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 2017–, התשע"זעל לקיחת הלוואה בחוזה שבעל פהאיסור על נבחר ציבור בכיר הצעת חוק 

 

 –בחוק זה  .1 "הגדרות"

כל הלוואה מוכרת, לרבות הלוואה בריבית, הלוואה בריבית אפס,  –" הלוואה"  

 ;שראי, משכנתא, הלוואה קצרת מועד והלוואה חוץ בנקאיתהלוואת א

 עירייה או מועצה מקומית; –" "רשות מקומית

 ;ראש הרשות המקומית –ראש רשות" "

 כל שר, סגן שר וראש רשות מקומית –"נבחר ציבור בכיר" 

 שר הפנים. –"השר" 

   

איסור על לקיחת "

הלוואה בחוזה 

 "שבעל פה

מחויב כי כל  ואלא יקבל הלוואה בחוזה שבעל פה והנבחר ציבור בכיר      )א( .2

 .תהיה מעוגנת בהסכם חתום בכתב והלוואה שתתקבל מצד

 הבאים:ההסכם יפרט לכל הפחות את הנושאים  (ג)  

 הצדדים לעסקה;      ( 1)

 סכום ההלוואה;      ( 2)

 תקופת ההלוואה;      ( 3)

 מועד פירעון/ות הקרן והריבית, ולוח סילוקין באם נקבע;      ( 4)

 ;, ככל שתהיהשיעור הריבית      ( 5)

 זהות ערבים, ככל שיהיו;      ( 6)

 .בטחונות, ככל שיהיו      ( 7)

 

 שוטף" עדכון"

 

3. 

 

 

 

באם שונה תנאי מתנאי ההלוואה או כל פרט אחר המצוין בהסכם ההלוואה, 

וכיוצא  בריביתתשלום, שינוי בערבויות או הדחיית סילוק מוקדם, לרבות 

 כי שינויים אלו יהיו מעוגנים בהסכם חתום בכתב. בזאת, חייב 
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תגרור  השוטףבפירוט המדווח בהסכם ההלוואה או בדיווח אי העמידה  .4 "סנקציות"

 סנקציה פלילית.

 

והוא רשאי להתקין תקנות בהתאם להוראות  השר ממונה על ביצוע חוק זה .5 "ביצוע ותקנות"

 ים שבחוק זהמנגנון הדיווחבענייני חוק זה בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות 

 .גביית סנקציית העיצום הכספיומנגנון 

   

ר ב ס ה י  ר ב  ד

חת ילק על סור יאהטלת באמצעות בנבחרי ציבור בכירים הגביר את האמון להצעת חוק זו באה 

מקבלת טובות הנאה שי ציבור סייע גם בהרתעת איעתידה ל. קבלת החוק הלוואה על פי חוזה שבעל פה

 .  מקרי שחיתות ברשויות המקומיות על גורמי אכיפת החוק לחקורותקל 

 

. חלק נרחב נבחרי ציבור בכיריםכנגד האישומים חרונות ניכרת עלייה מדאיגה במספר בשנים הא

כך למשל, נידון נושא  .אנשים פרטיים בעלי ענייןממתארים דפוס מדאיג של מתן הלוואות  מהאישומים

ים -ההלוואות והקשרו הבעייתי לניגודי עניינים ואף לחשד לשוחד בפסקי הדין שעסקו בראש עריית בת

אליעזר -גן לשעבר צבי בר, בפרשת הולילנד ובפרשת פואד בן-לשעבר, שלמה לחיאני, בראש עריית רמת

ראה בית המשפט בחומרה את הלוואות הכספים השונות בכל המקרים הללו,  הנידונה בימים אלה.

שנעטפו בתירוצים ושמות שונים כמצגי שווא ולעיתים אף הוגדרו באופן ישיר כהלוואה )בין שזו נפדתה עד 

 כולן העברות כספים היוצרות חשש לניגוד עניינים, סיאוב, שחיתות ושוחד.סופה ובין שלא(, אך הסתירו 

 

ממוסדות פיננסיים מורשים בישראל, אינן  ,נבחרי ציבור בכיריםהלוואות שנוטל אדם, לרבות 

מעוררות על פני הדברים חשש למנהל לא תקין. עם זאת, העברות כספים בין אזרחים גרידא, שאין זה 

לנבחרי ועובדי ציבור מעוררות חששות בדבר קיומו של מנהל ציבורי לא תקין  -ם עיסוקם להלוות כספי

בישראל. בפרט כך, כאשר מעבירי הכספים מצויים או עשויים להימצא בממשק בעל משמעות עסקית של 

 מדובר. םבהאן המשרד הממשלתי ממש מול הרשות המקומית 

 

לצורך הסוואה של העברות כספים בפועל, מקרי שחיתות רבים כוללים שימוש בהלוואות  

בין בעלי עניין לבין נבחרי ציבור ומקבלי החלטות. רבות מהלוואות אלה אינן מוסדרות  יםמושחת

כהלוואות הניתנות במהלך עסקים רגיל, אינן כוללות ריבית והצמדה, ערבים או תאריכי פירעון קבועים 

בדיעבד כדי לתרץ העברות כספים שמקורן  מראש. בחלק מהמקרים נראה כי הטענות בדבר הלוואות עלו

מקשה מאד על גורמי אכיפת החוק לחקור מקרי בכתב סדרות הלוואות שאינן מוכמו כן, היה אחר. 

 .תות המוסבים או מוסברים בהלוואותשחי

  

מוצע כי הלוואה תחויב להיות מגובה בהסכם חתום בכתב, אשר יפרט בין השאר את הצדדים 

ההלוואה, שיעורי הריבית, מועדי הפירעון/ות של הקרן והריבית ולוח סילוקין באם נקבע, לעסקה, סכום 
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עדכון בכתב של חוזה אם שונו אחד או יותר מתנאי ההלוואה יידרש  זהויות הערבים והביטחונות.

 . על המפר את תנאי החוק או את הדיווח שביצע יושתו סנקציה פלילית ההלוואה. לבסוף,


