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מינירציו:

* בית המשפט הורה למשיבה – מפלגת הליכוד ,להמציא למבקש – מבקר פנימי של המפלגה ,את כל
המסמכי והמידע שהתבקשו על ידו .נפסק ,כי המבקר הפנימי של מפלגה איננו מנוע מלבדוק ענייני
המצויי בתחו סמכות בדיקתו של מבקר המדינה ,ופעמי רבות בדיקתו דווקא מסייעת לבדיקת מבקר
המדינה או משלימה אותה.
* משפט חוקתי – מפלגות – מבקר פנימי
.

המבקש ,המבקר הפנימי של המשיבה  ,1הגיש תביעה להורות למשיבי להמציא לו מסמכי שוני
הדרושי לו ,לטענתו ,לש מילוי תפקידו ,וכ להורות לה להסדיר את שכרו .המשיבי מתנגדי לצווי
המבוקשי.
.
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לנוכח דמיו פונקציונלי בי תפקיד מבקר המפלגה לבי תפקיד מבקר הפני בגו ציבורי לפי חוק
הביקורת הפנימית ,יש להקיש מ החוק ביחס לסמכויותיו של המבקר וביחס לכלי שיש בידו לצור!
מילוי תפקידו.

סמכויותיו 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.
מי שטוע ,שהמבקר אינו מוסמ! לבדוק עני כלשהו הקשור לענייני המפלגה ,או שהמפלגה או אורגניה
אינ חייב להמציא למבקר מסמ! או מידע כלשהו ,עליו הראיה להוכיח טענתו זו.
עקרונית ,המבקר הפנימי איננו מנוע מלבדוק ענייני המצויי בתחו סמכות בדיקתו של מבקר המדינה
)או גו דומה אחר( ,ופעמי רבות בדיקתו דווקא מסייעת לבדיקת מבקר המדינה )א היא נעשית לפניה(
או משלימה אותה )א היא נעשית לאחריה(.

לא הוכח דבר מטענות המשיבי בדבר הבדיקות שנעשו על ידי מבקר המדינה או גו דומה אחר בכל
אות ענייני שהמבקש ביקש לבדוק .לא די בכ! שמבקר המדינה מוסמ! עקרונית לבדוק אות.

פסק די
.1

תביעה של המבקש ,המבקר הפנימי של המשיבה ) 1להל – המשיבה( ,להורות למשיבי
להמציא לו מסמכי שוני הדרושי לו ,לטענתו ,לש מילוי תפקידו ,וכ להורות לה
להסדיר את שכרו.
המשיבי מתנגדי לצווי המבוקשי מטעמי שיפורטו בהמש.

רקע עובדתי קצר
המבקש נבחר לכה כמבקר פני של המשיבה ביו .30.6.13
.2
לטענתו ,למ היבחרו עושי המשיבי והכפופי אליה כל שביכולת כדי שלא יוכל למלא
את תפקידו ,כשדבר זה מתבטא בעיקר בכ,שאי ה ממציאי לו מסמכי ונתוני
שהתבקשו על ידו ,לש מילוי תפקידו ,ובכ שה אינ מסדירי ומשלמי לו את השכר
המגיע לו בגי תפקידו.

.3

המבקש פנה במכתבי למשיבי  2ו& 3וכ ליוע' המשפטי של המשיבה ,עו"ד הלוי ,וביקש

.4

ביו  19.12.13תוקנה חוקת הליכוד ביחס לקביעת שכר של ממלאי תפקידי שוני
בתנועה ,ובכלל המבקר.
כ נקבע בסעי 152 +ב' לחוקה זו )נספח ד' לתובענה(:

מסמכי שוני לצור בדיקות שהוא ביקש לעשות ,א פניותיו לא נענו )המכתבי צורפו
כנספחי ב' לתובענה(.
ג פנייתו בכתב לעו"ד הלוי להסדרת משכורתו )נספח ג' לתובענה( לא נענתה.

"שכר של נשיא בית הדי של התנועה ,של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ושל

המבקר הפנימי של התנועה ,ייקבע על ידי שופט בדימוס ,שייבחר על ידי
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ועדה שתכלול את יו"ר המרכז ,יו"ר המזכירות ,יו"ר הלשכה ויו"ר סיעת
הליכוד בכנסת ,על פי המלצת יו"ר התנועה".

למרות זאת ,עד ליו הגשת עתירתו של המבקש לבית הדי העליו של המשיבה )להל – בית
הדי( ,הוועדה לא כונסה ועד ליו הגשת תובענה זו לא מונה שופט בדימוס.
.5

לפיכ הגיש המבקש עתירה לבית הדי העליו של המשיבה.
בית הדי ד בטענות הצדדי ,נענה לחלק מבקשותיו של המבקש ודחה חלק מה ,והתווה
קווי מנחי לדר עבודתו של המבקר.

.6

עיקרה של תובענה זו ,שהוגשה בעקבות פסק דינו של בית הדי ,הוא ,להורות למשיבי
לייש את הוראות פסק הדי ,בעוד שהמשיבי טועני שדרישותיו של המבקש אינ עולות

.7

להשלמת התמונה יצוי ,כי על פי הדיווח שמסר ב"כ המשיבי בישיבת בית המשפט מיו

מסקנותיו העיקריות של בית הדי יפורטו להל )פסק הדי צור +כנספח א' לתובענה(.

בקנה אחד ע הנחיותיו והוראותיו של בית הדי.

) 29.4.14עמ'  1לפרו'( ,מינוי השופט בדימוס שנועד לקבוע את שכר ממלאי התפקידי,
בהתא לתיקו האמור ,נעשה רק יו אחד קוד לכ ,והוועדה מינתה לצור כ את
השופטת )בדימוס( אורית אפעל&גבאי.
על פי הדיווח שמסר ב"כ המשיבי בסיכומיו )סעי ,(10 +כב' השופטת אפעל&גבאי קבעה
שתי ישיבות לדיו בשכר המבקר ,א שכרו טר נקבע.

פסק הדי של בית הדי העליו

.8

המבקש טע בעתירתו בפני בית הדי ,כי מוסדות המפלגה מסכלי את עבודתו ,אינ
מאפשרי לו תנאי עבודה הולמי ,אינ נשמעי להנחיותיו ומונעי ממנו גישה למידע
ולמסמכי הדרושי לו לצור עבודתו.

