בית הדי הארצי לעבודה
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המערערת

מדינת ישראל  הממונה על הגימלאות

המשיבי

מיכאל בלסבלג ו   14אח'

בפני :הנשיא סטיב אדלר ,סגנית הנשיא אלישבע ברקאוסוסקי  ,השופט עמיר רבינובי,$
נציג עובדי ,מר שלו חבשוש ,נציגת מעבידי ,גב' אמירה גלי

בש המערערת  עו"ד דלית גילה
בש המשיבי  עו"ד אשר סלע

פסק די
השופט עמיר רבינובי$

.1

השאלה המתעוררת בערעור זה ,הא החלטת המערערת )להל  המדינה( להפחית את הקצבה שמקבלי
המשיבי לאור ההוראה הקבועה בסעי  85.142לתקשי"ר התקבלה כדי .בית הדי האזורי בחיפה השיב

על כ $בשלילה ,ומכא הערעור שבפנינו.

.1

המשיבי ה גמלאי ,עובדי מחקר ,אשר עד ליו  30.11.2000הועסקו כעובדי מדינה ברשות לפיתוח
אמצעי לחימה )להל – רפא"ל( ,שהייתה יחידת סמ $של משרד הביטחו.

.2

בתארי 8.8.2000 $נחת הסכ בי מדינת ישראל )להל – המדינה( ,רפא"ל וארגו סגל המחקר במערכת
הביטחו )להל – הסכ הפרישה( ,אשר הסדיר את תנאי סיו עבודת במדינה של עובדי המחקר
ברפא"ל ואת מעבר לעבוד בחברת רפא"ל בע"מ )להל – חברת רפא"ל(.

.3

על פי הסכ הפרישה ,סיימו עובדי המחקר ברפא"ל את עבודת במדינה ביו  30.11.2000ועברו לעבוד
בחברת רפא"ל ביו .1.12.2000

.4

.5

במסגרת תנאי סיו עבודת של עובדי רפא"ל במדינה וניתוק יחסי עובד ומעביד בי המדינה לבינ
זכאי חלק מעובדי אלה ובכלל המשיבי לגמלה לפי חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[,
התש"ל – ) 1970להל – חוק הגמלאות( ,שתשול על ידי המדינה כבר מיו מעבר לחברת רפא"ל ביו
) 1.12.2000להל – מסלול פרישה לקצבה(.

עובדי במסלול פרישה לקצבה היו ג זכאי להגדלת שיעור קצבת עד למקסימו של ) 10%להל –
הקצבה המוגדלת( ,הכל בהתא לאמור בסעי  5.2להסכ הפרישה ,שזו לשונו:

"הגדלת שיעור קצבת הפרישה
עובדי המחקר ברפא"ל ,ששמ מופיע בנספח א' זה ,אשר יחתמו על כתב ההתחייבות נספח א'3
להסכ זה ,ועובדי כאמור בלבד ,יהיו זכאי להגדלת שיעור קצבת הפרישה המשולמת לה על
ידי המדינה על פי האמור בנספחי א' 1וא)1א( של הסכ זה ,וזאת לפי סעי)  100לחוק שירות
המדינה )גמלאות(.
מובהר למניעת ספק ,כי אי באמור בסעי) זה כדי לגרוע מזכותו של עובד להגדלת שיעור הקצבה
בהתא לקריטריוני המקובלי בשירות המדינה )פיסקה  85.14לתקשי"ר(.

מודגש בזאת כי ההגדלות לפי נספחי א' 1א')1א( ולפי פיסקה  85.14לתקשי"ר כפופות לכל
הסייגי והמגבלות המנויי בפסקה  85.14לתקשי"ר על כל סעיפי המשנה שלה .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מודגש בזאת ,כי ס ,כל ההגדלות לפי נספחי א' ,1א')1א( ופיסקה 85.14
לתקשי"ר לא יעלו במצטבר על אחוזי הקצבה שצבר העובד מכח תקופת עבודתו במדינה הנושאת
זכות לקצבה לפי חוק שירות המדינה )גמלאות( ערב חתימת הסכ זה .כמו כ  ,מבלי לגרוע

מכלליות האמור לעיל ,יחול האמור בסעי)  85.142לתקשי"ר.

