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מבוא

.1

ביום  ,62020222ל' בשבט תש"ס ,נתמננו על-ידי שר המשפטים ,יוסי ביילין ,לשמש כחברי
ועדה לבחינת דרכי המימון של הליכים פוליטיים בישראל.
בכתב המינוי המצורף לדו"ח זה ,כ נספח  ,1נתבקשנו לבחון את השאלות הכרוכות בעניינים
הבאים:
 מימון מערכת הבחירות לכנסת; המימון לעניין בחירה ישירה של ראש הממשלה; מימון פעילות פוליטית של חבר הכנסת ,בפריימריס ובדומה לכך; מימון הבחירות לרשויות המקומיות.נתבקשנו לחוות את דעתנו באשר לדרכי גיוס המימון ,נהלי הפיקוח והדיווח :הגדרת הכלול
במושג "הוצאות בחירות" ו"תקופת בחירות" בסוגי הבחירות השונים.
עוד נתבקשנו להציע את דרך העיגון של מסקנותינו והמלצותינו באמצעות חקיקה ובדרכים
נוספות כפי שיראה לנו.

.2

עם תחילת פעולתנו פנינו אל הציבור הרחב במשאלה להעביר לנו בכתב הערות ,הצעות,
חוות דעת ככל שיראו לראו י או לנכון בנושאים שהועדה הוסמכה לדון בהם וגם פנינו
בפנייה ישירה ובאמצעות יו"ר הכנסת אל הסיעות והמפלגות השונות המעורבות במערכות
הבחירות ,כדי שישכילו את הועדה בעובדות ,בניסיון שרכשו ובידע שצברו בכל אחד מן
הנושאים האמורים .בקשנו לשמוע השקפתם ודעתם באשר לרצוי ולראוי בעיניהם ,לתקן,
לשפר ולעדכן בחוק ובנוהל הקיים.
הופיעו בפנינו והעבירו לנו חומר עובדתי רב חשיבות ,האישים ונציגי הגופים המפורטים
בנספח  0לדו"ח זה .בנוסף לכך קבלנו חוות דעת בכתב ופניות מן הציבור.
לכל אלה נתונה תודתנו על שיתוף הפעולה והסיוע המועיל לגיבוש המסקנות וההמלצות
אליהם הגענו בסופו של יום.

.3

כתב המינוי הציב בפנינו ,חברי הועדה ,אתגר מרתק ומשימה רחבת יריעה בנושאים
הקשורים ביסוד מיסודות המשטר הדמוקרטי שאנו מקיימים במדינתנו.
הזכות לבחור ולהבחר היא מזכויות היסוד הבסיסיות של האזרח במשטר דמוקרטי ,שהרי
העם הוא הבוחר את מנהיגיו ,הוא הנותן להם את הסמכות ואת הכוח להנהיג לפרקי זמן
קצובים ,ואילו המנהיגות הנבחרת חייבת דין וחשבון לציבור האזרחים הרחב שנתן בה את
אמונו .כלל בעלי זכות הבחירה נקרא לגלות מעורבות בקביעת דמותה של המדינה ,ערכיה,
יעדיה ומסריה .בחיי השגרה ועל אחת כמה וכמה לעת בחירות ,מצפים ממנו שיביע את
דעתו בסוגיות החשובות המנסרות בחלל עולמנו ,ישמיע את הערכתו ויעלה את ביקורתו
באשר לתפקוד ההנהגה .יש ולעת בחירות מציבות המפלגות ומציבים האישים המתמודדים
על קולו של הבוחר ,את משנתם הסדורה ,בכל השאלות העומדות על סדר יומה של המדינה
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מהבחינה המדינית ,הביטחונית ,החברתית ועוד ,ויש מתמודדים אשר מתמקדים בעיקר
ומטיפים מבחינתם למסרים מצומצמים ויחודיים ,אם בתחום הכלכלה ,אם בתחום איכות
הסביבה ,אם בשאלות של תרבות ,חינוך וערכים ,אם בשאלות של דת ומדינה ועוד כיוצא
באלה .אלה גם אלה ,זכאים לכך שתנתן להם הזדמנות נאותה ,שווה ,פתוחה וחופשית,
להשמיע את דברם ,לטעון ולהטיף למשנתם ולהציג את ה"אני מאמין" שלהם.
.4

אם בעבר ,שיח ציבורי זה ,היה מתקיים בהתכנסויות המונים בכיכרות העיר ,בויכוח חופשי
ובמפגשים אישיים ,הרי עם הזמן השתנו פני הדברים ככל שהתפתחו והשתכללו אמצעי
תקשורת מתקדמים ומתוחכמים ,שעלותם רבה ומצריכים השקעה כספית ניכרת .הגיעו
הדברים לידי כך ,שבשנים האחרונות ,עם התפתחות הטכנולוגיה וניצולה בהעברת המסרים
והמצעים הרעיוניים לציבור הרחב ,נדרשו המפלגות לשיווק מסחרי אגרסיבי של מסריהם
בהוצאה יקרה יותר.
אם בעבר הלא רחוק כל-כך התאפשר למפלגות ויכלו מתמודדים להביא את דברם אל
הציבור בהוצאה שכוסתה בגיוס דמי-חבר ותרומות מחברים ואוהדים ,הרי במציאות דהיום
קשה לקיים מערכות בחירות הוגנות ,הנותנות הזדמנות נאותה להעברת המסרים למפלגות
מבוססות וותיקות כלמפלגות חדשות וקטנות יותר ,ללא מימון ממלכתי ראוי ,המושתת על
בסיס שוויוני.
אשר על כן ,במרוצת השנים האחרונות ראה המחוקק להסדיר בחוק הן את המימון
הממלכתי  -הישיר והעקיף ,והן את גיוס המשאבים מן הציבור באמצעות תרומות ,תמיכה
וסיוע בעלי היבט ומשמעות כספית.

.5

גיוס מימון למערכות הבחירות ,הן ממשאבי המדינה דרך המימון הממלכתי ,והן מנדיבות
ליבו של האזרח בתמיכות ובתרומות ,העלו עם הזמן שאלות ערכיות ועקרוניות ,בתחום
תקינות ההליכים ודרך השימוש בכספים מיועדים אלה .היה צורך בריסון ההוצאות  -שלא
תהיינה מופלגות ,בזבזניות ומכבידות ,שלא יהיה בגיוס הכספים ובשימוש בהם אבק של
השחתה וכן שתמנע חריגה ממגבלות החוק .במערכות הבחירות האחרונות נחשפו סטיות
חמורות מכללי החוק ומן הנהלים הסדירים .כך בגיוס משאבים כספיים ומשאבים שווי כסף
למען מפלגות ומועמדים בכל מיני דרכי קפנדריה ,וכך בהוצאות מוסוות וחריגות מן הדין.
התחייבה הפעלה נמרצת ויעילה של מנגנון פיקוח ובקרה על הדרך בה נהגו בכספי המימון
והדרך בה גויסו כספים אלה.

.6

מן העובדות כפי שנחשפו בדינים וחשבונות של מבקר המדינה ומן הרקע העובדתי ,אשר
התברר בפנינו ,התחוור כי במציאות ,הכללים שבחוק לא נשמרו כראוי והיו סטיות חמורות
גם בדרך גיוס הכספים לצורכי הבחירות ,גם בהיקף ההוצאות וגם בכך שנעשה שימוש
פוליטי בכספי ציבור ,שהועברו לגופים שונים לצורך פעילות בשירות הציבור ,ומצאו דרכם
בדרך לא דרך לידי חלק מן המפלגות .מכאן הצורך לבחון מחדש את החוק
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.7

בהמשך ,נמליץ על שנראה לנו ראוי ומתחייב לתיקון המצב ,אם בחקיקה ואם בנהלים .לא
בכל נושא הגענו לכלל הסכמה מלאה וחלק מן ההמלצות אשר יוצעו בהמשך ,בכל פרק
בנפרד ובפרק ההמלצות המסכם ,יהיו בדעת רוב ודעת מיעוט.
חשיבות המימון במערכות פוליטיות

.8

החיים הפוליטיים במדינה דמוקרטית מודרנית דורשים מימון נאות .פעולה ציבורית
אפקטיבית דורשת מנגנון פעולה ,יכולת ארגונית ,פעילות שיווק ,הטמעה של מסרים ויכולת
לקיים דו שיח רציף עם ציבורים מגוונים בחברה משכילה ותובענית יותר מבעבר .על מנת
לקיים תקשורת ,דו שיח ,גיוס ושימור תמיכה של תומכים ומצביעים נזקקות המפלגות

למימון המאפשר העסקת עובדים ,יועצים ,הפעלת מתנדבים ,רכישת שירותים והשגת
חשיפה תקשורתית .מפלגה או מתמודדים בזירה הציבורית אשר ברשותם משאבים
כספיים רבים ,מצויים בעמדה עדיפה על אלה הנאלצים לפעול בתנאי מחסור .ההכרה
בחשיבותו של מימון פוליטי נאות ,ובסכנות המצויות במצב של מחסור באמצעים לפעילות
פוליטית ,הביאה את מדינת ישראל להקצות סכומים גדלים והולכים למימון פעילותן של
המפלגות .עם זאת ,דומה כי בשנים האחרונות ניכרת אי נחת גדלה והולכת בקרב חלקים
רחבים של הציבור הישראלי מן השיטות והדרכים בהם משתמשים מתמודדים ומפלגות כדי
לקדם את סיכויי היבחרותם לתפקידים ציבוריים .אף שמדינת ישראל מקצה סכומים
גדולים מאד למימון המפלגות והבחירות בהשוואה למדינות דמוקרטיות אחרות (ראה
נספח  " :3מימון ציבורי במדינות נבחרות :עלות יחסית של המימון בחלוקה למספר
בעלי זכות הבחירה") ,קיימת תחושה חזקה כי אין הציבור מקבל תמורה נאותה למימון
הנדיב .כמעט כל מערכת בחירות מלווה בדיווחים קשים אודות חריגות מכללי המימון,
חשדות בדבר עבירות על טוהר הבחירות וטענות קשות על עיוות כללי התחרות
הדמוקרטית .יתר על כן ,על אף המימון הנדיב ,אין לציבור מידע ממשי על הדרכים
והמטרות להן משמשים כספי המימון .ראינו ,על כן ,להציע גישה חדשה לנושא הדיווח
והגילוי הציבורי של פעילות המפלגות וסברנו כי יש לאמץ את עקרון השקיפות כעיקרון
מרכזי החל על ניהול ומימון המפלגות .על כך נעמוד בהרחבה בהמשך דברינו.
.9

בעיה חדשה התעוררה בישראל עם הנהגת שיטת הבחירה הישירה לראשות הממשלה.
בשיטת הבחירות היחסית הקודמת התמודדו כל המפלגות על ייצוג בכנסת .במלים אחרות,
כל המפלגות התמודדו באותה זירה בתחרות אחת .שיטת הבחירה הישירה הביאה לקיום
שתי התמודדויות באותו היום ,כאשר בתחרות אחת ,בבחירות לכנסת משתתפות כל
המפלגות ,בעוד שבמערכת הבחירות לראשות הממשלה ,משתתפות רק חלק מהמפלגות.
שיטת הבחירה הישירה מחייבת מועמד לראשות הממשלה לעמוד בראש רשימת בוחרים
לכנסת ,אך כדי לזכות בתפקיד חייב המועמד לראשות המפלגה לקבל תמיכה של יותר
מחמישים אחוזים מכלל המצביעים .במצב הנוכחי ,פירוש הדבר קבלת תמיכה גם
ממצביעים לרשימות אחרות .שיטת בחירות זו יצרה ניגוד עניינים מובנה בין המועמדים
לראשות הממשלה לבין המפלגות שהמועמדים עומדים בראשם .המועמד ומפלגתו אמורים
לנהל מערכת בחירות מתואמת ,אך הניסיון של שתי מערכות הבחירות האחרונות הראה כי
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האינטרסים לא עלו בקנה אחד וכי מאמץ הבחירות לבחירת הנציגים לכנסת הפך למשני
בשל העדפת המאמץ לבחירת המועמד לראשות הממשלה (במפלגות שהציגו מועמדים
לראשות הממשלה) .מודל המימון הציבורי נבנה בעבר על שיעור הייצוג היחסי של הסיעה
בכנסת .כעת נטען בפנינו ,כי מודל זה פוגע בסיעות המעמידות מועמדים לראשות
הממשלה ,ועל כך עוד נרחיב בהמשך.

