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א .נ, .

הנדו  :דו" ח ביקור ת בעניי חריגה מתקציב הבחירות
וחשד לכאורי להפרת חובת הגילוי בפני חברי ועדת הכספי
מכוח ס מכותי שבסעי!  131לחוקת המפלגה  ,הנני לפנות כלפי %כדלקמ: $
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מר שלמה פילבר כיה $כנושא משרה ) גזבר מורשה חתימה ו ר אש מטה הבחירות של מפלגת
הליכוד ( במסגרת הבחירות לכנסת ה)  . 20במסגרת הליכי בחירות אלו  ,ועדת הכספי*
שבמזכירות המפלגה  ,אי שרה לטובת ו של מר פילבר  ,סכו* תקציבי של  36מיליו , $לער%
)וזאת  ,לאחר די $ודברי* בינ ו לבי $יו " ר המזכירות – ש בגדר* הוא ביקש מחברי המזכירות
להגדיל את התקציב של מטה הבחירות מסכו* של  32מיליו , $לסכו* של כ)  36מיליו.( , $
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כעת ולאחר תו* מסכת הבחירות  ,הת ברר כי מטה הבחירות בראשות ו של מר פילבר  ,התחייב
וא! ביצע תשלומי* בס %של  45.5מיליו , , $חר! ה הגבל ה שהוצבה באופ $מפורש מצד ועדת
הכספי* שבמזכירות המפלגה ) ש רק לה הייתה הסמכות הבלעדית לקביעת גובה תקציב מטה
הבחירות  ,כאמור בפסק דינו של בית הדי $הפנימי של המפלגה ב ע תירה מס '  1292 /15שי גלילי
נ ' בנימי $נתניהו ( .לא זו א! זו  ,אלא שנטע $כי כבר בעת ש מר פילבר ביקש את העלאת גובה
התקציב ) מס %של כ)  32מיליו , $לס %של  36מיליו , $כאמור לעיל (  ,כבר אז היה בידיעת ו כי
מטה הבחירות התחייב והתבסס על תקציב ב סכו* הקרוב ל)  36מיליו , , $וזאת תו %חריגה
מסמכותו באותה עת .

.3

אי לכ , %ונוכח עובדות לכאוריות אלה  ,פניתי בכתב למר פילבר לש* קבלת תגובתו ) וכ$
ל קבלת נתוני* ומידעי* שבחזקתו (  ,בשלוש הזדמנויות שונות  :האחת  ,בשליחת פנייתי בדואר
אלקטרוני  ,באמצעות פקידה ממשרדו של המשנה למנכ " ל המפלגה  ,ואול* פקי דה זו הצהירה
כי מר פילבר סירב לאשר את ק בלת הדואר ה אלקטרוני וא! ציי $בפניה כי אי $לו עניי $בקבלת
הודעות ממנה ; השניה  ,בשליחת הפנייה בדואר רשו* לכתובת המגורי*  ,שאותה מר פילבר
מסר בעת בקשתו להתמנות כמור ש ה חתימה של מטה הבחירות – אול*  ,דבר דואר זה חזר
מהסיבה  " :מ ע $לא ידוע " ; השלישית  ,בשליחת שליח מיוחד לכתובת מגוריו הנוספת של מר
פילבר – תו %שהשליח הצהיר כי מסר ידנית את פנייתי למר פילבר א %זה האחרו $סירב
לחתו* על דבר קבלתו .
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מר פילבר העניק תגובתו ביו*  , 21.7.15ובגדרה הוא טע $כי אי $בכוונתו לתת מענה או תש ובה
עניינית לעובדות הלכאוריות שתוארו לעיל  ,הואיל ו תוכ $הפנייה התבססה על שמועות  ,ו היות
ו כבר גובשה ד עה קדומה נגדו מצד המוסד לביקורת ) בשילוב רשלנות ואי הבנת מקצוע
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ביקורת הפני* מצידי  ,וכ $תו %ציו $העובדה כי פנייתי אליו מציגה " משהו בי עיתונאי חובב
לשופט מתוס כל  ,מאשר פניה של מבקר פני מקצועי למבוקר "  .עוד ציי $מר פילבר בתגובתו
כי הטיעוני* הלכאוריי* שהועלו כנגדו ה* חסרי כ ל תשתית ראייתית ) תו %שהוא נמנע מ לית$
גירסה נגדית על א! שהיה גזבר מטה הבחירות שהחזיק ב כל המידעי* והמסמכי*
הרלוונטי* (  ,וא! טע $כי מעת שהועלו חשדו ת פלילי* כנגדו הרי שהיה עליי להעביר את
העניי $ליוע 1המשפטי לממשלה כדי שלא " אשבש חקירה ".
בסיפא של תגובתו דאג מר פילבר לזרוע " אזהרות ואיומי* " כלפיי  ,וזאת בנוסח הבא :
" ולסיו אני מ זהיר ומתריע אות כי כל מסמ שבח תי מת שיטיל דופי ביושרי  ,נאמנותי או
דר עבו דתי ושיהיה בו האשמה  ,קביעה או הטלת כת או דופי  .ככל שלא יהיה מבוסס ע " פ
כל כללי המינהל הציבורי  ,כללי הביקורת והחוק – יגרור בעקבותיו תביעת דיבה אישית
כלפי בגובה של מאות אלפי שקלי ".
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נוכח תגובתו זו של מר פילבר  ,ובטר* אתייחס לגופ $של הטענות והחשדות שהועלו בפנייתי
האמורה  ,ארצה לציי $כי תגובתו זו של מר פילבר איננה יכולה שתתקבל על הדעת  ,והיא
בבחינת " די $עצמי " של מבוקר  ,אשר מחליט על דעת עצמו שלא לית $תגובה עני ינית ולא
להמציא מידעי* לפי דרישת מבקר הפני*  ,באיצטלה של הטלת דופי ב התנהלותו וייחוס
לחובתו " דעה קדומה " או רשלנות בביצוע עבודתו .
דומה הדבר לבעל די $בערכאה שיפוטית אשר סבור כי קיימת " דעה קדומה " אצל המותב
שבפניו עניינו נידו ; $הא* אותו בעל די $יהא רשאי שלא לית $כל התייחסות עניינית להלי, %
רק משו* שהוא סבור  ,על דעת עצמו  ,כי קיימת דעה קדומה כאמור לעיל ? הא* זה יהא רשא י
לעשות " די $עצמי " ולהימנע מלהשתת! בדיו $רק מחמת העובדה כי הוא סבור באופ$
סובייקטיבי ש המותב הוא בעל " דעה קדומה " ?
פשיטא  ,שהתשובות לפלוגתאות אלה  ,נענו מכבר בשלילה נחרצת  .אכ , $מבוקר רשאי לעלות
טרוניותיו כנגד עבודת מבקר הפני*  ,ולטעו $את כל אשר על ליב ו  ,אול* זאת במקביל למת$
תשובות ענייניות לתוכ $פניית מבקר הפני* וכ $במקביל להמצאת המסמכי* והמידעי*
שהתבקשו מצד המבקר  .בשו* פני*  ,אי $להשלי* ע* מצב דברי* שבו גו! מבוקר ירשה
לעצמו שלא לשת! פעולה ע* מבקר הפני* ) ולהימנע מלהמציא לעיונו את המסמכי*
והמידעי* שנתבקש ו וא! להימנע מלית $תגובה עניינית ( בתואנה כי קיימת " דעת קדומה ".
שהרי ממה נפש ? %ככל שהמבוקר סבור כי קיימת " דעה קדומה " אצל מבקר הפני*  ,יכול הוא
לית $תגובה עניינית תו %המצאת המסמכי* והמידעי*  ,ובמקביל לעתור לבית הדי $בעניי. $
אול*  ,זאת לא עשה מר פילבר  ,אל א ביכר הוא להסתיר ולא להמציא את המידעי*
והמסמכי* שנתבקשו  ,וא! נמנע מלית $כל תגובה עניינית כלל  .תחת כל אלו  ,הוא בחר כאמור
להלי $על עבודת הביקורת וא! " לזרוע " איומי* כנגד מבקר הפני* מתו %מטרה ש זה האחרו$
יחשוש לבצע את תפקידו  .התנהגות זו פסולה היא  ,ולא הייתה מת קבלת בא! מוסד ציבורי
) תו %שהיא ג* עומדת בסתירה ישירה ל סעי!  9ל חוק הביקורת הפנימית  ,תשנ " ב) . ( 1992
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למע $הסר ספק  ,ראוי שאבאר בשלב זה  ,כי טענתו של מר פילבר ל " דעה קדומה " מצידי  ,היא
חסרת כל שחר  ,שכ $בפנייתי המקדמית אליו  ,ציינתי מפורשות כי החשדות העומדי* כנגדו
ה* לכאוריי* בלבד עד לקבלת תגובתו ו לקבלת המידעי* שברשותו ) ללא שנקבעו כל
ממצאי* (  .במידה ולא הייתי מציי $חשדות אלו ) לרבות האסמכתאות המשפטיות הנלוות
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אליה* ( במסגרת פנייתי המקדמית אליו  ,הרי שאז יכל היה הוא לטעו ) $ובצדק ( כי זכותו
למת $תגובתו בהכרח נפגמה ) שכ , $לא פורטו מלוא רכיבי הדו " ח העתידי בגדרי הפנייה
המקדימה ( .משכ , %ברור כי פנייתי המקדמית אליו תיארה את מלוא החשדות העומדי*
כנגדו  ,לש* שמר פילבר יוכל לית $תגובתו ו לית $התייחסותו לכל רכיב ורכיב העלול
פוטנציאלית להיכלל בדו " ח ה ב י קורת הסופי  .בוודאי  ,ש אי $ב עצ* אזכור * של החשדות
הלכאוריי*  ,כדי להעיד על " דעה קדומה " או " דעה נעולה " כל שהיא  ,בפרט כשמר פילבר יכל
בנקל להפרי %חשדות אלו על ידי מסירת המסמכי* והמידעי* הרלוונטי*  ,ככל שאכ $אי$
בסיס לתוכ $החשדות כדבריו .
.7

