המוסד לביקורת
__________________________________________
 25למר 2014
לכבוד
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ח .נ , .

הנדו :דו"ח ביקורת בדבר הכללה שלא כדי
של חברי מפלגה בפנקס חברי ועידת המפלגה
מכוח סמכותי שבסעי"  131לחוקת הליכוד  ,הנני לפנות כלפיי& כדלקמ: %
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בהתא' לתלונה שהגיעה בפניי  ,הנני לית %בזאת דו " ח ביקורת ביחס להכללת חברי מפלגה
למרש' חברי הועידה של המפלגה  ,וזאת ללא סמכות חוקית ולל א עילה מוצדקת .
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כידוע ל&  ,ביו'  1.4.14עתידי' חברי ועידת הליכוד להצביע בגי %שתי הצעות לסדר היו'
)האחת  ,הצעת יו " ר המפלגה ; והשניה  ,הצעת יו " ר הועידה ( .לאחר קבלת התלונה כאמור לעיל ,
נקטתי ב יישו' של השוואה בי %רשימת חברי הועידה מחודש יוני  2013לבי %רשימת חבר י
הועידה המעודכנת להיו'  ,ותו& כ&  ,התברר כי למעלה משמוני' חברי מפלגה צורפו למניי%
חברי הועידה ) על א" שלא נתקיימו כל בחירות לקביעת חברי הועידה בפרק הזמ %האמור (.
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אי לכ& פניתי לאג" המחשב במפלגה וביקשתי לקבל מידע הכיצד חבר מפלגה ספציפי נשוא
התלונה ) מר אלי ז פרני ( הוכלל לאחרונה במרש' חברי ועידת הליכוד  .בתגובה  ,הודיע אג"
המחשב כי חבר מפלגה זה מכה %כיו' כסג %ראש עיר ולפיכ& בהתא' לסעי" ) 63א( לחוקת
הליכוד היה צור& לצרפו כחבר ועידת המפלגה .
סעי" ) 63א( לחוקת הליכוד  ,קובע כי :
" בנוס לצירי הנבחרי ולצירי מכוח כה ונה לפי סעי  , 63יהיו לצירי מכוח כהונה ג
חברי תנועה  ,שבמועד קביעת תארי הבחירות לועידה  ,כיהנו בתפקיד חבר מזכירות התנועה
או חבר ועדת החוקה של התנועה או סג ראש רשות מקומית או מנכ " ל ארגו נשי חרות
ישראל או יו " ר הסתדרות העובדי הלאומית " .
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ואול'  ,לאחר בדי קה קלה באתר האינטרנט של עיריית קריית שמונה ) בה נמנ ה אותו חבר ( ,
וקבלת תגובתו של מר זפרני  ,התברר כי אותו חבר איננו מכה %כלל כסג %ראש העיר ) באשר
קיימי' שלושה סגני' אחרי' באותה עירייה (  ,אלא כמשנה לראש העיר ) תפקיד השונה
בתכלית מתפקידו של סג %ראש עיר ( .יתר על כ , %על פי המידע שהובא בתגובתו  ,הלה ג' לא
היה סג %ראש עיר וא" לא משנה לראש העיר במועד קביעת תארי& הבחירות לועידה ) שאירע
עוד בשנת  , ( 2012וא" על פי כ %כאמור לעיל  ,חבר זה צור" למניי %חברי ועידת הליכוד .
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זאת ועוד  ,לאחר בירור קצר ע' אג" המחשב  ,התברר כי היו עו ד עשרות חברי מפלגה נוספי'
שצורפו למרש' חברי הועידה ) לאחר קיומ %של הבחירות בסניפי' לקביעת חברי הועידה (  .כל
זאת כאמור ללא שהוצגו בפניי החלטות של ועדת הבחירות ) היא הגו" בעל הסמכות הבלעדית
לבצע כל שי נוי או תוספת ב פנקס חברי הועידה כאמור ב סעי"  68לחוקה (  ,וא" ללא ש נטע%
בפניי כי ועדה זו אישרה את ה שינוי במרש' חברי הועידה .
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על כ , %עולה בבירור כי בעל תפקיד כלשהו הביא לשינוי מרש' חברי הועידה ) פנקס
המצביעי' ( תו& הוספת עשרות חברי מפלגה למניי %חברי הועידה ) באופ %שלאלו תוענק זכות
הצבעה בישיבת ועידה הקרובה (  ,וזאת ללא כל סמכות חוקית ) היות ו כאמור לא נתקבלו או
הוצגו החלטות כל שה %של ועדת הבחירות המרכזית – שהינה הגו" בעל הסמכות הבלעדית
לעשות כ . %לפי סעי"  68לחוקה (  ,ועת שבמקרה אחד לפחות  ,התברר כי חבר מפלגה הו כנס
למרש' חברי ועידת הליכוד א" שאינו עומד בהוראות החוקה כלל ) היות וא יננו מכה %בתפקיד
של סג %ראש עיר וא" לא כיה %ככזה במועד הבחירות לועידה – שזהו המועד הקובע להפעלת
סעי" ) 63א( לחוקת הליכוד (.
