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 (חוקתי-ציבורי) וחקיקה יעוץ מחלקת

 2019במרץ  26
 טתשע" אדר ב' טי"

 דיוןמשתתפי ה אל :

  בצה"ל תשלום מקדמות הגישורהמשך  – סיכום ישיבה

 המשנה ליועץ המשפטימר רז נזרי,  ו שלבלשכת 4.3.2019ביום  הישיבה שהתקיימהלהלן סיכום 

 שבנדון.בנושא  חוקתי(,-לממשלה )ציבורי

 משתתפים: 

 חוקתי(-רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 רחל שילנסקי, המחלקה למשפט העבודה, פרקליטות המדינה

 רועי כהן, עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה

 יעל ברלב, המחלקה למשפט העבודה, פרקליטות המדינה

 חוקתי(–שי סומך, ייעוץ וחקיקה )ציבורי

 מנהלי(-חקיקה )ציבורידרור גרנית, ייעוץ 

 חוקתי(-עוזר למשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורינדים עבוד, 

 מנהלי(-דני גור, מתמחה, ייעוץ חקיקה )ציבורי

 אסי מסינג, היועץ המשפטי, משרד האוצר

 אפרת פרוקצ'יה, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

 עמית טוקר, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

 , משרה האוצרבכיר לחשב הכלליסגן קוביץ', ציוסי אי

 עלי בינג, אגף תקציבים, משרד האוצר

 ספיר איפרגן, אגף תקציבים, משרד האוצר

 יפעת תומר, מפצ"ר, צה"ל

 גלעד לין, מפצ"ר, צה"ל

 אריאלה לזרוביץ', יועכ"ל, צה"ל

 יבגני ורפיק, יועכ"ל, צה"ל

 מרים קירשנר, אכ"א, צה"ל

 אכ"א, צה"ל אביהו לנדסמן.

 כה משפטית, מוסדערן, לש

 דניאלה, לשכה משפטית, שב"כ

 מרטין, ס' ר' אגף משאבי אנוש, משרד רוה"מ
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 רקע

 

אל היועץ המשפטי לממשלה בבקשה להורות לצה"ל פנה  ,היועץ המשפטי של משרד האוצר

המקדמות(  –)להלן  1דור הבינייםהמשתייכים לתי קבע רשמאת תשלום פנסיית הגישור ל הפסיקל

-ו לחוק שירות הקבע )גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"ה67להתקנת תקנות לפי סעיף עד זאת 

1985. 

 

 כי תשלום פנסיית הגישור יותנה באישור החשב הכללי. עו"ד מסינגלחילופין ביקש 

 

עץ המשפטי לממשלה מר רז נזרי, המשנה ליוהחלטתו של נמצאת נייתו של עו"ד מסינג פברקע 

, 27.2.20183ביום  שאושרה בידי היועץ המשפטי לממשלה 19.12.20172מיום  חוקתי(-)ציבורי

 :ולפיה

 

 לפי להשתלם צריכה הגישור פנסיית, ]לגבי צה"ל[ הגישור תקנות להתקנת "עד

 מי לגבי [ בין2016 באוגוסט ממשלה בהחלטת שעוגן 2015 מנובמבר התקציבי ]הסיכום

 להתקנת ועד ולהבא מכאן שיפרשו מי לגבי ובין עתה ועד הסיכום מאז שפרשו

 . התקנות"

 

 כן הוחלט שהתשלומים האמורים ייחשבו כמקדמות. 

 

. סעיף )ז( 2016כפי שאושר בהחלטת הממשלה מאוגוסט  2015סיכום ההחלטה מפנה כאמור ל

 :להחלטת הממשלה קובע

 

 :השניים מבין הנמוך לפי שנה מידי תחושב קבע חייל של הגישור קצבת)ז(       

לפי חישוב משירות...  פרישתו במועד זכאי היה שלה רעיונית קצבה (  1)

אגף החשב הכללי  ממונה על תשלום הגמלאות בצה"ל באישורשערך ה

 .במשרד האוצר

אופן חישוב ההקצבה, על . מקופת גמל לקצבה.... זכאי היה שלה הקצבה (2)

  ".האוצר כלל רכיביה, יאושר על ידי משרד

 

לחוק התייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית  38לפי סעיף ש יצוין,

תקנות הגישור לגבי פורשי צה"ל היו צריכות , 2017-(, התשע"ז2018-ו 2017לשנות התקציב 

עיקריות ת ומחלוק לא הותקנו בשל שתי ואולם הן ,2017ביוני  1ליום להיות מותקנות עד 

והאם  (67 או 60 גיל) גישור לפנסיית זכאות: מועד סיום הין צה"לבין משרד האוצר לבשהתגלעו 

 .בחישוב המקדמותיכללו הגדלות הרמטכ"ל 

                                                           
 .2017 בפברואר 19 יום לאחר פרישה בהליכי שהחלו מי כלומר 1
 .2017בנובמבר  30ביום אצל מר רז נזרי סיכום הישיבה שהתקיימה  2
 .2018בפברואר  14ביום אצל היועץ המשפטי לממשלה סיכום הישיבה שהתקיימה  3
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בחוק שירות  המחוקק שקבע הוראותברקע שתי המחלוקות האמורות נמצאת מחלוקת לגבי 

 שישולמו( וגישור תקציבית פנסיה) הקצבאות שממוצע לכך להביא שתכליתןהקבע )גמלאות( 

 מחייב האמור ליעד ההגעה לצורך; (היעד – להלן) ח"ש 12,000 על בממוצע יעמוד 2025 בשנת

 החוץ ועדת של המשותפת הוועדה את 2021בפברואר  1 ליום עד לעדכן הביטחון שר את החוק

 לא שבו ובמקרה, ביעד לעמוד להיתכנות ובנוגע הקצבאות ממוצע לגבי העבודה וועדת והביטחון

 ליום עד לשרים כך על תודיע היא, יתקיים היעד כי לפניה שהוצגו מהנתונים הוועדה השתכנעה

 העמידה להבטחת חלופית תכנית, 2021באוגוסט  1 יום עד לוועדה יציגו והשרים, 2021במרץ  31

 הסדר בתקנות לקבוע האוצר שר רשאי, יתקיים לא היעד 2025בשנת  אם כי נקבע עוד; ביעד

 .ש"ח 12,000 על יעמוד הקצבאות שממוצע לכך שיביא חלופי

 

 2025שנת ב תוביל ,ל"הרמטכ הגדלות את הכוללת גישור קצבת תשלום האוצר משרד לטענת

 שמשרד בעוד( ח"ש 12,000 במקום ₪ 15,000-כ) המחוקק שקבע ליעד ביחס ₪ 3,000-כ של לפער

 .ביעד יעמוד הוא הקיימים שבנתונים סבור אווה פער שייווצר כך על חולק הביטחון

 

 דיון

 

 הזמן חלוף עקב המקדמות תשלום את להפסיק יש האוצר משרד לטענת – המקדמות הפסקת

 הנראה בטווח הסכמות והעדר הצדדים בין המשמעותיים הפערים ולנוכח, התקנות התקנת ללא

 .לעין

 

אי תשלום המקדמות מעורר קושי מנקודת מבטו של פורש כי , טענו אנשי הצבא מן העבר השני

והוא  2017ביוני  1קבע שהתקנות בענייננו היו אמורות להיות מותקנות עד ליום המשירות 

 בוודאי אינו נושא באחריות למצב שנוצר. 

 

בנסיבות להצדיק שקלול האינטרסים הנוגדים יכול בהקשר זה צוין, כי ניתן להעלות טענה לפיה 

של  הפסקה מוחלטתעם זאת, . ות הפחתה מסוימת במקדמות, כפי שיפורט בהמשךמסוימ

תוך  מתן בכורה לאינטרס הראשון )חלוף המועד ללא התקנת תקנות( משקפתתשלום המקדמות 

  .שאין לה הצדקהשנראה  ,התעלמות מהאינטרס של הפורש

 

כי מתודולוגיית  2015בעניין זה קובע סיכום  – אישור מתודולוגיית חישוב הפנסיה הצוברת

יאושר בידי משרד האוצר. לא ברור אם  מקופת הגמל לקצבההפורש יקבל החישוב של הפנסיה ש

אותה יקבל הפורש( הועברה למשרד  הצוברתמתודולוגיה זו )ודוק, מדובר בחישוב הפנסיה 

 האוצר.

 

 באישור במשרד האוצר הגמלאות תשלום על בידי אגף הממונהאישור פנסיית הצל התקציבית 

לטענת משרד האוצר פנסיית הצל התקציבית צריכה להיות מאושרת בידי  – הכללי החשב אגף

כמתחייב מהסכם  הכללי החשב אגף באישורהאוצר  במשרד הגמלאות תשלום על הממונה אגף

האוצר, היא להפחית  משרדדמטרת האישור, אליבא נראה שכפי שאושר בידי הממשלה.  2015
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 60את תשלומי המקדמות לסכום שאינו שנוי במחלוקת, ולהפסיק את תשלום המקדמות בגיל 

 .67גיל בבמקום 

 

כי משרד האוצר מבקש לעשות שימוש בסמכות האישור  בהקשר זה, סברו נציגי ייעוץ וחקיקה

ייחסה לאישור הת 2015לא הוסכם עליהם בין הצדדים: ההסכמה במתווה שכדי להשיג מטרות 

גופו הוסכם ואינו שנוי ההסדר יבית של משרת בודד מתוך הנחה שחישוב פנסיית הצל התקצ

של משרד האוצר האישור  היהחלטת הממשלה שלפהאמור במתוך ניתן ללמוד על כך . במחלוקת

תקנות הגישור, כאשר יותקנו, יסדירו באופן מפורט את . ניתן להניח שייכלל בתקנות הגישור

דלות הרמטכ"ל , ובוודאי את מועד סיום הזכאות ואת השאלה האם הגהגמלה שתשולםת מתכונ

אישור האמור אינו מיועד ה. יוצא מכך שכוונת הצדדים הייתה שאם לאו יכללו בחישוב הגמלה

חישוב ייעשה הקביעה לפיה הלהקנות זכות וטו למשרד האוצר בנוגע למתכונת הגמלה שתשולם. 

שהוא גוף ביצועי ולא גוף שקובע מדיניות, )באישור החשב הכללי( על ידי מנהלת הגמלאות 

 דלעיל.המסקנה את  תמחזק

 

דו של צה"ל בנוגע לדרך חישוב פנסיית הגישור של ימתחייבת שקיפות מלאה מצכי , צוין עם זאת

 כל מי שפרש עד עתה ומי שעתיד לפרוש עד ליום התקנת התקנות.

 

המשך תשלום המקדמות בסכום הנוכחי יכול בטווח משרד האוצר טען כי  – הפחתת מקדמות

שלא לעלות בקנה אחד עם המתווה שקבע המחוקק אשר אמור להביא לפנסיה ממוצעת  הבינוני

תיבחן הוועדה  2021בשנת לפיה עם אבן הדרך שקבע המחוקק כן ו ,2025ש"ח בשנת  12,000של 

המשך תשלום המקדמות בסכום נטען, כי ו כן כמהמשותפת האם צה"ל צפוי לעמוד ביעד. 

אינו מתיישב עם קביעת המחוקק  (שהוא הסכום הנכוןסבור המשקף את הסכום שצה"ל )הנוכחי 

  לפיה תקנות הגישור יותקנו בידי שר הביטחון ושר האוצר, יחדיו.

 

 – סיכם כדלקמןהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 

תמשיך להשתלם עד להתקנת שפרשו לאנשי קבע כיום שצה"ל משלם הגישור  פנסיית .1

שאושרה בידי היועץ   ,30.11.2017, בהתאם לאמור בסיכום הישיבה מיום תקנות הגישור

 .27.2.2018המשפטי לממשלה ביום 

 

לחוק  38בניגוד להוראת סעיף  , זאתעדיין הותקנולפיו תקנות הגישור לא הקיים המצב  .2

- 2017ביוני  1עד ליום היו צריכות להיות מותקנות התקנות  לפיוההתייעלות הכלכלית 

הוראת החוק האמורה  מעבר לקושי באי קיום .הוא בעייתי ביותר ומעורר קושי לא מבוטל

 ויש הביטחון גופי יתר לגבי גישורה תקנות התקנת על ומקשה מעכבת התקנות התקנת אי

 .הביטחון גופי ברמת והן הפורש ברמת הן מרובים קשיים לעורר כדי בכך

 

שר האוצר ושר הביטחון בממשלה  עלן, ינבע בנסיבות העניין וככל שהמחלוקות יעמדו .3 

התקנת תקנות הגישור בהקדם לעשות כל מאמץ להגיע להסכמות כך שתתאפשר הבאה 

ניתן להניח כפי שנמסר בכוונת הצבא להעלות זאת במסגרת דיוני התקציב הבא ו האפשרי.
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 ל א ר ש י   ת נ י ד מ
 ם י ט פ ש מ ה   ד ר ש מ

 
יהיה קל יותר  2020בתקציב  שידונושבמסגרת סיכום כללי בסוגיות הרבות שעל הפרק 

 בנושא ספציפי זה.גם להגיע להסכמות 

 

, 2020שסוגיית פנסיית הגישור לא תסוכם במסגרת דיוני התקציב לשנת יתברר ככל ש .4

 שים חדשיםהמקדמות לפורבבקשה להפחית את אלינו שוב לפנות יוכל משרד האוצר 

תתקבל ע"י המשנה לאחר שמיעת עמדתו של צה"ל  .בצירוף הנימוקים המשפטיים לבקשה

האם ניתן להיעתר לבקשה מן הבחינה ה חוקתי( החלט-ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

ן המחויבות ע"פ חוק לא ילכך שתקנות בעני, תוך שימת הלב לזמן הרב שחלף, המשפטית

 .נסיבות העניין, ובהתחשב במכלול הותקנו

 

תועבר לעיון משרד האוצר וככל שיתגלעו מחלוקות מתודולוגית חישוב הפנסיה הצוברת  .5

 את פרטי למשרד המשפטיםלהעביר יוכלו משרד האוצר או צה"ל  ,בעניין זה שלא ייושבו

 .לצורך בחינת האפשרות לסייע בגיבוש הסכמות המחלוקת

 

ולגבי מי שפרשו זה מכבר  הפורשים לעתיד לבואלגבי פנסיית הצל התקציבית חישוב אופן  .6

משרד האוצר או  בעניין זה, ככל שיוותרו מחלוקות שלא ייושבו ,יועבר למשרד האוצר

לצורך בחינת האפשרות  המחלוקות למשרד המשפטים להעביר את פרטייוכלו צה"ל 

 לסייע בגיבוש הסכמות.