היוע' המשפטי של המשיבה טע ,מנגד ,כי סמכותו של המבקר מצומצמת לתחומי
שרשויות אחרות ,כגו :מבקר המדינה ,רש מאגרי מידע ורש המפלגות ,אינ עוסקי
בה ,כי המבקש חורג מסמכותו ,וכי שכרו צרי להיגזר מהיק +עבודתו המצומצ.
לעניננו חשוב לציי את הערת בית הדי ,לפיה" ,היוע המשפטי הסכי כי המבקר יקבל

בעקרו כל מסמ שידרוש".
.9

בפסק דינו פנה בית הדי )נשיא ביה"ד ,עו"ד מ .קליינר וחברי ביה"ד ,עוה"ד י .מצא וי .ב(
לבחו את תפקידו של המבקר ,ולהל עיקרי דבריו:
"מבקר המפלגה הוא חלק מ המנגנו הפנימי שנועד להתמודד ע בעיית

הנציג המתעוררת כאשר כוחות וסמכויות ביחס לכלל מופקדות בידיה של

מעטי .המבקר ,על א הגדרתו כמבקר פנימי ,אינו חלק רגיל ממנגנו

המפלגה .תפקידו להשקי על פעילות המנגנו ולבחו אותו בעי ביקורתית.
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הוא בודק הא המפלגה מתנהלת בהתא לחוק ולחוקה ,לנהלי ולנוהגי
המקובלי ,הא הסמכויות שניתנו לבעלי התפקידי השוני משמשות

לתכלית לשמה ניתנו ,הא משאבי המפלגה אינ מתבזבזי בצורה לא

תקינה ,או לא יעילה .תפקידו של המבקר הוא לוודא כי ענייניה הפנימיי של
המפלגה מתנהלי בטוהר וביושר ,בהתא לחוקיה וסדריה ,כי בהתנהלותה

תוכה של המפלגה כברה וברה המצוי הוא קרוב ככל האפשר לברה הרצוי.

מעבר לכ ,המפלגה מבקשת לזכות באמו הציבור .אי אמו ללא יושרה

וללא טוהר מידות .כדי לזכות באמו שהמפלגה צריכה לא די בכ שהמפלגה

תתנהל ביושר וטוהר המידות ,היא צריכה להקרי כי ענייניה הפנימיי

מתנהלי בהתא לערכיה המוצהרי".

בית הדי עמד על כ שתפקיד המבקר מעוג בחוק המפלגות ,תשנ"ב) 1992להל –חוק

המפלגות( ,והעיר כי השאלה הא חוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב) 1992להל –חוק
הביקורת הפנימית( חל על מפלגה אינה נקיה מספקות.
יחד ע זאת ,קבע בית הדי:

"לנוכח דימיו פונקציונלי בי תפקיד מבקר המפלגה לבי תפקיד מבקר הפני

בגו ציבורי לפי חוק הביקורת הפנימית ,סבורי אנו כי יש להקיש מ החוק
ביחס לסמכויותיו של המבקר וביחס לכלי שיש בידו לצור מילוי תפקידו".

.10

מכא פנה בית הדי לדו בהיק +סמכויותיו של המבקר:

"בשאלת היק סמכויותיו של המבקר ,מקובל עלינו כי המבקר סמכותו רבה

מזו שטוע לה היוע המשפטי .המבקר רשאי לבדוק את ניהול ענייניה של

התנועה ורשאי הוא לבקר את הפעילות השוטפת של מוסדות התנועה ,ולא רק

להתריע על מעשי שחיתות מובהקי .ניהול תקי פירושו לא רק הימנעות

מניגוד ענייני ,הימנעות ממינויי לא תקיני ומניעת בזבוזי .ניהול תקי

כולל ג פעולה של מוסדות המפלגה בהתא לחוקתה וכלליה ,שקיפות,

הוגנות ומניעת ניצול המנגנו המפלגתי ,משאבי וסמכויות של המוסדות
לצרכי פוליטיי צרי של קבוצה זו או אחרת.

ניהול תקי פירושו ניהול ענייני המפלגה בהגינות ובתו לב ,תו מת

הזדמנות לכל חבר מפלגה ולכל חברת מוסדות ליטול חלק בניהול ענייני

המפלגה בהתא לחוקתה ,כלליה ותקנותיה .ראייה צרה של תפקידי המבקר

אינה עולה בקנה אחד ע אופייה של המפלגה כגו ציבורי הנוטל חלק מרכזי

במערכת השלטו הדמוקרטי .בעקבות חקיקת חוק המפלגות המפלגה הפכה

להיות לכלי מרכזי במימוש הדמוקרטיה הישראלית .כלי זה צרי שיהיה

טהור .כלי זה צרי שיתנהל בצורה דמוקרטית ותקינה ,באופ שיאפשר לכל

חבר בתנועה הזדמנות שווה לבטא את דעותיו ולהשפיע על דרכה .צמצו

תפקידיה של הביקורת הפנימית לסוגיות שחיתות מובהקת ,שימוש יעיל
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בכספי ומניעת ניגוד ענייני והעדפת מקורבי יחטיא את התכלית של הגו
המבקר כאחד המנגנוני שנועדו להתמודד ע בעיית הנציג.

מקובלת עלינו ,ע זאת ,טענתו של היוע המשפטי ,לפיה אל לו לערו

ביקורת בענייני הנתוני לביקורתו של מבקר המדינה ,או לביקורת של

גופי רגולטוריי כגו רש המפלגות ,או רש מאגרי מידע .משאבי התנועה

ומשאבי המבקר מוגבלי .אלומת האור של ביקורת הפני צרה למדי ,ולכ
לא יהא זה נבו להפנותה למקומות שמוארי בזרקוריה של אחרי .אי

באמור כדי לנעול לחלוטי את דרכו של מבקר התנועה לעסוק בנושאי

ובענייני שבה משרד מבקר המדינה ,או גופי ביקורת אחרי ,אומרי את

דבר על דר שגרה .יתכנו בהחלט מצבי שבעקבות ביקורת חיצונית יבקשו
מוסדות התנועה לברר וללב סוגיה שעלתה בדו"ח הביקורת ,במצבי אלה

וודאי שהמבקר יוכל לבחו ולבדוק את הנושא שכבר נכתב לגביו דו"ח

ביקורת חיצוני .אול ,מדובר במצבי קיצוניי וחריגי ,כאשר ממצאי
הביקורת מצריכי המש בדיקה פנימית .לרוב ,לא יהא זה מוצדק ולא יהא
זה יעיל לחרוש פעמיי את אותו התל".

