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   המוסד לביטוח לאומי

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
במטה אג  זקנה ושאירי  ובסניפי המוסד ברחבי האר  נבדקו נושאי  הנוגעי  

תשלו  התוספת ;   לקצבאותהתשלומי  לזכאי: לקצבאות זקנה ושאירי 
; 1980 א"התשמ, למקבלי קצבאות הזכאי  לה מכוח חוק הבטחת הכנסה

חלוקת קצבאות ; ל"המעקב של המוסד אחר מקבלי קצבאות השוהי  בחו
תשלו  ההפרשי  והמענקי  המשולמי  למקבלי ; לשוהי  במוסדות סיעודיי 

   . של קצבאותהקצבאות  וטיפול המוסד בחובות שנוצרו עקב תשלומי יתר
 תשלו  קצבאות זקנה ושאירי 

 תקציר
, ) החוק להל   (1995 ה"התשנ, ]נוסח משולב[א לחוק הביטוח הלאומי "לפי פרק י

).  מבוטח להל  ( שני  מבוטח בביטוח זקנה ושאירי  18תושב ישראל שמלאו לו 
  שהשלימו תקופת65 ומבוטחת שמלאו לה 70לקצבת זקנה זכאי  מבוטח שמלאו לו 

ולא פיגרו בתשלו  דמי ביטוח במש) פרק זמ  החורג מזה , אכשרה הקבועה בחוק
 70 65  לאישה ו65 60 היה 2004עד יולי " (גיל המותנה"מבוטח ב. שנקבע בחוק

א  הכנסתו מעבודה או ממשלח יד או מעסק אינה , זכאי א, הוא לקצבת זקנה) לגבר
 הזקנה נקבע על פי מספר סכו  קצבת. עולה על ההכנסה המרבית הקבועה בחוק
על פי מספר התלויי  בו ועל פי מספר , השני  שבה  היה הזכאי לקצבה מבוטח

 ". גיל המותנה"השני  שבה  דחה את פרישתו מעבודה בהיותו ב
קצבת שאירי  , ) המוסד להל  (משל  המוסד לביטוח לאומי ,  לחוק252על פי סעי, 

ושהשלי  תקופת אכשרה ,  שנה18 חודשית לשאירי  של תושב ישראל שמלאו לו
סכו  קצבת ). אלא א  כ  הוא נמנה ע  המבוטחי  הפטורי  ממנה( הקבועה בחוק

השאירי  נקבע על פי מספר שנות הביטוח שהשלי  הנפטר ועל פי מספר התלויי  
מענק בר , מענק פטירה, משל  המוסד לשאירי  מענקי  שוני  כגו , כמו כ . בו

שעיקר זמנ  מוקדש ללימודי   לילדי  יתומי . זכאותו פקעהמצווה ומענק לאלמ  ש
 . משל  המוסד תוספת דמי מחיה, על יסודיי  או להכשרה מקצועית

 הוציא המוסד על תשלו  קצבאות זקנה ושאירי  לזכאי  ועל השלמת 2003בשנת 
 חוק  להל   (1980 א"התשמ, קצבת  של חלק מהזכאי  מכוח חוק הבטחת הכנסה

 . ח" מיליארד ש15.36 כ, )ההבטחת הכנס
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 תשלו  קצבאות זקנה

המוסד נוקט פעולות שונות כדי להביא לידיעת  של מבוטחי  את המידע הדרוש 
מכיוו  שיש מבוטחי  , ראוי שפעולות אלה יורחבו. למימוש זכאות  לקצבת זקנה

יש המגישי  תביעה באיחור . שאינ  מגישי  תביעה ואינ  מממשי  את זכאות 
כיוו  שהחוק מאפשר לקבוע זכאות לגמלה , כולי  לממש את מלוא הזכאותואינ  י

 . חודשי  שקדמו לחודש שבו הוגשה התביעה12למפרע לכל היותר בעד 
שיל  המוסד קצבת זקנה בגיל המותנה ,  מהמבוטחי  שתיקיה  נבדקו49% לכ
  שיל  המוסד תוספת עבור30% ולכ) 1ח בממוצע למבוטח" ש64,000 בסכו  של כ(

דבר זה מעלה חשש שלא . א, שלא היו זכאי  לכ) על פי הכנסת , התלויי  בה 
את הצהרות המבוטחי  , באמצעות המידע המצוי במאגריו, תמיד בודק המוסד

 .והתלויי  בה  בדבר הכנסת 
זכאי , זכאי לקצבת זקנה שהיה מבוטח כעובד יותר מעשר שני  לפני הגיעו לגיל זקנה

זכאי  לקצבת זקנה שתיקיה  נבדקו לא שיל  המוסד  מה38% לכ. לתוספת ותק
 2הסכו  למבוטח בממוצע משוקלל(או ששיל  תוספת קטנה מהמגיע , תוספת ותק

 מזכאי  אחרי  לקצבת זקנה שתיקיה  נבדקו שיל  52% ולכ, )ח" ש36,000 הוא כ
 ). ח בממוצע למבוטח" ש65,000 בסכו  של כ(המוסד תוספת ותק גדולה מהמגיע 

 מהזכאי  לקצבת זקנה שתיקיה  נבדקו לא שיל  המוסד תוספת שה  65% לכ
ח " ש12,000 בסכו  של כ(זכאי  לה עבור דחיית פרישה מעבודה בגיל המותנה 

 ).בממוצע למבוטח
המגיעי  מכוחו של אותו מבוטח והמנוהלי  , בשל פגמי  בבקרה על תשלומי קצבה

רות את תוספת התלויי  לב  זוגו המוסד רשאי לשל  ישי, למשל(ביותר מחשבו  אחד 
ולש  כ) הוא פותח רשומה נפרדת לניהול ההתחשבנות , א  ביקש זאת, של המבוטח

 בסכו  של ( מהמבוטחי  סכומי  מעבר למגיע לה  2% שיל  המוסד לכ, )עמו
 מהמבוטחי  סכומי  קטני  מהמגיע 1.3% ול, )ח בממוצע למבוטח" ש102,000 כ

 ). ח בממוצע למבוטח" ש17,000 בסכו  של כ(לה  
אג, זקנה ושאירי  במוסד מתנה את המש) התשלו  של תוספת תלויי  בעד ילדי  

בהגשת אישורי  על , ל או שירות לאומי" שנה וה  משרתי  בצה18שמלאו לה  
 23% ל. א, שמידע על תקופות השירות מתקבל במוסד באופ  שוט,, שירות  כאמור

שלא הגישו למוסד את האישורי  , בדקומהזכאי  לקצבת זקנה שתיקיה  נ
ח " ש8,000 בסכו  של כ(לא שיל  המוסד את התוספת המגיעה לה  , הנדרשי 

  ). בממוצע עבור ילד
 תשלו  קצבאות שאירי 

חלק  יתומי  . מקצת השאירי  הזכאי  לקצבת שאירי  אינ  מממשי  את זכאות 
או יתומי  , )ח" ש27,000 הסכו  ליתו  בממוצע משוקלל הוא כ(משני הורי  

__________________ 
 התוצאה המתקבלת מחיבור סכומי היתר או החסר במדג  וחלוקתה הממוצע המחושב בדוח הוא 1

 .במספר המבוטחי  החריגי  שבמדג 
 .ממוצע משוקלל התקבל מבדיקת כמה קבוצות מהאוכלוסייה הנבדקת 2
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, )ח" ש26,000 הסכו  ליתו  בממוצע משוקלל הוא כ(המטופלי  בידי משרד הרווחה 
ובקרה לא מספקת של , עקב טעות של המוסד. והמוסד לא פעל באופ  שיטתי לאתר 

הפסיק , ביתית משרד הרווחה אחר תשלו  הקצבאות ליתומי  השוהי  במסגרת חו/
, )ח בממוצע לילד" ש5,000 בסכו  של כ(הילדי  המוסד לשל  את הקצבה למקצת 
ולא חידש את , )בחגי  או בתו  שנת הלימודי (לרוב כאשר יצאו לחופשה בבית  
 . ביתית התשלו  ע  חזרת  למסגרת החו/

ל ומהגופי  המופקדי  על השירות הלאומי מידע שוט, על "המוסד מקבל מצה
י  שהיו זכאי  לקצבת שאירי   מהילד20% לכ, למרות זאת. תקופות השירות בה 
לא שולמה , ל או בשירות לאומי"משו  ששירתו בצה,  שנה18לאחר שמלאו לה  

משו  שלא הגישו למוסד ) ח בממוצע עבור ילד" ש11,000 בסכו  של כ(הקצבה 
בסכו  (למקצת הילדי  המשי) המוסד לשל  קצבה . אישורי  על תקופת שירות 

א, שזכאות  פקעה ,  שנה18אחרי שמלאו לה  ) לדח בממוצע עבור י" ש9,000 של כ
 . ל או משירות לאומי"עקב שחרור משירות בצה

בסכו  ( מהאלמני  שזכאות  לקצבה פקעה 36% המוסד לא שיל  מענק שאירי  לכ
 38% כמו כ  הוא לא שיל  מענק פטירה לכ; )ח בממוצע לאלמ " ש45,000 של כ

ח לאלמ  או " ש6,800 בסכו  של כ(ק זה  מהילדי  הזכאי  למענ6% ולכ, מהאלמני 
 . ח לילד" ש4,700למקצת הילדי  לא שול  מענק בר מצווה בסכו  של ; )לילד
בסכו  ( מהילדי  שהיו זכאי  לתוספת של דמי מחיה לא שולמה התוספת 21% לכ

 .משו  שלא הוגשה למוסד בש  הילדי  בקשה לקבלתה, )ח לילד" ש5,000 של כ
ובה  שאירי  ,  שאירי  ג  למי שאינ  זכאי  לקבל המוסד שיל  קצבאות

חוק משפחות חיילי  שנספו , המקבלי  תגמולי  מלאי  מכוח חוקי  אחרי  כגו 
יותר , למקצת הזכאי  שיל  המוסד. 1950 י"התש, )תגמולי  ושיקו (במערכה 

 63,000 הסכו  לזכאי בממוצע משוקלל הוא כ(מקצבת שאירי  אחת המגיעה לה  
על שינויי  במצב המשפחתי  מידע שוט, א, שהמוסד מקבל ממשרד הפני ). ח"ש

הוא המשי) לשל  קצבת שאירי  למקצת האלמני  ג  לאחר שנישאו , של מבוטחי 
עקב קביעה שגויה של מספר חודשי הביטוח שהשלי  . וזכאות  לקצבה פקעה

צת שיל  המוסד למק, המשמשת בסיס לחישוב תוספת הוותק המגיעה לו, מבוטח
 25,000 הסכו  לשאיר בממוצע משוקלל הוא כ(השאירי  קצבה גדולה מהמגיע לה  

הסכו  לשאיר בממוצע משוקלל (ולמקצת  שיל  קצבה קטנה מהמגיע לה  , )ח"ש
  ). ח" ש8,000 הוא כ

 חלוקת קצבה של מבוטח השוהה במוסד 
בוטחי  המממני  את שהיית  של מ, המוסד מעביר לגופי  ציבוריי , על פי החוק

שאירי  , זקנה(חלק מהקצבה , ) הגופי  הציבוריי  להל  (במוסדות סיעודיי  
המגיעה למבוטחי  לאחר ששולמו למבוטחי  דמי כיס ולבני זוג  ולתלוי , )ונכות

חלוקת (בהתא  לכללי  שנקבעו בתקנות הביטוח הלאומי ,  חלק מהקצבה שהוא ילד 
 מהמבוטחי  5% הקצבה קיבלו לפחות בשל טעויות בחלוקת. 1984 ד"התשמ, )קיצבה

 6,000 בסכו  מצטבר של כ, השוהי  במוסד סיעודי דמי כיס קטני  מהמגיע לה 
או , יש שעקב טעות בחלוקת הקצבה).  שנה11 במש) פרק זמ  של עד כ(ח בממוצע "ש

שיל  המוסד למבוטחי  , מידע חסר על ההכנסות של המבוטחי  ושל בני זוג 
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כתוצאה מכ) שולמו לגופי  הציבוריי  סכומי  קטני  (גיע לה  סכומי  גדולי  מהמ

 ). מהמגיע לה 
בגי  דמי כיס (חיובי  של הגופי  הציבוריי  עקב תשלו  הפרשי  למבוטחי  

אלא , אינ  נרשמי  במערכת הממוחשבת, )ששולמו בסכומי  קטני  מהנדרש
,  בדר) זו אינו תקי ניהול כספי. במזכרי  ידניי  הנשלחי  למטה אג, זקנה ושאירי 

פע  לזכאי ; ואינו מאפשר בקרה על סכומי החיוב ועלול לאפשר תשלומי  כפולי 
 . ופע  לגו, הציבורי

נמצאו מקרי  שהמוסד המשי) לשל  לגופי  הציבוריי  עבור שהות במוסד סיעודי 
את הסכומי  ששיל  לגופי  אלה ניכה . עד כשבע שני  לאחר שהשוהי  כבר נפטרו

  .הזקנה ששיל  לאלמני מקצבת 
 תשלו  מכוח חוק הבטחת הכנסה

למקצת הזכאי  לקצבאות זקנה ושאירי  שיל  המוסד תוספת לקצבת  מכוח חוק 
  .שאינ  זכאי  לה בשל הכנסת , הבטחת הכנסה

 ל"תשלו  קצבאות זקנה ושאירי  למבוטחי  השוהי  בחו
תשלו  קצבאות זקנה ואפשר , ל לא היה מלא"המעקב של המוסד אחר היוצאי  לחו

 מהמבוטחי  56% כי המוסד שיל  קצבאות זקנה לכ, נמצא. למי שאינ  זכאי  לה 
ח " ש73,000 בסכו  של כ(שעזבו את האר/ ואינ  זכאי  לקצבה , שתיקיה  נבדקו
שעזבו את ,  מהמבוטחי  שתיקיה  נבדקו6% וקצבאות שאירי  ל, )בממוצע למבוטח

  ).ח בממוצע למבוטח" ש59,000   של כבסכו(האר/ ואינ  זכאי  לקצבה 
 פעמיי  תשלומי  חד

המוסד משל  לזכאי  לקצבאות זקנה ושאירי  הפרשי  ומענקי  נוס, על הקצבה 
 פעמיי  בסכו  גדול  תשלומי  חד). פעמיי   תשלומי  חד להל  (השוטפת 

למבוטחי  , ח שיל  המוסד בעיקר למבוטחי  שהגישו תביעה באיחור" ש30,000 מ
ולמבוטחי  שהיו זכאי  , המוסד לא שיל  לה  את מלוא הקצבה שהגיעה לה ש

למשל מענק המשול  לאלמ  או לאלמנה (למענק עקב פקיעת זכאות  לקצבה 
 ).שנישאו

או , פעמיי  שלא הגיעו לה  כלל לחלק מהמבוטחי  שיל  המוסד תשלומי  חד
שי  לאחר שאיתר לאחרי  שיל  המוסד הפר. ששיל  לה  סכומי  גדולי  מהנדרש

א) למקצת  לא שיל  את מלוא , טעויות שנפלו בקביעת זכאות  או בחישוב קצבת 
הואיל ובמצב החוקי הקיי  ההפרשי  המשולמי  נושאי  (ההפרשי  שהגיעו לה  

 ). אי  הזכאי  מפוצי  על מלוא ההפסד שנגר  לה , הצמדה א) לא ריבית
קראיי  וִמְפָקִדי  הנוגעי  לליקויי  שהתבסס על מדגמי  א, על פי אומד  סטטיסטי

עד מועד סיו  הביקורת שולמו לחלק מהזכאי  לקצבאות זקנה , שתוארו לעיל
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ח " מיליו  ש31.7 ולחלק  כ, ח יותר מהמגיע על פי החוק" מיליו  ש68.5 ושאירי  כ
זכאי  לקצבאות זקנה ושאירי  שהגישו תביעה באיחור לא מימשו את . פחות מהמגיע

  .ח" מיליו  ש28.1 והפסידו כ, אות  לקצבאות האמורותמלוא זכ
 הטיפול בחובות

 היו רשומי  במערכת הכספית של אג, זקנה ושאירי  חובות למוסד 2004במאי 
, שנוצרו בשל תשלומי יתר של קצבאות זקנה ושאירי , ח" מיליו  ש413 בסכו  של כ

ערכת הכספית אינ  הרישומי  במ. או שמקור  בטעות, וזאת על א, שחלק  נפרעו
על פי אומד  סטטיסטי . מאפשרי  לדעת איזה שיעור מסכו  החוב האמור הוא ממשי

בשל תשלומי , היה באותו חודש סכו  החוב הממשי למוסד, שעשה מבקר המדינה
; )בערכי  נומינאליי (ח " מיליו  ש86 כ, קצבאות זקנה ושאירי  למי שאינ  זכאי 

ח ממנו הוא גובה " מיליו  ש31 וכ, ח מסכו  החוב" ש מיליו 55 המוסד אינו גובה כ
, על פי האומד  הסטטיסטי. מקצבאות זקנה ושאירי  שהוא משל  לחייבי 

יצליח המוסד לגבות , המתבסס על היק, הגבייה של החובות שנבדקו במדגמי 
 . ח" מיליו  ש27.4 ומהסכו  השני כ, ח" מיליו  ש1.8 מהסכו  הראשו  רק כ

 חובות  נרשמי  במערכת בערכי  נומינאליי  ואינ  נושאי  הצמדה סכומי החוב 
וחובות שהמוסד , שטר  טופלו או נפרעו אינ  נושאי  הצמדה ממועד יצירת החוב

מנכה מקצבאות זקנה ושאירי  שהוא משל  למבוטחי  נושאי  הצמדה רק ממועד 
אליי  גדול במונחי  רי) הרשו  והנגבה( מכא  שסכו  החוב  התחלת ניכוי החוב 

  .יותר
♦  

 מבוא
תושב ישראל , ) החוק להל   (1995 ה"התשנ, ]נוסח משולב[א לחוק הביטוח הלאומי "לפי פרק י
למעט מי שהיה תושב לאחר שהגיע לגיל מסוי  ,  שני  מבוטח בביטוח זקנה ושאירי 18שמלאו לו 

מי , בי  היתר, יו מבוטחי בביטוח זקנה ושאירי  על פי החוק לא יה).  מבוטח להל  (הקבוע בחוק 
או מי שנולד ,  שני 60 וביו  שנעשה תושב ישראל לראשונה כבר מלאו לו 1944שנולד עד יוני 

לקצבת זקנה זכאי  .  שני 62 ואיל( וביו  שנעשה לראשונה תושב ישראל כבר מלאו לו 1947ממאי 
ולא פיגרו , ה בחוק שהשלימו תקופת אכשרה הקבוע65 ומבוטחת שמלאו לה 70מבוטח שמלאו לו 

עד יולי " (גיל המותנה"מבוטח ב. בתשלו  דמי ביטוח במש( פרק זמ  החורג מזה שנקבע בחוק
א  הכנסתו מעבודה או , זכאי א, הוא לקצבת זקנה)  לגבר70 65  לאישה ו65 60 היה 2004

על סכו  קצבת הזקנה נקבע . ממשלח יד או מעסק אינה עולה על ההכנסה המרבית הקבועה בחוק
על פי מספר התלויי  בו ועל פי מספר השני  , פי מספר השני  שבה  היה הזכאי לקצבה מבוטח

 ". גיל המותנה"שדחה את פרישתו מעבודה בהיותו ב
קצבת שאירי  חודשית , ) המוסד להל  (משל  המוסד לביטוח לאומי ,  לחוק252על פי סעי, 

אלא א  (  תקופת אכשרה הקבועה בחוקושהשלי ,  שנה18לשאירי  של תושב ישראל שמלאו לו 
 סכו  קצבת השאירי  נקבע על פי מספר שנות ). כ  הוא נמנה ע  המבוטחי  הפטורי  ממנה

משל  המוסד לשאירי  מענקי  שוני  , כמו כ . הביטוח שהשלי  הנפטר ועל פי מספר התלויי  בו
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שעיקר זמנ   לדי  יתומי לי. מענק בר מצווה ומענק לאלמ  שזכאותו פקעה, מענק פטירה, כגו 

 . משל  המוסד תוספת דמי מחיה, מוקדש ללימודי  על יסודיי  או להכשרה מקצועית
 11.28 כ; ח" מיליארד ש15.36  שיל  המוסד לזכאי  לקצבאות זקנה ושאירי  כ2003בשנת 

 מיליארד 2.17 כ; 3)מכוח החוק ושלא מכוח החוק(ח שולמו לזכאי  לקצבאות זקנה "מיליארד ש
ח שולמו לזכאי  לקצבאות זקנה " מיליארד ש1.91 ח שולמו לזכאי  לקצבאות שאירי  וכ"ש

 א"התשמ, כהשלמה לקצבת  מכוח חוק הבטחת הכנסה, )מכוח החוק ושלא מכוח החוק(ושאירי  
ההוצאה של ,  לחוק הבטחת הכנסה25כי על פי סעי, , יצוי ).  חוק הבטחת הכנסה להל   (1980

 .ח חוק הבטחת הכנסה ממומנת בידי אוצר המדינההמוסד לתשלו  מכו
 חודשי  מהיו  שבו נוצרה עילת 12כל תביעה לגמלת כס, תוגש למוסד בתו( ,  לחוק296לפי סעי, 
וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה , הוגשה התביעה אחרי פרק זמ  זה. התביעה

ובלבד שלא תשול  גמלה בעד ", תשול  לו הגמלה שהוא זכאי לה, שקדמה להגשת התביעה
כי , יצוי ".  חודשי  שקדמו בתכו, לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור12תקופה העולה על 

היה אפשר לקבוע זכאות לגמלה למפרע לכל , המועד שבו נכנס לתוק, תיקו  החוק, 2003עד יולי 
 . חודשי  שקדמו לחודש שבו הוגשה התביעה48היותר בעד 

 התקנות  להל   (1998 ח"התשנ, )הגשת תביעה לגמלה ואופ  תשלומה( הלאומי בתקנות הביטוח
שתובע גמלה יצר, לתביעתו את המסמכי  הדרושי  להוכחת , בי  היתר, נקבע, )להגשת תביעה
פקיד התביעות רשאי להזמי  את תובע הגמלה לבירור תביעתו ולאימות הפרטי  . זכותו לגמלה

לא השלי  התובע . רטי  או מסמכי  הדרושי  לבירור תביעתווכ  לבקשו להשלי  פ, שמסר בה
המוסד רשאי , ע  זאת. תידחה התביעה, פרטי  חסרי  עד המועד האחרו  שנקבע בתקנות האמורות
 .א, א  לא הוגשה לו תביעה, 4לשל  גמלה מסוג מסוי  בהסתמ( על נתוני  שבמאגר מידע

 2002כי בסו, שנת , ד מבקר המדינה עולה למשר5מנתוני  לא סופיי  שהעביר אקטואר המוסד
12.3 וס( התשלומי  באותה שנה היה כ, ח" מיליארד ש39 הסתכמו נכסי ענ, זקנה ושאירי  בכ

 3.1 היה 6שיעור הכיסוי הקופתי שלו). סכו  זה כולל רק תשלומי  מכוח החוק(ח "מיליארד ש
 ).י שנות כיסו3(יותר מהשיעור המזערי שקבעה מועצת המוסד , שני 

על קביעת הזכאות , אג, זקנה ושאירי  במוסד מופקד על הטיפול בתביעות לקצבת זקנה ושאירי 
 . על קביעת התוספות המגיעות לזכאי  ועל תשלומ , לקצבה

 בדק משרד מבקר המדינה במטה אג, זקנה ושאירי  2004 עד אוקטובר 2003בפרק הזמ  מיוני 
את ; אות לקצבאות זקנה ושאירי  ואת תשלומ  לזכאי ובסניפי המוסד ברחבי האר/ את קביעת הזכ

את המעקב ; קביעת זכאות  של מקבלי קצבאות זקנה ושאירי  לתוספת מכוח חוק הבטחת הכנסה
את חלוקת קצבאות זקנה ושאירי  ; ל"של המוסד אחר מקבלי קצבאות זקנה ושאירי  השוהי  בחו

קי  המשולמי  למקבלי הקצבאות את תשלו  ההפרשי  והמענ; לשוהי  במוסדות סיעודיי 
   .האמורות ואת טיפול המוסד בחובות שנוצרו עקב תשלומי יתר של קצבאות זקנה ושאירי 

__________________ 
 הסכ  בי  ממשלת ישראל למוסד בדבר מת  גמלאות זקנה 1988 לחוק נחת  בדצמבר 9מכוח סעי   3

וביו  עלייתו , 1950"י"התש, שעלה לישראל לפי חוק השבות, ב ישראלושאירי  מיוחדות למבוטח תוש
 .גילו היה גדול מהגיל הקובע לגביו בחוק

 .ואשר נמצא ברשות המוסד, 1981"א"התשמ,  לחוק הגנת הפרטיות7מאגר מידע כהגדרתו בסעי   4
 .2001הדוח האחרו  שפורס  עד מועד הביקורת היה הדוח לשנת  5
, כ תשלומי הענ  במש& השנה"ופתי הוא היחס בי  נכסי הענ  בסו  השנה לסהשיעור הכיסוי הק 6

 .בהתחשב בעליית מדד המחירי  לצרכ  במש& השנה
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 תשלו  קצבאות זקנה
, ) הגיל המוחלט להל   (65 ומבוטחת שמלאו לה 70לקצבת זקנה זכאי  מבוטח שמלאו לו , כאמור

ו  דמי ביטוח במש( פרק זמ  החורג  ולא פיגרו בתשל7שהשלימו תקופת אכשרה הקבועה בחוק
, ) הגיל המותנה להל   (65 60 ומבוטחת שמלאו לה 70 65מבוטח שמלאו לו . מזה שנקבע בחוק

א  הכנסת  מעבודה או ממשלח יד או מעסק אינה עולה על ההכנסה , זכאי  א, ה  לקצבת זקנה
זכאית , ות תיקו  החוקבעקב, 1996מינואר . 8) ההכנסה המרבית להל  (המרבית הקבועה בחוק 

 ).1930א  נולדה אחרי דצמבר (לקצבת זקנה ג  עקרת בית בגיל המוחלט 
כולל תיקוני  עקיפי  של סעיפי החוק , ) חוק גיל הפרישה להל   (2004 ד"התשס, חוק גיל פרישה

ונקבע בה  שהגיל המוחלט , לקצבת זקנה ולתקופת האכשרה הנדרשת, הנוגעי  לגיל הזכאות
הגיל המותנה לגבר ולאישה ; ) ואיל(1950לגבי ילידות מאי ( שנה 70לה בהדרגה ויהיה לאישה יע

 1953לגבי ילידות מאי ( שנה 64 ו) 1942לגבי גברי  ילידי מאי ( שנה 67יעלה בהדרגה ויהיה 
 .2004התיקוני  האמורי  נכנסו לתוק, באפריל ). ואיל(

שיעור התוספת . 9 מהשכר הממוצע במשק16%שיעור קצבת זקנה בסיסית ליחיד הוא , על פי החוק
 בעד כל אחד משני 5%  מהשכר הממוצע בעד ב  זוג ו8%בעד התלויי  במבוטח הזכאי  לכ( הוא 

 2%מבוטח שהשלי  יותר מעשר שנות ביטוח כעובד זכאי לתוספת ותק בשיעור . ילדיו הראשוני 
א( לא יותר (הביטוח הראשונות מקצבת הזקנה הבסיסית עבור כל שנת ביטוח הנוספת לעשר שנות 

כנסה הההמותנה הייתה לו הכנסה ממשלח יד הגדולה מגיל בהיותו ב ש,מבוטח).  מהקצבה50% מ
קצבה שהוא זכאי התוגדל , ובשל כ( לא נמצא זכאי לקצבה, המרבית לעניי  הזכאות לקצבת זקנה

 ). שה תוספת דחיית פרי להל   (תה לו הכנסה כאמורי לכל שנה שבה הי5% לה ב
סכו  הקצבה הבסיסית . ח" ש1,069 היה סכו  קצבת הזקנה הבסיסית למבוטח יחיד 2004בפברואר 

וסכו  התוספת למבוטח עבור כל ילד , ח" ש1,604למבוטח שלו ב  זוג התלוי בו היה באותו חודש 
כוח סכו  קצבת הזקנה המרבית מ. ח" ש335היה באותו חודש , )א( לא יותר משני ילדי (התלוי בו 

היה , 10 שנות ותק ולתוספת של חמש שנות דחיית פרישה25החוק למבוטח יחיד הזכאי לתוספת של 
 . ח" ש2,004באותו חודש 

34%  גדל מספר  של מקבלי קצבאות הזקנה בכ2003 עד שנת 1995משנת , 11על פי נתוני המוסד
באות  שני  .  בשנה3.8% כלומר גידול בשיעור ממוצע של כ, ) מקבלי 605,000  לכ452,000 מכ(

וס( התשלומי  לזכאי  , )ח בחודש" ש1,069  ל673 מ (59% גדל סכו  קצבת הזקנה בשיעור של כ
 ).ח" מיליארד ש11.28  לכ5.37 מכ (110% לקצבאות זקנה בכ

המוסד שיל  .  תביעות חדשות לקצבת זקנה29,172 הוגשו לו 2002בשנת , על פי נתוני המוסד
 35.5% לכ:  ימי  בממוצע ממועד הגשת התביעה46שו  בתו( לתובעי  את התשלו  הרא

  34.5% ל,  ימי  ממועד הגשת התביעה30החל לשל  את הקצבה בתו( ) 10,359(מהתובעי  
 . ימי 60 לאחר יותר מ)  תובעי 8,756 (30%  ימי  ול60 31בתו( )  תובעי 10,057(

__________________ 
 .  לחוק246ראו סעי   7
למבוטח שיש לו ב  זוג תלוי , ח" ש3,969 הייתה ההכנסה החודשית המרבית למבוטח 2004בפברואר  8

 . ח" ש6,267ילדי  התלויי  בו ח ולמבוטח שיש לו ב  זוג ושני " ש5,293
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקצוב והמדיניות הכלכלית ( לחוק תכנית החירו  הכלכלית 10לפי סעי   9

 עד 2002 ביולי 1"גמלה המשתלמת בעד התקופה שמ, 2002"ב"התשס, )2003" ו2002לשנות הכספי  
על , בי  היתר,  הוראה זו אינה חלה.4%תשול  בניכוי ,  לפי חוק הביטוח הלאומי2006 בדצמבר 31

 .קצבת שאירי  ועל תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירי 
 שנות דחיית 5עבור  (25%" לחוק הגביל את תוספת דחיית פרישה ל249סעי  , במועד הביקורת 10

 ).פרישה
 . 33"32" ו29"28' עמ, 2004ספטמבר "יולי, ¯·ÈËÒÈËËÒ ÔÂÚ, המוסד לביטוח לאומי 11
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 קביעת הזכאות לקצבת זקנה ולתוספות

. מטרת  לעודד מבוטחי  שהגיעו לגיל זקנה להגיש לו תביעה לקצבת זקנההמוסד יוז  פעולות ש
 65  לאישה ו60במועד הביקורת (בכל חודש שולח המוסד למבוטחי  המתקרבי  לגיל המותנה 

הודעה המפרטת את תנאי הזכאות לקצבת זקנה ואת אופ  הגשת התביעה בצירו, טופס , )לגבר
ת ייזו  התביעות שולח המוסד הודעות ג  למבוטחי  במסגר).  ייזו  תביעות להל  (תביעה 

   . שאינ  מקבלי  קצבת זקנה, ) לגבר70  לאישה ו65במועד הביקורת (המתקרבי  לגיל המוחלט 
 מימוש הזכאות של מבוטחי  לקצבת זקנה

מבוטח שתביעתו לקצבת זקנה בגיל המותנה נדחתה משו  שלא , על פי הוראות המוסד .1
רשאי לחזור ולהגיש , או משו  שהכנסתו הייתה גדולה מההכנסה המרבית, ההשלי  תקופת אכשר

. או א  הכנסתו קטנה או א  הגיע לגיל המוחלט, א  השלי  את תקופת האכשרה הנדרשת, תביעה
שעל המבוטח להגיש תביעה חדשה בגיל , במכתב הדחייה שהמוסד שולח למבוטחי  מצוי 

 ". בהכנסותי( או בסכומי  הנקבעי  בחוקא  יחול שינוי, או קוד  לכ ", המוחלט
)‡(  ÌÈ ˘·2001-2002 Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ Ì˙ÚÈ·˙ ˙‡ „ÒÂÓ‰ ‰Á„ 58 ÏÈ‚· ÌÈÁËÂ·Ó 

‰ ˙ÂÓ‰ ,˙È·¯Ó‰ ‰Ò Î‰‰Ó ‰ÏÂ„‚ ‰˙ÈÈ‰ Ì˙Ò Î‰˘ ÌÂ˘Ó .‡ˆÓ  , ÈÎ11Ó -58 ÌÈÁËÂ·Ó‰ 
 ÌÈ¯ÂÓ‡‰)Î-19%( ,ËÏÁÂÓ‰ ÏÈ‚Ï ÌÚÈ‚‰· ‰ÚÈ·˙ Â˘È‚‰ ‡Ï , ˙‡ ÌÈ˘ÓÓÓ Ì È‡ Ì‰Â

Ì˙Â‡ÎÊ‰·ˆ˜Ï . 
)·(  Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ Ô˙ÚÈ·˙ ˙‡ „ÒÂÓ‰ ‰Á„ ÌÈ ˘ Ô˙Â‡·72‰ ˙ÂÓ‰ ÏÈ‚· ˙ÂÁËÂ·Ó  ,

˙˘¯„ ‰ ‰¯˘Î‡‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰ Ì¯Ë ‰ÚÈ·˙‰ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ·˘ ÌÂ˘Ó .‡ˆÓ  , Ì‚ ÈÎ
˘ ¯Á‡Ï-24Ó -72 ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁËÂ·Ó‰ )Î-33% (‰¯˘Î‡‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰ , ‡Ï Ô‰

‰ÚÈ·˙ ˘È‚‰Ï Â¯ÊÁ . 
 ניסח פקיד התביעות בסני, המוסד את 2002כי עד דצמבר , 2004ו מיולי המוסד הודיע בתשובת

ואילו מאותו חודש ואיל( שולח המוסד מכתבי , המכתבי  לתובעי קצבת זקנה שתביעת  נדחתה
ובה  מובהר לתובעי  שעליה  לחזור ולהגיש , דחייה בעלי נוסח אחיד המשוגרי  אוטומטית

או קוד  לכ  א  יחול , או כאשר יגיעו לגיל המוחלט, תביעה כאשר ישלימו את תקופת האכשרה
 . צמצו  בהכנסת 

מ  הראוי שהמוסד יעקוב אחר יעילות  של מכתבי הדחייה בנוסח , לדעת משרד מבקר המדינה
 .2002וייזו  משלוח טופסי תביעות ג  למבוטחי  שתביעת  נדחתה לפני דצמבר , האחיד

2. ˜ Ù· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ Â˙  ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜È„· ÌÈ¯ÁÂ·‰ Ò) ¯‡Â ÈÏ ÔÎ„ÂÚÓ‰2003 (‰˙ÏÚ‰ ,
 ÈÎ2,187 Ì‰Ï Â‡ÏÓ˘ ÌÈÁ¯Ê‡ 70 „Ú 73ÌÈ ˘  ,‰ ˜Ê ˙·ˆ˜ ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡ , ÈÙ ÏÚ˘ Û‡

ı¯‡‰Ó ‰‡ÈˆÈ ÍÈ¯‡˙ Ì‰Ï Ì˘¯  ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÓ Ú„ÈÓ . Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó· ˙Ë¯ÂÙÓ ‰˜È„·
 È·‚Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘150Ó -2,187‰Ï‡‰ ÌÈÁ¯Ê‡‰  ,È‡¯˜‡ ÔÙÂ‡· Â¯Á· ˘ , ÈÎ ‰˙ÏÚ‰76 Ì‰Ó 

˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÁËÂ·Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ , ‰·ˆ˜Ï ‰ÚÈ·˙ Â˘È‚‰ ‡Ï Ì‰ Í‡) ÌÈ Â˙  Â‡¯
„Á ÌÈÓÂÏ˘˙· Ô„‰ ˜¯Ù· ‰Ê ÁÂ„· ÌÈÈÙÒÎ-ÌÈÈÓÚÙ .( 
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פרסמו כלי , כי בעקבות חקיקת חוק גיל הפרישה, המוסד הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה
 . ובגיל המוחלטהתקשורת מידע הנוגע לזכאות לקצבאות זקנה בגיל המותנה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ú¯ÙÓÏ ‰ÏÓ‚Ï ˙Â‡ÎÊ ˙ÚÈ·˜Ï È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ¯ÂˆÈ˜ ÁÎÂ 
‰ ˘Ï ÌÈ ˘ Ú·¯‡Ó , ‰ ˜Ê ÏÈ‚· ÌÈÁËÂ·Ó ¯Â˙È‡Ï ˙ÂÙÒÂ  ÌÈÎ¯„ ÔÁ·È „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Ì˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·ÈÂ ‰ÚÈ·˙ ÂÏ Â˘È‚‰ ‡Ï˘ , ‰ÚÈ·˙ ÂÏ ˘È‚‰Ï Ì‰ÈÏÚ Ì˙Â‡ÎÊ ˘ÂÓÈÓ Ì˘Ï ÈÎ
‰·ˆ˜Ï ,Ï˘ÓÏ ,·ÂË˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡· ˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰Ê Ú„ÈÓ ÌÒ¯ÙÈ Ì‡ „ÒÂÓ‰ ‰˘ÚÈ . 

