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 לכבוד

 דרור שמשמר 

 התנועה לחופש המידע
 

 ,שלום רב

 חוק חופש המידע לפי /41/411לפנייתכם מיום  מענה: הנדון

 3112לשנת  הוצאות בית הנשיא בעניין

כי הנתונים אותם נעביר להלן מתייחסים לכל המכלול , בפתח הדברים נבקש להבהיר

אש וראשונה את המשרדים בהם מבוצעת כלל ואשר כולל ר, המתקיים בבית הנשיא

המחלקה , מערך האבטחה, מחלקת טקסים ואירועים, כולל מחלקת חנינות, הפעילות

במובן זה דומה פעילות משכן נשיא המדינה לכל משרד . מ ועוד"בנא, פניות ציבור, המדינית

 . ממשלתי אחר בו קיימת מצבת כח אדם קבועה המבצעת את תפקידיו הייעודיים

( בסופי שבוע)בחר שלא לעשות שימוש שוטף , מר שמעון פרס, יודגש כי הנשיא הנוכחי

משכך מתגורר הנשיא . במעון פרטי וזאת על מנת לחסוך בעלויות הגבוהות הכרוכות בכך

 . במעון הרשמי בבית הנשיא

 .נולהלן התייחסות ,לפנייתכםבהמשך 

של נשיא המדינה ותשלומים אחרים משכורתו נשיא המדינה קובע כי : 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  ,לשעבר ושאיריהםבגימלאות ותשלומים אחרים נוספים עבור נשיאים 

 .עדותיהובהחלטות הכנסת והיא רשאית להסמיך לכך ועדה מו

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 ". )ון אוצר המדינההמדינה בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשב

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

 "(.לנשיא המדינה ישולמו הוצאות הבראה"וכי " זקוקים להם 19עד גיל 
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 –א "התשמ, (נשיא המדינה ושאיריו)בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון  

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

 .כמפורט בהחלטה, לשעבר ושאיריהם

 

כי בית הנשיא מתוקצב על ידי משרד האוצר והתקציב מאושר כנדרש על , מעבר לאמור נציין

 . ידי ועדת הכספים של הכנסת

 

 :לבקשתכם נן וביצוע בפועלתקציב מתוכ, 2013תקציב בית הנשיא לשנת להלן  .2

 

שינוי רוחבי  על ידי אגף התקציבים במשרד האוצר נעשה  2013בשנת  -בראשית הערה 

 ,על כן  . הייתה לצמצם את מספר התקנות הקיימותשמגמתו , בסיווג התקנות התקציביות

תקנת תקציב חדשה עשויה לכלול בתוכה מספר תקנות בהתאם , בהתאם לסיווג החדש

תפעול בשנה זו כולל בתוכה תקנות תקנת , לדוגמא כך . גה בשנים הקודמותלשיטה שנה

המספרים   .טלפונים ותפעול שעד שנה זו היו מוצגות כתקנות נפרדות, דואר, אחזקה, דלק

 .₪מוצגים באלפי 

תקציב  שם תקנה תקנה
לאחר )

, עודפים
הסטות 

בין 
התקנות 
ותוספות 

 (תקציב
לשנת 
3112 

ביצוע 
  בפועל
לשנת 
3112 

 הערות

 57,533 58,367 נשיא המדינה ולשכתו 1

תקציב לשכת נשיא המדינה בכללותו 
כולל את כל הסעיפים הרשומים  –

בין היתר תקציב נשיאי מדינה , מטה
.לשעבר ורעיותיהם  

  54,871 55,046 נשיא המדינה 15101

  8,948 8,883 שיא כח אדם 1510101

  6,200 5,842 עבודה בלתי צמיתה 1510102

  998 1,001 שעות נוספות 1510103

  215 214 כוננות 1510104

  1,541 1,589 החזר הוצאות רכב 1510105

1510106 
העסקת סטודנטים 

 ומאבטחים
5,751 5,675  

  104 191 הוצאות פרישה 1510107

  1,615 1,620 רכישת שירותי כח אדם 1510108

1510110 
 11,059 11,172 הוצאות תפעול

סעיף זה , בהתאם להערה מעלה* 
הוצאות תפעול וביניהן לל ואת כ

 אירוח מנהיגיםו טקסי קבלת פנים



 

3 

 

לחברה  אירועים וטקסים, מכל העולם
בדיקות בטיחות וכיבוי , הישראלית

 חשבונות שוטפים, ביטוחים, אש
. ועוד  

  870 872 הוצאות מחשוב 1510111

1510112 
נסיעות ממלכתיות 

 רשמיות
8,193 8,179 

מהוצאה זו היא  50%יודגש כי 
. כ"הוצאת אבטחה בהוראת השב  

 השתתפות מנהל הדיור 1510113
686 679 

למחסני ארכיון ולפעילות ד "כולל שכ
, צ"פנ, משפטי/ מחלקות החנינות 

.משאבי אנוש וחשבות  

1510114 
 1,321 1,323 דמי שימוש ממשלתיים

ארנונה על כל מתקני בית הנשיא 
הניהול של משרדים ומחסני ודמי 

 ארכיון

  752 800- השתתפות באירועים 1510115

  740 747 ולימודיםהדרכה  1510116

1510117 
השתתפות במשרדי 

 הממשלה
166 165  

  1,242 1,256 השתתפות במנהל הרכב 1510118

  0 0 רזרבה לפעולות 1510119

.ה ותשתיתהמשך עבודות תחזוק 969 975 בינוי ושיפוץ 1510120  

1510121 
 2 2 קרן לרשות הנשיא

החזר מפעילות קרן הנשיא בשנים 
אל  הוחזר במלואוסכום זה , קודמות

 קופת המדינה

  140 216 ח"רו/  מבקר כספים 1510122

1510123 
 4,210 4,347 אמצעי בטחון

מדובר בציוד ותשתיות אבטחה 
.כ"בהתאם להוראות השב  

  0 0 הכנסות מגורמי חוץ 1510130

 2,662 2,686 נשיאי המדינה לשעבר 15102
תקנה משותפת לכל הנשיאים 
לשעבר ורעיותיהם וכוללת את 

 הפרוט מטה

 1,040 1,048 שיא כח אדם 1510201

ריכוז משותף לכל נשיאי המדינה 
הנשיא , בכלל זה, לשעבר ורעיותיהם

הרצוג ' הגב, החמישי מר יצחק נבון
.ויצמן' והגב  

 166 179 ספותשעות נו 1510202

 107 113 החזר הוצאות רכב 1510203

 975 966 הוצאות תפעול 1510210

 188 180 השתתפות במנהל הרכב 1510211

 187 200 השתתפות במנהל הדיור 1510212

  0 635 רזרבה 152

  0 635 רזרבה 15201

1520101 
 תלהתייקרויורזרבה 

 שכר
635 0  

  0 0 להרזרבה לעמידה במגב 1520102
 

 .במידת הצורך, נשמח לעמוד לרשותכם

 ,בברכה

 שרון שפי

 ממונה על חופש המידע
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