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העובדות שת ו ארו לעיל ה %חמורות  ,וה %גוזרות מטבע %חשד מהותי לביצועה של עבירה
פלילית מסוג " רישו כוזב במסמכי תאגיד " כאמור ב סעי"  42 3לחוק העונשי , %תשל " ז. 1977 .
כמו ג'  ,יש בעובדות לעיל כדי ניסיו %להקנות זכות הצבעה למי שאיננו זכאי לה  ,ובכ& לבוא
בגדר עבירה פלילית מסוג " ניסיו לקבלת דבר במרמה " כאמור ב סעי"  415לחוק העונשי, %
תשל " ז , 1977 .וכ %לבוא בגדר עבירה פלילית מסוג של " שינוי פנקס בוחרי ש לא כדי " לפי
סעי"  ) 9א()  ( 1ל חוק בחירות לגופי' ציבוריי'  ,התשי " ד . 1954 .בנוס"  ,מתקיי' חשד סביר ג'
להתקיימותה של עבירה מסוג " שינוי שלא כחוק של רשימת בעלי זכות הצבעה " כאמור
ב סעי"  (2 ) 28לחוק המפלגות  ,התשנ " ב , 1992 .ועבירה מסוג של " הקניית זכות הצבעה למי
שאינו זכאי ל כ " לפי סעי"  ( 5 ) 28לחוק המפלגות  ,התשנ " ב. 1992 .
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נוכח זאת  ,ב יצעתי פנייה דחופה לח " כ דני דנו , %המכה %כיושב ראש ועידת הליכוד  ,וביקשתי
אותו לית %הסברי' להתרחשות ה אירועי' שתוארו לעיל  .מר דנו %נת %תגובתו הטלפונית שעל
פיה פעולת צירופ' של חברי מפלגה למניי %חברי הועידה כאמור לעיל  ,נעשתה ללא ידיעתו
ולבטח ללא הסכמתו  ,וא" הוא עצמו רואה את צירו" האמור כניסיו %בוטה להטות שלא כדי%
את הה צבעה בישיבת הועידה הקרובה .
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הנה כי כ , %ולפי המידע שמצוי בפניי  ,עולה כי מנהלת המפלגה ) שהינ& עומד בראשה ( הכלילה
חברי מפלגה בפנקס חברי ועידת מפלגה ) הגו" הבוחר (  ,וזאת ללא כל סמכות חוקית ) עת
שכאמור לא הוצגו בפניי החלטות כל שה %של ועדת הבחירות (  ,וא" ללא יד יעתו של יושב ראש
הועידה עצמה  .אי %אלא לראות בחומרה התנהלות זו  ,באשר לא רק המדובר על חשד לעבירות
פליליות קשות  ,אלא שעצ' הוספה או שינוי כל שהוא בפנקס המצביעי' ) פנקס חברי ועידת
המפלגה ( אסור שייעשה במחשכי'  ,ללא סמכות וללא ידיעת יושב ראש הועידה עצמו ) באופ%
הפוגע באושיות ה דמוקרטיה הפנימית במפלגה ( .
לעניי %החשיבות ב שמירה על הדמוקרטיה הפנימית במפלגה  ,ראה האמור בדברי בית המשפט
העליו %ב ע " א  197 /89ה סתדרות אגודת ישראל באר .ישראל נ ' שוור  ,פ " ד מה ) 3 ( 320 , 326
מול ב ' :
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" קיימת חשיבות ניכרת לקיו נוהל תקי ומשטר מסודר והוג של קבלת החלטות
במפלגות תו שמירה על עקרונות דמוקרטיי בסיסיי ג במפלגות פנימה  .במשטר
הדמוקרטי שלנו בו שותפות המפלגות להפעלת מנגנו ה מימשל  ,שומה עליה לכבד את
חבריה ולאפשר לה להנות מזכויות בסיסיות  ...במדינות דמוקרטיות  ,ממלאות המפלגות
תפקיד ראשוני בתכנו הפוליטי ובעיצוב הפעילות המדינית החברתית  ,וה מיסוד
היסודות של ביסוס המשטר על רצו האזרחי  ...נית להסיק כי המפלגות ה מקור
ראשו במעלה לעוצמה מדינית וחברתית באר! ; ו שא רוצי שהמשטר והחברה ישאו
אופי דמוקרטי  ,אזי צריכי לדאוג לכ שזאת תהא שאיפת של המפלגות  ,ושה
תתקיימנה ותפעלנה בהתא לעקרונות דמוקרטיי ".
