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לכבוד
בית הדי העליו של תנועת הליכוד ,
מ " מצודת זאב " ברחוב קינ ג ג ' ורג ' , 38
תל אביב

בפקס 03  6293173 :

ח  .נ, .

הנדו  :ממצאי ביקורת בתיק מספר 1188/13 :
בהתא %להוראת בית הדי בתיק ש בנדו  ,ולאחר מת הזדמנות לכל הצדדי %המעורבי %בעניי לית
תגובותיה , %הנני לדווח בפניכ %בזאת על ממצאי בדיקתי  ,כדלקמ :
.1

תיק זה החל מתלונת %של חברי סני& הל יכוד באילת  ,ה " ה מר עיוש אלמליח ומר פיני גניסלב
) להל  " :המתלונני , (" %שעל פיה זויפה חתימתו של מר אלמליח על פרוטוקול ישיבת מועצת
הסני& באילת ) שנתקיימה ביו , ( 23.4.13 %וכי באותה מסגרת א& הוכנסו שני חברי מפלגה )מר
רפי ביטו ומר סתיו קבלו ( למניי חברי מועצת הסני& שלא כדי .

טענת זיו הפרוטוקול והמרמה :
.2

לאחר עיו בתוכ התלונה האמורה  ,נשלחה הודעה מטעמי לכל הנוגעי %בדבר  ,לש %שיתנו
תגובת %לאמור בתלונה  ,לרבות למנכ " ל המפלגה א ש ר  ,ללא סיבה ברורה  ,מיא לית תגובה
מטעמו  .יוזכר  ,כי במסגרת התלונה האמורה  ,נטע מצד המתלוננ י %כי על גבי פרוטוקול
ישיבת מועצת הסני& ) מיו ( 23.4.13 %זוייפה חתימתו של מר אלמליח  .לש %גיבוי טענת %זו ,
המתלונני %צירפו את כתב הפרוטוקול עצמו  ,שממנו נחזה כא %קיימות שתי חתימות על גבו
– ה של מר ברו ,קבלו וה של מר אלמליח  ,וכ תצהירי %המעידי %על כ ,שמר אלמלי ח לא
חת %על גבי הפרוטוקול האמור במקו %שבו מופיעה לכאורה חתימתו .
כמו כ  ,טענו המתלונני %כי בנוס& לכ ,שחתימתו של אלמליח זוייפה  ,הרי שג %תוכ
הפרוטוקול ) שעליו חתו %מר ברו ,קבלו – יו " ר הנהלת הסני& ( איננו משק& את המציאות
שה תרחשה באותה ישיבה של מועצת העיר  ,ו כי לא התקיי %כל הלי ,של תיקו פרוטוקול
) הנוגע לישיבה אחרת ( המאפשר את הכללת %של שני ה חברי %למניי חברי מועצת הסני& .

.3

בתגובתו  ,ציי מר ברו ,קבלו  ,כי מעול %לא זיי& את חתימתו של מר אלמליח  ,וכי חתימה כזו
כלל איננה מופיעה על גבי פרוטוקול הישיבה  ,אלא שהפרוטוקו ל האמור נושא את חתימתו של
מר קבלו בלבד .

.4

כבר בשלב זה  ,אבאר  ,כי בתחילת בדיקתי את תלונת המתלונני , %סברתי שאזדקק לחוות דעת
גרפולוגית בשאלת זיו& החתימה לעיל  ,אול , %לאחר קבלת גירסתו של מר קבלו  ,התוודעתי
לעובדה כי אי בכ ,כל צור , ,באשר מר קבלו איננו טוע כי אד %אחר ביצע את החתימה
הקיימת על גבי הפרוטוקול באופ הנחזה להיות חתימתו של מר אלמליח  ,אלא טענתו של מר
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קבלו היא שכלל אי חתימה כזו על גבי הפרוטוקול  ,והחתימה היחידה המופיעה הינה
חתימתו שלו עצמו ברובריקה הנושאת את שמו .
.5