ויש לזכור  ,כי שלב הפנייה המקדמית  ,הוא מעי " $שלב חקירתי "  ,וממילא מר פילבר שכיה$
כנושא משרה וכפונקציה הנתונה לבדיקתו של מבקר הפני*  ,אינו רשאי להימנע ממסירת
המידעי* ו  /או תגובה עניינית ובמקביל לטעו $ל " דעה קדומה " ) עת שהוא עצמו מסתיר מידע (.
אי $זה כאמור נהוג  ,כי נחקר ירשה לעצמו להימנע מלמסור מידעי* לגו! החוקר  ,ולאחר מכ$
יטע $כי על הגו! החוק ר להתעל* מ $החשדות שהועלו כנגדו .
ויצוי , $כי בעניי $החובה שהייתה על מר פילבר להמציא את המידעי* ו /או המסמכי *
שנתבקשו הימנו  ,בגדרי פנייתי המקדמית  ,ראוי להפנות לפסק דינו של בית המשפט המחוזי
ב ה " פ ) מחוזי) ת "א (  35152  01  14שי גלילי  ,עו " ד נ ' מפלגת הליכוד  ,תק) מח : 1252 , ( 3 ) 2014
" ..סעי  4לחוק הביקורת הפנימית מסמי את המבקר לבדוק את תקינות פעולותיו של הגו
המבוקר  ,מבחינת שמירת החוק  ,הניהול התקי  ,טוהר המידות  ,חסכו ויעילות  .המבקר
מוסמ לבדוק את ניהול הנכסי וההתחייבויות של הגו המבוקר  ,וב כלל זה את הנהלת
החשבונות שלו  ,דרכי שמירת הרכוש  ,החזקת הכספי והשקעת  .המבקר מוסמ לבדוק
א החלטות הגו המבוקר נתקבלו על פי נוהלי תקיני  .המבקר מוסמ ג לבדוק את
תיקו הליקויי שעליה הצביע מבקר המדינה .. .המ סקנה העולה מכל האמור לעיל היא ,
שסמכויותיו של המבקר הפנימי של מפלגה ה רחבות וחלות על כל הכרו בניהול ענייניה ,
נכסיה וכספיה  ,כולל ג תקינות אופ קבלת ההחלטות המתקבלות על ידה  ,להבדיל מתוכנ .
ע וד עולה מהאמור  ,כי יש לאפשר למבקר גישה חופשית לכל המאגרי  ,המסמכי והמידע
המצוי ברשות הגו המבוקר  ,וכי על המנהלי  ,ה אורגני והעובדי של הגו המבוקר לספק
למבקר את כל המידע והמסמכי המצויי ברשות  .אלו ה " הנחות העבודה " שבבסיס חוק
הביקורת הפנימית החל  ,כאמור  ,ג על מפלגות  ,א באופ ישיר וא בדר של
היקש  . .סירוב של המשיבי למסור את המסמכי ואת המידע שהתבקשו מהווה ג הפרה
של הצהרתו המפורשת של היוע המשפטי של המשיבה בפני בית הדי  " ,כי המבקר יקבל
גישה לכל מסמ שידרוש " ולהוראתו המפורשת והחד משמעית של בית הדי  " ,כי כל מוסד
ממוסדות התנועה חייב להעמיד לעיונו של המבקר כל מסמ וכל פריט מידע הדרוש לו
למלאכת הביקורת " ) העמוד שלפני האחרו  לפסק הדי ( .במקו לקיי את הצהרת היוע
המשפטי של התנועה ובמקו למלא את הוראותיו המפורשות של בית הדי  ,נטלו המשיבי
חירות לעצמ לתת לאותה הצהרה ולאותה פסיקה פירוש מצמצ ומפוקפק  ,שהתבסס על
אדני עובדתיי רעועי  ,כפי שהוכיחה חקירתו של המצהיר מטעמ  ,מר דואק  .המסקנה
הנובעת מכל האמור לעיל היא  ,כי על המשיבי להמציא לאלתר למבקש את כל המסמכי
ואת כל המידע שביקש " .
ו ראוי  ,באותו מעמד  ,ג* ל אזכר את הלכת בית המשפט העליו ) $ב עע " מ  ) 6013 /04מדינת
ישראל ) משרד התחבורה נ ' חברת החדשות הישראלית בע "מ  .תק) על : 14 , ( 1 ) 2006
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" ח ובתו של מבקר הפני היא לקיי הלי ביקורת ראוי שכזה ולהפיק דו " ח מקצועי ;
חובת של עובדי הציבור היא לשת פעולה ע המבקר הפנימי על $מנת שיוכל להגשי את
תפקידו  .חובות אלה כול אינ נתונות לרצונ הטוב ולנדיבות לב של העושי בדבר ; אלו ה
חובות הקבועות בדי – הפרת  מלווה בסנקציות  ..חזקה על הגורמי כול כי ימלאו את
חובת "..
עוד יש לציי , $כי מר פילבר העיר  ,במסגרת תגובתו  ,ש מערכת הנהלת החשבונות של מטה
הבחירות לוותה בפיקוח חשבונאי של משרד רו " ח  .דא עקא  ,כי דווקא הדיווחי* של משרד
רו " ח זה ) אשר הועברו לועדת המנגנו $שבמז כירות המפלגה וליו " ר ועדת הביקורת ) מר
אביגדור הדר ( ה* אלו שהעלו את החשדות לכ %שמר פילבר ) כגזבר מטה הבחירות ( חרג
מהתקציב שאושר לטובתו בועדת הכספי* לעיל  .דיווחי* אלו כאמור  ,ביחד ע* דבריו של
יו " ר ועדת הביקורת במזכירות המפלגה ) אשר קיבל דיווחי* בזמ $אמת על התנה לות מטה
הבחירות (  ,ה* אלו שהעלו את החשדות לכ %כי מר פילבר נמנע מלגלות לחברי ועדת הכספי*
את העובדה ש בזמ $ש זה ביקש את העלאת התקציב  ,מטה הבחירות כבר היה מצוי בחריגה
מהתקציב המקורי שאושר לטובתו .

