
  לדוח הקדמה – 2012 לשנת מזומן בסיס על הממשלה ראש בית הוצאות

  כלליות הבהרות

 ועדת להחלטות בהתאם הממשלה ראש משרד ידי על מנוהל, הממשלה ראש של הרשמי המעון. 1

 לחוק ובהתאם, הממשלה: יסוד לחוק 36 בסעיף שהוקנתה הסמכות פי על, הכנסת של הכספים

 הממשלה ראש משרד. הפרטי כמעונו והן הממשלה ראש של רשמי כמעון הן משמש המעון. התקציב

 הנוהל. היבטיו כל על - מכהן ממשלה ראש הוצאות מערך את המסדיר מפורט לנוהל בהתאם פועל

  .מזוז מני, דאז לממשלה המשפטי היועץ ידי על 2001 בשנת אושר

 על ינוהל, מכהן ממשלה ראש של לירושלים מחוץ הפרטי ביתו, הכספים ועדת להחלטת בהתאם. 2

 ראש של הפרטי מעונו מימון את הגבילה לא הכספים ועדת שהחלטת למרות. המדינה אוצר חשבון

 הבית לתחזוקת הקשורות הוצאות ורק אך תממן המדינה כי הנוהל קובע, לירושלים מחוץ הממשלה

  . בהשבחתו ולא

  

  לדוח הבהרות

 שיטת היא זו שיטה). התקציב יסודות מחוק שמתחייב כפי (מזומן בסיס שיטת לפי ערוך זה דוח. 1

 מועד לפי ולא בפועל התשלום מועד לפי נקבע בהוצאות ההכרה עיתוי שבה חשבונאית רישום

 המערך לניהול SAP (ה"מרכב מערכת מ"רה במשרד הוטמעה 2012 בפברואר. ההוצאה התהוות

 עבר חובות תשלומי לרבות, הכספים במערך העבודה בתהליכי לכת מרחיקי שינויים ובוצעו) הפיננסי

 וכוללת מזומן בסיס על התשלומים בהיקף חריגה הינה 2012 שנת, האמור לאור. ניכרים בהיקפים

 לפעילות כלל שייך אינו זה וסכום מאחר חשבונאי לעיוות הגורמת ₪ אלפי 430 - כ של בסך הוצאה

  .מצטבר בסיס על ידינו על שפורסם לדיווח הלב תשומת את מפנים אנו זה לעניין. 2012

 מתקיימות בו אשר נוסף עבודה כמקום, השאר בין, משמש הממשלה ראש של הרשמי המעון. 2

 ניתן לא כי מודגש. ל"ומחו מהארץ שונים תפקידים בעלי ואירוח עבודה פגישות לרבות, רבות פעילויות

 ראש של הפרטי כבית המעון הוצאות בין מלאה הפרדה לבצע החשבונות הנהלת מערכת במסגרת

  . הרשמי כמעון הממשלה ראש מעון לפעילות המיועדות הוצאות לבין, ומשפחתו הממשלה

 אבטחה בדרישות הכרוכים מרכיבים, השאר בין, כוללות בקיסריה הפרטי הבית בגין ההוצאות. 3

  .להפרידם ניתן שלא

 הוצאות בגין ורק אך הן) 2012 לשנת ₪ אלפי 4 של בסך (עזה ברחוב הפרטי הבית בגין ההוצאות. 4

  . המוסמכים האבטחה גורמי ידי על שנדרש כפי, והמעלית המאבטח ביתן של חשמל

  .מהותיים שאינם בסכומים ההוצאות בסיווג סטיות להיות עלולות הדוח בנתוני כי יצוין. 5

  

 


