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 לכבוד

 מר גונן שרון

 התנועה לחופש המידע

 

 ,שלום רב

 הוצאות בית הנשיא בענייןחוק חופש המידע  לפי 31/3/5לפנייתכם מיום  מענה: הנדון

 .נו לפניה שבנדוןלהלן התייחסות, בהמשך לשיחותינו הטלפוניות

משכורתו של נשיא המדינה ותשלומים אחרים ע כי נשיא המדינה קוב: לחוק יסוד 16סעיף  .1

והיא רשאית להסמיך לכך את , ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, שישולמו לו בתקופת כהונתו

 .ועדת הכספים

קובע כי אוצר המדינה ישא  1161 –ט "חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון התשכ

כפי שייקבע  ,בר ושאיריהםלשעבגימלאות ותשלומים אחרים נוספים עבור נשיאים 

 .בהחלטות הכנסת והיא רשאית להסמיך לכך ועדה מועדותיה

 

בין , נקבע 1192 –ב "התשמ, בהחלטת ועדת הכספים בדבר משכורתו של נשיא המדינה       

מעונו של נשיא : "וכי" המדינה תעמיד לרשות נשיא המדינה מעון בירושלים"כי  ,היתר

כן נקבע בהחלטה זו כי ". )ינוהל על חשבון אוצר המדינה המדינה בירושלים ומחוצה לה

זוגו וילדיו -בן, המדינה תכסה את הוצאות האישפוז והשירותים הרפואיים שנשיא המדינה"

 "(.לנשיא המדינה ישולמו הוצאות הבראה"וכי " זקוקים להם 19עד גיל 

 

 –א "התשמ, (ונשיא המדינה ושאירי)בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון  

המדינה תישא בהוצאות שונות של נשיאים כי  ,בין היתר, החליטה ועדת הכספים, 1191

 .כמפורט בהחלטה, לשעבר ושאיריהם

 



ות של ועדת האמור ותהחלטשתי הו על ידי החשב הכללי נהלים ליישום נקבע 2001בשנת        

 .היועץ המשפטי לממשלהבאישורו של , הכספים

      

 :כי חס למעון הרשמי קובעים הנהליםבי      

נשיאי ישראל בירושלים יכלול את כל ן מי של נשיא המדינה ומשפחתו במשכמעונו הרש. 1"

 ם לנשיא ולבני משפחתוהריהוט והציוד הדרושי

  .י צוות בית הנשיא ועובדיו"נתנו עשירותי הבית יי .2

י אוצר "ימומנו עבירושלים משפחתו ואורחיו במעון הרשמי , הוצאות כלכלת הנשיא .3

 .המדינה

 ".בון אוצר המדינההוצאות אחזקת הבית יהיו על חש .4

 

כי  ,בין היתר, בכל הנוגע לתשלומים אחרים שישולמו לנשיא בתקופת כהונתו קובעים הנהלים

מחוץ למעון הרשמי או , לנשיא המדינה ובן זוגו ישולמו ההוצאות בעד אירוח בתפקיד"

  ".ד במעון הפרטיבגין אירועים בתפקי לרבות החזר בעד הוצאות, הפרטי

כי נשיא המדינה ובן זוגו זכאים להשתתפות בהוצאות הביגוד והוצאות , כן נקבע בנהלים

בשנה ₪  45.000 -ל כנגד חשבוניות ולא יותר מ"ל בחו"כולל הוצאות כנ, להופעה ייצוגית

 (.ויעודכן אחת לשנה 2001צמוד למדד מחירים לצרכן החל מינואר )

 

  .אם להוראות הדין והנהלים האמורים תוקצב בית הנשיא על ידי משרד האוצרבהת

 

 :והרחבות מתאימות לבקשתכם 2012תקציב בית הנשיא לשנת להלן , כפי שסוכם עימכם .2

 

מספר 

 שם הפרט פרט

הוצאה 

באלפי )

 (שקלים

 הערות

  62,704 נשיא המדינה ולשכתו 1

  62,704 נשיא המדינה ולשכתו 101

  715 שיאנ 10101

  696 משכורת הנשיא 1010101

  19 קרן לרשות הנשיא 1010102

  0השתתפות  1010104



 האפוטרופוס

  9,445 לשכת הנשיא 10102

  8,277 שיא כח אדם 1010201

  860 שעות נוספות 1010202

  200 כוננות 1010203

  108 עלויות פרישה 1010204

10103 
לשכת הנשיא לשעבר 

 0 קציר

 