כי מבוטח גבר זכאי , נקבע ,שהיה בתוק, בשני  הנדונות בביקורת,  לחוק245בסעי, , כאמור .3
א  הכנסתו בשנת מס אינה עולה על , 65א( הוא זכאי לקבלה כבר בגיל  ,70בגיל קצבת זקנה ל
, 60א( היא זכאית לקבלה כבר בגיל , 65 ת זקנה בגילמבוטחת אישה זכאית לקצב .מרביתההכנסה ה

תקופת אכשרה המזכה והיא השלימה , א  הכנסתה בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית
 12לפחות במש( ,  לחוק'קיבלה קצבת נכות לפי פרק טאו פטורה מתקופת אכשרה או , קצבת זקנהב

 . השנ 60חודשי  רצופי  בתכו, לפני שמלאו לה 
, שיש לה  הכנסה גדולה מההכנסה המרבית, מבקר המדינה בדק א  מבוטחי  בגיל המותנהמשרד 

הבדיקה התבססה על המידע בדבר הכנסות של עובדי  . מקבלי  קצבת זקנה שאינה מגיעה לה 
כשנתיי  , ) רשות המסי  להל  (המתקבל במוסד מרשות המסי  בישראל , שכירי  ולא שכירי 
 . ש  במאגרי המידע של המוסדונר, לאחר תו  שנת המס

)‡( ‰ÏÚÂ‰ , È ÂÈ· ÈÎ2003Ï ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜ „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ -174 ˙ ˘·˘ ÌÈÁËÂ·Ó 1998 ÂÈ‰ 
‰ ˙ÂÓ‰ ÏÈ‚· ,˙È˙ ˘‰ Ì˙Ò Î‰Â ,ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ È Â˙  ÈÙÏ ,Î ‰˙ÈÈ‰-120,000Î „Ú -

673,000˘ " Á-˙È·¯Ó‰ ‰Ò Î‰‰Ó ÏÂ„‚‰ ÌÂÎÒ 12 .‡ˆÓ  ,˘-85) Î-49%(13 ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰Ó 
ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ÌÈ ˘ ˘ÓÁ „Ú ‰ ˘ Í˘Ó· ‰ ˜Ê ˙· :13 ÌÈÁËÂ·Ó )Î-15% (

‰ ˘ Í˘Ó· Ì‰Ï ‰ÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ‰·ˆ˜ ÂÏ·È˜ ,14 ÌÈÁËÂ·Ó )Î-16% (-ÌÈÈ˙ ˘ Í˘Ó·  ,25 
 ÌÈÁËÂ·Ó)Î-29% (-ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó·  ,16 ÌÈÁËÂ·Ó )Î-19% (- ÌÈ ˘ Ú·¯‡ Í˘Ó·  

Â-17 ÌÈÁËÂ·Ó )20% (-ÌÈ ˘ ˘ÓÁ Í˘Ó·  .¯˘Ó È·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „ , ÌÏÈ˘
Î ‰Ï‡‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÏÎÏ „ÒÂÓ‰-5.4˘ ÔÂÈÏÈÓ "Ì‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï˘ Á ,Î ÚˆÂÓÓ·-64,000 

˘"ÁËÂ·ÓÏ Á14)  ¯‡Â¯·Ù· ‰·ˆ˜‰ ÌÂÎÒ ÈÙÏ2004 ˙ÈÈÁ„ ˙ÙÒÂ˙ ÔÂ·˘Á· ‰Á˜Ï ˘ ‡Ï· 
‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰˘ ‰˘È¯Ù ,‰ ˙ÂÓ‰ ÏÈ‚· Ì˙Ò Î‰ ÔÂ·˘Á· ‰‡·Â‰ ÂÏÈ‡ .( 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„·Â ÏÈ‡Â‰ÏÏÎ Í¯ , Ï˘ Â˙Â‡ÎÊ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓ·
ÁËÂ·Ó‰ ˙ÂÒ Î‰ ÏÚ È Î„Ú Ú„ÈÓ „ÒÂÓ‰ È„È· ÔÈ‡ ‰ ˙ÂÓ‰ ÏÈ‚· ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï ÁËÂ·Ó ,

ÂÈ˙ÂÒ Î‰ ÏÚ Â˙¯‰ˆ‰ ˙‡ ˙Ó‡Ï ¯˘Ù‡Ó‰ ,„·ÚÈ„· ‰¯‰ˆ‰‰ ˙‡ ˙Ó‡È „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,
ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Ó Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï·È˜˘ ¯Á‡Ï .ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈÁËÂ·Ó ¯˙‡Ï „ÒÂÓÏ ¯˘Ù‡È ¯·„‰ 

‰ ˙ÂÓ‰ ÏÈ‚· ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÙÒÎ ÂÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Ì·ÈÈÁÏÂ . 
לא בוצעו הפגשות שוטפות של קוב/ זקנה , כי עקב מחסור במשאבי , המוסד הודיע בתשובתו

עדכ  המוסד כי , 2005בתשובתו מינואר  .ושאירי  ע  מאגרי מידע אודות ההכנסות המצויות במוסד

__________________ 
למבוטח שיש לו ב  זוג תלוי , ח" ש40,344 הייתה ההכנסה השנתית המרבית למבוטח יחיד 1998בשנת  12

 .ח" ש63,708ח ולמבוטח שיש לו ב  זוג ושני ילדי  התלויי  בו " ש53,796
 המבוטחי  האחרי  הפסיק המוסד לשל  קצבה לאחר שבדק את 89"כי לחלק מ, בבדיקה התברר 13

לחלק אחר . צבה רק בעבור חודשי  שלא עבדו בה  באותה שנהחלק מהמבוטחי  קיבלו ק; הכנסת 
ורק באות  , מהמבוטחי  הייתה הכנסה גדולה מההכנסה המרבית במש& חודש עד שישה חודשי 

 .חודשי  לא היו זכאי  לקצבה שקיבלו
 .1ראו הערה  14
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חלקה ידני וחלקה ,  ושאירי  ביקורת הכנסות בגיל המותנה פע  בשנהכיו  מבצע אג, זקנה

מתוכננת הפצת מידע ממוכ  על ההכנסות הרלוונטיות , 2005ברבעו  האחרו  של שנת . אוטומטי
 .לעניי  זכאות לקצבת זקנה בגיל המותנה

יע   מבוטחי  שהגישו למוסד בפע  הראשונה תביעה לקצבת זקנה בהג26 כי ל, עוד נמצא )ב(
 הכנסה נמוכה מההכנסה המרבית המזכה 1998הייתה בשנת , 2002 1999לגיל המוחלט בי  השני  

משרד מבקר המדינה בדק הא  מבוטחי  אלה מיצו את זכאות  לקצבת זקנה בשני  . בקצבת זקנה
 . והכנסת  הייתה נמוכה מההכנסה המרבית, שהיו בגיל המותנה

‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ˙ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰)   :1  (21ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ Ì‰Ó  ,Ì˙Ò Î‰ ÈÙ ÏÚ , ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï
 ˙ÂÁÙÏ ˙Á‡ ‰ ˘ Í˘Ó· ‰ ˙ÂÓ‰ ÏÈ‚·)5 ÏÈ‚‰ ˙Â ˘ ˘ÓÁ ÏÎ· ‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ Ì‰Ó 

‰ ˙ÂÓ‰( ,Ú¯ÙÓÏ Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ ÂÚ·˙ ‡Ï Ì‰ ÌÏÂ‡Â ,ÌÈ˘¯Ù‰ Ì‰Ï ÌÏÈ˘ ‡Ï „ÒÂÓ‰Â ; 
)2  (Ï-5Ó -26 ‰Ò Î‰‰Ó ‰ÏÂ„‚ ‰Ò Î‰ ‰ ˙ÂÓ‰ ÏÈ‚‰ ˙Â ˘· ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰ 

˙È·¯Ó‰ ,ÌÈ ˘ Ô˙Â‡ ¯Â·Ú ‰˘È¯Ù ˙ÈÈÁ„ ˙ÙÒÂ˙Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ ÔÎÏÂ , Â È‡ „ÒÂÓ‰ ÌÏÂ‡Â
 ˙ÙÒÂ˙‰ ˙‡ Ì‰Ï ÌÏ˘Ó) ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯"‰˘È¯Ù ˙ÈÈÁ„ ˙ÙÒÂ˙ ÌÂÏ˘˙ .(" ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓÓ

 ¯‡Â¯·Ù „Ú ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ2004 , ˙ÙÒÂ˙ Â‡ ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜ „ÒÂÓ‰ Ì‰Ï ÌÏÈ˘ ‡Ï
‰˘È¯Ù ˙ÈÈÁ„ ,Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ·-598,000˘ "Á ,Î ÚˆÂÓÓ·-23,000˘ " ÁËÂ·ÓÏ Á) ÈÙÏ

 ¯‡Â¯·Ù· ‰·ˆ˜‰ ÌÂÎÒ2004.( 
‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ,‰ÚÈ·˙ „ÒÂÓÏ ÌÈ˘È‚Ó Ì È‡ ‰ ˙ÂÓ‰ ÏÈ‚· ÌÈÁËÂ·Ó‰Ó ˜ÏÁ˘ ,ÌÁÈ ‰· ,

‰‡¯ ‰ ÏÎÎ ,‰·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡ Ì˙Ò Î‰ Ï˘·˘ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈÁËÂ·ÓÏ ÁÂÏ˘Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÏÂ˜˘È „ÒÂÓ‰˘ ,˜Ó Ì È‡˘‰ ˜Ê ˙·ˆ˜ ÌÈÏ· , ‰ÚÈ·˙ ÈÒÙÂË

Ì‰È·‚Ï ÏÁ‰ ˙È·¯Ó‰ ‰Ò Î‰‰ ÌÂÎÒ Â‰Ó Ì‰Ï ÚÈ„Â‰ÏÂ ‰ ˙ÂÓ‰ ÏÈ‚‰ ˙Â ˘Ó ˙Á‡ ÏÎ· . 
יבדוק אפשרות להרחבת ייזו  תביעות לקצבת "כי , המוסד הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה

בשלב זה אי   " עדכ  המוסד כי2005בתשובתו מינואר ; "זקנה לבעלי הכנסות נמוכות בגיל המותנה
   ".אפשרות לבצע יזו  בכל שנה ושנה

 תשלו  תוספת תלויי 
שיש לו ב  זוג או ילדי  תושבי ישראל , מבוטח הזכאי לקצבת זקנה,  לחוק244על פי סעי, , כאמור

ג  לתוספת , ) מהשכר הממוצע במשק16%( המגיעה לו כיחיד קצבהעל הנוס, זכאי , התלויי  בו
בעד כל אחד משני ילדיו ;  במשק מהשכר הממוצע8%  תוספת בשיעור  בעד ב  זוג: תלויי 

קצבת הזקנה גדלה בשל תוספת עבור , כאמור.  מהשכר הממוצע5%  תוספת בשיעור  15הראשוני 
התוספת בגי  מרכיבי  אלה מחושבת בשיעור זהה מקצבת זקנה בסיסית . ותק ודחיית פרישה

 .16ומתוספת תלויי  בעד ב  זוג וילדי 
__________________ 

במקרי  . שנה 18שטר  מלאו לו , לרבות נכד שכל פרנסתו על המבוטח, הוא ילדו של המבוטח" ילד" 15
 שנה והוא 20כגו  מי שלא מלאו לו ,  שנה18הוא ג  מי שמלאו לו " ילד"מסוימי  שפורטו בחוק 

מי , צבאית"יסודי או שהוא שוחר במסגרת קד "מייחד את עיקר זמנו לסיו  לימודי  במוסד חינוכי על
, ]סח משולבנו[כמשמעותו בחוק שירות בטחו  (א  הוא משרת בשירות סדיר , 22שלא מלאו לו 

 . או משרת בהתנדבות בשירות לאומי) 1986"ו"התשמ
סכו  . ח" ש335ח ועבור ילד " ש535 היה סכו  תוספת התלויי  הבסיסית עבור ב  זוג 2004בפברואר  16

 .ח בהתאמה" ש503" ו802 " שנות ותק 25תוספת התלויי  עבור ב  זוג או ילד של מבוטח שהשלי  
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  תוספת תלויי  למי שאינ  זכאי תשלו 
Â Ó ˆ Ú  ˙ Â Î Ê ·  ‰  ˜ Ê  ˙ · ˆ ˜  Ï · ˜ Ó ‰  ‚ Â Ê  Ô · 

בזכותו של אד  , ובכלל זה תוספת תלויי , אי  לשל  תוספת קצבה, לחוק) 1)(א(320על פי סעי, 
 שיל  המוסד תוספת לקצבת הזקנה בעד ב  זוג התלוי 2003ביוני . המקבל קצבה בזכות עצמו

, בפברואר אותה שנה הודיע מטה אג, זקנה ושאירי  לסניפי . ת זכאי  לפחו59,200 במבוטח לכ
נתגלו מקרי  בה  משתלמות גמלאות ", כי למרות הפעולות שהורה לנקוט כדי למנוע תשלומי כפל

רשימות של מבוטחי  המקבלי  , שבסניפי המוסד, האג, שלח למחלקות זקנה ושאירי ". כפל
כאשר , והורה לה  לבדוק אות  ולבטל, מכוח עצמ א, שבני זוג  מקבלי  קצבה , תוספת תלויי 
 .את הזכאות לתוספת תלויי , הדבר נדרש

‡ˆÓ  , ¯‡Â È· ÈÎ2004Ó ‰˘È˘Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ -59,200 ÌÈÈÂÏ˙ ˙ÙÒÂ˙ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰ 
 Ï˘ ÌÂÎÒ· ‚ÂÊ Ô· ¯Â·Ú802˘ "˘„ÂÁ· Á ,ÂÓˆÚ ÁÂÎÓ ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜ Ï·È˜ ‚ÂÊ‰ Ô·˘ Û‡ . 

 ¯‡Â¯·Ù·2004 ,¯Ú‰ ˙Â·˜Ú·‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ , ˙ÙÒÂ˙ ˙‡ ÌÏ˘Ï „ÒÂÓ‰ ˜ÈÒÙ‰
ÌÈÈÂÏ˙‰ , Í˘Ó· ‰ÓÏÂ˘˘19-108ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰ ˙˘˘Ï ÌÈ˘„ÂÁ  , Ì Â·˘Á ˙‡ ·ÈÈÁÂ

Î Ï˘ ÌÂÎÒ·-225,000˘ "Á ,Î ÚˆÂÓÓ·-38,000˘ "ÁËÂ·ÓÏ Á. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯˙ÂÈ· ÔË˜ ÌÈÏÂÙÎ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ¯ÙÒÓ˘ Û‡ , ÏÚ „ÈÚÓ ÌÓÂÈ˜

˙Î¯ÚÓ‰˘ ÍÎ˙Â‡ÏÓ‚ ÏÙÎ ÚÂ ÓÏ ‰ÎÂ¯Ú ‰ È‡ ˙·˘ÁÂÓÓ‰  , ÏÚÙÈ „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯Â
˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÏ·‚ÓÏ ‰ÓÈ‡˙‰Ï . 

הצוות ימלי/ על . צוות היגוי של המוסד ד  בסוגייה זו מזה כשנה"כי , המוסד הודיע בתשובתו
  ". פתרונות ממוכני  למניעת כפל גמלה

˙ ¯ ˙ Â Ó ‰  ‰ Ò  Î ‰ ‰ Ó  ‰ Ï Â „ ‚  Â ˙ Ò  Î ‰ ˘  ‚ Â Ê  Ô · 
אחד מה  שא  , מבוטח זכאי לתוספת בעד בת זוג בהתקיי  תנאי  מסוימי ,  לחוק247על פי סעי, 

מבוטחת . 17 שהכנסתה אינה עולה על ההכנסה המותרת המוגדרת בחוק  שני  65לא מלאו לה 
 וטר  מלאו  שני 50מלאו לו אחד מה  שא  , זכאית לתוספת בעד ב  זוג בהתקיי  תנאי  מסוימי 

שנקבעה בצו בידי שר  ההכנסה המותרת המוגדרת בחוק אועולה על הכנסתו אינה ש   70לו 
   2001ובשנת , ח" ש3,362   הייתה ההכנסה החודשית המותרת לב  זוג 1998בשנת . הרווחה
 .ח" ש3,969

, משרד מבקר המדינה בדק באמצעות מידע על הכנסות מבוטחי  הרשו  במאגרי המידע של המוסד
הכנסה , שמשולמת עבור  תוספת תלויי , ני הזוג של מבוטחי  הייתה לב2001 1998א  בשני  

 . גדולה מההכנסה המותרת לעניי  זה
הכנסה , לפחות באחת מהשני  שנבדקו, בני הזוג שעבור  שולמה התוספת הייתה 82כי לכל , נמצא

 מה  היו הכנסות גדולות מההכנסה המותרת ג  בשני  25 ל. מעבודה הגדולה מההכנסה המותרת
 .שבה  שיל  המוסד עבור  את התוספת, )2001 ואחרי 1998לפני (ת אחרו

. בנות זוג/באופ  שוט, לבני, מזה שנה אנו מפעילי  ביקורת הכנסות"כי , המוסד הודיע בתשובתו
שבו מוצג מידע ממאגרי המידע במוסד הרלבנטי [ע  הכנסתו לשימוש של מס( האינטגרציה 

ת הזוג הינו זמי  לפקיד התביעות בעת קבלת הצהרת ב/המידע על הכנסות ב , ]לקבלת החלטה
 ". במסגרת ביקורת הכנסות, בת הזוג/המבוטח על הכנסות ב 
__________________ 

 .הממוצע במשק מהשכר 57%"סכו  השווה ל 17
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כי במסגרת ביקורת ההכנסות המוסד שולח למבוטחי  , מבירור שעשה משרד מבקר המדינה עולה

עבור  ואיל( או למבוטחי  המקבלי  תוספת 2003שבתביעת  אושרה תוספת עבור ב  הזוג מיולי 
, דרישה להצהיר על הכנסות ב  הזוג,  בוצע ברשומת  שינוי כל שהוא2003ב  הזוג והחל מיולי 

על המוסד להרחיב את ביקורת , לדעת משרד מבקר המדינה. ולצר, מסמכי  המעידי  על כ(
  .ההכנסות על בני זוג שמשולמת עבור  תוספת תלויי 

„ ¯ Ù   Ô Â · ˘ Á ·  Â Ï  ˙ Ó Ï Â ˘ Ó  ˙ Ù Ò Â ˙ ‰ ˘  ‚ Â Ê  Ô · 
המוסד רשאי לשל  את תוספת התלויי  במישרי  לב  הזוג שבעדו משולמת ,  לחוק305עי, לפי ס

א  ב  הזוג מבקש לקבל את התוספת בחשבו  . א  ב  הזוג ביקש זאת ולתקופה שביקש, התוספת
המיועדת , פותח המוסד במערכת הממוחשבת רשומה נוספת על ש  המבוטח, בנק נפרד משלו

 ).  חשבו  מפוצל להל  ( הזוג לניהול ההתחשבנות ע  ב 
משרד  . בני זוג לפחות את תוספת התלויי  בחשבו  מפוצל2,700  שיל  המוסד לכ2003ביוני 

 . מבקר המדינה בדק א  בני הזוג קיבלו את הסכו  המגיע לה 
1. ‡ˆÓ  , ÈÎ47 Ï˘ ÌÂÎÒ· Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ‰ÏÂ„‚ ÌÈÈÂÏ˙ ˙ÙÒÂ˙ ÂÏ·È˜ ‚ÂÊ È · Ì˙Â‡Ó 

396 „Ú 2,408˘ " Á˘„ÂÁ· . ¯‡Â¯·Ù „Ú2004 , Í˘Ó·22-370ÌÈ˘„ÂÁ  , „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘
Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· Ì‰Ï ‰ÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ÌÈÈÂÏ˙ ˙ÙÒÂ˙ ‚ÂÊ‰ È ·Ï Â‡ ÌÈÁËÂ·ÓÏ-4.8 ÔÂÈÏÈÓ 

˘"Á ,Î ÚˆÂÓÓ·-102,000˘ "‚ÂÊ Ô·Ï Â‡ ÁËÂ·ÓÏ Á . 
 משל  המוסד לכל אחד, א  המבוטח וב  זוגו התלוי בו ה  פרודי  הזכאי  להשלמת הכנסה .2

 היה סכו  קצבת יחיד 2004בפברואר . מה  קצבת זקנה ליחיד הכוללת תוספת השלמת הכנסה
והתשלו  ,  המבוטחי  ה  פרודי  הזכאי  להשלמת הכנסה47  מ12כי , יצוי . ח" ש1,863  מלאה 

ואול  עקב כ( . של תוספת תלויי  גדולה מהמגיע לה  לא השפיע על סכו  הקצבה הכולל שקיבלו
 . וקט  חלקו של אוצר המדינה, ל המוסד במימו  הקצבהגדל חלקו ש

 :להל  שתי דוגמאות
המועד שבו החלה לקבל קצבת , 1999לבת זוג של אחד המבוטחי  שיל  המוסד מאפריל  )א(

וה  תוספת , ה  קצבת זקנה מכוח עצמה, מועד הביקורת, 2004עד פברואר , זקנה בזכות עצמה
 1,498עקב כ( שיל  לה המוסד בכל חודש .  בחשבו  מפוצלששולמה לה, תלויי  מכוחו של בעלה

לפי סכו  הקצבה (ח " ש87,000 כ שול  לה תשלו  יתר בס( כ"בסה. ח יותר מהמגיע לה"ש
 ).2004בפברואר 

שתי קצבאות זקנה הכוללות , 2004 עד פברואר 2002ממאי , למבוטח אחר שיל  המוסד )ב(
המוסד הסביר למשרד .   רגיל ואחת בחשבו  מפוצלאחת בחשבו; תוספות תלויי  עבור בת זוג

ולא התקבלה התרעה על , כי בשל טעות נרשמו פרטי התביעה במחשב פעמיי , מבקר המדינה
בעקבות הביקורת הפסיק המוסד את תשלו  קצבת הזקנה . כמצופה במצב כזה, הרישו  הכפול

  .ח" ש48,360של וחייב את חשבו  המבוטח בסכו  , ותוספת תלויי  הכפולה למבוטח
,  הוגש למוסד סקר בנושא סיכוני  תפעוליי  הנוגעי  לקצבאות זקנה ושאירי 2002בדצמבר 

כי , בי  היתר, בסקר הסיכוני  נקבע).  סקר הסיכוני  להל  (שהכינה חברה חיצונית בהזמנת המוסד 
 תשלו  שלא שכ  הוא מאפשר, יש בו סיכו , באמצעות חשבו  מפוצל, תשלו  קצבה לכמה מקבלי 

וכי האג, אינו מפיק דוח שוט, על כל החשבונות המפוצלי  , א  בטעות וא  במרמה, כדי 
 . הרשומי  במערכת הממוחשבת לצור( מעקב ובקרה עליה 



 915 המוסד לביטוח לאומי

... תכנית לטיפול במקרי  מפוצלי  "הוא הכי  , כי בעקבות סקר הסיכוני , המוסד הודיע בתשובתו
בתכנית העבודה .  שלא הוקצו משאבי  למערכת הממוחשבתלא היה נית  לבצע את התכנית מאחר

אשר ימנע מפקיד התביעות ,  יש כוונה לקד  את הנושא ולבנות תהלי( מבוקר2005  ו2004לשנת 
  ". תשלו  לא נכו  במקרי  שהקצבה מפוצלת

Ì È ¯ È ‡ ˘  ˙ · ˆ ˜  Â Ï  ˙ Ó Ï Â ˘ Ó ˘  „ Ï È 
ואול  א  . ני ילדיו הראשוני מבוטח זכאי לתוספת תלויי  עבור כל אחד מש, על פי החוק, כאמור

 .אי  המבוטח זכאי לקבל עבורו תוספת תלויי , לילד משולמת ג  קצבת שאירי 
, נמצא.  ילדי  לפחות5,664 שיל  המוסד לזכאי  לקצבאות זקנה תוספת תלויי  עבור 2003ביולי 

 המוסד  שיל 2004עד פברואר . כי לשישה ילדי  של ארבעה מבוטחי  משולמת ג  קצבת שאירי 
, ח" ש97,000 בסכו  כולל שלכ, לארבעת המבוטחי  האלה תוספת תלויי  שלא הגיעה לה 

 ).2004לפי סכו  התוספת בפברואר (ח למבוטח " ש24,000 בממוצע כ
לא היה בתשלו  תוספת התלויי  כדי , מבוטחי  האמורי  מקבלי  השלמת הכנסההואיל וה

, עקב כ( גדל חלקו של המוסד במימו  קצבת , ל ואו. להגדיל את סכו  הקצבה הכולל שקיבלו
  .המממ  את השלמת ההכנסה, וקט  חלקו של אוצר המדינה

 תשלו  תוספת תלויי  עבור ילד אי
,  שני 18כדי לקבוע א  מבוטח זכאי לקבל תוספת תלויי  עבור ילד שמלאו לו , לפי הוראות המוסד

בהיק, , יסודי שבו לומד הילד מבית ספר עלאישור : עליו להגיש למוסד את אחד האישורי  האלה
או אישור , אישור האגודה שבמסגרתה משרת הילד בשירות לאומי,  שעות שבועיות לפחות24של 

על שירותו של הילד כחייל סדיר שמצויני  בו תאריכי הגיוס , )או קצי  העיר(השלישות הראשית 
ש המוסד את זכאות המבוטח מאשר או מחד, ע  המצאת האישורי  הדרושי . והשחרור שלו

 .לתוספת תלויי  עבור הילד
כגו  (ע  אישור הזכאות לתוספת רוש  המוסד במחשב את התארי( המשוער של פקיעת הזכאות 

בהגיע מועד ).  המוקד  שבה   שנה 22או התארי( שבו ימלאו לו , תארי( השחרור של הילד
  .מפסיק המוסד אוטומטית לשל  את הקצבה, פקיעת הזכאות

ל ומהגופי  המופקדי  על השירות הלאומי מידע שוט, על "כי א, שהמוסד מקבל מצה, נמצא
יש שהמוסד אינו משל  , עקב כ(. מידע זה אינו מועבר לאג, זקנה ושאירי , תקופות השירות

 :כמפורט להל , ל או בשירות לאומי"למבוטחי  תוספת תלויי  בעד ילדי  המשרתי  בצה
 מבוטחי  עבור 5,664 ל, סד קצבת זקנה הכוללת תוספת תלויי  עבור ילד שיל  המו2003ביוני 
 .לא שיל  תוספת תלויי ,  שנה22 18 ילדי  בני 649שלה  ,  מבוטחי 616 ל.  ילדי  לפחות7,545

 Ì‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó616 ¯Â·Ú ÌÈÈÂÏ˙ ˙ÙÒÂ˙Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰ 
Ì‰È„ÏÈ . Ï˘ Ì‰È˜È˙ ˙˜È„·99ÌÈÁËÂ·Ó‰Ó ‰Ï‡‰  ,˙È‡¯˜‡ ‰¯ÈÁ·· Â¯Á· ˘ ,‰˙ÏÚ‰ , ÈÎ

Ï-23‰ˆ· Â˙¯È˘ Ì‰È„ÏÈ˘ ˙Ú· ˙ÙÒÂ˙‰ ˙‡ „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ ‡Ï Ì‰Ó "ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘· Â‡ Ï .
 È‡Ó „Ú2004 , Í˘Ó·2-37ÌÈ˘„ÂÁ  , Ï˘ ÌÂÎÒ· ÌÈÈÂÏ˙ ˙ÙÒÂ˙ Ì¯Â·Ú „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ ‡Ï 

Î-8,000˘ " „ÏÈ ¯Â·Ú ÚˆÂÓÓ· Á) ¯‡Â¯·Ù· ˙ÙÒÂ˙‰ ÌÂÎÒ ÈÙÏ2004 .(ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ Ô„
ÈËÒÈËËÒ , ¯‡Â¯·Ù „Ú2004Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ ‡Ï -616 ÒÁÈÈ˙Ó ‰˜È„·‰ Ì‚„Ó˘ ÌÈÁËÂ·Ó‰ 

Ì‰ÈÏ‡ ,‰ˆ· Ì˙Â¯È˘ ˙ÙÂ˜˙· Ì‰È„ÏÈ ¯Â·Ú ÌÈÈÂÏ˙ ˙ÙÒÂ˙"ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘· Â‡ Ï , ÌÂÎÒ·
Î Ï˘-1.2˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . 
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רשאי המוסד לשל  גמלה בהסתמ( על נתוני  שבמאגר , על פי התקנות להגשת תביעה, כאמור
בפסק די  של בית הדי  האזורי לעבודה בנצרת . א, א  לא הוגשה לו תביעה,  כהגדרתו לעיל,מידע

מטילה עליו חובה לנהוג ... אלא, ]למוסד[אינה יוצרת רק זכות "כי תקנה זו ,  נקבע200118מינואר 
כדי לעדכ  את כל מחלקותיו הרלוונטיות בעדכוני  , באופ  סביר ולהשתמש במאגרי המידע שברשותו

מ  הראוי  וכי, "ג  א  השיעור אמור לגדול כתוצאה מהעדכו , עשויי  לשנות את שיעור הגמלהה
, לכלכל את פעילותו כ( שמידע שאיננו מצרי( פעילות מיוחדת של בירור עובדתי"שהמוסד ידאג 

 ". יועבר לכל המחלקות העשויות להיות רלוונטיות לעני  מידע זה ] שלו[המגיע למחלקה אחת 
˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯ ,ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘Â È‡·ˆ ˙Â¯È˘ ˙ÂÙÂ˜˙ ÏÚ Ú„ÈÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,

ÂÈ¯‚‡Ó· Ì˘Â¯Â ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ï·˜Ó „ÒÂÓ‰˘ ,Â˙Â‡ ˘Ó˘È ,ÔÈ„ ÏÎ ˙ÂÏ·‚ÓÏ ÛÂÙÎ· ,
ÌÈÈÂÏ˙ ˙ÙÒÂ˙ ÌÂÏ˘˙Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ·˜· .¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ , ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î Â· ˘È

„ÒÂÓ‰ ˙„Â·Ú ÏÚÂ ‰·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ .¯˙‡Ï Ì‚ „ÒÂÓ‰ ÏÚÌÈÁËÂ·Ó‰ ˙‡  , Ì‰Ï ÌÏÈ˘ ‡Ï˘
‰ˆ· ˙¯È˘ Ì„ÏÈ˘ ˙Ú· ÌÈÈÂÏ˙ ˙ÙÒÂ˙"ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘· Â‡ Ï , ˙ÙÒÂ˙‰ ˙‡ Ì‰Ï ÌÏ˘ÏÂ

Ì‰Ï ‰ÚÈ‚Ó‰. 
 ביקש אג, זקנה ושאירי  2005שבמסגרת תכנית העבודה שלו לשנת , המוסד הודיע בתשובתו
למת התכנית ועד להש, יועבר אליו באופ  ממוכ , המתקבל במוסד, ל"שהמידע על שירות בצה

על ידי הצלבה בי  נתוני  שוני  , ל"האמורה הוא יאתר את ילדי המבוטחי  המשרתי  בצה
כי א  המידע על השירות , המוסד ציי . שתיעשה פעמיי  בשנה, במערכת הממוחשבת של המוסד

 296אי  אנו מפעילי  את הוראת השיהוי הקבועה בסעי, , במאגרי המוסד"הצבאי או הלאומי קיי  
 הוסי, 2005בתשובתו מינואר  .אפילו הגיש המבוטח את האישורי  הנדרשי  באיחור, "וקלח

מידע אוטומטי לעניי  תקופות שירות של חיילי  "הוא יקבל , 2005כי ברבעו  האחרו  של , המוסד
   ".בשירות סדיר ותקופות שירות של בנות בשירות לאומי

 תשלו  תוספת עבור ותק
מי שהיה מבוטח כעובד מבוטח או כעובדת מבוטחת יותר מעשר ",  לחוק248על פי סעי, , כאמור

 לכל שנת ביטוח 2% תוגדל הקצבה ב, שני  לפני היו  שבו הגיעה לו לראשונה קצבת זקנה
א( לא תוגדל מכוח סעי, זה , שלמעלה מעשר שנות הביטוח הראשונות שבעדה שולמו דמי ביטוח

  ). תוספת ותק להל  " (50% ביותר מ
 לו  תוספת ותק קטנה מהנדרשתש

 הגישו תביעה 2002 2001 שבשני  19 מבוטחי 486,515בדיקה של מספר שנות הוותק שהשלימו 
 מה  שיל  המוסד קצבת 101,293 של, העלתה, או שהמוסד שיל  לה  קצבת זקנה, לקצבת זקנה

 שנות ותק 24 1 מה  שיל  קצבה הכוללת תוספת בעד 233,222 ל; זקנה בסיסית בלי תוספת ותק
,  שנות ותק25 מה  שיל  קצבה הכוללת תוספת בעד 152,000 ל; ) מהקצבה48% 2%בשיעור של (

 ). מהקצבה50%בשיעור (הוותק המרבי האפשרי 
__________________ 

 ).פורס  בתקדי (‰Ì‰¯·‡ Ú·˘ ˙· ' ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ   1422/00) נצרת(ל "ב 18
וכ  בני זוג וילדי  המקבלי  את ,  ואיל&2003 הבדיקה לא כללה מבוטחי  שזכאות  נקבעה מינואר  19

 . תוספת התלויי  בגינ  בחשבו  נפרד משלה 
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בכל מצב (ה  גברי  , שקיבלו באותו חודש קצבה בסיסית בלי תוספת ותק,  מבי  המבוטחי 15,911
תארי( , בדיקת תארי( לידת . 20) נשי  רווקות2,078  גברי  ו13,833(ונשי  רווקות ) משפחתי

 11 מה  היו אמורי  להשלי  409כי , עליית  ארצה ותארי( תחילת זכאות  לקצבת זקנה העלתה
 .המקנות תוספת ותק בעד שנה אחת לפחות, שנות ביטוח לפחות

 ÂÓÈÏ˘‰˘ ÁÂËÈ·‰ ˙Â ˘ ¯ÙÒÓ Ï˘ ‰˜È„·271Ó -409 Â¯Á· ˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰ 
Î˘ Ì‚„Ó·˙Â·21 ,„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó· ÌÂ˘¯‰ Ú„ÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡·22‰˙ÏÚ‰  ,˘-103 

 Ì‰Ó)Î-38% ( ÂÓÈÏ˘‰11-45ÁÂËÈ· ˙Â ˘  , „Ú ‰ ˘ „Ú· ˜˙Â ˙ÙÒÂ˙ ˙Â ˜Ó‰25‰ ˘  .
 ¯‡Â¯·Ù „Ú Ì˙Â‡ÎÊ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓÓ2004 , Í˘Ó·14-278ÌÈ˘„ÂÁ  , ˙ÙÒÂ˙ „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ ‡Ï

Ï ˜˙Â-61‡ ‰·Î˘Ó ÌÈÁËÂ·Ó  ,'Î Ï˘ ÌÂÎÒ·-44,000˘ "ÁËÂ·ÓÏ ÚˆÂÓÓ· Á ,Ï-22 
· ‰·Î˘Ó ˙ÂÁËÂ·Ó ,'Î Ï˘ ÌÂÎÒ·-27,000˘ "˙ÁËÂ·ÓÏ ÚˆÂÓÓ· Á ,ÏÂ-20 ˙ÂÁËÂ·Ó 

‚ ‰·Î˘Ó 'Î Ï˘ ÌÂÎÒ·-22,000˘ "˙ÁËÂ·ÓÏ ÚˆÂÓÓ· Á .ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ 
˙Â·Î˘‰ Ì‚„Ó ÏÚ ÒÒ·˙‰˘ , ¯‡Â¯·Ù „Ú2004Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ -409ÌÈÁËÂ·Ó‰  , Ì‚„Ó˘

Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ‰˜È„·‰ ,Â‡·ˆ˜Î Ï˘ ÌÂÎÒ· Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ˙Â Ë˜ ˙-5.1˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÁÈË·‰Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ , ÏÎÏ ÌÏÂ˘˙ ÌÈ‡˙Ó‰ ¯ÂÚÈ˘· ˜˙Â ˙ÙÒÂ˙˘

‰Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,¯˙‡È „ÒÂÓ‰˘ , ÌÂ˘¯‰ ÁÂËÈ· ˙ÂÙÂ˜˙ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÂÏˆ‡ ,‰˙Â‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡Â ˙ÙÒÂ˙Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰ ˙‡ , ÌÏ˘ÈÂ˙ÙÒÂ˙‰ ˙‡ Ì‰Ï. 

