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א .נ, .

הנדו  :דו" ח ביקורת בעניי אי הרחקת חבר מפלגה אשר
פעל לטובת מפלגה אחרת בבחירות הכלליות לכנסת ה 20
מכוח סמכותי שב סעי"  131לחוקת המפלגה  ,הנני לפנות כלפיי %כדלקמ: $
.1

בתחילת חודש מר  ,הובאה בפניי תלונה שעל פי תוכנה  ,השתת" והופיע חבר המפלגה  ,מר
שמעו $סוס , $בעלו $לבוחר אשר קורא לציבור תושבי חבל מודיעי $להצביע למפלגת " כו לנו –
בראשות משה כחלו " $בבחירות הכלליות לכנסת  ,עת שתמונת ו כאמור הופיעה בתוכ $עלו $זה .
כל זאת  ,שעה שמר סוס $מכה $כחבר פעיל במפלגת הליכוד  ,חבר במרכז המפלגה חבר
במזכירות המפלגה ומוסדותיה  ,ועת שא" לקח חלק והעניק סיוע למועמדי' ה שוני' במסגרת
הבחירות פנימיות במפ לגה .

.2

נוכח זאת  ,ביצעתי פנייתי לקבלת תגובתו של מר סוס $לעובדות שתוארו בגדרי התלונה לעיל ,
וכ $העברתי את הפנייה ג' לתגובת %ולתגובת היוע המשפטי של המפלגה  ,לש' בירור הא'
יש בעובדות אלה ממש  ,ובמידה וכ – $מדוע לא ננקטו הליכי הרחקה כנגד מר סוס , $כמצוות
הוראות חוקת המפלגה  .בר'  ,כל פניותיו נותרו ללא מענה  ,ולמעט חוות דעת שהוצאה מטע'
היוע המשפטי ) שבה הוא ציי $כי אי $בסמכותי לבצע הרחקה של חבר מפלגה (  ,לא ניתנה כל
תגובה מציד %ומצד מר סוס. $

.3

אי לכ , %אי $לי אלא לקבוע את ממצאיי על יסוד החומר הראייתי העומד בפניי ) העל ו $הקורא
לבחור במפלגת כולנו  ,ושבו מופיעה תמונתו של מר סוס , ( $ולקבוע כי יש בהתנהגות ו של מר
סוס $לכשעצמה  ,משו' פג' חמור  ,המחייב את הרחקת ו מ שורות המפלגה  .ובמה הדברי'
אמורי' ?
תחילה אבאר  ,כי הוראות החוקה אוסרות בתכלית האיסור כל השתתפות של חבר מפלגת
הליכוד  ,בפעילות למע $מפלגה אחרת שהציגה את רשימת מועמדיה לכנסת ישראל  .כ , %סעי"
 ) 21ב ( לחוקת הליכוד  ,קובע בלשו $ציווי וללא צור %בהפעלת שיקול דעת  ,כי :
" ח בר יחדל מלהיות חבר התנועה בכל אחד מאלה :
) א ( . ....
) ב ( הופיע  ,ללא אישור יו " ר התנועה או מוסד מרכזי של התנועה  ,ברשימ ה מתחרה לרשימה
של התנועה בבחירות לכנסת  ,או שפעל מטע או למע רשימה כזו " .
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יתר על כ , $התכלית העומדת בבסיס סעי"  ) 21ב( לעיל  ,נובעת מעצ' ניגוד הענייני' שבו מצוי
חבר המפלגה  ,עת שבכובע אחד הינו חב חובת אמוני' למפלגה בה הוא חבר  ,ובכובעו האחר
פועל הוא לטובת מפלג ה מתחרה ) וכנגד האינטרס של המפלגה בה הוא חבר (  ,ביחס לאותו
ציבור הנדרש להכריע בי $שתי המפלגות האמורות .

.5

יוער  ,כי על יסוד התכלית האמורה  ,הגדיל המחוקק וא" תיק $את חוק המפלגות  ,התשנ " ב -
 ) 1992חקיקה ראשית (  ,באופ $שהוס" בו האיסור להיות חבר בשתי מפלגות בו זמנית  .ובגדרי
עיו $בדברי ההסבר להצעת התיקו $האמור  ,נלמד כי הרציונאל שעמד בבסיסה זהה לחלוטי$
לתכלית של מניעת ניגוד הענייני' כפי שתואר לעיל .
ראה לעניי $זה האמור בדברי ההסבר שב הצעת חוק המפלגות ) תיקו – $איסור חברות ביותר
ממפלגה אחת (  ,התשס " ט– : 2009
"..הצעת החוק באה על מנת להרתיע ביתר שאת את הנרשמי כחברי ביותר ממפלגה אחת
ומשפיעי במרמה על תוצאות הבחירות הפנימיות באותה המפלגה  .תופעה זו הפכה לתופעה
נפוצה במחוזותינו ומוצע להחמיר את עונש של מי שעוברי על החוק בצורה זו " .
