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 מינהלת הגמלאות
 תקציר

מסדיר , ) החוק להל   (1970 ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה 
החוק . לפי החוק גמלה היא קצבה או מענק. תשלו  גמלאות לעובדי מדינה שפרשו
קצבת שאירי  וקצבת נכות לעובדי המדינה , נועד להבטיח תשלו  קצבת פרישה

על ביצוע החוק הופקד שר . קרו  הפנסיה התקציביתוהוא מבוסס על ע, ולשאיריה 
לממונה על תשלו  ) ל" החשכ להל  (האוצר והוא מינה את החשב הכללי שבמשרדו 

משלמת )  המינהלה להל  (מינהלת הגמלאות שבמשרד האוצר . הגמלאות לפי החוק
ותקציבה השנתי למטרה ,  גמלאי  ושאירי  של גמלאי  ועובדי 83,000 קצבאות לכ

  .ח" מיליארד ש6.4  בכ2007ו הסתכ  בשנת ז
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של המינהלה 2007 ספטמבר  בחודשי  יולי 
ובירורי השלמה נעשו , הביקורת בוצעה במינהלה. בתשלומי הקצבאות לזכאי 
  .ביחידות אחרות במשרד האוצר

 עיקרי הממצאי 
 חוק יסודות  להל   (1985 ה"התשמ, דות התקציב בוצע בחוק יסו2004בינואר 
תיקו  ולפיו גו- מתוקצב וגו- נתמ, שנקבעו על ידי הממשלה כקופה , )התקציב

ציבורית ימסרו למינהלה די  וחשבו  ובו פירוט שכרו של כל עובד שה  מעסיקי  
ל והמינהלה לא הכינו טיוטת "התברר כי החשכ. הזכאי לקבל ממנה קצבת פרישה

ולפיכ, עדיי  לא יוש  התיקו  ,  לחתימת שר האוצר בעניי  חובת הדיווח כאמורתקנות
 . לחוק

החוק קובע כי מי שזכאי לקצבה לפי החוק ולקצבאות נוספות מאוצר המדינה או 
מקופה ציבורית יהיה זכאי לקבל את סכו  הקצבאות בתנאי שסכומ  הכולל לא יעלה 

ד קובע החוק כי הסכו  הכולל שמקבל עו.  מהמשכורת הקובעת שלו לפנסיה70%על 
גמלאי המקבל ג  משכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית אינו יכול לעלות על 

המינהלה לא קבעה ע  מעסיקי  בשירות הציבורי . המשכורת הקובעת שלו לפנסיה
הסדרי  שבמסגרת  יזרימו לה מידע שוט- שעל פיו תוכל לאתר חריגות בתשלו  

 . הקצבאות
לה לא פעלה די נגד התופעה שרבי  מהגמלאי  אינ  עומדי  בחובת הדיווח המינה

קבלת משכורת או קצבה , למינהלה על אירועי  שיש לה  השלכה על קצבת  כגו 
נוס- על כ, לא השתמשה המינהלה במידע . נוספת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית

ספות משכר ומקצבאות שממציא לה כל גמלאי בכל שנה כדי לאתר את הכנסותיו הנו
 . מאוצר המדינה או מקופות ציבוריות
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 ונועד לאתר חריגי  לא נכללו רבות מהקופות 2006בקוב/ ממוחשב שהוכ  בשנת 

 גמלאי  המקבלי  קצבה נוספת שלא 236ע  זאת אפשר הקוב/ לאתר . הציבוריות
ונוצר , וחלק  קיבלו קצבאות בסכומי  גבוהי  מאלה שה  רשאי  לקבל, דווח עליה

המינהלה לא בדקה לגופו . ח"לה  חוב למינהלה בסכו  כולל של כחמישה מיליו  ש
 . של עניי  א  יש מקרי  בה  נית  לדרוש מהגמלאי  החזרי  רטרואקטיביי 

 שלחה המינהלה לגמלאי  שאלוני  כדי לאתר חריגות בתשלומי 2007  ו2006בשני  
המינהלה לא נקטה . קי של החריגותובעקבות זאת היא פעלה לתיקו  חל, קצבאותיה 

לגבי . צעדי  נגד גמלאי  שלא שיתפו פעולה במילוי השאלוני  ובהחזרת  למינהלה
לא בדקה המינהלה א  יש מקו  לדרוש , הגמלאי  שנמצא כי קיבלו תשלומי יתר
 . מכל אחד מה  החזרי  רטרואקטיביי 

 הוראות החוק בעניי  ל ידוע על מקרי  שבה  גמלאי  עוקפי  את"למינהלה ולחשכ
הפחתת קצבת  בגי  השתכרות מאוצר המדינה או מקופות ציבוריות באמצעות עבודה 

ל לא פעלו למניעת מקרי  "אול  המינהלה והחשכ; בחברות כוח אד  או כעצמאי 
 .אלה

. המדינה חתמה ע  קרנות פנסיה וגופי  ציבוריי  על הסכמי רציפות זכויות פנסיה
ח בגי  השתתפות המדינה בתשלו  " מיליו  ש5.5 נהלה כבכל חודש משלמת המי

ומאיד, היא מגישה לגופי  אלה בכל חודש ; קצבאות שמשלמי  הגופי  האמורי 
. ח בגי  השתתפות  בקצבאות שהיא משלמת" מיליו  ש5.2 דרישות תשלו  בס, כ

כי היא לא , הועלה כי המינהלה משלמת את התשלומי  בלא לבצע בקרה מספקת
וכי אינה ,  ביעילות בחובות שחבי  לה גופי  אלה בגי  תשלומי השתתפותטיפלה

 .גובה ריבית והפרשי הצמדה בגי  החובות אלא מסתפקת בגביית סכו  הקר 
 העבירה המדינה לקרנות פנסיה תשלומי  בגי  זכויות של עובדי  1983משנת 

 קרנות .שהועסקו בשירות המדינה פרק זמ  מסוי  במעמד של עובדי  ארעיי 
 2.18  גימלאי  בס, כ288הפנסיה לא העבירו למינהלה את השתתפות  בקצבאות של 

 .והמינהלה לא עשתה די לבירור העניי  ע  הקרנות ולגביית החוב, ח"מיליו  ש
הועלו ליקויי  בפיקוח של המינהלה על האופ  שבו גופי  במערכת הביטחו  מיישמי  

היא הייתה אמורה , 2006 של המינהלה לשנת על פי תכנית העבודה. את הוראות החוק
לעשות ביקורת בגופי  אלה וכ  במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר בעניי  תשלומי 

  .א, הביקורת לא בוצעה; הקצבאות שלה 
 סיכו  והמלצות

למינהלה תפקיד חשוב בשמירה על הביטחו  הכלכלי של ציבור עובדי המדינה 
ח לאוכלוסייה "ינהלה למעלה משישה מיליארד ש שילמה המ2007בשנת . ושאיריה 

, לרבות גמלאי מערכת הביטחו , עליה לוודא שהגמלאי  ושאיריה , ע  זאת. זו
 . לא ייהנו מקצבאות חריגות, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר

