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די� וחשבו� על תוצאות ביקורת החשבונות 

השוטפי� של הסיעות בכנסת השמונה עשרה 

  31.12.11 עד 1.1.11לתקופה 

 

 

י  ל ל  כ

 1לא יאוחר מיו� ): "  חוק המימו��להל�  (�1973ג"התשל,  לחוק מימו� מפלגות1)ג(10לפי סעי� 
יגיה של סיעה או רשימת מועמדי� למבקר המדינה את במאי שלאחר תו� כל שנת כספי� ימסרו נצ

 ...". חשבונותיה לאותה שנה

 באוקטובר בכל שנה ימסור מבקר המדינה 1לא יאוחר מיו� : "לחוק המימו�) ד(10לפי סעי� 
 )...". ג(ליושב ראש הכנסת די� וחשבו� על תוצאות ביקורת החשבונות האמורי� בסעי� קט� 

 הסיעות בכנסת השמונה 18אות ביקורת החשבונות השוטפי� של די� וחשבו� זה עוסק בתוצ
 : ואלה הסיעות2עשרה שקיבלו מימו� ממלכתי בתקופה השוטפת

)1(  � ;) דגל התורה�להל� ( דגל התורה �אגודת החרדי
 ;) אגודת ישראל�להל� ( יהדות התורה והשבת �אגודת ישראל  )2(
 ;)ד" בל�להל� (ד " בל�מוע אלווטני אלדימוקרטי 'אלתג )3(
 ;)י שלנו" א�להל� (אר* ישראל שלנו  )4(
 ;)ל" מפד�להל� (ל החדשה " מפד�הבית היהודי  )5(
 ;) הליכוד�להל� ( תנועה לאומית ליברלית �הליכוד  )6(
 ;3העצמאות )7(
 ; )ל" תע�להל� ) (ל"תע(התנועה הערבית להתחדשות  )8(
 ;) התקווה�להל� ( מפלגה ציונית לאומית �התקווה  )9(
המפלגה הקומוניסטית הישראלית (שוויו�  החזית הדמוקרטית לשלו� ול�ש "חד )10(

� ;)ש" חד�להל� ) (וחוגי ציבור יהודי� וערבי
 ;ישראל ביתנו )11(
 ;)ע" מד�להל� ( המפלגה הדמוקרטית הערבית �ע "מד )12(
 ;) העבודה�להל� (מפלגת העבודה הישראלית  )13(
 ;יחד�מרצ )14(
 ;קדימה )15(

__________________ 

 27ב "באדר התשע' התקבל בכנסת ביו� ד (�2012ב"התשע,  לחוק מימו� מפלגות31תיקו� מספר   1 
 ).2012בפברואר 

א� סיעה היא צירו# של שתי מפלגות או יותר המקיימות בכנסת : "לחוק המימו� נקבע) א(12בסעי#  2 
 ". ות כאילו היו סיעות נפרדותיראו אות� מפלגות בכל הנוגע למימו� הוצאות שוטפ, סיעה אחת

 הכירה ועדת הכנסת בבקשת חמישה חברי כנסת ממפלגת העבודה לפרוש מסיעת 2011בינואר  3 
בהסתמ) על החלטה זו החלה סיעת העצמאות לקבל . העבודה ולהקי� סיעה חדשה בש� העצמאות

הדר) "נציגת מפלגת  הכירה ועדת הכנסת בסיעה כ13.4.11ביו� . 2011מימו� ממלכתי החל מפברואר 
 אושרה הבקשה לשינוי ש� המפלגה ברש� המפלגות למפלגת 2011באוגוסט . בכנסת" השלישית
 .העצמאות
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 ;) האיחוד הערבי�להל� (רשימת האיחוד הערבי  )16(
 ;)ס" ש�להל� (העולמית שומרי תורה  התאחדות הספרדי� �ס "ש )17(
 .תקומה )18(
 

 

 תוצאות הביקורת

תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות נקבעו בהסתמ+ על בדיקת החשבונות בשיטות ביקורת 
תיקוני� והסברי� שמסרו הסיעות במהל+ , השלמות, חוות דעת של רואי חשבו�, מקובלות

 .לחוק המימו�) ג(9י סעי� שהתקבלו כראיה לפ, הביקורת והצהרות של נציגי הסיעות

 

 קיו הנחיות מבקר המדינה

על כל סיעה לנהל את מערכת החשבונות שלה בהתא� להנחיות מבקר המדינה , לפי חוק המימו�
 �להל�  (�2009ט"התשס, לפי חוק מימו� מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיי� של סיעה

 .ולרשו� את הכנסותיה ואת הוצאותיה לפיה�) ההנחיות

˘‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÈÁ�‰ ÈÙÏ ˙ÙËÂ˘‰ ‰ÙÂ˜˙· Ô‰È˙Â�Â·˘Á ˙‡ ÂÏ‰È� ‡Ï ˙ÂÚÈÒ ˘ÂÏ.  

לא רשמה במערכת החשבונות את מלוא ) ל"מפד(הדבר התבטא בעיקר בכ+ שסיעה אחת 
 . הוצאותיה ולפיכ+ מערכת חשבונותיה לא שיקפה את כל פעולותיה הכספיות

ות שמקור� במערכות בחירות אשר לא רשמה בתקופה השוטפת פעולות כספי) ד"בל(סיעה אחרת 
� . נית� היה לקבוע בדרכי ביקורת מקובלות כי הרישומי� בגינ� היו שלמי� ומהימני

לא הקפידה על שמירת , לא כללה בחשבונותיה את מלוא הוצאותיה) י שלנו"א(סיעה נוספת 
� . תיעוד ואסמכתאות בגי� פרסומי� כנדרש ולא ניהלה תיק כנסי

לא העבירו בתו� שנה מיו� הבחירות את חשבונות החייבי� ) ל"מפד, ד"בל(ות שתי סיע, בנוס�
, והזכאי� בגי� מערכות הבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת למערכת החשבונות השוטפת שלה�

 . ולא סגרו את חשבונות הבנק שיוחדו למערכות הבחירות האלה

 

 היעדר אסמכתאות ותיעוד בגי� מת� שירותי� 

 לכל רישו� במערכת החשבונות של סיעה צרי+ שתהיה אסמכתא המעידה על לפי ההנחיות
� . וממנה נית� ללמוד על פרטי הפעולה שבגינה נעשה הרישו�, מהימנותו ושלמותו של הרישו

�בביקורת הועלה כי למרות . כחלק מפעילות� נוהגות הסיעות להתקשר ע� נותני שירותי� שוני
, על נות� השירות להמציא לסיעה תיעוד מפורט על פעילותושבחלק מהסכמי ההתקשרות נקבע כי 

ולפיכ+ לא נית� היה , לא היו בידי סיעות אסמכתאות המעידות על מת� השירות ומפרטות את טיבו
לבחו� את סבירות ההוצאה בגי� השירות שנית� ולקבוע הא� מדובר בתשלו� בגי� הוצאות 

 .כהגדרת� בחוק
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על הסיעות להקפיד לנהוג על פי " לתופעה זו והתריע כי  כבר התייחס מבקר המדינה4בעבר
לרבות , ולשמור בידיה� כל תיעוד בגי� ההוצאות שהוציאו בפעילות הנעשית עבור�, ההנחיות

חלק מהסיעות לא הקפידו על שמירת , למרות זאת". דוחות בגי� ביצוע פעילות והיקפה
ילמה החזרי הוצאות בגי� נסיעות בס+ ש) אגודת ישראל(סיעה אחת , כ+ למשל. אסמכתאות כנדרש

ח לאד� שאינו מועסק על ידי הסיעה ואי� בתיקי הסיעה הסכ� התקשרות עימו " ש37,550של 
העסיקה כיועצי� שני חברי ) העבודה(סיעה נוספת . ותיעוד המפרט בגי� מה שולמו הוצאות אלה

צא תיעוד המפרט את ובתיקיה לא נמ, ח לשנה" ש�90,000כנסת שלה לשעבר בס+ מצטבר של כ
התקשרה לקבלת שירותי ייעו* אסטרטגי ) הליכוד(סיעה אחרת . טיב עבודת� עבור הסיעה והיקפה

ח לחודש א+ לא היו בידה אסמכתאות " ש�32,000ותקשורתי משני יועצי� בס+ כולל של כ
 .המעידות על תוצרי השירות שנית�

¯ÂÓ‡‰ ¯Â‡Ï ,Î‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰Â ˙Â�Â·˘Á‰ Ï˘ ‰‡·‰ ‰˜È„··˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒ , ‰ÚÈÒ- 
 ÈË¯Ù ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ „ÂÚÈ˙Â ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ‰È„È· ˜ÈÊÁ˙ ‡ÏÂ ˙ÂÈÁ�‰Ï Ì‡˙‰· ‚‰�˙ ‡Ï ¯˘‡

 Â·ÈËÂ ˙Â¯È˘‰-‰È˙Â�Â·˘Á· ÌÈÓÂ˘È¯‰ ˙ÂÓÏ˘Â ˙Â�ÓÈ‰Ó ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰È‰È Ô˙È� ‡Ï  , ÏÚÂ
È·ÂÈÁ ‰�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ÈÎ ÚÂ·˜Ï ‰È‰È Ô˙È� ‡Ï ÔÎ . 

 

 הוצאות

לחוק המימו� ) ד(7בסעי� . וצאותיה� השוטפות של הסיעותחוק המימו� קובע תקרה לה )א(
במש+ שנה הוצאות שוטפות בסכו� העולה ביותר משלוש חמישיות על "נקבע כי סיעה לא תוציא 

הסכו� המגיע לה למימו� הוצאותיה השוטפות או בסכו� העולה ביותר משלוש חמישיות על 
 תקרת �להל� " (פי הגדול יותרל, הסכו� המגיע כאמור לסיעה בעלת חמישה חברי כנסת

 ).ההוצאות

 הסיעות 18הסתכמו ההוצאות השוטפות של , על פי החשבונות שמסרו הסיעות למשרדי )ב(
 . ח" מיליו� ש�89בתקופה השוטפת בכ

)‚ (  ÛÈÚÒ· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂ·‚· ÂÈ‰ ˙ÂÚÈÒ‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘‰ Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰7 ˜ÂÁÏ 
ÔÂÓÈÓ‰ . 

 

 הכנסות

 �להל� (ות הסיעות למימו� הוצאותיה� השוטפות מאוצר המדינה לפי חוק המימו� זכאי )א(
 ).המימו� הממלכתי

 מיליו� �108 הסיעות היו זכאיות לו בתקופה השוטפת הסתכ� בכ�18המימו� הממלכתי ש )ב(
 . ח"ש

הסתכמו הכנסותיה� השוטפות בתקופה , על פי החשבונות שמסרו הסיעות למשרדי ) ג(
 .ח" מיליו� ש�138השוטפת בכ

בי� ההכנסות השוטפות של הסיעות בתקופה השוטפת לבי� ) ח" מיליו� ש�30של כ(הפער  ) ד(
 . ממכירת נכסי המפלגות ומהשכרת�, המימו� הממלכתי נובע ברובו מהכנסות מדמי חבר

__________________ 

 עד 1.3.09דוח על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפי� של הסיעות בכנסת השמונה עשרה לתקופה  4 
 .11' עמ, )2011פורס� בנובמבר  (31.12.10
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בי� , תרומה מתאגיד, במישרי� או בעקיפי�,  לחוק המימו� אוסר על סיעה לקבל8סעי�  )ה(
כמשמעותו בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה " בוחר" ממי שאינו וכ�, ל"באר* ובי� בחו

 לחוק המימו� את סכו� התרומה שמותר 8כמו כ� מגביל סעי� . �1969ט"התשכ, ]נוסח משולב[
 היה סכו� התרומה 2011בשנת ).  יחיד�להל� (לסיעה לקבל מאד� ובני ביתו הסמוכי� על שולחנו 

י לדוח זה מובאי� נתוני� על פי דיווחי הסיעות באשר בפרק השנ. ח" ש1,000המותרת מיחיד 
 . ח ומעלה" ש500לתרומות שקיבלו בסכו� של 

)Â (  ÛÈÚÒ· ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÏÂ·‚· ÂÈ‰ ˙ÂÚÈÒ‰ ÏÎ Ï˘ Ô‰È˙ÂÒ�Î‰8˜ÂÁÏ . 

