הכנסת
הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון
סימוכין2169116:
ירושלים ,כ"א בסיוון התשע"ו
27/06/2016
לכבוד
גב' גלית עובדיה  -מתאמת קשר במשרד האוצר מול ועדות הכנסת
גב' רות בר  -ע' שר הביטחון
גב' אפרת פוקס  -מ"מ יועצת ראש הממשלה לקשר עם הכנסת
הנדון :סטטוס מימוש הסכם ההבנות והשלכותיו על תקציב  2016ועל תקציב 2018-2017
בכוונת יו"ר הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ,ח"כ אבי דיכטר לקיים דיון בנושא שבנדון,
בהשתתפות ראשי משרדי האוצר והביטחון ,ביום ראשון ,17/07/2016 ,בין השעות 14:00-11:00
בחד"ן ועדת החוץ והביטחון בכנסת .לדיון יוזמנו גם ראשי ועדות המשנה של ועדת החוץ והביטחון.
להלן נושאי הדיון:
 . 1הצגת עיקרי הסכם ההבנות המעודכן אשר סוכם לאחרונה בין משרדי האוצר והביטחון.
 . 2הצגת מתווה תקציב הביטחון לשנת  2016ולשנים  ,2018-2017על בסיס סעיפי הסכם
ההבנות.
 . 3הצגת פערים בין משרדי האוצר והביטחון לתקציב ( 2018-2016במידה וישנם).
 . 4הצגת החיסכון התקציבי הצפוי מהמעבר למודל הקבע החדש  -נ בקש להתייחס ,בין היתר,
לסוגיות הבאות:
א.

עלויות שכר וגמלאות (בנפרד ,ל כלל משרתי הקבע  -קצינים ונגדים)

ב.

גובה המענק החד-פעמי

ג.

אומדן מכסות פרישה בכל שנה וגיל פרישה משוער

ד.

מנגנון חריגים להשארת רס"נים מעבר לגיל 35

ה .תקנים מאוזרחים
לכל סוגיה נבקש להציג אומדן תקציבי בחלוקה לשנים וציון רמת מחירים.
 . 5הצגת התהליכים המתוכננים למימוש הרפורמות המוצגות בהסכם (החלטות ממשלה /חוק
הסדרים/חקיקה) ,לרבות ציון לו"ז מוערך ,בחלוקה לנושאים הבאים:
א.

מודל הקבע החדש (לרבות ההסדרים הפנסיונים הכרוכים בו)

ב.

הפרדת תקציב הגמלאות מתקציב הביטחון

ג.

יישום המלצות ועדת גורן

ד.

הפרדת תקציב אגפי שיקום נכים ומשפחות והנצחה מתקציב הביטחון

ה.

ארנונה

ו.

בלו
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 . 6הצגת תהליכי הבקרה והשקיפות מצד משרד האוצר בנושאים הבאים :שכר וכ"א ,הסטות
מתקציב קניות לתקציב כ"א ,סטטוס פרויקטים רבעוניים.
 . 7עדכון המל"ל על תהליך בחינת יישום ההמלצות שבהסכם ההבנות (בכל שלישון) ,בהתאם
להחלטת ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי מיום ( 14/11/2015סעיף מס' ב.)48/
יו"ר הוועדה מ בקש לזמן אישית את הנציגים הבאים:


משרד האוצר  -מנכ"ל ,הממונה על התקציבים ,החשבת הכללית והממונה על השכר
והסכמי עבודה (או ממלא מקומו).



משהב"ט  -מנכ"ל ור' את"ק.



מל"ל  -נציג רלוונטי.

הערות:
 . 1בהמשך לנושא מס'  1לעיל ,יו"ר הוועדה ,ח"כ אבי דיכטר ,מבקש לקבל עותק מלא מנוסח
הסכם ההבנות הסופי אשר נחתם בין משרדי האוצר והביטחון .בהתאם לרלוונטיות
הנושאים ,יחליט יו"ר הוועדה על העברת עותק מההסכם לעיונם של חברי הוועדה.
 . 2מתכונת הדיון  :בחלקו הראשון של הדיון ,נבקש את התייחסות משרד האוצר לנושאי
הדיון .לאחר מכן תוצג התייחסות משהב"ט.
 . 3סיווג הדיון :בלמ"ס.
 . 4נא ידעו את המציגים להכין חומרי רקע ומצגות בעותקים קשיחים אשר יועברו לידי
הוועדה לפני מועד הדיון.
 . 5להסדרת אישורי כניסה יש לפנות לגב' דנה ברק  /נועה אומזגין בטלפון,02-6408537/6 :
פקס 02-6753100 :דוא"ל,dbarak@knesset.gov.il :

noaom@knesset.gov.il

נודה על היערכותכם בהתאם.
בברכה,
יוני בן הרוש
ר' תחום פיקוח תקציבי ביטחון
עותקים:
ח"כ אבי דיכטר  ,יו"ר הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון
מר נח הקר  ,סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצ ר
תא"ל ששון חדד ,ר' את"ק במשהב"ט
מר ארז ששון ,רל"ש מ"מ ר' המל"ל
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