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 הצעה לכלל בדבר דיווח קבלת הלוואות של נבחרי ועובדי ציבור בשלטון המקומי

 

לתכנון כלכלי הישראלי במסגרת הפרויקט לצמצום השחיתות ברשויות המקומיות בישראל סוקר המכון 

פסיקה של בתי משפט במקרי שחיתות בולטים מהעת האחרונה. מסקירה זו מזהה המכון תופעה מדאיגה של 

ציבור, שעצם לקיחתן מעמידה אותם במצב של חשש לניגוד עניינים ועובדי מתן הלוואות לא מדווחות לנבחרי 

 א של הלוואות. או חמור מכך מצביעה על היתכנותם של מעשי שוחד שנעשים במצג שוו

 

 רקע

מתארים דפוס של מתן הלוואות של אנשים פרטיים בעלי  מדינת ישראל נגד לחיאני ואח'שלושת האישומים ב

, זמן הסכם הטיעון על פי 1.עניין ושל נושאי משרה בעירייה לראש עיריית בת ים, שלמה לחיאני, בזמן כהונתו

להשגת מקורות מימון למען כיסוי חובותיו, בדרך של  קצר לאחר בחירתו לראשות העיר בת ים, פעל לחיאני

פנייה לשני בעלי עסקים בעיר ולעובדים בכירים בעיריית בת ים. לחיאני קיבל מהם כספים, שהוגדרו על ידי 

המעורבים כהלוואות, ושניתנו לרוב מבלי לערוך הסכם הלוואה, ללא ערבים, ריבית או הצמדה. שני האישומים 

של בעלי אינטרסים בעיר, בעד פעולות  ₪טיעון נוגעים למתן הלוואות בסך מאות אלפי הראשונים בהסכם ה

הקשורות לתפקידו כראש העיר, על מנת שיטה להם ולעסקיהם משוא פנים. במקרים אלה, לא החזיר לחיאני 

יא עד מועד פתיחת החקירה את מלוא סכום ההלוואה והמלווים אף לא דרשו את החזרתו. כב' השופט בני שג

הלוואות בהיקפים  דרישתקבע כי אין בנתון החזרת חלק מן ההלוואות כדי להפחית מחומרת הקביעה כי 

, הן פעולות אסורות, בעלות היבטים עצם קבלת הכספיםגדולים מבעלי עסקים ואינטרסים כלכליים בעיר, ו

נ' מדינת ישראל, תאר בערעור שהגיש לחיאני  מובהקים של שחיתות ציבורית שנועדו לקדם צרכים אישיים.

 בית המשפט העליון את הדברים באופן הבא:

 התהדרה אשר – העיריה את צבע, ואחרים עצמו את העמיד בו הבוטה העניינים ניגוד"

 אין. קשה פגיעה תוך, וסיאוב שחיתות בצבעי – בהנהגתו בעיר שהושג החיובי בשינוי

 מבעלי והן, חי דוד וממר קריאף ממר הן ההלוואות לקיחת כי, ברי; מפליג בדמיון צורך

" רעיונית"מסגרת ב היו בפרשה הנוגעים וכלל, תמים באופן נעשתה לא", דוש"סופר 

, ואכן. ואדרבה, העירייה במסדרונות עסקיהם יפגעו לא, הכספים תמורת כי הנחה של

 2"נעשה כך

 

 חשוב לציין כי לחיאני לא הורשע בשוחד אלא בהפרת אמונים בלבד.

הלוואות שחצו את גבול  בו היה מעורב צבי בר בעת כהונתו כראש עיריית רמת גן, כולל ,שחיתות אחרמקרה 

מתארים שימוש במצג שווא של הלוואות לצורך  בר ואח'מדינת ישראל נ' שלושה אישומים ב 3עבירת השוחד.

