163

משרד האוצר

טיפול ועדת הפשרות בהסכמי פשרה
בהליכי משפטיי נגד משרד האוצר
תקציר
נוהל הטיפול בהסכמי פשרה בהליכי משפטיי שהמדינה צד לה נקבע בהנחיית
הנחיית היועמ"ש( 1ובתקנות כספי ומשק של
היוע המשפטי לממשלה )להל
החשב הכללי במשרד האוצר )להל הוראות תכ" ( .בהנחיית היועמ"ש הוסמכה
ועדת הפשרות לאשר הסכמי פשרה בסכו העולה על  125,000ש"ח.

פעולות הביקורת
בחודשי יולי ואוגוסט  ,2008לסירוגי  ,בדק משרד מבקר המדינה את טיפול ועדת
הפשרות ב  18הליכי משפטיי שבה היו מעורבי משרד האוצר ויחידות סמ%
שונות של המשרד ,2אשר הסתיימו בהסכמי פשרה בשני  .2008 2006הבדיקה
בוצעה בעיקר במשרד האוצר ובמשרד המשפטי .
בכל המקרי שנבדקו משרד האוצר ויחידות הסמ %היו הנתבעי בתיק .הסכמי
הפשרה שנבדקו התייחסו לסכומי שנעו בי כ  150,000ש"ח ועד למעלה מ  13מיליו
ש"ח ועסקו בנושאי מגווני בתחומי דיור ,כוח אד  ,גמלאות ,נכסי נפקדי ועוד.

עיקרי הממצאי
התגלו אי התאמות בי הנחיית היועמ"ש ובי הוראת תכ" בנוגע לגורמי המוסמכי
לאשר הסכ פשרה בהליכי שהמדינה צד לה ובנוגע להכללת הוראה בדבר קבלת
כתב ויתור וסילוקי מתביעות נגד המדינה והפועלי מטעמה בהסכמי הפשרה.
אי בוועדת הפשרות נציג של נציבות שירות המדינה ,ואי הנחיה המחייבת את קבלת
התייחסותה של הנציבות להסכ הפשרה המובא לאישור במקרי שבה ההליכי
המשפטיי ה סביב ענייני שבתחו עיסוקה.
בהנחיית היועמ"ש נקבע כי פשרות בסכו גבוה יובאו לאישור של היועמ"ש ושל
פרקליט המדינה ,אול לא נקבע ר( לגובה הסכו האמור .נמצא כי ג הסכמי פשרה
בסכומי שעולי על  10מיליו ש"ח לא הובאו לאישור של גורמי אלו.
התברר כי אי נוהל המסדיר את אופ פעולתה של ועדת הפשרות ,וכי הוועדה איננה
פועלת כדר %פעולת של ועדות בשירות המדינה בהתא להוראות התקשי"ר ,ובכלל
זה כינוס ישיבות מסודרות ,רישו פרוטוקולי וכו'.
__________________
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הנחיה  6.1002מיו  ,1.10.84אשר עודכנה לאחרונה ביו .1.6.03
האפוטרופוס לנכסי נפקדי  ,מינהל הדיור הממשלתי ,רשות המסי ומינהלת הגמלאות.
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נמצאו ליקויי שוני בפעילות ועדת הפשרות ,לרבות אי קבלת הסכמת של חלק
מהגורמי בוועדה ,מת אישורי רטרואקטיביי להסכמי פשרה שכבר נחתמו,
אישור הפשרה בלא עיו בהסכ הפשרה עצמו ואי הקפדה על קבלת כתב ויתור
וסילוקי מתביעות.

סיכו והמלצות
קיימת תועלת רבה ביישוב סכסוכי מחו לכותלי בתי המשפט ,ובכלל זה בהסכמי
פשרה .ע זאת ,על ועדת הפשרות להקפיד על קיו מלא של הנחיות היועמ"ש
והוראות התכ"  ,המסדירות את הטיפול באישור הסכמי הפשרה ,על מנת לוודא
שהאינטרסי של המדינה נשמרי כנדרש.

