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 קצירת

מימון הבחירות לרשויות המקומיות,  מסמך זה מציג הצעות קונקרטיות לתיקון כשלים בנהלי

 תחום שהניסיון מלמד כי הינו שדה פורה להתפתחות פרשיות שחיתות.

המגמה שביסוד ההצעות מתאפיינת בהגדלת היצע המימון מחד, ובהסדרה בהירה של מגבלות 

( 1המימון וחיזוק האכיפה שלהן מאידך. עקרונות עיקריים הבאים לידי ביטוי בהצעות הם: )

הגדלת סכומי התרומות המותרים כך שיהלמו את הצרכים הריאליים של הקמפיינים.  -זציה ריאלי

( הסרת מגבלות מיותרות על מנת לאפשר למתמודדים ניהול כלכלי של הקמפיינים ולמנוע אכיפה 2)

( ביסוס נורמות מימון קוהרנטיות, בדגש על החלת המגבלות על 3בירוקרטית באופייה. )-נוקדנית

( יצירת מנגנוני אכיפה וענישה מחמירים להפרות 4יות והלוואות וצבירת גירעונות )מתן ערבו

 משמעותיות של נהלי המימון, העשויות להתגלגל לכדי שחיתות ושוחד בחירות. 

 מבוא

בפרויקט מיוחד לחקר השחיתות ברשויות המקומיות, המתנהל במכון הישראלי לתכנון כלכלי זה 

כון פסקי דין בפרשות שחיתות מוכחות )שניתן עליהן פסק דין סופי( יותר משנתיים, סקר צוות המ

הדגש הושם על התופעה המהותית   2006.1 – 1996שאירעו בעיריות לאורך תקופה ארוכה, בשנים 

הטיית סמכות שלטונית בעבור טובת הנאה אישית.  –של שוחד, המגלמת את ליבת השחיתות 

תכנון ובניה, מימון בחירות  –דרים, העיקריים שבהם לשוחד יש מוקדים מובהקים בתחומים מוג

 ומכרזים.

מהסקירה המפורטת עולה כי הליך מימון הבחירות המקומיות מּועד לפורענות ושני בנטייתו זו רק 

לתחום התכנון והבניה. שישה מהמקרים שנסקרו מגוללים דינמיקה של קבלת שוחד לצורך מימון 

תשעה נבחרי ציבור הורשעו בשש עבירות קבלת שוחד, שתי עבירות מתן  2התמודדות בבחירות.

ושלוש עבירות מרמה והפרת אמונים בהקשר של מימון בחירות. אמנם מרמה והפרת אמונים  שוחד

אולם יודגש כי המקרים   3ִהנה עבירת מסגרת כללית, המשמשת להרשעה בגין מגוון פעולות פליליות,

הותם: הרשעה אחת במרמה והפרת אמונים ניתנה כחלק מהסדר טיעון הם, למעשה, מקרי שוחד במ

   4והשתיים האחרות מטעמי אכיפה בררנית.

                                                           
קורמוש, זליגמן ושטרום, "שחיתות בשלטון המקומי: גורמים והשלכות", המכון הישראלי -להרחבה ראו: רול, פרנקו 1

 .  2019לתכנון כלכלי, דצמבר 
; ת"פ 14.04.2008, מדינת ישראל נ' ברביבאי 06-1792; ת"פ 12.05.2009, אלגריסי נ' מדינת ישראל 9437/08ע"פ   2

-8116; ת"פ 30.08.2015מדינת ישראל נ' פורר ואח',  3437-11-08; ת"פ 23.08.206, סדן ואח' מדינת ישראל נ' 4021/05
 .13.05.2014, מדינת ישראל נ' צ'רני ואח' 10291-01-12; ת"פ 15.04.2010, מדינת ישראל נ' אפל ואח' 03
  הורשעו במתן שוחד  2006כיוון שלרוב נבחרי ציבור הם הצד  שמקבל ולא מעניק את השוחד, להלן הבהרה: בשנת

ראש העיר חדרה, ישראל סדן, וסגנו, אברהם בלדב, לאחר שהתחייבו לכסות את גירעון הבחירות של חבר המועצה 
 .23.08.206, ינת ישראל נ' סדן ואח'מד 4021/05מרדכי אנגל תמורת חבירתו לקואליציה. להרחבה ראו: ת"פ 

אור -אודות ההגדרה הרחבה של מרמה והפרת אמונים בחוק, מגבלותיה ויתרונותיה, ראו: קרמניצר, פוקס, נבות, בן 3
, 2008וורטהיים, "מרמה והפרת אמונים: בחינה ביקורתית והמלצות לשיפור החקיקה", המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

 . 15-17עמ' 
)שוקי( פורר, ראש עיריית רחובות לשעבר, הורשע במרמה והפרת אמונים כחלק מהסדר טיעון, לאחר שקיבל  יהושוע 4

כספים למימון בחירות מקבלן בשם כדורי, בתמורה לאספקת עבודות ללא מכרז. במסגרת אותו אישום הואשמו בקבלת 
השניים לקחו חלק במימוש העסקה עם כדורי, שוחד גם הגזבר העירוני וסגן ראש העיר דאז, אורי צוקר וחיים אברהם. 

וכפועל יוצא שלה השיגו את משרותיהם. השופטת רון הכירה כי מעשי השלושה הם בבחינת שוחד, אך לצד זאת, היות 
ופורר לא הואשם בקבלת שוחד, הגם שבמסגרת הסדר טיעון, מצאה לנכון לזכות את שני שותפיו מעבירה זו מטעמי 

 .62-63, 2, עמ' מדינת ישראל נ' פורר ואח'אכיפה בררנית. ראו: 
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הממצאים שהוצגו לעיל מעלים את שאלת קיומם של גורמים מבניים לתופעת השחיתות והשוחד. 

השאלה המעשית היא, האם ישנם תנאים קבועים, "רוחביים" שמאפשרים או מעודדים מתמודדים 

לקבל שוחד לטובת מימון הקמפיינים שלהם. נקדים ונציין כי תשובתנו לשאלה זו היא חיובית, 

 והדברים יפורטו בהמשך.

כדי לענות על השאלה הזו בחנו ביסודיות את המקורות המשפטיים שמסדירים את מימון הבחירות 

חירות( תשנ"ג יות )מימון בהמקומיות בישראל. מקורות אלו כוללים את "חוק הרשויות המקומ

1993,"  ,דו"חות מבקר המדינה המוקדשים לביקורת חשבונותיהם הכספיים של מתמודדים

לנושא זה, וכן ההנחיות למתמודדים המוצגות באתר  2013-ו 2008הנחיות המבקר שפורסמו בשנים 

 האינטרנט של משרד מבקר המדינה. 

עמם התמודדו מועמדים בפועל,  בעקבות קריאת המקורות המשפטיים, בחינה וניתוח של מצבים

וכן פיתוח תרחישים היפותטיים אך אפשריים לאור הנהלים, זוהו מספר כשלים משמעותיים. באף 

אחד מהם אין, כמובן, כדי להעניק לגיטימציה לתופעת השחיתות, אך בהחלט יש לתת את הדעת 

 ולמגר גורמים קבועים להתרחשותה.

יקה לא מעודכנת ורוויית סתירות. נכון להיום, חוק המימון מצאנו כי חלק מהליקויים נובעים מחק

ונספחיו מהווים יחדיו "מלאכת טלאים" בלתי קוהרנטית. שיבוש זה טומן בחובו שתי השלכות 

היא החטאה בלתי מודעת של המטרות שעמדו לנגד עיני המחוקק מלכתחילה  הראשונהמזיקות: 

תת שיקול דעתו של נבחר הציבור העתידי )הסדרה שקופה של מימון הולם מחד, ומניעת השח

, חמורה לא פחות, היא פיחות כללי במעמדם של החוק והסטיגמה השלילית השנייהמאידך(; 

מהפרתו. כאשר הניסיון לקיים הוראות סותרות ולא קוהרנטיות מוביל למבוי סתום, נוצרת מעין 

להתעלם, מצב שהוא כר פורה לגיטימציה לקבלת החלטות עצמאית באשר לאילו מסעיפי החוק ניתן 

 לשחיתות, קיימת ועתידית.

בעיה יסודית המשותפת לרבים מהנהלים הלקויים היא "אספקת" נסיבות נוחות לצבירת גירעון 

בחירות. הימצאות בגירעון במקביל לכהונה בתפקיד ציבורי בכיר הנה סיטואציה עתירת סיכון, 

בחר הציבור לבעלי עניין כלכלי בפרוייקטים המהווה כר פורה להתפתחות יחסי "קח ותן" בין נ

 שונים ברחבי הרשות המקומית.

אל הכשלים במנגנון המימון מצטרפים היעדר אכיפה והיעדר אמצעי הרתעה אפקטיביים. ראשית, 

תורמים, מלווים וערבים לא נושאים באחריות למימון שניתן בניגוד להוראות החוק, אף על פי 

שנית, כחלק מביקורת  של המתמודד שקיבל את המימון. זהשחלקם בעבירה לא נופל מ

חשבונותיהם של המתמודדים שמבצע כדין מבקר המדינה, מוסמך המבקר להשית על מועמדים 

שהוקצה מסך המימון הציבורי  %15שעברו על חוקי המימון קנסות כספיים בשיעור שאינו עולה על 

ביחס לתועלת שהפיק המתמודד מהעבירה, במקרים רבים הסכומים בטווח הזה זניחים  5לסיעה.