אך  ,ואף תאריכי גביהניירת מסודרת, ריבית במגובות היו במקרים אלה ההלוואות אמנם  .הסתרת מעשי שוחד

להסוות דפוס של לקיחת שוחד מבעלי עניין בתמורה לקידום  מיועדותעל פי קביעת בית משפט המחוזי, היו 

תוכנית החלפת קרקעות ובנייה . באירוע המתייחס ל"נפוליאון" )האינטרסים הכלכליים שלהם בעיר רמת גן

                                                           
 ואח'. מדינת ישראל נ' שלמה לחיאני 7012-01-01ת"פ  1
 שלמה לחיאני נ' מדינת ישראל, פסקה ל"ט. 1707-01רע"פ  2
 מדינת ישראל נ' בר ואח'. 20216-10-01ת"פ  3
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 את , בניגוד לתנאי ההסכם עליו היה חתום,רלא השיב ב( שטח בשכונת רמת השקמהבמהשטח בהר נפוליאון 

ביום בו פתחה המשטרה בחקירה גלויה, ולאחר שזומן לחקירה, החזיר בר הפירעון, ורק ההלוואה במועד  סכום

שהתבססה בין  בבית המשפט המחוזי, הלוואה. על פי הכרעת הדיןשל על מנת ליצור מצג שווא  חלק מהסכום

רפינקל כי הסכם ההלוואה נועד להסוות וה תקופה, קבע כב' השופט צבי גהיתר על הצהרת ההון של בר מאות

. בערעור של בר על אותה בר בעד קידום פעולות הקשורות בפרויקט הר נפוליאוןצבי גייר לחיים שוחד ששילם 

הכרעת דין, נסח בית המשפט העליון את הכרעתו בצורה מעודנת יותר אך לא הפך את החלטתו של כב' השופט 

 פינקל: גור

"ראינו כי ניתן להניח לטובתם של גייר ובר שההלוואה ניתנה מלכתחילה מתוך מניע 

חברי ולא כהסוואה לשוחד. ואולם בהמשך, גייר ובר בחרו להתעלם מן הצורך להחזיר 

 011,111את ההלוואה ואף לא היה בכוונתם לעשות זאת בעתיד. הוויתור על החוב, בסך 

על רקע פעילותו של גייר ומגעיו עם בר לקידום פרויקט דולר )לפני ריבית(, נעשה 

   4נפוליאון, כלומר המתת ניתנה לבר בקשר עם תפקידו כעובד ציבור"

 

אליעזר. בפרשת הולילנד, -פרשות שחיתות מוכרות נוספות הכוללות הלוואות הן פרשת הולילנד ופרשת פואד בן

לל צ'רני בחלקו, וזיכה אותו מחמת הספק מכל אותן קיבל בית המשפט העליון את ערעורו של איש העסקים ה

המשפט בעניין  6עבירות אשר בגינן הורשע קודם לכן בבית המשפט המחוזי. 5עבירות שוחד אשר כללו הלוואות.

אלעזר, ואברהם -אליעזר מתנהל בימים אלה. על פי כתב האישום, ערכו שר תשתיות דאז, בנימין בן-פרשת בן

 ה שנועד להסוות מתן ולקיחת שוחד בין השניים:נניקשוילי הסכם הלווא

להסביר בפני  0נועד לאפשר לנאשם  2-ו 0"הסכם ההלוואה שנחתם על ידי נאשמים 

הרשויות בישראל את קבלת כספי השוחד, ככל שיעלה הצורך. עד למועד פתיחת 

 7"לא הציג את הסכם ההלוואה לאיש 0החקירה נאשם 

 

 ניגוד עניינים בשלטון המקומי 

המחייבים נבחרי ציבור ונושאי משרה במגזר סטטוטורי מפורש נכון להיום לא קיימים חוק, תקנה או כלל 

באופן ישיר. יחד עם זאת, חלים על ופרטי נותני ההלוואות ונשוא ההלוואה הציבורי להצהיר על הלוואותיהם 

להלן פירוט החוקים  גוד עניינים.הצהרת הון והסדר נימתן  הכולליםנבחרי ועובדי ציבור חוקים וכללים שונים 

 ים הרלבנטיים לעניינינו.יוהכללים הסטטוטור

 משנת והחל, הרשויות ראשי על חובה מטיל 8(הון הצהרת) וסגניו המקומית הרשות ראש חוק .א

 וככל כהונה בסיום, כהונה בתחילת הון הצהרת לשופט למסור, הרשויות ראשי סגני על גם 7116

 .כהונה במהלך מהותי שינוי שחל

תקנון מצב דומה, אם כי מעוגן ברמה סטטוטורית נחותה יותר, קיים גם בשלטון המרכזי:  .ב

 9 הכנסת מחייב את חברי הכנסת להגיש הצהרת הון ליושב ראש הכנסת במועדים הנזכרים לעיל.