וכי בעקבות ביקורת , כי יחזור ויבדוק את החלטותיו בעניי  אות  התביעות, המוסד הודיע בתשובתו
מערכת אוטומטית המונה את  "2002הוא מפעיל מתחילת שנת , איכות שעשה בנושא תוספת ותק

 הצביעה וכי בתביעות שהביקורת, "תקופות הביטוח לעניי  חישוב תוספת הוותק ותקופת אכשרה
  . עליה  התקבלה ההחלטה על הוותק לפני אותה שנה

 קביעת מספר שנות ותק גדול מהנדרש
לעומת מספר שנות ,  מבוטחי  גברי 186,633 בדיקה של מספר שנות הוותק שקבע המוסד ל

 מה  נקבע 286 כי ל, העלתה, הוותק המרבי האפשרי לגביה  לפי מועד לידת  או עליית  ארצה
 נקבע ותק 33 ומה  ל, בשנה אחת לפחות מזה האפשרי לגביה , לכאורה, תק הגדולמספר שנות ו

 .  שני  מהוותק המרבי האפשרי לגביה 18 עד 5 הגדול ב
Ï ÚÈ‚Ó‰ ˜˙ÂÂ‰ ˙Â ˘ ¯ÙÒÓ Ï˘ ‰˜È„·-33 Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰ 

‰˙ÏÚ‰ „ÒÂÓ· ÌÂ˘¯‰ ,Ï ÈÎ-17) Î-52% ( ˜˙Â ˙Â ˘ ¯ÙÒÓ „ÒÂÓ‰ Ú·˜ Ì‰Ó· ÏÂ„‚-5 „Ú 
18Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰ ‰ÊÓ ÌÈ ˘  . ¯‡Â¯·Ù „Ú ‰·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓÓ2004 , Í˘Ó·75-

375ÌÈ˘„ÂÁ  ,Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ‰ÏÂ„‚ ‰·ˆ˜ „ÒÂÓ‰ Ì‰Ï ÌÏÈ˘-1.1 ÔÂÈÏÈÓ 
˘"Á ,Î ÚˆÂÓÓ·-65,000˘ " ÁËÂ·ÓÏ Á) ¯‡Â¯·Ù· ‰·ˆ˜‰ ÌÂÎÒ ÈÙÏ2004.( 

__________________ 
 שנה או 18מבוטחי  ברציפות מהיו  שמלאו לה  גבר ואישה רווקה תושבי ישראל , על פי החוק 20

 . המאוחר מבי  שניה "מהיו  שעלו ארצה 
של מבוטחי  שהיו אמורי  להשלי  '  משכבה א100%: שעורי הדגימה שנבחרו במדג  השכבות ה  21

של מבוטחות רווקות שקבלו '  משכבה ב100%; ) מבוטחי 171( שנות ותק 25עד מועד תחילת זכאות  
של '  משכבה ג24%"וכ)  מבוטחות48(ה ללא תוספת ותק וללא תוספת השלמת הכנסה קצבת זקנ

 ) .  מבוטחות51(מבוטחות רווקות שקבלו קצבה ללא תוספת ותק שנבחרו באופ  אקראי 
 ". מערכת מבוטח"מידע על תקופות ביטוח רשו  במוסד ב 22
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ולכ  תשלו  תוספת ,  האמורי  מקבל ג  השלמת הכנסה המבוטחי 17 כי מבוטח אחד מ, יצוי 

ואול  הדבר מגדיל את . ותק גדולה מהמגיע לו אי  בו כדי להגדיל את הקצבה הכוללת שהוא מקבל
 .ומקטי  את חלקו של אוצר המדינה, חלקו של המוסד במימו  הקצבה

קיי  , ופת אכשרהמאז הפעלתה של מערכת אוטומטית המחליטה בתק"כי , המוסד הודיע בתשובתו
קיי  קושי : לגבי המלאי. על פי המידע המצוי במאגרי המוסד, מיצוי מלא של הזכות לתוספת וותק

   ".לאתר ולטפל במקרי  שאושרה לה  בעבר תוספת וותק גדולה או קטנה מדי
 תשלו  תוספת דחיית פרישה

גדולה הממשלח יד סה  לו הכנהמותנה והייתהמבוטח שהגיע לגיל ,  לחוק249לפי סעי, , כאמור
לכל שנה שבה מקצבתו  5%זכאי לתוספת דחיית פרישה בשיעור  ,המרבית לעניי  זהההכנסה מ
 . תה לו הכנסה כאמוריהי

 שנות ותק שדחה את פרישתו 25 היה סכו  תוספת דחיית הפרישה למבוטח בעל 2004בפברואר 
המוסד שיל  תוספת דחיית משרד מבקר המדינה בדק א  . ח בחודש" ש80  מעבודה בשנה אחת 

 . פרישה לכל המבוטחי  שדחו את פרישת 
 ÌÈ ˘·2001Â -2002 ËÏÁÂÓ‰ ÏÈ‚Ï ÂÚÈ‚‰ 124 ˙ÈÈÁ„ ˙ÙÒÂ˙Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰˘ ÌÈÁËÂ·Ó 
‰˘È¯Ù , Ï˘· ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ ‡Ï ‰ ˙ÂÓ‰ ÏÈ‚‰ ˙Â ˘Ó ˙Á‡· ˙ÂÁÙÏ˘ ÌÂ˘Ó

Ì˙Ò Î‰ ,„ÒÂÓÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ È Â˙  ÈÙÏ .‡ˆÓ  ,Ï ÈÎ-80) Î-65% ( Ì˙Â‡Ó
‰˘È¯Ù ˙ÈÈÁ„ ˙ÙÒÂ˙ „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ ‡Ï ÌÈÁËÂ·Ó . „Ú ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓÓ

 ¯‡Â¯·Ù2004 , Í˘Ó·14-64ÌÈ˘„ÂÁ  , ¯Â·Ú ‰˘È¯Ù ˙ÈÈÁ„ ˙ÙÒÂ˙ „ÒÂÓ‰ Ì‰Ï ÌÏÈ˘ ‡Ï
ÌÈ ˘ ˘ÓÁ „Ú ‰ ˘ ,Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ·-945,000˘ "Á ,Î ÚˆÂÓÓ·-12,000˘ " ÁËÂ·ÓÏ Á

)·Ù· ‰·ˆ˜‰ ÌÂÎÒ ÈÙÏ ¯‡Â¯2004.( 
, כי בעקבות הערת מבקר המדינה ושיפור המערכת הממוחשבת של המוסד, המוסד הודיע בתשובתו

תיקבע זכאות המבוטחי  לתוספת דחיית פרישה על פי נתוני ההכנסה הרשומי  במאגרי המידע של 
   . והחלטה בעניי  לא תותנה עוד בקבלת המידע מ  התובע, המוסד

 ת דחיית פרישה לתלויי תשלו  תוספת ותק ותוספ
 מקצבת הזקנה בתוספת ותק ותוספת דחיית 8%שעור תוספת התלויי  בעד ב  זוג הוא , כאמור

המשולמת לב  זוג , משרד מבקר המדינה בדק א  תוספת התלויי . פרישה המגיעה למבוטח
 . כוללת את התוספות בשיעור המגיע למבוטח, בחשבו  מפוצל

‡ˆÓ  ,Ï ÈÎ-35Ó -2,691) 1.3% (‚ÂÊ È · ,ÏˆÂÙÓ ÔÂ·˘Á· ˙ÙÒÂ˙‰ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó‰ , ‰ÓÏÂ˘
Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ‰ Ë˜ ˙ÙÒÂ˙ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÂÙÒÂ‰ ‡Ï ÌÂÎÒÏ˘ ÌÂ˘Ó , ˙Â ˘ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ

 ‰˘È¯Ù‰ ˙ÈÈÁ„ ˙Â ˘ ¯ÙÒÓ Â‡ ˜˙ÂÂ‰)Ì‰È ˘ Â‡( , Ï˘ ‰ ˜Ê‰ ˙·ˆ˜ ·Â˘ÈÁÏ ÒÈÒ· Â˘ÓÈ˘˘
ÁËÂ·Ó‰ . ¯‡Â¯·Ù „Ú2004Ï ‰ÓÏÂ˘ -35Â˙ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‚ÂÊ‰ È · ÌÈÈÂÏ˙ ˙ÙÒ , ÌÂÎÒ· ‰ Ë˜‰

Î Ï˘ ÏÏÂÎ-585,000˘ "Ì‰Ï ‰ÚÈ‚‰˘ ˙ÙÒÂ˙‰Ó Á ,Î ÚˆÂÓÓ·-17,000˘ "‚ÂÊ Ô·Ï Á. 
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תיפתר ג  , כי במסגרת תכניתו לשיפור הבקרה על חשבונות מפוצלי , המוסד הודיע בתשובתו
  . הבעיה של חישוב שגוי של תוספת התלויי  המשולמת בחשבו  מפוצל

✯  
ÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈƒ„»̃¿ÙƒÓÂ ÌÈÈ‡¯˜‡ ÌÈÓ‚„Ó ÏÚ ÒÒ·˙‰˘ ÈË Â¯‡Â˙˘

ÏÈÚÏ ,Î ‰ ˜Ê ˙Â‡·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰Ó ˜ÏÁÏ ÂÓÏÂ˘ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú-8.4˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á
Î ÂÓÏÂ˘ Ì˜ÏÁÏÂ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ˙ÂÁÙ-11.6˘ ÔÂÈÏÈÓ "ÚÈ‚Ó‰Ó ¯˙ÂÈ Á. 

‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ Â˘ÓÈÓ ‡Ï ÌÈÁËÂ·Ó˘ ˘È ,Â‡„ÚÂÓ· ‰˙Â‡ Â˘ÓÈÓ ‡Ï  , „ÂÁÈÈ·
‰ ˙ÂÓ‰ ÏÈ‚‰ ˙ÙÂ˜˙· ,Ì˙Â‡ÎÊÓ ˜ÏÁ Â„ÈÒÙ‰ ÍÎ ·˜ÚÂ . ÌÈÁËÂ·ÓÏ ÌÏÈ˘ „ÒÂÓ‰˘ ˘È

Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ˙Â Ë˜ ˙Â‡·ˆ˜ , ÂÓÈÏ˘‰˘ ÁÂËÈ·‰ ˙Â ˘ ÏÎ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó
ÌÈÁËÂ·Ó‰ ,‰„Â·ÚÓ Ì˙˘È¯Ù ˙‡ ÌÈÁËÂ·Ó ÂÁ„ Ô‰·˘ ÌÈ ˘‰ ˙‡ Â‡ , ‰È‰˘ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ Â‡
Ï˘Ï ÂÈÏÚÌÈÈÂÏ˙ ˙ÙÒÂ˙ Ì¯Â·Ú Ì . ˙Â‡·ˆ˜ ÌÈÁËÂ·ÓÏ „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó·

Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ˙ÂÏÂ„‚ ,ÔÏ·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÈÓÏ ÌÏÈ˘˘ Â‡ . 
ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÎ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ‰ÎÏ‰Î ÍÂ¯Ú Â È‡ „ÒÂÓ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙Î¯ÚÓ‰˘ ÌÂ˘Ó

ˆ˜ ÌÂÏ˘˙· È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÏÙËÏ ‰ÎÂ¯Ú ‰ È‡ ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê Û‚‡ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰˙Â‡· ,
ÌÈÏ·˜Ó ‰ÓÎ ÔÈ· ˙Â˜ÏÂÁÓ‰ , Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ˙¯˘Â˜Ó ‰ È‡ ‡È‰˘ ÌÂ˘ÓÂ

˙Â¯Á‡ ,ÂÏ ıÂÁÓÂ „ÒÂÓ· , Ô¯ÂÚÈ˘ÏÂ ˙Â‡·ˆ˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ·˜Ï È ÂÈÁ Ú„ÈÓ ˘È Ô‰·˘
ÌÈÚ·Â˙‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ˙ÂÓÈ‡ÏÂ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Â·Ú Ú¯ÙÓÏ ‰·ˆ˜ ÌÏ˘Ï Ô˙È  ‡Ï ÌÈÈ˜‰ È˜ÂÁ‰ ·ˆÓ·Â ÏÈ‡Â‰

 ¯˙ÂÈÓ-12ÌÈ˘„ÂÁ  , ¯Â˙È‡Ï ÔÙ˜È‰Â ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â¯È„˙ ˙‡ ·ÈÁ¯È „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰ ˜Ê ÏÈ‚· ÌÈÁËÂ·Ó ,‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘ÚÂ ‰·ˆ˜ ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡˘ ; ˙Â¯˜·‰ ˙‡ ÏÏÎ˘È

ÂÈ˙ÂÎ¯ÚÓ· ;Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ˙ÂÏÂ„‚ Â‡ ˙Â Ë˜ ˙Â‡·ˆ˜ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÁËÂ·Ó ¯˙‡È , ˙‡ ÔÎ„ÚÈÂ
Ì˙·ˆ˜ . 

Ï‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ¯ÚÊÓÏ È„ÎÂ ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÌÈÈÓÈ Ù‰ ‰¯˜·‰ È Â ‚ Ó ˙‡ ÏÏÎ˘È „ÒÂÓ‰˘
˙ÂÈÓ‚„Ó ˙Â˜È„· ÏÚÂ ÂÏˆ‡ ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ· ‰·Ïˆ‰ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó‰.   

 תשלו  קצבאות שאירי 
 של מבוטח 23ישל  המוסד מענק או קצבת שאירי  חודשית לשאיריו,  לחוק252על פי סעי, 

כגו  , המבוטחי  הפטורי  מתקופת אכשרהאלא א  כ  הוא נמנה ע  ( שהשלי  תקופת אכשרה
 .24)לגבי אותו ילד, מבוטח שהניח אחריו ילד

__________________ 
של המבוטח בשעת פטירתו  מי שהייתה אשתו "" אלמנה: "שאיריו של מבוטח ה , על פי החוק 23

כל ,  מי שהיה ב  זוגה של המבוטחת בשעת פטירתה"" אלמ "; בהתקיי  תנאי  נוספי  שפורטו בחוק
 3,969 היה סכו  זה 2003בספטמבר (או הכנסתו אינה עולה על סכו  הקבוע בחוק , עוד יש עמו ילד

 .בהתקיי  תנאי  נוספי  שפורטו בחוק) ח"ש
 . לחוק253ראו סעי   24
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מבוטחת לעניי  קצבת שאירי  שאינה פטורה מתקופת אכשרה , 25א לחוק252על פי תיקו  לסעי, 

ואשר לא נתמלאה לגביה כעובדת מבוטחת תקופת אכשרה המזכה בגמלת , לחוק) ב(253לפי סעי, 
האמור לעיל יחול ג  על ילדיה של .   שהניחה אחריה זכאי  לקצבת שאירי יהיו הילדי, שאירי 

הוראות החוק בעניי  זה .  לפני אותו מועד65 או שמלאו לה 1.1.96מבוטחת כאמור שנפטרה לפני 
 .  ואיל(1999חלות על גמלת שאירי  המשתלמת בעד חודש מרס 

 :ח" מיליוני ש2,173 ות שאירי  כ הוא שיל  לזכאי  לקצבא2003בשנת , 26על פי נתוני המוסד
 מיליו  49 כ;  מבוטחי 104,000 ח שולמו בקצבאות ובמענקי  מכוח  של כ" מיליוני ש2,124 כ
שעיקר זמנ  מוקדש ללימודי  על יסודיי   ילדי  יתומי  6,000 ח שולמו כתוספת דמי מחיה לכ"ש

  .או להכשרה מקצועית
.  תביעות לקצבת שאירי 12,123 הוגשו למוסד 2002י  עד יול2001מינואר , על פי נתוני המוסד

 :  ימי  בממוצע ממועד הגשת התביעה22המוסד שיל  לתובעי  את התשלו  הראשו  בתו( 
 ימי  22 מה  שולמה הקצבה תו( 59% לכ( ימי  30 מהתובעי  שולמה הקצבה בתו( 74% לכ
 4% ולכ,  יו 60 31ו(  בת22% לכ, ) ימי 30 23 מהתובעי  שולמה הקצבה בתו( 15% ולכ

   . ימי 60 מהתובעי  לאחר יותר מ
 מימוש הזכאות לקצבת שאירי  אי

משרד מבקר המדינה בדק א  שאירי  של מבוטחי  שנפטרו מממשי  את זכאות  לקצבת שאירי  
  .ואת הפעולות שעושה המוסד להבטיח זאת

 מבוטחי  שהיו עובדי  שכירי 
 2000 1996 עובדי  שכירי  שנפטרו בשני  23,500וסד על השוואה בי  מידע המצוי בקובצי המ

 לא שיל  2002 2001כי בשני  , העלתה, ובי  מידע על מבוטחי  שמשולמת מכוח  קצבת שאירי 
 מאות  עובדי  טר  5,139 ל;  עובדי  שנפטרו14,000 המוסד קצבאות שאירי  מכוח  של כ

 ). רי  העובדי  הצעי להל  ( שנה במועד הפטירה 60מלאו 
וא  ה  הניחו , משרד מבקר המדינה בדק א  העובדי  הצעירי  שנפטרו היו מבוטחי  על פי החוק

,  מהעובדי  הצעירי 99בדיקת נתוניה  של . אחריה  שאירי  שלא מימשו את זכאות  לקצבה
כי שלושה מה  הניחו אחריה  שאירי  שבמועד הפטירה היו , העלתה, שנבחרו בבחירה אקראית

שכל אחת מה  , שתי מבוטחות: א( לא הגישו תביעה למוסד ולא מימשו את זכאות , לקצבהזכאי  
השאירי  האמורי  לא מימשו את . ומבוטח אחד שהניח אחריו ילד, הניחה אחריה אלמ  ע  ילד

לפי סכו  הקצבה (ח בממוצע " ש65,000  חודשי  בסכו  של כ62 41זכאות  לקצבה במש( 
 ). 2003בספטמבר 

הרי שבעקבות תיקו  סעי, , והילד תביעה לקצבת שאירי ) שעמ  ילד(יגישו שני האלמני  אפילו 
 . אי אפשר יהיה לקבוע את זכאות  אלא שנה למפרע לכל היותר,  לחוק296

__________________ 
וחוק הביטוח , 26.1.99"שהתקבל בכנסת ב, 1999"ט"התשנ, )32' תיקו  מס(חוק הביטוח הלאומי  25

 . 3.1.00"שהתקבל בכנסת ב, 2000"ס"התש, )36' תיקו  מס(הלאומי 
 .33"32" ו29"28' עמ, 2004ספטמבר "יולי, ¯·ÈËÒÈËËÒ ÔÂÚ, המוסד לביטוח לאומי 26
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ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , ¯·ÓËÙÒ „Ú2003 Ï˘ ÌÈ¯È‡˘‰ Â˘ÓÈÓ ‡Ï 5,139 ÌÈ„·ÂÚ‰ 
Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ‰˜È„·‰ Ì‚„Ó˘ ÌÈ¯ÈÚˆ‰ ,˙Â‡ÎÊ ˙‡Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï Ì-10.1 

˘ ÔÂÈÏÈÓ"Á .  
 ל או נכי  נפגעי פעולות איבה"מבוטחי  שהיו נכי צה

 חוק  להל  ] (נוסח משולב [1959 ט"התשי, )תגמולי  ושיקו (לחוק הנכי  ) א(א20על פי סעי, 
ב  משפחה של נכה שנפטר זכאי להמשי( ולקבל את התגמולי  ששולמו לנכה במועד , )הנכי 

ובלבד שאי  משולמי  מכוחו של ,  חודשי  מסו, החודש שבו אירעה הפטירה36במש( , טירתופ
 1950 י"התש, )תגמולי  ושיקו (אותו נכה תגמולי  לפי חוק משפחות חיילי  שנספו במערכה 

 חוק  להל   (1970 ל"התש, על פי חוק התגמולי  לנפגעי פעולות איבה).  חוק משפחות להל  (
ונקבעה לו דרגת נכות לפי המבחני  , שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה לו נכותנפגע , )האיבה

שאיר של נכה . והכללי  שנקבעו בחוק הנכי  זכאי לתגמול נכות ויחולו עליו הוראות חוק הנכי 
במש( , מפעולות איבה זכאי א, הוא להמשי( ולקבל את התגמולי  ששולמו לנכה במועד פטירתו

ובלבד שאי  משולמי  מכוחו של אותו נכה , ו אירעה הפטירה חודשי  מסו, החודש שב36
 . 27תגמולי  לפי חוק משפחות

  2000ל שנפטרו בשנת " נכי צה194( מבוטחי  255משרד מבקר המדינה בדק א  השאירי  של 
 שלפני פטירת  שול  לה  תגמול 28)2000 1999 נכי  נפגעי פעולות איבה שנפטרו בשני  61 ו

 . מימשו את זכאות  מכוח החוק, קי  האמורי נכות מכוח אחד החו
לא הגישו שאיריה  של ,  חודשי 41 33במש( , 2003כי ממועד הפטירה ועד ספטמבר , נמצא

א, שה  היו עשויי  להיות זכאי  לקצבאות שאירי  , ארבעה מהנכי  האמורי  תביעה למוסד
  .ח לנכה" ש50,000 בממוצע כ, ח" ש199,000 בסכו  כולל של כ

‡Î¯ÂÓ ,„ÒÂÓÏ ‰ÚÈ·˙ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯È‡˘‰ Â˘È‚È ÂÏÈÙ‡ , ‰·ˆ˜ Ì‰Ï ÌÏ˘Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È
¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ Ú¯ÙÓÏ ‰ ˘ ¯Â·Ú .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÙÂ‚Â „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈ¯ËÙ  Ï˘ ÌÈ¯È‡˘ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡È·È ÌÈ¯ËÙ  Ï˘ ˙ÂÁÙ˘Ó· ÌÈÏÙËÓ‰ , ÌÈ‡ÎÊ Ì‰˘ ÔÎ˙ÈÈ ÈÎ
˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï ,ÂÓÈÓ Í¯ÂˆÏ ÈÎÂ„ÒÂÓÏ ‰ÚÈ·˙ ˘È‚‰Ï Ì‰ÈÏÚ Ì˙Â‡ÎÊ ˘ . 

כי א  המבוטח שנפטר קיבל לפני ,  הודיע המוסד למשרד מבקר המדינה2004בתשובתו מפברואר 
א  . שולח המוסד לשאיריו טופס תביעה לקצבת שאירי , פטירתו קצבת זקנה או קצבת נכות כללית

על האפשרות "מוסד לשאיריו מודיע ה, המבוטח שנפטר קיבל לפני פטירתו קצבה להבטחת הכנסה
 ". להגיש תביעה לקצבת שאירי 
כי המידע על קשרי משפחה הנמצא במאגרי המידע שלו אינו תמיד , עוד הודיע המוסד בתשובתו

בוח  כיו  אפשרויות "המוסד , ע  זאת". להיות בעייתי ורגיש"ולכ  ייזו  תביעה עלול , מדויק
 באמצעות משרד  לילדי  יתומי  : למני  ויתומי שונות למיצוי זכויות לקצבאות שאירי  לא

מתקיימי  מגעי  ע  אנשי משרד הביטחו  ... הרווחה המטפל בילדי  הנמצאי  במסגרת חו/ ביתית

__________________ 
ירי  לבחור בינה לבי  מענק או תגמול לה  הוא זכאי לחוק מאפשר לזכאי לקצבת שא) א(323סעי   27

כי התגמול המשול  לפי סעי  , ואול  נקבע; עקב מאורע אחד לפי חוקי  אחרי  שפורטו באותו סעי 
 .לא ייחשב כתגמול לעניי  זה, לחוק הנכי ) א(א20

ה הזכאית  ולא הניחו אחריה  אלמנ2000ל שנפטרו בשנת "הבדיקה התבססה על רשימה של נכי צה 28
ועל קוב2 נכי  נפגעי פעולות האיבה המצוי , שהתקבלה ממשרד הביטחו , לתגמול לפי חוק משפחות

 . במוסד
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המוסד ציי  ". כדי למצות את זכות  של אלמני  ואלמנות לקצבאות שאירי  של נכי  שנפטרו

 הגמלאות באוצר וקרנות פנסיה אחרות אפשרות ליצירת קשר ע  מינהל"כי הוא בוח  , בתשובתו
כי , וכי בסיכו  בינו ובי  חברות הקדישא הוחלט, "למיצוי זכויות בביטוח הלאומי באמצעות 

  . חוברת בנושא קצבת שאירי  תימסר למשפחת הנפטר בבואה לטפל בהסדרי הקבורה
 יתומי  המטופלי  בידי משרד הרווחה

וה  , 1984 יתומי  שנולדו לאחר ינואר 484ירי  עבור כי המוסד אינו משל  קצבאות שא, הועלה
 מה  שנבחרו במדג  234בדיקה של . רשומי  במשרד הרווחה כמי שפנו לקבל סיוע מהמשרד

ממועד זכאות  של , עקב כ(). 6% כ( יתומי  13שלא הוגשה תביעה בשמ  של ,  העלתה29שכבות
לא שיל  המוסד קצבת שאירי  , דשי  חו130 14במש( , 2003 היתומי  האמורי  ועד ספטמבר 13

' ולשבעה מבוטחי  משכבה ב, ח לילד" ש27,000 בסכו  ממוצע של כ' לשישה ילדי  משכבה א
על פי אומד  ). 2003לפי סכו  הקצבה בספטמבר (ח לילד " ש32,000 בסכו  ממוצע של כ

ה מתייחס  הילדי  שמדג  הבדיק484 לא מיצו 2003עד ספטמבר , סטטיסטי של מדג  השכבות
 . ח" מיליו  ש1.9 את זכאות  לקצבת שאירי  בסכו  של כ, אליה 
ועקב כ( לא שיל  ,  היתומי  האמורי  לא הוגשה תביעה13 אחיה  של 17כי ג  בשמ  של , יצוי 

 ח לילד " ש23,000 בממוצע כ, ח" ש388,000 לה  המוסד קצבת שאירי  בסכו  כולל של כ
 ).הי  במסגרות של משרד הרווחה היתומי  שהו או שו30 מבי  7(

. והניחה אחריה שלושה ילדי  שהיו זכאי  לקצבה,  נפטרה עקרת בית1991באוקטובר , לדוגמה
א( לא הוגשה תביעה ,  הגיש משרד הרווחה תביעה בש  אחד משלושת הילדי 2001באפריל 

יה של עקרת ממועד זה זכאי  לקצבת שאירי  ג  ילד, כאמור (1999ממרס . בשמ  של שני אחיו
לא מימש כל אחד משני האחי  האלה את זכאותו לקצבת שאירי  ,  לפחות2003ועד ספטמבר , )בית

 .ח" ש29,000 בסכו  מצטבר של כ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ Â˘ÓÓÈ ÌÈ„ÏÈ˘ È„Î ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‰˘ÚÈ „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ .ÌÂ˙È Ï˘ Â˙Â‡ÎÊ ˙˜È„· ˙Ú· „ÒÂÓÏ ¯¯·˙Ó Ì‡ , ˘È˘ ¯˘Ù‡˘ ÌÈÁ‡ ÂÏ
ÌÈ‡ÎÊ Ì‰ Û‡˘ ,ÂÈÁ‡·Â „ÏÈ· ÏÙËÓ‰ Ì¯Â‚‰ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ÍÎÏ ·ÒÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÚÈ„ÂÈÂ

‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰· Í¯Âˆ‰ ÏÚÂ Ì˙Â‡ÎÊ ÏÚ ÂÏ . 
האג, עושה פעילות רחבה בשיתו, " למשרד מבקר המדינה הודיע המוסד ש2005בתשובתו מינואר 

מתחילת הפעילות .  לקצבת שאירי משרד הרווחה לאתר ילדי  יתומי  כדי למצות את זכות 
 ". ילדי  אשר לא מיצו את זכאות  לקצבה1,000 המשותפת ע  משרד הרווחה אותרו קרוב ל

האפשרות שילד אחד "כי , הודיע משרד הרווחה, 2004ממרס , בתשובתו למשרד מבקר המדינה
 לאומי והשירות עלולה לקרות עקב ההסדר הקיי  בי  המוסד לבטוח, מקבל קצבה והשני אינו מקבל

הסדר שאינו כולל ילדי  הנמצאי  במסגרות חו/ , ]שירותי  חברתיי [ח "לילד ולנוער באג, לש
בעקבות הערת המבקר אנו נפעל לידע את האגפי  במשרדנו על ההסדר ... , ביתיות של אג, השקו 
  ".וכיצד נית  להצטר, אליו

__________________ 
 משכבה של יתומי  הרשומי  במשרד הרווחה 100%: שעורי הדגימה שנבחרו במדג  השכבות ה  29

 משכבה 13%"ו)  יתומי 171(או יתומי  מא  שהאב נישא מחדש , כיתומי  מאב שהא  נישאה מחדש
 ).  יתומי 63(של ילדי  יתומי  הרשומי  במשרד הרווחה 
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 יתומי  משני הורי 
שגובשו בעקבות פסק די  של בית , ) תדרי( זקנה ושאירי  הל  ל(בהוראות של אג, זקנה ושאירי  

 . שילד שהתיית  משני הוריו זכאי לשתי קצבאות שאירי , נכתב, 30הדי  הארצי לעבודה
א  הניח , 1959 ט"התשי, )תשלו  קיצבאות בעד ילדי  וחלוקת (על פי תקנות הביטוח הלאומי 

סד את הקצבה לאפוטרופוס שנתמנה בידי בית ישל  המו, אחריו המבוטח ילד ואי  לילד הורי 
תשול  הקצבה רק למי , א  הילד מתגורר מחו/ לבית הוריו, ע  זאת. משפט או בית די  מוסמ(

 .שנמצא בישראל ונושא למעשה בהוצאות החזקתו של הילד
 א  פקיד התביעות נוכח שהזכאי לקצבה אינו מסוגל לנהל את ענייניו, על פי תדרי( זקנה ושאירי 

מקבל קצבה יכול להיות אפוטרופוס שבית המשפט מינה או . עליו למנות לו מקבל קצבה, הכספיי 
או א  אי  , א  החליט פקיד התביעות שתשלו  הקצבה לב  משפחה אינו לטובת היתו . ב  משפחה

או להעביר את הטיפול , עליו למנות מקבל קצבה אחר, ליתו  ב  משפחה ולא מונה לו אפוטרופוס
 . 31ר לקר  לטיפול בחסויי בשאי

 ילדי  יתומי  משני הורי  כדי לבדוק א  ה  מממשי  את זכאות  306משרד מבקר המדינה איתר 
זכאי  לשתי , )11% כ( מאות  ילדי  33 ש, הבדיקה העלתה. לקצבת שאירי  מכוח שני הוריה 

 : א( ה  מקבלי  קצבה מכוח הורה אחד בלבד, קצבאות מכוח שני ההורי 
א( הוא לא הגיש ,  הילדי  האמורי  מינה המוסד אפוטרופוס או מקבל קצבה33  מ27 ל .1

 לא שיל  המוסד 2003עד ספטמבר , עקב כ(. בשמ  תביעה לקצבה מכוח ההורה השני שנפטר
 בממוצע , ח" ש767,000 בסכו  כולל של כ,  חודשי 79 עד 5לאות  יתומי  קצבאות במש( 

 ).2003  הקצבה בספטמבר לפי סכו(ח ליתו  " ש28,000 כ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÓÏ‡ ‰¯Â‰ ˙¯ÈËÙ ÌÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , È ˘ Ï˘ Ì˙¯ÈËÙ Â‡

ÌÈ¯Â‰‰ ,„ÏÈ‰ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó Ô· „ÒÂÓ‰ Ú„ÈÈ ,ÂÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡ , Â‡ „ÏÈ‰ ¯Â·Ú ‰·ˆ˜ Ï·˜Ó˘ ÈÓ
‰ÚÈ·˙ ˘È‚‰Ï „ÏÈ‰ Ï˘ Â˙Â‡ÎÊ ¯·„· ‰ÏÈ‰˜· ¯Á‡ ÏÙËÓ Ì¯Â‚ . 

נפעל כדי לאתר את , מעתה"כי , הודיע משרד הרווחה, 2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס 
באמצעות השוואה קבועה ... ג  מההורה השני, הילדי  שהתייתמו תו( כדי ההוצאה החו/ ביתית

  ".למרש  התושבי ... רשימת כל הילדי  הנמצאי  בהוצאה חו/ ביתית של
ג  א  היא נפטרה לפני  ( זכאי  ג  ילדיה של עקרת בית לקצבת שאירי 1999ממרס , כאמור .2

באותו חודש הנחה אג, זקנה ושאירי  את פקידי ).  לפני אותו מועד65 או שמלאו לה 1.1.96
כדי , "היות המנוחה לא מבוטחת בעת הפטירה"התביעות לאתר את כל התביעות שנדחו בשל 

ה שא  הוגשה תביע, המוסד החליט. שיתומי  של עקרת בית יוכלו לממש את זכאות  לקצבה
ואי  אלמ  או אלמנה הזכאי  לקבל , 18לקצבת שאירי  בשמו של ילד בתו( שנה מיו  שמלאו לו 

וזכאותו תיקבע למפרע מיו  הפטירה של , יראו בילד כמי שתבע קצבה במועד, תוספת קצבה עבורו
א  הוגשה התביעה לאחר יותר משנה ).  לכל היותר1999וא  ההורה הוא עקרת בית ממרס (ההורה 
 . לחוק296תיקבע הזכאות על פי הקבוע בסעי, , ו מועדמאות
משו  שההורה שנפטר היה עקרת ,  היתומי  משני הורי  נדחו33 שתביעות של שניי  מ, נמצא
לא ,  לפחות2003עד ספטמבר . ובמועד הגשת התביעה טר  נכנס לתוק, תיקו  החוק בעניי  זה, בית

ח " ש76,000 משו את זכאות  בסכו  כולל של כהגישו יתומי  אלה למוסד תביעה חוזרת ולא מי

__________________ 
 .59ע כא "פד, ‰Â  ‰Ï‡È „Â ·Â  È ˘ 'ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ·   0"74/ע מט" דב 30
הקר  לטיפול בחסויי  היא הקדש שהוק  על ידי האפוטרופוס הכללי על פי פקודת ההקדשות לצרכי  31

 .684' עמ, )ÁÂ„54 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2004 ר  ראו עוד בעניי  הק. כדי לטפל בחסויי , צדקה
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ולכ  אפילו יגיש תביעה לא יוכל עוד ,  שנה20כי באותו חודש כבר מלאו לאחד היתומי  , יצוי (

 ). או שיממש את מקצתה בלבד, לממש את זכאותו
אי  להמשי( ולשלמה לקטיני  שה  יתומי  , כדי למנוע שימוש לרעה בכספי הקצבה, כאמור .3

כי בעקבות פטירתו של ההורה השני ועד , נמצא. כל עוד לא מונה לה  מקבל קצבה, ורי משני ה
לשני יתומי  ( היתומי  האמורי  33  מ4 למינוי מקבל קצבה הפסיק המוסד לשל  קצבת שאירי  ל

הוא הפסיק לשל  את הקצבה מיד ע  פטירתו של ההורה השני ולשניי  רק כשנה וחצי לאחר 
 חודשי  מהמועד שבו הפסיק המוסד את תשלו  29 עד 5במש( , 2003ר עד ספטמב). הפטירה
יתומי  אלה טר  מימשו . ולכ  לא חודש תשלומה, טר  מונה ליתומי  האלה מקבל קצבה, הקצבה

 .ח ליתו " ש14,000 בממוצע כ, ח" ש54,000 את זכאות  לקצבה בסכו  כולל של כ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘ ÏÎÎ ˙Â˘ÚÏ „ÒÂÓ‰ ÏÚ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈÓÂ˙È ¯˙‡Ï È„Î Â˙ÏÂÎÈ·

‰·ˆ˜Ï ,˙È· ˙¯˜Ú Ï˘ ÌÈ„ÏÈ Ì‰·Â ,Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ Ì‰Ï ÚÈÈÒÏÂ . ÌÈÓÂ˙ÈÏ ˙Â ÓÏ ˘È
¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ‰·ˆ˜ Ï·˜Ó ,‰·ˆ˜‰ ÌÂÏ˘˙ Ï˘ ˙ÂÙÈˆ¯‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î . ÍÎ Ì˘Ï

ÂÏ˘ ÌÂ˜È˘‰ È„·ÂÚ· ¯ÊÚÈÈ „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯ , ‰·˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â˜ÏÁÓ·Â
˙ÓÌÈÓÂ˙È‰ ÌÈ¯¯Â‚ . 

כי כדי להביא למימוש זכאות  של יתומי  , בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המוסד
] זקנה ושאירי [ש 'אג, זו... במקרי  בה  השתלמה קצבת שאירי  לאלמנה וילדי  והאלמנה נפטרה"

  .כפי שעשה עד כה, "בוח  כיו  אפשרות לבצע את הבדיקה באופ  שוט, ולא אחת לפרק זמ 
 מימוש הזכאות לקצבה למי שהגישו תביעה באיחור

 ,  העלתה2002  ו2001 תביעות לקצבת שאירי  שהוגשו למוסד בשני  17,079בדיקה של  .1
המוסד אישר את זכאות .  חודשי  לאחר פטירת המבוטח335 13הוגשו ) 1% כ( מה  249 ש

זכאי  הפרשי  בסכומי  שהגיעו ושיל  ל,  שני 28  חודשי  עד כ13השאירי  למפרע לפרק זמ  של 
 לממש  התובעי  לא יכלו249  מ28, כי עקב השיהוי בהגשת התביעה, נמצא. ח" ש235,500 עד לכ

תובעי  אלה לא מימשו את זכאות  בסכו  .  חודשי 261  ל4את זכאות  לקצבה לפרק זמ  של בי  
 ). 2003קצבה בספטמבר לפי סכו  ה(ח לתובע " ש71,000 בממוצע כ, ח" מיליו  ש2 כולל של כ

שבמועד ,  והניח אחריו אלמנה ושישה ילדי 31 בגיל 1990מבוטח אחד נפטר באוקטובר , לדוגמה
 שני  לאחר הפטירה הגישה האלמנה תביעה לקצבת 11 רק כ.  שנה18הפטירה טר  מלאו לה  

 לה  חודשי  למפרע ושיל 48והמוסד אישר את זכאותה עבור , שאירי  עבורה ועבור ילדיה
עקב השיהוי בהגשת התביעה לא יכולי  היו האלמנה וילדיה . ח" ש235,500 הפרשי  בסכו  של כ

 . ח לפחות" ש294,000 בסכו  של כ,  חודשי 86לממש את זכות  לקצבה עבור 
ולאלמנה משולמת גמלת , )שירות בתי הסוהר(לפני פטירתו עבד אותו מבוטח בשירות המדינה 

כי זכאות , יצוי . (1970 ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(המדינה שאירי  מכוח חוק שירות 
 ). ראו להל , השאירי  לפי חוק זה אינה שוללת את זכאות  לקצבת שאירי  מכוח החוק

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ ÌÈ˘ÓÓÓ Ì È‡˘ ÌÈ¯È‡˘‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï È„Î
‰·ˆ˜Ï ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Ï ‰ ÙÈ „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ,ÓÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ˙Â‡ÏÓ‚‰ Ï‰ È

ÌÈ¯È‡˘Ï ˙Â‡ÏÓ‚ ÌÈÓÏ˘Ó‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ÏÂ , ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÏÂ˜˘Ï Ì˘˜·ÈÂ
˙Â‡ÏÓ‚ ÌÈÓÏ˘Ó Ì‰ Ì‰Ï˘ ˙Â ÓÏ‡‰Â ÌÈ ÓÏ‡‰ , ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì‰˘ ÔÎ˙ÈÈ ÈÎ

˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ,„ÒÂÓ· ‰ÚÈ·˙ ˘È‚‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÍÎ Ì˘Ï ÈÎÂ . 
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כי , הודיע מנהל מינהל הגמלאות במשרד האוצר, 2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
כמו כ  נית  . המינהל ישמח לסייע בפרסו  המידע של הביטוח הלאומי באתר היחידה באינטרנט

מ "הצלבת מידע של הביטוח הלאומי מול מל"לאתר אלמני  שלא הגישו תביעה למוסד באמצעות 
יש לציי  כי תהלי( זה כרו( ]. ההחברה שבאמצעותה מחושבי  השכר והגמלאות של עובדי המדינ[

כי , עוד ציי  מנהל מינהל הגמלאות בתשובתו". בעלויות והמוסד לביטוח לאומי יידרש לשקול זאת
יש לשקול לפנות ג  לגופי  אחרי  המשלמי  פנסיה תקציבית שלא , א  יוחלט להצליב מידע
 .אוניברסיטאותמשרד הביטחו  וה, הרשויות המקומיות, כמו, באמצעות מינהל הגמלאות

תוק  נוהל פנימי של "כי , 2004שירות בתי הסוהר הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
ס תודרכו להביא לידיעת האלמני  "קציני הרווחה ביחידות שב)... נוהל פטירת גימלאי(ס "שב

 למשרד והאלמנות או שאיריה  בנוגע לזכויותיה  ומת  הסברי  לגבי הפניה לביטוח לאומי או
 ". הבטחו 

 1999 התביעות האמורות הוגשו למוסד לאחר הפצת ההוראות בנושא זה במרס 249  מ5 . 2
ולא היו אלמ  או אלמנה ,  שנה19שבמועד הגשת התביעה טר  מלאו לה  ,  ילדי 6בשמ  של 

, כי זכאות  של הילדי  האלה לא נקבעה ממועד פטירת המבוטח, נמצא. הזכאי  לקצבה עבור 
,  חודשי 118 7עקב כ( לא שולמו לה  קצבאות שהגיעו לה  עבור .  ממועד מאוחר יותראלא

לפי סכו  קצבה בסיסית לילד (ח לילד " ש32,000בממוצע , ח" ש192,000 בסכו  כולל של כ
 ).2003בספטמבר 

הגישו שני ילדיה תביעה ,  שנה לאחר פטירתה של מבוטחת14 כ, 2001בנובמבר : להל  דוגמה
ולא היה אלמ  ,  שנה19הואיל ובמועד הגשת התביעה טר  מלאו לבת הצעירה . שאירי לקצבת 

שהמוסד , ואול  נמצא. הייתה הבת זכאית לקצבה ממועד פטירת המבוטחת, הזכאי לקצבה עבורה
ולא שיל  לה קצבאות בסכו  מצטבר של , ) חודשי 48(אישר את זכאות הבת ארבע שני  למפרע 

 . חודשי זכאות118עבור ) 2003לפי סכו  קצבה בסיסית לילד בספטמבר (ח לפחות " ש82,000 כ
דבר . לפני פטירת המבוטחת שיל  המוסד לה ולילדיה קצבת שאירי  מכוח בעלה המנוח, זאת ועוד

וגר  להפסקת התשלו  של קצבת השאירי  , פטירתה של המבוטחת נרש  במערכת הממוחשבת
שייתכ  שה  זכאי  ,  המוסד לא הודיע לילדי המבוטחתואול . שקיבלה המבוטחת מכוחו של בעלה

  .וכי לש  מימוש זכאות  עליה  להגיש למוסד תביעה, לקצבת שאירי  ג  מכוח אמ 
שהגישו ,  התובעי  האמורי 249  מ2שהמועד שקבע המוסד לתחילת זכאות  של , עוד נמצא .3

כעשר , 2001באפריל . בחוקקד  למועד שנקבע , את תביעת  יותר משנה לאחר פטירת המבוטח
א, שעל פי החוק .  תביעה לקצבת שאירי 20 ב  ה בנה הגיש, שני  לאחר פטירתה של המבוטחת

אישר המוסד ,  חודשי  לכל היותר48היה אפשר לקבוע את זכאותו למפרע עבור , והוראות המוסד
עה בשמו של ילד  הוגשה תבי2002באוגוסט ).  שני 4.5 כ( חודשי  למפרע 54את זכאותו עבורו 

המוסד אישר את .  ולפני פטירתה הייתה עקרת בית1993מכוחה של מבוטחת שנפטרה בשנת , אחר
הואיל והמבוטחת לא השלימה תקופת אכשרה , אול .  חודשי  למפרע48זכאותו של הילד עבור 

 לכל 1999היה הילד זכאי לקצבה ממרס , ואינה נמנית ע  המבוטחי  הפטורי  מתקופת אכשרה
 ).  חודשי  למפרע41עבור , דהיינו(המוקד  

כי ההחלטות בתביעות שהוגשו למוסד חמש שני  , בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המוסד
כפי שנדרש בהוראות המוסד במקרי  , התקבלו בסניפי  ולא במטה האג,, ויותר לאחר הפטירה

ממוחשבת אשר מתריעה במקרי  הוכנסה בדיקה לוגית במערכת ה", בעקבות ממצאי הביקורת. כאלה
   ". שני  ומחייבת את פקיד התביעות להעביר את התיק לאג,5 בה  הפטירה ארעה לפני יותר מ

✩  
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ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ , ‰ÚÈ·˙ ÌÈ˘È‚Ó Ì È‡˘ ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ˘È˘

‰·ˆ˜Ï ,·¯ ¯ÂÁÈ‡· ‰˙Â‡ ÌÈ˘È‚Ó Ì‰˘ Â‡ .Ú ÂÒÒ·˙‰˘ ÌÈÈËÒÈËËÒ‰ ÌÈ „ÓÂ‡‰ ÈÙ ÏÚ Ï
ÌÈƒ„»̃¿ÙƒÓ‰Â ÌÈÈ‡¯˜‡‰ ÌÈÓ‚„Ó‰ , ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ ÌÈ˘ÓÓÓ Ì È‡ ‰Ï‡ ÌÈ¯È‡˘

ÏÏÎ ,‰‡ÂÏÓ· ‰˙Â‡ ÌÈ˘ÓÓÓ Ì È‡˘ Â‡ ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ·-15.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ÌÈ ÓÏ‡ Ì˙È·¯Ó
ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ,‰·ˆ˜Ï È‡ÎÊ‰ ‰¯Â‰ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÓÂ˙È ÌÈ„ÏÈ Â‡ .˜ÂÁ· ÔÂ˜È˙‰ ÁÎÂ  , ÏÈ·‚Ó‰

Ï Ú¯ÙÓÏ ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡-12ÌÈ˘„ÂÁ  , ˙‡ ÌÈ˘ÓÓÓ Ì È‡˘ ÌÈ¯È‡˘‰ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ÏÂÏÚ
ÏÂ„‚Ï ‰·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÊÈÈ „ÒÂÓ‰˘ ÍÎÓ ˘˜·˙Ó

‰Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì‰˘ ¯˘Ù‡˘ Ì‰Ï ÚÈ„ÂÈÂ ‰·ˆ˜ ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡˘ ÌÈ¯È‡˘ ¯Â˙È‡Ï . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈ¯È‡˘‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰Ê Ú„ÈÓ ‡È·‰Ï , ÌÈÓ¯Â‚Â ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡ ˙¯ÊÚ·‰ÏÈ‰˜· ÌÈ Â˘ , ·‚‡
‰·ˆ˜Ï ÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ì˙Â‡ÎÊ ˙˘‚„‰ .   

