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 המשיבים

 

 

כספי ציבור עסקינן, יש לדקדק כחוט "כאשר בהוצאת 

השערה ולהקפיד מאוד מאוד על קיום כל תג ותג בהוראות 

 (5605/00)בג"ץ           פיהן מוציאים את הכספים"-שעל

 

  לצו בינייםעתירה למתן צו על תנאי ובקשה 
 

 בית המשפט מתבקש להוציא מלפניו צו על תנאי המורה למשיבים לבא וליתן טעם:

להפעיל את סמכותם החוקית לפי חוק  2-ו 1מדוע לא יורה בית המשפט כי על המשיבים  .א

, ולהתקין תקנות 1985-שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות( ]נוסח משולב[, תשמ"ה

, כפי שהיה עליהם לפורשים מצה"ל בתכנית פנסיה צוברתלהסדרת תשלומי קצבאות גישור 

 ;1.6.2017לעשות לפי חוק עד ליום 

מדוע לא יורה בית המשפט הנכבד על הפסקת כל תשלום מכאן ואילך עד שיותקנו תקנות  .ב

 כחוק;

מדוע לא יורה בית המשפט הנכבד על הפסקת כל תשלום מכאן ואילך עד שייערך אצל  .ג

  ;בגין פנסיית הגישור של הפורשים הצפויההמשיבים אומדן אקטוארי אמין של החבות 

ית המשפט הנכבד כי בתקופת הביניים עד להתקנת תקנות, תשלומי לחלופין, מדוע לא יורה ב .ד

קצבאות הגישור לפורשים יינתנו לכל היותר כפי השיעור הנמוך שקבע משרד האוצר ושעליו 

אין מחלוקת בין משרדי הביטחון והאוצר; וכי על המשיבים להבהיר כי תשלום זה הוא 

ר יאוזנו התשלומים )בהחזרת ההפרש מקדמה בלבד, וכי אם לבסוף ייקבע בתקנות סכום אח

 או בתשלום היתרה, לפי העניין(;

מדוע לא יורה בית המשפט למשרד האוצר להורות על גביית תשלומים ששולמו ביתר, או  .ה

שיתברר בעתיד כי שולמו ביתר, בדרך של קיזוז מהתשלומים העתידיים בשיטה שייקבעו 

 .המשיבים
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  –צו ביניים 

המקדמות על חשבון כמו כן יתבקש בית המשפט להוציא מלפניו צו ביניים האוסר על תשלומי 

, עד סכום שמוסכם כעת על משרד האוצרבשיעור העולה על הלפורשי צה"ל  קצבת הגישור

 כמפורט בבקשה לצו ביניים שבסוף עתירה זו. להתקנת התקנות; הכל

 

 תמצית

 

 – עתירה זו מוגשת להפסקת התנהלות בלתי חוקית של צה"ל בתחום תשלום הפנסיות לפורשיו

 . לפורשי פנסיה צוברת שלא לפי דין קצבאות גישורלום תש

היא זו המתקבלת מהתכתבות כמעט רציפה במשך שלוש  להלן בתמציתתמונת המצב שנפרוש 

החוקיות שבהתנהלותם, תוך -העותר בפני המשיבים על איתריע ההשנים האחרונות, שבמהלכה 

; העותר לא מיהר לעתור לבית המשפט לקראת הסדרהשהמשיבים טוענים בפני העותר כי העניין 

התברר כי אין בכוונת המשיבים לחדול מן  הנכבד אלא המתין לתיקון שייעשה, עד אשר

 .ומצטברהולך ההנזק לקופה הציבורית  כיו ההתנהלות הבלתי חוקית

מזה שנים אחדות צה"ל משלם לפורשיו שבמסלול פנסיה צוברת קצבאות גישור בסכומים בלתי 

להמשך  שווא-מצגעלול ליצור חוקיים, ללא שהתמלאו התנאים הקבועים בחוק, ובאופן ש

ל שלא כדין, רק משום שיש בכוחו של צה" הנעשהמכספי ציבור בתשלום תשלומם בעתיד. מדובר 

 טל כביר על הקופה הציבורית.ם הולך וגובר ונעשה לנמי. היקף התשלולעצמולעשות דין 

 

 2016-מ בחוקמפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.  משרתי הקבע החדשים בצה"לעברו  2004בשנת 

-'פנסיית גישור', כלומר פנסיה תקציביתלשר האוצר ושר הביטחון יקבעו בתקנות זכאות  נקבע כי

 .. התקנות דורשות אישור ועדה של הכנסתלגיל הפרישה החוקילמשך השנים עד הגיעם  בפועל

  

בהעדר תקנות אין בסיס חוקי  .אלו לא הותקנו תקנות, שכן תשלומים אלו אינם חוקייםנכון להיום 

לפי תחשיב שקבע בעצמו,  צוברת פנסיית גישורהאולם צה"ל משלם לפורשי הפנסיה  לתשלום.

האוצר. צה"ל אף אינו מוסר את המידע החישובי למשרד השונה מהותית מן התחשיב שהעביר לו 

 האוצר. אין ידוע מה העלות האקטוארית והמשמעות הכלכלית של התנהלותו זו של צה"ל.

לא זו בלבד, צה"ל מוסיף לשלם לפי התחשיב הגבוה שקבע לעצמו חרף עמדת היועץ המשפטי 

מעבר לסכום הנמוך יותר שקבע אחדים כי לא ישולמו מקדמות , אשר קבע לפני חודשים לממשלה

, עד להסדרת העניין בתקנות. למיטב הידיעה, חרף זאת ממשיך צה"ל לשלם לפורשי משרד האוצר

 )הוותיקים והחדשים( לפי השיעור שנראה לו.  צוברתהפנסיה ה

ו כפוף לחשב הכללי, והוא נאינחשב השכר שלו צה"ל שונה מיתר גופי הממשלה בכך שלמעשה 

ספית ללא פיקוח ובקרה של האוצר. בכך הוא שונה מכל גוף אחר המשלם לעובדיו נוהג מבחינה כ

 מבוקר ישירות על ידי החשב הכללי.המפוקח ומכספי מדינה 

ישולמו הקצבאות עד להתקנת כי לא להורות החוקיות הברורה בתשלומים אלו, מבוקש -לאור אי

 כבסיס לקבלת החלטות. על סמך מידע כי לא ישולמו כל עוד לא נעשה תחשיב אקטואריוהתקנות, 

 

הנמוך התחשיב  בשיעור שלא יעלה עלכי הקצבאות ישולמו כמקדמות להורות לחלופין מבוקש 

 משרד האוצר.המוסכם גם על 



3 
 

 מבוא. א

העותר פונה בעתירה זו אל בית המשפט הנכבד לאחר שפנה והתרה בפני כלל הגורמים  .1

החוקיות בתשלום קצבאות גישור -על דבר אי במהלך שלוש השנים האחרונות הרלוונטיים

ללא שהותקנו התקנות המסדירות את קצבאות הגישור כנדרש לפי החוקים  צה"ללפורשי 

 הרלוונטיים.

, להבדיל פנסיה צוברתעברו למסלול של  אנשי הקבע בצה"ל 2004בשנת כפי שיפורט להלן, 

מדינה. הואיל ואנשי הקבע . זאת לאחר מעבר דומה שנעשה בכלל שירות המפנסיה תקציבית

 אין הםקבוע בחוק, שמזה צעיר בצה"ל וכן עובדי יתר גופי הביטחון פורשים לגימלאות בגיל 

יכולים להתחיל לקבל תשלומי פנסיה חודשיים מן הקרן שבה צברו עד שיגיעו לגיל המאפשר 

  זאת בהתאם לקבוע בחוק.

ידי שר הביטחון ושר האוצר -תקנות, עליותקנו לפיכך קבע המחוקק באשר לפורשי צה"ל כי 

, אשר יקבעו מי זכאי וכמה זכאי לקצבאות גישור, כלומר תשלום של פנסיה תקציבית יחדיו

 .שנה( 20 -כ )בממוצעלתקופת ביניים ארוכה זו  ישירות מתקציב המדינה

אופן התחשיב משרד האוצר בנוגע לבשל העדר הסכמה בין צה"ל ו לא הותקנותקנות אלו 

ומעניק  דין לעצמוצה"ל עושה הוא שהנוכחי שיעור הקצבאות. ובאין הסכמה, המצב לקביעת 

 .הוא לעצמו , בהתאם לתחשיב שקבעו כפי ראות עיניוקצבאות לפורשי

מצב בלתי נסבל ובלתי חוקי זה, שבו גופים ציבוריים עושים בכספי הציבור כבשלהם, מאלץ 

 הזו, כדי שיפעלו הגופים לפי חוק, וכספי הציבור לא יהיו הפקר.את העותר להגיש את העתירה 

 

 : לטעות אין .2

 ."לצה במשרתי חלילה לפגוע אינה העותר כוונת

 .הללו ראויים לתגמול הולם על פועלם למען הציבור ולמען ביטחון ישראל. אין על כך מחלוקת

למנוע תשלומים בלתי חוקיים, למנוע מצב שבו גופים  פונה לבית המשפט הנכבד כדיהעותר 

תוך יצירת שקיפות,  כוח פועלים כפי רצונם ללא דת ודין, ללא פיקוח ובקרה, ללא-עתירי

 בניגוד לחוק; והכל בכספי ציבור. –בפשטות  –ובייחוד התחייבויות עתידיות, 

 עיל ולא חוקי.העותר פונה כדי שייפסק השימוש בכספי תקציב הביטחון באופן לא י

ולכו שולל באשר לשיעור קצבת הגישור שהם צפויים לא יעצמם העותר פונה כדי שמשרתי צה"ל 

 .לקבל, לא על ידי תשלום בפועל ולא על ידי הבטחות

ציבור  זו של רשות ציבורית, אשר מחלקת כספימקשה להעלות על הדעת דרך התנהלות חמורה 

 .ממנה זאת אינו יכול למנועאיש פשוט כי  –לפי דעתה ושיקוליה 

זהו, למרבה הצער, המצב היום; צה"ל הוא הגוף היחידי שאין עליו בקרה אמיתית של משרד 

האוצר. אין הוא נותן חשבון לאיש על הכספים שמוציא. תשלומים שהוא משלם לפורשיו אינם 

 נתונים לבקרה של החשב הכללי. 

 

ארוכה  –והחקיקה, הנוגעים לסוגיה דנן ההסכמות, הדוחות  ההחלטות, –מסכת האירועים  .3

ם מתישים הליכיהתכתבויות ארוכות ו ומורכבת. לא כולה גלויה לציבור, ואף לא לעותר, למרות

העובדתית והמשפטית  אולם התמונהמידע שניהל מול הגורמים הרלוונטיים. החופש  לפי חוק

 ברורה די הצורך לביסוס כל הדרוש בעתירה דנן. 
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כפי את פרטי העובדות ההכרחיים בלבד,  ציג בתמציתנהיקפם של החומרים ואורכם  עקב

 למסגרת העתירה. הנדרש

 

 הליכים קשורים להליך זה. ב

למען הסדר הטוב נבהיר את היחס בין עתירה זו לבין הליכים אחרים המתנהלים בפני בית  .4

 המשפט הנכבד:

. עתירה זו הוגשה נגד הגדלות 7922/19בג"ץ  – ראש המטה הכללי 'צדק פיננסי נ .א

הזכאים , לאוכלוסיית פורשי צה"ל הוותיקים תהגדלות הרמטכ"ל נוגע סוגייתהרמטכ"ל. 

מעל  9%-. צה"ל מגדיל את קצבתם החודשית בשיעור ממוצע של כפנסיה תקציביתל

לאחר הגשת העתירה ואחר הקבוע בחוק. לפי הנטען בעתירה ההגדלה הזו אינה חוקית. 

הוחלט על תיקון  ,11.2.2021, ולאחר שניתן צו על תנאי ביום רות בית המשפטשנשמעו הע

החוק באופן שיכשיר ויסדיר את דרך חישוב ההגדלות הללו. החוק עבר בקריאה ראשונה 

 . 28.2.2022בכנסת ביום 

, למעט העובדה שצה"ל מחשב איננו נוגע ישירות לטענות שבעתירה דנן הנ"ל 7922/19בג"ץ 

הגישור הבלתי חוקית שהוא מעניק לפורשי מסלול הפנסיה הצוברת תוך את פנסיית 

, כפי )שנכון להיום גם הן, לכאורה, בלתי חוקיות התחשבות בשיעורן של הגדלות הרמטכ"ל

 .(שאף עולה מתשובת המשיבים שם

. עתירה זו הוגשה על ידי קבוצה של 4162/21בג"ץ  – ישראלאדיב ואחרים נ' ממשלת  .ב

משרתים לשעבר במסלול הפנסיה הצוברת. לטענתם הם זכאים לתשלום משרתי קבע או 

או לחילופין  2008קצבת גישור בהתאם לסיכום שנקבע בין משרדי האוצר והביטחון בשנת 

קבע בית המשפט )כב' השופטים חיות,  14.2.2022. בהחלטתו מיום 2015סיכום משנת 

-התקנות שבגין אי –ות הגישור יש להתקין את התקנות לעניין קצבא סולברג, מינץ( כי

המשיבים שם יגישו הודעות "ללא דיחוי נוסף". עוד נקבע כי  –התקנתן מוגשת גם עתירה זו 

, ולאחר קבלת 15.5.2022עדכון באשר להתקדמות הטיפול בהתקנת התקנות עד ליום 

 ההודעה יוחלט על המשך הטיפול בעתירה.

