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רדיו ללא הפסקה רשת:

שלמה רז- דובר משרד מבקר המדינה:
מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף

כותרת:

בן כספית : שלמה רז, דובר משרד מבקר המדינה, שלום.

אריה אלדד : שלום לך.

שלמה רז : שלום בן, שלום אריה.

בן כספית : טוב, פרסם המבקר, השופט בדימוס יוסי שפירא, יוסף

שפירא, היום דו"ח על מימון המפלגות, ונדבר על כמה דברים

בהקשר שלו.

שלמה רז : ומימון הבחירות, מערכת הבחירות האחרונה.

בן כספית : ומימון הבחירות. קודם כל דפקתם קנסות על ימין

ועל שמאל. אבל בוא נתחיל ב-וי 15, אותו אירגון שפעל נגד

נתניהו. והמבקר בעצם נותן לו "קלירנס", זאת אומרת כל טענות

הימין במהלך הבחירות שזה איזה שהוא אירגון קש שעומד

מאחורי הרצוג או השמאל בעצם הוכחו כלא נכונות.

שלמה רז : נכון. יש פרק בדו"ח שמדבר על פעילות גופים חוץ
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מפלגתיים. וכדי שאפשר יהיה להוכיח קשר ישיר בין מפלגה לבין

גוף חוץ מפלגתי, יש כמה קריטריונים שצריכים להתקיים. אז

בדקנו את העניין ברצינות, והתברר שהקריטריונים האלה לא

קיימים. ולכן בנתון הזה אי אפשר היה לטעון שלמשל גוף שבאמת

הליכוד, אני זוכר גם את מסיבת העיתונאים המפורסמת, כינס

בטענה שאותו גוף עובד למען מפלגות השמאל ומפלגות ספציפיות,

אותו קשר לא הוכח.

אריה אלדד : כלומר כל עוד ראש מפלגה או בכיר מהמפלגה לא

מופיע על הבמה בעצרת מטעם אותו גוף, אז זה בסדר. למרות

שכולם, לכולם ברור את האינטרס של מי הוא משרת.

שלמה רז : אם אתה... גם העניין הזה של ההצהרות מופיע בדו"ח

המבקר בעניין הזה. נדמה לי שבנתון הזה גם הליכוד וגם הבית

הלאומי שמחים לשלם את הקנס ולהיות בשלטון לעומת העצרת

השניה, העצרת שמזוהה כל כך עם יאיר גרבוז, שבה מפלגות

השמאל לא קיבלו קנס כיוון שאיש רישמי מטעמם לא הופיע על

הבמה. אבל האימפקט של כל ה...

אריה אלדד : כי הוכחתם שזה שרת את האינטרס של הליכוד.

בן כספית : בדיוק.

שלמה רז : כן.

בן כספית : לא, אבל בהקשר ל-וי 15, למרות ניסיונותיו הנועלים

של אריה, זה לא רק עניין של לא הופיעו האנשים. אתם בטח
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בדקתם מימון והכל.

שלמה רז : הגוף החוץ מפלגתי במקרה הזה, אנחנו מדברים על וי

15 כיוון ש-וי 15... אגב, לא רק עליו, אבל וי 15 זה דוגמה מאוד

אופיינית ומאוד מוצקה, כיוון שהיה המון רעש סביב הפעילות של

וי 15. לא נמצא ש-וי 15 פעל כדי לקדם תעמולה ישירה למען

מפלגה. הוא פעל נגד הממשלה היוצאת ונגד הכנסת היוצאת או

נגד הרוב בכנסת היוצאת. אבל נכנסים פה אלמנטים של חופש

דיבור, של חופש ההתבטאות, של כל המרכיבים שמאפיינים

דמוקרטיה. אין זיקה ישירה. יש זיקה רעיונית אולי, אבל זה לא

מספיק. צריך שתי זיקות מאוד חזקות: זיקה מהותית רעיונית

וזיקה אירגונית. לא נמצאה זיקה אירגונית חד משמעית בין וי 15

שדעותיו ידועות למבין מפלגות השמאל.