 תשלו  של קצבאות ומענקי  לשאירי  אי
 מענק לאלמ  שזכאותו לקצבה פקעה

לאלמ  , בי  היתר,  קצבאות חודשיות36 משל  המוסד מענק השווה ל,  לחוק255על פי סעי, 
 המרבית וילד שהיה עמו אלמ  שהכנסתו גדולה מההכנסה(שפקעה זכותו לקצבה שלא עקב נישואי  

 "). ילד"אינו עוד בגדר 
כי בדיקותיו העלו ,  הודיע מטה אג, זקנה ושאירי  לפקידי התביעות בסניפי המוסד2001ביוני 

כדי להבטיח את תשלו  המענק לכל . לא שול  מענק, שלחלק מהאלמני  שזכאות  לקצבה פקעה
י " לאלמ  שעמו ילד ובחינת זכותו עפבכל מקרה של הפסקת קצבה"כי , הזכאי  לו החליט האג,

על [א  הכנסותיו לא עולות ... חובה עלינו להסביר לאלמ  שהוא זכאי להמש( הקצבה, הכנסותיו
וא, לא נענה , אלמ  שלא נענה לפנייתנו. או לחילופי  למענק שאירי ]... ההכנסה המרבית
 ". חודשי  בלבד 36יחודש תשלו  קצבה מיו  הפסקתה לתקופה של , לתזכורות בנדו 

כי במהל( , נמצא. משרד מבקר המדינה בדק א  המוסד משל  לאלמני  הזכאי  את המענק האמור
 מאות  63בדיקה בחשבונ  של .  אלמני 370  הפסיק המוסד לשל  קצבה שוטפת ל2002שנת 

מענק בסכו  ) 36% כ( מה  23 שהמוסד לא שיל  ל, העלתה, שנבחרו באופ  אקראי, אלמני 
 36וג  לא חידש את תשלו  הקצבה השוטפת לתקופה של , ח לאלמ " ש45,000  של כממוצע

 האלמני  הוא ג  לא שיל  קצבה שוטפת כשילדיה  שירתו 23  מ6 כי ל, יצוי (חודשי  כנדרש 
פקעה זכאותו , בעקבות נישואיה של בתו הצעירה, 2002באפריל , לדוגמה). בצבא או בשירות לאומי
 לא שיל  לו המוסד מענק 2003עד ספטמבר . רי  והמוסד הפסיק לשלמה לושל אלמ  לקצבת שאי

 . ח שהגיע לו" ש40,100 בס( כ
‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ , Â˙Â‡ÎÊ˘ ÔÓÏ‡Ï ˜ ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙ ÔÈÈ Ú· „ÒÂÓ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ

‰Ú˜Ù ‰·ˆ˜Ï ,ÂÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ ÓÏ‡‰ ÏÎÏ ˜ ÚÓ‰ ÌÏÂ˘ ‡Ï . ÌÈ ÓÏ‡‰ ˙‡ ¯˙‡Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ
˜ ÚÓ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ÂÓÏ˘ÏÂ Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰ . 

ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , ¯·ÓËÙÒ „Ú2004Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ ‡Ï -370 Ì‚„Ó˘ ÌÈ ÓÏ‡‰ 
Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ÌÈ˜ ÚÓ Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ‰˜È„·‰-6˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á. 
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כי התנאי לפיו אלמ  שאי  עמו ילד זכאי לקצבת שאירי  רק כאשר ,  נטע 32כי בהליכי  שוני , יצוי 
הסותר ,  הוא תנאי מפלה  תנאי שאינו קיי  לגבי אלמנה  המרבית הכנסתו אינה גדולה מההכנסה 

דעתו " בפני המחוקק לתת 33בית הדי  הארצי לעבודה המלי/. כבוד האד  וחירותו: את חוק יסוד
 2003ביולי ". לכ( א  יש מקו  לתק  את החוק באופ  שיושווה מעמד  של האלמנה והאלמ 

ולהציע דרכי  להשוואת , מעמד  של גברי  ונשי  בחוקהחליטה מינהלת המוסד לבחו  את סוגיית 
כי ועדה פנימית המליצה להשוות את , בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המוסד. מעמד 

וכי המלצותיה ייבחנו בלשכה , זכויות הגבר לאלה של האישה בכל הנוגע לחוק הביטוח הלאומי
  . המשפטית

 תשלו  מענק פטירה
ישול  , קצבת זקנה או קצבת שאירי , בי  היתר,  א  נפטר אד  ששולמה לו, לחוק310על פי סעי, 

מענק בסכו  השווה לשכר הממוצע כפי שהיה , ובאי  ב  זוג לילדו, למי שהיה ב  זוגו בשעת מותו
 היה סכו  מענק הפטירה 2003בשנת ).  מענק פטירה להל  ( בינואר שקד  ליו  הפטירה 1 ב

 .ח" ש6,768י פטירתו קצבת זקנה או קצבת שאירי  מכוחו של מבוטח שקיבל לפנ
. שלפני פטירת  שולמה לה  קצבת זקנה,  מבוטחות נשואות755 נפטרו 2002  ו2001בשני   .1

 29כי מכוח  של , העלתה, שנבחרו באופ  אקראי,  מאות  מבוטחות76בדיקה מפורטת בחשבונ  של 
 המבוטחות 29  מ2כי א, שבני זוג  של , עוד נמצא. לא שיל  המוסד מענק פטירה) 38% כ(מה  

 . ה  לא קיבלו את המענק, נמצאו זכאי  לקצבת שאירי 
ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , ¯·ÓËÙÒ „Ú2003Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ ‡Ï -755ÌÈ ÓÏ‡‰  , Ì‚„Ó˘
Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ‰˜È„·‰ ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ‰¯ÈËÙ ˜ ÚÓ-1.9˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á. 

למנות ששולמה לה  קצבת שאירי  ושהניחו  אלמני  וא66 נפטרו 2002  ו2001בשני   .2
כי המוסד לא שיל  מענק פטירה לילדיה  , נמצא. אחריה  לפחות ילד אחד הזכאי למענק פטירה

 .ח" ש27,000 בסכו  כולל של כ, )6% כ( מבוטחי  66 מאות  4של 
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó ,˙Â¯ÈËÙ ÏÚ ÛËÂ˘ Ú„ÈÓ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÓ Ï·˜Ó „ÒÂÓ‰˘ Û‡ ÈÎ , ‡Â‰Â

Ì˘¯ ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê ‡˘Â · Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó·  , Â È‡ ¯ÂÓ‡‰ ¯‚‡Ó· ‰¯ÈËÙ‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÂ˘È¯
‰¯ÈËÙ‰Ó ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏÎ ˙‡ ÏÏÂÁÓ ,‰¯ÈËÙ‰ ˜ ÚÓ ÌÂÏ˘˙ Ì‰·Â . „ÒÂÓ‰

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰ ,È‡ ÏÚ ÚÈ¯˙Ó‰ ÁÂÂÈ„ ÔÂ ‚ Ó ÔÎÂ‰ ‡Ï˘-˜ ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙ .
 ÌÈ ÓÏ‡ ÌÈÚ‚Ù  ‰Ï‡ ÏÎ Ï˘·)·ˆ˜ ‰Ï·È˜ Ì‚ÂÊ ˙·˘‰ ˜Ê ˙ ( È ˘Ó ÂÓ˙ÈÈ˙‰˘ ÌÈ„ÏÈÂ

Ì‰È¯Â‰ .„ÒÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÎÏ ÌÏÂ˘È ˜ ÚÓ‰˘ ÁÈË·‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ
ÌÈ‡ÎÊ‰ . 

 מתוכנ  ביצוע תשלו  מענק פטירה אוטומטי 2005בשנת "כי ,  עדכ  המוסד2005בתשובתו מינואר 
   ".ללא צור( בהגשת תביעה

__________________ 
 ). טר  נית  פסק די (˘¯ ‰Â‡¯ËÈÂ ·˜ÚÈ ' ÌÈ¯Á‡Â ‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú·   29163/02 "בג 32
 ).לא פורס (‰ÂÏÂ‚ „Â„ ' ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ·   1103/02ל "בעב 33
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 קביעת הוותק של מבוטח 

היה אד  שבזכותו משתלמת הקצבה עובד מבוטח או עובדת מבוטחת יותר ", ק לחו257על פי סעי, 
 255 או לפי סעי, 252יוגדלו הגמלאות המשתלמות לפי סעי, , מעשר שני  ושולמו כל דמי הביטוח

א( ,  לכל שנת ביטוח שלמעלה מעשר שנות הביטוח הראשונות שבעדה שולמו דמי הביטוח2% ב
 ".50% ביותר מלא תוגדל גמלה מכוח סעי, זה 

שע  השלמת פיתוחו של מאגר מידע משולב של ,  נכתב2001בהנחיות אג, זקנה ושאירי  מאוגוסט 
א  יאשר . ייקבעו תקופת האכשרה והוותק של מבוטח באמצעותו, ) מערכת מבוטח להל  (המוסד 

שנתוני המבוטח הרשומי  בתביעה ובמסמכי  המצורפי  אליה תואמי  את , פקיד התביעות
יירשמו נתוני  אלה בקוב/ המשמש בסיס לתשלומי קצבאות זקנה , נתוני  במערכת מבוטחה

, א  יתברר שאי  התאמה בי  הנתוני . באופ  אוטומטי)  קוב/ הנתוני  של האג, להל  (ושאירי  
על דעת  של פקידי הביטוח , יעדכ  פקיד התביעות את מערכת מבוטח לפי הנתוני  שקיבל

שיש , עוד הודגש בהנחיות האג,. עניי  העדכו  תובא להכרעת המשרד הראשימחלוקת ב. והגבייה
  . להקפיד שהנתוני  הרשומי  בקוב/ הנתוני  של האג, יתאימו במלוא  לרשו  במערכת מבוטח

 קביעת ותק קט  מהמגיע
. 34 מבוטחי  גברי  לפחות101,124 שיל  המוסד קצבאות שאירי  מכוח  של 2003ביוני  .1

,  מאות  מבוטחי  העלתה8,203סבירות ההחלטה בדבר מספר שנות הוותק שצברו בדיקה של 
 455  מ142בדיקה מפורטת של .  מה  קט  לכאורה מהמגיע455 שמספר שנות הוותק שנקבע ל

: החלטות בעניי  זה באמצעות הנתוני  הרשומי  במערכת מבוטח העלתה את הממצאי  האלה
 15היה קט  בשנה עד ) 38% כ( המבוטחי  האמורי  142  מ54 מספר שנות הוותק שקבע המוסד ל

 שיל  המוסד 2003עד ספטמבר , עקב כ(. שני  ממספר שנות הוותק הרשו  במערכת מבוטח
, ח" ש632,000 בסכו  כולל של כ, לשאירי  של המבוטחי  האלה קצבאות קטנות מהמגיע לה 

 .ח למבוטח" ש12,000 בממוצע של כ
 מבוטחי  גברי  שמשולמת מכוח  קצבת שאירי  בסיסית לילד 125ו בדיקת הוותק שהשלימ .2
  16העלתה כי , באמצעות המידע הרשו  במערכת מבוטח, )משו  שאי  אלמנה הזכאית לקצבה(
א( המוסד ,  שנות ותק20 1המקנות ,  שנות ביטוח30 11השלימו ) 13% כ( המבוטחי  125 מ

לא שיל  ,  חודשי 251 23במש( , 2003מבר עד ספט. משל  לשאיריה  קצבה בלי תוספת ותק
 137,000בסכו  כולל של ,  ילדיה  של המבוטחי  האלה תוספת ותק שהגיעה לה 18 המוסד ל

 ).2003לפי סכו  הקצבה בספטמבר (ח לילד " ש8,000 בממוצע כ, ח"ש
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â ˘ ¯ÙÒÓ Ì‰Ï Ú·˜ ˘ ÌÈÁËÂ·Ó ¯˙‡È „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÔË˜ ˜˙ÂÌ‰È¯È‡˘Ï ˙ÓÏÂ˘Ó‰ ‰·ˆ˜‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÈÂ Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó  .  
 קביעת ותק גדול מהמגיע

קבע המוסד ותק גדול בשנה עד תשע שני  ) 4% כ( המבוטחי  האמורי  142  מ5 של, נמצא .1
 שיל  המוסד לשאירי  של אות  2003עד ספטמבר . ממספר שנות הוותק הרשו  במערכת מבוטח

ח " ש10,000 בממוצע כ, ח" ש52,000 בסכו  כולל של כ, לה המבוטחי  קצבה גדולה מהמגיע 
 ).2003לפי סכו  הקצבה בספטמבר (למבוטח 

__________________ 
 לקצבה נקבעה מינואר אינ  כוללי  זכאי  שזכאות ,  שיובאו בהמש& הדוח2003כל הנתוני  לגבי יוני  34

 . ואיל&2003
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מועד , 1954אלא א  כ  באפריל  (18מניית חודשי הביטוח מתחילה בגיל , על פי החוק, כאמור .2
 ל הואי).  שנה18או שהוא עלה ארצה אחרי שמלאו לו ,  שנה18כבר מלאו למבוטח , תחילת החוק

 אי  מבוטח יכול להשלי  29 עד גיל  אינ  מקני  תוספת ותק )  שני 10( חודשי ביטוח 120 ו
 25 הוא אינו יכול להשלי  תקופת ביטוח המקנה 53ועד גיל , תקופת ביטוח המקנה תוספת ותק

 . שנות ותק
משרד מבקר המדינה בדק א  המוסד קבע למבוטחי  מספר שנות ותק גדול מהמספר המרבי 

  2001 המבוטחי  שבשני  126,000בדיקת נתוני . על פי גיל  במועד הפטירה, פשרי לגביה הא
  מה  35 כי מספר שנות הוותק שנקבע ל,  שיל  המוסד מכוח  קצבאות שאירי  העלתה2002 ו
 . שני  ממספר השני  המרבי האפשרי לגביה 13 עד 2 גדול ב) 0.03% כ(

לשאירי  של , 2003עד אוגוסט , נות הוותק שיל  המוסדכתוצאה מהקביעה השגויה בדבר מספר ש
תוספת ותק שלא הגיעה לה  בסכו  ,  שנה30 חודשי  עד 14 במש( כ,  המבוטחי  האמורי 35

לפי סכו  הקצבה ביוני (ח לשאיר " ש25,000 בממוצע כ, ח לכל הפחות" ש889,000 כולל של כ
  .) בלי תוספת עבור ילד2003

מבוטח נפטר : שולמה תוספת ותק שלא הגיעה בסכו  הגדול ביותרלהל  פרטי המקרה שבו 
א, שעד מועד פטירתו לא היה יכול .  והניח אחריו אלמנה וארבעה ילדי 30 בגיל 1978באוקטובר 

עד .  שנות ותק14משל  המוסד לשאיריו תוספת של , לכל היותר, להשלי  אלא שתי שנות ותק
ח לפחות מהסכו  " ש80,000  ותק בסכו  הגדול בכ שיל  המוסד לאלמנה תוספת2003אוגוסט 
,  שולמה לאלמנה ג  תוספת עבור ילדי 1996עד מרס ). 2003לפי סכו  הקצבה בספטמבר (המגיע 

 .ולכ  סכו  היתר ששול  גדול א, יותר
 המבוטחי  האלה מקבלי  השלמת הכנסה לקצבת  מכוח חוק 35  מ6כי שאירי  של , יצוי 

ולכ  אי  בתוספת הוותק כדי לשנות את סכו  הקצבה הכולל ,  אוצר המדינהשמממ , הבטחת הכנסה
את חלקו של המוסד , שלא כדי , תשלו  תוספת ותק שאינה מגיעה מגדיל, ואול . שה  מקבלי 
 . ומקטי  את חלקו של אוצר המדינה, במימו  קצבת 

י  המוגשות כיו  בתביעות לקצבאות שאיר"כי , בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המוסד
בתשלומי קצבאות . מתבצעת החלטה אוטומטית בעניי  חישוב הוותק והסבירות לטעות קטנה

קיימי  מקרי  בה  תשלו  תוספת הוותק גבוה מהמגיע ובמקרי  אחרי  הוא ... שאירי  מהעבר
 אג, זקנה ושאירי  יבצע שליפות של כל המקרי  של תשלו  יתר ויבח  מחדש יחד. נמו( מהמגיע

 ".ע  הלשכה המשפטית ומנהל הגמלאות כיצד לטפל במקרי  אלו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÌÏ˙˘‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Â ÏÈ‡Â‰ , ÏÚ

Ô ÓÊ· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂËÏÁ‰ Ì‚ Ô˜˙Ï „ÒÂÓ‰ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , „ÒÂÓ‰ Á˙ÈÙ˘ ˙Â¯˜·‰˘
ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÂÏÁÂÈ ˜˙ÂÂ‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂËÏÁ‰ ¯Â˙È‡Ï ˙‡ „ÒÂÓ‰ ÌÏ˘Ó ÌÁÂÎÓ˘ 

˙Â‡·ˆ˜‰ . 
קרה מקרה המזכה לגמלה וקיי  אותה שעה חוב של דמי ביטוח "א  ,  לחוק366על פי סעי,  .3

תופחת הגמלה או שלא תינת  גמלה , " חודשי 12והפיגור בתשלומו הוא בעד תקופה העולה על 
לאד  בכס, ובעי  על פי לתת הענקות , לפי שיקול דעתו מטעמי צדק"רשאי המוסד , ע  זאת. כלל

כשתביעתו של האד  לגמלה , מבחני  וכללי  ובשיעורי  שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה
השלמה  בי  היתר בגלל פיגור בתשלו  דמי ביטוח או אי, "במסגרת ענפי הביטוח אינה מזכה אותו

 . 35של תקופת אכשרה
__________________ 

 . לחוק387סעי   35
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 לא יעלה על סכו  הקצבה הבסיסית סכומה של קצבה מטעמי צדק, על פי תדרי( זקנה ושאירי 

 ).קצבה בלי תוספת עבור ותק, דהיינו(שהתובע זכאי לה לפי מצבו המשפחתי 
כי , נמצא.  מבוטחי 318 שיל  המוסד קצבאות שאירי  מטעמי צדק מכוח  של 2002 2001בשני  

יעה  שנות ותק שלא הג25 1שולמה ג  תוספת עבור ) 13% כ( מאות  מבוטחי  41לשאירי  של 
 שולמה לשאירי  האלה תוספת 2003עד ספטמבר . ח בחודש" ש1,079 עד 14 בסכו  של כ, לה 

 .ח לשאיר" ש27,000 בממוצע כ, ח" מיליו  ש1.1 בסכו  כולל של כ, ותק שלא הגיעה לה 
 המבוטחי  האמורי  שולמה תוספת לקצבת  מכוח חוק הבטחת 41  מ18שלשאירי  של , יצוי 

תשלו  , כאמור, ואול . ה בתוספת הוותק כדי להשפיע על הסכו  ששול  לה ולכ  לא הי, הכנסה
 . התוספת מגדיל את חלקו של המוסד בתשלו  על חשבו  חלקו של אוצר המדינה

„ÓÏÓ ¯ÂÓ‡‰ ‡ˆÓÓ‰ ,˜˙Â ˙ÙÒÂ˙ ÌÂÏ˘˙ ˙¯˘Ù‡Ó ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰˘ , ¯˘‡Î Ì‚
„ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰‡¯Â‰ ¯˙ÂÒ ¯·„‰ . 

נבחנות אפשרויות לבדיקה לוגית אשר לא "כי , דינה הודיע המוסדבתשובתו למשרד מבקר המ
 ". תאפשר תשלו  תוספת וותק במקרה של תשלו  הענקה מטעמי צדק

שכ  על פי החוק תחילתו ,  אינ  זכאי  לקצבה1954שאירי  של מי שנפטרו לפני אפריל  .4
 שיל  המוסד 2002  ו2001כי בשני  , במהל( הבדיקות בנושא תוספת הוותק נמצא. 1954באפריל 

. 1954נפטרו לפני אפריל , שעל פי נתוני מרש  האוכלוסי ,  נפטרי 34קצבאות שאירי  מכוח  של 
, הרשומי  בקוב/ הנתוני  של האג,,  מבוטחי 13כי מספרי הזהות ותאריכי הלידה של , עוד נמצא

 . שוני  מאלה הרשומי  במרש  האוכלוסי 
 התביעות צורפה 34  מ18 כי ל, העלתה, ת משרד מבקר המדינהעל פי בקש, בדיקה שעשה המוסד

לגבי המבוטחי  האחרי  לא המציא  (1954שלפיה הפטירה ארעה אחרי אפריל , תעודת פטירה
ולכ  לא נית  לבדוק א  תארי( הפטירה הרשו  בקוב/ הנתוני  של האג, , המוסד תעודת פטירה
 ).מתאי  לרשו  בתעודה

.  תעודות הפטירה האמורות18  מ12,  בקשת משרד מבקר המדינהעל פי, משרד הפני  בדק
כי איתר את הודעות הפטירה של , הודיע משרד הפני  למשרד מבקר המדינה, 2004מיוני , בתשובתו

הודעת פטירה אחת (ותיק  את תאריכי הפטירה במרש  האוכלוסי  ,  המבוטחי  האמורי 12  מ11
 ).לא הצליח המשרד לאתר

Á‰ ÚÂ ÓÏ È„ÎÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ‰¯˜· ¯˘Ù‡ÏÂ ˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂËÏ , „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÌÈ˘‚ÂÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï „ÒÂÓÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ¯„Ò‰ ÂÚ·˜È ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂ

ÂÏ ,ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ì˘¯Ó È Â˙  ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ Ì È‡ Ì‰· ÌÈ ÈÂˆÓ‰ ÌÈ Â˙ ‰˘ , „¯˘ÓÏ Â¯˘Ù‡ÈÂ
ÌÈ Ù‰ ,ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ì˘¯Ó ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙· ,Î˘˙‰"‰-1965 , ÌÈÈÂ‚˘ ÌÈ Â˙  Ô˜˙Ï

ÂÏÂÙÈË·˘ ÌÈ Â˙ ‰ Èˆ·Â˜· ÌÈÓÂ˘¯‰ . 
 ל משרד הפני  ועדה "כי בהתא  להחלטת הממשלה מינה מנכ, משרד הפני  הודיע בתשובתו

להכי  נוהל ממשקי  בי  המערכות הממוחשבות במשרדי הממשלה הרלוונטיי  "כדי , משרדית בי 
לפתור את בעיות "פני  קיימו דיו  ע  נציגי המוסד כדי נציגי משרד ה". לנתוני מנהל האוכלוסי 

דוח '"להפיק , בי  היתר, בסיכו  הדיו  הוחלט". קליטת המידע ממשרד הפני  לביטוח לאומי
הצוות ". ובכמה ליקויי  מדובר, באיזה ליקויי  להתחיל לטפל: לש  מיפוי הבעיות ואומד ' חריגי 

  ".פגישות סדירות אחת לפרק זמ "שהוק  כדי לטפל במקרי  החריגי  יקיי  
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 תשלומי  עבור ילדי 
 ביתית תשלו  לילדי  השוהי  במסגרת חו 

א  ילד , 1959 ט"התשי, )תשלו  קיצבאות בעד ילדי  וחלוקת (על פי תקנות הביטוח הלאומי 
תשול  הקצבה עבור הילד למי שנושא , שהניח אחריו מבוטח נמצא במקו  מחו/ לבית הוריו

מכוח תקנות אלו משל  המוסד ). ובלבד שמקבל הקצבה נמצא בישראל(אות החזקתו למעשה בהוצ
למשרד הרווחה את קצבת השאירי  המגיעה ליתומי  המוחזקי  בפנימיות או במשפחות אומנה 

 ).ביתית  מסגרת חו/ להל  (במימו  המשרד 
מגיש , רי ביתית יממשו את זכאות  לקצבת שאי כדי להבטיח שהילדי  השוהי  במסגרת חו/

ומבקש להפקיד את כספי הקצבה שלה  בחשבו  המנוהל , משרד הרווחה תביעה למוסד בשמ 
 שנה מודיע לו משרד הרווחה על סכו  כספי 18לאחר שמלאו לילד . בידי האפוטרופוס הכללי

 .הקצבה העומדי  לזכותו ועל אופ  קבלת 
 בפנימייה מודיעה למוסד שהילד א  משפחתו של ילד השוהה, על פי הנחיות אג, זקנה ושאירי 

והיא , אלא בביתו) ביולי באוגוסט ובספטמבר, באפריל(אינו שוהה בפנימייה בזמ  החופשות 
אי  לשל  את הקצבה עבור הילד בתקופת החופשה , מגישה למוסד את האישורי  הדרושי 

 ).או למקבל אחר שנקבע(אלא יש לשלמה להורה , באמצעות האפוטרופוס הכללי
Ï‰Ó·ÌÈ„ÏÈ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ¯È‡˘ Ï˘ Ì˙Â‡ÎÊ ˙˜È„· Í , ‰·ˆ˜ ÌÏÈ˘ ‡Ï „ÒÂÓ‰˘ ‡ˆÓ 

‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó È„È· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈ„ÏÈ ‰˘ÈÓÁÏ : ÌÂ˙· ˜ÒÙÂ‰ ÌÈ„ÏÈ ‰˘ÂÏ˘Ï ÌÂÏ˘˙‰
ıÂÁ ˙¯‚ÒÓÏ Ì˙¯ÊÁ ÌÚ Ì˙ÁÙ˘Ó Ïˆ‡ ‰˘ÙÂÁ‰-‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙È˙È· ; „ÏÈÏ ÌÂÏ˘˙‰

ÂÒÁ· ÏÂÙÈËÏ Ô¯˜‰Ó ¯·ÚÂ‰ Â· ÏÂÙÈË‰ ¯˘‡Î ˜ÒÙÂ‰ „Á‡‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ÌÈÈ ; „ÏÈÏÂ
„Á‡ ,ıÂÁ‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡ ·ÊÚ ¯˘‡Î-˙È˙È· .ÍÎ ·˜Ú , ¯·ÓËÙÒ „Ú2003 ÌÈ„ÏÈ ÂÏ·È˜ ‡Ï 

 Í˘Ó· ÌÈ¯È‡˘ ˙Â‡·ˆ˜ ‰Ï‡2 „Ú 23ÌÈ˘„ÂÁ  ,Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ·-26,000˘ "Á , ÚˆÂÓÓ·Â
Î-5,000˘ "„ÏÈÏ Á. 

ת שאירי  לדמי העקרונות לתשלו  קצבאו"כי , הודיע המוסד, בתשובתו למשרד מבקר המדינה
אנו מנסי  . ביתית והתהלי( לביצוע התשלו  מורכבי  ביותר] חו/[מחיה לילדי  השוהי  במסגרת 

תחו  שאירי  . למצוא דרכי  יחד ע  הלשכה המשפטית לשפר ולפשט את העקרונות והתהלי(
נמצא בקשר מתמיד ע  משרד הרווחה כדי למצות באופ  מירבי את זכויות הילדי  לקצבאות 

אנו נזו  פגישה נוספת על מנת לרענ  ולשפר את תהלי( קבלת , לאור הערת המבקר... ירי שא
 ".המידע

 למשרד מבקר המדינה הודיעה הממונה הארצית על הפיקוח על 2004בתשובתה מפברואר 
האפוטרופוס הכללי באמצעות יחידת "כי , אפוטרופוסי  ומנהלי עיזבו  במשרד המשפטי 

משרד הרווחה הוא ... בלבד' מנהל השקעות'ט החסכו  לקטיני  כמשמש בפרויק, ההשקעות
משרד הרווחה הוא הגור  שמטפל בנושא התביעות , האחראי כל זמ  שהכס, לא הועבר לקטיני 

לאפוטרופוס , מודע לתקופות בה  הקטיני  שהו בפנימיות ומתי יצאו לחופשות, בש  הקטיני 
  ". הכללי אי  מידע כזה

   לה  הורה הזכאי לקצבהתשלו  לילדי  שאי
א  ילד זכאי לקצבת שאירי  ואי  לו הורה שהוא אלמ  או אלמנה , לחוק) ג(252על פי סעי, 

א  לילד יש הורה שאי  לו ילדי  זכאי  : תשול  לילד קצבה בשיעורי  האלה, הזכאי  לקצבה
 ילדי  זכאי  א  לילד יש הורה שיש לו.  מהשכר הממוצע10%תשול  לילד קצבה בשיעור , נוספי 
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או , א  לילד אי  הורי .  מהשכר הממוצע7.5%תשול  לכל אחד מהילדי  קצבה בשיעור , נוספי 

 מהשכר הממוצע לכל אחד מהילדי  10%תשול  קצבה בשיעור , שההורה גר דר( קבע בחו/ לאר/
 ). ח" ש696   10% היה סכו  קצבה בסיסית בשיעור 2003בספטמבר (הזכאי  

בדיקת חשבונ  . מדינה בדק א  המוסד משל  לילדי  קצבה בשיעור המתאי משרד מבקר ה .1
 מהשכר הממוצע בחשבו  נפרד 7.5% שולמה לה  קצבה בשיעור 2003 ילדי  שביוני 38של 

משו  שאי  ,  מהשכר הממוצע10%זכאי  לקצבה בשיעור של ) 16% כ( מה  6כי , משלה  העלתה
 שיל  לה  2003 תחילת זכאות  לקצבה ועד ספטמבר ממועד. לה  הורי  ומונה לה  מקבל קצבה
 .ח לילד" ש6,000 בממוצע כ, ח" ש38,000 בסכו  כולל של כ, המוסד קצבה קטנה מהמגיע לה 

 שנה ביקש ילד אחד לקבל את הקצבה 18כי כאשר מלאו לו , במהל( הבדיקה האמורה נמצא עוד
הפסיק המוסד בשוגג את תשלו  , ילדבעת פיצול סכו  הקצבה בי  האלמ  ל. בחשבו  נפרד משלו

, 2003בדצמבר . ח בחודש" ש1,114 חודשי  לא שיל  לו קצבה של 16ובמש( , הקצבה לאלמ 
ח עבור התקופה שבה לא " ש17,824שיל  המוסד לאלמ  , בעקבות הערת משרד מבקר המדינה

 .שולמה לו קצבה
בת שאירי  מכוח אחד ההורי   ילדי  יתומי  משני הוריה  משל  המוסד קצ8 כי ל, נמצא .2

ממועד פטירת ). ח" ש696ח במקו  " ש522( ממנו 10% מהשכר הממוצע במקו  7.5%בשיעור של 
 בסכו  כולל של ,  שיל  לה  המוסד קצבה קטנה מהמגיע לה 2003ההורה השני ועד ספטמבר 

  .ח לילד" ש13,000 בממוצע כ, ח" ש107,000 כ
 תשלו  מענק בר מצווה

ישל  המוסד לילדו בהגיעו , נפטר מבוטח ומשתלמת מכוחו קצבת שאירי ",  לחוק254לפי סעי, 
מענק בשיעור שני שלישי  מהשכר הממוצע כפי ,  שני 12ולילדתו בהגיעה לגיל ,  שני 13לגיל 

המוסד משל  את מענק בר המצווה אוטומטית . 36) מענק בר מצווה להל  " ( בינואר1 שהיה ב
כי בשל מגבלות , הוסבר למשרד מבקר המדינה. הילד מגיע לגיל המזכהכאשר , באמצעות המחשב

אי  משלמי  את המענק אוטומטית כאשר הזכאות למענק חלה בחודש , של המערכת הממוחשבת
 . ועל פקיד התביעות בסני, המוסד להורות על ביצוע התשלו , של פטירת המבוטח

ודש שבו נפטר המבוטח שמכוחו משולמת  ילדי  לגיל מצוות בח64 הגיעו 2002 1998בשני   .1
, ח" ש89,000 בסכו  כולל של כ, לא שול  מענק בר מצווה) 30% כ( מה  19 כי ל, נמצא. הקצבה
 . ח לילד" ש4,700

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÎÏ ˜ ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˘È , Ì‚
ËÂ·Ó‰ ‰¯Â‰‰ ¯ËÙ  Â·˘ ˘„ÂÁ· ˙ÂÂˆÓ ÏÈ‚Ï ÂÚÈ‚‰˘ ÈÓÏÁ. 

