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דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות 

עשרה  התשעהשוטפים של הסיעות בכנסת 

  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 

  31.3.15עד  1.1.15ולתקופה 

  

י  ל ל   כ

במאי  1החוק): "לא יאוחר מיום  - (להלן  1973- (ג) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג10לפי סעיף 
מועמדים למבקר המדינה את הסיעה או רשימת השלאחר תום כל שנת כספים ימסרו נציגיה של 

  חשבונותיה לאותה שנה...". 

הבחירות לכנסת ) יראו שנה שבה מתקיימות 1( -  ) לחוק "לעניין סעיף זה1(ג10לפי סעיף 
כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות, והחשבונות לפי סעיף קטן (ג) יימסרו 

  .ביחד עם החשבונות לפי סעיף קטן (א)"

(א) לחוק, על נציגיה של סיעה או 10. לפי סעיף כנסת העשריםהתקיימו הבחירות ל 17.3.15- ב
שה עשר שבועות יור למבקר המדינה, בתוך שסיעה) למס - רשימת מועמדים (שייקראו להלן יחד 

מהיום שבו פורסמו תוצאות הבחירות, את חשבונותיה לתקופת הבחירות. תוצאות הבחירות 
שבין ונותיהן השוטפים לתקופה את חשבלהגיש  ותולכן היו הסיעות אמור 25.3.15- פורסמו ב

למבקר התקופות השוטפות)  - (להלן  31.3.15- ל 1.1.15שבין ולתקופה  31.12.14-ל 1.2.13
  .15.7.15המדינה עד 

(ו) לחוק החליטה ועדת הכספים של הכנסת, פעמים מספר, בעקבות 10בתוקף סמכותה לפי סעיף 
להאריך את פרק הזמן שנקבע להגשת חשבונות הסיעות ובהסכמתי,  בקשות של סיעות שונות

בתחילה עד , כנסת התשע עשרהטפות של הולתקופות השו כנסת העשריםלתקופת הבחירות ל
 . 22.2.16, עד 10.2.16ובהחלטה שלישית, מיום  31.12.15, בהחלטה נוספת עד 1.11.15

שבועות מקבלת  22(ב) לחוק, על מבקר המדינה למסור ליושב ראש הכנסת, בתוך 10לפי סעיף 
הדחייה של מועד החשבונות האמורים, דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות אלה. לאור 

על ידי הסיעות, ולאחר שחלק ניכר מהסיעות פנו למשרדי בבקשה לקבלת ארכה הגשת הדוחות 
שהועלו בביקורת, ובשל הרצון לאפשר לסיעות להגיב על ממצאי תגובתן על הממצאים למתן 

בטרם אגבש את המלצתי לגבי תוצאות הביקורת ולטעון טענותיהן לפניי או לפני עובדי משרדי, 
הכנסת. ליו"ר ראיתי לנכון לפנות לוועדת הכספים ולבקש את דחיית מועד הגשת הדוח ביקורת, ה

את מועד מסירת  14.10.16- לדחות ל(ו) לחוק החליטה ועדת הכספים 10בתוקף סמכותה לפי סעיף 
ולתקופות  כנסת העשריםדוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת החשבונות לתקופת הבחירות ל

 .תשע עשרההשוטפות של הכנסת ה

עדת הכספים בבקשה לקבל אישור ופנתה לו - מפלגה לאומית ערבית  -מל"ע סיעת יצוין כי 
בהחלטתה של  .לתקופות השוטפותיה להארכה נוספת של פרק הזמן שנקבע להגשת חשבונות

את חשבונותיה  15.8.16עד  מסור למשרדיאישרה לסיעת מל"ע להיא  25.7.16- מועדת הכספים 
 .ה זולתקופות השוטפות. לפיכך, דין וחשבון זה לא יתייחס לחשבונות השוטפים של סיע
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 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

דין וחשבון זה לא יכלול את  26.9.16, בהתאם לאישורה של ועדת הכספים מיום על כך נוסף
בתוקף  .בל"ד -אלתג'מוע אלווטני אלדימוקרטי של סיעת השוטפים תוצאות ביקורת החשבונות 

(ו) לחוק, החליטה הועדה לדחות את מועד מסירת דוח מבקר המדינה 10סמכותה לפי סעיף 
 . 20.4.17בעניינה של הסיעה האמורה עד ליום 

עשרה  תשעהסיעות בכנסת ה 16דין וחשבון זה עוסק בתוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של 
השוטפותהוצאות שוטפות בתקופות  לכיסוישקיבלו מימון ממלכתי 

1
  , ואלה הסיעות:

 דגל התורה); - דגל התורה (להלן  -אגודת החרדים  .1

 תקומה); -תקומה (להלן  -האיחוד הלאומי  .2

המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ  - הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל  .3
 הבית היהודי); - ישראל (להלן 

 הליכוד); - תנועה לאומית ליברלית (להלן  -הליכוד  .4

 אגודת ישראל); -(להלן  הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל .5

 ;2התנועה) -התנועה בראשות ציפי לבני (להלן  .6

 תע"ל);  -התנועה הערבית להתחדשות (תע"ל) (להלן  .7

החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור  -חד"ש  .8
 חד"ש); - יהודים וערבים) (להלן 

 יש עתיד); - בראשות יאיר לפיד (להלן  ,יש עתיד .9

 ישראל ביתנו; .10

 מד"ע); - המפלגה הדמוקרטית הערבית (להלן  - מד"ע  .11

 העבודה); -מפלגת העבודה הישראלית (להלן  .12

 מרצ; .13

 קדימה; .14

  );רע"מ - רשימת האיחוד הערבי (להלן  .15

 ש"ס); - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה (להלן  -ש"ס  .16

 

  

__________________ 

(א) לחוק נקבע: "אם סיעה היא צירוף של שתי מפלגות או יותר המקיימות בכנסת סיעה 12בסעיף   1 
 אחת, יראו אותן מפלגות בכל הנוגע למימון הוצאות שוטפות כאילו היו סיעות נפרדות". 

, כחודשיים לפני סיום כהונת 3.12.12- עה בראשות ציפי לבני החלה את פעילותה בהסיעה התנו  2
 מפלגת חץ).  -המפלגה החילונית ציונית (להלן  - הכנסת השמונה עשרה, כמייצגת את מפלגת חץ 

 את מפלגת התנועה 1.11.14-אישרה ועדת הכנסת את בקשת הסיעה לייצג החל מ 27.10.14-ב
הסתמך על החלטה זו הועברו סכומי המימון שהגיעו מאוצר המדינה החל ב (במקום את מפלגת חץ).

מתאריך זה אל מפלגת התנועה, ומפלגת חץ הפסיקה למעשה להיות מיוצגת בכנסת מיום זה. לאור 
 חץ המפלגה החילונית הציונית - לחוק היה על סיעת התנועה  10האמור, בהתאם להוראות סעיף 

, 31.10.14-ל 1.2.13כספיים על חשבונותיה השוטפים לתקופה שבין למסור למבקר המדינה דוחות 
ועל סיעת התנועה למסור למבקר המדינה דוחות כספיים על חשבונותיה השוטפים לתקופה שבין 

  .31.3.15עד  1.1.15ולתקופה שבין  31.12.14- ל 1.11.14
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ת ו א צ ו ת ת ר ו ק י ב   ה

ביקורת חשבונות הסיעות נקבעו בהסתמך על בדיקת החשבונות בשיטות ביקורת  תוצאות
מקובלות, חוות דעת של רואי חשבון, השלמות, תיקונים והסברים שמסרו הסיעות במהלך 

 (ג) לחוק.9הביקורת והצהרות של נציגי הסיעות, שהתקבלו כראיה לפי סעיף 
 למשרדי את התייחסותה לטיוטת ממצאי הביקורת על חשבונותיההעבירה  הבית היהודיסיעת 
ובחלוף כשלושה חודשים לאחר שהובאו ממצאי , מועד הגשת הדוח ליו"ר הכנסתל בסמוך

הן באמצעות י, פניות חוזרות ונשנות של עובדי משרד וזאת למרותהביקורת לידיעת נציגי הסיעה, 
מצד נציגי הסיעה מפורשות התחייבויות על אף ות דוא"ל, ושיחות טלפוניות והן באמצעות תכתוב

והגשת התייחסות הסיעה  נוכח התנהלות הסיעה כמתואר .לעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו
אלא לקבוע  ממצאי הביקורת ולא נותר ליתגובותיה על במועד כה מאוחר לא ניתן היה לבחון את 

שנכללו בטיוטה שהועברה  הממצאיםאת תוצאות ביקורת החשבונות בעניינה של הסיעה על פי 
  ממצאי הביקורת הסופיים מובאים בדוח זה. להתייחסותה.

 

  

 קיום הנחיות מבקר המדינה
לפי החוק, על כל סיעה לנהל את מערכת החשבונות שלה בהתאם להנחיות מבקר המדינה לפי חוק 

 ,ההנחיות) - (להלן  2009- מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה, התשס"ט
  ולרשום את הכנסותיה ואת הוצאותיה לפיהן.

ואלו הן: הבית היהודי, יש הנחיות מבקר המדינה. לפי שלא  ןאת חשבונותיה סיעות ניהלושש 
 עתיד, מד"ע, קדימה, רע"מ ותקומה.

לא שמרו בידיהן את מלוא  )ורע"מ קדימה, הבית היהודי, מד"ע( סיעות ארבעש הדבר התבטא בכך
שתי על כן לא ניתן היה לאמת את הוצאותיהן והכנסותיהן; ו, האסמכתאות בגין הוצאות שהוציאו

רשמו בחשבונותיהן השוטפים יתרות זכות, שמקורן במערכות בחירות ) ורע"מקדימה ( סיעות
שתי ; ואסמכתאות המעידות על כך קודמות, בסכומים כוללים בלי שהיה בידן מידע על הרכבן

פעולות כספיות בסכומים בדבר רישומים  ןכללו בחשבונותיה) יהודי ויש עתידהבית הסיעות (
לא נכללו בדוחות הכספיים , אף שרישומים אלה ניכרים שמקורן במערכות בחירות קודמות

ם שהגישו הסיעות ישהגישו הסיעות למשרדי בגין מערכות בחירות אלה. מכאן שהדיווחים הכספי
לתקופות בחירות קודמות לא היו שלמים ולא שיקפו נכונה את  הללו למבקר המדינה וחשבונותיהן

  מלוא הוצאותיהן או הכנסותיהן לתקופות הבחירות האמורות.

מימון המכספי  הלוואות שנתנה לעמותותובגין תמיכות בחשבונותיה הוצאות  הכללתקומה ת סיע
מבקר המדינה בעברתקינות, כפי שכבר קבע  בלתישהינן הוצאות  ,הממלכתי

3
. 

 

  

__________________ 

ÁÂ„ · ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ‰¯˘Ú Ú·˘‰ ˙Ò Î, מבקר המדינה   3
 ‰ÙÂ˜˙Ï1.1.08  „Ú1.12.08  ‰ÙÂ˜˙ÏÂ1.1.09  „Ú28.2.09  וכן 27-25), עמ' 2010(פברואר , ÏÚ ÁÂ„

 ‰ÙÂ˜˙Ï ‰¯˘Ú ˘˘‰ ˙Ò Î· ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙1.1.06  „Ú30.4.06 
 .49-48), עמ' 2007(ינואר 
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   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  הכנסות

המימון  - לפי החוק זכאיות הסיעות למימון הוצאותיהן השוטפות מאוצר המדינה (להלן 
  הממלכתי).

תקופות השוטפות הסיעות שהגישו את חשבונותיהן למשרדי ב 16המימון הממלכתי שקיבלו 
 .מיליון ש"ח 233.6- כהסתכם ב

 מיליון ש"ח. 292.8-כהשוטפות בעל פי החשבונות שמסרו הסיעות למשרדי, הסתכמו הכנסותיהן 

מיליון ש"ח) בין ההכנסות השוטפות של הסיעות בתקופות השוטפות לבין  59.2- כ בסך( ההפרש
הכנסות ב ,הכנסות מימוןבהכנסות מדמי חבר ומתרומות, ב מקורו בעיקרהמימון הממלכתי 

   אחרות.הכנסות בו מחשבות הכנסת בגין צוות פרלמנטרי

לחוק אוסר על סיעה לקבל, במישרין או בעקיפין, תרומה מתאגיד, בין בארץ ובין בחו"ל,  8סעיף 
נקבע כמו כן על קבלת תרומות בעילום שם או ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו. וכן 

 1,000לחוק כי סכום התרומה המרבי מאדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו לא יעלה על  8בסעיף 
 ש"ח. 2,300 - בה מתקיימות בחירות ששנה, ובשנה ש"ח ל

קבעתי שהן לא עמדו במגבלות הקבועות בחוק בעניין קבלת (מד"ע וקדימה) סיעות שתי לגבי 
 .תרומות

סיימו את  ,כנסת התשע עשרהאשר חדלו להתקיים עם תום כהונת ה ,האמורותסיעות השתי 
מקורות מספיקים לכיסוי הגירעונות  שיהיו בידןובלי בגירעונות ניכרים  תוהשוטפ ותהתקופ

לפיכך קבעתי כי בהיעדר מקורות כספיים שיעמדו . יםולפירעון חובותיהן לבנקים ולזכאים שונ
ראות בחובותיהן כתרומות של בעלי החוב יש לן, לפרוע את חובותיהלרשות הסיעות על מנת 

  .לחוק 8שאינן עומדות בגבולות שנקבעו בסעיף לסיעות, 

לתרומות שקיבלו בסכום של  בנוגעלדוח זה מובאים נתונים על פי דיווחי הסיעות  שלישיה בפרק
  ש"ח ומעלה.  1,000

  

 

  הוצאות

(ד) לחוק נקבע כי סיעה לא תוציא 7החוק קובע תקרה להוצאותיהן השוטפות של הסיעות. בסעיף 
"במשך שנה הוצאות שוטפות בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על הסכום המגיע לה 

הסכום המגיע כאמור למימון הוצאותיה השוטפות או בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על 
  תקרת ההוצאות). - רי כנסת, לפי הגדול יותר" (להלן לסיעה בעלת חמישה חב

 1.2.13שבין הסיעות למשרדי, הסתכמו ההוצאות השוטפות בתקופה  16על פי החשבונות שמסרו 
  1.1.14שבין בתקופה , מיליון ש"ח 85.7- כב )השוטפת הראשונההתקופה  -  (להלן 31.12.13- ל

 שבין ובתקופה השוטפת ,מיליון ש"ח 100.2- כב )השוטפת השנייההתקופה  - (להלן 31.12.14- ל
 מיליון ש"ח. 25.1- התקופה השוטפת השלישית) בכ - (להלן  31.3.15- ל 1.1.15

גבולות מה חרגוהבית היהודי בתקופה השוטפת השלישית ת סיעת של והוצאותיה השוטפ
 לחוק.  7בסעיף שנקבעו האמורים 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

  שניתן להן דוח חיוביסיעות 

הסיעות שהגישו למשרדי את חשבונותיהן ניהלו בתקופות השוטפות מערכת חשבונות עשר מ
לחוק,  7בסעיף  שנקבעוגבולות היו בבהתאם להנחיות מבקר המדינה, הוצאותיהן בתקופות אלה 

ניתן לכל אחת לחוק לעניין קבלת תרומות. לפיכך  8גבולות האמורים בסעיף היו בוהכנסותיהן 
תקופות ן, הכנסותיהן והוצאותיהן לתוצאות ביקורת חשבונותיהעל  מהן דין וחשבון חיובי

הן: אגודת ישראל, דגל התורה, הליכוד, העבודה, התנועה, חד"ש, ישראל ביתנו,  וואל השוטפות.
  מרצ, ש"ס ותע"ל.

