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 המפלגה תקציבלחשיפת השימוש ב פנייה :הנדון

 רב,  שלום

נערכו לכנסת מדינת ישראל ניצבת בפני מצב שלא היה כמותו, כאשר שתי מערכות בחירות  –כידוע 

למצב זה השלכות מערכת בחירות שלישית. כעת מסתמן שאנו עומדים בפתחה של בזמן קצר ו

צפויות זו -בלתי, שנדרשות למימון הוצאות בחירות תקציביהן של המפלגות השונותמשמעותיות על 

  .בפרק זמן של כחצי שנה הפעם השנייה

 פירוט ברמת המפלגה תקציבפונים אליכם בקריאה לקדם, באופן מיידי, פרסום יזום של  אנו

 .ומטרותיהן  השונות  ההתקשרויות  פירוטשמות הספקים,    כןאופן חלוקת התקציב ולרבות    ,מקסימלית

אף שכספי מידת השקיפות הנוגעת לשימוש המפלגות השונות בישראל בתקציביהן הוא אפסי. זאת,  

שניתנו בהלוואה למפלגות השונות  קופת המדינהכמו גם מ ,בכסף ציבורי ובתרומות םהמפלגות מקור

  וכיצד. לתקציב המדינה ושלא ברור מתי יוחזר, מיליוני שקליםמאות הלוואות בגובה  –

סביר שפוגע פגיעה ישירה באמון הציבור -בלתימצב  מדובר בכי    ברי,  שבו אנו מצויים  בעידן השקיפות

הבוחרים לממש  ו של ציבורלגבי יכולתחשש היום, מצב זה אף מגלם של . במציאות במפלגות השונות

הצורך בשקיפות בנוגע למצב  .הליך הדמוקרטיב ומושכלת מיודעת ,להשתתפות חופשית הזכותאת 

נוכח העובדה כי פרסום דוח , נעשה דוחק במיוחד 23-הכספים של המפלגות ערב הבחירות לכנסת ה

הציבור לא נחשף בכך , ו2020למאי  נדחה    על תוצאות ביקורת חשבונותיהן של המפלגותמבקר המדינה  

כתב דחוף למבקר המדינה מר התנועה לחופש המידע שלחה באחרונה מ)ויוער כי לדוחות כשנתיים, 

 (. 2020לפברואר  למועד שיחול עובר הקדמת פרסומו של דוח המבקרבנושא מתניהו אנגלמן, 

 כספיפניות לא מעטות נעשו בעבר, כך גם על ידי התנועה לחופש המידע, באשר לפרסום הנעשה ב

אך מידת השקיפות מטעם   –כידוע, ממילא מימון המפלגות עולה בהתמדה בשנים האחרונות    המפלגות.  

 אין.  –המפלגות נותרה בעינה 

רואה במפלגות רשויות ציבוריות הנדרשות לתת לציבור דין וחשבון על לחופש המידע התנועה 

אינו  1998–תשנ"חהתנהלותן. בנסיבות יוצאות הדופן שמתקיימות עתה, והיות שחוק חופש המידע, ה

 נטען במשנה דחיפות. פרסום הדוחות הכספיים של המפלגות חל על המפלגות,
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