.11

ביחס לדרישתו של המבקש לקבל מסמכי ומידע הדרושי לו ,היתה פסיקתו של בית הדי
חד משמעית:

"בדיו לפנינו היוע המשפטי של התנועה הצהיר ,כי המבקר יקבל גישה לכל

מסמ שידרוש .הצהרה זו ראויה היא ,במיוחד לנוכח הוראותיו הברורות של

סעי )9א( לחוק הביקורת הפנימית .כאמור ,החוק לא חל במישרי על מבקר

התנועה ,א בהיות התנועה גו ציבורי ולכ יש להקיש ממנו .העמדת
המסמכי לעיו המבקר איננה בבחינת חסד שעושה עמו המוסד המבוקר ,אלא

חובה היא שבלעדיה ירוק תפקידו של המבקר מכל תוכ  .אנו מורי אפוא

באופ חד משמעי ובלתי משתמע לשני פני ,כי כל מוסד ממוסדות התנועה

חייב להעמיד לעיונו של המבקר כל מסמ וכל פריט מידע הדרוש לו למלאכת

הביקורת".

.12

ג ביחס לדרישת המבקש לקביעת שכרו ,היתה קביעת בית הדי חד משמעית:

"המבקר הלי בפנינו על כ שלא נחת עמו הסכ שכר ,וטע שעצמאותו של

המבקר נקנית בכ ששכרו ישול על בסיס חודשי ובאופ קבוע ,כדי

שלמבוקרי לא תהיה האפשרות להשפיע על שכרו ובכ להקהות את שיני

ביקורתו.

לטענה זו ,בכל הכבוד ,אנו מסכימי .מקובל עלינו ,שמשרת המבקר ,לנוכח

היק העבודה הכרו בה אינה יכולה להיעשות בהתנדבות .מדובר בתנועה
גדולה ,הגדולה בישראל ,אשר לה נכסי והתחייבויות לציד  ,אשר מוסדותיה
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פעילי וענייניה מרובי .החוקה קובעת כי לתנועה יהיה מבקר נבחר ,הדי

קובע שחובה שיהא לתנועה מוסד לביקורת .מדובר מוסד סטטוטורי בתנועה
גדולה ופעילה.

מקובל עלינו ג ,כי כדי שהביקורת תהיה עצמאית ויעילה ,שכרו של המבקר

צרי להיקבע מראש וחלילה שיתאפשר להתאימו מעת לעת למידת שביעות

הרצו של המבוקרי מ הביקורת .שמא ,יהפו המבקר למריונטה בידי

המבוקר .על חשיבות הבטחת שכרו של המבקר אנו למדי ג מכ שהכנסת
ראתה לעג את ההוראות בדבר שכרו של מבקר המדינה בחוק יסוד )סעי 11

לחוק יסוד :מבקר המדינה(".

למרות זאת ,נמנע בית הדי לקבוע את שכר המבקר בעצמו,במיוחד לאחר התיקו שנעשה
בחוקה ,א המלי' לצדדי לנהל מו"מ באשר לתשלו השכר ,עד לקביעת השופט שימונה,
וכ המלי' למשיבה לשל למבקש מקדמות עד להסדרה סופית של שכרו.
התובענה ותמצית טענות הצדדי
בתובענה זו עותר המבקש למת צווי כלפי המשיבי בשני עניני:
.13
להמציא לו מידע ומסמכי מסוימי שדרש מה,
א.
לכנס את הועדה לבחירת השופט בדימוס לש קביעת שכרו ולשל מקדמות על
ב.
חשבו השכר שייקבע )בינתיי ,כאמור ,הוועדה התכנסה ונבחרה כב' השופטת
אפעל&גבאי ,א טר נקבע שכר המבקר(.

.14

המידע והמסמכי שהמשיבי התבקשו להמציא במכתביו אליה )נספח ג' לתובענה( ה
אלה:

א.

ב.
ג.

.15

המידע והמסמכי הנוגעי להחזר דמי ההשתתפות של המשיבה בהוצאות
שהוציאו מועמדי שלה בבחירות הפנימיות בסניפי שבה התקיי שיעור הצבעה

של למעלה מארבעי אחוז ,ופירוט הסניפי הללו .שכ ,על פי קביעת יו"ר ועדת
הבחירות של התנועה ,השופט בדימוס גרוס ,מועמדי כאלה זכאי להחזר יחסי;
פירוט כל ההוצאות וההכנסות של המשיבה בשנתיי האחרונות ,והמסמכי
הנוגעי לכ;
פירוט ומסמכי הקשורי לקר תל&חי ישראל בע"מ )להל – קר תל&חי(,
שמניותיה מוחזקות בידי המשיבה.

המבקש טוע ,כי המשיבי מונעי ממנו לבצע את עבודתו ,ה על ידי סירוב להמציא לו

את המסמכי והמידע שהתבקשו על ידו ,וה על ידי מניעת שכרו.
לטענתו ,בכ מפרי המשיבי ג את ההוראות שנקבעו בפסק דינו של בית הדי.
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המבקש ג מפנה לפסיקה בדבר חשיבות עבודתו של המבקר הפנימי ובדבר חובת הגו+
המבוקר להמציא למבקר את כל המסמכי והמידע הנדרשי לו.
בהקשר זה מפנה המבקש ג להוראות חוק הביקורת הפנימית.

.16

המשיבי מתנגדי למת הצווי המבוקשי.
לדבריה ,מאז מינויו של המבקש למבקר התגלעו ביניה חילוקי דיעות ה בנוגע

לסמכויותיו וה בנוגע לשכרו.
המשיבי מדגישי כי ה מודעי לחשיבותה של ביקורת יסודית ומקיפה על התנהלותה
של המשיבה לצור קידו מטרותיה.
יחד ע זאת ,לטענת ,אי להיעתר לבקשת המבקש לקבלת המידע והמסמכי שהתבקשו

על ידו ,משו שהנושאי שהוא מבקש לבדוק כבר נבדקו על ידי גורמי מוסמכי אחרי,
ובראש מבקר המדינה ,שא +הוציא לתנועה דו"חות חיוביי ,או שאות נושאי מצויי
בסמכות הביקורת של מבקר המדינה.

.17

ביתר פירוט טועני המשיבי ,כדלקמ:
החזר דמי ההשתתפות למועמדי בבחירות הפנימיות שהתקיימו ביו 31.1.12
א.
נבדק בביקורת מבקר המדינה ,והדו"ח שלו היה חיובי.
ב.

ג.

ג ההוצאות וההכנסות של המפלגה בשנתיי האחרונות נבדקו על ידי מבקר
המדינה ,והעברת כל המידע והמסמכי למבקש כרוכה בהקצאת זמ ומשאבי
רבי.
ג קר תל&חי נתונה לביקורת שנתית של מבקר המדינה ,שא +פרס דו"ח מפורט

על נכסיה.
המשיבי תמכו את טענותיה בתצהירו של מר רפי דואק ,המכה כמ"מ מנכ"ל הליכוד
ומנהל האג +לשלטו מקומי.