עליה לקבל מה  , כדי שתוכל המינהלה לפקח על הגופי  הכפופי  להוראות החוק
ל והמינהלה אינ  מקיימי  בקרה מספקת "לתה כי החשכהביקורת הע. מידע שוט-

 . על הקצבאות שמשלמי  גופי  אלה
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הועלה ג  כי במקרי  רבי  סכומי הקצבאות שמשלמת המינהלה לגמלאי  אינ  
. ולעתי  נוצרו חובות של גמלאי  למינהלה בגי  תשלומי יתר ששולמו לה , מדויקי 

ידי המינהלה מידע מלא ומעודכ  על אחד הגורמי  העיקריי  לכ, הוא שלא היה ב
על . הגמלאי ושאיריו ועל סכומי הכנסותיו הנוספות מאוצר המדינה ומקופות ציבוריות

שמקורו בדיווחי , המינהלה לפעול בדחיפות לקבלת מידע ולהשלמת המידע שבידיה
 . הגמלאי 
נדרשו וגופי  שנקבע כי ה  קופות ציבוריות ,  תוק  חוק יסודות התקציב2004בשנת 

התיקו  אינו . ל"לדווח על המשכורות שה  משלמי  לגמלאי המדינה ולגמלאי צה
ל "על החשכ. מיוש  מכיוו  שעדיי  לא הותקנו תקנות בעניי  חובת הדיווח כאמור

עד שיותקנו התקנות . והמינהלה להכי  טיוטת תקנות ולהגיש  לחתימת שר האוצר
, ות במגבלות המשפטיות הקיימותעל המינהלה לבחו  א  קיימת אפשר, האמורות

שהגופי  המשלמי  קצבאות לפי החוק וגופי  שנקבעו כקופות ציבוריות ימסרו 
 .למינהלה באופ  שוט- מידע על תשלומי  ששילמו לגמלאי  שהיא מטפלת בה 

בתקופה האחרונה החלה המינהלה בביצוע ביקורות יזומות כדי לאתר חריגות וטעויות 
כדי שיובטח כי , המשי, במגמת השיפור של עבודת המינהלהיש ל. הדורשות תיקו 

וכי , סכומי הקצבאות המשולמי  בכל חודש יהיו מדויקי  ויקבעו לפי הוראות החוק
. יהיו נאותי , ל על הגופי  הכפופי  להוראות החוק"סדרי הפיקוח שלה ושל החשכ

  .לצור, כ, נדרש כי יעמוד לרשות המינהלה בסיס מידע מקי- ועדכני
♦  

 מבוא
נועד להבטיח תשלו  , ) החוק להל   (1970 ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה 

גמלה היא קצבה , לפי החוק. קצבת שאירי  וכ  קצבת נכות לעובדי המדינה שפרשו, קצבת פרישה
 החילו ,כגו  רשויות מקומיות, גופי  ציבוריי  אחרי  שהחוק אינו חל עליה  מלכתחילה. או מענק

חוקי  נוספי  המסדירי  תשלו  פנסיה תקציבית . על עצמ  את הוראות החוק בשינויי  המחויבי 
 ה"התשמ, ]נוסח משולב) [גימלאות(הגנה לישראל -מטע  המדינה ה  חוק שירות הקבע בצבא

, משרה ברשויות השלטו  וחוק גמלאות לנושאי; )ל" חוק שירות הקבע בצה להל   (1985
 .שעניינו גמלאות לבעלי תפקידי  בכירי  שפורטו בחוק, 1969 ט"התשכ

ואול  יש ממלאי ,  לכל שנת עבודה2%שיעור הפנסיה הנצבר לזכות העובד הוא , לפי החוק
 1% נקבע ניכוי בשיעור 2004בשנת . תפקידי  מסוימי  הזכאי  לשיעורי  שנתיי  מוגדלי 

עובדי  . 2% שיעור הניכוי הוא 2005 ומשנת, ממשכורתו הקובעת לצורכי פנסיה של עובד פעיל
ולפיכ- החוק אינו חל ,  ואיל- מבוטחי  בפנסיה צוברת2002שהתקבלו לשירות המדינה באפריל 

 .עליה 
) ל" החשכ להל  (והוא מינה את החשב הכללי שבמשרד האוצר , שר האוצר ממונה על ביצוע החוק

ל האחריות לוודא כי כל "ל החשכמתוק. כ- מוטלת ע. לממונה על תשלו  הגמלאות לפי החוק
ל "החשכ. באופ  חסכוני ולפי החוק, הגופי  שהחוק חל עליה  משלמי  את הקצבאות ביעילות
לפי , הכפופה לו)  המינהלה להל  (אצל חלק מסמכויותיו למינהלת הגמלאות שבמשרד האוצר 

ביעת זכאותו של והיא מטפלת בעיקר בק,  עובדי 45 המינהלה מונה כ.  לחוק102הוראות סעי. 
 . העובד או שאיריו לקצבה ומבצעת את התשלו 
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 גמלאי  של שירות המדינה ולשאירי  של עובדי  וגמלאי  83,000 המינהלה משלמת גמלאות לכ

כמו כ  . ח" מיליארד ש6.4  בכ2007ותקציבה השנתי למטרה זו הסתכ  בשנת , של שירות המדינה
של גופי  במערכת , קובע של גמלאי משרד הביטחו המינהלה מאשרת את שיעור הקצבה מהשכר ה

את הקצבאות עצמ  משלמי  הגופי  הללו ; הביטחו  ושל משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר
 . מתקציב 

 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של המינהלה בתשלומי 2007 ספטמבר  בחודשי  יולי 
   . במשרד האוצרבירורי השלמה בוצעו ביחידות אחרות. הקצבאות לזכאי 

 העברת מידע מעודכ  על הגמלאי  למינהלה
נדרש כי יהיה בידה מידע , כדי שתוכל המינהלה לחשב כראוי את הקצבאות שהגמלאי  זכאי  לה 

בתקנות . מלא ומעודכ  על מצבו המשפחתי של כל גמלאי ועל הכנסותיו הנוספות ממקורות אחרי 
נקבע כי על גמלאי , 1956 ז"התשי, )הצהרות והודעות, הגשת תביעות) (גימלאות(שירות המדינה 

ובכלל ,  יו  על אירועי  שיש לה  השלכה על קצבתו30להודיע לממונה על תשלו  הגמלאות בתו- 
הדבר נדרש מאחר . 1"קופה ציבורית"זה על קבלת משכורת או קצבה נוספת מאוצר המדינה או מ

קצבתו של גמלאי שיש לו הכנסות מגופי  שלפי החוק חלות הוראות מיוחדות על חישוב סכו  
 א"התשכ, )נוסח משולב(לפי הוראות פקודת מס הכנסה , נוס. על כ-). בעניי  זה ראו להל (כאמור 
על כל גמלאי להגיש למינהלה בכל שנה טופס הצהרה ובו מידע על , ) הפקודה להל   (1961

 . שיש לנכות מקצבתוהמשמש בעיקר לקביעת שיעור המס , הכנסותיו ממקורות נוספי 
 :הביקורת העלתה את הממצאי  שלהל 

, ) חוק יסודות התקציב להל   (1985 ה"התשמ,  תוק  חוק יסודות התקציב2004בינואר  .1
בי  היתר ,  נקבע כי גו. מתוקצב וגו. נתמ- שנקבעו על ידי הממשלה כקופה ציבורית1א33ובסעי. 