כך שאינם מהווים הרתעה מספקת ולא מפחיתים את ההסתברות להישנות העבירה. שלישית, 

 עבירות מימון שכן חלה עליהן סנקציה פלילית אינן נאכפות במישור זה כלל.

                                                           
 ."יכונה מעתה בקצרה  "החוק", "חוק המימון" או "חוק מימון הבחירות 
 )ו(.-. )ג(23, סעיף 1993חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( תשנ"ג  5
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ק . בחלגירעונות הבחירותהמסמך מחולק לחמישה חלקים: בחלק הראשון תוצג בהרחבה בעיית 

אשר משבשים את המנהל התקין ויוצרים פתח לניגוד  כשלים במקורות המשפטייםהשני מפורטים 

, על אפשרות להתיר מימון בחירות מכיסו של המועמדבעניינים ושחיתות. החלק השלישי עוסק 

, ובחלק החמישי ֹחסרים וכשלים בתחום האכיפהיתרונותיה וחסרונותיה. בחלק הרביעי מוצגים 

 .הצעות קונקרטיות לתיקון הנהלים הקיימיםבאות והאחרון מו

 כר פורה לשחיתות  -גירעון בחירות  .1

החוק מכיר בשני מקורות כספיים למימון התמודדות בבחירות לרשויות המקומיות. הראשון הוא 

מספר  -מימון ציבורי מקופת המדינה. מימון זה מוקצה למתמודדים בהתאם להצלחה אלקטורלית 

רה של מועמד לראש הרשות במקרה של סיעה, ואחוז מתוך כלל הקולות במקהמושבים במועצה 

   7מקור המימון השני הוא תרומות פרטיות החייבות לעמוד במגבלות החוק. 6המקומית.

מתמודד שלא נמצא זכאי למימון ציבורי בכמות מספקת וגם לא גייס די תרומות, לא יוכל לכסות 

הבחירות בגירעון. מצב זה אינו בלתי שכיח: בבחירות  את הוצאות הקמפיין ויסיים את תקופת

הרצון לצמצם את תופעת  8( נותר גירעון.%46-סיעות )כ 1387מתוך  634-, ל2018שנערכו באוקטובר 

הגירעונות נובע מן השאיפה למנוע לחצים מצד בעלי עניין כלפי נבחרי ציבור לאחר הבחירות. סקירת 

המקרים המשפטיים מלמדת כי מטרה זו לא רק ראויה אלא גם רלוונטית: מתוך ששת התיקים 

אחר תקופת העוסקים בקבלת שוחד לצורך מימון בחירות, בחמישה ניתן השוחד זמן ניכר ל

, המדגימים כיצד גירעון בחירות שני מקרים נבחריםלהלן  9דהיינו לצורך כיסוי גירעון. -ת הבחירו

 מטה מדיניות ומשפיע על ניהול משאבי הרשות המקומית: 

  צברה סיעתו של ראש עיריית רחובות לשעבר, יהושע  1998בבחירות שהתקיימו בנובמבר

. כשנה לאחר מכן פנה פורר לקבלן תשתיות בשם דוד ₪ 100,000-פורר, גירעון של למעלה מ

ש"ח. במהלך החודשים שלאחר פריעת החוב, כדורי קיבל  70,000-כדורי, שגייס עבורו כ

, מבלי ₪מיליון  3.75מעיריית רחובות חמש עבודות טעונות במכרז בעלות כוללת של 

שע לבסוף, שפורסמו המכרזים הדרושים. פורר הואשם תחילה בקבלת שוחד אך הור

  10במסגרת הסדר טיעון, במרמה והפרת אמונים.

  נותר לסיעתו של מרדכי אנגל, חבר מועצת 2003בעקבות הבחירות שנערכו באוקטובר ,

.  זמן קצר לאחר הבחירות נמצא מקור לכיסוי החוב: ראש ₪ 140,000חדרה, גירעון של 

מורה לפירעון החוב של העיר הנבחר, ישראל סדן, שכנע את אנגל להצטרף לקואליציה בת

סיעתו. כך למעשה, "כיסוי חובות הסיעה היווה את אחד משיקוליו או לפחות מדרישותיו 

אנגל  11ריו בקואליציה או באופוזיציה."של אנגל, בבואו להחליט האם לשרת את ציבור בוח

 בקבלת שוחד.  2006הורשע בשנת 

                                                           
 )א(.7, סעיף 1993חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( תשנ"ג  6
 .16, סעיף 1993חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( תשנ"ג  7
שהשתתפו בבחירות  ות של הסיעות והמועמדיםעל תוצאות ביקורת החשבונ,  דוח מקוון אתר משרד מבקר המדינה 8

 .25.05.2020-. נשלף ב21, 15, עמ' 2018לרשויות המקומיות באוקטובר 
; ת"פ 14.04.2008, מדינת ישראל נ' ברביבאי 06-1792; ת"פ 12.05.2009, אלגריסי נ' מדינת ישראל 9437/08ע"פ   9

-10291; ת"פ 30.08.2015מדינת ישראל נ' פורר ואח',  3437-11-08; ת"פ 23.08.206, מדינת ישראל נ' סדן ואח' 4021/05
 .13.05.2014, מדינת ישראל נ' צ'רני ואח' 01-12

 30.08.2015מדינת ישראל נ' פורר ואח',  08-11-3437ת"פ  10
 .60 ,22-21, 11-10, עמ' 23.08.2006מדינת ישראל נ' סדן ואח',  4021/05ת"פ  11

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/Mimun-Rashuyot-2018/Mimun-Bhirot-Mekomiyot-Ezoriyot-2018.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/Mimun-Rashuyot-2018/Mimun-Bhirot-Mekomiyot-Ezoriyot-2018.pdf
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 1998-בעקבות מערכות הבחירות שהתקיימו בחוק המימון לא מתייחס לסוגיית הגירעונות, אולם 

יר ולנהוג , בהן צברו סיעות רבות גירעונות ניכרים, החליט מבקר המדינה גולדברג להגד2003-וב

שכיחות מדובר בצעד משמעותי, אך בהתחשב בכך שמהבחינה המעשית  12בגירעון כתרומה אסורה.

נוספים דרושים למניעת הגירעונות  יש לבחון אילו תנאים 13,הגירעונות לא ירדה מאז ואף עלתה

בפועל. בייחוד, דרושה בחינה של צעדים אפקטיביים לאכיפת האיסור, כך שלא יהווה הצהרה 

עקרונית ותו לא. מצד שני, יש להימנע מגישה קיצונית לצד האחר שכן לא כל גירעון באשר הוא 

יות לא צפויות ונצבר בֹתם לב. שקול לכוונה לקבל שוחד. לעיתים גירעון נובע מהיעדר ניסיון ועלו

יתרה מזאת, בהתחשב בכך שהיקף המימון הציבורי נקבע רק לאחר הבחירות, לעיתים הגירעון 

כמעט בלתי נמנע. לכן, יש לשקול האם קיים הכרח לנקוט באיסור גורף על גירעונות בחירות, או 

 שמא עדיף לסייג את האיסור ולאפשר גירעון בתנאים מסוימים.

 

 ולקונות במקורות המשפטיים כשלים  .2

הלוואות פרטיות וערבויות בלתי מוגבלות משמשות אמצעי לעקיפת מגבלת התרומה  .2.1

 המקסימלית

, במטרה למנוע השפעה בלתי מאוזנת של ₪ 5,000-חוק המימון מגביל את התרומה מאדם יחיד ל

ה אינו נמוך יתר ניתן בהחלט להתווכח בשאלה אם סכום ז 14תו תורם בניגוד לאינטרס הציבורי.או

-על המידה, שהרי קיים צורך אובייקטיבי של מועמדים לנהל מערכת בחירות והסכום, שנקבע ב

, לא עודכן זה שנים רבות. יחד עם זאת, האבסורד הוא שלצד מגבלה חמורה זו, אין החוק 1993

מדינה מגביל או אף מתייחס לקבלת הלוואות וערבויות מגורמים פרטיים. הנחיות משרד מבקר ה

                                                           
מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות  12

 . 14-17, ע' 2004", יולי 2003באוקטובר 
מתוך  282(, לעומת %16-בגירעון )כ 2008-סיעות מקומיות סיימו את מערכת הבחירות שהתקיימה ב 1089מתוך  174 13

. ראו מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת 2018-( ב46%-)כ 1387מתוך  634 , וכאמור2013-( ב20%-)כ 1428
; "דוח 20, 14, עמ' 2009", אוגוסט 2008חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 

, אוגוסט "2013על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 
 .8ראו הפניה מס'  2018-. לנתוני הבחירות שהתקיימו ב16, ע' 2014

 (.1)ב()16, סעיף 1993חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( תשנ"ג  14
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 –בנושא מחייבות את המתמודדים לדווח בפירוט על הלוואות וערבויות, אולם תנאים לקבלתן 

 15אינם מוגדרים. –י פירעון ותוקף סכום מקסימלי, ריבית מינימלית, מועד

ועלולה לעקר אותה ממשמעות  לקונה זו מעמידה את מגבלת התרומה המקסימלית באור מגוחך

במקרה ויחסרו בתום תקופת הבחירות מקורות לגיטימיים לכיסוי הוצאות הקמפיין,  :מעשית

כלומר תרומות או מימון ציבורי, יוכל המתמודד להשתמש בכספי ערבות בלתי מוגבלת, לקבל 

הלוואה ממקורב ולא לפרעּה, או לפרעּה בתנאים לא סבירים. כלומר הלוואות וערבויות משמשות 

 פת מגבלת התרומה המקסימלית.כעת אמצעי נוח לעקי

התמודד השר  2018בעיית הערבויות קיבלה ביטוי מוחשי במערכת הבחירות האחרונה. באוקטובר 

זאב אלקין לראשות עירית ירושלים. לצורך קבלת אשראי למימון הוצאות הקמפיין, הועמדו 

 2-אלף ל 50ע בין דדת נ, כאשר הסכום לערבות בו₪מיליון  7.9לרשותו ערבויות בסכום כולל של 

אולם תוצאות הבחירות הכזיבו ולסיעה נקבע מימון ציבורי נמוך מן המצופה. כתוצאה,  16.₪מיליון 

משלא נבחר לראשות העיר, המשיך  17.₪מיליון  6.5ך כיסוי גירעון של מרבית הערבויות חולטו לצור

 18ו בניגוד עניינים חמור.ת להעמידאלקין לכהן כחבר כנסת ושר, כאשר סוגיות המובאות בפניו עשויו

כי דיווח על ערבויותיו למשרד מבקר המדינה ושמר על השקיפות  ניתן להגיד לזכותו של אלקין

 הנדרשת.

