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 לפני אישורו בכנסת  8102-1022לשנים  פרסום מלוא המידע על הצעת תקציב המדינה  :הנדון

הוגן ואחראי בהצבעה , שקוף, תהליך דמוקרטיקידום ל, חברי וחברות הכנסת, כםפונים אליאנו 
 . 2012- 2017על תקציב המדינה לשנים 

מול הכנסת  שקיפות ושיתוף ציבור, ם דמוקרטיהפועל למען קידו" פורום דמוקרטיה פתוחה"
 ,בעלי אינטרסים דומים ושונים, הוא כולל ארגונים מגוונים מהחברה האזרחית .והממשלה

 . העובדים יחד למען זכות שווה לקחת חלק בתהליך הדמוקרטי

וגם השנה רב הנסתר בו על  ,חוק תקציב המדינה עומד לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית
בלבד וחסרה את המידע " ראשית תכנית "מפורטת עד לרמת , עת התקציב שמוגשת לכםהצ. הגלוי

, אתם לא תדעו מהןאך נית ראשית עומדות תקנות אינספור מאחורי כל תכ ;לא פחותשמעניין 
זאת משום שמשרד האוצר מסרב לפרסם את . הולך הכסף בדיוק למה הן מתייחסות ולאן

 . התקציבחוק ל התקנות התקציביות לפני ההצבעה ע

בידי , (החוברות הכחולות)ספרות  .בעוד שלכנסת מוגשת הצעת התקציב עד לרמת פירוט של 
אלה הן התקנות התקציביות מהן יוצא הכסף . ספרות 2האוצר מצויה רמת פירוט גבוהה יותר של 

משרד אוצר מפרסם את פירוט התקנות התקציביות רק לאחר אישור התקציב בכנסת . בפועל
היחס בין מספר התכניות , של הכנסתוהמידע לפי נתוני מרכז המחקר (. ות הירוקותהחובר)

 .201 לשנת ובתקציב, 7-ל 1-הראשיות בתקציב ומספר התקנות עומד על ממוצע של יותר מ
לא תדעו ? מה יהיה השנה. התכניות עליהן נערכה ההצבעה 248תקנות מאחורי   4.6,.הסתתרו 

, ואתם נדרשים "שקעמוק ב"הזה נמצא  "חתול"ה .כך אומרים נציגי הממשלה, אם לא תצביעו
 .להצביע ולייצג אותנו הציבור בעיניים עצומות, לשיטת האוצר

 ?מדוע חשוב לדרוש שמשרד האוצר יפרסם את התקנות התקציביות לפני ההצבעה על התקציב
באיזה יישובים מתכננת ? ה בגני ילדיםייוקדש לסייעת שנ 2017-2012כמה כסף בתקציבי 

כמה כסף הממשלה תשקיע ? "עיר ללא אלימות"מה תקציב תכנית ? ת כיתות לימודהממשלה לבנו
האם יתווספו מיטות ? האם תפותח תחבורה ציבורית בפריפריה? בטיפול בזיהום אויר בחיפה

 ?אשפוז חדשות למערכת הבריאות
בהצעת התקציב שהוגשה לחברי  מספק לשאלות האלה ולרבות אחרות לא ניתן למצוא מענה

למרות שהן כבר נמצאות בידי , והתקנות אינן מפורסמות, התשובות מוחבאות בתקנות. הכנסת
 .אגף התקציבים

 

 . בלי מידע לא ניתן לייצג את הציבור נאמנה
חברת כנסת המצביעה . ללא מידע לא ניתן לבסס את היכולת להכריע. מידע הוא הבסיס לחקיקה

ית קבע ב כך .לתפקידה ולאחריותה כלפי ציבור מצביעיה חהרובעל כ עיוורת, בעיניים עצומות
הנציגים . העם בחר את נציגיו" :לעניין עיקרון ההשתתפות של חברי הכנסת המשפט העליון

יש לו נגישות ; הוא מציע הצעות"... יחידה חוקתית" הכנסת הוא-חבר. פועלים בבית המחוקקים
יסוד המידע על . ניתנת לו האפשרות המעשית לגבש את רצונו. הוא משתתף בדיון; להליכי הבית

ץ "עוד קבע בג .(ההדגשה אינה במקור) 1"הוא מביע את עמדתו ומנסה לשכנע את חבריו הנמסר לו
כך שאינו מתמצה אך במתן אפשרות פיסית לחברי עיקרון זה פותח בפסיקה ": לעניין עיקרון זה

אלא כולל אף את האפשרות המעשית לגבש עמדה מושכלת , הכנסת להשתתף בהליך החקיקה
 2".ביחס להצעת החוק

זה . כבר שנים שההצבעה על התקציב אינה נעשית כשמלוא המידע חשוף לחברי הכנסת המצביעים
 עליכם .בהצבעה על תקציב המדינה נאמנה אותםולייצג  בוחריםלזה הזמן לדאוג , מן לשנותהז

 .המטרות לשמן בחר בכם ובכן, ישרת את המטרות החשובות לוכספו של הציבור לדאוג ש

לדרוש מאגף התקציבים את מלוא המידע על אופן הקצאת , נבחרי הציבור, אנו קוראים לכם
 .התקציב בעיניים פקוחות הכספים בהצעת התקציב על מנת שתוכלו להצביע ולהכריע בעניין
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