 

  עודפי לתקופה השוטפת וגירעונות נצברי

�ל ע, על פי הדוחות הכספיי� של הסיעות לאחר הביקורת, בטבלה שלהל� נתוני
העודפי� שלה� לתקופה /על הגירעונות, �31.12.10העודפי� הנצברי� של הסיעות ל/הגירעונות

 ).סדר הסיעות לפי גודל הגירעו� הנצבר (�31.12.11העודפי� הנצברי� ל/השוטפת ועל הגירעונות

 Û„ÂÚ)ÔÂÚ¯‚ (¯·ˆ�
Ï-31.12.11 

Û„ÂÚ)ÔÂÚ¯‚ ( 
ÛËÂ˘ 

 Û„ÂÚ)ÔÂÚ¯‚ (¯·ˆ�
Ï-31.12.10 1 ‰‚ÏÙÓ‰ Ì˘ 

 העבודה  2 (53,392,575)  11,364,448  (42,028,127)

 קדימה (34,110,834) 3,059,014 )31,051,820(

 ל "מפד (32,199,516) 14,718,281  (17,481,235)

 הליכוד  (28,858,001) 15,559,632  (13,298,369)

 יחד�מרצ 3 (9,863,039)  2,017,655  (7,845,384)

 ע "מד (638,256) 152,963  (485,293)

 תקומה (1,083,623) 656,659  (426,964)

 האיחוד הערבי (437,533) 26,602 )410,931(

 י שלנו"א (199,129) (112,978) (312,107)

 אגודת ישראל  (421,933) 188,176  (233,757)

 ש "חד 4 (1,131,184)  965,948  (165,236)

 ד "בל (717,038) 572,851 )144,187(

 ל"תע 391,418  499,118  890,536 

 העצמאות 0  1,089,895  1,089,895 

 דגל התורה 970,240  163,234  1,133,474 

 התקווה 627,534 862,418 1,489,952 

 ישראל ביתנו (1,900,835) 4,326,200  2,425,365 

 ס "ש (338,105) 5,429,464  5,091,359 

 �31.12.10וה תיקנו בתקופה השוטפת את הגירעו& הנצבר להתקו, ש"חד, ע"מד, הסיעות קדימה .1
 .בעקבות הערות הביקורת

 .ח" ש14,841כולל גירעו& מועבר מבחירות לרשויות מקומיות בס) של  .2

 .ח" ש9,116כולל גירעו& מועבר מבחירות לרשויות מקומיות בס) של  .3

 .ח" ש2,404כולל גירעו& מועבר מבחירות לרשויות מקומיות בס) של  .4
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שיטת המשטר בישראל מושתתת על קיו� מפלגות פוליטיות המייצגות דעות והשקפות שונות של 
בחוק המימו� נקבעו הוראות בדבר מת� מימו� ממלכתי למפלגות המיוצגות . אזרחי המדינה

כדי לאפשר למפלגות לארג� , בהתא� לעקרו� השוויו�, על פי מפתח ובאופ� יחסי לגודל�, בכנסת
 .לותיה� ולהפי* את רעיונותיה� בקרב הציבור בכללותו ולשימור הקשר ע� בוחריה�את פעו

מכיר בקיומ� של שני סוגי הוצאות של , מכוחו משולמי� כספי המימו� הממלכתי, חוק המימו�
, לתעמולה, סוג אחד של הוצאות הינו הוצאותיה השוטפות של הסיעה לארגו� פעולותיה. סיעה

, סוג שני של הוצאות הינ� הוצאות בחירות. רגוני והרעיוני ע� הציבורלהסברה ולקיו� הקשר הא
. המוגדרות כהוצאות מיוחדות של הסיעה בתקופת הבחירות ובקשר למערכת הבחירות לכנסת

הבחי� חוק המימו� בי� גובה המימו� הממלכתי המשול� לכל סיעה באופ� שוט� לבי� גובה , בנוס�
 . ת בחירותהמימו� הממלכתי המוקצה לה בתקופ

מהנתוני� בטבלה . למרבית הסיעות גירעונות ניכרי� שמקור� במימו� מערכות הבחירות
ההכנסות לתקופה , פרט לאחת, המתבססי� על הדוחות הכספיי� של הסיעות עולה כי בכל הסיעות

עודפי� אלה אפשרו . כ+ שנותרו בידי הסיעות עודפי�, השוטפת עולות על ההוצאות לתקופה זו
 � .  של חלק מהסיעות�31.12.11של הגירעונות הנצברי� לצמצו

� הועלה כי 5במסגרת בחינת הוצאותיה� של סיעות בתקופת הבחירות כפי שפורס� בדוחות קודמי
הסיעות נוהגות לתכנ� מלכתחילה תקציב גירעוני לתקופת הבחירות וא� לפרו* את גבולותיו ולכ� 

 .כרי�ה� מסיימות את תקופת הבחירות בגירעונות ני

אשר נועדו לממ� פעילות רעיונית , מכא� שבפועל חלק ניכר מכספי המימו� הממלכתי השוט�
, שהינ� עקרונות יסוד של המשטר הדמוקרטי, שוטפת של הסיעות ואת שמירת הקשר ע� הציבור

 . פקטו לכיסוי גירעונותיה� של הסיעות מתקופת הבחירות�משמשי� דה

שימוש בכספי המימו� הממלכתי השוט� לצור+ כיסוי  כבר התייחס מבקר המדינה ל6בעבר
 : גירעונות עבר

הגירעונות נוצרי� או גדלי� בשיעור ניכר במהל+ מערכות הבחירות לכנסת ולרשויות "... 
נזק� השכיח של הגירעונות הוא הצור+ להפנות חלקי� ניכרי� מ� התקציב . המקומיות

צו� הקשר הארגוני והאידיאולוגי בי� התוצאה היא צמ. הממלכתי השוט� לכיסוי הגירעו�
שהוא אחת מהמטרות המרכזיות של , הסיעות לבוחרי� בתקופות שבי� בחירות לבחירות

במקרי� קיצוניי� עלול . המימו� הממלכתי וכ� תלות מתמשכת של סיעות בנותני האשראי
 ". גירעו� כבד לסכ� את המש+ קיומה הכלכלי של סיעה

Ï ‡Â¯˜ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ Ô˙Â˘¯Ï ‰„ÈÓÚ‰˘ ÌÈ·‡˘Ó· ÔÂÎÒÈÁ·Â ÔÂÒÈ¯· ‚Â‰�Ï ˙ÂÚÈÒ
‰�È„Ó‰ ,Â˙ÈÏÎ˙Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ‰ ÔÙÂ‡· ‰Ï‡ ÌÈ·‡˘Ó· ˘Ó˙˘‰ÏÂ. 

 

  גו� הקשור לסיעה

, בי� מאוגד ובי� שאינו מואגד, חבר בני אד�"�כ" גו� הקשור לסיעה" לחוק המימו� מגדיר 1סעי� 
שלדעת מבקר המדינה יש לראותו , פעילות מפלגתית שוטפתהמשתת� בתעמולת הבחירות או ב

�, מטרותיו של חבר בני אד�: כזרוע של הסיעה בהתחשב בכל האיפיוני� הבאי� או מקצת
א+ למעט הסתדרות ; ייעוד רווחיו והמקורות לכיסוי הפסדיו, מנהליו וחבריו, זהות בעליו, פעולותיו

__________________ 

בונות הסיעות ורשימות המועמדי( לתקופת הבחירות לכנסת השמונה דוח על תוצאות ביקורת חש 5 
עשרה ודוח על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפי( של הסיעות בכנסת השבע העשרה לתקופה 

 ).2010פורס( בפברואר  (28.2.09 עד 1.1.09 ולתקופה 31.12.08 עד 1.1.08
 .35' בעמ, 5ראה לעיל הערה   6 
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ולות אשר לדעת מבקר המדינה ה� עשו שלא בחזקת עובדי� ואגודה שיתופית להתיישבות לעני� פע
א לחוק המימו� קובע כי הוצאות של גו� הקשור לסיעה ייחשבו כהוצאות 10סעי� ". זרוע של סיעה

עוד . יראו אות� כאילו התקבלו על ידי הסיעה עצמה, הסיעה וכי תרומות שקיבל גו� הקשור לסיעה
עה לא תיחשב כתרומה אסורה מתאגיד כהגדרתה קובע הסעי� כי תרומה שנתקבלה מגו� הקשור לסי

יש להחיל , לחוק זה כי בדומה לסיעה) ג(א�10 ו9נקבע בסעיפי� , בנוס�. לחוק המימו�) א(8בסעי� 
 . ג� על גו� הקשור לסיעה את החובה למסור חשבונותיו למבקר המדינה

אשר יש , מפלגתי�חו*גו� פעילות  על את המגבלות שבחוק המימו�בהוראות אלה החיל המחוקק 
הייתה הסיעה יכולה ליהנות מפירות , אלמלא כ�. בה כדי לתרו� ולקד� את ענייניה של סיעה

 �השימוש בתרומות שהתקבלו על ידי גו� הקשור לסיעה ואשר הינ� תרומות אסורות שאינ� בהתא
ו� ולהוציא הוצאות שמגבלת תקרת ההוצאות לא חלה עליה� ובכ+ להפר את עיקר, לחוק המימו�

 . השוויו� שהינו אחד מהיסודות העומדי� בבסיס החקיקה

 ציי� מבקר המדינה כי 7י שלנו לתקופה השוטפת הקודמת"כבר בביקורת חשבונותיה של הסיעה א
אשר , ) המטה�להל� " (המטה להצלת הע� והאר*"הסיעה נעזרת בפעולותיה בעמותה "...

 קיימת תשתית ראייתית לכ+ כי בי� המטה .מטרותיה ורעיונותיה האידיאולוגיי� ה� כשל הסיעה
לבי� הסיעה מתקיימי� קשרי� על פיה� מסתמ� לכאורה כי המטה הינו גו� הקשור לסיעה 

עד מועד סיו� אותה ביקורת לא נית� היה לקבוע בא� אכ� המדובר בגו� ". כמשמעו בחוק המימו�
 .יעה לבי� המטה ואת טיב�הקשור לסיעה ועובדי משרדי המשיכו לבדוק את אופי הקשרי� בי� הס

 ,זרוע של הסיעה ולפיכ+ גו� הקשור לסיעה מטה יש לראות בכי ,מתוק� סמכותי, י לקבועבבוא
 .ו של המטה בהתא� לחוק המימו� כמפורט להל� פעילותאפיוניי ושקללתי כמכלול את בחנתי

,  אשר מתבטאתמפלגתי לבי� הסיעה�מאפיי� ראשו� הינו קיומה של זיקה רעיונית בי� הגו� החו*
מצאתי כי מטרותיו של . במטרותיו של אותו גו� ובתוכ� המסרי� שמועברי� על ידו, על פי רוב

 . המטה חופפות למטרות הסיעה כפי שהוצגו במסמכי ההקמה שהוגשו לרש� המפלגות

הוא מידת הזיקה הארגונית שבי� , שיש לעמוד עליו, מפלגתי�מאפיי� שני של פעילות הגו� החו*
תקבע בהתחשב בפעולותיו של הגו� ארגונית הזיקה מידת ה. ובי� הסיעה הנהנית מעשייתוהגו� 
פעילות , עיצוב מסרי�, באמצעות תיאו� עמדותהסיעה ת בפעילות ו מעורבלרבות, מפלגתי�החו*

 . ייעוד רווחיו והמקורות לכיסוי הפסדיו; זהות חבריו ובעלי תפקידי� בו; ארגונית משותפת

כי האנשי� הקשורי� למטה ה� שהקימו את הסיעה ומשמשי� כבעלי תפקידי� הביקורת העלתה 
. בנוס� נמצא עירוב בי� פעילויות המטה לבי� פעילויות הסיעה וההוצאות בגי� פעילויות אלה. בה

והסיעה משתתפת בחלק מעלות , כ+ למשל המטה מוציא לאור עלו� ששמו זהה לש� הסיעה
שמש להפצת דעותיה והשקפותיה של הסיעה בי� בוחריה העלו� של המטה מ. הפקתו של העלו�

�כ+ שתוכ� , מבלי שנערכת הבחנה בי� פרסומי הסיעה לבי� פרסומי� אחרי� בעלו�, הפוטנציאלי
, כמוציא לאור של העלו� האמור, נמצא כי המטה, בנוס�. המסרי� של המטה זהה לזה של הסיעה

יו� לאתר את אתר הסיעה באינטרנט מוביל עוד הועלה כי כל ניס. עושה שימוש במשרדי הסיעה
 . לאתר האינטרנט של המטה כ+ שבפועל אתר האינטרנט של המטה משמש את הסיעה

א+ טענה כי היא עושה ככל , הסיעה הסכימה כי קיימת זהות אידיאולוגית בי� המטה לבי� הסיעה
 . עהשביכולתה על מנת לשמור על הפרדה בי� פעילויות המטה לבי� פעילויות הסי

 �אי� בטענה זו כדי לסתור את המסקנה המתבקשת נוכח התקיימות� של מאפייני� רבי� המעידי
 . על קיו� זיקה ארגונית ורעיונית בי� המטה לבי� הסיעה

__________________ 

 .21�22' מבע, 4ראה לעיל הערה   7 
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 ˜ÂÁ· Â˙ÂÚÓ˘ÓÎ ‰ÚÈÒÏ ¯Â˘˜‰ ÛÂ‚ Â�È‰ ‰ËÓ‰ ÂÊ È˙ËÏÁ‰ „ÚÂÓÓ ÈÎ Ú·Â˜ È�‡ ÍÎÈÙÏ
ÔÂÓÈÓ‰ .Ò�Î‰ ÏÎ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ÈÎ Ú·Â� ÂÊ ‰ÚÈ·˜Ó Â·˘ÁÈ ‰ËÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰Â ÂÈ˙Â

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰Â ˙ÂÒ�Î‰Î ,ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙ÂÏ·‚Ó‰ ÏÎ ‰ËÓ‰ ÏÚ ÂÏÂÁÈ
ÔÂÓÈÓ‰ ˜ÂÁ· ‰ÚÈÒ‰ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ Â˙¯Â˜È· ˙Á˙ Â„ÓÚÈ ÂÈ˙Â�Â·˘ÁÂ . ÌÚ

˙‡Ê ,¯‡Â˙ÓÎ ‰ËÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ È�ÈÈÙ‡Ó· ÌÈÈÂ�È˘ ÂÏÁ ÈÎ È�Ù· ‡·ÂÈ Ì‡ , ÔÁ·‡Â ·Â˘‡
‡˘Â�‰ ˙‡ ,È�Ù· ‡·ÂÈ˘ „ÂÚÈ˙ÏÂ ˙Ú ‰˙Â‡· ˙Â·ÈÒ�Ï Ì‡˙‰·. 