יצוי בהקשר זה כי המבקש חולק על טענותיה אלה של המשיבי וטוע כ )מפנה לריכוז
טענותיו בנדו ,סעי 6 +לסיכומיו(:
עני החזר דמי השתתפות למועמדי הבחירות הפנימיות בסניפי עקב אחוז הצבעה
א.
גבוה לא נבדק כלל על ידי מבקר המדינה.
ב.

ג.

בעניי ההוצאות וההכנסות של המשיבה ,המבקר ביצע רק ביקורת כללית על
ההוצאות וההכנסות בתקופת הבחירות ובקשר לחוק המפלגות )כללי תקרת
ההוצאות המותרות( ,א הוא לא בדק את חוקיות וסמכות קבלת ההחלטות לביצוע

ההוצאות ,הוצאות ללא ביצוע מכרזי כמתחייב ,זהות מקבלי השכר במשיבה
וכדו'.
בעני קר תל&חי מבקר המדינה ער ביקורת על הנכסי בלבד ,א לא על אופ
מינוי הדירקטורי וכדו'.
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.18

המשיבי טועני ,כי סירוב להמציא למבקש את המידע והמסמכי האמורי אינו עומד
בניגוד לקביעות ולהנחיות שנקבעו בפסק דינו של בית הדי ,אלא אדרבא עולה בקנה אחד

.19

באשר לדרישת המבקש לקביעת שכרו ,ציינו המשיבי כי לא נית לשל למבקר שכר

.20

המשיבי טועני כי הנושאי המועלי בתובענה זו צריכי לידו על ידי מוסדותיה
הפנימיי ,ובראש בית הדי ,וכי על בית המשפט להימנע מלהתערב בענייניה הפנימיי
של המשיבה.

.21

המשיבי מבקשי ג למחוק את המשיבי  2ו& 3מרשימת המשיבי .המשיב  – 2משו
שאי למשיבה גזבר ,אלא רואה חשבו חיצוני ,שאחראי על הניהול השוט +של חשבונותיה,

.22

בדיו שהתקיי בבית המשפט ביו  ,29.4.14הודיע ב"כ המשיבי ,כי הוא מוותר על
חקירתו של המבקש.

עמ ,משו שבפסק הדי נקבע כי המבקר לא יערו ביקורת בנושאי הנתוני לביקורת
של מבקר המדינה ,ומשו שמבקר המדינה כבר בדק אות נושאי.

כלשהו בטר אישור תכנית הביקורת השנתית ,ואישור זה ינת רק לאחר שהשופט שימונה
יקבע את שכרו.
בינתיי ,כאמור ,דיווח ב"כ המשיבי על כ שהוועדה מינתה את כב' השופטת בדימוס
אפעל&גבאי לקביעת שכר המבקר ,א הוא טר נקבע.

המתבצע ג על ידי עובדיה .המשיב  – 3משו שלא צוי בשמו.

המבקש ביקש לחקור את המצהיר מטע המשיבי ,מר דואק.
סמו לאחר מכ הגישו הצדדי את סיכומיה בכתב.

דיו והכרעה
כללי
סוגיית מידת התערבותו של בית המשפט בעניניה הפנימיי של מפלגה נסרקה ונדונה
.23

בהרחבה בפסק דינו של בית המשפט העליו )מפי כב' השופט א' רובינשטיי( ב&ע"א 8414/08
טל נ' פריד ) ,28.10.08פורס בנבו( ,ומשו כ יצוטט כא החלק המתאי מתו פסק הדי

)סעיפי כ"ג&כ"ה ,בדילוגי(:

"כ"ג .אכ  ,מקובל לומר ,וזו ג רוח הפסיקה מקד ,כי יש לית למפלגות

לנהל את ענייניה על פי חוקת ותקנונ  ,לש כ נחקק חוק המפלגות,תשנ"ב%

 ,1992ולמפלגות נקבעה חובת תקנו )סעי  14לחוק המפלגות( .מדיניות

שיפוטית זו מתיישבת ע השכל הישר והרוח הדמוקרטית; כפי שציי השופט

ברנזו עודבע"א  189/76מפלגת העבודה הישראלית נ' לוי  ,פ"ד לא),265 (2

",270נאמר לא פע שתחומי ההתערבות של בתי המשפט בענייני הפנימיי

של גופי וולונטריי ה צרי ,בהיות מוגבלי לעילות של חריגה מסמכות
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ופגיעה בעיקרי הצדק )ע"א  575/70תג'ר נ' ההתאחדות לכדורגל ,פ"ד כד)(2

 ,501 ,499בר"ע  164/71בנייהודה תל אביב נ' התאחדות לכדורגל בישראל,

פ"ד כ"ה ) 413 (2בע' ;"(417ואול השופט ברנזו הוסי ,כי בית המשפט

הגביל גישה מצמצמת זו לפסיקתו של טריבונל פנימי  %גו שיפוטי  %ולא

למוסדות מינהליי ,וחריגה מסמכות בכל גו היא "לעול עילה טובה

להתערבותו של בית המשפט" )עמ'  .(271לדידנו התערבות מעי זו במקומה
בודאי בשעה שבכ המאזניי מונח שימוש בכספי מדינה שהוקצו למימו

בחירות ,והמפלגה משמשת צינור לחלוקת ,ואי איש רשאי לעשות בה
שימוש כאוות רוחו אלא על פי די  .במקרה דנא אי לקבל טענת חוסר סמכות

להתערבות שיפוטית ,ודרישה להפנות את המערער לבית הדי של התנועה
לאחר שגורמי המפלגה פעלו שלא ברוח החלטותיו %אינה במקומה ואי לה

למה.
כ " ד.

נזכיר ,בחינת פשיטא ,כי מפלגה היא גו דו%מהותי .עיו בחוקה

מפלגות ,תשנ"ב ,1992%מגלה חיש קל ,כי המחוקק העטה על המפלגה שתי

אדרות למע ייח לה  %אדרת ציבורית ואדרת "פרטית" ,קרי במשפט הפרטי.
במישור הציבורי ,קובע סעי  1לחוק זה כי מפלגה היא "חבר בני אד

שהתאגדו כדי לקדבדר חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוג

בכנסת על ידי נבחרי".במישור המסגרתי קובע סעי )3א( ,כי "מפלגה

רשומה היא תאגיד כשר לכל חובה,זכות ופעולה משפטית" .לכ נית ביטוי

בפסיקה :בג"צ  1635/90ז'רז'בסקי נ'ראש הממשלה ,פ"ד מ"ה)836 ,749 (1

)דברי השופט  %כתארו אז  %ברק(;ד"ר יגאל מרזל ,המעמד החוקתי של מפלגות

פוליטיות )תשס"ה243 ,(2004%ואיל ,והפסיקה הנזכרת ש בעמ' .257254
......