בן כספית : טוב.

אריה אלדד : אתה יודע מה שכנעת אותי? שחייבים לשנות את

חוק מימון המפלגות.

שלמה רז : יש אולי יותר מסיבה אחת. מבקר המדינה דיבר על

העניין הזה.

אריה אלדד : אני יודע.

שלמה רז : מספיק לראות את הגירעונות העצומים שהמפלגות

נכנסו אליהם בבחירות האלה.

אריה אלדד : לא רק זה, אלא שבאמת נכנסתם פה לעניין של
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לדבר נגד ממשלה זה בסדר, להפיל ממשלה זה בסדר, אבל זה

לא נחשב כמשרת את האינטרסים של האופוזיציה.

בן כספית : הא, ולהוציא עיתון של מאות אלפי עותקים כל יום...

אריה אלדד : גם זה. גם זה. לכן החוק...

בן כספית : הא, אז אני קניתי. אני מוכן לוותר על וי 15 ואתה

תוותר על ישראל היום. עשינו עסק?

אריה אלדד : נו, אני אומר לך, החוק לא טוב.

בן כספית : אין על זה ויכוח בכלל שהחוק לא טוב. ברור שהוא

לא טוב. תגיד, מי שיאני הקנסות שחטפו היום במפלגות השונות?

שלמה רז : את הקנסות הגדולים... את הקנס הגדול ביותר בשתי

קטגוריות קיבלה סיעת הבית היהודי, ואגב לא בפעם הראשונה.

אם אני זוכר נכון, פעם שלישית בצורה רצופה. כלומר, כל פעם

שיש דו"ח על מימון בחירות, מימון פריימריז, הניהול הכספי

השוטף של הסיעות, הבית היהודי מתייצבים בראש הרשימה. הם

קיבלו סך הכל מיליון ו850- אלף שקל קנס ומניעת מימון. גם

הליכוד קיבל קנס מרשים, גם על ההשתתפות בעצרת המחנה

הלאומי, שהם לא השתתפו במימון האירוע הזה, וגם על כך שהם

חרגו מתקרת ההוצאות 850. אבל לגבי מימון הבחירות, מי

שמובילה בראש זה הרשימה המשותפת. אני אביא רק שתי

דוגמאות שבגללם הם קיבלו קנס של יותר ממיליון ו200- אלף

שקלים. מדובר למשל על כמות של יותר מ540- חוזי שכירות של
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כל מיני משרדים ומטות שלא סיפקו את המידע המבוסס כדי

להוכיח שאכן הנכסים האלה נשכרו. אבל אולי מעניין יותר או

פיקנטי יותר זה הוצאות על דלק שהיו להם, 567... הם דיווחו על

הוצאות דלק בסך 567 אלף...

בן כספית : רגע, אולי זה האוטובוסים שהערבים נהרו לקלפיות?

שלמה רז : ביום הבחירות.

אריה אלדד : חד משמעית.

שלמה רז : מדובר על נסיעה ששווה 800 אלף ק"מ. נדמה לי

שאפילו ארץ ישראל במימדים שאריה רוצה...

בן כספית : לאן הם נסעו?

שלמה רז : לא יכולה להכיל כזאת כמות של נסיעות.

אריה אלדד : לא, לא, לא. עכשיו...

בן כספית : בוא, בוא.

אריה אלדד : עכשיו העלבת אותי.

בן כספית : במימדים של אריה זה לא יספיק.

אריה אלדד : נכון.

בן כספית : זה לא יספיק להגיע ממקום למקום בכלל. הבנתי.

טוב, קודם כל אריה, אתה הרי מזוהה עם הבית היהודי, אז אני

גוער בך.

שלמה רז : אבל אני חושב שהנקודה שצריך לחזור ולדבר עליה

זה העובדה שזה דו"ח שלישי, שאני זוכר, ברציפות שהבית הלאומי
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מתברר בתור... הבית היהודי, סליחה, כדי לדייק, הבית היהודי

בראשות נפתלי בנט מקבלים דו"ח שלילי ביותר ממבקר המדינה.