לסיכום ,חברי הועדה סבורים שקיימת חשיבות למימון ציבורי של הדמוקרטיה
בישראל ויש להמשיך בו ,תוך תיקון ליקויים שעליהם נעמוד בהמשך.
מקורות המימון  -רקע היסטורי

.10

לראשונה הוסדר מימון למערכת בחירות בחוק ,בשנת ( 1969חוק הבחירות לכנסת
ולרושויות המקומיות בשנת תש"ל (מימון ,הגבלת הוצאות וביקורת) ,תשכ"ט .)1969 -
היה זה חוק מיוחד למימון מערכת הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות ולהסתדרות
הכללית שנתקיימו באותה שנה .בעשותה כן ,היתה מדינת ישראל אחת המדינות
הראשונות בעולם שהנהיגו מימון מפלגות ישיר מקופת הציבור .בשנת  ,1973נחקק
החוק למימון מפלגות ,תשל"ג  ,1973 -התקף עד עצם היום הזה ,אולם במרוצת
השנים תוקן החוק פעמים רבות ועקרונות המימון הציבורי הונהגו במערכות בחירות
נוספות .לאחר הבחירות הכלליות ב  1973 -הופרדו הבחירות לרשויות המקומיות
ולהסתדרות הכללית של העובדים מהבחירות לכנסת ,ובשתי המערכות הונהג מימון
ציבורי של הבחירות לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה),
תשל"ח  .1971 -לאחריו בא החוק התקף היום ,הוא חוק הרשויות המקומיות (מימון
בחירות) ,תשנ"ג  .1993 -מאוחר יותר עם הנהגת שיטת הבחירות המקדימות במפלגות
שונות ,נחקק חוק המסדיר את מימון הבחירות המקדימות בישראל (ללא מימון
ממלכתי) הוא חוק המפלגות (תיקון מס'  ,)4תשנ"ג  ,1993 -שאינו מעניק מימון
ממלכתי ,אך אמור להסדיר את מקורות המימון למתמודדים בבחירות אלה.
בנוסף למימון הציבורי הישיר ,הניתן למפלגה ישירות מאוצר המדינה ,במנות קבועות
וסדירות ,קיים בישראל גם מימון עקיף של פעילות פוליטית .במימון העקיף אין
המפלגה מקבלת סכומי כסף לקופתה ,אם כי לעתים הכסף מוצא באופן ישיר
מהקופה הציבורית .כך למשל ,הקצאת זמן שידור ללא תשלום ברדיו ובטלוויזיה או
מימון דואר וטלפון לחברי כנסת.

.11

מימון פעילותן הסדירה של מפלגות מקופת הציבור היא תופעה חדשה יחסית
בפוליטיקה העולמית .עד למחצית השניה של המאה ה -02נחשבו מפלגות
להתאגדויות וולונטריות האמורות להתקיים ממקורותיהן העצמיים ,קרי גיוס כספים
מתשלומי דמי חבר ,תרומות מאוהדים ומפעלים כלכליים המצויים בבעלות המפלגה
או בשליטתה .מרבית המפלגות ביישוב הארץ-ישראלי ולאחריו במדינת ישראל עוצבו
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על-פי התפיסה של "מפלגה רב-תפקודית" ,דהיינו מפלגה שאינה מציעה רק דרך
אידיאולוגית מסוימת והבטחות לתמיכה במדיניות זו או אחרת ,אלא גם מערך שלם
של הספקת שירותים ומסגרת חברתית לחברים ולתומכים.
דפוס זה ,שהיה מקובל גם באירופה ,הלך והתפוגג במהירות לאחר מלחמת העולם
השניה .חוסר יכולת לגייס את הסכומים הנדרשים באמצעות מקורות המימון
המסורתיים עקב ירידת מספר חברי המפלגות בכל העולם המערבי (ומכאן גם ירידה
בהכנסות מדמי חבר) ,עליית ההוצאות הכרוכות במימון מערכות בחירות בעקבות
כניסת התקשורת האלקטרונית ,תגובה ציבורית קשה לתופעות של שחיתות
פוליטית ,לרבות הפניית כספים ממלכתיים לצרכים מפלגתיים או התניית קבלת
עבודות ציבוריות בתרומות מסיביות מגופים כלכליים לקרנות מפלגתיות
( - )kickbacksכל אלה הובילו לקשיים כספיים ניכרים ולחוסר יכולת של המפלגות
לקיים תפקידים שקיימו בעבר .הקשר החזק בין מימון נאות להצלחה אלקטורלית,
היווה תמריץ ניכר לקבל מימון מכל מקור ,לרבות מקורות מפוקפקים .מצוקת המימון
ונדירות המשאבים ממקורות עצמיים מחד גיסא ,וההכרה כי פעילותן הסדירה של
המפלגות היא חיונית לקיום הדמוקרטיה מאידך גיסא ,הובילו לקבלה הדרגתית של
רעיון הסדרת מימון פעילות המפלגות מקופת הציבור.
מאז שהונהג לראשונה מימון המפלגות בקוסטה ריקה ב ,-1954הוסדר המימון
הפוליטי בצורות שונות במדינות רבות בעולם .כיום קיים מימון פוליטי בעשרות
מדינות לרבות מרבית הדמוקרטיות האירופיות.

.12

ההנחה העומדת מאחורי הסדרי המימון היא כי עצם העמדת משאבים בסכומים
נאותים מחד גיסא והדרישה לקיים מערכת חשבונות גלויה ומסודרת כתנאי לקבלת
המימון מאידך גיסא ,יפחיתו את הלחצים הקיימים תמיד להשגת משאבים ניכרים
ממקורות אחרים ,חלקם תרומות מציבור הבוחרים התומך בדרכה של המפלגה,
וחלקם ,לעתים ,אף ממקורות עלומים.
מימון הפעילויות הפוליטיות של המפלגות בישראל מושתת כיום בעיקרו על המימון
הממלכתי הניתן מקופת המדינה ,לצד תרומות מן הציבור בהיקף מצומצם ומבוקר.
נתייחס לכל אחד מאלה בנפרד.
המימון הממלכתי

.13

מימון הב חירות הניתן למפלגות המיוצגות בכנסת הוא באופן יחסי הגבוה בעולם .קנה
המידה המקובל בבחינה כזו הוא סך ההוצאה הממלכתית למימון המפלגות כשהיא מחולקת
במספר בעלי זכות בחירה .תשלומי מימון הבחירות למפלגות בבחירות לכנסת החמש
עשרה היו בסך כולל של  193,107,412ש"ח ,כ -45.0ש"ח (כ )$-11.02לכל בעל זכות בחירה.
ראוי להזכיר כי סכום זה אינו כולל את הוצאות ניהול הבחירות (כ -052,222,222ש"ח) ואת
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המימון העקיף (זמן אויר חופשי לשידורי טלוויזיה ורדיו ,הסעות בוחרים וכיו"ב) .בבחירות
המקומיות שהתקיימו בנובמבר  1991היה המימון הציבורי אף גבוה יותר .התשלום לסיעות
המתמודדות הגיע לסך של  016.4מיליון ש"ח .סכום זה מחולק ל -3.1מיליון בעלי זכות
בחירה ושיעורו נקבע לפי סכום של  57ש”ח בממוצע לבעל זכות בחירה (היות ואחוז
ההצבעה בבחירות המקומיות נע בסביבות  52%הרי שההחזר למפלגה או לרשימה היה
כ -112ש”ח בקירוב למצביע שמימש את זכות הבחירה) .אמור מעתה שמדינת ישראל
מממנת את הפעילות הפוליטית ביד נדיבה.
.14

המימון בישראל הוא גבוה מאד בכל קנה מידה (ראה נספח  ,)3אף בהתחשב באינטנסיביות
של החיים הפוליטיים בישראל .יתרה מזאת ,מהעדויות שנשמעו בפנינו עלה בבירור כי ככל
שיגדל מימון המפלגות ,כן תגדלנה הוצאות המפלגות וכי לא ניתן למצוא נוסחה שתספק
את המתמודדים בזירה הציבורית .טבעה של מערכה אלקטורלית (ובמיוחד כאשר הבחירה
היא אישית וישירה) הוא שמתמודדים מוציאים את כל האמצעים אשר ברשותם .ככל
שבידי המתמודדים יותר אמצעים כן עולים המחירים שדורשים ספקי השירותים ,בפרט
כאשר מדובר בשוק קטן ולא משוכלל ,בו יש כמה צווארי בקבוק ,ובהם מספר קטן של
ספקים (משרדי פרסום ,במאי טלוויזיה ,עתונים ארציים) בעלי כישורים או מוניטין
הנחשבים כמקני עדיפות על ספקים אחרים .ככל שעולים סכומי המימון ,כן עולה מחיר
ה"הימור" של מפלגות הבונות תקציבים על בסיס משוער של הצלחה בבחירות ובעקבותיה
החזרי מימון .ככל ששיעור המימון גבוה יותר ,כן נכונים הבנקים לתת למפלגות הלוואות
גדולות יותר ,בהנחה שמימון גבוה מאפשר מתן אשראי גבוה .התוצאה היא חובות הולכים
וגדלים של המפלגות עד כדי פגיעה ממשית במרקם החיים הדמוקרטיים .הגיעה לדעתנו
העת ,להציב מחסום בפני התפתחות שלילית זו ולהמליץ על הפחתה הדרגתית בשיעור
המימון למפלגות ,מה גם שבהמשך נציע ונעודד הגדלת השיעור של התרומות שמותר לגייס
מן הציבור הרחב.

.15

על פי החוק ,שיעור המימון הממלכתי נקבע על -ידי ועדה סטטוטורית הסוקרת מפעם לפעם את התאמת
המימון הממלכתי לצרכי הזמן והמקום .רוב חברי הועדה ממליץ שמסקנותינו יובאו לתשומת לבה של
הועדה ,כדי שזו תחליט ,על -פי שקול דעתה ,אם להפחית את שיעור המימון ,עד כמה וממתי  -האם מיידית
או בעתיד .שניים מבין חברי הועדה סבורים שעלינו להציע המלצה מפורשת להקטנת שיעור המימון
הממלכתי והדרכים לעשות כן (ר' להלן סעיף .)31
תרומות מן הציבור

.16

בהתייחסות לנושא התרומות מן הציבור יש להשתדל ולמצוא את האיזון הנכון בין מספר
שיקולים רלבנטיים:
(א)

תרומה מהווה סוג של השתתפות פוליטית .יש אנשים המוכנים להקדיש את זמנם
לפעילות פוליטית ,ויש אזרחים המעדיפים לתרום מכספם לנושאים ,מפלגות או
אישים עמם הם מזדהים.
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(ב)

בצד התרומה האידיאולוגית של האזרחים מתעורר לא אחת החשש ,כי בין התורמים
ימצאו כאלה המוכנים להשקיע סכומים גדולים במערכת הפוליטית במחשבה
להשפיע על ידי כך על קבלת החלטות שייטיבו עמם על חשבון הציבור.