 

  השתתפות בהוצאות בחירות של רשימת בת

אשר , ) הרשימה�להל� " ( בראשות איציק בנישתי�כ� " רשימת ,על פי רישומי משרד הפני�
הייתה רשימת בת של סיעת הא� ,  בבחירות לרשות המקומית ערד2010התמודדה באפריל 

הודיעו למבקר המדינה במועד הביקורת על חשבונות הרשימה כי " קדימה"י נציג". קדימה"
 . בפועל אי� המדובר ברשימת בת וכי חוברת ההגשה נחתמה בטעות בידי בא כוח הסיעה

תוצאות הביקורת שנערכה היו כי הרשימה ניהלה את מערכת חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה 
 לחוק הרשויות 16בהגבלות שנקבעו בסעי" והכנסותיה לא עמדו , להנחיות מבקר המדינה

כי אי� המדובר ברשימת " קדימה"נוכח טענותיה של . �1993ג"התשנ, )מימו� בחירות(המקומיות 
,  כי הדוח בעניינה של הרשימה אינו חיובי8קבע מבקר המדינה, למרות הרישו� במשרד הפני�, בת

יות והרשימה לא הייתה זכאית ה. מבלי להכריע א� המדובר ברשימה מקומית או ברשימת בת
 .לא הושתה עליה סנקציה כספית בגי� דוח לא חיובי, למימו� מאוצר המדינה

לרשימה ס' של " קדימה" שילמה הסיעה 2011במהל' הביקורת בתקופה השוטפת נמצא כי ביוני 
 בעקבות חוות דעת של יועצה התשלו� נעשה. ח כתמיכה בהתמודדותה בבחירות" ש35,000

הרי , ביחס לכ' שאי� המדובר בסיעת בת ,בעברשל הסיעה ולפיה למרות עמדת הסיעה המשפטי 
כספי מימו� הרשימה לא קיבלה  ובמציאות שנוצרה לפיה במשרד הפני�נוכח המעמד הפורמאלי ש

 .כיסוי הוצאות הבחירותבדר' של  למת� סיוע לרשימהאי� מניעה , בחירות

 ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÎ ˙‡Ê· Ú·Â˜ È�‡"‰ÓÈ„˜ "ˆÂ‰·˙ÙËÂ˘‰ ‰ÙÂ˜˙· ‰ÓÈ˘¯‰ ˙Â‡ , „ÚÂÓ ¯Á‡Ï
 ¯·Óˆ„· ‰ÓÈ˘¯‰ Ï˘ ‰�ÈÈ�Ú· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù2010 , ˘È˘ ÍÎ· ˙ÎÓÂ˙

‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙· ˙ÓÈ˘¯ Ï‡Î ‰ÓÈ˘¯‰ Ï‡ ÒÁÈÈ˙‰Ï .ÍÎÈÙÏ , ÁÂ„‰ ‰ÈÙÏ ‰ÚÈ·˜· ˙Â‡¯Ï ˘È
„¯Ú ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ‰ÓÈ˘¯‰ Ï˘ ‰�ÈÈ�Ú· , ˙ÒÁÈÈ˙ÓÎ È·ÂÈÁ Â�È‡

˜ ˙ÚÈÒÏ ‰ÓˆÚ ‰ÓÈ„)Ì‡ ˙ÚÈÒ ‰˙ÂÈ‰· .( 

 

 

__________________ 

דוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והחשבונות שהשתתפו בבחירות לרשות המקומית ערד   8 
17�16' בעמ, )2010פורס� בדצמבר  (2010באפריל  . 
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 נושאי� בעלי היבטי� עקרוניי�

בדיקת חשבונותיה� של הסיעות העלתה מספר נושאי בעלי היבטי עקרוניי שמצאתי לנכו� 
 .לייחד את הדיבור עליה

 

 הוצאות בלתי תקינות החורגות מהגדרת החוק

.  מכספי המימו� הממלכתיחוק המימו� הגדיר את סוגי ההוצאות אשר סיעה רשאית להוציא
; הוצאות לתעמולה והסברה; הוצאות לארגו� פעולותיה של הסיעה: ההוצאות המותרות ה�

אי� לעשות שימוש במימו� , לפי חוק המימו�. והוצאות לקיו הקשר הארגוני והרעיוני ע הציבור
 .הממלכתי לביצוע הוצאות למטרות שאינ� עונות על הגדרה זו

 עד 1.3.09קורת החשבונות השוטפי של הסיעות בכנסת לתקופה השוטפת בדוח על תוצאות בי
' הוצאות' התייחס מבקר המדינה לדיווחי הסיעות על הוצאות החורגות מהגדרת המושג 31.12.109

בחוק המימו� והדגיש כי כספי המימו� הממלכתי ה כספי ציבור שניתנו למפלגות למטרה 
 תעמולה והסברה וקיו קשר ע הציבור כדי לאפשר את ,ממוקדת ומוגדרת לש ארגו� פעילות�

מלבד אי העמידה בלשו� החוק המשתקפת , לפיכ$. פעילות� במסגרת המשטר הדמוקרטי בישראל
הרי שקיי ג פסול ערכי בהוצאת הוצאות כאלה על חשבו� הקופה , בהוצאות החריגות כאמור

ו הוצאות של סיעות לנסיעות של נציגיה� בי� ההוצאות אליה� התייחס מבקר המדינה הי. הציבורית
תרומות לגופי או עמותות , חבילות מזו�, חלוקת מוצרי לקהלי מסוימי כגו� ילקוטי, ל"לחו

יצוי� . מת� מתנות לאירועי פרטיי ומימו� אירועי שוני כגו� ארוחות שעלות� מופרזת, שונות
, )דרכי תעמולה( לחוק הבחירות 8 כי הוצאות כאלה עשויות להיות אסורות א& לפי סעי&

 .1959*ט"התשי

ג בביקורת החשבונות של הסיעות בתקופה השוטפת הנוכחית נמצאו מקרי רבי בה דיווחו 
מימנה נסיעות ) ל"תע( כ$ למשל סיעה אחת .סיעות על הוצאות החורגות מהגדרת החוק כלהל�

מישראל הלומדי [י לצור$ הסדרת ענייני הסטודנט"ל של בעלי תפקידי בה "לחו
) הליכוד(סיעה אחת ; "ל"וטיפול במחויבויות הסיעה בגי� פעילותה הנ] באוניברסיטאות בירד�

ח " ש50,211*שילמה סכו ניכר בגי� ארוחה בביתו של יושב ראש הסיעה שעלותה הסתכמה ב
בור מתנות שילמו בע) ע"מד, הליכוד(שתי סיעות ; ח למוזמ�" ש418*דהיינו כ,  מוזמני120עבור 

שילמה הוצאות בגי� פרסו מודעת תודה לגור ) יחד*מרצ(סיעה אחת ; לאירועי פרטיי
פרסמה הודעות על מוקדי תעסוקה בש רשות מקומית ועל  )אגודת ישראל(סיעה אחת ; מסחרי

ולקבלת שירות של חתימת עור$ די� , העמדת סניפי הסיעה למכירות מוזלות של מצרכי שוני
 . אמורי להתייצב בלשכת הגיוסלאברכי ה

הסיעות טענו כי המדובר בהוצאות שהוצאו לשמירת הקשר ע ציבור הבוחרי שלה� ולטובתו או 
 . שהינ� קשורות לארגו� פעולותיה של הסיעה

 ÌÏÂ‡Â ÂÊ ‰ÈÈ‚ÂÒÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÂ„· ˜˜ÂÁÓ‰ Ï˘ Â·ÈÏ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò‰ ¯·Î ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó
Â ˙Â�˘Ï ‰Î „Ú ÔÂÎ�Ï ‰‡¯ ‡Ï ˜˜ÂÁÓ‰‡˘Â�· ‰˜È˜Á‰ ˙‡ Ô˜˙Ï . ‡Ï‡ ÈÏ ¯˙Â� ‡Ï ÍÎÈÙÏ

 ÈÏÎÏ Ì‡˙‰·Â ÌÂÈÎ ÔÂÓÈÓ‰ ˜ÂÁ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â¯„‚‰‰ ÈÙ ÏÚ ‡˘Â�· ÈÈ˙ÂÚÈ·˜ ˙‡ ÚÂ·˜Ï
È˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙Â�˘¯Ù‰. 

בבואנו לבחו� התאמתה . הקביעה הא הוצאה של סיעה אינה עומדת בהגדרת החוק הינה מורכבת
 . מטרתה וסבירותה,  על מאפייניה של ההוצאהעלינו לעמוד, של הוצאה להגדרת החוק

__________________ 

 . 12�15' בעמ, 4ראה לעיל הערה   9 
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במסגרת זו נית� לכלול כל פעולה של הסיעה . מאפיי� ראשו� נוגע לארגו� פעולותיה של הסיעה
עשויות להיכלל הוצאות , בי� היתר, לקדמה ולאפשר לה להגשי את מטרותיה, המיועדת לשמרה

 .בגי� שיתו& פעולה ע מפלגות אחרות

הוצאות הסיעה אפשר שיכללו פעולות שתכלית� . תעמולה והסברה של הסיעהמאפיי� שני נוגע ל
להניע בוחרי פוטנציאליי להצביע בעד הסיעה ופעולות לש הסברת יעדיה ומטרותיה של 

 . הסיעה

עימו על הסיעה " הציבור" מיהו *מאפיי� שלישי נוגע לנשוא התעמולה וההסברה של הסיעה 
עיקר הקשר ראוי . לפיו מיועדות פעולות ההסברה והתעמולה שלהלקיי קשר ארגוני ורעיוני וכ

נשאלת . אשר בבוא היו יבחרו את נציגי הסיעה לכנסת, שיהיה ע אזרחי המדינה בישראל
 . ל"ג ע גורמי בחו, בהתקיי נסיבות מיוחדות, השאלה א קשר כזה עשוי להיות

ישירה לאד או לקבוצת בני אד זאת " הטבה"מאפיי� רביעי נוגע למהות ההוצאה או פירותיה כ
 .מפעילות שנועדה לשמור על קשר ע הציבור או חלקו) או לעיתי בנוס&(להבדיל 

נוכח כל האמור יש למנות בגדר ההוצאות שאינ� עומדות בהגדרת החוק הוצאות בעבור תמיכה 
� השוויו� ויש שכ� אלה פוגעות בעקרו, וסיוע למגזרי מסוימי בהתא לאינטרסי של הסיעות

בה� משו עקיפת ההסדרי שנקבעו למת� תמיכה מכספי ציבור ופתח להשפעה לא ראויה על 
הוצאות מכספי אלה למת� תרומות והלוואות יש בה� כדי לפגוע במאמ/ הכללי ; ציבור הבוחרי

לקביעת אמות מידה המבטיחות חלוקה צודקת ושוויונית , למיסוד התמיכות מתקציבי ציבור
הענקת מתנות לאירועי פרטיי עלולה להעלות חשש ; ברת השקיפות והתקינות בתחו זהולהג

הוצאות על אירועי של סיעה או של בעלי ; להשפעה על אופ� ההצבעה של מקבלי המתנות
א ה� בנושאי אשר אינ , הוצאות בגי� פרסו מודעות; תפקידי בה א ה� מופרזות וראוותניות

ובייחוד כאלה שיש בה� כדי לקד את עניינ של גורמי , וטפת של הסיעותקשורי לפעילות� הש
 .מסחריי

על מנת לקבוע , ובי� היתר בהתא למאפייני שפורטו לעיל, כל הוצאה של סיעה תיבח� לגופה
 .הא מדובר בהוצאה כהגדרתה בחוק

תי תקינות בדוח זה ציינתי לגבי כל אחת מהסיעות הללו כי בהוצאותיה נמצאו הוצאות בל
 .החורגות מהגדרת החוק