ימסרו דוח לממוני  על ,  לחוק שירות צבא הקבע33  לחוק הגמלאות ולעניי  סעי.35לעניי  סעי. 
במועד "עוד נקבע בתיקו  לחוק כי הדוח יוגש לממוני  . תשלו  הגמלאות לפי החוקי  האמורי 

פירוט מלא על תנאי "וכי יהיה בו , "באישור ועדת הכספי  של הכנסת, ובאופ  שייקבעו בתקנות
כאי לקצבת פרישה לפי הוראות אחד החוקי  שכרו של כל עובד או בעל תפקיד שה  מעסיקי  הז

 ".החל לגביו... האמורי 
˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙˜È˜Á „ÚÂÓÓ ÌÈ ˘ Ú·¯‡ Â¯·Ú˘ Û‡ ÈÎ ¯¯·˙‰ ,Î˘Á‰ Â ÈÎ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú" Ï

¯ÂÓ‡Î ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁ ÔÈÈ Ú· ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÓÈ˙ÁÏ ˙Â ˜˙ ˙ËÂÈË ‰Ï‰ ÈÓ‰Â . ˙Â ˜˙ ¯„ÚÈ‰·
˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ˙Â˘È‚Ó Ô È‡ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÙÂ˜‰ ,ÈÓÏÂ ˙ÏÂÎÈ ¯ÂÙÈ˘Ï È˙Â‰Ó ÈÏÎ ¯ÒÁ ‰Ï‰ 

‰Ï˘ ‰¯˜·‰ .Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰· , ˙ÏÂÎÈÂ ÌÈÈ Î„Ú Ì È‡ ÌÈ‡ÏÓ‚Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰ È Â˙ 
‰ÓÂ‚Ù ‰Ï˘ ‰¯˜·‰. 

המינהלה לא פעלה די נגד התופעה שרבי  מהגמלאי  אינ  עומדי  בחובת הדיווח למינהלה  .2
,   העומדי  לרשותה בהתא  לחוקהיא לא נקטה בצעדי;  שיש לה  השלכה על הקצבה על אירועי

 .נגד גמלאי  כאלה
__________________ 

קופה "ות גופי  המהווי   לחוק מא35מאז נחקק החוק קבעה הממשלה בהתא  לסמכותה לפי סעי    1
כהגדרתו " גו  מתוקצב" החליטה הממשלה לקבוע כקופה ציבורית נוספת כל 2004במאי ". ציבורית
 . לחוק יסודות התקציב32כהגדרתו בסעי  " גו  נתמ"" לחוק יסודות התקציב וכל 21בסעי  
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היא לא השתמשה במידע , א. שהגמלאי  מגישי  למינהלה את טופס ההצהרה לצורכי מס .3
 . שבטפסי  כדי לאתר את הכנסותיה  הנוספות של הגמלאי  מקופת האוצר או מקופות ציבוריות

לקביעת , ו  עיריות ואוניברסיטאותכג, המינהלה לא פעלה בשיתו. מעסיקי  בשירות הציבורי .4
כמו כ  הועלה כי  .הסדרי  שיאפשרו לה לקבל מהמעסיקי  מידע לצור- יישו  הוראות החוק

שכ  כלולי  בה , רשימת הגופי  שנקבעו כקופות ציבוריות ונמצאת בידי המינהלה אינה עדכנית
 .גופי  שנעשו חברות פרטיות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÙÏ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙ÓÏ˘‰ÏÂ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚ
‰È„È·˘ ,ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ÈÁÂÂÈ„· Â¯Â˜Ó˘ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ,Î˘Á‰ ÏÚ" ˙ËÂÈË ÔÈÎ‰Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰Â Ï

¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÓÈ˙ÁÏ Ô˘È‚‰ÏÂ ˙Â ˜˙ .ÌÏ˘ ‰È‰È ‰Ï‰ ÈÓ‰ È„È·˘ Ú„ÈÓ‰˘ È„Î , ÌÂ˜Ó ˘È
 ˙Â‡·ˆ˜ ÌÂÏ˘˙ ÏÚ Ì‚ ‰¯ÂÓ‡‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁ ˙ÏÁ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡ ÏÂ˜˘Ï)¯Î˘ ˜¯ ‡ÏÂ( 
‰ˆÓ Â‡ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ó ‰˘È¯Ù ˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ˘ ÈÓÏ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÙÂ˜ È„È·"Ï , ·ÈÈÁÈ ¯·„‰Â

‰Ê ÔÈÈ Ú· ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ Ï˘ ÔÂ˜È˙ .˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â ˜˙‰ Â ˜˙ÂÈ˘ „Ú , ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ
˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÏ·‚Ó· ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÓÈÈ˜ Ì‡ ÔÂÁ·Ï , ÈÙÏ ˙Â‡·ˆ˜ ÌÈÓÏ˘Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰˘

˙ÂÙÂ˜Î ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÙÂ‚Â ˜ÂÁ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‰Ï‰ ÈÓÏ Â¯ÒÓÈ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ 
Ì‰· ˙ÏÙËÓ ‡È‰˘ ÌÈ‡ÏÓ‚Ï ÂÓÏÈ˘˘. 

ספק א  פנייה לרשויות ציבוריות : " למשרד מבקר המדינה נאמר2007בתשובת המינהלה מדצמבר 
 א"התשמ, וגופי  אחרי  בבקשה להצלבת מידע עולה בקנה אחד ע  הוראות חוק הגנת הפרטיות

ה האמורה הועברה לבחינת הלשכה המשפטית במשרד האוצר בא  נית  לבצע בדיקה ההער... 1981
ל להכי  הצעה שתכלול גופי  שיש "עוד מסרה המינהלה בתשובתה כי תמלי1 לחשכ; "כאמור

בתשובת . וכי ההצעה תוגש להחלטת ממשלה, מקו  לגרוע אות  מרשימת הקופות הציבוריות
החשב הכללי יבח  , לאור הערת המבקר: "דינה נאמר למשרד מבקר המ2008המינהלה מינואר 

   ".ביחד ע  אגפי האוצר השוני  הכנת הצעה לנוסח תקנות בדבר חובת הדיווח של קופות ציבוריות
 בקרה על קצבאות הגמלאי 

מי שזכאי לקצבה לפי החוק ולקצבאות נוספות מאוצר המדינה או מגופי  ,  לחוק32לפי סעי. 
 כקופות ציבוריות יהיה זכאי לקבל את סכו  הקצבאות בתנאי שסכומ  שנקבעו על ידי הממשלה

שא  לא כ  יש להפחית את סכו  ;  מהמשכורת הקובעת שלו לפנסיה70%הכולל לא יעלה על 
המשכורת הקובעת לעניי  סעי. .  ממשכורתו הקובעת70% קצבאותיו באופ  שסכומ  יהיה שווה ל