.8

מכא , $כי דווקא הליווי החשבונאי הוא זה שהוליד את החשדות האמורות מלכתחילה  ,ואי$
זה ברור הכיצד מר פילבר נאחז באותו ליווי כ אמתלה להימנע מלית $תגובה עניינית ולהימנע
ממסירת מידעי* ומסמכי* .
בכל מקרה  ,החשדות הלכאוריי* שתוארו בפנייתי המקדימה  ,לא היו חסרי כל בסיס  ,עת
שה* נגזרו מהדו " חות החשבונאיי* שהוצאו ממטה הבחירות עצמו  .ועל כ , $לא היה רשאי מר
פילבר להרשות לעצמו להימנע מלית $תגובה נגדית או להימנע מלית $התייחסות לחשדות
אלו  ,תו %הטענה כי לחשדות האמורי* אי $כל בסיס  .קל וחומר  ,כשמר פילבר עצמו היה
הגזבר של מטה הבחירות וכל המידעי* הרלוונטי* מצויי* בחזקתו ובידיעתו .

.9

ו אגבית רא וי  ,בהקשר זה  ,להשאיל בהיקש מהדי $האזרחי  :כי מקו* שכלל המסמכי*
והמידעי* מצויי* בחזקתו של מר פילבר ) מעצ* כהונתו כגזבר מטה הבחירות (  ,הרי שמנוע
הוא כיו* מלטעו $כי אי $באפשרותו להתייחס לחשדות שהופנו כנגדו באות* דברי*  ,ודי
בעצ* מארג ראייתי ראשוני ) בדמות הדו " חות החשבונאיי* שהוצאו ממטה הבחירות עצמו ( ,
כדי להעביר את " נטל התגובה " על כתפי ו  .זאת כאמור ב ע "א  6205 /98מייקל סקוט אונגר נ '
דניאל עופר  ,פ " ד נה ) : ( 2001 ) , 82 , 71 ( 5
"  ..הלכה שמכבר היא שמקו שבו מוטל על תובע להוכיח עובדה המצויה בידיעתו הייחודית
של הנתבע  ,לא תידרש מ  התובע  ,בשלב הראשו  ,אלא כמות הוכחה קטנה עד שהנטל
להוסי ולהביא ראיות יוטל על שכמו של הנתבע " ..
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זאת ועוד  ,ספק בעיני א* מבוקר אשר מחליט שלא לשת! פעו לה כליל ע* מבקר הפני*  ,רשאי
לעלות טענות כנגד אופ $ביצוע עבודת הביקורת – ואפנה בהיקש ובאנלוגיה ל דבריו של כבוד
השופט ) בדימוס ( מישאל חשי $ב ב ג " צ  ) 266 /05פילנט יוס! ואח ' נ ' אל " מ דני עפרוני ) סג$
הפרקליט הצבאי ואח '  ,פ "ד נט ) : 707 , ( 4
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" ..מי שכופר בסמכותו של הטריבונל אשר לפניו מובא הוא לדי  ,ומוסי ומסרב לשת עימו
פעולה  ,נוטל על עצמו סיכו כי יורשע בדינו ג באי שי תו פעולה מצידו  .אד אי זה ראוי
כי יות לו ליהנות משני עולמות  :ג שלא לשת פעולה וג לטעו לאחר מכ טענות
פרוצדורליות אלו ואחרות " .
ועוד אפנה בהיקש לדבריו של בית המשפט העליו ) $ב ע " א  ) 3128 /07השא* סייד ואח ' נ '
המכללה האקדמית הערבית לחינו %בישראל חיפה ואח ' ,תק) על : 3344 , ( 4 ) 2009
" המערערי עשו די לעצמ ולא הגיעו לשימוע השני לפני חבר הנאמני  .אי לקבל את
טענת של המערערי לפיה די היה במכתב ששלחו לחבר הנאמני בו ה פירטו את
הנימוקי בגינ ה סבורי כי חבר הנאמני אינו מוסמ לערו לה שימוע  ,שכ בכדי
להיעדר מ הש ימוע היה עליה לבקש צו מניעה  ...המערערי בחרו לנקוט בסעד עצמי שלא
עמד לרשות לפי די ובכ כשלו באופ שהשמיט את הקרקע מתחת לתובענת בשל אי
מיצוי הליכי  ...ער אני  $כחברי  $ג לכ שהמדובר היה בשימוע לפני חבר נאמני  ,שבו
פועלי חברי אשר השתתפו בהליכי הדחה קודמ י  .ואול  ,על פי כל ההשתלשלות
שקדמה  ,היה על המערערי לבוא לשימוע  ,ולשמור את טענותיה  ,ככל שיהיו עדיי  ,לעת
אחרת " .
ובהקשר זה  ,אטעי* ג* כי משמר פילבר סירב להמציא את המידעי* והמסמכי* שנתבקשו
הימנו  ,תו %סירובו לית $התייחסות עניינית ל סכומי* ולחשדות שצוינו בפנייתי המקדמית
) סכומי* ועובדות המצויי* בידיעתו מתוק! כהונתו כגזבר מטה הבחירות (  ,הרי שבכ %יש ג*
לראותו כמוותר ע ל זכותו לית $תגובה בטר* הוצאת דו " ח ביקורת זה  ,בהתא* לרציונאליי*
שנקבעו ב די $האזרחי  ,לאמור :
" כאשר הרשות המנהלית מאפשרת זכות טיעו א הצד הטוע לא ממ מש את זכותו במועד
הנכו  $לא נפגמי עקרונות הצדק ויש לראות זאת כויתור על זכות הטיעו " ) ע " א 104 /62
לנגלייב נ  .מלמד  ,פ "ד טז )  ; ( 1875 ( 3דב " ע  231  3 / 98יש ראל גלבוע נ ' מדינת ישראל  ,ארצי
לב ) ; ( 139 ( 2
" חבר בתאגיד אינו יכול שלא למצות את זכויותיו הדיוניות בפני מוס דות התאגיד  ..ואח " כ
לטעו כי נשללו זכויותיו הדיוניות והמהותיות שלא כדי  .משוויתרו המבקשי  /התובעי על
זכות להופיע באסיפה ולהעלות את טיעוניה בפני המשתתפי באסיפה  ,אי מקו לאשר
לה כעת לטעו כנגד ההחלטה שהתקבלה בבית המשפט  ) " .בש " א ) מחוזי) חיפה ( ) 15538 /06
השא* סייד ואח ' נ ' המכללה הערבית לחינו %בישראל ואח '  ,תק) מח ; ( 11576 , ( 1 ) 2007
" כאשר הטוע מעצמו נמנע מהבאת ראיה ומהשמעת טענה  ,והוא מניח לדברי להתגבש
כדר שהוצגו על ידי הצד שכנגד  ,אי לדבר כלל על הזדמנות שלא ניתנה  ,כלשו החוק ,