♦
מבוא
עידוד הפניית של בעלי די ליישוב מחלוקות מחו לכותלי בתי המשפט ,לרבות בדר של הסכ
פשרה ,הוא אינטרס חברתי מובהק ע תועלות רבות :הוא מקד את תחושת הצדק של הצדדי
המגיעי לפתרו המחלוקת בדר מוסכמת ,מקטי את העלויות המוטלות על הצדדי  ,את הסיכוני
שהצדדי נוטלי על עצמ ואת העומס המוטל על המערכת השיפוטית .3לפיכ  ,הנחה היוע
המשפטי לממשלה )להל היועמ"ש( כי יש לראות בחיוב ולעודד פתרו סכסוכי מחו לכותלי
בית המשפט ,לרבות בדר של פשרה ,במקרי המתאימי לכ .4
נוהל הטיפול בפשרות במסגרת הליכי משפטיי שהמדינה צד לה  ,נקבע בהנחיה של היוע
המשפטי לממשלה) 5להל הנחיית היועמ"ש( .הנחיה אחרת של היועמ"ש קובעת את נוהל הטיפול
בדרישות נגד המדינה בטר הגשת תביעה לבית המשפט.6
הנחיית היועמ"ש קובעת את הסמכויות לאישור הסכמי פשרה בהליכי משפטיי אזרחיי או
מנהליי שיש לה השלכות כספיות .ההנחיה חלה ללא אבחנה בי הערכאות השונות )בית משפט
השלו  ,בית המשפט המחוזי ,בית המשפט העליו ובית הדי לעבודה(.
בחודשי יולי ואוגוסט  ,2008לסירוגי  ,בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול ב  18הליכי
משפטיי כנגד משרד האוצר ויחידות סמ שונות של המשרד .7הליכי אלו הסתיימו בהסכמי
פשרה בשני  .2008 2006בכל המקרי שנבדקו ,משרד האוצר ויחידות הסמ השונות היו
הנתבעי בתיק .הסכמי הפשרה שנבדקו התייחסו לסכומי שנעי בי כ  150,000ש"ח ועד למעלה
__________________
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ראו רע"א  ,È¯È˘ ' Ó"Ú· Ï‡¯˘ÈÏ Ë Â˜ÒÈ„ ˜ · 2235/04תקדי .
הנחיית היוע המשפטי לממשלה .6.1203
הנחיה  6.1002מיו  ,1.10.1984אשר עודכנה לאחרונה ביו .1.6.2003
הנחיה .6.1000
על פי המידע שנמסר ממשרד האוצר ,המדובר בכל ההליכי שהסתיימו בפשרה ,להוציא הליכי
שהסתיימו בפשרה ושעניינ בתביעות בעלות סיווג ביטחוני גבוה ,אשר לא נבדקו על ידי משרד מבקר
המדינה במסגרת דוח זה .יחידות הסמ' שנבדקו ה האפוטרופוס לנכסי נפקדי  ,מינהל הדיור
הממשלתי ,רשות המסי ומנהלת הגמלאות.
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מ  13מיליו ש"ח ,ועסקו בנושאי מגווני בתחומי דיור ,כוח אד  ,גמלאות ,נכסי נפקדי ועוד.
הבדיקה בוצעה בעיקר במשרד האוצר ובמשרד המשפטי .
 .1על פי הנחיית היועמ"ש ,חלוקת הסמכויות בי הגורמי הרלוונטיי לעניי אישור הסכמי
פשרה נקבעת בהתא לסכו הפשרה בתביעה .המוסמכי לאשר פשרה בסכו של עד 125,000
ש"ח ה פרקליט המדינה ,המשנה לפרקליט המדינה ,מנהל מחלקה בפרקליטות המדינה או פרקליט
מחוז .הנחיית היועמ"ש קובעת כי למעט נסיבות חריגות ,קיימת חובה להתייע טר אישור הסכ
הפשרה ע היוע המשפטי וע החשב של המשרד הנוגע בדבר.
ביחס להסכמי פשרה בסכומי גדולי יותר ,קובעת הנחיית היועמ"ש ,כי "הסכמה לפשרה בסכו
העולה על  125,000ש"ח טעונה הסכמת הגורמי הבאי  :נציג הפרקליטות ,היוע המשפטי
והמנהל הכללי של המשרד הנוגע בדבר; החשב הכללי או מי שהוסמ לכ על ידו )להל ועדת
פשרות(".
