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ל א ר ש י ת  נ י ד  מ

 

 ונציב תלונות הציבור מבקר המדינה

 

 חוק הרשויות המקומיות 
 1993-)מימון בחירות(, התשנ"ג

  חשבונות ביקורת תוצאות עלדוח 

 הלראש המועצ ראשונותהשהשתתפו בבחירות  המועמדים

 2017 באפריל אל קסוםהאזורית 

י  ל ל  כ

על ידי משרד הפנים, וראש המועצה האזורית  6.11.12-בהמועצה האזורית אל קסום הוקמה  .1
לחוק המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות(,  2. לפי סעיף שר הפנים מונה בידיהראשון 
ינונה ייערכו בתוך שישים ימים , הבחירות הראשונות למועצה אזורית לאחר כ1994-התשנ"ד

מתום ארבע שנים לכינון המועצה במועד שיקבע שר הפנים, והשר רשאי לדחות את מועד 
ולאחר דחיה, הבחירות בכפוף לתנאים האמורים באותו סעיף. בהתאם לאמור לעיל, 

 ארבעה. בבחירות התמודדו 25.4.17-ב אל קסוםהתקיימו בחירות לראש המועצה האזורית 
אבו המועמד . אבו כף אברהים, אבו כף ג'בר ואל אטרש סלאמה, נאיףחמד  אבו ים:מועמד

 .האזורית המועצה לראשות ונבחר בבחירות זכהכף ג'בר 

החוק(,  -)להלן  1993-הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג )א( לחוק23סעיף לפי  .2
על מבקר המדינה למסור ליושב ראש הכנסת, לא יאוחר משמונה חודשים אחרי הבחירות 

שהשתתפו המועמדים החשבונות של  בדבר תוצאות ביקורת וחדרשויות המקומיות, ל
 .בבחירות

בחוק הוסדר מימון מאוצר המדינה למשתתפים בבחירות לרשויות המקומיות שעליהם  .3
 ד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשותנמנים: סיעה, רשימה, מועמ

 'המועמדים'(. -)להלן בדוח זה 

הגבלות בקשר להוצאותיהם  נקבעו בחוק ,במקביל להסדרת מימון מאוצר המדינה .4
, וחשבונותיהם עומדים לביקורת מבקר המדינה. בדוח שעל של המועמדים ולהכנסותיהם

מבקר המדינה למסור לפי החוק, עליו לקבוע אם המועמדים ניהלו מערכת חשבונות בהתאם 
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ההכנסות  להנחיותיו, אם הוצאות הבחירות שלהם היו בגבולות התקרה שנקבעה בחוק ואם
 שקיבלו היו בגבולות שנקבעו בחוק.

, לא יאוחר מתום שלושה חודשים אחרי המדינה למבקר למסור המועמדים על כי בחוק נקבע .5
 לתקופת הבחירות בצירוף חוות םשלהואת הדוחות הכספיים  םחשבונותיה אתהבחירות, 

ובדבר ניהול מערכת חשבונות בהתאם  םושלמות םחשבון בדבר תקינות דעת של רואה
  להנחיות מבקר המדינה.

דינה למנות רואה חשבון לבקר את חשבונותיהם של לחוק, על מבקר המ 18לפי סעיף  .6
. שכרו של רואה 5,000אינו עולה על  םבעלי זכות הבחירה בהמספר המועמדים בישובים ש

נמוך  אל קסוםבמועצה האזורית מספר בעלי זכות הבחירה  החשבון משולם מאוצר המדינה.
  ועמדים.ולפיכך, מיניתי רואה חשבון לביקורת חשבונותיהם של המ 5,000-מ

ימים מיום פרסום תוצאות  20תוך  ,קבליהזכאי למימון ממלכתי  מועמד)ב( לחוק, 7לפי סעיף  .7
, אם ניתנה. אם הדוח ובניכוי המקדמה שניתנה ל ומסכום המימון המגיע ל 85%הבחירות, 

( מיד 15%לקבל את יתרת המימון הממלכתי ) המועמדחיובי, זכאי לגביו של מבקר המדינה 
אינו חיובי קובע כי הדוח כאשר מבקר המדינה לאחר מסירת הדוח. עוד נקבע בחוק כי 

