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  פ"אתש באלול בי"

 2021באוגוסט  20

 

 שרי הממשלהלכבוד: 

 

 הצעת המחליטים בעניין הגדלות הפנסיה בצה"ל

 

 אולם צבא ההגנה לישראל יקר לכולנו וקשה להפריז בחשיבות היותו גוף עוצמתי, מוביל ואיכותי. .א
הצעת ההחלטה להכשיר בדיעבד ולקבע לעתיד מתן קצבאות מוגדלות איננה צפויה לתמוך בחיזוק 

 צה"ל או שיפור כוח האדם שבו. 

בתשלום  איננו ולעמידה בתחרות מול השוק הפרטי צה"ללכוח אדם איכותי  הפתרון למשיכת .ב
לא יישארו בצה"ל ם לחייההעשרים והשלושים  שנותחיילים וקצינים ב רוחבי של פנסיות מוגדלות.

בגלל פנסיה עתידית שמנה שמצפה להם. מחקרים שנעשו מראים זאת. כדי לתמרצם להישאר 
בעלי מקצועות שיש בהם אוכלוסיות ממוקדות כגון הולם לבצה"ל יש לאפשר באופן ממוקד תגמול 

 תחרות עם השוק הפרטי.

ה"ל מלאי צה"ל מקבלים הטבות יוצאות דופן לפנסיה. גיל הפרישה הממוצע בצלפי נתוני האוצר ג .ג
גובה הקצבה הממוצעת של  בעודבקרב יתר גופי הביטחון;  59-בקרב שוטרים ו 54, לעומת 46הוא 

לחודש, גבוהה יותר מזו של השוטרים ודומה לזו של יתר גופי ₪  17,256-פורשי צה"ל עומדת על כ
 הביטחון )ממוצע הגמלה החודשית של יתר עובדי המדינה, הפורשים בשנות הששים לחייהם, עומד

בשקלול גיל הפרישה, תקופת השירות, ומספר השנים שבהן תשולם הפנסיה, ₪(.  8,000-על פחות מ
 מדובר בפנסיה גבוהה יותר באופן משמעותי, בכמה סדרי גודל. 

  .מאת ד"ר מיכאל שראל המצורף בנספחראו פירוט 

ולא )ל בלבד לקבען לעתיד נעשו באופן לא חוקי, בצה"וההגדלות שמבוקש כעת להכשירן בדיעבד  .ד
 יכול לעשות זאת באין מפריע. השצה"ל הי כי, רק (באף אחד מגופי הביטחון האחרים

ים לגמלאים שקצבתם גבוהה מן השכר הממוצע נמכספי ההגדלות נית 70%-כ לפי הערכות האוצר
 )!(.50מלאים שפרשו לפני גיל במשק, ורובן המכריע ניתן לג

מתקציב הביטחון. הגדלת הוצאות  50%-למעלה מהוצאות השכר והגמלאות ממילא תופסות  .ה
 הפנסיה והשכר באה בהכרח על חשבון רכיבי ההתעצמות של צה"ל נוכח אתגריו.

של צמצום הוצאות המדינה לפנסיה  נקט מהלךלפיים נמאז סוף שנות התשעים ובתחילת שנות הא .ו
וההתחייבויות   סיהבמקום לקצץ בהוצאות הפנ כעת,ת לפנסיה. ת האקטואריוהפחתת ההתחייבו

 מוצע להגדיל אותן בשיעור ניכר ללא תכלית מוצדקת. האקטואריות של הממשלה

לפנסיה עומדות על חוקיות -הלאההגדלות עלותן של  –הנטל על תקציב המדינה הוא עצום  ,מנגד .ז
ולפי ההצעה הן יגדלו לכדי  ,(ההגדלות בלבד, לא הפנסיה כולה) בר היוםכלשנה ₪ מיליארד  1.1כ

 .םבתקופה של צמצו בשנה. מדובר בפגיעה קשה בציבור₪ ארד ימיל 1.5
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ההצעה מנציחה שורה של עיוותים: תגמול כפול של  של משרד האוצרהדעת -כפי שמראות חוות .ח
ימים, תגמול מוגבר לעתודאים לעומת לוחמים, תגמול עבור שנות לימוד במכינה או סקטורים מסו

 דחיית גיוס, ותגמול בלתי שוויוני על סמך קריטריונים שרירותיים. 