וראה עוד דברי ההסבר שבהצעת חוק נוספת  ,היא ה צעת חוק המפלגות ) תיקו – $התפקדות
לחברות ביותר ממפלגה אחת (  ,התשע " ג– : 2013
" הצעת חוק זו נועדה לעקור מ השורש תופעה שמכבידה על המערכת הפוליטית –
התפקדות לחברות ביותר ממפלגה אחת  .תופעה זו מנוגדת לחוק  ,ופוגעת קשות לא רק
במהימנות תוצאות הבחירות  ,אלא ג בתדמית המערכת הפוליטית! מפלגתית כולה  .והנה ,
א #כי התפקדויות כפולות ִה טו את תוצאות הבחירות המקדימות בכמה מערכות בחירות  ,לא
נעשה צעד משמעותי לאכיפת החוק בעניי חשוב זה  .במאמ $לבלו את התופעה נהגו
המפלגות הגדולות לפנות מעת לעת לרש המפלגות בבקשה לבדוק א אי בי חבריה מי
שה חברי בשתי מפלגות או יותר  .התיקו המוצע מציג מנגנו קבוע שיוכל למנוע לחלוטי
– ובזמ אמת – מצבי של התפקדות כפולה  ,ויאפשר מניעה מראש של עבירה על סעי15 #
לחוק המפלגות הקובע  " :לא יירש אד כחבר ביותר ממפלגה אחת " .לפיכ' מוצע כי
הפיקוח ייעשה על ידי ר ש המפלגות  ,שהוא גור ממלכתי אמי  .הרש יקבל מ המפלגות ,
בכל תקופה ידועה  ,את המידע הנדרש לצור' ההשוואה וזו תיעשה באופ שלא יפגע
בפרטיות של החברי בה ולא יגרו לחשיפת על מידע אודות חברותו של אד במפלגה .
תהלי' הבדיקה לא יפגע באוטונומיה של מפלגה לנהל את מוסד ותיה על פי טיבה  ,אופייה
ובחירתה  .עוד מוצע כי במועד ידוע ייבדקו רשימות חברי כהגדרת בסעי 14 #לחוק
המפלגות ובהתא לנאמר בסעי 20 #לחוק  .ה יושוו לזו באופ ממוחשב כשה מקודדות  ,זאת
כדי לזהות ולפסול חברי הרשומי ביותר ממפלגה אחת  .כל רשימות החברי במפלגות
יימח קו ממחשבי הרש בתו'  45ימי מגמר בדיקת  ,כ' שלא יישאר בידיו כל מידע הנוגע
למפלגה ולחבריה  .מניעת התפקדות אד לחברות ביותר ממפלגה אחר  ,תביא להלי' בחירות
פנימיות שתוצאותיו משקפות ביתר דיוק את רצונ של החברי בה  ,ולאמו החברי
והציבור בטוהר הבחירות ובמהימנות ת וצאותיה " .

.6

מכל אלו  ,עולה בבירור כי חברות במפלגה אחת  ,ובד בבד  ,פעילות למע $מפלגה אחרת ) באות$
בחירות שבגדר $מתמודדות שתי המפלגות באופ $עצמאי (  ,היא בגדר ניגוד ענייני' מובהק ,
ובבחינת " התנגשות של אינטרסי' באופ $חזיתי " .קל וחומר  ,עת שמדובר בחבר מפלגה שהינו
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ראש רשות מקומית  ,בעל השפעה רבה  ,וכזה אשר היה מעורב בבחירות הפנימיות במפלגת
הליכוד לקביעת מועמדיה .
ואפנה אגבית בהיקש ובאנלוגיה  ,לאשר נקבע מצידי בקשר להתמודדות של חברי המפלגה
במסגרת רשימות עצמאיות -מתחרות בבחירות המוניציפאליות האחרונות  ,ב"אמות מידה
למניעת ני גוד ענייני' של חברי מפלגה אשר מתמודדי' ברשימות מתחרות " ) מיו' :( 24.7.13
" ..לא יהא חולק  ,כי חבר מפלגה המתמודד ברשימת מועמדי עצמאית המתחרה ברשימתה
של המפלגה  ,תו' שהוא משתת #ומצביע בבחירות הפנימיות של המפלגה  ,מצוי במצב של
" ניגוד ענייני " מובהק  .שכ  ,אותו חב ר המצביע ובוחר את זהות המועמדי שברשימת
המפלגה הוא ג בעל אינטרס נגדי לקד את הרשימה העצמאית המתחרה שבמסגרתה הוא
מוצב כמועמד  ,ועלול להיקלע הוא לפיתוי שבגדרו יממש הוא את זכות הצבעתו בבחירות
הפנימיות שלא לטובת המפלגה עקב השיקול שבאותו אינטרס נגדי  .היינו  ,אינ טרסי אלו
) הצבעה לטובת המפלגה בבחירות הפנימיות ! ובמקביל התמודדות ברשימה מתחרה החפצה
להעפיל על רשימתה של המפלגה ( מתנגשי זה בזה באופ חזיתי ואינ יכולי לדור
בכפיפה אחת – בבחינת " קונפליקט של אינטרסי " ".