כמו כ  ,בכל מקרה לא יעלה שיעור הקצבה של עובד על  70%ממשרה מלאה" )ההדגשות במקור –
ע.ר(.

.6

הגדלת הקצבה מכוח סעי  5.2להסכ הפרישה הקנתה למשיבי תוספת אחוזית לקצבת בשיעור של
בי  5%ל  10%על פי קריטריוני של גיל העובדי המועברי לחברת רפא"ל ביו ההעברה לחברת
רפא"ל ועל פי קריטריוני נוספי .באופ מעשי נעשתה הגדלת הקצבה על ידי הגדלת תקופת העבודה של
המשיבי .כ $לדוגמא ,הוגדלה תקופת עבודתו של מיכאל בלסבלג מ   273חודשי ל   326חודשי.
בדר $זו ג הוגדלה תקופת עבודת של שאר המשיבי .בר ,הגדלת הקצבה מכוח סעי  5.2להסכ
הפרישה הייתה כפופה כאמור לתנאי הקבועי בסעיפי  85.14ו –  85.142לתקשי"ר ,שזו לשונ:

"85.14
הגדלת תקופת השירות

85.140
נציב שירות המדינה רשאי להורות כי תקופת שירותו של עובד ,תחושב ,כולה או מקצתה ,ככפולה
משהייתה למעשה ,א נתקיימו בעובד שניי אלה:
א.
ב.

העובד היה בשירות חמש שני לפחות

ישנ נסיבות מיוחדות שהוכרו על ידי נציב השירות כמצדיקות חישוב כזה ,וועדת שירות המדינה,
במקרה שנשאלה על כ ,על ידי נציב השירות לא החליטה בעניי זה על דר ,אחרת.

הטעמי שבגלל מגדילי שירותו של העובד ה משני סוגי:

.1

פעילות מעל גיל  15שנה ,שקדמה לשירותו של העובד במדינה ובמוסד מוכר ,הנחשב ומובא
בחשבו לצור ,זכויותיו על פי החוק.
.2

טעמי אישיי משפחתיי ובריאותיי.

את תקופת הפעילות בעדה יש להגדיל את תקופת השירות חופפת תקופת שירות מוכר המובאת בחשבו
לצור ,גמלאות ,אי מגדילי בגללה את תקופת השירות .א על תקופה אחת ,חלי יחד שני טעמי או
יותר ,מובא בחשבו רק טע אחד מביניה והוא מזכה את העובד לשיעור ההגדלה הגבוהה ביותר

85.142
עובד הזכאי לקצבה משני מקורות:
א קצבתו של העובד משולמת משני מקורות על פי הסכ בי הממשלה ובי מוסד ציבורי או א
יש לעובד קצבה חודשית נוספת ממקו עבודה אחר ,יומל $על ההגדלה בהתא למדדי
המפורטי להל  ,בשיעור היחסי של שנות שירותו במדינה לעומת שנות עבודתו במקו העבודה
האחר .השיעור של שתי הקצבות לא יעלה על הקצבה המוגדלת שהעובד היה מקבל על פי
המדדי אילו כל שנות עבודתו )במוסד ובמדינה( היו בשירות המדינה בלבד.

