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"וכסלותשע"זכ

 

 לכבוד



ח"כמשהגפני,יו"רוועדתהכספיםשלהכנסת

חבריוועדתהכספים

עו"דאיילינון,היועץהמשפטישלהכנסת

עו"דאתיבנדלר,המשנהליועץהמשפטישלהכנסת

אמירלוי,הממונהעלהתקציבים,משרדהאוצר



שלוםרב



 הנידון: קריאה לביטול מיידי של השעיית נהלי השקיפות בהעברות התקציביות בוועדת הכספים

 

הכנסתלהשעותאתהנוהל וועדתהכספיםשל החליטה שעבר ביוםחמישי כי אתמולהובאלידיעתנו

 התקציביות. בהעברות שקיפות היאהמחייב השקיפות נוהל את להשעות ההחלטה כי סבורים אנו

בשערורייתיתהחלטה הרגעיםהקריטייםביותר, מקבץההעברותהתקציביותשלסוףשנת-אחדמן

.הכספים

כמישהיומעורביםבניסוחנהליהשקיפותבהעברותהתקציביות,אנוקוראיםלכםלשיםאללבכםאת

מיידי ולבטלבאופן אתההחלטההאינטרסהציבוריבשקיפותתקציביתובנוגעלנעשהבכסףהציבורי,

להשעותאתנהליהשקיפות.

מדובר כי גם נדגיש בהחלטה. רואים שאנו הבעייתיות ואת לעניין הרקע את נפרט הבאים בעמודים

למחו בבג"ץ, המדינה להצהרות המנוגדת בהחלטה ל הצטרפותה עם לעקרונותOECDיבויותיה ,

להכנסתלפקחכראויעלהממשלה.םובלמיםבתוךמשטרדמוקרטי,וליכולתהשבסיסייםשלאיזוני



 , בייחוד בתחום ההעברות התקציביותחשיבות עקרון השקיפות  .א



הינו בפרט, וביצועהתקציב תכנון ובהליכי השקיפותבעבודתהממשלהוהכנסתבכלל, עקרון

במשאבים הנעשה השימוש על פיקוח ולנבחריו לציבור המאפשר וחשוב מרכזי עקרון

הציבוריים.

 התקציב והנגשת שקיפות פתוח, ממשל של שונים בהקשרים עבודתנו נחשפנו-בעקבות

בוועדתהכספיםשלהכנסת.לחשיבותןשלההעברותהתקציביותשהחלטותלגביהןמתקבלות
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סדרי את אם כי ההוצאה, גג את רק לא משנה ההעברות לגבי הקיימת שהשיטה ראינו

התפל באופן שמשתקפים כפי התקציב.העדיפויות העומדגות המספיק המידע חוסר בצירוף

נפגעההליךהדמוקרטישלניהול-לרשותוועדתהכספיםבעתהבקשהלאישורשינוייהתקציב

התקציבונפגעתזכותושלהציבורלשקיפותולהתנהלותפתוחהשלהליךהתקצובבכללוהליך

ההעברותבפרט.

 ניסחנו אופןלכן, את המסדיר נוהל מתקבלותטיוטת שלגביהן התקציביות ההעברות ביצוע

כיתיקבערשימהסגורהשלמקריםאשרהחלטותבוועדתהכספים.במסגרתנוהלזההמלצנו

,יפורטוהמסמכיםהנלוויםלבקשה,דרכיהגשתה,אופןבהתקיימםניתןלבצעהעברהתקציבית

אופןתיעודההצבעותבוועדה.פרסומהוהמכותביםלה,סדריהזמניםלהגשתהמסמכיםוכן

גםבארץ. לעשות והמלצנו ראשית בחקיקה זו רבותמעוגנתהסדרה שבמדינות כך על עמדנו

למצער,סברנושישלקבוענוהלשקוףומסודרשאיעמידהבותעידעלאיתקינותההליךותהווה

עילה התגבשות לרבות מכך, המשתמע כל על המאשרים, הגורמים בהתנהלות לפניהפגם

לערכאות.