ואכ  ,לאחר עיו עומקי בכתב הפרוטוקו ל הנושא שתי רובריקות ) האחת המציבה מקו%
לחתימתו של מר קבלו  ,והשניה המציבה מקו %לחתימתו של מר אלמליח (  ,ולאחר השוואה
בי חתימתו של מר קבלו לחתימה אחרת שהוא ביצע על גבי מסמ ,אחר ) מסמ ,שהמתלונני%
צירפו לתלונת , ( %הגעתי למסקנה שלא נית לראות במצב דברי %כזה כא %בו צעה עבירה של
זיו& חתימה .
וכוונתי היא לכ , ,שאכ חתימתו של מר קבלו על גבי הרובריקה הנושאת את שמו  ,הסיגה
גבול ג %לתו ,הרובריקה הנושאת את שמו של מר אלמליח  ,באופ הנחזה ) לעי הבלתי
מזוינת ( כא %מדובר על שתי חתימות שונות  ,אול , %במבט ובהשוואה לחתימתו הרחבה של
מ ר קבלו על מסמ ,אחר לעיל  ,דומה כי מדובר על חתימה אחת בלבד של מר קבלו על גבי
הפרוטוקול  ,ללא קיומה של חתימה נוספת של מר אלמליח .
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ואכ  ,יתכ כי מר קבלו ביצע את חתימתו תו ,שהיא הסיגה גבול לתו ,הרובריקה הנושאת
שמו של מר אלמליח  ,בכוונה תחילה להטעות  ,ויתכ ג %כי לא כ ,הייתה כוונתו  .בהיעדר
אינדיקציה ראייתית ממשית ש יש בה לאשש אפשרות של כוונה להטעות  ,לא אוכל לקבוע
ממצא שכזה  ,וזאת ג %בהתחשב כי טענת זיו& נושאת מטבעה נ טל הוכחה מוגבר על הטוע
לה .
לאמור  " :כאשר אחד הצדדי להלי מעלה טענת מרמה או זיו  ,מוטל עליו נטל השכ נוע
להוכחת טענתו  ,בי א מדובר בתובע או בנתבע  .הג שהנטל הוא של מאז הסתברויות ,
כמקובל במשפט האזרחי  ,הרי שכמות הראיות ור הראיות הנדרש לגבי טענת מרמה  ,אשר
לה גוו מעי פלילי  ,ה גבוהי יותר  ) "..ע " א  . 7456 /11מוריס בר נוי ואח ' נ ' מלחי אמנו
ואח '  .תק .על .( 10156 , ( 1 ) 201 3
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אאזכר  ,כי אילו היו בפניי ראיות ממשיות על כ ,שמר קבלו התכוו להטעות בעצ %רישו%
חתימתו באופ המסיג גבול לתו ,הרובריקה הנוספת  ,הרי שלא הייתי מהסס בנסיבות כאלה
לקבוע כי אכ נעברה לכאורה עבירה מסוג של זיו& ) המוגדרת כ " ע שיית או שינוי מסמ ,הנחזה
להיות את אשר איננו  ,והוא עשוי להטעות " ( .בר , %מקו %שאי בידיי ראיות כאלה  ,לא אוכל
כאמור לקבוע ממצא בדבר ביצוע של עבירת הזיו& .

