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ל א ר ש י ת  נ י ד  מ

  

  (בדימ') שופט, שפירא חיים יוסף

  המדינה מבקר

  ונציב תלונות הציבור 

  

   1993-(מימון בחירות), התשנ"גחוק הרשויות המקומיות 
הנחיות הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (ניהול חשבונות), 

  2013-ג"עהתש

  1981-תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א

סיעות ורשימות  חשבונות ביקורת תוצאות עלדוח 
  שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות 

  2013אוקטובר ב

י  ל ל   כ

, מהן בארבע רשויות מקומיות (כפר מקומיות רשויות 191-התקיימו בחירות ב 22.10.13- ב
ביקשה להתמודד בבחירות באותן רשויות  רק סיעה אחת שמריהו, מעלה אפרים, עג'ר וקדומים)

רשויות מקומיות שלא נבחר בהן  38-ב והעומדים בראש אותן סיעות הוכרזו כראשי אותן רשויות.
  .5.11.13-מועד, התקיימו בחירות חוזרות בראש רשות באותו 

הבחירות בהן  1מבין הרשויות המקומיות האמורות הינן רשויות מקומיות ביהודה ובשומרון 17
, שבו אומצו, 1981- התקיימו בהתאם לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א

  , בשינויים המחויבים.1993- תשנ"גבין היתר, הוראות חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), ה

__________________ 

אורנית, אלפי מנשה, אלקנה, אפרת, אריאל, בית אל, בית אריה, ביתר עילית, גבעת זאב, הר אדר,    1
 מעלה אדומים, מעלה אפרים, מודיעין עילית, עמנואל, קדומים, קריית ארבע, קרני שומרון.
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שני  ,לעניינים מנהלייםת משפט לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כביהוגשו  27.11.13- ב
על ביטול בית המשפט החליט  26.12.13-ערעורים על תוצאות הבחירות בעיר בית שמש, וב

לפי  ייהולמועצת העירייה הבחירות שנערכו בעיר והורה על עריכת בחירות חוזרות לראשות העיר
 11.2.14-. ב)חוק הבחירות -  (להלן 1965- "ההתשכ(בחירות),  המקומיות הרשויות לחוק 73סעיף 

  ההחלטה האמורה.ן כי אין עילה למתן רשות ערעור על קבע בית המשפט העליו

התקבלה החלטתו של בית משפט העליון לגבי שני פסקי דין של בית המשפט המחוזי  11.2.14- ב
באשר להחלטות שהתקבלו בוועדות הקלפי  ,בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

ובוועדת הבחירות של העיר נצרת בנושא פסילת קולות של מצביעים במסגרת הבחירות לראשות 
 חוזרות בחירות עריכת עלמשפט העליון  ביתהדיון באותם פסקי דין, הורה  בתוםהעירייה. 

  .הבחירות לחוק(א) 73 סעיף לפי נצרת העיר לראשות

לאור האמור, דוח זה אינו עוסק בתוצאות ביקורת חשבונות הסיעות שהשתתפו בבחירות החדשות 
בבית שמש, ובביקורת על חשבונות המועמדים לראשות מועצת העיר נצרת  11.3.14- שהתקיימו ב

 . 11.3.14- ב בבחירות החוזרות שנערכו

"רשאיות להגיש רשימת מועמדים אחת בלבד כל קבוצת (א), כי 35קובע בסעיף  חוק הבחירות
איש או שני אחוזים ממספר הבוחרים שבמידע הפנקס ביום הקובע כהגדרתו  200בוחרים המונה 

לפי המספר הקטן יותר, וכן כל סיעה של הכנסת, כל מפלגה וכל סיעה של (א), הכל 16בסעיף 
 המועצה היוצאת".

) הוסדר או חוק המימון החוק - (להלן  1993-בחירות), התשנ"גבחוק הרשויות המקומיות (מימון 
המימון הממלכתי למשתתפות בבחירות לרשויות המקומיות שעליהן נמנות: סיעות, רשימות, 

 סיעות בת ורשימות בת של סיעות אם וכן רשימות מועמדים משותפות. 

 לחוק הן מוגדרות, כלהלן:  1בסעיף 

קומית שבה ייערכו בחירות ואשר אושרה כסיעה סיעה במועצת הרשות המ -"סיעה" 
  (א) לחוק הבחירות;25כאמור בסעיף 

רשימת מועמדים בבחירות למועצת עיריה או למועצה מקומית למעט  -"רשימה" 
  למועצה אזורית, שאינה סיעה;

  סיעות מקומיות.סיעות או  -בדוח זה יכונו סיעות ורשימות כהגדרתן לעיל 

  ה:כל אחת מאל -"סיעת אם" 

  ;, המתמודדת בבחירות לרשות המקומיתסיעה מסיעות הכנסת  . 1

לחוק הבחירות, דהיינו מפלגה אשר רואים אותה לעניין  1כהגדרתה בסעיף  - מפלגה   . 2
כסיעה נפרדת ויש לה לפחות , 1973- מימון מפלגות, התשל"ג(א) לחוק 12סעיף 

  נציג אחד בכנסת.

מועמדים משותפת" שהיא רשימת מועמדים שהוגשה לפי גם ל"רשימת  8החוק מתייחס בסעיף 
ה של הכנסת או סיעניים או יותר מהגופים הבאים: מפלגה, לחוק הבחירות על ידי ש (ז)35סעיף 

   .סיעות משתתפות) –(להלן  המועצה היוצאתסיעה של 

סיעות, העונות על תנאי החוק, זכאיות למימון ממלכתי. במקביל להסדרת המימון הממלכתי 
 מוטלות על סיעות אלה הגבלות בקשר להוצאותיהן ולהכנסותיהן.

על מבקר המדינה לקבוע הנחיות לסיעות בדבר הדרך לניהול  ,(א) לחוק30על פי סעיף 
(ג) לחוק על הסיעות לנהל את חשבונותיהן לפי ההנחיות האמורות 21חשבונותיהן ועל פי סעיף 

כות החשבונות של הסיעות עומדות לביקורת ולרשום בהן את כל הכנסותיהן והוצאותיהן. מער
 .(ד) לחוק21לפי סעיף  מבקר המדינה
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  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  הפרסום:מסגרת 

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

נכנסו לתוקף הנחיות הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (ניהול חשבונות),  11.7.13יום ב
, אשר החליפו את הנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות ההנחיות) - (להלן  2013- ג"עהתש

 .2008- ח(ניהול חשבונות), התשס"

דשים אחרי הבחירות ימסרו הנציגים של סיעת ו(א) לחוק "לא יאוחר מתום שלושה ח22לפי סעיף 
אם, סיעה, רשימה... למבקר המדינה את חשבונותיהם לתקופת הבחירות וכן דוח כספי לאותה 
תקופה; מבקר המדינה רשאי לקבל את החשבונות והדוח האמורים גם אם הוגשו באיחור אם הוא 

  כי מן הצדק לעשות כן."  סבור

(ג) לחוק, סיעה שלא היו לה הכנסות והוצאות תגיש למבקר המדינה "תצהיר לפי 22לפי סעיף 
,על העובדות האמורות ותצהיר זה ייראה 1971- [נוסח חדש], התשל"א לפקודת הראיות 15סעיף 

  כדו"ח כספי לעניין סעיף קטן (א)".

ולגבי מי  22.1.14 הכספיים לבחירות הנדונות היההמועד האחרון למסירת החשבונות והדוחות 
 .5.2.14 -  שהשתתף בבחירות החוזרות

על הסיעות לנהל את חשבונותיהן על פי הנחיות מבקר המדינה ולהגיש למבקר  ,על פי החוק
המדינה את חשבונותיהן ואת הדוחות הכספיים שלהן במועדים שנקבעו בו. משרדי פרסם מודעות 
בעיתונות היומית המתייחסות להנחיות מבקר המדינה בנוגע לניהול החשבונות, הדיווח והגשת 

תבים לסיעות מקומיות אשר לא הגישו את חשבונותיהן ואת הדוח הדוח הכספי. משרדי שלח מכ
הכספי שלהם במועד והעמיד אותן על חובותיהן בעניין זה. זאת ועוד, משרדי אף פנה לסיעות 
אשר זכאיות לקבלת מימון ממלכתי, והעמידן על הוראות החוק בדבר השבת כספי המימון 

  ששולמו להן, אם לא יוגשו הדוחות הכספיים.

תאם להנחיות היה על הסיעות לדווח על כל הפעולות הכספיות שבצעו בקשר למערכת בה
הבחירות באמצעות מערכת ממוחשבת לניהול חשבונות ולדיווח הנמצאת באתר האינטרנט של 

להנחיות כי הדוח  32המערכת הממוחשבת). עוד נקבע בסעיף  - משרד מבקר המדינה (להלן 
ק באמצעות המערכת האמורה. המערכת הממוחשבת הופעלה הכספי שתגיש כל סיעה מקומית יופ

במערכת הבחירות הנוכחית במתכונת חדשה, ומשרדי נערך מבעוד מועד להגשת תמיכה ומתן 
  הסברים למשתמשים אודות אופן הדיווח והשימוש בה. 

שמונה מתום על מבקר המדינה למסור ליושב ראש הכנסת, לא יאוחר  ,(א) לחוק23סעיף לפי 
הסיעות החשבונות של  בדבר תוצאות ביקורת וחדרשויות המקומיות, ם אחרי הבחירות לחודשי

. המועד האחרון למסירת הדוח הנוגע לבחירות האמורות היה שהשתתפו בבחירותוהרשימות 
5.7.14.  

, חלקן אף את הדוחות הכספיים שלהן באיחורהגישו למשרדי סיעות המקומיות מה 60%מעל 
דוחות כספיים, חלק מהסיעות המציאו באיחור את  יר הוגשו למשרדאשם כגבאיחור ניכר. 

את התחלת אף הוא הדרושים לשם עריכת הביקורת, דבר שעיכב  המסמכים והאסמכתאות
  הביקורת בעניינן. 

ההכבדה הניכרת על עבודת (א) לחוק, ולמרות 22בחנתי את הנושא בהתאם לסמכותי על פי סעיף 
לקבל את הדוחות הכספיים שהוגשו כאמור באיחור ולערוך ביקורת סברתי כי מן הצדק הביקורת, 

בשל האינטרס הציבורי שקיים בעריכת ביקורת על הסיעות  ,זאת .הסיעות האמורות על חשבונות
ובכל מי שנתן להן שירותים בתשלום במערכת שהשתתפו בבחירות ומתוך התחשבות בסיעות 

גישה דוח למבקר המדינה צריכה להשיב לקופת שכן על פי הוראות החוק סיעה שלא ה ,הבחירות
  , מימון שנועד לכסות את הוצאות הבחירות שלה.המדינה את כל המימון הממלכתי שקיבלה

 ממצאי הביקורת ה שלידיעתם טיוטמביא ל ,לנציגי הסיעותי משרדפונה במסגרת הביקורת 
לטיוטת ממצאי הביקורת יעות מקומיות רבות מסרו את תגובותיהן ס. ומבקש את התייחסותם

לממצאי  הגשת תגובותיהןארכה לממשרדי ביקשו , חלקן שהועברה להתייחסותן באיחור
שלא אדרש לתת לסיעות אלה דוח שאינו חיובי, שמשמעו  העניין ועל מנתבנסיבות  הביקורת.
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  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  מסגרת הפרסום:

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

ועל מנת שאוכל להתחשב בהסבריהן בקביעת המימון הממלכתי, יתרת שלילה של השלמת למצער 
למסור חלקן ובהתאם להסבריהן לאשר למצאתי לנכון ם המימון הממלכתי שיישלל מהן, סכו

למרות ו על מנת למנוע פגיעה משמעותית בהןכאמור . זאת באיחוראת התייחסותן למשרדי 
  ההכבדה על סיום מלאכת הביקורת. 

מהסיעות המקומיות שהגישו למשרדי את חשבונותיהן לא מסרו לשר הפנים את ההודעה  89- כ
חוק ואולם, בועל כן לא היו זכאיות למימון ממלכתי.  לחוק 12(א) וסעיף 11הנדרשת על פי סעיף 

הוראת השעה)  - , (להלן 20142-ע"דהרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה), התש
ה של יום מתחילת 30פשרות למסור לשר הפנים את ההודעה תוך האאלו לסיעות נקבע שתינתן 

 מימון ממלכתי תתהיינה זכאיות לקבלהן ואז  ,8.4.14 ועד ליום 10.3.14, קרי מיום השעההוראת 
להשפיע על נתוני שעה מהווה תיקון מהותי אשר יש בו כדי ההוראת אציין כי . בסכום מופחת

סיעות  ובשל כך גם על עריכת הביקורת על חשבונותהרלבנטיות,  ותהדוחות הכספיים של הסיע
בפועל הביקורת נדרשה להביא בחשבון הנתונים את השינויים המתוארים שחלו בזכאות  אלה.

  למימון ממלכתי בהתאם להוראת השעה, דבר שעיכב את השלמתה. 

Ó ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ ÔÈÈ ÚÏ ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
 ˙Â Â·˘Á‰Â È„¯˘ÓÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘‡Â‰ ¯ˆ˜ È„Ó,  È‡ÂÂ  ¯˘Ù‡Ó ÌÈÏ˘‰Ï ˙ÂÚÈÒÏ

 ,¯ÂÓ‡‰ ÏÚ ÛÒÂ · .È„¯˘ÓÏ Ì˙˘‚‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈÙÒÎ‰ Ô‰È˙ÂÁÂ„ ˙‡ÁÎÂ  Í¯Âˆ‰ ˙ÎÈ¯Ú· 
˙¯Â˜È· ‰˜ÈÓÚÓ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÙÈ˜ÓÂ ÏÚ Á ˜¯Ù ,·¯‰ Ô¯ÙÒÓ· ·˘Á˙‰·Â ,˙ÂÚÈÒ‰ ˙Â Â·˘

 ,˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ,˙¯Â˜È·‰ ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ ÔÓÊ‰Û‡ ‡Â‰  .È„Ó ¯ˆ˜ 

È ‡  ˜˜ÂÁÓÏ ‡ÂÙ‡ ‡¯Â˜Ô˙ÈÏ ÏÂ ‰È‚ÂÒÏ Â˙Ú„Ô˜˙ ˙‡  ˜ÂÁ‰ÍÎ Í¯‡ÂÈ˘ ˜¯Ù ÔÓÊ‰ 
˙˘‚‰Ï ˙Â Â·˘Á‰ ˙ÂÁÂ„‰Â ÌÈÈÙÒÎ‰ Ï˘ ˙ÂÚÈÒ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ È„¯˘ÓÏ ÂÔÎ ˜¯Ù  ÔÓÊ‰

 .˙Ò Î‰ ¯"ÂÈÏ ÁÂ„‰ ˙˘‚‰Ï „Ú ˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯ÚÏ ‰ˆ˜ÂÓ‰  

וכדי שיהיה בידי הסיעות סיפק להגיב לפניות משרדי וכדי לאפשר של הנסיבות שפורטו לעיל, ב
ועדת הפנים , בקשתי מולמשרדי להתייחס לתגובותיהן ולהכין את הדוח שיוגש ליושב ראש הכנסת

להאריך המועד להגשת , (ב) לחוק23סעיף  סמכותה על פיבתוקף  ,והגנת הסביבה של הכנסת
את בקשתי אישרה דוח בדבר תוצאות ביקורת חשבונותיהן של הסיעות המקומיות האמורות וזו וה

להגיש את הדוח ו 5.7.14 דעינן הסתיימה ישהביקורת בענ להגיש את הנתונים לגבי חלק מהסיעות
  .20.8.14עד  המלא לגבי כלל הסיעות

