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 מבקר המדינה פרסם היום דו"ח  ליקויים
בניהול החשבונות והתקציבים של

כותרת:

גיל ליטמן : מבקר המדינה יוסף שפירא פרסם היום עוד דוח

מרגיז שמצביע על ליקויים בניהול החשבונות והתקציבים של

מפלגות הכנסת. כמעט ואין מפלגה שהדוח הזה פוסח עליה ומנקה

אותה מביקורת, החל ברשימה המשותפת שבחשבונותיה נמצאו

מאות חוזי שכירות שעולה חשש כי הם חוזים כוזבים שנועדו

לתשלום עבור מטרות עלומות, המשך ביש עתיד, בליכוד וכלה

בסיעת הבית היהודי שתיהן הליכוד והבית היהודי ספגו קנס של

שמונה מאות וחמישים אלף שקלים בשל האי סדרים

בחשבונותיהם. ארז אופיר, סגן מנהל האגף לביקורת בחירות

במשרד של מבקר המדינה התארח ביומן הערב שלנו וגילה שסיעת

הבית היהודי לא זו בלבד שהיא התנהלה בצורה לקויה מבחינת

תקציב הבחירות שלה, אלא גם באופן שיתוף הפעולה שלה עם

משרד המבקר.
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ארז אופיר : המבקר קבע קנסות, אפשר לראות את זה לעומת

דוחות קודמים קנסות ...יותר. לגבי הבית היהודי, מעבר להתנהלות

הלא תקינה שלהם בחשבונות השוטפים גם הבחירות, אבל אני

מדגיש בעיקר את החשבונות השוטפים, הם אפילו לא העבירו לנו

תשובה לטיוטת הממצאים שהעברנו להם. זאת אומרת ... למרות

דחיות חוזרות ונשנות, בקשות חוזרות ונשנות, למרות התחייבות

מצד ראשי הסיעה לתאריכים ומועדים שהם יעבירו לנו תשובה לא

קיבלנו תשובה עד ממש לסמוך הבחירות וגם תשובה זו הייתה

חלקית ולא מספקת. והמבקר נתן לזה ביטוי בעיצום הכספי שזה

עיצום גבוה לכל הדעות.

גיל ליטמן : ועוד מסעיפי הדוח ונפלאותיו, ראשי מפלגות הימין

קיבלו מה שנקרא תרומה אסורה על פי החוק, בכך שלא הסתפקו

בהשתתפות בעצרת יומיים לפני הבחירות אלא שהם גם עלו על

הבמה והופיעו שם למול הקהל.

ארז אופיר : עצרת שמתקיימת במערכת בחירות למען מפלגה,

למען סיעה, זה  עצרת שיכול גם אני וגם אתה לקיים כזאת

עצרת לטובת איזה סיעה מסוימת. השאלה היא השתתפות הסיעה

או אפילו נסיון למנוע מאותה עצרת להתקיים שלא מכספי ומימון

הסיעה. מה שקרה שבעצרת השמאל כמו שכתב המבקר, נכון

שהיה שם נוכחות של פעילים של מסיעות, אבל לא הייתה

השתתפות אקטיבית של אותם סיעות. ראשי הסיעות ... לא עלו
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לבמה, לא השתתפו, לא נאמו, לא לקחו בעצם חלק פעיל באותה

עצרת. בעצרת של הימין, ראש הממשלה בכבודו ובעצמו, ראשי

הסיעות האחרות באו והשתמשו בתשתיות העצרת ביודעין, ביודעין

שהסיעה שלהם לא משלמת ולו שקל אחד מימון על התשתיות

העצרת, והשתמשו בזה ונאמו. וההבדל הזה, זה לא הבדל דק זה

הבדל משמעותי.

גיל ליטמן : מסיעת הליכוד נמסר בתגובה לכתבנו אופיר ברק, כי

התנועה מקבלת את הערותיו של מבקר המדינה, תלמד אותן

ותפעל לפיהן. מן הבית היהודי נמסר בתגובה כי המפלגה  תלמד

את הדוח במלואו ותפיק לקחים לעתיד. אפשר להעריך שגם הפעם

יעלה הדוח הזה אבק עד לבחירות הבאות, אבל שלא כמו דוחות

אחרים של מבקר המדינה לפחות הפעם, יש סנקציות , יש קנסות

שמוטלים על המפלגות שסטו מהמקובל. נחמה קטנה אבל נחמה.

7367867

מתוך 3 עמוד 3