 

✯ 
 

 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ È˙ÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰·10)„ ( ˙‡ ÂÏ‰È� ˙ÂÚÈÒ‰ Ì‡ ÚÂ·˜Ï ÈÏÚ ÔÂÓÈÓ‰ ˜ÂÁÏ
˙ÂÈÁ�‰Ï Ì‡˙‰· Ô‰Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ .ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ , ˙¯‚ÒÓ· ‡·‰Ï ÈÎ ˙‡Ê· ¯‰·ÂÓ

Á�ÂÓ‰ ˙¯„‚‰ ÏÚ ˙Â�ÂÚ Ô�È‡˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÚÂˆÈ·Ó Ú�ÓÈ‰Ï ˙ÂÚÈÒ‰ ÏÚ ‰È‰È ˙ÂÈÁ�‰‰ ÌÂ˘ÈÈ 
'˙Â‡ˆÂ‰ 'ÏÈÚÏ Â˘¯ÂÙ˘ ÈÙÎ ˜ÂÁ·˘ ; ÈÏ‡ ˙Â�ÙÏ ÌÈ‡˘¯ ‰Ï˘ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Â‡ ‰ÚÈÒ

 È·‚Ï ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜Ï ˙�Ó ÏÚ ˙Ú ÏÎ·˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ÌÈÂÒÓ ‚ÂÒ Â‡ ˙ÓÈÂÒÓ ‰‡ˆÂ‰ , ÈÙÎ
 ÛÈÚÒ· ˘¯ÂÙÓ· Ú·˜�˘11ÔÂÓÈÓ‰ ˜ÂÁÏ  . ‰È˙Â�Â·˘Á ˙Î¯ÚÓ ˙‡ Ï‰�˙ ‡Ï ¯˘‡ ‰ÚÈÒ

ÏÈÚÏ ‰‡·Â‰˘ È˙Â�˘¯ÙÂ ÈÈ˙ÂÈÁ�‰ ÈÙÏ ,˜ÈÈÈ·ÂÈÁ Â�È‡ ‰Ï˘ ÁÂ„‰˘ ‰È·‚Ï Ú· , ÏÎ ÏÚ
ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰. 
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 הוצאות של סיעות מחו� לישראל

הממומנות , הסברה וקשר ע הציבור, אני סבור כי עיקר פעולותיה של סיעה לתעמולה, כאמור
, צריכות להיות כלפי אזרחי מדינת ישראל שה הבוחרי הפוטנציאלי, מכספי הציבור בישראל

 . אלובתו$ מדינת ישר

 דולר בגי� 10,000כללה בחשבונותיה הוצאות בס$ של ) התקווה(בביקורת הועלה כי סיעה אחת 
כתבות ומפגשי ע , ל אשר אירגנה עבור ראש הסיעה ראיונות"פעילות חברת יחסי ציבור בחו

ח בגי� הדפסה " ש100,000*וכ� הוצאות בס$ של כ, גורמי פוליטיי מובילי בארצות הברית
הסיעה טענה כי באמצעות הפצת רעיונותיה בקרב יהודי . ל" חוברות לחו7,300*של כומשלוח 

, ל שהינ בעלי השפעה על השלטו� בישראל"ל וגיוס תמיכה מגורמי השלטו� בחו"וישראלי בחו
 . היא מגשימה את האידיאולוגיה של הסיעה ולפיכ$ ג משרתת את ציבור בוחריה

ח בגי� נסיעות למדינות " ש11,000* הוצאות בס$ של כיהכללה בחשבונות) ל"תע(סיעה אחרת 
ל "הסיעה טענה כי ההוצאות המיועדות להשתתפות בכנסי בחו, שונות של בעלי תפקידי בה

 . קשורות לפעילות הסיעה בכנסת ומקדמות את פעילותה הפוליטית, לצור$ קיו ישיבות ודיוני

ח בגי� נסיעה של " ש19,000*אות בס$ של ככללה בחשבונותיה הוצ) ישראל ביתנו(סיעה אחרת 
נציגיה לש ביקור גומלי� וחתימה על הסכ שיתו& פעולה ע מפלגת הליגה הצפונית של 

נציגי הסיעה הסבירו כי קיי ער$ מוס& לקשרי הסיעה ע מפלגה שהיא חלק מהשלטו� . איטליה
גה כזו מזדהה ברבי ע כשמפל"...באיטליה וכי הדבר תור לקשר של הסיעה ע בוחריה שכ� 

 ". יש לכ$ ער$ רב למפלגה בקרב בוחריה, ישראל ביתנו

¯‡Â˙ÓÎ , ÌÈ¯ÁÂ· ¯Â·Èˆ ÈÙÏÎ ‡˜ÂÂ„ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï ‰¯·Ò‰Â ‰ÏÂÓÚ˙Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰
‡Ï‡ ‰Ï ‰ˆÂÁÓ ÂÏÈÙ‡ Â‡ Ï‡¯˘È· ÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ,˙ÂÚÈÒ‰ È„È ÏÚ ÔÚË�˘ ÈÙÎ , ¯·Â„Ó

 ÈÓ¯Â‚ ÈÙÏÎ È˙¯·Ò‰ ÈÙÂ‡ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·ÂÁ· Ï‰˜ ˙Ú„ Â‡ ÔÂËÏ˘"Ï , Ì„˜Ï Â„ÚÂ�˘
Ô‰Ï˘ ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡‰Â ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ˙ÂÈ�È„Ó‰ Ô‰È˙Â¯ËÓ ˙‡ , ÔÂËÏ˘ ÈÓ¯Â‚ ÏÚ ÚÈÙ˘‰ÏÂ

Ï‡¯˘È· ÌÈ¯ÁÂ·‰ Ï‰˜ ÏÚÂ ı¯‡· . ·˘ÈÈ˙Ó ‰Ï‡ ÔÂ‚Î ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓ Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ˙Ï‡˘�
 Â˙ÈÏÎ˙Â ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯ËÓ ÌÚ-" ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÈÈË¯˜ÂÓ„ ÌÈÎÈÏ‰ Ï˘ Ì˙ÂÓÈÈ˜˙‰ ,Í¯„· 

‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂ‚¯‡ Ï˘ , ¯Â·Èˆ ÌÚ È�Â‚¯‡‰Â È�ÂÈÚ¯‰ ¯˘˜‰ ÌÂÈ˜Â ‰¯·Ò‰Â ‰ÏÂÓÚ˙
ÌÈ¯ÁÂ·‰"10 .˙È�Â¯˜Ú‰ ‰Ï‡˘Ï ¯·ÚÓ , Ô˙È� ‰È‰È ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ� ÌÈÈ˜˙‰·˘ ÁÈ�� Ì‡ Ì‚

È˙ÎÏÓÓ‰ ÔÂÓÈÓ‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ÂÊÎ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÈ˜Ï , ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ï˜˘Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È
˙Â‡ˆÂ‰ ÏÏÎ ÏÂÓ Ï‡ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙Â˘„˜ÂÓ‰ ÌÚ ¯˘˜ÏÂ ‰ÏÂÓÚ˙ÏÂ ‰¯·Ò‰Ï ‰ÚÈÒ Ï˘ ‰È

Ï‡¯˘È ÍÂ˙· ¯ÁÂ·‰ ,È˙ÎÏÓÓ‰ ÔÂÓÈÓ‰ Ô˙È� ‰Ó˘Ï ‰¯ËÓ‰ ÂÊ ÔÎ˘. 

ÂÁ· ˙ÂÚÈÒ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ È‚ÂÒ ÂÏÈ‡ ¯Â·Ú ÚÂ·˜ÏÂ Â˙Ú„ ˙˙Ï ˜˜ÂÁÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò È�‡" Ï
)ÏÏÎ· Ì‡ (È˙ÎÏÓÓ‰ ÔÂÓÈÓ· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È� Û˜È‰ ‰ÊÈ‡·Â. 

 

 רשויות המקומיות ולכנסת ניהול חשבונות בגי� מערכות הבחירות ל

  התקיימו בחירות לכנסת 2009 התקיימו בחירות לרשויות המקומיות ובפברואר 2008בנובמבר 

בהתא להנחיות כל ההכנסות וההוצאות בקשר למערכת בחירות יירשמו במערכת . 18*ה
עוד קובעות ההנחיות כי חשבונות הזכאי והחייבי שבמערכת . חשבונות לתקופת הבחירות

החשבונות לתקופת הבחירות יועברו למערכת החשבונות השוטפת של הסיעה כקבוצה מיוחדת 
וכי על הסיעה לסגור את חשבו� הבנק שיוחד למערכת הבחירות , בתו$ שנה מיו הבחירות

הוראות דומות מצויות בהנחיות מבקר . ולהעביר את יתרתו לחשבו� הבנק השוט& של הסיעה
__________________ 

 .26' בעמ, 5ראה לעיל הערה   10
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 בהקשר 2008*ח"התשס, )ניהול חשבונות) (ניהול בחירות(מקומיות הנחיות הרשויות ה, המדינה
 . לניהול מערכת חשבונות לתקופת הבחירות לרשויות המקומיות

לא העבירו את ) ל"מפד, ד"בל(בביקורת החשבונות השוטפי של הסיעות נמצא כי שתי סיעות 
 הנהלת למערכת תהבחירומערכות  של החשבונות הנהלת שבמערכת והזכאי החייבי חשבונות

 רישומי לבצע והמשיכ אלא, � תו$ התקופה שנקבעה בהנחיותשלה השוטפת החשבונות
שתי , זאת ועוד. ות מעבר לתקופה האמורה וזאת בניגוד להנחיותהאמור החשבונות במערכות

ולא העבירו את יתרת לחשבו� , הסיעות לא סגרו את חשבונות הבנק שיוחדו למערכות הבחירות
עוד הועלה בבדיקה כי במערכות החשבונות השוטפי של . ט& במועד שנקבע בהנחיותהבנק השו

 הסיעות היו יתרות זכות שמקור� במערכות הבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת שנרשמו בסכו
במקרי . שמות הזכאי והיתרה המגיעה לכל זכאי: כולל אחד ולסיעות לא היה מידע על הרכב�

 . לא היה בידיה� תיעוד לגבי אופ� הפירעו�, לזכאי נפרעושהסיעות טענו שחובות 

משרד מבקר המדינה העיר לסיעות מספר פעמי מאז תו מערכות הבחירות ה� בדבר הצור$ 
באופ� המאפשר לדעת מה יתרת חוב הסיעה לכל זכאי וה� בדבר , לרשו את חובותיה� לזכאי

 התחייבו בפני מבקר המדינה לערו$ בירור והסיעות, הצור$ להסדיר את נושא חובותיה� לזכאי
במהל$ התקופה השוטפת הנוכחית . מקי& ביחס ליתרות האמורות ולפעול להסדרת חובותיה�

כתוצאה מכ$ . בדקו שתי הסיעות את יתרות הזכאי בגי� מערכות הבחירות ועדכנו את סכומיה�
ח ואילו סיעת " ש857,766ל בתקופה השוטפת הוצאות נוספות בס$ כולל של "רשמה סיעת המפד

 .ח בגי� מערכות הבחירות" ש453,152ד רשמה הכנסה נוספת בס$ של "בל

המשמעות של רישו הוצאות או הכנסות כמתואר היא שהדיווחי הכספי שהגישו הסיעות הללו 
לא היו שלמי ולא שיקפו נכונה את מלוא , למבקר המדינה וחשבונותיה� לתקופת הבחירות

 . כנסותיה� לתקופות הבחירות האמורותהוצאותיה� או ה

ל בחשבונותיה "בעקבות הביקורת הוברר כי סכו ההוצאות הנוספות שרשמה המפד, בנוס&
כ$ שמערכת החשבונות של הסיעה לתקופה , בתקופה השוטפת הנוכחית עדיי� לא היה מדויק

קי שוני השוטפת לא הייתה מלאה ולא שיקפה את מלוא ההוצאות בגי� קבלת שירותי מספ
ד נמצא כי הסיעה רשמה הכנסה נוספת "בבדיקה שנערכה בסיעת בל. במהל$ מערכות הבחירות

 בגי� מחיקת יתרות זכאי מבלי שיש בידה אסמכתאות או תיעוד כלשהו אשר בהתבסס עליה
כ$ שלא נית� בדרכי ביקורת מקובלות לקבוע כי , וללא מת� הסבר הול, נמחקו היתרות האמורות

 .י במערכת החשבונות של הסיעה לתקופה השוטפת היו שלמי ומהימניהרישומ

המשיכו הסיעות לנהל את החשבונות בהקשר למערכות הבחירות בחשבונותיה� , במקביל
וללא , מבלי לייחס או לשיי$ פעולות אלה ליתרות הזכאי בגי� מערכות הבחירות, השוטפי

כ$ שלא נית� , י בגי� בחירות כנדרש בהנחיותהקפדה על מת� גילוי מפורט ביחס ליתרות הזכא
 .לקבוע בבירור הא ובאיזה אופ� שילמו הסיעות את חובותיה� לכל זכאי 

 ÈÂÏÈÓ ÏÚ ˙Â„ÈÙ˜Ó Ô�È‡ ¯˘‡ ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÂÊ ‰�È˜˙ ‡Ï ˙ÂÏ‰�˙‰ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ È�‡
˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÔÈ‚· ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÂ‰È�Ï ¯˘‡· ˙ÂÈÁ�‰‰ .ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ ÌÈ

˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ÔÈ‚· Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰Â Ô‰È˙ÂÒ�Î‰ ˙‡ ‰�ÂÎ� ÌÈÙ˜˘Ó Ì�È‡ Ô‰Ï˘ , ÔÎÏÂ
 ÛÈÚÒ ÈÙÏ È˙ÂÎÓÒ Û˜Â˙·10)„)(1 ( ‰ÙÂ˜˙Ï ˙ÂÁÂ„‰ ÈÎ ˙‡Ê· Ú·Â˜ È�‡ ÔÂÓÈÓ‰ ˜ÂÁÏ
„ÙÓ ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰"Ï·Â Ï"ÌÈÈ·ÂÈÁ Ì�È‡ „. 