(ג)

כאמור ,לדעתנו ,צריך המימון הממלכתי להיות מרכיב מרכזי במימון מערכות
בחירות ,אולם לצדו יש לעודד ולקדם גיוס תרומות מן הציבור ,שכן מעורבות
האזרח בחיים הפוליטיים מצריכה גם שמירת הקשר של המפלגות עם העם ועידוד
הציבור לגלות מעורבות אקטיבית בחיים הפוליטיים ,אם בפעילות ישירה בעשייה
הפוליטית ואם במעורבות עקיפה בגיוס והעמדת משאבים כספיים שיקדמו את
הישגי המפלגה.

.17

עד שנות ה -92היו שיעורי התרומות המותרות למפלגות בישראל בלתי מוגבלים כלל .לאחר
שבדו" ח מבקר המדינה על מערכת הבחירות לכנסת השתים עשרה בשנת  1911נחשפו
שמות התורמים הגדולים וסכומי הכסף שנתרמו (במקרה אחד  1.0מיליון דולר) נקבעה
בחוק מימון מפלגות תקרת תרומה מיחיד בסך של  55,222ש"ח בשנת בחירות .בשנת 1994
תוקן החוק פעם נוספת ,ולצד העלאה משמעותית (של  )33%במימון הממלכתי ,נקבעו
תקרות תרומות של  522ש"ח בשנה רגילה ו -1222ש"ח  -בשנת בחירות (במערכת הבחירות
בשנת  1999הייתה התקרה  1722ש"ח לאחר חישובי הצמדה) .כן הוגבלו המפלגות בקבלת
תרומות מבעלי זכות בחירה בלבד ,דהיינו מאזרחים ישראליים ,ונאסרה קבלת תרומות
מתאגידים.

.18

הניסיון שהצטבר במשך שש השנים מאז הגבלת התרומות מלמד כי יש מקום לבחינה
מחודשת של ההסדר .בראש ובראשונה פסקו המפלגות לגייס תרומות והפכו להיות סמוכות
לחלוטין על שולחנו של משלם המסים (דמי החבר הצנועים הנהוגים במפלגות בניכוי
הוצאות ניהול מפקדי החברים אינם מותירים למפלגות עודף משמעותי וספק אם הם
משפרים בכלל את מצבן הכספי) .גיוס תרומות כרוך בהוצאות וכדי לגייס תרומות בהיקף
גדול יש להעסיק מנגנון ,ליזום אירועים ולשמור על קשר שוטף עם תורמים אפשריים .כפי
שהתברר בפנינו מתוך ניסיונן של המפלגות ,סכומי התרומה המותרים היום בחוק אינם
מאפשרים גיוס סכומי כסף משמעותיים .כפועל יוצא מכך התגלו שתי תופעות מקבילות:
(א)

גם במקרים בהם נרשם בסעיף התרומות למפלגות סכום משמעותי ,לא היה זה ,כפי
שהסתבר במקרים רבים ,בשל תרומות בעין ,כי אם פועל יוצא של ויתור חברים
ותומכים על תשלום שכר עבודה בקלפי ביום הבחירה (במלים אחרות מדובר בהסבת
תשלום הניתן על ידי המדינה לפעילים בקלפיות לטובת המפלגה).

(ב)

תורמים שביקשו לתרום סכומים נכבדים הופנו במקרים מסוימים לגופים ,בעיקר
עמותות ,ש קמו לקראת הבחירות או שפעילותן הוסבה בעת הבחירות במטרה לגייס
כספים או ליתן שירותים למפלגה זו או אחרת ,בדרך שהיתה בה לכאורה עבירה על
חוקי המימון.
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.19

ערים אנו לכך ,שהגבלת התרומות וקביעת תקרת סכום נמוכה לתרומה נבעה מהחשש
שמא תרומה בשיעור גבוה ומשמעותי תשחית ,אם במובן זה שהתורם יקווה כי בשל
נדיבות לבו יזכה ליחס מועדף אצל המפלגה הנהנית מתרומתו ואצל ראשיה ופעיליה ,ואם
משום שהמפלגה שנהנתה מנדיבות לבו תראה את עצמה מחויבת לנהוג עמו לפנים משורת
הדין .נראה לנו כי אם תובטח שקיפות מלאה וראויה ,ככל שמדובר בתנועות הכספיות
בספרי המפלגות ,הגדלה נכרת בסכום התרומות ,לעומת הסכום המותר היום ,לא תגרום
להשחתת המידות.

.20

לדעתנו ,ברור לחלוטין ,כי תקרת תרומה בסך  1,722ש"ח בשנת בחירות מאפסת את
משמעות התרומה ומבטלת כל ערך וכל תכלית במאמצי גיוס של סכומים כאלה .סברנו כי
כדי להפיק את התועלת הרצויה בגיוס תרומות מן הציבור ,למען המערכת הפוליטית
וחיזוקה ,במיוחד לעת בחירות ,תוך גילוי מעורבות ציבורית ראויה ורצויה ,יש להגדיל את
תקרת התרומה המותרת באופן ניכר ,ובלבד שתתקיים שקיפות מלאה של פעילות המפלגה
המגייסת את התרומות לקופתה ויתקיימו פיקוח ובקרה שוטפים של פעילות זו על ידי
רשות מוסמכת ( על חשיבותה של השקיפות ומרכיביה ועל מערכת הפיקוח והבקרה
הרצויות ,נעמוד להלן).
נחלקו חברי הועדה בדעתם באשר לגובה תקרת התרומה המותרת ,והמגבלות באשר
למיהות התורם.

.21

דעת הרוב (פרופ' גל-נור ,ד"ר הופנונג ופרופ' ישי) -
בקביעת הסכום יש לאתר את נקודת שיווי המשקל שבה תמצאנה המפלגות הצדקה לפנות
לציבור ולבקשו לתרום ולהשתתף במאמץ המפלגתי ,ובה בעת לא תהיה התרומה בשיעור
כה גבוה עד כי יווצר חשש להשפעה בלתי הוגנת על שיקול הדעת של מקבלי ההחלטות,
ולתחושת מחויבות כלפי התורם מצד נבחרי הציבור .לאחר ששמעה הועדה עדים רבים
הגיע הרוב למסקנה כי התרת תרומות בשיעור שלא יעלה על סכום הנע בין משכורת
ממוצעת אחת לשתי משכורות ממוצעות של עובד במשק הישראלי (בין  5222ל-12,222
ש"ח) ,הוא סכום שעשוי להפוך את מאמצי גיוס התרומות לכדאיים ,ובו בזמן לא יתן
יתרון בלתי הוגן לתורמים במגעיהם עם מקבלי החלטות בכירים .הופיעו גם בפני הועדה
עדים שסברו כי ראוי להתיר תרומות בשיעור גבוה הרבה יותר ( 52,222ואף  122,222ש"ח
בשנה) .הרוב בועדה סבור כי העלאה בשיעור של פי שלושה עד שישה מתקרת התרומות
המותרת כיום היא העלאה ניכרת וכי אסור להעלות בשלב זה את השיעור עוד יותר בטרם
תיבחנה השלכות השינוי .עם זאת ,לאחר התנסות של כמה שנים בהשפעות התיקון המוצע,
ניתן יהיה לבחון את כל הסוגיה מחדש.

.22

דעת הרוב היא ששיעור התרומה המותרת מיחיד ובני ביתו הסמוכים על שולחנו לא יעלה
על  12,222ש”ח בשנה .את התרומות ניתן יהיה לגייס רק מיחידים בעלי זכות בחירה כפי
שמוגדר על-פי חוק כיום במדינת ישראל .תקרת תרומות זו תהא אחידה בכל מערכות
הבחירות בהבדלים המפורטים להלן:
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(א)
(ב)

למפלגה המתמודדת בבחירות לכנסת 12,222 :ש"ח לשנה.
מפלגות ,רשימות ומועמדים המתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות 12,222 :ש"ח
לקדנציה.
(ג)

.23

מועמדים בבחירות פנימיות במפלגות 12,222 :ש"ח לקדנציה.

לדעת הרוב ,הגדלת סכום התרומה בשיעור כזה יאפשר למפלגות לגייס כספים מתורמים
ומחברים בלי ליצור יחסי תלות ויצמצם את החשש לשחיתות .מתן אפשרויות לתרום
סכומים גבוהים יותר ,יצור ,בנוסף ,העדפה למפלגות גדולות שבדרך הטבע מהוות כתובת
מושכת יותר לבעלי אינטרסים ולאו דווקא לתורמים המזדהים עם הקו של המפלגה (ראו
לעניין זה את דו"ח מבקר המדינה לשנים  .)1990 ,1911הסיבה להגבלת שיעור התרומות
שנקבעה ב  1990 -על-ידי המחוקק ,שרירה וקיימת .התרומה היא חלק מן ההשתתפות
הפוליטית ולא מתן הזדמנות לאחוז זעום בחברה להשפיע השפעה מכרעת ,באמצעות כספו
על תוצאות הבחירות ,או על מעשי השלטון לאחר הבחירות .זאת ועוד ,קיימות אמנם
מדינות שאינן מגבילות את גובה התרומות ,אך לעומתן ,מדינות אחרות מטילות מגבלות
בשל החשש מכוחו הגובר של הממון בקביעת סדרי העדיפויות במערכת הפוליטית (דוגמה
למדינות אלה הן :צרפת ,יפן ,איטליה וארה"ב) .כמו כן ,ישנן מדינות שאינן מטילות הגבלה
על התרומות למפלגות אך מגבילות ישירות את פעילותו של צד ג' (כגון קנדה או כפי
שמוצע באנגליה) או את ההוצאות .לדעתנו ,על ישראל להשתייך לקטגוריה זו.

.24

באשר להגבלת התרומות לישראלים בעלי זכות בחירה בלבד  -ההגבלה קיימת ברוב
המדינות הדמוקרטיות .מכל מקום ,הטיעון לפיו יש לאפשר לאזרחי חוץ לתרום כסף
לפוליטיקה הישראלית ,מן הסיבה שנפשם קשורה בישראל ,אינו תופס משני טעמים:
ראשית ,מדובר במספר קטן מאד של בעלי אמצעים בחו"ל ,שהתערבותם בעבר בפוליטיקה
המפלגתית (בעיקר של שתי המפלגות הגדולות) ,לא תרמה לדמוקרטיה בישראל ולעניין זה
יש לזכור כי לחלקם של התורמים היו אינטרסים כלכליים בישראל .שנית ,הרי אין מניעה
שימשיכו לתרום בתחומים אחרים ואת ההכרעות בנוגע לדמות השלטון בישראל ,יניחו
לאזרחיה.