תשלו  מענק בר מצווה בחודש בו נתיית  הילד הנו בעייתי מבחינה "כי , בתשובתו הודיע המוסד
האג, ישלו, את כל המקרי  בה  ליתומי  לא שול  . הבעייה הטכנית עומדת בפני פתרו . טכנית

 ".מענק בר מצווה
חו/ ביתית  תמענק בר מצווה המגיע לילד השוהה במסגר, על פי הנחיות אג, זקנה ושאירי  .2

או , למשפחת אומנה שהוא שוהה אצלה, אלא למשפחתו של הילד, לא ישול  למשרד הרווחה
אחת לחודש מתקבלת בסניפי המוסד רשימת הילדי  השוהי  . לאפוטרופוס שמונה לטפל בענייניו

__________________ 
 .ח" ש4,700 היה סכו  המענק 2003בשנת  36
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ופקידי התביעות נדרשי  לברר מי זכאי לקבל את המענק , ביתית שהגיעו לגיל מצוות במסגרת חו/
 .לשל  אותוו

 מה  13 נמצא כי ל.  ילדי  שהגיעו לגיל מצוות140ביתית   שהו במסגרת חו/2002 2001בשני  
. ח לילד" ש4,700, ח" ש61,000 לא שיל  המוסד מענק בר מצווה בסכו  כולל של כ) 9% כ(

  .מנתוני המוסד לא ברור מי זכאי לקבל את מענק בר המצווה עבור היתומי  האלה
Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜· ,ÂÏ È‡ÎÊ‰ ÌÂ˙È ÏÎÏ ÌÏÂ˘È ‰ÂÂˆÓ‰ ¯· ˜ ÚÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ . ÏÚ

„ÏÈÏ ÚÈ‚Ó‰ ˜ ÚÓ‰ ˙‡ „È˜Ù‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï „ÒÂÓ‰ , ‰ÁÙ˘Ó ÂÏ ÔÈ‡˘) Â‡ ˙ÈÚ·Ë
˙ ÓÂ‡( ,ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡ ÂÏ ‰ ÂÓ ‡ÏÂ ,ÈÏÏÎ‰ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰ Ïˆ‡ „ÏÈ‰ Ï˘ Â Â·˘Á· , Â·˘

˙ÙËÂ˘‰ ‰·ˆ˜‰ ˙„˜ÙÂÓ. 
מקבל המלצת המבקר כי באות  מקרי  "כי הוא , הודיע המוסדבתשובתו למשרד מבקר המדינה 

המצווה יעביר המוסד את כספי המענק  בה  אי  מישהו אחר שנית  לשל  לו את כספי מענק בר
  )".האפוטרופוס הכללי(למשרד הרווחה 

 תשלו  דמי מחיה לילדי  לומדי  
, יתו , 1979 ט"התשל, )יההכשרה מקצועית ודמי מח( לתקנות הביטוח הלאומי 10על פי תקנה 

יהיה זכאי לתשלו  חודשי , יסודיי  או להכשרה מקצועית המייחד את עיקר זמנו ללימודי  על
הוא סיי   :א  התקיימו כל התנאי  האלה, ) דמי מחיה להל  (בשיעור שנקבע בתקנות האמורות 

דיי  או להכשרה יסו ללימודי  על, לדעת פקיד השיקו , הוא מתאי ; שמונה שנות לימוד חובה
על הסוכנות היהודית לאר/ ישראל או על , על רשות מקומית, החזקתו אינה על המדינה; מקצועית
הכנסתו הקובעת בצירו, ההכנסה הקובעת של הורהו שעמו הוא מתגורר ; וינט הישראלי'שירותי הג

 . 37אינה עולה על ההכנסה המותרת לעניי  זה
ביתית במימו  המדינה  שג  ילד השוהה במסגרת חו/, ירי נקבע בהנחיות אג, זקנה ושא, ע  זאת

א  יש לו הורה או אפוטרופוס או שהוא שוהה , יסודי יהיה זכאי לדמי מחיה ולומד בבית ספר על
 18 14כי אחת לשנה מודיע המוסד ליתומי  בני , הוסבר למשרד מבקר המדינה. במשפחת אומנה

על האפשרות לקבל דמי ,  לה  ילד בגילי  האלהולאלמני  ולאלמנות שיש, שנה הזכאי  לקצבה
 .על תנאי הזכאות ועל המסמכי  שעליה  להמציא למוסד כדי לממש את זכאות , מחיה

. 38 הזכאי  לקצבת שאירי 19 14 ילדי  בני 3,755 ל  לא שיל  המוסד דמי מחיה2003ביוני  .1
 מה  היו זכאי  לדמי 21  שהעלתה, שנבחרו באופ  אקראי,  מאות  ילדי 100בדיקת הזכאות של 

ה  , )2003אוגוסט  2002ספטמבר (ג "שכ  בשנת הלימודי  התשס,  לפחות2003מחיה עד יוני 
והכנסת  בצירו, הכנסת הוריה  הייתה קטנה מההכנסה , למדו במסגרת לימודי  המוכרת לעניי  זה

 . וחהביתית של משרד הרו  התלמידי  האמורי  שוהי  במסגרת חו/21  מ6. המותרת
‡ˆÓ  ,Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ ‡Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ ˘ ‰˙Â‡·˘-21 ÌÂÎÒ· ‰ÈÁÓ ÈÓ„ ‰Ï‡‰ ÌÈ„ÏÈ‰ 

Î Ï˘ ÚˆÂÓÓ-5,000˘ "„ÏÈÏ Á. ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , ¯·ÓËÙÒ „Ú2003 ÌÏÈ˘ ‡Ï 
Ï „ÒÂÓ‰-3,755ÌÈ„ÏÈ‰  ,Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ‰˜È„·‰ Ì‚„Ó˘ ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ‰ÈÁÓ ÈÓ„-4.3 
˘ ÔÂÈÏÈÓ"Á . 

__________________ 
ע  כל ילד נוס  גדל סכו  . ח בשנה להורה ע  ילד" ש95,268 הייתה ההכנסה המותרת 2003בספטמבר  37

 .ח" ש5,850"ההכנסה המותרת השנתית ב
  . ואיל&2003מינואר מספר זה אינו כולל ילדי  שזכאות  לקצבה נקבעה  38
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בעקבות זאת . אי  מיצוי מלא של הזכויות לדמי מחיה" הוא ער לכ( שבתשובתו הודיע המוסד כי

האג, יבח  אפשרות להפגשות ע  קוב/ ... שונה נוסח המכתב המודיע על הזכאות לדמי מחיה
 ".תלמידי  של משרד החינו( כדי למצות באופ  מירבי תשלו  דמי מחיה לילדי  יתומי 

כי בשנת , מנתוני משרד החינו( עולה.  ילדי 3,850  שיל  המוסד דמי מחיה ל2003ביוני  .2
כי , נמצא.  ילדי 34פרשו מהלימודי  ,  ימי  לאחר תחילת שנת הלימודי 228 18, ג"הלימודי  התשס

ובממוצע , ח" ש106,000 בסכו  כולל של כ, 2003המוסד המשי( לשל  לה  דמי מחיה עד אוגוסט 
 ימי  לאחר 94 6, )2003שהחלה בספטמבר (ד "מתחילת שנת הלימודי  התשס. ח לילד" ש3,000 כ

  .א( המוסד המשי( לשל  לה  דמי מחיה, פרשו מהלימודי  שישה ילדי , תחילת שנת הלימודי 
כי לאחר שאישר את זכאותו של ילד לדמי מחיה בשנת לימודי  , המוסד הסביר למשרד מבקר המדינה

 .  לו משפחת הילד שהילד הפסיק ללמודאלא א  כ  דיווחה, הוא אינו מפסיק לשל  אות , מסוימת
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ÈÁÓ ÈÓ„Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ ÂˆÓÈ ÌÈ„ÏÈ˘ È„Î , ÏÎÂÈ „ÒÂÓ‰˘ È„ÎÂ

Ì‰Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡˘ ÈÓÏ ‰ÈÁÓ ÈÓ„ ÌÏ˘Ï ˜ÈÒÙ‰Ï , ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È  Ì‡ ˜Â„·Ï ÌÂ˜Ó ˘È
 ˙Â¯ÎÂÓ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÏÚ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ Ú„ÈÓ È¯‚‡Ó·

 ÚÏ‰ÈÁÓ ÈÓ„ ÔÈÈ .  
  18תשלו  קצבת שאירי  לילד שמלאו לו 

או כאשר , כל עוד יש עמו ילד, בי  היתר, אלמ  זכאי לקצבה,  לחוק252  ו238על פי סעיפי  
כדי לקבוע א  אלמ  שיש . 39) ההכנסה המרבית להל  (הכנסתו אינה עולה על הסכו  הקבוע בחוק 

זכאי  לקצבת שאירי  אחרי שמלאו , )ה הזכאי לקצבהכאשר אי  לו הור(עמו ילד או הילד עצמו 
כפי (ל או בשירות לאומי "יש להגיש למוסד אישורי  על לימודי  או על שירות בצה,  שנה18לילד 

 ). שפורט לעיל
ורוש  במחשב , ע  המצאת האישורי  האמורי  מאשר או מחדש המוסד את זכאות האלמ  או הילד

   שנה 22או התארי( שבו ימלאו לילד , כגו  תארי( שחרור(את תארי( פקיעת הזכאות המשוער 
 . מפסיק המוסד את תשלו  הקצבה באופ  אוטומטי, ובהגיע מועד הפקיעה, )המוקד  בה 

‡ˆÓ  ,‰ˆÓ Ï·˜Ó „ÒÂÓ‰ ÈÎ" ÏÚ ÛËÂ˘ Ú„ÈÓ ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ÓÂ Ï
˙Â¯È˘‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ,ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê Û‚‡Ï ¯ÒÓ  Â È‡ ‰Ê Ú„ÈÓ Í‡ ˙Â‡ÎÊ‰ Í˘Ó‰ ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ 

‰·ˆ˜Ï .ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ,‰ˆ· ÌÈ˙¯˘Ó‰ ÌÈ„ÏÈ˘ ˘È" ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡ ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘· Â‡ Ï
 ‰·ˆ˜)ÔÓÏ‡‰ Ï˘ Â˙Â‡ÎÊ Ì‚ ˙Ú˜ÂÙ ÍÎ Ï˘·˘ ˘ÈÂ .( ˙‡ ÌÏ˘Ï ÍÈ˘ÓÓ „ÒÂÓ‰˘ ˘È

ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â¯È˘‰Ó Â‡ È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰Ó ¯¯Á˙˘‰Ï ÂÓÈ„˜‰˘ ÌÈÓÂ˙ÈÏ Ì‚ ‰·ˆ˜‰ , Û‡
ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡˘ .Â¯ÈÙ ÔÏ‰ÏË: 

1. È‡¯˜‡ Ì‚„Ó Ï˘ ‰˜È„· , ÏÏÎ˘225Ó ÌÈ„ÏÈ -2,384 ÌÏ˘Ï ˜ÈÒÙ‰ „ÒÂÓ‰˘ ÌÈ„ÏÈ 
 Ì‰Ï Â‡ÏÓ ¯˘‡Î ‰·ˆ˜ Ì‰Ï18 „Ú 19‰˙ÏÚ‰ ÌÈ ˘  ,˘-46Ó -225 ÌÈ„ÏÈ‰ )Î-20% (

‰ˆ· Â˙¯È˘"ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘· Â‡ Ï .‰·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˘Â„ÈÁÏ ‡È·‰Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡ ¯·„‰˘ Û‡ ,
‰˘„ÂÁ ‡Ï Ì˙Â‡ÎÊ . ¯·ÓËÙÒ „Ú2003 ‡Ï Ì‰  Â˙¯È˘ ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ¯Â·Ú ‰·ˆ˜ ÂÏ·È˜

Î Ï˘ ÚˆÂÓÓ ÌÂÎÒ·-11,000˘ "Á .ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , ¯·ÓËÙÒ „Ú2003 ÌÏÈ˘ ‡Ï 
Ï „ÒÂÓ‰-2,384Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ‰˜È„·‰ Ì‚„Ó˘ ÌÈ„ÏÈ‰  ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ-5.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . 

__________________ 
 .ח לשנה" ש47,628"ו, ח לחודש" ש3,969 הייתה ההכנסה המרבית בס& 2003בספטמבר  39
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2.  Ï˘ ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙˜È„·92 ÏÈ‚ „Ú Â‰˘˘ ÌÈÓÂ˙È 18ıÂÁ ˙¯‚ÒÓ· - ˙È˙È·
˘˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï-9 Ì‰Ó )Î-10% (‰ˆ· ÌÈ˙¯˘Ó"ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘· Â‡ Ï , Í‡

 Í˘Ó·4-16 Ï˘ ÌÂÎÒ· ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜ ÂÏ·È˜ ‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ 522 - 877˘ "˘„ÂÁ· Á .‰Ò·" Î
Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ˙Â‡·ˆ˜ „ÒÂÓ‰ Ì‰Ï ÌÏÈ˘ ‡Ï-59,000˘ "Á ,Î ÚˆÂÓÓ·-7,000˘ " Á

ÌÂ˙ÈÏ . 
רשאי המוסד לשל  קצבה ביוזמתו בהסתמ( על נתוני  , על פי התקנות להגשת תביעה, כאמור

 .א, א  לא הוגשה לו כל תביעה, שבמאגר מידע
. ל קצבת שאירי " ילדי  המשרתי  בצה3,564  המשי( המוסד לשל  ל2002 2001בשני   .3

 מה  המשי( המוסד לשל  6 כי ל, העלתה,  מהילדי  האמורי 100שכלל , בדיקה של מדג  אקראי
ח " ש9,000 סכו  של כ, ל או משירות לאומי" חודשי  לאחר שחרור  מצה22 עד 3  קצבת שאירי
 הילדי  3,564  המשי( המוסד לשל  ל2003עד ספטמבר , על פי אומד  סטטיסטי. בממוצע לילד

 מיליו  1.9 סכו  של כ, ל או משירות לאומי"לאחר שחרור  מצה, שמדג  הבדיקה מתייחס אליה 
 . ח"ש

¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰  ,ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘Â È‡·ˆ ˙Â¯È˘ ˙ÂÙÂ˜˙ ÏÚ Ú„ÈÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,
ÂÈ¯‚‡Ó· Ì˘Â¯Â ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ï·˜Ó „ÒÂÓ‰˘ ,Â˙Â‡ ˘Ó˘È ,ÔÈ„ ÏÎ ˙ÂÏ·‚ÓÏ ÛÂÙÎ· , Ì‚

ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î .¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ , ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î Â· ˘È
„ÒÂÓ‰ ˙„Â·Ú ÏÚÂ ‰·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ .‡ÎÊ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ ‰·ˆ˜ Ì‰Ï ÌÏÈ˘ ‡Ï˘ ÌÈ

‰ˆ· Â˙¯È˘˘Î"ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘· Â‡ Ï ,Ì‰Ï ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â‡·ˆ˜‰ ˙‡ Ì‰Ï ÌÏ˘ÏÂ ; ÂÈÏÚ ÔÎ
‰Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡Â ˙Â¯È˘‰Ó Â¯¯Á˙˘‰˘ ÈÓÏ ‰·ˆ˜‰ ÌÂÏ˘˙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï. 

ששימוש במידע על תקופות שירות , 2004המוסד הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
זקנה [ש "במערכת זו. "ת של נתוני  במערכת הממוחשבת של המוסדל מחייב הפגשה שוטפ"בצה

לא נבנה ממשק שוט, לקבלת מידע על חיולו של ילד וזאת בשל תיקוני חקיקה ופיתוחי  ] ושאירי 
 למשרד מבקר 2005בתשובתו מינואר ". דחופי  אחרי  אות  היה עלינו לבצע במערכת הממוכנת

במסגרת הפצת מידע ממוכ  יתקבל מידע ", 2005רו  של כי ברבעו  האח, המדינה הוסי, המוסד
   ".אוטומטי לעניי  תקופות שירות של חיילי  בשירות סדיר ותקופות שירות של בנות בשירות לאומי

 תשלו  קצבאות שאירי  למי שאינ  זכאי 
 תשלו  של יותר מקצבת שאירי  אחת 

וזכאי לקצבת זקנה , י לקצבת זקנהזכאי לקצבת שאירי  שנעשה זכא,  לחוק261על פי סעי,  .1
ובלבד ,  מקצבת השאירי 50%, נוס, על קצבת הזקנה, ישולמו לו, שנעשה זכאי לקצבת שאירי 

 .40שהשלי  תקופת אכשרה הנדרשת כעובד מבוטח או כעובדת מבוטחת
, )קצבת זקנה וקצבת שאירי ( רש  המוסד את הזכאות לשתי הקצבאות האמורות 2002עד ינואר 
מאותו חודש , על פי הנחיות אג, זקנה ושאירי ).  חשבו  משולב להל  (באותה רשומה במחשב 
ובעת , ) חשבו  נפרד להל  (המוסד במערכת הממוחשבת כל זכאות חדשה ברשומה נפרדת רוש  

__________________ 
 .והיא רשאית לבחור איזו קצבה תקבל, אלמנה שהיא עקרת בית זכאית לקצבה אחת מבי  השתיי  40
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 שיל  2003ביוני . האמורות למנוע תשלומי  כפולי  שלא כדי , הרישו  נעשות בדיקות לוגיות

 ). קצבה משולבת להל  ( זכאי  64,700  ושאירי  בחשבו  משולב לכהמוסד קצבאות זקנה
)‡( ‡ˆÓ  ,Ï ÈÎ-21ÎÓ -64,700ÌÈ‡ÎÊ‰  ,˙·ÏÂ˘Ó ‰·ˆ˜ ÌÈÏ·˜Ó‰ , ˙·ˆ˜ „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘

‰‡ÏÓ ÌÈ¯È‡˘ ,‰·ˆ˜‰ ˙ÈˆÁÓ ÌÂ˜Ó· ,˜ÂÁ· ÚÂ·˜Î .Î Ì‰Ï ÂÓÏÂ˘ ÍÎ ·˜Ú-557 „Ú 835 
˘"Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ¯˙ÂÈ ˘„ÂÁ· Á .¯˜·Ó „¯˘Ó È·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ‰ È„Ó‰  , ÂÈ‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰Ó

 ¯·ÓËÙÒ „ÚÂ ˙·ÏÂ˘Ó ‰·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈÁËÂ·Ó Ì˙Â‡2003 Í˘Ó· „ÒÂÓ‰ Ì‰Ï ÌÏÈ˘ 24-
332Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ‰ÏÂ„‚ ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜ ÌÈ˘„ÂÁ  ,Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ·-1.4˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,

Î ÚˆÂÓÓ·-67,000˘ " ÁËÂ·ÓÏ Á) ¯·ÓËÙÒ· ‰·ˆ˜ ÌÂÎÒ ÈÙÏ2003 .( 
הזכאי  האמורי   משל  המוסד לאחד 1999מפברואר , חשבכי בשל טעות רישו  במ, עוד נמצא

בעקבות הערת משרד . ח" ש568מגיעה לו קצבה של א, ש, קצבת שאירי  בסכו  של שקל אחד
  .ח"ש 31,000תיק  המוסד את הטעות ושיל  לו הפרשי  בסכו  מצטבר של , מבקר המדינה

, נמצא.  זכאי  לקצבת זקנה3,560  שיל  המוסד קצבת שאירי  בחשבו  נפרד לכ2003ביוני  )ב(
 עד682 עקב כ( שולמו לה  כ.  מה  שיל  המוסד את קצבת השאירי  יותר מפע  אחת9 כי ל

, 2003ממועד תחילת הזכאות לקצבת שאירי  ועד ספטמבר . ח בחודש יותר מהמגיע לה " ש1,560
, מהמגיע לה ח יותר " ש535,000 שיל  לה  המוסד סכו  כולל של כ,  חודשי 137 5במש( 

 ). 2003לפי סכו  הקצבה בספטמבר (ח למבוטח " ש59,000 בממוצע כ
, קצבה מלאה באמצעות חשבו  נפרד; לאלמנה אחת משל  המוסד שתי קצבאות שאירי , לדוגמה

, 1994מאוגוסט . שבו נרש  ג  סכו  קצבת הזקנה המגיעה לה, ומחצית הקצבה בחשבו  משולב
ח " ש1,560בסכו  של , שאינה מגיעה לה, ה המוסד קצבת שאירי משל  ל,  שנה65שבו מלאו לה 

 בסכו  מצטבר של , שלא הגיעה לה,  שיל  לה המוסד קצבת יתר2003עד ספטמבר . בחודש
בעקבות הביקורת הפסיק המוסד לשל  ). 2003לפי סכו  קצבה בספטמבר (ח " ש171,000 כ

, סכו  קצבת היתר ששיל  לה(ח " ש148,000לאלמנה את הקצבה המלאה ורש  בחשבונה חוב של 
כי הואיל , יצוי ). בניכוי דמי ביטוח הבריאות הכפולי  שניכה משתי הקצבאות בכל אותה תקופה

 .  מסכו  החוב75% הוא החליט לבטל כ, ותשלו  היתר נגר  בשל טעות של המוסד
 אותו שלילדה אחת משל  המוסד שתי קצבאות שאירי  מכוחו של, בבדיקה אחרת נמצא .2

שאינה זכאית , והאחרת בחשבו  אשתו השנייה של המבוטח, האחת בחשבו  של אמה: מבוטח
בעקבות הערת הביקורת הפסיק המוסד לשל  את הקצבה הכפולה עבור . לתוספת עבור הילדה

 .ח" ש10,000 וחייב את חשבונה של האלמנה הלא זכאית בסכו  של כ, הילדה
‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ,˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÈÎÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÌÈÚÈ‚Ó ‡Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙¯˘Ù‡Ó ˙· ,

ÌÓÂÈ˜ ÏÚ ‰ÚÈ¯˙Ó ‰ È‡Â , ¯˙È ÈÓÂÏ˘˙ ˙Â¯˘Ù‡ÓÂ ˙Â‡ÏÓ Ô È‡ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏÚ ˙Â¯˜·‰ ÈÎÂ
¯ÒÁ ÈÓÂÏ˘˙ Â‡ . 

 הוגש למוסד סקר בנושא סיכוני  תפעוליי  הנוגעי  לקצבאות זקנה 2002בדצמבר , כאמור
ר קצבת השאירי  משולמת לכמה מקבלי קצבה כי כאש, בי  היתר, בסקר הסיכוני  נקבע. ושאירי 

יש סיכו  שישול  תשלו  , )כאשר למבוטח שנפטר יותר מאלמנה אחת הזכאית לקצבה, למשל(
וכי האג, אינו מפיק מהמערכת הממוחשבת דוח שוט, בדבר , א  בטעות וא  במרמה, שלא כדי 

 . כל הקצבאות המשולמות לכמה מקבלי קצבה לצור( מעקב ובקרה
כיו  קיימת בדיקה שאינה מאפשרת תשלו  "כי , תו למשרד מבקר המדינה הודיע המוסדבתשוב

אשר לתשלומי קצבאות שאירי  כפולות לאותו ... קצבת שאירי  מלאה כאשר משתלמת קצבת זקנה
מקרי  אלו . אג, זקנה ושאירי  ביצע שליפה מהמערכת הממוחשבת של כל תשלומי הכפל, זכאי
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נושא של מניעת תשלומי שתי קצבאות שאירי  לאותה אלמנה או תשלו  ה. יטופלו באופ  פרטני
אשר , יפתרו במסגרת פרויקט כפל גמלה, קצבה משולבת וקצבת שאירי  נוספת לאותה אלמנה

  ".2005להערכתנו יסתיי  בסו, שנת 
 תשלו  יתר בשל קביעה שגויה של מועד תחילת הזכאות

ביטוח זקנה (א לחוק "בה או לתוספת קצבה לפי פרק יא  נוצרה זכות לקצ,  לחוק239על פי סעי, 
א  ;  באותו חודש1 תשול  הקצבה או התוספת החל ב,  בחודש פלוני15עד ) וביטוח שאירי 

ע  .  בחודש שלאחריו1 תשול  הקצבה או התוספת החל ב,  בחודש פלוני15נוצרה הזכות אחרי 
חת הכנסה בעד החודש שבו נוצרה הזכות א  היה הזכאי לקצבה זכאי ג  לגמלה לפי חוק הבט, זאת

 . בחודש שבו נוצרה הזכות1 תשול  הקצבה החל ב, לקצבה
 מבוטחי  1,529בגי  , 2002 2001שהוגשו למוסד בשני  , בדיקה של תביעות לקצבת שאירי 

 בחודש 1 א( זכאות שאיריה  לקצבה נקבעה מ,  בחודש15 מה  נפטרו לאחר 10כי , העלתה
לשאירי  האלה שיל  המוסד קצבה שלא . לא היו זכאי  לגמלה להבטחת הכנסהא, שה  , הפטירה

  . ח" ש1,900 בממוצע כ, ח" ש18,600 בסכו  כולל של כ, הגיעה לה 
 תשלו  קצבת שאירי  לאלמני  שנישאו

תפקע זכאות  , אלמ  או אלמנה הזכאי  לקצבת שאירי  שחזרו ונישאו,  לחוק255על פי סעי, 
 חודשי  36המוסד ישל  לה  מענק השווה לקצבת השאירי  המגיעה לה  עבור ו, לקצבת שאירי 

, האחד לאחר מועד הנישואי ; מענק הנישואי  משול  בשני שיעורי  שווי ). מענק נישואי  להל (
 .והשני לאחר שנתיי  ממועד הנישואי 

,  מה 100ל בדיקת מצב  המשפחתי ש.  אלמני 2,089  שיל  המוסד קצבת שאירי  ל2003ביוני 
 : העלה את הממצאי  האלה, באמצעות מידע המתקבל במוסד ממשרד הפני , שעלו במדג  אקראי

א, שמשרד הפני  מסר . ה  נשואי , הרשומי  כאלמני ,  מקבלי הקצבה שעלו במדג 100  מ3
עקב כ( לא הפסיק . הוא לא נרש  בקוב/ הנתוני  של האג,, למוסד את המידע על הנישואי 

 שיל  המוסד 2003עד ספטמבר . ולא שיל  לה  מענק נישואי , ת תשלו  הקצבההמוסד א
ממועד הנישואי  ועד .  חודשי 45 ו, 27, 3לאלמני  שחזרו ונישאו קצבה שלא הגיעה לה  במש( 

ח מסכו  המענק " ש11,200  שיל  המוסד לאחד מה  קצבאות בסכו  הגדול בכ2003ספטמבר 
 האלמני  2,089  המשי( המוסד לשל  ל2003עד ספטמבר , טיעל פי אומד  סטטיס. המגיע לו

 . ח" ש234,000 בסכו  של כ, קצבאות שאירי  שלא הגיעו לה , שמדג  הבדיקה מתייחס אליה 
המתקבל במוסד ממשרד הפני  באופ  , נמצא שהמידע על שינוי במצב המשפחתי של מבוטח

העדכו  נעשה בסניפי  באמצעות . ,אינו מעדכ  אוטומטית את קוב/ הנתוני  של האג, שוט,
והדבר , הממצאי  מצביעי  על כ( שלא תמיד העדכו  נעשה. רשימות המתקבלות מהמשרד הראשי

 .גר  לתשלו  קצבת שאירי  במש( תקופות ארוכות למי שאינ  זכאי  לקצבה עקב נישואיה 
כי , נכתב, ני בפרק הד  בשימוש שעושה המוסד במידע שהוא מקבל ממשרד הפ, בסקר הסיכוני 

א( . הגדיר אירוע של פטירה כאירוע שמבצע אוטומטית הפסקה של הגמלה"אג, זקנה ושאירי  
... לעומת זאת לא הוגדרו אירועי  לטיפול במקרה של שאיר המקבל קצבת שאירי  שנישא למשל

אי  ניצול מלא של המידע המתקבל ממשרד הפני  לצור( יצירת אירועי  אוטומטיי  או יצירת 
מבצעי הסקר דירגו כסיכו  גבוה את הסיכו  הכספי הנגר  למוסד ". לטיפול הסני,' פתקי מידע'

 . עדכו  אוטומטי של המידע על המצב המשפחתי בשל אי
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 תשלו  קצבת שאירי  למקבלי תגמולי  מכוח חוקי  אחרי 

עוד . ה הברירה בידו לקבל אחת מ, הזכאי מכוח הוראות החוק ליותר מגמלה אחת, על פי החוק
כי הזכאי עקב מאורע אחד לקצבת שאירי  וג  לתגמול או למענק או להענקה לפי אחד , נקבע בחוק

 . הברירה בידו לבחור באחד מה , 41מחוקי השיקו  המפורטי  בחוק
  להל  (, 1970 ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(לחוק שירות המדינה ) ג( ו) ב(34על פי סעיפי  
ולתגמול לפי אחד מחוקי , כאי עקב מאורע אחד לקצבה מכוח חוק הגמלאותמי שז, )חוק הגמלאות

א  בחר בקצבה . הברירה בידו לבחור באחד מה , השיקו  שעל תשלומו מופקד משרד הביטחו 
 מהתגמול לפי חוקי השיקו  ואת שאר הזכויות 25%הוא יהיה זכאי לקבל ג  , מכוח חוק הגמלאות

 .המגיעות לפיה 
כי נית  לשל  למבוטח ה  קצבת שאירי  מכוח החוק וה  , משתמע מהחוק, חרתבהיעדר אמירה א

כי קצבת שאירי  נית  לשל  ג  למי , בהנחיות המוסד נקבע. גמלת שאירי  מכוח חוק הגמלאות
וכ  למי שמשרד ,  מתגמול לפי חוקי השיקו 25%שמקבל גמלה לפי חוק הגמלאות ותוספת של 

על משרד הביטחו  לנכות מהתגמול , במקרה כזה(משורת הדי  הביטחו  משל  לו תגמול לפני  
 ). שהוא משל  לזכאי  את סכו  קצבת השאירי  שה  מקבלי  מהמוסד

  להל  (כדי למנוע תשלומי כפל של קצבת שאירי  מכוח החוק ותגמול מכוח חוקי השיקו  
נקבעו הסדרי  , ולאפשר את הניכויי  הנדרשי  מהתגמולי  שמשל  משרד הביטחו , )התגמול

התובע קצבת שאירי  נדרש להודיע למוסד . להעברת מידע בי  אג, זקנה ושאירי  למשרד הביטחו 
עליו להודיע , ונמצא זכאי לקבלו, כאמור, א  תבע תגמול. א  תבע תגמול מכוח חוקי השיקו 

כ  הוא ולאחר מ, א  התחיל המוסד לשל  לתובע קצבת שאירי . למוסד איזו גמלה הוא בוחר לקבל
על המוסד להודיע למשרד הביטחו  מה סכו  קצבאות השאירי  , נמצא זכאי לתגמול למפרע

ועל המשרד לנכות את הסכו  הזה מהתגמולי  , ששיל  לתובע ממועד תחילת זכאותו לתגמול
 .למפרע שעליו לשל  ולהודיע על כ( למוסד

הביטחו  נעשה בהתכתבות בכל כי התיאו  בינו ובי  משרד , המוסד הסביר למשרד מבקר המדינה
 . ואי  נעשית הצלבה של הנתוני  הרשומי  בשני הגופי , תביעה בנפרד

אוצר המדינה רשאי לתבוע מהמוסד פיצוי על כל הוצאה , א לחוק משפחות21על פי סעי,  .1
עד לסכו  המהוו  של הגמלאות שהמוסד היה חייב , מכוח חוק זה, או שהוא עתיד להוציא, שהוציא

על פי הוראה של משרד , ואול . אילו בחר ב  המשפחה בזכויות לפי חוק הביטוח הלאומי, בה 
 .משרד הביטחו  אינו רשאי עוד לתבוע מהמוסד את הפיצוי האמור, 1997האוצר ממאי 

ועד למועד קביעת הזכאות משל  המוסד , יש שמשרד הביטחו  קובע זכאות לתגמול למפרע
, ע  קביעת מועד תחילת הזכאות לתגמול לפי חוקי השיקו . חוקלאלמנות קצבת שאירי  על פי ה

א( אינו תובע ממשרד הביטחו  להחזיר , שולל המוסד את זכאות האלמנה לקצבה למפרע בהתאמה
אלא רוש  בחשבו  המבוטח במוסד חוב שאי  הוא גובה , לו את סכו  קצבאות השאירי  ששיל 

מערכת הכספית של אג, זקנה ושאירי  כחובות כי חלק מחובות כאלה רשומי  ב, נמצא. אותו
בעניי  זה ראו בפרק טיפול (פעילי  שיש לגבות  וחלק  רשומי  כחובות שהמוסד ויתר על גביית  

 ). המוסד בחובות והסיבות להיווצרות 
__________________ 

לחוק ) א(א20  למעט סעי (1959"ט"התשי, )תגמולי  ושיקו (חוק הנכי  , בי  היתר, חוקי השיקו  ה  41
חוק תגמול לחייל הנפגע ; 1950"י"התש, )תגמולי  ושיקו (חוק משפחות חיילי  שנספו במערכה ; )זה

חוק שירות בתי ; 1981"א"התשמ, )נכי  ונספי (חוק המשטרה ; 1965"ה"התשכ, בהצלת חיי הזולת
נוסח ) [מלאותג(ח לחוק שירות המדינה 63"ז ו63סעיפי  ; 1981"א"התשמ, )נכי  ונספי (הסוהר 
 .הנוגעי  לעובדי שירות הביטחו  הכללי והמוסד לתפקידי  מיוחדי , 1970"ל"התש, ]משולב
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â·ÂÁ‰ ˙·ˆÓ ˙‡ ˘·˘Ó ‰¯‡Â˙˘ Í¯„· ·ÂÁ‰ ÈÓÂÎÒ ÌÂ˘È¯
˜ÓÂ ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê Û Ú Ï˘˙ÈÙÒÎ‰ ‰¯˜·‰ ÏÚ ‰˘ . Ì‚ ¯·„‰ Ú‚ÙÈ „È˙Ú·˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜

ÌÈ¯È‡˘· , ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê Û‚‡ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ Ô ÎÂ˙Ó‰ ‰¯Â·ÈÁ ÌÚ ÔÎ˘
„ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙·ÏÂ˘Ó‰ ˙ÈÙÒÎ‰ , ÂÏ‡‰ ·ÂÁ‰ ÈÓÂÎÒÓ ˜ÏÁ Ï˘ Ì˙ÈÈ·‚Ï ÏÂÚÙÏ „ÒÂÓ‰ ÏÂÏÚ

˙Â¯Á‡ ˙Â‡ÏÓ‚Ó ,¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓ· ÌÈ¯È‡˘Ï ÂÚÈ‚È˘ ,È˘ ˙Â¯˙ÈÓÂ Ì˙ÂÎÊÏ Â„ÓÚ
„ÒÂÓ· Ì Â·˘Á·42 . 

 1996שנפטרו בשני   ,  מבוטחי 14בדיקת התגמולי  והקצבאות המשולמי  לשאירי  של  .2
 מבוטחי  משולמי  ה  2שמכוח  של ,  ולפני פטירת  עבדו בשירות בתי הסוהר העלתה2000

של  רק אחד על פי החוק נית  ל, א, שכאמור, תגמול מכוח חוקי השיקו  וה  קצבה מכוח החוק
 .מהשניי 

 2001שעד דצמבר , בירור במשרד הביטחו  לגבי התגמולי  המשולמי  לשתי האלמנות העלה
ולכ  הייתה זכאית ג  לקצבת , 25%קיבלה אלמנה אחת תגמול מכוח חוקי השיקו  בשיעור של 

, לאמשל  לה משרד הביטחו  תגמול מ, על פי בחירתה, 2002ואול  מינואר . שאירי  מכוח החוק
והוא , עובדה זו לא הובאה לידיעת המוסד. ולפיכ( מאותו חודש היא אינה זכאית לקצבת שאירי 

בעקבות הביקורת הפסיק . 2004עד חודש מרס , שלא הגיעה לה, המשי( לשל  לה קצבת שאירי 
שאותו אמור , ח" ש81,000 ורש  ברשומת האלמנה חוב בסכו  של כ, המוסד את תשלו  הקצבה

 .חו  לנכות מהתגמולי  שהוא משל  להמשרד הביט
ולפיכ( היא זכאית לקצבת , לאלמנה האחרת משל  משרד הביטחו  תגמול לפני  משורת הדי 

את  בנסיבות כאלה על משרד הביטחו  לנכות מהתגמול המגיע לאלמנה, כאמור. שאירי  מכוח החוק
טחו  ניכה מהתגמול שהוא כי משרד הבי, ואול  נמצא. סכו  קצבת השאירי  שהיא מקבלת מהמוסד
ששיל    ניכה משרד הביטחו  מהתגמול2004בינואר . משל  לה סכו  גדול מסכו  קצבת השאירי 

לא נמסר למשרד מבקר המדינה מתי החל . ח שהיה עליו לנכות" ש2,895במקו  , ח" ש3,639לה 
  . להחזיר להומה הסכו  שעליו, משרד הביטחו  לנכות את סכומי היתר מהתגמול ששיל  לאלמנה

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó , Ô˙È  ‡Ï ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â „ÒÂÓ‰ ÔÈ· ÈÙÒÎ ÌÂ‡È˙ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ
 ÌÈ¯È‡˘‰ ˙Â‡·ˆ˜ Ï˘ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ÌÏ˘Ó ‡Â‰˘ ÌÈÏÂÓ‚˙‰Ó ‰Î Ó „¯˘Ó‰˘ ÁÈË·‰Ï

ÌÈ‡ÎÊÏ ÌÏ˘Ó „ÒÂÓ‰˘. 
השוואה בי  הרשו  בקוב/ הנתוני  של האג, לרשו  בקוב/ שאג, השיקו  במשרד הביטחו   .3
 אלמנות משולמות שתי גמלאות מכוחו של אותו 120 כי ל, העלתה, מציא למשרד מבקר המדינהה

 . תגמול לפי חוקי השיקו  וקצבת שאירי  לפי החוק: חלל
וכי משרד הביטחו  מנכה , כדי לוודא שהמוסד משל  קצבאות שאירי  רק לאלמנות הזכאיות לה 

על פי בקשת ,  אג, השיקו  במשרד הביטחו בדק, מהתגמולי  שהוא משל  את הסכומי  הנכוני 
, 2004בתשובתו ממאי ומאפריל . את תיקיה  של כל האלמנות האמורות, משרד מבקר המדינה

כי בעקבות הבדיקה הוא החל לנכות , הודיע ראש תחו  ביקורת של אג, השיקו  במשרד הביטחו 
, שה  מקבלות מהמוסד האלמנות את סכו  קצבת השאירי  120  מ18 מהתגמול שהוא משל  ל

וכי יעדכ  את סכו  קצבת , "נוצר חוב והנושא יטופל מול הביטוח הלאומי, כתוצאה מכ("ו
 . אלמנות אחרות6 השאירי  שהוא מנכה מהתגמולי  שהוא משל  ל

__________________ 
המוסד הקי  מערכת כספית משולבת שהוא מחבר אליה בהדרגה את המערכות הכספיות של האגפי   42

 יאפשר) שטר  נעשה(חיבור המערכת הכספית של אג  זקנה ושאירי  למערכת המשולבת . השוני 
בכפו  , לנכות מגמלאות ומיתרות זכות המגיעות לשאירי  סכומי  שה  חבי  למוסד, בי  היתר, למוסד

 . לסייגי  שנקבעו בעניי  זה
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,  האלמנות האמורות העלתה120  מ10כי בדיקת תיקיה  של , הודיע המוסד, 2004בתשובתו מיולי 

 אלמנות המקבלות תגמול מכוח חוקי 3  הוא המשי( לשל  קצבת שאירי  לשעקב טעות של המוסד
והחובות יטופלו לפי הוראת מינהל ", המוסד הפסיק את תשלו  הקצבה לאלמנות. השיקו 
קיבלו האלמנות האמורות , לראשונה, משו  שבעת הגשת התביעה, הטעות נגרמה". הגמלאות

ואול  זכאות  לקצבה , היו זכאיות לקצבת שאירי ולכ  , לחוק הנכי ) א(א20תגמול מכוח סעי, 
א, שמשרד הביטחו  הודיע למוסד על . משנמצאו זכאיות לתגמול מכוח חוקי השיקו , פקעה

פקיד "משו  ש, לא הפסיק המוסד את תשלו  הקצבה, אישור זכאות  לתגמול לפי חוקי השיקו 
ובי  הזכאות לפי חוקי , ק הנכי בי  הזכאות לפי חו" התביעות בביטוח לאומי לא הבחי  בהבדל

כי הוא שיל  לשלוש האלמנות האמורות קצבאות שאירי  , עוד הודיע המוסד בתשובתו. השיקו 
בעקבות הביקורת הפסיק המוסד לשל  לאלמנות האלה .  שני 10  עד כ6 במש( כ, שלא הגיעו לה 
 . צע לאלמנהח בממו" ש133,000 ורש  בחשבונ  חוב בסכו  כולל של כ, קצבת שאירי 

טר  השלי  המוסד את בדיקת זכאות  של יתר האלמנות שעלו , מועד סיכו  הביקורת, 2004ביולי 
 . בהצלבת הנתוני 

ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , ¯·ÓËÙÒ „Ú2003Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ -120˙Â ÓÏ‡‰  , ‰˜È„·‰ Ì‚„Ó˘
Ô‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ· Ô‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ÌÈ¯È‡˘ ˙Â‡·ˆ˜-4.8˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á. 