Ô‰È˙ÂÒ�Î‰ ˙Â¯Â˜ÓÏ ¯˘‡· ˙Â�Â˘ ˙ÂÏ·‚Ó ˙ÂÚÈÒ‰ ÏÚ ÏÈËÓ ÔÂÓÈÓ‰ ˜ÂÁ , ‰·Â‚Ï
˙¯˙ÂÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙¯˜˙Ï ÒÁÈ·Â ˙ÂÏ·˜Ó Ô‰˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ , ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‰Ó‚Ó ÍÂ˙Ó ˙‡ÊÂ

˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ Ô˙ÂÏ‰�˙‰· ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú . ˙ÂÈÁ�‰‰
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˜ÂÁ‰ ˙ÂÏ·‚Ó· ‰„ÈÓÚ ÍÂ˙ ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ Ô‰È˙Â�Â·˘Á ÏÂ‰È� ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Â„ÚÂ� .

‡Ï ˙ÂÈÁ�‰‰ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ¯„Ú‰·˜ÂÁ‰ ˙ÈÏÎ˙ ˙Ó˘‚‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ‰È‰È Ô˙È�  . 
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˙ÂÈÁ�‰Ï Ì‡˙‰· Ô‰È˙Â�Â·˘Á ÏÂ‰È� ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÚÈÒ‰ ÏÎÏ ˙‡Ê· ‡¯Â˜ È�‡ ÍÎÈÙÏ ,
ÌÈÏ·Â˜Ó ÌÈ‡�Â·˘Á ˙Â�Â¯˜ÚÏ Ì‡˙‰· ,˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ˙¯ÈÓ˘ ÍÂ˙Â È�Î„ÚÂ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· . 

 

 בחירות מקדימותרישו� הוצאות בגי� 

קר המדינה בבקשה לפצל את הוצאות הבחירות פנתה סיעת הליכוד למב, 2009 במהל$ שנת
מבקר המדינה דחה את הבקשה והודיע לכל . המקדימות כ$ שיפרסו על פני שתי שנות כספי

, סיעות הכנסת כי מבלי לקבוע מסמרות בשאלה א מדובר בהוצאות בחירות או בהוצאות שוטפות
 .פי של אותה שנה בה נוצרועל הסיעה לרשו את כל ההוצאות בגי� בחירות מקדימות בדוח הכס

, הועלה כי למרות ההודעה האמורה) העבודה(בביקורת החשבונות השוטפי של אחת הסיעות 
הסיעה לא רשמה את כל הוצאותיה בגי� הבחירות המקדימות ליושב ראש הסיעה כהוצאות 

אלא רשמה חלק מההוצאות כהוצאות שוטפות ואת , שוטפות של התקופה השוטפת הנוכחית
 . ה כהוצאות נדחות לתקופה של ארבע שניהיתר

 ˙Â¯ÈÁ· ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂ˘¯Ï Ô˙È� ‡Ï ‰ÈÙÏÂ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÚÈ·˜ ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡
˙ÂÁ„� ˙Â‡ˆÂ‰Î ˙ÂÓÈ„˜Ó , ÔÂ·˘Á· ÂÁ˜ÏÈÈ ˙ÂÓÈ„˜Ó ˙Â¯ÈÁ· ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎ ÔÎ ÏÚÂ

ÂÁ‰ ÈÙÏ ˙¯˙ÂÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙¯˜˙ ¯„‚· Ô‰ ‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ì‡‰ ‰�ÈÁ·‰ ÔÈÈ�ÚÏ˜. 

 

 

 לחוק המימו�) ד(10סיעות שעמדו בדרישות סעי� 

לחוק המימו� קובע כי מבקר המדינה יציי� בדוח על תוצאות ביקורת החשבונות של ) ד(10סעי& 
הסיעות בתקופה השוטפת א כל סיעה ניהלה מערכת חשבונות בהתא להנחיות וא הוצאותיה 

.  לחוק המימו�8 ובסעי& 7ורי בסעי& והכנסותיה של כל סיעה באותה שנה היו בגבולות האמ
 .ייקבע כי הדוח על חשבונותיה אינו חיובי, סיעה אשר לא עמדה בדרישות אלה

15  מהסיעות שהגישו למשרדי את חשבונותיה� ניהלו בתקופה השוטפת מערכת חשבונות בהתא
,  המימו� לחוק7הוצאותיה� בתקופה זו היו בגבולות האמורי בסעי& , להנחיות מבקר המדינה

לפיכ$ הדוח על .  לחוק המימו� לעניי� קבלת תרומות8והכנסותיה� היו בגבולות האמורי בסעי& 
תוצאות ביקורת חשבונותיה של כל אחת מה� לתקופה השוטפת קובע כי הסיעה עמדה בדרישות 

 . לחוק) ד(10סעי& 

ישראל ; ש"חד; וההתקו; ל"תע; העצמאות; הליכוד; אגודת ישראל; דגל התורה: סיעות אלה ה�
 .תקומה; ס"ש; האיחוד הערבי; קדימה; יחד*מרצ; העבודה; ע"מד; ביתנו

 : ואלו ה� הסיעות.  סיעות מבי� הסיעות האמורות נמצאו הוצאות בלתי תקינות5בהוצאותיה� של 

 .יחד*מרצ; ע"מד; ל"תע; הליכוד; אגודת ישראל

 .פרטי על סיעות אלה ראו להל�
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Â ·Â˘Ï ÔÂÎ�Ï ‡ˆÂÓ È�‡ Ô‰È˙Â�Â·˘Á ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÏÚÂÈ Ì‡ ‡·‰Ï ÈÎ ˘È‚„‰Ï
˜ÂÁ‰ ˙¯„‚‰Ó ˙Â‚¯ÂÁ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Â‡ÈˆÂ‰ ÈÎ ˙ÂÚÈÒ Ï˘ , ÈÙÎÂ ÈÈ˙ÂÈÁ�‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘

‰Ê ÁÂ„· ˘¯ÂÙ˘ ,È·ÂÈÁ Â�È‡ Ô�ÈÈ�Ú· ÁÂ„‰ ÈÎ Ú·˜ÈÈ ,ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ. 

 

 

 סיעות שהדוח עליה� אינו חיובי

; י שלנו"א; ד"בל: ואלו ה�,  שלוש סיעות אינו חיוביאני קובע כי הדוח על חשבונותיה� של
 .ראו להל�, פרטי על סיעות אלה. ל"מפד

 

 

 דיווח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות

מהות , מספר המנדטי שהיו לה� בתקופה השוטפת, להל� נתוני כספיי על כל אחת מהסיעות
בתוק& סמכותי לפי , מלצתי לנקוטעיקרי הממצאי לגבי הסיעות והסנקציה שה, הדוח שקיבלו

 .כלפי הסיעות לה� נית� דוח שאינו חיובי, חוק המימו�

 

  דגל התורה�אגודת החרדי� 

על פי הדוח הכספי שלה . לסיעה היו בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת שני חברי כנסת
 11תיח ממימו� ממלכ" ש2,737,315מה� , ח" ש3,064,612*הסתכמו הכנסותיה בתקופה זו ב

 163,234הסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של . ח" ש2,901,378*והוצאותיה ב
 . ח" ש1,133,474 היה 31.12.11*העוד& הנצבר ב. ח"ש

 . הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינה

 . לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש7,508,064תקרת ההוצאות הייתה 
 . לחוק המימו�

 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ ( ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰. 

 

__________________ 

קיבלה הסיעה , בנוס�. המימו� הממלכתיח מכספי " ש2,346,270הסיעה הייתה זכאית לקבל ס� של   11 
יהדות התורה והשבת כחלק %ח מכספי המימו� הממלכתי של סיעת אגודת ישראל" ש391,045ס� של 

 . מהסדר על פעילות משותפת מוכרת
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  יהדות התורה והשבת�אגודת ישראל 

על פי הדוח הכספי של . לושה חברי כנסתלסיעה היו בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת ש
 12ח ממימו� ממלכתי" ש2,737,315מה� , ח" ש3,046,809*הסיעה הסתכמו הכנסותיה בתקופה זו ב

 188,176הסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של . ח" ש2,858,633*והוצאותיה ב
 . ח" ש233,757 היה 31.12.11*הגירעו� הנצבר ב. ח"ש

 . תקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה ב

 . לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש7,508,064תקרת ההוצאות הייתה 
 . לחוק המימו�

ח בגי� " ש5,364תיה הוצאות בס$ בביקורת חשבונות הסיעה הועלה כי הסיעה כללה בחשבונו
על העמדת סניפי הסיעה למכירות מוזלות , פרסו מודעות על מוקדי תעסוקה בש רשות מקומית

לאברכי שתורת , של מצרכי ועל קבלת שירות של חתימת עור$ די� במשרדי הסיעה באשדוד
ות תעמולה לטענת הסיעה המדובר בפעול. ואשר אמורי להתייצב בלשכת הגיוס, אמונת

שכ� הוצאות אלה אינ� עולות , אי� בידי לקבל טענה זו. והסברה לגיטימיות בקרב ציבור בוחריה
 .ולא לש כ$ נועדו כספי המימו� הממלכתי, בקנה אחד ע הגדרת הוצאות שבחוק

 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ ( Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ ,Î Ì‡˜ÂÁ‰ ˙¯„‚‰Ó ˙Â‚¯ÂÁ‰ ˙Â�È˜˙ È˙Ï· ˙Â‡ˆÂ‰ Â‡ˆÓ� È. 

 

 ד " בל�מוע אלווטני אלדימוקרטי 'אלתג

על פי הדוח הכספי של . לסיעה היו בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת שלושה חברי כנסת
, ח ממימו� ממלכתי" ש3,128,360מה� , ח" ש3,584,591*הסיעה הסתכמו הכנסותיה בתקופה זו ב

כ$ , 13ח" ש421,185רשמה הסיעה הכנסות אחרות בס$ של , בנוס&. ח" ש3,432,925*בוהוצאותיה 
 31.12.11*הגירעו� הנצבר ב. ח" ש572,851שהסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של 

 .ח" ש144,187היה 

הדבר . הסיעה לא ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינה
 453,152בעיקר בכ$ שהסיעה מחקה יתרות זכאי שמקור� במערכות בחירות בס$ של התבטא 

, ללא תיעוד תומ$ ואסמכתאות וללא מת� הסבר הול" שינוי שיטה חשבונאית"בנימוק של , ח"ש
כ$ שלא נית� בדרכי ביקורת מקובלות לקבוע כי הרישומי האמורי בתקופה השוטפת היו 

גרה את חשבונות הבנקי ששימשו אותה במערכות הבחירות הסיעה לא ס; שלמי ומהימני
הסיעה לא העבירה למערכת החשבונות השוטפת את חשבונות ; לרשויות המקומיות ולכנסת

 . הזכאי והחייבי שבמערכות החשבונות של מערכות הבחירות כנדרש

 . לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש7,508,064ה תקרת ההוצאות היית
 .לחוק המימו�

__________________ 

מתוכ� העבירה הסיעה . ח מכספי המימו� הממלכתי" ש3,128,360הסיעה הייתה זכאית לקבל ס� של   12 
דגל התורה $ספי המימו� הממלכתי לה� הייתה זכאית לסיעת אגודת החרדי�ח מכ" ש391,045ס� של 

 . כחלק מהסדר על פעילות משותפת מוכרת
ח " ש453,152הסיעה רשמה הכנסות אחרות ממחיקת יתרות זכות בגי� מערכות בחירות בס� של   13 

 .ח" ש31,967בניכוי הוצאות אחרות בגי� בחירות בס� של 
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È·ÂÈÁ Â�È‡ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏ. 