על תוצאות ביקורת החשבונות של ולמשרד הפנים הנתונים ליושב ראש הכנסת  והוגש 5.7.14- ב
  שהביקורת לגביהן הסתיימה באותו מועד. סיעות מקומיות 401

הסיעות המקומיות הכולל  1428 3עתה מוגש ליושב ראש הכנסת דוח על תוצאות הביקורת של
   .5.7.14-בסיעות שהדוח בגינן הוגש  401 בתוכו גם את תוצאות הביקורת על

__________________ 

  ). 2014במרץ  4"ד (התשעבכנסת ביום ב' באדר ב'  התקבל   2
 רשימות משותפות. 26- סיעות משתתפות שהיו חלק ב 56-סיעות מקומיות ו 1372מהן    3
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  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  הפרסום:מסגרת 

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 ˙˘ÂÈ ¯ÎÈ  ¯ÂÁÈ‡· È„¯˘ÓÏ Ô‰È˙ÂÁÂ„ Â˘È‚‰ ¯˘‡ ˙ÂÚÈÒ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ú·˜ ¯·Ú·
˘ ÍÎ ,ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ÈÙÒÎ‰ ÌÂˆÈÚ‰ Ô‰ÈÏÚÏÏ˘È˙ Ô‰Ó ÏÎ .ÚÈ‚Ó‰ È˙ÎÏÓÓ‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙¯˙È 

 ÌÈÈ˜ ÈÎ ¯Â·Ò È ‡Ò¯Ë È‡  È¯Â·ÈˆÔÂÁ·Ï  ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„ÌÒ¯ÙÏÂ ¯Â·ÈˆÏ ‰Ó ‰È‰  ÔÙÂ‡
 ,ÍÎÈÙÏ .˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ Ô˙ÂÏ‰ ˙‰È˙ËÏÁ‰  ÔÂÓÈÓ‰ ˙¯˙È ˙ÏÈÏ˘· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡Ï˘ ÌÚÙ‰

 ,‰Ï‡ ˙ÂÚÈÒÏ ÚÈ‚Ó‰‡ÏÏ ˙˜È„· ˙ÂÁÂ„‰ Â˜„·ÈÈ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„ Ì‚ ‰¯˜Ó ÏÎ· ÈÎ È˙È¯Â‰Â ,
 È„¯˘Ó È„È ÏÚ˙¯Â˜È·‰ ˙Â‡ˆÂ˙Â ¯ÒÓÈÈ Ô‰È·‚ÏÂ Ò¯ÂÙÈÂÂÓ ¯Â·ÈˆÏ ‡Ï ˙¯‚ÒÓ· ÁÂ„ ‰Ê ,

‡Ï‡ ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓ·.  

 אינו עוסק, אפוא, בביקורת של:דוח זה 

1.   Ì‡ ˙ÂÚÈÒ ˙Â Â·˘Á -  ˙·‰ ˙ÂÓÈ˘¯ Ï˘Â ˙·‰ ˙ÂÚÈÒ Ï˘ ˙Â Â·˘Á ÌÈÏÂÏÎ Ì‰·˘
 Ô‰Ï˘ -  ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Â ÌÈ Ù‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ È„È ÏÚ ˘‚ÂÈ Ô‰È·‚Ï ÁÂ„‰˘  

·-23.9.14;  

2.   ˙ÂÙ˙Â˘Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÂÓÈ˘¯ ˙Â Â·˘Á˘ÏÎ È‰ Ô‰È˙Â˘È‚ÓÂ  ÁÂ„‰˘ ,Ì‡ ˙ÚÈÒ
 ˙‡ ˜Â„·Ï ˘È˘ ÌÂ˘Ó ,˙‡Ê .Ì‡‰ ˙ÂÚÈÒ ÏÚ ÁÂ„‰ ÌÚ „ÁÈ· ˘‚ÂÈ Ô‰È·‚Ï

‰È˙Â Â·˘ÁÔ ;Ì‡‰ ˙ÂÚÈÒ ˙Â Â·˘Á ˙˜È„·Ï ÏÈ·˜Ó·  

3.  Ï˘ ˙Â Â·˘Á 24  ˙ÂÁÂ„‰Â Ô‰È˙Â Â·˘Á ˙‡ È„¯˘ÓÏ Â˘È‚‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ
 Ô‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰˘Á˙‰· Ô‰ÈÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÎÈ¯Ú ‰¯˘Ù‡˙‰ ‡Ï ÈÎ „Ú ,¯ÎÈ  ¯ÂÁÈ‡· ·

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ˙˘‚‰Ï ˜ÂÁ· ÌÈ·Âˆ˜‰ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ·. ¯ÂÓ‡Î,  ÔÓ ÈÎ È˙ËÏÁ‰
 Ì˙˘‚‰ ˙Â¯ÓÏ ‰Ï‡ ˙ÂÚÈÒ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰Â ˙Â Â·˘Á‰ ˙‡ Ï·˜Ï ˜„ˆ‰

 ¯ÎÈ  ¯ÂÁÈ‡·ÂÂ˜„·ÈÈ Ì‰ .¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓ·  

ניהלו מערכת חשבונות  הסיעותלקבוע אם  יוחוק, עלהלפי שעל מבקר המדינה למסור  וחבד
תאם להנחיות מבקר המדינה; אם הוצאות הבחירות שלהן היו בגבולות התקרה שנקבעה בחוק; בה

    אם ההכנסות שקיבלו היו בגבולות שנקבעו בחוק.ו

חשבונותיהן ואת הדוחות הכספיים לתקופת  המדינה את למבקר מסורל סיעותה על כי בחוק נקבע,
תקינותם ושלמותם ובדבר ניהול מערכת בדבר הבחירות בצירוף חוות דעת של רואה חשבון 

 חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

ועל  ,5,000הבחירה בהן עולה על  שמספר בעלי זכות, על הסיעות המקומיות ברשויות המקומיות
לעריכת הדוחות הכספיים שלהן  רואי חשבון בעצמן ועל חשבונן הוטל למנותכל סיעות האם 

  ולמתן חוות דעת עליהם.

מבקר המדינה על  - 5,000אינו עולה על בהן מספר בעלי זכות הבחירה שרשויות מקומיות ב
שכרם של רואי חשבון  בהן.ת ומקומיה ותסיעהשל כל  ןבקר את חשבונותיהלרואה חשבון למנות 

רואי חשבון לביקורת חשבונותיהן של סיעות  35לפיכך מיניתי  אלה משולם מאוצר המדינה.
  .5,000שמספר בעלי זכות הבחירה בהן אינו עולה על רשויות מקומיות  52-מקומיות ב

מסכום המימון הממלכתי המגיע  85%(ב) לחוק, סיעה הזכאית למימון ממלכתי תקבל 7לפי סעיף 
חיובי, זכאית לגבי הסיעה לה מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות. אם הדוח של מבקר המדינה 

כאשר מבקר המדינה ) מיד לאחר מסירת הדוח. 15%תי (הסיעה לקבל את יתרת המימון הממלכ
מוטלת על  - שלושת התנאים האמורים)אחד מעמידה ב- אינו חיובי (מחמת איקובע, כי הדוח 

סנקציה) המתבטאת בכך ששר הפנים מורה כי יתרת המימון  - הסיעה סנקציה כספית (להלן 
שולם לסיעה חלק מיתרת כי ישר ללהמליץ רשאי מבקר המדינה הממלכתי לא תשולם לה. 

מידת האיחור בהגשת החשבונות בהתחשב באופי החריגה, בהיקפה ובהמימון, בסכום שיקבע, 
 .נסיבות המקרהוב הכספי והדוח
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  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  מסגרת הפרסום:

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

167 ÂÚÈÒ Â¯ÒÓ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ È„¯˘ÓÏ ÏÏÎ ,˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„Â ˙Â Â·˘Á
˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÈ Ù Û¯Á .32 ˜ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÚÈÒ‰Ó ¯ˆÂ‡Ó ÔÂÓÈÓ ÂÏ·È

 .‰ È„Ó‰ÂÁ‰ ÈÙÏ È˘¯Ù‰ ˙ÙÒÂ˙· ÂÏ·È˜˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ˜„„Ó‰ ˙ÈÈÏÚ.  

וסיעות משתתפות ברשימות מועמדים סיעות מקומיות  1428- , ב, כאמורזה עוסק וחדפרק שני של 
דוחות כספיים לתקופת הבחירות מסרו למשרדי  1182, מהן: שהשתתפו בבחירותמשותפות 

מסרו למשרדי תצהירים, שלא היו להן הכנסות והוצאות  79-, ורואה חשבוןשל דעת  בצירוף חוות
  בתקופת הבחירות.

¯ÂÓ‡Î  ˙Ú‚Â  ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÓ È·ÂÈÁ ‡Ï ÁÂ„ ˙Ï·˜ Â‡ ÁÂÂÈ„ ˙˘‚‰ È‡ ÔÈ‚· ‰Èˆ˜ Ò‰
.Â˙ˆ˜Ó Â‡ ÂÏÂÎ ,Â˙ÏÈÏ˘ÏÂ È˙ÎÏÓÓ‰ ÔÂÓÈÓÏ È·‚Ï 216  ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ˘ Ô ÈÈ Ú· ÁÂ„‰

 Â È‡ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÈ‡ÎÊ Ô È‡ Ô‰ ÌÏÂ‡ È·ÂÈÁ -  ÌÈ˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂ˜‰ ¯ÙÒÓ· ÂÎÊ ‡Ï˘ ˙ÓÁÓ ÔÈ·
˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ„˜ÂÓ ÌÈ‡ ˙ Â‡ÏÈÓ ‡Ï˘ ˙ÓÁÓ ÔÈ·Â -  ÏÈË‰Ï Ô˙È  ‡Ï

 ÏÚ ‰Èˆ˜ Ò ÏÈË‰Ï Ô˙È  ‡Ï ,ÔÎ ÂÓÎ .‰Èˆ˜ Ò51 ˙ÂÚÈÒ ˘ È·ÂÈÁ Â È‡ Ô ÈÈ Ú· ÁÂ„‰
˘Â‰Ï ÚÈ‚Ó‰ ÔÂÓÈÓ‰Ó ˙Â Ë˜ ÂÈ‰ Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÎÏÂ ‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó Ô

‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï ‰¯˙È‰.  È·‚Ï556  ˙ÂÈ‡ÎÊ Ô‰Â È·ÂÈÁ Â È‡ Ô ÈÈ Ú· ÁÂ„‰˘ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ
 ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÚÈÒ ÏÎ È·‚Ï ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ÔÂÓÈÓ‰ ˙¯˙È Ô‰Ó ÏÏ˘È˙ ÈÎ È˙Ú·˜ ,ÔÂÓÈÓÏ

.ÔÏ‰Ï '· ˜¯Ù·  

 ÈÙÒÎ ÁÂ„ ˙˘‚‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ Ú·Â˜ ˜ÂÁ‰ ,˙ÂÚÈÒ‰ ÏÎ ÏÚ ÂÏÂÁÈ ,È„¯˘ÓÏ
 ,˘È‚„ÓÂ ¯ÊÂÁ È ‡ ÍÎÈÙÏ .ÂÏ·˜Ï ˙ÂÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÈ·Â È˙ÎÏÓÓ ÔÂÓÈÓ ÂÏ·˜ Ì‡ ÔÈ·
 ˙¯ÈÁ·Ï ÂÓˆÚ „ÈÓÚÓ˘ ÈÓ ÈÎ ,¯˙ÂÈ Â‡ „Á‡ Ë„ Ó· ˙Â¯ÈÁ·· ÂÎÊ ¯˘‡ ˙ÂÚÈÒ È·‚Ï „ÂÁÈÈ·

 Î Ô‰ÎÏ ˘˜·ÓÂ ,¯Â·Èˆ‰· ,˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ ‰·ÂÁ‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ,¯Â·Èˆ‰ ¯Á
·¯Ï .‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È Ù· ‰„ÈÓÚÂ ÈÙÒÎ ÁÂ„ ˙˘‚‰ ˙Â  

 

  

  עיקרי הממצאים

פי הדוחות הכספיים שהן מסרו;  עלקבעו נהמקומיות תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות 
; בדיקות שבדקו את החשבונות שנמסרו במצורף לדוחות הכספיים חשבוןה ירואשל דעת ה חוות

תצהירים של וי משרדי; השלמות, תיקונים והסברים של הסיעות; ו עובדשובירורים משלימים שע
  (ה) לחוק.21תקבלו כראיה לפי סעיף הנציגי הסיעות ש

ליושב ראש הכנסת  והנתונים והממצאים המפורטים בדוח זה להלן כוללים גם את אלו שהוגש
 .5.7.14- בולשר הפנים 

  

  הכנסות

 ÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ‰ ˙ÂÚÈÒ‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÔÂÓÈÓÏ Ô‰È˙ÂÒ Î‰ ÂÓÎ˙Ò‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó  
·-185,810,575  Á"˘‰ÊÓ: 152,262,937  Á"˘ -  ;‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó È˙ÎÏÓÓ ÔÂÓÈÓ

31,611,073  Á"˘- ˙ÂÓÂ¯˙. 

ממימון ממלכתי מקורות המימון של סיעה למימון הוצאותיה מגבלות בקשר לקובע  החוק
  ומתרומות. 
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  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  הפרסום:מסגרת 

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

, לפי התמודדו בבחירותשלחוק קובע כיצד יחושב סכום המימון הממלכתי המגיע לסיעות  7סעיף 
  .נוסחאות ועל פי יחידת חישוב הקבועות בחוק

) לחוק קובע כי לסיעות מקומיות מותר לקבל תרומות בין בחירות לבחירות מאדם 1(ב)(16סעיף 
ש"ח. החוק אוסר על סיעות מקומיות  5,000ובני ביתנו הסמוכים על שולחנו בסכום מרבי של 

לקבל תרומה: מתאגיד בין בארץ ובין חוץ לארץ; מאדם שאינו רשום במרשם האוכלוסין; בעילום 
  שם ובכלל זה תרומה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי מקבל התרומה.

ה או תצהיר, (ח) להנחיות אסור לסיעות מקומיות לקבל תרומה במזומן בלא הצהר11לפי סעיף 
  ולפיהם התרומה ניתנה מכספו הפרטי של התורם. בהתאם לסכום התרומה כמפורט בסעיף,

 Ï˘ ˙ÂÒ Î‰127  Ë¯ÂÙÓÎ ‡Ë·˙‰ ¯·„‰ ,˜ÂÁ· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂ·‚· ÂÈ‰ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÈÒ
:ÔÏ‰Ï  

1.  27 ÂÏ·È˜ ˙ÂÚÈÒ 43  ˙ÂÓÂ¯˙· ÂÓÎ˙Ò‰˘ -175,940 ÌÈ„È‚‡˙Ó Á"˘.  

2.  38 ÂÏ·˜ ˙ÂÚÈÒ 97  ,˙ÂÓÂ¯˙ ÏÚ ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÓÂÎÒ·5,000 ˘Á" , ÂÓÎ˙Ò‰˘ 

·Î-823,000 Á"˘ ,Ì ÁÏÂ˘ ÏÚ ÌÈÎÂÓÒ‰ Ì˙È· È ·Â ÌÈ˘ ‡ ˙‡Ó.  

3.  6 ÂÏ·˜ ˙ÂÚÈÒ 51 ÓÂ¯˙˙Â  Ì˘ ÌÂÏÈÚ·ÂÓÎ˙Ò‰˘ ·Î-212,000 Á"˘.  