נוהלמפורטומחייבלטיפולבהעברותתקציביותבועדתכספיםהואצורךבקצרה,סברנושעיגון

השעה.

 המלצותינו נמצאות כנספח א' למכתב.



 הוראת שופטי בג"ץ לאמץ נוהל שקיפות בהעברות התקציביות .ב

 

 בתאריך למדינה בג"ץ הורה 18.6.2014במקביל, על עתירה סתיובמסגרת הכנסת חברת ידי

 )בג"ץ שפירסתי8749/13שפיר ואח'(ו האוצר שר לחוסר נ' ביחס הקיים המצב כי שטענה

 המדינה, משק יסוד לחוק מנוגד התקציביות בהעברות בענייןהשקיפות מוסכם נוהל לגבש

ההעברותהתקציביותוהשינוייםבתקציבהמוגשיםלוועדתכספים.

בג"ציםבשםמשרדהאוצראתתגובתהלעתירהוהציגהטיוטהשלהגישהמחלקת10.2.2015-ב

 בנובמבר כבר הוכן באוצר, התקציבים על הממונה סגנית מבורך, יעל שלדברי .2014נהלים,

השוואהביןהצעתהאוצרלביןהצעתינולימדהאותנושהאוצרביקשלבצעשינוייםקוסמטיים

בלבדבמצבהקיים.

  להצעתנו נמצאת בנספח ב' למכתב.השוואה בין הצעת האוצר 

בתאריךפרוטוקולהב בג"ץלפנישנהממש, שנערךבפני 28.12.2015דיון נשיאתבית, כתובכי

לקחתם פנס והארתם פינה "אמרהלעותרתולעורכידינה:המשפטהעליוןהשופטתמריםנאור

"העתירהחידדהדברים.משרדהאוצרעצמוטעןבביתהמשפטכישהיה צריך להאיר אותה"

הבטיחושבתקציבהבא"תוקדש ונציגיו מחודדיםמספיק"בניהולהתקציב, לאהיו כן שלפני

 ."מחשבהותינתןתשומתלבלכךשיכלולאתכלההוצאותהצפויות
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 הודעת יו"ר וועדת הכספים ח"כ משה גפני על אימוץ הנוהל .ג

בשנהשעברהאימץיו"רוועדת נוהלכמהימיםלפניהדיון חדשלדיוניהוועדה,הכספיםגפני

ציינה העליון המשפט בית ונשיאת עליו לברך שיש הישג בכך ראה בג"ץ אחד. פה שאושר

בפרוטוקולכיבהמשךיבואושינוייםנוספיםוהעותרתתוכללשובאלביתהמשפטולקבלאת

נקבעכיהכנסתתדווחעלמימושהנוהלוככלהידועל כן היועץהמשפטישלהסעדהראוי. נו,

הכנסתאףדיווחלבג"ץלפנימספרחודשיםעלהטמעתו.

 כיצד ראינו רבה מראש,בשמחה מספק זמן להתפרסם החל תקציביות העברות על מידע

משלים ועםמידע כלהעברה.ובפורמטדיגיטלי של לניתוחכלכלי פשריקיוםהנוהלאקריטי

גםל ארגונינוכלחבריהכנסתהחבריםבוועדתהכספים,כמו להביןלעומקהחברההאזרחית,

אתמהותההעברותהתקציביותהמונחותלפניהוועדהולפקחבצורהיותרהדוקהעלהשינויים

הפך ההעברות סביב הכספים ועדת בתוך השיח מזאת, יתרה המדינה. בתקציב המבוקשים

פעםנדרשונציגיהאוצרלתקףאתבקשותיהםלאורהנתוניםולאפעםעמוקומחויביותר.לא

גםנמצאוותוקנוטעויות.