.25

סוף דבר ,לפי עמדת הרוב ,הגבלת תקרת התרומות לסכום של  12,222ש"ח בלבד (במקום
 52,222כמוצע בדעת המיעוט) ,תתרום ,כך אנו מקווים ,גם למניעת הגידול המתמיד בעלות
הבחירות בישראל .כיום ,מרבית המפלגות אינן מגיעות בדרך-כלל לתקרת ההוצאות
המותרת וטוב שכך .לפיכך ,אין כל סיבה לעודד אותן לגייס הכנסות נוספות שיביאו
להגדלת ההוצאות .כך לדוגמה ,אם נתיר תרומות בגובה  52,222ש"ח ,די ב  122 -תורמים
כדי להעשיר את קופת המפלגה ב  5 -מיליון ש"ח .לעומת זאת ,תרומות בסך  12,222ש"ח
יחייבו לא פחות מ  522 -תורמים ובכך הקטנו את סכנת התלות והגברנו את מספר
המשתתפים הפוליטיים .תרומות בסך  12,222 - 5,222ש"ח ,הן גבוהות אך אינן נחלתם של
קומץ עשירים בלבד .מנגד ,תרומות עד לתקרה של  52,222ש"ח יהפכו את הבחירות
והפוליטיקה בישראל ,כר פעילות רק לאנשי שררה ולבעלי ממון.
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.26

דעת המיעוט (עו"ד ברמן אליו הצטרף גם היו"ר) מבחינה בין תרומות למפלגות
שמתמודדות בבחירות לכנסת לבין תרומות במערכת בחירות ברשויות המקומיות או
בבחירות פנימיות במפלגות .באשר לבחירות לרשויות המקומיות או בחירות פנים
מפלגתיות אין מחלוקת בין חברי הועדה .עמדת המיעוט מתייחסת רק למפלגות
המתמודדות בבחירות לכנסת .לפי עמדת המיעוט יש להעלות את תקרת התרומות
למפלגות לסך  52,222ש"ח לשנה ,מיחיד ,הוא ,או בני ביתו הסמוכים על שולחנו; בין שהוא
בעל זכות בחירה ובין שאינו בעל זכות בחירה ,בין שהוא תושב ישראל ובין שאיננו תושב
ישראל ובלבד שהמפלגה שומרת על שקיפות מלאה לגבי שמות התורמים.

.27

ואלה נימוקי עמדת המיעוט:
(א)

רוב המדינות הדמוקרטיות ,המערביות (כולל בריטניה ,קנדה ,אוסטרליה ,ניו-זילנד
ועוד) נמנעות מהטלת מגבלות על גובה התרומות למפלגות .בניגוד לעמדה זו ,יש
בחוגים רבים בישראל נטייה הפוכה .ייתכן שמקורה של גישה זו ,בישראל ,טמון
בשרידי השקפה אידיאולוגית ,משנות החמישים והשישים ,שקידשה את התערבות
המדינה בכל תחומי החיים .אכן בשנות החמישים הראשונות היתה הצדקה
אובייקטיבית לפיקוח על פעילות המשק .בשנות השבעים והשמונים ,הגיעה החברה
בישראל בהדרגה לידי הכרה כי משטר הפיקוח החמור ,השרה אווירת דכדוך על
האוכלוסייה והרחיב את השחיתות בישראל לממדים מסוכנים .ואכן ,רוב ההגבלות,
במישור הכלכלי ,בוטלו במשך הזמן .אלא שהנטייה להטלת פיקוח מטעם המדינה,
לא נעלמה כליל.
מן הראוי להדגיש ,בהקשר זה ,כי אף אחד מן העדים שהופיעו בפני הוועדה לא יכול
היה להצביע ולו גם על מקרה אחד בלבד ,מאז קום המדינה ,בו התעורר חשד כי חוק
כלשהו או הצעה כלשהי לסדר בכנסת ,נתקבלו בתמורה לתרומה כספית למפלגה.

(ב)

אשר לנושא השוויון  -יש טוענים כי תרומות ממקורות פרטיים פוגעים בעקרון
השוויון אולם יש מקום לטענה הפוכה דווקא .הסיעות מקבלות את הקצבותיהן
מתוקף חוק מימון מפלגות ,תשל"ג  ,1973 -לפי מספר המנדטים שלהן בכנסת .לכן
סיעה בת  07חברי-כנסת מקבלת סכום הגדול בערך פי  14מסיעה בת שני חברי-
כנסת .היכן כאן השוויון? אם אין הגבלה על גובה התרומות ,יש לסיעה הקטנה
סיכוי להקטין את הפער בהכנסות בינה לבין הסיעות הגדולות ממנה ,על-ידי קבלת
תרומות נדיבות מכמה אוהדים אמידים; אולם אם אוסרים עליה לקבל תרומות,
בסכומים פחות או יותר משמעותיים ,מה קורה ל"ציפור הנפש של הדמוקרטיה"?
דוגמה בולטת למציאות זו ,היא מצבה של תנועת "מימד" המיוצגת בכנסת על-ידי
חבר-כנסת אחד בלבד .כיצד יכולה היא איפוא ,עם התקציב הדל המוענק לה על-ידי
הכנסת ,להתחרות במפד"ל ,בש"ס וביהדות התורה ,ללא תוספת מימון מתרומות
אוהדים אמידים?
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גורם נוסף הפוגע בשוויון מצוי בגופים וולונטריים בעלי מגמות אידיאולוגית
הפועלים מחוץ לכנסת ("התנועה נגד החזרת הגולן"" ,שלום עכשיו"" ,מועצת ישע",
חב"ד ועוד) .גופים ממין זה פטורים מן ההגבלות הקבועות בחוק מימון מפלגות
האמור (בכפוף לתנאים מסוימים) .מאידך ,יש סיעות קטנות בכנסת ,הרצות לבחירות
על יסוד מצעים המנוגדים לרעיונות הגופים הנ"ל .אם נצא מן ההשקפה שהכסף
עשוי לקבוע תוצאות של בחירות ,איזה סיכוי יש לסיעות הקטנות הנ"ל מול הגופים
שמימונם אינו מוגבל לפי הדין ,שהרי קיימת הסכמה כללית ,כי חופש הביטוי וחופש
ההתארגנות מונעים הטלת הגבלות על תרומות לגופים הנ"ל ,הפועלים מחוץ לכנסת.
(ג)

לכאורה ,חוק מימון מפלגות בניסוחו הנוכחי ,משאיר בכל זאת (על אף ההגבלה
לסכום של  1,722ש"ח לבוחר ,כולל "הסמוכים על שולחנו") אפשרות למפלגות
להסתייע גם במימון וולונטרי ,שכן אם כמה אלפי אוהדים של המפלגה יתרמו
לסיעה  1,722ש"ח כל אחד ,תצבור המפלגה סכומים בהיקף של מיליונים .אולם ,מי
שיטען כך ,יתעלם מן המהפך שחל בעמדת הציבור כלפי המפלגות הפוליטיות.
הקנאות האידיאולוגית והמפלגתית ,שהייתה בעבר אחד המאפיינים של מגזרים
רבים באוכלוסייה הישראלית ,נעלמה .לא רק מרבית האוהדים ,אלא אף מרבית
חברי המפלגות ,אינם נוטים לתרום ולו גם סכומים זעירים ,למען המפלגה .לחברי
המפלגות המסרבים לתרום יש טיעון פורמלי :מאז  1973המדינה מממנת את
המפלגות .לכן ,בפועל ,המקור הממשי לתרומות הם אוהדים אמידים שמספרם אינו
גדול.
להלן דוגמה קונקרטית בנדון :בשנת  ,1990כאשר מקסימום התרומה המותרת עמד
על  ,$02,222הצליחה מפלגה מסוימת לגייס מאוהדיה עשרה מיליון ש"ח (סכום
שהיווה כעשר יחידות מימון) .כאשר הורדה תקרת התרומה המותרת לסך של 1,722
ש"ח ,עלה בידי אותה מפלגה לגייס מיליון וחצי ש"ח בלבד (יחידת מימון וחצי) וזאת
במאמץ רב ובהשקעה כספית ניכרת בגיוס תרומות.

(ד)

חסידי ההגבלה על גובה התרומות למפלגות ממהרים בדרך-כלל להצביע על ארה"ב,
כדוגמה למדינה דמוקרטית המטילה הגבלה על גובה תרומות למפלגות .אלא שאין
דימיון בין ההגבלות בארה"ב לאלה המוטלות בישראל ,בין היתר :בארה"ב רשאי
אדם לתרום למפלגה  $02,222לשנה ועוד; ההגבלה אינה כוללת את "בני ביתו
הסמוכים על שולחנו" (כפי שנקבע אצלנו בחוק מימון מפלגות) ,כך שלמעשה אין
להגבלה בארה"ב משמעות מעשית .להלכה ,קיימות הגבלות מרחיקות לכת יותר לגבי
תרומות למועמדים אינדיבידואליים ,אלא שגם בנושא זה משאיר החוק פתח
לעקיפתו (בכל אופן ,לגבי הבחירות בישראל ,פן זה בחקיקה האמריקאית אינו
רלבנטי ,בהתחשב בשיטת הבחירות שלנו).
ועוד :בארה"ב ההגבלה על גובה התרומות למפלגות חלה רק לעניין תרומות למסעי
בחירות .גופים במפלגה ,הפועלים למטרות שאינן קשורות במישרין לבחירות,
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פטורות מהגבלות כלשהן (בניגוד למצב החוקי בישראל) .על דוגמה מעניינת בנדון
אנו למדים מפרטים שפורסמו באחרונה לגבי מועמד המפלגה הדמוקרטית למשרת
סגן הנשיא ,הסנטור ג'ו ליברמן .ליברמן עומד בראש קבוצת סנטורים דמוקרטים
העוסקת בהכנת הצעות לעניין מדיניות המפלגה בנושאים שונים .קבוצה זו מקבלת
תרומות מיחידים וחברות למימון עבודתה .כמה מן התרומות מגיעות לסך של כ -
.$122,222
מן האמור ברור כי כל נסיון למצוא דמיון ,בנושא התרומות ,בין המצב החוקי
בארה"ב לזה שבישראל ,יש בו משום הטעיה רבתי.
(ה)

לדעת המיעוט ,הגדלת תקרת התרומה לגובה של  12,222ש"ח אין בה כדי למנוע את
התופעה ,שיש למנעה לדעת הכל ,של הזקקות לדרכי עקיפין להגדלת המשאבים
המתקבלים מן הציבור .מתן אפשרות של גיוס תרומות עד כדי  52,222ש"ח מבטיח,
במידה רבה של סבירות ,כי הפיתוי יפחת מאוד.

.28

נראה למיעוט כי במידה שתתקבל ההשקפה שיש להטיל הגבלות על גובה התרומות
למפלגות בישראל ,מן הראוי שההגבלה לא תחול ,לפחות על תרומות בסכומים שאינם
עולים על  52,222ש"ח לשנה למפלגות .הגבלה כמוצעת על ידי הרוב ,שוללת את היתרון
שבגיוס תרומות מן הציבור ,ואת המעורבות הציבורית המשמעותית במערכת הבחירות.
כמו כן ,העלאת תקרת התרומות תפחית את הפיתוי של מפלגות ומועמדיהן לקבל תרומות
בדרך עקיפה ואף בלתי חוקית.
מאידך ,מן הראוי ששמות התורמים של סכומים מעל גובה מסוים ,יובאו לידיעת הציבור.

.29

כמו כן ,אין טעם לדעת המיעוט ,לאסור על תושבי חוץ לתרום למפלגות בישראל .בגולה
מתקיים מגזר יהודי רחב הרואה עצמו שותף לישראל .רוב מוסדות ההשכלה והבריאות
בישראל נהנים ביד רחבה מתרומותיהם של יהודים אלה ויהיה בזה משום אבסורד אם נניח
כי קיים חשש שאותם יהודים טובים או (להבדיל) כמה ראשי מאפיה ברוסיה ,עלולים
להשתלט על השלטון בישראל ,באמצעות תרומות ,שתקרתן מוגבלת לסך של  52,222ש"ח
(במיוחד אם תוטל חובת דיווח לגבי תרומות).