4.  27 ÂÏ·È˜ ˙ÂÚÈÒ 202  ÔÓÂÊÓ· ˙ÂÓÂ¯˙· ÂÓÎ˙Ò‰˘ -564,650  ˙Ï·˜ ‡Ï· Á"˘
 ‰ÓÂ¯˙‰ ÂÈÙÏÂ ¯È‰ˆ˙ Â‡ Ì¯Â˙ ˙¯‰ˆ‰˙È  ‰ .˙ÂÈÁ ‰· ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÈË¯Ù‰ ÂÙÒÎÓ  

  

  תרומות באמצעות אתרי סליקה באינטרנט

) לחוק קובע "לא יקבלו סיעה, רשימה...כל תרומה שניתנה בעילום שם; לעניין זה, 3(ב)(16סעיף 
כמוה  - תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי מקבל התרומה או מטעמו

  בעילום שם".כתרומה שניתנה 

 קבלת לצורך באינטרנט סליקה באתרי נעזרו המקומיות מהסיעות כמה כי העלתה הביקורת
 חשבון לפתוח רוב פי על התורם נדרש, אלה אתרים באמצעות לתרום מנת על. מהציבור תרומות

 בחלק. התרומה סכום ואת שלו האשראי כרטיס פרטי את, האישיים פרטיו את ולהזין באינטרנט
כרטיס האשראי וסכום  פרטי את רק אלא, זהותו על פרטים למסור שלא התורם רשאי מהאתרים
  התרומה. 

חלק מהסיעות הציגו בפניי רשימות תורמים שהופקו מאתרי האינטרנט ובהם פורטו שמות 
התורמים וסכומי התרומות בלבד. נוכח מיעוט פרטי התורמים ברשימות האמורות, ספק רב אם 

  לבדוק האם התרומות עומדות במגבלות הקבועות בחוק. הסיעות יכלו 

כבר הפניתי את תשומת לב מקבלי תרומות באמצעות האינטרנט בדבר חובתם לבדוק  4בדוח קודם
) לחוק, על הסיעות מוטלת 3(ב)(16נוכח הוראת סעיף ולאמת את זהות התורמים. כך גם בענייננו. 

התרומות, בייחוד כאשר עסקינן את מקור וכן  החובה לבדוק ולאמת את זהות התורמים ומענם,
בתרומות שמתקבלות באמצעות אתרי סליקה באינטרנט. בנוסף, על הסיעות להבטיח כי רשימות 

מאתרי הסליקה האמורים יכללו את מלוא הפרטים הנדרשים בחוק  ןהתורמים שיופקו עבור
א תוכל לאמת את זהות בכל מקרה בו סיעה ל ובהנחיות לשם זיהוי מקור כל תרומה ותרומה.

  יקבע שהדוח בעניינה אינו חיובי. ,התורמים כנדרש

__________________ 

4   ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰,  דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות במפלגות
  .37-36), עמ' 2013השונות על מועמדות מטעמן לתפקיד חבר הכנסת התשע עשרה (יולי 
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  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  מסגרת הפרסום:

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  הוצאות

ÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ ‰ ˙ÂÚÈÒ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ‰Ê ÁÂ„· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙Î¯ÚÓ· Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÂÓÎ˙Ò‰
· ˙Â¯ÈÁ·‰ -226,681,378 .Á"˘  

 - סכום ההוצאות המצטבר המרבי המותר לסיעה מקומית (להלן ומהקובע  חוק(א) ל15סעיף 
תקרת ההוצאות של סיעות מקומיות מחושבת לפי הסכום הגדול מבין שלוש תקרת ההוצאות). 

  :, כדלקמןהמנויות בסעיף חלופות

  לא תוציא סיעה או רשימה להוצאות הבחירות סכום העולה על הסכום הגדול מבין אלה:"

זכתה (א) אילו 7מסכום המימון שהיה מגיע לה על פי סעיף  200%סכום העולה על   )1(
  הסיעה במספר מנדטים השווה למספר חבריה במועצה היוצאת ביום הקובע;

  (א);7מסכום המימון המגיע לסיעה או לרשימה על פי סעיף  200%סכום העולה על   )2(

(א) אילו זכתה 7מסכום המימון שהיה מגיע לה על פי סעיף  150%סכום העולה על   )3(
  ".הסיעה או הרשימה בבחירות בשלושה מנדטים

39 ÔÈ·˘ ÌÈÓÂÎÒ· ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙¯˙ÂÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙¯˜˙Ó Â‚¯Á ˙ÂÚÈÒ 333  Á"˘ÎÏ -4 
 ÔÂÈÏÈÓ.Á"˘  .È·ÂÈÁ Â È‡ ‰Ï‡ ˙ÂÚÈÒ Ï˘ Ô‰È˙Â Â·˘Á ÏÚ ÁÂ„‰ ÈÎ È˙Ú·˜ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î  

  

  הנחיות מבקר המדינה מן שלקיו

  הסיעות לנהל את מערכת החשבונות שלהן בהתאם להנחיות. על , חוקכאמור, לפי ה

את חשבונותיהן שלא בהתאמה להנחיות מבקר המדינה.  ניהלומקומיות  סיעות 511- ש קבעתי
כל ההוצאות וההכנסות נכללו בחשבונות; הועלו מקרים שלא הוצאו  לאש בכך התבטא הדבר

 ןקבלות בגין תרומות שנתקבלו; לא דווח על חלק מהחזרי התרומות; בוצעו תשלומים במזומ
נפתחו חשבונות בנק שיוחדו להוצאות ולהכנסות מערכת  לאבסכומים העולים על המותר; 

הודיעו עליהם  המקומיות סיעותהשהבחירות; בוצעו תשלומים שלא באמצעות חשבונות הבנק 
לחוק ונתקבלו תרומות שלא הופקדו בחשבונות בנק אלו; חסרו הזמנות  12-ו 11לפי סעיפים 

 הסכמים נערכו לא"ח; ש 2,000על  והתקשרויות בכתב הנוגעות להוצאות שסכומן הכולל עולה
 שהתקבלו בנקאיות והעברות שיקים העתקי נשמרו לא; לסיעות תנוישנ הלוואות לגבי בכתב

   .המקומיות הסיעות שפרסמו הפרסומים כל של עותקים נשמרו לא; כתרומה

 לאבמערכת בחירות קיימות ברגיל אשר העלתה הביקורת, כי הוצאות מקומיות  סיעותכמה לגבי 
 כנסים, מטות בחירותשכירת  ,פרסומי תעמולה לעמדובר בעיקר בהוצאות  חשבונותיהן.ב נכללו

דעת מה ללא ניתן ההוצאות האמורות  היעדר רישוםב .רואה חשבון או יועץ משפטיושכר טרחת 
לקבלת ביחס  קבועות בחוקגבלות המעמדו בוהאם אותן סיעות  האלהיו מקורות המימון להוצאות 

  . תרומות
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‰˙ÂÈÁ  ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰  ÔÙÂ‡Ï ¯˘‡·ÏÂ‰È   ˙¯ÈÓ˘ ˙·ÂÁ ˙Â·¯Ï ,˙ÂÚÈÒ‰ ˙Â Â·˘Á
 ,˙Â‡˙ÎÓÒ‡Â„ÚÂ  ¯˘Ù‡Ï ˙¯Â˜È·Ï ‡„ÂÂÏ ÈÎ ÁÂ„‰ ÈÙÒÎ‰ Â˙Â‡ ‰˘È‚‰ ‰ÚÈÒ‰ È„¯˘ÓÏ 

Â È‰ ÌÏ˘ ÔÂÎ Â Û˜˘ÓÂ ‰ ÂÎ  ˙‡ ÏÎ ˙ÂÒ Î‰  Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ‰Â
˙ÂÒ Î‰ ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÏÂ·‚· ÂÈ‰ ‰ÚÈÒ‰  ˙¯˜˙ ˙¯‚ÒÓ· ÂÈ‰ ‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ì‡Â

˜ÂÁ· ‰Ú·˜ ˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ .‰ÚÈ·˜  ‰ÚÈÒ ÈÎ‰Ï‰È   ˙ÂÈÁ ‰‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ‰È˙Â Â·˘Á‰ ‰ 
˙È˙Â‰Ó ‡ÏÂ ˙È ÎË ,ÔÎ˘ ‰ÚÓ˘Ó ‡Ï˘  ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡ ‰‡ÏÈÓ ‰ÚÈÒ‰ ÈÎ ÚÂ·˜Ï Ô˙È 

 .‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰Â ˙ÂÒ Î‰ ¯·„· ˙ÂÏ·‚ÓÏÂ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÓÏ˘Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ·  

  

  גירעון

המתמודדות  נקבעו שני מקורות הכנסה למימון הוצאות הבחירות של סיעות מקומיותבחוק 
(א) להנחיות קובע: "מצא מבקר המדינה כי סיעה 22בבחירות: אוצר המדינה ותרומות. סעיף 

שאינה סיעת אם סיימה את מערכת הבחירות בגירעון כספי, יראו בגירעון משום תרומה אסורה 
לחוק...אלא אם כן הסיעה נתנה הסבר ביחס למקורות כיסוי הגירעון  16בניגוד להוראות סעיף 

   אשר הניח את דעתו של מבקר המדינה".

 ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰Â ˙Â Â·˘Á‰ ˙˜È„·282  ÂÓÈÈÒ ˙ÂÚÈÒ
 .ÌÈÈÙÒÎ ˙Â ÂÚ¯È‚· ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡77 ÔÂÚ¯È‚· ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÂÓÈÈÒ ˙ÂÚÈÒ Ï˘ 

Ó ¯˙ÂÈ-100,000  ÏÚÓ Ï˘ ÍÒ· ÔÂÚ¯È‚· ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ‰ÓÈÈÒ ˙Á‡ ‰ÚÈÒ .Á"˘10 
 .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ  

סיעות מקומיות לא הציגו הסבר שהניח את דעתי בדבר המקורות הכספיים שמהם יכוסה  175
(א) להנחיות, כי בגירעון עצמו יש משום 22הגירעון. לגבי סיעות אלה קבעתי, בהתאם לסעיף 

  לחוק.  16יגוד לסעיף תרומה בנ

חלק מהסיעות הסבירו כי יכסו את הגירעון באמצעות תרומות העומדות במגבלות שנקבעו בסעיף 
העתקי שקים שהתקבלו כתרומות והתחייבויות של תורמים  - לחוק וליוו את הסבריהם בתיעוד  16

ירעון בידי להעברת תרומות. קיבלתי הסברים אלה ובכוונתי לבדוק בעתיד את אופן כיסוי הג
  סיעות אלה.

סיעות אחרות מסרו כי בכוונת נציגי הסיעה לממן את הגירעון מכספם הפרטי, וזאת בסכומים 
חלק מהסיעות האמורות, ובייחוד אלה העולים על סכום התרומה המרבי המותר על פי החוק. 

ודיעו לי , ההרשות המקומיתשמועמדן לראשות הרשות המקומית זכה בבחירות ומכהן כיום כראש 
כי אין בכוונתן לפעול לגיוס תרומות לכיסוי גירעונותיהן, שכן ראש הרשות מבקש שלא ליצור 

(ב) לחוק קובע במפורש כי לא תקבל סיעה או רשימה 16סעיף תלות בתורמים לכיסוי הגרעון. 
 שקלים חדשים, מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו". 5,000העולים על  תרומה "בסכומים

חוק אינו קובע חריג בנושא זה לגבי נציגי הסיעה, מי שנכלל ברשימת המועמדים של הסיעה ה
ומועמד הסיעה לתפקיד ראש הרשות המקומית, וברי כי סעיף זה חל גם עליהם. מבקר המדינה דן 

וקבע כי "...כי לאור עקרון השוויון בבחירות, כיסוי הגרעון בסכום העולה  5בעבר בהרחבה בסוגיה
ום התרומה המותרת, באמצעות מימון עצמי של ראש הרשימה או כל חבר ברשימת על סכ

המועמדים, אינו עומד במגבלות ההכנסות המותרות". לדעת מבקר המדינה, כך גם נמנעת פתיחת 
"פתח למועמדים בעלי ממון לערוך מסע בחירות לפי מידת עושרם, בהנחה שאם סכום המימון 

מבקר המדינה אף הפנה את  א בידם לממן את ההפרש מכיסם".הממלכתי יהיה קטן מהצפוי, יה

__________________ 

5   ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ביקורת חשבונות הסיעות שהשתתפו בבחירות לעיריית קריית אונו דוח על תוצאות
  ).2003(דצמבר  2003אפריל שהתקיימו ב
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  פרק ראשון  שם הדוח:
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תשומת ליבו של המחוקק לכך שייתכן שיש מקום להבהרת העניין בכל הנוגע לסוגיית המימון 
העצמי על מנת למנוע מכשלות בעתיד. לפיכך, ועל פי הוראות החוק, קבעתי גם הפעם כי הדוח 

  .על חשבונותיהן של הסיעות האמורות אינו חיובי

  

  סנקציות

במסגרת שיקול הדעת שהופקד בידי לקביעת הסכום שיופחת מיתרת המימון הממלכתי וזאת על 
) לחוק הבאתי בחשבון, בין היתר, את מידת החומרה של כל הפרה, את מספר ההפרות, ד(23פי ס' 

  את תדירותן, ההיקף הכספי שבו מדובר ואת הסברי הסיעות.

  

  

  נושאים בעלי היבטים עקרוניים

בדיקת חשבונותיהן של הסיעות העלתה כמה נושאים עקרוניים, עליהם מצאתי לנכון להרחיב את 
  הדיבור.

  

  הוצאות בלתי תקינות

לחוק מגדיר מהן ההוצאות הנחשבות כ"הוצאות הבחירות של סיעה, כדלקמן: "ההוצאות  1סעיף 
לפניה, בעד שירותים המיוחדות של סיעה...שהוצאו במערכת הבחירות, בתקופת הבחירות או 

דרתה גוטובין שנתקבלו בתקופת הבחירות או בקשר למערכת הבחירות...". "תקופת הבחירות" כה
, ולגבי סיעות 22.10.13- והסתיימה ביום הבחירות, קרי ב 18.8.13לחוק החלה ביום  1בסעיף 

  .5.11.13-שהשתתפו בבחירות חוזרות ב

יום הבחירות אינן מהוות הוצאות בחירות. כמו כן,  החוק עולה כי הוצאות שהוצאו לאחר מהוראות
  .בחירות הוצאות מהוותהוצאות שהוצאו שלא בקשר להתמודדות במערכת הבחירות אף הן אינן 

בעקבות הביקורת הועלה כי כמה סיעות מקומיות כללו בחשבונותיהן הוצאות שקבעתי שהן אינן 
הוצאות בחירות כהגדרתן בחוק, ולפיכך הפחתתי הוצאות אלה מכלל הוצאות הבחירות של אותן 
סיעות. בחלק מהמקרים הפחתה זו, הובילה ליצירת עודף של הכנסות ממימון ממלכתי לעומת 

  , ועל סיעות אלה הוטל להשיב את העודפים לאוצר המדינה. הוצאות הבחירות

כך למשל נגרעו הוצאות של סיעות מקומיות בגין פרסום מודעות תודה ועריכת כנסי תודה 
כאמור, לא הכרתי בהוצאות אלה, שכן לא למטרה זו מיועדים כספי  .לפעילים לאחר יום הבחירות

  מימון בחירות.

