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 הוצאות ראשי מדינות ונבחרי ציבור  -סקירה משווה הנדון: 

 

של מעונות ראשי מדינות במדינות בבואנו לבחון את המדיניות ביחס לחשיפת פירוט ההוצאות 

שונות בעולם, הרי שעולה כי בכל המדינות שנסקרו ויפורטו להלן, קיימת מדיניות של שקיפות 

ביחס להוצאות מעונות ראש המדינה ברמות שונות, כאשר רוב המדינות נוקטות בגישה 

 מרחיבה ביחס לרמת הפירוט של הוצאות אלו.

צב המשפטי על אודות גילוי הוצאותיהם של נבחרי ציבור בחרנו לסקור את המ לצורך השוואה

 במעונותיהם במדינות ארה"ב, קנדה, אוסטרליה ובריטניה. 

 

 ארה"ב

ותוקן  1966ת (( נחקק בשנFreedom of Information Act 2000חוק חופש המידע האמריקאי  .1

מאז מספר פעמים,  החוק קובע כי לכל כל אדם )לא רק אזרחי ארה"ב( יש זכות למידע ציבורי 

פדרלי, אלא אם מדובר במסמכים הנופלים בגדרם של אחד מהחריגים לחוק, רובם עוסקים 

בחיסיון מסמכים מטעמי שמירה על ביטחון לאומי, סודות מסחריים ומידע עסקי פיננסי. גם 

תו של אדם קבועה כסייג אפשרי להעברת המידע, אולם כפי שיוצג בהמשך, בתי המשפט פרטיו

אין פרטיותו של בארה"ב, בדומה לבתי משפט אחרים בעולם )וכך גם בישראל(, מבהירים, כי 

איש ציבור כשל אזרח פרטי, וממילא אין פרטיותו של איש ציבור מצדיקה הסתרת מידע 

  .בכספים מהקופה הציבוריתאודות שימוש שעשה איש ציבור 
 

הבית הלבן הוא משכנו הרשמי של נשיא ארה"ב ומימון השהות בו היא  -מימון המעון הרשמי .2

על חשבון משלם המיסים, ואילו הוצאותיו האישיות של הנשיא ומשפחתו ישולמו מכיסו, כך 

 או אובמה מישל של חמישים ההולדת יום מסיבת כמו פרטיות מסיבותלמשל במקרים של 

, אפילו ארוחות משפחתיות כמו הפרטי למעון ואוכל רחצה מוצרי כמו אישיות הוצאות

מות על ידי הנשיא ולא מהקופה הציבורית. האוכל מבושל לעיתים על ידי ארוחות חג משול

עובדי מדינה ועובדי הבית הלבן והם אלה שרוכשים את המוצרים לאור הקושי של הנשיא 

ומשפחתו לעשות קניות בחנויות, אך העלות של המוצרים הנרכשים משולמת מכיסיו 

   האישיים של הנשיא, ולא מהקופה הציבורית.
בהתייחס להוצאות מעונות  ובתיו הפרטיים של נשיא ארה"ב, יצוין בהקשר  - המעון הפרטי .3

אינה משתתפת בהוצאות מעונו הפרטי של נשיא ארה"ב, זה, כי בשונה מישראל, המדינה 

 .מלבד הוצאות אבטחה כאשר הנשיא לן במעונו הפרטי
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 אוסטרליה

ומטרתו  1982( בשנת freedom of information actבאוסטרליה נחקק חוק חופש מידע ) .4

המוגדרת הינה ליצור זכות כללית לגישה למסמכים המצויים בחזקת רשויות ולעודד 

השתתפות מעמיקה של אזרחי אוסטרליה בפעולות ממשל ציבוריות בכפוף לחריגים. 

( לחוק חופש המידע האוסטרלי נקבע, כי מידע ציבורי צריך להיות חשוף F)47 -ו 11סעיפים ב

 אחר שלא לחשוף את אותו מידע.  אינטרס ציבורילציבור, אלא אם יש 
"Access must generally be given to a conditionally exempt document unless it 

would be contrary to the public interest" 

באוסטרליה משרד האוצר מנהל מאגר נתונים תקופתיים על הוצאות ראש הממשלה ושרי 

 מידי מדווחות הממשלה, כמו גם הוצאות על משרדיהם של ראשי הממשלה הקודמים. כך,

, בחלוקה להוצאות נסיעות לצורך טיולים, נסיעות לחו"ל, הממשלה ראש הוצאות תקופה

הוצאות תחבורה, הוצאות משרד, הוצאות ארגוניות במשרד, הוצאות תקשורת והוצאות על 

 נסיעות של בני משפחה של ראש הממשלה. 