  פרטים על סיעות אלה ראו להלן.

  

 

 סיעות שניתן להן דוח שאינו חיובי
יש עתיד, , היהודי הבית: הן וסיעות אינו חיובי. ואל שש של ןאני קובע כי הדוח על חשבונותיה

 .מד"ע, קדימה, רע"מ ותקומה

  פרטים על סיעות אלה, ופירוט של עיקרי הממצאים, ראו להלן.
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

ם י י נ ו ר ק ע ם  י ט ב י ה י  ל ע ב ם  י א ש ו   נ

נושאים בעלי היבטים עקרוניים שמצאתי לנכון  כמהבדיקת חשבונותיהן של הסיעות העלתה 
  הדיבור עליהם.לייחד את 

 

 עודפים לתקופה השוטפת וגירעונות נצברים 
העודפים הנצברים או  שלהלן נתונים, על פי הדוחות הכספיים של הסיעות, על הגירעונות לוחב

לתקופות השוטפות, על הגירעונות או העודפים שלהן  או על הגירעונות, 31.1.13- לשל הסיעות 
העודפים שלהן  או על הגירעונותלרשויות המקומיות, ת הבחירות ובמערכהעודפים שלהן 

 העודפים הנצברים או  ועל הגירעונות ,כנסת העשריםבמערכת הבחירות ל

 הסכומים בלוח מוצגים בש"ח. הגירעון הנצבר). סכוםלפי  נקבע (סדר הסיעות 31.3.15- ל

 Ì˘‰ÚÈÒ‰  Û„ÂÚ 
(ÔÂÚ¯È‚)  
¯·ˆ   

Ï -31.1.13  Û„ÂÚ 
 (ÔÂÚ¯È‚) 
 ˙ÂÙÂ˜˙Ï 
˙ÂÙËÂ˘‰  Û„ÂÚ 

(ÔÂÚ¯È‚)  
Ó ˙ÂÎ¯ÚÓ 

 ˙Â¯ÈÁ·‰ 
 ˙ÂÈÂ˘¯Ï 
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰  Û„ÂÚ 

 (ÔÂÚ¯È‚) 
 ˙Î¯ÚÓÓ 
 ˙Â¯ÈÁ·‰ 

Ï ˙Ò Î 
ÌÈ¯˘Ú‰  Û„ÂÚ 

(ÔÂÚ¯È‚)  
 ¯·ˆ  

Ï -31.3.15 
 (32,855,171) 1 (10,044,954) (8,746,858) 9,727,579 (23,790,938) הליכוד

 (31,596,889)  2 (4,500,000) (5,214,934) (1,433,073) (20,448,882) הבית היהודי
 (18,040,569) 0 0 (1,641,268) (16,399,301) קדימה

 (9,375,285) (11,123,026) (1,363,844) 5,878,220 (2,766,635) ש"ס
 (8,558,210) (2,211,528) (3,342,765) 26,425,439 (29,429,356) העבודה

 (8,278,227) (8,846,157) (11,087,675) 6,971,658 4,683,947 ישראל ביתנו
 (6,061,390) (3,462,111) (880,110) 3,699,823 (5,418,992) מרצ

 (3,589,367)  2 (1,500,000) (2,216,380) 2,800,783 (2,673,770) תקומה
 (2,169,726) (635,854) (1,056,732) 2,479,516 3 (2,956,656) אגודת ישראל

 (2,160,488) (1,579,775) (12,924) 269,351 (837,140)  רע"מ
 (1,374,193) (996,082) (1,359,877)  2,051,325  3 (1,069,559) דגל התורה

 (1,038,350) (16,113,858)  (10,195,711) 14,873,283 10,397,936 יש עתיד
 (919,517) 0 (215,268) 247,530 (951,779) מד"ע
 298,429 (632,118) (30,776) 482,524 478,799 תע"ל

 843,934 (650,448) 0 1,494,382 0 התנועה
1,726,515 0 (486,305) 7,540,499 (5,327,679) חץ -התנועה 

 4 
 2,751,675 870,701 133,558 (34,170) 1,781,586 חד"ש

כנסות הסיעה מאוצר ה. ש"ח 9,978,737-ב ,לפי הדוח הכספי שלה ,גירעון הסיעה במערכת הבחירות הסתכם  1
 אשר ,מערכת הבחירותבגין ולפיכך הגירעון  ,ש"ח 66,217בסך של  הכנסת המדינה תוקנו בהתאם לנתוני חשבות

  ש"ח. 10,044,954-הסתכם ב, 31.3.15-ל של הסיעה שולב בדוח הכספי
הבית היהודי " -ת משותפמועמדים רשימת מסגרת ב כנסת העשריםסיעות הבית היהודי ותקומה התמודדו ב  2

  ". הגירעון של הרשימה המשותפת האמורה לתקופת הבחירות הסתכם בהתאם לדיווחיה בראשות נפתלי בנט
של כל אחת  31.3.15-לחשבון שצורפו לדוחות הכספיים השוטפים הת רואי ועל פי הודע ש"ח. 4,327,383-ב

ולפיכך  ,ש"ח 6,000,000-בכ םכנסת העשריהבחירות ל למהסיעות, נאמד הגירעון של הרשימה המשותפת בש
כללה  . לפיכךנרשם על סמך הערכה בלבד כנסת העשריםהבחירות לבגין מערכת חלקה של כל סיעה בגירעון 

ש"ח, וסיעת תקומה  4,500,000השתתפות בגירעון הבחירות בסך  31.3.15-לסיעת הבית היהודי בחשבונותיה 
מכאן שהגירעונות של כל ש"ח.  1,500,000השתתפות בגירעון הבחירות בסך  31.3.15-לכללה בחשבונותיה 

 כנדרש בדוחות הכספיים של הסיעות ולא שולב כנסת העשריםהבחירות ל גין מערכתאחת מהסיעות האמורות ב
   .31.3.15-בלתקופה השוטפת שהסתיימה 

  מוין מחדש.  3
  .)64בעמ'  2 הערהו א(ר 31.10.14-לחץ" נכון  -העודף הנצבר של סיעת "התנועה   4
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

וכי  ,ת הבחירותומערכמימון למרבית הסיעות גירעונות ניכרים שמקורם בעולה כי בלוח מהנתונים 
והדבר , אלה ותת עולות על ההוצאות לתקופוהשוטפ ותמרבית הסיעות לתקופ הכנסותיהן של

   .31.1.13- הנצברים ל יהןגירעונות את לצמצם סיעותחלק מהל אפשר

בדוחות קודמים
4

התייחסתי לכך שהסיעות נוהגות מלכתחילה לתכנן תקציב גירעוני לתקופת כבר  
 ,ואף חורגות ממנוהכנסותיהן הצפויות של אליות ירלא או תקציב המתבסס על הערכות הבחירות 

בפועל חלק ניכר מכספי המימון  .ולכן הן מסיימות את תקופות הבחירות בגירעונות ניכרים
וטף, אשר נועדו לממן פעילות רעיונית שוטפת של הסיעות ואת שמירת הקשר עם הממלכתי הש

עקרונות יסוד של המשטר הדמוקרטי, משמשים דה פקטו לכיסוי גירעונותיהן וזאת לפי הציבור, 
בהתנהלות זו הסיעות עושות דין לעצמן בכך שהן עוד הערתי כי  .הבחירות של הסיעות מתקופות

ממלכתי להוצאות בחירות בסכום העולה על הקבוע בחוק לנושא זה. זאת, מקציבות לעצמן מימון 
באופן שעלול לפגוע בשוויון בין הסיעות המתמודדות בבחירות לכנסת, ובייחוד מול רשימות 

 מועמדים שאינן מיוצגות בכנסת.

נושא זה נדון בהרחבה גם בדוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והמועמדים לתקופת 
  ת לכנסת העשרים, המצורף לדוח זה.הבחירו

 ˙ÂÚÈÒÏ ‡Â¯˜ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡È·Èˆ˜˙ ˙‡ Ô Î˙Ï Ô‰ Ô‰Ï Â¯ˆÂÂÈÈ ‡Ï˘ ˙ Ó ÏÚ
 ˙Â‡  ˘ÂÓÈ˘ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· ,˙È„È˙Ú‰ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ „È·Î‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ˙Â ÂÚ¯È‚ ÈÙÒÎ·

 È˙ÎÏÓÓ‰ ÔÂÓÈÓ‰‰ È„Ó‰ Ô˙Â˘¯Ï ‰„ÈÓÚ‰˘ , ˙Â¯ËÓÏ˘‰ÏÔ Â„ÚÂÈ ÌÈÙÒÎ‰ Â ÔÙÂ‡·
 ‰ÏÂÚ‰.Â˙ÈÏÎ˙Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜·  

  

  

  קבלת הלוואות מאוצר המדינה

 תיקון זה לחוק המאפשר לסיעות קבלת הלוואות מאוצר המדינה. 33התקבל תיקון  8.12.14- ב
 . 5הערתי בעברכבר עליה ש ,להפחית את תלותן של הסיעות במערכת הבנקאית נועד

מימון מהכספים ל במישרין יןניכוי באמצעותייפרעו ההלוואות האמורות  ,על פי הוראות החוק
הדבר מדגיש את העובדה שמדובר בשעבוד של ההוצאות השוטפות שהסיעה מקבלת מדי חודש. 

העומדים לרשות הסיעות למימון פעילות רעיונית ושמירת הקשר עם  ,המשאבים השוטפים
 אות בחירות לכנסת מערכובגין גירעונות שמקורן בעיקר בלצורך כיסוי הוצאות העבר  הציבור,

  .לרשויות המקומיות

לחוק הייתה סיעה רשאית לקבל הלוואה רק מתאגיד בנקאי. בהוראת המעבר  33עד להחלת תיקון 
כי יושב ראש הכנסת לא יאשר מתן הלוואה ערב תחילתו של התיקון האמור,  ,נקבע 33 בתיקון

, לומאוצר המדינה לסיעה שטרם פרעה הלוואה שנטלה מתאגיד בנקאי, אלא לאחר שהציגה 
  להנחת דעתו, תכנית בדבר פירעון ההלוואה.

__________________ 

˘Â Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ„ ‰¯˘Ú ‰ ÂÓ˘‰ ˙Ò Î· ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˙ ‰מבקר המדינה,    4
 ‰ÙÂ˜˙Ï1.1.11  „Ú31.12.11  2012(ספטמבר ;( Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ„

 ‰ÙÂ˜˙Ï ‰¯˘Ú ‰ ÂÓ˘‰ ˙Ò Î· ˙ÂÚÈÒ‰1.1.12  „Ú31.12.12  ‰ÙÂ˜˙ÏÂ1.1.13  „Ú31.1.13 
 ).2014(פברואר 

 Â ·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ„ ,‰¯˘Ú ‰ ÂÓ˘‰ ˙Ò Î· ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˙ ‰˘מבקר המדינה   5
 .136 ), עמ'2014(פברואר 
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העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

ולאחריהן הלוואות  כנסת העשריםסיעות קיבלו בסמוך למועד הבחירות ל 11הביקורת העלתה כי 
ש"ח לכיסוי גירעונותיהן הנצברים. בסמוך לקבלת  מיליון 79- כשל מאוצר המדינה בסך כולל 

 ההלוואות פרעו הסיעות את חובותיהן לבנקים.

 סכוםלפי  נקבע (סדר הסיעות שלהלן נתונים על ההלוואות שקיבלו הסיעות מאוצר המדינהבלוח 
 :)ההלוואה

‰ÚÈÒ‰ Ì˘ Á"˘· ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÎÒ  

 30,000,000 הליכוד 

 9,850,320 ש"ס*

 8,619,030 ישראל ביתנו* 

 8,379,600 הבית היהודי

 7,387,740 מרצ*

 3,600,000 יש עתיד

 3,500,000 העבודה

 2,850,000 דגל התורה

 2,718,000 תקומה

 1,300,000 אגודת ישראל

 650,000  רע"מ

Î"‰Ò  78,854,690  

  .31.3.15-ל 1.1.15 שבין תקופה השוטפתהתקבלו בההלוואות   * 

  

  

   שחדלה להתקיים סיעה

עקב התפלגות או התפטרותם של חבריה מחברותם סיעה שחדלה להתקיים  ,לחוקד 13סעיף על פי 
חשבונות המי שהיו נציגי הסיעה את מפני שלא זכתה מחדש למנדטים בבחירות, ימסרו בכנסת או 

, לחוק )1)(1(ג10על הכנסותיה ועל הוצאותיה השוטפות, למבקר המדינה במועד האמור בסעיף 
 (ד)10על תוצאות ביקורת החשבונות כאמור בסעיף  דוחומבקר המדינה ימסור ליושב ראש הכנסת 

 . לחוק

שוטף חדלו מלהתקיים לפני ממלכתי וקיבלו מימון  כנסת התשע עשרההסיעות שכיהנו במשלוש 
חילונית חץ המפלגה ה -ואלו שמותיהן: התנועה  ,מועד מסירת חשבונותיהן למבקר המדינה

 . ע וקדימה"מד הציונית,

שישה חברי  כנסת התשע עשרה, אשר מנתה בהמפלגה החילונית הציונית ,חץ -סיעת התנועה 
לאחר שוועדת הכנסת אישרה את  ,1.11.14-ב כנסת התשע עשרהפעילותה באת כנסת, הפסיקה 

המפלגה  - חץ מפלגת במקום את  התנועה מפלגתלייצג החל מתאריך זה את  6בקשת סיעת התנועה

__________________ 

 .27.10.14מיום    6
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   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

חדלה  על ידי חבר כנסת אחד, כנסת התשע עשרה, אשר יוצגה בסיעת מד"ע; 7החילונית ציונית
 ,סיעת קדימה; 8.12.14-ברע"מ לסיעת ומעברו  שלהבעקבות התפלגות חבר הכנסת להתקיים 

ולפיכך  ,כנסת העשריםשני חברי כנסת, לא התמודדה בבחירות ל כנסת התשע עשרהאשר מנתה ב
  .כנסת התשע עשרהחדלה להתקיים עם סיום כהונתה של ה

 גירעון סיעה שחדלה להתקיים
כנסת סיימו את תקופת כהונתן בחדלו להתקיים ו )מד"ע וקדימה(שלוש הסיעות האמורות משתיים 

  בגירעונות ניכרים. התשע עשרה

פירעונו עבר ואין לגביו (ב) להנחיות נקבע: "חוב של סיעה לבעל חוב מסוים שמועד 10בסעיף 
הסדר תשלומים ועל פי מצבה הכספי של הסיעה ניתן לקבוע שהיא לא תוכל לפרעו בתוך שנתיים 
ממועד הפירעון ייחשב כתרומה של בעל החוב לסיעה, ועל הסיעה לרשמו כהכנסה, אף אם סכום 

 לחוק". 8פי סעיף - זה או חלקו הוא בגדר "תרומה אסורה" על

 בידי חבר כנסת אחד. חבר הכנסת האמור התפלג מהסיעה כנסת התשע עשרהב יוצגה מד"ע סיעת
על פי  ובכך למעשה חדלה הסיעה מלהתקיים. רע"מ, יום פיזור הכנסת, והצטרף לסיעת 8.12.14- ב

 919,000- כהסתכם ב 31.3.15- להגירעון הנצבר שלה  ,למשרדיהסיעה הדוח הכספי שהגישה 
 תפרע את חובותיה לספקים ולזכאים. היא כיצד לעובדי משרדי  ההסיעה לא הסביר .ש"ח

גירעון  ."חש מיליון 18- כב 31.3.15- ל ההסתכם הגירעון הנצבר של קדימה סיעתבהתאם לדיווחי 
בדוח הכספי  .שנטלה הלוואות בגיןבנקאי  תאגידזה בא לידי ביטוי בהתחייבויותיה של הסיעה ל

מימון הכי על פי ההסדר עם הבנק, חוב הסיעה משולם מכספי  שהגישה הסיעה למשרדי צוין
אין היא  כנסת העשריםאין נציגות בלסיעה שומאחר  ,שאלה משולמים לסיעה, ככל הממלכתי

מעבירה תשלומים לבנק. נציגי הסיעה לא הסבירו לעובדי משרדי כיצד תפרע הסיעה את חובותיה 
  לספקים ולזכאים וכיצד תשיב לבנק את סכומי ההלוואות שקיבלה.