וחו סיעות מקומיות על הוצאות בלתי סבירות בעליל, שאין שום עוד נמצאו מספר מקרים בהם דו
 14,000-ככללה בחשבונותיה הוצאה בסך של  קשר בינן ובין הבחירות. כך למשל אחת הסיעות

סיעה ; בגין חומרי בנין בתואנה כי נועדו לשם הקמת מטה בבחירות בביתו של ב"כ הרשימה ח"ש
ראש  שהותקן בביתו של מסנן למטהר מים משפחתי הוצאה בגין רכישת כללה בחשבונותיה אחרת

 . הוצאות אלה על פי טיבן אינן הוצאות בחירות.הסיעה, אשר לטענתו שימש גם כמטה בחירות
לתינוקות, דגני בוקר וממתקים  כללה בחשבונותיה הוצאות בגין רכישת מזון אחת הסיעות

  יא. כללה בחשבונותיה הוצאה בגין רכישת מקפ ; סיעה אחרתלילדים
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  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÎ¯ˆÏ È˙ÎÏÓÓ ÔÂÓÈÓ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ˙Â ÂÈÒÈ ‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ È ‡
.˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ¯˘˜  

שהסתכמו סיעות נכללו הוצאות בגין נסיעות ודלק בסכומים ניכרים,  487בנוסף, בחשבונותיהן של 
ם גבוהים אשר, חלק מהסיעות דיווחו על הוצאות בסכומי בכל מערכת הבחירות.מיליון ש"ח  4- כב

על פי חישובי הביקורת, שקולים לנסיעות של אלפי קילומטרים, דבר שאינו סביר במערכת בחירות 
הוצאות אלו לא תועדו כנדרש בהנחיות, וממילא לא ניתן היה לבחון חלק מיצוין כי מקומית. 

, וקיים חשש ולאמת את נכונות הדיווח בהקשר לנסיעות, את נחיצותן ואת הקשר שלהן לבחירות
. בכל מקרה כזה בו סברתי לצרכים אחריםבסוף הוצאו  כהוצאות בחירותהוצגו ששהוצאות אלה 

כי הסיעה כללה בחשבונותיה סכום בלתי סביר בגין נסיעות ודלק החלטתי להכיר באופן יחסי 
בהתייחס למערכת בחירות ביישוב בו בלבד בחלק מההוצאה על פי מבחן הסבירות וההיגיון 

  דדו.התמו

סיעות רבות כללו בחשבונותיהן הוצאות בסכומים ניכרים בגין אוכל וכיבוד. במקרים רבים 
סיעות, ובמקרים אותן הבחירות של בגין כיבוד ואוכל היוו מעל מחצית מהוצאות הוצאות ה

כיבוד במדובר  הללו, הסיעותלדברי נציגי היחידות.  יהןהוצאות ה היומסוימים אף דווח כי אל
עילים ובוחרים אשר שוהים במטות הבחירות. בפועל נמצא כי בחלק מהמקרים המדובר המוגש לפ

המאפיינים משק בית ולא מטה אישית  גיינהיהקיון ויוחומרי נמוצרי מזון  ,היה ברכישות של בשר
הסיעות. לא לשם כך נועדו כספי המימון הממלכתי לבחירות טענות בחירות, דבר העומד בניגוד ל

ה לכך שהוצאות כאלה ובסכומים ניכרים במיוחד, יושתו על הקופה הציבורית. ואין שום הצדק
   .לאור האמור החלטתי שלא להכיר בהוצאות אלה, ככל שאינן סבירות או קשורות לבחירות

עוד נמצא בהקשר זה כי חלק גדול מהסיעות לא הקפידו לתעד באופן הולם וכמתחייב בהנחיות 
את מועדי הרכישה ואת לצורך הבחירות, כמות המוצרים,  ןלטענתמוצרי המזון שנרכשו סוג את 

מזון ה בגיןכמות הסועדים, כך שלא ניתן היה באמצעי ביקורת מקובלים לקבוע האם ההוצאות 
בהיעדר תיעוד הולם של פרטי הרכישות והמוצרים כאמור, מהוות הוצאות בחירות. אכן שנרכש 

מתעורר ספק האם המדובר בהוצאות בחירות ם, ומקום שמדובר היה בהוצאות בסכומים ניכרי
  כהגדרתן בחוק.

 ·ÈÎ¯ Ì‚ ‰·ÈË ÌˆÚÓ ÏÏÎÈ‰Ï ÏÂÏÚ „Â·ÈÎÂ ÔÂÊÓ ˙˘ÈÎ¯ ÔÈ‚· ‰‡ˆÂ‰· ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ 
 ‰ ˘Ó ËÂ˜ Ï ˙ÂÚÈÒ‰ ÏÚ ,˙Â¯ÈÁ·Ï ¯Â˘˜‰ "È¯Â·Èˆ‰" ·ÈÎ¯Ï Ë¯Ù ,ÈË¯Ù ˘ÂÓÈ˘ Ï˘

 .‰Ê ‚ÂÒÓ ˙Â‡ˆÂ‰ ‡ÈˆÂ‰Ï Ô‡Â·· ˙Â¯È‰Ê,ÔÎ ÏÚ  „ÈÙ˜‰Ï Ô‰ÈÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· „Ú˙Ï
 ÏË  .ÌÈ„ÚÂÒ‰ ˙ÂÓÎÂ ÌÈ¯ˆÂÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ È„ÚÂÓÂ Ô‰È„ÚÂÓ ,Ô‰È˙Â˘ÈÎ¯ ˙‡ ˜„˜Â„ÓÂ
 ÈÙ˙Î ÏÚ ÏËÂÓ ,˙Â¯ÈÁ·Ï ¯˘˜· ˜¯Â Í‡ Â‡ˆÂ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰· ¯·Â„Ó‰ ÔÎ‡ ÈÎ ‰ÁÎÂ‰‰

˘ ˜ÙÒ ÏÎÂ ,‰ÚÈÒ‰È Ú· ¯¯ÂÚ˙È ˘¯ÂÙÈ ‰Ê ÔÈ ‰‡ˆÂ‰‰ ÈÂÒÈÎ ˙‡ ¯˘Ù‡È ‡Ï˘ ÔÙÂ‡·
Ó .˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰  

ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,·˘Á˙‰· ˘ ÍÎ· ‰ÎÙ‰ ¯‡Â˙ÓÎ ÏÎÂ‡Â „Â·ÈÎ ÔÈ‚· ˙ÂÊ¯ÙÂÓ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÏÏÎ‰
 ˙Â¯È·Ò „Â·ÈÎ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï È·ÈË˜ÈÈ·Â‡‰ È˘Â˜‰ ÁÎÂ Â ,„ÁÂÈÓ· ‰ˆÂÙ  ‰ÚÙÂ˙Ï
 ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚÂ ,ÌÈÈË¯Ù ÌÈÎ¯ˆÏ „ÚÂÈÓ‰ ÔÂÊÓ ˙˘ÈÎ¯ ÔÈ·Ï ˙Â¯ÈÁ·Ï ¯˘˜· Â˘Ú ˘

‡·‰Ï ÈÎ ˙‡Ê· Ú·Â˜ È ‡ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘  ÏÎÂ‡ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰· ¯ÈÎ‡ ‡Ï
 ‰È˙Â‡ˆÂ‰· ÏÂÏÎ˙ ¯˘‡ ‰ÚÈÒ .‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÏÎÓ ˙ÈˆÁÓ ÏÚ ‰ÏÂÚ Ô¯ÂÚÈ˘˘ „Â·ÈÎÂ
 ÁÂ„‰˘ ‰È·‚Ï Ú·˜ÈÈ ,‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÏÏÎÓ ˙ÈˆÁÓ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ¯ÂÚÈ˘· ÏÎÂ‡Â „Â·ÈÎ ˙Â‡ˆÂ‰

 .‰Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÏÎÓ ˙ÁÙÂÈ ‚¯ÂÁ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÌÂÎÒÂ È·ÂÈÁ Â È‡ ‰È˙Â Â·˘Á ÏÚ  

קבל מהמדינה את אך ורק כדי ל, "מנופחות" הוצאות שלתופעה בביקורת הועלה כי קיימת  בנוסף,
ועל מנת שלא יהיה צורך  שנקבע בגין מספר המנדטים שקבלה סיעהסכום המימון הממלכתי  מלוא
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  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  מסגרת הפרסום:

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

הוצאות לטובת ספקים  דווחועוד נמצאו מקרים בהם לאוצר המדינה. כלשהם להחזיר עודפים 
בעלי זיקה או קרבה משפחתית לנציגי הסיעה, או הוצאות שכר בסכומים גבוהים לנציגי הסיעה 

בשווי ההוצאה הנטענת או אף שירות לסיעה האם ניתן ספק עצמם או לקרוביהם, באופן המעורר 
ר שלילי כי יש לראות תופעה זו באו 6מבקר המדינה כבר קבע בדוח קודם. שירות ממשי כלשהו

בהיותה "עולה כדי פגיעה בטוהר המידות". עוד נקבע שם כי יש לראות בחומרה "מקרים בהם 
הגיעו לידיו של המועמד עצמו או מקורבים לו". כך למשל סיעה מקומית  'מנופחים'הסכומים ה

 עסקערכה הסכם התקשרות לקבלת שירותי ייעוץ אסטרטגי וניהול קמפיין בחירות עם אחת 
, ש"ח 270,000-כ ש הסיעה. בחשבונות אותה סיעה נרשמו הוצאות בסך מצטבר שלבבעלות רא

מבלי שהוצג כל תיעוד שיש בו להעיד על טיב השירותים שנתנו לסיעה והיקפם ולשכנע כי ניתנה 
 עסקבהיה מדובר הכאמור מקרה אותו ב. במלואן התמורה הולמת לסיעה בגין הוצאות אל

, בנוסף. שבבעלות ישירה של ראש הסיעה עצמה ושעיסוקו הרגיל אינו, לכאורה, ניהול קמפיין
 הכולל ח"ש 66,000- כ של בסכום מחשבים רכישת בגין הוצאה בחשבונותיה סיעה אותהכללה 

לגרפיקה), חמישה מסכים למחשבים וחמישה מחשבים  יםשני(מהם  נייחים מחשבים חמישה
האמור  לאורמבלי שהסבירה להנחת דעתי הצורך ברכישת המחשבים האמורים. , ניידים

ומשהמדובר בהוצאה בסכום ניכר ביותר אשר לא ניתנו לגביה ההבהרות הנדרשות, על אף 
 כל על, לבחירות בקשר הוצאהכולה  ההוצאה כי לקבועהיה בידי שהסיעה נתבקשה לכך, לא 

ל"עריכה והפקת סקר בחירות, ממצאים, קשרות חתמה על הסכם הת אחרתסיעה  ;מכך המשתמע
בין בהסכם נקבע של ראש הסיעה.  בן משפחה מדרגה ראשונה" עם עסק השייך ללקחים והמלצות

הסיעה רשמה בחשבונותיה  ימים לאחר כתיבתם". 3כי "דוחות כתובים לא ישמרו ויושמדו היתר 
עה לא המציאה תיעוד על היקף כאמור הסיש"ח בגין ההסכם האמור.  78,000- הוצאות בסך של כ

ובהתחשב כנטען. בנסיבות אלה  שנערכולסיעה, ובכלל זה העתקים מהסקרים  שניתנוהשירותים 
הסיעה לא עמדה בנטל ההוכחה באשר למהות ההוצאה לטובת בין היתר גם בקשר המשפחתי, 

  הספק ולקשר בין הוצאה זו לבין הבחירות. 

 Ï˘ ˙Â¯ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰Ó ·Â¯Ï ÂÓÏÂ˘È ˙ÂÚÈÒ  ÌÙÒÎÓ Â‡
˙Â¯ÈÁ·· ˙ÂÚÈÒ‰ ˙Â„„ÂÓ˙‰· ÍÂÓ˙Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈÈË¯Ù ÌÈ˘ ‡ Ï˘,  ¯˘‡Î „ÁÂÈÓ·Â

 ˙·ÂËÏ ‰‡ˆÂ‰· ¯·Â„ÓÌ¯Â‚  ˙Â˘¯„  ,‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ Â È‰˘ ˜ÙÒ· Â‡ ‰ÚÈÒÏ ·¯Â˜Ó‰
 ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· ‰ÁÓ˙Ó ÔÎ‡ ˜ÙÒ‰ Â‡ ˜ÒÚ‰ ÈÎ Ú Î˘Ï ˙ Ó ÏÚ „ÁÂÈÓ· ˙Â˜ÊÁ ˙ÂÈ‡¯

ÚË ‰ ‰ÚÈÒÏ ˙Â¯È˘ Ô˙È  ÈÎÂ Ô ˙ ÚË ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ÈÂÂ˘· ÒÒ·Ï È„Î Â· ˘È˘ ˙Â¯ÈÁ·Ï ¯˘˜·Â
 ÈÙÒÎÓ ‰ ÂÓÈÓ ˙‡ ˜È„ˆ‰ÏÂ ‰‡ˆÂ‰· ‰¯Î‰¯Â·Èˆ . 

‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·„ÂÁÈÈ·Â ,  ˙ÓÈÈ˜˘Î È‚Èˆ Ó ÈÓ ÔÈ·Ï ˜ÙÒ‰ ÔÈ· ˙È˙ÁÙ˘Ó ‰·¯˜ Â‡ ‰˜ÈÊ
Ó ,‰È„ÓÚÂÓ Â‡ ‰ÚÈÒ‰ ÏÚ ÏËÂ‰ ‰‡ˆÂ‰· ‰¯Î‰ ˜È„ˆ‰Ï „·Î ÏË  ‰ÚÈÒ ‰ÈÏÚÂ ,˙ ÚË ‰

‡ÈˆÓ‰Ï Â ˙È ˘ ÌÈÈÙÈˆÙÒ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙ÁÎÂ‰Ï ˙ÂÈ‡¯ ‰Ï ,ÔÚË ‰ ÈÙÏ , :‰Ê ÏÏÎ·Â ˙ÂÁÂ„
Ï ¯˘‡· „ÂÚÈ˙ ,ÌÈÙËÂ˘ ˙ÂÏÈÚÙÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ Â ˙ ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â‰Ê, Ì˙ÂÈÁÓÂÓ 

ÂÌ˙¯˘Î‰, ÂÚ˜˘Â‰˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Û˜È‰, ¯Î˘‰ ·Â˘ÈÁ ÔÙÂ‡,  Ô˙Ó· ˜ÒÚ‰ ˙ÂÁÓ˙‰
˘ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈ‡¯ ˙Â·¯Ï ,ÌÈ˙Â¯È˘‰(‰ÚÈÒ‰ „·ÏÓ) ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÈÓÂ„ ÌÈ˙Â¯È, .·"ÂÈÎÂ  

¯ÂÓ‡Î „ÂÚÈ˙ ¯„Ú‰·  Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ Ï˘ ˙Â¯È˘ ÂÏ·È˜ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÚÈÒ‰ ÈÎ ÚÂ·˜Ï Ô˙È 
˙Â¯ÈÁ·Ï ¯˘˜· ˘ÓÓ, ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Â¯ÎÂÈ ‡Ï „ÂÚ .˙Â¯ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ‰Î Ú·˜ÈÈ È·‚Ï

 ÈÙÏ ‡Ï˘ Ô‰È˙Â Â·˘Á ÂÏ‰È  ÈÎ ‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÂÏÏÎ ¯˘‡ ˙ÂÚÈÒ Ô˙Â‡ ÍÎÈÙÏÂ ÈÈ˙ÂÈÁ ‰
.È·ÂÈÁ Â È‡ Ô‰È˙Â Â·˘Á ÏÚ ÁÂ„‰ 

__________________ 
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  25  פרק ראשון

  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  הפרסום:מסגרת 

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

לספקים ונותני שירות, על פי  תמורהתופעה נוספת אליה ברצוני להידרש בהקשר זה הינה תשלום 
פין, הפחתה מסכום התמורה וליאו לח ,לרבות תשלום "דמי הצלחה" (בונוס) תוצאות הבחירות