 

 השעיית נוהל השקיפות בהעברות התקציביות בשבוע שעבר .ד

החליטיו"רוועדתהכספיםלהשעותאתנוהלהשקיפותבעברות20.12.2016ביוםחמישישעבר,

,למשךשבוע.שאימץ הוא עצמוהתקציביות

א למעשה ובכך זו הצעה בעד שנתוועדתהכספיםהצביעה סוף פשרההעברותתקציביותשל

בינתיים,התקיימוכבר וזאתללאכלמנגנוןבסיסישלבקרהופיקוח. הכספים,בסכומיעתק,

העברותתקציביותאלה.שניימיהצבעותעל

נדגיש: ורייתית. אנו סבורים כי ההחלטה להשעות את נוהל השקיפות היא החלטה שער

מקבץ ההעברות התקציביות של סוף שנת  -מדובר באחד מן הרגעים הקריטיים ביותר 

 . הכספים



 קבלתהחלטותראשית, נוגעלתקצובהיאאחתמאמותהמידההמרכזיותבשקיפותבתהליכי

ולאיפעילותהשלמערכתהא,איכותהדמוקרטיהל היאזוניםוהבלמיםבצורהבריאה, בכדי,

 חשוב אינדיקטור והמהווה העולמי הבנק ישראלOECD-במדדי של ממחויבויותיה וחלק

.1בהקשרזה



שנית,איןמדוברבתופעההעומדתלבדה.זהוחלקמןההליךהחפוזשלהעברתתקציבדושנתי,

ושלהאופוזיציהבפרטשע הכנסתבכלל הכליםהחשוביםשל מעקרתאתאחד -צםחקיקתו

                                                           
1
 OECD Best Practices for Budget Transparency: http://www.oecd.org/gov/budgeting/best-

practices-budget-transparency.htm 
 

 

http://www.oecd.org/gov/budgeting/best-practices-budget-transparency.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/best-practices-budget-transparency.htm
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 המדינה. גיבושתקציב על פיקוח חלקמן ציבורזהו בכספי "מסחרה" התופעההנפסדתשל

ומתן"כספיםקואליציונייםפרסונליים"לחבריהקואליציהעצמםכמעין"קופהקטנה"אודמי

ב;שלהוצאתחבריכנסתהמתנגדיםלביטולהנוהלמןהדיונים,שתיקהעבורתמיכתםבתקצי

ועוד.

 שהבנו,כפי חברי בקולות גם התקבלה השקיפות נוהל את להשהות .אופוזיציההההחלטה

 הצטערנו שהאופוזיציהלהבין פעולה המשתפת היא מידעעצמה בהסתרת הקואליציה עם

ייםעלכספיהציבור.קריטימעיניהציבורובייבושמנגנוניפיקוחובקרהבסיסייםוהכרח

מדוברבמעשההסותרמיניוביהאתהתחייבויותיההחוזרותונשנותשלהמדינהכלפישלישית,

עלאףהסתייגותומהתערבותבענייניה בג"ץכפישהסברנולעיל,והואיחייבאתביתהמשפט,

 שלהכנסת,לתתפסקדיןבענייןזה.הפנימיים

 סיכום: .ה

 

נוהל כל של האמת הפוליטייםרגע הקולות מתגברים כאשר מגיע ציבורית שקיפות המייצר

בשחיתות ובמלחמה השקיפות בחיזוק התומכים כל בו הזמן זהו בחשיכה. לפעול המעדיפים

קואליציהואופוזיציה.מדובראיןמדוברבענייןשלימיןושמאל,של:חייביםלומרבקולאחד

יסיםשלכולנו.כיצדחובריםאנשיהאוצראלחבריבשאלהמהנעשהבכסףהציבורי,בכספיהמ

וועדתהכספיםוהופכיםאתסדריהעדיפויותהציבורייםעלפניהם,והכלבמחשכים,בהסתרה,

תוךערעורממשישלמעמדהשלהכנסת,בכסותשליעילותכלכלית.

יותרשלהעמוקאיןזויעילות.זהופתחלשחיתות,הןבמובןשלהנראותהציבוריתוהןבמובן

.המילה,חלילה

 

 אנו קוראים לך, לפיכך:

 שטףההעברותהתקציביותהמתבצעותללאכלפיקוחובקרה.לעצורבאופןמיידיאת 

 לבטלאתההחלטהעלהשעייתהנוהל,שהיאהחלטהשערורייתית

 ייתושובעלעיגוןהנוהלבצורהשלאתאפשרהשלהתחייב

 ללאפיקוחפרלמנטריוביזו,האחרוניםשניימיההצבעהההעברותמלבטלאתכל אתשבוצעו

ועדתהכספיםבהציבםאותהכחותמתגומיאוטומטיתלפעולותהאוצר.