 וניתן בהחלט להבינו.  שהמהלך מעורר בציבור אינו מפתיע הנפש-שאט .ט
תדמיתה של מערכת הביטחון כולה ושל קציני ומשרתי אנו מודאגים מן הפגיעה שהמהלך יגרום ל

 צה"ל בפרט. 

 

 .מכל הטעמים הללו אין לאפשר את קבלת ההחלטה

 :רשאתחתיה יש לקבוע מנגנון 

 בהדרגה את הפנסיות הצבאיות המנופחות של משרתי "דור א'", למשל באמצעות  שחוקי
הפסקה )לפחות מעכשיו והלאה( של תשלום "תוספת הרמטכ"ל", שחלק משמעותי ממנה ניתן 

 אף בניגוד לחוק.ובסיס חוקי עד עכשיו, ככל הנראה, ללא 

 צמצם את גובהה יאו למצער  ,בטל את הסדר פנסיית הגישור שנהנים ממנה משרתי "דור ב'"י
 .לשיעור מינימלי

 ת הוצאות מערכת הביטחון על פנסיהקטין אי. 

  יאפשר תגמול בשכר דיפרנציאלי לתמרוץ מוכוון מטרה ולמקצועות שבהם ישנה תחרות מול
 .השוק הפרטי

 בניית עוצמתו של יעביר עודף תקציבי ככל שייווצר להגדלת התשלום לחיילים בשירות חובה ול
 לטובת האתגרים שעוד נכונו לו.צה"ל 

 

 בברכה,
 

 
 ד"עורובין, מאיר       

 ל"מנכ            
 ד"ארליך, עואריאל           
 מחלקת ליטיגציהראש         

 קהלתרום פו
 

 

 

 

 הפנסיות הצבאיותהשווי השערורייתי של נספח: 
 ד"ר מיכאל שראלמאת 

 
מיליוני שקלים )על פי  7.72על  2019עמד בשנת  ,לפני היוון צעת, הצבאית הממושווי הפנסיה התקציבית 

(. עובדי שירות 176)עמוד  47(. גיל הפרישה הממוצע מצה"ל עמד על 177, עמוד 2019דו"ח הוצאות השכר 
 .4.4. היחס בין שני הסכומים הוא 64מיליון שקלים, בגיל  1.75המדינה נהנו מפנסיה של 

 
מחד תקופת התשלום של הפנסיה הצה"לית ארוכה יותר,  –היוון הסכומים מייצר שתי השפעות מנוגדות 

מאידך היא מתחילה בגיל מוקדם יותר. כאשר מבצעים את ההיוון תחת הנחות סבירות )ריבית היוון ריאלית 
שנים(, התוצאה המתקבלת היא שהיחס בין שווי הפנסיה הצבאית לשווי הפנסיה  83, תוחלת חיים של 2%של 

 . 5.3-ל 4.4-הממשלתית עולה, מ
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פחות  –בנוסף לכך, בגלל גיל הפרישה המוקדם יותר, אורך תקופת העבודה המצטברת בצה"ל קצרה בהרבה 

מתקופת העבודה המצטברת בשירות המדינה. כאשר מחלקים את השווי המהוון של תקבולי הפנסיה  60%-מ
הפנסיה הצבאית לשווי היא שהיחס בין שווי  התוצאהלמספר חודשי העבודה אשר הפנסיה משולמת עבורם, 

 .9.2-הפנסיה הממשלתית עולה ל
 

כלומר, בממוצע, ובשקלול מספר חודשי העבודה הכולל, פורש מצה"ל מקבל עבור כל חודש עבודה קצבה 
מפורש משירות המדינה. זאת, למרות שסדרי הגודל של השכר החודשי השוטף  9.2פנסיונית גדולה פי 

 22-אלף שקלים בחודש עבור משרתי קבע ראשוני וכ 11-כ –ומים )המתקבל במהלך תקופת העבודה( הם ד
אלף שקלים עבור משרדי הממשלה )דו"ח הוצאות השכר  17-אלף שקלים עבור משרתי קבע מובהק, לעומת כ

 (.171, עמוד 2019
 

כאן המקום להזכיר כי מדובר בנתוני פנסיה תקציבית. בשירות המדינה בוצעה לפני כשני עשורים רפורמה 
כבר אינם זכאים לפנסיה  2001זכאות לפנסיה, ועובדים שהתחילו את עבודתם בשירות המדינה אחרי שנת ב