התקשרות עם הוצאה בגין הסכם יה בחשבונותכך למשל כללה אחת הסיעות . שנקבעה מראש
ישולם  ש"ח 118,000בנוסף לתמורה הכוללת בסך של חברה לשירותי תקשורת עימה הוסכם כי 

עוד כללה הסיעה  מע"מ. בתוספת ח"ש 50,000יזכה בראשות העיר בסך מועמד הסיעה בונוס אם 
סך כולל של תמורה בבגין התקשרות עם ספק לשירותי תוכנה בה הוסכם על בחשבונותיה הוצאה 

הסיעה כללה כאמור  ש"ח (במקרה של ניצחון). 10,000ש"ח בתוספת בונוס בסך  30,000
מבקר המדינה כבר . בגין שני הבונוסים ח"ש 69,000בחשבונותיה הוצאות בסך מצטבר של 

: "...אני רואה בעייתיות עקרונית בשיטת תמחור זו. התניית בקבעו  7התייחס בעבר לתופעה זו
מורה לנותן השירות בתוצאות הבחירות עשויה אמנם להוות תמריץ למאמץ ולפעולות חיוביות, הת

אך בד בבד היא עלולה לפתוח פתח לתופעות שליליות, עד כדי חשש לשחיתות ולפגיעה בטוהר 
המידות". תוצאות הבחירות כשלעצמן אין בהן כדי לשנות את שווי השירות או המוצר שסופק 

צאתי לנכון שלא להכיר בהוצאות בגין תשלום דמי הצלחה לספקים ונותני לסיעה, ולפיכך מ
. עוד הערתי לסיעות שכללו שירותים, והוצאות אלה הופחתו מכלל הוצאות הבחירות של הסיעה

סעיף המתנה תשלום לספקים ונותני שירותים בהסכמים עם גורמים אלה, אף אם בפועל אותן 
  כלל בשל העובדה כי תוצאות ההתניה לא התקיימו. סיעות לא שילמו הוצאות כאלה, בדרך

 ÔÓÓÏ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï ÔÂÎ Ï ˜˜ÂÁÓ‰ ‡ˆÓ ÈË¯˜ÂÓ„‰ ÍÈÏ‰‰ ˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï
 ÏÚ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÈÁ·· ˙Â„„ÂÓ˙Ó‰ ˙ÂÚÈÒ Ï˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ¯˜·Ó

‰ ‰ È„Ó‰ÏËÂ‰ ˙˜È„· Ï˘ Ô‰È˙Â Â·˘Á ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ˙Â„„ÂÓ˙Ó‰ ˙ÂÚÈÒ‰ ˜
 ÔÂÈÂÂ˘‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ˙ÂÈÁ ‰‰ÂÔ‰È È·,  ÔÓ .˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Ï˘ Í¯Ú‰ ¯Â‡ÏÂ

ÈÎ ÈÂ‡¯‰  ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ¯˘‡ ,˙Â„„ÂÓ˙Ó‰ ˙ÂÚÈÒ‰ ˙Â¯ËÓÏ Ô‰È„ÈÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ
 ÈÂ‡¯Î ÂÏ‰ ˙È ‡Ï‡ ,˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ Ï˘ ÏÂÒÙ ÏÂˆÈ  ‰ÂÂ‰Ó˘ ÔÙÂ‡· ÂÏÚÙÈ ‡Ï ,ÂÚ·˜ ˘

 ‰˘ÚÈÈ˘ Â‚‡„ÈÂ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÏÎ ˙Â Ó‡ ··‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ  ‰Ï ‰¯ËÓÏ ˜¯Â Í‡ ÏÎ˘ÂÓ ˘ÂÓÈ˘
È¯˜ ,Âˆ˜Â‰  -  ,˙Â¯ÈÁ·‰ Í¯ÂˆÏ¯˘ÂÈ· ,ÔÂÎÒÈÁ·, Â ˙Â¯È‰Ê·˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙ÏÚÙ‰ ÍÂ˙ ˙Â‡ .  

 Ô È‡˘ ˙Â‡ˆÂ‰ Ô‰È˙Â Â·˘Á· ÂÏÏÎÈ ¯˘‡ ˙ÂÚÈÒ Ô È‡˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙Â È˜˙ ˙Â¯Â˘˜
 ˙Â‡ˆÂ‰ ,¯‡Â˙ÓÎ ˙Â¯ÈÁ·ÏÂ ˙ÂÁÙÂ Ó˙ÂÊ¯ÙÂÓ Â ˙Â‡ˆÂ‰˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙· ˙Â ˙ÂÓ‰  - 

,˙Â¯ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ‰Î Â¯ÎÂÈ ‡ÏÂ Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÏÏÎÓ Â˙ÁÙÂÈ ‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰  Ú·˜È‰Ï ÏÂÏÚ ÛÒÂ ·Â
˙¯Â˜È· ÏÚ ÁÂ„‰ ÈÎ Ô‰È·‚Ï  ,È·ÂÈÁ Â È‡ Ô‰È˙Â Â·˘Á ˙ÈÙÒÎ ‰Èˆ˜ Ò ‰„ÈˆÏ˘ ‰ÚÈ·˜

.ÂÊ ‰¯Âˆ· ˙ÂÏ‰ ˙Ó‰ ˙ÂÚÈÒ „‚ Î ˙ÙÒÂ   

  

  שלמות הדיווח

 המדינה מבקר הנחיות לפי חשבונות מערכת...ינהלו רשימה"סיעה,  קובע לחוק(ג) 21 סעיף
או הוצאות הבחירות שלהם, לפי  הוצאותיהם, הכנסותיהם כל את הנחיות אותן לפי, בה וירשמו

  ."העניין....

לתקופת הבחירות וכן  חשבונותיהן את המדינה למבקר להגיש הסיעות על כי קובע לחוק 22 סעיף
  דוח כספי לאותה תקופה.

(א) להנחיות "כל הוצאה והכנסה תירשם בשלמותה, לרבות הוצאה שטרם נפרעה 6סעיף  לפי
  יבות לגביה". והכנסה שטרם נתקבלה אך קיימת התחי

__________________ 
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  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  מסגרת הפרסום:

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

לפקודת הראיות בדבר  15להנחיות קובע "עם הדין וחשבון תגיש סיעה תצהיר לפי סעיף  35 סעיף
 מנציגי שניים בידי חתום יהיה הואשלמותם ונכונותם של הרישומים במערכת החשבונות...ו

  בקיא במשק הכספים של הסיעה. לפחות מהם שאחד הסיעה

לא כללו בחשבונותיהן את מלוא הכנסותיהן והוצאותיהן לתקופת הבחירות,  רבות סיעות כי נמצא
זאת על אף שהצהירו על שלמות הרישומים בחשבונותיהן. חלק מאותן סיעות טענו כי דיווחו על 
הוצאותיהן בהתאם לסכום המימון הממלכתי המגיע להן או עד לגובה הסכום ששולם להן עד 

אחרות טענו כי לא דיווחו על מלוא ההוצאות שהיו להן  למועד הגשת הדוח למשרדי. סיעות
בתקופת הבחירות, משום שטעו לחשוב כי אינן זכאיות למימון ממלכתי, סברה שהופרכה עם 

  חקיקת הוראת השעה. 

הביקורת כי לא כללה בחשבונותיה הוצאה בגין שכר יום  אחת הסיעות טענה לקראת סיום למשל
בכך שהייתה סבורה שיש לכלול בדוח הכספי הוצאות עד גובה הבחירות לפעילים, ונימקה זאת 

סכום המימון הממלכתי שהתקבל בפועל. בחנתי את הדברים ולאחר ששוכנעתי מעבר לכל ספק 
סביר כי השירות אכן ניתן ואי רישום ההוצאות נעשה בתום לב, בפעם הזו קבלתי הסבר זה. 

רף תצהיר, בו דווחה על הוצאות בסך של במקרה אחר סיעה הגישה למשרדי דוח כספי, אליו צו
בלבד. במהלך הביקורת ביקשה הסיעה לתקן את דיווחיה כך שסכום ההוצאות המתוקן  ח"ש 800

 2000-דיווחה למשרדי על הוצאות בסך של כ ; סיעה אחרת באותו ישובח"ש 23,000-יעמוד על כ
וחיה ולהעמיד את סך ש"ח ורק לאחר פניית משרדי אליה במהלך הביקורת ביקשה לתקן דיו

ש"ח. בשני המקרים האמורים השתכנעתי כי המדובר בהוצאות בחירות  46,000- הוצאותיה על כ
ולכן הסכמתי להכיר בהוצאות אלה ולהוסיפן לסך ההוצאות שדווחו. עם זאת, כיוון שהסיעות 

  בי.הגישו בתחילה דיווח כספי שאינו שלם ונכון קבעתי כי הדוח על חשבונותיהן אינו חיו

טענה לקראת סוף הביקורת כי שכחה לכלול בדוח הכספי שהגישה, לאחר ביקורת של  סיעה אחרת
לטובת ספק פרסום; יוער  ח"ש 335,000הוצאה נוספת בסך של  רואה חשבון מטעמה,

ששולמו לתאגיד שבו כיהן  ח"ש 300,000- שבחשבונותיה כבר נכללו הוצאות בסך של יותר מ
זה יצוין כי המדובר בסיעה אשר זכתה בבחירות במספר מנדטים גדול ספק זה כסמנכ"ל. בהקשר 

מבעבר ואף כנראה מהמוערך על ידה מלכתחילה, כך שלפי הדיווחים השוטפים במערכת 
הממוחשבת, היא מצאה עצמה עם הוצאות בסכומים נמוכים משמעותית מסכום המימון לו הייתה 

רי הסיעה והתיעוד שהוגש וחרף האיחור הרב זכאית מקופת המדינה. בנסיבות העניין נוכח הסב
בהגשת אסמכתאות לאימות ההוצאה הנוספת הנטענת, החלטתי זו הפעם להכיר בהוצאה כהוצאת 

אינו חיובי וכי  כי הדוח לגבי תוצאות ביקורת חשבונותיה של הסיעה בחירות, אך קבעתי לסיעה
  כל יתרת המימון המגיעה לה. תישלל

Ï˘ ‰ÚÙÂ˙ ÌÚ ÔÈÎÒ‰Ï ÔÈ‡ ‰Ï Â¯ÎÂÈ˘ ˙Â˘˜·Ó‰ ˙ÂÚÈÒÔ Â ÂÁÂÂ„ ‡Ï˘ ˙Â¯ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ‰
 ˙Ó‡ ÔÓÊ·˙ÂÈÁ ‰‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È ·Â ‰¯Î‰ Ï˘ ‰‡ˆÂ˙‰ ¯˘‡Î „ÁÂÈÓ· ˙‡Ê ,

.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ ‰‡ˆÂ‰‰ ÌÂÏ˘˙ ‡È‰ ¯ÂÓ‡Î  ‰‡ˆÂ‰ ÏÚ ¯ÂÁÈ‡· ÁÂÂ„˙ ¯˘‡ ‰ÚÈÒ ,‡·‰Ï
 ‡Ï‡ ¯ÂÓ‡Î ‰ÚÈ‚Ó‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙¯˙È ‰ ÓÓ ÏÏ˘È˙˘ ˜¯ ‡Ï˘ ÍÎ· ÔÎ˙Ò˙ ‰È˙Â‡ˆÂ‰Ó
 ÏË  ÌÈ¯‰Ï ‰ÚÈÒ‰ ÁÈÏˆ˙ Ì‡ ‡Ï‡ ,˙‡Ê ;˙Â¯ÈÁ· ˙‡ˆÂ‰Î ¯ÎÂ˙ ‡Ï ‰ÓˆÚ ‰‡ˆÂ‰‰˘
 ÌÂ˙ È·‚Ï Ô‰Â ‰ È‚· ‰Ï·˜˙‰˘ ‰¯ÂÓ˙‰Â ‰‡ˆÂ‰‰ ˙Â˙ÈÓ‡ È·‚Ï Ô‰ „ÁÂÈÓ· „·Î ÚÂ Î˘

‡·˘ ·Ï‰È- Ì‡˙‰·Â ˙Ó‡ ÔÓÊ· ‰‡ˆÂ‰‰ ÁÂÂÈ„.˙ÂÈÁ ‰‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï  
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  פרק ראשון  שם הדוח:
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  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ˙ÂÒ Î‰‰Â ˙Â‡ˆÂ‰‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ÍÈ¯ˆ È„¯˘ÓÏ ˘‚ÂÓ‰ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰
 ¯˘‡ ‰ÚÈÒ .Ô‰È·‚Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙ÓÈÈ˜ Í‡ ÂÓÏÂ˘ Ì¯Ë˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙Â·¯Ï ,˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÙÂ˜˙Ï

˙ÂÒ Î‰‰ ÈÎ ÚÂ·˜Ï Ô˙È  ‡Ï ,‰È˙Â‡ˆÂ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÁÂ„· ˙ÏÏÂÎ ‰ È‡  ÔÂÓÈÓÏ Â˘ÓÈ˘ ¯˘‡
 ÈÎ ÚÂ·˜Ï Ô˙È  ‡ÏÂ ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ˙ÂÏÂ·‚· ÂÈ‰ ‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÂÈ‰ ‰ÚÈÒ‰ Ï˘ ‰È˙Â‡ˆÂ‰

 ˙¯‚ÒÓ· .‰È˙Â‡ˆÂ‰ ‡ÂÏÓ ÂÓÎ˙Ò‰ ‰ÓÎ· ˙Ú„Ï Í¯„ ÔÈ‡· ,˜ÂÁ· ‰ÚÂ·˜‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙¯˜˙
 ˙ÂÒ Î‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ È¯Á‡ ‰‡ÏÈÓ ‰ÚÈÒ‰ ÈÎ ÚÂ·˜Ï Ô˙È  ‡Ï ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

ÓÚÏÂ ˙Â‡ˆÂ‰ÏÂ È˙Â‰Ó ÔÙÂ‡· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ÍÎ· ˘ÈÂ ,˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙¯˜˙ ˙Ï·‚Ó· ‰ÚÈÒ‰ ˙„È
‡Ï ˜¯ ˙·ÂÁ· ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÈÙÏÎ ¯Â·Èˆ‰ ‡Ï‡ Ì‚ ÔÂÈÂÂ˘· ÔÈ· ˙ÂÚÈÒ‰  ˙Â„„ÂÓ˙Ó‰˙ÓÂÚÏ 

 ˙ÂÚÈÒ¯˘‡ ÂÁÂÂÈ„ ÏÚ Ó .˜ÂÁÎ Ô‰È˙ÂÒ Î‰Â Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ‡ÂÏ  

Èˆ  È„È· ÌÂ˙Á ¯È‰ˆ˙ È„¯˘ÓÏ Â˘È‚‰ ¯˘‡ ˙ÂÚÈÒ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,„ÂÚÂ ˙‡Ê ‰ÚÈÒ‰ È‚
¯˘‡ ,ÌÈÓÂ˘È¯‰ ˙ÂÓÏ˘ ¯·„·  ¯ÂÓ‚ „Â‚È ·Â ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· Ú˙ÙÏ ÔÂÚËÏ ÔÂÎ Ï Â‡ˆÓ

Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ,¯È‰ˆ˙· ¯Ó‡ Ï  ˜ÂÁ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .È„¯˘ÓÏ Ô‰ÈÁÂÂÈ„· ÂÏÏÎ  ‡Ï
.¯˜˘ ¯È‰ˆ˙ ˙˘‚‰ ÔÈ‚· ˙ÈÏÈÏÙ ‰Èˆ˜ Ò ‰ÚÂ·˜ ÔÈ˘ ÂÚ‰  

  

  אי פרסום ערבויות ותרומות

(א) להנחיות קובע "סיעה תדווח באמצעות המערכת הממוחשבת על כל תרומה שקיבלה 12 סעיף
 תרומה כל לגבי הנדרשים הדיווח פרטי. קבלתה מעת ימים משלושהמיד עם קבלתה ולא יאוחר 

 סכום, מגוריו מקום, זהותו מספר, התורם שם, השאר בין, ובהם הממוחשבת במערכת מצויים
  ".התשלום ואמצעי התרומה

(ה) להנחיות קובע "סיעה תדווח באמצעות המערכת הממוחשבת, ולפי פרטי הדיווח 12 סעיף
  הנדרש בה, על כל ערבות שקיבלה מיד עם קבלתה ולא יאוחר משלושה ימי עבודה מעת קבלתה". 