                                                           
 .70צבי בר ושאול לגזיאל נ' מדינת ישראל, אישום שלישי, פס'  6112-01ע"פ  4
 הלל צ'רני נ' מדינת ישראל. 6211-06ע"פ  5
 .מדינת ישראל נ' צ'רני ואח' 01700-10-07ת"פ  6
 . 11אליעזר ואח', אישום ראשון, פס' -כתב אישום מדינת ישראל נ' בנימין פואד בן 7
 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p213_134.htm, 0001-חוק ראש הרשות המקומית וסגניו )הצהרת הון( תשנ"ד 8

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p213_134.htm


7102מאי   

 

על פי כללים שקבעה ממשלת ישראל, להגיש הצהרות הון למבקר שרים וסגני שרים מחויבים, 

  10במועדים הנזכרים לעיל, ובנוסף מתום כל שנה לכהונת השר.המדינה, 

המרכז לשלטון מקומי קבע כללים למניעת ניגוד עניינים, אשר גובשו בידי ועדה בהשתתפות  .ג

במסגרת הכללים קיים איסור כללי לפעול בניגוד עניינים. בין יתר  11גורמי משרד המשפטים.

ת לנבחרי ועובדי ציבור ברשויות המקומיות בדבר ועדה מייעצר הפנים ימנה הכללים, נקבע כי ש

אין כללים אלה מחילים , כאמורניגוד עניינים. עוד הוטל על הועדה לגבש ולפרסם הנחיות בנושא. 

 .הלוואה קבלת על דיווח חובת

 

 הבעיה

הלוואות שנוטל אדם, לרבות ראש רשות מקומית ועובדים בה, ממוסדות פיננסיים מורשים בישראל, אינן 

עם זאת, העברות כספים בין אזרחים גרידא, שאין זה  12מעוררות על פני הדברים חשש למנהל לא תקין.

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

עסקית של ממש משק בעל משמעות ספים מצויים או עשויים להימצא במבישראל. בפרט כך, כאשר מעבירי הכ

  13מול הרשות המקומית בה מדובר.

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

עניין לבין נבחרי ציבור ומקבלי החלטות. רבות מהלוואות אלה אינן מוסדרות כהלוואות הניתנות במהלך 

. בחלק מהמקרים נראה כי עסקים רגיל, אינן כוללות ריבית והצמדה, ערבים או תאריכי פירעון קבועים מראש

 הטענות בדבר הלוואות עלו בדיעבד כדי לתרץ העברות כספים שמקורן היה אחר. 

מאידך, אין ספק כי גם אם הלוואות אלה הן אכן הלוואות אותנטיות, עצם נטילתן על ידי עובד ציבור יוצרת 

 שקליםרות ולעתים מאות אלפי פוטנציאל כבד ומהותי לניגוד עניינים. מהלך כזה, של נטילת הלוואה של עש

מאדם מחייבת לפחות דיווח וגילוי מלא, על מנת למנוע מצבים בהם מתקבלות החלטות בתנאי ניגוד עניינים 

ועל מנת ששומרי הסף יידעו מבעוד מועד על קיומו של פוטנציאל זה ויפעלו בהתאם במישור המנהלי )למשל, 

א משרה אחר ברשות המקומית, גם כאשר ההלוואה היא כדת העברת ההחלטה בעניינו של נותן ההלוואה לנוש

 וכדין(.

הכרה משפטית וציבורית מקלה בעצם קיומן של הלוואות מסוג זה, שאינן מוסדרות ואינן מדווחות יוצרת מצב 

של הכשלת עובדי ציבור במקרה הטוב ומקשה מאד על גורמי אכיפת החוק במקרה הרע: על המשטרה לחקור 

וסבים או מוסברים בהלוואות, ועל הפרקליטות להוכיח מעבר לספק סביר כי ההלוואות מקרי שחיתות המ

, לחיאני בפרשת זה כמו, דין מקלים פסקיייתכן כי  נועדו להסוות מתן טובות הנאה או חמור מכך שוחד. כלומר

