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 תקציר
הוועדה היא הגוף לחיוב אישי היא גוף חריג במשרד הפנים ובמערכת השלטונית בישראל באופן כללי.  וועדהה

לבחון את התנהלותם של נבחרי ציבור ופקידים בכירים בנוגע היחיד, בנוסף למערכת המשפט, אשר יש לו סמכות 

לשימוש בכספי ציבור ואף לחייבם במקרה ונעשה שימוש לא תקין בכספי הציבור. מנקודת מבט של תושב ברשות, 

ערכאה משפטית מצומצמת אשר מהווה ערוץ דרכו ניתן  לחיוב אישי היא כלי הרתעתי ממדרגה ראשונה, וועדהה

בהקשר  וועדהלהרתיע נבחרי ציבור ופקידים בכירים מלבצע פעולות בכספי הציבור שיש בהן דופי. חשיבתה של ה

 זה היא שיצרה את המוטיבציה לבצע את הבדיקה שבצענו.

הבדיקה  מקרים שהובאו לפניה.לנוכח ה 1וועדהלהבין את "רוח ההחלטות" של ה ניסיוןמתוך נכתב מסמך 

בנושא החיוב האישי, בדגש על החלטות לא לחייב אישית, בהשוואה  וועדההתרכזה בניתוח של החלטות ה

לדגשים וההנחיות של חוזרי מנכ"ל משרד הפנים בנושא והחוק, על מנת לבחון האם קיים פער בין ההנחיות 

כמו גם של  וועדהבוצע גם ניתוח כמותי של החלטות ה וועדהוההחלטות. מעבר לניתוח האיכותני של החלטות ה

 אמירות הנוגעות להצלחתה בצמצום תופעות שליליות של הוצאות כספים שלא כדין.

הוועדה לא מצליחה בפועל שלאחר שבחנו את התנהלות הוועדה, את המדיניות שלה ואת ההישגים שלה מצאנו 

נה משרתת את מטרתה ואינה יכולה לתת מענה אמיתי היא אי לכןלייצר את ההרתעה שהיא מייחסת לעצמה ו

. יתרה מזאת, לראייתנו מדיניות הוועדה מפגרת לצורך הציבורי בגופים "בעלי שיניים" מול השלטון המקומי

מאד ביחס לציפיות הציבור מגוף עם סמכויות כשלה, פיגור שבמידה ולא ייסגר רק יגביר את התסכול מפעילותה 

ור בה ואף חמור מזה, ירתיע את הציבור מלהפנות לוועדה מקרים של התנהלות לא תקינה ויפחית את אמון הציב

 בכספי הציבור.  

שינוי שיוביל מצד אחד להגדלת הרתעה אצל המופקדים על כספי הציבור ומצד  -התנהלות הועדה דורשת שינוי 

עודד אותו לפנות אליה. שינויים אלה שני יגביר את היכרות הציבור עם פעולתה, יגביר את אמון הציבור בוועדה וי

 כוללים שיפור בניראות הועדה, מדיניות החיוב האישי, תהליך החיוב האישי והרכב הועדה.

 אודות המשמר החברתי המקומי לישראל

מדובר  בעקבות פריצת המאבק החברתי.  2011הוקם בספטמבר  לישראל )ע"ר( המשמר החברתי המקומי

ביוזמה התנדבותית ייחודית המקודמת על ידי פעילים חברתיים שמטרתם לקדם שקיפות, מנהל תקין ושיתוף 

לעודד נבחרי ציבור לנקוט אחריות אישית תוך מתן דין וחשבון על פעילותם , כמו גם ציבור בשלטון המקומי

 תושבים.והתנהלותם בפני ה

חולון, כרמיאל, באר שבע, גבעתיים, ראשון לציון,  -מאז הקמתו, הצטרפו למשמר החברתי המקומי שבעה יישובים 

בית שמש וגן יבנה והם מתפקדים כרשת המתרחבת וגדלה מיום ליום. פעילי המשמר המקומי נוכחים בישיבות 

רי הציבור למתן דין וחשבון על פעילותם המועצה בכל יישוב, ומדווחים מהן באופן שוטף תוך דרישה מנבח

והתנהלותם בפני התושבים. במקביל, ממנפים הפעילים מאבקים מקומיים ליצירת זיקה ומעורבות אזרחית פעילה 

 .בכל ישוב

  

                                                           
)תקופתו של השופט ורדי זיילר ז"ל ומעט לאחר פטירתו( ואינם  2013לספטמבר  2002הניתוח בוצע על כל החלטות הוועדה בין השנים  1 

 כוללים החלטות של הוועדה ברשותו של עו"ד עדן ברטל
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 רקע
הוועדה יכולה להמליץ ולהוביל לחיוב אישי של נבחר ציבור או פקיד  –הוועדה לחיוב אישי היא ועדה ייחודית 

העובדה שלא קיים רווח אישי.  מהוצאה זוברשויות המקומיות בגין הוצאה כספית שלא כדין, גם אם הוא לא הפיק 

הובילו לכך שבפועל לא הוקמה  ,החוקסעיפי הכללי של הניסוח , כמו גם עצם בשלטון המרכזיזו גוף מקביל וועדה ל

 מרכז השלטון המקומי. עםגם הקמת ועדה זו באה לאחר שכללי המסגרת סוכמו  - 2000-ועדה עד תחילת שנות ה

 2וועדהל חוקי רקע
 קובעים המקומיות )נוסח חדש( המועצות לפקודת -  34ו  33( וסעיפיםחדש העיריות )נוסח לפקודת  221סעיף

 הרשות מקופת כדין שלא בגין הוצאה מקומית ברשות תפקיד או משרה נושא על אישי חיוב להטיל הסמכות את

, 1950 א", תשיהמקומיות המועצות לצו  189סעיף מכוח גם קיימת דומה אחראי. סמכות היה לה המקומית

 אישי חיוב הטלת על החלות . ההוראות1958 –ח "תשי  אזוריות(המקומיות )מועצות  המועצות צול  84וסעיף

 דומה . סמכות1955 -  ו"ערים, תשט איגודי )ה( לחוק11לסעיף  בהתאם ,איגודי ערים על אף הוחלו בעיריות

והשומרון(  המקומיות )יהודה המועצות ח' לתקנון109בסעיף  ושומרון ביהודה היישובים לממונה על אף ניתנה

 .1979 –ט "התשל והשומרון(  האזוריות )יהודה המועצות ח' לתקנון90וסעיף  1981 –א "התשמ

 עץהיו הנחייתראה ) לממשלה המשפטי והיועץ הפנים משרד ל"מנכ י"ע אישי לחיוב הנוהל גובש  2001בספטמבר

 ל"מנכ חוזר במסגרת ופורסם לראשונה המקומי השלטון מרכז בשיתוף (8. 2000 מספר לממשלה המשפטי

 לעניין המייעצת וועדהה כאשר בראש 2002החלה את פעילותה בשנת  וועדהה .20011/ מספר הפנים משרד

לתפקיד יושב ראש  עדן ברטלמונה מר  2013. בחודש יולי ל"ז זיילר ורדי השופט ילה חבת עמד האישי החיוב

 .וועדהה

 וועדהמטרת ה

 :האישי החיוב מטרות

 ציבור כנאמני מחובתם התעלמות שימנע הרתעה גורם, האישי החיוב דין חל עליהם אלו בקרב ליצור 

 .המחייבים והנהלים הדין הוראות פי על הציבור בכספי לפעול

 ארוכות שנים בהם השימוש עשיית אי חרף ,מלא בתוקף הן אישי בחיוב ותהדנ הדין שהוראות להבהיר ,

 .ציבור בכספי תקינה לא ופעילות בזבוזים מניעת לצורך והכל

 נזקים ולצמצום ליקויים לתיקון לגרום. 

 לנוהלמרכזיים עדכונים 

 מיום הישובים על הממונה בחוזר ושומרון יהודה בשטחי על הישובים הוחלו 5/2001 ל"מנכ חוזר הוראות

23/9/2001.  

כך שתכלול שופט או אדם הכשיר לעמוד כשופט מחוזי, ראש מינהל  וועדהשינוי הרכב ה – 4/2006חוזר מנכל 

 שופט בדימוס. עדהוו. אם זאת חשוב לציין כי גם לפני החוזר מנכ"ל זה עמד בראש הלשלטון מקומי ויועץ משפטי

 .1/2009 מספר הפנים משרד ל"מנכ חוזר במסגרת פורסם אישי לחיוב מעודכן נוהל

למנכ"ל משרד הפנים או מנהל מחוז,  וועדהשינוי הסמכות המכריעה בנוגע להמלצות ה – 6/2014חוזר מנכל 

 .בהתאם לסוג הרשות בה בוצע ההוצאה שלא כדין

                                                           
 למסמך המרכז באתר משרד הפניםמתוך ההקדמה  2 

http://www.nevo.co.il/Law_Word/law01/P182_001.doc
http://www.nevo.co.il/Law_Word/law01/P182_001.doc
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/211_003.htm#Seif91
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/211_003.htm#Seif91
http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/211_008.doc
http://index.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/82000.pdf
http://index.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/82000.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/200101_014.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/200101_014.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1983277
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1983277
http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2134449
http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2134449
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/200105_019.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/200604_05.pdf
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/200901_02.pdf
http://www.moin.gov.il/Documents/perek2-062014.pdf
http://www.moin.gov.il/Subjects/PersonalObligation/Documents/Index-decisions2014.pdf
http://www.moin.gov.il/Subjects/PersonalObligation/Documents/Index-decisions2014.pdf
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 'נספח אתרשים תהליך העבודה של הועדה מצורף ב
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 במספרים וועדהה
נבחרי  156מקרים שונים של הוצאה מכספי ציבור שלא כדין ע"י  243-ב וועדהדנה ה 2002-2013בין השנים 