וכבר צוי  ,לגבי שירותי בריאות כללית )ואי הדברי זהי אחד לאחד( ,כי
"חר העובדה שהמערערת )שירותי בריאות כללית  %א"ר( היא גו אשר

מקורו במשפט הפרטי ,נושאת פעילותה אופי ציבורי משמעותי ביותר .מגמה
שיפוטית ברורה היא להחיל לגבי גו מעי זה )גו "דו מהותי"( ,בצד

עקרונות המשפט הפרטי ,ג כללי מתחו המשפט הציבורי,האמורי לתחו
את דר פעולתו למסגרת של אמות מידה ראויות" )ע"א  8825/03שירותי

בריאות כללית נ' משרד הביטחו )לא פורס( ]פורס בנבו[(.

כ"ה .ברי כי ג את יישו חוקת המפלגה ,שהיא תקנונה ,מסמ דו מהותי,יש

לבחו א במשקפיי של המשפט הציבורי ,ובענייננו במובהק במשקפיי אלה

)ראו הראל ש ,עמ'  92בה"ש  ,187והר%זהב ש ,עמ'  .(49אכ  ,בסופו של יו
ג א הנורמה המסגרתית  %על פי צורת ההתאגדות של מפלגה  %נטועה

בקרקע המשפט הפרטי ,תפקידה ותפקודה העיקרי הוא ציבורי .אמנ מציי

המחבר הראל ש ,עמ'  425בה"ש ",12ככל שמדובר במפלגה ,לנוכח השפעתה
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העזה על החיי הציבוריי במדינה ,זיקתה לערכי המשפט הציבורי היא

בעלת עוצמה חזקה ביותר ,חר זאת ,ועל א תפקידה הציבורי ,מהותה

הפרטית הבסיסית נשמרת הואיל ומפלגה אינה מוקמת 'מכוח חוק' אלא 'על
פי חוק'" .לצד זאת ראו ג דברי המחבר הר%זהב )ש ,עמ'  ,(45כי משנחקק
חוק מימו המפלגות ,אשר  %כמצוטט מפיו מדברי פרופ' אמנו רובינשטיי

במהדורה הרביעית של ספרו המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל א',

" % 370שינה באורח יסודי את מערכת היחסי בי המפלגה לבי המדינה,

והעניק למפלגה הישראלית מעמד מיוחד במשפט הציבורי" ,תו שהאחריות

למימו המפלגה מוטלת על הציבור ,זכאי הציבור  %ואומר שלדידי אכ כ

הוא " %כי המפלגה תפעל על פי אמות המידה של שויו  ,הגינות ,למטרות

הראויות ,בתו%לב מתו הגינות ,לא רק במסגרת פעולתה המעי %שלטונית

אלא ג בפעולתה הפרטית" .ג למבחי בי סוגיה פעילות המפלגתית,

ציבורית ופרטית  %והכרעה אינה נחוצה בנידו דיד )ראו ג השקל או טריא

אצל הראל ש ,עמ'  % (219216אנו בפעולה בכספי ציבור למטרה ציבורית

עסקינ ,שתכליתה קידו ההלי הדמוקרטי ,ולגביה ברור כשמש בצהרי היו,

כי חובת הגינות ותו לב מוטלת על המפלגה .תפקיד בית המשפט הוא לסייע

להשריש נורמה זו ולית לה את ביטויה הראוי .ועוד ,הואיל ובמישור
המסגרתי בהלי אזרחי עסקינ  ,נזכיר ונטעי כיעל כלל המשפט האזרחי

חופה עקרו תו הלב )סעיפי  39ו)61%ב( לחוק החוזי )חלק כללי( ,תשל"ג%

 .(1973שעה שהמדובר בסיטואציה בעלת אופי ציבורי עז ,נכו הדבר ביתר

שאת ,ורמת ההוגנות ותו הלב המצופה מגור דו%מהותי הנהנה ממימו
הציבור  %גבוהה שבעתיי.
"......

)להרחבה בסוגיה זו ,ראו :אמנו רובינשטיי וברק מדינה ,המשפט החוקתי של מדינת
ישראל – רשויות השלטו ואזרחות ,עמ'  ;767777ד"ר יגאל מרזל ,המעמד החוקתי של
מפלגות פוליטות ,עמ' .(243263
.24

סבורני ,כי על פי הכללי שנקבעו בפסק הדי טל נ' פריד הנ"ל ,מוסמ בית משפט זה
להתערב בעניני שהועלו בתובענה ,ה משו חשיבות הציבורית וה משו שבית הדי
הפנימי כבר ד ופסק בה ועולה השאלה הא המשיבי פעלו בהתא לפסיקתו.
בהקשר זה מסכי אני ,בכל הכבוד ,ע הדברי שנאמרו בפסק דינו של בית הדי בהקשר
לחשיבותו של מוסד הביקורת ושל עבודת המבקר ליושרה ולטוהר מידותיה של התנועה.
על חשיבותו של תפקיד המבקר הפנימי עמד ג כב' הנשיא ברק בבג"'  5682/02פלוני נ'

ראש ממשלת ישראל ,פ"ד נז):93 ,84 (3

"חשיבותו של תפקיד המבקר  %ומינוי ראוי שלו  %מתבקשי ג בשל זכותו של

הציבור לדעת על פעולת הרשות ותקינות תפקודה )בג"  5743/99דואק נ'
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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" ,הביקורת הפנימית והמינויי הפוליטיי" ,עיוני בביקורת

המדינה )חוברת  ,46תשנ"א )".(14
.25

אמנ ,כפי שציינו חבריו המלומדי של בית הדי ,קיי ספק הא חוק הביקורת הפנימית
חל ג על מפלגות ,לאור ההגדרות שנינתו ל"גו +ציבורי" בסעי 1 +לחוק זה ,כאשר מפלגה
איננה תואמת בהכרח אחת מאות הגדרות.
אני מסכי ,בכל הכבוד ,ע מסקנתו של בית הדי ,לפיה:

"לנוכח דימיו פונקציונלי בי תפקיד מבקר המפלגה לבי תפקיד מבקר הפני

בגו ציבורי לפי חוק הביקורת הפנימית ,סבורי אנו כי יש להקיש מ החוק
ביחס לסמכויותיו של המבקר וביחס לכלי שיש בידו לצור מילוי תפקידו".

היקש זה נית לעשות ג באמצעות סעי 1 +לחוק יסודות המשפט ,התש"  ,1980משו
שחוק המפלגות המחייב כל מפלגה בקיומו של מוסד לביקורת )סעי ,(19 +אינו מגדיר מה
סמכויותיו של מוסד זה ,מה מעמדו של המבקר וכיצד יש להתייחס לממצאיו ,ואלה

מפורטי בחוק הביקורת הפנימית.
אגב ,טענת המשיבי לכ שהסדרת שכרו של המבקש יכולה להיעשות רק לאחר אישור
תוכנית עבודה שנתית נסמכת על סעי 7 +לחוק הביקורת הפנימית ,משמע שג ה סבורי
שיש לפעול בהתא להוראותיו של חוק זה.