 

 

 רשמו: שי סומך ודנה סנדל             
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  חוקתי(-)ציבורי ייעוץ וחקיקה 

 כ"ד אלול תשפ"א ,ירושלים 

 2021ספטמבר  01רביעי  יום

  

 משתתפי הישיבה אל :

 

 הנדון:  המשך תשלום מקדמות הגישור בצה"ל – ישיבה שניה

בלשכתו של מר רז נזרי, המשנה באופן מקוון,  ,16.6.2021 להלן סיכום הישיבה שהתקיימה ביום

 ., בנושא שבנדון(ציבורי חוקתי)לממשלה  ליועץ המשפטי

 משתתפים:

 אורית קוטב, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים

 המדינה פרקליטות, העבודה למשפט המחלקה מנהלת, שילנסקי רחל

 , עוזר ליועץ המשפטי לממשלהרועי כהן

 חוקתי(-נדים עבוד, עוזר למשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 חוקתי(-שי סומך, ייעוץ וחקיקה )ציבורי

 מינהלי(-עוץ וחקיקה )ציבוריענת אסיף, יי

 מינהלי(-, ייעוץ וחקיקה )ציבוריתדרור גרני

 יעל בר לב, המחלקה למשפט העבודה, פרקליטות המדינה

 , המחלקה למשפט העבודה, פרקליטות המדינהסדובסקיליטל 

 אזרחיים מאור סבג, עוזר למשנה לפרקליט המדינה לעניינים

 , פרקליטות המדינהמתמחה המחלקה למשפט העבודה ,אבי אביטבול

 חוקתי(-יעל עצמון, מתמחה ייעוץ וחקיקה )ציבורי

 אסי מסינג, היועץ המשפטי, משרד האוצר

 אפרת פרוקצ'יה, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

 הילה אורן, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

 אגף תקציבים, משרד האוצר סגן ממונה על ,אמיר רשף

 פלורסהיים, אגף תקציבים, משרד האוצריונתן 

 זיו, אגף תקציבים, משרד האוצר-נטע בר

 משרד האוצר , חטיבת השכרעמית טוקר, 

 רבקה ראבילו, סגנית היועץ המשפטי לאגף השכר, משרד האוצר

 משרד האוצר ,אגף השכר הלשכה המשפטית, שירן מימון

 משרד האוצר ,אגף שכרגונן קרני, 

 משרד האוצר ,שכר, אגף אלנתן הורביץ

 לאור, אגף שכר, משרד האוצר-נוי סופר
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 משרד האוצר ,ישראל דנחי,  אגף החשב הכללי

 , הפרקליט הצבאי הראשיאפקשרון אלוף 

 לרמטכ"ל הכלכליתאריאלה לזרוביץ, היועצת 

 חקיקה, הפרקליטות הצבאיתאודי שגיא, רמ"ח ייעוץ ו מאל"

 צה״ל הייעוץ המשפטי לאכ״א,  רע״ןסא״ל יוסי דסקל, 

 פרקליטות צבאיתהבלפור, -רס״ן אליסה אקרנוביץ

 צה"ל, סא"ל פבל גורלין, אגף כח אדם

 , משרד ראש הממשלהל כלכלה ותשתיות״סמנכ אמיר ברקן,

 , משרד ראש הממשלהכלכלה ותשתיות אגף יפתח סומך,

 

 רקע לדיון:ה

טחון ושר ימסמיך את שר הב, 1985- "ה, התשמ[משולבנוסח (]גמלאות)שירות הקבע ו לחוק 67סעיף 

העבודה והרווחה, להתקין תקנות  וועדתוטחון יפת לוועדת החוץ והבהאוצר, באישור ועדה משות

לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום  38לעניין הזכאות לפנסיית גישור. סעיף 

שהתקנות צריכות להיות  קובע 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

 . 2017ביוני  1 ליוםמותקנות עד 

 חוקתי(-מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורידיון אצל התקיים  30.11.2017ביום 

   - אנשי קבע פורשיםשבו החליט מר נזרי שההסדר שלהלן יחול על 

 , פנסיית הגישור צריכה להשתלם לפי[לגבי צה"ל]עד להתקנת תקנות הגישור "

בין [ 2016שעוגן בהחלטת ממשלה באוגוסט  2015הסיכום התקציבי מנובמבר ]

שפרשו מאז הסיכום ועד עתה ובין לגבי מי שיפרשו מכאן ולהבא ועד  לגבי מי

 התקנות". להתקנת

 .1סיכום אושר בידי היועץ המשפטי לממשלהה

התגלעה מחלוקת בין משרד האוצר לבין צה"ל בנוגע לסכום המקדמות ותקופת תשלומן: בין לבין 

משרד האוצר בעוד  67ל הגדלות הרמטכ"ל ועד לגי בתוספתצה"ל משלם את המקדמות לפורשים 

בר שהמקדמות צריכות להיות משולמות ותנגד להכללת הגדלות הרמטכ"ל בחישוב המקדמות וסמ

  .67ולא עד גיל  60עד גיל 

להורות  בבקשה מר נזריאל  ,היועץ המשפטי של משרד האוצר, עו״ד אסי מסינגפנה בהמשך לכך 

כי תשלום פנסיית הגישור יותנה באישור או לחילופין לקבוע  המקדמותתשלום  להפסיק את לצה"ל

 החשב הכללי.

מר נזרי לא קיבל של עו"ד מסינג. זרי שבה נדונה פנייתו שותו של מר נאהתקיים דיון בר 4.3.19  ביום

כי תינתן למשרד האוצר אפשרות להגיש בקשה אולם החליט בקשותיו האמורות של עו"ד מסינג ואת 

                                                        
בסיכום הישיבה אושרה בידי היועץ המשפטי לממשלה ו  19.12.2017יום ראה סיכום ישבה שהתקיימה אצל מר נזרי ב  1

 27.2.2018יום מ
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. 2020סגרת דיוני התקציב לשנת ית הגישור לא תסוכם במלהפחית את המקדמות אם סוגיית פנסי

 - 26.3.21שהופץ ביום נקבע בסיכום הישיבה  וכך

 ,2020"ככל שיתברר שסוגיית פנסיית הגישור לא תסוכם במסגרת דיוני התקציב לשנת 

 את המקדמות לפורשים חדשים להפחיתמשרד האוצר יוכל לפנות אלינו שוב בבקשה 

המשפטיים לבקשה. לאחר שמיעת עמדתו של צה"ל תתקבל ע"י בצירוף הנימוקים 

ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי חוקתי( החלטה האם ניתן להיעתר לבקשה מן  המשנה

המשפטית, תוך שימת הלב לזמן הרב שחלף, לכך שתקנות בעניין המחויבות  -הבחינה 

 נה במקור()ההדגשה אי  ן״הותקנו, ובהתחשב במכלול נסיבות העניי ע"פ חוק לא

מר המשפטי של משרד האוצר, אל סגנית בכירה ליועץ  ,עו"ד אפרת פרוקצ'יהפנתה  20 .2.21ביום 

כן המקדמות ו סכוםאת ת או להפחית המקדמולהפסיק את תשלום  בבקשה להורות לצה"לנזרי, 

שירות ו לחוק 67עד להתקנת תקנות לפי סעיף  זאת, , הכלל החשב באישור יותנהלקבוע כי תשלומם 

  (.גמלאות)הקבע 

התייחס לפנייתה של עו"ד פרוקצ'יה  ,אודי שגיא, רמ"ח ייעוץ וחקיקה בפרקליטות הצבאית מאל"

היוו את אשר באשר לשיקולים  עובדתי או משפטילא היה כל שינוי לעמדתו, . 30.11.2020ביום 

י ההחלטה בעניין זה. דיון מחודש ולשינולקיום . על כן, אין בסיס 3.201926.הרקע להחלטה מיום 

קבע הי משרתב תביא לפגיעה קשההוראה להפסיק את תשלום המקדמות בנוסף טען אל"מ שגיא כי 

. הנושא זלשם הסדרת המחלוקת בלהמתין להתקנת התקנות המשתייכים לדור הביניים ויש מקום 

מנוגדת  לאישורו של החשב הכללי בכפוף יעשהישתשלום המקדמות ה בקשה כמו כן לטענתו

  .2015-שהיו ברקע להחלטת הממשלה ב הקודמות להסכמות

 לא אושרו, הכלליאישור החשב תשלומם ב ולהתנות את תשלום המקדמותהבקשה להפסיק את 

שאלת הפחתת אם כן . נותרה לדיון כעת ואין מקום לשוב ולדון בהם 26.3.2019-בשהתקיים  בדיון

  .המקדמות

אז מועד תחילת תשלום ולאור חלוף הזמן מ, 2020בשנת דיוני תקציב  התקיימולא שמאחר 

 לבקשה נזרי בהליך התקנת התקנות, נעתר מר ללא כל התקדמות  (שלוש וחצי שניםכ (המקדמות

 .את המקדמות בבקשה להפחית לקיים דיון

 חוקתי(-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורילאחר שמיעת עמדות הצדדים, החליט 

 כדלקמן:

, המצב הקיים לפיו תקנות הגישור לא 4.3.2019שצוין בסיכום הישיבה שהתקיימה ביום  .      כפי1

התקנות היו צריכות להיות  הלחוק ההתייעלות הכלכלית לפי 38ף הותקנו בניגוד להוראת סעי

מטבע תר ומעורר קושי משפטי לא מבוטל. הוא בעייתי ביו – 2017ביוני  1מותקנות עד ליום 

 ימת קושי זה הולך ומחריף. הזמן בו הוראת החוק לא מקו שחולףככל הדברים, 
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במסגרתו יסוכמו סוגיות שונות  שעה שאמור להיות מאושר תקציב, ומ1לאור האמור בסעיף  .    2

בין משרד האוצר ומערכת הביטחון, יש לפעול בהקדם להסדרת סוגיית פנסיית הגישור בצה"ל 

בין הצדדים, כפי שהשתקפו בדיונים, העמוקים עד למועד הקובע. לאור חילוקי הדעות 

יג נצנבקש כי ובמגמה לסייע להם להגיע להסכמות בנושאים המקצועיים המצויים במחלוקת, 

   הטיפול בנושא ויקיים את הדיונים עם הצדדים. משרד ראש הממשלה ירכז את 

ד האוצר לבין מערכת נוכח הקשיים האמורים, אם עד למועד הקובע לא יהיה סיכום בין משר .    3

בתקנות הגישור, יהיה בכך לכאורה כדי להצדיק  שייכללהביטחון לגבי מתווה פנסיית הגישור 

האוצר, ולהצדיק הפחתה מגובה המקדמות משרד משפטית, קבלה חלקית של עמדת 

  –כך שהוא יעמוד על הגבוה מבין שתי החלופות להלן  חדשים המשולמות לפורשים

 .שיסוכם בין משרד האוצר לבין מערכת הביטחון סכום המקדמות ( 1)

לשנה עבור כל שנת שירות, ללא הגדלות רמטכ"ל. יובהר שהמקדמות  2%שיעור של  ( 2)

שישולמו לפי פסקה זו יהיו לפי חישוב המשכורת הקובעת הנוכחי ולתקופת תשלום 

גובה (. אם משרד האוצר חולק מהבחינה המשפטית על 67המקדמות הנוכחית )גיל 

המשכורת הקובעת או על תקופת תשלום המקדמות הוא רשאי כמקובל להביא את 

 חוקתי(.-המחלוקת בפני המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

קיים תנוכח האמור, וככל שלא תהיה הסכמה בין הצדדים, בסמוך לאחר המועד הקובע ת .4

מסגרתה תתקבל החלטה חוקתי(, ב-ישיבה אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 .ין זה, זאת תוך התחשבות בהשתלשלות העניינים עד לאותו מועדיסופית בענ

פורשים 'משולמות למי שאינם ההגישור הנכלל במקדמות סוגיית רכיב הגדלות הרמטכ"ל  .5

תידון במסגרת השיח בין משרד האוצר לבין מערכת הביטחון בנוגע להגדלות  'חדשים

ם לא יגיעו להסכמה בסוגיית הגדלות הרמטכ"ל, משרד המשפטים ככל שהצדדי. הרמטכ"ל

 .חוקיות הגדלות הרמטכ"לסוגיית בהמשפטי במסגרת הדיון ידון בסוגיה זו ויכריע בה 

 

  :הגדרות 

 המוקדם מבין אלה: – "המועד הקובע"

מועד קיומה של ישיבת ממשלה שבה ידון חוק התקציב וחוק ההסדרים לשנים  )א(

 .2022-ו 2021

 .2021בנובמבר  1 )ב(

, (2021ביולי  6מועד הפצת סיכום ישיבה זה )אנשי קבע שיפרשו מצה"ל לאחר  - "פורשים חדשים"

 . שהחלו בפועל בהליכי פרישהכאמור למעט אנשי קבע 

בקשה לפרישה אשר אושרה בידי הגורם  ומי שהגיש – "אנשי קבע שהחלו בפועל בהליכי פרישה"

 . (2021ביולי  6) סיכום ישיבה זה הפצתעד למועד  ,המוסמך בצה"ל
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 מדינת ישראל

 משרד המשפטים

 

 ____________________________________________________________________ 
6276114-02 פקס  6466549-02 טלפון  91490, ירושלים 49029, ת.ד 29דין -רחוב צאלח א  

 
 

מתווה שיכלול לפחות את תקופת תשלום פנסיית הגישור ואת גובה  - "מתווה פנסיית הגישור"

 הצבירה השנתי וכן לוח זמנים להשלמת התקנת התקנות.