הפתרון שאימץ מבקר המדינה הוא לנהוג בערבויות שחולטו ובהלוואות שלא נפרעו עד למועד עריכת 

ה, משמעו קבלת תרומה... אותה הביקורת כתרומות לא חוקיות: "אי החזר הלוואה, כולה או חלק

 19עיף העוסק במגבלות על הכנסות[."לחוק ]ס 16יש לבחון במגבלות הקבועות בסעיף 

. האחת הנה היווצרות מצב עניינים אבסורדי שבו ערבות שתי בעיותאולם, פתרון זה לוקה ב

כתרומה הן חוקיות בעת קבלתן, אולם יוגדרו מאוחר יותר  ₪ 5,000והלוואה בסכום העולה על 

אסורה, כאשר הסיעה לא תוכל לפרוע את החוב באמצעות מימון ציבורי או תרומות. נוסף על כך, 

השלילה של ערבויות והלוואות לא גובתה בענישה מרתיעה דיה. מבקר המדינה מוסמך לשלול 

מהמימון הציבורי. סכום זה עשוי להיות זניח ביחס לערבות או להלוואה  15%מהמתמודדים עד 

בלו, ואף לא מן הנמנע שמתמודד ישקלל  את הסנקציה הכספית מלכתחילה בבקשו ערבות שהתק

או הלוואה. נדרשת אפוא מדיניות עקבית ומגובה באכיפה ביחס לערבויות והלוואות, כזו שתבטיח 

כורחם, ומאידך תמנע -עבירה בעל-שמתמודדים שקיבלו אותן בתום לב לא יקלעו לביצוע דבר

 מבקשים לעקוף את תקרת התרומה בכוונה תחילה וביודעין.אמתלה ממתמודדים ה

 

                                                           
 .21, סעיף 2013מבקר המדינה, הנחיות הרשויות המקומיות )מימון בחירות()ניהול חשבונות(, תשע"ג  15
-, נשלף במנוע חיפוש: תרומות וערבויות לסיעות בבחירות לרשויות המקומיותאתר משרד מבקר המדינה,  16

30.05.2020  . 
שהשתתפו בבחירות  תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות והמועמדים , מנוע חיפוש:אתר משרד מבקר המדינה 17

 .25.05.2020-. נשלף ב2018לרשויות המקומיות באוקטובר 
"אלקין הריץ את אנגלמן, והמבקר הוציא אותו בזול כשקיבל תרומות אסורות במיליוני גידי ווייץ וחיים לוינסון,  18

 .25.04.2020-, נשלף ב07.02.2020, הארץ, שקלים"
מתוך מכתב מהאגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, משרד מבקר המדינה, לבא כוחה של סיעה אשר התמודדה  19

 .2018באוקטובר 

https://statements.mevaker.gov.il/GuarantyDonationPublisher/LocalGuarantyDonationPublisher.aspx?ec=10031&cd=10327&ac=3835
https://statements.mevaker.gov.il/DigitalPamphlet/?ElectionTypeID=2
https://statements.mevaker.gov.il/DigitalPamphlet/?ElectionTypeID=2
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium.highlight-1.8503624
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium.highlight-1.8503624
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(, מונע contingency paymentאיסור על תשלום לפי הצלחה לנותני שירותים ) .2.2

 ממתמודדים להתאים הוצאות להכנסות ותורם רוחבית לגירעונות הבחירות.

שר עם על פי הנחיות משרד מבקר המדינה, מתמודדים בבחירות המקומיות אינם רשאים להתק

 contingency payment or successספקים ונותני שירותים במתכונת של תשלום לפי הצלחה ) 

fee.)20  דהיינו אין להתנות תשלום או חלק ממנו, בין אם לפרסומאי, יועץ תקשורת, או כל נותן

שירות אחר, בהישגי המתמודד במערכת הבחירות. באיסור זה הפסד אינהרנטי: בהתחשב בכך שסך 

הרי  עשה ונקבע בהתאם להצלחה בבחירות,ימון הציבורי מתחוור למתמודדים רק לאחר מהמ

ששלילה של תמחור השירותים על פי אותו מפתח מונעת מהמתמודדים את האפשרות להתאים את 

 הוצאותיהם להכנסותיהם, ומגדילה באופן רוחבי את גירעונות הבחירות.

על ידי מבקר המדינה  2009-ההנחיה שלא להתנות תשלומים לנותני שירותים ניתנה לראשונה ב

מיכה לינדנשטראוס. לינדנשטראוס נימק כי במקרים אחדים שילמו מתמודדים "סכומים הגבוהים 

באופן ניכר מההוצאה המקובלת בגין התקשרויות דומות", והפרו בכך את "החובה לנהוג בריסון 

החיסכון הפוטנציאלי אליו התייחס הוא עודף  21כספים שמקורם במימון ציבורי".ן בובחיסכו

אפשרי מהמימון הציבורי: במידה והוצאות הסיעה בפועל התגלו כנמוכות מהמימון המגיע לה על 

דוגמה בוטה אליה התייחס לינדנשטראוס היא זו של ראש  22חוק, יישאר העודף בקופת המדינה.פי 

 430,000שילמה סיעתו של לחיאני  2008שלמה לחיאני. במערכת הבחירות של עירית בת ים לשעבר, 

ודמי הצלחה בסך  ₪ 150,000של לחיאני עבור ניהול קמפיין הבחירות: שכר חודשי בסך  רעייתול ₪

280,000 ₪.23    

תמחור יתר של שירותים ותשלום דמי הצלחה מנופחים מכספי ציבור הם אכן תופעות פסולות, 

סיבות שפורטו. עם זאת, שלילה גורפת של תשלום לפי הצלחה אינה מענה אופטימלי במיוחד בנ

לתופעות אלה ואף לא בגדר פתרון כלכלי מעשי. ניתן להבין נקודה זו ביתר קלות מנקודת מבטו של 

המתמודד עצמו: חברי סיעה מתמודדת מבקשים להשיג מושבים רבים ככל הניתן במועצה. במידה 

ועצה מד לראשות המועצה, ירצו בנוסף להשיא את סיכוייו לזכות. כל מושב במוהציגה הסיעה מוע

באופן דומה, סכום נוסף ייזקף לזכותה בהתאם לחלקו של  24מזכה את הסיעה בסכום קבוע.

דווקא היכולת הטמונה במנגנון  25ה מתוך סך הקולות לראשות המועצה.המועמד מטעמ

Contingency להסכים על מדרגות תשלום עם נותן השירות מראש, מאפשרת למתמודד להתחייב ,

רק להוצאות שבהן יוכל לשאת, מבלי לחשוש שהדבר יפגום באיכות השירות שיקבל )שכן נותן 

השירות מתומרץ לעשות את מיטב מאמציו(. לעומת זאת, אם נשללה מהמתמודד האפשרות 

שריים, סביר כי ייאות לשלם כל סכום הדרוש להערכתו על להצמיד את התשלום למגוון הישגים אפ

                                                           
-, נשלף בשאלות ותשובות" –"בחירות לרשויות המקומות אתר משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור,  20

; מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות 31.03.2020
 .25, ע' 2014", אוגוסט 2013המקומיות באוקטובר 

  '5ראו הסבר בעמ. 
עות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סי 21

 .19, ע' 2009", אוגוסט 2008
 .)ג(.7, סעיף 1993תשנ"ג   חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( 22
מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר  23

 .97, ע' 40, סעיף 2009 ", אוגוסט2008
 (.2)-(1.)א()7, סעיפים 1993חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( תשנ"ג  24
 (.5)-(4.)א()7, סעיפים 1993חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( תשנ"ג  25

https://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/RashuyotElections2018-QandA.aspx
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הערכה מופרזת מנת לתמרץ את נותן השירות לבצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר. במצב כזה, 

. דבר זה אף נכון יותר כאשר התשלום ניתן מכספי ציבור של שירותים סבירה יותר מהערכת ֵחֶסר

צאות הבחירות יכזיבו ואף לא ישתוו לתחזיותיו ולא מכיסו של המתמודד. יתר על כן, אם תו

הפסימיות ביותר של המתמודד, הרי שהמימון הציבורי לא יספיק לכיסוי חובותיו והוא ימצא את 

 עצמו בגירעון בתום תקופת הבחירות. 