שולם תלא ר הפנים כי יורה ש ,(באחת משלוש הדרישות האמורות עמידה-)מחמת אי
 את יןשר להקטללהמליץ רשאי מבקר המדינה  ,אולםוהמימון הממלכתי. יתרת  למועמד

, בהתחשב באופי החריגה, בהיקפה ישולםמיתרת המימון שחלק הכספית ולקבוע  סנקציהה
  .המדינה המלצת מבקרבהתאם ליורה לשלם את הסכום ובנסיבות המקרה, והשר 

הוצאות החשבונות, הגבלת הביקורת  החוק קובע כי ההוראות בדבר ניהול החשבונות, .8
, מאוצר המדינה שלא קיבלו מימון מועמדיםגם על  הכנסות וביקורת מבקר המדינה חלותהו

שלא מילאו תנאים מוקדמים מסוימים  עקב כךלו בין שלא ביקשוהו ובין שלא היו זכאים 
  חובת הגשת דוח כספי למבקר המדינה. המועמדיםכך גם חלה על כל  הקבועים בחוק.

 . שהשתתפו בבחירות מועמדים בארבעה, כאמור, עוסק וחהד .9

 בצירוף חוות לתקופת הבחירות יםכספי ותלמבקר המדינה דוח ומסרמועמדים  שלושה )א(  .10
 חשבון.  הרוא שלדעת 

 לא מסר)א( לחוק ו22לא מילא אחר הוראות סעיף ( נאיףחמד  אבו) אחד מועמד )ב( 
קבעתי כי הדין על כן ו ולמשרדי דיווח כלל, כך שלא ניתן היה לערוך ביקורת על חשבונותי

זכאי למימון ממלכתי על פי הוראות החוק ועל  והמועמד אינ אינו חיובי. ווהחשבון בעניינ
 . 1סנקציה כספיתעליו כן אין אפשרות להטיל 

כי  ,, באשר לסיעות או מועמדים שלא הגישו דוח כספיבעבר 2מבקר המדינה כבר העיר
ל בהתאם לדרישות החוק ופעחייב למי שמעמיד עצמו לבחירה לתפקיד ציבורי, 

 מלאה וכי על המחוקק ליתן דעתו על סנקציה מתאימה במקרים כגון אלה.  ובשקיפות
על פי הדוחות ש"ח.  187,947-בלו מסתכם  םזכאי שהמועמדיםהכולל המימון הממלכתי  .11

 213,214-ב של המועמדיםהסתכמו הוצאותיהם  ,הכספיים של המועמדים שהוגשו למשרדי
 "ח.ש

 מועמדים שהגישו דוחות כספיים.ה שלושתלהלן יפורטו עיקרי הממצאים לגבי 

__________________ 

 )ג( לחוק.27בסעיף  הפלילית הקבועהסנקציה הלמעט   1

בבחירות לרשויות דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות מועמדים מבקר המדינה,   2
 .18 עמ' ,(2014)פורסם באוגוסט  2013המקומיות באוקטובר 
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ם י א צ מ מ ה י  ר ק י  ע

תוצאות ביקורת החשבונות של המועמדים נקבעו על פי אלה: הדוחות הכספיים שמסרו;  .12
חוות הדעת של רואה החשבון שבדק את החשבונות שצורפו לדוחות הכספיים; בדיקת 
חשבונות המועמדים; בדיקות ובירורים משלימים שעשו עובדי משרדי; השלמות, תיקונים 

לפקודת הראיות ]נוסח  15עמדים לפי סעיף ותצהירים של המווהסברים של המועמדים 
 )ה( לחוק.21שהתקבלו כראיה לפי סעיף  1971-חדש[, התשל"א

 

  הנחיות מבקר המדינה

המועמדים לנהל את מערכת החשבונות שלהם בהתאם להנחיות מבקר על , חוקלפי ה )א( .13
 .המדינה

בהתאם להנחיות מבקר  וניהל את מערכת חשבונותי( אבו כף ג'בראחד ) ועמדמ (ב)
  .המדינה

ניהלו את מערכת חשבונותיהם  (אל אטרש סלאמה ,אבו כף אברהים)מועמדים  שני (ג)
לא שילמו הם הדבר התבטא בעיקר בכך ש .בהתאם להנחיות מבקר המדינהשלא 

  .הוצאותיהם באמצעות חשבון הבנק שיועד לבחירות

 

 הוצאות

 המועמדים לפי נוסחאות המפורטות בו.החוק קובע תקרה להוצאותיהם של  )א(  .14

היו בגבולות תקרת ההוצאות האמורים מועמדים השלושת הוצאות הבחירות של  )ב(
 המותרת.