 

פירוט בנפרד לגבי כל הוצאה. כך ואולם, הדו"ח לא כולל רק סך כללי לפי הוצאות, אלא 

לדוגמה לגבי הנסיעות הפנים מדינתיות והנסיעות לחו"ל,  מצוין יעד הנסיעה והעלות שלה. 

 המוצר או/ו הספק לפי ההוצאה סכוםכך לדוגמה, מפורט ביחס להוצאות המשרדיות, 

  .חשבונית פר ממש – ספק וא/ו מוצר אותו לגבי הספציפית והעלות תאריך לפי, שסופק

 

 קנדה

גם בקנדה קיים סטנדרט ברור לשקיפות ביחס להוצאות ראש הממשלה ומעונו. כך, ניתן  .5

, לרבות היסטורי במבט וצוותיהם הממשלה ראשי הוצאותלמצוא באופן נגיש ופשוט את 

הוצאות לפי חופשות אליהם יצאו וכן הוצאות פרטיות אחרות, בטבלה פשוטה וברורה, ולפי 

ה, שההוצאה על חופשה מפורטת לפי הוצאה ברמת סוג ההוצאה שנים. ראוי להדגיש בהקשר ז

 נסיעות, מגורים, מזון וכיו"ב, שאותן הוציא ראש הממשלה בזמן החופשה.  –

 

 בריטניה

( )להלן: Freedom of Information Act) 2000חוק חופש המידע הבריטי, שנחקק בשנת  .6

"FOIA מעניק לציבור את הזכות לבקש גישה למידע אודות גופים הפועלים למימוש ,)"

ציבוריות, חברות ציבוריות, וכן  מטרות ציבוריות, וחל על שלושה סוגי גופים שכאלו: רשויות

 גופים ייעודיים המבצעים פעולות ציבורית. 
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, מעניק החוק לציבור זכות כללית להגיש בקשות לקבלת מידע המוחזק FOIAלחוק  1בסעיף 

על ידי רשויות ציבוריות, באם המידע המתואר בבקשה קיים בידי רשות ציבורית זו. בפסק 

 Corporate Officer of the House of Commons v The Informationהדין 

Commissioner & Ors [2008] נדונה בקשה שהוגשה תחת החוק לקבל מידע אודות סעיפי ,

ו לחברי "( שהוענקקצבאות"( )להלן: "Additional Costs Allowanceתקצוב נוספים )"

הוצאות נדרשות מתוקף פרלמנט המייצגים אזורי בחירות מחוץ ללונדון לצורכי מימון 

  .תפקידם כחברי פרלמנט בלבד

 

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, דייויד קמרון, היה ידוע כתומך נלהב בעקרון השקיפות ביחס  .7

 משרדי לכל ברורה הוראהלמשרדי הממשלה השונים, וכך מיד עם כניסתו לתפקיד הוציא 

חס לפעילות משרדי הממשלה, במסגרתו יונגש מידע בי יעיל מידע מאגר להקים הממשלה

 לרבות הוצאות כל משרד בנפרד, באופן יעיל ומהיר לאזרח. 

" בו ניתן לבחון את הוצאות כל משרדי הממשלה, לרבות Data.gov.ukכך, הוקם אתר ייעודי "

הוצאות מעונות ראש ממשלת בריטניה, בפירוט רב, לפי ניתוח נושאי ולפי ספקים וחשבוניות 

זה, אנגליה דוגלת בשקיפות מלאה ביחס להוצאות משרדי הממשלה, ספציפיות. במובן 

וזאת בניגוד למדיניות הנהוגה בישראל, וזאת ללא כל  ,יומיומי כמעט באופן מתעדכן והאתר

 צורך בהגשת בקשות מידע מיוחדות מטעם גורמים ייעודיים. 