)א(

)ב(

היה העובד בשירות במעמד שחוק הגמלאות אינו חל עליו ולא רכש את זכויותיו לגמלאות בגי
אותו שירות ,נית להגדיל את שיעור קצבתו ,בהתא למדדי המפורטי לעיל ,רק א רכש את
זכויותיו לגמלאות בעד התקופה האמורה לפני אישור הגדלת קצבתו ,וקצבתו לא הוגדלה עד
לשיעור המירבי של ."70%

המדינה שלמה את קצבת של המשיבי ,מעת מעבר לחברת רפא"ל ביו  1.12.2000תו $הפחתה
.7
בשיעור הגדלת הקצבה שהיו זכאי לה מכח הסכ הפרישה ,כשהיא מסתמכת על הוראת סעי 85.142
לתקשי"ר ,לפיו כאשר קצבה של עובד משולמת משני מקורות תתבצע ההגדלה של הקצבה באופ יחסי לשנות
עבודתו ברפא"ל לעומת שנות עבודתו במקו אחר .יוצא ,איפוא ,לדוגמא ,שא עבד עובד ברפא"ל עשר שני
וקוד לכ עבד בטכניו חמש שני ועל פי הסכ הפרישה הוא זכאי להגדלת הקצבה ב  10%תוגדל הקצבה ב
 5%בלבד לפי היחס שבי שני מקומות העבודה ) 5ו  .(10

.8

.9

אי מחלוקת ,שהמשיבי הועסקו קוד לעבודת במדינה במקומות עבודה אחרי כמו הטכניו,
התעשייה האווירית וכיו"ב )להל  מקו העבודה הקוד(.

אי ג מחלוקת ,שהמשיבי בעת מעבר ממקו העבודה הקוד למדינה )רפא"ל( או בסמו $למועד זה,
חתמו ע המדינה על הסכמי לשמירת רציפות הזכויות המבוססי על ההסכ להבטחת רציפות זכויות
הפנסיה במעבר עובדי משירות המדינה ל"קרנות הפנסיה" של ההסתדרות ומהקרנות לשירות המדינה
)להל  הסכ הקרנות( ועל הסכ דומה שנחת ע הטכניו )להל ביחד – הסכמי הרציפות(.

 .10אי ג מחלוקת ,כי בעת שפרשו המשיבי משירות המדינה ביו  30.11.2000והחלו לקבל את הפנסיה
התקציבית של המדינה ,לא היו זכאי לקבל את הזכויות הפנסיוניות שצברו במקו עבודת הקוד.
לזכויות אלה יהיו זכאי בהתא להסכמי הרציפות ובהתא לתקנות מבטחי רק לכשיגיעו לגיל המזכה

אות בקצבת זקנה ,דהיינו בגיל  60או .65

 .11בנסיבות אלה ,סברו המשיבי ,כי החלטת המדינה להפחית את הגדלת קצבת מכח סעי 85.142
לתקשי"ר כבר בשלב זה ,בטר נהנו מזכויות הפנסיה במקו העבודה הקוד ,נעשתה שלא כדי ,וכי
הסתמכות המדינה לעניי זה על סעי  85.142לתקשי"ר ,אי לה כל בסיס .המשיבי ערערו על ההחלטה
להפחית את קצבת על ידי המדינה בפני בית הדי האזורי .המשיבי הדגישו בערעור ,כי סעי 85.142
לתקשי"ר ד בנסיבות בה הגמלה משולמת משני מקורות ,ואילו במקרה הנוכחי הגמלה משולמת בשלב
זה ממקור אחד בלבד עבור תקופת השירות במדינה .רק לכשיגיעו המשיבי לגיל  60או  65תשול לה
גמלה משני מקורות .בנסיבות אלה ,לטענת המשיבי ,לא היה מקו לערו $כבר בשלב זה את החישוב
היחסי המביא בחשבו את תקופת עבודת במקו העבודה הקוד ולהפחית עקב כ $את הקצבה
המוגדלת על פי היחס בי תקופת העבודה במדינה לתקופת העבודה הקודמת.
יצויי  ,כי המשיבי מסכימי כי יש להפחית את הקצבה המוגדלת בהתא לסעי)  85.142לתקשי"ר,
כאשר יגיעו לגיל  60או  65ויהיו זכאי לאחוזי פנסיה עבור מקו עבודת הקוד.

.12

בית הדי האזורי קיבל את טיעו המשיבי ודחה את טיעו המדינה ,כשהוא קובע בתמצית את הדברי
הבאי:

א.