  0 שיא כח אדם 1010301

  0 שעות נוספות 1010302

1010303 

השתתפות באחזקת 

 0 רכב

 

1010305 

שכר דירה ואחזקת 

 0 בית

 

  0 קנית שרותי מזכירות 1010306

  0 אחזקת רכב 1010307

  0 דלק לרכב ממשלתי 1010308

  0 פלאפון -אחזקת  1010309

10104 
לשכת הנשיא לשעבר 

 1,550 נבון

 

  582 שיא כח אדם 1010401

  173 שעות נוספות 1010402

  76 הוצאות אחזקת הבית 1010406

1010408 

השתתפות באחזקת 

 75 רכב

 עובדי לשכת הנשיא לשעברעבור 

 נבון

  43 דלק לרכב ממשלתי 1010409

  51 אחזקת רכב ממשלתי 1010411

  22 אחזקת פלאפון 1010412

  280 שכר דירה ללשכה 1010415

  248 הוצאות אחזקה ושונות 1010416

10105 
לשכת אשת הנשיא 

 558 לשעבר הרצוג

 

  232 שיא כח אדם 1010501



  0 שעות נוספות 1010502

1010503 

השתתפות באחזקת 

 36 רכב

 

1010504 

השתתפות באחזקת 

 162 הבית

 

  20 דלק לרכב ממשלתי 1010505

  51 אחזקת רכב ממשלתי 1010506

  24 אחזקת פלאפון 1010507

  33 הוצאות אחזקה ושונות 1010509

10106 
לשכת אשת הנשיא 

 462 לשעבר ויצמן

 

  202 שיא כח אדם 1010601

  0 שעות נוספות 1010602

  122 הוצאות אחזקת בית 1010603

  0 החזר הוצאות רכב 1010604

  51 דלק לרכב ממשלתי 1010605

  51 אחזקת רכב ממשלתי 1010606

  26 אחזקת טלפונים ניידים 1010607

  10 הוצאות ארגוניות 1010609

10107 

 לשכת הנשיא לשעבר

 256 משה קצב –

לאחר הרשעתו של הנשיא קצב 

הופסק התשלום עבור לשכת הנשיא 

ההוצאות שנותרו בסעיף . קצב

לתשלום  מתייחסות תקציבי זה

קבועים עובדי מדינה  שכרם של

ונקלטו שעבדו בלשכת הנשיא קצב 

על פי דיני  ,כעובדים בבית הנשיא

.העבודה והמקובל בשירות המדינה  

  171 שיא כח אדם 1010701

  40 שעות נוספות 1010702

  0 הוצאות אחזקת בית 1010703

  45 החזר הוצאות רכב 1010704

  0 דלק לרכב ממשלתי 1010705

 
 

 

 



  0 אחזקת רכב ממשלתי 1010706

  0 ונים ניידיםאחזקת טלפ 1010707

  0 שכר דירה ללשכה 1010708

  0 הוצאות ארגוניות 1010709

  41,283 אמרכלות 10109

  203 העסקת סטודנטים 1010905

  617 -עבודה בלתי צמיתה  1010906

  5,225 העסקת מאבטחים 1010907

  5,404 עבודה בלתי צמיתה 1010908

  1,507 שרותי כח אדם וייעוץ 1010909

  7,030 תפעול 1010910

  73 חשבות -מבקר כספים  1010913

  3,340 אמצעי בטחון 1010915

1010927 

השתתפות -ד"שכ

 5 באוצר

 

1010928 

 שכר דירה וארנונה 

1,741 

כולל ארנונה של משכן נשיאי ישראל 

וכן ארנונה ושכר דירה של שלוחת 

נים מחסו, הנשיא בגבעת שאול בית  

  2,510 אחזקה 1010930

  785- השתתפות גורמי חוץ 1010931

1010932 

בינוי ושיפוץ בית 

 0 הנשיא

 

  461 השתלמויות ורווחת 1010934

1010951 

דואר טלפונים 

 756 ומשלוחים

 

  1,112 מחשוב 1010957

1010958 

 -השתתפות באוצר 

 171 מיחשוב

 