עשרה השמונה בכנסת סיעותב העוסק בדוח
8
כי ציינתי , 9של הסיעההנצבר ובכלל זה בגירעונה  ,

, לקראת סוף כהונתה של הכנסת השמונה עשרה, 10מחברי הכנסת שלהשל חלק  ערב ההתפלגות
, (ד) לחוק13וכי על פי הוראות סעיף  ,11חמיליון ש" 25.4- הסתכמו חובותיה של הסיעה ב

ש"ח  468,000-ב הסתכמה הסיעה חובות כיסויבאותו חלק שהתפלג מהסיעה  של השתתפותו
  .של חלק מחובות אלה םלהיווצרותאחראי  השהי אף וזאת, בלבד

לכסות מכספי המימון גירעונות ניכרים אשר לא היה ביכולתן שתוארו לעיל צברו הסיעות  שתי
ואילו  ,ן לבנק ולזכאים השוניםהתחייבויותיה פרוע אתפיכך אין ביכולתן לול ,הממלכתי השוטף

, חובות אלושילמו סכומים לא מהותיים במסגרת השתתפותם בכיסוי שחברי הכנסת המתפלגים, 
  .פונים לדרך חדשה נקיים מכל חוב

__________________ 

ה לחוק סיעה שחדלה להתקיים לאחר שקיבלה מימון לפי חוק זה, יחזירו מי 13על פי הוראות סעיף    7
  שהיו נציגיה את יתרת הסכומים שברשותם, לאחר ששילמו את חובותיה, לאוצר המדינה. 

 „Ú ‰ ÂÓ˘‰ ˙Ò Î· ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ˘¯‰מבקר המדינה,   8
  .134-133), עמ' 2014(פברואר 

ובבחירות  2008גירעון שמקורו בהתנהלותה בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בנובמבר    9
 .2009לכנסת השמונה עשרה שהתקיימו בפברואר 

התפלגות שבעה חברי כנסת מסיעת קדימה והכירה בהם כסיעה אישרה ועדת הכנסת את  3.12.12-ב   10
 חדשה נפרדת ושמה "התנועה בראשות ציפי לבני".

" אשר 2012בנובמבר  30(ד) לחוק מימון מפלגות ליום 13לפי דוח "חובות המפלגה לעניין סעיף    11
 הגישה סיעת קדימה ליו"ר הכנסת.
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העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

 הסעיףשכן לחוק,  13העולה מסעיף על הבעייתיות בדוח האמור אף קראתי למחוקק לתת דעתו 
בחשבון מצבים בהם ההתפלגות מתרחשת לקראת סוף כהונת הכנסת, ולבחון את הדרך מביא אינו 

ל פי מפתח הוגן ובאופן יחסי להביא לכך שחלק שהתפלג מסיעה אכן ישתתף בהחזר חובותיה ע
 למספר חברי הסיעה שהתפלגו מתוך כלל חברי הסיעה. 

כי סיעות העושות דין לעצמן בכך שהן מקציבות לעצמן מימון  מעידים אלה יםמקרלא זו אף זו, 
מימון הבחירות, תוך הסכום הקבוע בחוק לממלכתי להוצאות הבחירות בסכום העולה על 

משום שאין בידן להבטיח  פועלות באופן בעייתי,הסתמכות על המימון הממלכתי השוטף העתידי, 
בפרק "עודפים לתקופה  עיל(בעניין זה ראו ל שהן יזכו למימון זה שיכסה את מלוא הוצאותיהן

ונות הסיעות השוטפת וגירעונות נצברים" וכן בפרק העוסק בנושא בדוח על תוצאות ביקורת חשב
   .)המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת העשריםרשימות ו

חובותיה  את בו סיעה אינה מכסה גירעון ואינה פורעתשלמצב  12מבקר המדינה התייחס בעבר
"עקרונות השוויון ומניעת השפעה של בעלי עניין וממון, נפגעים לא פחות אם הגרעון לא  כלהלן:

מקבלים את המגיע להם. אכן, לא תרמו  אינםמכוסה, הסיעה לא פורעת את חובותיה, והנושים 
לפיכך, יש לראות כל אחד מהנושים כמי  הנושים לסיעה מרצון. אולם תרומה מאולצת יש כאן...

  פי החוק".- רחו תרומה אסורה, אם סכום החוב עולה על המותר עלש'תרם' בעל כו

ÚÈÒ‰ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÈ˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙Â¯Â˜Ó ¯„ÚÈ‰·˙Â Ì˙Ò ˘ÓÂ , ÏÚ ÏÏÂ‚‰ È¯˜ÈÚ‰ ¯Â˜Ó‰
 ÂÓÈÓÏÔ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ,  ÒÈÈ‚Ï ˙ÂÚÈÒ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ „ÈÚÓ‰ ¯·Ú‰ ÔÂÈÒÈ  ÁÎÂ Â Ô ÂÚ¯È‚ ÈÂÒÈÎÏ

˘ ˙ÂÏÂ·‚· „ÓÂÚ ÔÓÂÎÒ˘ ˙ÂÓÂ¯˙ ÂÚ·˜ ˘ ‡Ï ,˜ÂÁ· ÈÎ È˙Ú ÎÂ ‰ÏÚÈ· È„ÈÚÈÒ‰ Ú"„Ó ˙Â
 ‰ÓÈ„˜Â‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ÚÂ¯ÙÏÔ . 

 ˙Â‡¯Â‰ ÁÎÂ  ,ÔÎ ÏÚÂ ˙ÂÈÁ ‰‰˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ ·, Ï ˘È‰È˙Â·ÂÁ· ˙Â‡¯Ô ÚÈÒ‰ Ï˘˙Â 
ÚÈÒÏ ·ÂÁ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÓÂ¯˙Î˙Â , ÛÈÚÒ· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÏÂ·‚· ˙Â„ÓÂÚ Ô È‡˘8  Ô‰ ˜ÂÁÏ

ÌÈÓ¯Â˙‰ ˙Â‰Ê Ï˘· Ô‰Â ÔÓÂÎÒ ˙‡ÙÓ . ÁÂ„‰ ÈÎ Ú·Â˜ È ‡ ,ÍÎÈÙÏÂ Ô ÈÈ Ú·.È·ÂÈÁ Â È‡ 
  

  שחדלה להתקיים ואשר נקבע לה דוח שאינו חיובי סיעהעיצום כספי ל
נקבע כי אם לא היה הדין וחשבון חיובי "יהיו מי שהיו נציגיה של הסיעה לחוק ד(ג) 13בסעיף 

קיבלה לפי חוק זה מהמימון החודשי שהסיעה  15%אחראים ביחד ולחוד להחזיר לאוצר המדינה 
 בתקופה שאליה מתייחס הדין וחשבון".

מאפשר למבקר  לחוק (ה)10סעיף לכך כי אף ש התייחס מבקר המדינה דאז 200313בדוח משנת 
תידרש להחזיר  סיעהאת סכומי המימון הממלכתי שאותם  ו,שיקול דעתלהפחית, לפי המדינה 

נותרו  ד לחוק13, הרי שבסעיף דתהלאוצר המדינה, וזאת בהתחשב באופי החריגה שמצא ובמי
תירות למבקר המדינה שיקול דעת להקל בסנקציה מההוראות בעינן כהוראות מנדטוריות שאינן 

 . בנסיבות המצדיקות הקלה כאמורגם 

 ÛÈÚÒÓ ‰ÏÂÚ‰ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ÁÎÂ 13 ¯ÂÊÁÏ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ ,˜ÂÁÏ (‚)„ Ï˘ Â·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò‰ÏÂ
˜˜ÂÁÓ‰ ÂÊ ‰È‚ÂÒÏ. 

__________________ 

‰Â Â·˘Á ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ„  ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·· ÂÙ˙˙˘‰˘ ,˙ÂÓÈ˘¯‰Â ˙ÂÚÈÒ˙מבקר המדינה,    12
 È ÂÈ· ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ‰ÙÈÁ ,‡·È˜Ú ¯Â‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰2003  10), עמ' 2004(פברואר.  

„Ú ˘ÓÁ‰ ˙Ò Î· ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ˘¯‰ מבקר המדינה,    13
 ‰ÙÂ˜˙Ï1.1.03  „Ú28.2.03  14-13) עמ' 2003(נובמבר.  
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   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

סיעה שנקבע לה דוח שאינו חיובי להחזיר נציגי המחייב כאמור , חוקד(ג) ל13 סעיףזאת ועוד, 
שחדלה להתקיים סיעה  כיבחשבון  מביאאינו מכספי המימון הממלכתי,  15%לאוצר המדינה 

לשאת  את האחריות ה, ואינו מחיל על נציגיעלולה לצבור גירעון גדול מכפי שתוכל להחזירו
  .ו אחראים, במידת מה, להיווצרותם, אף שגם הם היבחלק מחובותיה

 ‰ÏÁ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙„ÈÓ È‰Ó ÚÂ·˜ÏÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˜˜ÂÁÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò È ‡
 ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰Ï„Á˘ ‰ÚÈÒ È‚Èˆ  ÏÚ ÔÈÈ ÚÏ.Â¯˙Â ˘ ‰È˙Â·ÂÁ  

  

  

  תרומות במזומן

ובין היתר הגבלות  ,רשאיות לקבל סיעותשתרומות בנוגע לוק נקבעו כללים והגבלות לח 8סעיף ב
ועל מקור  על זהות התורמים, (ובני ביתו הסמוכים על שולחנו) יחידתורם של התרומה  סכוםעל 

חוק המפלגות), האוסר על  - (להלן  1992- התשנ"ב ,חוק המפלגותמ בשונהואולם, ; התרומה
חוק ש"ח, לא נקבעו ב 200מועמדים בבחירות מקדימות לקבל תרומה במזומן בסכום העולה על 

 במזומן בידי סיעות. תרומהלקבלת המתייחסים מגבלות איסורים או 

התרומות  המתעדות אתאסמכתאות חובתן של הסיעות לשמור לבנוגע בהנחיות נקבעו כללים 
ואילו  ,פרטים יש לרשום בגין כל תרומה שהתקבלהאילו להנחיות קובע  12המתקבלות. סעיף 

, על פי אמצעי התשלום שבאמצעותו ניתנה לשמוריש הנוגעות לאותה תרומה אסמכתאות 
 בקבלה יירשמו שם התורם, מספר הזהות שלו, מענו, סכום התרומההתרומה, ובין היתר נקבע כי 

"התקבלה תרומה במזומן, יצוינו בקבלה שמו נקבע כי (ז) להנחיות 12בסעיף תאריך התרומה. ו
א תתקבל תרומה במזומן אלא אם כן ומענו של התורם, סכום התרומה ותאריך קבלת התרומה; ל

פקודת  -להלן ( 197114- לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א 15יצהיר התורם, בהתאם לסעיף 
בעת מתן התרומה כי התרומה ניתנת מכספו; תצהיר זה ישמש אסמכתה במערכת , )הראיות

בון הבנק של (ב) להנחיות קובע כי תרומה במזומן תופקד בחש15סעיף  החשבונות של הסיעה".
 הסיעה ביום קבלתה ולא יאוחר משלושה ימי עבודה מיום קבלתה. 

, שהתקבלוהתרומות המתעדות את אסמכתאות סיעות לשמור על מטרת ההנחיות המחייבות 
לזהות את מקור התרומות  היא לאפשרתרומה במזומן, ל המשמש אסמכתהתצהיר תורם לרבות 

 וזאת נוכח במגבלות שנקבעו בחוק, שהסיעות יעמדוכדי להבטיח  ,ולאמת את זהות התורמים
בהיעדר אסמכתאות כאמור העובדה כי קשה להתחקות אחר מקורן של תרומות הניתנות במזומן. 

ניתן לקבוע אם מקורה ולא את שווי התרומה ואת לא ניתן לוודא ולאמת את זהות התורם, 
 . התרומות עמדו במגבלות שנקבעו בחוק

הן  -כי "החוק אינו אוסר על קבלת תרומות במזומן, על אף הקושי האינהרנטי  15בעברכבר הערתי 
לוודא כי תרומות כאלו ומקורותיהן עומדים  - של הסיעה בזמן אמת והן של הביקורת לאחר מכן 

במגבלות החוק וכי כספי המזומן אכן יגיעו לבסוף לסיעה, ישמשו למטרות לשמן נתרמו וישתקפו 
 כיאות בחשבונותיה".

__________________ 

  .421, עמ' 18אל נוסח חדש דיני מדינת ישר  14
„ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·· ÂÙ˙˙˘‰˘ Ì‡‰ ˙ÂÚÈÒ ˙Â Â·˘Á ˙¯Â˜È· ÏÚ ÁÂ˙ מבקר המדינה,    15

 ¯·ÂË˜Â‡·2013  12-11), עמ' 2014(נובמבר. 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

 Ì‚˙ÂÙËÂ˘‰ ˙ÂÙÂ˜˙·ÔÓÂÊÓ· ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÚÈÒ ÂÏ·È˜ , . ¯Â˜Ó ˙‡ ˙Â‰ÊÏ È˘Â˜‰ ÁÎÂ 
 ˜ÂÁ· ˙ÂÚÂ·˜‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙ÙÈ˜ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚÂ ÔÓÂÊÓ· ˙Â ˙È ‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰
 ˙‡ Ô˜˙Ï ˜˜ÂÁÓÏ ‡Â¯˜ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ ,˙ÂÓÂ¯˙‰ ¯Â˜ÓÂ Ì¯Â˙‰ ˙Â‰Ê ÔÈÈ ÚÏ

¯ Â˙Â‡ ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ Ï·‚ÂÈ˘ ÍÎ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ‰ÓÂ„· ˙‡ÊÂ ,ÔÓÂÊÓ· Ï·˜Ï ‰ÚÈÒ ˙È‡˘
˙Â‚ÏÙÓ‰ ˜ÂÁÏ. 