אי מחלוקת ,שסעי  85.142לתקשי"ר חל על המשיבי .השאלה היחידה שבמחלוקת היא ,כיצד ומתי יש
לייש את הוראת סעי זה.

ב.

הפרשנות המילולית תומכת בעמדת המשיבי .על פי לשונו של הסעי ,הוא יחול רק א:

.1

קצבתו של העובד משולמת משני מקורות.

או

.2

א יש לעובד קצבה חודשית נוספת ממקו עבודה אחר.

מילותיו של סעי זה מצביעות על כ ,$שאת ההתחשבנות היחסית יש לבצע כנגד תשלו בפועל של
קצבה משני המקורות .פרשנות המדינה עומדת בסתירה לטקסט.

טענת המדינה ,כי חיבור תקופות העבודה ברפא"ל ע תקופות העבודה במקומות העבודה הקודמי הוא
ג.
כשלעצמו יוצר תשלו משני מקורות ,וכי אלמלא החיבור חלק מהמערערי לא היו זכאי לקצבה כלל ,אינו
מקובל על בית הדי .המדינה יוצאת ג היא נשכרת מצירו התקופות.

ד.

ה.

.13

מבחינת הפרשנות התכליתית מגמת הסעי למנוע "רווח כפול" הקיי רק כשישנו תשלו כפול.

פרשנות המשיבי יוצרת את האיזו הנכו בי שמירת רמת הכנסתו של העובד לאחר הפרישה ,ובי
המצוקה התקציבית בה שרוי אוצר המדינה.

בערעור שהגישה המדינה על פסק דינו של בית הדי האזורי טענה בתמצית את הטענות הבאות:

א.

ב.

בסעי  5.2להסכ הפרישה ,שעל פיו נקבעה הגדלת הקצבה ,נכתב שהגדלת הקצבה כפופה לכל
הסייגי והמגבלות המנויי בסעי  85.14ו 85.142לתקשי"ר.

המשיבי נמני על אלה שקצבת משולמת משני מקורות ,ולכ יש לנהוג ע הגדלת קצבת בדר$
הקבועה בסעי  85.142לתקשי"ר ,דהיינו להגדילה בשיעור יחסי של שנות שירות במדינה לעומת
שנות עבודת במקו אחר.

הסכמי הרציפות יוצרי רציפות זכויות המזכה בתשלו קצבה משני מקורות  :מהמדינה
ג.
ומהמעביד הקוד או קר הפנסיה .הסכמי אלה יוצרי קונסטרוקציה של תקופת שירות אחת
לעובד שעבד תקופות נפרדות בשני מקומות לצרכי חישוב זכויותיו לגמלה .המעביד האחרו הוא
שישל את הגמלה עבור כל התקופה ,כאשר כל מעביד נושא בתשלו היחסי של הגמלה לעובד לפי
תקופת העבודה של העובד אצלו.

ד.

לולא ההסכמה על רציפות תקופת השירות ,יתכ שלא הייתה כלל קמה לחלק מהמשיבי זכות
לקצבה עקב תקופת שירות קצרה.

ה.

מי שהוסכ לגביו על רציפות זכויות וזוכה לקצבה כלולה בהסכמה זו ראיה לקבלת קצבה משני
מקורות.

ו.

פרשנות בית הדי האזורי ,לפיה אי מדובר כבר עתה בקצבה המשולמת משני מקורות שגויה
והופכת את הוראות סעי  85.142לתקשי"ר למיותרות ביחס למשיבי ודומיה.

ז.

גיל המשיבי בעת המעבר מרפא"ל לחברת רפא"ל נע בי  40ל –  50שנה .אזכור סעי 85.142
לתקשי"ר ביחס אליה בהסכ הפרישה יש לו משמעות ,רק א תופעל הוראה זו לגבי הגדלת
הקצבה כבר בעת קבלתה בעת פרישת של המשיבי מ המדינה ביו  30.11.2000ולא בעוד שני
אחדות ,בהגיע לגיל קצבת זיקנה.