נוהל לאישור פשרות בתביעות שהמדינה צד לה קבוע ג בתקנות כספי ומשק של החשב הכללי
)להל החשכ"ל( במשרד האוצר )להל הוראות התכ" ( .בהוראת שעה שפרס החשכ"ל לשעבר
ב  ,29.10.01נקבע כי באישור הסכמי פשרה בסכו שמעל ל  125,000ש"ח נדרשת הסכמת נציג
הפרקליטות הרלוונטי ,מנכ"ל המשרד הנוגע בדבר או מנהל מחלקת התביעות של המשרד ,חשב
המשרד הנוגע בדבר ,וכ נדרש אישורו של החשכ"ל או מי שהוסמ על ידיו.
ב  1.8.08פרס החשכ"ל נוסח מתוק של הוראות התכ"  .בהוראה הרלוונטית נקבע ,כי לפשרה
מעל לסכו של  125,000ש"ח תידרש הסכמת נציג הפרקליטות ,המנהל הכללי של המשרד או מנהל
מחלקת התביעות שלו ,חשב המשרד ,היוע המשפטי של המשרד ,סג החשכ"ל הממונה על
המשרד והחשכ"ל או מי שהוסמ על ידיו .כמו כ נקבע ,כי החשכ"ל מסמי שלושה מסגניו
הבכירי לשמש כנציגיו ,בהתא למהות התביעה .8מהוראות התכ" עולה לפיכ  ,כי לאישור הסכ
פשרה נדרשת הסכמה של שני חברי נוספי שלא נזכרו בהנחיית היועמ"ש :חשב המשרד וסג
החשכ"ל הממונה על המשרד .ראוי לציי כי המונח "ועדת פשרות" אינו מוזכר כלל בהוראות
התכ" .
ÌÂÎÒ· ‰¯˘Ù ÌÎÒ‰ ¯˘‡Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ·Î¯‰˘ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÒ¯ÙÓ˘ Ì"Î˙‰ ˙‡¯Â‰·Â ˘"ÓÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰· ‰‰Ê ‰È‰È ,Á"˘ 125,000 ÏÚ ‰ÏÂÚ‰
ÍÓÒÂ‰˘ ÈÓ ˙ÓÎÒ‰ Â‡ Â˙ÓÎÒ‰ ÈÎ Ú·˜È Ï"Î˘Á‰ ÈÎ ‰ÚÈ Ó ÏÎ ÔÈ‡ ,˙‡Ê ÌÚ .Ï"Î˘Á‰
‰ ÂÓÓ‰ Ï"Î˘Á‰ Ô‚Ò·Â „¯˘Ó‰ ·˘Á· ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ¯Á‡Ï Ô˙ È˙ ‰¯˘Ù ÌÎÒ‰ ÔÈÈ ÚÏ ÂÈ„È ÏÚ
.„¯˘Ó‰ ÏÚ
בתשובתה מנובמבר  2008ציינה המשנה לפרקליט המדינה )ענייני אזרחיי ( )להל המשנה( ,כי
הוראות התכ" אינ באות במקו הנחיות היועמ"ש ,אלא מתווספות אליה  ,כהוראות פנימיות
באג ,החשכ"ל שנועדו להבטיח תהלי עבודה מובנה ותקי בתחומי הסמכויות של החשכ"ל ושל
חשבי המשרדי הכפופי לו בניהול כספי המדינה .המשנה הוסיפה בתשובתה ,כי הדרישה
להסכמה של חשב המשרד וסג החשכ"ל הממונה על המשרד משמעותה התייעצות ע גורמי אלה
בטר גיבוש עמדת המוסמ מטע החשכ"ל לאישור פשרה .שני הסגני הבכירי לחשכ"ל השיבו
למשרד מבקר המדינה בתשובת מנובמבר ) 2008להל תשובת האוצר( באופ דומה.
__________________
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סג בכיר לחשב הכללי הממונה על חטיבת השכר הוסמ' לעניי תביעות שעניינ שכר ,הטבות נלוות
לשכר ,הפרשות לקופות גמל ,תשלומי פנסיה מאוצר המדינה וענייני דומי ; סג בכיר לחשב הכללי
הממונה על משרדי בטחוניי הוסמ' לעניי תביעות בעלות סיווג בטחוני גבוה; לעניי יתר התביעות
הוסמ' סג בכיר לחשב הכללי הממונה על המשרדי החברתיי והכלכליי .
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לדעת משרד מבקר המדינה ,לאור תשובת המשנה ותשובת האוצר ,יש להבהיר בהוראות התכ" כי
על החשכ"ל ,או מי שהוסמ על ידיו ,להתייע ע חשב המשרד וע סג החשכ"ל הממונה על
המשרד טר אישור ההסכ .