 לחש האישיים ה"דילים" את הציבורית לעין אתוף לאשר הכספים ועדת חברי את שהובילו

 ייתהנוהלאולהימנעמהצבעהכנגדו.עהש



ובברכתחגחנוכהשמח,בבחינת"מעטמןהאור"בכבודרב,בכלענייןנשמחלעמודלרשותך









 ד"רתהילהשוורץאלטשולר

 קט"דמוקרטיהבעידןהמידע"ראשתהפרוי

 מכוןהישראלילדמוקרטיהה

 מושוןזראביבואדםקריב,

 ראשימיזם"מפתחהתקציב"

 הסדנאלידעציבורי
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 נספח א'

 2014ארגוני השקיפות למסמך עקרונות שקיפות בהעברות תקציביות,  המלצות



 היקף ההעברות התקציביות .1

מ יותר הועברו האחרונה שהעברות53-בשנה מנת על תקציביות. בהעברות שקלים מיליארד

היקף כי ממליצים אנו היקפן. את להגביל יש הכנסת, לעקיפת צינור יהוו לא תקציביות

מכללתקציבהמדינה,זאתעלמנתלאפשראת5%השנתילאיעלהעלההעברותהתקציביות

של דרמטי שינוי ועלמנתלמנוע הממשלהמחד, משרדי הגמישותהתקציביתהמתבקשתע"י

יש זה, סכום על עולה ההעברות והיקף במידה כי מציעים אנו מאידך. התקציבית התוכנית

להביאאותןלהצבעהבכנסת.

 

 ת זמניםהודעה מראש ולוחו .2

עלמנתלאפשרדיוןשקוףומסודרבהעברותהתקציבראוילפרסםמראשאתמועדיהישיבות

בפורמטסטנדרטי גםאתהבקשותהעומדותלדיון כמו העברותתקציביותמראש, יידונו בהן

המפרטאתמספריהבקשותהעומדותלדיון.איפרסוםמראשימנעאתהאפשרותלהעלותלדיון

תקציביתהמבוקשת.אתההעברהה

ימי עבודה מיום הגשתה לוועדת  5 -דיון בהעברה תקציבית ייקבע ויפורסם לא מוקדם מ

הכספים. בנוסף, כל בקשה להעברה תקציבית שמועברת לוועדה מטעם משרד האוצר, תועבר 

  לידיעת חברי הכנסת, ללא תלות בקביעת מועד לדיון.



 האוצרתיאור ההעברה התקציבית על ידי משרד  .3

ישלצרףלכלהעברהתקציביתתיאורמדוייקשלפרטיההעברהומאפייניה,ובכללזה:

 .א ותכליתה רכש-מהותההעברה פעילותאורגנית, ישמשלטובת ישלפרטאםהתקציב בפרט

)לאילו ממשלתיות תמיכות במסגרת לארגונים העברות או היקף( ובאיזה ספקים )מאילו

 ם(.ארגוניםובאיזהסכומי

הסיבהבגינהההעברהלאנכללהבחוקהתקציב)כלומר,מההנחתהיסודבתקציבהמדינהשלא .ב

 התקיימהובגינהנדרשתהעברהזואוהנסיבותהבלתיצפויותשנוצרווחייבואתההעברה(.

לרבות .ג האחרונות, השנים בחמש הרלוונטיים התקציביים בסעיפים ההעברות של היסטוריה

 ה.הנמקותי

לסעיףהתקציבישממנונלקחהתקציבוהשלכותגריעתהתקציבמסעיףזה)בצירוףמידעבנוגע .ד

התקציב מועבר שאליו התקציבי לסעיף ובנוגע המדינה( בתקציב אליו הנלווים ההסבר דברי

 )בצירוףדבריההסברהנלוויםאליו(.