.26

סעי 4 +לחוק 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 שלהגו +המבוקר ,ובכללזה את
הנהלת החשבונות שלו ,דרכי שמירת הרכוש ,החזקת הכספי והשקעת.

.27

סעי 9 +לחוק הביקורת הפנימית ,שכותרתו "המצאת מסמכי וקבלת מידע" ,קובע בי
השאר ,כדלקמ:

המבקר מוסמ לבדוק א החלטות הגו +המבוקר נתקבלו על פי נוהלי תקיני.
המבקר מוסמ ג לבדוק את תיקו הליקויי שעליה הצביע מבקר המדינה.

"א.

המבקר הפנימי רשאי לדרוש ולקבל כל מסמ וכל מידע ,שברשות

הגו שבו הוא משמש מבקר או שברשות אחד מעובדיו ,ושלדעת המבקר
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הפנימי דרוש לביצוע תפקידו; מי שנדרש למסור מסמ או מידע כאמור יהיה
חייב למלא אחר הדרישה תו תקופה הקבועה בדרישה ובאופ הקבוע בה.

ב.

למבקר הפנימי תהיה גישה ,לצור ביצוע תפקידו ,לכל מאגר רגיל או

ממוחשב ,לכל בסיס נתוני ולכל תכנית עבודה של עיבוד נתוני אוטומטי של
הגו שבו הוא משמש מבקר.
ג.

המבקר הפנימי רשאי להיכנס לכל נכס של הגו שבו הוא משמש

מבקר ולבדוק אותו".
.28

המסקנה 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.
עוד עולה מהאמור ,כי יש לאפשר למבקר גישה חופשית לכל המאגרי ,המסמכי והמידע
המצוי ברשות הגו +המבוקר ,וכי על המנהלי ,האורגני 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.

מכא שמי שטוע,שהמבקר אינו מוסמ לבדוק עני כלשהו הקשור לענייני המפלגה ,או
שהמפלגה או אורגניה אינ חייב להמציא למבקר מסמ או מידע כלשהו ,עליו הראיה
להוכיח טענתו זו.
.29

בעני אחר שנדו בפני בית הדי :הא המבקר רשאי לבדוק עניני המצויי בסמכות
הבדיקה שלגופי אחרי ,בעיקר הכוונה למבקר המדינה ,אינני תמי דעי לגמרי ע
מסקנותיו.
כאמור ,סבר בית הדי כי אל למבקר לערו ביקורת בענייני הנתוני לאות גופי ,ה

משו שהמשאבי המוקדשי לכ מוגבלי וה ש"לא יהא זה מוצדק ולא יהא זה יעיל
לחרוש פעמי את אותו התל".

גישה עקרונית זו כבר נדחתה בפסיקת בית המשפט העליו ,לפחות בשתי הזדמנויות.
הראשונה בבג"'  7805/00רוני אלוני נ' מבקרת עיריית ירושלי ,פ"ד נז) ,577 (4ש נדו
היחס שבי ביקורת מבקר המדינה ובי ביקורת המבקר הפנימי שלהרשות המקומית.
דברי כב' השופט פרוקצ'ה )עמ' :(590
"מנגנו הניהול המקומי פועל באמצעות מינהל ציבורי מורכב הכור עמו

אחריות ציבורית .אחריות זו נתונה לפיקוח ולבקרה  %בקרה חיצונית
באמצעות ביקורת המדינה )סעי  (4)9לחוק מבקר המדינה(וביקורת פני
ברשות המקומית במסגרת הוראות סעיפי )167ב(ו170 %א לפקודת העיריות
]נוסח משולב[.....

......
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......פעולת הביקורת ברשויות המקומיות היא משולבת :ביקורת חיצונית על
ידי מבקר המדינה העוסקת בנושאי כלליי בחת רוחב רחב ובמחזוריות

המשתרעת על פני שני .ביקורת זו מעצ טיבה אינה עוסקת בדר כלל

בעניני פרטניי של רשות מקומית זו או אחרת ,אלא מתמקדת בעניני שיש

בה מימד ציבורי כללי .בצידה  %ביקורת פני ברשות המקומית המקיימת

ביקורת רציפה ופרטנית על פעולות הרשות".

השניה ב&עע"מ  6013/04מדינת ישראל משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית

בע"מ ) ,2.1.06פורס בנבו( ,ש נדו היחס שבי ביקורת מבקר המדינה ובי הביקורת
הפנימית של משרד התחבורה.
דברי כב' השופט ריבלי )בסעי:(16 +

"עולה מ האמור ,כי לא מקובלת עלי העמדה הגורפת העולה מדברי

המערערת,כי המבקר הפנימי הוא לא יותר מאשר כלי עזר בידי הנהלת הגו

המבוקר " %כלי ניהולי" גרידא  %כאשר הציבור ,מבחינתו ,צרי "להסתפק"
בביקורת החיצונית של מבקר המדינה.

......

מבקר המדינה הוא "מבקר%על",שביקורתו חובקת תחומי רבי א מ הסת

אינה יכולה לכסות הכל%מכל%וכל .זוהי ,לרוב,ביקורת המופנית לנושאי
מערכתיי ורחבי בהיקפ .מבקר הפני ,לעומת זאת ,הוא מבקר "ספציפי".

הוא מכוו את כל חיצי ביקורתו כלפי הארגו שבמסגרתו הוא פועל.חלק

מתפקידו הוא להשלי ,במישור הפרטני ,את שמבקר המדינה אינו יכול,

לנוכח מהות תפקידו ולאור היק הנושאי הבלתי%נדלה ,לבצע .מבקר הפני
ג אחראי לבדוק כי ליקויי שעליה הצביע מבקר המדינה  %מטופלי .כ

יוצא ,שהביקורת "החיצונית" והביקורת "הפנימית" ,יותר משה נבדלות זו
מזו ,ה משלימות זו את זו ופועלות זו בצד זו".