בתשובת האוצר צוי  ,כי התוספת בהוראות התכ" נעשתה בידיעת משרד המשפטי  .מאיד  ,ציינה
המשנה בתשובתה מנובמבר  ,2008כי נוסח הוראות התכ" לא הועבר מראש לפרקליטות המדינה
המופקדת מטע היועמ"ש על הטיפול בתביעות שהמדינה צד לה  ,ובכלל זה בגיבוש פשרות ,א
כי הפרקליטות אינה רואה צור להתערב בתהליכי פנימיי לגיבוש עמדת החשכ"ל.
משרד מבקר המדינה מעיר ,כי העדר תיאו עלול ליצור הבדלי בי הנחיות היועמ"ש לבי הוראות
התכ"  ,עד כדי גרימת תקלות באישור הסכמי פשרה.
 .2חלק מהסכמי הפשרה נוגעי לתביעות עובדי המדינה בנושאי הקשורי בעבודה או
בהפסקתה ובתנאיה ,שבה מעורבת באופ רגיל נציבות שירות המדינה )להל נש" (.
˙‡ ‰ÂÂ‰Ó‰ ,Ì"˘ Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ ‰È„È˜Ù˙ ÔÈ·Â ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â ÔÈ·˘ ¯È˘È‰ ¯˘˜‰ Û‡ ÏÚ
Ï˘ ‰·Î¯‰· Ì"˘ Ï˘ ‚Èˆ ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈÏ È‡¯Á‡‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÛÂ‚‰
ÂÏ˜˘È ,Ï"Î˘Á‰ ÛÂ˙È˘· ,˘"ÓÚÂÈ‰˘ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙Â¯˘Ù‰ ˙„ÚÂ
‰ È„Ó‰ „·ÂÚ ÔÈ· ‰„Â·Ú ÈÒÁÈ ‡˘Â · ˙ÂÚÈ·˙· ‡È‰ Ì˙ÏÈÚ˘ ‰¯˘Ù ÈÓÎÒ‰· ÈÎ ˙ÂÁ ‰Ï
.˙Â¯˘Ù‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰·Î¯‰· Ì"˘ Ï˘ ‚Èˆ Û˙Â˘È ,‰ È„Ó‰Â
המשנה ציינה בתשובתה כי ,ככלל ,נוהגת הפרקליטות כעניי שבשגרה להעביר ללשכה המשפטית
של נש" כל תביעה והלי שבטיפולה ,הנוגעי לענייני שבתחו סמכויות וטיפול הנציבות.
משכ  ,נש" שותפה בניהול ההלי המשפטי על כל שלביו ,לרבות בשלב גיבושה ואישורה של
פשרה .בכל הענייני שבתחו סמכויותיה של נש"  ,קרי ,ביחסי שבי עובד למדינה כמעביד,
תקני  ,דרגות ,קידו  ,מינויי  ,מכרזי  ,משמעת והשעיה ,וכלל הענייני הנדוני בתקשי"ר ,לא
תיחת פשרה ללא אישור של נש" או הודעתה כי היא אדישה להלי מסוי ולתוצאותיו .כמו כ ,
לאור הערת הביקורת ,הנושא יובא בפני היועמ"ש כדי שישקול להסדירו בהנחיה פורמאלית .ג
משרד האוצר השיב ברוח זו.
 .3על פי הנחיית היועמ"ש ,כאשר "העניי הוא בעל חשיבות ציבורית או עקרונית או הסכו
הנדו במשפט הוא גבוה ,יובא העני על ידי פרקליט המחוז או מנהל מחלקה בפרקליטות המדינה
להחלטת של היוע המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה".