 

ת הוצאה, הוא נהנה מקצבה על גם לראש הממשלה בבריטניה קיימת הגבל - המעון הרשמי .8

 על שעולה הוצאה כלסך שלושים אלף לירות שטרלינג בשנה לתחזוקת ושיפוץ מעונו הרשמי. 

התחיל השיפוץ במעון אשר עלותו המדווחת  2020בשנת  .מכיסו משולמת להיות אמורה כך

אותו מינה ג'ונסון עצמו  מיוחד יועץ ידי על שבוצעה ביקורתלירות שטרלינג,  112,549הייתה 

ללים בהתנהלותו על אף שהוא כדבריו "הנתנהל האופן לא קבעה כי ג'ונסון לא הפר את הכ

חכם" בהתנהלותו במהלך השיפוץ ובהתנהלות המפלגה השמרנית על תרומה שניתנה על ידי 

אחד מחבריה. כמובן שלאורך השתלשלות הפרשה סיקרה התקשורת את פרטיה בהרחבה 

 .(בגארדיאן כאן ראוואף התמקדה במספר פריטים כמו למשל הטפט היוקרתי שנרכש ועוד )
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 סיכום

מהסקירה הקצרה אנו רואים כי קיימת הבחנה של מימון הוצאות פרטיות בכל הנוגע  .9

מוגבלת לסכום מסוים.  ככל שהמימון נעשה להוצאות נבחרי ציבור, וזו כמעט תמיד תהיה גם 

בעל ידי הקופה הציבורית רמה הדיווח והשקיפות גבוהה מאוד, במקום בו המימון נעשה 

באופן פרטי, הרי שהוא מוגן מדיווח. כך למשל קרה שבני הזוג אובמה החליטו שלא להשתמש 

בכניסתם לבית הלבן בכסף )מאה אלף דולר( שמוקצה לכל נשיא שנכנס לכהונה לשיפוץ המעון 

שידועים מספר פרטים על , על אף חשבונם על המעון את לשפץ בחרוובמקום זו  2009בשנת 

השיפוץ, הסכום הכולל ופרטיו לא פורסמו, שכן העלות לא הושתתה על הציבור. גם במקרה 

, לו פרטי המקרה לא 11של השיפוץ שנערך במעון הרשמי של ראש ממשלת בריטניה, דאונינג 

היו נחקרים עקב חשדות שהועלו סכומי הכסף שהוצאו מכיסו של ראש הממשלה לעולם לא 

 ו מתגלים שכן הם מהווים עניינו הפרטי. הי

נקודה חשובה נוספת, ברוב המדינות שנסקרו מונהגת, בשונה מישראל, מדיניות חופש מידע  .10

יזומה במסגרתה אין צורך כי האזרח יגיש בקשות ספציפיות למידע )על אף כי הדבר כמובן 

וקיים באופן נגיש אפשרי(, אלא המידע מונגש מראש ומסודר במאגרי מידע ממשלתיים 

באתרים הרשמיים של הממשלה, רמת הפירוט הגבוהה בולטת באוסטרליה וגם באנגליה, 

. כך, כאשר ההוצאות מוצגות פר חשבונית, דהיינו לפי ספק ו/או מוצר שסופק באופן ספציפי

יכול כל מי שמבקש לעיין ולבקר את הוצאותיהם הפרטיות של ראש הממשלה ושריו באופן 

יל ונגיש. נראה כי ברוב המדינות שנסקרו מונהגת, בשונה מישראל, מדיניות חופש קפדני, יע

במסגרתה אין צורך כי האזרח יגיש בקשות ספציפיות למידע )על אף כי הדבר  אקטיביתמידע 

 כמובן אפשרי(, אלא המידע מונגש מראש ומסודר במאגרי מידע ממשלתיים. 

 

ליה וגם באנגליה, בולטת רמת הפירוט בה מונגשות יתירה מזאת, כפי שצוין לעיל, גם באוסטר

כאשר ההוצאות מוצגות פר חשבונית, דהיינו לפי ומוצגות הוצאות ראש הממשלה והשרים, 

. כך, יכול האזרח לעיין ולבקר את הוצאותיהם ספק ו/או מוצר שסופק באופן ספציפי

 הפרטיות של ראש הממשלה ושריו באופן קפדני, יעיל ונגיש. 

 

 סולדאורי 
 רכז פרויקטים
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