*****

.30

הועדה מבקשת להעיר כ י גובה התרומות המותרות וגובה המימון הציבורי הם כלים
שלובים .מאחר שהקביעה של גובה יחידת המימון נתונה בידי ועדה סטטוטורית (שהוקמה
מכוח חוק מימון מפלגות) ,בחרו רוב חברי הועדה שלא להכנס לנושא של גובה יחידת
המימון הראויה נוכח ההמלצה להגדלה ניכרת של תקרת התרומות המותרת ,בסברם שאין
זה ראוי כי נגלוש לתחום הסמכות ושיקול הדעת של ועדה סטטוטורית שהוסמכה לכך .ברם
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ברור כי ההמלצה להעלות את גובה התרומות מתבססת על ההנחה שגובה המימון הציבורי
לא יגדל ואף יקטן ויש”ח בתשומת לב על ידי הועדה הסטטוטורית המוסמכת.
.31

שניים מחברי הועדה (פרופ' גלנור וד"ר הופנונג) גורסים כי במסגרת מנדט הועדה ,נבחן
נושא המימון לכל פרטיו ומוטלת על הועדה החובה לומר דברים ברורים גם בעניין הפחתת
המימון הציבורי ולהציג המלצות מוגדרות לועדה הסטטוטורית שמופקדת על כך .הגיעה
השעה לעצור את "מרוץ החימוש" ,בו עולים מדי כמה שנים סכומי המימון הניתנים
למפלגות .ראוי ,לדעתם ,להמליץ על הפחתה הדרגתית במימון המפלגות ,הפחתה אליה
ניתן יהיה להתרגל במשך כמה שנים ועמה יוכלו המפלגות לחיות בשלום .הפחתה מסוג זה
עולה בקנה אחד גם עם המלצת הועדה להעלות את גובה התרומה המותרת ,כלומר ,להתיר
למפלגות לגייס תרומות גדולות מבעבר ,כך שיהיה באפשרותן לשמור על היקף פעילותן
הנוכחי ,אם תשכלנה לגייס כספים רבים יותר ממקורות עצמיים.המנגנון המוצע הוא של
הפחתה מודרגת שתיכנס לתוקפה ביום תחילת מערכת הבחירות לכנסת ה  16 -מתוך
מחשבה כי קיצוץ מיידי של מימון המפלגות ,עשוי לפגוע בזכויות צד ג' שסיפק למפלגה
שירותים או אשראי בהסתמך על כושר החזר חזוי בתקופת כהונתה של הכנסת ה .15 -
חזקה זו של הסתמכות על כושר החזר צפוי אינה קיימת לגבי מערכות בחירות עתידיות
ומכאן ההמלצה להחיל את הקיצוץ החל מתחילת מערכת הבחירות לכנסת ה  16 -כדלקמן:

(א)

קיצוץ במימון הבחירות לכנסת ה  ,16 -בשיעור של  12%ביחס למימון הבחירות

לכנסת ה  15 -שנבחרה ב .1999 -

(ב)

קיצוץ נוסף במימון הבחירות לכנסת ה  ,17 -בשיעור של  ,12%כך שסך כל יחידת

המימון תקוצץ ,החל מהבחירות לכנסת ה  17 -בשיעור מצטבר של  .02%שיעור הקיצוץ
יהיה בגובה  ,02%גם אם לא יעברו ארבע שנים בין הבחירות לכנסת ה  16 -לבין הבחירות
לכנסת ה .17 -
(ג)

קיצוץ זה יחול בהתאמה גם על המימון השוטף של המפלגות בין תקופות הבחירות.

המלצה זו ,בניגוד להמלצות אחרות בדו"ח זה ,המופנות למחוקק ,מופנות לועדה
הסטטוטורית לקביעת שיעור מימון המפלגות.
שקיפות לציבור

.32

מוכרת בדין ובפסיקה ,במיוחד בשנים האחרונות ,זכותו של הציבור הרחב לדעת מהותם
וטיבם של דיונים ושל החלטות ברשויות ציבוריות ולעשותן לנחלת הכלל .מתרחבת
והולכת הדרישה לשקיפות מלאה של תהליך קבלת ההחלטות ואף מעבר לכך ,של מסמכים
ותרשומות אשר ברקע הדיונים וככל שמדובר בפעילות כלכלית וכספית נדרשת מידה רבה
של שקיפות ודיווח נאות למען תהיה בידי בעל עניין האפשרות לקבל תמונה נאמנה של
המציאות.
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"זכות הציבור לדעת" היא חלק מאושיות משטרנו הדמוקרטי וכיום  -גם חוק המדינה.
שקיפות החלטות הרשויות המוסמכות היא נדבך עיקרי בהזדמנות הניתנת לציבור לבקרן.
ככל שמדובר במערכות בחירות  -זכות הציבור לדעת את העובדות האמיתיות באשר
להתנהגותן של המפלגות והמועמדים ,תקינות עשייתם ומידת הקפדתם על הכללים שבחוק
גם לעניין גיוס כספים וגם לעניין השימוש בהם .על כך יוכל האזרח לעמוד אך ורק כאשר
תתקיים שקיפות שתאפשר לאזרח להכיר את העובדות כהוויתן ולגבש את דעותיו לקראת
הכרעה.
.33

בית המשפט העליון ,בפסק-דינו המנחה שניתן בסוגיית השקיפות (בג"ץ  337266עיזבון
קלמן פיטל נ' ועדת שומה שליד עירית חולון ואח' ,פ"ד כ"א ( )69 )1קבע מפי כבוד
השופט ויתקון ,בעמ'  71כדברים הבאים בהתייחסות לזכותו של האזרח לדעת .וכך נאמר:
" ...כל שאלתו של יושב ראש ועדת השומה :היכן האסמכתה
בחוק המקנה לאזרח זכות לעיין בחומר שבידו? אינה במקומה.
נהפוך הוא :מן הדין לשאול ,היכן האסמכתה בחוק השוללת
מהאזרח את הזכות לעיין בחומר ,שבידיעתו יש לו ענין לגיטימי.
כל 'הסודיות' הזו המקימה מחיצה ופורשת מסך בין השלטון
והאזרח ,לא יכירנה מקומה במנהל תקין במשטר חפשי .יש ומן
הסתם היא נובעת מגאוות השררה ויש והיא נותנת מקום לחשד
שבאמת יש מה להסתיר".
פיתוח נוסף של הלכה זו ,תוך הדגשת הזכות החוקתית של האזרח לקבל מידע מרשויות
השלטון (ולדעתנו הוא הדין גם ממפלגות המתמודדות על קולות הבוחר) נעשה בבג"ץ
 ;1624-1621292בשג"ץ  1192292שליט ואח' נ' פרס ואח' ,פ"ד מד( ,353 )3בהלכה העולה
מדברי הנשיא שמגר ,בעמ'  362לפסק-הדין לאמור:
" דעת קהל חופשית ומודעות הציבור לנעשה במערכות השלטון
הן חלק אינטגרלי מן המבנה של המשטר הדמוקרטי .משטר
דמוקרטי בנוי על שיתוף מתמשך של הציבור במידע על
המתהווה בחיים הציבוריים .החיסוי של מידע מוצדק רק בשל
הטעמים יוצאי הדופן של ביטחון המדינה או יחסי החוץ או
מחשש לפגיעה בעניין ציבורי חשוב."...
ברוח הדברים הללו התבטא הנשיא שמגר גם בבג"ץ  1211שירן ואח' נ' רשות השידור
ואח' ,פ"ד לה( ,365 )3בעמ'  371לאמור:
"שיטת הממשל הדמוקרטית ניזונה מכך  -ואף תלויה בכך  -שמן
הציבור ואליו תהיה זרימה חופשית של מידע ,אשר נסב על
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הנושאים המרכזיים ,המשפיעים על חיי הכלל ועל חיי הפרט.
על -כן יש הרואים בזרימה החופשית של המידע מעין מפתח
לפעילותה של המערכת הדמוקרטית כולה. "...
עוד ניתן להפנות בעניין זה לפסק-דינו המנחה של הנשיא לנדוי בבג"ץ  319212דפי זהב
בע"מ נ' רשות השידור ,פ"ד לה( 401 )1ואל חוק חופש המידע ,תשנ"ח  1991 -שמרחיב
מאד בדרישת השקיפות וגילוי מידע לציבור ,שכן מהווים הם תנאי חשוב והכרחי להבטחת
מנהל תקין ומניעת שחיתות והשחתה והעמקת שקול-הדעת והאחריות של מקבלי
ההחלטות ,כך כללית וכך בתהליכי בחירות דמוקרטיים.
.34

אנו רואים חשיבות מן המעלה הראשונה לכלול את השקיפות בתור עיקרון יסוד במערכת
המימון הפוליטי .כאשר נקראים הבוחרים להביע את השקפתם והעדפתם בהתייצבם
בקלפי ,חשוב שאותן העדפות אישיות תתבססנה על מידע אמין ומלא אודות עמדותיהם
ופועלם של המתמודדים; מידע אודות עברם של המתמודדים ,הדרכים והאמצעים בהם
הגיעו לתפקידם או למיקומם בהתמודדות הפנימית;

דרך הניהול הפנימי במפלגות

המתמודדות  -כל אלה מהווים קניין ציבורי העשוי להשפיע על העדפות הבוחר .היעדר
מידע אמין מאפשר קיומם של נהלים פגומים ,העדפות לא ענייניות במינויים והקצבות
ובאותו זמן גם מקשה על חשיפה והוקעה של נהלים נפסדים .שיטה בה מרבית הפעילות
הפוליטית מתנהלת במחשכים ומוסד בו המסמכים וספרי החשבונות חסויים ,מקלים על
בעלי תפקידים ושליטה במפלגות לסטות מתקינות הליכים ומהציות לחוק ,ולהסתיר את
האמת מעיני הציבור.
.35

אף שהציבור בישראל מממן ביד רחבה את פעילותן הפוליטית של המפלגות ,מידע אודות
הדרך בה מתנהלים העניינים הכספיים של המפלגות אינו קיים כמעט .הציבור בישראל
מקבל מידע בדו"ח מבקר המדינה זמן ניכר לאחר הבחירות ,בעיקר כאשר חורגות מפלגות
מכללי המימון .מידע מפורט אודות מפלגות הזוכות להתייחסות חיובית בדוחו"ת מבקר
המדינה כמעט אינו קיים .אחת התקלות ממצב דברים זה הוא שהדיווחים אודות ענייניהן
הכספיים של המפלגות נזכר כמעט תמיד בהקשרים שליליים .אין אנו יודעים מדוע זכו
מפלגות מסוימות לציון חיובי ,כיצד הן ניהלו את ענינייהן ,וכיצד הן עומדות בהשוואה
למפלגות שקיבלו ציון שלילי ונקנסו .האזכור המקובל במקרה של דו"ח חיובי" :מפלגה X
ניהלה את משק הכספים שלה על פי הנחיות מבקר המדינה" ,אינו אומר לציבור הרבה
ומטבע הדברים יתגמד מול המידע המפורט יותר אודות פעילותן של המפלגות שנתפסו
בעבירות .אם ניתן היה גם לקבל מידע חיובי ,ניתן להניח שהיה לו ערך חינוכי ,במובן
שניתן להסביר ולהדגים כיצד יש לנהל נכון את משק הכספים המפלגתי .יתכן גם כי
מפלגות היו יכולות להשתמש בניהול כספי תקין כעוגן לגיוס מצביעים חדשים.