 

 כנסותה

וממי שאינו חוק אוסר קבלת תרומות מתאגידים הן בארץ הן בחוץ לארץ ל 16סעיף  )א( .15
. כמו כן, 1965-רשום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם אוכלוסין, התשכ"ה

 יהתרומה המרב בין בחירות לבחירות סכוםהתרומה המותרת מיחיד. את סכום  הסעיףמגביל 
במקרה  ש"ח. 5,000א ובני ביתו הסמוכים על שולחנו הממיחיד ולקבל  מועמדמותר לש

הבחירות בגירעון ניכר והוא לא נתן הסבר אשר הניח את דעתו  שמועמד מסיים את מערכת
יש בגירעון משום תרומה אסורה בניגוד  -של מבקר המדינה באשר למקורות כיסוי הגירעון 

 לחוק. 16להוראות סעיף 

לחוק  16היו בגבולות האמורים בסעיף , (אבו כף ג'בראחד )ועמד מההכנסות של  )ב(
 .לעניין קבלת תרומות

לחוק לעניין קבלת  16גבולות האמורים בסעיף מה חרגומועמדים שני  ההכנסות של (ג)
בסכום העולה  ון עצמיממיבהבחירות מערכת את  ןמימ אבו כף אברהיםהמועמד  :תרומות

את מערכת הבחירות בגירעון  םסיי אל אטרש סלאמהמועמד . העל גובה התרומה המותרת
לפיכך קבעתי כי בגירעון עצמו יש משום תרומה אסורה , כיצד יכסה את הגירעון ולא הסביר

 לחוק. 16בניגוד לסעיף 
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 דוחות על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים

  אבו חמד נאיף

מקולות הבוחרים ואינו זכאי למימון מאוצר המדינה. המועמד לא מסר דוח  1%-המועמד קיבל כ
 .למרות פניות חוזרות ונשנות( לחוק ו)א22המדינה, בניגוד להוראת סעיף , כספי למבקר המדינה

 .מועמדחיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הלא לפיכך ניתן דוח 
סנקציה  ה כזהכאמור, המועמד אינו זכאי למימון ממלכתי מאוצר המדינה. החוק אינו קובע במקר

 כספית בגין דוח לא חיובי.

 

 אבו כף אברהים

 מקולות הבוחרים ואינו זכאי למימון מאוצר המדינה.  4%-המועמד קיבל כ

כלל הכנסות בתקופת הבחירות והוצאותיו בתקופת לו על פי הדוח הכספי של המועמד, לא היו 
 17,000של  ךבס בגירעוןאת תקופת הבחירות  םסיי המועמד ש"ח. 17,000-הבחירות הסתכמו ב

 ש"ח.

הנחיות מבקר המדינה. הדבר התבטא בעיקר בכך ל םבהתאהמועמד ניהל את חשבונותיו שלא 
 בחירות.מערכת הבאמצעות חשבון הבנק שיועד ל והוצאותיאת שלא שילם 

הוצאות הבחירות של ש"ח.  74,368תה ילחוק, תקרת ההוצאות למועמד הי 15על פי סעיף 
 לחוק. 15המועמד בתקופת הבחירות היו בגבולות שנקבעו בסעיף 

ולפיכך  הפרטי יסומכש"ח. המועמד כיסה את הגירעון  17,000-סתכם בכאמור גירעון המועמד ה
 קבלת תרומות. ןלחוק לעניי 16גבולות שנקבעו בסעיף מה חרגוהכנסותיו בתקופת הבחירות 

 .מועמדחיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הלא לפיכך ניתן דוח 
סנקציה  ה כזההחוק אינו קובע במקרכאמור, המועמד אינו זכאי למימון ממלכתי מאוצר המדינה. 