תקציבית, אלא לפנסיה צוברת. השווי של הפנסיה הצוברת, בניכוי ההפרשות של העובד עצמו לפנסיה, נמוך 
בפנסיות השונות, בהרבה מהפנסיה התקציבית המקבילה. קשה לחשב במדויק את היחס בין התקבולים נטו 

יקבל רק מחצית  2002-. כלומר, עובד שהתחיל לעבוד ב50%אבל נניח לצורך החישוב שהשווי עומד על 

, גם אם שני העובדים בני אותו גיל, הקריירה של 2001-מהשווי הפנסיוני נטו שיקבל עובד שהתחיל לעבוד ב
 שני העובדים תהיה זהה ומועד הפרישה יהיה זהה.

 
בגלל מנגנון  אולםעה רפורמה בזכאות לפנסיה, כמה שנים אחרי הרפורמה בשירות המדינה. גם בצה"ל בוצ

של מתן פנסיית גישור לפורשים מצה"ל מיום הפרישה עד ליום הגיעם לגיל הפרישה "הרגיל", השווי המהוון 
לצורך של הפנסיה הצוברת )בתוספת פנסיית הגישור( מתקרב לשווי הפנסיה התקציבית "הישנה". נניח, 

 מהשווי הפנסיוני שיקבל משרת "דור א'". 80%החישוב, שמשרת בצה"ל "דור ב'" יקבל 
 

כתוצאה מכך, בממוצע, ובשקלול מספר חודשי העבודה הכולל, פורש מצה"ל "דור ב'" יקבל פנסיה נטו עבור 
 (.50%חלקי  80%כפול  9.2יותר מפורש משירות המדינה "דור ב'" ) 15כל חודש שירות בערך פי 

 
המדיניות הרצויה היא לשחוק בהדרגה את הפנסיות הצבאיות המנופחות של משרתי "דור א'", למשל 
באמצעות הפסקה )לפחות מעכשיו והלאה( של תשלום "תוספת הרמטכ"ל", שחלק משמעותי ממנה ניתן עד 

סיית הגישור עכשיו, ככל הנראה, ללא שום בסיס חוקי או אף בניגוד לחוק. בנוסף, יש לבטל את הסדר פנ
. צעדים אלו יכולים לחסוך , או למצער לצמצם את גובהה לשיעור מינימלישנהנים ממנה משרתי "דור ב'"

לציבור עשרות מיליארדי שקלים ולחזק את הביטחון הלאומי הרחב, תוך פגיעה מינימלית בביטחון במובן 
 הצר.

 
"הלבנה" של תוספות לא רק היא כוללת  המדיניות שעומדת כרגע על הפרק היא הפוכה מהמדיניות הרצויה.

אלא גם בעבר וגם בהמשך הדרך עבור תשלומים עתידיים( ששולמו הרמטכ"ל )גם בדיעבד עבור התשלומים 
 יפורשהקצבה הפנסיונית הממוצעת של  כתוצאה מכך, .הרחבת הזכויות הפנסיוניות של משרתי "דור ב'"

עבור כל חודש שירות תהיה בעתיד גדולה מהקצבה הפנסיונית המקבילה בשירות המדינה לא "רק" צה"ל 
את מדיניות כזו, במקום להפחית נתפסים. -אלא הרבה יותר מכך, תוך יצירת פערים בסדרי גודל בלתי 15פי 

עשרות מיליארדי  את העול הזה בעודהעול הכבד שמוטל על הציבור כבר כיום בגין הפנסיות הצבאיות, תגדיל 
 שקלים.

 
בעלי כישורים יוצאי דופן לשרת כטייסי קרב,  18יתכן שהכוונה של המדיניות היא למשוך צעירים בני 

ניתן כנראה  שנתי בצה"ל. אולם-כמהנדסי סייבר או כלוחמים בסיירת מטכ"ל, לבחור במסלול שירות רב
פרומיל מהעלות של בחירה שערורייתית  להשיג מטרה זו בצורה ממוקדת, בעלות ציבורית של אחוז או

 .בהגדלה נוספת ומיותרת של הפנסיות הצה"ליות
 