התנאים בהם פועל המתמודד ומערך התמריצים העומד בפניו מלמדים כי איסור גורף על 

contingency payment  מגדיל את גירעונות הבחירות ואין לו מקום, לדעתנו, בצורתו הגורפת. תחת

האיסור, מן הראוי שהתקשרויות של מתמודדים עם נותני שירותים ייבחנו לאור קריטריונים 

באשר למקרים חריגים דוגמת  26השוק של השירות הניתן.קבועים, בדגש על צמידות מרבית לערך 

התנהלות כזו לא תעמוד בקריטריונים אלה ולפיכך לא תעבור  - המקרה של לחיאני שהוצג לעיל

 לסדר היום גם אם יבוטל האיסור הגורף המונהג כיום.

שנה ולא משקף את ערכו הריאלי  25-סכום התרומה המקסימלית לא עודכן למעלה מ .2.3

 של המטבע. 

, 1994מרץ תקרה זו נקבעה ב 27.₪ 5,000-את התרומה מתורם יחיד לחוק המימון מגביל כאמור 

כלומר,   28סדיר את מימון הבחירות הכלליות."חוק מימון מפלגות תשל"ג", המ-מכוח תיקון ל

סכום התרומה המקסימלית לא עודכן מזה רבע מאה, חרף הירידה שחלה לאורך השנים בערכו 

, כלומר יותר %112-הריאלי של המטבע. מדד המחירים לצרכן, לשם השוואה, עלה בתקופה זו ב

   29מהכפיל את עצמו.

הציבורי. תחשיב המימון הצורך בהגדלת תקרת התרומה בולט עוד יותר נוכח הגידול שחל במימון 

'יחידת החישוב'. עם  –הציבורי למתמודדים מבוסס על סכום יסודי המבטא את ערכו של קול בודד 

 2008-אמנם הוראת שעה מ 30שהוצמדה למדד. ₪ 33ידת חישוב של חקיקת חוק המימון נקבעה יח

 2016-באולם  31יחידת החישוב משיקולים תקציביים,הקפיאה את ההצמדה ואף הקטינה את 

כך, בעוד שהגבלת המימון הפרטי לא שונתה  32ואותחלה ההצמדה. ₪ 56חישוב של  נקבעה יחידת

היעדר השינוי  %72.33-בחירות המקומיות גדלה מאז ב, ההקצאה הציבורית לטובת ה1994-מ

                                                           
את השיטות להערכת שווי השירותים הניתנים למתמודדים ניתן לבסס על מודלים כלכליים מקובלים בעולם, דוגמת  26

(. כללים אלו נועדו לפקח על שווי עסקאות בין חברות הקשורות זו transfer pricingהכללים לקביעת מחירי העברה )
ולמות מכספי ציבור, אשר גם בהן אין ניגוד בין לזו, ועשויים לפיכך להתאים גם לצורך פיקוח על עסקאות שמש

 OECD Transfer Pricingא;  85האינטרסים של שני הצדדים לעסקה. לדוגמה ראו: פקודת מס הכנסה, סעיף 
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, 25.05.2020-נשלף ב. 

 (.1)ב()16, סעיף 1993חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( תשנ"ג  27
  ומשפיעים זה על זה, אולם בקווים כלליי נציין נייר זה אינו המקום  לפרט את האופנים בהם שני החוקים קשורים

שחלק ניכר מהסיעות המתמודדות ברשויות המקומיות מתנהלות בחסות מפלגות ארציות, כאשר אלה האחרונות 
מקבלות את המימון הציבורי ואחראיות לדיווח. כלומר, חוקי המימון בשני המישורים צריכים להוות חלק ממערכת 

 שת את אותם הגופים.קוהרנטית של כללים המשמ
, תיקון עקיף: חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, תשנ"ג, 1994( תשנ"ד 16חוק מימון מפלגות )תיקון מס'  28

 .25.05.2020-לתיקון. נשלף ב 16, סעיף 1993
, נשלף אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2019, לבין ממוצע המדד לשנת 1994לפי הפער בין ערך המדד לפברואר  29
 .01.06.2020-ב
 .25.05.2020-. נשלף ב4-3, סעיפים ]החוק מקורי[ 1993חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( תשנ"ג  30
 לתיקון. 1, סעיף 2008-)הוראת שעה(, התשס"חחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(  31
חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני , מכוח 1993לחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( תשנ"ג  13תיקון מס'  32

-. נשלף ב316, עמ' 154, סעיף 2016(, תשע"ז 2018-ו 2017חקיקה להשגת יעדי המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 
25.05.2020. 

 .2019לבין ממוצע המדד לשנת  2016לפי הפער בין ערך המדד לנובמבר  33

https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
https://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1458.pdf
https://old.cbs.gov.il/reader/prices_db/Machshevon_1_H.html
https://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211651.PDF
https://fs.knesset.gov.il/17/law/17_lsr_300835.pdf
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_366872.pdf
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_366872.pdf
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המתבקש בתקרת התרומה מקשה על המתמודדים בבחירות המקומיות את מלאכת גיוס התרומות 

 ברות לגירעון.ומגדיל את ההסת

  

השיטה לקביעת תקרת ההוצאות יוצרת חוסר וודאות, ומעניקה יתרון מובנה לסיעות  .2.4

 הבת של מפלגות ארציות.

הוצאותיהן של הסיעות המתמודדות בבחירות המקומיות מוגבלות בתקרה המשתנה מסיעה 

יכולה לסיעה. תקרת ההוצאות של סיעה עצמאית, שאינה מתמודדות מטעם מפלגה ארצית, 

מהמימון הציבורי שהיה  2. סכום הגדול פי 1להיקבע לפי שלושה אופני חישוב )לפי הגבוה מבניהם(: 

 2. סכום הגדול פי 2מוענק לה לּו הייתה זוכה באותו מספר מושבים שהיה לה בסיעה היוצאת; 

מון מהמי 1.5. סכום גדול פי 3מהמימון הציבורי שייזקף לזכותה במערכת הבחירות הנוכחית; 

הנוסחה  34אפשרות זו מיועדת לסיעות חדשות(.הציבורי שהיה מוענק לה לּו זכתה בשלושה מנדטים )

השנייה היא דרך בעייתית לקביעת תקרת ההוצאות: מחד, סיעה רשאית לכאורה להגדיר את תקרת 

ההוצאות לפי תחזית בלתי וודאית. מאידך, כאשר תחרוג מתקרת הוצאות שחושבה על סמך הישג 

טורלי משוער, תקבל משוב שלילי ממשרד מבקר המדינה ואף תישא בסנקציה כספית. ברור אלק

אפוא שדרך זו לקביעת תקרת ההוצאות אינה מעשית ומובילה את המתמודדים להפרה. במקרה 

אותה דרך חישוב בעייתית ִהנה  -מפלגות ארציות הנותנות חסות לסיעות מקומיות  -של סיעות אם 

קביעת תקרת הוצאות. כלומר סיעה אם רשאית להוציא, לכל היותר, סכום האפשרות היחידה ל

גם מימון זה אינו וודאי ותלוי  35ל סיעות הבת שלה.מהמימון הציבורי המגיע לה עבור כ 2הגדול פי 

                                                           
 )א(. 15, סעיף 1993תשנ"ג   חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( 34
 (.1)ז() 26)ב(, 26, סעיפים 1993תשנ"ג   חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( 35
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בהצלחה האלקטורלית של סיעות הבת. מבקר המדינה גולדברג התייחס לכשלים אלו כבר בשלהי 

 שנות התשעים:  

וודע תוצאות הבחירות, שלא ענו על ציפיותיהן, התברר כי תקציביהן ]של הסיעות[  "רק עם הי

פי החוק. גם עניין זה -היו גבוהים מדי וכפועל יוצא חרגו הוצאותיהן מתיקרת ההוצאות על

   36מחייב את המחוקק ליתן דעתו עליו." 

עות הבת על פני סיעות בעיה נוספת העולה בהקשר של תקרת ההוצאות היא יתרון מובנה הניתן לסי

עצמאיות. בעוד שסיעה עצמאית פועלת תחת המגבלה של תקרת הוצאות בקנה מידה מקומי, סיעת 

לסיעות הבת השונות כראות אם נהנית מתקרת הוצאות מצרפית, ורשאית להקצות חלקים מסך זה 

מסיעה המשמעות המעשית של הדבר היא שלעיתים תהא סיעה בת רשאית להוציא יותר  37עיניה.

עצמאית באותו היישוב, גם אם שתי המתמודדות השיגו אותו מספר מנדטים. החוקרים בן בסט, 

 דהן וקלור היטיבו לנסח בעיה זו:

"המימון הציבורי לסיעות בת המייצגות מפלגות ארציות הוא ברמה מדינתית. מימון כזה 

שונות. מפלגה מאפשר לסיעת האם חופש תמרון בהקצאת המשאבים בין רשויות מקומיות 

ארצית רשאית להקצות ליישוב מסוים סכום כספי גדול, אם היא מעריכה שצעד כזה ישפר 

את סיכוייו של מועמדה להיבחר, על חשבון משאבים מוגבלים יותר ליישוב אחר שסיכויי 

המועמד בו נתפסים כקלושים. הבדל זה פוגע בהליך הדמוקרטי, משום שחופש תמרון זה עלול 

משחקים בלתי מאוזן לטובת המועמד מטעם סיעת האם לעומת מועמד הסיעה  ליצור מגרש

המקומית. עם זאת, כלל זה תואם את התפיסה הרואה ערך דמוקרטי בחיזוק המפלגות 

  38הארציות על חשבון הסיעות המקומיות."