 הוא איתר חמישה שאירי  המקבלי  קצבת 2003 2001בבדיקות שעשה המוסד בשני   .4
בעקבות זאת שלל המוסד את זכאות  של השאירי  . שאירי  לפי החוק וג  תגמול לפי חוק האיבה

ואול  הוא לא ניכה מתגמול האיבה שהוא משל  לשניי  מה  . לקצבת שאירי  מכוח החוק למפרע
 . ח" ש48,000  וכ47,000 בס( כ,   ששיל  לה את קצבאות השאירי

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÂ„‚ Â‡ ÔË˜ ÏÂÓ‚˙ Ï˘ ÌÂÏ˘˙ Â‡ ÏÙÎ ÈÓÂÏ˘˙ ÚÂ ÓÏ È„Î
 ÚÈ‚Ó‰ ÔÓ)ÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó ÌÈ ÙÏ ÏÂÓ‚˙· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î( , ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰ ÁÂÎÓ ˙Â‡·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙ÓÈ˘¯ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï Ì‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ¯„Ò‰ ÂÚ·˜È ÌÂÎÒÂ ˜ÂÁ
Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ‰·ˆ˜‰ ,ÌÂ˜È˘‰ È˜ÂÁ ÁÂÎÓ ÌÈÏÂÓ‚˙Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙ÓÈ˘¯ ÔÈ·Â . 

כי בעקבות הביקורת תיא  פגישה , הודיע המוסד, 2004מאוגוסט , בתשובתו למשרד מבקר המדינה
בינו ובי  אג, השיקו  במשרד הביטחו  כדי לדו  בדרכי  לשיפור העברת המידע מהמוסד למשרד 

   .הביטחו 
 ניכוי דמי ביטוח בריאות מקצבת שאירי 

מבוטח שמשולמת לו קצבת , 1994 ד"התשנ, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי) 2)(ה(14על פי סעי, 
 חייב בתשלו  דמי ביטוח בריאות בסכו  החודשי הקבוע ליחיד , זקנה ואינו זכאי להשלמת הכנסה

, ו תוספת בקצבת הזקנה של המבוטחא  למבוטח ב  זוג שמשולמת עבור). 2003ח ביוני " ש157(
חייב המבוטח בתשלו  דמי ביטוח בריאות בסכו  החודשי , או שב  הזוג מקבל קצבת זקנה בעצמו

 ). 2003ח ביוני " ש227(הקבוע לזוג 
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שא, , נמצא. 43)גברי ( אלמני  2,012  שיל  המוסד קצבה זקנה וקצבת שאירי  ל2003ביוני 
 מה  דמי ביטוח בריאות בסכו  שיש 14 הקצבה שהוא משל  למנכה המוסד מ, שמדובר באלמני 

  ניכה המוסד מקצבת  דמי ביטוח בריאות בסכו  כולל של 2003עד ספטמבר . לנכות מזוג
לפי סכו  דמי (ח לאלמ  " ש5,000 בממוצע כ, ח יותר מהסכו  שהיה עליו לנכות" ש71,000 כ

 ). 2003הביטוח בספטמבר 
בדיקה לוגית למניעת ניכוי דמי ביטוח בריאות " יבדוק אפשרות לשלב כי, בתשובתו הודיע המוסד

  ".לזוג במקרי  אלו
✯  

‰·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ Â˘ÓÈÓ ‡Ï˘ ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ¯È‡˘ ˘È˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÔÈ·
¯˙È‰ ,‰ÚÈ·˙ „ÒÂÓÏ Â˘È‚‰ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ,¯ÂÁÈ‡· ‰˙Â‡ Â˘È‚‰˘ Â‡ ; „ÒÂÓ‰Ó ÂÏ·È˜˘ Ì‚ ˘È

ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜‰Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ  .‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ , ˙·ˆ˜Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ‡ÎÊÏ ÌÏÈ˘ „ÒÂÓ‰ ÈÎ
˙Á‡ ÌÈ¯È‡˘ ,Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ‰ÏÂ„‚ ‰·ˆ˜ Â‡ ,Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ‰ Ë˜ ‰·ˆ˜ ÌÏÈ˘ ÌÈ¯Á‡ÏÂ. 

 ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈƒ„»̃¿ÙƒÓÂ ÌÈÈ‡¯˜‡ ÌÈÓ‚„Ó ÏÚ ÒÒ·˙‰˘ ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ
ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ , ¯·ÓËÙÒ „Ú2003˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰Ó ˜ÏÁÏ ÂÓÏÂ˘ Î ÌÈ¯È‡˘ -11.2 ÔÂÈÏÈÓ 

˘"˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ¯˙ÂÈ Á ,Î Ì˜ÏÁÏÂ-19˘ ÔÂÈÏÈÓ " ÏÚ Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ˙ÂÁÙ Á
˜ÂÁ‰ ÈÙ .ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï ‰ÚÈ·˙ „ÒÂÓÏ Â˘È‚‰ ‡Ï˘ ÌÈ‡ÎÊ ,¯ÂÁÈ‡· ‰˙Â‡ Â˘È‚‰˘ Â‡ , ‡Ï

Î Â„ÈÒÙ‰Â ‰·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ Â˘ÓÈÓ-15.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á. 
˜ÂÁ· ÔÂ˜È˙‰ ·˜Ú ,Â‡ÎÊ ÚÂ·˜Ï ¯˘Ù‡Ó‰‰ ˘Ï Ú¯ÙÓÏ ˙Â‡·ˆ˜Ï ˙ ,¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ , ÏÂÏÚ

ÂÊ ‰·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ ÌÈ˘ÓÓÓ Ì È‡˘ ÌÈ¯È‡˘‰ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ÏÂ„‚Ï ,ÔÎÏÂ , „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 Ú„ÈÓ ‰·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡È·È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÊÈÏ „ÒÂÓ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ,ÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ì˙Â‡ÎÊ ÏÚ Ú„ÈÓ „ÂÁÈÈ·Â ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ,‰ ¯Á‡Ï ÚÂ¯È‡
‰ÎÊÓ‰ .Â¯ËÙ ˘ ÌÈÁËÂ·Ó Ï˘ ÌÈ¯È‡˘‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï ˘È ,‰¯È˘È ‰ÈÈ Ù· , È„È ÏÚ Â‡

˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡Â ‰ÏÈ‰˜· ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚ ,Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ Ú„ÈÓ , Ï˘ Ì˙Â‡ÎÊ ˙˘‚„‰ ·‚‡
‰·ˆ˜Ï ÌÈ„ÏÈ . ÈÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙ ÌÈÏ·˜Ó˘ ÈÓÏ ˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜ ÌÂÏ˘˙ ÚÂ ÓÏ È„Î
ÌÂ˜È˘‰ È˜ÂÁ ,ÂÂ˘‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ È Â˙  ÌÚ ÌÈ¯È‡˘ ˙Â‡·ˆ˜ ÈÏ·˜Ó ÏÚ „ÒÂÓ‰ È Â˙  ˙‡ ˙

ÌÂ˜È˘‰ È˜ÂÁ ÈÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ÈÏ·˜Ó ÏÚ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ . 
ÔÎ ÂÓÎ ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ÏÚ Ï·˜Ó ‡Â‰˘ ÛËÂ˘‰ Ú„ÈÓ· ÚÈÈ˙ÒÈ „ÒÂÓ‰˘

ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â¯È˘‰ Â‡ È‡·ˆ‰ , Ì‰Ï Â‡ÏÓ˘ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ˙Â‡ÎÊ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î18·˜Ï ‰ ˘  Ï
ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜ ;‰Ú˜Ù ‰·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ˘ ÌÈ ÓÏ‡ ¯˙‡Ï ÔÎÂ , ÚÈ‚Ó‰ ˜ ÚÓ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡ÏÂ

Ì‰Ï ,‰¯ÈËÙ ˜ ÚÓ ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ÌÈ„ÏÈÂ ÌÈ ÓÏ‡ ,‰ÂÂˆÓ ¯· ˜ ÚÓ ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ÌÈ„ÏÈÂ ,
Ì‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈ˜ ÚÓ‰Â ˙Â‡·ˆ˜‰ ˙‡ Ì‰Ï ÌÏ˘ÏÂ . 

ÈÂ‡¯ „ÂÚ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÓ Ï·˜Ó „ÒÂÓ‰˘ ÛËÂ˘ Ú„ÈÓ˘ , È˘Ï ÌÂ¯‚Ï Â· ˘È˘ ˙Â‡ÎÊ· ÌÈÈÂ
‰˙ÚÈ˜ÙÏ Û‡Â ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï , È„Î ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê Û‚‡ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· Ì˘¯ÈÈ
ÌÈ˘˜·˙Ó‰ ÌÈÈÂ È˘‰ Â˘ÚÈÈ˘ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ‰Â˘‰ ÌÈ„ÏÈ˘ ÁÈË·‰Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ 

ıÂÁ-˙ÂÙÈˆ¯· ‰·ˆ˜‰ ˙‡ ÂÏ·˜È ˙È˙È· .ÍÎ Ì˘Ï , ÁÂ„ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ˘È‚È „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯
È˙ ˘ , ÁÏÂ˘ ‡Â‰˘ ˙ ÂÎ˙Ó·ÌÈ¯Á‡ ‰·ˆ˜ ÈÏ·˜ÓÏ , „ÏÈ ÏÎÏ ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ËÂ¯ÈÙ Â·Â

‰ ˘‰ È˘„ÂÁÓ „Á‡ ÏÎ·. 
__________________ 

 . ואיל&2003מספר זה אינו כולל מבוטחי  שזכאות  לקצבת זקנה נקבעה מינואר  43
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 תשלומי  לזכאי  לקצבאות זקנה ושאירי  

 מכוח חוק הבטחת הכנסה
מי שמשתלמת לו קצבת זקנה או , בי  היתר, זכאי לגמלה להבטחת הכנסה, לפי חוק הבטחת הכנסה

או שהכנסתו קטנה מהסכו  , בה המשולמת לוושאי  לו הכנסה כלשהי מלבד הקצ, קצבת שאירי 
הזכאות לגמלה של כל אחד מבני זוג מותנית בכ  ).  הסכו  הקובע להל  (שנקבע באותו חוק 

 גמלאות לפי חוק זה ישולמו מאוצר המדינה, כאמור. 44שמתקיימי  ג  בב  זוגו תנאי הזכאות
 .באמצעות המוסד לביטוח לאומי

,  הוא שיל  לזכאי  לקצבאות זקנה ושאירי  תוספת על קצבת 2003בשנת , על פי נתוני המוסד
 זכאי  לקצבת זקנה 170,000 לכ: ח" מיליו  ש1,906 בסכו  של כ, מכוח חוק הבטחת הכנסה

באותה . ח" מיליו  ש1,695 בסכו  של כ, הוא שיל  את התוספת) מכוח החוק ושלא מכוח החוק(
 . ח" מיליו  ש212 בסכו  של כ, שאירי  32,000 שנה הוא שיל  את התוספת לכ

) המקבל קצבת זקנה או קצבת שאירי ( היה סכו  הגמלה להבטחת הכנסה ליחיד 2004בפברואר 
, א  לזכאי להשלמת הכנסה יש ילדי ).  מהשכר הממוצע26.75%(ח " ש1,863  שאי  עמו ילדי  

   .45תשול  לו תוספת עבור 
 תשלו  השלמת הכנסה לזכאי  לקצבת זקנה

 77,348 שיל  המוסד השלמת הכנסה ל, )מועד קבלת הנתוני  במשרד מבקר המדינה (2003 ביוני
 4,015 סכו  השלמת ההכנסה היה בי  שקל אחד ל. מקבלי קצבת זקנה הזכאי  לקצבה מכוח החוק

 . 46ח"ש
היה זכאי , ח" ש1,069זכאי לקצבת זקנה שכל הכנסתו באותו חודש הייתה קצבת זקנה בסיסית בס  

 ).  השלמת הכנסה להל  (ח " ש794ת על קצבתו מכוח חוק הבטחת הכנסה בס  לתוספ
משרד מבקר המדינה בדק א  המוסד שיל  השלמת הכנסה למקבלי קצבאות זקנה שהייתה לה  

הבדיקה התבססה על מידע על הכנסות וקצבאות . הכנסה גדולה מהסכו  הקובע החל לגביה 
ג, השיקו  במשרד הביטחו  משל  לאלמנות או לאלמני  ועל מידע על תגמולי  שא, המצוי במוסד

 . מכוח חוקי השיקו 
השלמת הכנסה , לפחות באחת מהשני  האמורות,  שיל  המוסד2002 1999שבשני  , נמצא .1
. שהכנסת  מעבודה ומקצבת הזקנה המשולמת לה  הייתה גדולה מהסכו  הקובע,  מבוטחי 351 ל

שהייתה לה  הכנסה מעבודה בסכו  הגדול , וטחי  האמורי  המב351  מ145בדיקה מפורטת לגבי 

__________________ 
ביוני ]. נוסח חדש[נסה  לפקודת מס הכ2ההכנסה לעניי  זה היא הכנסה מהמקורות המפורטי  בסעי   44

 .ח" ש4,802 $ח ולזוג ע  שני ילדי  " ש$3,795לזוג, ח" ש2,646 הסכו  הקובע ליחיד היה 2003
, ח" ש3,741 $ היה סכו  קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה למבוטח שיש לו שני ילדי  2003ביוני  45

 .ח" ש4,284 $ולמבוטח שלו ב  זוג ושני ילדי  התלויי  בו 
ביוני .  ואיל+2003הזכאי  להשלמת הכנסה אינו כולל מי שזכאותו לקצבת זקנה נקבעה מינואר מספר  46

המוסד הסביר למשרד .  מבוטחי  השלמת הכנסה בסכו  של שקל אחד$3,311 שיל  המוסד ל2003
א+ מאחר שהכנסת  נמוכה המוסד , שחלק ממבוטחי  אלה אינו זכאי להשלמת הכנסה, מבקר המדינה
כדי לאתר מבוטחי  אלה רוש  המוסד בחשבונ  .   דמי ביטוח בריאות בסכו  מזערימנכה מקצבת

 . תשלו  השלמת הכנסה פיקטיבי של שקל אחד
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מה  לא היו זכאי  להשלמת הכנסה במש  שנה ) 39% כ (57כי , העלתה, ח בשנה" ש50,000 מ
 .  שני 12אחת עד 
 משל  המוסד לאחד המבוטחי  האלה קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה 1995מאפריל , לדוגמה

 2002 1999כי בשני  , נמצא). ח" ש875נסה בסכו  של  הוא קיבל השלמת הכ2002בדצמבר (
במש  ארבע . ח" ש370,000 עד 294,000 הייתה לאותו מבוטח הכנסה שנתית מעבודה בסכו  של כ

 .ח" ש42,000בסכו  מצטבר של , שלא הגיעה לו, שני  קיבל המבוטח השלמת הכנסה
טחי  שקיבלו באותו חודש  מבו21  שיל  המוסד השלמת הכנסה ל2002כי בדצמבר , נמצא .2

 בלי שהביא בחשבו  את 1970 ל"התש, תגמולי  מכוח חוק התגמולי  לנפגעי פעולות איבה
 . ח בחודש" ש9,194  ל330שסכומ  היה בי  , התגמולי  שקיבלו

 אלמנות המקבלות תגמול מאג, 12 כי באותו חודש שיל  המוסד השלמת הכנסה ל, עוד נמצא
הכנסת האלמנות מהתגמולי  האלה לא הובאה . כוח חוקי השיקו השיקו  במשרד הביטחו  מ

 .וה  לא היו זכאיות להשלמה, בחשבו  בקביעת זכאות  להשלמת הכנסה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Û‚‡ ÔÈ· Â˘·Â‚È˘ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈ¯„Ò‰ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

„ÒÂÓ‰ ÔÈ·Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· ÌÂ˜È˘‰ ,ÂÒÓÈ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ï˜˘È˙„ÒÂÓÏ ¯ ,
ÔÈ„ ÏÎ ˙ÂÏ·‚ÓÏ ÛÂÙÎ· ,ÌÂ˜È˘‰ È˜ÂÁ ÁÂÎÓ „¯˘Ó‰ ÌÏ˘Ó˘ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ÌÂÎÒ ÏÚ Ú„ÈÓ .
„ÒÂÓÏ ¯˘Ù‡È ‰Ê Ú„ÈÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰Ò Î‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜ ÈÏ·˜Ó Ì‡ ÚÂ·˜Ï . 

בגלל מחסור במשאבי  למערכת הממוחשבת אנו לא מקבלי  מידע "כי , המוסד הודיע בתשובתו
האג, מבצע ביקורת הכנסות , יחד ע  זאת.  מקבצי  המצויי  ברשות המוסדשוט, אודות הכנסות

במקרי  בה  היה מידע על הכנסה כלשהי וכ  במקרי  חדשי  ג  א  אי  , למקבלי השלמת הכנסה
". אי  באפשרותנו לבצע ביקורת הכנסות על המלאי, עקב עומס העבודה בסניפי . מידע על הכנסות

הוא , במסגרת תכנית שהוא מקד  לקבלת מידע על הכנסות מבוטחי כי , המוסד הוסי, בתשובתו
 ".ע  משרד הביטחו  לקבלת מידע על סוג התגמול המשול  על יד  ושיעורו"מנהל משא ומת  

, נית  לעקל גמלה המגיעה לזכאי לש  תשלו  מזונות המגיעי  ממנו, לחוק) א(303לפי סעי,  .3
יש שעקב עיקול קצבת הזקנה . פט או של בית די  מוסמ ובלבד שהוגש למוסד פסק די  של בית מש

משל  , וכל עוד לא פג תוקפו של צו העיקול, בנסיבות כאלה. לא נותרת למבוטח הכנסה לקיו 
את הקצבה הזאת . גמלה נוספת שלא נית  לעקל אותה, מכוח חוק הבטחת הכנסה, המוסד למבוטח

 . רוש  המוסד על ש  המבוטח בחשבו  מפוצל
עקב .  מבוטחי  סכומי  לצור  תשלו  מזונות103  עיקל המוסד מהקצבה ששיל  ל2003 ביוני

והמוסד החל לשל  לה  גמלה מכוח חוק ,  מאות  מבוטחי  בלי הכנסה לקיומ 8העיקול נותרו 
לא הפסיק המוסד את תשלו  הגמלה , כי כאשר פג תוקפו של צו העיקול, נמצא. הבטחת הכנסה

קצבת זקנה מכוח החוק וגמלת : ושיל  לה  שתי קצבאות,  המבוטחי 8  מ2 להבטחת הכנסה ל
העולה על הסכו  המקסימלי שהגיע לה  מכוח חוק הבטחת , הבטחת הכנסה מלאה בסכו  כולל

 ח " ש7,500בסכו  מצטבר של ,  חודשי  שיל  לה  המוסד תשלו  יתר34 3במש  . הכנסה
    .ח בהתאמה" ש62,000 וכ

 לזכאי  לקצבת שאירי תשלו  השלמת הכנסה 
ואי  לה  הכנסה , אלמ  או אלמנה הזכאי  לקצבת שאירי , על פי חוק הבטחת הכנסה, כאמור

יהיו זכאי  להשלמת הכנסה עד לסכו  הגמלה , כלשהי מלבד קצבת השאירי  המשולמת לה 
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 היה סכו  הגמלה להבטחת הכנסה לאלמ  2004בפברואר . להבטחת הכנסה המגיעה לאלמ  במצב 

אלמ  שכל הכנסתו באותו חודש הייתה קצבת שאירי  בסיסית . ח" ש1,863  יחיד שאי  עמו ילדי  
 . ח" ש749היה זכאי להשלמת הכנסה בס  , ח" ש1,114בס  
סכו  השלמת ההכנסה .  זכאי  לקצבת שאירי 31,409  שיל  המוסד השלמת הכנסה ל2003ביוני 

 . ח" ש2,739 ל, ) זכאי 832 שול  ל(נע משקל אחד 
הכנסה גדולה , לכאורה,  אלמני  ואלמנות הייתה365 של, בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה

 . ואפשר שהמוסד שיל  לה  השלמת הכנסה בתקופה שלא היו זכאי  לה, מהסכו  הקובע לעניי  זה
באמצעות , שנבחרו באופ  אקראי,  אלמני  ואלמנות365 מאות  100בדיקה מפורטת של הכנסות 

, הרשו  במאגרי המידע של המוסד, 2002 1999 על הכנסות מעבודה ומפנסיה בשני  המידע
 מה  הכנסה גדולה 16 שלפחות באחת השני  שבה  קיבלו השלמת הכנסה הייתה ל, העלתה

תשעה מה  לא הצהירו שיש לה  , כאשר הגישו את תביעת  לראשונה. מהסכו  הקובע לגביה 
בעקבות הביקורת . ה  הכנסה קטנה מהסכו  הקובע לגביה ושבעה הצהירו שיש ל, הכנסה כלשהי

לשלושה מה  הוא יצר חוב . הפסיק המוסד את תשלו  תוספת השלמת הכנסה לחמישה מבוטחי 
 . ח" ש122,000 בסכו  כולל של כ

 הוא שיל  2003בספטמבר ( שיל  המוסד לאלמנה אחת השלמת הכנסה 1986מספטמבר , לדוגמה
אול  במאגרי . כמי שאי  לה כל הכנסה חו. מקצבתה, )ח בחודש" ש526לה השלמת הכנסה בס  
, העולות על הסכו  הקובע לגביה,  יש לה הכנסות מעבודה1986כי משנת , המידע של המוסד רשו 

בעקבות הביקורת הפסיק המוסד לשל  לה השלמת . ומאותה שנה היא אינה זכאית להשלמת הכנסה
 . ח" ש85,000ויצר בחשבונה חוב בס  , הכנסה

שהמעקב אחר שינויי  בהכנסת  של אלמני  ואלמנות , המוסד הסביר למשרד מבקר המדינה
על פי הנחיות אג, . המקבלי  השלמת הכנסה מבוסס ברובו על הצהרות שה  מתבקשי  להמציא לו

 ויותר שלה  ילד שטר  50הוא פונה לאלמנות בנות , אחת לשנה, 2001מדצמבר , זקנה ושאירי 
 .ומבקש  להצהיר על הכנסת  ולהמציא לו אישורי  על כ , 18ו מלאו ל

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ì˙Ò Î‰ ¯·„· ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ˙‡ ˙Ó‡Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ , ·Â˜ÚÏÂ
ÂÏ˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó· ÌÈÓÂ˘¯‰ ‰Ò Î‰‰ È Â˙  ˙ÂÚˆÓ‡· ‰· ÌÈÏÁ‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ¯Á‡ . 

על האג, להער  "זו ולפיכ  כי הוא מקבל עמדה , המוסד הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה
על מנת לאתר מקבלי קצבת , במוסד] ע  נתוני  מהמערכת הקיימת[להפגשות שוטפות וקבועות 

עד לביצוע ממשק יבצע האג, הפגשות על . שאירי  ע  השלמת הכנסה שהינ  בעלי הכנסות
 כל אינה מעודכנת להיו  ואי  בה מידע לגבי' רצ,'] שהמערכת[תקופות העבר בלבד כיוו  

   ". רק הקמת מערכת שכר חודשי תפתור את הבעיה ונית  יהיה לקבל ממנה מידע שוט,... ההכנסות
 ל "תשלו  קצבאות זקנה ושאירי  למבוטחי  השוהי  בחו

לא תשול  לו קצבה בעד יותר מששת , ל יותר משישה חודשי "הנמצא בחו,  לחוק324על פי סעי, 
כולה או ,  אול  רשאי המוסד לשל  את הקצבה;החודשי  הראשוני  אלא בהסכמת המוסד

 .לתלויי  בו, מקצתה



 945 המוסד לביטוח לאומי

א  יש להמשי  לשל  קצבת זקנה או , בתדרי  זקנה ושאירי  פורטו הכללי  שעל פיה  יש להחליט
אחד הנתוני  שיש להביא . שאירי  למי שעזב את ישראל ולא שב אליה בתו  שישה חודשי 

א  נכרתו אמנה לביטחו  סוציאלי או הסכ  אחר בעניי  ה, בחשבו  בקבלת ההחלטה בעניי  זה הוא
 . בי  מדינת ישראל ובי  המדינה שבה שוהה המבוטח או השאיר, תשלו  קצבאות

זכאי  לבעד חודש קלנדריאי  לשל  גמלה להבטחת הכנסה , א לחוק הבטחת הכנסה14על פי סעי, 
למעט יוצאי  מ   ( חודשא  שהה מחו. לישראל בכל הימי  שבאותו, לגמלה שיצא את ישראל

והוא היה זכאי לגמלה בעד החודש הקלנדרי  ,נזקק לטיפול רפואי מחו. לישראלכגו  מי ש, הכלל
 .)שקד  לחודש היציאה

אחת לחודש משווה המוסד : ל"בהנחיות אג, זקנה ושאירי  פורטו דרכי המעקב אחר השוהי  בחו
הנאספי  באמצעות ( מרש  האוכלוסי  את הנתוני  על מקבלי קצבאות זקנה ושאירי  ע  נתוני

המוסד מאמת את המידע שהוא מקבל ממשרד הפני  על יציאות מהאר. וכניסות ). ביקורת הגבולות
נרש  , ולא שב אליה בתו  שישה חודשי , א  מקבל קצבת זקנה או שאירי  יצא את האר.. אליה

ובה הוא , בל הקצבהוהמחשב שולח אוטומטית הודעה למק, הדבר בקוב. הנתוני  של האג,
מי שנמצא זכאי לקבל קצבה . ולצר, להצהרתו מסמכי , ל"מתבקש להצהיר א  הוא שוהה בחו

 ". אישור חיי "צרי  להמציא למוסד אחת לשנה , ל"זקנה ושאירי  בהיותו בחו
הוא שולל , א  מתברר למוסד ששיל  קצבה שלא כדי  לאחר פטירתו של מבוטח או הגירתו מהאר.

רוש  ברשומת המבוטח את סכו  החוב שנוצר , ממועד פקיעתה,  של המבוטח למפרעאת זכאותו
ומנסה לגבות את סכומי היתר ששיל  בדר  של עיקול הכספי  מחשבו  הבנק , עקב תשלו  היתר

 . שבו הופקדו הקצבאות
ל "משרד מבקר המדינה בדק א  המוסד ממשי  לשל  קצבאות זקנה או שאירי  לשוהי  בחו

   .אי  לה שאינ  זכ
 ל"תשלו  קצבת זקנה למבוטחי  השוהי  בחו

,  ואיל 1992 מבוטחי  שעלו לאר. מינואר 342  שיל  המוסד קצבת זקנה ל2002  ו2001בשני  
הואיל והמבוטחי  האלה לא השלימו תקופת .  לא שבו אליה2003ועד ינואר , לאחר מכ  יצאו ממנה

 המוסד היה אמור להפסיק לשל  לה  את הקצבה ,ל"המקנה זכאות לקבל קצבת זקנה בחו, אכשרה
 ממבוטחי  אלה שתארי  יציאת  70בדיקת תיקיה  של . שישה חודשי  לאחר יציאת  מהאר.
 :העלתה את הממצאי  האלה, האחרונה מהאר. הוא המוקד  ביותר

שקיבלו ג  ( מה  6 ל.  המבוטחי  האמורי  לא המציאו למוסד את המסמכי  הנדרשי 70  מ43
 מה  שלח המוסד הודעה כשנתיי  עד 13 ל; לא שלח המוסד הודעה כאמור כלל, )מת הכנסההשל

ועל א, שלא נענה ,  מה  שלח המוסד הודעה בזמ 24 ל; שלוש שני  לאחר שיצאו את האר.
 .המשי  לשל  לה  קצבה

 המבוטחי  43  מ39 הפסיק המוסד לשל  את הקצבה ל, בעקבות הערת משרד מבקר המדינה
 73,000 בממוצע כ, ח" מיליוני ש2.85 וחייב את חשבונ  בסכו  כולל של כ,   בשל הגירההאמורי

למבוטח אחר הפסיק המוסד את הקצבה . שבנסיבות הקיימות ספק א  יוכל לגבותו, ח למבוטח"ש
   .  המבוטחי  הנוספי  המשי  המוסד לשל  קצבה לאחר שהופיעו בסני,3 ול, וטר  יצר לו חוב
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 ל"קנה מיוחדת לשוהי  בחותשלו  קצבת ז

הטבות סוציאליות ,  מה חלק או ל,לכלל תושבי המדינה,  רשאי לתתהמוסד,  לחוק9לפי סעי, 
 לאחר התייעצות ע  ועדת העבודה והרווחה וע  ,חוק או לפי חיקוק אחרהשאינ  ניתנות לפי 

 על בודה והרווחה הע שקבע שר,בי  הממשלה או בי  גו, ציבוריו ועל פי הסכ  בינו ת המוסדמועצ
הסכ  בדבר מת  גמלאות ,  נחת  בי  ממשלת ישראל ובי  המוסד1988בדצמבר . דעת הממשלה

  להל  (זקנה ושאירי  מיוחדות לסוגי תושבי  שאינ  זכאי  לקצבאות זקנה ושאירי  מכוח החוק 
 .אוצר המדינה יממ  את תשלו  הקצבאות האמורות, על פי ההסכ ). ההסכ 

שאינו , 1950 י"התש, שעלה לישראל לפי חוק השבות, נה מיוחדת תושב ישראלזכאי לקצבת זק
ואישה שאיננה נשואה ,  שנה65שמלאו לו , 47זכאי לקצבת זקנה מכוח החוק בשל גילו ביו  עלייתו

ובלבד שהכנסת  מעבודה וממקורות ,  שנה60שמלאו לה  , או אישה נשואה החיה בנפרד מבעלה
שיעור קצבת הזקנה המיוחדת הוא כשיעור קצבת . שנקבע בהסכ אחרי  אינה עולה על סכו  

 .הזקנה על פי החוק
אי  לשל  קצבה מיוחדת לזכאי שיצא מהאר. אלא בעד החודש שבו יצא את האר. , על פי ההסכ 

כדי לבדוק את המש  זכאות  של מקבלי קצבאות מיוחדות ומקבלי . והחודש שבתכו, אחריו
ת הנתוני  על מקבלי קצבאות זקנה מיוחדות ע  נתוני מרש  משווה המוסד א, השלמת הכנסה

למקבל קצבה מיוחדת שיצא . המתקבלי  אצלו ממשרד הפני , האוכלוסי  וביקורת הגבולות
ובה , מהאר. ולא שב אליה בתו  חודשיי  שולח המוסד הודעה המופקת מהמחשב באופ  אוטומטי

א  מקבל הקצבה אינו משיב . רתו מסמכי ל ולצר, להצה"הוא מתבקש להצהיר א  הוא שוהה בחו
א  בתו  חודשיי  אי  מקבל הקצבה מגיב . מפסיק המוסד לשל  את הקצבה, על ההודעה האמורה
 . רואה בו המוסד מי שאינו זכאי לקצבה למפרע מהמועד שנקבע, על הפסקת התשלו 

 ובינואר 1974במבר  מקבלי קצבת זקנה מיוחדת יצאו מהאר. מנו513, לפי נתוני ביקורת הגבולות
  מה  91כי , העלתה, 48שנבחרו במדג  שכבות,  מה 159בדיקה של .  עדיי  לא שבו אליה2003

 .  המשי  המוסד לשל  לה  קצבת זקנה מיוחדת2004כי עד יולי , נמצא. לא שבו לאר.) 57% כ(
 . על א, שלא היו זכאי  לקצבאות אלה,  מה  א, שיל  השלמת הכנסה76 ל

È·‰ ˙Â·˜Ú·˙¯Â˜ ,Ï ‰·ˆ˜‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï „ÒÂÓ‰ ˜ÈÒÙ‰-91ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰  .Ï-79 ÔÈ·Ó 
‰-9149Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ·ÂÁ ¯ˆÈ ‡Â‰ -17.1˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)Î-400,000˘ " ‰Ê ÌÂÎÒÓ Á

ÌÈ˜ ·· ÏÂ˜ÈÚ Ï˘ Í¯„· ˙Â·‚Ï „ÒÂÓ‰ ÁÈÏˆ‰ :(Ï-60‡ ‰·Î˘Ó ÌÈÁËÂ·Ó  ' „ÒÂÓ‰ ¯ˆÈ
Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ·ÂÁ-221,000˘ "ÁËÂ·ÓÏ ÚˆÂÓÓ· Á ,ÏÂ-19· ‰·Î˘Ó ÌÈÁËÂ·Ó  ' ·ÂÁ

Î Ï˘ ÌÂÎÒ·-184,000˘ "ÁËÂ·ÓÏ ÚˆÂÓÓ· Á .ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ  Ì‚„Ó ÏÚ ÒÒ·˙‰˘
˙Â·Î˘‰ , ÈÏÂÈ „Ú2004Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ -513 Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ‰˜È„·‰ Ì‚„Ó˘ ÌÈÁËÂ·Ó‰ 

˙Â„ÁÂÈÓ ‰ ˜Ê ˙Â‡·ˆ˜ ,Ì‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ·-40˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á50 . 
 שיל  המוסד קצבת זקנה מיוחדת בתוספת השלמת הכנסה למבוטחת 1986מפברואר : להל  דוגמה

, על פי רישומי ביקורת הגבולות). ח" ש1,863 שולמה לה קצבה בסכו  של 2004ביוני (אחת 

__________________ 
 1944מי שנולד עד יוני , בי  היתר, בביטוח זקנה על פי החוק לא יהיו מבוטחי ,  לחוק240לפי סעי   47

 ואיל+ וביו  1947או מי שנולד ממאי ,  שני 60וביו  שנעשה תושב ישראל לראשונה כבר מלאו לו 
 .  שני 62שנעשה לראשונה תושב ישראל כבר מלאו לו 

של מבוטחי  שתארי+ יציאת  '  משכבה א100%: שיעורי הדגימה שנבחרו במדג  השכבות ה  48
של יתר מקבלי קצבת זקנה מיוחדת '  משכבה ב$16%ו, ) מבוטחי 91(האחרונה הוא המוקד  ביותר 

 ).  מבוטחי 68(1 שנבחרו באופ  אקראי שטר  שבו לאר
 .משו  שהוא ממתי  לקבל מה  תשובה,  המבוטחי  הנותרי  טר  יצר המוסד חוב$12ל 49
 המבוטחי  $12הואיל ואינו כולל את החוב שהמוסד טר  יצר ל, כי האומד  מוטה כלפי מטה, יצוי  50

 .הנותרי 
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בעקבות הערת משרד . 2004 ולא שבה אליה עד יולי 1993מקבלת הקצבה יצאה מהאר. בנובמבר 
. כי מקבלת הקצבה מכרה את ביתה והיגרה לקנדה, רער  המוסד חקירה ובה התבר, מבקר המדינה

בעקבות ממצאי החקירה הפסיק המוסד את תשלו  הקצבה ורש  בחשבונה חוב בסכו  של 
   . ח" ש218,175

 ל "תשלו  קצבת שאירי  לשוהי  בחו
, באמצעות נתוני ביקורת הגבולות שהתקבלו ממשרד הפני , בדיקה שעשה משרד מבקר המדינה

, וא, על פי כ , 2003ולא שבו אליה עד ינואר , 2000 שאירי  יצאו מ  האר. בשנת 51כי , העלתה
, לא שלח המוסד הודעה) 70%( מה  36 ל. קצבת שאירי , 2002  ו2001בשני  , שיל  לה  המוסד

 .ל לא נרש  בקוב. הנתוני  של האג,"משו  שדבר שהיית  בחו
וחייב את ,  המבוטחי  שעלו בבדיקה51  מ3 בעקבות הביקורת הפסיק המוסד לשל  את הקצבה ל

 מבוטחי  אחרי  הפסיק המוסד את תשלו  11 ל. ח" ש177,000 חשבונ  בסכו  כולל של כ
 מבוטחי  נוספי  קבע המוסד שה  11לגבי . הקצבה השוטפת עד לבירור המש  זכאות  לקצבה
אישור " לשנה ועליה  להמציא לו אחת, ל"זכאי  להמשי  לקבל את הקצבה ג  בהיות  בחו

ולכ  לא , או שנכנסו לאר. באמצעות דרכו  זר, יתר המבוטחי  שעלו בבדיקה טר  טופלו". חיי 
 . נרשמה לה  כניסה במרש  האוכלוסי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„Î ı¯‡‰ ˙‡ Â·ÊÚ˘ ‰·ˆ˜ ÈÏ·˜Ó ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï È ÂÈÁ
‰·ˆ˜ Ï·˜Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ,‰Ï Ì·ÈÈÁÏ ˘È Ì‡Â „ÒÂÓÏ ˘È‚" È¯Â˘È‡

ÌÈÈÁ ."È‡-Ô‰Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡˘ ÈÓÏ ˙Â‡·ˆ˜ ÌÂÏ˘˙ ¯˘Ù‡Ï ÏÂÏÚ ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈ˜ . 
 ¯‡Â ÈÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙·2005„ÒÂÓ‰ ÚÈ„Â‰  , ¯˜·Ó ˙˜È„· ˙Â·˜Ú· ÈÎ
ÂÁÏ ÌÈ‡ˆÂÈ ÔÈÈ ÚÏ ·˜ÚÓ Úˆ·˙Ó ‰ È„Ó‰"ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê ˙Â‡·ˆ˜ ÌÈÏ·˜Ó‰ Ï.   

  השימוש במידע המתקבל ממשרד הפני
המשמש , ל"מידע על יציאות של מקבלי קצבה לחו, בי  היתר, המוסד מקבל ממשרד הפני , כאמור

בפסק די  שנית  במאי . אותו לבדיקת זכאות  של מבוטחי  לקצבאות ובה  קצבת זקנה ושאירי 
ובי  אינטרס הציבור לקבל שירות מהיר ויעיל , כי האיזו  הראוי בי  הזכות לפרטיות,  נקבע200451

 . חייב שהגבלות על מסירת המידע לעובדי ציבור ייקבעו בתקנות או בהנחיות מנהליותמ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È ÂÈÁ ‰ÈÏ‡ Â·˘ ‡ÏÂ ı¯‡‰Ó Â‡ˆÈ˘ ÌÈÁËÂ·Ó ÏÚ Ú„ÈÓ‰
ÂÁ· ‰·ˆ˜ ÈÏ·˜Ó ¯Â˙È‡Ï"‰Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡˘ Ï .È‡- ÌÈ‡ˆÂÈ ¯Á‡ ÌÈ·˜ÚÓ‰ ÚÂˆÈ·

ı¯‡‰Ó ,„ÒÂÓ‰ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„ Î ,ÓÂÏ˘˙Ï Ì¯‚ ÁÂÎÓÂ ˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ‰ ˜Ê ˙Â‡·ˆ˜ Ï˘ Ô
ÌÎÒ‰‰ ,Ô‰Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡˘ ÈÓÏ ‰Ò Î‰ ˙ÓÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘Â ÌÈ¯È‡˘ ˙Â‡·ˆ˜ Ï˘ . ÏÈ‡Â‰

ı¯‡‰ ˙‡ Â·ÊÚ˘ ‰·ˆ˜ ÈÏ·˜Ó· ¯·Â„ÓÂ , ¯˙È‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ˙Â·‚Ï ÏÎÂÈ „ÒÂÓ‰ Ì‡ ˜ÙÒ
Ì‰Ï ÌÏÈ˘˘. 