.36

אין די בכך שדיווחים נמסרים לרשות מרשויות המדינה ומוחזקים בארכיונים .חלק
מהמסמכים ,כמו זה המצוי במשרד מבקר המדינה אינו פתוח כלל לעיון הציבור ,חלק אחר,
כמו חומר המצוי במשרדי רשם העמותות ובמשרדי רשם המפלגות ,ניתן לעיון תמורת
אגרות המסתכמות באלפי ,ולעיתים עשרות אלפי ש”ח (במיוחד אם רוצים לקבל תמונת

17

מצב חלקית של דיווחי כלל המפלגות המיוצגות בכנסת או מקבץ של כמה עשרות
עמותות) .על פי החוק חייבות המפלגות להעמיד גם הן מידע לרשות ציבור .מי שניסה
להשיג מידע מן המפלגות יודע כי משימה זו אינה קלה כלל ועיקר ,ולעיתים בלתי אפשרית.
למצב זה אין הצדקה .המידע אודות פעילותן הכספית של המפלגות הוא מידע ציבורי
העשוי להיות בעל השפעה ניכרת על העדפות הבוחרים .יש בגילוי המידע גם ערך חינוכי:
מי שמבקש את אמון הציבור לניהול ענייני המדינה רצוי שיוכיח קבל עם ועדה ,שהוא
מסוגל לנהל מערכת קטנה יותר של חשבונות המפלגה.
.37

בתחילת המאה העשרים ואחת ,ניתן להציג חומר בעניין זה המצוי בידי רשויות המדינה,
קרי הכנסת ,רשם המפלגות ,רשם העמותות והמפלגות עצמן ,ברשת האינטרנט ,אפילו ללא
דרישה לתשלום אגרה .המידע הוא כאמור מידע ציבורי והוא חייב להיות גלוי לציבור .אכן,
חשיפת מסמכי המפלגה לידיעת הציבור אפשר שתפגע לכאורה בפרטיותו של התורם,
המבקש במקרים רבים שלא לתת פומבי לזיקתו הפוליטית או לשיעור תרומתו ,אולם מול
פגיעה אפשרית זו עומדת זכותו של הציבור לדעת את העובדות האמיתיות ולהתרשם
מתקינותם של הליכי הבחירות .על כן ,חרף הפגיעה האפשרית במקרה זה או אחר בזכות
לפרטיות ,עדיין גובר היתרון הצומח לציבור משקיפות המידע וכיבוד שלטון החוק.

.38

המלצתנו היא ,איפוא ,כי יש לפרסם ,דרך קבע ,את מאזני המפלגות השנתיים ,דיווח אודות
רכוש המפלגות ופרטי התרומות והתורמים ,להוציא תרומות מצטברות מאותו אדם ובני
ביתו הסמוכים על שולחנו שהינן פחות מ  1,222 -ש"ח (דיווח לציבור על תרומות מעל
 1,222ש" ח הוא האיזון ההולם בין השקיפות הנדרשת לבין הצורך לשמור על פרטיותם של
תורמים בסכומים קטנים שאין בתרומתם משום חשש להשפעה על נבחרים).
את חשבונות מערכות הבחירות יש לפרסם ברשת האינטרנט ובכל דרך אחרת שתיראה
לגוף האחראי על בקרת הבחירות.

.39

בכל הנוגע לחשבונות הקשורים במערכת הבחירות ,ממליצה הועדה כי במשך מאה ועשרים
הימים הקודמים ליום הבחירות ,תדווח לציבור קבלתה של כל תרומה מעל  1,222ש"ח ,תוך
 41שעות מעת קבלתה .מאזנים ודו" חות כספיים עדכניים ידווחו לציבור שבעה ימים לפני
יום הבחירות וזאת בנוסף לדיווח השנתי הנדרש באופן שוטף.

.40

המפלגות יחויבו להעמיד את החומר המדווח לעיון הציבור ,וכן יהיה עליהן לפרסם את
החומר אחת לשנה בפרסום פומבי (מומלץ באתר האינטרנט של המפלגה ,אך יתכן גם
בדפוס) קרוב ככל האפשר למועד קבלת או מסירת ההתחייבויות או התרומות ,ובכלל
יידרשו דיווחים עתיים ,דרך כלל ,ודיווחים עדכניים  -במיוחד לעת בחירות .ככל שמדובר
בדיווח למבקר המדינה ,ברור לחלוטין כי הדיווח חייב להיות מלא ושקיפות הספרים חייבת
להיות ללא סייג ,לרבות לגבי תרומות הנמוכות מ  1,222 -ש"ח.

.41

שקיפות כוללת ונרחבת כאמור לעיל תאפשר פיקוח ובקרה יעילים ועדכניים על-ידי הגוף
המבקר ,ענין עליו נעמוד בהמשך.
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המימון ממלכתי  -שיעורו והכללים להענקתו

.42

חוק מימון מפלגות ,תשל"ג  ,1973 -קובע את הכללים להענקת מימון למפלגות ואת המנגנון
לקביעתו וכללים נוספים למצבים מיוחדים העשויים להתהוות.
ס'  3לחוק קובע לאמור:
".3
(א) המימון של הוצאות הבחירות של סיעה חדשה כמשמעותה בסעיף
 ,61יהיה לפי יחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה בבחירות
לכנסת ,בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת.
(ב)

המימון של הוצאות הבחירות של סיעה יהיה לפי מספר יחידות
מימון שנתקבל ממספר המנדטים שבהם זכתה הסיעה בכנסת
היוצאת בתוספת מספר המנדטים שבהם זכתה הסיעה בכנסת
הנכנסת מחולק בשתיים ,בתוספת סכום השווה ליחידת מימון
אחת.

(ג]

המימון החודשי של ההוצאות השוטפות לסיעה יהיה בסכום של
 5%מיחידת מימון אחת לכל מנדט שבו זכתה הסיעה בבחירות
לכנסת ,בתוספת סכום של  5%מיחידת מימון אחת".

.43

אמור מעתה כי על פי החוק מבחינים לעניין החישוב בשלושה מצבים )1( :קביעת שיעור
המימון של הוצאות הבחירות של סיעה חדשה  -מימון המחושב על פי יחידת מימון אחת
לכל מנדט שבו זכתה בבחירות לכנסת ,אך בנוסף לכך ,תוספת של יחידת מימון אחת לכל
סיעה; ( )0דרך החישוב של מימון הוצאות הבחירות של סיעה ותיקה על פי מספר המנדטים
הכולל של הסיעה ( ממוצע בין מספר המנדטים להם זכתה המפלגה בבחירות הקודמות לבין
מספר המנדטים בהם זכתה בבחירות הנוכחיות); ( )3מימון חודשי הניתן לסיעה להוצאות
שוטפות.
"סיעה"  -לעניין זה היא כמוגדר בסעיף  1של החוק.

.44

את שיעורה של יחידת המימון קובעת ועדה ציבורית ,בראשות שופט ,שמינה נשיא בית
המשפט העליון .שיעורה של יחידת מימון היה ,בעת הבחירות האחרונות ,בשנת  ,1999כ -
 1,322,222ש"ח .הניסיון שהצטבר במרוצת השנים האחרונות משיטת מימון זו ,מלמד כי
בעקרון שיטה זו טובה ורצויה אולם יש צורך במספר שינויים.

א.

הזכות לקבלת היחידה הבסיסית ומימון למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה

.45

בשנת  ,1994תוקן סעיף  3לחוק המימון ,כך שלצד יחידת המימון הניתנת לסיעה על פי
מספר חבריה תינתן לה יחידת מימון בסיסית נוספת .מטרת התיקון היתה לאפשר לכל
מפלגה כיסוי הוצאות בסיסיות ,בשל הצורך לקיים פעילות מינהלית המצריכה משרד,
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טלפונים ,ציוד בסיסי והעסקת עובדים .מאחר שהוצאות בסיסיות אלה זהות בעיקרן בכל
מפלגה וכדי לקיים ,מבחינה זו ,שוויון ראוי בין המפלגות השונות העומדות באותו נטל,
נקבעה אותה יחידת מימון בסיסית כתוספת לכל סיעה וסיעה.
.46

הסדר זה ,משהופעל ,יצר מציאות מוזרה ובלתי מתקבלת על הדעת המחייבת הערכה
מחודשת של ההוראה ושינויה .בהסדר הנוכחי ,כפי שהוא מופעל ,ניתנת לכל מפלגה ,גם
אם היא רסיס של סיעה ,יחידת מימון בסיסית ( בניגוד לחלוקת כספי מימון הבחירות שם
מקבלת כל סיעה ש נבחרה לכנסת יחידת מימון בסיסית אחת) .תוצאת הסדר זה היא
שלכנסת החמש עשרה נכנסו חמש עשרה סיעות ומחולקות בה  06יחידות בסיסיות (סה"כ
 102חברי כנסת  06 +מפלגות =  146יחידות מימון).

.47

ההסדר הנוכחי מעודד ,איפוא ,פילוגים ופיצולים ואף שיוכים מלאכותיים לכאורה ,שכל
תכליתם הוא זכיה ביחידות מימון בסיסיות נוספות .עד כמה מצב דברים זה מעוות את
הכוונה הרצויה והאמיתית שבקביעת הסדר זה ,ניתן להסיק מן הדוגמה הבאה :סיעת רע"ם
עם חמישה חברי כנסת ,המייצגים שלוש מפלגות ,מקבלת שמונה יחידות מימון ,בעוד
שסיעת שינוי עם ששה חברי כנסת מקבלת שבע יחידות מימון (אחת בסיסית  +ששה
חברי כנסת).
סבורים אנו ,איפוא ,כי יש למנוע ניצול לא ראוי של הוראת החוק .לפיכך ,אנו ממליצים כי
מספר היחידות הבסיסיות יהיה אך ורק כמספר הסיעות שנבחרו לכנסת ולא כמספר
המפלגות המרכיבות את הסיעות.

.48

על פי סעיף (0א )1לחוק מימון מפלגות ,זכאיות מפלגות שצברו אחוז אחד מכלל הקולות
הכשרים ,למימון ציבורי בהיקף של יחידת מימון אחת אף אם לא עברו את אחוז החסימה.
בבחירות לכנסת החמש עשרה קבלו מימון כזה ארבע מפלגות שלא עברו את אחוז
החסימה ("כוח לגמלאים" ,עלה ירוק"" ,פנינה רוזנבלום" ו"הירוקים").

.49

הועדה סבורה כי יש לשנות הסדר זה ולהעניק מימון רק למפלגות שעברו את אחוז
החסימה .בישראל נהוגה שיטת בחירות יחסית מאד .אחוז החסימה המקנה למפלגה זכות
ייצוג בבית הנבחרים הוא הנמוך בעולם .כתוצאה מכך גם רשימות הזוכות בתמיכה ציבורית
נמוכה יחסית ,יכולות לזכות במנדט .אמנם ,אחת ממטרות המימון הציבורי היא להעניק
הזדמנות נאותה לקבוצות שונות באוכלוסייה להתמודד בבחירות .עם זאת ,אין לעודד
פיצול יתר .אנו סבורים כי מניעת מימון ממפלגות שלא זכו למספר קולות המקנה להם
מנדט ,לא יפגע בעקרונות הדמוקרטיה הבסיסיים ,שכן אחוז החסימה נועד לסמן את מידת
התמיכה המינימלית המזכה במנדט .בהמלצתנו זו אין כמובן כדי למנוע ממפלגות חדשות,
שסיכוייהן בקלפי ,לכאורה ,אינם גדולים ,לגייס תרומות ולהתמודד בכוחות עצמן על קולו
של הבוחר.