בן כספית : ונציגו של הבית, תחריש רגע, אריה.

אריה אלדד : לא, אני לא.

בן כספית : נציג הבית היהודי בתוכנית...

אריה אלדד : אני לא.

בן כספית : ברור שכן.

אריה אלדד : לא. כי כשאני קיבלתי קנס, לא הייתי חלק מהבית

היהודי. קיבלתי 500 שקל קנס.

בן כספית : אתה שכן של אורי אריאל. אתה מכניס אותו פה...

אריה אלדד : 5000 שקל קנס, ונורא נעלבתי.

בן כספית : אתה מחדיר את אורי אריאל לתוכנית הזו בכל

אמצעי אפשרי, בוקר צהריים וערב.

אריה אלדד : אתה תכף תגיד שזה מימון מפלגות אסור.

בן כספית : ברור. אתה וי 15 לימנים קיצונים ומטורללים. טוב.

תגיד, שאלה אחרונה שלמה.

שלמה רז : כן.

בן כספית : הוא נתן שם המבקר הערה מעניינת באשר לישראל

היום. מה שנקרא צריך איום.

שלמה רז : בוא נגיד ככה, הנושא שנבדק בעניין הזה, זה לא רק

ישראל היום, אם כי ישראל היום זה הכלי תקשורת הבולט. היו
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גם פניות בנושאים העיתונים במגזר החרדי ועיתונים במגזר הערבי.

בסיכומו של דבר, והנושא הזה עוד אמור להגיע לבג"צ, מבקר

המדינה אין לו כלים על פי החוק ועל פי אופי העבודה שהוא

יכול באמת לבדוק את העניין הזה. מדובר בנושאים מאוד

מהותיים להתנהלות מדינה דמוקרטית, ולכן מבקר המדינה, השופט

יוסף שפירא, ואני חושב שהמחוקק הוא שצריך להידרש לסוגיה

הזאת. אגב, הנושא הזה של ישראל היום עולה במשך שנים, עוד

בתקופת המבקר הקודם. כבר אז הגיעו יותר מפנייה אחת בנושא

הזה. משרד מבקר המדינה הוא לא בהכרח הגוף שיכול להתמודד

עם השאלה הזאת.

בן כספית : בקיצור זה תפוח אדמה לוהט שצריך לבחון אותו,

אבל עזבו אותי באמא שלכם, זה לא בשבילי.

אריה אלדד : עכשיו, אם כל המפלגות חטפו קנסות או כמעט

כולם, אולי באמת משהו לא בסדר פה? הלא יש שם אנשים שהם

לא עבריינים.

בן כספית : יש מפלגות שלא חטפו קנסות, שלמה?

שלמה רז : יש מפלגות שלא חטפו קנסות, למשל...

אריה אלדד : ועברו את אחוז החסימה?

שלמה רז : למשל המחנה הציוני לא חטף קנסות. חטף אומנם

הערה אבל לא חטף קנסות. אבל נדמה לי שהוא היה מעדיף

לחטוף קנס...
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בן כספית : בדיוק. בסוף מי ש...

שלמה רז : ולהיות במקום אחר. אבל יש אינדיקטור יותר מובהק

לזה שהמערכת כולה נמצאת במקום לא טוב זה הגירעונות

האדירים של המפלגות. יש עתיד יותר מ16- מיליון שקל גירעון.

נדמה לי שרק מפלגה אחת בסיכומו של דבר, מעניין גם למה

דווקא היא, לא נקלעה לגירעון זה עלה ירוק. אולי לכם יש את

ההסבר.

בן כספית : כן. יש הסבר אבל זה לא לרדיו. שלמה רז, דובר

משרד מבקר המדינה, תודה.

אריה אלדד : תודה רבה.

שלמה רז : בבקשה, להתראות.
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