.8

מעבר לכ , ,המתלונני %הוסיפו וטענו כי פרוטוקול הישיבה עצמו לא שיק& את מציאות
הדברי %או את מסכת האירועי %שהתרחשה בישיבת מועצת הסנ י& ביו . 23.4.13 %ואול , %א&
במידה והדברי %נכוני , %ואכ פרוטוק ול הישיבה שעליו חתו %מר קבלו  ,איננו מתעד את
האירועי %כסדר %באותה ישיבה או א& מציי אירועי %שלא התרחשו כלל  ,לא נית ג%
בנסיבות כאלה לקבוע כי נעברה לכאורה עבירה של זיו&  ,שכ עבירה זו איננה חולשת על
מקרי %בה %תוכ המסמ ,הוא שקרי או במקרי %שבה %תוכ המסמ ,מצהיר על עובדות
כוזבות .
כ ,קבע בית המשפט העליו ב ע " פ  . 310 /85אית זוסיה נ ' מדינת ישראל  .פ "ד לט ) : 673 , ( 3
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" ב ית משפט זה  ,בשורה ארוכה של הזדמנויות  ,קבע את יסודותיה ומאפיניה של עבירה זו .
קובע השופט בכור ) ע " פ  9/78פד " י ל " ד )  (1 ) 74 , 80כי " הלכה פסוקה ומושרשת אומר שכדי
שמסמ יהיה בו זיו הוא צרי לומר שקר על עצמו  ,ואי זיו בעשיית מסמ שתכנו הוא
שקר או אינו אמת ותו לא ) ע " פ  875/76פד " י ל " א )  2 ) 785ע " פ  509/76ל " א ) ; 3 ) 733 , 742
ע " פ  150/76שטר פורס (" .כ ג  מבהיר השופט  +כתארו אז  +שמגר  ,בע " פ 875/76
) הנ " ל ( כי " המונח זיו הוגדר בסעי  1לחוק לתיקו דיני העונשי )עבירות מרמה  ,סחיטה
ועושק ( תשכ " ג , 1963 +וכולל בי היתר  . 1" +עשיית מסמ הנחזה להיות את אשר איננו ,
והוא עשוי להטעות " .הגדרה זו אינה אלא שילוב לתו החוק מתשכ " ג של מה שנקבע לפני כ
בסעי  ) 334א ( לפקודת החוק הפלילי  , 1936 ,ובפסיקתו של בית +משפט זה  ,עוד לפני חקיקת
החוק מתשכ " ג ) ע" פ  265/58פד " י י " ד  , ( 1765 , 1787והוא כי יש להבחי בי מסמ המעיד
שקר על עצמו ואשר אותו רואי כמסמ מזוי לבי מסמ אשר תוצאתו היא רק שהוא
מצהיר או מספר על עובדות כוזבות ) ראה ג ע " פ  65/71פד " י כה ' )  ."( 1 ) 747 , 755עוד נית
להביא את הסברה של השופטת  +כתארה אז  +ב +פורת בע " פ ) 509/76הנ " ל ( ,לאמור :
"הגב ' סוכר הודיעה שהיא מסכימה שהערעור על ההרשעה לפי סעי  8לחוק המרמה