     

  שי סומך והדר ביינארט :רשמו  

 

 ם על דעתו ומקובלים עליו[]האמור הוצג בפני היועץ המשפטי לממשלה, והדברי
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 : 1/ונספח 

מכתב תשובה לעותר ממשרד המשפטים 

 2.8.22מיום 



 
 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

 02-6276114 פקס  02-6466549 טלפון  91490 ירושלים, 49029 ד.ת, 29 דין-א צאלח רחוב 

  

 עוץ וחקיקהיי

  "ד אב תשפ"אכ

 2021אוגוסט  02שני  יום 
 

 
 

 לכבוד
 ארליך אריאל ד"עו

 פורום קהלת
 melimelech@kohelet.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני 

 
 

 שלום רב,

 

 הליכים מיצוי מכתב – הביטחון מגופי לפורשים "גישור "קצבת תשלומיהנדון: 
 07.05.2021ופנייתכם לעו״ד שי סומך מיום  15.10.2020 ליועץ המשפטי לממשלה מיום פנייתכם                         

 

 הדיון שהתקיים במשרד המשפטים בסוגיית פנסיית בפנייתך שבנדון ביקשת כי נעדכנך אודות

 . הגישור

 

רז בראשותו של מר הגישור  מקדמותהתקיים במשרדנו דיון בנושא המשך תשלום  16.6.2021ביום 

  , ובהשתתפות נציגי משרד האוצר וצה"ל.(חוקתי-ציבורי)לממשלה  נזרי, המשנה ליועץ המשפטי

 

 :(חוקתי-ציבורי)המשנה ליועץ המשפטי לממשלה החלטת  להלן

 

, המצב הקיים לפיו תקנות 4.3.2019ם הישיבה שהתקיימה ביום כפי שצוין בסיכו.  1"

לחוק ההתייעלות הכלכלית לפיה התקנות היו  38הותקנו בניגוד להוראת סעיף  הגישור לא

ומעורר קושי משפטי לא  הוא בעייתי ביותר – 2017ביוני  1מותקנות עד ליום  צריכות להיות

הדברים, ככל שחולף הזמן בו הוראת החוק לא מקוימת קושי זה הולך  מבוטל. מטבע

 ומחריף.

 

, ומשעה שאמור להיות מאושר תקציב במסגרתו יסוכמו סוגיות 1לאור האמור בסעיף  .2

בין משרד האוצר ומערכת הביטחון, יש לפעול בהקדם להסדרת סוגיית פנסיית  שונות

עד למועד הקובע. לאור חילוקי הדעות העמוקים בין הצדדים, כפי שהשתקפו  צה"להגישור ב

ובמגמה לסייע להם להגיע להסכמות בנושאים המקצועיים המצויים במחלוקת,  בדיונים,

משרד ראש הממשלה ירכז את הטיפול בנושא ויקיים את הדיונים עם  נבקש כי נציג

 הצדדים.

 

נספח ו/1



2 

 

 3מתוך  2עמוד 
 

 02-6276114 פקס  02-6466549 טלפון  91490 ירושלים, 49029 ד.ת, 29 דין-א צאלח רחוב

 803-99-2019-052953מספר מסמך: 

עד הקובע לא יהיה סיכום בין משרד האוצר לבין נוכח הקשיים האמורים, אם עד למו .3

הביטחון לגבי מתווה פנסיית הגישור שייכלל בתקנות הגישור, יהיה בכך לכאורה  מערכת

משפטית, קבלה חלקית של עמדת משרד האוצר, ולהצדיק הפחתה מגובה  כדי להצדיק

 ופות להלןעל הגבוה מבין שתי החל המשולמות לפורשים חדשים כך שהוא יעמוד המקדמות

– 

 
 סכום המקדמות שיסוכם בין משרד האוצר לבין מערכת הביטחון. (1)

 

לשנה עבור כל שנת שירות, ללא הגדלות רמטכ"ל. יובהר שהמקדמות  2%שיעור של  (2)

 שישולמו לפי פסקה זו יהיו לפי חישוב המשכורת הקובעת הנוכחי ולתקופת תשלום

 אם משרד האוצר חולק מהבחינה המשפטית על גובה (.67גיל )המקדמות הנוכחית 

 המשכורת הקובעת או על תקופת תשלום המקדמות הוא רשאי כמקובל להביא את

 (.חוקתי-ציבורי)המחלוקת בפני המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 
נוכח האמור, וככל שלא תהיה הסכמה בין הצדדים, בסמוך לאחר המועד הקובע  .4

, במסגרתה תתקבל (חוקתי-ציבורי)ליועץ המשפטי לממשלה אצל המשנה  ישיבה תתקיים

 סופית בעניין זה, זאת תוך התחשבות בהשתלשלות העניינים עד לאותו מועד. החלטה

 

סוגיית רכיב הגדלות הרמטכ"ל הנכלל במקדמות הגישור המשולמות למי שאינם  .5

ן בנוגע חדשים' תידון במסגרת השיח בין משרד האוצר לבין מערכת הביטחו 'פורשים

הרמטכ"ל. ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה בסוגיית הגדלות הרמטכ"ל, משרד  להגדלות

ידון בסוגיה זו ויכריע בה במסגרת הדיון המשפטי בסוגיית חוקיות הגדלות  המשפטים

 הרמטכ"ל.

 

 הגדרות: 

 המוקדם מבין אלה: - "המועד הקובע"

 

-ו 2021 וחוק ההסדרים לשנים מועד קיומה של ישיבת ממשלה שבה ידון חוק התקציב  (א)

2022. 

 

 .2021בנובמבר  1 (ב)

 

ביולי  6) לאחר מועד הפצת סיכום ישיבה זה אנשי קבע שיפרשו מצה"ל - "פורשים חדשים"

 למעט אנשי קבע כאמור שהחלו בפועל בהליכי פרישה.(,  2021

 

מי שהגישו בקשה לפרישה אשר אושרה בידי  - "אנשי קבע שהחלו בפועל בהליכי פרישה"

 (. 2021ביולי  6עד למועד הפצת סיכום ישיבה זה )המוסמך בצה"ל,  הגורם

 



3 

 

 3מתוך  3עמוד 
 

 02-6276114 פקס  02-6466549 טלפון  91490 ירושלים, 49029 ד.ת, 29 דין-א צאלח רחוב

 803-99-2019-052953מספר מסמך: 

מתווה שיכלול לפחות את תקופת תשלום פנסיית הגישור ואת  - מתווה פנסיית הגישור""

 ".הצבירה השנתי וכן לוח זמנים להשלמת התקנת התקנות גובה

 

 

 ,בברכה

 
 עו"ד ,שי סומך

 חוקתי(-ייעוץ וחקיקה )ציבורי

 

 

 

  העתק:

 חוקתי(-)ציבורי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

 



 : ז'נספח 

תגובתה המקדמית של המדינה בבג"ץ 

 אדיב ואחרים נ' ממשלת ישראל  4162/21



1

נספח ז



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



תוכן עניינים

עמ' שם הנספח מס' 

18 (דיונים  סיכום דיון מיום 26.3.19 בהשחרת חלקים חסויים 
פנימיים)

מש/1

24 (דיונים  סיכום דיון מיום 1.9.21 בהשחרת החלקים החסויים 
פנימיים)

מש/2

16



 : 'חנספח 

פניית העותר לפרקליט הצבאי הראשי  

בצה"ל וליועץ המשפטי למשרד האוצר  

 16.1.19מיום 



נספח ח



 : 'טנספח 

ובת הפרקליטות הצבאית הראשית תש

 25.3.19מיום 



נספח ט



 : 'ינספח 

 29.5.19תשובת דובר צה"ל מיום 



 

 צבא ההגנה לישראל
 חטיבת דובר צה"ל
 לשכת דובר צה"ל

 המידע חופש חוק תא
 5698367/6365-03טל': 

 כ"ד אייר תשע"ט
 2019מאי  29
 
 

     
 לכבוד

 עו"ד מאיר רובין ועו"ד מוריה אלימלך

 עמותת פורום קהלת

 

 שלום רב,

 לפורשים משירות קבע כם לקבלת מידע בנושא תשלומי "קצבת גישור"בקשת הנדון:

 16.1.19מיום  סימוכין: פנייתכם

 25.3.19תשובת היועצת המשפטית לתחום הפרט מיום 

הועברה קבע הבקשתכם לקבלת נתונים בעניין קצבאות גישור המשולמות לפורשים משירות  .1

 . להלן התייחסות לבקשתכם.25.3.19לטיפולנו, כפי שנמסר לכם ביום 

ואילך.  2016פורשים משירות קבע, שפרשו החל מחודש נובמבר  38-קצבת גישור משולמת ל .2

 .2019נכונים לחודש פברואר  . נתונים אלה ₪ 11,866גובה הקצבה הממוצעת עומד על 

 בברכה, .3

 
 גל תורג'מןרס"ן 

 עוזרת דובר צה"ל

 ב/דובר צה"ל והממונה על חופש המידע בצה"ל

 

נספח י



 : 'אינספח 

 6.6.19בקשת העותר מיום 



נספח יא









 : 'בינספח 

 6.10.19תשובת דובר צה"ל מיום 



 

 

 

  

 צבא ההגנה לישראל
 חטיבת דובר צה"ל
 לשכת דובר צה"ל
 תא חוק חופש המידע

 5636/3638835-36טל': 
 ז' תשרי תש"פ

 9305אוקטובר  33
 

 

 לכבוד,

 עו"ד מוריה אלימלך

  ב"כ עמותת  "פורום קהלת" 

 

 שלום רב, 

 

 נושא תשלום קצבאות גישור למשרתי קבע אשר פרשו לגמלאותבקשתך לקבלת מידע בהנדון: 

לת התייחסות הגורמים המקצועיים. להלן פנייתך בנושא שבנדון התקבלה בלשכתנו והועברה לקב .0

 התייחסות צה"ל לבקשתך, לפי סעיפיה: 

  יודגש בזאת כי  .שנה 08-ממוצע שנות הקבע בלבד עבור פורשי הצוברת הוא כ (:2, ז)(1ז) סעיף .9

 קיימות תקופות שירות נוספות במסגרת שירות בגופי ביטחון אחרים.

, האוצר משרד על מוטל( הקבע משרתי כולל) הציבורי המגזר כלל עבור האקטוארית החבות חישוב

 בהתאם, זאת. המידע קבלת לצורך זה גוף אל להפנותך נבקש, משכךמצוי ברשותנו. אינו ונתון זה 

 .לחוק( 8)5 לסעיף

 צה"ל פועל מכוח הדין ובהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה.: (3סעיף ז) .6

-נוהל של אגף כוח האדם, אשר כותרתו "נוהל עבודה , כנספחורף למכתבנו זה, מצ (:4סעיף ז) .4

ולוגיית החישוב. המתודולוגיה עולה בקנה אחד עם הסיכומים תודאת מ המפרטצוברת"  פנסיה 

 עם משרד האוצר. 