ÌÈÎÈÏ‰· ÂÓÎÂÒ˘ ‰¯˘Ù‰ ÈÓÎÒ‰Ó „Á‡ ‡Ï Û‡ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó
ÈÓÎÒ‰ ÔÈ·˘ Û‡ ,˙‡Ê .‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯ÙÂ ˘"ÓÚÂÈ‰ ¯Â˘È‡Ï ‡·Â‰ Â˜„· ˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 10 ÏÚ ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈÓÎÒ‰ ÂÈ‰ Â¯˘Â‡˘ ‰¯˘Ù‰
¯Â˘È‡ ˙‡·‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ‰ ‰¯˘Ù‰ ÌÂÎÒ ‰·Â‚ Â‰Ó ˘"ÓÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰· ¯È‰·‰Ï ˘È ,‰ È„Ó‰
.‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯ÙÂ ˘"ÓÚÂÈ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ÌÎÒ‰‰
בתשובתה ,מסרה המשנה ,כי סכו הפשרה אינו מבטא בכל המקרי את ההשלכה הכספית של
הפשרה או את ייחודיות התביעה .לפיכ  ,לא רצוי לקבוע ר ,פורמאלי של סכו פשרה ,ויש לסמו
על תהליכי העבודה הפנימיי שבה שגורה התנהלות של דיווח ואישור במקרי המיוחדי
שאליה מכוונת ההנחיה.
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Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 10 ÏÚ ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÓÂÎÒ· ‰¯˘Ù ÈÓÎÒ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ˙Â ˘¯Ù Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ ‰„ÈÚÓ ,‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯ÙÂ ˘"ÓÚÂÈ‰ ¯Â˘È‡Ï Â‡·Â‰ ‡Ï
˘˘"ÓÚÂÈ‰ È„È ÏÚ ‰¯˘‡Ï ˘È˘ ‰¯˘Ù‰ ÌÂÎÒÏ Û¯ ˙ÚÈ·˜ ."‰Â·‚ ÌÂÎÒ" ÈÂËÈ·‰ Ï
Â‡ ˙È¯Â·Èˆ ˙Â·È˘Á ÈÏÚ· ‰¯˘Ù ÈÓÎÒ‰ Ï˘ Ì˙‡·‰ ˙‡ ˙ÏÏÂ˘ ‰ È‡ ,‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯ÙÂ
.‰Ï‡ ÌÈ‚¯„ ¯Â˘È‡Ï ,¯˙ÂÈ ÌÈÎÂÓ ÌÈÓÂÎÒ· Û‡ ,˙È Â¯˜Ú
 .4כאמור ,בהנחיית היועמ"ש נקבע כי ועדת הפשרות היא שתכריע א להסכי לפשרות
בסכומי העולי על  125,000ש"ח .דרכי פעולת של ועדות בשירות המדינה מוסדרות בתקשי"ר.
בי היתר נקבע ש כי על חברי הוועדה להיות נוכחי בכל ישיבותיה ,ובה יוכל כל אחד מחברי
הוועדה להביע דעתו ,להציג שאלות וכו' ,וכי הוועדה תנהל פרוטוקולי של הנושאי שנדונו בה
ושל החלטותיה.
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה את הממצאי הבאי :
)א( לא נמצא נוהל המסדיר את אופ פעילות ועדת הפשרות ,ובכלל זה קביעת יו"ר לוועדה,
סדרי התכנסותה ,הפצת חומר מוקד וכו'.
המשנה הסבירה בתשובתה ,כי כאשר מדובר בפשרה בתביעה שהמדינה צד לה ,המגעי לפשרה
מתנהלי מול הצד שכנגד על ידי הפרקליטות .גיבוש הפשרה מתועד ונעשה בעבודת צוות של
הפרקליט ,היוע המשפטי והחשב של המשרד הרלוונטי .הפשרה מובאת לאישור מוקד במשרד
הממשלתי באמצעות היוע המשפטי של המשרד וכמו כ לאישור פרקליט המחוז ,שבחלק גדול
מהמקרי נוטל חלק מכריע במגעי לפשרה .בהמש  ,מובא הנושא בכתב ובמנומק לאישור בפני מי
שהוסמ על ידי החשכ"ל לעניי זה .עמדתו של נציג החשכ"ל מתגבשת בהלי פנימי באג,
החשכ"ל ,ובמקרי שבה מדובר בנושא רגיש או מורכב ,או כאשר יש חילוקי דעות ,מכנסי דיו
לליבו הנושא .ג משרד האוצר השיב תשובה דומה.