בעוד  אולם .דנן העתירהגם בהם עוסקת שהיבטים מסויימים ב עתירת אדיב עוסקת אפוא

, 2008סירוב משרד הביטחון להעניק קצבת גישור בהתאם לסיכום עתירת אדיב תוקפת את 

ואת מתן המקדמות  ,ללא שהותקנו תקנות מתן קצבת הגישורהעתירה דנן תוקפת את 

-ובשיעור הגבוה שצה"ל בחר לעצמו חד בתקופת הביניים באופן חסר אחריות תקציבית

 הדברים לא נדונו בעתירת אדיב.אלו מטבע היבטים  .צדדית

 

כי לא יתנגד בזאת מודיע העותר  –בשל שיתוף הנושאים של העתירה דנן ועתירת אדיב 

 לאיחוד הדיון בתיקים, ומשאיר זאת לשיקול דעת בית המשפט הנכבד.

 

 הצדדים ג.

ין היתר הוא עמותה רשומה, מכון מחקר למדיניות ציבורית העוסק ב –פורום קהלת  – העותר .5

בפורום מועסקים כלכלנים, משפטנים, חוקרי מדיניות ואנשי ציבור. בין  וכלכלה. בענייני חברה

היתר עוסק פורום קהלת בעניינים הנוגעים למבנה שירות המדינה, לתכנון תקציבי ושמירה על 
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עיסוקו זה נדרש פורום קהלת להשלכות תקציביות  מדיניות כלכלית אחראית. במסגרת

 וכלכליות של מודל ההעסקה והפרישה במגזר הציבורי. 

נדרש פורום קהלת בתקופה בהיבטיה השונים סוגיית הפנסיה לפורשי מערכת הביטחון ל

עם המשיבים כדי  מתמשכים מגעים מנהל מזה כשלוש שניםהאחרונה, וכפי שיתואר להלן 

 .והבהרות בנוגע לפנסיית הגישור הסברים, לקבל מידע

 

הוא שר הביטחון. משרד הביטחון הוא הגורם השלטוני האחראי על העסקתם של  1המשיב  .6

 הגנה לישראל-הקבע בצבאלחוק שירות אנשי הקבע בצה"ל ועל תנאי פרישתם. בהתאם 

 1 המשיב, (חוק שירות הקבע )גימלאות( –)להלן  1985-]נוסח משולב[, התשמ"ה )גימלאות(

 .2 אמון על התקנת התקנות בעניין קצבאות הגישור לפורשי צה"ל, יחד עם המשיב

 

)גימלאות(, הוא אמון על התקנת התקנות  קבעהוא שר האוצר. בהתאם לחוק שירות ה 2המשיב 

  .1 בעניין קצבאות הגישור לפורשי צה"ל יחד עם המשיב

כפי אחראי גם על אוצר המדינה ועל ניהול נכון ומפוקח של תקציב המדינה וגופיה,  2המשיב 

 . 1985-שעולה בין היתר מחוק יסודות התקציב, התשמ"ה

 

הוא ראש המטה הכללי בצה"ל, ומתוקף תפקידו הוא אחראי פיקודית על כל הנעשה  3המשיב 

 בצה"ל, לרבות חישוב ותשלום קצבאות לפורשים.

 

מכוח הוראה חוקית או סמכות אין תפקיד  4. למשיב לממשלההוא היועץ המשפטי  4המשיב 

כלשהי בהליך דנן. אף על פי כן, כפי שיפורט, הורה למשיבים כיצד עליהם לנהוג בהעדר תקנות, 

 .ומתחייב מפסיקת בית משפט זה קבוע בחוקזה הדין חלופי ל מאין של-ה ישיציר תוך

 

 תקציבית לפנסיה צוברת בשירות הציבוריהמעבר מפנסיה רקע:  . ד

 ופנסיה צוברת תקציבית פנסיה. א

, הפנסיה המופרשת לקופת כלומר. לעובדי השירות הציבורי תקציבית פנסיה בראשית היתה .7

עצמו אינו נדרש להפריש ממשכורתו  העובד משולמת כולה מתקציב המדינה, בעוד העובד

  .בדמי ניהול( 2%)למעט השתתפות של לחיסכון הפנסיה 

בתקציב המדינה, שנבע מאי התאמה בין נסבל -בלתיגירעון  יצר מנגנון הפנסיה התקציבית

וקמה בראשית להביא לפתרון בעיית הגירעון הכדי זכויות הפורשים לבין המקורות למימונן. 

 כינכתב  1994בהמלצות הוועדה בשנת  .(פוגל ועדת) לבחינת הסוגייה ועדה שנות התשעים

אם לא " מערכת הפנסיה התקציבית אינה תואמת לשיקולי יסוד חברתיים וכלכליים, וכי

יינקטו צעדים מתאימים, המשק הישראלי לא יוכל לעמוד בעתיד בנטל ההתחייבויות 

הפנסיוניות הניתנות כיום; קריסתה של מערכת קרנות הפנסיה, מבטיחות הזכויות, הינה 

 (. 86, 54 ודים" )דו"ח ועדת פוגל, עמבלתי נמנעת

 

מעבר מפנסיה  שכללה, בין היתר,רפורמה מקיפה בתחום הפנסיות בישראל,  כן הוצעה-אשר על .8

היינו הפרשות  – צוברת פנסיה; בקרב עובדי המגזר הציבורי צוברת לפנסיהתקציבית 

פנסיוניות מתוך משכורת הברוטו של העובד, בצירוף הפרשות מן המעביד, לקרן פנסיה חיצונית 
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התייחסה פנסיה צוברת מעבר לל הנוגעת. יצוין כי המלצת הוועדה כמקובל במגזר הפרטי –

 .למגזר הציבורי אך לא לגופי הביטחון

מעבר ממנגנון  בדבר בין המדינה לבין ההסתדרות הכלליתנחתם הסכם קיבוצי  3.3.1999ביום 

במשק המדינה חוק ההסדרים בעוגן  , והואלהסדר של פנסיה צוברת של פנסיה תקציבית

-(, התשס"ב2002)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

2002. 

 

החליטה הממשלה להחיל את הסדר הפנסיה הצוברת גם על עובדי כוחות הביטחון  2003בשנת  .9

בדבר החלת  15.9.03מיום  784החלטת ממשלה מס' ומשרתי הקבע בצה"ל. ההחלטה עוגנה ב

 . 1.1.04החל מיום  הפנסיה הצוברת על עובדי כוחות הביטחון שהתחייבו לשירותהסדר 

בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות( עוגנו  "למצה לפורשיםההסדרים הנוגעים 

)שב"כ,  הביטחון גופי מיתר לפורשים הנוגעים ההסדרים; 1985 -תשמ"הה]נוסח משולב[, 

-ל"תשה[, משולב נוסח( ]גימלאות) המדינה שירות בחוק עוגנו"ס( ושב ישראל משטרתמוסד, 

-ה(, התשס"דתיקוני חקיק) 2004חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ; והכל במסגרת 1970

2004 . 

 

  גישור קצבת. ב

למסלול השירות פנסיוני מענה  ליצור ביקשו גורמים שוניםגיבוש הסדרי הפנסיה הצוברת בעת  .10

 ביחס לכלל המשק מחמת צעיר בגילפורשים לפנסיה אשר הייחודי של עובדי מערכת הביטחון, 

 הואבצה"ל של מקבלי הפנסיה )בממוצע גיל הפרישה  אופי השירות וצרכי המערכת הביטחונית

 .הגישור קצבת רעיון נולד כך .(47 בקירוב

, המשולמת כולה קצוב זמן לפרק תקציבית פנסיההיא  קצבת גישור ומהי אותה קצבת גישור?

מקופת המדינה למי שזכאי לקבלה, ממועד יציאתו בפועל לפנסיה של העובד, ועד למועד שבו 

פנסיה לאורך שנות הקרן שבה צבר לקצבה מכספי  )או יהיה זכאי להתחיל לקבל( יחל לקבל

 שירותו.  

 

פורשים  38 מצה"לעד אז פרשו  ,2019חודש פברואר לפי המידע שהתקבל מאת המשיבים ב

מדי שנה, לפי הנמסר, גדל מספר זה  והחלו לקבל קצבת גישור. צוברתבמסלול של פנסיה 

: עד אז יפרשו יחול מהפך ,2025בשנת  בעוד כשלוש שנים,ש אלא בעשרות אחדות של פורשים.

רוב הפורשים יהיו פורשי פנסיה צוברת; קרי,  –שם ואילך מרוב משרתי הפנסיה התקציבית, ו

 פורשים שיחלו לקבל פנסיית גישור. אלפי

ובחוק המקודם  7922/19בבג"ץ  – הווה אומר: הפולמוס המתנהל בעניין הגדלות הרמטכ"ל

לפורשים בשנים הקרובות מאד. מכאן ואילך  או לפורשי העבררק רלוונטי  – כעת בכנסת כנ"ל

לשאלת שיעור קצבת הגישור שיקבלו . כמעט כל פורשי צה"ל יהיו במסלול פנסיה צוברת –

 מאות מיליוני שקלים בשנה. –השלכות דרמטיות על תקציב המדינה 

 

 



7 
 

 המסגרת העובדתית  ה.

,  15.9.03מיום  784בהחלטת ממשלה מס'  כאמור של פורשי צה"ל עוגן המעבר לפנסיה צוברת .11

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גימלאות( ]נוסח משולב[, בתיקון ל, 2004בשנת ובהמשך, 

 2004י כל חייל שהתחייב לשירות קבע החל משנת ד קובעים כ67-א67סעיפים . 1985-תשמ"הה

בהסדר הפנסיה הצוברת, וקובעים את מנגנון כלל ייכלומר יהיה עמית בקופת גמל לקצבה, 

 ההפרשה לפנסיה.

כל הסדר חוקי המעגן את זכותם של משרתי קבע לקבלת תשלומי בחוק לא נקבע בשלב הראשון 

בין משרד האוצר, התקיימו דיונים  במרוצת השנים שלאחר מכןלמיטב הידיעה,  .גישור קצבת

 . בעניין הסדרי קצבאות גישור למשרתי קבעמשרד הביטחון וצה"ל 

, ונציין שעיקרי הדברים הובאו באופן לענייננו הרלוונטיים הדרך ציוני את בתמצית להלן נביא

 1הנ"ל. (אדיב) 4162/21דומה על ידי המשיבים בתגובתם המקדימה לבג"ץ 

 

 2008 הסכם

"סיכום כללי מעבר משרתי הקבע  נחתם בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון 25.3.2008ביום  .12

הוסכם על אופן חישוב קצבת  2008הסכם  במסגרת. (2008הסכם  – לפנסיה צוברת" )להלן

הסכם זה לא תורגם לכדי חוק, ולא ניתן לו  2, וכן על מענק שחרור נדיב.הגישור, לכשתגיע העת

 עוד רחוקה.בעת ההיא פרישת משרתי הפנסיה הצוברת נראתה ; כל מעמד מחייב אחר

 

 (2015) יעלון-כחלון הסכם

מסמך "עקרונות הסיכום התקציבי על דאז חתמו שרי האוצר והביטחון , 24.11.2015 ביום  .13

סוגיות כמה  גםסדרו בהסכם הו יעלון"(.-"הסכם כחלון)" 2015-2020לתקציב הביטחון לשנים 

לפי התגלה כי בדיונים לקראת חתימת ההסכם, בצה"ל.  קצבאות הגישורבעניין תשלומי 

לקבל צפויים פורשי צה"ל הנכללים בהסדר הפנסיה הצוברת  2008בהסכם שנוסחת החישוב 

 כזכור, זאת, .)!( פנסיית גישור גבוהה יותר מזו שהיו מקבלים לפי מנגנון הפנסיה התקציבית

  ., שהיתה בין היתר שמירה על תקציב המדינהביסוד המעבר לפנסיה צוברתשבניגוד למטרה 

הקצבה החודשית כך שלא תעלה על החודשית להגביל את גובה פנסיית הגישור  הוחלט לפיכך

כלומר,  3פנסיה התקציבית.איש הקבע לו היה פורש באותו מועד לפי הסדר הלה שהיה זכאי 

מבין שני אופני  הנמוךיקבע לפי החישוב תקצבת הגישור החודשית שיקבל הפורש שהוסכם 

 החישוב. 