 

  

   בלתי תקינותהוצאות 

את סוגי ההוצאות אשר סיעה רשאית להוציא מכספי המימון הממלכתי. לחוק מגדיר  1סעיף 
ההוצאות המותרות הן: הוצאות לארגון פעולותיה של הסיעה; הוצאות לתעמולה והסברה; 

במימון הממלכתי  להשתמשחוק אין הוהוצאות לקיום הקשר הארגוני והרעיוני עם הציבור. לפי 
  הגדרה זו. אחד עםעולות בקנה לביצוע הוצאות למטרות שאינן 

דנתי במאפיינים השונים  ,וצאות בלתי תקינות החורגות מהגדרת החוקכבר התייחסתי לה 16בעבר
הוצאות  צאות שאינן עומדות בהגדרות החוקהוהכי "יש למנות בגדר של הוצאות אלה והדגשתי 

בעיקרון בעבור תמיכה וסיוע למגזרים מסוימים בהתאם לאינטרסים של הסיעות, שכן אלה פוגעות 
השוויון ויש בהן משום עקיפת ההסדרים שנקבעו למתן תמיכה מכספי ציבור ופתח להשפעה לא 
ראויה על ציבור הבוחרים; הוצאות מכספים אלה למתן תרומות והלוואות יש בהן כדי לפגוע 
במאמץ הכללי למיסוד התמיכות מתקציבי ציבור, לקביעת אמות מידה המבטיחות חלוקה צודקת 

ת ולהגברת השקיפות והתקינות בתחום זה; הענקת מתנות לאירועים פרטיים עלולה ושוויוני
  להעלות חשש להשפעה על אופן ההצבעה של מקבלי המתנות; ...".

והלוואות תקומה כללה בחשבונותיה לתקופות השוטפות הוצאות בגין מתן תמיכות ת סיעכאמור, 
לעמותות. לאחר שהבהירו עובדי משרדי לסיעה כי על פי קביעת מבקר המדינה בעבר, הוצאותיה 

 בחתימת ,הגדרות החוק, מסרו נציגי הסיעה התחייבותעולות בקנה אחד עם אינן  האמורות
 תמיכות והלוואות.עוד  הסיעה לא תיתן ולפיה גורמים המוסמכים בסיעה,ה

 ÈÎ ˘È‚„ÓÂ ·˘ È ‡ ,¯‡Â˙ÓÎ ,‰ ˙  ‰ÚÈÒ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙ÂÎÈÓ˙Â˙Â‡ÂÂÏ‰ ˙Â˙ÂÓÚÏ  ˙¯¯ÂÚÓ
ÏÂÚÙ· ¯·Â„Ó ÈÎ ˘˘Á˙Â ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈ˜ÚÏ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ‰ ÌÂÁ˙· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ¯„Ò‰‰Â ˜ÂÁ

‰Ê Â ‡Ï˘ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘ ‰ÂÂ‰Ó‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ Â„ÚÂÈ . 
 ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ‰ÚÈÒ‰ ‰ÏÚÙ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ¯·Ú· È˙ÚÈ·˜ ‰ÈÙÏÚ ÓÈ‰Ï ˙ÂÚÈÒ‰ ÏÚ ‰È‰È" 

ÏÈÚÏ Â˘¯ÂÙ˘ ÈÙÎ ˜ÂÁ·˘ '˙Â‡ˆÂ‰' Á ÂÓ‰ ˙¯„‚‰ ÏÚ ˙Â ÂÚ Ô È‡˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÚÂˆÈ·Ó". 
 ,˙‡Ê ÌÚ .È·ÂÈÁ Â È‡ ‰Ï˘ ÁÂ„‰ ÈÎ Ú·Â˜ È ‡ ÍÎÈÙÏÂ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ‰È¯·Ò‰ ÁÎÂ  ¯Á‡Ó

‰·ÈÈÁ˙‰ ‰ÚÈÒ‰˘  ˙Â˘¯ÂÙÓ ÈÈ Ù·· „ÂÚ ÏÂÚÙÏ ‡Ï˘ÂÊ ‰¯Âˆ ‡Ï ÔÂÎ Ï È˙‡ˆÓ , ıÈÏÓ‰Ï
 ‰ÚÈÒ‰Ó È˙ÎÏÓÓ ÔÂÓÈÓ ˙ÏÈÏ˘ ÏÚ.„·Ï· ‰¯‰Ê‡· ˜Ù˙Ò‰ÏÂ 

 

 

__________________ 

„Ú ‰ ÂÓ˘‰ ˙Ò Î· ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ˘¯‰ מבקר המדינה,    16
 ‰ÙÂ˜˙Ï1.1.11  „Ú31.12.11 17-16), עמ' 2012פטמבר (ס. 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

   פעילות סיעות בניגוד להוראות הדין

"ההוצאות המיוחדות של סיעה או של רשימת  -כלהלן לחוק מגדיר "הוצאות בחירות"  1סעיף 
  מועמדים שהוצאו בתקופת הבחירות או למען הבחירות במערכת הבחירות".

 קנסות. נדרשה לשלםועקב כך  ,הוראות הדיןבניגוד לה פעל הבית היהודית כי סיע בבדיקה נמצא
בגין תליית מודעות , על פי הסכם פשרה, ש"ח 630,000קנסות בסך  נדרשה לשלם , הסיעהלמשל

שנת לרשויות המקומיות בתקופת הבחירות ברשות מקומית חוקי העזר של שלא לפי תעמולה 
 ההתקשרותש"ח בגין  78,000כללה הסיעה בחשבונותיה הוצאות משפטיות בסך  כמו כן. 2008

כולל עם הרשות ההסדר הבמסגרת גיבוש עם עורך דין לצורך ניהול ההליכים המשפטיים 
על פי החלטת יו"ר ועדת  ,ש"ח 10,000 בסךעל הסיעה עיצום  הוטלנוסף על כך  המקומית.

ולפיה בתקופת  עתירה שהוגשה נגד הסיעהבעקבות  ,כנסת התשע עשרההבחירות המרכזית ל
ב(ב) 2סעיף בניגוד ל צה"ל בפרסומים מטעמהזמורת של תבתצלום הסיעה  הבחירות השתמשה

, בחשבונות הסיעה נכללו בתקופות זאת ועוד .1959-ירות (דרכי תעמולה), התשי"טלחוק הבח
שימוש ביצירות אמנים הפרת זכויות יוצרים בשל בגין  ש"ח 120,000השוטפות הוצאות בסך 

 .2007- יוצרים, התשס"חחוק זכויות שלא לפי רכי תעמולה ולצ

 ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ È ‡ ÈÎ ˘È‚„ÓÂ ·˘ È ‡ ˙˜È˜Á· ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ,˙ÂÚÈÒ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ˙Â„ÈÙ˜Ó Ô È‡ ,‰ È„Ó‰ È˜ÂÁ . 

 ÏÎ Ï˘ Ô˙·ÂÁÓ ˙Â˘ÚÏ ˙ÂÚÈÒ‰Î ˙ Ó ÏÚ Ô˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎ ÌÈ¯˜Ó Ï˘ ˙Â ˘È‰ ÚÂ ÓÏ˘ Ì‰·
 ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÓ˘·Â Ô„È ÏÚ ˙ÂÚˆÂ·Ó ¯„‚· Ô‰˘ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‰¯Ù‰ Í¯Âˆ‰Ó ‡ÏÈÓÓÂ ,

 ÔÈ‚· ˙ÂÒ ˜ ÌÂÏ˘˙·ÌÈ¯˜Ó ‰Ï‡ .ÂÊÓ ‰¯˙È¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÈÎ ÌÏÂ‰ Â‡ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ ,, 
 ˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓÏ Â˘Ó˘È ,˙Â Ó‡ · ‰ÚÈÒ È„È ÏÚ ÌÈÏ·˜˙Ó‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡˘

 .ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ 
¯·Ú· È˙ÚÈ·˜ ÁÎÂ 17 " ÈÎÂÓÈ˘ ‰˙˘Ú ‰ÚÈÒ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó ÂÏ‚˙È Ì‡ ‡·‰Ï ÔÂÓÈÓ· ˘

 ,˙‡Ê ˙Â˜È„ˆÓ‰ ˙Â·ÈÒ · Ú·˜ÈÈ ,ÔÈ„Ï ˙Â„‚Â Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰ ‡ÈˆÂ‰Ï È˙ÎÏÓÓ‰
È·ÂÈÁ Â È‡ ‰ÚÈÒ ‰˙Â‡ Ï˘ ÁÂ„‰ ÈÎÂ ˙Â È˜˙ ˙Â‡ˆÂ‰ Ô È‡ ¯ÂÓ‡Î ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÎ ," ÔÙÂ‡

 Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ¯‡Â˙ÓÎ ‰ÚÈÒ‰ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ÏÈÚÏÈ˙ÚÈ·˜,  ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÍÎÈÙÏÂ
 ÁÂ„‰Â ˙Â È˜˙ Ô È‡ Ï˘ ‰ ÈÈ Ú·.È·ÂÈÁ Â È‡ ‰ÚÈÒ‰  

 

  

 חשבונות של מערכות בחירותהוסגירה של ניהול 
קיימו בחירות לרשויות הת 2013באוקטובר ו, כנסת התשע עשרההתקיימו הבחירות ל 2013ינואר ב

 . המקומיות

(א) להנחיות נקבע כי "על סיעה להעביר את העודף או הגירעון שנוצרו במערכת 11בסעיף 
חשבונות לתקופת הבחירות, לסעיף מיוחד במערכת החשבונות השוטפת שלה, שהדוח הכספי 

(ב) נקבע כי "על סיעה להעביר 11לגביה מוגש יחד עם הדוח הכספי לתקופת הבחירות". בסעיף 
חייבים שבמערכת החשבונות לתקופת הבחירות למערכת החשבונות את חשבונות הזכאים וה

השוטפת של הסיעה כקבוצה מיוחדת בתוך שנה מיום בחירות, לסגור את חשבון הבנק שיוחד 

__________________ 

ÂÚÈÒ‰ ˙Â Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ„ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯Â˙ מבקר המדינה,    17
‰¯˘Ú Ú˘˙‰ ˙Ò ÎÏ )98-97), עמ' 2014 פברואר. 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

נקבעו הוראות דומות למערכת הבחירות ולהעביר את יתרתו לחשבון הבנק השוטף של הסיעה". 
 2013- ירות) (ניהול חשבונות), התשע"גמימון בחהרשויות המקומיות (בהנחיות  33סעיף ב

 לרשויות המקומיות לסגירת חשבונות של מערכת הבחירותבנוגע , י מבקר המדינהל ידשנקבעו ע
 . 18ת אםשל סיע

ובהם ספקים,  -  לזהות ולאמת את יתרות חובותיה של הסיעה לזכאים השוניםא ימטרת ההנחיות ה
 לבחון את שלמות הרישומים בחשבונותיה ,בגין מערכות בחירות שונות -  נותני שירות ופעילים

ולעקוב אחר פירעון התחייבויות אלה במהלך התקופה השוטפת שלאחר מערכת הבחירות על מנת 
  .לוודא שהסיעה משלמת את חובותיה

מערכת הבחירות שמקורה בכללה במערכת החשבונות השוטפת שלה יתרת זכות  רע"מסיעת 
ולפרט יתרה האמורה גבי הל יםהסברבאפשרותה לתת היה . אולם מאחר שלא שע עשרהכנסת התל

 האמורהלקבוע בבירור מהן יתרות הזכות המעודכנות בגין מערכת הבחירות לא ניתן את מרכיביה, 
  חובותיה לזכאים השונים.  לפירעוןהסיעה  וכיצד פעלה

 כנסת התשע עשרהללמערכת הבחירות  שייוחדוהבנק לנהל את חשבונות  ההמשיכקדימה ת סיע
האמורים בחשבונותיה  הבנק בלי לבצע רישומים של התקבולים והתשלומים שבוצעו מחשבונות

 .זכאים בגין מערכת הבחירותחייבים והבלי לייחס או לשייך פעולות אלה ליתרות ההשוטפים ו
על מתן גילוי ועל התאמת חשבונות הבנק ששימשו בתקופת הבחירות  הסיעה אף לא הקפידה

לא ניתן  ,כך . עקבכנדרש בהנחיות ,בחירותהמערכת הזכאים בגין החייבים וליתרות  בנוגעמפורט 
ולא ניתן לקבוע  בדרכי ביקורת מקובלות את שלמות ונכונות הרישומים בחשבונותיהלקבוע 

 .באיזה אופן עשתה זאת - , ואם כן את חובותיה לכל זכאי ההסיע הבבירור אם שילמ

 ,זכאים בגין תקופות הבחירותהת ורוהצגה פרטנית של יתדיווח  הסיעותשאין בחשבונות  מאחר
הזכאים  מספרלא ניתן לאמוד את , רשימת הזכאים והיתרה המגיעה לכל זכאי פירוט לרבות

יתרתו של כל זכאי באמצעות מערכת החשבונות השוטפת, וממילא לא השינויים בולעקוב אחר 
אף לא ו ובאיזה אופן שולמו החובות למי מהזכאים ןאת חובותיה ותהסיע וניתן לקבוע אם שילמ

  . שלמים ותהרישומים בחשבונות הסיעאם לבחון ניתן 

 ÂÈ˙ÂÁÂ„· ¯·Ú· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ˙ÂÚÈÒÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ô‰Ô‰ÈÏÚ˘  ˙‡ ÌÂ˘¯Ï
˙Â·ÂÁÔ‰È  ÌÈ‡ÎÊÏ ÔÈ‚· ˙ÙÂ˜˙ ÏÎÏ ‰ÚÈ‚Ó‰ ‰¯˙È‰ ‰Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡Ó‰ ÔÙÂ‡· ,˙Â¯ÈÁ·‰
È‡ÎÊ,  Ô‰ÂÔ‰ÈÏÚ˘ .ÌÈ‡ÎÊÏ Ô‰È˙Â·ÂÁ ‡˘Â  ˙‡ ¯È„Ò‰Ï  

 Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÔÙÂ‡ ¯‡Â˙ÓÎ ˙ÂÚÈÒ‰ ÏÈÚÏ „ÈÚÓ ÈÎ Í¯ÚÓ‰˙Â Â·˘Á Ô‰Ï˘  ¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ
 Â È‡Â Û˜˘Ó ‰ Ó‡ ·ˆÓ ˙‡Ô .ÈÙÒÎ‰  

תקופות השוטפות הוצאות בגין הבחירות לחשבונותיהן כללו ב נוספות שתי סיעותעוד נמצא כי 
בחירות לרשויות המקומיות שלא נכללו בדוחות הכספיים שהגישו הובגין  כנסת התשע עשרהל

ים שהגישו הסיעות הללו יהסיעות למשרדי בגין מערכות בחירות אלה. ומכאן שהדיווחים הכספ
למבקר המדינה וחשבונותיהן לתקופות הבחירות לא היו שלמים ולא שיקפו נכונה את מלוא 

 מורות. להלן הפרטים: הוצאותיהן או הכנסותיהן לתקופות הבחירות הא

 5.5בסכום חריג ומהותי של הוצאה בגין שנים קודמות  חשבונותיהברשמה הבית היהודי סיעת 
זאת  לרשויות המקומיות.קודמות  בגין בחירות לספק פרסום כנגד הגדלת התחייבותה מיליון ש"ח

בתקופה  לפיו עודכנה יתרת ההתחייבות לספקש ,אופן החישובגבי הסבר לבלי שהיה בידה 

__________________ 

 מגדיר סיעת אם כלהלן: "כל אחת מאלה:  1993-חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשל"ג   18

 1כהגדרתה בסעיף -. מפלגה2הכנסת המתמודדת בבחירות לרשויות המקומיות. . סיעה מסיעות 1
 לחוק הבחירות...".
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

כללה הסיעה  כמו כן, .הרישום האמורעל פרטי  אסמכתה שאפשר ללמוד ממנהכל  או, השוטפת
 ,2008שנת גירעון המועבר מהבחירות לרשויות המקומיות שנערכו בנוסף על ה, בחשבונותיה

חוקי העזר של שלא לפי בגין תליית מודעות תעמולה  ש"ח 630,000הוצאות תשלום קנסות בסך 
כללה אותה סיעה, בחשבונותיה . כמו כן האמורות במהלך תקופת הבחירותרשות מקומית 

כנסת במהלך הבחירות לשביצעה ש"ח בגין התקשרויות  296,000השוטפים, הוצאות נוספות בסך 
  שלא נכללו בחשבונותיה לתקופת הבחירות דאז. התשע עשרה

ח בגין שנים קודמות ללא הסבר יליון ש"מ 1.47- כ בסךכללה בחשבונותיה הוצאות  ש עתידת יסיע
רק לאחר בקשות חוזרות  .ניתן יהיה ללמוד על פרטי ההוצאותשמהן  אסמכתאות הולמותוללא 

כולל, בין כי סכום זה , ותחלקי באמצעות אסמכתאות ,ונשנות של עובדי משרדי הסבירה הסיעה
שוטפות תקופות השמקורן בהוצאות וכן בחירות לרשויות המקומיות שמקורן בהוצאות היתר, 

שגם מערכת החשבונות של הסיעה לתקופה השוטפת לא מכאן עולה  .נכונה הציגהלא אותן היא ש
 הייתה מלאה ולא שיקפה את מלוא ההוצאות בגין קבלת שירותים במהלך התקופה השוטפת.