__________________ 
 ).פורס  בתקדי (' Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰ 'È Ù‰ „¯˘ÓÁ‡Â Ì   18070/98 "בג 51
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בות ממצאי כי בעק, 2004המוסד הודיע בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מיולי ומנובמבר 

הוא מתכוו  , וכדי למנוע תשלו  קצבאות למי שאינ  זכאי  לה  עקב יציאה מהאר., הביקורת
במערכת הממוחשבת ייבנה מנגנו  בקרה שיבדוק א  . ל"לשנות את נוהל הטיפול ביוצאי  לחו

 ע  סיו  2005בשנת , וכ . ל"סניפי המוסד טיפלו בדוחות שמסר לה  מטה האג, על יוצאי  לחו
הכולל תהלי  , ל"ייבנה תהלי  אוטומטי לקבלת מידע על שוהי  בחו, תחברות למערכת הכספיתהה

 . של שליחת התראה והפסקה אוטומטית של הקצבה
נקבעה דר  פעולה משותפת על ידי משרד ". "כי בעקבות פסיקת בג, עוד הודיע המוסד בתשובתו

הוחלט לתק  את ... וסד לביטוח לאומיהמשפטי  לגבי כל הגופי  הרלוונטיי  לעתירה וביניה  המ
התקנות הקיימות בנושא העברת מידע ברוח פסק הדי  כ  שיצומצ  היק, המידע הנגיש לעובדי  

לתכלית הנדרשת לצור  העניי  בכל , וכ  מספר  של העובדי  בעלי הגישה למינימו  ההכרחי
   ".מקרה ומקרה

 חלוקת קצבה של מבוטח השוהה במוסד 
וגו, ציבורי ששר , ) מוסד סיעודי להל  (א  זכאי לקצבה נמצא במוסד ,  לחוק307לפי סעי, 

, ) הגו, הציבורי להל  (העבודה והרווחה קבע בצו נושא ביותר ממחצית הוצאות החזקתו בו 
, א  יש לזכאי תלויי  שה  תושבי ישראל; תשול  הקצבה בחלקה לזכאי ובחלקה לגו, הציבורי

יקבע כללי  ותנאי  לחלוקת , באישור ועדת העבודה והרווחה, רהש. ישול  לה  חלק מהקצבה
, ובלבד שלזכאי לקצבה ישול  חלק ממנה, לרבות שיעורי חלוקת הקצבאות לסוגיה , הקצבאות

 דמי  להל   (52 לחוק200כמשמעותה בסעי, ,  מקצבת יחיד מלאה20% שאינו נמו  מסכו  השווה ל
 ). כיס

נקבעו , ) התקנות לחלוקת קצבה להל   (1984 ד"התשמ, )צבהחלוקת קי(בתקנות הביטוח הלאומי 
שעל פיה  יש לחלק את הקצבה בי  הזכאי ובי  הגו, הציבורי המממ  את שהייתו במוסד , הכללי 
 .סיעודי
 ח " מיליו  ש163.5, ח" מיליו  ש158.2  שיל  המוסד לגופי  הציבוריי  כ2003 2001בשני  

  שיל  המוסד לגופי  אלה סכומי  עבור2002  ו2001שני  ב(בהתאמה , ח" מיליו  ש165.3 ו
 ).  מבוטחי 14,100 13,400 כ

משרד מבקר המדינה בדק א  המוסד לביטוח לאומי משל  למבוטחי  השוהי  במוסד סיעודי 
   . ולגופי  הציבוריי  המממני  את שהיית  במוסד הסיעודי את הסכומי  המגיעי  לה 

 רש תשלו  דמי כיס קטני  מהנד
השוהה , כי זכאי לקצבת זקנה או לקצבת שאירי , בי  היתר,  לתקנות לחלוקת קצבה נקבע2בתקנה 

 מסכו  קצבת זקנה 36% יקבל דמי כיס בסכו  השווה ל, במוסד סיעודי ואינו זכאי להשלמת הכנסה
,  מקצבת יחיד מלאה20% יקבל דמי כיס בסכו  השווה ל, מי שזכאי ג  להשלמת הכנסה. בסיסית

__________________ 
 .ח" ש1,886 היה סכומה 2004בפברואר .  מהשכר הממוצע במשק25%שיעור קצבת יחיד מלאה הוא  52
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 היה סכו  דמי הכיס לזכאי 2002בדצמבר ).  קצבת יחיד מלאה להל  ( לחוק 200כהגדרתה בסעי, 
 377וסכו  דמי הכיס לזכאי המקבל השלמת הכנסה היה , ח" ש385  שאינו מקבל השלמת הכנסה 

 ).  דמי כיס מזעריי  להל  (ח "ש
 למבוטח השוהה במוסד א  נשארה יתרה מהקצבה המגיעה,  לתקנות לחלוקת קצבה9על פי תקנה 

, הקצבה המגיעה לב  זוג התלוי במבוטח, דמי ביטוח בריאות, לאחר שנוכו ממנה דמי כיס(סיעודי 
 לתקנות לחלוקת 7 2על פי הכללי  שנקבעו בתקנות , וחלק מהקצבה המגיעה לילד התלוי בו

יטוח לאומי על הגו, הציבורי למסור למוסד לב, לש  כ . תשול  היתרה לגו, הציבורי, )קצבה
או הפסיק , א  נפטר זכאי לקצבה השוהה במוסד סיעודי. בכתב את פרטי השוהה במוסד הסיעודי

 . חייב הגו, הציבורי להודיע על כ  מיד למוסד לביטוח לאומי, לשהות במוסד סיעודי
על פקיד התביעות , כשמתקבל במוסד מידע מגו, ציבורי על שהייתו של זכאי לקצבה במוסד סיעודי

וסד לחשב ולרשו  במערכת הממוחשבת של אג, זקנה ושאירי  את שיעור הקצבה שיש במ
על פקיד התביעות לעדכ  ).  שיעור ההפחתה להל  (להפחית מקצבת הזכאי לטובת הגו, הציבורי 

כגו  זכאות , את שיעור ההפחתה בהתא  לשינויי  במצבו המשפחתי של הזכאי ולמשתני  נוספי 
עדכוני  כאלה אינ  נעשי  (שג  אותו יש לנכות מהקצבה , וב למוסדלהשלמת הכנסה וקיו  ח

 ). באופ  אוטומטי
 11,500  שיל  המוסד לגופי  ציבוריי  עבור שהיית  במוסד סיעודי של כ2002בדצמבר  .1

שיל  המוסד לפחות , במש  חמישה חודשי  רצופי  לפחות, כי עד אותו חודש, נמצא. 53מבוטחי 
)  דמי כיס מופחתי  להל  (טחי  האלה דמי כיס קטני  מדמי הכיס המזעריי  מהמבו) 5% כ (587 ל

  ).ח" ש26,000 כ לא שולמו למבוטחי  אלה כ"בסה(ח בממוצע בחודש " ש40בסכו  של 
ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê Û‚‡ Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜È„· , Ï˘ Ì Â·˘Á·71Ó -587 

˙È‡¯˜‡ Â¯Á· ˘ ÌÈ˙ÁÙÂÓ‰ ÒÈÎ‰ ÈÓ„ ÈÏ·˜Ó ,‰˙ÏÚ‰ ,Ï˘-28Ó -71 ‰Ï‡‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰ 
)Î-39% (Ì˙·ˆ˜ ‰˜ÏÂÁ Â·˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁ‰Ó ÌÈ˙ÁÙÂÓ ÒÈÎ ÈÓ„ „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ . ÏÎÏ

 „Ú „Á‡ ˘„ÂÁ ÌÈ˙ÁÙÂÓ ÒÈÎ ÈÓ„ ÌÏ˘Ï „ÒÂÓ‰ ÏÁ‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ‡ÎÊ‰39 ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ 
‰ Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ‰˜ÏÂÁ˘ . ¯‡Â¯·Ù „Ú2004 ÚÈ‚Ó‰ ÒÈÎ‰ ÈÓ„ ÌÂÎÒ ˙‡ „ÒÂÓ‰ ÔÎ„Ú ‡Ï 

Ï-55Ó -71‡ÎÊ‰  ÌÈ)Î-77% ( Í˘Ó·13-153 ÌÈ˘„ÂÁ )Î-12‰ ˘ ( , ÚˆÂÓÓ·52ÌÈ˘„ÂÁ  .
Î ÁËÂ·ÓÏ ÚˆÂÓÓ· Ì‰Ï ÂÓÏÂ˘ Ì‰Ï˘ ÒÈÎ‰ ÈÓ„ Â Î„ÂÚ ‡Ï ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ÏÎ·-6,000 

˘"ÚÈ‚Ó‰Ó ˙ÂÁÙ Á . ÂÚÈ‚‰˘ ÒÈÎ‰ ÈÓ„ Â Î„ÂÚ˘ Ì„Â˜ „ÂÚ Â¯ËÙ  Ì‰Ó ‰Ú·¯‡ ˙ÂÁÙÏ
Ì‰Ï .ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , ¯‡Â¯·Ù „Ú2004Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ -587ÌÈÁËÂ·Ó‰  , Ì‚„Ó˘

Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ‰˜È„·‰ ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ· Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ˙Â Ë˜ ˙Â‡·ˆ˜-2.9˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . 
בשל טעות בחישוב שיעור ההפחתה במועד חלוקת , בי  היתר, תשלו  דמי כיס מופחתי  נגר 

עדכו  שיעור ההפחתה על פי השינויי  שחלו בקצבה  או בשל אי, הקצבה בפע  הראשונה
 .או שינוי מצב משפחתי, כגו  שינוי בזכאות להשלמת הכנסה, הובמרכיבי

‰ È„Ó‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ‰Â˘‰ Ï˘ ˙È˘È‡‰ Ì˙ÁÂÂ¯Ï Â„ÚÂ  ÒÈÎ‰ ÈÓ„ ,
‰¯·Á· ¯˙ÂÈ· ˙ÂÚÈ‚Ù‰Â ‰Ò Î‰‰ ˙ÂËÂÚÓ ˙ÂˆÂ·˜‰ ÌÚ ÌÈ Ó ‰ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ,‡ ÂÏ·˜È Ì‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î Â˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ „ÒÂÓ‰ ÏÚ ÒÈÎ‰ ÈÓ„ ‡ÂÏÓ ˙
Ì˙Ú· Ì‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ . Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ÌÈ Ë˜ ÒÈÎ ÈÓ„ ÂÏ·È˜˘ ‰·ˆ˜‰ ÈÏ·˜Ó ˙‡ ¯˙‡Ï ÂÈÏÚ
ÌÈ˘¯Ù‰ Ì‰Ï ÌÏ˘ÏÂ. 
__________________ 

 . ה  נמנו רק פע  אחת, שהו במוסד סיעודי) המבוטח וב  זוגו התלוי בו(א  שני בני זוג  53
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הוא מעדכ  את , כאשר המוסד מאתר מבוטחי  ששיל  לה  דמי כיס קטני  מהמגיע לה  .2

שר מבוטח כא(ומחייב את הגו, הציבורי בסכו  ההפרשי  , משל  לה  הפרשי , זכאות  למפרע
סכו  ההפרשי  ). מקבל הגו, הציבורי סכו  גדול מהמגיע לו, מקבל דמי כיס קטני  מהמגיע לו

במצב כזה . ואילו החיוב של הגו, הציבורי אינו נרש  בו, המשולמי  למבוטח נרשמי  במחשב
מהו סכו  , על גבי מזכר, מודיע פקיד התביעות למטה אג, זקנה ושאירי  שבמשרד הראשי

ומנכי  ס  כל , במטה האג, מסכמי  את הסכומי  הנקובי  במזכרי .   ששיל  למבוטחההפרשי
 .ההפרשי  מהסכומי  הרשומי  במערכת הממוחשבת לטובת הגופי  הציבוריי 

 2.5 ח ו" מיליו  ש2  שיל  המוסד למבוטחי  הפרשי  של דמי כיס בס  כ2002  ו2001בשני  
 . הציבוריי  בתשלומ וחייב את הגופי  , בהתאמה, ח"מיליו  ש

 המבוטחי  שעלו במדג  דמי הכיס המופחתי  לא שיל  המוסד 71 שלארבעה מ, אול  נמצא
א, שהוא עדכ  את דמי הכיס , הפרשי  עבור החודשי  שבה  קיבלו דמי כיס קטני  מהמגיע לה 

 ואי ,  מבוטחי  לא נרש  במזכר12 כי סכו  ההפרשי  ששולמו לשלושה מ, עוד נמצא. שלה 
 .לדעת א  הוא נוכה מהסכומי  שנרשמו לטובת הגופי  הציבוריי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ·ÂÈÁ‰ ÏÂ‰È  ,ÌÈ¯ÎÊÓ· ÌÓÂ˘È¯Â È „È ·Â˘ÈÁ ˙ÂÚˆÓ‡· , Â È‡
ÔÈ˜˙ ÈÙÒÎ ÏÂ‰È  ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ . ¯˘Ù‡ÓÂ ·ÂÈÁ‰ ÈÓÂÎÒ ÏÚ ‰¯˜· ¯˘Ù‡Ó Â È‡ ¯·„‰

 ÌÈÏÂÙÎ ÌÈÓÂÏ˘˙-Â·Èˆ‰ ÛÂ‚Ï ÌÚÙÂ È‡ÎÊÏ ÌÚÙ È¯. 
גמלה המשולמת במועד תשלו  שחל לאחר שחל, , לחוק) ג( ו) ב(א 297כי על פי סעי, , יצוי  עוד

, )על פי הכללי  שנקבעו בחוק(תעודכ  בשיעור עליית המדד , חודש קלנדרי מלא מהחודש לתשלו 
הואיל ובמצב החוקי הקיי  אי  . 1961 א"התשכ, א  לא יחול עליה חוק פסיקת ריבית והצמדה

השוהי  במוסד סיעודי אינ  מפוצי  על מלוא , וסד משל  ריבית על הפרשי  המגיעי  לזכאי המ
   .ההפסד שנגר  לה  עקב טעויות שנפלו בחלוקת קצבת 

 תשלו  דמי כיס גדולי  מהמגיע
. סכו  גדול מדמי הכיס המרביי ,  אלמני  שקצבת  חולקה199  שיל  המוסד לכ2002בדצמבר 

 : האלמני  העלתה את הממצאי  האלה199  מ109י המידע של המוסד לגבי בדיקה מדגמית במאגר
1.  ¯·Óˆ„Ó2002 ¯‡Â¯·Ù „ÚÂ 2004 , „ÚÂ „Á‡ ˘„ÂÁ Í˘Ó·14ÌÈ˘„ÂÁ  , „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘
Ï-79) Î-72% ( Â È‡˘ ÁËÂ·ÓÏ ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÒÈÎ‰ ÈÓ„Ó ÌÈÏÂ„‚ ÒÈÎ ÈÓ„ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ÓÏ‡‰Ó

 ‰Ò Î‰ ˙ÓÏ˘‰ Ï·˜Ó)385˘ " ¯·Óˆ„· Á2002 .( ÓÏ‡‰ ÌÈÏÂ„‚ ÒÈÎ ÈÓ„ ÂÏ·È˜ ‰Ï‡‰ ÌÈ
Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ÚÈ‚Ó‰Ó-4,000˘ "ÔÓÏ‡Ï ÚˆÂÓÓ· Á .ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , ¯‡Â¯·Ù „Ú

2004Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ -199ÌÈÁËÂ·Ó‰  ,Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ‰˜È„·‰ Ì‚„Ó˘ , ÌÈÏÂ„‚ ÒÈÎ ÈÓ„
Î Ï˘ ÌÂÎÒ· Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó-560,000˘ "Á. 

הוא אינו מנכה מדמי ,  כיס גדולי  מהמגיע לוכי כאשר מתברר למוסד כי שיל  למבוטח דמי, יצוי 
וכ  ג  אינו משל  לגופי  הציבוריי  , הכיס המשולמי  למבוטח את סכומי היתר ששיל  לו

 . הפרשי  למפרע
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2. ‡ˆÓ  „ÂÚ ,Ï ÌÏÈ˘˘ ‰·ˆ˜‰Ó ‰ÎÈ  „ÒÂÓ‰ ÈÎ-30) Î-28% (Ó-109 ÌÈ ÓÏ‡‰ 
Â‰˘˘ ‚ÂÊ È · ¯Â·Ú ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ˙·ÂËÏ ÌÈÓÂÎÒ ÌÈ¯ÂÓ‡‰È„ÂÚÈÒ „ÒÂÓ· Ì˙¯ÈËÙ „Ú  .

¯¯·˙‰ ,Â¯ËÙ ˘ È¯Á‡ Ì‚ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚Ï Ì¯Â·Ú ÌÏ˘Ï ÍÈ˘Ó‰ „ÒÂÓ‰ ÈÎ . ¯‡Â¯·Ù „Ú
2004ÌÈ ÓÏ‡ Ì˙Â‡Ó ‰Ú·˘ Ï˘ ‚ÂÊ‰ È · ¯Â·Ú ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ÌÏ˘Ï „ÒÂÓ‰ ÍÈ˘Ó‰  ,

 Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó·15-90ÌÈ˘„ÂÁ  ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ-12,000˘ " ÚˆÂÓÓ· Á) ÌÂÎÒ‰ ÈÙÏ
 ¯·Óˆ„·2002 .(Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ‰ Ë˜ ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜ ÌÈ ÓÏ‡‰ ˙Ú·˘ ÂÏ·È˜ ÍÎ ·˜Ú . 

 89במש  , 2004עד פברואר , החודש שבו נפטרה בת זוגו של מבוטח, 1996מספטמבר , לדוגמה
ח בחודש עבור בת הזוג " ש215ושיל  לגו, הציבורי , ניכה המוסד מקצבתו של המבוטח, חודשי 
והעביר לגו, הציבורי סכו  ,  מקצבתו של האלמ במש  אותו פרק זמ  ניכה המוסד. שנפטרה

 ).2002לפי הסכו  ששול  לגו, הציבורי בדצמבר (ח " ש19,100 מצטבר של כ
ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , ¯‡Â¯·Ù „Ú2004Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ -199ÌÈ ÓÏ‡‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰  ,

Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ‰˜È„·‰ Ì‚„Ó˘ ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ÚÈ‚Ó‰Ó ‰ Ë˜ ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜-150,000˘ " Á. 
כי עוד לפני מועד הביקורת איתר המוסד את הניכוי השגוי מקצבת  , רד מבקר המדינה העלהמש
). לאחד מה  שולמו בחודש שבו נפטר(ושיל  לה  הפרשי  ,  האלמני  האמורי 30  מ23של 
ח מהסכומי  " ש385 עד 100 כי לשישה מהמבוטחי  האלה שולמו הפרשי  קטני  בכ, יצוי 

ולא כלל בה  את , סד שיל  לה  הפרשי  בסכו  נומינלי ובלי הצמדהמשו  שהמו, שהגיעו לה 
   .או את התשלו  בחודש שבו חושבו, התשלו  עבור חודש הפטירה

 תשלו  דמי כיס למבוטחי  שיש לה  ב  זוג התלוי בה  
תשול  לו נוס, על קצבתו , זכאי לקצבת זקנה שיש לו ב  זוג התלוי בו,  לחוק244לפי סעי, , כאמור

 . בסכו  השווה למחצית קצבת הזקנה המגיעה לו, וספת עבור ב  זוגות
א  )  א:  (כדלקמ ,  לתקנות לחלוקת קצבה נקבע האופ  שבו יש לחלק את הקצבה3בתקנה 

ולב  זוגו התלוי בו יש , יש לשל  לו דמי כיס כמפורט לעיל, המבוטח עצמו שוהה במוסד סיעודי
א  הוא זכאי (או קצבת יחיד מלאה , )אי להשלמת הכנסהא  אינו זכ(לשל  קצבת זקנה בסיסית 

 . יש לשל  לכל אחד מה  דמי כיס, א  שני בני הזוג שוהי  במוסד סיעודי)   ב(;   )להשלמת הכנסה
לאחר שניכה ממנה את הקצבה של ב  , רק א  נשארה יתרה מהקצבה, המוסד משל  לגו, הציבורי

 ג   וא  קיי  חוב של המבוטח למוסד , יטוח הבריאותאת דמי הכיס של המבוטח ואת דמי ב, הזוג
 .את סכו  החוב

א  ב  הזוג התלוי במבוטח שוהה במוסד , 2003שהייתה בתוק, עד מרס , על פי הוראת המוסד
המוסד . והמבוטח יקבל את הקצבה המגיעה לו בלי תוספת תלויי , ישולמו לו דמי כיס, סיעודי

הואיל וחלוקת הקצבה בדר  , חליט לבטל את ההוראה הזאתשהוא ה, הסביר למשרד מבקר המדינה
 הוא דוחה בקשות של הגופי  2003ממרס . שנקבעה אינה מעוגנת בתקנות לחלוקת קצבה

ואול  א  הוגשה הבקשה לחלוקת קצבה לפני פקיעת , הציבוריי  לחלק קצבה בנסיבות כאלה
 . יהימשי  המוסד לחלק את הקצבה על פ, תוקפה של ההוראה האמורה

הואיל .  מבוטחי  שהיה לה  ב  זוג התלוי בה 636  חילק המוסד את קצבת  של כ2002בדצמבר 
, )ב  זוגו או שניה , המבוטח(ובמערכת הממוחשבת לא רשו  מי מבני הזוג שוהה במוסד סיעודי 



 ב55דוח שנתי  952
כי באותו חודש שהו במוסד סיעודי חמישה , התברר.  תיקי מבוטחי 18 נבדקו המסמכי  ב

 . עשרה בני זוג של מבוטחי  ושלושה זוגות,מבוטחי 
‡ˆÓ  , Ï˘ ‰·ˆ˜‰ ÈÎ14Ó -18 ÁËÂ·Ó‰ ÔÈ· ˘¯„ Î ‰˜ÏÂÁ ‡Ï Â˜„·  Ì‰È˜È˙˘ ÌÈÁËÂ·Ó‰ 

È¯Â·Èˆ‰ ÛÂ‚Ï .ÍÎ ·˜Ú , Í˘Ó· Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ÌÈ Ë˜ ÒÈÎ ÈÓ„ ÂÓÏÂ˘ ÌÈÁËÂ·Ó ‰˘È˘Ï 
18-85Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ÌÈ˘„ÂÁ -92,000˘ "Á ,Î ÚˆÂÓÓ·-15,000˘ "ÁËÂ·ÓÏ Á ,

 ÚÈ‚Ó‰Ó ÌÈÏÂ„‚ ÒÈÎ ÈÓ„ ÂÓÏÂ˘ ÌÈÁËÂ·Ó ‰ ÂÓ˘ÏÂ)ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ( , Í˘Ó·
13-110Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ÌÈ˘„ÂÁ -84,000˘ "Á ,Î ÚˆÂÓÓ·Â-10,000˘ "Á .   

 תשלומי  למבוטח השוהה במוסד ולב  זוגו המקבל 
 קצבת זקנה בזכות עצמו

ב  ,  שוהה במוסד סיעודי זכאי לקצבת זקנהשא , בי  היתר,  לתקנות לחלוקת קצבה נקבע4בתקנה 
וההכנסות של שני בני הזוג , )למעט קצבת ילדי (זוגו שאינו נמצא במוסד זכאי לקצבה בזכות עצמו 

ישלי  המוסד לביטוח לאומי את , 54)2002ח בדצמבר " ש2,829(אינ  עולות על סכו  קצבה זוגית 
 ).  ההשלמה להל  ) (2002ח בדצמבר "ש 1,886(קצבתו של ב  הזוג לסכו  קצבת יחיד מלאה 

 מבוטחי  שב  זוג  קיבל קצבת זקנה 560  שיל  המוסד לגופי  ציבוריי  עבור כ2002בדצמבר 
 מה  ולבני זוג  86 בדיקה מדגמית של הסכומי  ששיל  המוסד באותו חודש ל. בזכות עצמו

 :העלתה ממצאי  אלה
Ï-6) Î-7% (Ó-86‚ÂÊ‰ È ·  ,Â˙Â‡· „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘˘„ÂÁ  ,Ì˙·ˆ˜ ˙ÓÏ˘‰ Ì˘Ï , ÌÂÎÒ

· ÏÂ„‚‰-244˘ " ÌÏ˘Ï ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ÌÂÎÒ‰Ó ÚˆÂÓÓ· Á)‰Ò·" ˘„ÂÁ Â˙Â‡· Ì‰Ï ÂÓÏÂ˘ Î
1,466˘ "Á .(Ó ÛÒÂ  ‚ÂÊ-86‰ÓÏ˘‰Ï È‡ÎÊ ‰È‰ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â‚ÂÊ‰  , ‰ÏÂ„‚ ‰Ò Î‰ Ï˘·

‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ˙È·¯Ó‰ ‰Ò Î‰‰Ó ,Î ÂÏ ÂÓÏÂ˘ Í‡-687˘ "ÚÈ‚Ó‰Ó ¯˙ÂÈ ˘„ÂÁ· Á . ÈÙ ÏÚ
„ÓÂ‡ÈËÒÈËËÒ Ô , ¯‡Â¯·Ù „Ú2004Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘ -560 ‰˜È„·‰ Ì‚„Ó˘ ÌÈÁËÂ·Ó‰ 

Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ· Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â‡·ˆ˜-14,000˘ "Á . 
המערכת הממוחשבת מאוד מיושנת "כי , בעניי  הליקויי  בחלוקת הקצבה הודיע המוסד בתשובתו

. ושא שיעור דמי כיס למאושפזי  במוסדותואינה תומכת בתהלי  קבלת החלטה בנ)  שנה30 בת כ(
, כדי לשפר את תפקוד המערכת פיתח המוסד תוכנה; "כל החישובי  בנושא זה הינ  ידניי 

; המסייעת לפקיד התביעות לחלק את הקצבה על מרכיביה השוני  בי  המבוטח ובי  הגו, הציבורי
ינויי  במרכיבי הזכאות ועל בעקבות ממצאי הביקורת הוא שכלל ג  את הבקרות הממוחשבות על ש

באפריל , כי על פי תכנית העבודה שהכי , עוד הודיע המוסד בתשובתו. פטירות של ב  או בת זוג
ממועד ;  תחובר המערכת הממוחשבת של אג, זקנה ושאירי  למערכת הכספית של המוסד2005

 לחלוקת  לתקנות4למעט החלטות על פי תקנה , ההתחברות תיעשה חלוקת הקצבה אוטומטית
 הוסי, 2005בתשובתו מינואר . לעניי  זה הוא יפתח תוכנת עזר שתתמו  בקבלת החלטה; קצבה
כי ע  החיבור למערכת הכספית החישובי  הידניי  של תשלו  למפרע וחיובי  לגופי  , המוסד

 .הציבוריי  ייעשו באופ  אוטומטי
__________________ 

 . הכנסה לחוק הבטחת$12 ו9$10 הכנסה המחושבת לפי סעיפי  $" הכנסה"בתקנה זו  54
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✯  
 ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ‰Â˘‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÔÈ· ‰·ˆ˜‰ ˙˜ÂÏÁ· ˙ÂÈÂÚË Ï˘· ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ·Â ÌÈÈ„ÂÚÈÒ

‰Ï‡‰ ˙Â„ÒÂÓ· Ì˙ÈÈ‰˘ ˙‡ ÌÈ ÓÓÓ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ , ÌÈ Ë˜ ÒÈÎ ÈÓ„ ÌÈÁËÂ·Ó‰ ˙ˆ˜Ó ÂÏ·È˜
Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ÌÈÏÂ„‚ ÒÈÎ ÈÓ„ Ì˙ˆ˜ÓÂ ÚÈ‚Ó‰Ó . 

 ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈƒ„»̃¿ÙƒÓÂ ÌÈÈ‡¯˜‡ ÌÈÓ‚„Ó ÏÚ ÒÒ·˙‰˘ ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ
ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ , ¯‡Â¯·Ù „Ú2004ÎÊ‰Ó ˜ÏÁÏ ÂÓÏÂ˘  Â‰˘˘ ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê ˙Â‡·ˆ˜Ï ÌÈ‡

Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ÚÈ‚Ó‰Ó ÌÈ Ë˜ ˙Â‡·ˆ˜ Â‡ ÒÈÎ ÈÓ„ È„ÂÚÈÒ „ÒÂÓ·-3.1˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,
Î Ì˙ˆ˜ÓÏÂ-658,000˘ "Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ¯˙ÂÈ Á . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Â·Ú Ú¯ÙÓÏ ‰·ˆ˜ ÌÏ˘Ï Ô˙È  ‡Ï ÌÈÈ˜‰ È˜ÂÁ‰ ·ˆÓ·Â ÏÈ‡Â‰
Ó ¯˙ÂÈ-12ÌÈ˘„ÂÁ  ,ÁÈË·È „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙‡ ÂÏ·˜È È„ÂÚÈÒ „ÒÂÓ· ÌÈ‰Â˘‰ ÌÈ‡ÎÊ˘ 

Ì‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÒÈÎ‰ ÈÓ„ ,‚ÂÊ Ô· Ï˘ Â˙¯ÈËÙ ÌÚ ÈÎÂ ,È„ÂÚÈÒ „ÒÂÓ· ‰‰Â˘‰ , ˜ÒÙÂÈ
È¯Â·Èˆ‰ ÛÂ‚Ï Â¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰.   

 פעמיי  תשלומי  חד
בהתקיי  התנאי  . הוא משל  לו הפרשי , כאשר המוסד קובע זכאות של תובע לקצבה למפרע

מענק המשול  לאלמ  או אלמנה , מוסד לשאירי  מענקי  שוני  כגו משל  ה, המפורטי  בחוק
 ).פעמיי   תשלומי  חד להל  (שזכאות  לקצבה פקעה עקב נישואי  

 177,000 כ, נוס, על קצבאות הזקנה והשאירי  השוטפות,  שיל  המוסד2002  ו2001בשני  
 השנתי ששיל  אג, זקנה  מהסכו 2.5% כ(ח " מיליו  ש753 בסכו  של כ, תשלומי  חד פעמיי 

פעמיי  ששיל  המוסד   התשלומי  החד177,000  מכ2,913). ושאירי  למבוטחי  באות  שני 
 מה  היו 2,745: ח לפחות כל אחד" ש30,000לזכאי  לקצבאות זקנה ושאירי  היו בסכו  של 

 מה  168 ו, )פעמיי  הגדולי   התשלומי  החד להל  (ח " ש80,000  עד כ30,000 בסכו  של כ
פעמיי  הגדולי    התשלומי  החד להל  (ובכלל , ח" ש196,000ח עד " ש80,000 היו בסכו  של מ

 ). מאוד
 168  מ127 ו) 4% כ(פעמיי  הגדולי    התשלומי  החד2,745  מ99בדיקה מדגמית של 

כי הסיבות , העלתה, שנבחרו בבחירה אקראית, )76% כ(התשלומי  החד פעמיי  הגדולי  מאוד 
 :שלומי  אלה היולת
שולמו למבוטחי  שהגישו תביעה ) 67% כ(פעמיי  הגדולי    התשלומי  החד99  מ66 . 1

שולמו ) 20% כ( מהתשלומי  האלה 20; באיחור של שנה ויותר לאחר המועד שבו נוצרה זכאות 
 מהתשלומי  10; )עקב נישואי  למשל(משו  שזכאות המבוטחי  פקעה , למבוטחי  כמענקי 

 חודשי  שבה  שיל  המוסד למבוטחי  133  עד כ33 היו הפרשי  למפרע עבור כ) 10% כ(האלה 
, תוספת תלויי , תוספת ותק, משו  שלא שולמו לה  תוספות כגו (קצבה קטנה מהמגיע לה  
שולמו בגלל סיבות ) 3% כ(פעמיי  הגדולי    מהתשלומי  החד3; )השלמת הכנסה ודמי מחיה

או תשלו  הפרשי  למבוטחי  ,  של החלטה בעניי  מעמדו של התובעכגו  שינוי למפרע, אחרות
 .שהגישו תביעה באיחור של פרק זמ  קט  משנה
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שולמו למבוטחי  שהגישו ) 87% כ(פעמיי  הגדולי  מאוד   התשלומי  החד127  מ110 . 2

 כ( מהתשלומי  האלה 8; תביעה באיחור של יותר משנה לאחר המועד שבו נוצרה זכאות  לקצבה
שבה שיל  המוסד למבוטחי  קצבה )  חודשי 255  עד כ109 כ(היו הפרשי  עבור תקופה ) 6%

, תוספת דחיית פרישה, תוספת ותק, משו  שלא שיל  לה  תוספות כגו (קטנה מהמגיע לה  
א, שהוגשה לו תביעה , או שלא שיל  לה  קצבה, )השלמת הכנסה ודמי מחיה, תוספת תלויי 

שולמו בגלל ) 5% כ( התשלומי  7כל יתר . שולמו בטעות) 2% כ(האלה  מהתשלומי  2; במועד
   . כגו  שינוי החלטת המוסד בעקבות פסק די , סיבות אחרות

 פעמיי  גדולי  מהנדרש תשלומי  חד
  התשלומי  99  תשלו  אחד מ פעמיי  היו בסכו  גדול מהנדרש   תשלומי  חד13כי , נמצא
  ) 9% כ(פעמיי  הגדולי  מאוד   מהתשלומי  החד127  מ12 ו) 1% כ(פעמיי  הגדולי   החד

 : כפי שיפורט להל 
 קצבאות חודשיות 36 מענק שאירי  השווה ל, משל  המוסד,  לחוק255על פי סעי, , כאמור .1

אלמ  שהכנסתו גדולה מההכנסה המרבית וילד (לאלמ  שפקעה זכאותו לקצבה שלא עקב נישואי  
 "). ילד"שהיה עמו שאינו עוד בגדר 

. פעמיי  הגדולי  הוא מענק שאירי  שהמוסד שיל  פעמיי   התשלומי  החד99 תשלו  אחד מ
 .ח" ש46,000 בסכו  של כ, עקב כ  קיבל השאיר מענק שאירי  שלא הגיע לה 

יבח  אפשרות לביצוע מיידי של בדיקה לוגית אשר תמנע תשלו  מענק "כי , בתשובתו הודיע המוסד
הכללית של [למערכת הכספית ] של קוב. הנתוני  של האג,[לקראת ההתחברות ... יותר מפע  אחת

 ". לא יתאפשר תשלו  של יותר ממענק אחד2005באמצע ] המוסד
 התשלומי  האלה 127  מ66כי , פעמיי  הגדולי  מאוד עולה מבדיקת מדג  התשלומי  החד .2

, ה או בתקופת הגיל המוחלטשולמו למבוטחי  שהגישו תביעה לקצבת זקנה בתקופת הגיל המותנ
. שבו ה  היו בגיל המותנה, וזכאות  לקצבה נקבעה למפרע עבור פרק זמ  של שנה עד ארבע שני 

היה בידי המוסד לאמת את הצהרות התובעי  בדבר , הואיל וקביעת הזכאות לקצבה נעשתה למפרע
המתקבל , )ו מעסקמעבודה או ממשלח יד א(הכנסת  באותו פרק זמ  באמצעות מידע על הכנסות 

 . אצלו באופ  שוט, מרשות המסי  ונרש  בקובצי המוסד
 Ï˘ ‰˜È„·62Ó -66‰˙ÏÚ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰  , Ï˘ ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ·˜ „ÚÂÓ· ÈÎ11Ì‰Ó  

)Î-17% (Ú„ÈÓ „ÒÂÓ· ‰È‰ , Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· ÂÈÙÏ12-42 ÏÈ‚· ÂÈ‰ Â·˘ ÌÈ˘„ÂÁ 
˙È·¯Ó‰ ‰Ò Î‰‰Ó ‰ÏÂ„‚ ‰Ò Î‰ Ì‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰ ˙ÂÓ‰ ,ÏÂ ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ ‡Ï ÍÎÈÙ

ÌÈ˘„ÂÁ Ì˙Â‡· .Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ˘¯Ù‰ „ÒÂÓ‰ Ì‰Ï ÌÏÈ˘ ÍÎ ·˜Ú , ÚˆÂÓÓ ÌÂÎÒ·
Î Ï˘-31,500˘ "Á . 

לא היה בידי  "2004כי עד שנת , 2004המוסד הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
, ]במוסד[ג  א  המידע היה קיי  ... פקיד התביעות מידע על גובה ההכנסות של תובע קצבת זקנה

, כי כיו , עוד הודיע המוסד בתשובתו. לפקיד התביעות באג, זקנה ושאירי " הוא לא היה זמי 
בעקבות שיפורי  במערכת הממוחשבת יכול פקיד התביעות לקבל מידע על הכנסות של מבוטחי  

 . התובעי  קצבה
 203מאוד שיל  המוסד בטעות עבור פעמיי  הגדולי    התשלומי  החד127 תשלו  אחד מ .3

 עקב כ  שולמו למבוטחת .  חודשי  כקבוע בחוק באותה עת48חודשי  למפרע במקו  עבור 
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א  , עוד לפני מועד הביקורת איתר המוסד את תשלו  היתר. ח יותר מהמגיע לה" ש50,000 כ
קצבתה של  מסכו  החוב באמצעות ניכוי חודשי מ11% ולגבות כ, החליט לוותר על מרביתו

 .  הוא טר  החל לנכות את החוב2004עד אוקטובר . המבוטחת
כי כיו  אי  המערכת הממוכנת מאפשרת תשלו  למפרע עבור יותר משנה , בתשובתו הודיע המוסד

 ).2003כקבוע בחוק מיולי (
ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÍÂ˙Ó Á˜Ï ˘ Ì‚„Ó‰ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰2,913 ÌÈÓÂÏ˘˙  

„Á-ÌÈÈÓÚÙ ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ· Ì‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ÌÈ˜ ÚÓÂ ÌÈ˘¯Ù‰ ÌÈÁËÂ·ÓÏ „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘-1.8 
˘ ÔÂÈÏÈÓ"Á.   