בהתחשב באופי החריגה ובמידתה ולאחר ששקלתי בי� היתר את הסברי נציגי הסיעה אני ממלי/ 
ח " ש80,000ל מהסיעה סכו של לשלו, לחוק המימו�) 3)(ה(10בתוק& סמכותי לפי סעי& 

 .ח" ש802,020* מסכו השלילה המירבי הקבוע בחוק שמסתכ ב10%*המהווי כ

 

 אר� ישראל שלנו

על פי הדוח הכספי של . לסיעה היה בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת חבר כנסת אחד
, ימו� ממלכתיח ממ" ש1,564,180מה� , ח" ש1,681,072*הסיעה הסתכמו הכנסותיה בתקופה זו ב

 112,978הסיעה סיימה את התקופה השוטפת בגירעו� בס$ של . ח" ש1,794,050*והוצאותיה ב
 . ח" ש312,107 היה 31.12.11*הגירעו� הנצבר ב. ח"ש

 אשר יש לה )  המטה*להל� " (המטה להצלת הע והאר/"הסיעה מקיימת קשרי ע עמותה בש
בכ$ שמקימי המטה הפכו לימי למייסדי ,  בי� היתר,המתבטאת, זיקה ארגונית ורעיונית לסיעה
ובכ$ שמטרות המטה זהות למטרות הסיעה המפורטות במסמכי , הסיעה ולבעלי תפקידי בה

הסיעה משתתפת בעלות הוצאתו לאור של עלו� על ידי , בנוס&. ההקמה שהוגשו לרש המפלגות
יה והשקפותיה של הסיעה בי� העלו� של המטה משמש להפצת דעות. המטה וערבה לחובות בגינו

. מבלי שנערכת הבחנה בי� פרסומי הסיעה לבי� פרסומי אחרי בעלו�, בוחריה הפוטנציאלי
עוד נמצא כי כל . המטה כמוציא לאור של העלו� האמור עושה שימוש במשרדי הסיעה, זאת ועוד

פועל אתר ניסיו� לאתר את אתר הסיעה באינטרנט מוביל לאתר האינטרנט של המטה כ$ שב
לאחר בחינת התיעוד המתייחס לפעולות שני הגופי . האינטרנט של המטה משמש את הסיעה

, לפיכ$. כהגדרתו בחוק המימו�" גו& הקשור לסיעה"האמורי מצאתי לנכו� לקבוע כי המטה הינו 
על כל , החל ממועד החלטתי זו יחשבו הוצאותיו והכנסותיו של המטה כהכנסות והוצאות הסיעה

, א יובא בפני כי חלו שינויי במאפייני פעילותו של המטה כמתואר, ע זאת. תמע מכ$המש
 .בהתא לנסיבות באותה עת ולתיעוד שיובא בפני, אשוב ואבח� את הנושא

הדבר . הסיעה לא ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינה
כלל את מלוא הוצאותיה ועל כ� לא שיק& נכונה את התבטא בכ$ שהדוח הכספי של הסיעה לא 

הסיעה לא ניהלה תיק כנסי ולא הקפידה על שמירת ; מצבה הכספי של הסיעה לתקופה השוטפת
תשע הוצאות של , בנוס&. אסמכתאות בקשר לשירותי שקיבלה ולפרסומי שהוזמנו על ידה

ה בספרי הנהלת החשבונות ח לא נרשמו בי� הוצאותי" ש65,000*הסיעה בסכו מצטבר של כ
 .2011אלא רק בשנת , שלה בתקופה השוטפת הקודמת

 . לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש7,508,064תקרת ההוצאות הייתה 
 . לחוק המימו�

È‡ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÈ·ÂÈÁ Â�. 

בהתחשב באופי החריגה ובמידתה ולאחר ששקלתי בי� היתר את הסברי נציגי הסיעה אני ממלי/ 
ח " ש40,000לשלול מהסיעה סכו של , לחוק המימו�) 3)(ה(10בתוק& סמכותי לפי סעי& 

 .ח" ש401,010* מסכו השלילה המירבי הקבוע בחוק שמסתכ ב10%*המהווי כ

 



24 

 חדשהל ה" מפד�הבית היהודי 

על פי הדוח הכספי שלה . לסיעה היו בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת שלושה חברי כנסת
, ח ממימו� ממלכתי" ש3,128,360מה� , ח" ש3,497,593*הסתכמו הכנסותיה בתקופה השוטפת ב

 כ$ 14ח" ש13,069,422היו לסיעה הכנסות אחרות בס$ של , בנוס&. ח" ש1,812,974*והוצאותיה ב
 הגירעו� הנצבר . ח" ש14,754,041יימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של שהסיעה ס

 . ח" ש17,445,475 היה 31.12.11*ב

הסתכמו הוצאותיה לתקופה , ח" ש35,760לאחר הוספת הוצאות שלא נכללו בדוח הכספי בס$ של 
ח והגירעו� " ש14,718,281*העוד& לתקופה השוטפת הסתכ ב, ח" ש1,848,734*השוטפת ב

 .ח" ש17,481,235 היה 31.12.11*נצבר לה

. הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה שלא בהתא להנחיות מבקר המדינה
הדבר התבטא בעיקר בכ$ שהסיעה כללה בחשבונותיה לתקופה השוטפת הוצאות נוספות בגי� 

הבחירות לכנסת ח ובגי� " ש400,548 בס$ של 2008הבחירות המוניציפאליות שנערכו בנובמבר 
כ$ שמערכת , ואשר לאחר הביקורת הסתבר שסכומ� אינו מדויק, ח" ש457,218 בס$ של 18*ה

החשבונות של הסיעה לא הייתה שלמה ולא שיקפה נכונה את מלוא הוצאותיה של הסיעה בגי� 
הסיעה לא סגרה במועד את חשבונות ; 18*הבחירות לרשויות המקומיות והבחירות לכנסת ה

הסיעה לא העבירה את ; שימשו אותה במערכות הבחירות לרשויות המקומיות ולכנסתהבנקי ש
חשבונות הזכאי והחייבי שבמערכות החשבונות של מערכות הבחירות והמשיכה לבצע בה� 

הסיעה רשמה בחשבונותיה השוטפי את יתרות הזכות שמקור� במערכות הבחירות ; רישומי
הסיעה לא שמרה אסמכתאות לחלק מההוצאות ;  על הרכב�ולא היה לה מידע, בסכו כולל אחד

 ; שהוציאה בתקופות הבחירות

 .  לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש7,508,064תקרת ההוצאות הייתה 
 . לחוק המימו�

 Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÈ·ÂÈÁ Â�È‡ ‰ÚÈÒ‰. 

בהתחשב באופי החריגה ובמידתה ולאחר ששקלתי בי� היתר את הסברי נציגי הסיעה אני ממלי/ 
ח " ש80,000לשלול מהסיעה סכו של , לחוק המימו�) 3)(ה(10בתוק& סמכותי לפי סעי& 

 .ח" ש802,020* מסכו השלילה המירבי הקבוע בחוק שמסתכ ב10%*המהווי כ

 

✯ 
 

 כי הוצאותיה של הסיעה לאותה 15לתקופה השוטפת הקודמת קבע מבקר המדינהבדוח ביחס 
א$ ציי� כי נושא זה ייבח� שוב בתקופה ,  לחוק המימו�7תקופה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 שעל פי 2009בהתא לדוח האמור הוצאותיה השוטפות של הסיעה בשנת . השוטפת הנוכחית
כללו הפרשה להוצאות בגי� ניתוק יחסי עובד , ח" ש14,836,876*הדוח הכספי שלה הסתכמו ב

הסיעה ערערה על פסיקת . ח כתוצאה מפסיקת בית הדי� לעבודה" ש10,836,683מעביד בס$ של 

__________________ 

, מעביד בעקבות הסכ� פשרה שהושג� מהקטנת הפרשה בגי� ניתוק יחסי עובדהכנסות אלה נובעות  14 
אשר נפרעו בדר� של העברת זכויות הסיעה בנכסי� ובגי� חוב , וממחיקת הפרשה בגי� חובות לספקי�

 .למס הכנסה שנרש� ביתר בטעות

 .22' בעמ, 4ראה לעיל הערה   15
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נחת הסכ פשרה המבטל את , במהל$ התקופה השוטפת הנוכחית, 2011בית הדי� ובדצמבר 
כתוצאה מכ$ הוקטנה ההפרשה . דח בלב" ש2,700,00פסק הדי� ומחייב את הסיעה לשל ס$ של 

לאור . ח" ש2,700,000 והועמדה בהתאמה על ס$ של 31/12/2011*האמורה בדוחות הכספיי ל
*1/3/2009האמור ובהתחשב בנסיבות המיוחדות אני קובע כי הוצאות הסיעה לתקופה 

 . לחוק המימו�7 היו בגבולות האמורי בסעי& 31/12/2010

 

 ברלית תנועה לאומית לי� ליכודה

על פי הדוח הכספי שלה .  חברי כנסת27לסיעה היו בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת 
, ח ממימו� ממלכתי" ש21,898,519מה� , ח" ש30,641,059*הסתכמו הכנסותיה בתקופה זו ב

 15,559,632הסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של . ח" ש15,081,427*והוצאותיה ב
 . ח" ש13,298,369 היה 31.12.11*נצבר של הסיעה בהגירעו� ה. ח"ש

 . הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינה

 . לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש35,037,632תקרת ההוצאות הייתה 
 . ק המימו�לחו

בביקורת חשבונות הסיעה הועלה כי הסיעה כללה בחשבונותיה הוצאות בגי� ארוחת ערב בביתו 
. ח למוזמ�" ש418*דהיינו כ,  מוזמני120ח עבור " ש50,211*של יושב ראש הסיעה בס$ של כ

. ארגונית מובהקת אשר חיונית ליציבות הקואליציה*הסיעה טענה כי המדובר בפעילות פוליטית
י� לי אלא לחזור על הערת מבקר המדינה בעבר כי יש לנהוג בריסו� ובחסכנות בכספי המימו� א

 .הממלכתי

, ח בגי� מתנות לאירועי פרטיי" ש8,600כללה הסיעה בחשבונותיה הוצאות בס$ של , בנוס&
נשיאתה בעלות המתנות נעשית מתוק& השתתפות של  לטענת הסיעה. שאינ אירועי של הסיעה

הענקת מתנות מעוררת חשש , איני יכול לקבל טענה זו.  תפקידי בסיעה באירועי אלהבעלי
 .להשפעה לא ראויה ועל כ� אי� לעשות שימוש כאמור בכספי המימו� הממלכתי

 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ ( Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ ,˜˙ È˙Ï· ˙Â‡ˆÂ‰ Â‡ˆÓ� ÈÎ Ì‡˜ÂÁ‰ ˙¯„‚‰Ó ˙Â‚¯ÂÁ‰ ˙Â�È . 

 

 העצמאות 

כתוצאה מפרישת חמישה חברי כנסת , במהל$ התקופה השוטפת, 2011הסיעה הוקמה בפברואר 
 2,846,655*על פי הדוח הכספי שלה הסתכמו הכנסותיה בתקופה השוטפת ב. ממפלגת העבודה

הסיעה . ח" ש1,756,760*והוצאותיה ב, 16ח ממימו� ממלכתי" ש2,523,675מה� ס$ של , ח"ש
 . ח" ש1,089,895סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של 

 . הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינה

 . לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

__________________ 

לפי הסכ� שנער� בי
 סיעת . ח" ש4,326,300 הסיעה הייתה זכאית לקבלת מימו
 ממלכתי בס� של  16 
העצמאות לבי
 מפלגת העבודה בעקבות פרישת חמישה חברי כנסת ממפלגת העבודה העבירה סיעת 

לפיכ� סכו� המימו
 הממלכתי נטו כנזכר בדוח . ח" ש1,802,625העצמאות למפלגת העבודה ס� של 
 .ח" ש2,523,675הכספי של הסיעה הינו 
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 7האמורי בסעי& הוצאותיה השוטפות היו בגבולות . ח" ש6,900,432תקרת ההוצאות הייתה 
 .לחוק המימו�

 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ ( ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰. 