 בברכה,

 

 יחזקאל רועי רס"ן

 דובר צה"ל עוזר

 ב/דובר צה"ל   והממונה   על    חופש המידע בצה"ל

 

 : נוהל אכ"אלוט

נספח יב



 

 

 נוהל שכותרתו  "עבודה פנסיה צוברת" של אגף כוח האדם  -נספח

 

 צוברת פנסיה – עבודה נוהל

 תוקף נוהל זה הינו עד לתיקון התקנות  

  מושגים .0

  גיל הפרישה מצה"ל ועד גיל  פרישת חובה.מ המשולמת חודשית קצבה – גישור פנסיית .א

 מצד הפיצויים הפקדת את המשלים, הפרישה במועד הפנסיה קרןב מופקדה סכום – לפיצויים השלמה .ב

 . 5.66%-ל שוטף באופן 3%-מ" המעסיק"

 מקיפה בקרן יתרה - הפנסיה מקרן מתקבל אשר הפדיון סכום – צוברת קצבה לחישוב סופיות יתרות .ג

 ..0מתוארת בנוסחה  אשר לפיצויים ההשלמה הפקדת בתוספת, כללית בקרן יתרהו

 הוא החובה פרישת גיל 9305 לשנת נכון) 9334-ד"התשס, פרישה גיל בחוק כמשמעו  - החובה פרישת גיל .ד

36. ) 

 בקרן כללית בניכוי דמי ניהול בפועל . 4%בקרן מקיפה ו 4.93%  – התשואה שיעור .ה

 מבוסס, חודשית הצבלק פנסיוני בחיסכון שנצברו סכומים מתרגמים שבעזרתו מספר – המרה מקדם .ו

 בהתאם לתקנון הקרן. נתוני הפרט על

 עפ"י כללי הפנסיה התקציבית . נתוני הפרט על המחושבת צל קצבת – רעיונית קצבה .ז

 . הרעיונית חישוב הקצבה הקובעת לצורך המשכורת – קובעת משכורת .ח

 חלק השכר שבגינו זכאי העובד להפרשות פנסיוניות . –ברוטו לפנסיה  .ט

 של לתקרה עד,  הרעיונית הקצבה תחושב בסיסם ועל הפורש זכאי שלהם קצבה אחוזי – קצבה אחוזי .י

 ( .30/30/55לפני אחוז קצבה בגין שירות החובה )למי שהחל שירות +  63%

 אחוזים נוספים לחישוב הקצבה בהתאם למדיניות הרמטכ"ל . –השלמת תקופות שירות  .יא

 

  העבודה תהליך .2

 נתונים .א

על מנת לאתר את כלל הפורשים בהסדר הפנסיה הצוברת שיהיו רלוונטיים  – לפרישה סיכום (0

 הפרישה בסוף אותו חודש. לחישובים, יש להפיק דו"ח בתחילת החודש אשר יאתר את מסוכמי

 תחשיב  מרוכזים הפרישה מועד לפני כחודש - קצבה אחוז ותחשיב לפנסיה ברוטו, קובעת משכורת (9

 הפרישה.  ליום נכון, לפיצויים ההשלמה וסכום קובעת משכורת,  לפנסיה ברוטו, קצבה אחוז

 .תקופות שירות שלמתתחשיב אחוז קצבה יציג את שיעור הקצבה, כולל ה

 היתרות את הפנסיה מקרן להנפיק יש, מחדל ברירת בקרן מבוטחים עבור – הפנסיה בקרן צבורה יתרה

 את להוסיף יש היתרה אל. וכללית מקיפה לקרן בחלוקה, הפרישה נכון ליום הקבע משרת של דכנותוהמע

 לפנות יש, מחדל ברירת בקרן מבוטח שאינו למי. ההפקדות בתקרת בהתחשב, הפרישה חודש של ההפקדה

 ,)של הקופה בה הוא מבוטח( מעסיקים לשירות

 



 

 

 

 

הבאות לידי ביטוי היתרות ש. יש לשים לב בדוח הפרישה ליום נכון היתרות אתעל מנת לקבל  (6

 בחישוב הן רק היתרות רלוונטיות .

 :   הקצבה גובה חישוב .ב

 קצבאות שתי של חישוב באמצעות תיעשה הצוברת הפנסיה של הגישור פנסיית לגובה החישוב שיטת

 :הקצבאות בין השוואה תיעשה הקצבאות שתי חישוב לאחר,  רעיונית וקצבה צוברת קצבה: 

 הרעיונית הקצבה לגובה שווה תהיה הקצבה -קצבה צוברת  ≥  רעיונית קצבה (0

 הפקדה י"ע הרעיונית הקצבה לגובה עדהשוואה  תתבצע הצוברת קצבהקצבה רעיונית <  (9

 . משכורות של פורשי אותה שנה 21של עד מקסימום ליתרות בקרן,  רעיונית

 :  מהקצבאות אחת כל של החישוב שיטת תובא להלן

ההפקדה  בתוספת הצבורה בקרן הפנסיה היתרלצורך ביצוע החישוב, יש להתחשב ב – צוברת קצבה

 פרישת גיל"לשיעור התשואה  בעזרת ההשלמה לפיצויים. יתרות סופיות אלו, מקודמותבחודש הפרישה ו

 .0.9  לנוסחה בהתאם המרה במקדם ומחולקות וכללית מקיפה לקרן בהפרדה" חובה

 של לזכותו קיימותיתרות הה כל בחשבון ילקחו הקצבה חישוב לעניין – החישוב בבסיס נכללות תקופות

 מצה"ל ומכוחות ביטחון אחרים, כגון קבע קודם, שב"כ , מוסד, משטרה ושב"ס. הפורש

 C-ו Bהשלמה לפיצויים, אשר תבוא לידי ביטוי ביתרה הסופית לחישוב הקצבה ) -  השלמה לפיצויים

  .0.0(, תחושב בהתאם לנוסחה 0.9בנוסחה 

 

 

P – לפיצויים השלמה 

Q – הפרישה ביום לפנסיה ברוטו  

R – 11/11/2114-מ החל, צוברת בפנסיה בקבע השירות חודשי מספר  

 חודש לכל לפיצויים השלמה 2.33% – 1.1233

 

 

 

 

A – צוברת קצבה  

B – כולל הפקדה אחרונה והשלמה לפיצויים  ל"מצה הפרישה בגיל מקיפה בקרןסופית  יתרה 

C – כולל הפקדה אחרונה והשלמה לפיצויים  ל"מצה הפרישה בגיל כללית בקרן יתרה 

D – מקיפה בקרן המרה מקדם 

E – כללית בקרן המרה מקדם  

F – ל"מצה הפרישה גיל  

K – בניכוי דמי ניהול בפועל . 4.24%-, שווה ערך לההון שוק אגף לפי מקיפה בקרן תשואה הנחת 

P = 0.0233 x Q x R 
 2.2נוסחה 



 

 

L –  בניכוי דמי ניהול בפועל . 4%-שווה ערך ל ,ההון שוק אגף לפי כללית בקרן תשואה הנחת 

T  –  חובה פרישת גיל  

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במשכורת הפורש של לקצבה הזכאות אחוזי של מכפלה של כתוצאה מחושבת הרעיונית הפנסיה – רעיונית קצבה

 .9 לנוסחה בהתאם תחושב, ,שלו הקובעת

 

Z – רעיונית קצבה 

K – שנות שירות המזכות באחוז קצבה מוגדל 

Y – שירות תקופות+ (  1991)כולל שירות חובה למי שהחל את שירותו לפני  לגמלה המוכרות שירות שנות 

 בכוחות ביטחון אחרים .  קודמות

X – שירות תקופות השלמת 

V – קובעת משכורת  

 

 

 

 

 9נוסחה 

 הקצבה בגובה גישור קצבת לפרט תשולם – או שווה לה הצוברת מהקצבה נמוכה הרעיונית הקצבה באם

 .(Z) הרעיונית

 בתוספת הצוברת הקצבה בגובה ('A) קצבה לפרט תשולם – הצוברת מהקצבה גבוהה הרעיונית הקצבה באם

 .3 לנוסחה בהתאם תחושב הסופית הקצבה זה במקרה(. M) רעיונית הפקדה

 

 

 

 

 

 

 2.1נוסחה 

 

 

 נוסחה

(B) x (1+K) (T-F) 

            D 

F)-T( +L)1( x(C)  

                 E 
+ A = 



 

 

 

 

 

 

M –  (2.ב.2פעמים ברוטו לפנסיה )סעיף  12הפקדה רעיונית לקרן הפנסיה לצורך השוואה לקצבה רעיונית, עד) 

A' = 
 

 

 3נוסחה 

 

 :לסיכום

 A≤Z                    Z  אם

 A'≤Z>A              Z  אם

 'Z≤A'>A              A  אם

 

F)-T( +L)1( x) M(C+ 

                 E 

(B) x (1+K) (T-F) 

            D 



 : 'גינספח 

מכתב התשובה של משרד האוצר מיום 

22.1.20 



נספח יג



 : 'דינספח 

מכתב מיצוי ההליכים של העותר אל 

המשיבים )אוצר, בטחון ויועמ"ש וכן  

 10.12.19לפצ"ר( מיום 
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 תש"פ בכסלו י"ב
 לכבוד:

 
 ח"כ משה כחלון

 שר האוצר

 
 

 עו"ד אסי מסינג
 היועץ המשפטי

 משרד האוצר

 ח"כ נפתלי בנט
 שר הביטחון

 עו"ד איתי אופיר
היועץ המשפטי למערכת 

 הביטחון

 ד"ר אביחי מנדלבליט
 המשפטי לממשלההיועץ 

 שרון אפק האלוף
 הפרקליט הצבאי הראשי

 ,רבשלום 
 

 הליכים מיצוי מכתב – הביטחוןמגופי  לפורשים"קצבת גישור"  תשלומיהנדון: 
 

 משרד הביטחוןשמעניק  ות גישוראתשלומי קצבהננו פונים אליכם בשם פורום קהלת, בעניין 

 בשנים האחרונות.  חודשלפורשים המבוטחים בפנסיה צוברת מידי 

 לקביעת תנאי הענקתןמבלי שהותקנו התקנות    מוענקות  ניגוד לחוק, שכן הןבקצבאות אלו ניתנות  

 לעמדת גורמי האוצר, ותוך  בניגודו  משרד הבטחון באופן חד צדדי  שקובעלפי תנאים  ,  חוקכנדרש ב

לשלם לפורשיו סכומים מוסיף טחון ימשרד הב סירוב למסירת מידע הנוגע לתשלומים אלה.

 . שלא הושגו הסכמות כנדרש בחוק ףא ,ניכרים באין מפריע

; השלכותיה התקציביות על קופת המדינה כבדות טרם נפתרההמחלוקת בין הגורמים השונים 

ידי חודש בחודשו. לאור המצב, הולכות וגדלות עם העלייה במספר הפורשים מ; והן משקל

כעת, עד להסדרת הסוגייה  הות הגישור, כפי שנעשאלהפסיק לאלתר את תשלום קצב כםנבקש

 במלואה באמצעות התקנת תקנות על ידי השרים, כנדרש על פי החוק. 

 

גובשו מספר במסגרת המעבר במשק מתשלום פנסיה תקציבית למנגנון של פנסיה צוברת,  .1

משרתי קבע שהתחייבו לשירות  ולפיהם, של פורשים מגופי הבטחון השונים בעניינםהסדרים 

 בחוק עוגנו "למצה לפורשים. ההסדרים הנוגעים יקבלו פנסיה צוברת 2004קבע החל משנת 

 שירות  חוק)להלן: "  1985  -]נוסח משולב[, תשמ"ה  לישראל )גימלאות(שירות הקבע בצבא הגנה  

 ישראל משטרת)שב"כ, מוסד,  הביטחון גופי מיתר לפורשים הנוגעים ההסדרים; "(הקבע

 . "(המדינה שירות חוק)להלן: " 1959-, תשי"ט)מינויים( המדינה שירות בחוק עוגנו( "סושב

 

 (יעלון"-סיכום בין שרי האוצר והביטחון דאז )"הסכם כחלון, במסגרת  2015בשנת  בהמשך לכך,   .2

יקבלו "קצבת גישור", אשר תשולם להם ממועד פרישתם כי  "למצה הפורשיםלגבי הוסכם 

משירות הקבע ועד למועד הזכאות לקצבה מקופת הפנסיה. ההסכם עוגן בהחלטת ממשלה 

נספח יד
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. בהתאם, עוגן ההסכם במסגרת 11.8.16של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מיום  136ב/

, כי שר הביטחון ושר האוצר, חוקל )א(ו67סעיף ובע עוד ק .חוק שירות הקבעל 31מס' תיקון 

באישור ועדה משותפת של הכנסת, יקבעו בתקנות את הזכאות לקצבת הגישור ואת תנאיה 

  ."(התקנות)להלן: " הענקתה

לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות  38סעיף  .3

מורות להיות מותקנות עד ליום א התקנות, קובע כי 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017התקציב 

ותנאי  ותאהקצבבשל מחלוקות בין משרד האוצר למשרד הביטחון בעניין גובה . אולם, 1.1.17

בשנים למיטב ידיעתנו, הענקתן, טרם הותקנו התקנות הנדרשות על פי החוק. אף על פי כן, 

המבוטחים   שפרשו,למשרתי קבע  קצבאות גישור  מידי חודש  משרד הביטחון מעניק    האחרונות

תנאי הענקת מניין הפורשים המבוטחים בפנסיה צוברת הולך וגדל בכל חודש. . בפנסיה צוברת

 התשלומים נקבעים על ידי צה"ל בלבד, ובניגוד לעמדת גורמי האוצר בעניין.