(א) להנחיות קובע "תרומות וערבויות שסיעה תדווח עליהן באמצעות המערכת 13 סעיף
  ן שוטף במקום שיוחד לכך באתר האינטרנט של מבקר המדינה". הממוחשבת יפורסמו באופ

 המקומיות לרשויות בבחירות התמודדותן למימון תרומות לקבל רשאיותסיעות מקומית  כאמור
 הסיעות על חובה כי בהנחיות קבע המדינה מבקר. לחוק 16 בסעיף הקבועות במגבלות

כל תרומה שהן מקבלות  עלהמערכת הממוחשבת,  באמצעות ,שוטף באופן לדווח המתמודדות
ובכלל זה שם התורם וסכום התרומה. התרומות שידווחו במערכת הממוחשבת מפורסמות לציבור 

 ערבויות על גם הוחלה הדיווח וחובת ההנחיות עודכנו 2013 ביולי כאמורמיד לאחר הדיווח. 
  . לטובתן סיעות שמקבלות

העלתה כי סיעות מקומיות רבות לא דיווחו על תרומות וערבויות שקיבלו מיד עם קבלתן  הביקורת
  להגשת הדוחות הכספיים למשרדי.  בסמוךוכמתחייב בהנחיות, אלא רק לאחר מועד הבחירות 

‰˘È¯„‰  ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÔÂˆ¯ ÍÂ˙Ó ‰Ú·˜  ˙ÂÈÂ·¯Ú‰Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ï˘ ÛËÂ˘ ÁÂÂÈ„Ï ˙ÂÚÈÒ‰Ó
Ò Î‰‰ ˙Â¯Â˜Ó È·‚Ï ˙ÂÙÈ˜˘‰ ¯·„· ÌÈ Â˙ ‰ ÌÂÒ¯Ù ,ÛÒÂ · .˙Â„„ÂÓ˙Ó‰ ˙ÂÚÈÒ‰ Ï˘ ‰

 ˙ÂÈÂ·¯Ú‰Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ÔÈÚÏ ¯Â·Èˆ‰ ÂÁÛ˘  ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰Â ˙ÂÚÈÒ‰ ÔÈ· ˙Â˜ÈÊ‰Â ÌÈ¯˘˜‰ ˙‡
˙¯Â˜È· Ï˘ ÛÒÂ  Í·„  ‰ÂÂ‰Ó ÍÎ·Â ,ÌÈ·¯Ú‰Â ÌÈÓ¯Â˙‰ ÔÈ·Ï ˙È¯Â·Èˆ Ú„ÈÓ‰ ÌÂÒ¯Ù .

ÁÂ·‰ ˙ËÏÁ‰· ÏÂ˜È˘ ˙ÂÂ‰Ï ÌÈ˙ÈÚÏ ÈÂ˘Ú ˙ÂÈÂ·¯Ú‰Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ ¯·„· ÚÈ·ˆ‰Ï ÈÓÏ ÌÈ¯
 ÔÎ ÏÚÂ ,˙Â¯ÈÁ··˙Ú„Â   ˙Â·È˘ÁÏÂÓÂÒ¯Ù  ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ·Â ,˙Â¯ÈÁ·‰ ·¯Ú

 ÂÚ Ó ,ÂÏ·˜˘ ˙ÂÈÂ·¯Ú‰Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂÂÈ„ ÏÚ Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï˘ ˙ÂÚÈÒ .˙ÂÈÂ·¯Ú‰Â
‰„- ¯Â·Èˆ‰Ó ÂË˜ÙÚ„ÈÓ  Ô˙Â‡ ˙ÂÈÂ·¯Ú‰Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÓÂÎÒ ¯·„· ‡ÏÓÔ‰ ÂÏ·˜  ¯·„·Â

˙Â‰Ê ÌÈ·¯Ú‰Â ÌÈÓ¯Â˙‰ ,¯˘‡ ÔÎ˙È ‰È‰Â Â· È„Î ÚÈÙ˘‰Ï ÏÚ Ì˙Ú·ˆ‰.   
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  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  מסגרת הפרסום:

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 והיותוההנחיה בדבר פרסום ערבויות נכנסה לתוקפה סמוך לתחילת תקופת הבחירות,  היות
 של תרומות לציבור הופעלה בתחילת מיידיוהמערכת הממוחשבת של משרדי המאפשרת פרסום 

זו הפעם בלבד כי סיעות מקומיות  החלטתי הבחירות ולא כל הסיעות היו מודעות לכך, תקופת
לא ייקבע לגביהן דוח שאינו חיובי. ואולם להבא  - במועד וערבויות תרומות על דיווחו שלא

סיעות שלא ידווחו על תרומות וערבויות שקבלו מיד עם קבלתן, ייקבע לגביהן כי התנהלו שלא 
  לפי הנחיות מבקר המדינה, על כל המשתמע מכך. 

  

  לראש רשות מקומיתבבחירות התמודדות 

לחוק הרשויות  3קובע כי בבחירות למועצה יתמודדו רשימות מועמדים. סעיף  הבחירותחוק 
חוק הבחירה הישירה)  -  (להלן 1975-תשל"הה(בחירת ראש הרשות וכהונתו וסגניו),  המקומיות

זכאי כי  (ב) קובע4קובע כי הבחירות לראש הרשות יתקיימו ביום הבחירות למועצה. סעיף 
להיבחר כראש רשות "אזרח ישראלי הזכאי להיבחר חבר המועצה והוא ראשון ברשימת מועמדים 

רשימת מועמדים למועצה רשאית (אך לא חייבת) להגיש למנהל הבחירות  5, ולפי סעיף למועצה"
  הצעת מועמד מטעמה לראש רשות. 

כתי המגיע לסיעה מקומית לחוק קובע את הנוסחה לחישוב סכום המימון הממל 7סעיף כאמור 
, אולם אינו קובע שהתמודדה בבחירות (נגזרת של גודל היישוב ומספר המנדטים בו זכתה הסיעה)

, למעט כאשר ראש הרשות המקומית ד לסיעה שמועמד מטעמה מתמודד לתפקידחמימון מיו
  המדובר במועמד המתמודד בבחירות חוזרות.

הקשורות זו לזו, בכמה יישובים הוגשו שתי רשימות מועמדים ולפיה  הביקורת העלתה תופעה
מועמד  כמי שמריצהלציבור הבוחרים מוצגת באופן הבא: האחת מתמודדת למועצה והשנייה 

מבחינה בלבד. שתי רשימות המועמדים המתוארות קשורות זו לזו  המקומית רשותהלראש 
הבחירה לפי חוק באותם ישובים. לידיעת ציבור הבוחרים כאמור , והדברים מובאים מהותית

הבחירה בסיעה מהפתק של רשות מתבצעת בפתק נפרד הראש במועמד להישירה, הבחירה 
שמטעמה בוחרים בסיעה אינם , כך שבפועל המצביעים באותם יישובים למועצת הרשות המקומית

פתק אלא מטילים רק את הפתק המיועד לבחירת ראש רשות, וכן מועמד לראש הרשות  מתמודד
זוכה במנדטים,  אינהבאופן זה הסיעה שמריצה מועמד לראש רשות  של סיעה אחרת אם ירצו בכך.

  . ראש הרשותבתפקיד בבחירות יכול לזכות גם שמועמדה ה

מקומיות אשר הציגו מועמד לתפקיד ראש רשות, לא היו זכאיות  סיעות 705מתוך  196נמצא כי 
סיעות מהן לא הגישו דוחות כספיים  113למימון ממלכתי משום שזכו בפחות מחצי מנדט. 

כלל הסיעות מתוך  למשרדי או הגישו תצהיר לפיו לא היו להן הוצאות במערכת הבחירות.
 כהנים כיום כראשי רשויות מקומיות.זכו בבחירות והם מסיעות  27של האמורות מועמדיהן 

סיעה  לא סביר כי במקרים אלה ההתמודדות לא הייתה כרוכה בהוצאות. באחד המקרים ,כאמור
היה אחד משני  שלא זכתה במנדטים במערכת הבחירות הראשונות, אך המועמד מטעמה

בל בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של יהמועמדים לתפקיד ראש הרשות שק
היה זכאי למימון ממלכתי בגינן, הגישה דיווח השתתף בבחירות חוזרות וועל כן קולות כשרים, 

למשרדי על פיו לא היו לה הוצאות כלל וטענה במהלך הביקורת כי ההוצאות שהיו לה דווחו 
פי הוראות  . עלורה. לא קיבלתי טענה זוסיעה אחרת אליה הייתה קשדיווח כספי של במסגרת 

החוק וההנחיות, על כל סיעה להגיש למבקר המדינה דוח כספי ביחס להכנסותיה והוצאותיה 
סיעה אחת לסיעה אחרת (אף אם קיים  בידילא ניתן להעביר הוצאות שדווחו  בתקופת הבחירות.

גי הסיעה בדבר נכונות ושלמות קשר ביניהן), והדבר עומד בניגוד לאמור בתצהיר החתום בידי נצי
  ם.דיווחיה
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  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

˘È ÌÚË Ì‚ÙÏ ¯˘‡Î ˙ÂÚÈÒ Ô È‡ ˙Â˘È‚Ó ˙ÂÁÂ„ ÌÈÈÙÒÎ È„¯˘ÓÏ „ÁÂÈÓ·Â ¯˘‡Î ¯·Â„Ó 
˙ÂÚÈÒ· „ÓÚÂÓ˘ ÔÓÚËÓ ‰ÎÊ „È˜Ù˙· ˘‡¯ ˙Â˘¯‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰  - È‰ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ‰ È‡˘ ‰ÈÂ‡¯ 
‰ ÈÁ·Ó ˙È¯Â·Èˆ. ˜Â„Â ,‡Ï˘Ó ÌÈ˘‚ÂÓ ˙ÂÁÂ„ ÌÈÈÙÒÎ ,‡Ï ˙Î¯Ú  ˙¯Â˜È· ÏÚ ˙ÂÏ‰ ˙‰ 
˙ÂÚÈÒ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÏÚÂ ˙ÂÏ‰ ˙‰ Ô‰È„ÓÚÂÓ ˙ÙÂ˜˙· ˙Â¯ÈÁ·‰ .Û‡ Ì‡ ˙ÂÚÈÒ ÂÏ‡ Â‚¯Á 

Ô˙ÂÏ‰ ˙‰· ˙Â‡¯Â‰Ó ˜ÂÁ‰ ˙ÂÈÁ ‰‰Â ,¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ Â È‡ ÏÂÎÈ ˜Â„·Ï ˙‡ ÌÈ¯·„‰ 
Ì‡È·‰ÏÂ ˙ÚÈ„ÈÏ ¯Â·Èˆ‰ ,ÏÎÓÂ ÌÂ˜Ó ˘È ÍÎ· È„Î ÚÂ‚ÙÏ ÔÂ¯˜Ú· ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÈ· ˙ÂÚÈÒ‰.   

, שמועמדה זכה בתפקיד ראש הרשותה של סיעה ליקויים בהתנהלותמתגלים  גם כאשר, יתר על כן
ת יזכאאינה  היא כשהסיעה אינה זוכה במספיק קולותהרי הגישה דוח כספי למשרדי, אשר ו
העדר  - מחד. התוצאה הקשה הינה יכלשה סנקציה כספית יהעללא ניתן להטיל , כך שמימוןל

 - אידךלראש רשות וממריצה את המועמד שסיעה הכלפי  תכספיסנקציה אמצעי אכיפה בדמות 
מתן אפשרות לסיעה המתמודדת למועצה לפעול כמעט ללא חשש מביקורת ומענישה עקב הסטת 

   רשות.המועמד לראש ה לאהפעילות ממנה 

‰ ¯Â‡Ï Ì¯‚ ‰ ˙ÂÂÈÚÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ· , ÏÂ˜˘È ˜˜ÂÁÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ˜ÂÁ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÈÎ ÚÂ·˜Ï
 ˙Â˘¯ ˘‡¯Ï „ÓÚÂÓ ˘‡¯Î Ô‰ÎÏ ÏÎÂÈ‰˙Â˘¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰,„ÓÚ ‰˘‡¯· ‰ÚÈÒ‰ Ì‡ ˜¯ , 

 .˙ÂÁÙÏ „Á‡ Ë„ Ó· ˙Â¯ÈÁ·· ‰˙ÎÊ ÈÎ ‰ÓÂ„ ‰Ê ÔÙÂ‡·‰Ï ‰È‰È Ô˙È  Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÁÈË·
 ˙„ÈÓ· ‰È‰È Ô˙È  ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎÂ ,„ÓÚ ‰˘‡¯· ‰ÚÈÒ‰Â ˙Â˘¯‰ ˘‡¯ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·

˙ÈÙÒÎ ‰Èˆ˜ Ò ÏÈË‰Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ‚· ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ È·ÂÈÁ Â È‡˘ ÁÂ„ ˙ÚÈ·˜ ‰ È˜˙ ‰ È‡˘ 
˙Â¯ÈÁ·· Â˙ÚÈÒ Ï˘.   

  

  עירבון לרשימה חדשהחילוט 

א(א) לחוק הבחירות קובע "עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים כאמור 38סעיף 
(א) ייתן בא כח הרשימה או ממלא מקומו בידי מנהל הבחירות עירבון, בשיק בנקאי, 35בסעיף 

פר התושבים שהיו רשומים....כתושבי הרשות בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למס
  המקומית".

א לחוק הבחירות קובע "רשימת מועמדים שהוגשה ע"י קבוצת בוחרים ולא קבלה מנדט 70סעיף 
א לחוק הבחירות קובע 71אחד לפחות, יחולט לקופת המועצה העירבון שניתן עם הגשתה". סעיף 

(א), יוחזר 70ן לחלטו לפי סעיף ש"עירבון שניתן עם הגשתה שחל רשימת מועמדים ואי
  לנותנו...". 

(א) לחוק המימון, סיעה מקומית אשר זכתה במנדט אחד לפחות זכאית למימון 7לפי סעיף 
ממלכתי המהווה נגזרת של מספר הנציגים שנבחרו וגודל היישוב. כמו כן, סיעה אשר זכתה 

) לחוק הבחירות" 3(67 מהמודד כאמור בסעיף 50%-בפחות ממנדט אחד, אך "זכתה בלמעלה מ
  מסכום המימון המגיע בגין מנדט אחד. 60%-) תהיה זכאית לחצי מנדט - להלן (

מחויבת להפקיד רשימה חדשה)  -  (להלן מהוראות חוק הבחירות עולה כי רשימה מקומית חדשה
עירבון כספי אצל מנהל הבחירות, כתנאי להשתתפותה בבחירות. עירבון זה מחולט לקופת הרשות 

צוין כי  8ומית, אם אותה רשימה לא זכתה בבחירות במנדט אחד לפחות. בדברי ההסבר לחוקהמק
בדומה להוראות החוק בקשר לבחירות לכנסת, ביקש המחוקק להפחית את מספר הרשימות 

__________________ 

. 393, 390, 1968- ), התשכ"ח2ההסבר להצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' דברי   7
דברי ההסבר להצעת חוק הבחירות לכנסת  לטעם הבסיסי לדרישת העירבון מרשימות חדשות ראו:

 .227, 224, 1961- ), התשכ"א3(תיקון מס' 
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המתמודדות אשר אין להן סיכוי לזכות במספיק קולות כשרים שיבטיחו את ייצוגן ובכך להפחית 
באותן רשימות ובבדיקתן בידי הגורמים המוסמכים לכך. חילוט  מהטרחה הכרוכה בטיפול

  העירבון מהווה אפוא חסם של רשימות חדשות המבקשות להתמודד לבחירות.