הבעיות שהוצגו בפרק זה מעלות צורך בתקרת הוצאות אשר תהיה ידועה למתמודדים מראש ותקבע 

לצד התקרה החדשה יש לקבוע סנקציה  39ן לסיעות עצמאיות והן לסיעות בת.פי מפתח שווה הל

מהמימון  15%אפקטיבית למתמודדים שיחרגו ממנה. הסנקציה הנוכחית, גם כאן, היא שלילה של 

הציבורי לכל היותר. אולם, לא סביר שקנס כספי ירתיע את אותם מתמודדים שמלכתחילה ביקשו 

הוצאות, שכן ככל הנראה עומדים לרשותם מקורות מימון. לשם השוואה, בבחירות לחרוג מתקרת ה

יש לשקול סנקציה  40ציה מקסימלית של שנת מאסר.הכלליות חריגה מתקרת ההוצאות גוררת סנק

 מסוג זה גם במקרה של הבחירות המקומיות.

 נהלי המימון. תרשים המציג את הכשלים והסתירות העיקריות ביןלסיכום פרק זה, בעמוד הבא 

                                                           
מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר  36

 .6-7, עמ' 1999", אוקטובר 1998
 (.1)ז() 26)ב(,  26, סעיפים  1993תשנ"ג   חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( 37
 .117, עמ' 2013המכון הישראלי לדמוקרטיה,  מיות,ייצוגיות ויעילות ברשויות המקוסט, דהן וקלור, -בן 38
 .107, עמ' 2013המכון הישראלי לדמוקרטיה,  ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות,סט, דהן וקלור, -בן 39
 א )ג(.9, סעיף 1973חוק מימון מפלגות תשל"ג  40
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מימון הוצאות הבחירות מכיסו של המועמד דווקא יסייע למנוע את ניגוד העניינים הגלום  .3

 בגירעון

במרוצת השנים ביקשו מספר סיעות גירעוניות ממבקר המדינה היתר לפרוע את גירעונותיהן 

מקור  באמצעות כספי המועמדים מטעמן. מבקרי המדינה השיבו בעקביות כי מימון עצמי אינו

מימון לגיטימי. קביעה זו הסתמכה על נוסח החוק והוצדקה על ידי עיקרון השוויון בבחירות. חוק 

המימון כאמור מגביל את התרומה מתורם יחיד ו"אינו קובע חריג בנושא זה לגבי נציגי הסיעה, מי 

ות פרשנ 41סיעה לתפקיד ראש הרשות המקומית."שנכלל ברשימת המועמדים של הסיעה ומועמד ה

של החוק לפיה מימון עצמי אינו תרומה נדחתה, שכן היא "פותחת פתח למועמדים בעלי ממון לתכנן 

  42מידת עושרם". מסע בחירות לפי

חשיבותו של עיקרון השוויון בבחירות אינה מוטלת בספק. אולם, יש לנסות להעריך עד כמה באמת 

 לכותיו החיוביות של ההיתר. התרת מימון עצמי תפגע בעקרון זה, וכן לשקול מנגד את הש

היתר למימון עצמי עשוי לפגוע בעיקרון השוויון בבחירות משום שהוא יוצר מצב שבו ההזדמנות 

להיבחר אינה שווה לכולם. אמנם, התרת מימון מכספי המועמד מקנה יתרון למי שידו משגת 

תרון בקלפיות. שאלת ומקלה עליו את הפקת הקמפיין, אולם יודגש שקמפיין יקר לא גוזר בהכרח י

                                                           
מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות  41

 .21-22, עמ' 2014", אוגוסט 2013באוקטובר 
מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר  42

; מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות 9, עמ' 1999", אוקטובר 1998
; "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות 9, עמ' 1999", אוקטובר 1998לרשויות המקומיות בנובמבר 

,  דוח מקוון מדינה; אתר משרד מבקר ה21, ע' 2009", אוגוסט 2008שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 
, עמ' 2018שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר  על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות והמועמדים

 .25.05.2020-. נשלף ב31, 22

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/Mimun-Rashuyot-2018/Mimun-Bhirot-Mekomiyot-Ezoriyot-2018.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/Mimun-Rashuyot-2018/Mimun-Bhirot-Mekomiyot-Ezoriyot-2018.pdf
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הקשר הסיבתי בין היקף הוצאות הבחירות לסיכוי להיבחר היוותה מקור לדיונים תוססים בקהילה 

המחקרית וטרם הוכרעה באופן קונצנזואלי: מגוון מחקרים אמפיריים מצאו השפעה מינורית ואף 

בהם פועלים נוסף על כך, התנאים ש 43צאות על חלקו של המתמודד בקולות.היעדר השפעה של הו

המתמודדים ממתנים את ההשפעה של יכולת המימון האינדיבידואלית שלהם על התוצאות. 

(, היכולת לגייס תרומות crowdfundingראשית, הודות לפלטפורמות מקוונות למימון המונים )

אינה תלויה ב"מילייה" של המתמודד כפי שהייתה בעבר. שנית, במידה והצעותינו בעניין תקרת 

(, רתיעה דיה למתמודדים שיחרגו ממנהההוצאות יתקבלו )תקרה אחידה לכלל הסיעות וסנקציה מ

ָלם להוצאות של מתמודדים בעלי הון. בַּ  הרי שזו תשמש כְּ

תלות של נבחרי  -אל מול החיסרון של מימון עצמי יש לשקול את הרעה החולה שבאפשרותו למנוע 

גירעון בחירות. מאזן שיקולים זה היווה את אחד מנימוקיה  ציבור בנּוִשים ובתורמים לצורך כיסוי

גופר, בהחליטה לזכות את ראש עירית טבריה לשעבר, זוהר עובד, מעבירה -של השופטת לילי יונג

. 2003-לטובת מערכת הבחירות שהתקיימה ב ₪מיליון  1.7-על חוק המימון. עובד הוציא מכיסו כ

 גופר כתבה בעניינו:-יונג

מה מגיעה ממימון עצמי, הדבר פסול אמנם ופוגע בערך השוויון, אך אינני "כאשר התרו

משוכנעת כי הדבר חמור יותר מגירעון או תרומה של תורם חיצוני, ואולי דווקא ההפך הוא 

הנכון. לתרומה מתורם חיצוני ולגירעון יש פגיעה נוספת מלבד עצם הפגיעה בעיקרון השוויון, 

ינו בעלי החוב שיצר את הגירעון, דבר שא –בתורמים מאונס  והיא התלות הנוצרת בתורם או

 44מתקיים במצב של מימון עצמי."

מדברי השופטת עולה מסקנה שיש בה טעם רב לדעתנו: איסור על מימון עצמי עלול לחבל בעצם 

העיקרון שעליו הוא מבקש להגן. כאשר מתמודדים מממנים את ההשתתפות בבחירות מכיסם 

שווה להיבחר, שהיא בהחלט חשובה אם כי רלוונטית למספר מוגבל של נפגעת ההזדמנות ה

אינדיבידואלים. מנגד, כאשר נבחרי ציבור מכהנים תוך הימצאות בחובות, או פורעים את 

חובותיהם בכספו של אחר, נפגעת ההזדמנות השווה של הבוחרים להשפיע על הנעשה בעיר 

 מגוריהם. 

מתאימים, היתר למימון עצמי של הוצאות הבחירות הנו המענה אם כן, נראה כי בהינתן האיזונים ה

הטוב ביותר לטעויות בחיזוי המימון הציבורי, בספקו אפשרות בלתי משחיתה לכיסוי גירעונות 

הבחירות. כמובן שאין משמעות הדבר כי אין לשים גבול גם למימון העצמי, אך עצם ראייתו כ"רע 

ריבוי מקרי השחיתות והשוחד שמקורם בתלות הנבחר מכל" ראויה בהחלט לעיון מחדש ולאור 

 בגורם חיצוני, רצוי אף לעודדה.

                                                           
43 Levitt S.D. "Using Repeat Challengers to Estimate the Effect of Campaign Spending on Election 
Outcomes in the U.S. House" Journal of Political Economy 102, no. 4 (1994): 777-798; Milyo, J. "The 
Political Economics of Campaign Finance" The Independent Review 3, no. 4 (1999): 537-47; Stratmann 
T. "Some talk: Money in politics. A (partial) review of the literature" In: Shughart W.F. and Tollison R.D. 
(eds) Policy Challenges and Political Responses. Springer, Boston, 2005, 137-140; Ben-Bassat A., Dahan 
M. and Klor E.F., "Does campaign spending affect electoral outcomes?" Electoral Studies 40 (2015): 102-
114.   

  '11-10ראו עמ. 
 .75, ס' 19.01.2015מדינת ישראל נ' עובד ואח', , 10-04-12673ת"פ  44
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 בעיית היעדר הרתעה .4

דומה כי אין מנוס מן ההכרה כי מנגנון האכיפה הנוכחי הקיים בתחום מימון הרשויות המקומיות 

 אינו עובד כהלכה ואינו יוצר את ההרתעה הדרושה.