˜ÏÁÏ „ÂÚÈ˙ ÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï Â˜„· ˘ ‰¯˘Ù‰ ÈÓÎÒ‰· ÈÎ ,ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈË ÂÂÏ¯‰ „¯˘Ó‰ ·˘Á Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ ,‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰ ˘Ó‰ È¯·Ò‰· Â¯‡Â˙˘ ÌÈÎÏ‰Ó‰Ó
Û‚‡· ‰„ÓÚ ˘Â·È‚Ï ÈÓÈ Ù ÍÈÏ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ ‡Ï ÔÎÂ ,ÊÂÁÓ‰ ËÈÏ˜¯ÙÂ
.ÌÈ ÂÈ„ Ï˘ ÌÓÂÈ˜Ï Â‡ Ï"Î˘Á‰
)ב( במרבית המקרי  ,ועדת הפשרות איננה נוהגת לקיי ישיבות ,ולמעשה איננה פועלת כלל
כפי שנדרשת ועדה לפעול על פי הוראות התקשי"ר .מתברר כי הוועדה פועלת בדר של העברת
המלצות בכתב בי הגורמי המשתתפי בה .לעתי  ,חלק מחברי הוועדה מקיימי התייעצות בעל
פה בינ לבי עצמ באופ שאחד מה מדווח לגור המוסמ באג ,החשכ"ל על עמדתו ,תו ציו
כי היא משותפת ג לחבר אחר בוועדה .בדר פעולה זו ,השיקולי השוני המועלי בהתייעצות
כאמור אינ מובאי לידיעת יתר חברי הוועדה ,על א ,שה עשויי להיות רלוונטיי להחלטה.
כמו כ  ,וכעולה מדר פעולת הוועדה ,לא נערכי פרוטוקולי של דר קבלת החלטותיה.
המשנה השיבה ,כי הביטוי "ועדת פשרות" המופיע בהנחיית היועמ"ש איננו בבחינת הוראה
מכוננת ,אלא כינוי בלבד לאלו המוסמכי לאשר הסכמי פשרה .הוראות התקשי"ר אינ מתייחסות
לאישור פשרה על ידי המוסמכי בהנחיית היועמ"ש אלא רק לוועדות שקיבלו כתב מינוי .בשל
ריבוי הסכמי הפשרה ,ריבוי הגורמי המוסמכי לאשרה ,ופיזור ברחבי האר  ,גובשו דרכי
הפעולה של קבלת ההחלטות בכתב .משרד האוצר השיב תשובה דומה.
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˙Â‡¯Â‰· ¯ÂÓ‡Î "‰„ÚÂ" ‰ È‡ ˙Â¯˘Ù‰ ˙„ÚÂ Ì‡ Ì‚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„Á‡ ÏÎ˘ ˙ Ó ÏÚ ,‰È¯·Á ÏÎ ÔÈ· Ú„ÈÓ Ï˘ ‰ÏÈÚÈ ‰¯·Ú‰· ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ ,¯"È˘˜˙‰
˙ÏÚÂÙ ‰·˘ Í¯„‰ .ÂÈ„È ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ˘¯„ ‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ Ï·˜Ï ÏÎÂÈ Ì‰Ó
.‰È¯·Á ÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ ÈË ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ‰‡È·Ó ‰ È‡ ,‰„ÚÂÂ‰
)ג( בכל המקרי שנבדקו ,העלו המסמכי שהועברו בי חברי ועדת הפשרות )או חלק ( תמיכה
מוחלטת באישור הסכ הפשרה המוצע .לא נמצא כי גור כלשהו מבי הגורמי המרכיבי את
ועדת הפשרות העלה שיקול כלשהו כנגד אישור של הסכמי הפשרה שהובאו לאישור .
ÏÎÏ˘ È„Î Ì‚ ,˙Â¯˘Ù‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙Â¯„ÂÒÓ ˙Â·È˘È ÌÈÈ˜Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡‰È¯·ÁÓ „Á‡ ÏÎ Ï˘ ‰‡ÏÓ‰ Â˙„ÓÚ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ˙Â Ó„Ê‰‰ Ô˙ È˙ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ „Á
˘È .‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÈË ÂÂÏ¯‰ ‡ÏÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï·˜ÏÂ ˙ÂÏ‡˘ ˙ÂÏÚ‰Ï ,ÌÈ¯Á‡‰
.ÂÈ‰˘ ÏÎÎ ,‰¯˘Ù ÈÓÎÒ‰ ¯Â˘È‡ „‚ Î ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡ Ì‚ „Ú˙Ï
)ד( בכל המקרי שנבדקו ,לא אותר אישור של מנכ"ל המשרד להסכ הפשרה ,כנדרש על פי
הנחית היועמ"ש .במספר מקרי לא נמצא אישור של היוע המשפטי של המשרד לפשרה.
משרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה ,כי היוע המשפטי של המשרד הממשלתי "פועל מכוח
סמכותו של מנכ"ל המשרד" .המשנה מסרה בתשובתה כי ההנחה היא שהעמדה שמציג היוע
המשפטי של המשרד משקפת את עמדת מנכ"ל המשרד ועמדת חשב המשרד .לדבריה ,הניסיו
מעלה שאלה בדבר הצור באישור המנכ"ל לכל הסכ פשרה ,ולפיכ מוצע לשקול הבהרה של
הנחיית היועמ"ש באופ שהאישור שיידרש יהיה מהמנכ"ל או מי שהוסמ לכ מטעמו.
ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ .‰ ˘Ó‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ ˙‡ Ï·˜Ó Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘È·˘Á Ì‚ .˘"ÓÚÂÈÏ ‡Ï‡ „¯˘Ó‰ Ï"Î ÓÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÙÂÙÎ Ì È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï
ÌÎÒ‰‰ ¯Â˘È‡ ,ÍÎÈÙÏ .Ï"Î˘ÁÏ ‡Ï‡ „¯˘Ó‰ Ï"Î ÓÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÙÂÙÎ Ì È‡ ÌÈ„¯˘Ó‰
ˆ¯.˘"ÓÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰· ÌÈÈÂ Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ È„È· Úˆ·˙‰Ï ÍÈ
)ה( נמצא כי במספר מקרי התבקש החשכ"ל על ידי היוע המשפטי לרשות המסי וחשב
רשות המסי לתת אישור רטרואקטיבי להסכ פשרה שכבר נחת והוגש לבית המשפט .באות
מקרי אמנ אישר הסג הבכיר לחשכ"ל את הסכמי הפשרה באופ רטרואקטיבי ,אול ספק רב א
המדינה יכולה הייתה להתנער מהסכ הפשרה החתו אילו החשכ"ל היה מסרב לאשרו ,קל וחומר
במקו בו כבר נית להסכ הפשרה תוק ,של פסק די על ידי בית המשפט.
משרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה ,כי במקרי הספורי שבה נאלצו לתת אישור
רטרואקטיבי ,בשל פסק די מחייב בנושא ,הובא הדבר לידיעת הפרקליטות והיא התבקשה לערו
בירור בנסיבות המקרה כדי שהדבר לא יישנה .המשנה השיבה כי יש לפעול לרענו ההנחיות ברשות
המסי .
)ו( בחלק מהמקרי  ,העבירו גורמי הפרקליטות המטפלי בתיק את עקרונות הפשרה לאישור
הגורמי המוסמכי לאשר את הסכ הפשרה ,מבלי שצור ,הסכ הפשרה הסופי שאישורו מבוקש.
מת אישורי על ידי היוע המשפטי למשרד ,מנכ"ל המשרד והחשכ"ל כאשר הסכ הפשרה איננו
עומד במלואו לנגד עיניה  ,עלול להביא למצב בו הגורמי המאשרי אינ יכולי לשקול את כל
השיקולי הרלוונטיי לצור אישור הפשרה ,או למצב בו הסכ הפשרה הסופי שיוגש לאישור בית
המשפט יכלול ענייני מהותיי שלא אושרו על ידי כל חברי ועדת הפשרות.
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המשנה הסבירה בתשובתה כי הדרישה שהנוסח הסופי של הסכ הפשרה יובא בפני כל הגורמי
אינה מעשית ואינה נדרשת .ההסכ מאושר מבחינה עקרונית ומהותית בטר נוסח לגופו .הנוסח
הסופי מגובש על ידי הפרקליט בהתייעצות ובאישור היוע המשפטי של המשרד הנוגע בדבר ,וה
אחראי להבטיח כי הסכ הפשרה ישק ,את ההסכ שאושר .עוד הוסיפה המשנה כי לא ייתכ מצב
שהסכ הפשרה הסופי כולל ענייני מהותיי שלא אושרו .משרד האוצר השיב תשובה דומה.