 שהגמלאי מקבל לפי החוק או המשכורת שלפיה זה תהיה המשכורת שלפיה מחושבת כל קצבה
 . לפי המשכורת הגבוהה יותר, מחושבות קצבאותיו הנוספות

 לחוק קובע כי א  זכאי לקצבת פרישה לפי החוק מקבל ג  משכורת מאוצר המדינה או 35סעי. 
הרי המשכורת הקיימת בתוספת הקצבה , מקופה ציבורית שנקבעה על ידי הממשלה לעניי  סעי. זה

שא  לא כ  יש להפחית את ; אינה יכולה לעלות על המשכורת הקובעת שלפיה מחושבת הקצבה
החוק קבע . סכו  הקצבה באופ  שסכומה וסכו  המשכורת הקיימת יהיה שווה למשכורת הקובעת

ההוראות בעניי  הפחתת . לפי גילו של הזכאי לקצבה, כללי  להפחתה מדורגת של סכו  הקצבה
שוטר או ,  ועל עובד שירותי הביטחו 60ל זכאי לקצבה לפי החוק שהגיע לגיל הקצבה אינ  חלות ע

ולש  כ- נדרשי  נתוני  עדכניי  על , יש לעשות את החישוב בכל חודש. 55שהגיעו לגיל , סוהר
ובכלל זה נתוני  על תשלומי  בגי  החזר , סכו  המשכורת החודשית שמקבל הגמלאי ועל הרכבה

 .פותהוצאות ובגי  שעות נוס
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או ביודעי  על ידי העלמת פרטי  שיש לה  חשיבות , מי שגר  במרמה, לחוק) ב(106לפי סעי. 

 .או להגדלתה דינו מאסר או קנס, בי  לידיו ובי  לידי הזולת, למת  גמלה, לעניי 
יש מידע על הכנסות של תושבי ישראל ממקורות )  הרשות להל  (ברשות המסי  בישראל  .1

לפי הוראות . מידע על הכנסות משכר עבודה ומקצבאות ופרטי המשלמי ובכלל זה , שוני 
וה  אינ  רשאי  למסור מידע הנמצא ביד  , חלה חובת סודיות על רשות המסי  ועובדיה, הפקודה

 2005בתחילת שנת . אלא א  כ  מדובר בגור  ששר האוצר הרשה למסור לו מידע, לשו  גור 
 היא קיבלה את 2005וביולי , תמש במידע שבידי הרשותביקשה המינהלה משר האוצר היתר להש

 .תוקפו של ההיתר לא הוגבל בזמ ; ההיתר
קוב1 נתוני  ממוחשב שנועד לאתר גמלאי  , על פי בקשתה,  מסרה הרשות למינהלה2006באפריל 

וגמלאי  , המקבלי  קצבאות נוספות מאוצר המדינה או מקופות ציבוריות, שהמינהלה מטפלת בה 
התברר כי בקוב1 לא נכללו רבי  מהגופי  שנקבעו כקופות .   השתכרות ממקורות אלהשיש לה

התברר . מאחר שלא היו בידי המינהלה מספרי תיקי מס ההכנסה שלה ; ציבוריות על ידי הממשלה
כדי שנית  ,  לאתר את מספרי התיקי  החסרי 2006כי המינהלה לא עשתה ניסיו  נוס. מאז אפריל 

עוד התברר כי המינהלה לא השתמשה בנתוני הקוב1 הנוגעי  . קוב1 הנתוני יהיה לעדכ  את 
אלא רק בנתוני  , לגמלאי  שנמצא כי יש לה  השתכרות מאוצר המדינה או מקופות ציבוריות

המשיכו חלק מהגמלאי  לקבל קצבאות בסכומי  , עקב דחיית הטיפול. הנוגעי  לכפל קצבאות
 . לו חובותיה  למינהלהוגד, גבוהי  מאלה שה  זכאי  לקבל

 הגופי  שנקבעו כקופות 1,500 המינהלה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי מבי  כ
עוד ציינה המינהלה בתשובתה כי נתוני הרשות אינ  מעודכני  . ציבוריות נכללו בקוב1 רוב הגופי 

צבאות ואחרי כ  ועל כ  החליטה לטפל תחילה בנושא כפל ק, ולכ  לא נית  היה להסתמ- רק עליה 
 ). ראו להל  בעניי  זה(ולהסתמ- בעיקר על השאלוני  שנשלחו לגמלאי  , בנושא ההשתכרות

 ÌÈ¯ÈÎ˘ ÌÈÓÂ˘È  Ï˘ ˙ÂÒ Î‰ ÏÚ ˙Â˘¯‰ È Â˙  ÈÎ ÍÎÏ ¯˘‡· ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
)ÌÈ‡ÏÓ‚ ‰Ê ÏÏÎ·Â (‰ ˘Ï ˙Á‡ ÌÈ Î„Ú˙Ó , ÌÈ˘È‚Ó˘ ÌÈÈ˙ ˘ ˙ÂÁÂ„ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰·

˙Â˘¯Ï ÌÈ„È·ÚÓ‰ .˘Î˙Â‡·ˆ˜ ÏÙÎ ˙˜È„·Ï ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ · ˘Ó˙˘‰Ï ‰È‰ Ô˙È ˘ Ì , Ô˙È  ÔÎ
 ˙Â¯Î˙˘‰ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ Ï˘ Ì‰È˙Â‡·ˆ˜ ˙‡ ˜Â„·Ï È„Î Ì‚ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‰È‰

˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÙÂ˜Ó Â‡ ‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó. 
,  לחוק קובע כי המדינה אינה רשאית לקזז קצבאות כנגד חוב המגיע מזכאי לקצבה59סעי.  .2

ר  בסכומי  ששולמו לזכאי מאוצר המדינה בטעות ולמעלה מ  המגיע על חו1 מחובות שמקו
 . חשבו  משכורתו או קצבאותיו

נית  , כאשר משולמי  למקבל קצבה סכומי יתר בשל טעות, מסעי. זה עולה כי במקרי  מסוימי 
 נית  ללמוד כי דרישה להשבת 2אול  על פי ההלכה הפסוקה. לדרוש ממנו תשלומי  רטרואקטיביי 

למשל כאשר הגמלאי תר  לטעות או פעל בחוסר . תשלומי  יכולה להיעשות רק במקרי  מסוימי 
יש לבחו  ג  את , כמו כ . תו  לב וכ  א  יש ראיות המלמדות על ידיעה בפועל או בכוח על הטעות

באור- פרק הזמ  שבו לא גילתה , בי  היתר, העשויה לבוא לידי ביטוי, מידת רשלנותה של המינהלה
 .ת טעותהא

__________________ 
ע "ע). אור)א בפדעמוב ( Ï‡¯˘È ‚¯· ÊÂ¯ ' Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó-Ï‡¯˘È ˙ È„Ó   3533/99) חיפה(' עב  2