  15 שכירות רכב 1010960

  1,483 החזר הוצאות רכב 1010961

  1,285 אחזקת רכב ממשלתי 1010962

  507 דלק 1010963

 ניכויי מס משכר הנשיא 15-השתתפות הנשיא  1010990



 בכלכלתו

  0 רזרבה לשכר דירה 1010991

1010992 

בינוי ושיפוץ בית 

 הנשיא

7,838 

 : התקציב כולל

 בשיפוץ בית הנשיא ' שלב א

עקב קריסת התשתיות 

שכלל  -  2011בחורף 

, טיפול בתשתיות חשמל

א ב של"מיזוג וכיו, מים, ביוב

 -חודשו ותוחזקו למעלה מ

והחלפת פרטי , שנה 40

ריהוט במכלולי האירוח 

 .במשכן הנשיא

  הוצאות דירה חלופית עקב

כולל ארנונה )השיפוץ  

 (מחודש ינואר עד ספטמבר

 ונה בגין המעון הרשמי ארנ

 של נשיא המדינה 

1010993 

רכישת שירותים 

 2,000 ממשלה ממשרדי

 

1010994 

מכירת שירותים 

 2,000- ממשלהלמשרדי 

 

10110 

ביקורים מדיניים של 

טיסות  -נשיא המדינה

 8,435  ל"לחו

ת אבטחה זה כולל הוצאו סעיף

 50% –המהוות למעלה מ , נלוות

 מהתקציב

  8,435    ל"ות לחוטיס 1011001

  0 הכנסה מגורמי חוץ 1011002

  0 רזרבות 102

  0 רזרבות 10201

1020101 

רזרבה להתיקרויות 

 0 בשכר

 

  0 ל"רזרבה לקניות בחו 1020106



  0 רזרבה להתייקרויות 1020108

  0 רזרבה לעמידה ביעד 1020109

  0 חשבון מעבר 199

  0 חשבון מעבר 19999

  0 בון מעברחש 1999999

   

 

 

 :ביחס לשאלות שהופיעו בפניה, של התקציב המפורט לעיל הרחבה ופרוט

 אירוח פגישות גם  סעיף זה כולל₪ 220,000 -ן הרשמי למעו תקציב לרכישת מזון

 .עבודה ומשלחות במעון הרשמי

  פעילות מחוץ למשכן הנשיאבמסגרת פגישות עבודה שהות וקיום הוצאות בגין 

81,458₪.  

 ההוצאות האישיות היחידות שהנשיא קיבל עליהן החזרים הן  –וצאות אישיות ה

בסך של  , לעיל 1ים בסעיף ם האמורנהליעל פי ה, הופעה ייצוגיתביגוד והוצאות בגין 

הובלות ו, הנשיא לא קיבל כל החזרי הוצאות בגין נסיעות, לשאלתכם. 44,135₪

  .אירוח במעון הנשיא ומחוצה לו

 אגרות והיטלים בגין דירתו הפרטית של הנשיא, ועד בית, הוצאות ארנונהי יצוין כ ,

 . ולמות ישירות על ידי הנשיא מכספומש

 

 

 :2012בשנת שפורסמו  מכרזים .3

 מהות ההתקשרות שם הספק

( קייטרינג)שירותי אירוח והסעדה  מ"בע 2001פרי הארץ קולינריה 

לאירועי יום העצמאות למשפחות 

ל "למפקדי צה, ניםהחיילים המצטיי

ולסגל , לדורותיהם ואלופי המטה הכללי

 .הדיפלומטי

 שירותי אימונים והכשרה למאבטחים ש"מכללת תע

מכרז בשיתוף עם . שירותי צילום ותיעוד אבי קנר ואורי בוזגלו

משרד ההסברה והתפוצות ומשרד 

מ למתן שירותי צילום ותיעוד "רוה



. במסגרת לשכת העיתונות הממשלתית

בית  1/3: ציב למימון מכרז זההתק

 משרד ההסברה 2/3הנשיא 

שירותי ייעוץ תמיכה ואינטגרציה בתחום  לא נבחר זוכה

 טכנולוגיות מידע

 

 

 משנים קודמות במכרזים הארכת התקשרות   

 מהות ההתקשרות שם הספק

 ITשירותים בתחום טכנולוגיות המידע  מ"אומניטק איכות בע

 השכרת שירותים ניידים לאירועים מ"עאם הגברה ותאורה ב.אפ

 שירותי גינון מ"אס אשמרת בע.אס.אי

 מ "אספקת גפ גז יגל

 שירותי עיצוב ואספקת פרחים מ"ירוק ירוק עיצוב אירועים בע

 קייטרינג לאירועים ליאב קייטרינג

 ניהול ותחזוקה של אתר האינטרנט מ"דיגיטל מגהפון בע

מיקוד שמירה ואבטחה שירותים 

 מ"ניקיון בעו

 שירותי ניקיון אחזקה ואירוח

בשנת ) אימונים והכשרה למאבטחים ש "מכללת תע

 (פורסם מכרז חדש 2012

בעבר רבוע כחול )מגה קמעונאות 

 (מ"היפה היפר בע

 רכישת מוצרי מזון

 השכרת במות וקוליסות לאירועים מונדו במות

 שירותי הצללה לאירועים נמרוד רותם

 שירותי הגברה (וריאל שמעוןנ)פרלוד הפקות 

 רכישת מוצרי מזון מ"בע( 2006שיווק השקמה )רמי לוי 

 