ואפילו לא על הזדמנות שלא היתה  ,אלא על ' הזדמנות שהוחמצה '  ) " .ע " א  785 /82גרסטל נ '
מבנה כפה חפ 1בע "מ  ,פ " ד לו )  , 292 ( 3בעמ ' . ( 298
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א* כ , $ברי כי התואנות שעל בסיס $החליט מר פילבר שלא לית $התייחסות עניינית ולהימנ ע
מלמסור מידעי* ומסמכי*  ,לאו תואנות ה , $ואי $ב תוכנ $כדי להצדיק התנהלותו זו  .בר* ,
ב מקרה דנ , $מר פילבר עוד הגדיל עת שהוסי! את איומיו כלפי העומד בראשות המוסד
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לביקורת ) כפי שצוטט לעיל ( .ודוק  ,הימנעות מלית $התייחסות עניינית תו %השתת איומי*
כלפי מבקר פני* ) כדי להרתיעו מלבצע מלאכתו (  ,ה* מעשי* שלא יעשו .
העיר על כ %בית המשפט הגבוה לצדק ב בג "  ) 5559 /11 1משה ברגמ $נ ' שר התעשיה המסחר
והתעסוקה ואח '  .תק) על : 5182 , ( 3 ) 2011
" ..מנהג חדש בא למדינה  $תקיפה אישית של עובד ציבור במטרה להניאו ולהרתיעו ממילוי
תפקידו  $תו " פשפוש " בעברו  ,הדלפת תכתובות דוא " ל פנימיות ממשרדו  ..וא הפעלת
חוקרי פרטיי  ..לטעמי  ,שומה על בית המשפט לצאת חוצ נגד התופעה של הכפשת עובדי
ציבור והטלת מורא עליה במסווה של חשיפת שחיתות ולוחמה למע טוהר המידות ) השוו
בג " צ  6259/10העמותה לקידו דר אחרת נ ' שר האוצר ) לא פורס  , ( 13.12.2010 ,בפסקה 8
לפסק דינו של השופט גרוניס (" .
וא! אני בעצמי כבר ציינתי בעבר  ,ב גדרי דו " ח ביקורת "ממצאי דו " ח ביקורת על תלונה " ,
מיו*  , 25.11.13את הדברי* הבאי* :
" ...אי זה מקובל כי אד המתבקש למסור תגובתו לפניית המבקר  ,ינקוט באיומי כלפיו
לש ניסיו לסיכול עבודת הביקורת  ,ועוד בהוספת השמצות בעלמא שכל תכלית היא
לנסות ולה ניא את המבקר מלבצע תפקידו  .. .לא ברור  ,אפוא  ,מהיכ נשאבה התעוזה של חבר
מפלגה לנקוט בלשו של איומי כנגד גו חוקר במפלגה  ,וזאת רק משו שזה האחרו מבצע
מלאכתו כדי  .דומה  ,כי במפלגה השתרשו נורמות בלתי ראויות שהעניקו תחושה לגופי
המבוקרי לסבור כי במפלגה עצמה " א י די ואי דיי " ) ספר שופטי  ,פרק י " ז  ,פסוק ו ' ( ,
וכל חבר יוכל לאיי על הגופי הרגולטורי ולהניא מלבצע עבודת ) רק משו היותו בעל
מעמד מיוחס ( .נ ורמות אלה כאמור  ,יש למגר מ השורש  ,ואסור למפלגה לאפשר לכל חבר
) יהא מעמדו אשר יהא ( לנקוט באיומי כנגד כל גו במפ לגה רק משו שזה האחרו מבצע
את תפקידו  ,קל וחומר כשמדובר על גו מפקח שכל תפקידו הוא לעמוד על משמר כללי
"המינהל התקי "  .ככל שלאותו חבר קיימת הסתייגות מעבודת אותו מוסד או אג במפלגה ,
יוכל הלה לנקוט בכל האמצעי המשפטי שהדי מעמיד לרשותו  ,לרבות פנייה לבית הדי
העליו של המפלגה  ,או א לנקוט במחאה ציבורית  ,אול  ,בשו פני  ,אי לאפשר לחבר
מבוקר לנסות ולסכל את עבודת המבקר בדר של איומי כלפיו  ,באשר  " :כל איו על עובד
ציבור  ,רק בשל היותו כ  ,מהווה מעשה חמור  ,העלול לערער את רצונו החופשי בביצוע
תפקידו  ,ובכ לערער את יסודות המשטר הדמוקרטי עליו מושתתת מדינה מתוקנת
ומערבית  ,כמדינת ישראל ) ".ת .פ  ) .חיפה (  194510909מדינת ישראל נ ' האני אבו רוקו
] אתר נבו [( .ויוער  ,כי לכל האמור לעיל משנה תוק  ,שעה שמדובר על איו כלפי מבקר
פני  ,שתפקידו לעמוד בחזית "טוהר המידות "  ,באשר אילו יתאפשר לגופי מבוקרי
לפנות כלפי המבקר בלשו של איומי נוכח ביצוע מלאכתו  ,הרי שבכ יפגעו ה ביכולת
תפקודו ובעצמאותו של המבקר  ,וכבר נפסק בע " ע  $ 21460412איגוד מבקרי הרשויות
המקומיות בישראל נ ' אליהו הרציג  .תק $אר )  , 963 , ( 2כי  " :כל פגיעה בעצמאותו ) שג היא
יחסית בלבד ( של המבקר הפנימי  ,עלולה לסכל את עבודת הביקורת הפנימית ועלולה להביא
להשחתת המיד ות ולכ שהסדרי לא יהיו תקיני " " .
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על כל פני*  ,חר! איומיו של מר פילבר  ,אבצע את דו " ח הביקורת האמור  ,וכבר בפתחו אציי: $
כי מש מר פילבר נמנע ביודעי $מלית $גירסא פוזיטי בית ומפורטת מצידו ) תו %שהוא ג* נמנע
מלמסור מסמכי* ומידעי* (  ,אי $לי כל אלטרנטיבה אחרת מלבד קביעת ממצאי* עובדתיי*
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לכאוריי* בדו " ח ביקורת זה  ,על בסיס המידע המצוי בפניי  .ובכלל זה  ,עומד י* בפניי שלושה
דו " חות חש בונאיי* שנמסרו לעיוני מא ת יו " ר ועדת הביקורת  ,ושחלק* ה וצגו ב פני ועדת
המנגנו $שבמזכירות המפלגה  ,וכ $שני פרוטוקולי* של ישיבות ועדת הכספי* .
לפי מסמכי* אלו  ,עולי* הנתוני* הבאי* :
א.