 

 : הביטחון גופי מיתר פורשיםבאשר ל .4

ז לחוק שירות המדינה, קובע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת יקבע, 108סעיף 

בנוגע לביטוח הפנסיוני, לרבות תשלומי בשים לב לצרכים המיוחדים של גופים אלה, הוראות 

כי בעניינם של פורשים   ,יושם אל לב  גמלאות לעובדים שפרשו לגמלאות לפי גיל הפרישה החוקי.

. על אף האמור, בשל דרישת גופי הביטחון לכרוך בחוק גישור לקצבת זכות כלנה עוג לאאלה 

את הדיון על הענקת קצבאות הגישור בעניינם לזה של פורשי צה"ל, אף לגביהם לא הושגו 

 , וממילא לא הותקנו התקנות כנדרש על פי החוק.עד היום הסכמות

בין גופים אלה  30.11.09 מיוםהסכם  קיים( ומוסד"כ שב) שירות הביטחון פורשי של בעניינם

ביחס לתנאי יציאתם לגמלה, הכולל ככל  לבין משרד האוצר והמשנה לנציב שירות המדינה

הסכם זה לא אושר על ידי אף הנראה התייחסות להענקת קצבאות הגישור. בשונה מצה"ל, 

 . גורם נוסף

 .א קיים כל הסכם כתובידיעתנו למיטב ל ,משטרת ישראל ושב"ס פורשיבעניינם של 

 

בבקשה להורות לצה"ל לחדול מתשלום ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות פניית משרד האוצר  .5

לאשר תשלום החליט היועץ המשפטי לממשלה , פנסיית הגישור כל עוד לא הותקנו התקנות

, "(המשפטי לממשלההחלטת היועץ  )להלן: "פורשי צה"ל ויתר גופי הביטחון  לות גישור  אקצב

במסגרת ההחלטה,  1.ותאעל אף היעדרן של התקנות הנדרשות לפי החוק לצורך תשלום הקצב

ות שישולמו אות, או כמקדמות על חשבון הקצבאכקצבהורה היועץ על הענקת התשלומים 

 למועד הפרישה. ו לגוף הביטחון לאחר התקנת התקנות, בהתאם

 

 
החלטת היועץ המשפטי לממשלה מיום  ;30.11.17 מיום חוקתי(-)ציבורי החלטת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 1

14.2.18.   
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 נאיההגישור ותהסמכות לקביעת הזכאות לקצבת 

 

מהפרקליטות הצבאית נמסר לנו  ,תקנותבהיעדר  הקצבאותמקור הסמכות לתשלום  לעניין .6

הראשית בצה"ל כי "בהתאם להוראות החוק, ולאור טיב הזכות לקצבת גישור, היעדרן של 

החלטת היועץ נסמך צה"ל על כמו כן,  2תקנות אינו גורע מחובת תשלום הקצבאות לפורשים".

 .הנ"ל המשפטי לממשלה

 

  .הקבע שירות חוק דרישותל בניגוד עומדותתשובת צה"ל והחלטת היועץ אלא ש .7

: על שר האוצר ושר הביטחון לקבוע בתקנות את הזכאות לקצבת בענייננו הברור החוק לשון

 .הכנסת של הועד אישור טעונה אף השרים של החלטתם .תנאיה אתופורשי צה"ל  שלגישור 

 את לשלם ניתן לא, )א(ו67 סעיףב הקבוע ההליךהתקנות לפי  הותקנו עוד לא  כל ,אומר הווה

 כל אין, התקנות שהותקנו מבלי כי העובדה לנוכח אף מתחייבת זו מסקנה .הגישור ותאקצב

"ל רמטכל סמכותקמה  לא, הקבע שירות חוק לענייןשיוענקו.  ותאהקצב תנאי לקביעת מנגנון

לאחר  אלא ,זה בסעיף הקבועים תנאיםב שעומד למיגישור  תלהעניק קצב ו)ב(67 סעיף לפי

 נועדכעולה מלשון הסעיף, הוא  .תנאיה ואת הזכאות את הקובעותתקנות  השרים שהתקינו

 כיצדמאום ביחס לשאלה  קובע ן הואואייש להעניק את הקצבה,  למי "להרמטכ את להנחות

  .יש להעניק את הקצבה

; על ידי הגורמים שהוסמכו לכך בחוק להיקבע עניין זה צריך כי במפורש דעתוגילה  המחוקק

, לממשלה המשפטי היועץ החלטת גם, הכבוד בכל הם ולא אחרים. .הביטחון ושר האוצר שר

 בניגוד  זכות  להעניק  יכולה  לאבתקופת הביניים עד להתקנת תקנות,    ותאקצב  תשלום  המאשרת

 מדובר כידוע בזכות לסכומי כסף גדולים ישירות מקופת המדינה.ולכוונת המחוקק.  לחוק

לגבי יתר גופי הביטחון, התקנת התקנות נתונה לסמכותו של שר האוצר, בהתייעצות עם ראש 

טחון פנים, בהתאם לגוף העומד על הפרק. אולם, כפי שצוין, למיטב יהממשלה או השר לב

אינם צולחים בשל דרישתם להתאים את תנאי הבנתנו, הניסיונות להתקין תקנות בעניינם 

 פרישתם לאלה שייקבעו בעניינם של פורשי צה"ל.

 

 הותקנו לא עוד כל. בהקדם האפשרי החוק פי על כנדרש תקנות להתקנת לפעול יש, לפיכך

 .ותאהקצב את לשלם ניתן לא, אלה תקנות

 

  ביחס לקביעת התנאים להענקתן. אףכך  ;ותאלעצם האפשרות להעניק קצבכך ביחס  .8

מצויים במחלוקת מתמשכת בין משרד לפורשי צה"ל ות אכפי שצוין, התנאים לתשלום הקצב

בתקופת הביניים עד להתקנת התקנות, צה"ל קובע את תנאי תשלום האוצר למשרד הביטחון. 

ות עם החשב הכללי במשרד אקצבה הענקתאת מסרב לתאם ות באופן חד צדדי, ואהקצב

 
 . 25.3.19תשובת היועצת המשפטית לתחום הפרט במחלקת הייעוץ והחקיקה בפרקליטות הצבאית הראשית מיום  2
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אף לא  ,למיטב ידיעתנוהאוצר, הגורם המופקד על מלאכת הפיקוח על ההוצאות הציבוריות. 

ת גישור הובאה לאישור החשב הכללי אואחת מההחלטות שניתנו על ידי צה"ל בנושא קצב

 ניכר באופן גבוהותידו  עלהמשולמות בפועל  ותאהקצבלא מפתיע,  באופןבמשרד האוצר. 

משרדי -הבין הסיכום במסגרת שנקבעו לעקרונות בהתאם לפורשים המגיעות ותאמהקצב

ות על ידי משרד אבשל העמימות האופפת את מנגנון הענקת הקצב 3.הממשלה והחלטת

ות אכן אהקצבבפועל הביטחון בתקופת הביניים, כפי שיפורט בהמשך, אף אין עדות לכך ש

כך, למשל, לא ברור  המשפטי לממשלה.מוענקות כמקדמות בלבד, בהתאם להנחיית היועץ 

האם הפורשים נדרשים לחתום על מסמך המבהיר כי הסכומים ניתנים כמקדמה, או האם 

 הבהרה כזו מופיעה במסגרת תלוש השכר החודשי.

 

במסגרת בקשות חופש מידע שהגשנו, העבירו לידינו משרד האוצר וצה"ל את מתודולוגיות  .9

. עד למועד התקנות האמורותבתקופת הביניים  ע שפרשו  קצבת הגישור למשרתי הקבהחישוב ל

עולה בקנה אחד עם הסיכומים עם  " מתודולוגיית החישוב לעמדתועל אף הצהרת צה"ל כי 

מלמדים כי שתי שיטות והשוואה ביניהם, עיון בכל אחד מדרכי החישוב  4",משרד האוצר

פערים ניכרים לעניין אופן חישוב ביניהן , וקיימים ועיקרכלל  החישוב אינן עולות בקנה אחד

אופן החישוב של צה"ל מיטיב  ,מטבע הדברים קצבאות הגישור וגובה הקצבאות המשולמות.

 ביחס לאופן החישוב שקבע משרד האוצר. פורשיו באופן מפליגעם 

 

 הסדרלא בכדי קבע המחוקק, בתבונה רבה,  עומד בניגוד גמור לכוונת המחוקק; מצב עגום זה .10

לצורך  את הסכמתם של שר האוצר ושר הביטחון גם יחד,הדורש בעניינם של פורשי צה"ל 

בין הצורך בשמירה על   מיטביאיזון    ליצורביקש המחוקק  קביעת הזכאות לקצבה ותנאיה. בכך  

קצבה לפורשים משירות הקבע ראייה תקציבית כוללת, לבין מתן מתוך הקופה הציבורית 

המצב הנוכחי, לפיו  שתגשר עבורם את התקופה שעד לזכאותם לקצבה מן הקופה שבה צברו.

מנגנון האיזון באופן בלעדי, מפר את  משרד הביטחוןתשלום הקצבה ותנאיה נקבעים על ידי 

 .אלהשיקולים בין שני שקבע המחוקק 

 

יש להניח כי שייקבע בתקנות,  ות  אהענקת הקצבהסדר ם חלוקים ביניהם באשר לשהצדדי  ככל .11

דומה כי החלטת היועץ המשפטי לממשלה אף ביחס לאופן התשלום עד להתקנתן.  יחלקו הם

ות גישור באופן זמני עד להתקנת תקנות על מנת שלא לפגוע אנועדה לאפשר תשלום קצב

זאת, ההחלטה אמנם מאשרת עקרונית תשלום בהסתמכותם של משרתי הקבע. יחד עם 

המקדמות בתקופת הביניים.   אופן חישובות, אך אין היא קובעת את  אמקדמות על חשבון הקצב

כל שנקבע בהחלטה לעניין זה, הוא שיש להעניק את התשלומים בהתאם לסיכום התקציבי 

 
)להלן:  4.3.19מיום  ,יה'אפרת פרוקצעו"ד סגנית בכירה ליועץ המשפטי למשרד האוצר, כפי שעולה ממכתבה של  3
 . "(רתשובת משרד האוצ"
 . 6.10.19תשובת הממונה על חופש המידע בצה"ל מיום  4
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ביעה זו דבר, בנושא תקציב הביטחון שאומץ בהחלטת הממשלה. אולם, הלכה למעשה אין בק

בהתקנת  לעיכובשכן פרשנות סיכומים אלה היא סלע המחלוקת בין הצדדים, המובילה 

 התקנות. 

משרד הביטחון יד חופשית לקבוע את תנאי  גורמיל ת היועמ"שבכך, למעשה, מעניקה החלט 

האמונים על  גורמי האוצרשל  ובקרה בלבד, ללא כל פיקוח דעתםות בפועל על אהענקת הקצב

כל זאת, תוך כניסה לנעלי הדרג הנבחר, שהמחוקק מסר לידיו  התקציב הציבורי.שמירת 

ביחס   .קשה בקופה הציבורית  ופגיעהות,  אבמפורש את מלאכת קביעת התנאים להענקת הקצב

 יש להעניק את הקצבאות.   למילפורשי יתר גופי הביטחון, החלטת היועמ"ש למעשה קובעת אף  

, והיא נוגדת מושכלות יסוד של לחוק בניגוד, סמכות בחוסר אפוא ניתנה"ש היועמ החלטת

 .שלטון חוק

 

נשענה  לאשר לפורשים תשלום מקדמות עד להתקנת תקנות לטת היועץ המשפטי לממשלההח .12

. תקנות לבין הגנה על אינטרס ההסתמכות של הפורשיםההתקנת הצורך בבין על יצירת איזון 

סתמכותם של הפורשים בכלל גופי הביטחון על קצבאות הגישור מעוררת קושי אולם, טענת ה

כי ההבטחה צריכה  ,בין היתר ,רב; הכלל הבסיסי בעניין הסתמכות על הבטחה מנהלית, קובע

על  הביטחון שירות פורשיהסתמכותם, כביכול, של  5להינתן על ידי מי שהוסמך לתת אותה.

דרגים מקצועיים בלבד. אולם, החוק שנקבע בין  2009 נשענת על סיכום משנת קצבת הגישור

שניתנה על . הוראה מוסר את הסמכות להורות על תנאי תשלומי גמלאות לשר האוצר דווקא

, ומכאן שאין בה משום ניתנה בחוסר סמכות ידי גורמים אחרים ולא קיבלה את אישור השר,

, כאמור, "סושב  המשטרה  ורשיפיצירת הסתמכות של פרטים לצורך קבלת קצבה. בעניינם של  

 לא קיים כל סיכום כתוב בעניין הענקת הקצבאות.אף 

 

סתמכות של הפורשים ההיה מודע לקושי בטענת ה היועמ"שכעולה מסיכום הדיון בעניין,  .13

למרות זאת, ומבלי לתת כל הסבר לכך, החליט היועץ כי גם בעניינם קיימת בגופים אלה. 