" נסיבות כאלו  ,מעמידות את אותו חבר מפלגה  ,במצב של " נ יגוד ענייני " כאמור  ,ג במידה
ולא הוכח בפועל כי אכ מימש הוא את זכות הצבעתו בבחירות הפנימיות של המפלגה מתו'
שיקולי זרי  ,שכ  ,לעניי האיסור להימצא במצב של " ניגוד ענייני "  ,די בכ' שקיי
פוטנציאל של ניגוד כזה  ,א #אילו לא מומש הלכה למעשה  .ראו לדוגמא את דברי בית
המשפט העליו ! ב עע " מ  ! 4011/05דגש סחר חו $בע " מ ואח ' נ ' רשות הנמלי ואח '  .תק!
על  .." : 2109 , ( 1 ) 2008כלל האוסר ניגוד הענייני אינו מחייב  ,איפוא  ,הוכחה להתממשות
ניגוד הענייני  ,אלא הוא נועד למנוע מראש אפשרות של היווצרות פסול כזה  " .ניגוד
ענייני הוא מצב או בייקטיבי היוצר אפשרות ממשית  ....של ניגוד ענייני  ,ואי צור'
להוכיח בפועל שהתקיי ניצול לרעה כתוצאה מניגוד ענייני " ) איגוד שמאי הביטוח  ,ש ,
פסקה  ) ; ( 36בג "צ  2074/95אגודת טכנאי השיניי בישראל נ ' מנכ " ל משרד הבריאות  ,פד " י
נג )  ) 462 , 441 ( 3להל  :פרשת אגודת טכנאי השיניי ( ; בג "  7721/96 $איגוד שמאי הביטוח
נ ' המפקח על הביטוח  ,פ" ד נה )  ) 658 , 625 ( 3להל  :פרשת איגוד שמאי הביטוח (( .החשש
מפני ניגוד ענייני אינו מתמצה בחשש מפני התממשות הניגוד הלכה למעשה  ,אלא ג
בחשש למראית פני הדברי בעיני הציבור  .."...ראו ג האמור על ידי בי ת המשפט העליו !
ב עש " מ  ! 3642/08עאדל עסלי נ ' נציבות שירות המדינה  .תק! על  " : 10 , ( 3 ) 2008הכלל אוסר
על אד להימצא במצב של ניגוד ענייני  .האיסור אינו רק על שיקול הדעת עצמו בביצוע
הפעולה או התפקיד  .האיסור הוא על הימצאות במצב שבו עלול להיות ניגוד ענייני  ..אי ז ה
מעלה ואי זה מוריד א בפועל נגר נזק או הוענקה טובה לזה שלמענו פועלי " ) אהר ברק
" ניגוד אינטרסי במילוי תפקיד " משפטי י  ) 12 , 11התש "  ( ".".
" א כ  ,מעת שחבר מפלגה המתמודד ברשימה עצמאית או שעתיד להתמודד ברשימה כזו ,
לוקח במקביל ג חלק בבחירות הפנימיות לקב יעת זהות מועמדי המפלגה באותה רשות
מקומית  ,הרי שיש בכ' חומרה רבה ופעולה העומדת בסתירה ישירה לעקרו " טוהר
המידות " הנדרש ג מחברי המפלגה  .לעניי האיסור האוניברסאלי להימצא במצב של ניגוד
ענייני  ,ג במסגרת המשפט הפרטי  ,ראו האמור ב בג "צ  595/89משה שמעו נ ' שלו דנינו ,
הממונה על מחוז הדרו במשרד הפני ואח ' ,פד " י מד )  " : 413 , 409 ( 1העיקרו בדבר
האיסור על ניגוד ענייני . .תחילתו של עיקרו זה כעניי מוסרי שבי האד לבי עצמו .
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לימי הוא הפ' ! מכוח הקונסנסוס החברתי העומד ביסודו ! כעניי של משפט החל
ביחסי שבי אד לבי זולתו ) ראה י ' זמיר  " ,אתיקה בפוליטיקה " משפטי יז ) תשמ " ז!
