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 מטרת העבודה ועיקרי הממצאים .1
  
  

 מטרת העבודה  1.1
  

  בישראל.מטרת עבודה זו לבחון ולהגדיר את ערך השחיקה בתקציבי המפלגות 
  

לא עודכן ולא הותאם לשינויים שחלו בישראל  ,מנגנון תקצוב המפלגות נקבע לפני שנים
  גוף העבודה בהמשך.ובעולם, הכל כמפורט ב

  
צאה מאי עדכון ואי התאמת מנגנון התקצוב למפלגות, נשחקו תקציבי המפלגות תוכ

  לאורך השנים.
  

 -. כאשר כ₪1מיליון  241 -הסתכם לכ 19 -סך תקציב ההוצאות של המפלגות לכנסת ה
₪ מיליון  60 -שהם כלשכר  25% -לפרסום, כ ושימש₪ מיליון  96שהם מתקציב זה  40%

₪ מיליון  31 -שהם כ 13% -למעשה יותר מכך שימש לשכר) כשיוסבר בהמשך,  כפי(
 16% -לבחירות מקדימות וכשימשו ₪ מיליון  16 -שהם כ 6% -לייעוץ לסוגיו, כ -לשימשו 
  להלן). 1.1לוח לכל היתר (ראה  שימשו ₪ מיליון  40 -שהם כ

  
  

 ₪)(אלפי  19 -:  הוצאות המפלגות לכנסת ה 1.1לוח 
  

   
 אחוז מהסה"כ סה"כ סעיף / סיעה  

 
 39.7% 95,540 פרסום

 12.8% 30,955 סה"כ יעוץ ושירות מקצועי
 24.9% 59,968 שכר ונלוות

 2.4% 5,694 שכירות ואחזקה 
 0.2% 561 ניהול מטות 
 2.9% 6,937 כנסים 
 3.0% 7,247 פעילים ומזון 
 0.3% 750 סניפים 
 2.6% 6,307 תחבורה 
 0.1% 239 ציוד 
 2.6% 6,329 משרדיות וכללי 
 6.4% 15,500 בחירות מקדימות 
 2.0% 4,871 קנסות ושונות 

        
 100.0% 240,898 סה"כ הוצאות  
        

  
  

  ת הערכים. חשבהמשך מוצגת תרשים להמ

                                                 

גיש באתרי אינטרנט שונים בהם עשינו שימוש כל המידע הכלול בעבודה זו הינו נחלת הכלל ונ   1
  לאיסוף הנתונים.
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 עיקרי הממצאים 1.2
  

  שנה. 21ועד היום, כלומר  1994בעבודה זו התייחסנו לתקופת שחיקה שהחלה באפריל 
  

לעומת זאת , מדד המחירים לצרכן התעדכן 60% -בתקופה זו התעדכנה יחידת המימון בכ
, הכל כמפורט 119% -בכואילו המדד הכלכלי הנכון המוצג בעבודה זו התעדכן  102% -בכ

  בגוף העבודה.
  

ת מקדם לעומת המקדם הכלכלי הנכון או לעומ 33%-34% -נשחק בככלומר המקדם 
  המפצה על האינפלציה בלבד.

  
נמצא כי תקציבי המפלגות נשחקו בהקפים משמעותיים. סך השחיקה בערכים כספיים, 

 .2015במחירי סוף ₪ מיליון  90 -של כלל תקציבי המפלגות לתקופה זו מסתכמת לכ
  פירוט מלא של ממצאי הניתוח בגוף העבודה.

  
להגדיר מנגנון עדכון שיתבסס על סקר כדי למנוע המשך שחיקת תקציבי המפלגות יש 

פיננסי שנתי של הוצאות המפלגות שיוכן בפורמט שיוגדר מראש. להוצאות אלו יוגדר 
  מנגנון עדכון, שמטרתו מניעת המשך שחיקת תקציבי המפלגות.

  