39/99   Û¯Ò‡ 'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó) )וראו ג  ב). מובא בתקדי È˙ ˘ ÁÂ„33¯Â·Èˆ‰ ˙Â ÂÏ˙ ·Èˆ  Ï˘  ,עמ '
  .ניכוי סכומי  מקצבה בגי( תשלומי יתר, 83
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Ï ÈÎ ‰Ï‰ ÈÓÏ ¯¯·˙‰ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ı·Â˜‰ ˙˜È„·Ó-54 ÔÈ·Ó 236 ‰·ˆ˜ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ‡ÏÓ‚ 
‰Ï‰ ÈÓÏ ÍÎ ÏÚ ÂÚÈ„Â‰˘ ÈÏ· ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÙÂ˜Ó ˙ÙÒÂ  , ‰·ˆ˜ ˙˙ÁÙ‰ Úˆ·Ï Í¯Âˆ ‰È‰

˙Â‡·ˆ˜ ÏÙÎ ÔÈ‚· ,Î Ï˘ ÏÏÂÎ È˘„ÂÁ ÌÂÎÒ·-55,000˘ "Á ;‰˘Ú  ÍÎÂ . È·Â˘ÈÁ ÈÙÏ
‰Ï‰ ÈÓ‰ ,Ï˘˙ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰Ï ÂÓÏÂ˘˘ ¯˙È‰ ÈÓÂ-54 ‰˘ÈÓÁÎ ‡Â‰ ÂÏÏ‰ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ 
˘ ÔÂÈÏÈÓ"Á ;˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó Ï˘ ÌÈÓÂÎÒ· Ì‰ ¯˙È‰ ÈÓÂÏ˘˙Ó ˜ÏÁ"È‡ÏÓ‚ ÏÎÏ Á . ‡ˆÓ 

 ÂÏÏ‰ ÌÈ‡ÏÓ‚‰Ó ˘Â¯„Ï Ô˙È  Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ˘È Ì‡ ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï ‰˜„· ‡Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰˘
˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘ ÔÈ‚· Ì‰Ï ‰ÓÏÈ˘˘ ¯˙È‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ˙È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï, ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÏ 

‰˜ÈÒÙ· ÌÈÚÂ·˜‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Ó ˜ÏÁÏ-236 ‰ÙÂ˜Ó ˙Â¯Î˙˘‰ Ì‚ ‰˙ÈÈ‰ ÂÏÏ‰ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ 
 ÏÈ‚Ï ÌÚÈ‚‰ È ÙÏ ˙È¯Â·Èˆ60‰Ï‰ ÈÓÏ ˜ÂÁÎ ‰ÈÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï˘  . ‰ÚˆÈ· ‡Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰

˙Â¯Î˙˘‰ ÔÈ‚· Ì˙·ˆ˜ ˙˙ÁÙ‰ Í¯ÂˆÏ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ·Â˘ÈÁ , ÌÂÎÒ ˙‡ ‰·˘ÈÁ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
‡ÏÓ‚Ó Ï·˜Ï ˙È‡ÎÊ ‡È‰˘ ·ÂÁ‰¯·Ú· Ì‰Ï ÂÓÏÂ˘˘ ¯˙È ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· ‰Ï‡ ÌÈ. 

 2006בשנת . פעולה נוספת שנקטה המינהלה כדי לקבל מידע בנושא הייתה משלוח שאלוני  .3
 גמלאי  ושאיריה  שאלוני  בעניי  קבלת קצבאות נוספות מקופה 76,000 שלחה המינהלה לכ

  שהצהירו בשאלו  כי ה  גמלאי.  גמלאי  מילאו את השאלוני 47,000 אול  רק כ; ציבורית
ובעקבות כ- הופחת תשלו  , מקבלי  קצבה נוספת התבקשו להמציא למינהלה תלוש קצבה מעודכ 

 תשלומי היתר ששולמו . ח בחודש" אל. ש22  מה  בסכו  כולל של כ29הקצבאות החודשי של 
  על מספר הועלה כי אי  בידי המינהלה נתוני. ח" מיליו  ש1.66  גמלאי  אלה הסתכמו ב29 ל

המינהלה לא . הגמלאי  שהתבקשו לשלוח לה תלושי שכר ועל מספר הגמלאי  שעשו כ  בפועל
פנתה שוב אל הגמלאי  שלא החזירו את השאלוני  ואל הגמלאי  שלא שלחו לה תלושי שכר 

 .כאמור ולא נקטה נגד  שו  צעדי 
ה כי במשלוח השאלוני  בתשובת המינהלה צוי  כי היא מקבלת את ממצאי הביקורת ולכ  החליט

יבוצע מעקב אחר קבלת התשובות ויישלחו , אשר צפוי להתבצע באופ  שוט. אחת לשנה, בעתיד
 .מכתבי תזכורת למי שלא מילא את השאלוני 

 כדי לאתר את מי 60  גמלאי  שגיל  נמו- מ14,000  שלחה המינהלה שאלוני  לכ2007באפריל 
מי . ית משכורת שבגינה צרי- להפחית את קצבת שמקבלי  מאוצר המדינה או מקופה ציבור

הועלה כי אי  בידי המינהלה . שהצהיר כי יש לו משכורת כאמור התבקש לצר. תלוש שכר אחרו 
וכי המינהלה לא שלחה תזכורות , נתוני  מעודכני  על מספר  של הגמלאי  שמילאו את השאלוני 

 401עות השאלוני  איתרה המינהלה באמצ. לגמלאי  שלא מילאו את השאלוני  שנשלחו אליה 
, גמלאי  שיש לה  השתכרות נוספת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית ולא דיווחו לה על כ-

ח " ש194,000 סכו  ההפחתה הכולל היה כ.  מה 152להפחתת קצבת  של , ופעלה על פי חוק
בגי  תשלומי יתר הועלה כי המינהלה לא חישבה את סכו  החוב שאות  גמלאי  חבי  לה . בחודש

 .ששולמו לה  בעבר
‰Ï‰ ÈÓ‰ ‰ÚˆÈ·˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰¯˜·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â·˜Ú· , ÏÎ ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï ‰˜„· ‡Ï ‡È‰

‰Ï‰ ÈÓÏ ÌÈ‡ÏÓ‚ Ï˘ ‰¯Â‡ÎÏ ·ÂÁ ¯˙Â‡ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰Ó „Á‡ ; ‰ ˜ÒÓ ÏÏÎÏ ÚÈ‚‰Ï È„Î
Ì‰Ï ÂÓÏÂ˘˘ ¯˙È‰ ÈÓÂÎÒ Ï˘ ¯ÊÁ‰ ÌÈ‡ÏÓ‚‰Ó ÈÓÓ ˘Â¯„Ï ˘È Ì‡. 

 È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ ,‰·¯ ˙È „È ‰„Â·Ú· ‰ÎÂ¯Î ÌÈ ÂÏ‡˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯˜· , Â˙ÁÏˆ‰Â
ÌÈ ÂÏ‡˘‰ ÂÁÏ˘  Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ „ˆÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ‰·¯ ‰„ÈÓ· ‰ÈÂÏ˙ ÍÏ‰Ó‰ Ï˘ .

˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ÈÙÏ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ È·‚Ï ˙·˘ÁÂÓÓ ‰¯˜· ÏÚ ÒÒ·˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰Ï‰ ÈÓ‰
‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ô˙ ˘ ¯˙È‰‰ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ,Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ˙Â·ÂÁ ˙‡ ÌÙÂ‚Ï ˜Â„·Ï ‰

ÌÈÙÒÎ ‰Ï Â¯ÈÊÁÈ˘ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ¯¯·Ï ÏÎÂ˙˘ È„Î ÌÈ‡ÏÓ‚‰. 
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בשיתו. הלשכה , בתשובת המינהלה צוי  כי בישיבה שהתקיימה אצל סג  בכיר לחשב הכללי

ציינה , ע  זאת. הוחלט שלא לגבות חובות שמקור  בתשלומי כפל קצבאות והשתכרות, המשפטית
ה זו לא תחול לגבי גמלאי  שיתברר כי נדרשו למלא הצהרות בדבר המינהלה בתשובתה כי החלט

או לגבי גמלאי  שיתברר כי מסרו , קבלת קצבה נוספת או משכורת ובכל זאת לא מסרו דיווח כאמור
 .הצהרה שקרית בדבר השתכרות או קבלת קצבה נוספת

 ËÒÂ‚Â‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰·È˘È‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ ‰Ï‰ ÈÓ‰2006 ,
‰·È˘È‰ Ï˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ‡ˆÓ  ‡Ï ÌÏÂ‡ , ‰Ï·˜˙‰˘ ‰ËÏÁ‰‰ Ï˘ ·Â˙Î ÁÒÂ 

Ì‰ÈÏÚ ‰ÒÒ·˙‰˘ ÌÈ˜ÂÓÈ Â ‰·.  
4. Î˘ÁÏÂ ‰Ï‰ ÈÓÏ" ˙‡ ÌÈÙ˜ÂÚ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ÌÈ‡ÏÓ‚ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÏÚ ÚÂ„È Ï

˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÙÂ˜Ó Â‡ ‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó ˙Â¯Î˙˘‰ ÔÈ‚· Ì˙·ˆ˜ ˙˙ÁÙ‰ ÔÈÈ Ú· ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ .
¯·„‰Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚÎ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú   , Â‡ ÌÈ‡ÓˆÚÎ ‰„Â·Ú ˙ÂÚˆÓ‡·

ÂÓÈ˜‰˘ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ,˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÙÂ˜Ó ˙ÂÏ·˜Ó‰ , ÌÈ·˘Á  Ì È‡˘ ÌÈÓÂÏ˘˙
˙¯ÂÎ˘Ó ,˙ÂÈ Â·˘Á „‚ Î .Î˘Á‰Â ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÂÏÚÙ ‡Ï ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡"‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó ˙ÚÈ ÓÏ Ï . 

 הוטל על הממונה על השכר והסכמי 20033ר בתשובת המינהלה צוי  כי בהחלטת ממשלה מספטמב
ל והממונה על התקציבי  "בתיאו  ע  החשכ, עבודה במשרד האוצר ועל נציב שירות המדינה

 כדי לתק  4)ההסתדרות(לנהל משא ומת  ע  הסתדרות העובדי  הכללית החדשה , במשרד האוצר
יינה המינהלה בתשובתה כי עוד צ. את חוק הגמלאות באופ  שתופעת עקיפת החוק תבוא על פתרונה

 .למיטב ידיעתה עדיי  לא הושל  תהלי- ניהולו של משא ומת  כאמור
מתשובות האג. לשכר והסכמי עבודה שבמשרד האוצר ונציבות שירות המדינה למשרד מבקר 

עולה כי למעלה משלוש שני  קוד  לכ  העלה הממונה על השכר והסכמי , 2008מינואר , המדינה
 .ומאז לא חל שינוי במצב, ניי  תיקו  החוק המוצע לפני ההסתדרותעבודה דאז את ע

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ ÏÚ ‰È‰" ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ·Â˜ÚÏ Ï
 Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˘Â„ÈÁÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙ‚‡ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰

ÌÈ¯Á‡ ˙Â Â¯˙Ù ÔÂÁ·Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ ˙Â¯„˙Ò‰‰ ÌÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú·.   
 מי רציפות זכויות פנסיההסכ

 לחוק חתמה המדינה ע  קרנות פנסיה ותיקות וגופי  ציבוריי  על הסכמי 86בהתבסס על סעי. 
, ולפיה  תקופת עבודתו של עובד שירות המדינה העובר לעבוד בגופי  אלה, רציפות זכויות פנסיה

 5.5 מת המינהלה כבכל חודש משל. תובא בחשבו  לעניי  זכויות הפנסיה של העובד, או להיפ-
ומאיד- היא מגישה ; ח בגי  השתתפות המדינה בתשלומי קצבאות על פי הסכמי הרציפות"מיליו  ש

בגי  השתתפות  , ח" מיליו  ש5.2 לגופי  האמורי  בכל חודש דרישות תשלו  בסכו  של כ

__________________ 
 .2003 בספטמבר 15 מיו  781' החלטת ממשלה מס  3
כי כל תיקו( , לפנסיה צוברתכתנאי למעבר עובדי המדינה מפנסיה תקציבית , בעבר התחייבה הממשלה  4

 .של חוק הגמלאות שתיזו  יקוד  רק לאחר קבלת הסכמת ההסתדרות לאותו תיקו(
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  העיקרו  המנחה בהסכמי  מסוג זה הוא שהמעביד האחרו. בתשלומי קצבאות שהמדינה משלמת
על , וכל מעביד קוד  משתת. בתשלו  הקצבה, או קר  הפנסיה משלמי  את הקצבה לעובד שפרש

עליה להחזיק , כדי שתוכל המינהלה להסדיר ע  גופי  אלה את ענייני התשלומי . פי חלקו היחסי
מסד נתוני  זמי  המתעדכ  באופ  שוט. שיאפשר מעקב אחר תשלומי השתתפות על ידי המינהלה 

 . לומי השתתפות המתקבלי  מגופי  אחרי ולגבי תש
 : הביקורת העלתה ליקויי  אלה

אי  בידי המינהלה מסד נתוני  המאפשר מעקב שוט. אחר התשלומי  הכרוכי  בהסכמי  .1
בעקבות כ- המינהלה מעבירה את התשלומי  לקרנות פנסיה ולגופי  . הרציפות ובקרה עליה 

המינהלה בודקת את סבירות התשלומי  , לדוגמה. בלא לבצע בקרה מספקת לגביה , האחרי 
ובלי לבדוק , לקרנות פנסיה בחודש מסוי  רק על ידי השוואת  לתשלומי  בחודש שקד  לו

ג  המעקב על סכומי  . שינויי  שחלו אצל מקבלי הקצבאות היכולי  להשפיע על סכו  הקצבאות
מצב זה בא לידי ביטוי . ולא יעילשחייבי  גופי  אלה למינהלה בגי  תשלומי השתתפות הוא ידני 

ג  בכ- שהמינהלה לא מבצעת פעולות גבייה בסמו- להיווצרות חובות בגי  פיגור בהעברת תשלומי 
במש- זמ  רב לא , לדוגמה. עקב כ- התאפשר לגופי  גדולי  לצבור חובות. ההשתתפות החודשיי 

 1.45  היא כ2007תו לאוגוסט שעל פי נתוני המינהלה יתר, פעלה המינהלה לגביית חוב מעירייה
ח ומקורו בתשלומי השתתפות בסכומי  נמוכי  של העירייה לעומת דרישות התשלו  "מיליו  ש