סותיה לשקף את מכלול הכנותקופת בחירות צריכים לכלול כל הכספיים של סיעה בגין  יהדוחות
נוכח העובדה שהדוח הכספי בגין מערכת בחירות  בייחוד, הבחירותלמערכת  הנוגעותוהוצאותיה 

 שהות מספקת כדיסיעה כל שיש בידי  ומכאן ,לאחר סיומה שה חודשיםישלפחות מוגש בפועל 
בהם התגלו הוצאות נוספות בגין שמקרים חריגים אשר ללברר את סך הוצאותיה בגין הבחירות. 

לאחר הגשת  - לדוחות בגין מערכת הבחירותגדולים יחסית בסכומים שאינם מערכת בחירות, 
לסכומים אלה ביטוי יש לתת הדוח הכספי בגין אותה מערכת בחירות למשרד מבקר המדינה, 

 ותמתעדה אסמכתאותתוך שמירת  בדוח הכספי שמוגש בגין התקופות השוטפות, בסעיף נפרד
הן לא נכללו בדוחות הכספיים הרלוונטיים  מדוע בצירוף הבהרההללו הוצאות את ההולם  באופן

 למערכות הבחירות.

ח הנחיות מבקר המדינה ונדרש גם על מנת שיהיה וניהול חשבונות באופן שוטף ועדכני מחויב מכ
ואת סיעה כל  שלמהימן את מצבה הכספי ושישקף באופן שלם בידי הסיעות מידע שלם ועדכני 

החלטות  לאמוד את מצבה בכל עת ולקבל השיאפשר ל ,לכל תקופת דיווח נכסיה והתחייבויותיה,
 שלה. לדרכי הפעולה  בנוגעמושכלות ניהוליות, כלכליות ותפעוליות 

 ÌÂ˘È¯ „·ÚÈ„· ÌÈÓÂÎÒ· ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘Ó ÌÈ¯ÎÈ  ‰Î ÍÎ ÏÚ „ÈÚÈÙÒÎ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰˘È Ì
 ¯˜·ÓÏ ÂÏÏ‰ ˙ÂÚÈÒ‰ Â˘È‚‰˘ÙÂ˜˙Ï Ô‰È˙Â Â·˘ÁÂ ‰ È„Ó‰Â ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ ˙‡ ÂÙ˜È˘ ‡Ï

‰È˙Â‡ˆÂ‰ ‡ÂÏÓÔ  ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙¯‚ÒÓ·˙Â¯ÈÁ·‰  ,˙Â¯ÂÓ‡‰Ì‰˘ Ô‡ÎÓÂ  ÌÈÓÏ˘ ÂÈ‰ ‡Ï
ÌÈ ÂÎ Â . 

 È˙¯Ú‰ ¯·ÎÌ„Â˜ ÁÂ„·19  ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ È ‡" ÈÎ ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÂÊ ‰ È˜˙ ‡Ï ˙ÂÏ‰ ˙‰
 ˙Â Â·˘Á‰ ÏÂ‰È Ï ¯˘‡· ˙ÂÈÁ ‰‰ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ˙Â„ÈÙ˜Ó Ô È‡ ¯˘‡.˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÔÈ‚· 

 Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰Â Ô‰È˙ÂÒ Î‰ ˙‡ ‰ ÂÎ  ÌÈÙ˜˘Ó Ì È‡ Ô‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ
Î ."...˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ÔÈ‚·˘ ÈÙ·ÈÈÁ˙Ó ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó,  Ô‰È˙Â Â·˘Á ÈÎ ˙‡Ê· Ú·Â˜ È ‡
 ÂÏÚÙ ¯˘‡ ,˙ÂÚÈÒ Ô˙Â‡ Ï˘ ‡Ï˘ÈÙÏ ‰.ÌÈÈ·ÂÈÁ Ì È‡ ,˙ÂÈÁ ‰ 

Â ¯ÊÂÁ È ‡ ÏÎÏ ˙‡Ê· ‡¯Â˜ ,˙ÂÈÁ ‰Ï Ì‡˙‰· Ô‰È˙Â Â·˘Á ÏÂ‰È  ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÚÈÒ‰
.˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ˙¯ÈÓ˘ ÍÂ˙Â È Î„ÚÂ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ,ÌÈÏ·Â˜Ó ÌÈ‡ Â·˘Á ˙Â Â¯˜ÚÏ Ì‡˙‰·   

  

  

__________________ 

 ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ„ Ï˘ ˙ÂÚÈÒ‰·‰ ˙Ò Î‰ ÂÓ˘ ‰¯˘Ú מבקר המדינה,    19
 .19), עמ' 2012 ספטמבר( 31.12.11עד  1.1.11לתקופה 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  רכש והתקשרויות

במהלך פעילותן השוטפת נוהגות הסיעות להתקשר עם ספקים ונותני שירותים לקבלת טובין 
מסע כגון ניהול  -  מוןבלת שירותים שבבסיסן יחסי אות לקמבוצעות התקשרוי בין היתרושירותים. 

 תמורת סכומים ניכרים.  -  , ייעוץ אסטרטגי, דוברות, ייעוץ משפטי ועודבחירות

הקובע כי הגופים שנמנו בחוק "לא יתקשרו בחוזה לביצוע , 1992- חוק חובת המכרזים, התשנ"ב
פי מכרז פומבי - בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על עיסקה

   על הסיעות. יםלא חל ,והתקנות שהותקנו על פיו ,הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו"

את נושא ניהול הרכש וההתקשרויות של הסיעות מבחינת סקרו במהלך הביקורת עובדי משרדי 
והפיקוח של ונותני השירותים יעוד תהליכי הרכש, תהליך בחירת הספקים קיום נוהל רכש, ת

  הסיעות על הליכי הרכש. 

כי התקשרויותיהן עם ספקים ונותני שירותים מבוצעות בכתב בהתאם להנחיות הסבירו הסיעות 
מסמכים מתעדות  , ובין היתראלוהתקשרויות הן מתעדות בחשבונותיהן וכי  ,מבקר המדינה

לרבות הזמנות עבודה, הצעות מחיר אם היו, וחשבוניות מס. ואולם סקירת תשובות נלווים, 
לא  ,הסיעות בנושא העלתה כי לא כל הסיעות מסדירות את ניהול הרכש שלהן באופן מלא. למשל

הצעות  כמהלבקש , לדברי נציגיהן, הלי רכש כתובים; רק חלק מהסיעות נוהגותולכל הסיעות היו נ
, ובכלל זה השיקולים חלק מהסיעות תהליך בחירת הספקיםברק  ;ותההתקשר לפנימחיר 

חלק מהסיעות הליכי הפיקוח והבקרה על הליכי הרכש ברק בכתב; לטענתן  מתועדים לבחירתם,
 ,על ידי מנהל הכספים של הסיעה ולרובבידי נושאי תפקידים רלוונטיים בסיעה לדבריהן מבוצעים 
  הזמנת העבודה.  החותם על

È·˜ ÁÎÂ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú ¯·Ú·
20

  ÌÈ·‡˘Ó· ÔÂÎÒÈÁ·Â ÔÂÒÈ¯· ‚Â‰ Ï ˙ÂÚÈÒ‰ ÏÚ ÈÎ
‰ÚÈÒ˘ ¯Á‡ÓÂ ,‰ È„Ó‰ Ô˙Â˘¯Ï ‰„ÈÓÚ‰˘¯˘‡ , Â„ ÛÂ‚ ‡È‰ - ,È˙Â‰Ó ‰ÎÈÓ˙ ˙Ï·˜Ó

Ó ¯ÎÈ  ¯ÂÚÈ˘· ,‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡ÈÂ‡¯ ˘ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ÏÚÙ˙‰ ÈÏÚ· ÌÈÙÂ‚Ó ˙Â˘¯„ ‰ ‰„ÈÓ
Â ÌÂÈ˜Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ¯˙È‰ ÔÈ·Â È¯Â·Èˆ ÈÙÂ‡Ï ÚÂˆÈ· Ï˘ ,˘Î¯ Ï‰Â Ï ˘Î¯‰ ÈÎÈÏ‰˙ „ÂÚÈ˙

 ÍÈÏ‰˙Â˙‰ÓÏ ˘Ó˘Ó‰ ˙Â¯ÁÌÈ˜ÙÒ‰ ˙¯ÈÁ· ¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ,ÂÏ ÔÎ ÁÂ˜ÈÙ ÈÎÈÏ‰ ÏÚ
˘Î¯‰. ÌÈÈ˜Ï ˙ÂÚÈÒÏ ¯˘Ù‡È ¯·„‰ ÈÏ‰ÈÎ ¯„ÂÒÓ ˘Î¯ÌÈ ÏÚÈÈÏ ˙ Ó ÏÚÌ Â ˜ÈÙ‰Ï Ì‰Ó

˙È·¯Ó‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡, ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ï˘ È·ËÈÓ ÏÂˆÈ  ¯ÂÓ‡Î ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡·.  

 

  

  הסיעות של חשבונות הדיווח על תוצאות ביקורת 

מהות ות והשוטפ ותלהלן נתונים כספיים על כל אחת מהסיעות, מספר המנדטים שהיו להן בתקופ
  .הדוח שקיבלו

  

   
__________________ 

Á‰ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ„ ‰¯˘Ú Ú·˘‰ ˙Ò Î· ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â˘·מבקר המדינה,   20
 ‰ÙÂ˜˙Ï1.1.08  „Ú31.12.08  ‰ÙÂ˜˙ÏÂ1.1.09  „Ú28.2.09  35-34עמ' , )2010(פברואר . 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

  דגל התורה -אגודת החרדים 

 יםהכספי ותחברי כנסת. על פי הדוח שלושהת והשוטפות עשרה בתקופ תשעלסיעה היו בכנסת ה
ש"ח, מזה:  6,474,003- ש"ח, והוצאותיה ב 8,525,328- ב אלה ותשלה הסתכמו הכנסותיה בתקופ

. ש"ח 752,796 -  2015שנת וב ש"ח 3,014,053 -  2014שנת ב ;ש"ח 2,707,154 - 2013שנת ב
 נותרעויגהש"ח. לאחר העברת  2,051,325של  בסך עודףת בוהשוטפ ותהסיעה סיימה את התקופ

רעון יהגהסתכם  העשרים,לכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות ממערכת הבחירות
  ש"ח.  1,374,193- ב 31.3.15-להנצבר 

 „Ú ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:   

 ‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ Á"˘· ÌÂÎÒ‰ 
 7,983,097 *מימון מאוצר המדינה

 542,231 שכר עובדי הסיעה בכנסת
 Î"‰Ò8,525,328 

ש"ח מכספי המימון הממלכתי. נוסף על כך קיבלה  7,096,080הייתה זכאית לקבל סך של הסיעה   *
ש"ח מכספי המימון של סיעת אגודת ישראל במסגרת הסדר של פעילות  887,017הסיעה סך של 

  משותפת מוכרת.

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Á"˘· ÌÂÎÒ‰ 
  3,626,491 משכורות ותוספות סוציאליות

 82,708 פרסום והדפסות

 116,839 משרדיות

 189,704  טלפון ודואר
 86,204  נסיעות ורכב

 212,929 רועים וכנסיםיא ,כיבודים

 187,283 קהוחזת

 792,303 שכד
 311,004 מסים ומים ,חשמל

 21,845 ביטוח

 54,540 הנה"ח, ביקורת ומשפטיות

 89,265 הוטירכישת ציוד ור

 89,116 שונות

 364,992 פחת

 248,780 מימון נטו

 Î"‰Ò6,474,003  

  הנחיות מבקר המדינה.  לפית את מערכת חשבונותיה והשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  לחוק. 8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

שנת וב ,ש"ח 7,902,327 -  2014שנת בש"ח,  7,151,376 - 2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק. 7השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף ש"ח. הוצאותיה  1,976,784 - 2015

.È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏ  
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

   תקומה -האיחוד הלאומי 

 יםהכספי ותחברי כנסת. על פי הדוח ארבעהת והשוטפות עשרה בתקופ תשעלסיעה היו בכנסת ה
ש"ח, מזה:  6,896,270- ה בש"ח, והוצאותי 9,697,053- ב אלה ותשלה הסתכמו הכנסותיה בתקופ

. ש"ח 995,477 -  2015שנת וב ש"ח 3,527,502 -  2014שנת ב ;ש"ח 2,373,291 - 2013שנת ב
 נותרעויגהש"ח. לאחר העברת  2,800,783 של ת בעודף בסךוהשוטפ ותהסיעה סיימה את התקופ

רעון יהסתכם הג העשריםלכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות ממערכת הבחירות
  ש"ח.  3,589,367- ב 31.3.15-להנצבר 

 ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 8,938,505 מימון ממלכתי, נטו

 716,022 שכר עובדי הסיעה בכנסת

 40,341 רווח מניירות ערך ושערוך *

 2,185 ריבית *מהכנסות 

 Î"‰Ò9,697,053 
  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂÎÒ‰ ·Á"˘ 

 4,126,018 שכר ונלוות

 120,850 פרסום והדפסות

 95,571 כנסים, פעילויות ואירועים

 64,382 סקרים

 142,922 שירותים מקצועיים

 275,760 שירותי ייעוץ

 450,504 קהוחזתושכירות 

 235,001 משרדיות, כיבודים וכלליות

 68,681 פחת

 526,770 רכב ונסיעותקת וחזת

 199,019 ומחשוב, דואר וטלפוןתקשורת 

 11,022 ביטוח

 408,000 תמיכות

 77,381 * שונות

 94,389 * מימון

Î"‰Ò 6,896,270 

  מוין מחדש  *
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

הדבר  הנחיות מבקר המדינה. שלא לפית את מערכת חשבונותיה והשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ
שהעניקה  ותנכללו הוצאות שאינן תקינות בגין תמיכות והלווא התבטא בכך שבחשבונות הסיעה

   הסיעה לעמותות.