.30

המסקנה הנובעת מהדברי האמורי לעיל היא ,שעקרונית ,המבקר הפנימי איננו מנוע
מלבדוק עניני המצויי בתחו סמכות בדיקתו של מבקר המדינה )או גו +דומה אחר(,
ופעמי רבות בדיקתו דווקא מסייעת לבדיקת מבקר המדינה )א היא נעשית לפניה( או
משלימה אותה )א היא נעשית לאחריה(.
נוס +לכ ,כאמור לעיל ,אחד מתפקידיו של המבקר הפנימי הוא לבדוק את תיקו הליקויי
עליה הצביע מבקר המדינה )סעי (5)4 +לחוק הביקורת הפנימית(.
אמנ ,א העני שהמבקר מבקש לבדוק כבר נבדק בשלמותו על ידי מבקר המדינה ,ודאי
שאי טע לבדיקה נוספת על ידי המבקר הפנימי ,אלא לש בדיקת תיקו הליקויי,
כאמור.
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הוא הדי א מבקר המדינה מצוי בעיצומה של בדיקה כזו ,ג אז על המבקר הפנימי להניח
לו להשלי את בדיקתו ,אלא א הוא סבור שבדיקה עצמאית שלו תסייע לבדיקת מבקר

בפ זה או אחר.
המדינה ַ
ואפילו א בדיקת מבקר המדינה צפויה באופ קרוב לוודאי באותו עני שהמבקר הפנימי
ביקש לבדוק ,ג אז נית לומר שלמבקר המדינה "משפט הבכורה".
לא כ ,כאשר מבקר המדינה לא בדק ואיננו בודק אותו עני שהמבקר הפנימי מבקש לבדוק,

ובדיקה כזו ג לא צפויה בדרגה של קרוב לוודאי .אזי ,מוסמ המבקר הפנימי לבדוק אותו
עני ,ג א עקרונית מבקר המדינה )או גו +רגולטורי דומה אחר( מוסמ לבודקו על פי
חוק.
מכא לענייני הספציפיי שנדונו.

הבקשה למסירת המידע והמסמכי
כאמור ,המשיבי טענו כי כל אות ענייני שהמבקש ביקש מידע או מסמכי אודות,
.31

מצויי בתחו סמכות בדיקתו שלמבקר המדינה וכי מבקר המדינה א +בדק אות ומצא
תקיני.
המבקש חלק על כ ,ולטענתו אות נושאי לא נבדקו כלל על ידי מבקר המדינה ,או כל גו+

אחר.
ב"כ המשיבי ויתר ,כאמור ,על חקירת המבקש.
המשיבי מציד ,לא צירפו כל מסמ או ראיה אחרת התומכת בטענת זו ,והסתפקו
בתצהירו של מר רפי דואק.

אול ,בחקירתו שלדואק התגלה ,כי למרות שבתצהירו הוא הצהיר )בסעי ,(2 +כי "כל
העובדות המפורטות בתצהירי ידועות לי במסגרת התפקידי שאני ממלא בליכוד",
הוא איננו יודע דבר מכל הדברי עליה העיד.

.32

להל ציטוטי מחקירתו של מר דואק ,והדברי מדברי בעד עצמ )עמ' :(35
"ש.

יש ל ידיעה אישית מה הסיבה שבגינה לא קיבלתי את המסמכי

ת.

מה שאני יודע שהיו בעיות בנושא הזה מבחינת כל הנושא של המבקר.

ש.

ידוע ל שביקשתי ,שלחתי אלי העתק ,מסמכי לגבי השאלה הא

שביקשתי?

הבנתי שכל עוד לא נפתרו כל מיני בעיות אז לא נתנו .זה מה שהיה.

דמי השתתפות בבחירות של  2012בסניפי ,הא ה הוחזרו לחברי

לפי החלטת וועדת הבחירות .אני מציג ל .נספח ב' לתצהירי.

ת.

)מעיי ( אני מכיר את המכתב הזה .בקשר לנושא של הארבעי אחוז,

ש.

השאלה א קיבלת ואתה מכיר ,שאלה שניה היא הא ידוע ל הא

לי לא ידוע ,אני לא טיפלתי בזה.

איזה גו! אחר ,כל גו! ,עשה ביקורת בנושא הזה של החזר דמי

השתתפות לסניפי

14

שי גלילי ,עו"ד נ' מפלגת הליכוד

הפ )ת"א( 351520114

לא ידוע לי .בעקרו כל ההחלטות שנעשות לגבי כל מיני דברי של

ת.

החזרי תמיד מקבלי אישור של השופט או וועדת הבחירות שו דבר

לא נעשה חאפ לאפ .בנושא של ההחזרי היתה בדיקה ,לא טיפלנו

בנושא של ההחזר ,זה הגיע ללשכת המנכל ולגזברות של הליכוד.

ש.

ת.

הא גו! ביקורת כלשהו,

רש המפלגות ,מבקר המדינה ,רש

תאגידי מפלגתיי ,הא גו! ביקורת כלשהו בדק את הנושא של 40

אחוז?

לא ידוע לי.

ש.

סעי!  14לתצהיר "החזר דמי השתתפות...הושל ונבדק" .החזר דמי

ת.

מה שלי ידוע דמי השתתפות שאני ג הייתי מעורב בה ,א מצב

ש.

שאלתי לגבי אחוז הצבעה

ת.

ש.

השתתפות למועמדי הושל? מידיעה אישית

שמישהו הגיש מועמדות והסיר מועמדות בזמ .

לגבי נושא של אחוז הצבעה אז לא ,מה שלי ידוע זה לגבי חברי

שהיו צריכי לקבל חזרה .אני יודע באופ כללי שדוח המבקר היה

בסדר.

סעי!  27לתצהיר "החזר דמי השתתפות למועמדי יתבצע בעתיד עד

לסו! ...2014ורק בסיו יהיה המבקר רשאי לבקר . "....החזר דמי
ההשתתפות ,אני מדבר על הארבעי אחוז

ת.

ש.

אני על הארבעי אחוז לא מדבר .ההחזרי שהיה לי מגע אית זה
החזרי של מועמדי .בקשר לארבעי אחוז לא היה לי קשר .אני

יודע שטיפלו בזה .אבל לומר ל בדיוק פרט פרט איני יכול.

כל הבקשות שלי לגבי מסמכי ,מתייחס רק לשאלה של החזר עקב 40

אחוז מועמדי הצבעה .לא שאלתי לגבי אלו שהסירו את מועמדות.

רק לגבי זה שאלתי .אתה יודע א הכס! חזר או לא

ת.

זה לא דבר שעובר דרכי .ברגע שאישרו שהיו ארבעי אחוז ,המחשב

ש.

בנוס! ,ביקשתי מסמ נוס! ,בתו נספח ב' ,ביקשתי לדעת מי מינה

היה צרי לדעת את הפרטי ,ואז זה עובר לגזברות.

את הדירקטורי של קר %תל חי .שזה תאגיד מפלגתי שהליכוד צרי

למנות ש את הדירקטורי .הא איזה גו! שאתה יודע עליו ,גו!

ת.

ביקורת חיצונית ,הא בדק א הדירקטורי מונו בסמכות או לא.
לי לא ידוע" .