 

כי משרד הביטחון יעשה את כל הפעולות הנדרשות  – יעלון-סכם כחלוןהנקבעה במגבלה נוספת  .14

לא תעלה על לכלל הפורשים כך שקצבת הגישור החודשית הממוצעת בהתאם למתווה שיושג, 

 יובאאופן חישוב קצבת הגישור  כינקבע  כמו כן. הסכםשקבע הלאורך תקופת הזמן ₪  12,000

                                                           
 לעתירה זו. ז'נספח כמצורפת  4162/21בבג"ץ תגובה מקדימה מטעם המשיבים  1
דו"ח ביקורת מיוחד בנושא מבקר המדינה . ראו 2016פירוט של התחשיב ניתן למצוא בדו"ח מבקר המדינה משנת  2

 ."(ח מבקר המדינה"דו( )להלן: "2016) 2016הסדרי הפנסיה במדינה 
 להסכם כחלון יעלון. 10עמ'  3
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לבסוף מציין ההסכם כי על בסיס סיכום . משרד האוצרתקציבים ואגף שכר בלאישור אגף 

 עקרונות זה יגבשו המשרדים חבילת חקיקה והחלטות ממשלה ככל הנדרש ליישום ההסכם. 

 א'נספח כמצורף  2015יעלון משנת -הסכם כחלון

 

 דוח מבקר המדינה

לקראת הכנתו  4.לעניין הסדרי הפנסיה בישראל פרסם מבקר המדינה דוח מיוחד 2016בשנת  .15

ההתעלמות מן המגבלה התקציבית הממוצעת שנקבעה תביא כי  למשיביםמבקר המדינה העיר 

. כך, למשל, אינה בהירה שנקבעו לפנסיית הגישורהמגבלות דרך חישוב עמידה ביעד, וכי -לאי

לגרום . צוין כי עניין זה עשוי "לא הוגדר מי יחשב אותן, ועל פי אלו עקרונות ייערך החישוב

ן משרד האוצר לבין משרד הביטחון וצה"ל בעתיד בנוגע לגובה פנסיית לפרשנויות שונות בי

  5".תהגישור התקציבית ולחשש לאי עמידה במגבלו

הסיכום התקציבי המבקר התריע כי יש לטפל טיפול יסודי בהסכם פנסיות הגישור, שאם לא כן 

 . מהרצויעשוי ליצור עלויות גבוהות  2015שנחתם עם משרד הביטחון בשנת 

 

 2016 הסכם

"הסכם עקרונות לאופן יישום הסיכום על משרדי האוצר והביטחון  חתמו 19.5.16ביום  .16

כי היא תעוגן כהוראת שעה לתקופה של שמונה שנים,  התקציבי". בעניין פנסיות הגישור נקבע

וכי בשנים השמינית והתשיעית ייבחן אם הסכום הממוצע לא עלה על הסכום שהוסכם. אם 

 יתברר שאכן כך, תהפוך הוראת השעה להסדר קבע. 

 משרד האוצר יאשר את אופן חישוב פנסיית הגישור על כלל רכיביו.כי עוד נקבע 

 

 2016 (ביטחוןחוץ והשרים לענייני  ועדתהממשלה ) החלטת

של  136סיכומים בהחלטת ממשלה ב/העוגנו  21.8.16ביום , בסיכום התקציביבהתאם לאמור  .17

  6)ההחלטה אינה גלויה לציבור(. ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי

 

 : 31תיקון  – 2016החקיקה בשנת  תיקון

 ת(וו לחוק שירות הקבע )גימלא67סעיף 

 חוק שירות הקבעל 31תיקון מס' תיקנה הכנסת את בהמשך להחלטת הממשלה, באותה שנה  .18

של הכנסת,  שרי הביטחון והאוצר, באישור ועדהמורה כי  ו)א((67)סעיף  החוק. )גימלאות(

  ואילך. 2004לחיילים שהחלו את שירות הקבע בשנת  יקבעו בתקנות זכאות לקצבת גישור

ממועד חקיקת  שמונה שניםתקופה של ל תחומה בזמן שעה-הוראתמעין התקנות יהיו  נקבע כי

כשלאחר מכן ייבחן האם גובה הקצבאות הממוצע עמד ביעדים  ,2025, עד לשנת התיקון לחוק

. יהפכו לתקנות קבע –ביעדים יעמוד . אם 2016ובהסכם  שהוסכם עליהם בהסכם כחלון יעלון

 שר האוצר תקנות באופן ששיעור הקצבה יעמוד ביעדים. יתקן  –לא עמד ביעדים 

 

                                                           
 .2ה לעיל הער 4
 .70דוח מבקר המדינה, בעמ'  5
 להלן. ב'נספח , 4.3.19מיום  תשובת משרד האוצר לעותרראו  6
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חייל החוק מגדיר את קצבת הגישור כתשלום חודשי שישולם עד החודש שבו תחל להשתלם ל

קצבה מקופת הגמל, ולא יאוחר ממועד הגיעו לגיל פרישת חובה לפי חוק גיל פרישה,  הפורש

מענק חד פעמי נוסף  בדבר תשלום עוד קובע הסעיף כי התקנות יכללו הוראות. 2004-התשס"ד

, סמוך לתחילת זכאותם 1.1.2017על קצבת הגישור עבור חיילים שנכנסו לשירות קבע לפני יום 

יכיר הרמטכ"ל בזכותו של חייל  באילו מקריםלחוק קובע  ו)ב(67. סעיף לקצבה מקופת הפנסיה

 .שתיקבע בתקנות גישורהלקבלת קצבת 

כנסת דיווח בנוגע ה מיוחדת בכי על שר הביטחון להגיש לוועד ו)ג(67)סעיף  החוק קובע עוד

קצבאות ששולמו לכלל הקצינים הפורשים ה)ממוצע  2017-2020למספר עניינים ביחס לשנים 

הערכה בדבר היתכנות ו; פעולות להבטחת עמידה בתנאי ממוצע הקצבאות; 2020עד לשנת 

  לעמידה בהוראות גובה הקצבה החודשית(.

 

ע את תוכנו של הסדר תשלומי קצבאות הגישור לקבולא לראות, המחוקק בחר ש כפי שניתן .19

שר הביטחון ושר האוצר, באישור ועדה משותפת לוועדת  כילפרטים. תחת זאת, קבע המחוקק 

הביטחון ולוועדת הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבעו זכאות לקצבת גישור לחייל החוץ ו

, וכן מנגנון בקרה לוודא ששיעור 2025עד לסוף שנת המבוטח בפנסיה צוברת שיצא לפנסיה 

 הקצבאות אינו חורג מהיעדים שנקבעו לו כדי לשמור על מסגרת תקציבית.

 

תיקון החוק האמור התקבל במסגרת חקיקת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה  .20

חוק )להלן: " 2016 -(, התשע"ז2018-ו 2017ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

  ההסדרים"(.

 הביטחון שרי שעל, הקבע שירות לחוק( א)ו67 סעיף לפי תקנות כי, קבע זה לחוק 38 סעיף

  .1.6.2017 ליום עד יותקנו, הגישור לקצבאות הזכאות תנאי קביעת לצורך לתקן והאוצר

 

 החוק תיקון לאחר המהלכים

על ידי שרי  התקנותגיבוש החלו דיונים בין משרד האוצר לביטחון לצורך  31לאחר תיקון   .21

הסכמות לא התקבלו בין  ו)א( לחוק. אולם67, בהתאם להוראת סעיף האוצר והביטחון

  המשרדים והתקנת התקנות נדחתה עוד ועוד. 

תקנות אין. אשר על כן, . מכבר זה חלףלהתקנת התקנות  ההסדרים בחוק שנקבע המועד

 תשלומי קצבאות הגישור אינם חוקיים. 

כדי לקבל את העתירה, נציג להלן את עיקרי המהלכים שהיו בין גורמי המדינה  אף שדי בכך

 השונים כפי שהובאו לידיעת העותר.

 

במסגרת דיון עולה כי  3.1947.מיום  העותר לפניית מתשובת הלשכה המשפטית במשרד האוצר .22

 מעניקצה"ל הובא לידיעת משרד האוצר כי למרות שהתקנות האמורות טרם הותקנו,  בכנסת

 2-ו 1  שהמשיביםאף זאת על  .צוברת בפנסיה המבוטחים לפורשיו גישור פנסיותחודש  מידי

"ל, למעשה, בחר צהטרם התקינו תקנות לקביעת זכאות לתשלום קצבת הגישור ותנאיה. 

                                                           
 למכתב. 2סעיף  'בנספח ראו  7
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לפתור את המחלוקות הקיימות לעניין תנאי הענקת הקצבאות בדרך הנוחה ביותר; באופן חד 

 . , ואף בלי ידיעתולעמדתו החולקת של משרד האוצרצדדי, ובניגוד 

 חוקית.-דרך נוחה אך בלתי

 .נספח ב'מצורפת כ 4.3.19תשובת הלשכה המשפטית במשרד האוצר לפניית העותר מיום  

 

מנוגדת הן לחוק של צה"ל התנהלותו  4כי לעמדת המשיב גם עולה  משרד האוצר הנ"למתשובת  .23

לפיהם שהושגו במרוצת השנים בין משרד האוצר למשרד הביטחון, מים שירות הקבע והן לסיכו

 . על משרד האוצר לאשר את אופן חישוב פנסיית הגישור על כלל רכיביו

המכתב הזה מספר את הסיפור כולו וכדאי הוא לקוראו. כאן נסתפק בציטוט של פיסקה אחת, 

 שכל משפט ממנה מדבר בעד עצמו:

לתאם אל מול החשב הכללי את גובה המקדמות. למעשה,  "באשר למצב הביניים, צה"ל מסרב

עד היום, לא הובאה לאישור החשב הכללי אף אחת מההחלטות שניתנו על ידי צה"ל בנושא 

קצבת הגישור, כך שחישוב קצבת הגישור וחישוב התקרה של פנסיית הצל התקציבית נקבעו 

מות אשר שולמו בפועל היו בלעדית על ידי צה"ל. כמו כן, מבדיקה שנערכה עולה כי המקד

גבוהות באופן מהותי מקצבת הגישור שהייתה מגיעה לאותם פורשים בהתאם לעקרונות 

 למכתב(. 5שנקבעו בסיכום הבינמשרדי ובהחלטת הממשלה" )סעיף 

 כפי שנראה להלן, הדברים החמורים הללו כמעט שלא השתנו עד עצם היום הזה.

 

  2017נובמבר  – א' (ש"ליועמ המשנה סיכוםצו נזרי )

משרד האוצר פנה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה שיורה לצה"ל לחדול מהתשלום הבלתי  .24

 חוקי. 

חוקתי(, עו"ד -)ציבורי יועץ המשפטי לממשלהמשנה לה חיווה דעתו 24.12.2017יום מסמך מב

מי  עבור, הן יעלון-להסכם כחלוןבהתאם  הגישור פנסיית תשלומי את לאשרניתן  כי רז נזרי,

המסמך מוכתר "סיכום דיון",  פורשים עתידיים, עד להתקנת תקנות.עבור  שכבר פרשו והן

מנוגדת לחוק , (שמקור סמכותה אינו ברור)החלטה שלטונית אופרטיבית זו אולם למעשה 

 .מפליגותעם השלכות תקציביות ומעשיות ולפסיקה, 

 ג' כנספח מצורף 24.12.17 מיום"ש ליועמ המשנה סיכום

 

לשון כ "דור המדבר") 1724.12. –יום ההחלטה הנ"ל  לפניביחס למי שהחל בהליכי פרישה 

עד להתקנת תקנות  לאשר את תשלומי קצבאות הגישור ליועמ"שהמשנה החליט , (ההחלטה

להמשיך ולשלם להם את הסכומים שמשולמים להם כיום, . כלומר, כקצבאות לכל דבר ועניין

הסכומים ששולמו ביתר  צה"ל, ואף לאחר שיותקנו תקנות בהתאם להחלטתו החד צדדית של

 לא ייגבו בחזרה מן הפורשים.  