יתקבל  ,הואיל והמסמכי אינ דוב רי שקר על עצמ  .בכ  ,לדעתי  ,צדקה  .פקיד הרוש
במסגרת תפקידו נתוני לא נכוני  ,כגו שפלוני עבד  ,שעה שלא עבד  ,או שעבד פחות
משנרש  ,אינו מזיי בכ מסמ  .הרישומי  +רישומיו ה  .ובלשו ההגדרה בסעי  1לחוק
המרמה  +אי המסמכי נחזי להיות את אשר אינ  :ע" פ  218/53פד " י ח  ; 714 ,ע" פ 26/63
פ " ד יח ' ) ."( 1 ) 355
א& על פי כ  ,טענה זו של המתלונני , %שעל פיה הוצג פרוטוקול שאיננו משק& את המציאות
או שהינו מצהיר על עובדות כוזבות  ,הינה טענה משמעותית נוכח ההלכה הידועה שלפיה
פרוטוקול חייב שישק& את מציאות האי רועי %שאות %הוא מתיימר לתעד – אחרת המציג
פרוטוקול זה ביודעי מבצע עבירת מרמה  .א& בית המשפט העליו  ,הגדיר את הצור,
בהתאמת תוכ ה פרוטוקול לכל ההתרחשויות באירוע המתועד  .בבג "  990 /92 /מורדוב נ '
עיריית תל .אביב .יפו  ,פ "ד מז )  , 474 ( 1נפסקו דבריו בזאת הלשו ) ש:( 478 , %
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"  ...הפרוטוקול הו א כלי לשיקו המציאות  .השיקו של המציאות יכול להיות מלא או
מתומצת  .הוא חייב להיות אמיתי  .א האמת היא מרה  ,חייב הפרוטוקול לשק ) באופ מלא
או מתומצת ( אמת מרה זו  .אי להוציא מהפרוטוקול דברי שאינ ראויי להישמע  .אי
לתק פרוטוקול בשל אי הנחת ) המוצדקת או הבלתי מוצדקת ( מתוכנ של הדברי שנאמרו .
הפרוטוקול הוא " עיוור צבעי " .הוא צילו של מציאות  .שינוי בפרוטוקול יכול להיעשות
רק כדי להתאימו למציאות  .אי לשנות את הפרוטוקול כדי שהלה לא ישק את
המציאות " ...
ואפנה ג %ל בג "  954 /97 /עו " ד ד " ר שלמה כה נ ' ראש לשכת עורכי הדי  ,פ " ד נב ) : 527 , 486 ( 3
" הכול מסכימי כי פרוטוקול חייב לשק את האמת בלי כחל +ושרק  :ג א אמת מרה היא ,
ג א אמת מכוערת  .פרוטוקול נדמה הוא למצלמה  +בימינו נאמר  :למצלמת +וידיאו +
ומצלמה תקלוט ותדפיס ג מחזות שאינ מרניני +לב  .פרוטוקול חייב שיאמר אמת ; וכדבר
הנביא ) זכריה  ,ח טז ( " :דברו אמת איש את +רעהו "" .
. 10