 :ציבור ועובדים ברשות המקומית

 שומרי הסף העיקריים על הוצאות  –גזבר הרשות  28%-מהמקרים היה מעורב ראש הרשות ו 54%-ב

 במרבית המקרים. וועדהנמצאים בפוקוס של ה הרשות

 על חיוב אישי כאשר במרבית המקרים החיוב האישי בוצע כנגד  וועדהמכלל המקרים פסקה ה 39%-ב

 .דרגי הבינייםכנגד אדם בעל הרשאת החתימה על ההוצאה עצמה ולא 

 מיליוני שקלים, כאשר הנזק לכספי ציבור  268בכל המקרים מוערכת במעל  3עלות הנזק לכספי ציבור

החיוב האישי מבוצע היכן  –מיליוני שקלים  211-על חיוב אישי מוערך ב וועדהבמקרים בהם החליטה ה

 .שקיים עיקר האובדן הכספי

 בדן הכסף מכלל או 1.5%מיליון שקלים, רק  3-בתקופה זו מסתכם ב וועדהסך החיוב האישי שקבעה ה

 היקף הענישה אינו בפרופורציה להיקף הנזק הכספי.בממוצע  –במקרים בהם הוחלט על חיוב אישי 

o ם זאת, בניכוי המקרים בהם מעורבים עשרת נבחרי/פקידי ציבור שעשו את הנזק הרב ביותר ע

 25.3מיליון מתוך  2.9מהנזק לרשות ) 11.8%לרשות, מתקבל כי החיוב האישי מגיע לכדי 

 ון(מילי

o מיליון ש"ח(,  0.5) וועדהה קבעהאם מחסירים מכל המקרים גם את החיוב האישי הגדול ביותר ש

 מהנזק לרשות. 10%מתקבל כי בממוצע החיוב האישי מגיע לכדי 

 מועצות  30מתוך הרשויות הן ערים,  39רשויות ואיגוד ערים אחד.  75-דנה במקרים שהתרחשו ב וועדהה

 מועצות אזוריות. 6-מקומיות ו

 לסך כל הרשויות  יחסב רשויות שאינן יהודיות. 20-מהרשויות הן רשויות יהודיות )או רוב יהודי( ו 55-כ

ערביות )כמעט שליש מהרשויות( לעומת היהודיות יותר רשויות בחיוב אישי פעלה ל וועדהבכל מגזר, ה

 )קרוב לרבע מהרשויות(

 88%  מהרשויות המקומיות הערביות שנבדקו הן במעמד מועצה מקומית )שגם מהוות את עיקר הרשויות

מהרשויות היהודיות שנבדקו הן ערים )שאינן מהוות את רוב הרשויות  64%-המקומיות הערביות( ומנגד כ

 היהודיות(. 

 מנושאי המשרה  62%-חויבו אישית, לעומת כ וועדהמנושאי המשרה ברשויות היהודיות שעלו ל 34%-כ

 ברשויות שאינן יהודיות.

הפרופיל השכיח  יהודי או ראש מועצה מקומית ערבי. ייהעדות חיוב אישי הוא ראש עירוושעולה להפרופיל השכיח 

 .תמקומיו הוא ראש מועצהשל נבחרי הציבור שמחויבים אישית 

שגם משרד הפנים מתייחס לשיוך המגזרי של הערה: הסיבה שניתוח זה התייחס למגזר הרשות נובע מכך שיש 

 . ין הרשויותלא מתוך תפיסה שיש הבדל מהותי בהרשויות כאשר הוא בוחן את מפת הרשויות בישראל, 

  

                                                           
 בכל המקרים בהם ניתנה הערכה לנזק זה 3 
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 .חויבו בשלושה מקרים ויותרפקידים בכירים שנבחרי הציבור/

שם 

 הנבחר/פקיד
מספר מקרים 

 של חיוב אישי
מספר בהם 

 *נזק לרשות חויב אישית
סך החיוב 

 שם הרשות האישי
שיוך 

 תפקיד   מגזרי

 4 4 רמזי חלבי
14,580,000 150,000 

 לא יהודי עיריית עיר הכרמל
ראש 

 הרשות

 4 4 יצחק אפרים
 170,000 אין הערכה

 לא יהודי מועצה מקומית שעב
גזבר 

 הרשות

 3 7 עומר מטר
2,369,360 70,000 

 לא יהודי מועצה מקומית נחף
ראש 

 הרשות

 3 6 ישראל סדן
125,000,000 35,000 

 יהודי עיריית חדרה
ראש 

 הרשות

 3 5 בני צימרמן
 30,000 אין הערכה

 יהודי עיריית חדרה
גזבר 

 הרשות

 3 3 עבד אלחלים
מועצה מקומית כפר  30,000 1,090,153

 מנדא
 לא יהודי

ראש 

 הרשות

 3 3 פייסל שחייבר
95,000 100,000 

 לא יהודי מועצה מקומית שעב
ראש 

 הרשות
 הערכת נזק לרשות לא תמיד מפורטת, הסכומים מתייחסים למקרים בהם ניתן פירוט -* 

 נבחרי הציבור/פקידים לגביהם משויך הנזק הגדול ביותר לרשות:שלושת 

 שם הנבחר/פקיד

מספר 

מקרים של 

 חיוב אישי

מספר בהם 

חויב 

 נזק לרשות אישית
סך החיוב 

 שם הרשות האישי
שיוך 

 תפקיד   מגזרי

 יהודי עיריית חדרה   35,000  125,000,000 3 6 ישראל סדן
ראש 

 הרשות

 4 4 רמזי חלבי
           

 לא יהודי עיריית עיר הכרמל  150,000  14,580,000
ראש 

 הרשות

 1 1 סלומון כהן
           

13,500,000  7,500  
מועצה מקומית 

 יהודי מיתר 
ראש 

 הרשות
 

 שלושת נבחרי הציבור בעלי החיוב האישי המצטבר הגדול ביותר:

 שם הנבחר/פקיד

מספר מקרים 

של חיוב 

 אישי

מספר 

בהם חויב 

 נזק לרשות אישית
סך החיוב 

 שם הרשות האישי
שיוך 

 תפקיד   מגזרי

 1 1 קריספל
             

1,103,111  496,400  
מועצה מקומית 

 יהודי אלעד
ראש 

 הרשות

 2 3 אלי חג'בי
                 

476,275  200,000  
איגוד ערים לכבאות 

 יהודי אזור ראשון לציון
יו"ר 

 האיגוד

 4 4 יצחק אפרים
                            

 לא יהודי מועצה מקומית שעב  170,000    -
גזבר 

 הרשות
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המקרים השונים סווגו ע"י משרד הפנים למספר קטגוריות. על סמך הקטגוריות הללו ניתן לבחון מהן הקטגוריות 

  :ך מהמקריםבינוני ונמובאחוז לחיוב אישי  בוצעומהן הקטגוריות בהן מהמקרים גבוה באחוז לחיוב אישי  בוצעבהן 

 קטגוריה
פסקה על חיוב  וועדהה

 אישי
סה"כ 

 מקרים

 2 50% בחירות

 6 83% הלוואות

 20 75% חינוך

 12 75% כלי רכב

 55 31% מכרזים והתקשרויות

 9 89% מכרזים והתקשרויות / ניגוד עניינים

 8 0% מקרקעין

 19 26% שונות

 29 34% תב"ר

 10 30% תמיכות

 15 27% ארנונה והנחות ארנונה

 60 32% העסקת כ"א ויועצים

  149 245 
 

בכספי חינוך ושרות, שימוש אהלוואות לא מ מחמירה ולרוב פוסקת חיוב אישי: וועדהארבע קטגוריות בהן ה ישנן

ם זאת, לא מדובר ע. ענייניםלייעודים אחרים, חריגות בהוצאות על כלי רכב ומכרזים והתקשרויות בהן קיים ניגוד 

נוטה לא  וועדה, כ"א ושימוש בכספי תב"ר, הוהתקשרויותמכרזים  –על הקטגוריות הנפוצות. בקטגוריות העיקריות 

נוטה לא לחייב אישית  וועדהמהמקרים. ישנן קטגוריות בהן ה 50%-לחייב אישית את נבחרי הציבור והפקידים ב

באופן גורף, כגון הקצאת כספי תמיכות, מחיקת חובות ארנונה ומתן הנחות ארנונה שלא כחוק, הקצאת מקרקעין 

 רי קטגוריה ברורה.ונושאים שונים אחרים חס
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 ופעילותה בראי החלטותיה וועדהה
 פועלת במסגרת מספר אילוצים בולטים וועדהכי ה כבר בתחילת דרכה היה ברור

  של נבחר הציבור פן יפר את תכלית ההרתעה  –בין שתי תכליות שביניהן קיים מתח קבוע היא פועלת

עד כדי נבחרי ציבור של תעת יתר צירת הריאמונו של הבוחר אל מול תכלית מנוגדת והיא החשש מפני 

נוהגת במשנה  וועדה. המתח שבין שתי התכליות הללו מוביל לכך שה4מפעילות נחוצה וראויההימנעותם 

 .5בנוגע לחיוב אישי זהירות בקבלת החלטות

 לתת את הדעת לנזקים הנגרמים מהפרת חובת האמון )אובדן כספים כתוצאה משימוש נדרשת  וועדהה

הנזק מהסוג  – כדין( ולנזקים כתוצאה מחובת הזהירות )אובדן כספים כתוצאה משיקול דעת שגוי(לא 

הראשון הוא בעל "ודאות גבוהה" אל מול המידע שנאסף שכן הוא מבוסס על הנחיות החוק, בעוד שהנזק 

, בדגש י נסיבות ביצוע העבירהלמהסוג השני מבוסס על "ודאות נמוכה" שכן הוא דורש בחינה של שיקו

 על הנורמות המקובלות הנוגעות לעבירה.