מ " ח (  .( 250בישראל הכירו בתי המשפט בשורה ארוכה של פסקי! די  ,כי העיקרו בדבר
איסור על ניגוד ענייני אינו א' עניי מוסרי שבי אד לבי עצמו  ,אלא הוא הינו עיקרו
משפטי המשתרע על כל תחומי המשפט  .הוא חל בתחומי המשפט הפרטי והמשפט הציבורי
ג יחד  ".מה ג  ,ש " מינהל תקי " מחייב כי חברי המפלגה המצויי בניגוד ענייני כאמור
לעיל  ,ימנעו מלקיחת חלק בבחירות הפנימיות לקביעת רשימת מועמדי המפלגה )ה
בהשתתפות וה בהצבעה (  ,ובמידה ועשו כ  ,ראוי ג כי הערכאות המוסמכות במפלגה
תפסול נה את הצבעת את אות חברי  .זאת  ,בהתא להלכה הפסוקה הידוע כ בג " $
 ! 5734/98צדוק עזריאל נ ' ועדת! המשנה של מועצת מקרקעי ישראל  .פ" ד נג )  , 8 , ( 2שבה
נפסק כי  .." :בצד האיסור הסטטוטורי על ההצבעה עומדי עקרונותיה של ההלכה הפסוקה
בדבר ניגוד ענייני  .עקרונות אלה קובעי   ,כי מקו שחבר בגו #שלטוני  ..מצוי במצב של
ניגוד ענייני  ,חל עליו איסור של השתתפות בדיוניו הסגורי של הגו #השלטוני ובהצבעה
הבאה בסיומו של שלב הדיוני ) ראה שפני $ולוסטהויז  ' ,ניגוד ענייני בשירות
הציבור ' ,ספר אורי ידי  ) 324 , 315כר' ב  ,תש "  (( .על כ פסקנו  ,כי מזכיר מועצת פועלי לא
יטול חלק בדיוניה של מועצת רשות מקומית ולא ישתת #בהצבעות באות ענייני בה
קיי ניגוד אינטרסי בי תפקידו במועצת הפועלי לבי תפקידו במועצת הרשות ) ראה
בג "  595/89 $שמעו נ ' הממונה על מחוז הדרו במשרד הפני  ,פ" ד מד )  .( 420 , 409 ( 1אכ ,
המשפט המקובל ' נוסח ישראל ' בכלל  ,וההלכות בדבר איסור על ניגוד ענייני וכללי
הצדק הטבעי בפרט  ,ממשיכות לחול לצידו של כל דבר חקיקה  .נמצא  ,כי בכל הנוגע
לאיסור ההצבעה  ,מקורו הוא עתה סטטוטורי  ,ואילו האיסור על השתתפות בדיוניה
הפנימי י של הוועדה אינו סטטוטורי אלא הלכתי  .זהו שיתו #הפעולה הפורה בי דבר
חקיקה לבי הלכה פסוקה  .המחוקק קובע את הוראותיו  .השופט מפרש הוראות אלה  ,מפתח
את המשפט ' בי הסדקי ' של הוראות אלה  ,ויוצר הלכה פסוקה  ) "...בג " 34880/91 $ברגמ
נ ' הוועדה לבניה למגורי ולתעשייה  ,מחוז תל! אביב  ,פ " ד מז ) . ( 726727 , 716 ( 3
" תוצאותיו של האיסור בדבר ניגוד ענ י יני משתרעות על שטחי המשפט כול  .כ'  ,למשל ,
בתחומי המשפט הפרטי עשויה התנהגות שיש בה ניגוד עני י ני לשמש בסיס לזכות השבה
של כספי שנתקבלו תו' הפרתו של הכלל  ..בתחומי המשפט הפלילי  ,עשו יה התנהגותו של
עובד ציבור תו' ניגוד ענ י יני לקיי את היסודות של עבירת השוחד והפרת האימוני .
לעתי תהווה התנהגות זו עבירה משמעתית  .להפרתו של האיסור תוצאות ג במשפט
המינהלי באופ שא הפעולה כבר בוצעה  ,נית לבטלה וא הפעולה טר בוצעה  ,נית למנוע
את ביצועה ".. .
" ..יוער  ,כי אמנ חוקת הליכוד איננה מכילה בתוכה כל הוראת הדי המגבילה את חבר
המפלגה מלהצביע בבחירות הפנימיות  ,ג במידה והוא מצוי במצב של ניגוד ענייני מעצ
היותו מועמד ברשימה המתחרה לרשימתה של המפלגה כאמור לעיל ) זולת סעי ) 21 #ג (
המתייחס להרחקה מהמפלגה בתנא י המאוזכרי ש ( .אול  ,הכלל האוסר על פעולה
ב " ניגוד הענייני "  ,הינו כלל שיורי אשר איננו מצרי' הוראת די או חקיקה  ,אלא הוא
נשאב ומוחל מכללא מכוח עקרונות היסוד של השיטה המשפטית והמשפט המקובל  .ראו
לעניי זה  ,את אשר נפסק מצד בית המשפט העליו ! ב בג "  ! 5734/98 $צדוק עזריאל נ '
ועדת! המשנה של מועצת מקרקעי ישראל  .פ " ד נג )  .." : 8 , ( 2הכלל בדבר איסור ניגוד ענייני
הפ'  ,זה מכבר  ,לחלק מ " המשפט המקובל נוסח ישראל " שנוצר ונתגבש בפסיקתו של בית
משפט זה  ...מטרת הכלל היא למנוע פיתוי מאד ישר והגו  ,בחינת אל תביאונו לידי נסיו .