בנסיבות שבפניי  :גירסת %של המתלונני %הינה החלטית וחד משמעית  ,ובגדרה ה %טועני %כי
הפרוטוקול הנדו לא משק& את האירועי %שהתרחשו בישיבת מועצת הסני& ביו23.4.13 %
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) דהיינו  ,שלא הועלה כלל בישיבה האמורה  ,נושא של תיקו פר וטוקול קוד %בקשר ל החלפת
שני חברי מועצת הסני& ( .המתלונני %א& גיבו וצירפו תצהירי עדות מטעמ %של  :מר עיוש
אלמליח ) אחד המתלונני , ( %עו " ד טלי ליזרובי ,' /מר בני מזגיני  ,מר מימו וקני  ,מר נסי%
כחלו  ,מר פנסח גניסלב ) אחד המתלונני , ( %הגברת אילנה ברמי  ,הגברת יפה גניס לב ומר
אליחי וקני  .כמו כ  ,צירפו המתלונני %ג %את מכתבו של מר נחמ שכטר אשר תומ,
בגירסת %לעיל .
מנגד  ,גירסתו של מר ברו ,קבלו הייתה לאקונית ו לא הכילה כל ה תייחסות לטענה זו  ,זולת
בסעי& א ' )  ( 8לכתב התגובה – שבגדרה נטע כי  " :לימי  ,הוכנסו שניי נוספי רפי וסתיו כ
שכל הארבעה לעיל נקלטו כחברי מועצת סני א " בהחלפות " או כאמור " במקו " חברי
שיצאו או פרשו ואפילו חבר ז " ל  ,רוצה לומר בהסכמה של כול עד למועד בחירות לרשויות " .
דהיינו  ,גירסתו של מר קבלו א& איננה מציינת כי תיקו פרוטוקול קוד %בקשר ל החלפת שני
חברי מועצ ת הסני& נ ידו במועד הישיבה המתועדת כביכול בפרוטוקול  ,אלא שנטע כי
" לימי " %ה %הוכנסו למניי חברי מועצת הסני&  .כמו כ  ,גירסתו של מר קבלו  ,לא לוותה או
נתמכה בכל תצהיר או אסמכתא שה. %
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נוכח זאת  ,ביצעתי פנייה נוספת למר קבלו וביקשתי התייחסות ספציפית מטעמו לט ענת
המתלונני %כאמור ) שלפיה הפרוטוקול איננו מ שק& את המציאות הואיל ובישיבה מיו%
 23.4.13לא התקיי %כל הלי ,של הצבעה על תיקו פרוטוקול של ישיבה קודמת ביחס לשני
החבר י %הנדוני , ( %ותגובתו של מר קבלו נוסחה בהאי לישנא  " :מעול לא אמרתי בשו
מקו שהועלתה הצעה להחלפת חברי בישיבה ביו  23/4וממילא לא עלתה הצעה כזו
בישיבה זו ".
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מכא  ,ובמאז ראייתי זה  ,לא נותר אלא לקבל את גירסת %של המתלונני %שגובתה
באסמכתאות הנדרשות  ,ולקבוע כי אכ פרוטוקול הישיבה לא שיק& את השתלשלות
האירועי %שנתקיימו במסגרתה  .ומעצ %כ , ,לא הועלתה  ,קל ו חומר לא התקבלה  ,כל החלטה
של מועצת הסני& בדבר צירופ %של שני חברי מועצת הסני& ולא בדבר תיקו פרוטוקול של
ישיבה קודמת שבה ה %צורפו כביכול  .על כ  ,עולה חשש ממשי של עבירה מסוג " קבלת דבר
במרמה " בעצ %רישו %פרוטוקול שאיננו משק& את מציאות הישיבה או המתאר עובדות
כו זבות  ,תו ,שנעשה בו שימוש לאחר מכ להכללת שני חברי %למניי חברי מועצת הסני& .