ההתחשבנות ההדדית השוטפת בי המעביד הראשו לשני יוצרת תשלו קצבה אחת משני מקורות.

ח.
ט.

י.

הפרשנות ,שנהגה המדינה במקרה הנוכחי ,היא הפרשנות הנהוגה במדינה בכל מקרה של פרישה
מוקדמת ע זכות לקצבה ממקורות שוני.

הגדלת שיעור הגמלה נתונה לשיקול דעתו של נציב שירות המדינה מכח סעי  100לחוק הגמלאות,
ואי בית הדי ממהר להתערב בשיקול דעת זה.

יא .הנציב מחליט על הגדלת קצבה רק באשר לתקופת השירות במדינה ולא ביחס לשירות במקו
אחר .פרשנות בית הדי יוצרת אבסורד ,באשר על פיה בתקופת הפרישה המוקדמת תהיה לעובד
גמלה מוגדלת ג בגי תקופת שירותו במדינה וג בגי עבודתו במקו העבודה הקוד ,ואילו בעת
שיגיע לגיל קצבת זקנה תצומצ ההגדלה באופ יחסי.
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המשיבי הגיבו בטיעוניה על טענות המדינה ראשו ראשו ואחרו אחרו .ג אנו נתייחס לטענות
המדינה ונשלב בה את טיעוני המשיבי ,ג א לא נזכיר במפורש ונוסי עליה כהנה וכהנה.

מקור הזכאות לקצבה המוגדלת של המשיבי הוא סעי  5.2להסכ הפרישה המסייג את הגדלת הקצבה
למשיבי בהחלת סעיפי  85.14ו   85.142עליה.

כא המקו לציי ,כי המדינה הייתה מעוניינת מאוד להעניק לעובדי רפא"ל הפורשי משירות המדינה
ועוברי לחברת רפא"ל הטבות חריגות ,בשל נימוקי הבאי לידי ביטוי ברור במבוא להסכ הפרישה,
שזו לשונו:

"הואיל ולהסכמה זו שנת ארגו סגל המחקר במערכת הביטחו להפסקת עבודת של כל עובדי
המחקר ברפא"ל במדינה ביוזמת המדינה נודעת משמעות מרחיקת לכת ביחס לעובדי המחקר
ברפא"ל המוותרי במסגרת זו על מער ,זכויות יחודיות כעובדי מדינה בכלל וכעובדי מחקר
ברפא"ל בפרט ;

והואיל ולמדינה עני להבטיח כי הפעילות החיונית מבחינה לאומית שמתבצעת כיו ביחידת
הסמ ,רפא"ל תועבר באופ תקי לחברה וכי החברה תמשי ,ותמלא את התפקיד החשוב שמילאה
יחידת הסמ ,רפא"ל ;
והואיל וכנגד ויתורי והתחייבויות אלו של נציגות העובדי הוסכ על תנאי סיו עבודה
מיוחדי במדינה ועל קביעת הסדרי שבאי לית מענה לצרכי ולנסיבות המיוחדי של עובדי
המחקר ברפא"ל והצדדי על רקע האמור לעיל ,הכל כקבוע בהסכ זה להל " )ההדגשות הוספו 
ע.ר(.