 

 )ל"תע(התנועה הערבית להתחדשות 

על פי הדוח הכספי שלה . לסיעה היה בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת חבר כנסת אחד
, ח ממימו� ממלכתי" ש1,568,690מה� , ח" ש1,642,567*הסתכמו הכנסותיה בתקופה השוטפת ב

 499,118הסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של . ח" ש1,143,449*והוצאותיה ב
 . ח" ש890,536 היה 31.12.11*העוד& הנצבר של הסיעה ב. ח"ש

 . הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינה

 . לחוק המימו�8סות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& הכנ

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש7,508,064תקרת ההוצאות הייתה 
 .לחוק המימו�

בביקורת חשבונות הסיעה הועלה כי הסיעה כללה בחשבונותיה הוצאות בגי� נסיעות למדינות 
נה כי הוצאות אלו מיועדות לעזרה לסטודנטי הלומדי הסיעה טע. שונות ואגרות מעבר לירד�

ל לצור$ קיו ישיבות ודיוני הקשורי לפעילות "בירד� וחלק� מיועד להשתתפות בכנסי בחו
עוד הסבירה הסיעה כי ההוצאות שולמו טר פרסו . הסיעה בכנסת וקידו פעילות פוליטית

 הדוח האמור לא מומנו נסיעות כאלההערת מבקר המדינה לסיעה בדוח הקוד וכי מאז פרסו .
המדובר בהוצאה שלכאורה יש בה , לגבי הוצאות הנוגעות לעזרה לסטודנטי הלומדי בירד�

משו הטבה לציבור ספציפי ואי� לי אלא לחזור על הערת מבקר המדינה בעבר לפיה הוצאות מעי� 
 . אלו אינ� תקינות

 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ (ÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ Í
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ ,˜ÂÁ‰ ˙¯„‚‰Ó ˙Â‚¯ÂÁ‰ ˙Â�È˜˙ È˙Ï· ˙Â‡ˆÂ‰ Â‡ˆÓ� ÈÎ Ì‡ . 

 

  מפלגה ציונית לאומית �התקווה 

על פי הדוח הכספי שלה . לסיעה היה בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת חבר כנסת אחד
, ח ממימו� ממלכתי" ש1,564,180ה� מ, ח" ש1,655,913*הסתכמו הכנסותיה בתקופה השוטפת ב

. ח" ש862,418הסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של . ח" ש793,495*והוצאותיה ב
 . ח" ש1,489,952 היה 31.12.11*העוד& הנצבר של הסיעה ב

 .הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינה

 . לחוק המימו�8ולות האמורי בסעי& הכנסות הסיעה היו בגב

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש7,508,064תקרת ההוצאות הייתה 
 . לחוק המימו�
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 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ ( ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ . 

 

מפלגה הקומוניסטית הישראלית ה(וויו� לשדמוקרטית לשלו� וה חזית ה�ש "חד

 )וחוגי ציבור יהודי� וערבי�

על פי הדוח הכספי שלה . לסיעה היו בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת ארבעה חברי כנסת
, ח ממימו� ממלכתי" ש3,910,450מה� , ח" ש4,784,654*הסתכמו הכנסותיה בתקופה זו ב

 כ$ 17ח" ש309,230נסות אחרות בס$ של היו לסיעה הכ, בנוס&. ח" ש4,127,936*והוצאותיה ב
הגירעו� הנצבר של הסיעה . ח" ש965,948שהסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של 

 . ח" ש165,236 היה 31.12.11*ב

, ח" ש5,247,060*לאחר מיו� מחדש של הכנסות והוצאות הסיעה הסתכמו הכנסות הסיעה ב
 . ח" ש4,281,112*והוצאותיה ב

 .ה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהל

 .  לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש7,508,064תקרת ההוצאות הייתה 
 . לחוק המימו�

 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ (ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ 
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰. 

 

 ישראל ביתנו 

על פי הדוח הכספי שלה .  חברי כנסת15לסיעה היו בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת 
, ח ממימו� ממלכתי" ש12,513,440מה� , ח" ש13,302,525*הסתכמו הכנסותיה בתקופה זו ב

ח כ$ " ש452,692צאות אחרות בס$ של היו לסיעה הו, בנוס&. ח" ש8,523,633*והוצאותיה ב
 העוד& הנצבר . ח" ש4,326,200שהסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של 

 . ח" ש2,425,365 היה 31.12.11*ב

 .הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינה

 .מו� לחוק המי8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש20,021,504תקרת ההוצאות הייתה 
 . לחוק המימו�

 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ ( ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰. 

 

__________________ 

 .ובעות ממחיקת יתרות בעקבות הסכ� פשרה שהושג ע� עיריית שפרע� ועמידרהכנסות אלה נ  17 
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  המפלגה הדמוקרטית הערבית�ע "מד

על פי הדוח הכספי שלה . טפת חבר כנסת אחדלסיעה היה בכנסת השמונה עשרה בתקופה השו
, ח ממימו� ממלכתי" ש1,564,180מה� , ח" ש1,638,696*הסתכמו הכנסותיה בתקופה זו ב

 152,963הסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של . ח" ש1,485,733*והוצאותיה ב
 . ח" ש485,293 היה 31.12.11*הגירעו� הנצבר ב. ח"ש

 .פה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה בתקו

 . לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש7,508,064תקרת ההוצאות הייתה 
 .לחוק המימו�

וצאות בגי� מתנות לחתונות בס$ בביקורת חשבונות הסיעה הועלה כי הסיעה כללה בחשבונותיה ה
הסיעה הסבירה כי הוצאות אלו שולמו טר פרסו הערת מבקר המדינה לסיעה . ח" ש15,800של 

אי� לי אלא לחזור על הערת . בדוח הקוד וכי מאז פרסו הדוח האמור הופסק מימו� מתנות אלה
ועל , שפעה לא ראויהמבקר המדינה בעבר לפיה הענקת תשורות ומתנות אישיות מעוררת חשש לה

 . כ� אי� לעשות שימוש כאמור בכספי המימו� הממלכתי

 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ ( ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ ˙Â�Â·˘Á‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ ,˜ÂÁ‰ ˙¯„‚‰Ó ˙Â‚¯ÂÁ‰ ˙Â�È˜˙ È˙Ï· ˙Â‡ˆÂ‰ Â‡ˆÓ� ÈÎ Ì‡ . 

 

 מפלגת העבודה הישראלית

 2011בפברואר .  חברי כנסת13, בתחילת התקופה השוטפת, הלסיעה היו בכנסת השמונה עשר
על פי הדוח הכספי של הסיעה . פרשו חמישה חברי כנסת מהסיעה והקימו את סיעת העצמאות

 18ח ממימו� ממלכתי " ש9,157,910מה� , ח" ש23,526,032*הסתכמו הכנסותיה בתקופה זו ב
 12,704,448ה השוטפת בעוד& בס$ של הסיעה סיימה את התקופ. ח" ש10,821,584*והוצאותיה ב

 . ח" ש40,688,127 היה 31.12.11*הגירעו� הנצבר של הסיעה ב. ח"ש

בביקורת הועלה כי הסיעה לא כללה בדוח לתקופה השוטפת את כל הוצאותיה בגי� בחירות 
אלא רשמה חלק מההוצאות כהוצאות שוטפות ואת היתרה , מקדימות ליושב ראש הסיעה

נוכח עמדת מבקר המדינה שהובאה לידיעת הסיעות עוד . לתקופה של ארבע שניכהוצאות נדחות 
, ולפיה יש לרשו את כל הוצאות הסיעה בגי� בחירות מקדימות בשנה בה ה� נוצרו, 2009בשנת 

הוריתי להוסי& להוצאותיה של הסיעה בתקופה השוטפת ג את ההוצאות שנרשמו כהוצאות 
 . נדחות

ח ומיו� מחדש של " ש1,340,000פות בגי� בחירות מקדימות בס$ של לאחר הוספת הוצאות נוס
 הסתכמו הכנסותיה של הסיעה , ח" ש414,000*הכנסות אחרות כנגד הוצאות מימו� בס$ של כ

העוד& לתקופה השוטפת הסתכ , ח" ש11,747,584*ח והוצאותיה של הסיעה ב" ש23,112,032*ב
 . ח" ש42,028,127* הסתכ ב31.12.11*ח והגירעו� הנצבר ל" ש11,364,448*ב

 . הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינה

__________________ 

לפי הסכ� שנער� בי
 מפלגת . ח" ש7,355,285הסיעה הייתה זכאית לקבלת מימו
 ממלכתי בס� של   18 
העבודה לבי
 סיעת העצמאות בעקבות פרישת חמישה חברי כנסת ממפלגת העבודה קיבלה מפלגת 

לפיכ� סכו� המימו
 הממלכתי שדווח בדוח . ח" ש�1,802,625 של העבודה מסיעת העצמאות ס
 .ח" ש9,157,910הכספי של הסיעה הינו 
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 . לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש11,768,456תקרת ההוצאות הייתה 
 .לחוק המימו�

 ‰ÚÈÒ‰ ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ10)„ ( ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ ˙Â�Â·˘Á‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰. 

 

 יחד�מרצ

על פי הדוח הכספי שלה . לסיעה היו בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת שלושה חברי כנסת
, ח ממימו� ממלכתי" ש3,128,360מה� , ח" ש3,851,044*הסתכמו הכנסותיה בתקופה השוטפת ב

ח כ$ " ש166,558לסיעה היו הכנסות אחרות בס$ של , בנוס&. ח" ש1,999,947*תיה בוהוצאו
 הגירעו� הנצבר . ח" ש2,017,655שהסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של 

 . ח" ש7,845,384 היה 31.12.11*ב

 . הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינה

 . לחוק המימו�8 הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& הכנסות

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש7,508,064תקרת ההוצאות הייתה 
 . לחוק המימו�

ח " ש5,800*בביקורת חשבונות הסיעה הועלה כי הסיעה כללה בחשבונותיה הוצאה בס$ של כ
 .  אינה עומדת בהגדרות החוקאשר, בגי� פרסו מודעת תודה לגו& מסחרי

 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ ( Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ ,˜ÂÁ‰ ˙¯„‚‰Ó ˙‚¯ÂÁ‰ ‰�È˜˙ È˙Ï· ‰‡ˆÂ‰ ‰‡ˆÓ� ÈÎ Ì‡ . 

 

 קדימה 

על פי הדוח הכספי שלה .  חברי כנסת28לסיעה היו בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת 
ח ממימו� " ש22,680,611מה� , ח" ש24,754,860*הכנסותיה בתקופה השוטפת בהסתכמו 

הסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של . ח" ש21,695,846*והוצאותיה ב, ממלכתי
 . ח" ש31,051,820 היה 31.12.11*הגירעו� הנצבר ב. ח" ש3,059,014

 .  להנחיות מבקר המדינההסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא

 . לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש36,288,976תקרת ההוצאות הייתה 
 .לחוק המימו�

 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ ( ˜ÂÁÏ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰. 
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בביקורת חשבונות הסיעה הועלה כי הסיעה כללה בחשבונותיה לתקופה השוטפת הוצאות בס$ 
שהתמודדה "  בראשות איציק בנישתי*כ� "ח בגי� השתתפות בהוצאות רשימת " ש35,000של 

בניגוד להצהרת נציגיה כי אי� המדובר ,  לרשות המקומית ערד2010בבחירות שנערכו באפריל 
 בדוח על תוצאות הביקורת על חשבונותיה של הרשימה קבע מבקר .ברשימת בת של הסיעה

בעקבות השתתפותה של הסיעה בהוצאות .  כי הדוח בעניינה של הרשימה אינו חיובי19המדינה
אני קובע כי יש להתייחס לרשימה כאל רשימת בת בהתא למעמדה במשרד , הרשימה כמתואר

שימה אינו חיובי מתייחסת לסיעת קדימה ולפיכ$ הקביעה לפיה הדוח בעניינה של הר, הפני
 ). בהיותה סיעת א(עצמה 

 

 רשימת האיחוד הערבי

על פי הדוח הכספי שלה . לסיעה היו בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת שני חברי כנסת
, ח ממימו� ממלכתי" ש2,346,269מה� , ח" ש2,494,023*הסתכמו הכנסותיה בתקופה זו ב

כ$ שהסיעה , ח" ש11,767לסיעה היו הכנסות אחרות בס$ , בנוס&. ח"ש 2,479,188*והוצאותיה ב
 היה 31.12.11*הגירעו� הנצבר ב. ח" ש26,602סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של 

 . ח" ש410,931

 . הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינה

 . לחוק המימו�8 בסעי& הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש7,508,064תקרת ההוצאות הייתה 
 . לחוק המימו�

 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ ( ˜ÂÁÏ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰. 

 

  התאחדות הספרדי� העולמית שומרי תורה�ס "ש

על פי הדוח הכספי שלה .  חברי כנסת11כנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת לסיעה היו ב
, ח ממימו� ממלכתי" ש9,385,080מה� , ח" ש10,065,836*הסתכמו הכנסותיה בתקופה זו ב

 5,429,464הסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של . ח" ש4,636,372*והוצאותיה ב
 . ח" ש5,091,359 היה 31.12.11*העוד& הנצבר ב. ח"ש

 .הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה בהתא להנחיות מבקר המדינה

 . לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש15,016,128תקרת ההוצאות הייתה 
 . לחוק המימו�

ÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰ Û10)„ ( ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰. 