  על אף שהחוק מתיר חיוב אישי של כל גורמים המעורבים בקבלת ההחלטה שהובילה להוצאה, רק

 מורשי החתימה על ההוצאה יכולים לעמוד לחיוב אישי, למעט מקרים בהם ההוצאה אושרה ע"י המועצה.

כמו גם תפיסה לגבי " במקרים השונים, החלטה סכמת" וועדההגיבשה )וכללים נוספים( לאור כללי המסגרת הנ"ל 

 מהות תפקידה ומידת השפעתה על השלטון המקומי.

 להנחיות חוזרי המנכ"לביחס  וועדהמדיניות ה

שיקולים בקביעת חיוב אישי )מתוך חוזר מנכ"ל 
2009) 

כפי שבה לידי ביטוי בהחלטותיה  וועדההתנהלות ה
 בפועל

פעולה אחרת בעלת ביצוע התקשרות או 
השלכות כספיות, כגון התקשרות או פעולה ללא 

אישור המועצה או ללא אישור השר במקום 
 שאלה נדרשים

בהתאם לאופי הפעולה )גם אם היא אינה תקינה( 
 וועדהוהממצאים לגבי קבלת ההחלטות לאישור הפעולה. ה

 מחמירה במקרים של ניגוד עניינים.

תקציב בלתי התקשרות או פעולה טרם אישור 
רגיל או מבלי שנערך מכרז, מקום שאלה 

 נדרשים

החליטה בשלב מוקדם לפעילותה כי במקרה של  וועדהה
 .תב"רים שאושרו בדיעבד, לא יבוצע חיוב אישי

מתן הנחה או תמיכה מבלי שהתקבלה על כך 
 החלטה בגופים המוסמכים לכך

החליטה לא לבצע חיוב אישי במרבית המקרים, גם  וועדהה
 .באופן לא תקין ום בוצעא

מתן הנחה בחריגה מתקנות ההסדרים במשק 
 המדינה )הנחה מארנונה(

החליטה לא לבצע חיוב אישי במרבית המקרים, גם  וועדהה
 .באופן לא תקין ואם בוצע

מתן תמיכה בגוף שאינו עומד בקריטריונים 
 הקבועים בנוהל למתן תמיכות

ישי ובכל לא קבעה חיוב א וועדהבמרבית המקרים ה
קבעה שאין מקום  וועדההמקרים של הקצאת מקרקעין ה

 .לחיוב אישי

 .מקיימת את הנחיות חוזר המנכ"ל וועדהה הוצאה שהיא בבחינת תעמולת בחירות אסורה

הוצאה בעניין שבו הרשות המקומית אינה 
 מוסמכת לפעול

 אין מקרים רלבנטיים

רמת המודעות לכך שמדובר בהוצאה שלא כדין 
 )ביודעין/תוך עצימת עיניים/ברשלנות(

בחרה "ללכת על בטוח" ולא  וועדהבמרבית המקרים ה
 לקבוע חיוב אישי במקרים בהם היה ספק לרמת המודעות.

היקף החריגה מהוראות הדין בה לקתה 
 ההוצאה הבלתי חוקית, משכה ותדירותה

מתייחסת רק להיקף החריגה המתועד )זמן וכסף(,  וועדהה
גם אם יש סימנים שהיא נמשכה יותר זמן ובהיקפים יותר 

 .גדולים

                                                           
 8.2000מתוך הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיה  4 

 כפי שפירטה הועדה במסגרת סיכום דוח בנושא עיריית רמלה 5 
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היקפה הכספי של ההוצאה מקבל משמעות בהתאם  היקפה הכספי של ההוצאה הבלתי חוקית
 לקטגוריה של העבירה.

קיומה של נורמה ברורה ממנה חרגה ההוצאה 
 או ההתקשרות

לא קובעת  וועדהיש חריגה ברורה מנורמה, הגם כאשר 
חיוב אישי כאשר אין מידע שלם המצביע על האחריות של 

 .הגורמים המעורבים

הטלת חיוב אישי רק על מי שהיה אחראי על 
ההוצאה הבלתי חוקית ואישר אותה )מי שהיה 

חתום על מסמכי ההתקשרות או מועצת הרשות 
על חברי המועצה שנטלו חלק באותה  –
 חלטה(ה

מקיימת את הנחיות החוזר גם אם מצאה גורמים  וועדהה
נוספים, שאינם "מורשי חתימה", שמעורבים בהוצאה 

מעידה שהיא אינה רואה  וועדהמדיניות ה .שאינה חוקית
בקיאותם בנהלים בחברי מועצה גורם אחראי עקב חוסר 

 ובנורמות

לא יוטל חיוב אישי על מי שהיה אחראי כאמור 
יוכיח כי לא ידע, ולא יכול היה  להוצאה, אם

לדעת כי מדובר בהוצאה שלא כדין, כגון 
הסתמכות על חוות דעת מפורשת של היועץ 

המשפטי של הרשות או של גזבר הרשות, אשר 
 את תקינות הפעולה. מראשאישרה 

מקיימת את הנחיות החוזר ולעיתים מגדילה וגם  וועדהה
היא מוצאת  מתחשבת באישורים שניתנו  בדיעבד וגם אם

 .שהאישור אינו תקין

התחשבות בנסיבותיו האישיות של האדם עליו 
 מוטב החיוב )היקף החיוב ופריסתו(

, למעט במקרים מאד 6מחייבת בסכומים מוגבלים וועדהה
מהנזק רק במקרים בהם  10%-חריגים. החיוב גדול מ

קיימת טובת הנאה אישית )למשל, רכש רכב מחוץ 
 למגבלות(

הנוהל על מקרים שקרו לפני אי הפעלת 
)פרסום הנוהל( למעט מקרים  2001ספטמבר 

 חריגים לבד

 .מקיימת את הנחיות החוזר וועדהה

 

להנחיות החוק בנושאים השונים, אם זאת השוואה זה  וועדההאפשרות להשוואת בין החלטות הבחנו את תחילה ב

גם במקרים  ,בוחרת במודע שלא לפעול )לחייב אישית( וועדהלא בוצעה היות ומצאנו מספר רב של מקרים בהם ה

בוחרת  וועדהאם ה מיותרתבהם היא עצמה קובעת כי נמצאה התנהלות לא תקינה. השוואת הנחיות החוק 

 להתעלם מהתנהלות לא תקינה.

 בנוגע לתב"רים היא הבולטת ביותר בפער אל מול הנחיות וועדהמדיניות האותם סקרנו,  וועדהמכל שיקולי ה

 המלצות לחיוב אישי בנוגע לעיריית רמלה:סיכום מתוך , וועדהעמדת ה, כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר המנכ"ל

 חיוב הטלת אחרת, על המחייבות נסיבות שלא להמליץ, כשאין היא ימימה מימים וועדהה בידי הנקוטה המדיניות"
 תקינה שהם בלתי הוצאה בשל ציבור פרנסי על אישי חיוב של שהסנקציה הוא לכך הטעם .שתוקן מעוות בשל אישי
 בנזק תלויה אינה זו סנקציה הרשויות המקומיות.  במישור רק וקיימת דופן יוצאת סנקציה לעשייתה, היא יד נתנו

 עקב נגרם לא או שנגרם לנזק קשר כדין, ללא שלא כספית הוצאה הפעילות של ההוצאה. עצם עשיית עקב שנגרם
 .אישי חיוב כך, יוצרת עילת

 הזהירות מידת יאה עד כמה הובהר הפנים משרד ל"מנכ ושל לממשלה המשפטי היועץ של האמורות בהנחיות
 מחשש הנובע "קטן ראש"הפעלת  עקב שלמות לשתק מערכות יכולה בררנית בלתי זו. הפעלה סנקציה בהפעלת

 .אישי חיוב הטלת
 גם ובעיקר, משום שמדובר בהנחיה, אלא הפורמאלי מהטעם רק זו, לא הנחיה של מלא יישום על מאוד הקפדנו

 כלל בדרך הם "קנס"ה של הכספיים מנהלית, כשהיקפיו י רשות"ע "קנס מעין"הטלת  סמכות שמתן תחושתנו
 מידת ח(, מחייבת"ש מיליוני עשרות של בהיקף אישי חיוב דומה חוק הוראת מכוח הוטל מאוד )באנגליה גבוהים
 יוטל בהם המקרים לבחירת באשר והן הראיתי לצד באשר הן הקפדה

                                                           
 אלף. 29אלף שקלים, חציוני  43ממוצע  6 



   
 

2016 ינואר 27  Page 11 
 

 אישי. למסגרת חיוב עילת המלאה של הוכחתה אישי, חרף חיוב להטיל שלא המלצנו מהמקרים כזה. ברבים חיוב
 אישור ניתן יום של בסופו אם ,מהם חריגה שהייתה כלל, או שלא אושרו רים"תב לדעתנו להיכנס צריכים אלו מקרים