ובהמש )עמ' :(6
"ש.

בית המשפט – הטענה שנטענה כא %בתשובה שלכ היא שהוא לא

זכאי לקבל את המסמכי האלה בגלל שיש גופי ביקורת אחרי

שבודקי את אות דברי .אתה התייחסת לזה בתצהיר ,השאלה
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היא כאשר אתה כותב את הדברי האלה הא אתה יודע אות או

שמישהו אמר ל .כתבת למשל לגבי המסמכי החזר הוצאות בתצהיר
ועכשיו אמרת שאתה לא מתעסק בזה .לגבי קר %תל חי אמרת שמבקר

ת.

המדינה התייחס לזה .הא אתה יודע?

לגבי כל הנושא של התצהיר .התצהיר זה לא דבר שאני ישבתי

וכתבתי כל סעי .הדברי נכתבו בצורה מסודרת ,ג על ידי היוע

המשפטי ,אני מבחינתי הסתכלתי לראות א משהו לא נראה .זה לא
ש.
ת.

דבר שיש כא דברי משפטיי שאני כותב אות.

בית המשפט – דברי עובדתיי

ברגע שנאמר דבר שאני לא בטוח אני שואל הא זה הנוהל הקיי

אומרי לי כ  .נכו שאני לא יודע את זה מעצמי אלא מתו כ

ששאלתי .הדברי נבדקו ,אני שאלתי נאמר לי שזה הנהל" .
.33

המסקנה העולה מחקירתו של מר דואק היא ,שלא הוכח דבר מטענות המשיבי בדבר

.34

א ,למעלה מזה ,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,

הבדיקות שנעשו על ידי מבקר המדינה או גו +דומה אחר בכל אות עניני שהמבקש ביקש
לבדוק ,וכאמור לעיל לא די בכ שמבקר המדינה מוסמ עקרונית לבדוק אות.
מסקנה זו מקבלת חיזוק מהימנעותו של ב"כ המשיבי לחקור את המבקש בדבר טענה זו.

"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.
.35

המסקנה הנובעת מכל האמור לעיל היא ,כי על המשיבי להמציא לאלתר למבקש את כל
המסמכי ואת כל המידע שביקש.

הסדרת משכורת המבקש
כאמור לעיל ,תביעת המבקש להסדיר את שכרו נמצאה צודקת על ידי בית הדי ,שא +ציי
.36
את חשיבות קביעת שכרו של המבקר "כדי שהביקורת תהיה עצמאית ויעילה".

בית הדי נמנע מלקבוע בעצמו את שכר המבקר ,ג משו שסבר שאי זה ראוי שהוא יעשה
כ ,ובעיקר משו התיקו בחוקת התנועה ,שקבע כי שכרו של המבקר ,יחד ע שכר של
ממלאי תפקידי אחרי ,ייקבע על ידי שופט בדימוס שימונה על ידי ועדה מתאימה.
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בינתיי ,כאמור ,מונתה הוועדה ,מונתה כב' השופטת בדימוס אפעל&גבאי ,וקביעת השכר
צפויה להיעשות על ידה.

חזקה ,אפוא ,כי כב' השופטת תעשה את מלאכתה בהקד ככל הנית ,ולכ ג אני נמנע
מלקבוע קביעה נוספת הקשורה לשכרו.
כמוב ,שפתוחה הדר בפני המבקש לשוב ולעתור בעני זה לבית הדי ,ובמידת הצור ג
לבית המשפט ,א יימצא צור לכ.
.37

יחד ע זאת לא נית להימנע מלהעיר על הטע המר שהמשיבי הותירו א +בעני זה.
כאמור ,המבקש מונה לתפקידו ביו  ,30.6.13ועד עתה הוא לא מקבל כל שכר ,שעה
שאחרי שמונו יחד עמו ,כמו נשיא בית הדי ,כבר זכו להסדרת שכר )סעי 3 +לתצהירו של
המבקש(.
רק קרוב לחצי שנה לאחר מינויו של המבקש נעשה התיקו האמור בחוקת התנועה ,שנועד
להסדיר את שכרו )בי היתר( ,א ג לאחר מכ המשיבה לא מיהרה למנות את השופט
בדימוס שיקבע את שכרו של המבקר.

"בדר נס" מונתה כב' השופטת אפעל&גבאי יו אחד בלבד קוד לדיו שנקבע בתובענה,
ולא נית להימנע מהמחשבה שאילולא הגשת התובענה ואילולא הדיו שנקבע ,יתכ ושכר
המבקר לא היה מוסדר מעול.

המשיבי  2ו&3
אינני מוצא חשיבות לכ,שגזבר המשיבה הוא למעשה רואה חשבו חיצוני,שאיננו נושא
.38
בתואר זה.
העיקר לענייננו הוא הפונקציה שהוא ממלא ,וא הוא עוסק בכל ענייניה הכספיי של
המשיבה ,הרי שהוא ממלא פונקציה של גזבר.
ג אינני רואה כל חשיבות לכ שהמשיבי  2ו& 3לא צוינו בשמותיה ,די בכ שה
מוגדרי על פי תפקיד.

הערה אחרונה

.39

הלכה למעשה ,המשיבה מתנהלת מזה כשנה ללא כל ביקורת פנימית ,בניגוד מפורש לחוק
ובניגוד לכל מינהל תקי.

המשיבי ,מטעמי השמורי עמ ,לא חפצו כנראה בפועלו של המבקש ,לא שיתפו עמו
פעולה כמצופה מה והקשו על תשלו שכרו.
כנראה שמה שברור לכל עמותה פשוטה – הצור במוסד ביקורת פנימית – איננו נהיר
למפלגה הראשונה בגודלה בכנסת ,שנציגיה מאיישי את העמדות הבכירות ביותר
בממשלה.

הדבר מעלה תהייה ודאגה ,והמשיבה וראשיה ייטיבו לעשות א יפעלו במהרה לתיקו
המעוות.
תוצאה
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א.
ב.
ג.
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על המשיבה להמציא למבקש את כל המסמכי והמידע שהתבקשו על ידו ,כמפורט
בתובענה ובנספחיה ,ללא כל דיחוי נוס.+

מאחר והסדרת שכרו של המבקש צפויה להיעשות בקרוב על ידי השופטת )בדימוס(
שמונתה לצור כ ,לא יינת צו בעני זה.
המשיבה  1תשל למבקש הוצאות משפט בס .2 20,000

נית היו  ,הה' תמוז תשע"ד 03 ,יולי  ,2014בהעדר הצדדי .
5129371
54678313
5129371
54678313

בעניי עריכה ושינויי במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כא
יונה אטדגי /54678313

נוסח מסמ זה כפו +לשינויי ניסוח ועריכה
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