 



  2012החלטות משנת  -פטור ממכרז  

 (ם"תקנה בתח)סיבת הפטור  מהות ההתקשרות

אספקת עיתונות יומית בינלאומית 

 לנשיא 

 -לתקנות חובת מכרזים ( 21)3תקנה 

 ספק יחיד

גרסאות בעדכון , טיפול במסד הנתונים

המחשוב לניהול מערכת תוכנת ל

ומתן מערך החנינות בלשכת הנשיא 

 תמיכה שוטפת לתוכנה

 

 

" 

הסכם שירות ורכישת חומרים 

 Smithsמתכלים למריחנים מתוצרת 

Detection  לצרכי אבטחה 

 

" 

לצורך על ידי בזק התקנת סיב אופטי 

העברת שידורים חיים ביום העצמאות 

 לםלכל הערוצים בארץ ובעו

" 

  אספקת מידע תקשורתי

" 

שירות ואחזקה למערכת גילוי וכיבוי 

 אש המותקנת בבית הנשיא

 

" 

  בעמדת הבידוק תיקון מכונת השיקוף

 " 

הנחיה ושירה באירועי בית פתוח 

 בסוכות

 -לתקנות חובת מכרזים ( 11)3תקנה 

לרכישת שירותים ייחודיים שעניינם 

 תרבות אמנות ובידור 

מנים באירועי חוג השתתפות או

 הספרות בבית הנשיא

 

" 

 השתתפות אומן באירוע ערב עובדים

 

" 

השתתפות אמנים באירועי יום 

העצמאות וטקס חיילים מצטיינים 

, למשפחות החיילים המצטיינים

ל לדורותיהם ואלופי "למפקדי צה

 .ולסגל הדיפלומטי, המטה הכללי

 

" 



מנחה אומן באירועי יום העצמאות 

לים מצטיינים למשפחות וטקס חיי

 . החיילים המצטיינים

 

" 

מנחה אומן באירועי יום העצמאות 

 .בקבלת פנים לסגל הדיפלומטי

 

" 

מנחה אומן באירוע אות הנשיא 

 .למתנדב

 

" 

השתתפות אומן באירועי יום 

העצמאות וטקס חיילים מצטיינים 

, למשפחות החיילים המצטיינים

ל לדורותיהם ואלופי "למפקדי צה

 .מטה הכלליה

 

" 

השתתפות אומנים באירועי בית פתוח 

 בסוכות

 

" 

טקס : בימוי אירועי יום העצמאות

חיילים מצטיינים למשפחות החיילים 

ל "קבלת פנים למפקדי צה, המצטיינים

, לדורותיהם ואלופי המטה הכללי

לרבות , וקבלת פנים לסגל הדיפלומטי

הפקה מוסיקלית ועיצובי תפאורה 

 רועים ובמה לכל האי

 

" 

פרטי אומנות וריהוט ייחודיים למכלולי 

 האירוח הרשמיים בבית הנשיא

 

" 

   לניו מדיה וידאו ארט ומוסיקה

" 

השתתפות אומן באירועי יום 

העצמאות לטקס חיילים מצטיינים 

, למשפחות החיילים המצטיינים

ל לדורותיהם ואלופי "ולמפקדי צה

 .המטה הכללי

 

" 

למשלחת  השתתפות אומן באירוע

 הפראולימפית

 

" 

 -לתקנות חובת מכרזים ( 21)3תקנה  שירותי רפואה והצלה



 ספק יחיד

 

 

" 

 

" 

הסכם שירות שנתי ורכישת חלפים 

וציוד מתכלה למכשירי  קשר מתוצרת 

 מוטורולה

 

" 

  מנוי למאגר המשפטי 

" 

 -שירות ותמיכה למערכת לביא 

 מערכת נוכחות

 

" 

יית ירושלים מערתווי חניה עירוניים 

 לעובדי לשכת הנשיא

התקשרות עם רשות  -( 16)3תקנה 

מקומית לקבלת שירותים במסגרת 

 תפקידי הרשות על פי דין 

 

 .במידת הצורך, נשמח לעמוד לרשותכם

 

 ,בברכה

 שרון שפי

 ממונה על חופש המידע


