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הנדון :פנייה לחשיפת השימוש בתקציב המפלגה
סימוכין :מכתבנו מיום  22במרץ  ;2017מענה מטעם המפלגה מיום  29במרץ 2017

שלום רב,
קיבלנו בתודה את המענה מטעמכם מיום  29במרץ  2017לפנייתנו שעניינה תקציב המפלגה ,ויובהר
כבר עתה כי פנייה זו נשלחה באופן רוחבי למפלגות הנהנות מתקצוב המדינה.
לאחר מעבר על המענה לפנייתנו ,מצאנו לנכון להשיב עליה כדלהלן.
ברי כי החובה החלה כיום בנוגע לפיקוח על תקציב המפלגות היא חובה מצומצמת ,שלא כוללת פיקוח
ציבורי על הנעשה בכספי משלם המסים מהם נהנות המפלגות.
סכומי הכסף אשר לו זכאיות מפלגות ,ואשר מוצאים לטובת פעילותן הם גבוהים מאוד ונראה שחובת
השקיפות החלה על אותם הסכומים ,נכון לשנת  ,2017אינה עולה בקנה אחד עמם.
לדאבוננו ,חוק חופש המידע ,התשנ"ח– 1998לא חל ,נכון להיום ,על מפלגות ,אולם בימים שבהם
השקיפות נמצאת על סדר היום הציבורי יותר מבעבר ,אנחנו מאמינים בלב שלם כי אף אם אין חובת
שקיפות המעוגנת בחוק – יש לצפות שהמפלגות יתנהלו בשקיפות .זאת ,לבטח כשמדובר במפלגת
שלטון ולבטח במפלגה שמצהירה ,כאמור במכתב המענה ,כי היא "מכירה בחשיבותם של הערכים
המוגנים באמצעות זכות הציבור לדעת".
נכון לשנת  ,2016בהתאם לאמור באתר מבקר המדינה ,מפלגת הליכוד נהנתה מתקציב של למעלה מ-
 35מיליון  ₪והוצאותיה נאמדו בלמעלה מ 45-מיליון  .₪נכון לפרסומים ,תקציב זה אף עתיד לעלות
בכ - 20%-ואנו מצפים כי תגבירו את אפשרות הציבור לבקר ולפקח על הנעשה בכספים אלו.
לפיכך – אנו חוזרים על פנייתנו הראשונה ומבהירים כי התקציב המבוקש בה הינו תקציב מפורט של
הכנסות וכן הוצאות בפועל ומבקשים כי תחילו סטנדרט גבוה יותר של שקיפות על מפלגתכם .אנא
העבירו לידינו את תקציב המפלגה ,המפורט כאמור ,לשנת  2016וכן את כל המידע הקיים לשנת .2017
רק כך ,באופן בלתי-אמצעי ,תוכל להתקיים ביקורת ציבורית אמתית בנוגע לפעילות המפלגה ולנעשה
עם תקציבה.
בכבוד רב,
נירית בלייר ,עו"ד

אור סדן ,עו"ד
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