מועד הדיון הקובע )"דור הביניים" בלשון ההחלטה(  לאחרבהליכי פרישה ביחס למי שהחל 

על  כמקדמותקצבאות הגישור  יועץ המשפטי לממשלה לאשר את תשלומימשנה להחליט ה

ככל שלאחר התקנת לכאורה, כלומר,  .חשבון הקצבאות שישולמו לאחר התקנת התקנות

התקנות יימצא שגובה הקצבאות ששולמו טרם התקנות עולה על הכללים שנקבעו בתקנות, 

יועץ המשפטי משנה להמליץ האת זהסכומים ששולמו ביתר ייגבו בחזרה מן הפורשים. יחד עם 

המדינה, וכי  לאוצר יוחזרו לאמקדמות אלה שישולמו עד להתקנת התקנות כי לממשלה גם 
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פשוט ניתן  – שאלת אופן חישוב המקדמות לגופהעסקה בההחלטה לא  בתקנות. יעוגןהדבר 

 .היתר לצה"ל להמשיך לשלמן בינתיים כפי דעתו

 התקנת את האפשרי בהקדם להשלים והביטחון האוצר משרדי על כיהדגיש גם  יועץמשנה לה

 . החוק פי על כנדרש, הגישור תקנות

 

והורה על תשלום פנסיות הגישור  את ההחלטהאישרר היועץ המשפטי לממשלה  14.2.18ביום  .25

כאמור בהחלטה זו. כמו כן, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את היועץ המשפטי למשרד האוצר 

 חוק ההסדרים.על פי בכל הנוגע להתקדמות הליכי התקנות, כמתחייב  5.4.18לעדכנו עד ליום 

  ד' נספחכ מצורף 27.2.18 מיום לממשלה המשפטי היועץ מכתב

 

 משיךהלאחר החלטת היועץ המשפטי לממשלה  אף, הנ"ל לעותר משרד האוצר כעולה מתשובת .26

קצבת גישור בתקופת הביניים, ללא תקנות המסדירות את תנאי התשלום,  לפורשיוצה"ל לשלם 

 עליהן הורה היועץ המשפטי.שאת גובה המקדמות שב הכללי עם החלתאם  בליבאופן חד צדדי, 

זאת על אף שהסיכום התקציבי, כזכור, דורש את הסכמת משרד האוצר לעניין אופן חישוב 

 הקצבאות. 

 

 26.3.19וסיכום דיון מיום  2018יולי במשרד האוצר לצה"ל  פניית

  8.אכ"א בצה"לאל ראש סגן בכיר לחשב הכללי, מר יוסי איצקוביץ,  15.7.18ביום  על רקע זה פנה .27

כי מעתה ועד לצה"ל והורה המקובלת על משרד האוצר,  מתודולוגיית חישוב בפנייתו זו הציג

בטרם העברת קצבאות כי החשב הכללי סגן הבהיר להתקנת תקנות על צה"ל לפעול לפיה. עוד 

את גובה המקדמה שתוענק לכל פורש החשב הכללי על צה"ל להעביר לאישור הגישור לפורשים, 

  עתידי ברמה הפרטנית. 

 

פנה  18.11.18ביום לאור הנחיית היועץ המשפטי לעדכנו בעניין התקדמות התקנת התקנות,  .28

היועץ המשפטי למשרד האוצר ליועץ המשפטי לממשלה פעם נוספת, בבקשה כי יכריע האם 

צה"ל רשאי להוסיף ולשלם קצבאות גישור כמקדמות על חשבון קצבת הגישור. הכרעה זו 

ת בין המשרדים, שפתרונן אינו נראה באופק, ובשים לב נתבקשה נוכח המחלוקות העמוקו

 צדדית של צה"ל בקביעת אופן חישוב הקצבאות בתקופת הביניים.-החדלהתנהלותו 

נקבע כי העדר  26.3.2019בסיכום דיון שהתקיים בראשות המשנה ליועמ"ש עו"ד רז נזרי מיום 

"סוגיית פנסיית הגישור לא  התקנות הוא מצב "בעייתי" המעורר "קושי לא מבוטל";  וכי אם

, משרד האוצר יוכל לפנות אלינו שוב בבקשה 2020תסוכם במסגרת דיוני התקציב לשנת 

כי אם יוותרו מחלוקות להפחית את המקדמות לפורשים חדשים". עוד קבע המשנה ליועמ"ש 

יעבירו הצדדים את עמדותיהם ומשרד  –בין המשרדים לעניין אופן חישוב פנסיית הגישור 

 המשפטים ינסה לסייע בגיבוש הסכמות. 

 
  ה' נספחכ ףמצור)בהשחרה חלקית(  26.3.2019סיכום הדיון מיום 

 

                                                           
 למכתב. 6, סעיף ב'נספח ; 4.3.19כך עולה מתשובת משרד האוצר לעותר מיום  8
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 2021 אוגוסט –צו ניזרי )סיכום המשנה ליועמ"ש( ב' 

משרד האוצר שב ופנה,  בשנתיים הבאות, חוסר ההסכמה בין המשרדים הוסיף לעמוד בעינו .29

 . 1.9.2021בפני מר נזרי. סיכום הדיון יצא ביום  ףדיון נוסהתקיים  16.6.2021וביום 

, או 1.11.2021כי אם עד ליום החליט כעולה מסיכום הדיון, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

)המוקדם ביניהם(, לא יהיה סיכום בין  2021היום שבו תדון הממשלה בחוק התקציב לשנים 

חלקית של עמדת משרד האוצר, "יהיה בכך כדי להצדיק משפטית, קבלה המשרדים, הרי ש

 2%, כך שהוא יחושב לפי ולהצדיק הפחתה מגובה המקדמות המשולמות לפורשים החדשים"

. לאחר המועד האמור, אם לא תהיה הסכמה בין ת הרמטכ"להגדלוללא עבור כל שנת שירות 

 הצדדים, תתקיים ישיבה נוספת אצל המשנה ליועמ"ש ותתקבל החלטה סופית.

 ו' כנספחמצורף  1.9.2021יום סיכום הדיון מ -

, 2.8.2022מכתב תשובה לעותרת ממשרד המשפטים מיום  -

 1ו/כנספח ובו עדכון על תוכן הדברים הנ"ל, מצורף 

 

בבג"ץ כאמור, עיקרי השתלשלות העניינים כאן הוצגו גם על ידי המשיבים בתגובתם המקדמית 

  אדיב.

 ז'כנספח אדיב נ' ממשלת ישראל מצורף  4162/12כתב התגובה מטעם המשיבים בבג"ץ 

 

 הליכים שקדמו לעתירה זוהתמצית  –מיצוי הליכים ו. 

פנה העותר לפרקליט הצבאי הראשי בצה"ל וליועץ המשפטי למשרד האוצר,  16.1.19ביום  .30

בהיעדר תקנות,  שפרשובבקשה להבהרת המקור החוקי לתשלומי קצבאות גישור למשרתי קבע 

ביקש העותר לקבל , 1998-במסגרת בקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח. כמו כן, ואופן חישובם

 כבר שולמו.בדבר העלות התקציבית של קצבאות הגישור שנתונים 

   ח' נספחכ מצורף 16.1.19פניית העותר מיום  העתק

 

לפיה בתקופת הביניים ול, לעי נזכרושעיקריה  9התקבלה תשובת משרד האוצר, 4.3.19ביום  .31

, באוצר צה"ל משלם קצבאות גישור ללא כל תיאום עם החשב הכללי התקנותשעד להתקנת 

 .בניגוד לסיכום התקציבי ולהחלטת הממשלה שהתקבלה בעניין

התקבלה תשובת היועצת המשפטית לתחום הפרט במחלקת הייעוץ  25.3.19ביום בהמשך, 

"בהתאם להוראות החוק, ולאור טיב הזכות לפיה ווהחקיקה בפרקליטות הצבאית הראשית, 

 לקצבת גישור, היעדרן של תקנות אינו גורע מחובת תשלום הקצבאות לפורשים". 

 

   ט' כנספח מצורף 25.3.19 מיום הראשית הצבאית הפרקליטות תשובת העתק

 

"חישוב החבות  כיהודיע צה"ל במסגרת הליכי חופש המידע במקביל למענה האמור,  .32

האקטוארית עבור כלל המגזר הציבורי )כולל משרתי הקבע( מוטל על משרד האוצר, ונתון זה 

 .אינו מצוי ברשותנו. משכך, נבקש להפנותך אל גוף זה לצורך קבלת המידע"

                                                           
 ב'.נספח  9
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צורף נוהל של אכ"א, המפרט את מתודולוגיית החישוב שעל פיה מעניק צה"ל  בהמשך כמו כן,

  –נכתב כי  6.10.19מיום דובר צה"ל  במכתב 4את הקצבאות בתקופת הביניים. בסעיף 

 

 ". האוצר משרד עם הסיכומים עם אחד בקנה עולה"המתודולוגיה 

 

 י' כנספח מצורף 29.5.19תשובת דובר צה"ל מיום  העתק

  י"א כנספח מצורף 6.6.19בקשת העותר מיום  העתק

 י"ב כנספח מצורף 6.10.19העתק תשובת דובר צה"ל מיום 

 

 הצהרה זו נסתרה במפורש על ידי משרד האוצר.  דא עקא, .33

לעניין אופן חישוב הקצבאות לפיו משלם צה"ל קצבאות בתקופת  22.1.20מיום בתשובתו 

 הבאים )הדגשות הוספו(:הביניים, השיב משרד האוצר את הדברים 

למכתב התשובה שהועבר לידיכם מדובר צה"ל ביום  4"יובהר כי בשונה מהנטען בסעיף 

עולה בקנה אחד עם הסיכומים אינה , הרי שמתודולוגיית החישוב של צה"ל 4.10.2019

קיימים פערים מהותיים בין שנחתמו עם משרד האוצר. מבדיקה שערכנו עולה כי 

למקדמה על בסיס הנחיית החשב הכללי לבין התשלומים  התשלומים המאושרים

... יובהר כי מאז סיכומי הדיון האמורים לא מתקיים משא ומתן של צה"ל עם בפועל

משרד האוצר בכל הנוגע לפנסיית הגישור, ובתקופה זו ממשיך צה"ל לשלם מקדמות 

ה להגיע בהתאם למתודולוגיה שאינה מוסכמת עם משרד האוצר. משכך, נראה כי נתקש

 להסכמות בנושא זה גם בעתיד הקרוב." 

כי הנתונים הנדרשים לשם חישוב העלות התקציבית והאקטוארית של משרד האוצר  כתבעוד  

 . אינו בנמצאטרם הועברו על ידי משרד הביטחון, ולכן חישוב כזה קצבאות הגישור 

 י"ג נספחכ מצורף 22.1.20התשובה של משרד האוצר מיום  כתבמ

 

, וכן לפצ"ר, במכתב מיצוי הליכים ש("טחון ויועמיפנה העותר למשיבים )אוצר, ב ,כל זאתלאור  .34

 . ובו התריע כי אם לא יתוקן המעוות לא יהיה מנוס מפנייה בעתירה לבית המשפט העליון

 די" נספחכ מצורף 10.12.19מיום  ליכיםהה מיצוי כתבמ

 

לפיה בעת הזו לא קיימת עילה להפסיק התקבלה תשובת היועץ המשפטי לממשלה,  8.1.20ביום  .35

"איזון בין השיקולים המשפטיים השונים", כלשון  את תשלום המקדמות בגובהן הנוכחי, לאור

עוד נכתב כי ההערכה היא כי המחלוקות העקרוניות בין המשרדים יבואו לידי פתרון התשובה. 

תישקל האפשרות  עם סיום המשבר הפוליטי שהחל אז בישראל, וכי אם הדבר לא יסתייע

 לעשות "הערכת מצב משפטית מחודשת" לגבי גובהן של המקדמות.

 ט"וכנספח מצורפת  8.1.20תשובת היועץ המשפטי לממשלה לעותר מיום 

 

העותר המתין להתייצבות המערכת הפוליטית כדי שניתן יהיה להגיע להסכמות, מה גם שמגפת  .36

ב העותר ופנה במכתב נוסף ביום הקורונה פרצה בסמוך. משהתברר כי אין התקדמות ש

 , ובו התרה כי מדובר בתשלומים בלתי חוקיים ויש להפסיקם.15.10.2020
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 ט"זכנספח מצורף  15.10.2020מכתב העותר מיום 

 

השיבו המשיבים כי דיון בסוגיה אמור להתקיים "בזמן הקרוב",  21.12.2020בתשובה מיום  .37

 והמשיבים יעדכנו את העותר בהתפתחויות. 

 העותר נאות להמתין.

 כנספח י"זמצורפת  21.12.2020תשובת היועץ המשפטי לממשלה מיום 

 

ום ימשחלפה חצי שנה והעותר לא עודכן על קיומו של דיון ותוצאותיו, שב ופנה במכתב נוסף ב .38

7.5.2021. 