 .ה באותו זו, העברה במסגרת שינוי נעשה בהן התקנות השינוייםפירוט מפורטים בו הפורמט

ברמתהתכניתכברהיום)יובהרכיאיןהכוונהלשינויבסוגההעברותהדורשותאישורבוועדה

 אלארקבפירוטהמתלווהאליהן(.

למציאת .ו חלופות )הן המבוקשת בהעברה הגלומה העדיפות והנמקת בהן דיון חלופות, הצעת

העומדביסודהשלההעברה(.עלמשרדהאוצרלהציגמימוןלהעברהוהןחלופותלהשגתהיעד
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בפניחבריוועדתהכספיםהאםנבחנוחלופותהןבנוגעלמקורותהקיצוץבתקציבכנגדההעברה

התקציביתוהןבנוגעלאופןהשגתהיעדהעומדביסודההעברההתקציבית.במידהואכןנבחנו

 נמקמדועלאנבחנוחלופות.חלופותישלהציגמדוענדחוובמידהולאנבחנוישל

עם .ז בהעברה, הקשורים הביצוע ונתוני השכר נתוני תקנים, הספקים, המכרזים, כל הצגת

 הגשתה.

25-במידהומדוברבהחלטתממשלה,ישלצרףאתההחלטה.במידהוההעברההיאשליותרמ .ח

רהמיליוןשקלים,ישלצרףפרוטוקולמהישיבהבההוחלטעלביצועההעב

 

 הוראות נלוות לנהלים .4

פיצול של העברות ענק להעברות נפרדות .א

יטפלו תקציביות העברות כי לקבוע יש תקציבית העברה בכל ודיון שקיפות לאפשר מנת על

בנושאאחדבלבד.העברותהכוללותמספרנושאיםיפוצלולהעברותנפרדות.

דרישת קוורום .ב

ח"כיםלפחות.3צבעהשלהעברותתקציביותלאיאושרואלאבה

פרסום התקציב העדכני .ג

לאחרכלהעברהתקציביתישלפרסםאתהתקציבהמאושרהעדכניעדלרמתהתקנה.

תיעוד מפורט של הדיון .ד

ישלפרסםתיעודמפורטשלהדיוניםבהעברותתקציביותובכללזה:פרסוםמפורטשלמספר

ופרסוםשמותהח״כיםהמצביעיםואופןהצבעתםביחסהפניההנידונהבפרוטוקולהוועדהוכן

לכלהעברה.עלפרוטוקולהוועדהלהתפרסםברשתמידלאחרסיוםהישיבה.

הגדרה מדוייקת של נסיבות ההעברה התקציבית .ה

מבחנים9ישלפתחמבחניעזרמשפטייםמוגדריםאשררקמכוחםתתאפשרהעברהתקציבית.

המדינהבבג"ץשפיר.בחינתםשלאלו,אלמולההסדריםהנוהגיםכאלו,הוצעובמסגרתעמדת

כי מעלה אחרות, חדבמדינות ולתוספות קואליציונים הסכמים למימוש הנוגעות -העברות

עריכת בעת כבר ידועים אלו תקציבים תקציביות. העברות במסגרת מקומם אין פעמיות,

ב.התקציבוראוישיימצאואתביטוייםכברבחוקהתקצי

גם .ו נוסףעלנציגיהאוצר, לוועדה, יגיעו בוועדתהכספים, בעתהעלאתהעברהתקציביתלדיון

נציגיהמשרדיםשמהםואליהםמועברהכסף.



 סיוע לחברי הכנסת ולציבור בנושא העברות תקציביות .5

הממ"מ כגורם תקציבי מייעץ .א

 במתן העוסקת ממשלתית יחידה קיימת בעולם רבות בנוגעבמדינות הנבחרים לבית ייעוץ

) לפעולParliamentary Budget Offices)[1לתקצוב שיש נראה הישראלית במציאות .]

