
 מדינת ישראל
 משרד האוצר

 אגף השכר והסכמי עבודה
 

 02 - 5695353פקס':     02 - 5317111טל':   3100ת.ד    9103002ירושלים  1רח' קפלן 

 www.gov.ilשער הממשלה :   www.mof.gov.ilאוצר ברשת : 

 י"ד באב התשע"ה
 2015ביולי  30

 2015-42534שכ. 
 תיק: 

 
 

 לכבוד,
   עו"ד אוריה ירקוני בשם התנועה לחופש המידע

 Yarkoniu@uy-law.co.il באמצעות מייל :         
 
 

 משכורות ראש השב"כ והמוסד הנדון:
)התקבל באוצר ביום  15.6.2015מכתבך למנכ"לית משרד האוצר ולמנכ"ל משרד ראש הממשלה מיום 

16.6.2015 ) 
 

 מאז השירותים לראשי ששולמו הסכומים כל של פירוט" ידרוש האוצר משרדובו הדרישה שמכתבך שבסימוכין 
 את תואמים אלו סכומים כי ולאשר ולוודא לעין הנראה בעתיד משולם להיות שצפוי השכר של וכן, ומעולם

הועבר להתייחסות של אגף השכר ", המתוארות הממשלה החלטות לפי לשלם הביטחון שירותי על שהיה הסכומים
 והסכמי עבודה במשרד האוצר.

 

בחנו את האמור כי להשיבך בקש א)להלן: "הממונה על השכר"( והסכמי עבודה בשם הממונה על השכר  .1
 מיוחדת להיענות לה:לא מצאנו הצדקה אך  בדרישתך

 

 ,הרלוונטיות הממשלה החלטות פי עלהמוצא שבמכתבך.  נחתהב הגשג שנפלה נדמהיובהר כי  ראשית .א
 בית שופטשל  שכרלו"ל הרמטכ"צמוד" לשכר מיוחדים  לתפקידים המוסדוהשב"כ  יראש של שכרה

 יבואר להלן:העניין , למען הסדר הטוב .במכתבך שבסימוכין ולא כפי שכתבת ,עליוןה המשפט
 

כפי שתוקנה בהחלטת ועדת השרים )בנוסחה  10.3.1996( מיום 27)כל/639החלטת הממשלה ב (1
חישוב השכר לגבי מינוים  שינוי לע)להלן ביחד: "ההחלטה (31.3.1996מיום  33לענייני כלכלה כל/

 החליטה הממשלה על: "(חדשים
 

 ראש, המוסד ראששל הרמטכ"ל וראשי שירותי הביטחון '") שכרם השוואת ביטול"
החל מיום  העליון המשפט בית שופט לשכר"' הסוהר בתי שירות ונציב"ל והמפכ"כ, השב

 השרים ועדת לאישורידי שר האוצר  על. שכרם ייקבע בהחלטה נפרדת שתובא 1.6.96
 1;"כלכלה לענייני

 )ההדגשות לא במקור ק.ב.(
 

 :החלטה האמורה נקבע( ל3סעיף ו)ליבך כי בתשומת כמו כן 
 

 -. ביטולים ו"
 

 החלטות, הקובע מהמועד החל, זו בהחלטה כאמור התפקידים לאחד שיתמנה מי לגבי
 -: כדלהלן בזאת מבוטלות העסקה תנאי בנושא קודמות ממשלה

... 
תנאי שכרם של ראשי השב"כ  בענין 21.2.1985הממונה על השכר מיום  החלטת( 3)

 ;" והמוסד לתפקידים מיוחדים )מסמך סודי(
 

                                                 
1

 ."נוסח משולב" 
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השוואת את ביטלה הממשלה , השכר לגבי מינוים חדשיםחישוב  שינוי לעהחלטה הבמסגרת כלומר, 
השכר של ראשי השב"כ והמוסד לתפקידים מיוחדים, לשכר של שופט בית המשפט העליון שנהגה עד 

  .אותה עת
 

בהחלטת בוטלה  השכר לגבי מינוים חדשים, חישוב שינוי לעהחלטה הכנזכר במכתבך, ואולם,  (2
כי שכרם של במקומה נקבע החזרה מהשינוי"( ו)להלן: "ההחלטה על  8.6.1996מיום  926ממשלה 

, השוואת השכר של קרי - "במסגרת המתכונת הקודמת ישארנושאי התפקידים שפורטו שם "
  .העליון המשפט בית שופט לשכר הביטחון שירותי וראשי"ל הרמטכ

 
 תצהירים הנזכרים במכתבךמתן הכי לא נפל פגם בעניין זה ב ברורלאור ההחלטה על החזרה מהשינוי  (3

  ולא בעצם העניין.
 

בהיבט  ,המדינה בשירותשונים מבעלי תפקידים אחרים  םאינ י השב"כ והמוסדראש כילציין  למותרשנית,  .ב
 הצמדתם לשכר של שופט בית משפט עליון כנזכר לעיל.ב ף לאאו לפי החלטות ממשלה של קבלת משכורת

 במכתב לדרישתך העיקרי הנימוק את המהווה, לעיל כאמור שנתפסת נדמה אליה טעותבשים לב ל
ולאסוף נתונים מקדמת דנא כמבוקש דווקא מיוחדים טעם להשקיע משאבים כאמור לא מצאנו , שבסימוכין

 .אלהבעלי תפקיד בנוגע לשכרם של 
 

, התקציב יסודות חוק לפיבחיוב לעשות שימוש בסמכותו  שוקללנדרש, אציין כי הממונה על השכר  מעבר .2
 המידע את גם ,האמור החוק לפי המידע העברת במסגרת להעביר האמורים הגופיםמ ולדרוש ,1985-"ההתשמ

על השכר  הממונהדו"ח  במסגרת יפורסם האמור המידעכך ש, השירותים ראשי של בפועל השכר תשלום לגבי
מתכוון על השכר הממונה  "ל.והרמטכ הסוהר בתי שירות נציב, המשטרה"ל למפכ בנוגע מפורסם שהוא כשם

 החוק האמור.כמתחייב לפי הפרסום לקיום היוועצות עימם בעניין השב"כ והמוסד אל ראשי  ות בקרובפנל
 

אליהם, ביקשו להוסיף כי גם יובהר כי הגורמים הרלוונטים במשרד ראש הממשלה, אשר מכתבכם נשלח  .3
למנכ"ל משרד ראש הממשלה אין סמכות לפקח על שכרם של ראשי שירותי הביטחון האמורים, העומדים 

 .בראש יחידות סמך עצמאיות
 

 
 בכבוד רב,         

 
 

 נתן-קובי בר  

 יר לממונה על השכרסגן בכ  

  

 העתק:
 מנכ''ל משרד האוצר, משרד האוצר -מר שי באבד 
 אש הממשלהמנכל משרד ר -מר אלי גרונר 

 הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר -מר קובי אמסלם 
 סגנית היועץ המשפטי, האגף לשכר והסכמי עבודה, משרד האוצר -עו"ד רבקה ראבילו 

 לשכה משפטית משרד רה"מ - שירלי הרמוליןעו"ד 
 הלשכה המשפטית אגף השכר, משרד האוצר -עו''ד אייל שני 
 רפרנט בטחון ותחבורה, משרד האוצר -מר אסף שירמן 

 רקליטות מחוז ירושליםפ -אחווה ברמן עו"ד 
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