 י"חכנספח מצורף  7.5.2021מכתב העותר מיום 

 

 .2021להתקיים דיון בחודש יוני  השיבו המשיבים כי צפוי 22.5.2021במענה מיום  .39

השיבו המשיבים לעותר במכתב מפורט, ובו דיווחו על הדיון שהתקיים ביום  2.8.2021ביום 

ש המתוארת לעיל. יועמ"לבראשותו של המשנה ליועמ"ש, ועל החלטת המשנה  16.6.2021

ר עיקרה הוא כזכור בהפחתת שיעור קצבאות הגישור המשולמות לפורשים חדשים, כלומ

אולם לתקופה )לשנה ללא רכיב הגדלות הרמטכ"ל  2%, לכדי 2022יולי פורשים שיפרשו אחרי 

או למועד הדיון  1.11.2021-; וכל זאת אם לא תתקבל הסכמה בין המשרדים עד ל(67שעד גיל 

 , המוקדם מביניהם.2021-2022בממשלה על חוק התקציב לשנים 

 י"טכנספח מצורף  2.8.2021העתק תשובת היועץ המשפטי לממשלה מיום 

כזכור, סיכום הדיון ובו ההחלטה גופה שניתנה כחודש מאוחר יותר )צו נזרי )**

 ('כנספח זצורף  1.9.2021השני( ביום 

 

שכן אין סמכות , איננו חוקי, שניתן לכנותואף שהעותר סבור כי גם מתווה זה, "צו נזרי ב'" כפי  .40

המתין העותר לראות אם בעקבותיו יגיעו הצדדים לתשלום קצבאות הגישור ללא תקנות, 

 תקנות; או לחלופין ייושם צו ניזרי ב'.היותקנו ולהסכמות 

, משהתחוור לעותר כי לא התקבלו הסכמות, לא הותקנו תקנות, ולכאורה 25.1.2022ביום 

פנה במכתב למשיבים. במכתבו ביקש העותר כי המשיבים ואפילו צו ניזרי ב' לא יושם, שב 

יודיעוהו מה נעשה בעניין שיעור הקצבאות, כיצד יש בדעת המשיבים לגבות תשלומים ששולמו 

 ביתר, והאם התקיימה ישיבה נוספת אצל המשנה ליועמ"ש.

 כ'כנספח מצורף  25.1.2022מכתב העותר מיום 

 

ים בבית משפט זה בבג"ץ , לאחר הדיון שהתקי16.2.2022מענה המשיבים בושש לבא. ביום  .41

(, שב העותר ופנה במכתב נוסף למשיבים. במכתב זה שב והתריע מפני המשך אדיב) 4162/12

יצירת מצג כלפי משתחררים חדשים או משרתים הנכסים לקבע על שיעור קצבאות גישור גבוה 

  – מן המותר. העותר התרה במשיבים כי

"מבלי לגרוע מן הטענות שהעלנו... בדבר חוסר החוקיות של תשלום המקדמות ללא 

שהותקנו תקנות...אבקשכם לפעול מיידית להבהרה לכלל משרתי הקבע במסלול פנסיה 

צוברת כי כל עוד לא הותקנו תקנות אין לדעת מה יהא גובהם של קצבת הגישור ושל 
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קדמות בשיעור נמוך, לכל היותר כפי המענק הקבועים בחוק, וכי מחמת כן ישולמו מ

 השיעור שאין לגביו מחלוקת לעת עתה בין משרדי הממשלה".

 כ"אכנספח מצורף  16.2.2022העתק ממכתב העותר מיום 

 

, (בממוצע מידי שבוע)גם מכתב זה לא זה למענה, וזאת חרף תזכורות חוזרות ונשנות בדוא"ל  .42

כספים  תשתיפסק הפרת החוק המתמשכת, חלוקעד שלא נותר מנוס מהגשת עתירה זו כדי 

 ציבוריים ללא דין וכאילו אין דיין.

 

 

 קצבאות גישור צה"ל –סיכום ביניים: תמונת מצב ז. 

 :נכון למועד הגשת העתירה מצב הדברים הוא אפוא זה .43

 .היה  10לפי החוק תקנות הקובעות את שיעור קצבאות הגישור ואופן חישובן לא הותקנו

 .2017 אמצע עד ןנלהתקי

  הנקבע על ידו באופן בלעדיצה"ל משלם לפורשים הרלוונטיים קצבאות גישור לפי תחשיב. 

  התחשיב מטעמו לצה"ל, אך צה"ל מתעלם ממנ-נוסחתמשרד האוצר העביר. 

  על האוצר; האוצר מבהיר כי ישנם  שלפיה משלם מקובלת התחשיב-נוסחתצה"ל טוען כי

)לא ניתן לדעת מה הם  מדובר בפערים בסכומי עתק "פערים מהותיים" בין התחשיבים.

 .במדיוק שכן צה"ל אינו מעביר את הנתונים ואינו מפרסמם(

  היועץ המשפטי לממשלה אישר לצה"ל להמשיך לשלם לפי החשבון שלו, בהתעלם מנוסחת

להחלטה זו אין כל מקור חוקי  .2022התחשיב שקבע האוצר, לפורשים שפרשו עד יולי 

 .להתבסס עליו

 ניתן להמשיך לשלם מקדמות  כי )ללא מקור סמכות( קבעיועץ המשפטי לממשלה משנה לה

יש להעמיד את שיעור התשלום לפורשים חדשים כך שלא יעלה על התחשיב  2022 ימיול אך

לות רמטכ"ל; הדבר, למיטב הידיעה, לא נעשה, וצה"ל ממשיך לשלם דלשנה, ללא הג 2%לפי 

 לפי נוסחת התחשיב שלו. 

  צה"ל מסרב להעביר לאוצר נתונים כדי שניתן יהיה לחשב את העלות התקציבית

  והאקטוארית של קצבאות הגישור.

צה"ל אף אינו יודע להעריך את המשמעויות הכלכליות של קצבאות הגישור שהוא משלם 

 על דעת עצמו לפורשיו.

 2020הן מן הדוחות הכספיים לשנת ת האוצר לפניית המשיבים כנ"ל, וכך עולה הן מתשוב

 .2021ביולי שפרסם משרד האוצר 

 

 כבכנספח  פיםמצור 2020-מדוחות משרד האוצר ל( 335)עמוד הכותרת והעמוד הרלוונטי 

 

 

                                                           
-(, התשע"ז2018-ו 2017חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  10

2016. 
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 ח. הטיעונים המשפטיים

 תקנות להתקין החובההיבט משפטי ראשון: 

כזכור, התיקון לחוק שירות הקבע, אשר מעגן את מנגנון תשלום קצבאות הגישור לפורשי צה"ל,  .44

, קבע )גימלאות( במסגרתו תוקן חוק שירות הקבעש. חוק ההסדרים, 2016כבר בשנת  התקבל

 . 1.6.17כי התקנות יותקנו עד ליום 

 אין. –ותקנות מאז  חלפו כמעט חמש שנים

 

 11סמכות חובה. סמכותם של שרי האוצר והביטחון להתקין תקנות היאעניין זה אין כל ספק כי  .45

חובה; החוק קובע באופן ברור כי שר הביטחון ושר של נוקט בלשון  ו)א(67סעיף , ראשית

"רשאים לקבוע", אלא הם אינם זכאות לקצבת גישור.  יקבעוהאוצר, באישור ועדה של הכנסת, 

הוראות ותנאים  יכללוהחוק אף מנחה את השרים כי התקנות "יקבעו".  –חובה עליהם 

  מסוימים.

כולה על פעולת התקנת התקנות על ידי כל יוצר מסגרת נורמטיבית הנסמכת , החוק שנית

מענק חד פעמי. כלומר, החוק, כאמור, קובע כי התקנות צריכות לכלול הוראות בעניין  השרים:

ההימנעות  ת, ומנחה אותם כיצד לעשות זאת.המחוקק מחייב את השרים לתקן את התקנו

יתרה מכך, יתר  12מהתקנת התקנות תרוקן את החוק מתוכן ותעשה את דבר המחוקק פלסתר.

התקנות לקביעת  הוצאות.יעדי מנגנון דיווח, עמידה בקובעים הוראות נוספות: סעיפי החוק 

 בלא. כולהמשמשות בסיס למנגנון תשלום הקצבאות בתקופת המבחן הזכאות לקצבה ותנאיה 

 החוק הוראות כלל מרוקן מתוכן את הדבר ולמעשה, כולו החוקיקורס המנגנון  – אלה תקנות

 .הגישור קצבאות בתשלום העוסקות

, אם לא די בכך, הרי שכאמור לעיל חוק ההסדרים קבע מסגרת זמנים ברורה וקצובה שלישית

 התקנות.להתקנת 

 

להתקין החובה על הרשות המוסמכת  הבית משפט זה נדרש לא אחת למקרים שבהם הוטל  .46

ההלכה כי על השר  אתקבע בית המשפט  13אופנהיימר תקנות והיא נמנעה מכך. כבר בבג"ץ

תוצאה בלתי נמנעת מן  וכי זו, מוטלת חובה שבדין להתקין תקנות היכן שהורה לו כך המחוקק

 .לשיוש הושנשב מאז על ההלכה בית המשפט העליון  .יסוד של שלטון מתוקן ההיגיון ומתפיסות

  14בית המשפט הדגיש כי יתערב ויורה לרשות להתקין תקנות אם תחדל ולא תמלא את חובתה.

 

העובדה כי קל וחומר לענייננו, כשהמחוקק אף קצב זמן למשיבים להתקין את התקנות.  .47

מעידה על החשיבות התקנת התקנות ל ברורה זמנים מסגרתבחוק ההסדרים המחוקק הגדיר 

הרבה שייחס להתקנת התקנות, כצעד הכרחי ליישום מנגנון תשלום קצבאות הגישור. בשנים 

                                                           
יצחק זמיר, "הנחיות היועץ המשפטי  ;(2011ההליך המינהלי ) -, כרך ב הסמכות המינהלית ,1087 יצחק זמיר, 11

 .יא  עיוני משפט 339חקיקת משנה: נוהל והנחיות",  -לממשלה 
 (.1966) 639( 1, פ''ד כ)רושגולד נ' שר האוצר 292/65 בגץ 12
(; ראו, בפרט, דברי השופט זילברג 1966) 309( 1, פ"ד כ)הפנים ושר התרבותהלל אופנהיימר ואח' נ' שר  295/65 13

 .334; דברי השופט לנדוי בעמוד 328בעמוד 
 817, 804( 3, פ"ד מט )צרפתי נ' שר הבריאות 28/94(; בג"ץ 1983) 35, 29( 3, לז)עזרא ברגר נ' שר הפנים 297/82בג"ץ  14
לחוות דעתו  12, פסקה 18.3.2013)ניתן ביום  גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה 10007/09; דנג"ץ 824(, וכן בעמוד 1995)

 27( בפיסקה 22.3.2009)ניתן ביום  עו"ד עקיבא לקסר נ' שר האוצר 6972/07של השופט מלצר(; בג"ץ 
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. עוד עתידים לפרוש מאד . רביםאנשי קבע המבוטחים בפנסיה צוברת פרשו עשרותהאחרונות 

נת התקנות המסדירות את העיכוב הניכר בהתק. בעוד כשנתיים יחלו לפרוש אלפים מדי שנה

בו תשלומים אלה מוענקים שאופן חישוב תשלומי קצבאות הגישור לפורשים אלה, הוביל למצב 

חוסר שקיפות ובקרה תוך , הביטחון משרדצה"ל ו ידי על צדדי חד באופןבתנאים הנקבעים 

בקרב  מצג שווא, ותוך חשש ליצירת המופקדים על הקופה הציבורית ,מצד גורמי האוצר

  הוראות חוק שירות הקבע.. כל זאת בניגוד גמור לאת תקציב המדינה ושיעבודהפורשים 

 

בית המשפט הנכבד להורות לשרי האוצר והביטחון על התקנת  מתבקש לאור כלל האמור, .48

. בשים לב לעיכוב חמש שניםכמעט התקנות, כפי שנצטוו לעשות על ידי המחוקק כבר לפני 

להתקין את  2-ו 1המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי על המשיבים בית , שכבר נגרם הרב

 .לוחות זמנים קצובים שמועדם קרוב התקנות בתוך

 

 איסור להעביר כספים ללא התקנת תקנות היבט משפטי שני:

הלכה ותיקה היא: מקום שבו קבע המחוקק חובה להתקין תקנות באשר למתן תשלומים או  .49

לתשלום. כל עוד אין תקנות, התשלום אינו  התקנות היא תנאיכספים על ידי המדינה, התקנת 

 חוקי.