ההעברות של בהקשר זהה. מעמד בעל כגורם הממ"מ כגון פרלמנטרית יחידה של לשילובה

מימוש ההעברות. משמעויות את המנתח כגורם תשמש הממ"מ כי מציעים אנו התקציביות

ידרושהקצאתתקניםנוספיםלממ"מלטובתהעניין.המלצהזו
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יועץ כלכלי לחברי הכנסת .ב

לח"כ לאפשר יש מקצועית בצורה תפקידם את לבצע יוכלו הכספים ועדת שחברי מנת על

המעונייןבכך,להסבאתאחדמהתקניםהנתוניםלולטובתהעסקתיועץכלכלי.נושאהמשרה

שלתוארשניבכלכלהאובמדיניותציבורית(מוצעלבחוריהיהבעלהכשרהכלכלית)תנאיסף

אותובאמצעותמנגנוןבחירהכפולהדומהלאופןבחירתהעוזריםהמשפטייםבביהמ"שהעליון.

עלפימנגנוןזה,ועדהחיצוניתמאשרת"פול"שלמועמדיםאשרמתוכםרשאיחה"כלבחוראת

עלמנתלאפשרלחה "כלמצואמועמדיםראוייםישלהעלותאתהמועמדהמתאיםביותרלו.

שכרהיועץ.

הכשרת חברי ועדת כספים על ידי הממ"מ והתמחותם .ג

מוצעלחייבאתכלחבריועדתהכספיםלעבורהכשרהמסודרתאשרתסייעלהםבעבודתם.כמו

תכן,ניתןלשקולמודלהקייםבפרלמנטהגרמנילפיועלכלחברבוועדהמוטלתחובהלהתמחו

של תרומה לתרום הפרלמנט לחברי מאפשרת זו שיטה הממשלה. ממשרדי אחד של בענייניו

ממשלאופןניהולהתקציב.



 הצעות נוספות .6

הרשאות להתחייב .א

בר תהליך ליצור את-יש לפרט מוצע היתר בין להתחייב. ההרשאות אחר ומעקב פיקוח

תחייבות.ההתחייבויות,אתהתנאיםבהרשאהומולמימבוצעתהה

 

מעקב מלא ושקוף אחרי השתתפויות במימון בין משרדי .ב

מובאות אינן הן שקופה. בצורה מתועדות אינן משרדי, בין במימון השתתפויות להיום נכון

לשינוי ישלפעול הועדההיאחסרהומטעה. בפני ועדתהכספיםוההצגהשלהן להצבעהבפני

מצבזהבהקדםהאפשרי.



 הציבורחיזוק הקשר עם  .7

לוחות את רמתהתקנה, עד העדכני אתהתקציב נגישלציבור יפרסםבפורמט האוצר משרד

הזמניםשלהדיונים,אתהמידעשצורףלפנייהואתאופןההצבעות.

 

אנוסבוריםכיהצעותאלהיכולותלתרוםתרומהמשמעותיתלהגברתהשקיפותוהניהולהנכון

לעמודלרשותכםביחסלכלאחתמןההצעותולהשתלבשלהעברותתקציביותבישראל.נשמח

עצמםלקדםשקיפותבמדינת על החברההאזרחיתשלקחו בנושאארגוני בדיוניםשיתקיימו

ישראליכוליםוגםצריכיםלהיותחלקמןהתהליךהחשובשיתרחשבחודשיםהבאיםלקביעת

 נהליםמסודריםלהעברותתקציביות.
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גוני החברה האזרחית לשקיפות בהעברות התקציביות, לבין טיוטת השוואה בין הצעת אר

 סתו שפיר נ. משרד האוצר 8749/13הנהלים שהציג האוצר בנספח לתגובתו לבג"ץ 



הגישהמחלקתבג"ציםבשםמשרדהאוצראתתגובתהלעתירהשלסתו2015בעשירילפברואר

שפירבנושאההעברותהתקציביות.כנספחלתגובההביאההמדינהטיוטהשלנהלים,שלדברייעל

.2014מבורך,סגניתהממונהעלהתקציביםבאוצר,הוכןכברבנובמבר

החברההאזרחיתמלמדתשהאוצרמבקשלבצע הצעתארגוני הצעתהאוצרלבין ההשוואהבין

הקיים במצב בלבד קוסמטיים נמצאתשינויים המפורטת ההשוואה הבאות. בנקודות בייחוד ,

בטבלהשלהלן:

לאבכלמקרהתהיהחובהלהודיעמראשלוועדתהכספיםעלדיוןבהעברותתקציביות, .א

ובכלמקרהלאתהיהחובהלפרטמראשבאתרוועדתהכספים)הפתוחלציבור(עלדיון

 בהעברותתקציביות.