 . החודשיות שמגישה לה המינהלה
עוד העלתה הביקורת כי המינהלה אינה גובה ריבית והפרשי הצמדה ממעסיקי  קודמי  המפגרי  

א. א  , ת בגביית סכו  הקר  ממעסיקי  אלהבהעברת השתתפות  בתשלו  הקצבה אלא מסתפק
 . שילמו את חוב  באיחור ניכר

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È Î„ÚÂ È·ÈË˜Ù‡ ÌÈ Â˙  „ÒÓ Ì„˜‰· ˙Â ·Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ,
ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ¯˘Ù‡È˘ . ˜Â„·Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ‰Ê „ÒÓ ˙ÈÈ ·Ï Ì„Â˜ „ÂÚ

ÎÊ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ‰Ï ÌÈ˘È‚Ó˘ ÌÂÏ˘˙‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ‡ÏÂ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÓÂÏ˘˙ ‰ ÓÓ Ï·˜Ï ÌÈ‡
ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯È·Ú‰Ï . ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚Ï ¯˘Ù‡˙ ‡Ï˘ ÈÂ‡¯ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ 

ÌÈÓÂÏ˘˙· ¯‚ÙÏ ,˙Â·ÂÁ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ÚÂ ÓÏ È„Î . ÔÈ‡ ‰ÈÙÏ ‰˘È‚‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ
˙Â·ÂÁ ÔÈ‚· ‰„Óˆ‰ È˘¯Ù‰Â ˙È·È¯ ÌÈ·Â‚ . Ì‰ ‰„Óˆ‰ È˘¯Ù‰Â ˙È·È¯˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï" ¯ÈÁÓ

ÛÒÎ‰ "Ì‰ÈÏÚ ¯˙ÂÂÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡Â , ÈÙÏÎ ÚÈ˙¯Ó Ì¯Â‚ Â˘Ó˘È ‰„Óˆ‰‰Â ˙È·È¯‰ ˙ÈÈ·‚˘ ‡Ï‡
ÏÚÂÙ· ÌÂÏ˘˙‰ ÌÂÈÏ ·ÂÁ‰ Ï˘ ÈÏ‡È¯‰ ÂÎ¯Ú ¯Ó˘ÈÈ˘ ÂÁÈË·ÈÂ ˙Â·ÂÁ‰ ÈÏÚ· . 

במהל- השנה ... אנו מקבלי  את ממצאי הביקורת בסעיפי  אלה"בתשובת המינהלה צוי  כי 
עוד ציינה המינהלה ". מהל- של הקמת מערכת חייבי  וזכאי האחרונה מתבצע במנהלת הגמלאות 

בתשובתה כי בכוונתה להסדיר שהמערכת הממוחשבת החדשה שלה תאפשר לחייב בהפרשי 
 .  ימי  או יותר לאחר מועד הדרישה60הצמדה וריבית תשלומי  שהועברו אליה באיחור של 

יקה את כלל התשלומי  בגי   העבירה המינהלה לקר  פנסיה ות1983מכוח הסכ  משנת  .2 
הקר  מצדה ; זכויות פנסיה של עובדי  שהועסקו פרק זמ  מסוי  כעובדי  ארעיי  בשירות המדינה

. צריכה להחזיר למינהלה את חלקה היחסי מסכומי הקצבאות שהמינהלה משלמת לעובדי  אלה
 משלמת המינהלה וג  לה , ישנ  ג  עובדי  ארעיי  שבוטחו בקרנות פנסיה חדשות, נוס. על כ-

 . קצבאות
. הועלה כי בחלק מהמקרי  לא שילמה קר  הפנסיה הוותיקה למינהלה את כל הסכו  הנדרש
המינהלה מצדה אינה מבצעת מעקב שיטתי אחר דרישות התשלו  שלה מהקר  כדי לוודא כי כול  

מו אית  לא נחת, בנוס. לכ-, ג  לגבי קרנות הפנסיה החדשות אי  מעקב כנדרש. אושרו כנדרש
 288סכו  התביעה שלה מכלל קרנות הפנסיה בגי  , לפי נתוני המינהלה. עדיי  הסכמי  לעניי  זה
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המינהלה לא בדקה א  קיימי  גמלאי  נוספי  . ח" מיליוני ש2.18  בכ30.7.07 גמלאי  הסתכ  ב

 יש ,מאחר שאי  בידי המינהלה נתוני  מלאי . שהיא טר  הגישה תביעות תשלו  לקרנות בגינ 
, דהיינו(חשש שהמדינה תשל  תשלו  כפול בגי  אותה תקופת עבודה ארעית של גמלאי מסוי  

היא עלולה לשל  לעובד בהווה , נוס. על התשלו  ששילמה בעבר לקרנות הפנסיה בגי  העובד
 ). קצבה מלאה בגי  כל תקופת עבודתו

וכי היא עורכת ג  ,  מדוברבתשובתה מסרה המינהלה כי היא בודקת את מספר  של העובדי  שבה 
 .  הכספיי  בירורי  ע  הקרנות בענייני

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎ Ï˘ Ì ÈÈ Ú· ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· Ì„˜‰· Úˆ·Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ
 ÔÈ‚· ˙Â Â˘‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â ¯˜Ï ÌÈÓÂÏ˘˙ Ì È‚· Â¯·ÚÂ‰ ¯˘‡ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ó ÌÈ˘¯ÂÙ‰

˙ÈÚ¯‡ ‰„Â·Ú ˙ÙÂ˜˙ , ˙‡ ‰Ï Â¯È·ÚÈ ˙Â ¯˜‰˘ ‡„ÂÂÏ È„ÎÌÈ ÂÎ ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰.   
 בקרה על קצבאות ששולמו לגמלאי מערכת הביטחו  

 161  היא בסכו  של כ2006ההתחייבות האקטוארית הגדולה ביותר של המדינה לסו. שנת  .א
, נוס. על כ-. ח בגי  תשלו  פנסיה תקציבית לעובדי  ולגמלאי  של מערכת הביטחו "מיליארד ש

 עובדי  וגמלאי  של משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר הוא סכו  ההתחייבות האקטוארית בגי  
, המינהלה מאשרת את תשלו  קצבאותיה  של עובדי מערכת הביטחו . ח" מיליארד ש53 כ

אול  הגופי  הללו משלמי  , מאחר שהחוק חל עליה , משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר
שוב הקצבאות של עובדי מערכת יצוי  כי לעתי  חי. במישרי  ומתקציב  את הקצבאות לגמלאי 

 באופ  ששיעור קצבת  יכול להגיע ל, הביטחו  כולל הגדלת תקופת שירות  משהייתה למעשה
לפי כמה החלטות , ס זכאי "ג  גמלאי המשטרה ושב.  מהשכר הקובע שלה  לפנסיה76% 79%

הוקנתה הסמכות להגדיל את תקופת שירות  של שוטרי  . להגדלת תקופת השירות שלה , ממשלה
ואילו הסמכות להגדיל את תקופת שירות  של סוהרי  הוקנתה בחוק , ל המשטרה"בחוק למפכ

