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   בהכנסהמותנית הוצאהניהול תקציב 
 בתקציב הביטחו 

 תקציר
כי בנוס  למקורות , נקבע, ) החוק להל   (1985 ה"התשמ, בחוק יסודות התקציב

רשאי משרד הביטחו  , שמעמידה המדינה לשימוש מערכת הביטחו  בתקציב הביטחו 
  זאת בתנאי שהתקבלו התקבולי, להוציא ג  סכומי הוצאה מותנית בהכנסה

בתנאי , כי משרד הביטחו  רשאי להוציא סכומי  אלה, עוד נקבע בחוק. למימונ 
שהסכו  המוצא לתכנית פלונית לא יעלה על הסכו  שיתקבל למעשה לאותה 

 .ושבתקציב הביטחו  יצוינו סכומי ההוצאה המותנית בהכנסה, התכנית
  בתקציב לא פירט משרד הביטחו, כי בניגוד להוראות החוק, בביקורת עלה . 1

שמצב זה התקיי  על א  , יצוי . הביטחו  את ההוצאות שיוצאו רק בהתקבל ההכנסות
שהצביעו כבר לפני כעשור על , 40' ממצאי ביקורת של מבקר המדינה בדוח שנתי מס

 קבע היוע) 1995שבשנת , עוד יצוי . עמידת משרד הביטחו  בהוראות החוק אי
ו  ומשרד האוצר ימצו את ההליכי  כי רצוי שמשרד הביטח, המשפטי לממשלה

להסדר מינהלי בנושא ניהול הוצאה מותנית בהכנסה בתקציב הביטחו  ויגיעו לפתרו  
 .המשרדי  לא הגיעו לכלל סיכו  בנושא, למרות קביעתו זו; מיטבי

יותר ממחצית מהכנסות משרד הביטחו  מקור  בעסקות מכירת טובי  ללקוחות  . 2
מהווי  על פניה  , שרד הביטחו  במסגרת עסקות אלותקבולי  שמקבל מ. ל"בחו

בתנאי שהתמורה בגינ  סופקה במלואה ולא , הכנסה שאי  חשש לגבי מימושה
על תקבולי  אלה להירש  כהכנסה , על כ ; צפויות תביעות מצד הלקוחות להחזיר 

חלק ניכר מהתקבולי  : שמשרד הביטחו  לא נהג בדר+ זו, בביקורת עלה. בתקציב
אלא הופקדו בפיקדונות נושאי ריבית באג  , ל לא נבחנו על פי אמות מידה דלעילשקיב

, כול  או מקצת , בלי שנרשמו, החשב הכללי שבמשרד האוצר לתקופה לא מוגדרת
שנעשו ללא , משרד הביטחו  הכיר במשיכותיו מהפיקדונות, לעומת זאת. בתקציב

. רש  אות  ככאלו בתקציבועל כ  , כבהכנסות, קשר למימוש עיסקה זו או אחרת
, שכספי הפיקדו  נמשכו על פי צורכי המימו  השוטפי  של משרד הביטחו , יודגש

. ושימשו למעשה כעתודה ניהולית נזילה בידיו לסגירת פערי  בתזרי  המזומני 
להצגה לא מתואמת של ההכנסות , בי  היתר, שיטה זו של רישו  ההכנסות הביאה

והיה בה כדי לפגוע במעקב ובבקרה , לו בפועל בתקציבהמתוכננות ושל אלה שהתקב
זירזו , בעקבות הביקורת. אחר מקורות המופני  למימו  הוצאה מותנית בהכנסה

משרד הביטחו  ומשרד האוצר את בדיקת פיקדונות משרד הביטחו  אצל החשב 
שעל פיו יופקדו בפיקדונות רק התקבולי  שלגביה  קיימת , והגיעו לסיכו , הכללי

 . פשרות של תביעה להחזר מצד לקוחותא
שנועדה להבטיח שהיק  , אג  התקציבי  במשרד הביטחו  מפעיל מערכת בקרה

סכומי הוצאה המותנית בהכנסה בתקציב לא יחרוג מהיק  סכומי ההכנסה 
באמצעות הקפאת חלק מסעיפי ההוצאה והפשרת  בהתא  , שהתקבלה למימונה

כי אי  באפשרות מערכת זו למלא , קורת עלהבבי. לקצב התממשות תחזיות ההכנסות
באופ  הטלת  על סעיפי , עקב ליקויי  בתכנו  ההקפאות, בי  היתר, את ייעודה

 .התקציב ובהלי+ הפשרת 
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♦  

 תכנית עבודה שנתית במסגרת תקציב שאישרה הכנסת בחוק התקציב פי הביטחו  פועלת על מערכת
טחו  מהווה תבנית תקציבית וכספית לביצוע תכניות תקציב הבי). הביטחו  תקציב  להל  (השנתי 

ומפרט את המקורות העומדי  לרשות , ) המשרד להל  ( ושל משרד הביטחו  ל"צהומשימות של 
 .מערכת הביטחו  למימו  פעילויות אלו

 : סוגי מקורות עיקריי לושהש נעשה ממערכת הביטחו מימו  התכניות והמשימות של 
סגרת תקציב הביטחו  נקבעי  המקורות שהמדינה מעמידה לרשות  במ מקורות המדינה  . א

 ;מערכת הביטחו  למימו  פעילותיה
 ;ב מעמידה לרשות מדינת ישראל"שממשלת ארה, כספי הסיוע הביטחוני . ב

ל ומריבית "במכירת ציוד עוד! או מיוש  של צה, בי  היתר, שמקור , הכנסות מערכת הביטחו  . ג
 .  על הפקדת כספי  בבנקי

