופ"ת( היא שנתיי מסגירת התיק .עוד מסר צה"ל ,כי
ע זאת ,לא ניתנה הדעת לעובדה ,כי מת האישור לביעור התיקי האישיי נסמ( על כ( שהעתק
מה אמור להימצא במחלקת הסגל וביחידות נוספות של אמ"ש ,אול בפועל אי בה העתקי
להחלטות שהתקבלו במחלקת פרישה .צה"ל ג הדגיש כי אי בהסתמכות על החלטת הוועדה כדי
לשנות מהעובדה שלא היה מקו לבער את התיקי  ,וכי הדבר נעשה בתו לב בניגוד לנהלי
השוני בעניי תיעוד מסמכי .
נוס #על האמור לעיל הודיע צה"ל כי היעדר אסמכתאות לתהליכי שוני המתוארי בדוח
הביקורת ,ה במחלקת הסגל וה במחלקת מופ"ת ,הוא לקח מרכזי הנלמד מהביקורת של משרד
מבקר המדינה ,וכי בהתא לכ( יקבע נהלי בדבר תיעוד קבלת ההחלטות בכל הנוגע לתהליכי
הפרישה מצה"ל.
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Û¯Â‚‰ Ì¯„ÚÈ‰ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï È„Î Ï"‰ˆ È¯·Ò‰· ÔÈ‡ ÈÎ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÂ·˜Ï Ï"‰ˆ ˙ ÂÂÎÏ ¯˘‡ .ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ Ï˘
˘‡¯· ,ÏÂÚÙÏ ‰·ÂÁ‰ ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ ,˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ „ÂÚÈ˙ ¯·„· ÌÈÏ‰
.‡˘Â · ÌÈÏ‰ ‰ ÈÙ ÏÚ ,‰ Â˘‡¯·Â

✯
ÏÚ Ï˜‰Ï Â„ÚÂ ,Ï"‰ˆ ˙Â‡¯Â‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡·˘ ÈÙÎ ,Ú·˜ È˙¯˘Ó Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙
‰Ï‡ ÌÈ‡ ˙ ˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ ,ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÈÁ· ·Ï˙˘‰Ï ,ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰ È„ÓÏ ÂÓ¯˙˘ ,ÌÈ˘¯ÂÙ‰
È·ÈËÓ¯Â ¯Â˜ÓÎ ÂÚ·˜ ‰Ï‡ ÌÈ‡ ˙ .Ï"‰ˆ· Ú·˜· ˙Â¯È˘‰ Ï˘ Â˙ÂÈÊÎ¯ÓÂ Â˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï
.Â· ‰„ÈÓÚ‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È˘
‰Ï‡ ÔÈ·Ó ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ‰ÂÂÏ Ï"‰ˆÓ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜ ˙˘È¯Ù ÍÈÏ‰˙ ÈÎ ‰ÏÚ ÂÊ ˙¯Â˜È··
ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó Û‡Â ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈ˙ÚÏ ÂÓÎ˙Ò‰˘ ,˙Â‚È¯Á ˙Â·Ë‰ Ô˙Ó· Â˜„· ˘
¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï ÍÎ ·˜Ú .„ÚÂ˙ ‡Ï ËÚÓÎ ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÈÎÂ ÔÈˆ˜Ï Á"˘
.Ì‰È˘ÚÓÏ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÂÈ‰ ‰ÓÂ ‰Ï‡ ˙Â·Ë‰ Â¯˘È‡˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÂÈ‰ ÈÓ ·Â¯Ï ¯¯·Ï
Ë˜ 2007-Â 2006 ÌÈ ˘· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ Ï"‰ˆ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ‰Ê ¯˘˜‰·
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