 .ר"לתב מלא

 י"חיובית, ע פעילות כספית, ולו להגברת הטבעית בנטייה לקצץ היא ר"תב אישור חובת של העיקרית המטרה
 מניעת על הקפדה בו שיש תקציבי עם האוכלוסייה. ריסון המיטיבה בפעילות כשמדובר למיניהן, אפילו רשויות

 למיניהם, היא אחת הרשויות לרשות העומדים הכספיים לאמצעיים המותאמת סדרי עדיפויות קביעת ועל גירעונות
 .תקינים מינהל סדרי לקיום החשובות הערובות

 במבחנים עומדת בה שההוצאה שמדובר ,האישורים נותני הבנת את בתוכו במאוחר, מקפל ר ולו"לתב אישור מתן
 שמדובר פורמאליים, כשההוצאה להיבטים בהכרח ולא עיקרי למהות ערך נותנים אלו וכשאנו הנדרשים. בנסיבות

 בדרך פעולה מדובר וכשאין לב קנוניות, בתום של דרך על ענייניים, שלא בלתי מניעים שלא מתוך נעשתה בה
 ."אישי חיוב להטלת ראויים המקרים תקינים, אין מינהל סדרי מקיום התעלמות של שגרתית

 
אושרת הסיבה לכך שבחרנו להדגיש מדיניות זו נעוצה בסתירה שהיא יוצרת בין המשמעות של הוצאה לא מ

 יצירת הרתעה ברשויות המקומיות מכניסה לגרעון. –זוקפת לזכות פעילותה  וועדהבתב"ר ובין ההישג המרכזי שה
המחוז היא הוצאה שלא ניתן "להעביר" לה מקורות בהיבט הדוחות הכספיים, הוצאה בתב"ר שלא אושרה ע"י 

מהווה . נוצר מצב שבו ההוצאה הלא מאושרת קיים מקור כספיאם גם מימון מתוך סעיף "קרנות לא מתוקצבות" 
עבור אותה שנה בה מבוצעת ההוצאה שלא אושרה. ויוצרת גרעון זמני בחשבון התב"ר  הוצאה ללא כיסוי

חשבון התב"ר של הרשות לגרעון עבור אותה שנה הצטברות של תב"רים שלא אושרו אף יכולה להעביר את מאזן 
 . וועדהמדיניות ה שמקבל גושפנקא שלגרעון  –

 /הימנעות מכניסה לגרעון ברשויות המקומיותצמצום הגרעון – את הישגיה וועדהתפיסת ה

החיוב האישי הביא אותנו למצב  –אני יודע שחלק מחברי יחלקו עלי  –על דבר אחד , דרך אגב, אני שמח "

ולכן לא יהיה מצב שבו , כי הם יודעים שהם עומדים לשיפוט, שראשי רשויות גם לא מוכנים להיכנס לגירעון

אנחנו נעשה שום פרויקטים במדינה אם לא יציגו לנו קודם כול את המקורות התקציביים ואיך הם מביאים אותם 

 .7" חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי.והרשויות יישארו באיזון תקציבי

לאחר כמעט עשור של " – וועדההציטוט של יו"ר השלטון המקומי משלים את תפיסת משרד הפנים לגבי פעילות ה

ניכרת בשלטון המקומי הרתעה משמעותית הנובעת מהפנמת האפשרות לפתיחה , הפעלת דיני החיוב האישי

הרתעה זו מביאה בפועל לצמצום המקרים של הוצאות בניגוד לדין . בהליך לחיוב אישי במקרים המצדיקים זאת

 .תולקיטון משמעותי בגירעונות הכספיים של הרשויות המקומיו

קטן הגירעון הכספי של ,מבדיקה שנערכה עולה כי בשנתיים שלאחר פתיחה בהליך לחיוב אישי ברשות מקומית

ברשויות בהן לא  ₪בהשוואה לקיטון ממוצע של פחות ממיליון , בממוצע ₪הרשות המבוקרת בכשישה מיליון 

 8"הופעל ההליך

 לטוהר האישי החיוב סנקציית של התרומה" –עצמה את פעילותה  וועדהאת תפיסת הציטוט זה גם משלים 

 גורם ליצור האישי החיוב" שמע" הצליח ,האמצעים דלות חרף .היא מרשימה המינהלית האיכות ולהעלאת המידות

והן  רלוונטיים גורמים עם שונים בכנסים מפגישותינו הן ,השוטפת מעבודתנו הן כך על למדנו- למדי יעיל הרתעה

 9."המקצועית בספרות שפורסם ממה

את הצלחתה הוא ההרתעה של ראשי הרשויות והפקידים  וועדהניכר כי אחד מהפרמטרים הבולטים למדידת ה

"חובת הזהירות" הוא עיקרה הבכירים בהן מכניסה לגרעון עקב ניהול לא תקין של התקציב, עבירה שהיבט 

                                                           
 .ליוני 22-דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה ב 7 

 מתוך אתר משרד הפנים 8 

. לא הצלחנו לאתר את הסימוכין 2013לספטמבר  9-מתוך סיכום ועדת חיוב אישי בעניין מועצה מקומית אבו סנאן מה 9 

 בספרות המקצועית אליה התייחסה הועדה

http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_310884.doc
http://www.moin.gov.il/Subjects/PersonalObligation/Pages/default.aspx#7;
http://www.moin.gov.il/Subjects/PersonalObligation/Pages/default.aspx#7;
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האם קיימת ירידה בהיקף הגרעון  –הוצאה כספית שלא כדין. החלטנו לבחון האם יש "אמת בפרסום" מבחינת 

השוטף )לא המצטבר( ברשויות המקומיות, האם רשויות בהן הופעל נוהל חיוב אישי יש קיטון בגרעון ביחס 

לרשויות בהן לא הופעל הנוהל והאם יש ירידה במספר הרשויות שנכנסות לגרעון שוטף מאז תחילת פעילות 

 .וועדהה

אל מול השאלות הנ"ל, תוך שאנו  10המועצות מקומיות ועריםופיתוח( של  הגרעון )תקציב רגילבחנו את נתוני 

בין רשויות שבהן הופעל נוהל חיוב אישי בוחנים מספר החריגות מהתקציב )כניסה לגרעון( ומבצעים השוואה 

 לעומת רשויות שבהן לא הופעל נוהל חיוב אישי

 

המקומיות והערים ניתן לראות מגמת שיפור בין כאשר בוחנים את מספר החריגות מהתקציב בכלל המועצות 

 , למעט בשנים בהן התקיימו בחירות ברשויות המקומיות. 2013-200411

                                                           
מועצות  6-הבחירה במועצות מקומיות וערים נובעת ממגבלות בסיס הנתונים, אך היות וועדות חיוב אישי פעלו רק ב 10 

 , סביר להניח שלא יאבד מידע משמעותי כתוצאה מהשמטת קבוצה זו.50מקומיות מתוך מעל 

 נכללה בבדיקה. , שנה זו לא2013היות ולא ניתן היה להשיג מידע על חריגות מתקציב הפיתוח לשנת  11 
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פירוק החריגות לפי סוג תקציב מראה מגמת שיפור ניכרת במספר החריגות בתקציב הרגיל )למעט בשנות 

 רורה.בחירות( בעוד שהיקף החריגות מתקציב התב"ר אינה מראה מגמת שיפור ב

, 12אם זאת, כאשר בוחנים את התנהגות הגרעון ברשויות המקומיות על פני תקופה ארוכה יותר ומוקדמת יותר

לפני פרסומו של נוהל חיוב אישי, מתגלה כי התנהגות זו של הגרעון )ירידה בין תקופות בחירות, קפיצה בתקופת 

 רעון ברשויות המקומיות.בחירות( כמו גם רמות הגרעון, היא ההתנהגות האופיינית של הג

                                                           
, אבי בן בסט 2008-יעילות מול ייצוגיות" שפורסם במסגרת פורום קיסריה ב –מתוך דוח "המשבר ברשויות המקומיות  12 

 ומומי דהן
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 טרוםדומה לזה שהיה לפני תקופת המשבר ברשויות המקומיות ) 2006-לעיל, היקף הגרעון ב 1אם על פי תרשים 

והיקף הגרעון חזר לרמות  2000ת ביחס לשנ הגירעונותבהיקף חל רק שיפור קל  2012( אזי מסתמן כי עד 2001

ולוקחים בחשבון את  בתקופה שקדמה לפרסום נוהל חיוב אישין כאשר בוחנים את מגמות הגרעושלפני המשבר. 

חלקו של הנוהל בצמצום הגרעון לגבי  הנראה כי הטענ ,השפעת המשבר ברשויות המקומיות )והיציאה ממנו(

 ברשויות אין אישור.