על כ   ,אי צור' להוכיח בפועל קיומו של נ י גוד עני י ני  .די בכ' שקיימת אפשרות ממשית
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של ניגוד ענ י יני ) ב " ש  48/75פד " י כט '  .( 375 ,2אפשרות ממשית זו נמדדת באמות מידה
אוב י יקטיביות  ,ולא על פי חששותיו הסוב י יקטיביות של צד זה או אחר . ...סביב חקיקה
המסדירה סוגיה של ניגוד ענ ייני ממשיכי לחול הדיני ההלכתיי בדבר ניגוד ענייני ,
אלא א תחולת נשללת במפורש ) ראו בג "  531/79 $סיעת הליכוד בעירית פתח! תקוה נ '
מועצת עירית פתח! תקוה  ,פ" ד לד )  ..( 580 , 566 ( 2שתיקת המחוקק אינה מתפרשת כדחיקת
רגל של הדיני ההלכתיי בדבר ניגוד העני י ני מיחס זה  .אכ  ,את שהמחוקק הסדיר
במפורש הוא הסדיר במפורש ואת שלא הסדיר במפורש הוא הניח לתחולתה של ההלכה
הפסוקה  .הלכה זו אינה מבוססת על פרשנות של ההוראות החקוקות  ,שכ הוראות אלה
אינ משתרעות על ענייננו  .הלכה זו מבוססת על מעמד העצמאי של הלכות בית המשפט
בדבר ניגוד ע נייני כחלק מהמשפט המקובל שלנו  ) ".בג "  595/89 $שמעו ואח ' נ ' הממונה
על מחוז הדרו משרד הפני  ,פ" ד מד )  ; 415 , 409 ( 1ראו ג בג "  , 3480/91 $בעמ ' " .( 728
אשר על כ ולאור כל המוטע לעיל  ,הנני להודיעכ בזאת כי בגדרי דו " ח הביקורת שיוצא
בקשר לבחירות המקומיות  ,תהא התי יחסות לאות חברי במפלגה אשר לקחו חלק
בבחירות הפנימיות לקביעת זהות מועמדי רשימת המפלגה מחד  ,ומאיד' התמודדו ברשימות
המתחרות לרשימת המפלגה באותה רשות מקומית ! על כל המשתמע מכ' ".
ועוד אאמ ציטוט מדברי היוע המשפטי של המפלגה  ,עו " ד אבי הלוי  ,ב קשר ל מקרה דומה
שאירע מלפני שלושה שבועות לער , %בעניי $נקיטת הליכי' להרחקתו של חבר מפלגה אחר ,
מר אלי מויאל  ,עק ב פגישתו ע' חברי מפלגה אחרת תו %תקופת הבחירות הנדונות  ,כפי
שפורסמו באתר האינטרנט של " מעריב או -$לייhttp :// www . maariv . co . il / news / elections - - " $
 , 2015/ Article- 464863בהאי לישנא :
" ..היוע $המשפטי של הליכוד  ,אבי הלוי  ,א #אמר למעריב אונליי כי " לא ייתכ שבתקופת
בחירות חברי בליכוד יעשו מעשי המתפרשי כפגיעה במפלגה ויילכו לפגוש יריב פוליטי
המתמ ודד מול הליכוד בבחירות  ,דבר שיכול להשפיע על ציבור הבוחרי  .שלחנו לה מכתב
המודיע למעשה על הרחקת משורות הליכוד בכפו #לשימוע  .לחברי הליכוד יש מחוייבות
מינימלית של נאמנות  .מי שעושי מעשי שנתפסי במפלגה כפוגעי בנאמנותה ומביעי
תמיכה במפלגה אחרת  ,לא יכולי ל הישאר חברי ליכוד ".
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הנה כי כ , $מקו' שבו חבר מפלגה פועל למע $מפלגה אחרת במסגרת הבחירות בכלליות
לכנסת ישראל  ,שומה על אג" הארגו $של המפלגה להרחיקו על אתר משורות המפלגה  ,זולת
א' התקיימו הסייגי' המופיעי' בסעי"  ) 21ב( לחוקה ) סייגי' שלא התקיימו במקרה דנ.( $
זאת  ,כמוב $לאחר קיו' הלי %של שימוע בדר %הפרוצדוראלית החקוקה בסעי"  21לחוקה .
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ובמקרה דנ , $חר" הפנ יי ת פנייתי כלפי ) %לש' קבלת תגובת , ( %לא נמסר לי מציד %כי בכוונת%
לדרוש מאג" הארגו $לנקוט בהליכי' הנדרשי' לש' הרחקתו של מר סוס $משורות המפלגה .