עיננו הרואות ,כי במקרה שלפנינו מתקיימות נסיבות מיוחדות מובהקות ,בה היה למדינה אינטרס רב
להעניק לפורשי מ המדינה המועברי לחברת רפא"ל הטבות חריגות כדי להבטיח את המש $עבודת
בחברת רפא"ל וכדי לפצות על ויתוריה בשל הפרישה משירות המדינה.
מ הראוי לציי ,שאליבא תצהירו של העד מטע המדינה ,מר בוימל ,כאשר רצתה המדינה לעודד את
פרישתו של עובד לא מוצלח ,הגדילה את קצבתו ללא עריכת החישוב היחסי הקבוע בסעי 85.142
לתקשי"ר )סעי  9לתצהיר מר בוימל( ,והנה במקרה שלפנינו ,בו רצתה המדינה ביקר של הפורשי בשל
סגולותיה וויתוריה ,בחרה להקטי את הקצבה המוגדלת בניגוד למגמת הסכ הפרישה להעניק הטבות
חריגות באותו הסכ .
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יש לציי ,כי בעת המעבר לחברת רפא"ל היו זכאי המשיבי לקצבה א $ורק בגי שירות במדינה .ה
יהיו זכאי בהגיע לגיל קצבת זקנה לקצבה המביאה בחשבו את תקופת עבודת הקודמת רק בגיל 60
או ) 65ראה סעי )7ב( להסכ הקרנות(.
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על פי חוק הגמלאות וג על פי תקנו מבטחי קבלת קצבה מותנית בעשר שנות עבודה לפחות .המשיבי
כול פרט למשיב מס' ) 3ראה סעי  14לסיכומי המערערי בבית הדי האזורי( צברו תקופת אכשרה בת
 10שני לפחות מכח עבודת במדינה ועל פי הוראות הגדלת תקופת עבודת בסעי  5.2להסכ הפרישה.
משיב מספר  ,3מר גרשו דוד ,היה זכאי לקצבה בשיעור  19.67%ממשכורתו הקובעת עקב הגדלת תקופת
שירותו מ   82חודשי ל 118חודשי.
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לאור האמור ,הסכמי הרציפות שבאו לעול שני מספר קוד להסכ הפרישה ,לא ה שגרמו להגדלת
קצבת המשיבי ,זו גדלה ,כאמור ,מכוח סעי  5.2להסכ הפרישה.

 .20היתרו היחיד שהקנו הסכמי הרציפות לגרשו דוד הוא ביטול ההגבלה הרלוונטית לגביו לקבלת קצבה
הקטנה מ) 20%ראה סעי )3ב( להסכ שמירת גמלאות של הטכניו( .פרט לכ $ג משיב זה כמשיבי
האחרי יקבלו גמלה על פי האחוזי שצברו בשירות המדינה בלבד בתוספת ההגדלה ,מכח הסכ
הפרישה .רק במועד בו יפרשו המשיבי פרישת זקנה בגיל  ,60או בגיל  ,65יהיו זכאי להנות מזכויותיה
בתקופת עבודת הקודמת .רק במועד זה תשול למשיבי גמלה משני מקורות .רק אז תופעל מערכת
ההתחשבנות ההדדית בי המשל האחרו למעסיקי הקודמי ,ככל שה צד להסכמי ההצטרפות ועל
פי תקופת עבודת המשיבי אצל.
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סעי  85.140לתקשי"ר קובע את הזכאות להגדלת הקצבה ותנאיה .סעי  85.142לתקשי"ר כותרתו "עובד
הזכאי לקצבה משני מקורות" .לכאורה ,על פי כותרת סעי זה ,הזכאות לקצבה משני מקורות בכל מועד
שהוא דיה כדי לייש את הוראות הסעי ,ואי צור $בתשלו בפועל .בר ,בגו הסעי עצמו מדובר על
קצבה המשולמת משני מקורות או לעובד שיש לו קצבה חודשית נוספת.
הביטוי "א קצבתו משולמת משני מקורות" מצביעה לכאורה על תשלו בפועל ולא על זכאות גרידא .ג
ההתחשבנות ההדדית בי המעסיקי השוני תבוא לעול רק בעת מימוש בפועל של האחוזי הפנסיוני
בגי תקופה העבודה במקו העבודה הקוד ,וזו תתעורר מתרדמתה רק בגיל  ,60או  .65פרשנות הביטוי
"קצבה משולמת משני מקורות" כמתייחסת לזכאות עתידית לתשלו ,אינו הול את פשט המילי ואת
הקשר ע הביטוי הסמו $לה– "א יש לעובד קצבה חודשית נוספת" .קצבה משולמת היא קצבה
המשולמת בפועל ולא קצבה שתשול בעתיד .לשו הכתוב הוא לשו הווה ולא לשו עתיד .קצבה משולמת
עכשיו ולא בעתיד.
הפחתת הקצבה המוגדלת ,יש לה היגיו רק במועד שבו יש נפקות לתקופת העבודה הקודמת ,והיא תחול
רק לכשיקטו הגמלאי את פירות תקופת עבודתו הקודמת בגיל  60או .65