  לחוק. 8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

שנת וב ,ש"ח 7,902,432 -  2014שנת בש"ח,  7,151,376 - 2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק.  7ש"ח. הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף  1,976,784 - 2015

 .È·ÂÈÁ Â È‡ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ   

ראשי  ששלחולאחר שנשקלו הסברי הסיעה ולאחר שבחנתי את הנסיבות שבהן פעלה ונוכח מכתב 
לפיו הסיעה מתחייבת להימנע ממתן תמיכות והלוואות, מצאתי לנכון במקרה זה לא והסיעה 

  להסתפק באזהרה בלבד.על שלילת מימון ממלכתי אלא להמליץ 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

המפלגה הדתית לאומית המזרחי  -הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל 

  הפועל המזרחי בארץ ישראל 

 יםהכספי ותחברי כנסת. על פי הדוח שמונהת והשוטפות עשרה בתקופ תשעלסיעה היו בכנסת ה
ש"ח,  19,295,872-ש"ח, והוצאותיה ב 17,862,685-ב אלה ותשלה הסתכמו הכנסותיה בתקופ

 3,566,232 - 2015שנת וב ש"ח 5,501,727 - 2014שנת ב ;ש"ח 10,227,913 - 2013שנת מזה: ב
ש"ח. לאחר העברת  1,433,073בסך של  גירעוןת בוהשוטפ ות. הסיעה סיימה את התקופש"ח

, העשריםלכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות ממערכת הבחירות נותרעויגה
  ש"ח.  31,596,889- ב 31.3.15-לרעון הנצבר יהסתכם הג

 ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

 ‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 15,897,685 מימון ממלכתי, נטו

 765,123 בכנסתשכר עובדי הסיעה 

 78,427 דמי חבר

 1,121,564  הכנסות מפקד

 Î"‰Ò17,862,799 
  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰* · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 4,837,832  שכר ונלוות

 1,539,860 פרסום והסברה
 396,430 כנסים, פעילויות ואירועים

 39,667 סקרים
 1,009,885 שירותים מקצועיים

 308,894 שירותי ייעוץ תקשורתי, ניהול
 139,502 ותחזוקהשכירות 

 310,314 משרדיות, כיבודים וכלליות
 18,134 פחת

 112,512 אגרות וקנסות 
 583,542 רכב ונסיעותתחזוקת 

 131,043 תקשורת ומחשוב, דואר וטלפון
 8,548 משלוחים והובלות

 2,699,438 הוצאות מפקד 
 130,000  שונות
 1,137,259  מימון

 5,893,012  שנים קודמות הוצ' בגין
Î"‰Ò 19,295,872 

  מוין מחדש  * 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

הנחיות מבקר המדינה. הדבר  שלא לפיהסיעה ניהלה בתקופות השוטפות את מערכת חשבונותיה 
שמקורם , התבטא בעיקר בכך שבחשבונות הסיעה נכללו הוצאות בסכומים חריגים ומהותיים

ובדוחות הכספיים שהגישה הסיעה למשרדי  במערכות בחירות קודמות ואשר לא נכללו בחשבונות
כנגד  מיליון ש"ח 5.5הוצאה בסך כללה בחשבונותיה הסיעה  ,בגין מערכות בחירות אלה. למשל

לרשויות המקומיות, וזאת בלי שהיה בידה קודמות הגדלת התחייבותה לספק פרסום בגין בחירות 
י ההוצאה האמורה. כמו כן על פרטמהם ניתן ללמוד שאופן החישוב  בדבר האסמכתהסבר או 

ש"ח בגין הבחירות לרשויות  630,000קנסות בסך תשלום על כללה הסיעה בחשבונותיה הוצאה 
שמערכת  מכאן עולה. גירעון המועבר מהבחירות האמורותנוסף על ה, 2008המקומיות בשנת 

מלוא תה שלמה ולא שיקפה נכונה את ילא היבגין הבחירות האמורות החשבונות של הסיעה 
ללא פירוט  ,הוצאותיה; כמו כן נמצאו בחשבונות הסיעה יתרות זכות נוספות בגין בחירות קודמות

להוצאות  כל האסמכתאות הנוגעות; הסיעה גם לא הקפידה לשמור את יתרות אלה ן שלהרכב
כללה בהוצאותיה לתקופות השוטפות. לפיכך לא אותן פרסום שואירועים, כנסים מהותיות על 

בדרכי ביקורת מקובלות לזהות ולאמת את הוצאות הסיעה בתקופות השוטפות ולקבוע  ניתן היה
  . בתקופות השוטפותהוצאותיה סך לקבוע את היה לא ניתן ו כי חשבונות הסיעה שלמים ונכונים

בגין פעילויות שביצעה שלא עוד נמצא כי בחשבונות הסיעה נמצאו הוצאות בסכומים מהותיים 
הפרת תשלומים ששילמה בגין בגין תליית מודעות ו קנסות שקיבלהובין היתר  ,הוראות הדיןלפי 

 מבקר המדינה בעבר. באופן שאינו מתיישב עם קביעותובכך פעלה הסיעה  ,זכויות יוצרים

  לחוק. 8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

שנת ובש"ח  11,853,648 -  2014שנת בש"ח,  10,727,064 - 2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
 שנקבעוגבולות אפוא מה חרגו בתקופה השלישית הוצאותיה השוטפותש"ח.  2,965,176 - 2015

   לחוק. 7בסעיף 

באיחור רב העבירה למשרדי את התייחסותה לטיוטת ממצאי הביקורת על חשבונותיה  הסיעה
ממצאי תגובותיה על לא ניתן היה לבחון את ולכן , מועד הגשת הדוח ליו"ר הכנסתל בסמוךו

לא נותר לי אלא לקבוע את תוצאות ביקורת החשבונות בעניינה של הסיעה על . לפיכך, הביקורת
  .שנכללו בטיוטה שהועברה להתייחסותה הממצאיםפי 

 .È·ÂÈÁ Â È‡ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ   

בהתחשב באופי בחריגה ובמידתה ולאחר ששקלתי בין היתר את הסברי נציגי הסיעה 
) לחוק המימון, 3(ה)(10בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,אני ממליץ שהוגשו לי ותהנוספ אסמכתאותוה

מסכום השלילה המרבי הקבוע בחוק  70%-ששיעורו כ חש" 1,000,000 שללשלול מהסיעה סכום 
  .ש"ח 1,427,790-שמסתכם ב
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

  תנועה לאומית ליברלית -הליכוד 

לאחר הפיצול של  חברי כנסת. 20 ,הראשונה השוטפתה בתקופ ,עשרה תשעלסיעה היו בכנסת ה
לסיעות הליכוד וישראל ביתנו, ולאחר  9.7.14- בישראל ביתנו" - הסיעה המשותפת "הליכוד

מסיעת ישראל ביתנו פרישתם של שני חברי כנסת מסיעת הליכוד והצטרפותם של שני חברי כנסת 
   חברי כנסת. 18, מנתה הסיעה 21במקומם

ש"ח,  54,439,592-הסתכמו הכנסותיה בתקופות אלה ב הסיעה על פי הדוחות הכספיים של
 - 2014 שנתב ;ש"ח 14,788,971 -  2013 שנתש"ח, מזה: ב 44,712,013- בוהוצאותיה 
את התקופות השוטפות בעודף  ש"ח. הסיעה סיימה 4,895,520 -  2015 שנתש"ח וב 25,027,522

רשויות המקומיות ה לשגירעונות ממערכת הבחירות הש"ח. לאחר העברת  9,727,579 של בסך
  ש"ח.  32,855,171- ב 31.3.15- לירעון הנצבר גוממערכת הבחירות לכנסת העשרים, הסתכם ה

 „Ú ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

 ‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 37,254,419 ממלכתי מימון

 1,751,578 שכר עובדי הסיעה בכנסת 

 25,820 תרומות

 12,131,231 דמי חבר

 1,739,905 אגרות והשתתפויות

 1,536,639 אחרות

 Î"‰Ò54,439,592 
  

˙Â‡ˆÂ‰ *‰ÚÈÒ‰ ˘· ÌÂÎÒ‰"Á 
 14,557,099 שכר ונלוות

 1,806,019 כנסים, כינוסים וסיורים

 2,962,429  משפטיות

 407,087 שכר דירה ותחזוקה 

 1,793,386 מסים עירוניים

 3,015,367 שירותים מקצועיים

 485,868 דואר ותקשורת

 822,287 תחזוקת רכב

 544,345 משרדיות וכלליות

 286,727 פרסום והסברה 

 1,175,595 תחזוקת מחשב

 135,792 רכישת ציוד

__________________ 

פרש ח"כ גדעון סער מהליכוד, ובמקומם  5.11.14-פרש ח"כ כרמל שאמה מהליכוד, וב 6.8.14-ב   21
 .שראל ביתנויאון ליטינצקי מסיעת ינכנסו לכנסת ח"כ אלכס מילר וח"כ ל
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

˙Â‡ˆÂ‰ *‰ÚÈÒ‰ ˘· ÌÂÎÒ‰"Á 
 152,188 סקרים

 3,499,155 סניפים

 1,316,215 מרכז ומזכירותישיבות 

 876,801 בחירות פנימיות

 8,839,394 הוצאות בחירות מקדימות לכנסת העשרים

 341,173 הוצאות אחרות נטו

 1,695,086 הוצאות מימון

‰Ò"Î 44,712,013 
  מוין מחדש *

קבעתי , הוצאות בין תקופת הבחירות והתקופות השוטפותהכנסות וומיון הביקורת לאחר 
שנת ש"ח, מזה: ב 45,385,134- והוצאותיה ב ,ש"ח 53,964,781-בהסתכמו הכנסות הסיעה ש

ש"ח.  3,619,802 - 2015שנת וב ,ש"ח 26,421,935 - 2014שנת ש"ח, ב 15,343,397 - 2013
 והגירעון הנצבר של הסיעה  ,ש"ח 8,579,647הסיעה סיימה את התקופות השוטפות בעודף בסך 

  .ש"ח 33,365,248- בהסתכם  31.3.15- ל

  הנחיות מבקר המדינה.  לפית את מערכת חשבונותיה והשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ

  לחוק. 8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

שנת וב ,ש"ח 27,658,512 -  2014שנת בש"ח,  25,029,816 -  2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק.  7ש"ח. הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף  6,918,744 - 2015

.È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏ  
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

  הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל 

 יםהכספי ותחברי כנסת. על פי הדוח ארבעהת והשוטפות עשרה בתקופ תשעלסיעה היו בכנסת ה
ש"ח, מזה:  6,045,796- בש"ח, והוצאותיה  8,525,312- ב אלה ותשלה הסתכמו הכנסותיה בתקופ

. ש"ח 539,160 -  2015שנת וב ש"ח 2,488,287 -  2014שנת ב ;ש"ח 3,018,349 - 2013שנת ב
 נותרעויגהש"ח. לאחר העברת  2,479,516של בסך  עודףסיימה את התקופות השוטפות בהסיעה 

רעון יהגהסתכם  העשריםלכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות ממערכת הבחירות
  ש"ח.  2,169,726- ב 31.3.15-להנצבר 

 ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

 ‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰  · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 8,870,100 מימון מאוצר המדינה

 542,229 שכר עובדי הסיעה בכנסת

 )887,017( דגל התורה העברת יחידת מימון לסיעת 

 Î"‰Ò8,525,312 
  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
  4,825,315 שכר ונלוות

 134,094 פרסום והדפסות

 20,844  משרדיות

 48,872 טלפון ודואר

 121,274 נסיעות

 198,644 רועים וכנסיםיכיבודים, א

  4,733 תחזוקה

 102,900 שכר דירה

 134,784 חשמל, מסים ומים

 339,682 הנהלת חשבונות, ביקורת ומשפטיות

 5,555  הוטירכישת ציוד ור

 4,201 יחסי ציבור

 1,144  קנסות

 758  ביטוח

 102,996 הוצאות מימון ואחרות

Î"‰Ò 6,045,796 
  

  הנחיות מבקר המדינה. פי ת את מערכת חשבונותיה לוהשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ

  לחוק. 8האמורים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

שנת וב ,ש"ח 7,902,327 -  2014שנת בש"ח,  7,151,376 - 2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק.  7ש"ח. הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף  1,976,784 - 2015

.È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏ  
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

   התנועה בראשות ציפי לבני

הסיעה החלה את פעילותה חברי כנסת.  שישהת והשוטפות עשרה בתקופ תשעלסיעה היו בכנסת ה
  , כמייצגת את מפלגת חץ. כנסת השמונה עשרה, כחודשיים לפני סיום כהונת ה3.12.12- ב
 התנועה מפלגתאת  1.11.14- אישרה ועדת הכנסת את בקשת הסיעה לייצג החל מ 27.10.14- ב

מאוצר המדינה  שהגיעוסכומי המימון  בהסתמך על החלטה זו הועברו (במקום את מפלגת חץ).
מפלגת חץ את פעילותה כמיוצגת מיום זה הפסיקה למעשה ו ,התנועה החל מתאריך זה אל מפלגת

חץ  -לחוק היה על סיעת התנועה  10, בהתאם להוראות סעיף לעיל סיעה. לאור האמורהעל ידי 
ר המדינה דוחות כספיים על חשבונותיה השוטפים למבק להגישהמפלגה החילונית הציונית 

, ועל סיעת התנועה למסור למבקר המדינה דוחות כספיים על 31.10.14- ל 1.2.13שבין לתקופה 
 .31.3.15- ל 1.1.15שבין ולתקופה  31.12.14-ל 1.11.14 שבין לתקופהחשבונותיה השוטפים 

  

  חץ המפלגה החילונית הציונית -התנועה 

הסתכמו הכנסותיה  חץ המפלגה החילונית הציונית - התנועה סיעת  של יםכספיה ותעל פי הדוח
 - 2013שנת ש"ח, מזה: ב 3,483,791- ש"ח, והוצאותיה ב 11,024,290- ב אלה ותבתקופ

ת בעודף והשוטפ ות. הסיעה סיימה את התקופש"ח 2,228,437 -  2014שנת וב ש"ח 1,255,354
, של הרשויות המקומיות ממערכת הבחירות ןרעויגההעברת ש"ח. לאחר  7,540,499בסך של 

  ח.ש" 1,726,515- ב 31.10.14- לשל סיעת חץ הנצבר  העודףהסתכם 

 „Ú ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.10.14:  

 ‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 10,014,165 מימון ממלכתי

 1,010,125 שכר עובדי הסיעה בכנסת 

 Î"‰Ò11,024,290 
  

 ˙Â‡ˆÂ‰‰ÚÈÒ‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 1,264,818 משכורות ונלוות

  1,010,125  שכר עובדי הסיעה בכנסת

  34,329 הוצאות עובדי הסיעה בכנסת

  107,846  רכב תחזוקת

  66,913  תקשורת

  142,335  הסברה פרסום ויחסי ציבור

 23,046 נסיעות ושליחויות

 3,179 פחת

 21,622 רכי משרדוצ

 290,503 מבנים ותחזוקתשכ"ד 

 380,686 שירותים מקצועיים

 123,734 אחרות

 14,655 מימון

Î"‰Ò 3,483,791 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  הנחיות מבקר המדינה. פי ת את מערכת חשבונותיה לוהשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ

  לחוק. 8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

ש"ח. הוצאותיה  7,679,392 - 2014שנת וב ,ש"ח 8,343,272 - 2013שנת בתקרת ההוצאות הייתה: 
  לחוק. 7השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף 