הינן  310זכו במספר קולות ששוויו נמוך ממנדט אחד, מהן  ,מבין הסיעות הכלולות בדוח זה 522
סיעות, זכו במספר קולות השווה  106 - , קריהאמורותהסיעות  310מבין  34% .רשימות חדשות

סכום העירבון  ,לפי החוק ,הסיעות האמורות זכאיות אמנם למימון אולם 106. לחצי מנדט
  שהפקידו יחולט לקופת הרשות המקומית. 

אשר מצד אחד קובעות שישולם מימון ממלכתי החוקים השונים קיימת אי הלימה בין הוראות 
, אך מצד שני קובעות כי מנדטמחצי לות השווה ערך ללסיעה או רשימה אשר זכתה במספר קו

משום שלא קבלה לפחות מנדט אחד. מכאן עולה שחלק מכספי יחולט  רשימה חדשהשל העירבון 
המימון הממלכתי משמשים בפועל למימון העירבון אשר מועבר כאמור לקופת הרשות המקומית, 

  במקום לכסות את הוצאות הבחירות של הרשימה. 

‡¯Â˜ È ‡  ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏÂ ‡˘Â Ï Â˙Ú„ Ô˙ÈÏ ˜˜ÂÁÓÏ‰ÈÙÏÂ ‰Ó‚Ó·  ËÏÂÁÈ ‡Ï
 ÈÏÓÈ ÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘· ‰˙ÈÈÎÊ ·˜Ú ÔÂÓÈÓÏ ˙È‡ÎÊ˘ ‰ÚÈÒ Ï˘ ÔÂ·¯ÈÚ ÔÂÓÈÓ· ‰˙Â‡ ‰ÎÊÓ‰

È˙ÎÏÓÓ .  

 

  פרסומים וקביעות יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

תעמולת  על חל חוק דרכי תעמולה) - (להלן 1959-(דרכי תעמולה), התשי"ט חוק הבחירות
. בין ומטיל מגבלות שונות על הסיעות המתמודדות בחירות במערכת הבחירות לרשויות המקומיות

"לא ייעשה שימוש בקשר  שענינו 'איסור שימוש במשאבי ציבור' כיא לחוק 2סעיף קובע  ,היתר
סעיף ) של 9(-) ו4),(3),(2),(1עם תעמולת בחירות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (

חוק קובע כי האיסור על שימוש ה [נוסח משולב]...". 1958- תשי"חהלחוק מבקר המדינה,  9
  ציבור חל בכל עת, ולא רק במועד הסמוך לבחירות.בכספי 

קובע כי "המפר הוראה מהוראות חוק זה או אינו מקיים חיוב שהוטל דרכי תעמולה לחוק  17סעיף 
בחירות המרכזית לכנסת" עובר עבירה פלילית. סעיף עליו לפי הוראותיו של יושב ראש ועדת ה

"יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת רשאי, לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות כי ב(א) לחוק קובע 17
צו  - להביא טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה... או המשכתו (להלן

  ."..מניעה).

איסור על שימוש בכספי ציבור לצורך תעמולת בחירות. החוק בהתאם לחוק דרכי תעמולה, חל 
יו"ר ועדת  -  לכנסת (להלןועדת הבחירות המרכזית שב ראש מאפשר לבקש צו מניעה מיו

ועדת הבחירות  "רבפני יורבות עתרו יעות מקומיות , ובפועל סלגבי מי שמפר איסור זההבחירות) 
ציבור  משאבישעשו אותן סיעות באסור ן שימוש י מניעה כנגד סיעות אחרות בגיולמתן צובבקשה 

באותו יישוב,  הרשות המקומיתכנגד , על פי רוב, העתירות האמורות מוגשותלצורך תעמולה. 
הסיעה המקומית בראשה הוא עומד ומטעמה מתמודד כנגד המכהן ו רשות המקומיתראש ה

 רשות המקומיתלות של הפעויו"ר ועדת הבחירות לבחון האם במקרים האמורים נדרש בבחירות. 
אשר  ,רשות המקומיתפרסומים בעיתון מטעמה או מטעם ראש ה, עריכת שלטיםכגון: הצבת 

רשות בעקיפין מסרים פוליטיים בדבר הישגי ה ן, משתמעים מהרשות המקומיתמקופת ה ותממומנ
לטובת ו ותעמולה אסורה לטובת בפועל הן מהוותו רשות המקומיתוהצלחת ראש ה המקומית

   תוך שימוש במשאבי ציבור. ,הסיעה בראשה הוא עומד

א לחוק דרכי תעמולה קובע כאמור איסור להשתמש במשאבי ציבור "בקשר עם תעמולת 2סעיף 
א, 2בחירות". לצורך קביעה האם פעילות של נבחר ציבור מהווה תעמולה אסורה בניגוד לסעיף 
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א. ברק : "תעמולת בחירות הינה רק  יש להפעיל את מבחן הדומיננטיות, כפי שנקבע ע"י שופט
אותו ביטוי שהאפקט הדומיננטי שלו הוא בהשפעתו על הבוחר ושאין לו אפקט דומיננטי אחר, 

קיימים מספר . 9ת הלוואי שלו הן בהשפעה עקיפה על הבוחר"וגם אם השפע..כגון אפקט אמנותי.
מולה אסורה לפי סעיף המדובר בתעבהתאם למבחן הדומיננטיות, האם לשם הכרעה מבחני עזר 

ככל שמועד הפרסום  - עד הפרסום בין היתר כי יש להתחשב במוחוק דרכי תעמולה. כך נקבע לא 2
קנה כי מטרתו היא להוות תעמולה סהוא בסמיכות רבה יותר למועד הבחירות, כך מתחזקת המ

האם שמו  או חד פעמי לקראת הבחירות,שגרתי , בזהות יוזם הפרסום, האם מדובר בפרסום אסורה
  , ועוד.או תמונתו נכללים בפרסוםשל נבחר ציבור מכהן 

א 2יושבי ראש ועדות הבחירות המרכזית קבעו בעבר כי יש להקפיד על האיסור הקבוע בסעיף 
לחוק דרכי תעמולה ביתר שאת בכל הנוגע לנבחרי ציבור המכהנים כראשי מועצות וכראשי 

השוויון האינהרנטי המצוי בגיוס תמיכה למועמד עיריות, על מנת לצמצם את היתרון וחוסר 
 שופט בית המשפט העליון ס. ג'ובראן, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת . עוד קבע 10מכהן

אינם  - , קרי"יש לאמץ גישה פרשנית מחמירה על פיה מקרים המצויים ב"תחום אפור, כי "20-ה
ר תעמולה אסורה. זאת דלרוב כי הינם בגבבירור בגדר תעמולת בחירות אסורה או מותרת, נכריע 

לאור הפגיעה האפשרית בשוויון בין המועמדים, טוהר השירות הציבורי, ואמון הציבור שיפגע אם 
כספיו שלו המוחזקים על ידי העירייה בנאמנות ולטובתו, ינותבו למען הגדלת סיכוייו של נבחר 

  . 11ציבור מכהן להיבחר שנית"

 ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ¯˘‡Î Â˙ÂÎÓÒ Û˜Â˙· Ú·Â˜ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ÌÂÒ¯Ù ÈÎ ÌÚËÓ Â‰˘ÏÎ
¯ÈÚ ˘‡¯ Â‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ÈÈ  Ô‰ÎÓÂ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ ‰¯ÂÒ‡ ‰ÏÂÓÚ˙ ‰ÂÂ‰ÓÓ ÏÚ ‰¯ÂÓ Âˆ Ô˙

 ÈÎ ‡È‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ,Â˙¯Ò‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ‰ ‰ÚÈ Ó ˘‡¯ ÏÏÎ  ‰È„ÓÚÂÓ ˙ÓÈ˘¯· ¯˘‡ ‰ÚÈÒ‰
 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˘ÚÓÏÂ ,ÌÂÒ¯Ù‰Ó ‰˙ ‰ ˜ÈÈ¯ÈÚ‰Ó ÌÂÒ¯Ù‰ ˙ÂÏÚ ÈÂÂ˘· ‰ÓÂ¯˙ ‰Ï· ‡È‰˘ ‰È

 ÛÈÚÒ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‰¯ÂÒ‡ ‰ÓÂ¯˙ ‰ÂÂ‰Ó ÂÊÎ ‰ÓÂ¯˙ .„È‚‡˙16 .˜ÂÁÏ  

 ÈÎ Ú·Â˜ È ‡ ¯ÂÓ‡‰ ¯Â‡Ï ÏÚ‰ÚÈÒ  -  ÈÎ Â˙ËÏÁ‰· ‰È·‚Ï Ú·˜ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ¯˘‡
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÙÂ˜Ó ÌÏÂ˘˘ ÌÂÒ¯ÙÓ ‰˙ ‰  -  ˙¯Á‡ .ÌÂÒ¯Ù‰ ˙ÂÏÚ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ·È˘‰Ï

,„È‚‡˙Ó ‰¯ÂÒ‡ ‰ÓÂ¯˙ ‰Ï·˜ ÈÎ ‰È·‚Ï Ú·˜ÈÈ ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ . ÁÎÂ  ,ÂÊ‰ ÌÚÙ·
 ‰ˆÏÓ‰ ‰È˙Â·˜Ú· ˙¯¯Â‚ ¯˘‡ ‰¯ÂÒ‡ ‰ÓÂ¯˙· ¯·Â„Ó‰ ÈÎ Ú·˜ÈÈ ‡Ï ,ÂÊ ‰ÚÈ·˜ ˙ÂÈ Â˘‡¯

ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ· ÍÂ¯Î‰ È·ÂÈÁ Â È‡˘ ÁÂ„ Ô˙ÓÏ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ Ï˘ ‰ÚÈ·˜ ÏÎ „È˙Ú· Í‡ ,
 ˙ÂÈÂÏÚ ˙·˘‰ ˘Â¯„‡ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ ‰¯ÂÒ‡ ‰ÏÂÓÚ˙ ‰ÂÂ‰Ó ÌÂÒ¯Ù ‰ÈÙÏÂ ˙Â¯ÈÁ·‰

ÂÒ¯Ù‰˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÙÂ˜Ï Ì .  

  

  סנקציות

ליושב ראש הכנסת דין וחשבון על  הגישל(א) לחוק על מבקר המדינה 23להוראות סעיף  בהתאם
בו  ולצייןתוצאות ביקורת חשבונותיהן של הסיעות המקומיות, אשר העתקו נמסר לשר הפנים, 

 חרגו לא מהסיעות אחת כל של הוצאותיה האם; הנחיותיו לפי חשבונותיה את נהלה סיעה כל האם
 הקבועים בגבולות הייתה מהסיעות אחת כל של הכנסותיה והאם המותרת ההוצאות מתקרת
  .לחוק 16 בסעיף

) לחוק קובע כי סכום המימון המגיע לסיעה המתמודדת בבחירות ישולם באופן הבא: 2(ב)(7 סעיף
דל היישוב בו התמודדה מהסכום המגיע לכל סיעה (הנגזר כאמור מתוצאות הבחירות ומגו 85%

__________________ 

  .704, 692) 2ו(נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד מ" זוילי 869/92"צ בג   9
  ).8.11.09נ' מלול ( פיינשטיין 2/19); תר"מ 13.8.13סיעת לב נ' סויסה( 32/03"מ תר   10
 ).16.6.13( חופריסיעת "למען התושבים" נ'  14/20"מ תר   11
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  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  מסגרת הפרסום:

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

תשולם "מיד אחרי  15%יום ממועד פרסום תוצאות הבחירות ואילו יתרת  20הסיעה) ישולם בתוך 
"לא היה  כי(ג) לחוק קובע 23 סעיף(א)". 23שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון חיובי לפי סעיף 

  ...לא תשולם".  15%הדין וחשבון חיובי, יורה השר כי היתרה בסך של 

 לפי חשבונותיה ניהלה מקומית סיעה אם(ג),  קטן בסעיף האמור אף על כי קובע(ד) 23 סעיף
מבקר המדינה "אך ללא הקפדה מלאה עליהן" או שהחשבונות והדוח הוגשו למבקר  ותיהנח

המדינה "בהסכמתו באיחור", רשאי מבקר המדינה להמליץ כי ישולם להם חלק מיתרת המימון, 
, "בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, במידת האיחור בהגשת בסכום שיקבע מבקר המדינה

החשבונות והדוח ובהתחשב בנסיבות מקלות או מחמירות שימצא מבקר המדינה לחריגה או 
(ה) לחוק קובע כי מבקר המדינה רשאי להמליץ בפני שר הפנים כאמור "גם 23 סעיף ".לאיחור

  ת". במקרה של חריגה מההוראות בדבר הגבלת הוצאות והכנסו

) לחוק קובע כי סיעות שלא הגישו למבקר המדינה דוח כספי וחשבונות לתקופת 1(ז)(23 סעיף
  הבחירות, יחויבו להחזיר לאוצר המדינה את כל סכומי המימון הממלכתי ששולמו להם. 

בדמות שלילת יתרת המימון  תכספי סנקציההמדינה סמכות לקבוע  למבקרהוראות החוק,  לאור
 היקפםול בביקורת שנמצאו ליקוייםה חומרתל בהתאם, בחלקה או במלואה, 15%עד  שלבשיעור 

במקרים מסוימים הועלה כי  ,זאת עם. בפניו הועלו שאלה ככל, מיוחדות סיבותבנ חשבובהת
שניתן להטיל על הסיעה לבין חומרת הליקויים שנמצאו  תהמרבי סנקציהקיימת אי הלימה בין ה

 די אין למשל כך. בבחירות המתמודדות הסיעות בין בשוויון לפגוע כדי בו שיש דבר, בחשבונותיה
על סיעה שנמצא לגביה כי חרגה מתקרת ההוצאות המותרת, וסכום  תהמוטל תהכספי סנקציהב

או קבלה תרומות אסורות שסכומן המצטבר גבוה בהרבה  החריגה גבוה באופן ניכר מיתרת המימון
שלא  כדי להרתיע את הסיעה תהמרבי תהכספי סנקציהאין ב יםהמתואר יםבמצב מיתרת המימון.