ודוק  ,ער אני לעובדה כי אי $בסמכותי הפונקציונאלית להרחיק חבר כזה או אחר משורות
המפלגה ) ומעול' לא התיימרתי כי יש בסמכותי לעשות כ , ( $אול' כ $יש בסמכותי לבקר את
בעל הסמכות אשר נמנע ללא כל הצדקה מנקיטת הליכי ההרחקה  .וב המש %לכ , %מחובת י ג'
להביא לעיונ %את הנורמות המחייבות אות %כגו" ביצועי -מינהלי במפלגה להפעיל סמכות%
מקו' בו הדבר מתחייב מתוכ $הוראות החוקה .
ו כבר נפסק בעניי $זה  ,ב בג " צ  3872 /93מיטראל בע "מ נ ' ראש הממשלה ושר הדתות  ,פ " ד
מז ) , 485 , ( 5עמ '  , 495  496כי :
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" ..רשות שנתונה בידה סמכות לשקול ולהחליט  ,הופקדה בידה לא רק זכות להפעיל את
הסמכות אלא ג החובה לשקול את הפעלתה ולהפעילה כשמוצדק הדבר " .
וב בג "   297 /82ברגר נ ' שר הפני'  ,פ " ד לז )  , 45 , 29 ( 3הוטע' עוד כי :
" .. .בעל הסמכות עלול להיחשב למי שחוטא לחובתו  ,א הוא מותיר את הסמכות  ,שהוקנתה
לו  ,כאב שאי לה הופכי במוב זה  ,שאינו נות דעתו עליה מטוב ועד רע  ,בי לחיוב ובי
לשלילה  ,ואינו שוקל כלל א ואימתי יפעילנה  ...נטילת סמכות על מנת לא להשתמש בה
לעול היא פסולה מעיקרה " ...
וכ %ג'  ,ב בג "   3094 /93התנועה למע $איכות השלטו $בישראל נ ' ממשלת ישראל  ,פ "ד מז ) ( 5
 , ( 419 , 404נפסק כי :
" ...אי הבדל בי הפעלת סמכות לבי ה י מנעות מהפעלת סמכות  :בהתקיי התנאי
המקדמיי הדורשי הפעלת הסמכות  ,חייבת הרשות הסטטוטורית לפעול .. .משמע  ,לא רק
הפעלת סמכות בנסיבות שבה הפעלתה אינה סבירה  ,אלא ג הימנעות מהפעלת סמכות
שבשיקול ! דעת בשל טעמי בלתי סבירי  ,יכולה להולי' למסקנ ה כי ההימנעות מפעולה
היא בטלה ".
ולעניי $אי אכיפת הוראות החוקה ) סעי"  ) 21ב ((  ,שעה שקיימות ראיות ממשיות המחייבות את
ביצוע האכיפה האמורה  ,אפנה לאמור ב בג " צ  551 /99שק' בע " מ נ ' מנהל המכס ומע " מ  ,פ " ד
נד ) : 125 , 112 ( 1
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"  ...אכיפת החוק  ,כל חוק  ,היא יסוד מוסד של שלטו החוק  .כדברי השופט חשי  ":חוק
שהרשויות אינ עושות לאכיפתו כהילכתו  ,יפה היה לו שלא נחקק משנחקק " :בג " 53/96 $
תשלובת ח  .אלוני בע " מ נ ' שר התעשייה והמסחר ]  , [ 5בעמ '  . 1011אכיפת החוק היא אחד
התפקידי העיקריי של כל שלטו  .הרשויות המוסמכות אינ רשאיות להתנער מ תפקיד
זה " .
. 10

יתר על כ , $אי נקיטת הליכי הרחקה כלפי מר סוס $במקרה הנדו , $עלול להוות או להביא
לטענת " אכיפה בררנית " ו  /או לטענת " הפלייה "  ,של כל חבר מפלגה אשר יורחק בעתיד עקב
ביצוע פעולת תמיכה במפלגה מתחרה במסגרת $של הבחירות הכלליות לכנסת  ,וכ $להפלות
לרעה דה -פקטו את כל החברי' אשר כבר הורחקו בעבר מהמפלגה עקב פעילות' ו  /או
השתתפות' ברשימות מתחרות למפלגה  ,במסגרות השונות  .קרי  ,שאי נקיטת הליכי הרחקה
כלפי מר סוס $במקרה דנ , $הוא בבחינת מחדל המביא בהכרח ל הפלייתו לטובה באופ $פסול .
ולעניי $באיסור על הפלייה מיטיבה ב אכיפת החוק  ,ראה בהיקש האמור ב בג "  - 1213 /10
אייל ניר ואח ' נ ' יו " ר הכנסת ואח '  .תק -על : 4133 , ( 1 ) 2012
" ..מרכיב מרכזי נוס #של שלטו החוק  ,הוא ידיעתו של מפר החוק  ,כי בעשותו כ צפוי הוא
לסנקציה מאורגנת של החברה  .אכ  ,ש לטו החוק מחייב שוויוניות והיעדר שרירותיות
באכיפתו  ,שאחרת ייעשה החוק פלסתר  ,ייפגע אמו הציבור בשלטו ותישחק ההרתעה מפני
אפשרות הפרתו  .אכיפת החוק באופ בלתי שוויוני א #עלולה להביא למצב שבו חוטא יוצא
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נשכר  ,שהרי מפר החוק נהנה מפרי הפרתו " ) ש  ,פסקה  51לפסק דינה של השופטת ע '
ארבל  ,ההדגשות הוספו – ס ' ג ' '( ...כאשר חוקרי את האחד ולא את השווה לו  ,נפג עקרו
שלטו החוק ; כאשר נותני חנינה לאחד ולא לשווה לו  ,נפג עקרו שלטו החוק ; כאשר
מעניקי לאחד את מלוא האפשרות להג על עצמו ולמסור את גירסתו ושוללי זאת מהאחר
השווה לו  ,נפג עקרו שלטו החוק ".