סכו  הנקוב ה על נוס! כי , בי  היתר,נקבע, )  החוק להל   (1985 ה"התשמ ,בחוק יסודות התקציב
להוציא את הסכו  ) משרדה לענייננו באמצעות(רשאית הממשלה , כהוצאה בחוק התקציב השנתי

בתנאי שיתקבלו התקבולי  למימו  וזאת ,  התקציב השנתי בהכנסה בחוקמותניתהנקוב כהוצאה 
 . אההוצה

 כמה עלהוצאה מותנית בהכנסה ההכנסה שנועד למימו   עמד תקציב 2000שנת ל הביטחו  בתקציב
מכירת , ל"הכנסות ממכירת עודפי נשק וציוד באר( ובחו,  היתרבי ,  תקציב זה כלל.ח"ש ימיליארד
 . החזרי  ותרומות שונות, 2הפקדה מראש, 1החזרי  מסיוע לפרט, י שירות
  בתקציב שנועדו למימו  הוצאות מותנות בהכנסותעיקריי ה הההכנס סוגי המפרט את לוח להל 

  : 4כאחוז מס* ההכנסות, 20003 לשנתהביטחו  

__________________ 
 .'החזר הלוואות וכד 1
 .ב"י  הפקדת כספי הסיוע הביטחוני האמריקני בבנקי  בארהריבית המתקבלת בג 2
 סיכמו ישראל 1998 מאוקטובר WYEבמזכר הבנה  (WYEיחודיות מהסכמי יהכנסות   כולללא 3

בעקבות . על צעדי  ליישו  הסכמי  קודמי  בי  הצדדי , בחסות ארצות הברית, והרשות הפלסטינית
 מיליארד דולר לכיסוי הוצאות 1.2סיוע מיוחד בס" העניקה ארצות הברית לישראל , מזכר ההבנה

 ). הקשורות בהפעלתו
 .ח"לרבות ההכנסות במט 4
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 תקציב הוצאה מותנית ניהול משרד מבקר המדינה ביקורת על ער  2001אוקטובר     ינוארבחודשי 

נסות ממכירות עודפי נשק  הכ הנעשית במימו  ע  הדגש לניהול ההוצאה,בהכנסה בתקציב הביטחו 
 :הביקורת נערכה במשרד .)א" ח להל  (יל האוויר בתקציב ח, )ייצוא עסקות   להל  (ל"וציוד בחו

 ביטחוני וייצוא לסיוע אג$בו, )ס" אכ להל  ( באג$ הכספי  ,)ק" את  להל ( התקציבי  באג$
קורת השלמה יב. )ב"ת מ  להל  (א"חשל והבקרה במחלקת התקציבי  : ל"ובצה; )ט" סיב  להל (

 .)ל" החשכ להל  (אג$ החשב הכללי שבמשרד האוצר נערכה ב
החליטה שלא להניח על , בהתייעצות ע  מבקר המדינה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

 17בהתא  לסעי$ , לש  שמירה על ביטחו  המדינה, שולח  הכנסת ולא לפרס  נתוני  מפרק זה
   ]. נוסח משולב [1958 ח"תשיה, לחוק מבקר המדינה

 ותהכנסות מול הוצאזיהוי 
שהממשלה רשאית להוציא את הסכומי  של ההוצאה המותנית בהכנסה בתנאי , בחוק נקבע

שהסכו  המוצא לתכנית פלונית לא יעלה על סכו  התקבול שיתקבל למעשה לאותה תכנית עד תו  
 .כומי ההוצאה המותנית בהכנסהכי בתקציב הביטחו  יצוינו ס, עוד נקבע. שנת הכספי 

שההוצאה המותנית בהכנסה בתקציב הביטחו  ,  עלה19905בביקורת שער  מבקר המדינה בשנת 
תוקצבה ביחד ע  הסעיפי  שמימונ  הוא ממקורות האוצר ולא תוקצבה בסעיפי  נפרדי  כנדרש 

ביצוע הוראות כי בכ  נמנעה למעשה אפשרות הבקרה והפיקוח אחר , מבקר המדינה העיר. בחוק
כי על המשרד לדאוג לתקצוב סכומי ההוצאה המותנית בהכנסה בנפרד ממקורות , וקבע, החוק

 .ועל קיו  הוראות החוק, בקרה ופיקוח אחר ביצוע הוצאות אלו, על מנת לאפשר מעקב, אחרי 
__________________ 

 .720'  ועמ713' עמ, בפרק על תקציב הביטחו  וביצועו, 40ראו דוח שנתי  5
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 בחנו המשרד ומשרד האוצר את המתכונת הראויה שבה יציג, בעקבות ביקורת מבקר המדינה דלעיל
 נערכו דיוני  1995 1993בשני  . המשרד בתקציב הביטחו  את ההוצאה המותנית בהכנסה

 : ובה  הוצגו עמדותיה  כלהל , והתכתבויות בי  המשרד למשרד האוצר
משו  שמקורות , אי  באפשרותו לפרט הוצאות כנגד הכנסות בתקציב, על פי טענת המשרד . א

ולפיכ  לא נית  להעמיד הוצאה מסוימת מול מקור , ההכנסה של מערכת הביטחו  מגווני  ביותר
, המשרד ביקש להכיר בייחודיות של תקציב הוצאה המותנית בהכנסה בתקציב הביטחו . מסוי 

 .וטע  שיש לשנות את החוק באופ  שיתאי  למציאות שבה פועלת מערכת הביטחו 

ועל כ  אי  צור  בתיקו  , אי  רלוונטיות לריבוי מקורות ההכנסה, על פי טענת משרד האוצר . ב
 .שכ  אי  קושי להתאי  הוצאות מסוימות למקורות הכנסה מסוימי , החוק כפי שהציע המשרד