 קצבאות גישור כמקדמות גם לפורשים בגופים אלה.הסתמכות והורה על הענקת 

מכך, גם כאשר ישנה טענת הסתמכות, יש לבחון היטב את מידת שינוי המצב לרעה בפועל   יתירה

 .בפועל  ההסתמכות  של  טיבה  בחינת  ללא,  גורף  אשראישל המסתמך. החלטת היועמ"ש מעניקה  

 

החלטת היועץ המשפטי לממשלה נסמכה על כך שהליך גיבוש התקנות יושלם במועד כמו כן,  .14

מאז אלא שנועדה היא לשמש כהסדר זמני בלבד, עד להשלמת גיבוש התקנות. כך לפיוקרוב, 

בינתיים, צה"ל מוסיף  ותקנות אין., למעלה משנה וחצי וחלפועד היום  היועמ"שהחלטת 

 
 . 673( 1)ל"ד פ, בע"מ נ' שר המסחר והתעשיה קורפוריישןטקס -סאי 135/75בג"ץ  5
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, תוך גיבוי של היועץ המשפטי לממשלה להפרת באין מפריעם נדיבים תשלומילהעניק לפורשיו 

 .החוק

 

ות גישור שישולמו כמקדמות "לא יוחזרו אלבסוף, המלצת היועץ המשפטי לממשלה כי קצב .15

" וכי הדבר יעוגן בתקנות, למעשה מרוקנת מתוכן את ההבחנה בין תשלום לאוצר המדינה

וצועדת צעד נוסף לעבר הפיכתם של התשלומים שמשלם משרד   ,ות לבין תשלום מקדמותאקצב

. , באופן אשר יקשה על השבת המצב לאחורפקטו-דהות אהביטחון כיום מ"מקדמות" לקצב

 בכך מעניקה ההחלטה גיבוי נוסף להפרת החוק המתמשכת של משרד הביטחון.

 

 משרד גורמי יסכימולאלתר, עד אשר  המקדמות מיתשלומ לחדול יש זה דברים במצב .16

, עד להתקנת התקנות הביניים בתקופת המקדמות תשלום מנגנון עלהביטחון ומשרד האוצר 

הפרטניים הניתנים לכל  תשלומיםל ביחס והן העקרונות לקביעת ביחס הן מלא תיאום תוך

 פורש ופורש.  

 

 ות הגישוראקצבהיעדר נתונים ביחס לעלויות 

 

וכאילו לא די ות באופן חד צדדי. אכיום את תנאי הענקת הקצב קובעכאמור, משרד הביטחון  .17

הנתונים בדבר מלוא לדברי משרד האוצר, משרד הביטחון לא נענה לבקשותיו לקבלת בכך; 

נתונים בדבר העלות  לבקשתנו לקבל. 2016תשלומי הגישור המוענקים לפורשים החל משנת 

השיב צה"ל כי חישובים אלה מוטלים על משרד ות הגישור, אשל קצבהכוללת התקציבית 

כי מידע זה לא קיים בידיו, שכן  ציין, בתורו, משרד האוצר 6האוצר ולא מצויים ברשותו.

 7הנתונים טרם הועברו על ידי משרד הביטחון.

שר האוצר ושר הביטחון לא חתמו על שלבד לא זו במדאיגה: מבין השורות עולה תמונת מצב  .18

בעל ו הגורם האמון על פיקוח על ההוצאות הציבוריותמשרד האוצר, תקנות; ולא זו בלבד ש

כלל הוא  ; שותף בקבלת החלטות תקציביות מובהקות אלהאיננו  הראייה התקציבית הכוללת,  

, הוא אף לא יודע לספק הערכות לכך בהתאם. של אותן החלטותמהן העלויות  יודע איננו

כי מדובר בסכומים בעלי משמעות לכל  מגובשות של העלויות הצפויות בעתיד. זאת, כאשר ברור  

משרד עמדת הפערים בין רק , על פי פרסומים עיתונאיים שוניםכך, למשל, תקציבית אדירה; 

  8.וךמסתכמים בעשרות מיליארדי שקלים בטווח האר זו של משרד הביטחוןהאוצר ל

 

 

 
 .6.10.19תשובת הממונה על חופש המידע בצה"ל מיום  6
 . תשובת משרד האוצר 7
 .באתר "כלכליסט" 12.12.18תו של אדריאן פילוט מיום כתבמתוך  8
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 : לסיכום .19

על פי תנאים שנקבעו על  לפורשי צה"ל תאמורות להיות משולמוות הגישור אקצבעל פי החוק, 

על ידי שר האוצר תוך קיום   –  )ולגבי  פורשי יתר גופי הביטחון  יחד  שר האוצר ושר הביטחוןידי  

על ידי  התקנותמשולמות מבלי שהותקנו הקצבאות  ,בפועלתקנות. שיעוגנו ב התייעצות(

במשרד הביטחון, בניגוד לעמדת  פקידותיים גורמיםחד צדדיות של פי הנחיות -על, השרים

 משרד האוצר, ובגיבוי היועץ המשפטי לממשלה. 

 

ות הגישור לאנשי הקבע שפרשו, עד אלהפסיק לאלתר את תשלום קצביש האמור, כלל לאור  .20

במקביל, יש לפעול להתקנת התקנות .  החוקתקנות הנדרשות על פי  הסדרת הנושא באמצעות הל

 בהקדם האפשרי. 

על ידי משרד היועץ המשפטי לממשלה,    כפי שאישרלהפסיק את תשלום המקדמות,  יש  לחלופין,  

עד אשר יגיעו הצדדים לכלל הסכמות בדבר התנאים להענקת המקדמות הבטחון לפורשי הקבע,  

ידתו של משרד הביטחון בתנאים שייקבעו ם, תוך קביעת מנגנון המבטיח את עמבתקופת הביניי

 בהסדר זה.

לופי חילופין, עד אשר יגיעו הצדדים לכלל הסכמות בדבר התנאים להענקת המקדמות ילח

על חשבון הקצבאות  כמקדמותובשים לב להענקת תשלומים אלה בתקופת הביניים כאמור, 

 .הנמוך ביותר תחשיבהעל פי  מקדמותאת היש להעניק , שיוענקו בעתיד

 

כדי ו, מחד, חודש מידי וגדלות ההולכותלנוכח ההשלכות התקציביות האדירות של הסוגיה,  .21

 יובא הנושא כי נבקש, מאידך, הפרק על העומדות הקבע משרתי של זכויותיהםשלא לפגוע ב

 להסדרת עד, לאלתר תופסק כיום שנעשה כפי ותאהקצב הענקת וכי, מידי באופן לשולחנכם

 .הסוגיה

 

. בהעדר מענה שיניח את הדעת לטיפול מהיר וענייני ולהסדרת הנושא, תוך עדכוננו בנעשהנודה   .22

 בבקשה שיורה כאמור במכתב זה. העליון לבית המשפט יום, נאלץ לפנות  30בתוך 

 

 בברכה, 

 

 

 אריאל ארליך, עו"ד מוריה אלימלך, עו"ד

 ב"כ פורום קהלת  
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 :'טונספח 

העתק תשובת היועץ המשפטי לממשלה  

 8.1.20לעותר מיום 



 

 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

 02-6276114 פקס  02-6466549 טלפון  91490 ירושלים, 49029 ד.ת, 29 דין-א צאלח רחוב 

  

 עוץ וחקיקה יי

 "א טבת, תש"פי ירושלים,  
 2020ינואר,  8 

 לכבוד
 עו"ד מוריה אלימלך

 עו"ד אלעד ארליך
 פורום קהלת

   melimelech@kohelet.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני 
 

  
 שלום רב,

 

 

 מכתב מיצוי הליכים –קצבת גישור לפורשים מגופי הבטחון תשלומי : הנדון
 10.12.2019ליועץ המשפטי לממשלה מיום  כםפניית                              

 

במכתבכם שבנדון אתם מבקשים להפסיק לאלתר את תשלום המקדמות על חשבון קצבת  .1

לחילופין אתם מבקשים להפסיק את תשלום המקדמות עד אשר  ;הגישור לפורשי צה"ל

ולחילופי  ;משרד האוצר ומשרד הביטחון יגיעו להסכמה בדבר התנאים למתן המקדמות

מבקשים כי המקדמות ישולמו על פי התחשיב הנמוך  הסכמות אתםהגעה לעד ל –חילופין 

 .ביותר

 .בידינו לקבל את בקשתכםאין לאחר בחינת הדברים  . 2

 -]נוסח משולב[, התשמ"ה )גמלאות(בצבא הגנה לישראל לחוק שירות הקבע  ו67סעיף  .3

 קובע: לחוק, 31חוק שירות הקבע(, כפי שתוקן בתיקון מס'  –)להלן  1985

 משותפת ועדה באישור(, השרים – זה בסעיף) האוצר ושר הביטחון "שר

 הכנסת של והבריאות הרווחה העבודה ולוועדת והביטחון החוץ לוועדת

 יום עד שפוטר חדש לחייל גישור לקצבת זכאות יקבעו(, הוועדה – זה בסעיף)

 סעיף לפי התנאים בו ומתקיימים( 2025 בדצמבר 31) ו"התשפ בטבת א"י

 הגישור..." קצבת תנאי ואת(, ב) קטן

ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות חוק האמור נכלל ב 31תיקון מס'  .4

 בחוק האמור קובע כי  38. סעיף 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017הכלכלית לשנות התקציב 

 "(.2017ביוני  1ו)א( יותקנו עד יום ז' בסיון תשע"ז )67תקנות ראשונות לפי סעיפים... "

מופרות הוראות  ,ובמשך כשנתיים וחצי ,2017ביוני  1יוצא מן האמור לעיל שהחל מיום  .5

בגמלאי שירות הקבע המבוטחים בפנסיה צוברת שפרשו מאז ועד באופן הפוגע  החוק

מנת לתת מענה לאוכלוסייה זו. מעבר , וההחלטה על תשלום המקדמות התקבלה על היום

נספח טו



2 

 

 2מתוך  2עמוד 
 

 02-6276114 פקס  02-6466549 טלפון  91490 ירושלים, 49029 ד.ת, 29 דין-א צאלח רחוב

 803-99-2019-052953מספר מסמך: 

לקשיים ארגוניים מבחינת  שהפרה מתמשכת של החוק הייתה מביאהקיים חשש לכך, 

 כח האדם. ניהול 

הבקשה להפסיק את תשלום המקדמות תוביל להחמרת התוצאות של קבלת משמע, 

על כל המשתמע מכך מבחינת  ההפרה הנמשכת של החובה להתקין את תקנות הגישור

ובאיזון שבין השיקולים המשפטיים השונים,  ,אלהבנסיבות . הפרט ומבחינת הארגון

מהצורך אם כן  נובעת לשלמןסמכות וה ביותר הסבירההתוצאה  סדר המקדמות הואה

 את תוצאות ההפרה הנמשכת של החוק.במידת האפשר המשפטי להפחית 

 .ששולמו למקדמות גם, התקנתן עם, להתייחס צפויות הגישור תקנותיצוין בהקשר זה ש

שאימצה את  14.2.2018החלטת היועץ המשפטי לממשלה מיום  – בנוגע לסכום המקדמות .6

קובעת כי  30.11.2017חוקתי( מיום -החלטת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

משרד האוצר למשרד הביטחון שאומץ בהחלטת בין  2015סיכום  לפיהמקדמות ישולמו 

בין צה"ל עקרוניים . אכן קיימים חילוקי דעות 11.8.2016הכלכלי מיום -הקבינט הביטחוני

לאחר מתן ההחלטות  התגלעולמיטב ידיעתנו ש ,המקדמות למשרד האוצר לגבי סכום

היא חלק יצוין שהמחלוקת לגבי חישוב המקדמות שצוינו לעיל על תשלום המקדמות. 

ין חישוב קצבאות יממחלוקת רחבה יותר שנוגעת להסדר שיש לקבוע בתקנות הגישור בענ

 הגישור וכללי תשלומן. 

בין משרד האוצר לבין משרד בו ושו יישמחלוקות עקרוניות אל הןוההבנה ההערכה  

 ,21-שהיה אמור לידון לאחר הבחירות לכנסת ה במסגרת הדיון בחוק התקציבהביטחון 

תישקל האפשרות , גם בהמשך אם הדבר לא יסתייעובנסיבות הידועות הדבר טרם קרה. 