 .22המדינה טוענת ,כי אי היא חייבת להגדיל את הקצבה בהתחשב בתקופה בה לא היו המשיבי עובדי
מדינה ,ומכל מקו יש מקו להפחית את ההגדלה שהיא בבחינת יוצא מ הכלל בגי תקופה שהעובד לא
עבד במדינה.
דברי אלה לא מדוייקי .הגדלת הקצבה אינה בגי תקופת העבודה הקודמת אלא בגי תקופת העבודה
בשירות המדינה בלבד .עד שיגיעו המשיבי לגיל המזכה בפנסיית זקנה לא יפיקו המשיבי כל טובת
הנאה ממשית מזכויותיה הפנסיוניות בגי תקופת עבודת הקודמת .המדינה בעת הזו לא משלמת כל
הגדלת קצבה עבור תקופת העבודה הקודמת של הגמלאי ,אלא א $ורק בגי תקופת עבודתו במדינה,
לרבות ההגדלה של תקופה זו מכח הסכ הפרישה .ג ההתחשבנות ההדדית בגי תשלו הקצבה עבור
תקופת העבודה הקודמת לא קיימת באותו מועד.
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טוענת המדינה ,כי בדר $חישוב זו נהגה תמיד ,כשעובד פרש פרישה מוקדמת ,וכי א יפסוק בית הדי

אחרת ,יגרור הדבר לעלות כספית ניכרת ,דינה להידחות .ראשית סבורני ,שא נהגה המדינה אחרת –
שגתה .מכל מקו ,המקרה הנוכחי הוא מקרה חריג ,שבו למדינה היה מניע כבד משקל להעניק לגמלאי
הטבות מפליגות ,ובשיקול דעתה ג לסטות מדר $חישוב זו כפי שציי מר בוימל בתצהירו .א לגבי עובד
לא מוצלח סטה הנציב מדר $חישוב זו ,קל וחומר ב בנו של קל וחומר שיש לנהוג כ $בעובדי שחפצי
ביקר .עוד יש לציי ,כי בסמכות המדינה ,א תרצה ,לגדור בעתיד את "הפרצה" בדר $תיקו הכתובי
עליה היא מתבססת .כמו כ הפרשנות שנתנה לסעי  85.142לתקשי"ר כפי שפורטה בפסק די זה אינה
פועלת למפרע.

 .24המדינה ג טוענת ,כי אי כל היגיו לאזכור סעי  85.142בסעי  5.2להסכ הפרישה ,לולא הייתה לה
הסמכות לקצ 2בהגדלה כבר בשלב זה של המעבר לחברת רפא"ל .טענה זו ג היא לא מדויקת .אפילו,
נניח ,שכוונת המדינה הייתה אכ לקצ 2בהגדלת הקצבה כבר בשלב זה ,ולכ אוזכר סעי זה ,אי בכוונה זו
כדי להכשיר טעות בפרשנות הסעי על ידי המדינה .יתר על כ ,להזכרת הסעי יש משמעות ג לגבי קצו2
הגדלת הקצבה בגיל  ,60או  .65בנוס לכל אלה ,הגדלת הקצבה במקרה הנוכחי ,היא מכח הסכ מיוחד,
ולכ למניעת כל ספק לגבי תנאי ההגבלה רצוי לכתוב את הדברי במפורש.
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סו) דבר – די ערעור המדינה להידחות .המדינה תשל למשיבי ביחד הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד
בס 10,000 $ש"ח.

נית היו ,כ"ג טבת ,תשס"ו ) 21בפברואר  (2006בהעדר הצדדי.
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