 פנה היוע/ המשפטי למערכת הביטחו  אל היוע/ המשפטי לממשלה בנוגע לצור  1994בסו$ שנת 
 .או בקביעת פתרו  אחר לבעייתיות של המשרד במילוי הוראות החוק, בתיקו  החוק

בהשתתפות נציגי המשרד , 1995בדיו  שנער  במשרדו של היוע/ המשפטי לממשלה בפברואר 
שהיעדר האפשרות לסמ  הכנסות והוצאות , כי התרשמותו היא, ציי  היוע/, ונציגי משרד האוצר

וכי , שאי  מקו  בשלב זה ליוזמה חקיקתית", לפיכ  סבר. נובע מסיבות שאינ  ייחודיות למשרד
 ".י  ימצו ההליכי  להסדר מינהלי ויגיעו לפתרו  מיטבירצוי שהצדד

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,ÏÈÚÏ„ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙„ÓÚ Û‡ ÏÚ˘ , ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ „¯˘Ó‰
 ‰Ò Î‰· ˙È ˙ÂÓ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ÈÏ‰ ÈÓ ¯„Ò‰ ˙‡ÈˆÓÏ ‰ˆÓÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÂÓÈÈ˜

ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙· ; ˙ ˘· Â‡Ù˜Â‰ ‰Ê ‡˘Â · ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈÚ‚Ó‰Â1995. 
˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ˙‡ ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙· Ë¯ÙÏ ‚‰  ‡Ï ÔÈÈ„Ú „¯˘Ó‰

˙ÂÒ Î‰ Ï·˜˙‰· ˜¯ ˘ÂÓÈÓÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ,˜ÂÁ· ˘¯„ Î .‰Ê ·ˆÓ· , ‰È‰ Ô˙È  ‡Ï
·Èˆ˜˙· ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÒ Î‰‰ ˙Â„ÚÂÈÓ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÏÈ‡ ÔÂÓÈÓÏ ÚÂ·˜Ï , ‡Ï ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÏÈ‡Â

 Â‡ ÂÊ ‰Ò Î‰ Ï·˜˙˙ ‡Ï Ì‡ ÂÚˆ·˙È˙¯Á‡ . 
שהכי  משרד האוצר לקראת חקיקת חוק התקציב , כי בניתוח תקציב הביטחו  והתפתחותו, יודגש
, חלק מההוצאות בתקציב הביטחו , בשונה מתקציבי יתר משרדי הממשלה"כי , צוי , 2002לשנת 

א  , כלומר. אינ  בעלות זיקה ישירה לאות  ההכנסות, המתוכננות על חשבו  תחזית ההכנסות
עוד ציי  משרד ". ה מסוימת לא תתממש יהיה צור  להחליט איזו פעילות יש לבטל או להקטי הכנס

אשר יקשור , יש למסד מנגנו "ש, בהסתמ  על קביעת היוע/ המשפטי לממשלה דלעיל, האוצר
 ".ערכי בי  ההכנסות לבי  ההוצאות הממומנות על יד  באופ  חד

והיוע/ , בקר המדינה הצביע על כ  לפני כעשר שני מ. הוראות החוק אינ  מתקיימות, במצב הקיי 
א  הדבר לא ,  להגיע לפתרו  מיטבי1995 המשפטי לממשלה המלי/ למשרד ולמשרד האוצר כבר ב

   .על הנהלות המשרד ומשרד האוצר לתת את הדעת על כ . נעשה
 תכנו  הכנסות בתקציב

חלק  של  .לרבות הכנסות מייצוא, ממקורות מגווני , כאמור, הכנסות מערכת הביטחו  מתקבלות
 מעסקות שמתבצעות  וחלק  האחר , ההכנסות מקור  בביצוע חוזי  שנחתמו בעבר ע  לקוחות

ההיק$ הכספי של ההכנסות ורמת הוודאות שלה  אינ  אחידי  . באופ  שוט$ במהל  שנת עבודה
 נחתמו חוזי מהמצב הכלכלי והביטחוני בעול  ומסוג הלקוחות שאת , בי  היתר, ומושפעי 

, עיקר תכנו  ההכנסות נעשה על ידי גופי מערכת הביטחו . לרבות איתנות  הפיננסית, מכירה
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ק מאשר תכנו  "את. בהתבסס על מידע שברשות  בדבר המכירות שביצעו בעבר ועל אלה הצפויות
 .זה ומפרט אותו בסעיפי ההכנסות שבתקציב הביטחו 

נושאי  שמימונ  מותנה בקבלת , כאמור, ביטחו  כוללמאחר שתקציב הפעילות של גופי מערכת ה
 של עוד$ תקצוב , גיסאמחד. חשוב לעשות תחזית מציאותית שלה  עד כמה שנית , ההכנסות

 תת , גיסא ומאיד ,א$ שההכנסות למימונ  לא התממשות יוהכנסות עלול להביא להתנעת פעילוה
 . קציביי  תניצול של מקורות הכנסות עלול להביא לאיהתקצוב של 

 , 66%  ב6 הסתכמו שיעורי ביצוע תקציב ההכנסות2000 1998כי בשני  , מנתוני המשרד עולה
 : 7בהתאמה , 72%  וב78% ב

  :להל  לוח ובו שיעורי ביצוע תקציב הכנסות בסעיפי  נבחרי 
˙ÂÒ Î‰ ·Èˆ˜˙ ÚÂˆÈ· ¯ÂÚÈ˘(*) 