לעומת השוואה בין רשויות שבהן הופעל נוהל חיוב אישי בנוסף לבחינת המגמות הכלליות של הגרעון בוצעו 

על מנת לבחון האם קיים הבדל משמעותי בין מספר החריגות והיקפן.  13רשויות שבהן לא הופעל נוהל חיוב אישי

ברשויות שבהן לא הופעל הנוהל  14משמעותי בין מספר החריגות והיקפןכי לא קיים הבדל השוואה זו מצביעה 

 ומשרד הפנים. וועדהוהרשויות בהן הופעל הנוהל, בניגוד לתפיסת ה

                                                           
לצורך פישוט הניתוח הוחלט לשייך לקבוצת הרשויות שבהן הופעל נוהל חיוב אישי את כל הרשויות על פני כל השנים, ללא  13 

 ל הנוהל בפועל. חלק מהחלטה זו נובע מכך שלא ברור מתי התחילה הועדה את חקירתה.קשר לשנה בה הופע
בחרנו להתמקד בהיקף החריגה מהתקציב באחוזים ולא בערכים אבסולוטיים היות וזה המדד בו משתמש משרד הפנים  14 

 ב אישי(באמות מידה אחרות )בניגוד להתייחסות משרד הפנים בהקשר של צמצום הגרעון עקב נוהל חיו
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 חיוב אישיהיסטוריה של רשויות עם  חיוב אישיהיסטוריה של רשויות ללא  2004-2013טווח השנים 

 1083 1824 ללא חריגות

 276 595 מצטברות 15חריגות קלות

 105 244 מצטברות 16חריגות בולטות

 36 97 מצטברות 17חריגות משמעותיות

 417 936 סה"כ חריגות מצטברות

 63 138 סה"כ רשויות

 6.6 6.8 ממוצע לרשות )סה"כ(

 4.4 4.3 קלות חריגות - ממוצע לרשות

 1.7 1.8 בולטות חריגות -ממוצע לרשות 

 0.6 0.7 משמעותיות חריגות -ממוצע לרשות 

 28% 34% יםתקציבך מספר היחס חריגות לס

 

ברשויות בהן  -הטבלה המסכמת מאירה הבדל אחד ברור בין הרשויות ללא חיוב אישי ואלו שבהן הופעל הנוהל 

ביחס לסך כל התקציבים שנבחנו לעומת רשויות בהן )במספר החריגות( יותר חריגות  6%לא הופעל הנוהל יש 

ריגות מהתקציב ירד וכי ייתכן הופעל נוהל חיוב אישי. אם זאת, למרות הממצאים שמעידים כי היקף מספר הח

מספר החריגות, ישנם גורמים נוספים שיכולים לתת הסבר שהפעלת נוהל חיוב אישי ברשויות מקטינה אף יותר 

 את הצלחתה באור פחות מחמיא: וועדהלתופעה זו כמו גם ממצאים שמאירים את תפיסת ה

 רשויות( ~30) 2013-ל 2004בין השנים  15%-מספר הרשויות הנתמכות הצטמצם ב .1

 

                                                           
 מהתקציב %2-%10חריגה של  15 

 מהתקציב %10-%25חריגה של  16 

 מהתקציב %25חריגה מעל  17 
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מספר . היות ו(2.7-ל 1.6-מיליארד שקלים )מ 1.1-בכ 2013-ל 2004היקף תקציב מענקי האיזון גדל בין  .2

ולכן זכאית  משמעות הדבר היא שיותר כסף הגיע לכל רשות, הרשויות המקומיות הזכאיות למענק קטן

התאפשר להן לצמצם את הגרעון היו לרשות הרשויות הנתמכות יותר משאבים לקיים את פעילותן ובכך 

 השוטף.

בעקבות המשבר ברשויות המקומיות מונו ברבות מהרשויות החלשות ועדות קרואות או חשבים מלווים.  .3

, מינויים אלה הם לרוב מינויים לפרק זמן ארוך של מספר שנים ולרוב מלווה בשיפור היעילות של הרשות

 שיפור אשר בא לידי ביטוי גם בהיקף הגרעון.

פר המקרים בהם הופעל נוהל חיוב אישי ברשויות המקומיות עקב כניסה של רשות לגרעון בתקציב מס .4

לא פעלה נגד רשויות שחרגו מהתקציב הרגיל ולכן לא ביססה הרתעה  וועדהבפועל ה – 0הרגיל הוא 

 .בנושא זה

כתוצאה  שלא לקיים חיוב אישי עקב חריגה מתקציב התב"ר )לרוב וועדהמספר המקרים בהם פסקה ה .5

שלא לבצע חיוב  וועדהמביצוע תב"ר ללא אישור משרד הפנים( נמוך ביותר, בין היתר בגלל מדיניות ה

 אישי כאשר הוצאה מאושרת בדיעבד, כפי שקרה ברוב המקרים בהם הייתה חריגה בתב"ר.

יות לא מקפידה, תקציב התב"ר, אין שיפור או הרתעה ברשו וועדההנתונים מראים כי בתקציב לגביו ה .6

 הובילה לתוצאה ההפוכה מהתוצאה הרצויה. וועדה. ייתכן ומדיניות ההמקומיות מכניסה לגרעון

, שנות בחירות ברשויות המקומיות, קפצו מספר החריגות מהתקציבים באופן משמעותי 2013-וב 2008-ב .7

 ירותקיבלה משנה חשיבות כאשר ראשי הרשויות היו "טרודים" בבח וועדהההרתעה שייחסה לעצמה ה –

 2003ת בחירות )ובשנ)גרעון( חריגות בתקציב  שעניינןברשות שלהם. היעדר קיומן של ועדות חיוב אישי 

 של ראשי הרשויות על מסגרת התקציב עבר ללא ענישה. "חוסר ההקפדה"( מעיד כי 2008-ו

 

 בחינה קפדנית ומעמיקה –את הישגיה  וועדהתפיסת ה

שמדובר בהנחיה,  הפורמאלי מהטעם רק זו )שימוש זהיר בחיוב אישי(, לא הנחיה של מלא יישום על מאוד "הקפדנו
 של הכספיים מנהלית, כשהיקפיו י רשות"ע "קנס מעין"הטלת  סמכות שמתן תחושתנו גם ובעיקר, משום אלא

 המקרים לבחירת באשר והן הראיתי לצד באשר הן הקפדה מידת מאוד..., מחייבת גבוהים כלל בדרך הם "קנס"ה
 כזה" יוטל חיוב בהם

על בחינה קפדנית ומשנה זהירות בקבלת החלטה על חיוב אישי באה לידי ביטוי לא פעם  וועדהההקפדה של ה

גם  ,מידע עובדתי אשר מצביע על האשם באופן חד משמעיללא  הכרעהימנע מהל וועדהבהתעקשותה של ה

, חיוב אישי בטייבה וועדת)וקיים חשד סביר להתנהלות לא תקינה כאשר האובדן של כספי הציבור הוא משמעותי 

 .(אבו סנאן

 וועדה, הוציא מבקר המדינה דו"ח מפורט על פעילות הוועדהשנים לאחר תחילת פעילות ה 8-, כ2009בשנת 

 איסוף וריכוז מידע, הימשכות הליכי הטיפול –היבטים  6-כאשר ההערות המרכזיות של מבקר המדינה התמקדו ב

בתיקי חיוב אישי, מחדלי טיפול בתיקי חיוב אישי, ניהול מידע ביחידה, אכיפת חיוב אישי ופריסת תשלומי חיוב. את 

 הביקורת על היבטים אלה סיכם המבקר במילים אלה:

על משרד הפנים לפעול ככל האפשר כדי לאפשר הפעלת מנגנון חיוב אישי תקין, אשר יקוימו בו פיקוח ובקרה "
 עדר פיקוח ובקרה הולמים על אכיפת ההליך לחיוב אישי מחטיא את מטרת ההרתעה שבהליך זה.ראויים. הי

בשבע השנים האחרונות הניח משרד הפנים את התשתית ליישום הוראות הדין בנושא החיוב האישי של נושאי 
בנושא  משרה בשלטון המקומי והחל לפעול על פיה. מממצאיו של דוח זה עולה שהפעלת הסמכות של המשרד

 החיוב האישי בשנים האחרונות אינה יעילה והיא מתאפיינת בחוסר החלטיות ובסחבת.

; וכן הליך בחינת המקרים שנבדקו וקבלת ההחלטה בעניינם לוקים בחסראיסוף החומר הנדרש והמעקב אחריו 

בדבר הטלת האכיפה של ההחלטות אשר התקבלו ; הטיפול בחלק מהתיקים היה לקוי; ניהול המידע אינו יעיל
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משרד הפנים אינו מפנה את המשאבים . וההליך בחלק מהתיקים נמשך זמן רב מדי, החיוב האישי רופפת

 טיפול המשרד בנושא זה עדיין אינו מספק והוא טעון שיפור. הדרושים לשם קיום הליך החיוב האישי בצורה נאותה

ומו ייתכן שיושת עליהם חיוב אישי אינם ראש רשות מקומית ונושאי משרה ברשות המצויים בהליך בדיקה שבסי
לפגיעה ברשות המקומית עצמה,  -מתפקדים כבשגרה. התמשכות ההליך עלולה להביא לפגיעה בנבדקים, ומכאן 

ועל כן על משרד הפנים לפעול לקיצור ההליך ככל האפשר. נוסף על כך הטלת החיוב האישי בסמוך ככל האפשר 
 רה לעונש ותביא ליצירת המוטיב ההרתעתי הנדרש.למועד ביצוע העברה תקשור בין העב

שכן הן באות להבטיח כי נושאי , לפעולות בתחום החיוב האישי נודעת חשיבות רבה, לדעת משרד מבקר המדינה

למען קיום סדרי מינהל תקינים ברשויות . משרה לא יפגעו באמון שולחיהם ולא יחרגו מגדרי הסמכויות שניתנו להם

על המשרד להקפיד על הפעלת סמכותו , יעילה ומועילה על הפעולות הכספיות הנעשות בהן המקומיות וביקורת

ל משרד הפנים לפעול לאלתר לחיזוק ההיבטים הניהוליים של היחידה "על מנכ. בתחום החיוב האישי כראוי

 ".ולהשלמת הטיפול בכל אחד מההליכים המתמשכים שלא לצורך

לרוב מתמקדת בפן התהליכי  ת לעיתים מציאות מאד עגומה, אך הןה מציירשל מבקר המדינ מצדות וביקור