קבע בית המשפט כי ללא התקנת התקנות לצורך הענקת מענק כספי לנכי צה"ל  בכרכך בעניין 

 , כפי שמאפשר החוק, לא ניתן להעניק מענקים אלה. 2על ידי המשיב 

כללי של משרד הביטחון, או "בהעדר תקנות... אין סמכות בידי משרד הביטחון, או המנהל ה

וקשים על ברשות כלשהי מרשויות הממשלה, להעניק למבקש ולנכים שכמותו את המענקים המ

ידיו... אין צריך לומר שלא קצין התגמולים ולא ועדת הערעורים ולא בית משפט זה חופשיים 

ות את לעשות דבר וחצי דבר שלא במסגרת החוק, יהא אשר יהא החסד אשר היה לעיתים קרוב

נפשם לעשות. והנה רואים אנחנו שמשרד הביטחון מחלק רבבות לירות כמענקי חסד כביכול, 

אשר זכרם לא בא לא בחוק ולא בתקנות... כשרשויות הממשלה עושות חוק ודין לעצמן במקום 

ידי המחוקק, אין פלא שהאזרח מוצא לו מקום לתרעומת דוקא -לקיים את החוק כפי שחוקק על

 15אחרת בסמכויותיה החוקיות כדין וכהלכה". בשימוש רשות

 

 : עצמם בעד המדבריםאמר השופט כהן את הדברים הבאים, , הרמתים בעניין כך ג .50

פשיטא שכל עוד לא קבע שר האוצר, בתוקף סמכותו זו, מי ומי זכאי לקבל פיצויים ומה שיעורי "

הפיצויים שהזכאי זכאי לקבלם בגין הנזקים לסוגיהם, אין הוא רשאי לעשות תשלומים כלשהם 

לחוק הרי הסמכתו של שר האוצר להתקין תקנות  36מן הקרן הזאת... כפי שאני קורא את סעיף 

בה משום הטלת חובה עליו: אינו רק רשאי להתקינן, אלא הוא חייב להתקינן. שאם כאמור יש 

לא תאמר כן, נמצאה כוונתו הגלויה והמפורשת של המחוקק מסוכלת, והקרן אשר צריכה לשמש 

אם יש לראות לתשלום פיצויים בשל נזקים כמשמעותם בחוק, הופכת לאבן שאין לה הופכין... 

ות כשלעצמה, הרי פגם חמור פי כמה יש לראות בכך שאף על פי התקנת התקנ-פגם חמור באי

שלא הותקנו התקנות, נטל שר האוצר שררה לעצמו, הוציא כספים מתוך קרן הפיצויים שהוקמה 

לחוק, וחילק אותם בין ניזוקים למיניהם. בהיעדר תקנות כאמור, לא היה שר האוצר   35לפי סעיף 

                                                           
 לעיל.אופנהיימר וראו גם עניין  ;(1962) 809-808, 806, פ"ד טז בכר נ' שר הבטחון 35/62בג"ץ  15



18 
 

מתוך הקרן ולא לשלמם למאן דהו; וגם הוצאת הכספים רשאי או מוסמך לא להוציא כל כספים 

 16".מעשים בלתי חוקיים הם -האלה מן הקרן וגם התשלומים שנעשו לניזוקים

 

דברים ברורים מאלה? חוק העוסק בכספים, הקובע מסגרת בלבד, ומורה לשר האוצר  היש

עילה מ –בכל הכבוד  –להתקין תקנות; כל עוד לא הותקנו תקנות, תשלום מכוח החוק הריהו 

 בכספי ציבור.

ורים שתשלום זה הוא בניגוד לחוק, וכך כתבו במפורש ראוי לציין כי המשיבים עצמם סב

 17ת לבג"ץ אדיב.בתגובתם המקדמי

 

 ואת יעדיו החוק הוראות את מסכל הנוכחי הקצבאות תשלום אופן י:שלישהיבט משפטי 

שר הזכאות לקצבת גישור ותנאיה ייקבעו על ידי  לענייןהוראות שירות הקבע קובע כי  חוק .51

אישורה של ל זקוקותהוראות אלה : ציב תנאי נוסףמאף  החוק. גם יחדהביטחון ושר האוצר 

את הצורך בהסכמתם המשותפת המחוקק, בתבונתו,  קבעלא בכדי ועדה משותפת של הכנסת. 

דרישה זו אינה טכנית. . , ואישור ועדת כנסתשל שני השרים לגיבוש הזכאות לקצבה ותנאיה

 שיקוליםדורש שקלול של מגוון  הסדר תשלומי הגישורגיבוש  בנה פשוטה:המשקפת  היא

ביקש המחוקק  בקביעתו זו .להתחרות זה בזהלעורר מתחים של ממש ואשר עשויים שונים, 

מיטבי בין הצורך בשמירה על הקופה הציבורית מתוך ראייה תקציבית כוללת, לבין איזון ליצור 

באמצעות תשלומי גישור מגיל פרישתם בפועל ועד פורשים משירות הקבע הרצון להיטיב עם 

 . קלפי החו זכאותם לגמלהגיל 

 בתהליךיוכנסו אם נקבע כי , כש2008בהסכם  בא לידי ביטוי כברהצורך באיזון זהיר ומחושב 

שינויים מהותיים לרעת אחד מהצדדים, יהיה כל אחד מן הצדדים רשאי  חקיקת ההסדר החוקי

  .למשוך את החקיקה

 

גורמים על ידי  אופן חישוב הקצבאות המשולמות כיום נקבע , בהעדר תקנות,במצב הנוכחי .52

ובאופן המשרת את  ,, באופן חד צדדי, לפי שיקול דעתםהביטחון מערכתב פקידותיים

קביעת אופן תוך דחיית כל אפשרות למעורבות של גורמי האוצר ב האינטרס הארגוני שלהם,

. מנגנון האיזון שקבע המחוקק בין שני שיקולים אלה כך מופר .המוענקים חישוב התשלומים

  .החוק בעניין מהוראותכך מתעלם צה"ל 

 

ההסכם בדבר הענקת תשלומי קצבאות גישור לפורשי צה"ל כרוך בהוצאות כספיות ועוד: זאת  .53

ולשם שמירה על קופת המדינה, קבע המחוקק  לאור זאת .ירהכבתקציבית  משמעותת ובעל

לפקח על ההוצאה הכספית מקופת כדי מסגרת כללים נוקשה לאופן הענקת קצבאות הגישור, 

שתוארך רק אם מנגנוני הפיקוח יזהו שאכן השיעור  שעה כהוראתההסדר נקבע המדינה: 

הממוצע של פנסיות הגישור עומד ביעדים שנקבעו. בהעדר עמידה ביעדים קובע החוק 

את התקנות לקביעת תנאי קצבאות  לבדון ייתק 2נגד משרד הביטחון, לפיה המשיב " סנקציה"

                                                           
 .(1964) 359-360, 356( 2, יח)שמואל הרמתי 303/63ץ בבג" 16
 .50-56, פיסקאות ז'נספח ראו  17
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לוועדת הכנסת במחצית  1של המשיב  דיווח חובותהחוק קובע הגישור עבור פורשים עתידיים. 

 ועוד כהנה וכהנה. במגבלות עמידהתקופת המבחן, ביחס לממוצע הקצבאות, פעולות להבטחת 

 

שכל -בשוםהוראות החוק נועדו להבטיח כי כספי קצבאות גישור יחולקו מכלול הנה כי כן,  .54

הפעלת מנגנוני פיקוח  אגב, 2-ו 1המשיבים וזהירות, על פי כללים שנקבעו בתקנות שהתקינו 

, הפנים שר' נ עדנאן מטר 5605/00 ובקרה. אכן, כפי שהיטיב לנסח זאת השופט טירקל בבג"ץ

   – (2002) 890( 6נו )

מאוד על כאשר בהוצאת כספי ציבור עסקינן, יש לדקדק כחוט השערה ולהקפיד מאוד "

 (. 898)עמוד  פיהן מוציאים את הכספים"-קיום כל תג ותג בהוראות שעל

 

ניתן ללמוד חוק שירות הקבע )גימלאות(  גם מהשתלשלות האירועים שקדמו לחקיקת תיקון .55

הצורך בשמירה על הקופה הציבורית הנחה את הצדדים בעת גיבוש ההסכמים. כזכור,  כיצד

, סכום 2008כאשר נתגלה כי על פי שיטת החישוב של קצבת הגישור שנקבעה בסיכום משנת 

הפורש בהתאם לשיטת לה היה זכאי שהקצבה עשוי לעלות על סכום הפנסיה התקציבית 

על סכום הפנסיה יעלה סכום קצבת הגישור לא החישוב התקציבית, נקבעה מגבלה לפיה 

התקציבית. כלומר, הצדדים להסכם נרתמו לשמור על המטרה שעמדה בבסיס המעבר לשיטת 

, כפי שמשתקף גם מדו"ח צמצום ההוצאה הציבורית ושמירה על קופת המדינה – פנסיה צוברת

 . מבקר המדינה שהוזכר לעיל 

 

 זמות לתשלומי פנסיה ללא בקרה בשירות המדינהמנגנוני מניעת יו: רביעיהיבט משפטי 

מגזר הציבורי ם החליט המחוקק להיאבק בתופעה של יוזמות מעסיקים בתשעיכבר בשנות ה .56

. לפיכך על חשבון התקציב הציבורי להגדיל את פנסיות עובדיהם לקראת פרישההמחליטים 

 .1985-התשמ"הק יסודות התקציב, לחו ב29-א ו29, 29ו ותוקנו סעיפים חוקק

סעיפים אלו מחייבים כי לא יעשו שינויים בתנאי פרישה, או החרגות מן המקובל בקרב כלל 

  עובדי המדינה, אלא בהסכמת שר האוצר:

וף מתוקצב או גוף נתמך לא יסכים על שינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגימלאות, או . )א(   ג29

א ינהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ול

 .]...[למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר; 

 .על אף האמור בכל דין, כל הסכם או הסדר בטל במידה שהוא נוגד את הוראות סעיף קטן )א()ב(   

את סמכותו של שר האוצר לבדוק הסכם הנוגד לכאורה מוסיפים וקובעים ב 29-א ו29סעיפים 

)א(, לקבוע תקופת בדיקה שבמהלכה יוגבל סכום ההטבה הכספית, וכי 29את הוראות סעיף 

 לבטלב מאפשר 29. סעיף חוק הגנת השכר לא יחול על תשלומים שמעבר לתשלום המותר

שילם את ההטבה הסכם הנוגד את הסעיף ולהודיע על הפסקת ההטבה, ולחייב את הגוף ש

 הכספים. השבתלתבוע את 

 

מנגנון זה נקבע לטובת גופים נתמכים או מתוקצבים, באשר מנגנון תשלום השכר שהם מנהלים  .57

איננו כפוף לביקורתו הישירה של החשב הכללי באוצר, למרות שמדובר בכספי מדינה. לפיכך 
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משלם מכספי מדינה היה צורך בקביעת מנגנון בקרה כזה אם מתעורר חשד שגוף מתוקצב 

 תשלומי פנסיה לא לפי המקובל.

, משום שהתשלומים שהם מעניקים אינו קיים ביחס לגופים הממשלתיים עצמםמנגנון כזה 

 לעובדיהם מפוקחים ונשלטים ישירות על ידי החשב הכללי באוצר. 

 
צה"ל. צה"ל הוא גוף ממשלתי, ולכן איננו גוף מתוקצב או  אלא שישנו יוצא מן הכלל, והוא

 למעשה צה"ל הנ"ל לא חלות לגביו. עם זאת, באופן יוצא דופן,  29כך שהוראות סעיף  .נתמך

. מצב דברים זה מאפשר לצה"ל לשלם מבוקר באופן ישיר על ידי החשב הכללימפוקח ואינו 

שליטה על כך, ואף לא מידע על שיעורי לפורשיו ככל העולה על רוחו, בלי שלאוצר ישנה 

 אין מנוס מהתערבות בית המשפט. התשלום.

 

 מצב בלתי אפשרי זה מחייב שתי מסקנות: .58

או למשנהו ליתן צווים או החלטות  4 : מבחינה מנהלית, אין כל סמכות למשיבסמכות –א 

הנוגעות לתשלומים אלו. על דרך ההיקש, הסמכות נתונה לשר האוצר בלבד, שבידיו הסמכות 

הכללית לפקח ולנהל את תקציב המדינה ואת תשלומיה לעובדיה. עד שלא יתוקנו תקנות 

מכות ברירת המחדל היא השבת הס –)גמלאות(  הקבעחוק שירות  –בהתאם לחוק הספציפי 

 לידי שר האוצר.