2000 1999 1998  

 ח אד ו כאג$ 95% 69% 50%

  ובריאותריפוי 81% 63% 72%

  ואספקהציוד 72% 48% 55%

 מזו  54% 59% 30%

 כלי רכב 61% 72% 65%

 א"ח 41% 63% 56%

  הי חיל 56% 82% 72%

  העור$פיקוד 109% 27% 32%

 .תקציב מעודכ  (*) 
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ÌÈ ˘· ÈÎ1998-2000 ÂÈ‰ ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙· ÂÏÏÎ ˘ ˙ÂÒ Î‰‰ È „ÓÂ‡ 
 ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ‰Â·‚˙ÂÒ Î‰‰Ó ,„¯˘Ó‰ È¯ÙÒ· ÂÓ˘¯ ˘ ÈÙÎ , ÂÚ  ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· È¯ÂÚÈ˘˘Â

 ÔÈ·66%Ï -78% . 
בדק משרד , העמידה של גופי מערכת הביטחו  ביעדי תקציב ההכנסות כדי לעמוד על הסיבות לאי

   .2000  ו1999א בשני  "הניהול והרישו  של הכנסות ח, מבקר המדינה פרטנית את תהלי  התכנו 
   הכנסותניהול ורישו

, לרבות תחזית ההכנסות, בהתבסס על המקורות המאושרי  למערכת הביטחו  בתקציב השנתי
  להל  (תקציב לביצוע התקשרויות , חיל הי  ואחרי , א"כגו  ח, ק לשימוש גופי תקציב"מעמיד את

גופי התקציב נושאי  . 8שבמסגרתו יכולי  הגופי  להוציא דרישות לרכש, )תכנית ההתקשרות

__________________ 
 .תקציב מעודכ  לסו  שנה 6
 .WYEב בגי  יישו  הסכ  "בחישוב לא נכלל הסיוע המיוחד של ממשלת ארה 7
ובו פירוט הטובי  או השירותי  שהוא מבקש , מוציא גו  תקציב לגו  הרכשה ייעודי במשרדש, מסמ  8

 .פועל גו  ההרכשה להוצאת הזמנה לספק, בהתקבל הדרישה. לרכוש
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ניצולה והבקרה , ריות לאופ  השימוש בתכנית ההתקשרות שהועמדה לרשות  בתחומי תכנונהבאח
 .ח"א על עשרות מיליוני ש" עמד תקציב ההכנסות מייצוא של ח2000  ו1999בשני  . עליה

לרבות , א לייצוא"להל  התוצאות מבדיקת ניהול התקבולי  שהתקבלו במשרד בגי  מכירותיו של ח
 :תקציב הביטחו  והעמדת  לרשות החיל למימו  פעילויותיורישומ  כהכנסות ב

במסגרת הכנת . אמצעי לחימה וציוד אחר, א למכירה עודפי כלי טיס"מדי שנה בשנה מציע ח .1
, א אומד  הכנסות מהמכירות הצפויות באותה שנה"מכי  ח, תכנית העבודה והתקציב לשנה העוקבת

 . כללתו בתקציב הביטחו ק ולאישורו לקראת ה"וזה מועבר לבדיקת את

עוד . ל"ט הינו הגו$ המופקד במשרד על מכירת ציוד עוד$ של צה"סיב, על פי הוראות המשרד
ט את המסגרות התקציביות שייכללו בתקציב "ק יתא  ע  ראש סיב"כי את, קובעות ההוראות

כוי עמלות בני, עודפי  או ידע, וכי התקבולי  ממכירת ציוד; הביטחו  כהכנסה ממכירת עודפי 
, עסקותמ תקבולי  ;לצורכי הצטיידות חדשה, חיל מוסר הציוד או לייועדו לזרוע,  המשרדוהוצאות
חיל  או ה של הזרועהמתאי  לסעי$ התקציבי ס" אכעל ידייזקפו י,  מחצי מיליו  דולרקט שהיקפ  

 ק"הנחיית אתעל פי  התקציבירשמו בסעיפי י תקבולי  בהיק$ גבוה יותר ;מוסר הציוד באופ  שוט$
 .תקציבהחיל בסו$ שנת  או ה הזרועע  ותבוצע התחשבנות מתאימה ,ס"לאכ

 :רישו  ההכנסות בספרי המשרד נעשה בשני ערוצי  נפרדי 
לזכות הגו$ ) ז" חשבו  חו להל   (וזכאי חייבי  ע  קבלתו בחשבו  כל תקבול ס רוש  "אכ .א

 ;רישו  קבוע של ההכנסה בסעי$ התקציביעד ל, רישו  זה הינו זמני. התקציבי הזכאי להכנסה
ראו פירוט (ס רוש  את התקבול בסעיפי תקציב ההכנסות במועד ההכרה בו כהכנסה "אכ .ב

 ).בהמש 

שכל הוצאה וכל הכנסה של גו$ תקציבי יירשמו , בי  היתר, בקרה תקציבית אמורה להבטיח .2
עליה להבטיח שלא , דר  השלילהב, בהתא  לכ . במועד היווצרות , בסעי$ התקציבי שיועד לכ 

קיימת , על פי עיקרו  זה. שבו נעשו הוצאות או התקבלו הכנסות שלא נרשמו בתקציב, יתקיי  מצב
, במשרד מערכת ממוחשבת לבקרה אחר ניצול מסגרת תכנית ההתקשרות של הגופי  התקציביי 

 .י מתאי אלא א  חויב הסעי$ התקציב, אשר אינה מאפשרת לה  להוציא דרישות לרכש
¯¯·˙‰ , ÌÈ ˘· ÈÎ1999Â -2000)  ÔÏ‰Ï-˙˜„· ‰ ‰ÙÂ˜˙‰  (Î‡" ÔÙÂ‡· ÌÂ˘¯Ï „ÈÙ˜‰ ‡Ï Ò