 פעמיי  קטני  מהנדרש תשלומי  חד
פעמיי    התשלומי  החד99  תשלו  אחד מ  תשלומי  היו בסכו  קט  מהנדרש 3כי , נמצא

 :הל  כפי שיפורט ל ) 2% כ( מהתשלומי  הגדולי  מאוד 127  מ2 ו, )1% כ(הגדולי  
, המגביל את פרק הזמ  שעבורו נית  לקבוע זכאות למפרע,  לחוק296על א, הוראת סעי,  .1

שא  לא שולמה לזכאי  לקצבאות זקנה ושאירי  תוספת , בהוראות אג, זקנה ושאירי  נאמר
יש לקבוע את זכאות  , ובה בעת שולמה לה  קצבת ילדי  עבור אותו ילד, שהגיעה לה  עבור ילד

 .מורה למפרע עבור פרק הזמ  שבו שולמה לה  קצבת הילדי לתוספת הא
 התשלומי  127 ואחד מ, פעמיי  הגדולי   התשלומי  החד99 אחד מ(כי שני תשלומי  , נמצא

ח התשלו  " ש93,000 ובכ, ח התשלו  הראשו " ש35,400 בכ(היו קטני  מהנדרש ) הגדולי  מאוד
ששולמה עבורו קצבת , טחי  תוספת בעבור ילדמשו  שהמוסד לא שיל  לשאירי  של מבו, )השני

 .ילדי  במש  מלוא תקופת הזכאות
א, ,  לא שיל  המוסד לאלמנה תוספת בקצבת השאירי  עבור ילד2002עד אוקטובר , לדוגמה

שיל  לאלמנה הפרשי  עבור ארבע , משאיתר המוסד את הטעות. ששיל  לה קצבת ילדי  עבורו
.  האמורות היה עליו לשל  הפרשי  עבור כשמונה שני  למפרעא, שעל פי ההוראות, שני  למפרע

 שיל  המוסד לאלמנה הפרשי  בסכו  של ,  בעקבות הערת משרד מבקר המדינה2004ביוני 
 .ח" ש35,400 כ

ה  אינ  , אי  המוסד משל  ריבית על הפרשי  המגיעי  לזכאי , הואיל ובמצב החוקי הקיי 
 .קב טעויות שנפלו בחישוב קצבת מפוצי  על מלוא ההפסד שנגר  לה  ע

תוספת עבור ילד יש לשל  , ל גמלאות"כי על פי ההנחיות של סמנכ, בתשובתו הודיע המוסד
יוציא "וכי אג, זקנה ושאירי  , א  המידע על הילד היה רשו  באחד מקובצי המוסד, למפרע

 ".הוראות נוספות לצור  רענו 
משו  , ח מהמגיע" ש12,800 ד היה קט  בכ התשלומי  הגדולי  מאו127 תשלו  אחד מ .2

לא קבע המוסד את זכאותה ממועד , שעל א, שהמבוטחת הגישה תביעה לקצבת זקנה במועד
 . אלא ממועד מאוחר יותר, תחילת הזכאות

ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÍÂ˙Ó Á˜Ï ˘ Ì‚„Ó‰ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰2,913 ÌÈÓÂÏ˘˙  
„Á-ÌÈÈÓÚÙ , ÌÈÁËÂ·ÓÏ „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ˘¯„ ‰Ó ÌÈ Ë˜ ÌÈ˘¯Ù‰-1.1 ÔÂÈÏÈÓ 
˘"Á. 



 ב55דוח שנתי  956
 מימוש הזכאות לקצבת זקנה  אי
 התשלומי  הגדולי  מאוד 168  מ18 פעמיי  הגדולי  ו  התשלומי  החד99  מ7כי , נמצא .1

שולמו למבוטחי  שהגישו למוסד תביעה לקצבת זקנה יותר מארבע שני  לאחר שהגיעו לגיל 
אילו הגישו את תביעת  , סכומי  קטני  מהסכו  שהיו אמורי  לקבלולכ  שולמו לה  , המוחלט
מבוטחי  אלו לא יכלו לממש את מלוא זכאות  לקצבת זקנה עבור פרק זמ  של כשנה עד . במועד

 . שנה20 כ
 פעמיי  גדולי  לא מימשו את זכאות  בסכו  של  שבעת המבוטחי  שקיבלו תשלומי  חד

 המבוטחי  שקיבלו את 18).  בלי תוספת ותק2003קצבה ביוני לפי ער  ה(ח בממוצע " ש50,000 כ
ח " ש117,000 פעמיי  הגדולי  מאוד לא מימשו את זכאות  בסכו  של כ התשלומי  החד

 ).  בלי תוספת ותק2003לפי ער  הקצבה ביוני (בממוצע 
ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÍÂ˙Ó Á˜Ï ˘ Ì‚„Ó ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰2,913 ÌÈÓÂÏ˘˙  

„Á-ÌÈÈÓÚÙ ,Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ Â˘ÓÈÓ ‡Ï ÌÈÁËÂ·Ó-12.6˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á
)‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï ÌÈÁËÂ·Ó Ï˘ ˙Â‡ÎÊ‰ ˘ÂÓÈÓ ‡˘Â · ˜¯Ù· Â‡¯ ‰Ê ÔÈÈ Ú·.( 

תהיה זכאית לקצבת זקנה ג  א  שה מבוטחת יאכי בתנאי  מסוימי  ,  לחוק נקבע246בסעי,  .2
 . או שב  זוגה אינו מבוטחאלמנה  אוגרושה, כגו  ,תקופת אכשרההשלימה לא 

 התשלומי  הגדולי  מאוד ה  הפרשי  של קצבת זקנה ששולמו עבור 127 כי תשלו  אחד מ, נמצא
למרות האמור בסעי, . כשבע שני  למפרע לאלמנה המקבלת תגמולי  מכוח אחד מחוקי השיקו 

משו  , חודשי  48 החליט המוסד לשל  לתובעת הפרשי  עבור פרק זמ  גדול מ,  לחוק296
א, , לא הנחה אותה להגיש לו תביעה לקצבת זקנה, שבשעה שדחה את תביעתה לקצבת שאירי 

 . שבאותו מועד כבר הייתה בגיל המזכה בקצבת זקנה
בעקבות הממצא האמור בדק משרד מבקר המדינה א  אלמנות המקבלות תגמולי  מכוח חוקי 

 אלמנות בגיל המזכה בקצבת 75 התייחסה להבדיקה . השיקו  מממשות את זכאות  לקצבת זקנה
, ששתיי  מה , נמצא. א  אינ  מקבלות קצבת זקנה, המקבלות תגמולי  מכוח חוקי השיקו , זקנה

א, שה  , ולכ  אינ  מקבלות את הקצבה, לא הגישו למוסד תביעה לקצבת זקנה, 1923ילידות 
 .עשויות להימצא זכאיות לה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ‡ˆÓÓ‰ÌÈ¯ÂÓ  ,‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï ˙ÂÈ‡ÎÊ‰ ˙ÂÁËÂ·Ó˘ ˘È˘ , Û‡
‰¯˘Î‡ ˙ÙÂ˜˙ ÂÓÈÏ˘‰ ‡Ï˘ ,ÌÂ˜È˘‰ È˜ÂÁ ÁÂÎÓ ÌÈÏÂÓ‚˙ ˙ÂÏ·˜Ó‰ ˙Â ÓÏ‡ Ô‰·Â , Ô È‡

˜ÂÁ‰ ÈÙÏ Ô˙Â‡ÎÊÏ ˙ÂÚ„ÂÓ ,„ÒÂÓÏ ‰ÚÈ·˙ ˙Â˘È‚Ó Ô È‡ ÔÎÏÂ .„ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ˙¯‚ÒÓ·
‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï ÌÈÁËÂ·Ó Ï˘ Ì˙Â‡ÎÊ ÈÂˆÈÓÏ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ,Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙·ÂÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ ,

ÌÂ˜È˘‰ È˜ÂÁ ÁÂÎÓ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ˙‡ ÌÏ˘Ó‰ ,‰ ˜Ê ÏÈ‚Ï ÂÚÈ‚‰˘ ˙Â ÓÏ‡Ï ÚÈ„ÂÈ , ¯˘Ù‡˘
‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï ˙ÂÈ‡ÎÊ Ô‰˘ ,˙ÂÁËÂ·Ó ˙Â„·ÂÚÎ ‰¯˘Î‡ ˙ÙÂ˜˙ ÂÓÈÏ˘‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚ , ÈÎÂ

„ÒÂÓÏ ‰ÚÈ·˙ ˘È‚‰Ï Ô‰ÈÏÚ ‰˘ÂÓÈÓÂ Ô˙Â‡ÎÊ ˙˜È„· Í¯ÂˆÏ . 
נה למשרד הביטחו  לקבלת קבצי  לצור  מיצוי יפ"כי אג, זקנה ושאירי  , בתשובתו הודיע המוסד

  ".יבוצע יזו  תביעות לנשי  אלו לאחר קבלת המידע ממשרד הביטחו . זכויות
✯  
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ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÍÂ˙Ó Á˜Ï ˘ Ì‚„Ó ÏÚ ÒÒ·˙‰˘2,913ÌÈÓÂÏ˘˙  
„Á-ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈÓÚÙ , ÌÈÁËÂ·Ó‰Ó ˜ÏÁÏ „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘) ˜ ÚÓ Ì‰Ï ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÁËÂ·Ó

‰ ˙ÂÓ‰ ÏÈ‚· ÔÓÊ ˜¯Ù ¯Â·Ú Ú¯ÙÓÏ ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜ Â‡ ÌÈ¯È‡˘ („Á ÌÈÓÂÏ˘˙- ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈÓÚÙ
˘¯„ ‰Ó ,Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ·-1.8˘ È ÂÈÏÈÓ "Á ; ÌÈÁËÂ·Ó‰ Ï˘ ¯Á‡ ˜ÏÁÏ) Ì‰Ï ÂÓÏÂ˘˘

Ú¯ÙÓÏ ‰ ˜Ê ˙·ˆ˜ Â‡ „ÏÈ ¯Â·Ú ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï ˙ÙÒÂ˙ (˘¯„ ‰Ó ÌÈ Ë˜ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÌÏÈ˘ ,
Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ·-1.1˘ È ÂÈÏÈÓ "Á ;Î Ï˘ ÌÂÏ˘˙ Ú Ó Â-12.6˘ È ÂÈÏÈÓ " ÌÈÁËÂ·ÓÓ Á

¯ÂÁÈ‡· ‰ÚÈ·˙ Â˘È‚‰˘ ,‰ ˜Ê ˙·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ‡ÂÏÓ ˙‡ Â˘ÓÈÓ ‡ÏÂ . 
˘˘Á ÌÈÏÚÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ , „ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙Â¯˜·‰˘)˙Â¯Á‡Â ˙Â·˘ÁÂÓÓ ( ˙Â˜ÈÙÒÓ Ô È‡

ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡˘ ÈÓÏ ¯˙È ÌÂÏ˘˙ ˙Â¯˘Ù‡ÓÂ , ÌÈ‡ÎÊÏ ¯ÒÁ ÌÂÏ˘˙Â)¯ÂÓ‡Î , È˜ÂÁ‰ ·ˆÓ·
ÌÈÈ˜‰ , ÔÈ‡ ·Â˘ÈÁ· ÂÏÙ ˘ ˙ÂÈÂÚË ·˜Ú Ì‰Ï Ì¯‚ ˘ „ÒÙ‰‰ ‡ÂÏÓ ÏÚ ÌÈˆÂÙÓ ÌÈ‡ÎÊ‰

Ì˙·ˆ˜ .(‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ¯Ù˘È „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰Ï‡Î ÌÈÓÂÏ˘˙ ÚÂ ÓÏ È„Î , Ì‰·Â
„ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙Â¯˜·‰ ˙‡Â „ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙Â Â˘‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ .   

 הטיפול בחובות 
, גמלת כס, או תשלו  אחר לפי החוק, או שלא כדי , מוסד בטעותא  שיל  ה,  לחוק315לפי סעי, 
בי  בבת אחת ובי  , לנכות את הסכומי  ששיל  מכל תשלו  שיגיע ממנו, בי  היתר, הוא רשאי
כמו כ  רשאי . בהתחשב במצבו של מקבל התשלו  ובנסיבות העניי , כפי שייראה לו, בשיעורי 

. בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירי  לצרכ , ל המוסד לנכות או לתבוע את הסכומי  ששי
באילו נסיבות , כיצד יש לבטל חוב, בי  היתר, בתדרי  גמלאות של המוסד נקבעו כללי  הקובעי 

 . ומי רשאי להמלי. על כ , יש לבטלו
 חובות שנוצרו עקב 26,017 היו רשומי  במערכת הכספית של אג, זקנה ושאירי  2004במאי 

חלק קט  מסכו  זה . 55ח" מיליו  ש413 צבאות זקנה ושאירי  בסכו  כולל של כתשלומי יתר של ק
 גובה המוסד באמצעות ניכוי מקצבאות זקנה   חייבי  3,186 חוב  של כ, ח" מיליו  ש31  כ 

   . ושאירי  שהוא משל  לה 
 חוב שהמוסד אינו גובה מהקצבה השוטפת

 שסכומ  56 חובות שנבחרו במדג  שכבות409 את הרישומי  הנוגעי  ל משרד מבקר המדינה בדק
, ח" מיליו  ש357  חובות שסכומ  הכולל הוא כ22,149 שנבחרו מ, ח" מיליו  ש27 הכולל הוא כ

__________________ 
 קוד שמציי  חוב שנוצר בגי  תשלו  יתר של קצבאות $קוד א : חובות אלה מסומני  בשלושה קודי  55

שרישומו בקוד א , ג שמצייני  חוב בגי  תשלו  יתר של הקצבאות האמורות$קודי  ב ו; זקנה ושאירי 
החוב אינו כולל הסכו  הכולל של ). של מבוטח המקבל קצבה, דהיינו(בוטל והועבר לרשומה פעילה 

 היה סכו  קצבת הזקנה 2004במאי (חובות שסכומ  אינו חורג מסכו  קצבת זקנה חודשית מרבית 
ובדר+ , עקב תשלו  קצבה בחודש פטירת המבוטח, בי  היתר, חוב כזה נוצר). ח" ש3,007.5המרבית 

 .כלל המוסד מצליח לגבות אותו באמצעות עיקול חשבו  הבנק שבו הופקד
: שיעורי הדגימה ה . כבות שנבחר מורכב משלוש שכבות של רמות שונות של סכומי חובמדג  הש 56

  10,000 מהחובות שסכומ  נע בי  187 $' שכבה ב; )100%( החובות הגדולי  ביותר 123 $' שכבה א
 $10,000 ל3,008 מהחובות שסכומ  נע בי  99 $' שכבה ג; שנבחרו באופ  אקראי) 2%(ח " ש$11,600ל
 .שנבחרו באופ  אקראי) 0.8%(ח "ש



 ב55דוח שנתי  958
הבדיקה ).  מדג  השכבות להל  (57שהמוסד אינו גובה מקצבאות הזקנה והשאירי  השוטפות

 : העלתה את הממצאי  האלה
או שמלכתחילה לא היה , שכבות פרעו את חוב  המבוטחי  שעלו במדג  ה409  מ319 . 1

ה  עדיי  רשומי  במערכת הכספית של זקנה ושאירי  כמי שיש לה  חוב , למרות זאת. לה  חוב
 ).כפי שיפורט להל (ח " מיליו  ש17.2בסכו  כולל של 

היה חוב למוסד בסכו  כולל של , )22% כ( המבוטחי  האחרי  שעלו במדג  השכבות 90 ל .2
נרש  חוב בסכו  '  מבוטחי  משכבה א52 ל: לפי ער  החוב במועד היווצרותו, ח"ליו  ש מי9.8

 28,000 נרש  חוב בסכו  של כ'  מבוטחי  משכבה ב27 ל, ח בממוצע למבוטח" ש173,000 של כ
ח בממוצע " ש5,000 נרש  חוב בסכו  של כ'  מבוטחי  משכבה ג11 ח בממוצע למבוטח ול"ש

 . למבוטח
 מיליו  9.8(מסכו  החוב האמור ) 4% כ(ח " ש407,000  הצליח המוסד לגבות כ2004עד מאי 

ח בממוצע " ש55,000 הצליח המוסד לגבות סכו  של כ' משבעה מבוטחי  משכבה א): ח"ש
ח בממוצע " ש3,000 הצליח המוסד לגבות סכו  של כ' משבעה מבוטחי  משכבה ב, למבוטח

ח בממוצע " ש800 ח המוסד לגבות סכו  של כהצלי' למבוטח ומשלושה מבוטחי  משכבה ג
 .למבוטח

ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÍÂ˙Ó Á˜Ï ˘ ˙Â·Î˘‰ Ì‚„Ó ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰22,149 
ÌÈ·ÈÈÁ‰ , È‡Ó·2004Î „ÒÂÓÏ È˘ÓÓ‰ ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ ‰È‰ -55˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á) ÔÏ‰Ï- ÌÂÎÒ 

È˘ÓÓ‰ ·ÂÁ‰( ; È˘ÓÓ‰ ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒÓ ˙Â·‚Ï „ÒÂÓ‰ ÁÈÏˆÈ Ô„ÓÂ‡‰ ÈÙ ÏÚÎ ¯ÂÓ‡‰-1.8 
˘ ÔÂÈÏÈÓ" Á)Î-3% („·Ï· .Î-1.3˘ ÔÂÈÏÈÓ " ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â·‚Ï „ÒÂÓ‰ ÁÈÏˆÈ ‰Ê ÌÂÎÒÓ Á

 Ì‰Ï ÌÏ˘Ï ÍÈ˘Ó‰ „ÒÂÓ‰˘ ÌÈÁËÂ·Ó ¯Â·Ú ÌÈÓÂÏ˘˙ Â¯·ÚÂ‰ Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈ˜ ·· ÏÂ˜ÈÚ
Â¯ËÙ  Â‡ ı¯‡‰Ó Â¯‚È‰˘ È¯Á‡ ˙Â‡·ˆ˜ . 
הסכו  , ג  השכבות סכומי החוב למוסד שעלו במד90להל  בטבלה פירוט הסיבות להיווצרות 

  :המצטבר של החובות שנוצרו מכל סיבה וסכו  החוב הממוצע למבוטח
 ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ
 ÚˆÂÓÓ‰
ÁËÂ·ÓÏ  ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ

 ¯·ËˆÓ‰
)Ï‚ÂÚÓ(  ¯ÙÒÓ 

ÌÈÁËÂ·Ó‰ ·ÂÁ‰ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ‰·ÈÒ‰ 
 הגירה מהאר1 28 3,850,000 137,500

 לא תושב 23 2,900,000 126,087

 אחר הפטירהתשלו  ל 10 792,000 79,200

 תשלו  עבור ב  זוג לא זכאי 10 430,000 43,000

 אלמנות שנישאו והמוסד המשי+ לשל  לה  קצבת שאירי  3 570,000 190,000

 ב  זוג המקבל את חלקו בנפרד בשיעור גדול מהנדרש 3 375,000 125,000

 מקבלי  גמלה אחרת מכוח החוק 2 353,000 176,500

  Ò"Î‰ 90 9,832,000  ה אחרתסיב 11 562,000 51,091
__________________ 

 .חובות המצויני  בקוד א 57
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כי הסיבות השכיחות ביותר להיווצרות חוב ה  תשלו  קצבאות זקנה ושאירי  למי , מהטבלה עולה
 81% שכ,נמצא. עבור מי שנפטרו ועבור ב  זוג לא זכאי, למי שאינ  תושבי , שהיגרו מהאר.

   .מסכומי החוב שטר  נפרעו נוצרו בשל ארבע הסיבות האלה
 ב במחשברישו  החו

הוא מחשב את , כאשר המוסד מגלה ששיל  תשלו  יתר למי שאינו זכאי לקצבת זקנה ושאירי 
א  החליט המוסד : ולצדו הוא רוש  את מצב החוב, רוש  אותו כחוב במחשב, סכו  היתר ששיל 

חוב "א  החליט שיש לוותר על גבייתו הוא רוש  ; "חוב פעיל"שיש לגבות את החוב הוא רוש  
" חוב ממתי "כל עוד החוב רשו  כ". חוב ממתי "א  טר  קיבל החלטה בעניי  הוא רוש  ; "בוטל

 .אי  המוסד פועל לגבייתו
‰„Óˆ‰ ÌÈ‡˘Â  Ì È‡Â ÌÈÈÏ‡ ÈÓÂ  ÌÈÎ¯Ú· ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓ˘¯  ·ÂÁ‰ ÈÓÂÎÒ ÈÎ ‡ˆÓ  ; ˙Â·ÂÁ

·ÂÁ‰ ˙¯ÈˆÈ „ÚÂÓÓ ‰„Óˆ‰ ÌÈ‡˘Â  Ì È‡ ÂÚ¯Ù  ‡Ï Â‡ ÂÏÙÂË Ì¯Ë˘ , „ÒÂÓ‰˘ ˙Â·ÂÁÂ
Î Ó ˙ÏÁ˙‰ „ÚÂÓÓ ˜¯ ‰„Óˆ‰ ÌÈ‡˘Â  ÌÈÁËÂ·ÓÏ ÌÏ˘Ó ‡Â‰˘ ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê ˙Â‡·ˆ˜Ó ‰

·ÂÁ‰ ÈÂÎÈ .  
 חוב לא ממשי .1
Ú  )א( ¯ Ù  ˘  · Â Á  Ì Â Î Ò 

¯ÂÓ‡Î , È‡Ó·2004 Ï˘ ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ ‰È‰ 409 ˙Â·Î˘‰ Ì‚„Ó· ÂÏÚ˘ ÌÈÁËÂ·Ó‰ 27 ÔÂÈÏÈÓ 
˘"Á .308Î Ï˘ ÌÂÎÒ· Ì·ÂÁ ˙‡ ÂÚ¯Ù ˙Â·Î˘‰ Ì‚„Ó· ÌÈÁËÂ·Ó‰Ó -15.5ÈÓ ˘ ÔÂÈÏ" Á
)Î-57% .(‡ˆÓ  , ˘È˘ ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ÌÂ˘¯ ‰È‰ ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê Û‚‡ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙Î¯ÚÓ·˘

 ·ÂÁ Ì‰Ï) Ì˜ÏÁÏ"ÏÈÚÙ ·ÂÁ" , Ì˜ÏÁÏ"ÏËÂ·˘ ·ÂÁ " Ì˙ˆ˜ÓÏÂ"ÔÈ˙ÓÓ ·ÂÁ .("  
˙  )ב( Â Ú Ë ·  ¯ ˆ Â  ˘  · Â Á  Ì Â Î Ò 
: ותח שנוצר בטע" מיליו  ש1.7 נרש  חוב בס  כ,  המבוטחי  שעלו במדג  השכבות409  מ11 ל

ח בממוצע " ש227,000 נרש  חוב שנוצר בטעות בסכו  של כ' לשבעה מבוטחי  משכבה א
ח בממוצע " ש24,000 נרש  חוב שנוצר בטעות בסכו  של כ' למבוטח ולארבעה משכבה ב

עקב קבלת מידע על , בדר  כלל(המוסד שלל את זכאות  של מבוטחי  אלה למפרע . למבוטח
כי לאחר שהמוסד , עוד נמצא. התברר שה  לא נפטרו או לא היגרוא  בדיעבד , )פטירה או הגירה

איתר את הטעות הוא רש  בחשבו  של שישה מה  שמדובר בחוב שהוא החליט לוותר על גבייתו 
 "). חוב בוטל("

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡- ÏÚ ÌÈ˘˜Ó ˙ÂÚË· ¯ˆÂ ˘ Â‡ Ú¯Ù ˘ ·ÂÁ ÌÂÎÒ ÒÂÙÈ‡
È˘ÓÓ‰ ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ˙Ú„Ï „ÒÂÓ‰ ,‡Â ÏÂÏÚ Û‡Â Â˙ÈÈ·‚Ï ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ˘ ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ ˙

˙Â·ÂÁ Ï˘ ‰ÏÂÙÎ ‰ÈÈ·‚Ï ÌÂ¯‚Ï . 
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¯ÂÓ‡Î ,ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÍÂ˙Ó Á˜Ï ˘ ˙Â·Î˘‰ Ì‚„Ó ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰

22,149ÌÈ·ÈÈÁ‰  ,Î· „Ó‡  „ÒÂÓÏ È˘ÓÓ‰ ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ-55˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,Î ˜¯ Ì‰˘-15% 
Î Ï˘ ÌÂÎÒÓ-357˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ÌÂÎÒ ‡Â‰˘˙ÂÙËÂ˘ ˙Â‡·ˆ˜Ó ‰·Â‚ Â È‡ „ÒÂÓ‰˘ ·ÂÁ‰ ,

ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê Û‚‡ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÂ˘¯‰ ;Î-6.5˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)Î-2% ( ÌÂÎÒÓ
˙ÂÚË· ¯ˆÂ ˘ ·ÂÁ Ì‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÂ˘¯‰ ·ÂÁ‰ , ÂÚ¯Ù ˘ ˙Â·ÂÁ Ì‰ ÌÈ¯˙Â ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÏÎÂ

)ÌÂ˜È˘‰ È˜ÂÁ ÁÂÎÓ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÓ Ú¯ÙÓÏ ÏÂÓ‚˙ ÂÏ·È˜˘ ˙Â ÓÏ‡ Ï˘ ·ÂÁ Â‡ ,
Â˙ÎÂ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡ ¯Â·Ú Ô‰Ï ÌÏÈ˘˘ ÌÈ¯È‡˘ ˙Â‡ÏÓ‚ ÔÈ‚· ·ÂÁ „ÒÂÓ‰ Ô‰Ï ¯ˆÈ ÍÎÓ ‰‡ˆ ,

ÌÈ¯È‡˘ ˙Â‡·ˆ˜ ÌÂÏ˘˙ ‡˘Â · ÁÂ„· ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ .(  
 חוב ממשי .2
Ô  )א( È ˙ Ó Ó  · Â Á 

 החייבי  בעלי החוב 90  מ10 טר  החליט המוסד א  לגבות את חוב  של 2004שבמאי , נמצא
חוב "רשו  במערכת הכספית כ, ח" ש820,000 כולל כוחוב  שסכומו ה, שעלו במדג  השכבות

לארבעה מבוטחי  .  חודשי  בממוצע למבוטח55, ) שנה18 כ( חודשי  221 עד 8במש  " ממתי 
לחמישה מבוטחי  , ח בממוצע למבוטח" ש169,000 נרש  חוב ממתי  בסכו  של כ' משכבה א
מבוטח ולמבוטח אחד משכבה ח בממוצע ל" ש28,000 נרש  חוב ממתי  בסכו  של כ' משכבה ב

 . ח" ש6,000 נרש  חוב בס  כ' ג
ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÍÂ˙Ó Á˜Ï ˘ ˙Â·Î˘‰ Ì‚„Ó ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰22,149 

ÌÈ·ÈÈÁ‰ , È‡Ó·2004Î -8.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Ó Á-55˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)Î-15% (- ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ 
 È˘ÓÓ‰-Î ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê Û‚‡ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰ "ÁÔÈ˙ÓÓ ·Â." 

לעיתי  עיכוב ההחלטה בעניי  גביית חוב ". חוב ממתי "המוסד אינו גובה חוב הרשו  כ, כאמור
, לדוגמה. מסכומי  שהוא משל  לחייבי , כול  או מקצת , משמעה שהמוסד אינו מנכה חובות

) עבור זכאותו בחלק מתקופת הגיל המותנה(למבוטח אחד שיל  המוסד הפרשי  של קצבת זקנה 
 . ח" ש35,000 בסכו  של כ" חוב ממתי "א, שהיה לו , ח" ש20,500 סכו  של כב

כי יש לוותר על גביית , בי  היתר, בכללי  של המוסד הנוגעי  לויתור על חובות נקבע, יתר על כ 
עיכוב בקבלת החלטה , לכ . חוב א  המוסד לא דרש להחזירו במש  שלוש שני  לאחר שנוצר

 . מוסד לוותר על גביית החובבעניי  עלול לאל. את ה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˘È ÂÎÏ‰Ó·˘ ¯„‚ÂÓ ÔÓÊ ˜¯Ù ÚÂ·˜Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ

 È·‚Ï"ÔÈ˙ÓÓ ·ÂÁ ." ˙Â ÚË ˙ÁÎÂ‰· ÌÈÁËÂ·Ó ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ÏÂÏÚ ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰‰ ·ÂÎÈÚ
·ÂÁ‰ „‚ Î ,Â˙Â·‚Ï ËÈÏÁÓ ‰È‰ „ÒÂÓ‰˘ ÔÎ˙ÈÈ˘ ·ÂÁ ˙ÈÈ·‚ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ „ÒÂÓ‰ ˙‡ ıÏ‡ÏÂ . 

או בידי מנהל האג, , כי יש שעד לקבלת החלטה בוועדה לביטול חובות, ובתו הסביר המוסדבתש
ולאחר , "חוב ממתי "נרש  במחשב שהחוב הוא , במקרי  שבה  נוצר החוב עקב טעות של פקיד

חוב "והוא נותר , שהוועדה מבטלת את החוב אי  מעדכני  את הרישו  בדבר מצב החוב במחשב
וא, יעלה את נושא , כי אג, זקנה ושאירי  יוציא הוראות כתובות בעניי  זה, יעהמוסד הוד". ממתי 

ע  חיבורה של המערכת הכספית , 2005וכי באמצע שנת , רישו  החובות בימי עיו  שהוא מקיי 
נושא חובות הנמצאי  "ייפתר ג  , של אג, זקנה ושאירי  למערכת הכספית הכללית של המוסד

 ". 'ממתי 'בסטטוס 
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Â   )ב( ˙ È È · ‚  Ï Ú  ¯ ˙ È Â  „ Ò Â Ó ‰ ˘  · Â Á)Ï Ë Â · ˘  · Â Á( 
המוסד קבע כללי  שעל פיה  יש לקבל החלטה בעניי  גבייה של סכומי חוב שנוצרו עקב תשלו  

א  , בי  היתר, )כולו או מקצתו(יש לוותר על גביית החוב , על פי כללי  אלה. יתר של גמלאות
או א  , יותר משבע שני  לפני שהתגלהא  החוב נוצר , החוב נוצר עקב טעות או מחדל של המוסד

 .המוסד לא פעל לגבייתו במש  שלוש שני  או יותר מיו  שנוצר
 החייבי  בעלי החוב שעלו במדג  90  מ10 ויתר המוסד על גביית החוב של 2004עד מאי 
משו  שהחוב נוצר עקב טעות או מחדל של המוסד בטיפול בתביעות או בתשלו  , השכבות
 סכו  החוב הכולל של המבוטחי  האלה היה . ו  היעדר טיפול בגביית החובאו מש, הקצבאות

 בסכו  של ' המוסד ויתר על גביית החוב של ארבעה מבוטחי  משכבה א: ח" ש685,000 כ
 בסכו  של ' ועל גביית החוב של ארבעה מבוטחי  משכבה ב, ח בממוצע למבוטח" ש152,000 כ
 5,000 בסכו  של כ' ית החוב של שני מבוטחי  משכבה גח בממוצע למבוטח ועל גבי" ש17,000 כ
 . ח בממוצע למבוטח"ש

ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÍÂ˙Ó Á˜Ï ˘ ˙Â·Î˘‰ Ì‚„Ó ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰22,149 
ÌÈ·ÈÈÁ‰ , È‡Ó·2004Î -5.4˘ ÔÂÈÏÈÓ " ÏÏÎÓ Á55˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)Î-10% (- ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ 
 È˘ÓÓ‰-‚‡ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰  ÏÚ ¯˙ÈÂ „ÒÂÓ‰˘ ·ÂÁÎ ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê Û

Â˙ÈÈ·‚.   
 חוב שהמוסד גובה מקצבאות זקנה ושאירי 

  בסכו  של 58 חובות פעילי 3,186 רשומי  במערכת הכספית של אג, זקנה ושאירי  כ, כאמור
ואשר המוסד מנכה אות  , שנוצרו עקב תשלומי יתר של קצבאות זקנה ושאירי , ח" מיליו  ש31 כ

 סכו   להל  (מהקצבאות שהוא משל  למבוטחי  , ) מסכו  הקצבה85%  ל1%בי  (ע בשיעור קבו
 ).החוב הפעיל

·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·Ó‰ ÈËÒÈËËÒ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ , ˙ÏÁÂ˙Â ÔÂÚ¯ÈÙ‰ ˙ÏÁ˙‰ „ÚÂÓ
 ÌÈÁËÂ·Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰)‰˜ÈËÒÈËËÒÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ‰˙ÂÓ˙‰ ˙ÂÁÂÏ ÈÙ ÏÚ( , ‡Ï
Î ˙Â·‚Ï „ÒÂÓ‰ ˜ÈÙÒÈ-3.6Ó -31˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)Î-12% (ÌÈÈÏ ÈÓÂ  ÌÈÎ¯Ú· . ÈÓÂÎÒÂ ÏÈ‡Â‰

 „ÚÂÓÓ ‰„Óˆ‰ ÌÈ‡˘Â  Ì È‡ ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê Û‚‡ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÂ˘¯‰ ·ÂÁ‰
·ÂÁ‰ ÔÂÚ¯ÈÙ ˙ÏÁ˙‰ ,¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ˙Â·‚Ï „ÒÂÓ‰ ˜ÈÙÒÈ ‡Ï˘ ÈÏ‡È¯‰ ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ. 
ושאירי  למערכת כי כאשר יחבר את המערכת הממוחשבת של אג, זקנה , בתשובתו הודיע המוסד

וכי חיבור זה ייעשה , הליקויי  הנוגעי  לטיפול בחובות ולגביית  הכספית שלו ייפתרו ג  מרבית
 .2005במהל  שנת 

ל בישיבת מינהלת המוסד באוקטובר "בעניי  שיפור תפקוד  של המערכות הממוחשבות ציי  המנכ
התאימ  לשינויי החקיקה קשה ל, כי מרבית המערכות הממוחשבות של המוסד מיושנות, 2004

עקב כ  נדרש המוסד להשקיע משאבי  רבי  כדי . וה  אינ  מקושרות ביניה  באופ  מלא, התכופי 
. לתשלומי  למי שאינ  זכאי , בי  היתר, והדבר גור , להשלי  את המידע התפעולי והניהולי החסר

__________________ 
 . מבוטחי  שתארי+ לידת  אינו רשו  בקוב1 הנתוני  של האג 54לא הובאו בחשבו  סכומי חוב של  58
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ה של מערכת מידע חדשה כי בשני  הקרובות יקד  המוסד את פיתוח, ל הודיע באותה ישיבה"המנכ

 . ותשתלב ע  האחרות, ואינטגרטיבית שתחלי, חלק מהמערכות הקיימות
כי כבר בתכנית העבודה ,  עולה1997כי מהפרוטוקולי  של מינהלת המוסד ממאי ומספטמבר , יצוי 

לאותה שנה הוחלט להגדיר את נושא המש  פיתוחה של המערכת הכספית הכללית והחיבור של 
המינהלה אישרה לחבר את המערכות . שאירי  למערכת זו כאחד הפרויקטי  המרכזיי קוב. זקנה ו

 .אול  חיבור  לא בוצע עד מועד סיכו  הביקורת, 1997בשנת 
שכל חוב נרש  "חיבור של המערכות היא  ל הכספי  של המוסד דאז טע  כי התוצאה של אי"סמנכ

  ".מערכות במוסדלא אחיד בכל ה, לא צמוד, לא מזוהה, בצורה לא תקינה
✯  

ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡˘ ÈÓÏ Ì‚ ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê ˙Â‡·ˆ˜ ÌÏ˘Ó „ÒÂÓ‰ . ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ˙ÂÁÈÎ˘‰ ˙Â·ÈÒ‰
 ·ÂÁ)˜„·  Ì Â·˘Á˘ ÌÈÁËÂ·ÓÏ (Ô‰ :ÌÈ·˘Â˙ Ì È‡˘ ÈÓÏ ÌÂÏ˘˙ ,ı¯‡‰Ó Â¯‚È‰˘ ÈÓÏ ,

È‡ÎÊ Â È‡˘ ‚ÂÊ Ô· ¯Â·Ú Â‡ Â¯ËÙ ˘ ÈÓ ¯Â·Ú . ‰ ˜Ê Û‚‡ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÂ˘È¯‰
È‡ ÌÈ¯È‡˘Â ˙Â‡·ˆ˜‰ Ï˘ ¯˙È ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· È˘ÓÓ‰ ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ Â‰Ó ˙Ú„Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì 

˙Â¯ÂÓ‡‰ .Î ÈÙ ÏÂ„‚ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÂ˘¯‰ ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ-6.5 ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ Ô„ÓÂ‡Ó 
È˘ÓÓ‰ . ‰„Óˆ‰ ÌÈ‡˘Â  Ì È‡Â ÌÈÈÏ‡ ÈÓÂ  ÌÈÎ¯Ú· ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓ˘¯  ·ÂÁ‰ ÈÓÂÎÒ- ˙Â·ÂÁ 

ˆÈ „ÚÂÓÓ ‰„Óˆ‰ ÌÈ‡˘Â  Ì È‡ ÂÚ¯Ù  Â‡ ÂÏÙÂË Ì¯Ë˘·ÂÁ‰ ˙¯È , ‰Î Ó „ÒÂÓ‰˘ ˙Â·ÂÁÂ
 ÈÂÎÈ  ˙ÏÁ˙‰ „ÚÂÓÓ ˜¯ ‰„Óˆ‰ ÌÈ‡˘Â  ÌÈÁËÂ·ÓÏ ÌÏ˘Ó ‡Â‰˘ ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê ˙Â‡·ˆ˜Ó

 ·ÂÁ‰- ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ˘ Ô‡ÎÓ )‰·‚ ‰Â ÌÂ˘¯‰ (¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÌÈÈÏ‡È¯ ÌÈÁ ÂÓ·. 
˘˘Á ˘È ,‰È„ ˙ÏÏÎÂ˘Ó ‰ È‡ „ÒÂÓ· ‰¯˜·‰˘ , ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ˙ÂÚÙÂ˙‰ ˙‡ ˙Ú ÂÓ ‰ È‡Â

¯‡Â˙˘ ÌÈÙ˜È‰·ÂÂ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÔÂ¯˙Ù ÚÈˆ‰Â ÌÈÎ˘Ó˙Ó‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ Ú„ÂÓ ‰È‰ „ÒÂÓ‰˘ Û‡
ÔÂ¯˙Ù‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÏÚÙ ‡Ï ‡Â‰ Ì Â¯˙Ù Ì˘Ï ·˘ÁÂÓÓ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÈ‡Â‰

ÌÈ¯È‡˘Â ‰ ˜Ê ˙Â‡·ˆ˜ Ï˘ ¯˙È ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘· ÈÏ‡È¯‰ ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ ÏÚ Ú„ÈÓ‰Â , È ÂÈÁ
Û Ú‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÏÂ‰È ÏÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙Ï ,Ó‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ È Â ‚ Ó ˙‡ ÏÏÎ˘Ï „ÒÂ

˙ÈÙÒÎ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙Â·ÂÁ‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰Â , ‚ÂÒ‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï Í¯ÚÈ‰Ï
ÔÎ¯ˆÏ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ „„Ó· ÌÈÈÂ È˘‰ ÈÙÏ ·ÂÁ‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ÔÎ„ÚÏÂ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ÁÂ„· ¯‡Â˙˘ .  