 המקדמות. גובהן שלהערכת מצב משפטית מחודשת לגבי  לעשות

פרטי תיאור של  את המסגרת הכללית של הסוגיה ואינו כולל האמור במכתב זה מתאר .7

 ה של גב' מיטל כ"ץ, הממונה על ההתנהלות הפנים ממשלתית מן הטעמים שצוינו במכתב

  .5.9.2019מיום חופש המידע במשרד המשפטים, 

קיימת עילה להפסיק את תשלום נכון לעת הזו לאור האמור לעיל איננו סבורים ש .8

 .ן הנוכחיבגובה המקדמות

 

 ,בברכה

 

 , עו"דשי סומך 
 חוקתי(-ייעוץ וחקיקה )ציבורי

 

 

 חוקתי(-מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי :העתק



 : 'זטנספח 

מכתב העותר אל המשיבים מיום 

15.10.2020 



 

 

 
 
 
 
 
 

 - מחלקת ליטיגציה -

 
 
 
 
 
 

 (                 ר"ע) קהלת פורום
            ירושלים 8 ועולמו עם

   026312720 משרד
office@kohelet.org.il 
www.kohelet.org.il 

 

 
 בתשרי תשפ"א זכ"
 2020באוקטובר  15

 לכבוד:
 

 ח"כ ישראל כץ
 שר האוצר

 
 

 עו"ד אסי מסינג
 היועץ המשפטי

 משרד האוצר

 ח"כ בנימין גנץ
 שר הביטחון

 עו"ד איתי אופיר
היועץ המשפטי למערכת 

 הביטחון

 ד"ר אביחי מנדלבליט
 היועץ המשפטי לממשלה

 האלוף שרון אפק
 הפרקליט הצבאי הראשי

 
 ,רבשלום 

 
 נוסף הליכים מיצוי מכתב – הביטחוןמגופי  לפורשים"קצבת גישור"  תשלומיהנדון: 

 10.12.2019סמך: מכתבנו מיום 
 8.1.2020תשובתכם מיום 

 
אליכם בשם פורום קהלת, בעניין תשלומי קצבאות גישור שמעניק משרד הביטחון לפורשים  הנני פונה

 המבוטחים בפנסיה צוברת מידי חודש בשנים האחרונות. 

פרשנו את מלוא היריעה בדבר אי חוקיות ם ומצרפים למכתב זה למען הנוחות( שאנו שבי)במכתבנו שבסמך 

בהסדר פנסיה תקציבית. לאור אי החוקיות התשלום, דרשנו הקצבאות המשולמות לאנשי קבע הפורשים 

עד להגעה להסכמה בין משרדי האוצר  ולאלתר עד להתקנת תקנות כנדרש בחוק, לחילופין להפסיק ולהפסיק

והביטחון על דרך החישוב, ולחלופי חילופין להעניק מקדמות בהתאם לסכום הנמוך ביותר שאין לגביו 

 מחלוקת.

 דחיתם את בקשתנו. 8.1.2020בתשובתכם מיום 

, דחינו את הפנייה פעילות בלתי חוקית זועל אף שהיה בדעתנו לפנות לבית המשפט העליון לשם הפסקת 

 מחמת מגפת הקורונה שפרצה ודרשה תשומות רבות ממערכת הביטחון, וכן מטעמים נוספים.

כם בבקשה לחדול מן כעת, משטרם הותקנו התקנות והתשלומים הולכים וגדלים, אנו שבים ופונים אלי

 התשלום הבלתי חוקי.

 . שכן אנו שוקלים בכובד ראש לפנות בעתירה לבית המשפט העליוןיום,  21נבקשכם להשיבנו בתוך 

 
 בברכה, 

 

 אריאל ארליך, עו"ד 

 ב"כ פורום קהלת                

נספח טז
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 : 'זינספח 

תשובת היועץ המשפטי לממשלה מיום 

21.12.2020 



 
 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

 02-6276114 פקס  02-6466549 טלפון  91490 ירושלים, 49029 ד.ת, 29 דין-א צאלח רחוב 

  

 עוץ וחקיקה יי

 ו' טבת תשפ"א שני יום 
 2020דצמבר  21

 
 לכבוד

 עו"ד מוריה אלימלך
 ארליך אריאל ד"עו

 פורום קהלת
 melimelech@kohelet.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני 

 
 
 

 שלום רב,

 

 הליכים מיצוי מכתב – הביטחון מגופי לפורשים "גישור "קצבת תשלומיהנדון: 

  15.10.2020-ו 21.1.2020 , 10.12.19 מיוםליועץ המשפטי לממשלה  כםפניותי

 

 הגישור לפורשי גופי הביטחון, מקדמותתשלום להפסיק לאלתר את כם שבנדון ביקשתם יתבפניו

 . כנדרש בחוק תקנות להתקנת עד אתז

משרד  פנה 2.11.20 ביוםאנו מבקשים לעדכנכם כי , 3.3.20-ו 8.1.20שך לתשובותינו מיום בהמ

 נוסף דיון קייםבבקשה ל ,חוקתי(-)ציבוריליועץ המשפטי לממשלה  משנההמר רז נזרי,  אלהאוצר 

  .הקרוב בזמן יתקיים כאמור ודיון לבקשה נעתר. מר נזרי "לבצה הגישור מקדמות תשלום בסוגיית

 נעדכנכם. נזרי מרהחלטתו של  קבלת לאחר

 

 

 ,בברכה

 

 , עו"דשי סומך
 חוקתי(-ייעוץ וחקיקה )ציבורי

 

 

 חוקתי(-: מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבוריהעתק

נספח יז



 : 'חינספח 

מכתב העותר אל המשיבים מיום 

7.5.2021 



 

 

 
 
 
 
 
 

 - מחלקת ליטיגציה -

 
 
 
 
 
 

 (                 ר"ע) קהלת פורום
            ירושלים 8 ועולמו עם

   026312720 משרד
office@kohelet.org.il 
www.kohelet.org.il 

 

 
 תשפ"א באייר "הכ

 2021במאי  7
 

 
 לכבוד

 עו"ד שי סומך
 ייעוץ וחקיקה

 
 
 

 שלום רב,
 

 מכתב מיצוי הליכים נוסף –תשלומי "קצבת גישור" לפורשים מגופי הביטחון הנדון: 
 10.12.2019סמך: מכתבנו מיום 
8.1.2020תשובתכם מיום   

15.10.2020מכתבנו מיום   
 21.12.2020תשובתכם מיום 

 
 

מאז חלפה  .תחויותפתעדכנו בהתי וככתבתם כי דיון בסוגיה אמור להתקיים  21.12.2020בתשובתכם מיום 

 .עדכון לא התקבל אצלנולה קרוב למחצית השנה, 

 עתירה לבית המשפט העליון עודנה על הפרק. למכתב זה, שכן יום 14ך נבקשכם להשיבנו בתו

 

  בברכה,

 

 אריאל ארליך, עו"ד 

 ב"כ פורום קהלת                   

 

 העתק:

 עו"ד אסי מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר

 עו"ד איתי אופיר, היועץ המשפטי למערכת הביטחון

 האלוף שרון אפק, הפרקליט הצבאי הראשי

 חוקתי(-עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

  

נספח יח
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 : 'טינספח 

תשובת היועץ המשפטי לממשלה מיום 

2.8.2021 

 

 



 
 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

 02-6276114 פקס  02-6466549 טלפון  91490 ירושלים, 49029 ד.ת, 29 דין-א צאלח רחוב 

  

 עוץ וחקיקהיי

  "ד אב תשפ"אכ

 2021אוגוסט  02שני  יום 
 

 
 

 לכבוד
 ארליך אריאל ד"עו

 פורום קהלת
 melimelech@kohelet.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני 

 
 

 שלום רב,

 

 הליכים מיצוי מכתב – הביטחון מגופי לפורשים "גישור "קצבת תשלומיהנדון: 
 07.05.2021ופנייתכם לעו״ד שי סומך מיום  15.10.2020 ליועץ המשפטי לממשלה מיום פנייתכם                         

 

 הדיון שהתקיים במשרד המשפטים בסוגיית פנסיית בפנייתך שבנדון ביקשת כי נעדכנך אודות

 . הגישור

 

רז בראשותו של מר הגישור  מקדמותהתקיים במשרדנו דיון בנושא המשך תשלום  16.6.2021ביום 

  , ובהשתתפות נציגי משרד האוצר וצה"ל.(חוקתי-ציבורי)לממשלה  נזרי, המשנה ליועץ המשפטי

 

 :(חוקתי-ציבורי)המשנה ליועץ המשפטי לממשלה החלטת  להלן

 

, המצב הקיים לפיו תקנות 4.3.2019ם הישיבה שהתקיימה ביום כפי שצוין בסיכו.  1"

לחוק ההתייעלות הכלכלית לפיה התקנות היו  38הותקנו בניגוד להוראת סעיף  הגישור לא

ומעורר קושי משפטי לא  הוא בעייתי ביותר – 2017ביוני  1מותקנות עד ליום  צריכות להיות

הדברים, ככל שחולף הזמן בו הוראת החוק לא מקוימת קושי זה הולך  מבוטל. מטבע

 ומחריף.

 

, ומשעה שאמור להיות מאושר תקציב במסגרתו יסוכמו סוגיות 1לאור האמור בסעיף  .2

בין משרד האוצר ומערכת הביטחון, יש לפעול בהקדם להסדרת סוגיית פנסיית  שונות

עד למועד הקובע. לאור חילוקי הדעות העמוקים בין הצדדים, כפי שהשתקפו  צה"להגישור ב

ובמגמה לסייע להם להגיע להסכמות בנושאים המקצועיים המצויים במחלוקת,  בדיונים,

משרד ראש הממשלה ירכז את הטיפול בנושא ויקיים את הדיונים עם  נבקש כי נציג

 הצדדים.

 

נספח יט
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 803-99-2019-052953מספר מסמך: 

עד הקובע לא יהיה סיכום בין משרד האוצר לבין נוכח הקשיים האמורים, אם עד למו .3

הביטחון לגבי מתווה פנסיית הגישור שייכלל בתקנות הגישור, יהיה בכך לכאורה  מערכת

משפטית, קבלה חלקית של עמדת משרד האוצר, ולהצדיק הפחתה מגובה  כדי להצדיק

 ופות להלןעל הגבוה מבין שתי החל המשולמות לפורשים חדשים כך שהוא יעמוד המקדמות

– 

 
 סכום המקדמות שיסוכם בין משרד האוצר לבין מערכת הביטחון. (1)

 

לשנה עבור כל שנת שירות, ללא הגדלות רמטכ"ל. יובהר שהמקדמות  2%שיעור של  (2)

 שישולמו לפי פסקה זו יהיו לפי חישוב המשכורת הקובעת הנוכחי ולתקופת תשלום

 אם משרד האוצר חולק מהבחינה המשפטית על גובה (.67גיל )המקדמות הנוכחית 

 המשכורת הקובעת או על תקופת תשלום המקדמות הוא רשאי כמקובל להביא את

 (.חוקתי-ציבורי)המחלוקת בפני המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 
נוכח האמור, וככל שלא תהיה הסכמה בין הצדדים, בסמוך לאחר המועד הקובע  .4

, במסגרתה תתקבל (חוקתי-ציבורי)ליועץ המשפטי לממשלה אצל המשנה  ישיבה תתקיים

 סופית בעניין זה, זאת תוך התחשבות בהשתלשלות העניינים עד לאותו מועד. החלטה

 

סוגיית רכיב הגדלות הרמטכ"ל הנכלל במקדמות הגישור המשולמות למי שאינם  .5

ן בנוגע חדשים' תידון במסגרת השיח בין משרד האוצר לבין מערכת הביטחו 'פורשים

הרמטכ"ל. ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה בסוגיית הגדלות הרמטכ"ל, משרד  להגדלות

ידון בסוגיה זו ויכריע בה במסגרת הדיון המשפטי בסוגיית חוקיות הגדלות  המשפטים

 הרמטכ"ל.

 

 הגדרות: 

 המוקדם מבין אלה: - "המועד הקובע"

 

-ו 2021 וחוק ההסדרים לשנים מועד קיומה של ישיבת ממשלה שבה ידון חוק התקציב  (א)

2022. 

