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זמן קריאה: דקה אחת · יום ראשון, 5 באפריל 2020 · מגזין פורום קפה שפירא

פרקליטות: הפקרות תקציבית

על הפקרות תקציבית, עבירה על החוק ומתן דוגמה אישית

מעבר לחומרה של תפירת תיקים, אכיפה בררנית, רדיפה פוליטית, הדחת עדים, סחיטה באיומים ופיברוק ראיות – מסתבר 
שהגוף האמון על שמירה על החוק, תחת שליטתו של פרקליט המדינה היוצא שי ניצן – הגדיל ופעל בניגוד לחוק יסוד 

התקציב. רק בשנת 2019 ע"פ הנתונים שהתפרסמו לציבור הוציאה הפרקליטות 671.9 מליון מול תקציב של 530.6 מליון, 
דהיינו חריגה של 141.3 מליון ש"ח או 26.6 אחוז !

למרות פניה ביום 26.2.2020 אל רו"ח יוני רובין, מנהל אגף התקציבים והבקרה במשרד המשפטים עם העתקים לשר 
אמיר אוחנה ולמ"מ פרקליט המדינה דן אלדד – טרם התקבלה תגובתו לשאלות הבאות, הנוגעות לחריגות אסטרונומיות 

מתקציב הפרקליטות בשנים 2018 ו-2019. על חשבוננו כמובן !

ברקע – תקופת תפירת התיקים 1000, 2000, 3000 ו-4000 לראש הממשלה בעיצומה. המדינה פועלת על תקציב 
אוטומטי עם קיצוץ רוחבי, אבל בפרקליטות יש חגיגה בלי חשבון. כל זאת למרות שהפרקליטות כזרוע ממשלתית כפופה לחוק 

ולהנחיות התכ"מ (החשב הכללי במשרד האוצר) המפורשות שלהלן:

2.2.2.  חשב המשרד יפקח על התקציב, הן ברמת התכנית והן ברמת התקנה, על מנת לוודא כי לא תיווצר חריגה 

מהתקציב השנתי כפי שאושר בחוק התקציב השנתי.

2.3. חריגות מהתקציב

2.3.1.  חשב המשרד יפקח ויתריע על כל בעיה העולה בהקשר לביצוע תקציב, וזאת על מנת לוודא כי המשרד לא יחרוג 

מהתקציב השנתי המאושר.

2.3.1.1. התקציב השנתי מאושר בחוק על ידי הכנסת עד לרמת התכנית. לפיכך, כל חריגה מרמת התכנית כפי שאושרה 

על ידי המחוקק מהווה עֵברה על החוק.

2.3.1.2. חריגה מתקנה מהווה עֵברה מנהלית.

2.3.1.3. חשב המשרד יהיה רשאי לחרוג מגובה התקציב שנקבע לתקנה אך ורק במקרים שבהם לא קיימת חלופה אחרת, 

ובתנאי שחריגה זו לא תגרום לחריגה בתכנית.

החשב ידווח על כל חריגה מסוג זה;חריגה מתקנת בנסיבות מיוחדות לסגן בכיר לחשב הכללי הרלוונטי ולרפרנט הרלוונטי 
באגף התקציבים במשרד האוצר.

הנה השאלות שהפנינו אל האחראי על שמירת התקציב והחוק במשרד המשפטים:

בשם 8,300 חברי פורום קפה שפירא בע"מ חל"ץ אני פונה אליך כדי לקבל הבהרות ביחס לחריגות ענק מתקציב 
הפרקליטות בשנים 2018 ו-2019.

ע"פ הנתונים ההוצאה בשנת 2019 היתה 671.9 מליון ש"ח מול תקציב של 530.6 מליון, דהיינו חריגה של 141.3 מליון 
או 26.6 אחוז מהתקציב.

כידוע לנו, חריגה שכזו מנוגדת לחוק ע"פ הוראות התכ"מ המצ"ב בסעיף 2.3, ולכן אנו מצפים שמשרד המשפטים 
והפרקליטות ישמשו דוגמה ומופת לשמירת החוק.
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הרלוונטיות ביותר

נבחרו הרלוונטיות ביותר, לכן ייתכן שחלק מהתגובות סוננו.

אבקשך להסביר את הנקודות הבאות, בטרם נפנה למבקר המדינה ואגף החשכ"ל במשרד האוצר:

1. האם הנתונים של התקציב והביצוע בשנים 2018-2019 שבטבלה המצורפת באקסל נכונים?

2. מה הסיבה לחריגה המשמעותית ומי אישר לפרקליטות המדינה לחרוג מהתקציב חריגה משמעותית שכזו ?

אנו מבקשים לדעת על מה הוצאו כ-151 מליון ש"ח נוספים מכספי משלם המיסים (הגידול בהוצאה בין 2018 ל-2019 ) 
אשר לא נכללו בתקציב.

3. בנוסף, אנא הסבר את השינוי בין השנים 2014 ל-2015, בהן זינקו הן התקציב וגם הביצוע מ-245 מליון ל-426 מליון 

או 73.8%  ומ-292 מליון ל-428 מליון בהתאמה  - גידול של 46.5 אחוזים.

נמשיך לעקוב עד שנקבל תשובות והסברים.

אורי בן-אמוץ, מנכ"ל פורום קפה שפירא חל"ץ (חברה למען הציבור)

11 שיתופים7 תגובותאורנה עברי ו27 נוספים28

שמורשתףתגובה

כתוב תגובה...

 · השב · 4 ימים

אסתר שובל השחיתות,אפס בקרה..אלה עורכים חקירות!

לייק

 · השב · 4 ימים

Marina Torbatian גלי, האם אפשר לשנות בבקשה את הפונט? זה לא כל כך קריא על מסך המחשב

לייק

 · השב · 4 ימים · נערך

CORTE DEI באיטליה שהיא מדינה לא פחות מושחתת מישראל, ואלי אף יותר הקימו בית משפט מיוחד Bar Kohba
CONTI לדון את כל בעלי תפקידים ממשלתיים שחורגים מהתקציב. שרים, מנהלי מישרדים ממשלתיים , שופטים, תובעים,

ראה עוד מנהלי בתי חולים, מנהלי מחלקות.... כל חריגה מהתקציב, אם אינה…
1 לייק

 · השב · 4 ימים

יואב ולמן לא יודע באם הנתונים נכונים. מציע באותה הזדמנות איך באותן שנים מתקציב של 256 מיליון שקל מטוס ראש
הממשלה קפץ לכדי כמעט מיליארד שקל? כמו כן נא לבדוק כיצד תקציב בתי ראש הממשלה באותן שנים קפץ ב 750%.

תתחיל בשלושת המקרים קבל תשובה ונמשיך הלאה.

לייק

 · השב · יומיים · נערך

Osnat Eldar בקשת חופש מידע היתה מייתרת את הכותרת הצעקנית. כדאי גם לקרוא קצת דוחות פעילות יחידות משרד
המשפטים השונות לדוגמא של היחידה לסיוע משפטי (תגלו עליה בטיפול בכ-10000 תיקים בשנה). אם יש אי סדרים יש

להציפם, כמו לדוגמא פניה לגופי הביקורת המוסמכים. פניה דמגוגית לציבור לא תחשוף באמת את התמונה (הבדל שכזה בין
יעילות לפופוליזם). חג שמח ותמשיכו לחשוב איפה ניתן לשפר!

לייק

 · השב · 4 ימים

משה מושקוביץ שי ניצן איש בזוי
שקרן תופר תיקים

ראה עוד מפיונר ברשות. המפיונר הראשי…

לייק

לייק
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