יהחובהלפרסםאתתקציבהמדינהעםהפירוטלאחראישורהעברהתקציביתלאתה .ב

 החדש

 .ג תקרה ואיןלגובה הכולל של העברות תקציביותאין המדינה תקציב גודל ביחסלכלל

 על מהותית )כמונושאים שלא יכולים להיכלל במסגרת העברות תקציביותהגבלה

 מימושהסכמיםקואליציונייםותוספותחדפעמיות(

המשרדים .ד חובהשנציגי )דברשלאיאפשרלחבריאין בדיון הרלבנטייםלהעברותינכחו

 הכנסתלשאולשאלותולקבלתשובותבמקום,אלארקמנציגהאוצר(

איןחובהלפרסםלאחרישיבהבוועדהאתסעיפיההעברותהרלבנטיותואתהצבעתחברי .ה

 הוועדה

בפורמטאיןחובהלפרסםאתהתקציבעדרמתהתקנהואתכלהמידעהנוגעלהעברות .ו

נגיש)קריאמכונה(
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תשובתהמדינההצעתהארגונים

היקףההעברותהתקציביות
מכללתקציבהמדינה)מעל5%

בהצבעהבכנסת(-שיעורזה

איןמגבלהעלהיקףהעברות

תקציביות

תנאים

מקדמיים

להעלאהשל

העברה

תקציבית

לדיוןבוועדת

הכספים

מועדהדיון

-ופורסםמועדלדיוןנקבע

ימיעבודהלפחות5בחלוף

מיוםהגשתהבקשה.

לפחותשבוע-מועדלדיון

לאחרהגשתהבקשה

הבעיה:המדינהמבקשת

-להשאיראפשרותלחריגה

באישוריו"רהוועדה

ובהודעתועלכךבפתיחת

הישיבהובתוך"זמןסביר"

)שעשוילהתגלותבדיוקכזמן

שנדרשלבצעהעברהבחוסר

שקיפות(.

רסוםלגביפ

הדיון

הבקשהפורטהבפרסוםמראש

שלמועדיהישיבותבהןיידונו

העברותתקציביות)הפרסום

פתוחלציבורבאתרהכנסת(.

 אין

הודעהלחברי

הכנסת

-בקשהמטעםמשרדהאוצר

תועברלידיעתחבריהכנסת

ללאתלותבקביעתמועד

לדיון.

פרסוםהתקציבהעדכני

תקציביתישלאחרכלהעברה

לפרסםאתהתקציבהמאושר

העדכניעדלרמתהתקנה.

ח"כים3קוורום

מועדכניסה

לתוקף

שינויים

תקציביים

ושימוש

ברזרבות



ימים14ייכנסולתוקףכעבור

מיוםמתןההודעהלוועדה

11-12)קייםגםהיוםלפיס'

 לחוק(.
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העברתעודפי

תקציב


ימים7תיכנסלתוקףכעבור

מיוםמתןההודעהלוועדה

13)קייםגםהיוםלפיס'

לחוק(.

הדיון

נוכחים

נציגהאוצר

מהם ואליהםונציגיהמשרדים

מועברהתקציב.

ורק נציגהאוצרהרלוונטי

נציגהמשרדבמידת הצורך

הרלוונטי.כלנציגבשלב

בישיבהבותידוןהבקשה

הרלוונטיתלהם.

הגעהשלנציגמשרד-אי

לא תעכב הדיון רלוונטי

בבקשה.

הסברי

משרדי

הממשלה

הרלוונטיים

במהלךהדיון



-איןתשובהלשאלתחברועדה

זותועברתוךזמןסבירלשואל

השאלהבאמצעותמזכירות

הוועדה.