·Èˆ˜˙· ˙ÂÒ Î‰Î ÌÈÏÂ·˜˙‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ ÛËÂ˘ . Ï˘ ÌÂÎÒÏ „Ú ˙Â˜ÒÚÓ ÌÈÏÂ·˜˙‰˘ ‰Ú˘·
ÂÁ ÔÂ·˘Á· Ô‰ ÂÓ˘¯  ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ ÈˆÁ"Ì˙Ï·˜ ÌÚ „ÈÓ ·Èˆ˜˙· ‰Ò Î‰Î Ô‰Â Ê , ÌÈÏÂ·˜˙‰

¯˙ÂÈ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˜ÒÚÓÂÁ ÔÂ·˘Á· ÂÓ˘¯  "„·Ï· Ê .ÂÁ ÔÂ·˘Á· ÌÂ˘È¯Ï ÏÈ·˜Ó·"Ê , Â„˜ÙÂ‰
Î˘Á‰ Ïˆ‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÔÂ„˜ÈÙ ˙Â Â·˘Á· ˙Â˜ÒÚ‰ È‚ÂÒ È ˘Ó ÌÈÏÂ·˜˙‰" Ï) ÔÏ‰Ï- 

˙Â Â„˜ÈÙ‰ (˙Â˜ÒÚ ÈÙ ÏÚ ÈÂ‰ÈÊ ‡ÏÏ .˙È·È¯ Â‡˘  ˙Â Â„˜ÈÙ·˘ ÌÈÓÂÎÒ‰9 , ÌÈ ˙È  ÂÈ‰Â
˙Ú ÏÎ· ‰ÎÈ˘ÓÏ. 

קבול שהופקד בפיקדונות נמש  על ידי המשרד בהעברה הת, בעסקות הקטנות מחצי מיליו  דולר
על פי , ס את הכספי  לסירוגי "בעסקות גדולות יותר מש  אכ, לעומת זאת. 10השוטפת הקרובה

, ס בסכומי  כהכנסה ורש  אות "רק בעת המשיכה הכיר אכ; צורכי מימו  שוטפי  של המשרד

__________________ 
שערי הריבית  (LIBORהריבית המשולמת על הפיקדונות הייתה בשיעור של , במועד סיו  הביקורת 9

 . שמינית אחוזפחות) בנקאית להלוואות בלונדו "הבי 
 .לפי צורכי המשרד, במשיכה הראשונה מהפיקדונות 10
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כולל ריבית , חלק :  העבודהבסעיפי תקציב ההכנסות בסו$ שנת, ק"בהתא  להנחיות את
וחלק  האחר בסעי$ מרכזי שבו רוכזו ההכנסות שלא יוחסו , בסעיפי  של גופי תקציב, מהפיקדונות

 .לגופי  מסוימי 
3 . ‰Î¯Ú‰ ÏÚ ÒÒ·˙Ó ·Èˆ˜˙ ÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÒ Î‰‰ ÔÂ Î˙ , ÁÂ˜ÏÓ Ï·˜˙Ó‰ ÏÂ·˜˙ ÏÎ˘

‰Ò Î‰ ‰ÂÂ‰Ó .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,Î‡ ˙¯Î‰"· ÔÓÂ˘È¯Â ˙ÂÒ Î‰‰Ó ˜ÏÁ· Ò Â‡Ï ÂÙ˜È˘ ·Èˆ˜˙
˙ÂÁÂ˜ÏÓ Â·‚ ˘ ÌÈÏÂ·˜˙‰ Û˜È‰ ˙‡ ‡˜ÂÂ„ ,Î‡ Ï˘ ‰ÎÈ˘Ó‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ‡Ï‡" Ò

˙Â Â„˜ÈÙ‰Ó .ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î , ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· Â¯ˆÂ 1999Â -2000È‡ - ÔÈ· ÌÂ˘È¯· ˙ÂÓ‡˙‰
Á ÚˆÈ·˘ ˙Â˜ÒÚ ÔÈ‚· ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÏÂ·˜˙‰"·Èˆ˜˙· ÂÓ˘¯ ˘ ˙ÂÒ Î‰‰ ÔÈ·Ï ‡ ;ÔÈÂˆÈ , ÈÎ

 ˙ ˘·2000 ,Â·˜˙‰ ÍÒ ‰È‰Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ·Èˆ˜˙· ÂÓ˘¯ ˘ ˙ÂÒ Î‰‰ ÍÒÓ ‰Â·‚ ÌÈÏ-39%. 
כאחוז מהתקבולי  המצטברי  בפועל בגי  עסקות ייצוא , פירוט ההכנסות שנרשמו בתקציב להל 
  :בחלוקה לרבעוני , א בתקופה הנבדקת"של ח

 ÔÂÚ·¯4  ÔÂÚ·¯3  ÔÂÚ·¯2  ÔÂÚ·¯1 ‰ ˘ 
100% 63% 78% 35% 1999 

72% 13% 18% 20% 2000  
מהווי  על פניה  הכנסה שאי  , שמקבל המשרד במסגרת עסקות למכירת טובי , תקבולי  . 4

בתנאי שהתמורה בגינ  סופקה במלואה ולא צפויות תביעות מצד הלקוחות , חשש לגבי מימושה
שבתקופה , בביקורת עלה, כאמור. יש לרשו  תקבולי  אלה כהכנסה בתקציב, על כ . להחזיר 

חלק ניכר מהתקבולי  שקיבל לא נבחנו על פי אמות מידה : שרד בדר  זוהנבדקת לא נהג המ
. בתקציב, כול  או מקצת , בלי שנרשמו, אלא הופקדו בפיקדונות לתקופה לא מוגדרת, דלעיל