 

__________________ 

 .8ראה לעיל הערה   19
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 תקומה

על פי הדוח הכספי שלה . לסיעה היו בכנסת השמונה עשרה בתקופה השוטפת שני חברי כנסת
, ח ממימו� ממלכתי" ש2,346,270מה� , ח" ש2,532,341*הסתכמו הכנסותיה בתקופה השוטפת ב

 656,659 הסיעה סיימה את התקופה השוטפת בעוד& בס$ של .ח" ש1,875,682*והוצאותיה ב
 . ח" ש426,964 היה 31.12.11*הגירעו� הנצבר ב. ח"ש

 .הסיעה ניהלה בתקופה השוטפת את מערכת חשבונותיה לפי הנחיות מבקר המדינה

 . לחוק המימו�8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורי בסעי& 

 7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורי בסעי& . ח" ש7,508,064תקרת ההוצאות הייתה 
 .לחוק המימו�

 ÛÈÚÒ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‰ÚÈÒ‰10)„ ( ˙Â�Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏÂ ˜ÂÁÏ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰
È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰. 

 

 

 

  

 )'בדימ(שופט , יוס� חיי� שפירא  

 מבקר המדינה  

 ונציב תלונות הציבור  

 

 ג"תשרי תשע , ירושלי

 2012ספטמבר  
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תה פ ט ו ש ה ה  פ ו ק ת ב ת  ו ע י ס ה ו  ל ב י ק ש ת  ו מ ו ר  ת

�5מ( 0 ש0 ה"  ל ע מ ו  )ח 

 הליכוד 

 ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ

˘·"Á ·Â˘ÈÈ  ÈË¯Ù Ì˘ ‰ÁÙ˘Ó Ì˘ 
 אלמל�  וליה'גלילה ג רעננה 700
 גל  יוסי ותמר רעננה 500

 גרפי  יואל רעננה 500

 הרשקובי�  משה רעננה 500

 ד ידי רחל רעננה 500

 כה�  ציפורה רעננה 1,000

 כה�  רפאל וורדה רעננה 1,000

1,000 � סעידי  משה ג� הדרו

 

 העבודה

 ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ

˘·"Á ·Â˘ÈÈ  ÈË¯Ù Ì˘ ‰ÁÙ˘Ó Ì˘ 
 בוכבינדר פרננדו אורנית 500

 ב� נשר  בנימי� קרית אתא 1,000

 גאו�  משה רמת ג� 960

 סגל  אבי רמת ג� 500

 סטפק  אבנר שדה ורבורג 960

 סטפק  צבי רמת ג� 960

 עמרני  ח� בנימינה 990

 קורושי  מרי� רמת ג� 600

 רביב  איל� רמת השרו� 960

 רוזנטל  זיוה כפר סבא 500

 שמואלזו�  אידה ואורי יפו"תל אביב 1,000

 שמיר יצחק פתח תקווה 500
 

 תקומה 

 ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ

˘·"Á ·Â˘ÈÈ  ÈË¯Ù Ì˘ ‰ÁÙ˘Ó Ì˘ 
 אריאל אורי  מי�כפר אדו 900

 כ� יעקב  בית אל 900
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 יחד�מרצ

 ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ

˘·"Á ·Â˘ÈÈ  ÈË¯Ù Ì˘ ‰ÁÙ˘Ó Ì˘ 

 אדמי יעל סביו� 1,000

 אולמ� חנה רחובות 500

500 � אופיר אשר ירושלי

 אורו� )ומס'ג(חיי�  להב 1,000

 אושרוב נילי סביו� 800

540 � אידלי� נת� רבדי

500 � יאל קרולינה שער העמקי

 אלקלעי אלה כפר מרדכי 900

 אלראי שרית חיפה 540

 בביקו% מוריס רמת השרו� 1,000

 בובר אגסי יהודית הרצליה 940

 בוקצי� חנה תל יצחק 500

 בורק יעקב יפו"תל אביב 940

 בירותי אליר� קרית אונו 500

900 � ב� אליהו נחמה מקסי� ירושלי

 ב� אפרי� יגאל שמיר 600

 בר איל� י�גבעתי 1,000

1,000 � ברדי� הלל ירושלי

790 � ברי נמרוד ירושלי

 גבעולי שאול רמת השרו� 500

 גבעוני שמואל להבות חביבה 800

 גוב זהבה יפו"תל אביב 500

 גוזלי אברה� כרמיאל 1,000

 גול� גילד גליה רעננה 1,000

 גילאו� איל� אשדוד 1,000

 גלאו� זהבה פתח תקווה 1,000

 גלזרמ� צביה יפו"תל אביב 1,000

 גרוס ד� חיפה 600

 גרינצווייג אליעזר קרית טבעו� 500

1,000 � דאוס גבריאל צבי ירושלי

 דלה רוקה רוברטו רחובות 500

 הורובי� ניצ� יפו"תל אביב 800

 המל מיכאל יפו"תל אביב 500
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 הררי אפרי� אשדוד"חצור 1,000

1,000 � וולפסו� רנטה מטילדה ירושלי

 ויזנפלד מרי� יהוד 940

 וינטראוב רונית רעננה 500

 ויסברג דוד יפו"תל אביב 1,000

 ויסקופר גק רוברט אשקלו� 1,000

 ויסקופר גלית הרצליה 1,000

1,000 � וקס נפתלי גבעתיי

500 � ורמ� נעמי ירושלי

 חרנ� נאוה הרצליה 850

 טרייני� רני בית ניר 1,000

500 � ובי�יוד שגיא כפר מנח

 יסעור יהונת� הרצליה 1,000

 יקותיאלי אמנו� יפו"תל אביב 600

 כ� שלמה נורדיה 500

 להבי מרי� מיטל יפו"תל אביב 500

 לויזו� שרו� רחובות 500

 לונדו� יוס% הרצליה 500

 לכטר רות יפו"תל אביב 1,000

 ל� יצחק חולו� 600

500 � לרנר יעקב ירושלי

 מאור ברו� דב ערד 500

 מורג דרור איש שלו� יפו"תל אביב 1,000

 מיכאליס אברה� וולפגנג חיפה 500

 מכנס רואי יפו"תל אביב 1,000

500 � מרציאנו יוס% אופקי

 נוי אלי יפו"תל אביב 1,000

 ניני נורית רחובות 1,000

 ניסימוב ינה'רג יפו"תל אביב 550

 סטרקובסקי שילו� שרה יפו"תל אביב 500

500 � עינבר אברה� קדרי

 פיגלרס לולה להב 900

 פיי� יוחנ� חולו� 800

 אר�"צאופ� הוגו ריקרדו ותמר יפו"תל אביב 1,000
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 קומאי עודד יפו"תל אביב 960

 קור� יוס% יהונת� בית הלל 1,000

 קור� דוד בית זית 600

 קליי� חנה יפו"תל אביב 600

 קליי� יוס% נווה אפעל 500

 רבינובי� ודד יפו"תל אביב 1,000

 רומ� סילויה גזית 500

 רזניק רות חדוה הרצליה 500

 רינגולד דוד יפו"תל אביב 880

 שח� עזי חיפה 500

940 � שירו� אריה ירושלי

 שני הדסה סביו� 500

 שנקר אברה� יפו"תל אביב 500

 שפירא ענת רעננה 1,000

 שפירא רות רעננה 1,000

 שרו� מרי� מבשרת ציו� 500

 שש רמי יפו"תל אביב 1,000

 

 ש"חד
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850 � והר 'אבו ג ניהאל שפרע

 אבו דאווד סא�' ג כפר כנא 900

 אבו דאווד  נביל כפר כנא 900

 אבו יונס  והיב ני�'סח 600

 אבו יונס  מופיד ני�'סח 850

 אבו יונס  מוראד ני�'סח 950

 אבו סאלח  �חוסא ני�'סח 950

 אבו ראס  מיל'ג טייבה 900

900 � באריה 'אג עפו או� אלפח

 אטרש  אחמד דבוריה 800

 בסל  אמי� מכר"דיידה'ג 900

 בר ניר  ניר נחמה חולו� 800
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500 � ברכה  אנואר שפרע

888 � ברכה  מוחמד שפרע

 ברנשטיי�  הנרי ורמזה רמת ג� 500

 בשארה  עבד טירה 600

 אזי 'ג קאס� ערערה 900

900 � בארי� 'ג ואאל מהא או� אלפח

 וסו� 'ג אבר'ג טייבה 600

 זאוי 'ג אנ�'ג קלנסווה 900

 זאוי 'ג דניס קלנסווה 600

 זאוי 'ג עבד אלרחי� קלנסווה 900

 יוסי 'ג אס�'ג קלנסווה 900

 נא� 'ג ריר'ג חיפה 800

 ורה 'רג'ג אכי 'ג אעבלי� 600

 גאבר  יוסרא טייבה 500

1,000 � נסקי 'גוז תמר ויור� בת י

 גולדרי�  דנה ועודד תל אביב 1,000

 גרי�  אלו� לי יפו"תל אביב 600

 דהאמשה  מנסור כפר כנא 900

 דוידי  אפריי� יפו"תל אביב 900

800 � היב  עבדאללה  שפרע

 זבידאת  אוסאמה ני�'סח 950

 זבידאת  סמיר  ני�'סח 950

 זועבי  שרי% נצרת 950

 זלשניק  רקפת יפו"תל אביב 600

 אסקיה 'ח מוחמד טירה 900

 יט 'ח חוזא� טירה 600

 לאילה 'ח חס� ני�'סח 950

 לאילה 'ח עמאר יאסר דיר חנא 900

 שב 'ח אסמאעיל קלנסווה 900

 ' חאג וסי� אעבלי� 600

 ' חאג חביב אעבלי� 600

 ' חאג חביב אוסאמה אעבלי� 600

 ' אגח סמיר אעבלי� 600

700 � ' חאג עומר שפרע
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800 � ' חאג עלי חמזה שפרע

 חאיכ  נידאל יפיע 700

900 � חוסרי  ויסא� או� אלפח

900 � חוסרי  מוחמד או� אלפח

 חטיב  עבד אלרחמא� קלנסווה 600

 חידר  יוס% אעבלי� 600

750 � חלאחלה  ויסא� שפרע

700 � חמדי  אלד'ח שפרע

800 � חמדי  חוסי� שפרע

500 � חמדי  מוחס� שפרע

800 � חמדי  סברי שפרע

750 � חמדי  איר'ת שפרע

 חמוד  ראי%  דיר חנא 900

 חרזאללה  סאלח  זמר"ה 'מרג 600

 טרביה  עבד אלכרי� ני�'סח 950

 יבלנק  אנטול יפו"תל אביב 900

 כיאל  בילאל מכר"דיידה'ג 865

 כסי%  עופר  רחובות 900

600 � כבי כר זוהיר שפרע

 מורשד  סלי� אעבלי� 600

900 � מחאמיד  יב'מוחמד נג או� אלפח

900 � מחאמיד  תקיה או� אלפח

 מטר  עאר% כפר כנא 900

 מסרי  באס� מכר"דיידה'ג 900

 מתאני  חס� קלנסווה 750

 מתאני  חס�  קלנסווה 975

 מתאני  יחיא קלנסווה 825

 מתאני  מוסטפא  קלנסווה 900

 מתאני  מחמוד הקלנסוו 900

 נאטור  מועי� קלנסווה 900

 נאסר  עדי טירה 900

 מי 'נג מוחמד אעבלי� 840

 מי 'נג סאלח אעבלי� 600

 נסרה  חורייה אבו סנא� 800
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 נפאע  מוחמד �'בית ג 900

900 � נקד  נקד  שפרע

 סייד  אחמד אבראהי� ני�'סח 950

 סלאח  סעיד  מכר"דיידה'ג 800

 סלאמה  כמאל קלנסווה  900

 סלימא�  אבר 'ג אר'מג 900

 סמארה  סאלח טירה 900

800 � סעד  יהאד'ג שפרע

 סעיד  אכר� מכר"דיידה'ג 800

550 � עאמר  מוחמד  כפר קאס

600 � עאמר  עאדל וסלא� כפר קאס

 עואודה  שוכרי נצרת עילית 900

 עיראקי  אבראהי� טירה 900

 עיראקי  'אריג טירה 900

 עיראקי  דיר'ג ירהט 825

 עלי  סמיר דיר חנא 900

 עסאקלה  סאלח אר'מג 600

 פריינד  מרדכי פתח תקווה 740

 קאדרי  בסא� טירה 600

 קראקרה  ד'מאג עראבה 950

 קשקוש  מא�'עות קלנסווה 900

 ראבי  אחמד לגוליה'ג 900

 רמזי  הנד ני�'סח 900

 שבאיטה  סאבר עילבו� 888

 שביטה  ד'אמג טירה 900

 שביטה  ואפי טירה 675

 שביטה  ויא� טירה 900

 שביטה לי� טירה 825

 שביטה  סרחא� טירה 900

 שביטה עבד אלמאמו� טירה 900

 שביטה ריד'תג טירה 900

 שבת  אברה� חולו� 700

 שי�  עבד אלמאמו� אעבלי� 900

 שרי% מאל'ג כפר יאסי% 900



42 

 ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ

˘·"Á ·Â˘ÈÈ  ÈË¯Ù Ì˘ ‰ÁÙ˘Ó Ì˘ 

 שר%  חסא� טמרה 900

 תיי�  אמרס אעבלי� 600

 