.50

אם יועל ה אחוז החסימה בצורה משמעותית לעומת המקובל היום ראוי יהיה לשקול שנית
המלצה זו.
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ב.

פילוגים ופיצולים

.51

במרוצת שנות ה -12היתה ההתמודדות בעת בחירות בעיקר בין שתי המפלגות הגדולות
שהיו צמודות זו לזו .על המפלגה שזכתה במספר המנדטים הגדול יותר הוטלה בדרך כלל
הזכות לנסות ולהרכיב ממשלה .הניסיון לימד כי כדי להגיע לגיבוש רוב בכנסת ,השתדלה
מפלגה זו או אחרת לחזק את כוחה בהשגת תמיכתם של חברי כנסת שנבחרו מטעם סיעות
אחרות בתמורה להעדפות והטבות שתנתנה להם .כדי למנוע תופעה נפסדת זו של
"רכישת" קולם של חברי-כנסת ,תוקנו חוקי הבחירות מתוך כוונה לשלול את האפשרות
"לסחור" בכוח ההצבעה של חברי-הכנסת .החוקים המתקנים מאבחנים בין התפלגות סיעה
המקנה לחברי-הכנסת העוזבים את סיעתם מעמד של סיעה חדשה ,לבין פרישה מסיעה
במובן זה שחברי-הכנסת העוזבים את מפלגתם מנועים מלקחת חלק במערך השלטוני או
לקבל תגמול כתמורה להצבעתם .בין היתר מנועים הם מלקבל מימון מפלגות.
סעיף  05לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (להלן חוק הבחירות) קובע כדלהלן:
(ב)6

רואים התפלגות של סיעה לענין סעיף 1א לחוק-יסוד:
הכנסת ,אם נתקיים אחד מהתנאים הבאים:

()6

ההתפלגות היא של קבוצה של לפחות שלושה חברי
הכנסת ,שהם לפחות שליש ממספר חברי הסיעה; אך
בסיעה שמספר חבריה ששה או פחות ,תהא זו
התפלגות אם הקבוצה מונה שני חברי כנסת או יותר;

(6א) ההתפלגות היא של יותר מחבר כנסת אחד ,ובלבד
שנעשתה בתוך  09הימים שלפני יום הבחירות;
()2

ההתפלגות היא של סיעה שהיא צירוף של סיעות או
חטיבות של הכנסת הקודמת או צירוף של מפלגות או
ארגונים מחוץ לכנסת ,או של סיעה או חטיבה כאמור
עם מפלגה או ארגון כאמור ,וההתפלגות היא על-פי
ההשתייכות לאותם סיעות ,חטיבות ,מפלגות או ארגונים,
והיא הגישה ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת
הגשת רשימת המועמדים שלה ,נוסח של הסכם בדבר
צירוף של סיעות ,חטיבות ,מפלגות או ארגונים כאמור,
בציון ההשתייכות של המועמדים.

(ב )2נמסרה לועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעה או חלק
ממנה על התפלגות כאמור בסעיף קטן (ב ,)6או על
מיזוג של סיעות במסגרת סיעתית חדשה ,תאשר ועדת
הכנסת את השינוי".
ואילו סעיף  13לחוק מימון מפלגות קובע כדלהלן:
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.63

(א) התפלגה סיעה בכנסת או התמזגו סיעות בכנסת

על-פי האמור בסעיף (25ב )6ו(-ב )2לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ"ט -6010יחושב מימון ההוצאות
השוטפות של החלקים שהתפלגו בהתאם למספר החברים
החדש ,החל בחודש שלאחר שועדת הכנסת אישרה את השינוי.
(ב) בכל מקרה אחר לא יהיו חברי הכנסת שפרשו מסיעה
זכאים למימון הוצאות שוטפות ,ומימון ההוצאות של הסיעה
שממנה פרשו לא ישתנה.
.52

ההוראה שבסעיף (05ב1()1א) לחוק הבחירות היא תוספת מתקנת לחוק והיא נחקקה ערב
מערכת הבחירות לכנסת ה  ,14 -בשנת  .1996באותה עת פרשו שני חברי-כנסת ממפלגת
האופוזיציה הראשית והקימו סיעה עצמאית .אלמלא תוקן החוק ,הייתה הסיעה החדשה
זכאית רק למקדמת מימון אחת לפי הכלל הקבוע בסעיף  )3(16לחוק מימון מפלגות (כפי
שיובהר בהמשך) .על מנת להקל על פרישתם של השניים (דבר שנתפס כפוגע ברשימה
ממנה פרשו) תוקן החוק בחפזה .בסופו של דבר חזרו השניים והתמודדו ברשימה משותפת
אחת עם מפלגתם המקורית ,אך החוק המתקן (סעיף (05ב1()1א)) המעניק לפורשים ייצוג
על פי גודל הסיעה הפורשת בניגוד לכלל הנקוב בסעיף (05ב )1()1נותר בעינו .הוראת חוק
נוספת המשפיעה על שיקולי חברי הכנסת ערב הבחירות היא הוראת סעיף  )3(16לחוק
מימון המפלגות:
"( ]3רשימת מועמדים המוגשת על ידי מפלגה שאינה מיוצגת
על ידי סיעה בכנסת היוצאת ,והעומד בראשה ובא כוחה הוא
חבר הכנסת היוצאת שאינו חבר סיעה בה ,רשאית לקבל
מקדמה למימון הוצאות הבחירות של הרשימה ,על פי סעיפים
(4א)ו(-א ,)6בסכום המגיע לסיעה בעלת חבר אחד ,לאחר
שמסרה ליושב ראש הכנסת אישור של יושב ראש ועדת
הבחירות המרכזית שהגישה רשימת מועמדים לכנסת הבאה
ונתמלאו לגביה התנאים האמורים בסעיף (1א)"

.53

התוצאה המצטברת של סעיף (05ב1()1א) לחוק הבחירות וסעיף  )3(16לחוק מימון המפלגות,
היא שכל חבר כנסת נושא עמו זכות לקבלת מקדמת מימון (כ -122,222ש"ח בבחירות
ב )-1999ואת הזכות לקבל עבור הרשימה עמה הוא נמנה ,שלוש דקות של זמן שידור
בטלוויזיה ושש דקות בשידורי הרדיו.

.54

מצב דברים זה ,המעוגן לכאורה בחוק ,מעודד פיצולים ופרישות ערב בחירות .חברי כנסת
שאינם נבחרים למקום בטוח ברשימת מפלגתם לכנסת נושאים עימם "נדוניה" רבת ערך
למפלגות אחרות ,במיוחד מפלגות שאינן מיוצגות בכנסת היוצאת .הסיכון הכספי
בהתמודדותן של רשימות חדשות קטן באופן משמעותי עם הצטרפותם של חברי כנסת
לרשימה .במקרה של כשלון בבחירות אין חייבת רשימה שניהלה את ספריה כנדרש להחזיר
את סכום המקדמה .בבחירות לכנסת החמש עשרה התמודדו קרוב לחמישית מחברי הכנסת
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היוצאת ברשימות שונות מהרשימות אותן ייצגו בכנסת הארבע עשרה .במקרה אחד אף
החליף חבר כנסת ארבע רשימות במהלך ששת החודשים שקדמו לבחירות.
.55

אנו סבורים כי אין לאפשר ניצול לרעה של מימון המפלגות בדרך זו ויש למונעו בתיקון
החוק .אמנם כן ,אין להטיל סייגים על רצונם של חברי כנסת יוצאת להתמודד ברשימות
חדשות ,אך באותה מידה אין כל טעם ראוי שיצדיק הסדרים בחוק המעודדים תופעות
שעל-פניהן מאפשרות לרכול בכספי המימון וזמני השידור בתקשורת האלקטרונית.
אנו ממליצים אפוא כי

סעיפים (05ב1()1א) לחוק הבחירות וסעיף  )3(16לחוק מימון

מפלגות יבוטלו.

ג.

חישוב מימון הבחירות של מפלגה המורכבת מחברי כנסת או סיעות שהשתייכו ,בכנסת
היוצאת לסיעות אחרות

.56

כאמור ,ס' (3ב) של חוק מימון המפלגות שצוטט לעיל קובע את דרך החישוב של מימון
הוצאות הבחירות של סיעה ,אשר התקיימה בכנסת היוצאת והתמודדה בבחירות לכנסת
הנכנסת .ההסדר הנ"ל שנקבע על-פי תיקון החוק בשנת  ,1994נועד להקטין את עוצמתם
של הזעזועים האלקטורליים ,על ידי איזון התנודות הנובעות משינוי בייצוג האלקטורלי.
בעבר נטו מפלגות להציג תחזיות אופטימיות וליטול "סיכונים מחושבים" ,לפיהם ,הוצאה
גדולה תביא להצלחה בבחירות ובכך יובטח מימון גדול יותר בכנסת הבאה ,והגדלת המימון
הממלכתי תבטיח את כיסוי החובות שנוצרו במערכת הבחירות .מרבית התחזיות
האופטימיות לא עמדו במבחן הקלפי ו"הסיכונים המחושבים" תרמו תרומה ניכרת להגדלת
חובות המפלגות.

.57

לאחר התיקון האמור (ס' (3ב)) ,יודעת מפלגה ,בבואה לתכנן תקציב בחירות ,כי התנודה
בשיעור מימון הבחירות לו תזכה תהיה (בהקצאת יחידות מימון) מחצית מהעליה או
מהירידה האלקטורלית .נוסחה כזו מאפשרת תכנון סביר של התקציב והיא משמשת
מחסום מה מפני נטילת סיכונים כספיים גדולים .גם אם בידי המפלגה סקרים המראים
עלייה אלקטוראלית תלולה והמפלגה תחליט להגדיל מאד את תקציב הבחירות ,לא תביא
העלייה המקווה לכיסוי הוצאות חריגות .באופן דומה ,ירידה אלקטורלית לא תביא לקריסת
מערכות ולקריסת התשתית המפלגתית כיוון שהמפלגה תקבל החזר בחירות השווה
לממוצע בין מספר המנדטים בו זכתה המפלגה בבחירות האחרונות לבין מספר המנדטים
בו זכתה המפלגה בבחירות לכנסת היוצאת ,בתוספת יחידת מימון.

.58

שיטה זו זכתה לתמיכה של מרבית העדים שהופיעו לפנינו .הבעיה בנוסחה הקיימת ,שאין
היא נותנת מענה ברור למצב בו חברי-כנסת וסיעות מקימים מפלגות וסיעות חדשות.
במקרה כזה נשאלת השאלה ,האם יש לראות את היישות החדשה כסיעה חדשה או כסיעה
שבאה במקום סיעה קודמת .ניסיון הבחירות לכנסת החמש-עשרה הראה שמפלגות ביקשו,
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רק לאחר היוודע תוצאות הבחירות ,להחיל עליהן את הכלל שיתגמל אותן בדיעבד בצורה
נדיבה יותר.
.59

המציאות העולה מכל האמור לעיל היא ,כי נוסח החוק מאפשר פרשנויות שונות (הסוגיה
נדונה לאחרונה בפסק הדין בבג"ץ :בג"ץ  5493299סיעת האיחוד הלאומי נ' יו"ר הכנסת
ואח' ,שניתן ביום  .)01.1.22כדי למנוע אי בהירות לעתיד ,רואים אנו צורך להמליץ על
ניסוח מחודש של החוק שיקבע כללים חד משמעיים בסוגיה זו.