שנעשו על פי צורכי מימו  נקודתיי  וללא קשר , המשרד הכיר במשיכותיו מהפיקדונות, לעומת זאת
, שיטת רישו  זו הביאה. ועל כ  רש  אות  ככאלה בתקציב, בהכנסותכ, למימוש עיסקה זו או אחרת

וכפי , בתקציב, להצגה לא מתואמת של ההכנסות המתוכננות ושל אלה שהתקבלו בפועל, בי  היתר
היה בה כדי לפגוע במעקב ובבקרה אחר מקורות המופני  למימו  הוצאה מותנית , שיפורט בהמש 

 .בהכנסה
 מיליו  319 ל בסכו  של כ" החזיק המשרד פיקדונות אצל החשכ1999סו$ כי ב, ס עולה"מנתוני אכ

המקורות של הכספי  שבפיקדונות היו בעיקר תקבולי  .  מיליו  דולר307  כ2000ובסו$ שנת , דולר
 . 11"ח/"בגי  עסקות ייצוא ובגי  מימו  אמריקני לפרויקט ה

‰Î ‰¯Î‰Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ Â˜„·  ‡Ï˘ ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ· ¯·Â„Ó‰‰Ò Î ,ÂÓ˘¯  ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ ,
Ì˙ˆ˜Ó Â‡ ÌÏÂÎ ,ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙· , ˙„ÓÂÚ‰ ‰ÏÈÊ  ˙ÈÏÂ‰È  ‰„Â˙ÚÎ ‰˘ÚÓÏ Â˘ÓÈ˘ Ì‰Â

Î‡ ˙Â˘¯Ï"„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ ÓÂÊÓ‰ ÌÈ¯Ê˙· ÌÈ¯ÚÙ ˙¯È‚ÒÏ Ò. 
__________________ 

תקבולי  אלה ". ח "ב בפיתוח מערכת "תקבולי מערכת הביטחו  בגי  השתתפות ממשלת ארה 11
 . ומנוהלי  באופ  דומה לזה של תקבולי  מייצוא, ל"מופקדי  א  ה  בפיקדונות בחשכ
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÂÈÚÏ Ì¯‚ ˙˜„· ‰ ‰ÙÂ˜˙· ‡ÂˆÈÈÓ ˙ÂÒ Î‰‰ ÌÂ˘È¯ ÔÙÂ‡
ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙· ˙ÂÒ Î‰‰ È Â˙  ˙‚ˆ‰· , ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ‰¯˜·· Ú‚Ù ÂÊ Í¯„·Â- 

 ˙Ò Î‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó-Â˘ÂÓÈÓ ÏÚÂ ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙ ÔÂ Î˙ ÏÚ  .ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ¯·„‰˘
¯˘Ù‡˙‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,È‡ Ï˘·- ˙È ˙ÂÓ ‰‡ˆÂ‰ ÈÙÈÚÒ Ï˘ ·Èˆ˜˙· ÔÂÈˆ ÏÚ „¯˘Ó‰ ˙„Ù˜‰
‰Ò Î‰· ,˙ÂÒ Î‰‰ Ï·˜˙‰· ˜¯ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈÈ Ì‰·˘ .Ó ‰È‰ ÌÈÙÈÚÒ‰ ÔÂÈˆ ˘ÂÓÈ˘ Ú Â

ÌÈÏÂ·˜˙· ,·Èˆ˜˙· ˙ÂÒ Î‰Î ÂÓ˘¯  ‡Ï ‰Ï‡ „ÂÚ ÏÎ , ÌÂ˘¯Ï „¯˘Ó‰ ‰È‰ ·ÈÂÁÓ ÍÎÈÙÏÂ
Ì˙Â‡ ,·Èˆ˜˙‰ ÈÙÂ‚ Â  Î˙˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ ˘ÂÓÈÓ ¯˘Ù‡Ï È„Î. 

. המהווה תוספת מקורות ריאלית למערכת הביטחו , כספי הפיקדונות נושאי  ריבית, כאמור . 5
בתקציב הביטחו  אי  סעי$ ייעודי . המדינה בתקציב" ריבית"מימו  תשלומי הריבית נעשה מסעי$ 
 .כ  שלא נית  לזהות  ולעמוד על היקפ , ל"שבו נרשמות ההכנסות מריבית החשכ

הנוגעת לתשלומי ,  התייחס מבקר המדינה לסוגיה דומה4612' בדוח שנתי של מבקר המדינה מס
שסעי$ הוצאה ,  ציי  המבקר,בי  היתר. ח"בגי  הפקדות של מט, ל למשרד"ריבית של החשכ

ושמדברי ההסבר לתקציב המדינה לא , בתקציב המדינה מממ  חלק מהוצאות המשרד" ריבית"
מ  הראוי , כי נוכח הערה זו, משרד מבקר המדינה בדעה. עולה שסעי$ זה נועד ג  למטרה זו

, יטחו שתשלומי ריבית של המדינה למשרד יירשמו כהכנסה מריבית בסעי$ ייעודי בתקציב הב
 .שיאפשר שקיפות בהצגת התוספת ממקור זה

רכת צוע הפעילויות הכספיות של מעי ניהול וב,ס מופקד על תכנו "אכ, על פי הוראות המשרד . 6
 המשרדס משמש ג  חשב " אכאשר .טחו יקוח תקציבי על סעיפי תקציב הבי ועל ביצוע פ,הביטחו 

ס בדבר "א פרס  הנחיות מקצועיות לאכל ל"שהחשכ,  בביקורת עלה.ל"לחשכוכפו$ מקצועית 
בדרישות החוק , כאמור, על א$ שהמשרד אינו עומד, ניהול ורישו  הכנסות בתקציב הביטחו 