טובת פורשי צה"ל אל מול פורשי יתר גופי לשוויון חריף -ר איצ: המצב הנוכחי יושוויון –ב 

אם ישירות על ידי החשב הכללי ואם בעקיפין דרך  –המדינה. בעוד שהאחרונים מפוקחים 

זוכים ובחסותו פורשי צה"ל "נהנים" מחוסר פיקוח,  –לחוק יסודות התקציב  29הוראות סעיפי 

לקצבאות שמעניק להם מעסיקם מכספי הציבור לפי התחשיב שהוא קובע בעצמו, כלומר כפי 

 29רצונו. מצב דברים זה מחייב, מקל וחומר, להשית עליהם מנגנון זהה לזה הקבוע בסעיפי 

 לחוק יסודות התקציב, ולהכפיף את קביעת שיעור ההטבה לסמכותו של שר האוצר.

 

 :היבטים המשפטיים עד כאןה ויישום לסיכום .59

מחלק כספים לפורשיו בלי שהדבר הוסדר בתקנות כנדרש בחוק, כלומר ללא מקור צה"ל  .א

 סמכות.

 ., בניגוד לחוקקובע את תנאי תשלום קצבאות הגישור ושיעורן באופן חד צדדיצה"ל  .ב

על  האמוןמסרב לתאם הענקת הקצבאות עם החשב הכללי במשרד האוצר, הגורם צה"ל  .ג

אף לא אחת מההחלטות  . ובעל הראייה התקציבית הכוללת הפיקוח על ההוצאות הציבוריות

 שניתנו על ידי צה"ל בנושא קצבת גישור הובאה לאישור החשב הכללי במשרד האוצר. 

 המגיעות מהקצבאות ניכר באופן גבוהות "לצה ייד עלהמשולמות בפועל כצפוי, הקצבאות  .ד

 18.הממשלה והחלטתמשרדי -הבין הסיכום במסגרת שנקבעו לעקרונות בהתאם לפורשים

מסתכמים בעשרות  זו של משרד הביטחוןמשרד האוצר לעמדת הפערים בין )ככל הידוע, 

  19.(מיליארדי שקלים בטווח הארוך

                                                           
 . 4.3.19אפרת פרוקצ'יה, מיום כפי שעולה ממכתבה של סגנית בכירה ליועץ המשפטי למשרד האוצר, עו"ד  18
 .באתר "כלכליסט" 12.12.18תו של אדריאן פילוט מיום מתוך כתב 19
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אין כל נתונים רשמיים באשר לתחשיבים תקציביים ואקטואריים, כי משרד הביטחון אינו  .ה

 ולא כלפי הציבור.חושפם, לא כלפי משרד האוצר 

  ., הקצבאות המוענקות בתקופת הביניים אינן מוענקות כמקדמות בלבדלמעשה .ו

בלות הסכום הממוצע כפי העמידה במג , פיקוח או בקרה בדברדיווח, אין כל הליך של בדיקה .ז

 שדרש החוק.

 

מדיניות העברת הכספים הבלתי לעצור את הנכבד  מתבקש בית המשפטלאור כלל האמור,   .60

על לאלתר משרד הביטחון בעת הזו, ולהורות ים צה"ל ומרוסנת, בניגוד לכל דין, שנוקט

עד להתקנת התקנות , . זאתעל ידי משרד הבטחון לפורשי הקבעהקצבאות הפסקת תשלום 

 על ידי שר האוצר ושר הביטחון המוסמכים על פי חוק, באישור ועדת הכנסת. 

 

 לדין בניגוד עומדים (.202291.) והשני (24.12.2017) הראשוןצו ניזרי  י: חמישהיבט משפטי 

יועץ המשפטי לממשלה בנוגע לתשלום קצבאות הגישור משנה להחלטתו הראשונה של הכזכור,  .61

תשלום קצבאות עבור פורשים קיימים, ותשלום המשנה ליועמ"ש עד להתקנת תקנות, אישר 

עבור בהחלטתו השנייה הורה להגבילה מקדמות על חשבון הקצבאות עבור פורשים עתידיים. 

 לשנה, ללא הגבלות רמטכ"ל.  2%לתחשיב של פורשים עתידיים 

צו נזרי מעליו. עומד : הכל כפופים לחוק ואין מי ששלטון החוקהנחת המוצא של עתירה זו היא 

לגורמי הביטחון יד חופשית לקבוע את תנאי הענקת הקצבאות בפועל  הראשון העניק למעשה

צו נזרי . , שהעניק את הסמכות לשריםבניגוד למנגנון שקבע המחוקק וזאת; על דעתם בלבד

השני )שלמיטב הידיעה לא קוים על ידי צה"ל( הגביל אמנם את שיעור התשלום, אך אינו יכול 

 חוקי. להכשיר את עצם התשלום הנעשה ללא בסיס

, כדי שלא להותירם ללא כלום יש להעניק לפורשים קצבאות גישורנקבל את הסברה ש אם אף

שקבע צה"ל  החישוב גובה את לאשר היועץ של בסמכותו איןבין כקצבאות בין כמקדמות, 

המשנה ליועמ"ש מקבל החלטות בעלות השלכות באופן חד צדדי, אף לא בתקופת הביניים. 

 בלי שיש לו סמכות לכך, והכל כדי להלבין מעשה שאינו חוקי.כלכליות כבדות משקל 

אשר על כן, אין בהחלטותיו של המשנה ליועמ"ש, בכל הכבוד, כדי להכשיר תשלומים לא 

 חוקיים או להוות מקור סמכות. 

 

 פוגע בתכלית החוק בשני מובנים:נזרי צו  .62

שדרש המחוקק טחון, הסכמה יהוא מסכל את הדרישה להסכמה בין שר האוצר ובין שר הב  .א

 כמנגנון ליצירת איזון ובקרה כפי שהרחבנו לעיל; 

לאפשר היא נועדה שמונה שנים ממועד התקנת התקנות.  – המחוקק קבע תקופת מבחן  .ב

מאפשר נזרי . צו 2025למערכת לבחון האם המנגנון פועל. תקופת המבחן עומדת לפוג בשנת 

התנאים המופיעים בחוק ולא בשיעורים שנקבעו  אללדרך עקיפה לתשלומי פנסיות הגישור, 

המחוקק סבר שיש צורך  . על כן בכל יום שחולף מסכל צו נזרי את תקופת המבחן.בהסכמה

 שחולף בחסות צווי נזרי מסכל זאת.וכל יום , שנים 8בתקופה משמעותית של 
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  הסתמכות שיקולישי: שהיבט משפטי 

, היעדרן של התקנות הנדרשות חרף תשלומים אלהלאשר  ההחלט, ההראשון כעולה מצו נזרי .63

 שתיהן ניתנו לכאורה –וכן ההחלטה להגביל את שיעור התשלום למשתחררים עתידיים בלבד 

 .על תשלומי קצבאות הגישור שלא לפגוע בהסתמכותם של משרתי הקבע כדי

 

מתי ועל י הסתמך, טיבה של אותה הסתמכות אינו ברור כלל. לא הוסבר בהחלטת היועמ"ש מ .64

. האם מדובר על הסתמכותם של המשרתים על כך שיזכו לפנסיה בעת שהחליטו לחתום מה

קבע? האם מדובר על הסתמכותם בעת שהחליטו להאריך את שירותם עוד? באיזה שלב בדיוק? 

האם מדובר על הסתמכותם על שיעור פנסיה מסויים שנמסר להם לקראת פרישתם? האם 

התחייבויות כלכליות סמוך לפרישה תוך הסתמכות על שיעור מדובר על הסתמכות בנטילת 

 האם שינה מישהו את מצבו לרעה? פנסיה מסויים?

פת לכלל הפורשים בדמות תמוה אפוא כיצד זה מעניק היועץ המשפטי מטריית הגנה גור

 .'הסתמכות'

 

 כדי נדירים המקרים שבהם תוכר הבטחה שלטונית כמחייבת. פסיקת בית משפט זה לפי .65

תיצור הסתמכות של הפרט ותחייב את הרשות, דרושים ש מחייבת הבטחה שלטוניתתתגבש ש

נותן ההבטחה היה בעל סמכות לתתה; הייתה לו כוונה להקנות לה תוקף  מספר תנאים:

  20.; אין צידוק חוקי לשנותה או לבטלההמשפטי; הוא בעל יכולת למלא

 

לא בשום שלב לתשלום קצבאות הגישור, אך  העקרונותמראשית הדרך ולכל אורכה, הונחו  .66

כבר  21.הפרטים הנוגעים לשיעור תשלומי קצבאות הגישור, ואופן חישובןמכלול סוכמו 

הצעדים הנדרשים למימוש היעד התקציבי לעניין נקבע כי  2015יעלון משנת -סכם כחלוןהב

וככל שלגורמים אלה הפנסיות שישולמו לפורשים, לרבות אופן יישומם, יוצגו לגורמי האוצר, 

נדרש לקבל נקבע כי  136גם בהחלטת הממשלה ב/ 22תהיינה השגות הנושא יידון בין הצדדים.

חוק שירות הקבע, כזכור,  –ובעיקר  23.חישוב קצבת הגישוראישור החשב הכללי לשיטת את 

 קבע כי התקנות לקביעת הזכאות לקצבה ותנאיה ייקבעו על ידי שרי הביטחון והאוצר גם יחד.

לאופן חישוב הקצבאות כפי שמשולם על ידי משרד  משרד האוצר כעת מתנגד נחרצות

  24טחון.יהב

                                                           
"דישון" כפר שיתופי  142/86בג"ץ ; (1975) 676, 673( 1ל)  ,טקס בע"מ נ' שר המסחר והתעשיה-סאי 135/75בג"ץ  20

  (.2013) 26פרק ג',  כרךברק ארז, משפט מנהלי,  דפנה. (1986) 529 ,523( 4מ) ,להתיישבות חקלאית נ' שר החקלאות
"הנה (: 10.04.2018)פורסם בנבו,  50, פס' חידת המפקח על המכרותי -יורם פרדקין נ' מדינת ישראל  6132/16עא  21

ותיו הפרטניות של של יחידת המכרות בלבד, תוך התייחסות לטענ מדיניותה הכלליתכי כן, המכתבים פורשים את 
בפירוט המדיניות הנוהגת המערער, אך לא נמצא בהם רמז להבטחה מנהלית קונקרטית ומפורשת בעניינו. 

 ".לכשעצמה, אין כדי להוות הבטחה מנהלית, בדומה לנסיבות בענייננו
 להסכם.  10עמ'  22
ראו מכתב משרד האוצר לעותר מיום ; 15.7.18כעולה ממכתבו של סגן בכיר לחשב הכללי לראש אכ"א בצה"ל מיום  23

 .6סעיף  ,'בנספח , 4.3.19
 : "ואולם לא זו בלבד(2004) 769( 2, נח) "צוות" אגודת גימלאי שירות הקבע בצה"ל נ' שר האוצר 4157/98ראו בג"ץ  24

נוסיף ההסדר מתקציבו.... על כל אלה  אלא שמשרד הביטחון התנגד בכל תוקף למימוןשהסכמה זו לא ניתנה מעולם, 
התגלה למשרד האוצר כי הנתונים שעל יסודם התנהל הדיון היו כי בסמוך לאחר הדיון המתועד במסמך דיתי שרון 

לבחון מחדש  –בנפרד מעמדת משרד הביטחון ששללה את ההסדר  –, ועקב כך הוחלט במשרד האוצר נתונים חסרים
 (.21-20את ההסדר בהתחשב במצב החדש" )פיסקאות 

http://www.nevo.co.il/case/17911605
http://www.nevo.co.il/case/17937025
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אולי באופן שעשוי  ,לקצבת גישור של אנשי הקבע זכאותםעצם על  בעבר אם הוסכםאף  כלומר,

הקצבאות, והסכומים  אופן חישובלא הוסכם על  ליצור הסתמכות על תשלום קצבאות הגישור,

לאורך כל הדרך הובהר כי אישורם של גורמי האוצר לאופן חישוב הקצבאות . שיוענקו לפורשים

גם הסכומים ששולמו על ידי משרד הביטחון לפורשים המבוטחים  לפיכךנדרש לצורך הענקתן. 