בחרנו לתת פרשנות אנו . את המצב הקיים למצב "האידאלי", שהוא לעיתים לא בר מימוש תרוב משוולו "הטכני"

בכל הנוגע לאיסוף המידע העובדתי וכן ההימנעות מקבלת  וועדהשונה מזו של המבקר לאופן שבו מתנהלת ה

נמנעת  וועדהה –לוקים ב"חרדת כוח"  וועדהוב אישי. מתוך כל סיכומי הועדות עולה כי חברי ההחלטה על חי

שכן לרוב ערכה משפטית )אינו נופל מזו של  כוח אשר ,נותן לה החוקבאופן בולט משימוש בכוח הרב ש

רם אובדן נמנעת קבלת החלטת חיוב כאשר לא נג וועדהה(, כמו גם המלצותיה להיקף החיוב אושרו ע"י השר

גם  וועדה. ה"זועק"חוסר המינהל התקין בהיבט המשפטי , על אף שמדובר על מקרים בהם לכספי ציבור

נסוגה מחקירה מעמיקה, לחילופין היא במקרים מורכבים חקירה" ולכן  כוועדתנזהרת מלהיות ממותגת "

 .18גורמי החוקהפנים או למשרד לנוכח מורכבות המקרים היא מעבירה את הטיפול לבודדים המקרים בהם 

אינה מאפשרת לקיים חקירה  )וכאלה שאימצה לעצמה( וועדהשהושתו על ההתנהלות בצל המגבלות לדעתנו 

, כפי וועדה. עוד ברור לנו שהתנהלות בצד המגבלות הללו מייצרת תסכול בקרב חברי המעמיקה או תהליך מחייב

 להסיק איןכי " וועדהקביעתה החוזרת של הלא תקין או לנוכח התנהלות  וועדהשבה לידי ביטוי בהתבטאויות ה

אם זאת, הביטוי  ".תקין שהמעשה מצידה הסכמה ,אישי חיוב על להמליץ שלא וועדהמהחלטת ה ואופן פנים בשום

בעניין מועצה  וועדהמהמגבלות שהיא קיבלה על עצמה מופיע בדוח מטעם ה וועדההבולט ביותר לתסכול ה

 מקומית אבו סנאן:

 על מדובר בהכרח אין .לפרטם והשעה המקום זה ולא רבים הם)חיוב אישי(  ההליך של יותר טוב לניצול האמצעים"
 כגורם ייחשב מחדל חזקות )למשל שגם לקביעת להיות יכולה גדולה תרומה .כספית הקצאה צורכי אמצעים
 חיוב לצורך קיומה -אי בתוצאות וגם לשאת לקיימה עליו ,חובה בדין עליו שמוטלת שמי או ,חוקית לא להוצאה

 . ושמירתם( בכתב רישומים עריכת וקיום של חובות הטלת או ,חזקות קביעת או ,אישי
 כספיים יותר מאמצים טוב לנצל כדי בהם שהיה ,והגיוניים פשוטים כללים של חסרונםב מעט לא פעמים נוכחנו

  .לסנקציה מתאימה זועק נראה העובדתי המצב בעוד ,דבר העלו ושלא שהושקעו ואנושיים

 ,סנאן אבו במועצה המקומית שנמצאו התקינויות -אי על דעתנו חוות מתן אגב הללו הכלליים הדברים כל את כתבנו
 יפות דוגמאות טייבה( הן פרשת נפסדת היא דעת חוות מוגשת שאודותיה אחרת סנאן )ופרשה אבו שפרשת משום
 בתשתית ,רבות שנים לפני שאירעו באירועים מתאפיינות שתיהן .זו החלטתנו את פתחנו בה הכללית לבעיה

 בהטחת ,שלמים לא ברישומים ,גזברים של( פעילות העדר או) פעילות בהם שמעורבת בעניינים המלווה עובדתית
 ,הותקנו אילו ,בהן שהיה ,מסייעות נורמות בהעדר או/ו סמכות ובהעדר זולתם על תפקידים נושאי מצד האשמות

 .הפרשות של יותר טוב לגמר לסייע
 מוגבלת שעבודתה כמובן .ולמתחייב לנדרש דעתה שתיתן ועדה מוקמת הייתה ,נשמעת הייתה דעתנו לו

 ".מאד גבוהה להיות יכולה שהוצאתן נורמטיביות לזוטות

                                                           
 כמו כן, לא מצאנו אזכורים בעיתונות לחקירות הקשורות למקרים בהם הועדה הייתה מעורבת 18 
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 המלצות – "בראי הציבורי" וועדהה
בשנים האחרונות גדלה מאד המודעות של הציבור הישראלי לגבי הנעשה ברמת השלטון המרכזי ובמקביל 

הדרישה של הציבור לשקיפות, מינהל תקין ושיתוף הציבור בתהליכים שמשפיעים אליו. הציבור שואל יותר שאלות 

ברמת השלטון המקומי, ביתר . תהליך זה קורה גם "מתחת לרדאר"ומפגין פחות סובלנות לתופעות שהיו בעבר 

. השינוי במודעות הציבור לנעשה ברשויות המקומיות מלווה 2013שאת מאז הבחירות לרשויות המקומיות בשנת 

לחיוב אישי, במיוחד לאור העובדה  וועדהגם בשינוי הציפיות מצד הגופים המבקרים את השלטון המקומי ובפרט ה

 סמכות פעולה. שהשלטון המקומי כפוף לגורמי ביקורת בעלי

כפות על השלטון המקומי תיקון לפעולות השינוי בציפיות בא לידי ביטוי, בין היתר, בדרישה מצד גורמי הסמכות ל

על גורמי הסמכות שעליהם שנתפסות ע"י הציבור כשרירותיות או כפעולות פסולות בהיבטים של מינהל תקין. 

משרד המשפטים, משרד משרד החינוך, משרד הרווחה, כגון גורמים ניתן למנות  ותקומיתושבי הרשויות המפונים 

 ובעת הצורך משטרת ישראל.)וועדת הפנים והגנת הסביבה(  , מבקר המדינה, חברי הכנסתהפנים

על אף היותו הגורם הוא ככל הנראה גורם הסמכות "המאכזב" ביותר.  משרד הפנים ,מבין כל גופי השלטון המרכזי

קרואה, הם לכל היותר  ועדה , למעט מינוימשרד הפניםערוצי ההתערבות של ת, הממונה על הרשויות המקומיו

הערות לרשות לבצע תיקון  –ללא טיפול בגורם שהתנהל באופן לא תקין  ,צעדים אשר באים לתקן מצב קיים

ועד לחשב מלווה שמצר את יכולת בהתנהלות כספים בשיפור העברת במסגרת דוחות ביקורת, דרך התניית 

להוציא כספים באופן לא תקין. צעדים אלה, שגם הם מופעלים לאחר שנגרם נזק כאשר כבר "אין ברירה הרשות 

. עמדה מובילים לפגיעה בשירותים שנותנת הרשותעיתים אף אחרת", אינם נותנים מענה לגורם הבעיה ול

 משרד. בשיחות שקיימנו עם אנשי הקיבלה אישוש אף מאכזבת זו של התערבות רק "כמוצא אחרון" 

גם , אנו לא יכולים שלא להביע תסכול ה, את המדיניות שלה ואת ההישגיוועדההתנהלות הלאחר שבחנו את 

היא אינה משרתת את לכן לא מצליחה בפועל לייצר את ההרתעה שהיא מייחסת לעצמה ו וועדהה –ממנה 

יתרה  .מול השלטון המקומימטרתה ואינה יכולה לתת מענה אמיתי לצורך הציבורי בגופים "בעלי שיניים" 

מפגרת מאד ביחס לציפיות הציבור מגוף עם סמכויות כשלה, פיגור שבמידה ולא  וועדהמדיניות המזאת, לראייתנו 

עילותה ויפחית את אמון הציבור בה ואף חמור מזה, ירתיע את הציבור מלהפנות רק יגביר את התסכול מפ ייסגר

   פי הציבור.מקרים של התנהלות לא תקינה בכס וועדהל

שינוי שיוביל מצד אחד להגדלת הרתעה אצל המופקדים על כספי הציבור ומצד  -התנהלות הועדה דורשת שינוי 

שני יגביר את היכרות הציבור עם פעולתה, יגביר את אמון הציבור בוועדה ויעודד אותו לפנות אליה. שינויים אלה 

 .י, תהליך החיוב האישי והרכב הועדהכוללים שיפור בניראות הועדה, מדיניות החיוב האיש

 ראותינ

. סטטוס זה מפורסם על פי לוח זמנים באתר משרד הפניםסטטוס הועדות שהסתיימו מפורסם מעת לעת  .1

יש לפרסם כל לראייתנו ( הוא לא עודכן מעל שנה. 2015לא ברור ונכון למועד כתיבת מסמך זה )ספט' 

 ולא להמתין עד לפרסום "מצטבר" של החלטות. החלטה שאושרה ע"י השר במועד אישורה

שמעת עדות אחת, אין אם מערכת בתי המשפט מפרסמת את דבר הגשתם של כתבי אישום בטרם נ .2

כל מקרה  יש לפרסםלראייתנו לא יפורסמו.  וועדהלבחינתה של ה רלבנטייםסיבה שמקרים שנמצאו 

כמו גם לפרסם מידע הנוגע לכל מקרה, כגון דוח ביקורת של רו"ח מטעם  וועדהשמגיע לשולחן ה

 .וועדהה

ל פניה, קישור בעמוד הראשי של נוה – ציבורה לש /תלונותפניותנגיש יותר ליש לייצר ערוץ לראייתנו  .3

 )בדומה לערוץ הפניה למבקר המדינה(. אתר משרד הפנים, טפסים מקוונים

http://www.moin.gov.il/Subjects/PersonalObligation/Pages/default.aspx
http://www.moin.gov.il/Subjects/PersonalObligation/Pages/default.aspx
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 חיוב אישיל וועדההמדיניות 

תב"ר  – וועדהשל האינה סבירה במבחן מטרותיה לגבי אישורים בדיעבד של תב"רים  וועדהמדיניות ה .1

-מדיניות אייש לחדול מ ,הוא תקציב לכל דבר וגרעון בתב"ר הוא גרעון לא פחות מגרעון בתקציב הרגיל

 .הענישה של אישורים בדיעבד של התב"ר

אינה בהלימה להיקף הנזק לנגרם לכספי הציבור. הבדיקה העלתה כי  וועדהמדיניות גובה הקנס של ה .2

בניכוי מקרי הנזק החמור ביותר )בראשם  10%עומד על  היחס הממוצע בין היקף הנזק להיקף החיוב

או לפחות מהנזק שנדרם לכספי הציבור  50%יש לקבוע יחס מינימלי של  המקרה של עיריית חדרה(.