ועל א$ השוני המהותי באופ  רישו  ההכנסות , הנוגעות לניהול תקציב הוצאה מותנית בהכנסה
 .בהשוואה לנהוג במשרדי ממשלה אחרי , במשרד
זורז תהלי  , בעקבות הביקורת. ל צוות לבדיקת נושא פיקדונות המשרד"כ הקי  החש2000ביוני 

יופקדו , לפי הסיכו . ס לסיכו  בנושא"ל ואכ" הגיעו החשכ2001ובסו$ אוקטובר , הבדיקה
ותקבולי  שלגביה  קיימת אפשרות , בפיקדונות רק המקדמות שקיבל המשרד בגי  עסקות ייצוא

עוד . ל ימשי  לשל  למשרד ריבית בגי  הפקדות אלה"החשכ; של תביעה להחזר מצד לקוחות
וירשו  , ל"שהמשרד ימשו  מהפיקדונות את כל הסכומי  שאינ  עוני  לאמות המידה הנ, סוכ 

 . אות  כהכנסות בתקציב
ל יפרס  הנחיות מפורטות "החשכ, ל"מ  הראוי שנוכח הסיכו  הנ, לדעת משרד מבקר המדינה

   .על המשרד לעג  הנחיות אלו בנהליו; ההכנסות ורישומ  בתקציבלמשרד בכל הנוגע לאופ  ניהול 
 בקרה על היק  הוצאה מותנית בהכנסה

על המקורות , בי  היתר, מתבססת, ק לשימוש גופי תקציב"שמעמיד את, תכנית ההתקשרות, כאמור
 מאחר שחלק. לרבות ההכנסות החזויות, העומדי  לרשות מערכת הביטחו  במסגרת התקציב השנתי

שמטרתה להקפיא חלק מתכנית ההתקשרות ,  ממוחשבת מערכתק"אתמנהל , מההכנסות אינו ודאי
במהל  שנת ).  מערכת ההקפאות להל  (בתחילת שנת העבודה בגי  הכנסות לא ודאיות אלו 

__________________ 
 .' נח' עמ, "צועו ובי1994תקציב המדינה לשנת "ראו בפרק על  12
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, ק את נתחי תכנית ההתקשרות המוקפאי "מפשיר את, נוכח התממשות תחזית ההכנסות, העבודה
אמורה מערכת , באמצעות פעולות אלה. יא במסגרת  דרישות לרכש טובי ומאפשר לגופי  להוצ

שההיק$ הכולל של ההוצאה המותנית בהכנסה בתקציב לא יחרוג מס  ההכנסה , ההקפאות להבטיח
 .שהתקבל למימונה

 :להל  הממצאי  שעלו בבדיקה. משרד מבקר המדינה בדק את תפקוד מערכת ההקפאות
1 . ˙ Â ‡ Ù ˜ ‰  Ô Â  Î ח התקציב שיש להקפיאו בגי  הכנסות לא ודאיות הינו תהלי  תכנו  נת: ˙

בסוגי , באופי עסקות ייצוא שנקשרו, בי  היתר, ולהתחשב, שאמור להתבסס על ניסיו  העבר, מורכב
טעות בהערכה עלולה להביא . הביטחוני והכלכלי במדינות זרות, ובמצב הפוליטי, הלקוחות

שנית  , או להקפאה מיותרת של תקציב,  בהכנסה מחדלהיווצרות גירעו  בתקציב הוצאה מותנית
 .מאיד , לנצלו למטרה לה יועד

שעל א$ החשיבות שבהערכת סיכויי מימוש ההכנסות הצפויות לקביעת היק$ , בביקורת עלה
שמטרתו לפלח את ההכנסות מייצוא על פי רמת הוודאות , ק אינו מבצע ניתוח"את, הקפאות תקציב

ק מתייחס לכלל ההכנסות "את, בפועל.  סוג שיעור הקפאה מתאי ולקבוע לכל, להתממשות 
ומקפיא בקביעות , על א$ שחלק  צפוי להתקבל על פי חוזי  שנחתמו, הצפויות מייצוא כלא ודאיות

 . נתח תכנית התקשרות השווה לכמחצית מהיק$ הכנסות אלו
2 . ˙ Â ‡ Ù ˜ ‰  È Â ‰ È Ê :ק רשימה של "בעת הכנת התקציב השנתי מעבירי  גופי התקציב לאת

ק בעת "סעיפי  אלה מוקפאי  על ידי את. עד להתממשות ההכנסות, סעיפי תקציב שנית  להקפיא
 .העמדת תכנית ההתקשרות השנתית לשימוש הגופי 

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,ÏÚÂÙ·˘ , ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Ú ˙‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÌÈÙÈÚÒ‰ ˙‡Ù˜‰Ï ˙ÂÚÓ˘Ó ÔÈ‡
Ì˙¯‚ÒÓ· ˙ ÓÂÓÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡˘ , ˙Â¯˘Ù‡·˘ ¯Á‡Ó ˙‡Ê˙‡" ˙Â‡Ù˜‰‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˜

ÌÈ Â˘ ·Èˆ˜˙ ÈÙÈÚÒ ÔÈ· ,·Èˆ˜˙‰ ÈÙÂ‚ ˙Â˘˜· ÈÙ ÏÚ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,˙‡ ˙Â¯˘Ù‡·" ‡ÈÙ˜‰Ï ˜
ÛÈÚÒ·˘ ˙Â¯Â˜Ó‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ,˙ÂÏÈÚÙ‰ ÚÂˆÈ·· ÏÈÁ˙‰Ï ÏÂÎÈ È·Èˆ˜˙ ÛÂ‚˘ ÍÎ , ÔÈ‡˘ Û‡