ביו*  8לפברואר  , 2015אישרה ועדת הכספי* של מזכירות המפלגה ) הגו! בעל
הסמכות הייחודית לאישור התקציב (  ,תקציב בס %של  , 32,000,000לטוב ת מטה
הבחירות .

ב.

כבר ביו*  3למר , 2015 1מטה הבחירות החליט לעבוד על בסיס תקציב של 35,999,432
 ) ,לפי דו " ח החשבונאי שהובא מצד יו " ר ועדת הביקורת (  ,וזאת בחריגה מובהקת מ$
התקציב שאושר כאמור באותה עת .

ג.

ביו*  10למר , 2015 1התכנסה ועדת הכספי*  ,ונענתה לבקשת ו של מר פילבר לעלות
את גובה התקציב לס %של  ) , 36,000,000ע* אפשרות להגדלה נוספת של 1,200,000
 ,בכפו! לאישורו של יו " ר המזכירות (  .לפי פרוטוקול ישיבת ועדת הכספי*  ,עולה
ש לא נעשה כל גילוי לחברי ועדת הכספי* בדבר העובדה כי בעת הבקשה להגדלת
התקציב ) מטה הבחירות כבר ביצע את החריגה הכספית מהיק! התקציב הקוד*
שאושר לטובתו .

ד.

לבסו!  ,התברר ) לאחר הבחירות לכנסת ה)  , ( 20לפי דו " ח חשבונאי מ יו*  26לאפריל
 , 2015כי היק! התקציב שמטה הבחירות הוציא ו  /או התחייב להוציא  ,עמד על ס %ש ל
 ) 3 45,500,000בחריגה שבי , 9,500,000 $לבי , 8,300,000 $מהתקציב הסופי
שאושר בועדת הכספי* (.

ה.

בישיבת ועדת המנגנו $שאירעה לאחר מכ , $הופיע רו " ח אבי יהודיו! ) רו " ח המלווה ( ,
ו זה לא יכל לספק כל תשובה מדוע התבצעה החריגה הכה בוטה מהתקציב שאושר
לטובת מטה הבחירות  ,מלבד הטענה כי לא הוא זה ש היה אחראי על בדיקת ההוצאות
בפועל אל מול התקציב שאושר  ,אלא זה מר פילבר שכיה $כגזבר והוא זה אשר קיבל
את ההחלטה לחרוג מ $התקציב האמור .
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מנתוני* אלו ) אשר ג* אומתו בישיבת ועדת הכספי* מיו*  , ( 23.7.15עולה באופ $לכאורי כי
מר פילבר ) בכהונתו כגזבר מטה הבחירות (  ,הורה על ב יצוע החריגה מהתק ציב שאושר לטובת
מטה הבחירות כאמור לעיל  ,וכ $ג* עולה לכאורית כי מר פילבר נמנע מלגלות לחברי ועדת
הכספי* כי בוצעה חריגה קודמת עוד בטר* נידונה בקשתו להגדלת התקציב כאמור לעיל .
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ואסייג  :לאחר כתיבת טיוטת דו " ח ביקורת זה ומסירתו לעיונו של מר פילבר  ,זה נת $תגוב ה
נוספת ובה טע $כי הוא איננו חוזר בו מ $הע קרונות שצוינו בתגובתו הראשונית בקשר
להתנהלותי ולדרכי עריכת ביקורת י  ,א %מנגד  ,הבהיר  ,במסגרת תגובתו הנוספת  ,כי כלל
המסמכי* של מטה הבחירות הועברו ל " מצודת זאב "  ,ו כ $עוד הבהיר ) מבלי להתייחס לגופ$
של הטענות ( כי שני רכיבי הוצאות שהוצאו על ידי מטה הבחירות  ,הוצאו ללא " שליטתו "
) חר! היותו גזבר מטה הבחירות ( :הוצא ות האוטובוסי* להפגנה בכיכר רבי $וה ה וצאות
לסניפי* שאו שרו ישירות על ידי חברי המזכירות ואשר ניו תחת פיקוחו של מר חיי* ביבס .

רח וב בן גוריון  , 33הרצליה ; טל  ; 052-2905663 .פקס  ; 153-522905663דוא " ל Shaigalily@hotmail.com :
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מכל מקו*  ,ו א! לאחר קבלת תגובתו הנוספת של מר פילבר  ,אציי : $כי הואיל ומר פילבר מיא$
מלספק כל נתוני* אחרי* מאלו שתוארו לעיל ) זולת הערות יו ה נקודתיות לעיל שאינ$
מעניקות כל הסבר ענייני לעובדות הרלוונטיות (  ,הרי ש זה לא ה תיר בפניי  ,כל אלטרנטיבה
אחרת מלבד להסתמ %על תוכנ* ומהימנות* .
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אי לכ  , %ו לאור כל ה נתו ני* שתוארו לעיל  ,א סיק בזאת כי מעצ* כ %ש מר פילבר נמנע מלגלות
נתו $מהותי ) על דבר כ %שמטה הבחירות כבר התחיי ב לסכו* הגבוה מס %התקציב הקוד* (
בעת הגשת בקשתו להגד לת ה תקציב בפני חברי ועדת הכספי* שבמזכירות או בפני מנכ " ל
המפלגה ו  /או בפני יו " ר המזכירות  ,הרי שמר פילבר ביצע לכאורה עבירה בדמות של קבלת
דבר במרמה כאמור ב סעי!  415לחוק העונשי , $תשל " ז)  . 1977באשר  ,הסתרת העובדה
האמורה מציד ו של מר פילבר  ,היה בה כדי ל הביא ל קבלת ה אישור מ טע* חברי ועדת הכספי*
להגדלת התקציב האמור ) עת שאילו חברי* אלו היו יודעי* על דבר החריגה האמורה בעת
הגשת בקשתו של מר פילבר  ,יתכ $כי לא היו מאשרי* את הגדלת התקציב או למצער היו
מציבי* תנאי* כאלו או אחרי* בקשר להגדלה האמורה (.
ולעניי $תחולת סעי!  415לחוק העונשי , $תשל " ז)  , 1977על עצ* ההסתרה ואי הגילוי של מידע
מהותי בעת הגשת בקשת ו של מר פילבר  ,אפנה לאמור בת  .פ  1976 /97 .מדינת ישראל נ ' מיכאל
מילר ] אתר נבו [ :
" סעי  415לחוק העונשי  ,תשל " ז  $1977קובע לאמור " :המקבל דבר במרמה  ,דינו  $מאסר
שלוש שני  ,וא נעברה העבירה בנסיבות מחמירות  ,דינו  $מאסר חמש שני " ; " מרמה "$
מוגדרת בסעי  414לחוק העונשי  " :טענת עובדה בעני שבע בר  ,בהווה או בעתיד  ,הנטענת
בכתב  ,בעל פה או בהתנהגות  ,ואשר הטוע אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמי שהיא
אמת "" .לרמות "  $מוגדר בסעי  414לחוק  " :להביא אד במרמה לידי מעשה או
מחדל " .. .עבירה של קבלת דבר במרמה איננה מחייבת קבלת טובת הנאה חומרית דווקא  :די
בכ שהנ אש השיג מהמרומה יתרו כלשהו  .כמו כ אי צור להוכיח שנגר למרומה נזק
חומרי  :די בהפסד למרומה המתבטא בכ שהיתה פגיעה בחופש שיקול הדעת וההכרעה
שלו  ,כתוצאה מ המרמה  ,שכ עבירה זו באה להג על חופש הרצו  ,חופש הפעולה וחופש
הבחירה של המרומה ) ע" פ  817/76דנינו נ ' מדינת ישראל  ,פ" ד לא )  .( 648 , 645 ( 3בע " פ
 752/90ברזל נ ' מדינת ישראל  ,פ "ד מו )  , 539 ( 2בעמ '  , 564אמר בית המשפט" :שא היו