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

 

  סיעת התנועה

הסתכמו הכנסותיה  ,27.10.14- בפעילותה את סיעת התנועה שהחלה  של יםהכספי ותעל פי הדוח
 447,898 -  2014שנת ש"ח, מזה: ב 1,133,586- בש"ח, והוצאותיה  2,627,968-ב אלה ותבתקופ

ת בעודף בסך של והשוטפ ות. הסיעה סיימה את התקופש"ח 685,688 - 2015שנת וב ש"ח
 העודף, הסתכם העשריםלכנסת  ממערכת הבחירות ןרעויגההעברת ש"ח. לאחר  1,494,382

  ח. ש" 843,934- ב 31.3.15-להנצבר 

 ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÓ-27.10.14  „ÚÏ-31.3.15:  

 ‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 2,403,975 מימון ממלכתי

 223,993 שכר עובדי הסיעה בכנסת 

 Î"‰Ò2,627,968 
  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 440,415 משכורות ונלוות

 223,993 שכר עובדי הסיעה בכנסת
 95,131 הוצאות עובדי הסיעה בכנסת

 29,734 רכב תחזוקת
 5,003 תקשורת

 48,133 הסברה פרסום ויחסי ציבור
 11,709 נסיעות ושליחויות

 1,508 פחת
 32,430 רכי משרדוצ

 51,094 מבנים ותחזוקתשכ"ד 
 180,559 שירותים מקצועיים

 11,699 אחרות
 2,178 מימון

Î"‰Ò 1,133,586 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

  הנחיות מבקר המדינה. פי ת את מערכת חשבונותיה לוהשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ

  לחוק. 8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

ש"ח.  2,306,248 - 2015שנת וב ,ש"ח 1,540,112 - 2014שנת בתקרת ההוצאות הייתה: 
  לחוק.  7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף 

.È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏ  
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  התנועה הערבית להתחדשות (תע"ל)

 יםהכספי ות. על פי הדוחאחד ת חבר כנסתוהשוטפות עשרה בתקופ תשעבכנסת ה הלסיעה הי
ש"ח, מזה:  3,312,732- ש"ח, והוצאותיה ב 3,795,256- ב אלה ותשלה הסתכמו הכנסותיה בתקופ

. ש"ח 372,421 -  2015שנת וב ש"ח 1,577,668 -  2014שנת ב ;ש"ח 1,362,643 - 2013 תשנב
 נותרעויגהש"ח. לאחר העברת  482,524ת בעודף בסך של והשוטפ ותהתקופהסיעה סיימה את 
עודף , הסתכם ההעשריםלכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות ממערכת הבחירות

  ש"ח.  298,429- ב 31.3.15-להנצבר 

 „Ú ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

 ‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 3,574,678 המדינהמימון מאוצר 

  220,578 שכר עובדי הסיעה בכנסת

 Î"‰Ò3,795,256 
  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 107,997 שיווק ופרסום

 2,105,465 שכר ונלוות

 49,000 עוץ ושירותים מקצועייםיי

 183,524  כנסים ואירועים

 229,544 רכבים ונסיעות תחזוקת

 329,844 תקשורת ואינטרנט

 246,471 ותחזוקהשכירות 

  )2,350( הוצאות בנק והכנסות והוצאות מימון נטו

  63,237 פחת

Î"‰Ò 3,312,732  

  
  הנחיות מבקר המדינה.  לפית את מערכת חשבונותיה והשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ

  לחוק. 8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

שנת וב ,ש"ח 7,902,327 -  2014שנת בש"ח,  7,151,376 - 2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק. 7ש"ח. הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף  1,976,784 - 2015

.È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏ  
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית  -חד"ש 

   וערבים) הישראלית וחוגי ציבור יהודים

 יםהכספי ותחברי כנסת. על פי הדוח ארבעהת והשוטפות עשרה בתקופ תשעלסיעה היו בכנסת ה
ש"ח,  11,065,236-ש"ח, והוצאותיה ב 11,031,066-ב אלה ותשלה הסתכמו הכנסותיה בתקופ

 1,280,926 -  2015שנת וב ש"ח 5,273,678 - 2014שנת ב ;ש"ח 4,510,632 -  2013שנת מזה: ב
 העודפיםש"ח. לאחר העברת  34,170של  רעוןיגת בוהשוטפ ותהסיעה סיימה את התקופ. ש"ח

 עודףה, הסתכם העשריםלכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות ממערכת הבחירות
  ש"ח.  2,751,675- ב 31.3.15-להנצבר 

 ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

 ‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 8,870,100 מאוצר המדינהמימון 

 733,635 שכר עובדי הסיעה בכנסת
 980,598 הכנסות משכ"ד

 381,570 תרומות
 8,150 דמי חבר מהתפקדות

 57,013 הכנסות אחרות
 Î"‰Ò11,031,066 

  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 903,113 שיווק ופרסום

 6,534,946 שכר ונלוות
 274,117 יעוץ ושירותים מקצועייםי

 729,857 כנסים ואירועים
 428,651 רכבים ונסיעות תחזוקת

 397,024 תקשורת ואינטרנט
 1,247,420 שכ"ד, תחזוקת מבנים ומסים

 172,370 פחת
 278,291 הוצאות בנק ומימון נטו

 99,447 אחרות
Î"‰Ò 11,065,236 

  
  הנחיות מבקר המדינה. פי ת את מערכת חשבונותיה לוהשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ

  לחוק. 8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

שנת וב ,ש"ח 7,902,432 -  2014שנת בש"ח,  7,151,376 - 2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק.  7ש"ח. הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף  1,976,784 - 2015

 Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏ.È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰  
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  יש עתיד

שלה  יםהכספי ותחברי כנסת. על פי הדוח 19ת והשוטפות עשרה בתקופ תשעלסיעה היו בכנסת ה
ש"ח, מזה:  20,908,975- ש"ח, והוצאותיה ב 35,782,258- ב אלה ותהסתכמו הכנסותיה בתקופ

. ש"ח 2,757,828 - 2015שנת וב ש"ח 10,967,801 -  2014שנת ב ;ש"ח 7,183,346 -  2013שנת ב
 נותרעויגהש"ח. לאחר העברת  14,873,283ת בעודף בסך של והשוטפ ותהסיעה סיימה את התקופ

רעון י, הסתכם הגהעשריםלכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות ממערכת הבחירות
  ש"ח.  1,038,350- ב 31.3.15-להנצבר 

 „Ú ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

 ‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 35,484,318 מימון מאוצר המדינה

 101,267 תרומות

 88,280 דמי חבר מהתפקדות

 108,393 הכנסות מימון

 Î"‰Ò35,782,258 
  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 3,881,153 שיווק ופרסום

 8,725,239 שכר ונלוות

 4,637,408 יעוץ ושירותים מקצועייםי

 1,287,312 מטה ותחזוקתסניפים 

 832,813 כנסים ואירועים

 601,300 רכב של ושכירות תחזוקה

 943,750 אחרות

Î"‰Ò 20,908,975 
  

קבעתי  22פרלמנטריהצוות העסקת עובדי הוהוספת הכנסות והוצאות בגין  לאחר הביקורת
ש"ח,  22,745,248- והוצאותיה ב ש"ח 37,553,213-ב אלה ותבתקופהסתכמו הסיעה  הכנסותש

 3,015,243 - 2015שנת וב ש"ח 11,809,943 -  2014שנת ב ,ש"ח 7,920,062 -  2013שנת מזה: ב
לאחר העברת  ש"ח. 14,807,965ת בעודף בסך של והשוטפ ות. הסיעה סיימה את התקופש"ח

הסתכם  העשריםלכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות ממערכת הבחירות נותרעויגה
   "ח.ש 1,103,668-ב 31.3.15-לרעון הנצבר יהג

הדבר  הנחיות מבקר המדינה. לפישלא ת את מערכת חשבונותיה והשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ
ש"ח  1,469,595שהסיעה רשמה במערכת החשבונות שלה הוצאות בסכום כולל של התבטא בכך 

הסכום שנרשם  פרטים על הוב אסמכתאבגין בחירות שהתקיימו בשנים קודמות בלי שהציגה כל 
הסיעה לא הקפידה . עוד נמצא כי ההוצאות שלא נרשמו בדוחות הכספיים לתקופות הקודמות ועל

__________________ 

הסיעה לא כללה בחשבונותיה את המימון שקיבלה מהכנסת להעסקת עובדי הצוות הפרלמנטרי בצד    22
  ההכנסה, ואת ההוצאות על התשלום לעובדים אלה בצד ההוצאה.
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

 בנוגע שהציגהחלק מהאסמכתאות ו ,על שמירת כל האסמכתאות בגין תרומות שקיבלה
ם היעדר הסברימאופן ניהול החשבונות ומ .להתקשרויותיה עם נותני שירותים היו חלקיות בלבד

לא ניתן לקבוע שהדוחות י כ עולהבנוגע לרישומים במערכת החשבונות של הסיעה  אסמכתאותו
הכספיים שהוגשו בגין התקופות השוטפות כמו גם הדוחות הכספיים שהוגשו בגין תקופת 

  הבחירות לרשויות המקומיות הם שלמים ונכונים.

  לחוק. 8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

שנת וב ,ש"ח 26,341,440 -  2014שנת בש"ח,  23,837,920 -  2013שנת ההוצאות הייתה: בתקרת 
  לחוק.  7ש"ח. הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף  6,589,280 - 2015

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ  .È·ÂÈÁ Â È‡ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰  

ואת  ולאחר ששקלתי בין היתר את הסברי נציגי הסיעה ,ובמידתהחריגה הבהתחשב באופי 
) לחוק המימון, 3(ה)(10בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,אני ממליץשהגישה לי, אסמכתאות הנוספות ה

מסכום השלילה המרבי הקבוע בחוק  10%- כ ששיעורוש"ח  244,000לשלול מהסיעה סכום של 
  ש"ח. 2,447,640-שמסתכם ב

   



96  

דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  ישראל ביתנו 

לאחר הפיצול של  חברי כנסת. 11 ,הראשונה השוטפתה בתקופ ,עשרה תשעבכנסת ה היולסיעה 
לסיעות הליכוד וישראל ביתנו, ולאחר  9.7.14- ישראל ביתנו" ב- הסיעה המשותפת "הליכוד

פרישתם של שני חברי כנסת מסיעת הליכוד והצטרפותם של שני חברי כנסת מסיעת ישראל ביתנו 
   חברי כנסת. 13, מנתה הסיעה 23במקומם

ש"ח, והוצאותיה  23,033,233-ב אלה ותשלה הסתכמו הכנסותיה בתקופ יםהכספי ותעל פי הדוח
ובשנת  ש"ח 6,189,252 - 2014שנת ב ;ש"ח 8,315,752 - 2013שנת ש"ח, מזה: ב 16,061,575- ב

ש"ח.  6,971,658ת בעודף בסך של והשוטפ ות. הסיעה סיימה את התקופש"ח 1,556,571 -  2015
לכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות ממערכת הבחירות נותרעויגהלאחר העברת 

  ש"ח.  8,278,227-ב 31.3.15- לרעון הנצבר י, הסתכם הגהעשרים

 „Ú ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

 ‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 21,244,140 מימון ממלכתי

 1,607,303 שכר עובדי הסיעה בכנסת 

 176,020 דמי חבר ושונות

 5,770 תרומות

 Î"‰Ò23,033,233 
  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 
 6,444,526 שכר ונלוות

 2,128,408 משכורות לעובדי הסיעה בכנסת

 1,561,375 ושונות תחזוקהשכירות, 

 1,060,388 ייעוץ מקצועי

 1,047,802 ציוד משרדי ותקשורת

 1,153,896 רועיםיכנסים, סקרים וא

 903,714 רכב ונסיעות תחזוקת

 485,396 פחת

 541,070 משפטיות

 126,938 פרסום והסברה

 380,468 כיבודים, מתנות, קנסות והשתלמויות

 135,770 הוצאות (הכנסות) מימון

 91,824 הפסד הון

Î"‰Ò 16,061,575 
__________________ 

פרש ח"כ גדעון סער מהליכוד, ובמקומם  5.11.14-פרש ח"כ כרמל שאמה מהליכוד, וב 6.8.14-ב   23
 נכנסו לכנסת ח"כ אלכס מילר וח"כ ליאון ליטינצקי מסיעת ישראל ביתנו.
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

  הנחיות מבקר המדינה. פי ת את מערכת חשבונותיה לוהשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ

  לחוק. 8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 

שנת ובש"ח,  15,804,864 -  2014בשנת ש"ח,  14,302,752 -  2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק.  7ש"ח. הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף  3,953,568 - 2015

 ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏ.È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘  
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

   המפלגה הדמוקרטית הערבית -מד"ע 

חדלה להתקיים הסיעה  .אחד ת חבר כנסתוהשוטפות עשרה בתקופ תשעבכנסת ה הלסיעה הי
. רע"מ, בשלהי כהונת הכנסת התשע עשרהומעברו לסיעת  שלהבעקבות התפלגות חבר הכנסת 

  .כנסת העשריםל זכתה להיכנסלא הסיעה 

ש"ח, והוצאותיה  3,220,887-ב אלה ותשלה הסתכמו הכנסותיה בתקופ יםהכספי ותעל פי הדוח
ש"ח ובשנת  1,598,347 -  2014בשנת  ש"ח; 1,291,766 -  2013שנת ש"ח, מזה: ב 2,973,357- ב

ש"ח. לאחר  247,530ת בעודף בסך של והשוטפ ות. הסיעה סיימה את התקופש"ח 83,244 -  2015
 31.3.15- לרעון הנצבר י, הסתכם הגשל הרשויות המקומיות ירותממערכת הבח נותרעויגההעברת 

  ש"ח.  919,517- ב

 „Ú ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 

 3,027,218 מימון מאוצר המדינה

 193,669 שכר עובדי הסיעה בכנסת

 Î"‰Ò3,220,887 

  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 

 684,623 שיווק ופרסום

 1,350,095 שכר ונלוות

 156,783 ייעוץ ושירותים מקצועיים

 354,733 סניפים ותחזוקת מטה

 118,077 כנסים ואירועים

 114,390 תחזוקה ושכירות 

 57,185 נסיעות וטיולים

 137,471 אחרות

Î"‰Ò 2,973,357 

  
הדבר  .להנחיות מבקר המדינה לפישלא ת את מערכת חשבונותיה והשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ
לא נוהלו במהלך התקופה השוטפת על פי כללי חשבונאות  שחשבונות הסיעההתבטא בעיקר בכך 

עדר ניהול חשבונות, יבה - ולפיכך  אסמכתאות מספקות,בידי הסיעה  ולא היבכך שמקובלים ו
 של םנותונכו םלא ניתן בדרכי ביקורת מקובלות לבדוק את שלמות -  ואסמכתאותרישומים 

   .הייתה שלמה הסיעה מערכת החשבונות שללא ניתן לקבוע כי ו ם בחשבונות הסיעהמיהרישו

. הדבר התבטא בכך שלסיעה גירעון נצבר לחוק 8בסעיף  שנקבעוגבולות לא היו בהכנסות הסיעה 
שאין ביכולתה לכסותו ולפרוע את חובותיה לספקים וזכאים. ולפיכך יש לראות בחובותיה של 