 . משכורות של האחראי על ההוצאה הלא חוקית, זאת בכדי לייצר הרתעה 6

אלף שקלים. במונחים של  29על אלף שקלים והחציון  42הערה: הממוצע של החיוב האישי עומד על 

  חודשים )במיוחד ראשי רשות( 1-2של ברוטו  משכורות בכירים ברשויות המקומיות מדובר על שכר

מאפשרת דה פאקטו התנהלות לא תקינה בכל הנוגע להקצאת מקרקעין וכספי  וועדהבהחלטותיה ה .3

 .הלהחמיר את מדיניותה בנוגע לסוגיות אל וועדהעל ה –תמיכות 

בכל הנוגע לאי חיוב אישי במקרים הנוגעים למכרזים )כ"א והעסקת קבלנים(, מעידה  וועדהת הומדיני .4

מאפשרת לרשויות מרחב "תיקון בדיעבד" רחב מאד, בין אם ע"י יציאה למכרז חדש או סיום  וועדהשה

. מדיניות זו משאירה פתח רחב להתנהלות בשיטת לאחר "שהתגלה" שהיא אינה חוקית ההתקשרות

היות ואין למשרד הפנים את הכלים למפות את ההתקשרויות שמבוצעות ברשויות המקומיות  –יח" "מצל

קטן  וועדהוההתקשרויות הלא תקינות בפרט, מספר המקרים שמוצפים כלפי מעלה וגם מגיעים בסוף ל

 המקומיות.מדיניות קשיחה בכל הנוגע לתיקון בדיעבד תצמצם את "שיטת המצליח" ברשויות  מאד.

בנוגע לאחריות חברי המועצה עומדת בסתירה לחוזר המנכ"ל שמסדיר את פעילות  וועדהמדיניות ה .5

 (:2009בעניין פורדיס משנת  וועדה)מתוך דיוני ה וועדהה

"המדיניות, אותה אימצנו לא אחת במקרים כאלו, גורסת שלא יהיה זה ראוי להטיל חיוב אישי על חברי 

בעד ת רבות היא מצומצמת ביותר, אם לא הוכח שהם הרימו יד מועצה, שבקיאותם בנהלים ובנורמו

 הצעה ביודעם )או תוך עצימת עיניים( שמדובר בהוצאה לא חוקית."

וקובע כי החיוב האישי יוטל על חברי המועצה שנטלו חלק  וועדהחוזר מנכ"ל שמסדיר את פעילות ה

לא שהיא פוגעת קשות בהרתעה , אוועדהבאותה החלטה. לא רק שמדובר בהחלטה נעדרת סמכות של ה

נגד חברי מועצה שלקחו חלק בקבלת החלטות להוצאה בלתי חוקית ומביאה להתנערות מאחריות 

בקרבם. בנוסף, היא מגבילה מאד את היקף החיוב האישי שניתן להטיל נוכח ההתרכזות באדם או שניים 

 בלבד במקום פיזור החיוב על כלל המעורבים כנדרש בחוזר מנכ"ל. 

צריכה לשנות את מדיניותה בנוגע לאחריות חברי המועצה בנושאים אותם הם אישרו על  ועדהוה

מנת להגביר את האחריות האישית שלהם כנבחרי ציבור כלפי הציבור, כמו גם לאפשר הטלת חיובים 

 . אישיים מצטברים גבוהים שישקפו התנהלות לא תקינה ברמה התקציבית )תב"רים/חינוך(

 שיתהליך החיוב אי

ביקורות של מבקר המדינה, בדגש על נושאים שעולים במסגרת הלחיוב אישי גם ל וועדהלהעלות יש ל .א

 .)שהוא לרוב מושא הביקורת(ן התהליכי הפעל מינהל לא תקין שחורג מ הבמקרים בהם הביקורת הצביע

להתנהלות במקרים בהם יש חשד יש לשלב בתהליך החיוב האישי שלב לבחינה של עירוב גורמי חוק  .ב

 פלילית.

יש דנה,  וועדהאו אגף חיוב אישי במקרים בהם ה וועדהבכל מקרה של ניגוד עניינים של אחד מחברי ה .ג

חיוב  וועדתבמקרה של  וועדהבניגוד להתנהלות ה - להעביר את הטיפול במקרה למשרד המשפטים

 .אישי יהוד שדנה בעניינו של קרוב משפחה של עובד אגף חיוב אישי

. בין היתר חוזר זה קובע כי וועדהסמכות המאשרת את המלצות השינה את ה 2014/6"ל חוזר מנכ .ד

ברשויות במעמד עירייה תהיה מנהל/ת המחוז בעוד שעבור רשויות  וועדההסמכות לאישור המלצות ה
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ניגוד  במתן סמכות זו למנהל המחוזבמעמד אחר הסמכות תהיה מנכ"ל משרד הפנים. לראייתנו יש 

 היבטים:ממספר  עניינים לא קביל

מתן סמכות למנהל מחוז לאשר  –מנהל המחוז הוא הגורם המבקר של הרשויות "ברמת השוטף"  .1

 חיוב אישי כמוה לתת לגוף מבקר גם את הסמכות להעניש.

מנהל המחוז עובד באופן שוטף עם ראשי הרשויות ומפתח איתם קשרים אישיים. עד לשינוי מבנה  .2

המחוזית, נקודת מפגש נוספת  וועדהנון ישבו מנהלי המחוזות עם ראשי ערים בשולחן האגף התכ

שהגדילה את ההיכרות האישית בין מנהלי המחוזות לראשי הערים. היכרות אישית זו פוסלת את 

 .מנהלי המחוז מלפסוק בעניינם של ראשי ערים )או ראשי רשויות באופן כללי(

בדיעבד פעולות של הרשות שלא בוצעו בנוהל תקין ובכך בעצם למנהל מחוז יש את הסמכות לאשר  .3

 במיוחד מקרים של אישורים בדיעבד של תב"רים. – לחיוב אישי ועדה לשמוט את הבסיס לקיומה של

נמנעה מלחייב את ראש הרשות ישראל סדן בגלל  וועדהה לחיוב אישי בחדרה ועדה במקרה של .4

מצאה שהוא בעייתי. במידה ומנהל המחוז  וועדהשור שהאי –אישור בדיעבד שניתן ע"י מנהל המחוז 

 תיפגע. וועדהימצא כמי שנתן אישור בעייתי, פעילה התקינה של ה וועדהשאמור לבחון את המלצות ה

 .הרשויותעבור כל למנכ"ל משרד הפנים  וועדהצות היש להעביר את סמכות אישור המל לראייתנו

 וועדההרכב ה

אינו עומד בקריטריונים  וועדהיו"ר ההמכהן היום הוא עו"ד עדן ברטל. עפ"י חוזר המנכ"ל  וועדהיו"ר ה .1

ביו"ר אשר עומד  להחליפו, יש וועדהבלראייתנו, על מנת שלא לפגוע באמון הציבור . הנדרשים

 בקריטריונים הנדרשים.

הפועלות בתחום , בדגש על עמותות כחבר בוועדה אנו מאמינים ששילוב נציג מהמגזר השלישי .2

 .וועדהביקורת ובקרה של גופי השלטון, ישפר את אמון הציבור בפעילות ה
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  נבחריםמקרים 

 העסקה בלתי תקינה של יועצים –ראש עיריית יהוד מר יוסי בן דוד חיוב אישי בעניין  וועדת

כעצמאי לאחר שתהליך ראש העירייה קידם העסקה של יועץ לענייני הנדסה, מר ברוך צ'פניק. מר צ'פניק הועסק 

העסקתו בוצע כנדרש )בוצע מכרז, התקבל אישור המועצה ואישור החשב המלווה(, אם זאת נטען כי המינוי בוצע 

מסיבות פוליטיות ולא ענייניות, בין היתר עקב כך שבשנת העסקתו הראשונה היה שכרו גבוה יותר )ואז ירד( 

 קבל כיועץ בשכר.כפיצוי על העסקתו ללא תמורה )התנדבות( בטרם הת

לא  וועדהקבעה כי על אף שהשינוי בשכר מרמז על זיקה בין ההתנדבות והעסקתו המאוחרת יותר, ה וועדהה

 מצאה בכך יותר מחשד ומכן שאין עילה לחיוב אישי.

על היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים.  הממונהמקרה זה חריג מכיוון שברוך צ'פניק הוא אביו של עידו צ'פניק, 

בחינה מדוקדקת של כל  גורסת כי פעלה לייצר הפרדה מלאה בין תיק זה לבין הממונה כמו גם ביצעה עדהווה

 הקלה בעניינו של אביו של הממונה.המידע בתיק בכדי למנוע מראית עין של 

עבודה  וועדהלא ברור מדוע כל המקרה הזה לא הועבר לטיפולו של משרד המשפטים. ל: ניתוח המקרה/ ביקורת

ה ושוטפת מול הממונה בכל המקרים בהם לא מעורב אביו ולכן, כשם ששופט פוסל את עצמו משיפוט רציפ

הייתה צריכה לפסול עצמה מטיפול בנושא  וועדהבנושאים בהם מעורבים מקורביו מחשש לניגוד עניינים, כך ה

ואף עומד בראשה שמהווה שבמידה רבה מהווה ערכאה משפטית ) ועדה ולהעבירו ליועץ המשפטי של הממשלה.

שופט בדימוס(, צריכה להחיל על עצמה כללים שמחילים על עצמם שופטים, במיוחד כאשר יש חשש לניגוד 

 עניינים.

ביצוע עבודות ללא תב"רים מאושרים, הן בביצוע  –חיוב אישי בעניין ראש מועצה אזורית שומרון מר בנצי ליברמן  וועדת

 חריגה מתקציב שאושר

בדקה את הנושא  וועדהשומרון ביצע תב"רים ללא אישור ובחריגה מתקציב מאושר. כאשר ה ראש מועצה אזורית

)"המועד הקובע"( וכל אלה שבוצעו לאחר מכן אושרו  2001היא מצאה שחלק מהאישורים ניתנו לפני ספט' 

 שי.לא מבצעת חיוב אישי על תב"ר שאושרו בדיעבד כמדיניות, לא בוצע חיוב אי וועדהבדיעבד. היות וה

במוקד חקירה של עומד ש -בנצי ליברמן  –מקרה זה מעניין בגלל הזהות של ראש הרשות : ניתוח המקרה/ ביקורת

 .)רמ"י( רשות מקרקעי ישראלבמסגרת תפקידו כראש  הפרת אמונים

הוצאת כספים בדרך של תביעות שווא שהפיצוי להן אושר ע"י בית  – טייבהעיריית נושאי משרה בחיוב אישי בעניין  וועדת

 משפט 

וטיפול בהסדר נושים שסך כל  מינוי נאמן, 2007בשנת  הוביל לקריסה כלכלית של הרשותשמדובר על מקרה 

עו"ד מטעם העירייה  החובות מול הרשות נעמדו בתחילה על מיליארד שקלים. בבסיס המקרה מתואר נוהל שבו

חבה להם כסף. העו"ד סיכם החזר חוב ואישר את ההסכמים בשם  שהעירייהאישר הסדרי חוב מול גורמים שטענו 

במעמד בית משפט )נתן להם תוקף של פסק דין(. מה שמאפיין את ההתנהלות הזאת היא שהיא בוצעה  העירייה

התביעות הגיעו לעירייה "כמבול" אך גם נסגרו באותה  בפרק זמן קצר בתקופה של חילופי הנהגה בעירייה, כאשר

הוא זה שפנה לנושים  העירייהמהירות ללא התדיינות בבתי משפט  )הסדרי פשרה(. בין היתר נטען שראש 

בית  לכתלייהמקורבים לו והציע להם להגיש את התביעות לבית המשפט תוך הבטחה כי ההתדיינות תעשה מחוץ 

יו בסכומים מופרכים, שניחוח שחיתות עולה מהם, שבחלקם חסר מידע רלבנטי המשפט. מרבית ההסכמים ה

 "הועלם" ולחלקם אין את האישורים הנדרשים )חתימות(.

לא הצליח למצוא את המידע הנדרש בשביל להצביע באופן חד משמעי על האשמים,  וועדההיות ורו"ח שמינתה ה

לא חתמו על המסמכים שאישרו את התשלום ולא נמצא לא היה ניתן "להאשים" את ראש העירייה והגזבר כי 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4621895,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4621895,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4621895,00.html
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, על אף שטען )נעלם בשריפה מסתורית( אישור שהעו"ד שביצע את הסדרי החוב עשה זאת באישור העירייה

( לא ניתן להגיע וועדהקבעה שלא יהיה חיוב אישי וציינה "שבהליך המנהלי" )של ה וועדהלאור כך ה שפעל בשמה.

 הליך משפטי.לשורש העניין, בניגוד ל

לכך שהתקיים הליך משפטי כלשהו כנגד ראש העירייה או הגזבר, מה  אזכורלא מצאנו : ניתוח המקרה/ ביקורת

לא טרחה להעביר את הנושא לפסים משפטיים. ההליך המשפטי היחיד בעניין  וועדהשאולי מצביע על כך שה

 הסדר הנושים.עיריית טייבה היה 

 מכרזמהצורך בעריכת פיצול עבודות על מנת להימנע  – לחיאני למהשמר ים -בתחיוב אישי בעניין ראש עיריית  וועדת

של עבודה באחד מבתי רו"ח של משרד הפנים שביצע ביקורת שנתית בספריה של העירייה חשד כי במקרה 

הספר בעיר העבודה פוצלה ליחידות עבודה קטנות על מנת להימנע מעריכת מכרז המתבקשת במקרה של עבודה 

הכוללת את כל יחידות העבודה הקטנות. היחידה לחיוב אישי ביררה מול הגורמים שמעורבים באישור העבודה 

לשניים וטענו שתחת ידיהם עוברות עבודות רבות והם וכולם טענו כי לא ידעו שמדובר על פיצול של עבודה אחת 

התרשמה גם שחלק מהמעורבים מסתירים מידע אך  וועדהאינם יכולים לזהות קשר או זיקה בין עבודות שונות. ה

אינם ראויים אך לא בדקה אותם לעומק, כמו כן  בעירייהציינה כי נהלי העבודה  וועדהלא יכלה להוכיח זאת. ה

למרות שראש הרשות לא ידע, אי ידעה זו אינה פוטרת אותו מהקפדה על כך שהמנגנון שפועל  ציינה כי וועדהה

 קבעה שלא יהיה חיוב אישי. וועדהתחתיו "פועל כראוי". לאור היעדר אשם ברור, ה

לאחר מספר שנים א העובדה שראש עיריית בת ים הואשם והורשע במקרה זה הימעניין ה: ניתוח המקרה/ ביקורת

 .בהפרת אמונים

ליקויים בהעסקת עובדים והנחות  – נוהאד משלבמר מועצה מקומית אבו סנאן )לשעבר( חיוב אישי בעניין ראש  וועדת

 מארנונה שניתנו שלא כדין

עובדים, מתוכם עובדת  5הממצאים העיקרים שהובילו להליך החיוב האישי הינם קבלה לעבודה ללא מכרז של 

אחת אף ללא אישור נחיצות ומתן הנחות שלא כדין בתשלומי הארנונה. לעניין קבלתם לעבודה ללא מכרז של 

לל לא חתם על פעולות אלה. עובדים, פעולות אלו דרשו חתימתם של ראש הרשות והגזבר, אלא שבפועל הגזבר כ

ועל אף התיאור העובדתי והחמור של הליך  הוועדהאחרי הקדמה ארוכה במיוחד, שממנה נשמע קול ייאוש מצד 

תיאור  ולהלןבסיכומו של דבר, בהטלת חיוב אישי על אדם אחד בלבד  הוועדהקליטת העובדים, מסתפקת 

 הדברים:

, הוא נוהאד משלב. היקף 2007רק בקשר להנחות שניתנו בשנת  ואולם וודאות מספיקה על האחראי לכך קיימת"

 ."₪ 368,978-ההנחות שלא כדין שניתנו אותה שנה מסתכם ב

המרובים והמפורטים שמוצאת  הנתוניםהדבר הברור ביותר במקרה זו מתבטא בפער בין : ניתוח המקרה/ ביקורת

ם שניתן לבין הדין בסופו של יו ,ועדהמהולהעלות על גבי הפרוטוקול לעניין חקר האמת והוודאות הנדרשת  ועדההו

מתוך הממצאים הקשים שהתקיימו. יתרה מכך, לא עמדה בסימן שאלה עצם קיומם של הוצאות  ביחס לעניין פעוט

יים לבין ההוצאה שלא כדין. שלא כדין, אלא חקר האמת נכשל ביצירת הזיקה הנדרשת בין זהותם של האחרא

כלומר קיימת וודאות לעצם ההוצאה, אך פעולות כמעט טבעיות של מי שעלול להינזק מההליך, הובילו לכך שהוא 

עצמה, יש צורך במתן  ועדההואכן הצליח להימלט מהאחריות, יהיה זה אשר יהיה. לכן, בהתאם לדברים שמעלה 

עשו על ידי מי שאינם ין זה סביר כי פעולות מעין חקירה תאישי. א בסוגיית ההליך לחיוב ברורותוהגדרת  כלים

מיומנים כלל במטלה זו, כאשר הצד שמנגד, מודע לסנקציה שעשויה להיות מוטלת עליו והוא נערך בהתאם. 

טוענת לאובדן מסמכים  וועדהחקירה אינה יכולה להתבסס על רצון הטוב של הנחקר בשיתוף פעולה. בנוסף ה

רומזת כי ייתכן והדבר נעשה במכוון. ראוי לתת את הדין על אפשרויות מאין אלה ודרכי תוך שהיא  רלוונטיים,

  ההתמודדות עמם. 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000820264
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000820264
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2446405
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2446405
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2446405
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