וטוהר  בהם נעשה שימוש בהלוואות לא מוסדרות, מכשירים את השרץ ופותחים צוהר לפגיעה בשלטון החוק

. השימוש ההולך וגובר הן בהלוואות מוסדרות ולא מוסדרות לצורכי הסוואה של העברות כספים והן המידות

                                                                                                                                                                             
 .http://main.knesset.gov.il/Activity/Documents/RulesOfProcedure.pdfתקנון הכנסת,  9

 .http://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib1/law_sarim.pdfכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים,  10
 כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות,  11

http://www.justice.gov.il/Units/CommitteeToPreventConflictsOfInterest/Documents/Clalim.pdf הכללים גובשו בידי ועדה בה השתתפו .
נציגים של היועץ המשפטי לממשלה, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי. הוועדה הוקמה לאחר שנמצא, שמספר נבחרי ציבור בשלטון המקומי לא 

לדעת היועץ המשפטי לממשלה, לפי הנורמות הנדרשות בתחום ניגוד העניינים. בנושא זה נבדקה העמדתם לדין פלילי ובעקבות כך נשמעה הטענה נהגו, 
שנבחרי הציבור אינם מודעים לנורמות אלו. לכן הוחלט להטיל על הוועדה לגבש את הכללים ולפרסמם כדי להביאם לידיעת כלל הציבור וציבור 

 ברשויות המקומיות. הכללים אושרו בידי הנהלת מרכז השלטון המקומי, בתחילה לתקופה של שנתיים, ולאחר מכן ללא הגבלת זמן. הנבחרים 
 למעט במקרים סהן יש להלוואות אלה ערבים או קיים קשר מיוחד בין נבחר הציבור לבין המוסד הפיננסי או מי מעובדיו.   12
 משק כאמור.בים של מי שמצוי במכספים שהם קרווהוא הדין במעבירי  13

http://main.knesset.gov.il/Activity/Documents/RulesOfProcedure.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib1/law_sarim.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/CommitteeToPreventConflictsOfInterest/Documents/Clalim.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/CommitteeToPreventConflictsOfInterest/Documents/Clalim.pdf
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בטיעוני סנגוריה הנסמכים על אמינותם של המעורבים בפרשה בלבד מדליק נורה אדומה וקורא להפעלת 

 מנגנונים לפיקוח אודות העברות כספים אלה.

 

 ההצעה

ועובדי ציבור בכירים ברשויות המקומיות. לכל הפחות יש להחיל כלל זה על ראש הרשות כלל זה יחול על נבחרי 

 וסגניו וכן על מנכ"ל, יועץ משפטי, מהנדס וגזבר הרשות.

 ימים( על קבלת ההלוואה בצירוף מסמכי ההלוואה. 2דיווח מיידי )תוך  .0

 ההלוואה תהיה מעוגנת בהסכם חתום בכתב. .7

 הנושאים הבאים:ההסכם יפרט לפחות, את  .1

 הצדדים לעסקה .א

 סכום ההלוואה .ב

 תקופת ההלוואה .ג

 מועד הפירעון/ות של קרן וריבית )לוח סילוקין אם נקבע( .ד

 שיעור הריבית .ה

 זהות ערבים )ככל שהיו( .ו

 בטחונות )ככל שנקבעו( .ז

במידה וההלוואה מתנהלת כסדרה ללא כל שינוי מהתנאים המקוריים, לא יידרש דיווח שוטף.  לעומת  .6

אם שונה תנאי מתנאי ההלוואה לרבות דחית תשלום, שינוי בריבית, שינוי בערבויות וכיוצ"ב זאת, ב

 שופטל וימסרהדיווחים  ימים. כמו כן יידרש דיווח בעת סילוקה המלא של ההלוואה. 2יידרש דיווח תוך 

  14בדימוס של בית המשפט העליון או בית המשפט המחוזי שקבע נשיא בית המשפט העליון.

 

 סנקציות

 הלוואה שלא נפרעה תקים חזקה למנהל בלתי תקין. .0

 01,111 בגובה כספי ועיצום פליליות)  משמעותיות סנקציות יהיו והשנתי הראשוני בדיווח עמידה לאי .7

 . השניים מבין הגבוה, ההלוואה מקרן 01% או" ש
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