  לחוק. 8כתרומות של בעלי החוב לסיעה, שאינן עומדות בגבולות שנקבעו בסעיף  הסיעה

ש"ח, ובשנת  7,902,432 -  2014ש"ח, בשנת  7,151,376 - 2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק.  7הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף ש"ח.  1,976,784 - 2015
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ .È·ÂÈÁ Â È‡ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙  

יהיו מי שהיו  - ד(ג) לחוק המימון קובע כי "לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי 13סעיף 
מהמימון החודשי שהסיעה  15%נציגיה של הסיעה אחראים ביחד ולחוד להחזיר לאוצר המדינה 

י המגיע לסיעה בגין הממלכתקיבלה לפי חוק זה בתקופה שאליה מתייחס הדין וחשבון". המימון 
ש"ח. לפיכך על  3,027,218- מסתכם ב) 31.3.15 - 1.2.13ופה שאליה מתייחס דין וחשבון זה (התק

  ש"ח. 454,082-המסתכם במהמימון האמור  15%נציגי הסיעה להחזיר לאוצר המדינה 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  מפלגת העבודה הישראלית

שלה  יםהכספי ותחברי כנסת. על פי הדוח 15ת והשוטפות עשרה בתקופ תשעלסיעה היו בכנסת ה
ש"ח, מזה:  28,503,954- בש"ח, והוצאותיה  54,929,393- ב אלה ותהסתכמו הכנסותיה בתקופ

. ש"ח 4,073,655 - 2015ובשנת  ש"ח 12,685,227 -  2014שנת ב ;ש"ח 11,745,072 - 2013שנת ב
 נותרעויגהש"ח. לאחר העברת  26,425,439ת בעודף בסך של והשוטפ ותהסיעה סיימה את התקופ

רעון י, הסתכם הגהעשריםלכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות ממערכת הבחירות
  ש"ח.  8,558,210- ב 31.3.15-להנצבר 

 „Ú ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 

 28,384,320 מימון ממלכתי

 7,785,021 דמי חבר והשתתפות באגרות

 1,417,087 שכר עובדי הסיעה בכנסת 

 2,970 תרומות

  אחרות

 פעילות בית ארלוזורוב

9,034  

17,330,961 

 Î"‰Ò54,929,393 

  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 

 8,236,989 שכר ונלוות

 1,468,012 שכר עובדי הסיעה בכנסת

 3,472,813 רותי כוח אדם, תביעות משפטיותייעוץ ושי

 3,560,752 בחירות מקדימותהוצאות בגין 

 299,923 מקומיות לרשויותהוצאות בגין בחירות קודמות 

 2,028,364 הסברה, פרסום ויחסי ציבור

 2,073,053 דמי שכירות 

 1,311,933 רכב ונסיעות  תחזוקת

 498,681 מבנים תחזוקת

 170,436 פחת

 429,432 מסים עירוניים

 66,511 השתתפות בהוצאות תאי סטודנטים

 594,767 דואר וטלפון

 327,086 רכי משרדוצ

 486,821 אשל וכיבודים ,אירוח חו"ל

 111,944 שונות נטו

 3,366,437 הוצאות מימון נטו

Î"‰Ò 28,503,954 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

  הנחיות מבקר המדינה. פי ת את מערכת חשבונותיה לוהשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ

  לחוק. 8בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים 

שנת ובש"ח,  21,073,152 -  2014בשנת ש"ח,  19,070,336 -  2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק.  7ש"ח. הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף  5,271,424 - 2015

.È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏ  
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  מרצ

 יםהכספי ותחברי כנסת. על פי הדוח שישהת והשוטפות עשרה בתקופ תשעלסיעה היו בכנסת ה
ש"ח,  12,086,513-ש"ח, והוצאותיה ב 15,786,336-ב אלה ותשלה הסתכמו הכנסותיה בתקופ

 1,319,499 -  2015ובשנת  ש"ח 6,883,585 - 2014שנת ב ;ש"ח 3,883,429 -  2013שנת מזה: ב
ש"ח. לאחר העברת  3,699,823ודף בסך של ת בעוהשוטפ ות. הסיעה סיימה את התקופש"ח

, העשריםלכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות ממערכת הבחירות נותרעויגה
  ש"ח.  6,061,390- ב 31.3.15-לרעון הנצבר יהסתכם הג

 „Ú ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰* · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 

 12,418,140 מימון ממלכתי

 1,082,530 שכר עובדי הסיעה בכנסת 

 194,345 תרומות

 1,803,620 מסי חבר

 291,438 אגרות והשתתפויות

 )3,737( הכנסות (הוצאות) אחרות נטו

 Î"‰Ò15,786,336 

  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰* · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 

 5,158,689 שכר ונלוות

 1,082,530 עובדי הסיעה בכנסת שכר

 258,428 כנסים, ועידות והפגנות

 324,292 משפטיות

 273,394  תחזוקה

 706,926 יעוץ פוליטי ודוברותי

 130,913 דואר ותקשורת

 422,077 כלי רכב ונסיעות תחזוקת

 291,081 מחשוב ומשרדיות

 1,262,644 פרסום והסברה 

 265,017  למגזריםהוצאות 

 854,541 בחירות פנימיות

 500,720 שכירות סניף מרכז

 37,480 אגרות, קנסות ושונות

 23,600 שכ"ט מקצועי, ביקורת 

 22,464 הוצאות מסים

 471,717 הוצאות מימון

Î"‰Ò 12,086,513 

  מוין מחדש  *
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

  הנחיות מבקר המדינה. פי ת את מערכת חשבונותיה לוהשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ

  לחוק. 8הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף  הכנסות

שנת ובש"ח  9,219,504 -  2014בשנת ש"ח,  8,343,272 -  2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק.  7ש"ח. הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף  2,306,248 - 2015

.È·ÂÈÁ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÍÎÈÙÏ  
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  קדימה 

לא התמודדה הסיעה חברי כנסת.  שנית והשוטפות עשרה בתקופ תשעלסיעה היו בכנסת ה
על  .כנסת התשע עשרהולפיכך חדלה להתקיים עם סיום כהונתה של ה כנסת העשריםבבחירות ל

  ש"ח, והוצאותיה  6,080,052-ב אלה ותשלה הסתכמו הכנסותיה בתקופ יםהכספי ותפי הדוח
ובשנת  ש"ח 2,793,992 - 2014שנת ב ;ש"ח 4,036,135 - 2013שנת ש"ח, מזה: ב 7,721,320- ב

ש"ח.  1,641,268בסך של  גרעוןת בוהשוטפ ות. הסיעה סיימה את התקופש"ח 891,193 -  2015
  ש"ח.  18,040,569- בהסתכם  31.3.15- של הסיעה לרעון הנצבר יהג

 „Ú ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ ÌÂÎÒ‰ ·Á"˘ 

 5,291,036 מימון ממלכתי

  3,312  דמי חבר

  785,704  הכנסות אחרות

 Î"‰Ò6,080,052 

  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 

 1,947,381 שכר ונלוות

 632,177 ומשרדיות תחזוקהשכר דירה, 

 511,704 שכ"ט מקצועי

 418,101 תחבורה

 120,298 כנסים וסקרים

 16,766 השתתפות בהוצאות הסיעה בכנסת

 365,124 תקשורת ומחשוב

 164,447 פחת

 158,050 הסברה ופרסום

 28,076 אחרות

 3,080,173 הוצאות מימון נטו

 279,023 הפסד הון

Î"‰Ò 7,721,320 
  

לא והנחיות מבקר המדינה לפי שלא ת את מערכת חשבונותיה והשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ
הדבר התבטא בעיקר בכך שהרישומים  .הייתה שלמה הסיעה מערכת החשבונות שלניתן לקבוע כי 

תקופה בלא נוהלו  כנסת התשע עשרהלבחירות להנוגעים והדיווחים במערכת החשבונות 
אסמכתאות מספקות בידי הסיעה  ולא היבכך שו ,השוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים

לא ניתן בדרכי ביקורת  -  אסמכתאותעדר ניהול חשבונות, רישומים ויבה -  ולפיכך בנושא,
   ם בחשבונות הסיעה.מיהרישו של םונכונות םמקובלות לבדוק את שלמות

. הדבר התבטא בכך שהסיעה נטלה לחוק 8בסעיף  שנקבעוגבולות לא היו בהכנסות הסיעה 
ולפיכך יש  ,הלוואות מבנק והתחייבה לספקים ונותני שירותים, ואין ביכולתה לכסות את חובותיה
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

בותיה של הסיעה כתרומות של בעלי החוב לסיעה, שאינן עומדות בגבולות שנקבעו לראות בחו
  לחוק. 8בסעיף 

שנת ובש"ח,  7,902,432 -  2014בשנת ש"ח,  7,151,376 - 2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק.  7ש"ח. הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף  1,976,784 - 2015

 ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ .È·ÂÈÁ Â È‡ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰  

יהיו מי שהיו  - לחוק המימון קובע כי "לא היה הדין וחשבון לפי סעיף קטן (ב) חיובי  ד(ג)13 סעיף
מהמימון החודשי שהסיעה  15%נציגיה של הסיעה אחראים ביחד ולחוד להחזיר לאוצר המדינה 

המימון הממלכתי בביקורת נמצא כי קיבלה לפי חוק זה בתקופה שאליה מתייחס הדין וחשבון". 
-) מסתכם ב31.3.15 -  1.2.13ן התקופה שאליה מתייחס דין וחשבון זה (המגיע לסיעה בגי

מהמימון האמור המסתכם  15%ש"ח. לפיכך על נציגי הסיעה להחזיר לאוצר המדינה  5,322,060
  ש"ח. 798,309- ב
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  רשימת האיחוד הערבי

בדצמבר  .חבר כנסת אחדהראשונה והשנייה השוטפת ה עשרה בתקופ תשעבכנסת ה הלסיעה הי
הצטרפו לסיעה שני חברי כנסת מכהנים שפרשו מסיעת מד"ע ומסיעת מל"ע, ולפיכך  2014

שלה  יםהכספי ותעל פי הדוחבתקופה השוטפת השלישית היו לסיעה שלושה חברי כנסת. 
שנת ש"ח, מזה: ב 3,454,452- ש"ח, והוצאותיה ב 3,723,803- ב אלה ותהסתכמו הכנסותיה בתקופ

. הסיעה ש"ח 571,056 - 2015ובשנת  ש"ח 1,918,139 - 2014שנת ב ;חש" 965,257 - 2013
ממערכת  נותרעויגהש"ח. לאחר העברת  269,351ת בעודף בסך של והשוטפ ותסיימה את התקופ

  רעון הנצבר י, הסתכם הגהעשריםלכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות הבחירות
  ש"ח.  2,160,488- ב 31.3.15- ל

 „Ú ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 

 3,547,227 מימון מאוצר המדינה

 176,576 שכר עובדי הסיעה בכנסת
 Î"‰Ò3,723,803 

  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 

 480,946 שיווק ופרסום

 2,246,501 שכר ונלוות

 37,720 עוץ ושירותים מקצועייםיי

 250,953 ואירועיםכנסים 

 101,458 רכבים ונסיעות תחזוקת

 189,688 תקשורת ואינטרנט

 138,877 שכירות ותחזוקה

 8,309 הוצאות בנק 

Î"‰Ò 3,454,452 

  
הדבר  הנחיות מבקר המדינה. שלא לפית את מערכת חשבונותיה והשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ

בסכום  כנסת התשע עשרהיתרת חוב לזכאים מהבחירות ל נכללההתבטא בכך שבחשבונות הסיעה 
ם. כמו כן, סכום שנרשבדבר ה אסמכתאות הולמותש"ח בלי שהוצגו הסברים או  170,000- כ של

ש"ח לקבלת שירותי פרסום וארגון כנסים ללא  400,000- בסכום של כ הסיעה התקשרה עם ספק
  תיעוד ופירוט כנדרש.

  לחוק. 8רים בסעיף הכנסות הסיעה היו בגבולות האמו

שנת ובש"ח  7,902,432 -  2014בשנת ש"ח,  7,151,376 -  2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק.  7ש"ח. הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף  1,976,784 - 2015

.È·ÂÈÁ Â È‡ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ   
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

אני ממליץ  ,ולאחר ששקלתי בין היתר את הסברי נציגי הסיעה ,ובמידתהחריגה הבהתחשב באופי 
 ששיעורוש"ח  81,000) לחוק המימון לשלול מהסיעה סכום של 3(ה)(10בתוקף סמכותי לפי סעיף 

  ש"ח. 815,880-מסכום השלילה המירבי הקבוע בחוק שמסתכם ב 10%- כ
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס 

שלה  יםהכספי ותחברי כנסת. על פי הדוח 11ת והשוטפות עשרה בתקופ תשעו בכנסת הלסיעה הי
ש"ח, מזה:  16,855,318- ש"ח, והוצאותיה ב 22,733,538- ב אלה ותהסתכמו הכנסותיה בתקופ

. ש"ח 747,573 -  2015ובשנת  ש"ח 8,114,165 -  2014שנת ב ;ש"ח 7,993,580 - 2013שנת ב
 נותרעויגהש"ח. לאחר העברת  5,878,220ת בעודף בסך של והשוטפ ותהסיעה סיימה את התקופ

רעון י, הסתכם הגהעשריםלכנסת  של הרשויות המקומיות וממערכת הבחירות ממערכת הבחירות
  ש"ח.  9,375,285- ב 31.3.15-להנצבר 

 „Ú ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰ÏÏ-31.3.15:  

‰ÚÈÒ‰ ˙ÂÒ Î‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 

 21,288,240 מימון ממלכתי

 1,434,183 שכר עובדי הסיעה בכנסת 

 8,022 תרומות

 3,093 אחרות

 Î"‰Ò22,733,538 

  

‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ · ÌÂÎÒ‰Á"˘ 

 9,014,728 משכורות ונלוות לשכר

 1,237,827 שכירות

 693,822 משפטיות

 1,340,184 תעמולה, כנסים ואירועים

 1,091,517 ותוכנה תחזוקהמשרדיות, 

 757,928 תקשורת

 677,781 כלי רכב תחזוקת

 409,008 הוצאות מימון (הכנסות) נטו

 397,452 פרסום ושילוט 

 )341,000( השתתפות בהוצאות 

 307,255 כיבודים

 139,555 ביטולי יתרות וקנסות 

 186,092 ייעוץ מקצועי

 59,625 הוצאות עודפות

 883,544 פחת והפחתות 

Î"‰Ò 16,855,318 

  
  הנחיות מבקר המדינה. פי ת את מערכת חשבונותיה לוהשוטפות הסיעה ניהלה בתקופ

  לחוק. 8הכנסות הסיעה היו בגבולות האמורים בסעיף 
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דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  מסגרת הפרסום:

 2016-זהתשע"  ת פרסום:שנ

שנת ובש"ח,  15,804,864 -  2014בשנת ש"ח,  14,302,752 -  2013שנת תקרת ההוצאות הייתה: ב
  לחוק.  7ש"ח. הוצאותיה השוטפות היו בגבולות האמורים בסעיף  3,953,568 - 2015
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  יוסף חיים שפירא, שופט (בדימ')  

  מבקר המדינה  

  ונציב תלונות הציבור  
  התשע"ז תשרי,  ירושלים, 

  2016אוקטובר   

 



  

דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכנסת   שם הדוח:
העשרים ודין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה 

   31.3.15עד  1.1.15ולתקופה  31.12.14עד  1.2.13לתקופה 
  דוח ביקורת  הפרסום:מסגרת 

 2016-זהתשע"  שנת פרסום:

  