טענת חוסר הסמכות להחלפת חברי מועצת סני :
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כאמור במבוא לדו " ח זה  ,המתלונני %ציינו ג %כי בכל מקרה  ,לא הייתה כל סמכות לאג&
המחשב במפלגה להוסי& את שני החברי ) %מר סתיו קבלו ומר רפ י ביטו ( למניי חברי מועצת
הסני&  ,מ הטע %שהחוקה איננה מכירה בהלי ,מסוג של " החלפת " חברי מועצת סני&
בחברי %אחרי. %
אציי באופ אגבי  ,כי משקבעתי לעיל כי פרוטוקול הישיבה איננו משק& את אירועיה  ,הרי
שממצאיי בעניי האפשרות ל " החלפת " חברי מועצת סני& באחרי , %נעש ית למעלה מ הצור,
בבחינת " אוביטר "  ,שכ  ,ממילא די שני חברי %אלו להיגרע ממניי חברי מועצת הסני& .
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ובחזרה לטענה  :בתגובתו ציי מר ברו ,קבלו כי מספר חברי מועצת ה סני& מלכתחילה מנתה
שלושי %ושניי %חברי ) %הג %שהיו ארבעי %ואחד מושבי %פנויי %במועצת הסני& של אילת ( ,
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ובהמש ,הדר ) ,בישיבה מיו , ( 6.9.12 %הוספו בהסכמה עוד תשעה חברי %למועצת הסני&
) ללא בחירות של כלל חברי הסני& (  ,וזאת על בסיס סעי&  29לחוקת הליכוד  .עוד ציי מר
קבלו  ,כי באותו מעמד ג %הוחלט לבצע " צירופי " %של ארבעה חברי %נוספי  %בהתא %לסעי&
 30לחוקת הליכוד  .מכ א  ,ציי מר קבלו כי נוצרה מעי רשימה של חברי %בהמתנה ) שלא
נכנסו כחברי מועצת הסני& במסגרת הצירופי %לעיל (  ,אשר נית היה " להחליפ " %בחברי%
הקיימי. %
עוד ציי מר קבלו  ,כי שני החברי %הנדוני ) %מר רפי ביטו ומר סתיו קבלו ( שהוכנסו למניי
חברי מועצת הסני& בדר ,של " החלפה " או " במקו " %חברי מועצה קיימי , %גרעו מרצונ %את
שמ %מפנקס הבוחרי %בעת ההצבעה לרשימת מועמדי הליכוד למועצת העיר אילת  .ועוד ,
בהמש ,תגובתו  ,ציי מר ברו ,קבלו  ,כי כיו %מוב לו ש צירו& תשעת החברי %על בסיס סעי&
 " , 29לא היה חוקי ".
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בהקשר זה  ,א באר כי עצ %הכ ללת חברי מפלגה כחברי מועצת סני&  ,טעונה הייתה אישור של
ועדת הבחירות המרכזית של המפלגה  ,ואי כל סמכות לגור %מינהלי אחר כל שהוא במפלגה
להורות על הכנסת %או הכללת %כאמור של חברי %אלו למועצת הסני&  .מה עוד  ,שא& במידה
והתפנה מקו %במניי חברי מועצת הסני& נוכח פטיר תו או הדחתו של חבר כל שהוא  ,אי עוד
באפשרות החבר " הבא בתור " או כל חבר אחר להיכנס תחתיו  .כ ,פסק בית הדי של המפלגה
בעתירה מס '  917 /07אהרו כה ואח ' נ ' מפלגת הליכוד  ,וזו ג %הייתה עמדת המפלגה עצמה
בהלי ,הידוע כ עתירה מס '  940 /08אביעד ויסולי נ ' מפלגת הליכוד  ,בב ית הדי של המפלגה .
כל זאת  ,קל וחומר  ,שעה שלא התקיימו בחירות כלל בסני& אילת ) אלא הוגשה רשימה
מוסכמת או שהגישו מועמדות %מספר נמו ,יותר של מועמדי %מס ,המקומות הפנויי , ( %שכ
במצב דברי %כזה  ,כלל אינ %בנמצא כל חב רי %הנכנסי %להגדרת " הבאי %בתור "  ,ואי
החוקה מ כירה בחברי %המצויי " %בהמתנה " מחמת החלטה כזו או אחרת של מועצת הסני& .
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יתרה מזאת  ,א& במידה ו " החלפת " חברי מועצת הסני& נעשת ה בהסכמה ) כפי שציי מר קבל
בתגובתו (  ,הרי שג %אז אי החוקה ואי הדי הנורמטיבי מכירי %בהסדרי %מסוג אלו  .בית
המשפט העליו פסק באופ נ ורמטיבי כי עסקה בי נבחרי %איננה יכולה לשנות את מניי
חברי הגו& ללא הוראת די מפורשת המקנה לה %זכות זו .