נפרשות בפני המרומה כל העובדות לאשור ,אפשר שהיה פועל או שחייב היה לפעול
באותו עניי ,במסגרת סמכותו ,אחרת מכפי שפעל .סיכו זה ביקש המרמה מטעמ יו
שלו להסיר מעצמו  ,ומשהשיג מבוקשו  ,זכה בכ בטובת הנאה ממעשה המירמה .
מלי אחרות על ידי ' הנחת דעת ' קנה המרמה לעצמו שקט נפשי מפני הסיכו כי יעמוד בפני
החלטה שלטונית שונה  ,ממנה ביקש לחמוק על ידי המירמה " .על דברי אלה חזר בית
המשפט העליו בע " פ  8573/96הנ " ל בענ יי מרקדו  ,בעמ '  .. . 539העבירה של קבלת דבר
במרמה כוללת את המרכיב של "מרמה" ..המרמה יכולה להתבטא בהעלמה זדונית של
עובדה מהותית  ,או במצג חיובי שאיננו אמת ) י  .קדמי הנ " ל בעמ '  , 409והאסמכתאות
ש ( "..

ראה ג* האמור מצד בית המשפט העליו $ב ע " פ  ) 5734 /91מדינת ישראל נ ' לאומי ושות ' בנק
להשקעות  ,פ " ד מט ) : 4 , ( 2
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" ..סעי  415לחוק העונשי קובע " :המקבל דבר במרמה  $דינו מאסר שלוש שני  ,וא
נעברה העבירה בנסיבות מחמירות  ,דינו  $מאסר חמש שני " .סעי  414מגדיר ' מרמה '
בצורה הבאה " :מרמה  $טענת עובדה בעני שבעבר  ,בהווה או בעתיד  ,הנטע נת בכתב  ,בעל$
פה או בהתנהגות  ,ואשר הטוע אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמי שהיא אמת ;
ו "לרמות "  $להביא אד במרמה לידי מעשה או מחדל "' .במרמה ' כמשמעותה בסעי , 415
היא יסוד עובדתי ויסוד נפשי  .במישור היסוד העובדתי מבטא המונח את הדרישה להצגת
מצג כוזב ואת דרישת ה סיבתיות בי המצג להתרחשות המזיקה בדמות " קבלת דבר " ) ע " פ
 331/87סלמה נ ' מדינת ישראל  ,פ " ד מב )  298 ( 2בעמ '  .( 306מצג זה יכול שיתייחס א
לכוונה עתידית ו " יכול שיתקיי ג על ידי שתיקה /העלמה של עובדות ,אשר על פי
הנסיבות מתבקש גילויי" ...
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זאת ועוד  ,הסתרת ו של מר פילבר את ה עובדה ה כה מהותית ) בדבר התחייבויות מטה
הבחירות בסכו* הגבוה מס %התקציב שאושר לטובתו ( מפני כל הגופי* הרגולטורי* במפלגה
) חברי המזכירות  ,יו " ר המזכירות ומנכ " ל המפלג ה (  ,בעת הגשת בקשתו בפני חברי ועדת
הכספי* כאמור לעיל  ,יש בה ג* כדי להביא לכאורה את מעשי ו לכדי עבירה פלילית נוספת
בדמות " הפרת אמוני* של נושא משרה בתאגיד "  ,וזאת כ פי הנפסק ב ת .פ  1976 /97 .מדינת
ישראל נ ' מיכאל מילר ] אתר נבו [ :
" ..ס עי  425לחוק העונשי  ,התשל " ז  $1977קובע  ,כדלקמ " :מנהל  ,מנהל עסקי או עובד
אחר של תאגיד  ,או כונס נכסי  ,מפרק עסקי  ,מפר ק עסקי זמני  ,מנהל נכסי או מנהל
מיוחד של תאגיד  ,אשר נהג אגב מילוי תפקידו במרמה או בהפרת אמוני הפוגעת בתאגיד ,
דינו  $מאסר שלוש שני " .. .לעניי מהותה של " הפרת אמוני " אמר המשנה לנשיא כבוד
השופט אלו בע " פ  121/88מדינת ישראל נ  .דרוויש ואח ' ,פ "ד מה )  , ( 2בעמ '  , 692כי היא
כוללת  " :פגיעה באמו שרוחשי חברי הקופה לטוהר השיקולי ולכנות המניעי
המדריכי את פעולות נציגיה  .ערעור האמו שרוחשי חברי הקופה להנהלתה פוגע
במעמדה של הקופה בעיני חבריה  ,ומתו כ נפגעת ג הקופה עצמה" .דיווח כוזב

לממוני או לעובדי אחרי ,או העל מת עובדות חשובות מה ,נחשבי א

ה

כ " הפרת אמוני " ) ראה  :ע" פ  415/86שלמה כה נ  .מדינת ישראל  ,תקדי עליו ; ע" פ
 491/79שאבו נעי נ  .מדינת ישראל  ,פ" ד לד )  ; 720 ( 3ע" פ )ת " א ( מדינת ישראל נ  .עקיבא
פרסמ  ,פ"מ תשמ " ב )  , 98 (2בעמ '  ; 110ע" פ  296/65פז נ  .מדינת ישראל  ,פ" ד כ ) ; 172 (3
עש " מ  4123/95אור נ  .מדינת ישראל  ,פ" ד מט )  .( 184 ( 5כמו כ נפסק כי רישו כוזב במסמכי
תאגיד מהווה " הפרת אמוני " ) ע " פ  645/81פני נ  .מדינת ישראל  ,פ" ד לו )  , 67 ( 3בעמ ' .( 69
כאשר מדובר בנושא משרה בתאגיד  ,מגבש סעי  ) 254א ()  ( 4לחוק החברות  ,תשנ " ט $1999
את הכלל  ,על פיו מחוייב נושא המשרה לגלות לחברה כל ידיעה וכל מסמ שהגיעו