 כספית בגין דוח לא חיובי.

 

 אבו כף ג'בר

וזכאי למימון מאוצר המועצה האזורית מקולות הבוחרים, נבחר לראש  54%-בכ זכההמועמד 
 המדינה. 

 111,552ש"ח, מהן  111,652-בעל פי הדוח הכספי שלו, הסתכמו הכנסותיו בתקופת הבחירות 
 ש"ח. 99,816-, והוצאותיו הסתכמו בהש"ח מתרומ 100-אוצר המדינה, ומימון ממלכתי ממש"ח 

 ש"ח. 11,836בסכום של  בעודףאת תקופת הבחירות  םסיי המועמד

ש"ח, הסתכמו הוצאותיו  12,300בסך  שאינן הוצאות בחירותלאחר הביקורת והפחתת הוצאות 
 ש"ח. 24,136ש"ח והעודף בסך  87,516בסך 

 הנחיות מבקר המדינה. ל םבהתאהמועמד ניהל את חשבונותיו 
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לראש  הראשונותדין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים שהשתתפו בבחירות  הדוח:שם 
 2017 באפריל אל קסוםהמועצה האזורית 

 דוח ביקורת מסגרת הפרסום:
 2017-תשע"חה שנת פרסום:

הוצאות הבחירות  .ש"ח 223,104הייתה תקופת הבחירות לחוק, תקרת ההוצאות ל 15על פי סעיף 
 היו בגבולות האמורים בחוק. הבחירות  בתקופתהמועמד של 

 קבלת תרומות. ןלחוק לעניי 16הכנסותיו בתקופת הבחירות היו בגבולות שנקבעו בסעיף 

 .מועמדלפיכך ניתן דוח חיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של ה
היו נמוכות מהסכום שקיבל מאוצר ( ש"ח 87,516לאחר הביקורת )הוצאות הבחירות של המועמד 

ועל כן עליו להחזיר לאוצר המדינה את ( חש" 94,819ובסך  85%מקדמת מימון בשיעור )המדינה 
 ש"ח. 7,303-בסך כ ההפרש

 

 אל אטרש סלאמה

 מקולות הבוחרים וזכאי למימון מאוצר המדינה.  41%-המועמד קיבל כ

ש"ח, כולן  76,395-הסתכמו הכנסותיו בתקופת הבחירות בהמועמד  על פי הדוח הכספי של
את תקופת  םסיי המועמד ש"ח. 96,398-מימון ממלכתי מאוצר המדינה והוצאותיו הסתכמו במ

 ש"ח. 20,003בסכום של  בגירעוןהבחירות 

הנחיות מבקר המדינה. הדבר התבטא בעיקר בכך ל םבהתאהמועמד ניהל את חשבונותיו שלא 
שמר אסמכתאות בחירות ולא מערכת ההוצאותיו באמצעות חשבון הבנק שיועד לאת שילם  שלא

  .הוצאותיומספקות לחלק מ

הוצאות הבחירות של ש"ח.  152,790תה ילחוק, תקרת ההוצאות למועמד הי 15על פי סעיף 
 לחוק. 15היו בגבולות שנקבעו בסעיף  המועמד בתקופת הבחירות

סה כילא הסביר כיצד המועמד ש"ח.  20,003-כאמור, גירעון המועמד לאחר הביקורת הסתכם ב
 ןלחוק לעניי 16את הגירעון ולפיכך הכנסותיו בתקופת הבחירות חרגו מהגבולות שנקבעו בסעיף 

 קבלת תרומות.

 .מועמדחיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות של הלא לפיכך ניתן דוח 
בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, ולאחר ששקלתי, בין היתר, את ההסברים שקיבלתי מהמועמד, 

לחוק, להשית על המועמד שלילה של השלמת )ה( -ו)ד(  23אני ממליץ בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 ש"ח.  7,640שערכו  10%מימון הוצאות בחירות בשיעור של 

   
 יוסף חיים שפירא, שופט )בדימ'(  

 מבקר המדינה  

 ונציב תלונות הציבור  
 ח"תשעה טבת ירושלים, 

 2017 דצמבר 