יות הוא האגף למימון מפלגות במשרד מבקר המדינה. הגוף המפקח על מימון הבחירות המקומ

בתום כל מערכת בחירות בוחנים עובדי האגף באופן פרטני כל אחת מהוצאותיהן והכנסותיהן של 

כל הסיעות המתמודדות, ואף מאתרים פעילויות שהוצאותיהן לא דווחו, כגון כנסים ופרסומים. 

המימון. מספר ליקויי אכיפה והרתעה עשויים חרף הפיקוח ההדוק, סיעות רבות מפרות את נהלי 

להסביר את שכיחות העבירות. ללא אכיפה מספקת מחמיץ הפיקוח את מטרתו העיקרית, 

 והמשאבים הנדרשים לעריכתו מוצאים לשווא.

 הסנקציה של שלילת אחוזים מהמימון הציבורי אינה רלוונטית לכל המתמודדים .4.1

מימון, למשרד מבקר המדינה מרחב ענישה מצומצם. אל מול מגוון הפרות אפשריות של נהלי ה

בסמכותו להשית שתי סנקציות עיקריות: משוב שלילי על דוחותיה הכספיים של הסיעה וקנס כספי 

 45המימון הציבורי לו נמצאה זכאית.מ %15-1בסך 

סיכון מעלה כי המשוב השלילי לבדו ירתיע רק את -בחינה עניינית של התמריצים ומאזן הסיכוי

אותם מבוקרים שחוששים מפגיעה בשמם הטוב, אם בכלל. עוד יש לציין שהנזק האפשרי למוניטין 

תלוי בפרסומים עיתונאיים אודות הדוח. באשר לסנקציה הכספית, זו נעשית בלתי רלוונטית בשני 

( סיעה שהוצאותיה לא מיצו את 2) -( סיעה שמלכתחילה אינה זכאית למימון ציבורי, ו1: )מקרים

עשר האחוזים הנותרים -מלוא המימון הציבורי, ולפיכך מתבקשת בלאו הכי להחזיר את חמישה

לקופת המדינה. בשני המקרים עשויים מתמודדים לבצע מגוון עבירות מימון מבלי לשאת אף לא 

 . בסנקציה מנהלית

שלילת אחוזים בודדים מהמימון הציבורי אינה אמצעי הרתעה אפקטיבי נגד עבירות  .4.2

 מימון וגירעונות בפרט

על פניו, מתמודדים שצברו גירעונות גדולים נושאים בסנקציה כספית על חשבון המימון הציבורי לו 

נם, ניכר כי הם זכאים. אולם, כאשר משווים את היקפי הגירעונות לגובה הסנקציות שהוטלו בגי

התועלת הנובעת מהם עבור המועמדים עולה על מחיר הקנסות. כמו כן, לשימוש בקנסות שני תוצרי 

להלן מספר מקרי עבר  46העמקת ניגוד העניינים הגלום בו.הגדלת הגירעון ו -לוואי שליליים 

ובע מן שמדגימים הן את שּוליות הקנסות עבור המתמודדים והן את תרומתם לניגוד העניינים הנ

 הגירעון.

                                                           
 )ו(.-. )א(23, סעיפים  1993תשנ"ג   חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( 45
בעיה זו הוצגה בעבר על ידי מבקר המדינה גולדברג: "יש מקום, כי המחוקק יתן את דעתו, אם לא ראוי הוא ליצור  46

מנגנון אשר יענה טוב יותר לתופעת הגרעונות, מהטלת סנקציה בגין הגרעון, אשר רק מגדילה את שיעורו."  מבקר 
", 1998אות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר המדינה, "דוח על תוצ

 .42, סעיף 1999אוקטובר 
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הטיל  47,₪ 127,200ברה כאמור גירעון בסך שצ -חבר מועצת חדרה  -על סיעתו של מרדכי אנגל 

כלומר, בגין חריגת אנגל מיכולותיו  48.₪ 12,700-ממימונה הציבורי, כ %8מבקר המדינה קנס בשווי 

י שתואר לעיל, המימוניות הוגדלה החריגה  בעשרה אחוזים. התוספת לגירעון לא מנעה ממנו, כפ

לאתר בעל עניין שיפרע עבורו את החוב. באופן דומה, סיעתו של זאב אלקין בירושלים, שחבה 

ספגה סנקציה  49ע הבחירות לראשות ולמועצת העיר,בתום מס ₪מיליון  6.5כאמור ערבויות בסך 

אך  . מדובר בענישה קלה אפילו בהשוואה לתקדימים,₪ 81,000-ממימונה הציבורי, כ 3%בהיקף 

 6%תוספת של  - ₪ 405,000-גם לו מיצה מבקר המדינה את סמכותו עד תום היה הקנס מסתכם ב

 לגירעון הקיים.

התנהלות ארוכת שנים של ראש עירית נהריה לשעבר, ז'קי סבג, ממחישה את הנזק המצטבר וארוך 

פות בשלבים הטווח של שימוש בסנקציות בלתי אפקטיביות, ומלמדת כי עבירות פחּותות שלא נאכ

מוקדמים מאותתות איתות שלילי מובהק למבצע כי גם אם יעבור בעתיד על החוק באופן חמור 

צברה סיעתו של סבג גירעון בסך  2003-יותר, לא ימוצה עמו הדין: במערכת הבחירות שהתקיימה ב

 50.₪ 66,000-מונה הציבורי, שערכם כממי %11-. מבקר המדינה קנס את הסיעה ב₪ 615,000

פעולות  - ₪ 402,000קיבל סבג תרומה מתאגיד, מסר דיווח חסר וצבר גירעון של  2008חירות בב

צבר סבג  2013באוקטובר  51.₪ 49,000-ן הציבורי של סיעתו, כמהמימו %11שגררו סנקציה בשווי 

, קיבל תרומות מתאגידים וכן תרומות ₪, חרג מתקרת ההוצאות במיליון ₪ 686,000גירעון בסך 

מבקר המדינה השית סנקציה מקסימלית וקנס את הסיעה כום המקסימלי לתורם יחיד. מעבר לס

נראה כי הסנקציות שהופעלו לא הניאו את סבג מהרגליו  52.₪ 53,000-ממימונה הציבורי, כ %15-ב

שכן במקביל, הצטברו לאורך אותו עשור תלונות רבות על היעדר שקיפות בהתנהלותו התקציבית 

פרסמה רשות השידור עדות של חברת מועצת  2015ם לגיוס כספים. ביוני ועל צעדים לא כשרי

נהריה, שרית מולכו, לפיה נהג סבג להקצות מיליוני שקלים לטובת תב"ר )תקציב בלתי רגיל( שאת 

תחקיר המשך של רשות השידור הציג ראיונות  53ומטרותיו סרב לנמק בפני המועצה. ייעודו

ומסמכים, מהם עולה כי סבג נהג לכאורה לדרוש מספקי שירותים תשלומים וציוד שווה כסף כתנאי 

ק לזכייתם במכרזים, וכן לתאם לכאורה עם ספקי ציוד מחירים 'מנופחים', תוך העברה של החל

לה פרקליטות מחוז חיפה חקירה פלילית ניה 2013-2019בשנים  54העודף בתשלום אליו ולמקורביו.

ניתן לראות במקרה זה דוגמא מובהקת לחוסר ההצלחה של  55נגד סבג, אך זו נסגרה ללא הנמקה.

גורמי האכיפה ושל הסנקציות המוטלות על המתמודדים, להביא לשינוי מהותי בהתנהגותם. 

                                                           
 .4ראו עמ'  47
מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות  48

 .144, עמ' 2004", יולי 2003בנובמבר 
 .6ראו עמ'  49
מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות  50

 .225, ע' 2004", יולי 2003באוקטובר 
מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר  51

 .296, ע' 2009", אוגוסט 2008
מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות  52

 .454, ע' 2014", אוגוסט 2013באוקטובר 
 .26.04.2020-. נשלף ב21-20, דקות 2015יוני (, מבט שני, רשות השידור, Iחלק "שלטון יחיד בנהריה")אבנר הופשטיין,  53
-. נשלף ב7-3, דקות 2016(, מבט שני, רשות השידור, פברואר IIאבנר הופשטיין, "שלטון יחיד בנהריה" )חלק  54

26.04.2020. 
; אביעד 26.04.2020-, נשלף ב2018בספטמבר  12, גלובס, ירת ראש העיר נהריה""גרירת רגליים בחקליאת רון,  55

 באפריל 18, 13, חדשות "לאחר שנחשד בהפרת אמונים: נסגר התיק נגד ראש העיר נהריה לשעבר"גליקמן ואלי לוי, 
 ynet, 18, "נסגר התיק נגד ראש העיר נהריה לשעבר שנחשד בשחיתות"; אחיה ראב"ד, 26.04.2020-, נשלף ב2019

 .26.04.2020-, נשלף ב2019באפריל 

https://www.youtube.com/watch?v=T6N0XitfzuU
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001253169
https://13news.co.il/item/news/domestic/crime/law/jackie-sabag-223135/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5496687,00.html
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ל "קלה כחמורה", אינו אכיפתי ש-בחינתן של עבירות ושל הפרות הכללים לפי העיקרון המשפטי

תקף בתחום מימון הקמפיינים ברשויות המקומיות, ובכך, כפי שניתן לראות, מזהים מתמודדים 

חשבון -מסוימים הזדמנות נוחה להטיית התנאים שבהם מתקיימות מערכות בחירות לטובתם, על

 מועמדים אחרים, שמקפידים על שמירת הכללים.