כ ,נפסק ב היקש על ידי בית המשפט העליו  .ב עע "מ  5042 /01גדבא זיד נ ' כמאל פארס  ,נו
) : 865 ( 3
"תקנת הציבור היא שמי שנבחר להיות חבר כנסת יכה כחבר כנסת כל תקופת כהונתה ולא
ישנה תוצאות הבחירות על דעת עצמו על ידי שיתחייב להתחל במועמדי שברשימתו שלא
נבחרו  . ".ברוח דומה  ,פסל בית המשפט הסדר  ..שנתקבל במסגרת הלי שיפוטי אשר נועד
לפשר בי שני פלגי יריבי שנחלקו ביניה על תוצאות הבחירות  ,בקובעו כי תוצאות
בחירות כא מור אינ עני לפשרה דיונית ולכ ג לא יוכלו להיות בסיס להסדר  ..אשר אינו
משק בהכרח את רצו הבוחר  ,אלא נדרשת קביעה פוזיטיבית של תוצאות הבחירות על ידי
הגור המוסמ על פי חוקי הבחירות  " .עיסקה בי עסקני היא שקבעה את " חלוקת "
המנדט  ,כשלבוחרי לא היה מה לומר בנדו  "  ,אמר בית המשפט באותו עניי ופסל את
ההסדר  ) .ע " א  6095/00מדינת ישראל נ ' סאלח חבאוי ואח ' ,פד " י נה )  .( 2) 1, 4קיי  ,אכ ,
אינטרס ציבורי מהותי  ,שהוא אב פינה בשיטת הממשל  ,כי הכהונות הציבוריות תוחזקנה
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בידי אות גורמי אשר הבוחרי בקשו להפקיד ביד  .תוצאות הבח ירות אמורות לשק
את רצונו האמיתי של הבוחר  ,והסכמות בי פעילי מפלגה שאינ תואמות תוצאות אלה אינ
יכולות לבוא במקומ " .
והשוו ג %לנפסק ב ע "א  6095 /00מדינת ישראל – משרד הפני %נ ' סאלח ח ' באוי  ,נה ) : 1 ( 2
" אכ  ,קיי אינטרס ציבורי שתוצאות הבחירות תשקפנה את רצו הבוחרי כפי שזה מוצא
את ביטוי במסגרת דיני הבחירות  .הסכמה בי עסקני לא יכולה לבוא במקו רצו זה  ,שכ
הסכמה ביניה אינה משקפת אותו  .אמנ  ,בכל ערעור בחירות מופיע כמייצג את האינטרס
הציבורי בא כוח היוע /המשפטי לממשלה ) לעיתי כמייצג את ועדת הבחירות ולעיתי את
ש ר הפני ( .א אי הוא רשאי  ,וא אינו מתיימר  ,לשק את רצו ציבור הבוחרי בשונה
מהשתקפותו של רצו זה בתוצאות הבחירות  .זו אמנ גישתו של היוע /המשפטי לממשלה ,
אשר בטיעו נציגתו בפנינו חזר והדגיש  ,שההסכמה של נציגו בדיו הראשו למת פסק די
על דר הפשרה ולנוסח ההס כמה אליה הגיעו בעלי הדי  ,היתה מוטעית .
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לעניי טענת מר קבלו  ,כי צירופ %של שני החברי %נעשה במסגרת " צירופי " %תו ,יצירת
" רשימת המתנה "  ,אציי כי אי החוקה מכירה באפשרות שכזו  ,שכ כל מהות הלי ,הצירופי%
שבסעי&  30לחוקת הליכוד  ,מובנה על הוספת חברי %למועצת הסנ י& ) בהסכמת  75אחוזי( %
ולא על החלפת חברי %קיימי %או הכנסת חברי %חדשי %במקו %חברי %קודמי , %וממילא
היה צור ,בקבלת אישור מטע %ועדת הבחירות המרכזית לש %ביצו ע שינוי במניי חברי
מועצת הסני& הג %בדר ,של " צירופי , " %ובפניי לא הוצג כל אישור שכזה .
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יוער בשולי הדב רי : %ככל שאכ הוכנסו בעבר חברי %נוספי %בדר ,של הסכמה ) ללא הלי,
חוקי של " צירופי (" %למניי חברי מועצת הסני&  ,ראוי שא& חברי %אלו יגרעו מרשימת חברי
מועצת הסני&  ,באשר יש להחיל די שווה לכל החברי %במפלגה  .ואול , %היות ולא הוגשה כל
עתירה כנגד חברות %של אלו  ,ותו ,כ  , ,לא ביקשתי כל תגובה מטעמ , %לא אוכל לקבוע כל
המלצה אופרטיבית בעניינ . %כ ,ג %בעניי טענותיו של מר קבלו ) כפי שהועלו בכתב תגובתו
לבית הדי ( הנוגעות לחוסר ניקיו כפיה %של המתלונני , %יוכל הוא לנקוט בהליכי%
המתאימי %ככל שיוכיח את תוכנ וככל שתעמוד לזכותו עילה משפטית בהקשר זה .