 

 .2021בנובמבר  1 (ב)

 

ביולי  6) לאחר מועד הפצת סיכום ישיבה זה אנשי קבע שיפרשו מצה"ל - "פורשים חדשים"

 למעט אנשי קבע כאמור שהחלו בפועל בהליכי פרישה.(,  2021

 

מי שהגישו בקשה לפרישה אשר אושרה בידי  - "אנשי קבע שהחלו בפועל בהליכי פרישה"

 (. 2021ביולי  6עד למועד הפצת סיכום ישיבה זה )המוסמך בצה"ל,  הגורם

 



3 

 

 3מתוך  3עמוד 
 

 02-6276114 פקס  02-6466549 טלפון  91490 ירושלים, 49029 ד.ת, 29 דין-א צאלח רחוב

 803-99-2019-052953מספר מסמך: 

מתווה שיכלול לפחות את תקופת תשלום פנסיית הגישור ואת  - מתווה פנסיית הגישור""

 ".הצבירה השנתי וכן לוח זמנים להשלמת התקנת התקנות גובה

 

 

 ,בברכה

 
 עו"ד ,שי סומך

 חוקתי(-ייעוץ וחקיקה )ציבורי

 

 

 

  העתק:

 חוקתי(-)ציבורי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

 



 :'כנספח 

 25.1.2022מכתב העותר מיום 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 - מחלקת ליטיגציה -
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 בשבט תשפ"ב ג"כ
 2022בינואר  25

 [724]מספרנו אא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 שלום רב,

 
 בהמשך למכתבי מיצוי הליכים –גופי הביטחון ל ו"צהתשלומי "קצבת גישור" לפורשים מהנדון: 

 : סימוכין
 10.12.2019מכתבנו מיום 

8.1.2020תשובתכם מיום   
15.10.2020מכתבנו מיום   

 21.12.2020תשובתכם מיום 
 2.5.2021מכתבנו מיום 

 22.5.21תשובתכם מיום 
 2.8.2021מיום מכתבכם 

 
בדבר סיכומו של עו"ד רז נזרי, ולפיו ממועד ישיבת עדכנתם  2.8.2021במכתבכם שבסימוכין מיום 

ישולם לפורשי צה"ל החדשים סכום מקדמות שלא  2021ה שבה נדון חוק התקציב לשנת הממשל

האוצר  עבור כל שנת שירות, ללא הגדלות רמטכ"ל, אלא אם יסוכם עד אז בין משרד 2%יעלה על 

 .על סכום גבוה יותר ומערכת הביטחון

. לכל המאוחר, בהתאם 2021למיטב ידיעתנו ישיבת הממשלה האמורה התקיימה בחודש אוגוסט 

 .1.11.2021לסיכומו של עו"ד נזרי, יחול האמור לעיל מיום 

 

 :בחלוף כחמישה חודשים מן המועד הנ"ל, נבקשכם להודיענו

 

הצוברת מחושבות בהתאם פורשי הפנסיה להאם המקדמות המשולמות בחודשים האחרונים  .א

 .בחישוב המקדמות נכלל ואינרכיב הגדלות הרמטכ"ל כך ש ל, "לסיכום הנ

 לכבוד:
 

 אביגדור ליברמןח"כ 
 שר האוצר

 

 עו"ד אסי מסינג
 היועץ המשפטי

 משרד האוצר

 ח"כ בנימין גנץ
 שר הביטחון

 עו"ד איתי אופיר
 היועץ המשפטי למערכת הביטחון

 ד"ר אביחי מנדלבליט
 המשפטי לממשלההיועץ 

 
 עו"ד רז נזרי 

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
 )ציבורי חוקתי( 

 
 עו"ד שי סומך

 ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

 רושלמיי-אלופה יפעת תומר
 תהראשי תהצבאי ההפרקליט

 

נספח כ
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 ככל שהתשובה שלילית, כיצד יש בדעתכם לגבות את התשלומים ששולמו ביתר. .ב

; ככל שהתקיימה, נבקש למכתבכם 4האם התקיימה ישיבה אצל עו"ד נזרי, כאמור בסעיף  .ג

 לקבל את סיכום הישיבה.

 

אין בדברינו אלה כדי להסכים למתווה או לסיכום כלשהו שאינם עומדים בהוראות החוקים 

 הרלוונטיים או מבקשים להכשיר תשלומים ששולמו שלא כדין. 

 

 .12.10.2019נשוב ונדגיש כי הננו עומדים על כל טענותינו המשפטיות כפי שהצגנו במכתבנו מיום 

 פנייה לערכאות שיפוטיות, בהתאם לתשובתכם.נשקול את צעדינו, לרבות 

 

  בברכה,

 

 אריאל ארליך, עו"ד 

 ב"כ פורום קהלת                   

 



 :'אכנספח 

 16.2.2022מכתב העותר מיום 



 

 

 
 
 
 
 
 

 - מחלקת ליטיגציה -

 
 
 
 
 
 

 (                 ר"ע) קהלת פורום
            ירושלים 8 ועולמו עם

   026312720 משרד
office@kohelet.org.il 
www.kohelet.org.il 
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 תשפ"ב באדר א' ו"ט
 2022 בפברואר 16

 [739]מספרנו אא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 שלום רב,

 
  –גופי הביטחון צה"ל ולפורשים מתשלומי "קצבת גישור" הנדון: 

 14.2.2021מיום  4162/21ץ "טה בבגלחהדיון וללבהמשך 
מכתבנו מיום ; 8.1.2020תשובתכם מיום ; 10.12.2019מכתבנו מיום : סימוכין

תשובתכם מיום ; 2.5.2021מכתבנו מיום ; 21.12.2020תשובתכם מיום ; 15.10.2020
 .25.1.2022מיום מכתבנו ; 2.8.2021מכתבכם מיום ; 22.5.21

 
 

 שעודנו ממתין למענה. אחרוןהבות מכתבי , לרלמכתביי שבסימוכיןהמשך בפונה אליכם הנני 

המשפט את עמדתו בדבר ההכרח הבהיר בית  14.2.2022מיום  4162/21ץ "בבג החלטהב .1

 להתקין תקנות, כפי שאנו טוענים בפניכם ברציפות מזה למעלה משנתיים.

כלפי משרתים מצג  יוצרתהעברת המקדמות כי ית הביע בית המשפט את עמדתו הלכאורבנוסף 

 .שכבר פרשו

בדבר חוסר החוקיות של תשלום  ן הטענות שהעלנו במכתבנו הראשון שבסימוכין,לגרוע מלי ב .2

, נבקש (ל"נה עמדה שמשתקפת גם מתשובתכם לעתירה) המקדמות ללא שהותקנו תקנות

ם חדשים או בפני משרתים הנכנסים להתריע מפני המשך יצירת המצג, בייחוד כלפי משתחררי

 ע. לקב

תוך ידיעה כי הדבר עלול ליצור מחוייבות  ,העברת כספי ציבור ללא הסמכה חוקיתהמשך  .3

ה חובתכם לשמור על הקופלטון החוק ובשלהמשיך ולשלמם גם בעתיד, משקף זלזול ב

 לכבוד:
 

 אביגדור ליברמןח"כ 
 שר האוצר

 

 עו"ד אסי מסינג
 היועץ המשפטי

 משרד האוצר

 ח"כ בנימין גנץ
 שר הביטחון

 עו"ד איתי אופיר
 היועץ המשפטי למערכת הביטחון

 ד"ר אביחי מנדלבליט
 לממשלההיועץ המשפטי 

 
 עו"ד רז נזרי 

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
 )ציבורי חוקתי( 

 
 עו"ד שי סומך

 ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

 רושלמיי-אלופה יפעת תומר
 תהראשי תהצבאי ההפרקליט

 

נספח כא
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למשרתי הקבע, כל עוד לא  קנויהמדתכם כי אין זכות כזו עשאת נוכח -כך ביתר .הציבורית

 .הותקנו התקנות

אפוא לפעול מיידית להבהרה לכלל משרתי הקבע במסלול פנסיה צוברת כי כל עוד בקשכם א .4

, מענק הקבועים בחוקשל הלא הותקנו תקנות אין לדעת מה יהא גובהם של קצבת הגישור ו

שאין לגביו מחלוקת  נמוך, לכל היותר כפי השיעורוכי מחמת כן ישולמו מקדמות בשיעור 

 . ין משרדי הממשלהבלעת עתה 

משתחררים כספי מדינה נוספים ל של כמוה כשיעבוד ממסירת הבהרה כזוהימנעותכם  .5

לפנות  הדבר יאלצנו ךלכואין בידכם סמכות הואיל ו 'מצג'. תחילו לקבלם ויהנו מאותשי

 לערכאות המתאימות.

אין בדברינו אלה כדי להסכים למתווה או לסיכום כלשהו שאינם עומדים ונבהיר כי נשוב  .6

 בהוראות החוקים הרלוונטיים או מבקשים להכשיר תשלומים ששולמו שלא כדין. 

 יום. 14להשיבנו בתוך נבקשכם  .7

  ברכה,ב

  

 אריאל ארליך, עו"ד 

 ב"כ פורום קהלת                   

 



 :'בכנספח 

עמ' רלוונטיים מדוחות משרד האוצר,  

 2020החשב הכללי, לשנת 



 ישראל דינתמ

 ליום כספיים דוחות
 2020 בדצמבר 31

 מבוקרים) (בלתי 

 2021 יולי

נספח כב



 ישראל מדינת
 נוסף מידע הכללי חשבה אגף - האוצר משרד

335 

 תקציבית פנסיה .2

 בגין תחייבויותה - 91 ביאור ישראל מדינת מאוחדים ספייםכ דוחות -1 רקפ ב' בחלק שניתן לפירוט בהמשך
 ,עובדים זכויות בגין תחייבויותה - 8 נוסף מידע שראלי ממשלת סולו ספייםכ דוחות - '3ב ובחלק בדיםעו זכויות
 התקציבית. הפנסיה הסדרי במסגרת קצבהה לתשלומי החבות לש נוסף ירוטפ בזאת מצורף

 (מערכת מדינה גמלאי הוראה; גמלאי שור);גי פנסיית (ללא הביטחון מערכת גמלאי עבור 48נוסף מידע יפורט להלן
 ושב"ס. משטרה גמלאי והיתר); המדינה ביקורת ציבור, נבחרי ודיינים, שופטים הבריאות,

  הביטחון). מערכת (למעט וממוצע חציוני שכר •

 הביטחון). מערכת (למעט הקצבה מקבלי התפלגות •

 .49הגבוהות הקצבאות מקבלי עשרים רשימת •

 לשארים. שולמוש קצבאות כולל ,2020 צמברד לחודש ברוטו הקצבה שלומית על מבוסס המידע

 :הבאות החבויות את כוללת אינה האמורה החבות

 [נוסח (גמלאות) לישראל-הגנה-בצבא הקבע שירות לחוק (ב)-ו ו(א)67 בסעיפים - בצה"ל גישור פנסיית )א(
 דשים,ח לחיילים ישורג צבתק תשלוםל כאותז תנאי נקבעו "החוק"), זה: (בסעיף 9851 -תשמ"ה משולב],

 שלבב בתקנות. ייקבע הגישור קצבת לש החישוב אופן חוק,ל ו(ו)67 עיףס הוראותל התאםב חוק.ב כהגדרתם
 משרתי של הגישור פנסיית בגין החבות לש אמין אקטוארי ומדןא הכספיים דוחותב להציג יתןנ אל זה

 ן:שלהל סיבותה בשל היתר, בין הקבע,

 האוצר ושר הביטחון שר כי נקבע 1985 – התשמ"ה (גמלאות) לישראל ההגנה בצבא הקבע שירות בחוק .1
 הערכה צורךל הנדרש המידע את להגדיר היהי ניתן כאמור, קנותת התקנת אחרל קר קנות,ת יתקינו

 הותקנו טרם הכספי, הדוח רסוםפ מועד עד הקבע. משרתי של גישורה פנסיית בגין בותהח של אקטוארית
 צוברת. בפנסיה הקבע שרתימ של הגישור נסייתפ לחישוב תקנות

 במאי 9 מיום 2020-2015 לשנים הביטחון סיכום יישום לאופן העקרונות להסכם 9 בסעיף לאמור בהתאם .2
 .התקציבית הצל תפנסיי גובה את הכללי החשב אצל לאשר נדרש "לצה ")העקרונות "הסכם (להלן: ,2016

 .הכללי החשב לאישור הנדרש המידע את העביר טרם "לצה ,האמור אף על

 לפורשים זה בשלב לשלם יש ,2019 במרץ 4 מיום לממשלה המשפטי ליועץ המשנה להחלטת בהתאם .3
 לבקשות בהתאם היישום, לאופן ברור ידעמ העביר טרם ה"לצ בנושא. קנותת להתקנת דע לבד,ב מקדמות

  אכ"א. ראשל הכללי לחשב בכיר סגן
 תקנות הותקנו טרם הכספי, הדוח פרסום מועד עד - אחרים ביטחון בגופי נוספים לעובדים גישור פנסיית )ב(

 היועץ החלטתל בהתאם הביטחון. בגופי וברתצ בפנסיה מבוטחיםה עובדים לש ישורג נסייתפ לחישוב
 לאחר רק הגישור. פנסיית לחישוב קנותת להתקנת עד קדמותמ לפורשים שולמותמ לממשלה, המשפטי

 גיןב החבות של אקטוארית הערכה לצורך נדרשה המידע את הגדירל יהיה יתןנ אמור,כ קנותת התקנת
 האחרים. הביטחון שירותי ובדיע של הגישור פנסיית

 לבין ישראל ממשלת בין קיבוצי הסכם נחתם 2020 באוגוסט 24 ביום ,כאמור - הוראה עובדי הסכם )ג(
 הועסקו אשר ההוראה עובדי כלל לגבי לגמלה הקובעת המשכורת חישוב בדבר בישראל המורים הסתדרות

 באופן לאמוד ניתן היה לא הכספי הדוח פרסום למועד עד .פרישתם ערב החינוך במערכת רפורמה בתנאי
 שכן ,לגמלאים )רטרואקטיבי תשלום( עבר ועלות הפעילים העובדים בגין האקטוארית החבות את מהימן

 .הכספיים הדוחות פרסום למועד בסמוך הייעודיות השכר במערכות הושלמו ההסכם שלבי
 הוני. כסכום הפרישה במועד מהקצבה חלק קבלת - אפשרי עתידי היוון )ד(

  

                                                                 
 .הבראה) :ה(לדוגמ היוו במידה שנתיים תשלומים כוללים אינם הנתונים 48
 היוון. הפחתת ללא המלאה בקצבה ימושש נעשה מהקצבה, לקח היוון גמלאיה בהם במקרים 49
 זהים. אפייניםמ בעלי גמלאים כוללים הנתונים 
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