‰ÓÈÈÒÏ ˙Â¯Â˜Ó ÂÏ ÂÈ‰È˘ ÔÂÁËÈ· .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ÏÏÎ ˙‡ ÚÈ ˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ·Èˆ˜˙ ÈÙÂ‚˘
ÈÚÙ‰˙È˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙·˘ ˙ÂÈÂÏ , Â‡ˆÓÈÈ ‡Ï˘ ÔÎ˙ÈÈ Ô‰Ó ˜ÏÁ ˙ÓÏ˘‰Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

˙Â  ÎÂ˙Ó‰ ˙ÂÒ Î‰‰Ó ˙Â¯Â˜Ó. 
3 . ˙ Â ‡ Ù ˜ ‰ ‰  ˙ Ï Ë שנית  להוציא את הסכומי  של ההוצאה , כאמור, בחוק נקבע: ‰

כפי . המותנית בהכנסה בתנאי שהסכו  המוצא לא יעלה על הסכו  שיתקבל עד תו  שנת הכספי 
אשר מהווה מסגרת , ק מקפיא לגופי תקציב נתח פעילות בתכנית ההתקשרות"את, עילשתואר ל

במקרי  שבה  ההקפאה הוטלה על , דהיינו. שישולמו בחלק  בשני  הבאות, ליצירת התחייבויות
אי  באפשרותה למנוע הוצאה , סעיפי תכנית ההתקשרות שהתשלו  בגינ  יתבצע בשני  הבאות

 . לא התקבלה הכנסה לכיסויהג  א , כספית בשנה שוטפת
כ  . באפשרות גופי התקציב להעביר את ההקפאות בי  סעיפי  שוני  של תכנית ההתקשרות, כאמור

שהתשלו  בגי  ההתחייבויות הכלולות בו יתבצע בשנה , נית  להעביר הקפאה מסעי$, לדוגמה
א להביא לביצוע פעולה שעלולה א$ הי; שבו רוב התשלו  יתבצע בשני  הבאות, לסעי$, שוטפת

הדבר , למעשה. א$ על פי שלא התקבלה הכנסה למימונה, הוצאה מותנית בהכנסה בשנה שוטפת
את הבקרה באמצעות מערכת ההקפאות על התאמת היק$ ההוצאה , במידה רבה, מרוק  מתוכ 

 .להיק$ ההכנסות שהתקבל למימונה באותה שנה, המותנית בהכנסה בשנת הכספי  השוטפת
4 . ‰  ˙ ¯ ˘ Ù ‰˙ Â ‡ Ù הלי  ההכרה בהכנסות ורישומ  בתקציב בתקופה הנבדקת , כאמור: ˜

. ולאו דווקא בשנת הכספי  שבה התקבלו, איחורבבתקציב  מו נרש מההכנסותחלקש, גר  לכ 
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לזכות הגו$ התקציבי , ז"נרשמו כל התקבולי  שקיבל המשרד מלקוחותיו בחשבו  החו, לעומת זאת
 . שזכאי לקבל 

שבו הרישו  בסעיפי תקציב ההכנסות לא שיק$ את היק$ ההכנסות , ח המצבשנוכ, בביקורת עלה
. ז"ק הקפאות לגופי תקציב בהתבסס על רישו  התקבולי  בחשבו  החו"הפשיר את, שהתקבל

בהתבסס על , ק איפשר לגופי  להוציא דרישת רכש במסגרת תכנית ההתקשרות"את, דהיינו
 . התקבולי  שהמשרד טר  הכיר בה  כהכנסות

לרבות , ז נרשמי  כלל התקבולי  שמקבל המשרד מלקוחותיו"בחשבו  החו, כפי שצוי  לעיל
שלא נית  לראות בה  הכנסה ודאית עד לסיו  ההתקשרות ע  , המקדמות והסכומי  הלא סופיי 

עלולה להביא , ז"הפשרת ההקפאות בהתבסס על התקבולי  שבחשבו  החו, במצב זה. לקוח
 .   מכוסות בהכנסותלהוצאת דרישות רכש שאינ

5 . Ì È Ï Â · ˜ ˙  Ì Â ˘ È ¯ Ï  ˙ Î ¯ Ú Ó :ס על ידי "ז נעשה באכ"רישו  התקבולי  בחשבו  החו
ז "שהמערכת הממוחשבת שבה מוצג חשבו  החו, בביקורת עלה. בכל סוגי העסקות, ט"חשבות סיב

ס בעל פה או "והמידע מועבר בי  גופי  אלה לבי  גורמי אכ, א"ק וח"אינה פתוחה בפני את
קיי  לעתי  קושי של גו$ זה או אחר לקבל מידע הנוגע לתחומי , כתוצאה מכ . עות מכתבי באמצ

וישנ  חילוקי דעות בי  הגופי  בנוגע לנכונות סכומי התקבולי  וההכנסות הרשומי  , פעילותו
ק "הסתבר לאת, א"בעקבות פניית ח, 2000באפריל , לדוגמה. ז ובסעיפי התקציב"בחשבו  החו

א "זוכה ח, כתוצאה מבירור שנעשה; ז" לא נרשמו בחשבו  החו2000 החיל בשנת שחלק מתקבולי
 .ח" מיליו  ש9.1 בסכו  של כ

ס לפעול "על אכ, כדי לייעל את ניהול ההכנסות במערכת הביטחו , לדעת משרד מבקר המדינה
  . לשיפור זרימת המידע בי  הגופי  העוסקי  בטיפול בה 
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