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

 
 
 
 

 02-5000076פקס:   02-5000073* טל:   91043, ירושלים  36054* מען למכתבים: ת.ד.  94383, ירושלים 208רח' יפו  
 5000076-02:  فاكس 5000073-02:  هاتف   91043 القدس  ،4207. ب . ص : للرسائل العنوان   94383 القدس  ،208 يافا شارع

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 
E-mail:   office@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il 

 
 2 מתוך 1 עמוד

 

 כ"ו ניסן תשפ"ב , 2022אפריל  27

  לכבוד 
 פתלי בנט  חה"כ נ

 ראש הממשלה 
 משרד ראש הממשלה 

 ירושלים 

 

 

 ,  שלום רב
 

ביטול  – החלטת שכר שרים וסגני שרים תיקוןהצעה ל נדון:ה

 הוצאות ושירותי הסעדה במעונות ראש הממשלה 
 

השלטון   איכות  למען  התנועה  "בשם  )להלן:  ע"ר  אליהתנועהבישראל,  לפנות  מתכבדים  הרינו    ך"( 

 כדלקמן: 

בתקשורת,  24.4.2022ביום   .1 בבלפור  סך  "כי    1פורסם  הממשלה  ראש  במעונות  החודשי  ההוצאות 

ן,  ". כמו כש"ח כיום  87,700ש"ח, לעומת    262,100ובקיסריה בימי ראש הממשלה הקודם עמד על  

 ש"ח. 24,700מזון בסך חודשי של הוזמן , שברעננה ראש הממשלההפרטי של  פורסם כי במעון 

הציבוריכי    2ורסם, פ היום   .2 וההד  הציבורית  הביקורת  ההוצ  לאחר  זכו  מזון    החודשיותאות  לו  על 

הסעדה   הממשלה  ושירותי  ראש  הודבמעונות  כי,  נהלי  עת  לפי  היו  שההוצאות  למרות    המשרד, , 

הפרטי" מחשבוני  ישולמו  משפחתי  של  המזון  הוצאות  כל  כמעתה  כן,  ".  הקשבה  "כי    הרתהצמו 

 זכות".  זו  –ך אינה פחיתות כבוד, להפלביקורת 

ובו   3פרסם מבקר המדינה דוח חמור בנושא "הוצאות מעונות ראש הממשלה",  2015בשנת נזכיר, כי  .3

לא נורמות  הקשור  -נמצאו  בכל  ראויות  ציבוריות  אמות  עם  אחד  בקנה  עומדות  שאינן  תקינות 

הרשמי במעון  נתניהו  הזוג  בני  נ להתנהלות  זה  ובכלל  חמור מתחה  ,  המזון  ביקורת  הוצאות  על  ה 

הממצאים.  דהושירותי ההסע מן  בדו  חלק  הנ"ל,שעלו  אי  גובשו  ח  לכתב  הגברת שרה  גם  נגד  שום 

מדינת ישראל נ' נתניהו    52605-06-18נתניהו, אשר הורשעה בבית משפט השלום בירושלים, בת"פ  

 .( בעבירה שעניינה קבלת דבר תוך ניצול טעות הזולת16.6.2019)פורסם בנבו,  ואח'

הוצאוכי .4 לתשלום  היא  דוע, המסגרת החוקית  ראש הממשלה,  במעונות  ושירותים  החלטת שכר  ת 

החלטת שכר השרים היא כללית    "(.חלטת שכר שריםה)להלן: "  1982- שרים וסגני שרים, תשמ"ב 

ראש  הל השתתפות בהוצאות  "נו משרד ראש הממשלה  רסם  פ  2001ת  בשנ  ותמציתית מטבעה, ולכן

כישת מוצרי  , ראו מבשלת  שלבהיעדר מב להזמנת ארוחותאת ההוצאות שלה מכהן", אשר קובע  ממ

י ועדת הכספים של  ע על יד, לא נקבבהחלטת שכר שריםשהוגבלו  גוד להוצאות אחרותבני. ועוד מזון

 
. 24.4.2022, 7ערוץ לה ההוצאות של הבית ברעננה", יוני קמפינסקי, "לשכת בנט: א 1

https://www.inn.co.il/news/547699   
.  ynet ,27.4.2022", אחרי סערת המשלוחים: בנט הודיע שכל הוצאות המזון ישולמו מכספו הפרטימר אייכנר, "אית 2

https://www.ynet.co.il/news/article/hkrjaiis9  
 .17.2.2015בנושא "הוצאות מעונות ראש הממשלה", שהתפרסם ביום  002-2015דו"ח מבקר המדינה  3
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ההסעדההגבלות  הכנסת ושירותי  המזון  הוצאות  על  פיקוח  ומשפח  ,  הממשלה  שלא  לראש  תו, 

   .מילוי תפקידומהוצאות האירוח הנובע  במסגרת

של הכנסת,    ת הכספיםפנה לוועדם, אנו פונים אליך כעת בבקשה שתחלטתך מהיוה לאור  ו הנה כי כן,   .5

עונות ראש  במשייקבע כי הוצאות המזון ושירותי ההסעדה  בהצעה לתיקון החלטת שכר שרים, כך  

 בור, למעט הוצאות אירוח הנובע ממילוי תפקידו של ראש הממשלה. מכספי צילא יצאו  הממשלה, 

חלטת  ראה מצ"ב נספח למכתב זה, ובו הצעה לתיקון הית הרבה של העניין, חשיבותו הציבור לנוכח  .6

- (, התשפ"בושירותי הסעדה במעונות ראש הממשלה  מזוןהוצאות    שכר שרים וסגני שרים )ביטול

2022 

 לתשובתך המהירה נודה.  .7

 

 

 

 כבוד רב, ב 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק: 

 , שר האוצר.מר אביגדור ליברמן

 , יו"ר ועדת הכספים של הכנסת. חה"כ אלכס קושניר

 , מזכיר הממשלה. מר שלום שלמה

 

  

 , עו"ד תומר נאור
 מנהל האגף המשפטי 

 , עו"ד הידי נגב
 מחלקת מדיניות וחקיקהמנהל 
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מחליטה ועדת הכספים של הכנסת    1: הממשלה, לחוק יסוד  36בתוקף הסמכות לפי סעיף  

 לאמור: 

סעיף   תיקון 
 א 6

 , כלהלן:(א()1) א6טן קיתווסף סעיף  ( 1)א6לאחר סעיף   .1
 
ל אף האמור בכל דין, ראש הממשלה לא יהיה זכאי לתשלום  ע "
הסעדההו ושירותי  מזון  אירו   למעט  ,צאות  הנובע  הוצאות  ח 

 ממילוי תפקידו." 
   

 

 

 2022אפריל  27,  כ"ו ניסן תשפ"ב

 

 

 אלכס קושניר     

 יו"ר ועדת הכספים 

 
 . 27, ס"ח התש"ף, עמ' 158ס"ח התשס"א, עמ'   1