ראה עוד את אש ר נפסק ב בג " צ  844 /86איתי דות $נ ' היוע המשפטי לממשלה  ,א ) : 219 ( 3
" שיקול הדעת להקל או להיטיב ע האחר  ,שיש ראיות מספיקות לאישו נגדו  ,כמוהו
כשיקול הדעת להחמיר ע האחר  .זה כזה נות בידי התובע את הכוח לאכיפה סלקטיבית
של החוק  .הסמכות להקל היא הכוח להפלות ) ראה K.C. Davis, Discretionary .(Justice; A
 .. Preliminary Inquiry (Baton Rouge, 1969) 170, 231שיקול! דעת בלתי מבוקר כזה יש
עמו סכנה של שימוש לרעה  ,שחיתות ואפליה " .
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אשר על כ $ולאור המוטע' לעיל  ,הנני לקבוע בזאת כממצא כי מר סוס $תמ %במפלגה מתחרה
למפלגת הליכוד בבחירות הכלליות לכנסת ה , 20 -וכ $לקבוע את מסקנותיי ש על פיה $שומה
עליי %ו  /או על אג" הארגו $לנקוט בהליכי הרחקתו משורות המפלגה ) בדר %הפרוצדוראלית
החקוקה בהוראות החוקה ( .אבקש %בהקשר זה  ,להודיעני הא' בכוונת %לייש' את מסקנ ו תי י
לעיל  ,כפי הנדרש בדי $הנורמטיבי .
לע ניי $חובת %לקיי' דיו $ולשקול את יישו' מסקנותיי  ,אפנה אגבית לאמור בת "א ) מחוזי-
חיפה (  28466  03  13קונדיטוריה שפיק בע "מ ואח ' נ ' מדינת ישראל  ,תק -מח : 18165 , ( 4 ) 2014
" ..לא פע נאמר כי אסור שממצאי הביקורת והמלצות המבקר יוותרו עלי ספר בלבד .
הותרת דו " חות המבקר למש פט הציבור בלבד אינה מספקת כדי להבטיח את אפקטיביות
הביקורת וכדי לוודא כי ליקויי שנמצאו יתוקנו  .כ'  ,למשל  ,בבג " צ  766/87הנ " ל מציי בית
המשפט כי "מינהל תקי מחייב כי ביקורת מהותית של מבקר המדינה לגבי גו #מבוקר לא
תישאר אות מתה " ) ש  ,עמ '  .( 619מבקר המדינה הקוד   ,השופט בדימוס מ '
לינדנשטראוס  ,במאמרו " סוגיות נבחרות בביקורת המדינה "  ,ספר אורי קיטאי 85
) תשס " ח (  ,ציי כי " אסור שחוקי הביקורת שקבעה הכנסת יהפכו ל " אות מתה " .אסור
שהביקורת תמות מות נשיקה עקב חוסר היכולת לוודא את יישומה " ) ש  ,עמ '  . .( 86ג בתי
המשפט נתנו יד ל הבטיח את אפקטיביות הדו " חות ויישו ההמלצות  .בתי המשפט חזרו
וציינו בפסקי די רבי כי על הגופי המבוקרי לפעול לייש המלצות המבקר וא לא
יעשו כ ללא נימוק ראוי ייחשב הדבר כהתנהגות בלתי סבירה המצדיקה התערבות
שיפוטית  .. .ויובהר  :ג א המלצות מבקר המדינה אינ מחיי בות במישרי את הרשות לנהוג
על! פיה  ,הרי שה משפיעות על האופ שבו עליה להפעיל את שיקול דעתה  .א הגו#
המבוקר אינו מייש את ההמלצות  ,רוב $עליו נטל לנמק את החלטתו בנימוקי בעלי משקל
) השוו  :בג "  766/87 $צוקר נ ' ראש עיריית תל! אביב! יפו  ,פ " ד מב ) ; ( 1988 ) 619618 , 610 ( 2
כ ראו ב! פורת "מבקר המדינה "  ,בעמ '  .( 109 , 95ברי כי התעלמות גורפת ובלתי מנומקת
מהמלצות המבקר  ,לא תוכל להיחשב לסבירה  .ג אי! מת משקל מספק להמלצות המבקר
עלול  ,בנסיבות מסוימות  ,לעלות כדי אי! סבירות  .על הגו #השלטוני לבחו את ההמלצות
לגופ  ,תו' שהוא מעניק לה  את המשקל הראוי ) השוו  :בג " 935/89 $גנור נ ' היוע $המשפטי
לממשלה  ,פ" ד מד )  .. 1990 ) 521520 , 485 ( 2בהתא לא היססו בתי משפט במסגרת עתירות