לידיעתו בתוק מעמדו בחברה ..אשר ל" פגיעה בתאגיד " הנדרשת לפי סעי  425לחוק
העונשי  ,הלכה פסוקה היא כי זו איננה צריכה להיות כלכלית או כספית דווקא ,אלא
שהיא יכולה להתבטא ב " שלילת עובדות מחברי התאגיד  ,בהצגת עובדות המעוותות את

המצב הנכו של התאגיד  ,ובערעור תדמיתו של התאגיד ומידת הרצינות שהציבור רוחש לו "
) ע " פ  281/82אהרו אבו חצירא נ  .מדינת ישראל  ,פ" ד לז )  , 673 ( 3בעמ '  ; 714ע" פ 839/78
מדינת ישראל נ .אבני ,פ"ד לג)  ,821 (3בעמ' ..(832בענייננו :הנאש עבר עבי רה של

מרמה והפרת אמוני בתאגיד ,שהתבטאה בהעלמת עובדות מהותיות ביותר,
ומסמכי חשובי ביותר  ,מדירקטוריו החברה ומגופי הביקורת הפנימיי
והחיצוניי שלה " ..
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יתרה מזאת ובמנותק מ $האמור לעיל  ,ג* עצ* חריגתו של מר פילבר מתקציב הבחירות
שהוקצה לטובת ו מצד הגו! המו סמ %במפלגה ) ועדת הכספי* שבמזכירות המפלגה (  ,היא
לכשעצמה מהווה הפרה בוטה של נושא משרה בתאגיד את הוראות הגו! המוסמ , %המהווה
ג* את הדירקטוריו $של המפלגה ) מזכירות המפלגה (  ,וזאת באופ $שיש בו להביא לכדי חיוב ו
האישי בס %החריגה שנוצרה מעצ* הפרת האמוני* האמורה ) כ אמ ור בדברי בית המשפט
הגבוה לצדק ) ב בג " צ  ) 1065 /89יעקב גולני ו)  2אח ' נ ' מר דב שיש ו)  8אח '  .פ " ד מה ) : 441 , ( 1
" ..חלה על המנהל ג חובת האמו )  ( LOYALETYשעניינה בדרישה שהמנהל יפעל א ורק
לטובת קידו ענייני החברה ולא לש קידו ענייניו הוא או ענייני אחרי הזרי לטובת
החברה  .הע י קרו של חובת האמו המוטלת על מנהל בחברה נזכר בפסיקה הישראלית עוד
בראשית ימיה וכה אמר בהקשר זה השופט חשי  " :מנהלי החברה משמשי שלוחי החברה
ועושי דברה  .במידה מסויימת ה נאמני החברה  ,וכמנהלי עליה לכוו את מעשיה
לטובת החברה  ,ורק לטובתה  .שו אינטרס אחר  ,אישי  ,צדדי  ,אסור לו כי ישפיע עליה ,
ויסיר את ליב מאחרי החברה וטובתה ") .המ '  100/52חברה ירושלמית לתעשיה בע "מ נ '
אגיו ,פ "ד ו  ..( 889 ). ,887כ אמרנו בעבר " :הא זכאית החברה לקבל מהמנהל את

הכספי שהיא הוציאה כתוצאה צפויה מהפרת חובתו של המנהל? התשובה על כ
היא בחיוב...המנהל חייב להעמיד לרשות החברה כל אות הכספי שהיא הפסידה
כתוצאה צפויה מהפרת חובתו כלפיה  ...המנהל...מביא לידי כ שיושבו לה )לחברה 
ד.ל  (.כספי שהוציאה בגי הפרת חובת האמו שלו כלפיה ) ."...ע" א 818 ; 585/82

 817/79 ,הנ " ל ,בע '  . 281וראה ג ע " א  67/77קרסו ואח ' נ' קרסו ואח ' ,פ " ד לא ) 236
)  ..(3אמור מעתה ,שמנהל נושא באחריות כלפי החברה ,שהשלכותיה ,במקרה של
כשלו והפרת החובה  ,תתבטאנה ג בפגיעה בכיסו הפרטי  .מוב  ,כי המודעות של
המנהל לכ שבשל פעילותו הכושלת בחברה הוא עלול לשאת בתוצאות באופ פרטי  ,יש ב ה
כדי להביא לכלל הקפדה על ניהול תקי וזהיר ודבקות במשימה לשרת את החברה באחריות
ובנאמנות ..כבר ציינתי לעיל  ,שא מתקיימת תשתית עובדתית  ,המצביעה על הוצאה