ÌÎÒ‰ Ï˘ ÈÙÂÒ‰ ÁÒÂ ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ‡Ï˘ ‰ÈÂ‡¯ ‰·ÈÒ ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â¯˘Ù‡ Ô˙Ó .„·Ï· ‰¯˘Ù‰ ˙Â Â¯˜Ú ¯Â˘È‡ ÌÂ˜Ó· ,˙Â¯˘Ù‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ‰¯˘Ù‰
,„·Ï· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ¯Â˘È‡· ,ÂÈ˙Â Â¯˜Ú ¯Â˘È‡ ¯Á‡Ï ,ÌÎÒ‰‰ ÁÒÂ ÈÂ È˘Ï
ÏÚ ¯˙È .‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ¯˙È Ï˘ Ì˙Ú„ ÏÚ ‡Ï˘ ,‰¯˘Ù‰ ÌÎÒ‰· È˙Â‰Ó ÈÂ È˘Ï ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ
ÈÎ ¯˘‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ ‰ÏÈËÓ ‰ È‡ ˘"ÓÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ,ÔÎ
.˙Â¯˘Ù‰ ˙„ÚÂ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙‡ Ì‡Â˙ ÈÙÂÒ‰ ÂÁÒÂ · ‰¯˘Ù‰ ÌÎÒ‰
)ז( בהוראות התכ" נקבע כי כל הסכמה על פיצוי הנית מהמדינה במסגרת הסכמי הפשרה,
תותנה בקבלת כתב התחייבות מטע התובע ,מאומת בפני עו"ד ,בדבר הסתלקות סופית ומוחלטת
מכל תביעה או דרישה בשל האירוע נשוא התביעה או הדרישה ,לרבות כנגד המדינה ורשויותיה,
עובדי המדינה או כל גור הפועל מטע המדינה .הוראה כאמור אינה קיימת בהנחיית היועמ"ש.
˘¯„ Î ˙ÂÚÈ·˙Ó ÔÈ˜ÂÏÈÒÂ ¯Â˙ÈÂ ·˙Î ˙Ï·˜ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ˙Â¯˘Ù‰ ˙„ÚÂ ÔÈ‡ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ˆÓ
Í¯„· ÌÈÏÏÂÎ Ì È‡ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¯Â˘È‡Ï ÌÈ˘‚ÂÓ‰ ‰¯˘Ù‰ ÈÓÎÒ‰ .Ì"Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ
ÌÈ¯ÎÊ ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ ˙ÒÁÈÈ˙Ó ‰ È‡ ÂÊ ‰¯‰ˆ‰˘ Â‡ ,Ú·Â˙‰ ÌÚËÓ ¯ÂÓ‡Î ‰¯‰ˆ‰ ÏÏÎ
·˙ÏÏÎ‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â¯˘Ù‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ì"Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰
ÏÂ˜˘È ‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯Ù˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰¯˘Ù‰ ÈÓÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ú·Â˙‰ ÌÚËÓ ‰‡ÏÓ ‰¯‰ˆ‰
.Ì"Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÔÎÂ˙Ï ÌÈ˜È˙· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈËÈÏ˜¯Ù‰ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò‰Ï
המשנה ומשרד האוצר השיבו ,כי לאור הערות משרד מבקר המדינה ,יש לרענ את ההנחיה בנושא
זה.
)ח( בדיקת משרד מבקר המדינה באג ,הייעו המשפטי במשרד האוצר העלתה כי אי בו מאגר
מידע מלא אודות הליכי משפטיי נגד המשרד ,ואודות הסכמי הפשרה שאושרו ,באופ המאפשר
שליפת מידע לצורכי בקרה ולייעול הטיפול בהליכי המשפטיי ובהסכמי הפשרה.
˙Â„Â‡ Ú„ÈÓ‰ ˙¯ÈÓ˘ ÔÙÂ‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÌÈ¯˘Â‡Ó‰ ‰¯˘Ù‰ ÈÓÎÒ‰Â ,„¯˘Ó‰ „‚ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰
משרד האוצר השיב בנובמבר  ,2008כי המסמכי הקשורי באישור הפשרות נשמרי כבר במערכת
ממוחשבת ,באופ שיוביל לריכוז מובנה של המידע בנושא ולשימור הידע לאור זמ .
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סיכו
˙·¯ÂÚÓ Ì‰·˘ ÌÈÎÈÏ‰· ‰¯˘Ù ÈÓÎÒ‰ ¯Â˘È‡ ¯·„· Ì"Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰Â ˘"ÓÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰
È„Î ˙‡Ê .ÍÎÏ ÂÎÓÒÂ‰˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡È ‰¯˘Ù ÈÓÎÒ‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ ‰ È„Ó‰
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