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א' טבת תש"פ
 29בדצמבר 2019

תוספת לדוח שר הביטחון לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי בהתאם לחוק להקפאת
כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת
ישראל ,התשע"ח2018-
בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב 344/מיום  17.2.19בנושא דוח הקפאת כספי
הרש"פ המשולמים בזיקה לטרור מכספי המיסים המועברים לרש"פ ממדינת ישראל ,מוגשת בזה תוספת
לדוח ,המפרטת נתונים בדבר סך הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית בשנת  ,2018ביחס למשפחות של מי
שנהרגו או נפצעו בזיקה לטרור ,והכל בהתאם להוראות החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית
בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל ,התשע"ח.2018-
א .תקציב הרשות הפלסטינית לתשלום למשפחות הרוגים ופצועים (תקציב מתוכנן ותשלום בפועל).
 .1הרש"פ משלמת תגמולים לכ 37,500-משפחות של הרוגים ולפצועים.
 .2בתקציב הרש"פ המתוכנן לשנת  2018כפי שפורסם על-ידיה (להלן :התקציב) ,תשלומים אלה מעוגנים
בסעיף מס'  47שכותרתו "המשרד לפיתוח סוציאלי".
 .3סעיף "המשרד לפיתוח סוציאלי" מחולק לשני סעיפי משנה:
(א) תקציב "פיתוח סוציאלי-מרכזי" (בהיקף של .)₪ 716,380,000
(ב) תקציב "המוסד לדאגה למשפחות שהידים ופצועים" (בהיקף של .)₪ 687,322,000
תגמולי הסיוע הסוציאלי-הוצאות העברה של המשרד לפיתוח סוציאלי מגיעים לסך כולל של
.₪ 1,403,702,000
 .4תקציב "המוסד לדאגה למשפחות שהידים ופצועים" הינו כמפורט להלן (חיתוך רלבנטי כפי שתורגם
מהמקור):
רשימת היבטי תקציב היסוד לשנת ( 2018הסכומים באלש"ח)
שימוש
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46

הוצאות
פיתוח

352
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הכולל

696,301

 .5התקציב המתוכנן של הרש"פ לשנת  2018לתשלום למשפחות הרוגים ולפצועים ,עומד אם כן על סכום
של ( ₪ 687,322,000הוצאות העברה בלבד).
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 .6נתוני הרש"פ ביחס לתשלומים ששולמו בפועל למשפחות הרוגים ולפצועים נמצאים בסעיף התקציבי
של "המשרד לעניינים סוציאליים" (.1)Ministry of Social Affairs
 .7על בסיס דו"ח ביצוע התקציב של הרש"פ לשנת  2018הוצאות ההעברה ( )Transfer Expenditureשל
"המשרד לעניינים סוציאליים" הינן בסך .₪ 1,251,652,000
ב .הסכומים ששילמה הרש"פ בזיקה לטרור למשפחות מתים ופצועים על בסיס הנתונים שנאספו על-ידי
מערכת הביטחון
 .8הנתונים שנאספו על-ידי מערכת הביטחון מלמדים כי "המוסד לדאגה למשפחות שהידים ופצועים" של
הרש"פ משלם תגמולים **מידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון המדינה**.
 .9ביחס לקבוצה זו נערכה בדיקה ,לכמה מהם משולמים תגמולים בשל מוות או פציעה בזיקה לטרור.

**מידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון המדינה**
 .10על פי נתוני מערכת הביטחון ישנן **מידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון המדינה**רשומות של
משפחות של מתים ופצועים בעלי זיקה לטרור.

** .11מידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון המדינה**
 .12לא ניתן לכמת בשלב זה את היקף כל ההטבות (לדוגמא :ביטוח ושירותי בריאות ,פטור משכר לימוד,
שיקום רפואי ועוד) ,להן זכאים משפחות הרוגים והפצועים בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי
הרשות הפלסטינית ,שכן **מידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בביטחון המדינה**.
 .13לסיכום האמור לעיל ,על בסיס הנתונים הקיימים עד כה ,ניתן לקבוע כי סך הכספים ששילמה הרשות
הפלסטינית בזיקה לטרור ביחס למשפחות מתים ולפצועים בשנת  2018הנו בסכום של 148,905,507
.₪

 1ככל הנראה מדובר במשרד לפיתוח סוציאלי המופיע בתקציב המתוכנן לשנת .2018
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