סו דבר :
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אשר על כ  ,ולאור כל המוטע %לעיל  ,הנני לקבוע בזאת את ממצאיי שלפיה : %טענת
המתלונני %בדבר זיו& חתימת מר אלמליח על גבי פרוטוקול הישיבה מיו 23.4.13 %לא הוכחה
דיה  ,א ,טענת %כא %תוכ הפרוטוקול איננו משק& את מציאות הדברי %בישיבה  ,הוכחה
כדבעי ועמדה בנטל ההוכחה הנדרש באופ הי ו צ ר תשתית לחשש סביר לביצועה של עבירה
פלילית בדמות " קבלת דבר במרמה " לפי סעי&  415ל חוק העונשי  ,תשל " ז. 1977 .
כמו כ  ,הכללת שני חברי המפלגה ) מר סתיו קבלו ומר רפי ביטו ( למניי חברי מועצת הסני&
ולפנקס הבוחרי , %תח ת שני חברי %אחרי , %בוצעה שלא כדי ) ג %אילו הייתה ניתנת הסכמת
חברי מועצת הסני& (  ,ועולה מכ ,חשד לעבירה פלילית של " שינוי פנקס בוחרי שלא כדי "
לפי סעי& ) 9א()  ( 1ל חוק בחירות לגופי %ציבוריי , %התשי " ד ; 1954 .לעבירה פלילית של
"מס י ר ת תעודת בוחר ל מי שאינו זכאי לכ " לפ י סעי&  ( 2 ) 8ל חוק בחירות לגופי %ציבוריי, %
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התשי " ד ; 1954 .ולעבירה פלילית מסוג " רישו כוזב במסמכי תאגיד " לפי סעי&  423ל חוק
העונשי  ,תשל " ז , 1977 .של הגור %האקזקוטיבי במפלגה שהיה אחראי על הכללת %של שני
החברי %האמורי %בפנקס חברי מועצת הסני& שבאג& המחשב במשרדי המפלג ה ) בי א%
החברי %האמורי %ניצלו את זכות %להצביע בבחירות במועצת הסני& ובי לאו (.
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מכא  ,במישור האופרטיבי  :ראוי כי שני חברי המפלגה לעיל  ,ייגרעו על אתר ממניי חברי
מועצת סני& הליכוד באילת ומפנקס הבוחרי . %זאת ועוד  ,ראוי כי בית הדי הנכבד יורה
באופ עקר וני כי על מנגנו המפלגה לשלוח נציג אובייקטיבי מטעמו לישיבות מועצות
הסניפי %במפלגה  ,למע לא י י שנו מקרי %מסוג אלו .
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לבסו& אעיר  ,כי אי זה מקובל שמנכ " ל המפלגה או אד %מוסמ ,אחר מטעמו לא יית תגובה
לפנייתי ולבקשתי לקבלת גירסה להשתלשלות האירועי %שלעיל  ,ואפנה ל סעי&  ) 9א( ל חוק
הביקורת הפנימית  ,התשנ " ב , 1992 .אשר קובע בזאת הלשו :
") א ( המבקר הפנימי רשאי לדרוש ולקבל כל מסמ וכל מידע  ,שברשות הגו שבו הוא
משמש מבקר או שברשות אחד מעובדיו  ,ושלדעת המבקר הפנימי דרוש לביצוע תפקידו ;
מי שנדרש למסור מסמ או מידע כאמור יהיה חי יב למלא אחר הדרישה תו תקופה
הקבועה בדרישה ובאופ הקבוע בה .
וכ אצטט מ האמור ב עע "מ  . 6013 /04מדינת ישראל  .משרד התחבורה נ ' חברת החדשות
הישראלית בע "מ  .תק .על : 14 , ( 1 ) 2006
" 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 "..
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על כ  ,ראוי ג  %כי בית הדי הנכבד יביע את מורת רוחו על כ ,שמנכ " ל המפלגה  ,לא שית&
פעולה ולא הגיב לפניית מבקר המפלגה לקבלת מידע במקרה דנ ) חר& חבותו שבדי (  ,והקשה
על זה האחרו לבצע את מלאכתו כדבעי .

בברכה,
___________
גלילי שי ,עור די
מבקר מפלגת הליכוד
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