התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)
الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel

תאריך :י' בסיוון תשע"ח24.5.18 ,
סומן :כ15293-17 -
לכבוד
עו"ד רז נזרי
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי)
משרד המשפטים
נכבדי שלום רב,

הנדון :ביטול 'הגדלות הרמטכ''ל' בפנסיות של גמלאי צה''ל שהוענקו בחוסר
סמכות – תזכורת
סימוכין :מכתבנו מיום ;8.11.17
מכתב מטעם לשכת היועמ"ש מיום ;8.11.17
מכתב מהלשכה המשפטית במשרד האוצר מיום ;14.12.17
מכתבנו מיום ;26.2.18
מכתבכם מיום .7.3.18

 .1ביום  8.11.17פנינו ליועץ המשפטי לממשלה וללשכה המשפטית של משרד האוצר ,במכתב
שעניינו ביטול 'הגדלות הרמטכ"ל' ,תוספות לקצבאות הפנסיה של גמלאי צה"ל שניתנו על ידי
אגף כוח האדם בצה"ל (להלן" :הגדלות הרמטכ"ל") .לעמדתנו ,ובהתאם למפורט במכתבנו
(המצורף כנספח א') ,הגדלות הרמטכ"ל ניתנו בחוסר סמכות ועל כן דינן בטלות.
 .2בו ביום התקבלה תשובת לשכת היועץ המשפטי לממשלה ,ובה נמסר לנו כי פנייתנו התקבלה
והועברה לטיפולך .ביום  14.12.17התקבלה תשובה גם ממשרד האוצר ,אשר עדכנו גם הם כי
הם ממתינים להכרעתך בנושא (מכתבים אלו מצורפים כנספחים ב' ו-ג' בהתאמה).
 .3בחלוף מעל חודשיים ,ביום  ,26.2.2018פנינו אלייך במכתב תזכורת ,בו ביקשנו לקבל את
התייחסותך לנושא במהירות האפשרית .ביום  7.3.2018התקבל מענה מטעמכם ,בה נאמר לנו
כי הנך מתכוון לקיים פגישה בנושא ,וכי נעודכן לכשתתקבל החלטה סופית (מכתבים אלו
מצורפים כנספחים ד' ו-ה' בהתאמה).
 .4בחלוף שלושה חודשים נוספים ,אנו פונים אליך פעם נוספת ,שכן לצערנו טרם התקבלה
תשובה לגופו של עניין בנושא מטעמך.
 .5יודגש ,כי מדובר בנושא בעל השלכות עצומות על תקציב המדינה ,ושבהיעדר הכרעתך ,צה"ל
ממשיך להעניק את ההגדלות מכספי הקופה הציבורית ,על פניו תוך אי-חוקיות ובחוסר
סמכות.
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 .6בתוך כך יוער ,כי לפני כשבועיים ,ביום  , 9.5.18פורסם בעיתון "גלובס" כי חלו התפתחויות
בנושא וכי לאחר תקופה ארוכה העביר צה"ל למשרד האוצר את כלל הנתונים אשר יאפשרו
בפעם הראשונה חישוב מדויק של עלות הפנסיות של אנשי הקבע ,ובכלל זאת נתונים בדבר
הגדלות הרמטכ"ל1.
 .7על כן ,ובחלוף למעלה מחצי שנה מפנייתנו המקורית ,נבקש לקבל את התייחסותך הדחופה
לנושא ,לשם שקילת צעדינו ,ובכלל זאת האפשרות לפנות להליכים משפטיים.
 .8לתשובתך המהירה נודה.
בכבוד רב,

 1עמירם ברקת "לראשונה :צה"ל העביר לאוצר את כל נתוני עלויות השכר והפנסיה" גלובס (.)9.5.2018
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