אפשרותלקבלהמוקדמתשל

תשובותמאגףהתקציבים.

תיעודהדיוןבוועדה

מפורטשליפורסםתיעוד

הדיוניםבהעברותתקציביות

ובכללזה:פרסוםמפורטשל

מספרהפניההנידונה

בפרוטוקולהוועדהוכן

ופרסוםשמותהח"כים

המצביעיםואופןהצבעתם

ביחסלכלהעברה.על

פרוטוקולהוועדהלהתפרסם

ברשתמידלאחרסיום

הישיבה.

אין

הנסיבותהמצדיקותהעברה

תקציבית

שהוצעובמסגרתהמבחנים9

עמדתהמדינהבבג"ץשפיר.

עםזאת,תקציביםהידועים

כברבעתעריכתהתקציב

)למשל,העברותהנוגעות

למימושהסכמיםקואליציונים

אין פעמיות(-ולתוספותחד

במסגרתהעברותמקומם
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תקציביות.

גורמיסיועלח"כים

 ייעוץע"יהממ"מ .א

אפשרותלמינוייועץ .ב

כלכליאישילחבר

 ועדתכספים.

הכשרהמסודרת .ג

לחבריועדתהכספים

ע"יהממ"מ.

מעקבאחרהשתתפויות

במימוןביןמשרדי

נכוןלהיוםהשתתפויות

במימוןביןמשרדי,אינן

מתועדותבצורהשקופה.הן

אינןמובאותלהצבעהבפני

ועדתהכספיםוההצגהשלהן

בפניהועדההיאחסרה

ומטעה.ישלפעוללשינוימצב

זהבהקדםהאפשרי.

אין

נגישותלמידע

משרדהאוצריפרסםבפורמט

נגישלציבוראתהתקציב

העדכניעדרמתהתקנה,את

לוחותהזמניםשלהדיונים,

אתהמידעשצורףלפנייהואת

אופןההצבעות.

משרדהאוצריפרסםמדי

שבועאתבקשותיו

התקציביות,עםהגשתן.

תיאורהעברה

המבוקשתע"י

משרדהאוצר



-מהותההעברהותכליתה

רכש)מאילו\פעילותאורגנית

\ספקיםובאיזההיקף(

תמיכותממשלתיות)לאילו

ארגוניםובאיזהסכומים(.

אין

הכללתההעברה-הסיבהלאי

בחוקהתקציב.

תיאורסעיפי

התקציב

הרלוונטיים

העברותבסעיפיםהתקציביים

הרלוונטייםבחמשהשנים

האחרונות,עלנימוקיהן.

פירוטהתקציבשאושרבוועדה

לגביכלתוכנית,נכוןלשנה

המבוקשתובשנתייםשקדמו

לשנהזו.
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מידעבנוגעלסעיףהתקציב

הנגרעוההשלכותלגביוובנוגע

לסעיףהתקציבהזוכה

בתוספת.

פירוטהתקציבהמקורי

מתחילתשנה,בשנה

המבוקשתובשנתיים

המבוקשת,הקודמותשלנה

בנוגעלתוכנית.

הפניהלביאורהתקציב

הרלוונטיבדבריההסבר

לתקציבהמדינה.



פירוטהתקנותבהןנעשהשינוי

במסגרתההעברה.
אין

הצעתחלופות)למימון

ההעברהולהשגתמטרת

ההעברה(,דיוןבהןוהנמקת

עדיפותהשלההעברה

המבוקשת.

פירוטהחלופותשנדונו

הממשלהבישיבת

הצגתכלהמכרזים,הספקים,

תקנים,נתוניהשכרונתוני

הביצועהקשוריםבהעברה.

אין

יש-ממשלההעברהבהחלטת

לצרףאתההחלטה.

-₪מיליון25העברהעולהעל

יצורףגםפרוטוקולישיבת

הממשלה.



-העברהבהחלטתממשלה

יצוייןמס'ההחלטהושמה

המלא.

חיובטיפולבהרשאות

ישלפרטאתההתחייבויות,

אתהתנאיםבהרשאהוכלפי

מימבוצעתההתחייבות.

אין

 