ת מהטלת קנסות בגין גירעונות מלמדות אפוא כי נדרשת הדוגמאות והבעיות העקרוניות העולו

סנקציה אפקטיבית, שתיצור אחריותיות ותגרום למועמדים בבחירות להתמודד באופן אישי עם 

 הגירעונות שצברו.

 עבירה פלילית שמעולם לא נאכפה -קבלת תרומה אסורה  .4.3

הן שתי מגבלות מרכזיות מעטות הן ההוראות בחוק המימון שהפרתן כרוכה בסנקציה פלילית. ביני

על הכנסות: איסור על קבלת תרומה מתאגיד ואיסור על קבלת תרומה מעבר לתקרה המותרת 

 75,000בכפוף למשפט, בקנס של  לתורם יחיד. על פי החוק מתמודד שיקבל תרומות כאלה יישא,

דה אולם, נכון לכתיבת שורות אלה, קבלת תרומה אסורה כשלעצמה מעולם לא גררה העמ 56.₪

לדין. ישנם שני מקרים שבהם נבחרי ציבור הואשמו בעבירה על הגבלת הכנסות לפי חוק המימון. 

הורשע ראש העיר קרית שמונה, חיים ברביבאי, בארבע עבירות על הגבלת הכנסות, אך  2008-ב

 2010-ב 57ניינו העיקרי שוחד והפרת אמונים.אישומים אלו צורפו והיוו חלק מכתב אישום שע

הואשם ראש עירית טבריה, זוהר עובד, בעבירה על הגבלת הכנסות, אבל ההחלטה להעמידו לדין 

מורות יותר בגין עבירה זו התקבלה בהסדר טיעון, משהתברר כי אין די ראיות להאשימו בעבירות ח

ת בשני המקרים אם כן, ספק אם העבירה על הגבלת הכנסות הייתה משמש 58שיוחסו לו קודם לכן.

לבדה סיבה לפתיחה בחקירה פלילית. לראייה, במרוצת השנים הפרו מאות סיעות את סעיף  הגבלת 

 59כנסות ונציגיהן לא הועמדו לדין.ה

נוסף על היעדר בולט של אכיפה, הרי שמלכתחילה הסנקציה על קבלת תרומה אסורה אינה חמורה 

מימון הבחירות הכלליות, קובע עונש  ( המסדיר, בין היתר, את1972דיו. חוק מימון מפלגות תשל"ג )

אנו סבורים כי אין נפקא מינה אם  60אסר למתמודד שקיבל תרומה אסורה.מקסימלי של שנת מ

התרומה האסורה התקבלה בבחירות כלליות או מקומיות. בשני המקרים קיימת פגיעה במנהל 

אין הצדקה להבחנה  התקין ובאמון הציבור, ונוצר פוטנציאל לפגיעה באינטרס הציבורי. על כן

 בענישה.  על כן, מן הראוי כי סנקציה זהה תוטל גם על התנהגות זהה במישור המקומי.

 תורמים, מלווים וערבים לא נושאים באחריות למימון בעייתי או לא חוקי .4.4

הסנקציות הקיימות בגין הפרת נהלי המימון מוכוונות כולן למתמודדים, בעוד שאינדיבידואלים 

תרומות אסורות, הלוואות שאינן בתנאי שוק וערבויות בהיקפים מחשידים, אינם המספקים להם 

                                                           
 )ד(. 16, סעיף 1993תשנ"ג   חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות( 56
 .14.04.2008, מדינת ישראל נ' ברביבאי 06-1792ת"פ  57
 .54, ס' 19.01.2015מדינת ישראל נ' עובד ואח', , 10-04-12673ת"פ  58
מבקר המדינה, "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר  59

; "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות 8, עמ' 1999", אוקטובר 1998
קורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו ; "דוח על תוצאות בי144, עמ' 2004", יולי 2003המקומיות בנובמבר 

; "דוח על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות 20, ע' 2009", אוגוסט 2008בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 
על תוצאות ביקורת ,  דוח מקוון ; 19, ע' 2014", אוגוסט 2013שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 

 .20, עמ' 2018שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר  החשבונות של הסיעות והמועמדים
 (.4א )א()9, סעיף 1973חוק מימון מפלגות תשל"ג  60

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/Mimun-Rashuyot-2018/Mimun-Bhirot-Mekomiyot-Ezoriyot-2018.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/Mimun-Rashuyot-2018/Mimun-Bhirot-Mekomiyot-Ezoriyot-2018.pdf
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נדרשים לדין וחשבון, זאת למרות שחלקם בעברות המימון לא נופל מחלקו של המקבל. גם בעניין 

דעין זה, החוק נוהג אחרת בהקשר של הבחירות הכלליות. בבחירות הכלליות, אדם שהעניק ביו

יש לתת מענה לחוסר סימטריה זה ולוודא שגם אלו המעניקים  61מאסר.תרומה אסורה דינו שנת 

 מימון לא כשר בבחירות המקומיות יישאו בהשלכות מעשיהם בענישה פלילית.

 הצעות המכון הישראלי לתכנון כלכלי .5

סכום התרומה  :₪ 10,000-ל 5,000-הגדלת התרומה המקסימלית מתורם יחיד מ .1

המקסימלית מתורם יחיד נקבע באמצע שנות התשעים ולא עודכן. מאז חלה עלייה של 

במדד המחירים לצרכן. התוצאה שתקרת התרומה הנוכחית אינה תואמת את ערכו  112%

 הריאלי של המטבע. 

)להרחבה,  70%-לשם השוואה נציין כי המימון הציבורי לבחירות המקומיות גדל ביותר מ

 (.9-10עמ' ראו 

. מאידך וכפי ₪ 10,000-על כן, מוצע להגדיל את התרומה המקסימלית מתורם יחיד ל

בהמשך, תוחל גם על התורם אחריות לעמידה בהוראות ובמגבלות והוא  6שיפורט בסעיף 

"יוכנס לתמונה" בהיבט האחריות, בניגוד למצב הנוכחי בו האחריות חלה רק על 

 המתמודדים.

 

כיום לא קיימת מגבלה על סכומי הערבויות המועמדות  :ות מאדם יחידקביעת תקרה לערב .2

לרשות מתמודדים בבחירות המקומיות. כתוצאה ערבות מחולטת משמשת דרך נוחה מאד 

למעקף מגבלת התרומה המקסימלית, ומאפשרת לתורם יחיד לרכוש השפעה עודפת על 

 (.6-7המקומי )להרחבה, ראו עמ'  השלטון

בויות את התקרה המונהגת לגבי תרומה מאדם יחיד, כך שסכום מוצע להחיל על ער

הערבות יהיה תואם לסכום התרומה. בכך תשוקף העובדה שהעמדת ערבות היא טובת 

 הנאה כלכלית ממשית. מאידך, כפי שיבואר להלן תוסר המגבלה על מתמודד לערוב לעצמו. 

 

חוק הרשויות  :מפוקחיםקביעת תנאים מחייבים להלוואות שאינן ממוסדות פיננסיים  .3

המקומיות )מימון בחירות( תשנ"ג והנחיות מבקר המדינה לא מגדירים קריטריונים 

סכום מקסימלי, ריבית מינימלית, מועדי  -מחייבים למתן והחזר הלוואות למתמודדים 

פירעון ותוקף וכן הלאה. כתוצאה, הגבול בין הלוואה למתנה מטשטש והלוואות ממכרים 

יות, ובפועל שימשו גם בעבר, להסוואת תרומות מעבר לתקרה המותרת ומקורבים עשו

 (.6-7)להרחבה, ראו עמ' 

מוצע לקבוע קריטריונים מחייבים להלוואות שאינן ממוסדות פיננסיים מפוקחים. הלוואה 

שלא תעמוד בקריטריונים אלו תחשב לתרומה אסורה ותגרור אחריות למתמודד 

 ול"מלווה".

 

                                                           
 (.3א )א()9, סעיף 1973חוק מימון מפלגות תשל"ג  61
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הפסיקה מלמדת כי גירעונות הבחירות הם כר פורה  :רעון שאינו ממומןאיסור על צבירת גי .4

לשחיתות וקבלת שוחד, דהיינו הטיית מדיניות השלטון המקומי עבור פירעון החוב שנותר 

 (.5-6מתקופת הבחירות )להרחבה, ראו עמ' 

ך מוצע לאסור על סיעות ומועמדים לצבור גירעון שאינו מגובה, כלומר גירעון העולה על ס

 הערבויות שניתנו למתמודד.

הגבלת  – 2: צעד זה יהיה אפקטיבי במניעת ניגוד עניינים אם תיושם המלצה מספר דגש

נּו מצבים של חבות מופרזת לאדם  סכום הערבות מאדם יחיד. ללא הגבלת הערבות, ִישַּ

 יחיד. 

 תכנון תקציב של  :מסך הערבויות לא תגרור סנקציה 5%-חריגה של הגירעון עד ל

קמפיין בחירות הוא משימה מורכבת הדורשת ידע וניסיון. לכן ראוי להותיר 

 למתמודדים ולנציגי הסיעות מרווח לטעויות. 