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יתר על כ , %יש לזכור כי כל שינוי בפנקס המצביעי' יש בו ג' כדי להעניק זכות הצבעה לחב ר
פלוני או אלמוני  ,ובכ& להביא להטיית ההצבעה ב ועידת המפלגה  .ומכא , %מש קיי' ה פיתוי
הבלתי נמנע ל בעלי הגישה לעשות שינויי' ב פנקס האמור  ,יש להישמר ולהתקי %כללי'
ברורי' שבגדר' תימנע מאד' כל שהוא האפשרות לבצע שינוי בפנקס על דעת עצמו  ,ללא
ידיעת יושב ראש ועידת המפלגה וללא החלטה פומבית של ועדת הבחירות המרכזית .
לעניי %הפיתוי הקיי' לבעלי השליטה ) בעיקר בתאגיד מעי %ציבורי כמו מפלגת הליכוד (  ,ראה
האמור ב ה " פ ) ירושלי' (  . 768 /01מג %דוד אדו' בישראל נ ' הממונה על  .תק .מח , ( 3 ) 2003
: 25
" בע " א  817/79קוסוי נ ' בנק פויכטווכנגר בע " מ  ,פ " ד לח )  , 253 , ( 3בעמ '  " : 277קיי
חשש – ונסיו החיי מוכיח כי חשש זה מבוסס הוא – כי מי שבידו כוח ינצל אותו לרעה .
הפיתוי לכ הוא רב  .מכא הצור לגבש מערכת דיני  ,שיהא בה לרס את הכוח  ,שכ
' כוח ללא אחריות משול להפקרות ' ) א  .פרוקצ ' יה  ' ,פירוק חברה לפי ב קשת מיעוט בעלי
המניות ' משפטי ח '  , 13בעמ '  .( 17בעיה זו אינה מיוחדת למערכת היחסי הקיימת בי
מנהל לבי חברה  .יחסי כוח -כפיפות דומי קיימי במצבי נוספי  ,בי מתחו
המשפט הפרטי ) כגו  ,שלוח -שולח  ,אפוטרופוס -פסול -די  ,נאמ -נהנה  ,יז  -חברה ( ובי
מתחו המשפט הציבור י ) עובד הציבור -הרשות הציבורית (  .. .החשש מניגוד ענייני קיי
א ביתר שאת בתאגיד הציבורי  ,שכ הנהלתו מופקדת על כספי הציבור בכללותו
והאורגני של התאגיד הציבורי חבי חובת נאמנות לציבור  .כפי שנראה להל  " ,בעיית
הנציג " חמורה במיוחד בתאגיד הציבורי  ,לעומת התאגיד הפרט י ) בנושא " בעית הנציג "
ראו  :ז ' גוש  " ,בעיית הנציג כתיאוריה מאחדת לדיני התאגידי "  ,ספר זכרו
לגואלטיארו פרוקצ ' יה " .( 239 ,
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על כל פני'  ,משקיי' כבר עתה חשד ממשי לביצוע %של העבירות האמורות  ,ו נוכח התעלמות&
הגורפת מכלל דו " חות הביקורת שהוצאו מטעמי בעבר ) לרבות א לו שהכלילו חשדות לביצוע%
של עבירות פליליות (  ,אי %לי אלא להפנות דו " ח ביקורת זה במישרי %לרשויות האכיפה .
כמו כ , %מומל לדחות את מועד ההצבעות של ועידת הליכוד ) הקבוע לי ו'  1לאפריל , ( 2014
עד אשר ייבדק פנקס המצביעי ' ) מרש' חברי ועידת הליכוד ( באופ %פרטני  ,באשר מ ספר
החברי' שצורפו למרש' האמור  ,איננו מספר של מה בכ& ו הצבעת' של חברי' אלו עלול ה
להכריע את תוצאת ההצבעה .
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אבקש&  ,בכל מקרה  ,להודיעני במבט צופה עתיד  :הא' בכוונת& להתקי %נהלי' ברורי' בקשר
לנגישות לפנקס חברי ועידת המפל גה  ,וביחס לחסימת האפשרות מאד' כל שהוא ל בצע
שינויי' בפנקס האמור אלא במידה ו ניתנה החלטה פומבית של ועדת הבח ירות תו& ידיעתו של
יושב ראש הועידה .
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העתקי דו " ח ביקורת זה יועברו ליושבי ראש מוסדות המפלגה כמצוות סעי"  131לחוקת
הליכוד .

בברכה,
___________
גלילי שי ,עור די
מבקר מפלגת הליכוד
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