לבית המשפט הגבוה לצדק להעביר תחת שבט ביקורת את פעולות רשויות המינהל ביישו
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המוסד לביקורת
__________________________________________
המלצות המבקר  .כ' ג בבג " צ  9223 /10התייחס בית המ שפט העליו  ..הוסי #בית המשפט
וציי כי " ככל שהמש' תהלי' הפקת הלקחי ותיקו הליקויי לא יתקד כמצופה ,
שמורות לעותרי כל טענותיה במישור זה " )פסקה  ) ( 33ראו ג  :א ' רובינשטיי וב ' מדינה
הנ " ל עמ '  ; 755 , 754בג "צ  2126/99דה הס נ ' עיריית תל! אביב! יפו  ,פ" ד נד ) 478 , 468 ( 1
)  . .. (( 2000בשי לב להלכות אלו דומה כי התעלמות גופי מבוקרי מהמלצות של מבקר
המדינה  ,הימנעות מתיקו ליקויי שנמצאו ואי קיו הוראות חוק המבקר בעניי יישו
ההמלצות  ,עשויה להיחשב כהתנהלות בלתי סבירה במישור המינהלי מחד ולהקי עילת
תביעה בנזיקי למי שנפגע מה תנהלות זו מאיד' " .
ועוד א באר אגבית כי כמבקר פני'  ,אי $תפקידי מסתיי' בעת כתיבת דו " ח ביקורת זה  ,אלא
שבסמכותי ג' לעקוב ולחתור ליישו ' המסקנות שבתוכנו הלכ ה למעשה  .וראה בהקשר זה ,
האמור ב ה " פ ) מחוזי -ת " א (  35152  01  14שי גלילי  ,עו " ד נ ' מפלגת הליכוד  ,תק -מח , ( 3 ) 2014
: 1252
" ..על חשיבותו של תפקיד המבקר הפנימי עמד ג כב ' הנשיא ברק בבג "  5682/02 $פלוני נ '
ראש ממשלת ישראל  ,פ " ד נז )  " : 93 , 84 ( 3חשיבותו של תפקיד המבקר  ..מתבקשי ג בשל
זכותו של הציבור לדעת על פעולת הרשות ותקינות תפקודה ) בג " 5743/99 $דואק נ ' ראש
עיריית קריית ביאליק  ,פ" ד נד )  .( 3 ) 410 , 415זכות זו מוגשמת  ,בי היתר  ,על יסוד בדיקה
של הרשות וביקורת שלה על ידי גור בלתי תלוי  ,המדווח על ממצאיו ו עוקב אחר יישו
המלצותיו  .חשיבותו של מוסד הביקורת הנה  ,על כ  ,ג בפיקוח והשמירה על היעילות
ושלטו החוק לא רק בעיני הגו #המבוקר עצמ ו אלא ג בש הציבור כולו  .עבודת הביקורת
באה לוודא כי לא יעשה שימוש לרעה בכוח הרב הנתו לרשות וכי היא אכ תפעל למימוש
מטרותיה ) זמיר  " ,הביקורת הפנימית והמינויי הפוליטיי "  ,עיוני בביקורת המדינה
) חוברת  , 46תשנ " א ) " .. .( 14
ואאזכר ג' לסיו'  ,כי מחובת %ה עצמאית ל קיי' דיו $ולשקול הטמעת מסקנותיי  ,כמצוות
סעי" 6א ' לחוק הביקורת הפנימית  ,התשנ " ב , 1992 -הקובע כי :
") א ( הוגש די וחשבו של המבקר הפנימי כאמור בסעי , 6 #תקיי הנהלת הגו #הציבורי
דיו בממצאיו תו'  45ימי מיו הגשתו ; העתק מפרוטוקול הדיו יועבר לממונה כמשמעותו
בסעי  ) ; 5 #ב ( לא פעלה הנהלת הגו #הציבורי כאמור בסעי #קט ) א (  ,רשאי כל חבר מחבריה
לפנות לממונה  ,בכתב  ,ולדרוש קיו הדיו ; היתה דרישה כאמור  ,יורה הממונה על קיו
הדיו תו'  30ימי מיו קבלת הדרישה ".
. 12

א' כ , $אודה על קבלת הודעת %הא' בכוונת %לדו $או לייש' את מסקנ ותיי  ,בטר' אאל
לפעול כמצוות הוראות הדי $ולפנות בעניי $לרשויות הרלוונטיות במישרי. $

בברכה,
___________
גלילי שי ,עור די
מבקר מפלגת הליכוד
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