 במקרה  :ניכוי גירעון לא ממומן משכרם של המכהנים במשרה ציבורית בתשלום

 10%ו , ינוכ10%-וגירעונה של סיעה חרג מסך הערבויות שהועמדו לרשותה מעבר ל

ממשכורתו החודשית של כל מי שנבחר מטעמה למשרה בשכר )ראש רשות מקומית 

 או סגן בשכר(, עד לכיסוי הגירעון.

 במקרה וגירעונה של סיעה חרג מסך  :המרת גירעון לא ממומן לעיצומים אישיים

יחולק  -הערבויות שהועמדו לרשותה, אך אף אחד מנציגיה לא נבחר למשרה בשכר 

 ווה בין כל חברי המועצה מטעמה כעיצומים אישיים.החוב באופן ש

 

חוק המימון קובע קנס כספי של  :החמרת העונש המקסימלי על קבלת תרומה אסורה .5

בגין קבלת תרומה אסורה. בבחירות הכלליות לעומת זאת, קבלת תרומה אסורה  ₪ 75,000

היא עבירה שדינה המקסימלי שנת מאסר. אין שוני מהותי בין העבירה במישור המקומי 

לעבירה במישור הארצי. בשתיהן גלומה אפשרות לפגיעה באינטרס הציבורי ובטוהר 

 (.16ת, ואין לפיכך סיבה להבחין ביניהן בעניין הענישה )להרחבה, ראו עמ' המידו

מוצע על כן, להחמיר את העונש המקסימלי בגין קבלת תרומה אסורה לשנת מאסר. הדבר 

 יגביר הרתעה ובמקרים עם חומרה יתירה אף יוביל להגשת כתבי אישום.

ות האכיפה הנוכחית. כיום הערה: אפקטיביות של החמרת הענישה תלויה בשינוי מדיני

קיימת כאמור סנקציה פלילית בגין קבלת תרומה אסורה בבחירות המקומיות, אולם עד 

 היום, קבלת תרומה אסורה כשלעצמה לא גררה העמדה לדין. 

  

סנקציה פלילית לגורמים שהעניקו למתמודד הטבות כספיות תוך הפרה של נהלי  .6

הסנקציות הקבועות החוק בגין הפרת נהלי המימון מוטלות כולן על המתמודדים,  :המימון

בעוד שאלו המספקים להם תרומות אסורות, הלוואות שאינן בתנאי שוק וערבויות גדולות 

 (.16-17וחשבון )להרחבה, ראו עמ' אינם מוחזקים אחראים ואינם נדרשים אפילו לדין 

ן החל על מי שהעניק תרומה אסורה בבחירות כמענה לחוסר זה, מוצע לאמץ את הדי

ולהחילו על תאגידים ואינדיבידואלים שתרמו מעבר  –קנס או שנת מאסר  –הכלליות 

לתקרה המותרת, העניקו הלוואות בתנאים לא סבירים או )במידה ותיושם המלצה מספר 

 ( העמידו ערבות מעבר לתקרה המותרת.2
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 שלא סייעו ביודעין בכל דרך שהיא,  ה:החתמת תורמים, מלווים וערבים על הצהר

 במישרין או בעקיפין, לקבלת מימון בניגוד לחוק.

 :הצהרה של תורם, מלווה או ערב,  סנקציה בגין הצהרה כוזבת של מעניק המימון

 פלילית שדינה המקסימלי שנת מאסר.הכוזבת בדבר מהותי, תוגדר כעבירה 

 

משרד מבקר  :( לנותני שירותיםcontingency paymentהתרת תשלום לפי הצלחה ) .7

המדינה שולל התניה של תשלום לנותני שירותים או חלק ממנו בהצלחת המתמודד 

(, מחשש להוצאה לא סבירה של כספי ציבור. איסור זה contingency paymentבבחירות )

מונע ממתמודדים להתאים את ההוצאות להכנסות ותורם רוחבית לגירעונות הבחירות 

 (.8-9)ראו עמ' 

מוצע לאפשר תשלום לפי הצלחה לנותני שירותים, תוך קביעת חריגה מקסימלית באחוזים 

 מערך השוק של השירות הניתן. עסקאות שלא יעמדו בתנאי זה ייפסלו. 

  נותני שירות וספקים יידרשו לחתום על הצהרה המאשרת כי הם מודעים להשלכות

 שלומים מנופחים.של חריגה מהקריטריון האמור, וכך ימנעו מבקשת ת

    

אחת הדרכים המוצעות בחוק לחישוב  :תקרת הוצאות ידועה מראש ואחידה לכל הסיעות .8

תקרת ההוצאות של סיעות עצמאיות מבוססת על שיעורו הבלתי ידוע של המימון הציבורי. 

במקרה של סיעות אם, שיטת חישוב זו היא הדרך היחידה לקביעת תקרת ההוצאות. אי 

מת לחלק מהמתמודדים לחרוג מתקרת ההוצאות בֹתם לב, וכן מספקת וודאות זו גור

אמתלה לאחרים המבקשים לחרוג מן ההוצאה המותרת בכוונה תחילה. בנוסף, חישוב 

אם בצורה מצרפית מעניק יתרון מובנה לסיעות הבת על פני -תקרת ההוצאות של סיעות

 (10-11סיעות הפועלות עצמאיית )להרחבה, ראו עמ' 

( בווריאציה קלה: Ben-Bassat et. al, 2015בסט ועמיתיו )-מץ את המלצתם של בןמוצע לא

קביעת תקרת הוצאות לפי מפתח שווה לכל הסיעות המתמודדות לרבות סיעות בת. תקרה 

זו תהא שווה למכפלת המימון הציבורי אשר היה מוענק לסיעה לו זכתה במחצית ממושבי 

 המועצה )ולא בשליש(.

  כפי שנקבע לעניין הבחירות הכלליות, נציג  חריגה מתקרת ההוצאות:סנקציה בגין

 סיעה שיאשר הוצאה ביודעו כי תביא לחריגה מתקרת ההוצאות, דינו שנת מאסר.

  

משרד מבקר המדינה : התרת מימון בחירות מכיסו של המועמד, עד לגובה תקרת ההוצאות .9

חירות, אף על פי שבתשלום לא מכיר במימון עצמי כמקור לגיטימי לכיסוי הוצאות הב

מכיסו של המועמד יש משום לקיחת אחריות לגירעון הבחירות. האפשרות של מימון עצמי 

עדיפה על חבּות לתורמים או נושים, העלולה להכפיף את נבחר הציבור לשיקולים זרים 

 (.12-13)להרחבה, ראו עמ' 

תקרת ההוצאות תשמש מוצע להתיר מימון עצמי עד לגובה תקרת ההוצאות של הסיעה. 

 בלם להוצאות של מעמדים בעלי הון ותמנע פגיעה משמעותית בהזדמנות השווה להיבחר.
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היתר למימון עצמי יינתן למועמד לראש הרשות לבד, ולא ליתר הנציגים בסיעות  דגש:

 המתמודדות.

 

חוק : השהיית פעילות ושכר של נבחרי ציבור שלא הגישו דוח כספי למבקר המדינה .10

המימון מחייב את הסיעות והמתמודדים להגיש דוח ובו תיעוד מפורט של הכנסותיהן 

והוצאותיהן,  אולם אינו קובע כל סנקציה ממשית שתחול במקרה וסיעה לא מילאה חובתה 

זו. מעבר לזילות גמורה של החוק, היעדר האכיפה של הוראת הדיווח פוגע בשקיפות 

 יותר.המימון ומותיר פתח לעבירות חמורות 

מוצע לקבוע כי נבחרי ציבור לא יהיו רשאים להתחיל בכהונתם, לא יקבלו שכר ולא יקבלו 

כל החלטות או ישפיעו על קבלת החלטות כל עוד לא הגישו דוחות כספיים, למעט מקרים 

בהם מבקר המדינה מצא לנכון לאפשר ארכה קצרה נוספת המתחייבת מטעמים מיוחדים 

 . הנוגעים לנסיבות מיוחדות

 :יש להבטיח כי הסנקציה שהוצעה  הקדמת מועד ההגשה של הדוחות הכספיים

לא תפגע  -השהיית הפעילות ושכרם של נבחרי הציבור עד שיגישו דוחותיהם  -לעיל 

בהתנהלות השוטפת של הרשויות המקומיות. על כן, מוצע להקדים את הדד ליין 

לאחר  21-היום ה להגשת הדוחות ליום פתיחת הכהונה של המועצה הנכנסת,

   62הבחירות.

אמנם, רק לאחרונה הוארך פרק הזמן המוקצה להשלמת הדוחות: בעבר נדרשו 

 2018המתמודדות להגישם לא יאוחר משלושה חודשים לאחר הבחירות, וביולי 

הצעת התיקון התבססה על הטענה  63רכה תקופת ההגשה לחמישה חודשים.הוא

קר המדינה בבקשה לארכה, כך שדחיית כי מרבית הסיעות בלאו הכי פונות למב

   64הדד ליין תמנע תכתובת וסרבול מיותרים.

אנו סבורים כי אין הצדקה להקצאה של זמן רב כל כך להגשת הדוחות. הנחיות 

מבקר המדינה מחייבות את המתמודדות לדווח במערכת ממוחשבת על כל תרומה 

חירות לא צריכה מכאן שביום הב 65ערבות עד שלושה ימים לאחר קבלתה.או 

להישאר לסיעות עבודה רבה. העובדה שסיעות רבות לא מגישות דוחותיהן במועד 

 מלמדת על טיב ההיערכות שלהן, ולא על משך הזמן הנדרש להשלמת הדוחות.  
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