 די אין כי הממחישה נוספת דוגמא. או שלא לקבל תרומות אסורות לחרוג מהתקרה הקבועה בחוק
 המדינה למבקרהדוח הכספי ואת החשבונות  את הגישו אשר סיעותהינה  הסטטוטוריות נקציותבס

 שלא ארכהמפקטו - דה ונהנו ןדין לעצמ עשו אלהכ סיעותהמועד הקבוע בחוק.  לאחר, באיחור
להכנת הדוח היה ארוך לעומת סיעות  ןלרשות שעמד הזמן פרקשכך  ,המדינה מבקר"י ע אושרה

הזמן שהקצה המחוקק  משך, התקצר מכךיוצא  פועלכשהגישו את הדוחות והחשבונות במועד. 
 .בביקורת לפגוע שעלול דבר, של סיעה כזו החשבונות עלהביקורת  עריכתהמדינה לצורך  למבקר
 .על מלוא יתרת המימון תעלה לא הליקוי בגין שתוטל הכספית הסנקציהזה  במצב, לרוב ,כאמור

החלופה העומדת בפני לפי החוק היא לא לקבל דוחות אלה, במיוחד כאשר המדובר בסיעות אשר 
לא נתנו הסבר לסיבת האיחור או שהסבריהן לא הניחו את דעתי. כאמור נוכח התוצאה הקבועה 
בחוק ולפיהן על סיעות אלה להחזיר לקופת המדינה את כל המימון הממלכתי ששולם להם, 

  .האיחור בגין סנקציה עליהן להטיל ואולם, ל דוחות אלההחלטתי כאמור לקב

È ‡ ¯Â·Ò ÈÎ ˘È ÌÂ˜Ó ÍÂ¯ÚÏ ‰Ó¯ÂÙ¯ ÏÎ· Ú‚Â ‰ ˙ÂÈˆ˜ ÒÏ ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÏËÂÓ‰ ÏÚ ˙ÂÚÈÒ 
ÁÂ„‰˘ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙¯Â˜È· Ô‰È˙Â Â·˘Á Â È‡ È·ÂÈÁ Â‡ Â˘È‚‰˘ ¯˜·ÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯ÂÁÈ‡· 

˙‡ Ô‰È˙ÂÁÂ„ ÌÈÈÙÒÎ‰. ÔÓ ÈÂ‡¯‰ ˘˜ÂÁ‰ Ô˜Â˙È ÍÎ ˘¯˜·ÓÏ  ˙ÂÎÓÒ ‰ ˜Â˙ ‰ È„Ó‰
 ÏÈË‰Ï‰Èˆ˜ Ò ÌÂÎÒ· ‰ÏÂÚ‰ ÏÚ ˙¯˙È ÔÂÓÈÓ‰ ÚÈ‚Ó‰  ¯ÂÚÈ˘·15% ,ÏÎ· ‰¯˜Ó Â· ÏÚ 

ÈÙ ÏÂ˜È˘ Â˙Ú„ ·˘Á˙‰·Â Û˜È‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ì˙¯ÓÂÁ·Â ˙ÓÈÈ˜ ÍÎÏ ‰˜„ˆ‰ .Í¯„· ÂÊ Ô˙È  
‰È‰È ¯ÂˆÈÏ ‰ÓÈÏ‰ ÔÈ· ‰·Â‚ ‰‰Èˆ˜ Ò ÏËÂÓ‰˙ ÔÈ·Ï ˙¯ÓÂÁ  ÔÙÂ‡· ,ÂÙ˜È‰ÏÂ ÈÂ˜ÈÏ‰

 ÌÂ¯˙È˘‰¯ÈÓ˘Ï ÏÚ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÈ· ‰˙ÂÚÈÒ Â˙¯ÈˆÈÏ  ˙Ú„ÂÓ ‰ËÏÁ‰Ó ˙ÂÚÈÒ ˜ÈÁ¯ÈÂ ‰Ú˙¯‰
 .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÈÁ ‰ Â‡ ˜ÂÁ‰ ˙¯Ù‰ ¯·„·  

גם על  חלות ודיווח למבקר המדינה החוק קובע כי ההוראות בדבר ניהול חשבונותזאת ועוד, 
מחמת שלא לו  ות, בין שלא ביקשו ובין שלא היו זכאיממלכתי שלא קיבלו מימוןסיעות מקומיות 

בחוק לא נקבעה סנקציה בגין אי הגשת עם זאת,  תנאים מוקדמים מסוימים הקבועים בחוק. מילאו
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  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  הפרסום:מסגרת 

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

כי  12בעבר צעסיעה שאינה זכאית למימון ממלכתי. כבר הושל דוח כספי או בגין דוח שאינו חיובי 
העדר של  בעיה נוספת סנקציה מתאימה במקרים כגון אלה. ויקבעדעתו  ןמן הראוי שהמחוקק יית

נמוכות היו שהוצאותיה סיעה מקומית  ולפיו(ג) לחוק 7סעיף סנקציה מתעוררת בהקשר לקביעת 
הוצאות הסיעה בו  ההיתרה לאוצר המדינה. במקר תחזיר אתלפי החוק,  מהמימון המגיע לה

 לפיכךיתרת המימון הממלכתי ול אינה זכאיתממילא , היא מהמימון 85%-המקומית היו נמוכות מ
על כך גם  .סנקציהעליה  אף שהדוח על תוצאות ביקורת החשבונות אינו חיובי, לא ניתן להטילעל 

  שהמחוקק ייתן את דעתו על כך. והומלץ, 13כבר הוער בעבר

 ˙Ï·˜Ï ˙ÂÈ‡ÎÊ Ô È‡˘ ˙ÂÚÈÒÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰ ÚÓ ˙Â ˙Â  Ô È‡ ÈÁÎÂ ‰ ÔÁÒÂ · ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰
 È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ÈÙÒÎ ÁÂ„ Â˘È‚‰ ‡ÏÂ È˙ÎÏÓÓ ÔÂÓÈÓ ˙¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂ„‰˘ Â‡ ‰

‰Ó ˜ÏÁÎ .È·ÂÈÁ Â È‡ Ô‰È˙Â Â·˘Á‰ÙÈ‡˘  ÈÎ¯ÂˆÏÂ ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï
 ‰Ú˙¯‰ÚˆÂÓ ˘È ˜˜ÂÁÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÚÙ ˜ÂÁ‰˘ ÔÙÂ‡· È·‚Ï Ì‚ ‰Èˆ˜ Ò ˙ÚÈ·˜ ¯˘Ù‡È
 ˙ÂÚÈÒ.‰Ï‡  

  

  רשימות מועמדים משותפות

הסדיר את אופן ההתמודדות בבחירות במסגרת  2012נכנס לתקפו בשנת  אשרלחוק  10 תיקון
לחוק, יכולות שתי  8רשימה משותפת). על פי הוראות סעיף  - " (להלןמשותפת"רשימת מועמדים 

משותפת. סיעה שהיא חלק מרשימה  הסיעות, או יותר, להתמודד בבחירות במסגרת רשימ
וק קובע כי סיעות משתתפות צריכות לקבוע א לח8 סעיף"סיעה משתתפת".  מכונהמשותפת 

מראש, ולהודיע למשרד הפנים ולמבקר המדינה, את יחסי החלוקה ביניהן בנושאים הבאים: חלקה 
מימון הממלכתי המגיע לרשימה המשותפת; חלקה של כל סיעה ה סכוםשל כל סיעה משתתפת ב

 בהוצאות פתתמשת סיעה כל של חלקה; המשותפת לרשימה המותרהוצאות ה כוםמשתתפת בס
, החלוקה יחס"לעניין : (ב) לחוק קובע 8סעיף  .המשתתפות מהסיעות אחת לאף ליחסן ניתן שלא

 בסכום חלקה שיעור ובין המימון בסכום מסוימת סיעה של חלקה שיעור בין האחוזים הפרש
   ".40 על יעלה לא המותר הבחירות הוצאות

על פי הוראות החוק, כל אחת מהסיעות המשתתפות, אחראית לניהול חשבונותיה ולהגשת דוח 
 אשר, מעודכנות הנחיות 2013 ביולי פרסם המדינה מבקר כאמורלמבקר המדינה.  נפרדכספי 

 בין, ונקבע אלה בהנחיות. משותפות רשימות של חשבונותיהן ניהול לאופן באשר הוראות כוללות
 סיעה כל חשבונות ניהול חובת, החלוקה יחסי בדבר הודעה המדינה למבקר להגיש החובה ,היתר

 על לבחירות שיוחד בנק חשבון פתיחת חובת, הממוחשבת המערכת באמצעות בנפרד משתתפת
 הגשת וחובת להוצאותיה אסמכתאות בשמירת משתתפת סיעה כל חובת, משתתפת סיעה כל שם
  .המדינה למבקר נפרד כספי דוח

להרחיב עליהן את הדיבור בהקשר לרשימות  אני רואה לנכוןלהלן יפורטו שתי סוגיות אשר 
  משותפות:

__________________ 

  .15' בעמ, 5 הערה לעיל   12
 ÂÏ„על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות מקומיות:  דוחות   13

 ·Â¯ÈÁ˙), וכן 2004(פברואר Â‡  ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ‰ÙÈÁ ,‡·È˜Ú¯); 2003(דצמבר ‡È¯˜  Â Â˙); 2003(ינואר 
 ¯·ÂË˜Â‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï2003  15' בעמ, 5 הערה לעיל ראה וכן), 2004(יולי. 
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  פרק ראשון  שם הדוח:
סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות על תוצאות ביקורת חשבונות  חדו  מסגרת הפרסום:

  2013באוקטובר 
 2014-התשע"ד  שנת פרסום:

¯˘‡Î  ·Â¯ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú  ¯·„‰ ,˙Ù˙Â˘Ó ‰ÓÈ˘¯ ˙¯‚ÒÓ· „ÁÈ ˙Â„„ÂÓ˙Ó ˙ÂÙ˙˙˘Ó ˙ÂÚÈÒ
 .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÌÂÁ˙· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ ÔÂˆ¯ ÍÂ˙ÓÂ È˘ÚÓÂ È‚ÂÏÂ‡„È‡ ÒÈÒ· ÏÚ

Ï ÈÁÎÂ ‰ ÂÁÒÂ · ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡10  ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ˙ÓÈÈ˜ ÈÎ ‰˘ÚÓÏ Ú·Â˜˙ÂÚÈÒ‰ 
 .˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰ÓÈ˘¯‰ ˙Â˘È‚Ó ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ÌÏÂ‡Â ÏÚÂÙ· Ú„ÂÓ Â È‡ ÏÏÎ ÌÈ¯ÁÂ·‰ ¯Â·Èˆ ,

‰Ï‰„¯Ù  ‰ÓÈ˘¯· ¯ÁÂ· ‡Â‰ ˙Ú ,ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙˘‚‰·Â ˙Â Â·˘Á‰ ÏÂ‰È · ÂÊ
 .˙Ù˙Â˘Ó‰ÛÂ˙È˘Â ÔÂ Î˙ ‰ÎÈ¯ˆÓ ˙Ù˙Â˘Ó ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓÂ ,ÔÎ ÂÓÎ  ,‰ÏÂÚÙ
Ï ¯˘‡· Ô‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÂ‰È Ï ‰È‚Ë¯ËÒ‡ÏÂ ·Èˆ˜˙ ÔÂ Î˙˙Â¯ÈÁ·‰  Á¯ÂÎÓ Ô‰Â

 ÌÈ‡˘Â · ‰˜ÂÏÁ ÈÒÁÈ ÏÚ ˘‡¯Ó Ô‰È È· ÌÈÎÒ‰Ï ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÚÈÒ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ‰ ˜ÂÁ‰
 .‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ Û˙Â˘Ó· ÍÎ ÏÚ ÚÈ„Â‰ÏÂ ÌÈ Â˘  

פות, עדיין קיימת תלות ביניהן, על אף קיומה של הפרדה בניהול החשבונות של סיעות משתת
במספר היבטים. כך למשל על מנת שהרשימה המשותפת תהיה זכאית לקבל את יתרת המימון 
המגיע, נדרש שכל אחת מהסיעות המשתתפות ברשימה תגיש דוח כספי למבקר המדינה. בפועל, 

של שאר אם אחת מהסיעות המשתתפות לא מגישה דוח כספי, אין בידי לבקר את חשבונותיהן 
בחון את התנהלות הרשימה המשותפת , שכן אין בידי להסיעות המשתתפות באותה רשימה

  וכפועל יוצא נמנע מסיעות משתתפות אלה לקבל את חלקן ביתרת המימון המגיע., בכללותה

נוספת הממחישה את התלות הקיימת בין סיעות משתתפות באותה רשימה נוגעת ליחס  הדוגמ
הוצאות המותר. כאמור על הסיעות המשתתפות להסכים ביניהן מראש מה החלוקה לעניין סכום ה

בהקשר זה. ככל שסיעה משתתפת מבקשת לחסוך ולהצטמצם יהיה שיעור חלקה של כל אחת 
וציאה פחות משיעור חלקה המוסכם, היא גורמת בכך דה פקטו יא מבהוצאותיה, כך שבפועל ה

   רשימה.להגדלת שיעור חלקן של יתר הסיעות המשתתפות ב

לרשימת מועמדים משותפת שאחת מהסיעות המשתתפות  לחוק קובע כי תקרת ההוצאות 15סעיף 
) לחוק 2א(8סעיף לפי הגבוהה מבין שלוש החלופות המפורטות בו.  תחושב בה היא סיעה יוצאת

יחושב לגבי כל סיעה  15"סכום הוצאות הבחירות המותר לרשימה המשותפת לפי סעיף כך: קובע 
ין זה, וכל אחת מהסיעות לא תוציא אלא סכום השווה לשיעור חלקה בסכום ייחס החלוקה לענלפי 

  ההוצאות המותר". 

בין חלק סיעה משתתפות בהוצאות לבין באחוזים נקבע כי ההפרש (ב) לחוק 8 כאמור בסעיף
ממלכתי צור זיקה בין קבלת מימון ילמגמה , וזאת מתוך 40חלקה בסכום המימון לא יעלה על 

הכרוכים בניהול חשבונות הנוגעים להוצאת סכומי המימון או לליקויים  לבין נשיאה באחריות
  ההוצאות. 

אם ה -  , קרי) לחוק2א(8סעיף השאלה כיצד יש לפרש את לשונו של במהלך הביקורת התעוררה 
 - (להלןנפרדת לכל אחת מהסיעות המשתתפות תקרת הוצאות קביעת ענינו של הסעיף הוא רק 

משתתפת שיעור חלקה של כל סיעה כך, קובע הסעיף כי הגישה הראשונה) או שמא בנוסף על 
הגישה  -  (להלן בפועל של הרשימה המשותפת, חייב להיות בהתאם למוסכם על ידןבהוצאות 
, הקבועה שלה השנייה יהיה מקום לבחון האם בנוסף לחריגה מהתקרההגישה לפי  השנייה).

כפי שסוכם עם יתר הסיעות היחסי בהוצאות בפועל בחלקה עמדה כל סיעה משתתפת 
מכאן כי בהתאם לגישה זו סיעות משתתפות אשר לא הקפידו על הוצאת הוצאות לפי  המשתתפות.

 לא נמצאה אצלן חריגה מתקרת ההוצאותאם חלקן המוסכם, הדבר ייחשב להן לליקוי, וזאת אף 
  . שלהן

¯Á‡Ï  ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈÚ˜ÂÁ· ·ÂÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ‰ÂÈ„ÌÈ  ÂÓ„˜˘ ÂÏ ˙Ò Î· È ‡ ¯Â·Ò ÈÎ ˘˙ÈÏÎ˙ 
 Û˜˙˘Ó‰ ÔÂ˜È˙‰ÛÈÚÒ· 8)‡2 ˜¯Â Í‡ ‡È‰ ˜ÂÁÏ ( ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙¯˜˙ ·˘ÂÁ˙ ÂÈÙÏ˘ ÒÁÈÏ

 Ï˘ÏÎ  ˙Á‡˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÚÈÒ‰Ó  ÒÁÈ ˙¯ÈˆÈ ‡ÏÏ ,(‰ Â˘‡¯‰ ‰˘È‚‰ ,Â ÈÈ‰„)‰˜ÂÏÁ 
 ÌÂÏ˘˙ Ï˘ ·ÈÈÁÓ‰ÏÚÂÙ· ˙Â‡ˆÂ‰ ,Â ÈÈ‰„)‰˘È‚‰ È ˘‰È‰.(   
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