 – 4, שכן המשיב ניתנו ללא סמכותבפנסיה צוברת שפרשו ערב החלטת היועץ המשפטי, 

על אופן חישוב לא הסכים  – נתונה אף בידו חוק שירות הקבע )גימלאות( שהסמכות לפי

ניתן לטעון לקיומה של לא לפיכך  25.. הבטחה ללא סמכות לאו הבטחה היאהקצבאות

  שכבר פרשו.קצבה, אף עבור משרתי קבע ים של מסו סכוםהסתמכות על 

 

בעבר עתירות שטענו להסתמכות על בית המשפט הנכבד דחה ראוי להזכיר בהקשר זה כי  .67

כך, למשל, בעניין  .חשיבים שהוצגו למשרתי הקבע בצה"ל באשר לתנאי פרישה עתידייםת

נגד החלטת הממשלה לשנות חלק מתנאי הפרישה של משרתי הקבע.  הוגשהעתירה ש – 26קהלני

המצב נקבע כי . מינהלית דחה את הטענה שתנאי השירות הקיימים הובנו כהבטחהבית המשפט 

 ובכל מקרה לא הוכחה הבטחה ספציפית מינהלית הבטחה תהקיים אינו יכול לשמש בסיס לטענ

 עצמה רק בזמן הפרישה גבשותקבע כי הזכויות לתנאי הפרישה מת . ביהמ"שדיה ומפורטת

על השירות יחולו תנאי " יבהתחייבות לשירות קבע נקבע בין השאר כ התייחס לכך כיובנוסף 

טרם ך ששינוי בנוגע לזכויות עתידיות אשר כ ,"כפי שהם נקבעים מזמן לזמן בפקודותהשירות 

  27.נרכשו הינו מותר

 באותו עניין 28."לבצה הקבע שירות גימלאי אגודת"צוות"  בג"ץב כך עלה באופן מובהק גם

תנאים החלים על היוון קצבתם של משרתי קבע לבנושא "סיכום דיון" נדחתה הטענה שמסמך 

. בית המשפט התחשב בכך שנקבע במסמך המפורש הסייג ""כל האמור מינהלית הבטחה מהווה

כלומר,  29.לעיל כפוף לסיכום העלות... בין יו"ר צוות גימלאי צה"ל למנכ"ל משרד הביטחון"

, ובהסכמה בין שני הצדדים הפרטים צריכים עוד להיקבע במו"משהבטחה שהסתמכה על כך 

 .להסתמכותאינה יכולה לשמש בסיס 

 

 למיטב ידיעתנו ראוי לציין כי :כמקדמותלעניין תשלום הקצבאות עבור פורשים עתידיים  .68

בהם תנאי התשלום שבמקרים  ונציבות שירות המדינה המדיניות הכללית של משרד האוצר

הוא שמוסכם ש נמוךה הסכוםלהעניק לפרט את  היאטרם נקבעו, או שקיימת עמימות לגביהם, 

 .בעתיד, כאשר במידת הצורך תושלם יתרת הסכום לו זכאי

 . הופכת את היוצרות, המדיניות כיום, לרבות החלטות המשנה ליועמ"ש

 

 

                                                           
 .32פס' ( בע"מ, 1991) שרד הבינוי והשיכון נ' אפרופים שיכון וייזוםמ -מדינת ישראל    9073/07ראו למשל ע"א  25
 .של השופט ברקלחוות דעתו  6בפיסקה , בפרט  270( 3הממשלה , נד)-רס"מ בת שבע קהלני נ' ראש 5060/96ץ "בג 26
 .15' פס, שם 27
 769( 2שירות הקבע בצה"ל נ' שר האוצר , נח)"צוות" אגודת גימלאי  4157/98ץ בג" 28
: "ביצועו של אותו סיכום הותנה בהסכמתו של משרד הביטחון לממן מתקציבו מחצית מעלות דלפס" 21-20' פסשם,  29

ההסדר. ואולם לא זו בלבד שהסכמה זו לא ניתנה מעולם, אלא שמשרד הביטחון התנגד בכל תוקף למימון ההסדר 
ה נוסיף כי בסמוך לאחר הדיון המתועד במסמך דיתי שרון התגלה למשרד האוצר כי הנתונים על כל אל... מתקציבו

בנפרד מעמדת משרד הביטחון ששללה  –שעל יסודם התנהל הדיון היו נתונים חסרים, ועקב כך הוחלט במשרד האוצר 
 "...לבחון מחדש את ההסדר בהתחשב במצב החדש –את ההסדר 
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החלטות ללא תשתית  – הגישור קצבאות לעלויות ביחס נתונים היעדר: ביעיהיבט משפטי ש

 עובדתית

להעביר לידי משרד  מגדיל לעשות ומסרבמשרד הביטחון אף הרי שאם לא די באמור עד כה,  .69

 .ם כיוםבדבר תשלומי הגישור המוענקים לפורשי מידעההאוצר את 

  

מסרב להעביר לידי האוצר את צה"ל , 15.7.18כפי שעולה ממכתב החשב הכללי לצה"ל מיום  .70

מעביר את  איננוכי צה"ל  מסתבראופן חישוב הקצבאות כפי שהוא מיישם כיום. נוסף על כך, 

כפועל  30מלוא הנתונים ביחס לתשלומי גישור ששולמו עד היום למשרתי קבע שיצאו לפנסיה.

עלויות תשלומי הגישור, אלה ששולמו ואלה שעתידים כלל לא ניתן לחשב את מכך  יוצא

של קצבאות הגישור מוטלת על יות הכוללות צה"ל כי חישוב העלוהשיב להשתלם. לעניין זה 

הנדרשים אך כל עוד לא נענה לבקשות משרד האוצר להעביר את מלוא הנתונים  31משרד האוצר,

  מלחשב נתונים אלה. משרד האוצר מנוע לחישוב עלויות אלה, מטבע הדברים 

העותר פנה כאמור הן למשרד האוצר והן לצה"ל; הללו מטילים את האחריות לגיבוש המידע 

 והתחשיבים איש על רעהו.

תמונה זהה עולה כאמור גם מן הדוחות הכספיים של אגף החשב הכללי במשרד האוצר לשנת 

 : 2021מיולי  2020

"...צה"ל נדרש לאשר אצל החשב הכללי את גובה פנסיית הצל התקציבית. על 

 אף האמור, צה"ל טרם העביר את המידע הנדרש לאישור החשב הכללי.

היישום, בהתאם לבקשות סגן בכיר  ]...[ צה"ל טרם העביר מידע ברור לאופן

 32לחשב הכללי לראש אכ"א".

 

לא זו בלבד ששר האוצר ושר הביטחון לא חתמו על תקנות; ולא זו : המצב מטרידהתמונת  .71

בעל הראייה ו הגורם האמון על פיקוח על ההוצאות הציבוריותבלבד שמשרד האוצר, 

 איננוכלל איננו שותף בקבלת החלטות תקציביות מובהקות אלה; הוא התקציבית הכוללת, 

הוא אף לא יודע לספק הערכות מגובשות  לכך . בהתאםשל אותן החלטותמהן העלויות  יודע

גם המשנה ליועמ"ש המקבל מעת לעת החלטות אינו יודע מה של העלויות הצפויות בעתיד. 

. כאמור, מים בעלי משמעות תקציבית אדירהכי מדובר בסכולכל כאשר ברור  כל זאתעלותן. 

משרד עמדת הפערים בין  לפי הערכות אין, או שישנם ומוסתרים; אולם –נתונים והערכות 

 .מסתכמים בעשרות מיליארדי שקלים בטווח הארוך זו של משרד הביטחוןהאוצר ל

 

הולכת ומתארכת; , הבעיות הכרוכות בהתקופת הביניים, על שלל הנתונים אינם ידועים אפוא;  .72

הולכת , ועימו והולך המבוטחים בפנסיה צוברת שיוצאים לפנסיה גדל מספר משרתי הקבע

מעבר , 2025ת, שנת צוברמועד תחילת הפרישה ההמונית בפנסיה ההוצאה הציבורית. ותופחת 

בעל ו הגורם האמון על פיקוח על ההוצאות הציבוריותבעוד משרד האוצר, וכל זאת . לפינה

כלל הוא . איננו שותף בקבלת החלטות תקציביות מובהקות אלההראייה התקציבית הכוללת, 

                                                           
 .י"ג-ב' ונספחים  . ראו 22.1.2020ומיום  4.3.19לעותר מיום  על פי תשובות משרד האוצר 30
 .י"ב נספח. 6.10.19תשובת דובר צה"ל לפניית העותר מיום  31
 . 335עמ' בלעיל,  נספח כ"ב 32
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, הוא אף לא יודע לספק לכך . בהתאםהתקציביות של אותן החלטותמהן העלויות  יודע איננו

 הערכות מגובשות של העלויות הצפויות בעתיד.

 
ברור שבהעדר נתונים, המהווים תשתית עובדתית הכרחית לקבלת ההחלטה, החלטתו של  .73

צה"ל על אופן התחשיב וכן החלטתו של המשנה ליועמ"ש על אופן ההתנהלות בהעדר הסכמות 

 33.שניהם לוקים בפגם מינהלי יסודי היורד לשורשה של ההחלטה –

 
 

 סיכום העתירה:ט. 

 שבראשה.סיכום העתירה מובא בתמצית  .74

  נוסיף ונדגיש לסיום רק זאת:

אין מחלוקת כי חוזקו של צה"ל הוא הערובה לקיומה של מדינת ישראל, והשארת כוח אדם 

איכותי לשירות ארוך קבע היא הערובה לחוזקו של צה"ל. עתירה זו לא באה לפגוע חלילה 

 בצה"ל כי אם לחזקו. 

שי צה"ל שלא כדין ובניגוד לדין. צה"ל אין להשלים עם מצב שבו כספי ציבור משולמים לפור

 אינו רשאי לעשות כרצונו בתקציבו. עליו לפעול כדין, ואם יעשה כן ינוצל תקציבו כראוי, באופן

 חוקי, הוגן, שקוף ויעיל.

הותרת המצב כפי שהוא פוגעת בצה"ל, בתקציב הביטחון ובכספי הציבור. לאחר שנים שבהן 

נות, לא נותר אלא עול כדין, לאחר אינספור דחיות והמתהעותר שב ומתרה במשיבים כי יש לפ

  להגיש עתירה זו ולבקש סעד מבית המשפט הנכבד.

 

. בית המשפט מתבקש להוציא מלפניו צו לאור כל האמור התבקשו הסעדים שבראש העתירה .75

את המשיבים ולעשות את הצו למוחלט; כן מבוקש לפסוק לעותר את על תנאי כמבוקש, לזמן 

 ושכ"ט עו"ד. הוצאותיו

 

 

 בקשה לצו ביניים

צו אשר יאסור עד להשלמת בירורה של העתירה מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא מלפניו  .1

י צה"ל שבמסלול פנסיה צוברת מקדמות על חשבון קצבת לשלם לפורש 3-ו 1על המשיבים 

הותקנו הגישור בשיעור העולה על הסכום שמוסכם כעת על משרד האוצר, וזאת כל עוד לא 

 ו)א( לחוק שירות הקבע )גימלאות(.67תקנות בהתאם לסעיף 

 

כמפורט בגוף העתירה תשלומים אלו נעשים כיום ללא כל מקור סמכות, שכן לא הותקנו  .2

 התקנות הקובעות את זהות הזכאים לקיצבת גישור ואת אופן חישוב שיעור הקיצבה.

 

הגבוהים ניתן ללמוד מכל האמור עד כה בגוף העתירה על אודות החובה  סיכויי העתירהעל  .3

להתקין תקנות, האיסור להוציא כספי ציבור ללא מקור סמכות, האיסור להוציאם ללא שהוקנו 

                                                           
 (2010כרך א, ) 439 משפט מנהליראו דפנה ברק ארז  33
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ולהישמר מכל משמר ממנהג  תקנות שהחוק קבע להתקין, על החובה לדקדק בכספי ציבור

 מופקר בהם.

 

מכות לשלם כלל קצבאות גישור עד להתקנת התקנות, מבוקש אף שלפי שורת הדין אין כל ס .4

, כאשר צה"ל משלם לפי לעצור את האנומליה הנוכחיתרק כדי עתה -לעתליתן צו ביניים 

התחשיב שקובע בעצמו, בהתעלמות מן התחשיב שטוען לו האוצר ובהתעלמות מן החובה 

 יחדיו.החוקית לקבוע בתקנות שיוסכמו על ידי שר האוצר ושר הביטחון 

 

: תשלומים לפורשים מעבר לסכום המותר או לסכום שיוסכם עליו בעתיד למאזן הנוחותבאשר  .5

בתקנות יוצרים בעיה כפולה: מצד אחד פוגעים בפורשים המקבלים אותם, באשר יוצרים 

קשה עד מאד  ,אצלם ציפייה לשיעור תשלום מסויים שייתכן בהחלט שיפחת בעתיד. מצד שני

  לגבות אותם בחזרה, והקופה הציבורית נמצאת ניזוקה.

 

אלא  ,מחייבים כי שיעור המקדמות, הניתנות כאמור ללא בסיס חוקי ההיגיון וזהירות גם יחד .6

שעליו מסכימים הצדדים הנמוך רק על חשבון השערה של מה שישולם בעתיד, יהיה השיעור 

יקבע. מתבקש אפוא להורות כי לא ישולמו כספים שאמורים להגיע להסכמה לגבי השיעור שי

 מעבר לשיעור זה.

 

 ירושלים
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