שאי לה כיסוי בפריט חשבו שאושר בתקציב הזה בלתי חוקית ,וראוי לו לממונה ,
שיעשה שימוש בסמכותו ויחייב את האחר אי לתשלו הבלתי חוקי להשיב לקופה
הציבורית מכספ  ,הסכו שנגרע ממנה "..
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אשר על כ , $ונוכח המוטע* לעיל  ,הנני לקבוע באופ $לכאורי כי מר פילבר נמנע מלגלות לחברי
ועדת הכספי* שבמזכירות המפלגה  ,ולגופי* רגולאטורי* אחרי*  ,כי חרג הוא מ $התקציב
הראשוני שהוקצה לרשות ו  ,וזאת בעת הגשת בקשתו להגדלת גובה התקציב האמור  .בכ %פגע
מר פילבר בחופש שיקול הדעת של חברי ועדת הכספי* לעיל וא! זכה לקבלת מבוקשו  ,תו%
ביצועה של עבירה פלילית בדמות " קבלת דבר במרמה " וכ $תו %ביצועה של עבירה מסוג
" הפרת אמוני* של נושא משרה בתאגיד ".
כמו כ , $מר פילבר  ,בהיותו גזבר מטה הבחירות ונושא משרה במפלגה )תאגיד ( כאמור לעיל ,
הביא בפועל לחריגה דרקונית מהתקציב הסופ י שהוקצה לטובתו  ,וזאת ללא כל סמכות
חוקית ותו %הפרה בוטה של החלטת ועדת הכספי* ) שסמכותה לקביעת התקצי ב עוגנה בפסק
דינו של בית הדי $הפנימי של המפ לגה כפי שתו אר בהרחבה לעיל (.
בכ , %הכניס מר פילבר את המפלגה לגרעו $כספי ) מקו* שגרעו $זה  ,ככל הנראה  ,היה נמנע
אילו מר פילבר היה פועל כמצוות החלטת ועדת הכספי* ( וכ $ביצע הוא לכאורה עבירה
פלילית בדמות של " הפ רת אמוני* של נושא משרה בתאגיד " .כמו כ , $מעשיו של מר פי לבר
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לעיל  ,ג* בא י* בגדר המ קרי* שהוכרו בבית המשפט הגבוה לצדק  ,ככאלו המחייבי* לנקוט
בהליכי* משפטיי* להשב ת הכספי* שהוצאו תו %החריגה האמורה ו לקבלת שיפוי בגי$
הנזקי* שהוסבו למפלגה כתוצאה מהתנהלותו של זה האחרו. $
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יש לזכור  ,בטר* נעילה  ,כי כספי המפלגה  ,אי נ* כספי* " בבעלותו של גו! פרטי "  ,אלא כספי
ציבו ר ה*  ,הנגזרי* מתהליכי מימו $המפלגות  ,ואי $גור* כל שהוא במפלגה רשאי לעשות
בכספי* אלו כרצונו או כבתו %שלו  ,כאמור ב דבריו של בית המשפט העליו ) $ב ע "א 8414 /08
אריה טל נ ' אברה* פריד  ,תק) על : ( 2008 ) 1009 , 1001 , ( 4 ) 2008
"המפלגה אינה יכולה לעשות בכספי מימו הבחירות כבתו שלה  ,בחינת עושה סחורה
בפרתו של חברו  ,אלא בגדרי הדי  ,הדי הכללי וחוקתה שלה  .אי המדובר בפעולה בכספו
הפרטי של אד  ,שככלל הוא עושה בו כבתו שלו  ,אלא בכספי ציבור בדרגה המובהקת
ביותר  ,כספי משל המיסי שנועדו למימוש של תהליכי דמוקרטיי " .
א! במידה ואכ $הוצאו כספי* על ידי גורמי* שוני*  ,ללא " שליטתו " של מר פילבר ) כפי
טענתו (  ,עדיי $אי $הדבר מסביר את החריגה הכה דרקונית מהתקציב ) ג* בהתעלמות
מהסכומי* שלגביה* טע $מר פילבר שה* הוצאו ללא " שליטתו "(  ,וממילא טענה מסוג זו
) בדבר הוצאת כספי* שלא ב " שליטתו "( לא תישמע ממי שכיה $כגזבר מטה הבחירות  ,אשר
מעצ* תפקידו נדרש לוודא כי " כספי ציבור " אלו ) לא יוצאו ללא אישורו המפורש .
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לפיכ %ונוכח המוטע* לעיל  ,אמלי 1בזאת על נקיטת הליכי* כנגד מר פילבר לצור %השבת
כספי החריגה  ,מכיסו הפ רטי  ,כמצוות פסיקתו של בית המשפט הגבוה לצדק ) שצוטטה לעיל ( ,
וכ $אמלי 1על קביעת נוהל עבודה אשר יכפי! כל הוצאה כספית עתידית ) במסגרת מערכת
הבחירות לכנסת ה)  , ( 21לאישורה האפריורי של ועדת הכספי*  ,תו %קביעת מנגנוני*
וסנקציות אישיות בגי $כל סטייה מ הסדרי הנוהל האמור .
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אשר על כ : $אלה ה , $אפוא  ,מסקנותיי והמלצותיי  .לפיכ , %אבקש %להודיעני הא* בכוונת%
ליישמ ) $כפי הנדרש בדי $הנורמטיבי (.
לעניי $חובת %לקיי* דיו $ולשקו ל את יישו* מסקנותיי  ,אפנה לאמור ב ת " 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 למשפט הציבור בלבד אינה מספקת כדי להבטיח את אפקטיביות
הביקורת וכדי לוודא כי ליקויי שנמצאו יתוקנו  .כ  ,למשל  ,בבג " צ  766/87הנ " ל מציי בית
המש פט 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 הכנס ת יהפכו ל " אות מתה " .אסור
שהביקורת תמות מות נשיקה עקב חוסר היכולת לוודא את יישומה " ) ש  ,עמ '  . .( 86ג בתי
המשפט נתנו יד להבטיח את אפקטיביות הדו " חות ויישו ההמלצות  .בתי המשפט חזרו
וציינו בפסקי די רבי כי על הגופי המבוקרי לפעול לייש המלצות המבקר וא לא
יע שו כ ללא נימוק ראוי ייחשב הדבר כהתנהגות בלתי סבירה המצדיקה התערבות
שיפוטית  .. .ויובהר  :ג א המלצות מבקר המדינה אינ מחייבות במישרי את הרשות לנהוג
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על $פיה  ,הרי שה משפיעות על האופ שבו עליה להפעיל את שיקול דעתה  .א הגו
המבוקר אינו מייש את ההמלצות  ,רוב ע ליו נטל לנמק את החלטתו בנימוקי בעלי משקל
) השוו  :בג "  766/87צוקר 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 "  935/89גנור נ ' היוע המשפטי
לממשלה  ,פ" ד מד )  .. 1990 ) 521520 , 485 ( 2בהתא לא היססו בתי משפט במסגרת עתירות
לבי ת המשפט הגבוה לצדק להעביר תחת שבט ביקורת את פעולות רשויות המינהל ביישו
המלצות המבקר  .כ ג בבג " צ  9223 /10התייחס בית המשפט 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 חו ק המבקר בעניי יישו
ההמלצות  ,עשויה להיחשב כהתנהלות בלתי סבירה במישור המינהלי מחד ולהקי עילת
תביעה בנזיקי למי שנפגע מהתנהלות זו מאיד " .
ועוד אבאר אגבית כי כמבקר פני*  ,אי $תפקידי מסתיי* בעת כתיבת דו " ח ביקורת זה  ,אלא
שבסמכותי ג* לעקוב ולחתור ליישו* המסקנו ת שבתוכנו הלכה 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 "  5682/02פלוני 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 "  5743/99דואק 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 ועוקב אחר יישו
המלצותיו  .חשיבותו של מוסד הביקורת הנה  ,על כ  ,ג בפיקוח והשמירה על היעילות
ושלטו החוק לא רק בעיני הגו המבוקר עצמו 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  " ,הבי קורת הפנימית והמינויי הפוליטיי "  ,עיוני בביקורת המדינה
) חוברת  , 46תשנ " א ) " .. .( 14
ואאזכר ג* לסיו*  ,כי מחובת %העצמאית לקיי* דיו $ולשקול הטמעת מסקנותיי  ,כמצוות
סעי! 6א ' לחוק הביקורת הפנימית  ,התשנ " ב)  , 1992הקובע כי :
") א ( הוגש די וחשבו של המבקר הפנימי כאמו ר בסעי  , 6תקיי הנהלת הגו הציבורי
דיו בממצאיו תו  45ימי מיו הגשתו ; העתק מפרוטוקול הדיו יועבר לממונה כמשמעותו
בסעי  ) ; 5ב ( לא פעלה הנהלת הגו הציבורי כאמור בסעי קט ) א (  ,רשאי כל חבר מחבריה
לפנות לממונה  ,בכתב  ,ולדרוש קיו הדיו ; היתה דרישה כאמור  ,יור ה הממונה על קיו
הדיו תו  30ימי מיו קבלת הדרישה ".

רח וב בן גוריון  , 33הרצליה ; טל  ; 052-2905663 .פקס  ; 153-522905663דוא " ל Shaigalily@hotmail.com :

המוסד לביקורת
__________________________________________
. 23

אשר על כ , $אבקש %להודיעני  ,ללא כל דיחוי  ,הא* בכוונת %לדו $או לייש* את מסקנותיי
כאמור לעיל  .כמו כ , $אבקש %להציג דו " ח ביקורת זה בפני יו " ר מזכירות המפלגה  ,כמצוות
סעי!  11ל חוק הביקורת הפנימית  ,תשנ " ב) . 1992

בברכה,
___________
גלילי שי ,עור די
מבקר מפלגת הליכוד
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