 . לנציב שירות בתי הסוהר
 נמצאו ליקויי  באופ  5ס" במשטרת ישראל ובשב2007בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה בשנת 

באות בדקו בי  השאר נמצא כי במסגרת אישור הקצ. ל המשטרה מפעיל סמכות זו"שבו מפכ
וכי ה  לא , ל והמינהלה רק את שיעור הקצבה הנית  לפורשי  ולא את כלל תנאי הפרישה"החשכ
א  הגדלת תקופות השירות של גמלאי  בוצעה לפי קריטריוני  שקבעה הממשלה , בי  היתר, בדקו

 .בהחלטותיה בעניי  זה
מאחר , פעולות המשטרה ציינה המינהלה כי אי  זה מתפקידה לבקר את 2008בתשובתה מינואר 

 .שהסמכות לכ- הוקנתה למשטרה מכוח החוק
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰Ï‰ ÈÓ‰ ˙˘È‚ ˙‡ Ï·˜Ï Ô˙È  ‡Ï , ‡È‰˘ ˙Ú· ÔÎ˘

Ì‰ÈÏÚ ÏÁ ˜ÂÁ‰˘ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ Ì‡ ˜Â„·Ï ˙˘¯„  ‡È‰ ˙Â‡·ˆ˜‰ ˙‡ ˙¯˘‡Ó ,
ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â‡·ˆ˜‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙Ï„‚‰· ˙Â‡Ë·˙Ó‰ , ˙ÂÓ‡Â˙‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï. 

__________________ 
·˘Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ Èˆ˜ Ï˘ ‰˘È¯Ù È‡ ˙ , ¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È "בדוח זה בפרק, ראו  5

‰ˆ·Â"Ï" ,3' עמ. 
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לגופי מערכת הביטחו  נקבע כי עליה  ,  ששלח סג  החשב הכללי דאז2003במכתב מדצמבר  .ב
לבצע לפחות פע  בשנה בדיקה יזומה לגבי הגמלאי  שלה  כדי לברר א  דיווחו על כפל קצבאות 

במקרה , ועל השתכרות מאוצר המדינה או מקופה ציבורית וא  בוצעה הפחתה כחוק מקצבת 
ל דאז ומנהל מינהלת הגמלאות לפנות לחשבי  " החליטו סג  בכיר לחשכ2004באוקטובר . הצור-

של הגופי  האמורי  כדי שישוו ע  המינהלה נתוני  לגבי כפל קצבאות והשתכרות מקופה 
 .המינהלה א. מסרה לה  קובצי נתוני  ממוחשבי  לשימוש . ציבורית

ÌÈ·˘Á‰ È„È· ˙Â˜È„· ÂÚˆÂ· ˙‡Ê ˙Â·˜Ú· , ‰È‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ  ÈÎ ‰¯ÒÓ ‰Ï‰ ÈÓ‰Â
ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈ‡ÏÓ‚ Ï˘ Ì‰È˙Â‡·ˆ˜ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï Í¯Âˆ . ÌÈ Â˙  ‰Ï‰ ÈÓ‰ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï

ÌÈ‡ÏÓ‚ Ì˙Â‡Ï È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ÈÂÎÈ  ÚˆÂ· Ì‡ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡˘ . ¯·ÓËÙÒ·2005 ‰ÚˆÈ· 
‰ˆ ÌÚ ÌÈ Â˙  ˙‡ÂÂ˘‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰"‰ˆ È‡ÏÓ‚ È·‚Ï Ï"Ó ˙ÙÒÂ  ‰·ˆ˜ ÌÈÏ·˜Ó‰ Ï‰Ï‰ ÈÓ‰ ,

˙Â‡·ˆ˜ ÏÙÎ ÔÈ‚· Ì‰È˙Â‡·ˆ˜ ˙˙ÁÙ‰ ÔÈÈ ÚÏ ·Â˘ÈÁ ÚˆÂ· Ì‡ ˜Â„·Ï È„Î .‰ÏÚÂ‰ , È„È· ÈÎ
 ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï Í¯Âˆ ‰È‰ ‰˜È„·‰ ˙Â·˜Ú·˘ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ Â˙  Â¯Ó˘  ‡Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰

ÂÎÒÁ ˘ ˙ÂÈ˘„ÂÁ‰ ˙Â‡·ˆ˜‰ ÌÂÎÒ ÏÚÂ Ì‰È˙Â‡·ˆ˜ . „ÚÂÓÓ ÌÈÈ˙ ˘Ó ‰ÏÚÓÏ Â¯·Ú˘ Û‡
‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·‰ ,Î¯Ú ‡Ï‰ˆ ÌÚ ˙ÙÒÂ  ÌÈ Â˙  ˙‡ÂÂ˘‰ Ê‡Ó ‰Ï‰ ÈÓ‰ ‰"Ï. 

ל " לחשבת משרד ראש הממשלה ולחשב משרד הביטחו  ציי  סג  בכיר לחשכ2006במכתב ממאי 
 תתחיל המינהלה לבצע ביקורת בגופי  במערכת הביטחו  בנושא תשלומי 2006דאז כי בשנת 

 .כי הביקורת לא בוצעה, הועלה. קצבאות
 .ל"ה כי בדעתה לבצע את הביקורות ולערו- השוואת נתוני  ע  צהבתשובתה הודיעה המינהל

ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÙÂ‚‰Â ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÂÚˆÈ·˘ ˙Â˜È„·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ  , ˙¯Â˜È··Â
·˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ È·‚Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚˆÈ·˘"Ò ,Î˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ‰Ï‰ ÈÓ‰Â Ï

‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚· ˙ÂÈ˙ËÈ˘ ˙Â¯Â˜È· Ì„˜‰· ÂÚˆ·È .Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ˙ÎÈ¯ÚÏ ÌÈ¯„Ò‰ ÚÂ·˜
ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÙÂ‚Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ· ˙ÂÙËÂ˘ ÌÈ Â˙  ˙Â‡ÂÂ˘‰ , ˙Â‡·ˆ˜ ÏÙÎ È·‚Ï

˙È¯Â·Èˆ ‰ÙÂ˜Ó ˙Â¯Î˙˘‰Â ; ˜Â„·Ï ˘È ÌÈ‡ÏÓ‚Ï ¯˙È ÈÓÂÏ˘˙ ÂÓÏÂ˘ ÈÎ ‡ˆÓ ˘ ÌÈ¯˜Ó·
ÌÈÈ·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ÌÈ¯ÊÁ‰ Ì‰Ó ˘Â¯„Ï Ô˙È  Ì‡ ,‰˜ÈÒÙ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÏ.  
✯  

„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÈ ÂÚË ˙Â‡ÏÓ‚‰ ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰Â ‰¯˜·‰ È¯„Ò˘ ÌÈ
¯ÂÙÈ˘ ,È Î„ÚÂ ÛÈ˜Ó Ú„ÈÓ ÒÈÒ· ‰˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰Ï ˘¯„  ÈÎÂ .Î˘Á‰ ÏÚ" ˙‡ ËÂ˜ Ï Ï

Â ˜Â˙È ‰Ê ÁÂ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰.  



 
 