.60

דעת רוב חברי הועדה (היו"ר ,עו"ד ברמן ,פרופ' גל-נור ,פרופ' ישי) בעניין זה היא כי בנושא
זה יש לקבוע עמדה עקרונית חד-משמעית והיא כי כל הצירופים שנוצרו בכנסת הנבחרת,
דינם כיצירת מסגרת סיעתית חדשה על כל המשתמע מכך והעובדה שבסיעה החדשה
משולבים חברי-כנסת ותיקים ,אינה מעלה ואינה מורידה ולא מקנה לסיעה החדשה מעמד
של ותיקה .עמדה זו מאמצת את עמדת היועץ המשפטי לכנסת ועמדת המדינה כפי
שהובעה בבג"ץ הנזכר ,עמדה שאושרה גם בפסק הדין .עמדה זו גורסת כי הסיעה שזכאית
ליהנות מממ וצע המנדטים היא הסיעה המקורית שזכתה במנדטים בתחילת כהונת הכנסת
וזכתה לאמון הבוחר ולקולות הציבור.

.61

דעת יחיד (של ד"ר הופנונג) היא כי יש להעמיד בפני מפלגה ,הכוללת בתוכה סיעות או
חברי-כנסת ,שכיהנו בכנסת היוצאת מטעם סיעה אחרת ,אפשרות בחירה.
דעת היחיד מתייחסת רק למצב בו רשימה חדשה שחבריה נמנו על מפלגה שנבחרה לכנסת
היוצאת (המפלגה המקורית) מתמודדים במסגרת רשימה חדשה ,והרשימה החדשה אינה
מבקשת ליהנות מהגנה הניתנת למפלגה המקורית המתמודדת גם היא בבחירות לכנסת
החדשה .הווה אומר ,לצורך חישוב מספר יחידות המימון המשויכות לסיעות הכנסת
היוצאת ערב הבחירות ,לא יהיו לעולם יותר ממאה ועשרים יחידות (יכולות להיות פחות
יחידות ,אם מפלגה חדלה להתקיים ,ואף סיעה לא באה בנעליה) .סיעה מתפלגת תהיה
זכאית ,במהלך כהונת הכנסת ,לקבלת מימון שוטף בתנאים שיפורטו בהמשך הדין וחשבון,
ואף תהיה זכאית לקבלת מקדמות מימון ,אך לא תהיה זכאית להגנה הניתנת מכוח סעיף
(3ב) .אולם אם מתקיים איחוד בו מפלגה קיימת מצטרפת למערך המקים רשימה חדשה
(כדוגמת הצטרפות "מולדת" לרשימת "האיחוד הלאומי" בבחירות לכנסת החמש עשרה) או
אם המפלגה שנבחרה לכנסת היוצאת לא מתמודדת בבחירות החדשות ,דעתנו היא כי
במקרה זה יש להעמיד בפני מפלגה הכוללת בתוכה סיעות שהשתייכו בכנסת היוצאת
לסיעה אחרת ,את האפשרות לבחור ,בעת הגשת רשימת המועמדים של המפלגה ,באחת
משתי האופציות הבאות:
(א)

מפלגות הבאות במקום סיעות קיימות תודענה בעת הגשת הרשימות לועדת
הבחירות ,אם הן בוחרות שיחול עליהן הכלל החל על מפלגות חדשות או אם הן
רואות עצמן כבאות במקום מפלגות ותיקות (בכפוף לכך שהן מוכרות כסיעות בכנסת
והמפלגות הותיקות אינן מתמודדות ואינן מתנגדות ,או לחילופין ,מנועות מלהתנגד
לבקשה);
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(ב)

אם המפלגות המתמודדות מבקשות להירשם כמפלגות חדשות ,הן לא תוכלנה לטעון
לאחר פרסום תוצאות הבחירות לזכאות לחישוב המימון בתנאים של סיעות ותיקות.
היה ותבקשנה להירשם כמפלגות ותיקות ,יהיה דינן לעניין חישוב יחידות המימון
כדין סיעות ותיקות ( דהיינו מבוסס על מספר חברי הכנסת שמנתה הסיעה ביום
הגשת הרשימות).

הגיונה של ההצעה הוא בכך שהחיים הפוליטיים הם דינמיים וכי מפלגות הן מסגרות
הלובשות צורה ופושטות צורה מדי מערכת בחירות .מערכת המימון צריכה להבטיח
התמודדות הוגנת ותנאי תחרות ידועים מראש ושוויוניים ככל האפשר .לא רצוי שכללי
המימון ישפיעו באופן מובהק על השיקולים האלקטורליים של המפלגות .יש חשש
שההסדר המוצע בדעת הרוב ישפיע באופן ברור על שיקולי מפלגות בבדקן אפשרות של
הליכה משותפת .זאת מחשש שהליכה תחת שם חדש תשמוט את רשת הביטחון המצוייה
בסעיף (3ב) .איחוד מפלגות עשוי גם להימנע בשל שיקול הפוך מזה הנזכר לעיל .אחת
השותפות לאיחוד עלולה לחשוש כי הנדוניה שנושאת הכלה (מפלגה ותיקה) היא נטל
מכביד ,במובן שאין היא מאפשרת לקבל את מלוא המימון המגיע בשל הייצוג האלקטורלי
(שהרי אם נרשמת עליה אלקטורלית ,תקבל המפלגה המאוחדת מימון שהוא ממוצע בין
ההישג האלקטורלי בכנסת היוצאת לבין הכנסת הנכנסת).
מפלגה אשר תבחר להתייצב בבחירות תחת שם חדש ,לא תיטול בקלות את הסיכון הכרוך
בהחלפת "מותג" קיים .כיוון שבנטילת שם חדש ,לפני הבחירות ,מסתכנת המפלגה פעמיים:
(א) בעצם הצגת שם חדש מנתקת עצמה המפלגה מזהותה הקודמת ועליה להשקיע
מאמץ ביצירת מודעות לשם החדש בקרב ציבור הבוחרים  -לרבות בוחריה הקבועים -
ולשכנעם להצביע עבור הרשימה החדשה:
(ב) מפלגה ותיקה שתבחר להתמודד כרשימה חדשה ,מוותרת בעצם בחירתה זו על רשת
הביטחון שמעניק לה סעיף (3ב) .אם יפחת מספר המנדטים בכנסת הנכנסת ממספר
המנדטים שקיבלה המפלגה בכנסת היוצאת ,יפחת המימון שתקבל הרשימה במספר יחידות
מימון המקביל לירידה במספר המנדטים לכנסת הנכנסת.
בקצרה ,על פי דעת היחיד ,ניתן לשער כי אם תאומץ דעת זו תמצאנה מפלגות שתוכלנה
ליהנות מההסדר המוצע ,אך ככלל אפשר גם להניח כי מספר המפלגות שתמצאנה כי
ההסדר המוצע מיטיב עמן לעומת המפלגות שבחירתן תתברר כשגוייה לאחר מעשה ,יקזזו
אלה את אלה ,ובסופו של דבר לא תצא הקופה הציבורית נפסדת .אם שתי הדרכים (דעת
הרוב ודעת המיעוט) נותנות (מבחינת ההוצאה הציבורית) תוצאה דומה ,עדיף לבחור
בעמדה המותירה את חירות ההחלטה בידי המפלגות עצמן.
.62

הפתרון שמציגה עמדת המיעוט מעביר את הכדור לרשימות עצמן לפני הבחירות ,בעוד
שעמדת הרוב גורסת כי מדובר בעניין עקרוני שאינו צריך להיות נתון לבחירת סיעה
כלשהי.
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ד.

אחריות לחובות המפלגה במקרה של התפלגות או פרישה

.63

חברי כנסת הפורשים ממפלגתם זוכים בדרך כלל למעמד של סיעה ,אף כאשר אין הם
עומדים בתנאים המקנים זכות להכרה כזו .לעומת זאת ,אין ,בדרך כלל ,לפורשים או לחלק
המתפלג (בפרט כאשר הפילוג או הפרישה אינם בהסכמה) אחריות לחובות המפלגה .תופעה
זו אינה נסבלת ,ועד כמה אינה צודקת ניתן ללמוד מהמקרה האקטואלי הבא :סיעת ישראל
בעלייה זכתה בבחירות האחרונות (לכנסת ה  )15 -בשישה חברי-כנסת .זמן קצר לאחר
הבחירות התפלגו שני חברי כנסת מן הסיעה וזכו למעמד של סיעה חדשה .כפועל יוצא
מכך ,הם זכאים למימון נפרד על חשבונה של הסיעה שהתמודדה בבחירות .מפלגת ישראל
בעליה ,שהיתה זכאית על-פי תוצאות הבחירות למימון שוטף עבור שישה חברי-כנסת
נותרה עם מימון שוטף לארבעה חברי-כנסת ,כשהם נושאים בכל חובות המפלגה ,ואילו
השניים שפרשו רואים עצמם משוחררים מכל מחויבות לשאת בחובות אלה.

.64

במצב דברים זה ,נמצאות המפלגה והסיעה המקורית נפגעות ללא כל הצדקה שהיא .יתרה
מזאת ,השלמה עם התופעה הזו תתפס כמעודדת פילוג ופיצול שלא מטעמים אידיאולוגיים
דווקא.
לפיכך ,נראה לנו כי חברי-כנסת הפורשים והמתפלגים מתוך מפלגתם המקורית ,ייצטרכו אף
הם לשאת בחלקם היחסי בחובות המפלגה שפעלה לבחירתם.
עומדת להם רק אחת מתוך שתי ברירות )1( :לזכות במימון שוטף ומימון הוצאות בחירות
כסיעה חדשה ,אך זאת רק לאחר שחלקם היחסי בחובות המפלגה סולק; ( )0לוותר כליל על
המימון הממלכתי.

.65

המלצתנו הינה ,אפוא ,כי חברי כנסת הפורשים או מתפלגים מסיעה ופונים לקבל מימון
מפלגות על פי חלקם היחסי בכנסת ,יישאו בחלקם היחסי במלוא חובות המפלגה ,לרבות
החוב המצטבר של הסיעה ממערכות בחירות קודמות .הם לא יקבלו מימון כל עוד לא סולק
החוב בשיעור חלקם היחסי .הברירה בידי חברי-הכנסת הפורשים או המתפלגים ,תהיה
לקבל מימון ואחריות יחסית לחובות המפלגה אותה עזבו או לוותר על קבלת מימון על פי
החוק ובמקרה כזה ,לא תהיה עליהם חובה להשתתף בכיסוי חובות הסיעה המקורית.

ה.

המימון השוטף

.63

המפלגות בישראל מקבלות (נכון לינואר  )0222מימון קבוע לפעילותן השוטפת .מימון זה
ניתן במהלך כהונת הכנסת ושיעורו מגיע ל 67,642 -ש"ח מדי חודש עבור כל חבר כנסת
הנמנה עם הסיעה .כן זכאית כל מפלגה לתשלום של יחידה בסיסית בשיעור של 67,642
ש"ח מדי חודש ללא קשר לגודלה או ל  111,612 -ש"ח מדי שנה ( 62%מן היחידה
הבסיסית).
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מטרת המימון השוטף היא לאפשר למפלגות לקיים פעילות סדירה בתקופה שבין מערכות
בחירות .במהלך דיוני הועדה התברר לנו מהעדויות כי המימון השוטף אינו משמש כמעט
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לייעודו המקורי ,וכי המפלגות משתמשות בכספי המימון השוטף כבטוחה לקבלת הלוואות
בתקופת הבחירות ,ולמעשה משעבדות את המימון השוטף להבטחת כספים שנתקבלו על-
ידן והוצאו במערכת הבחירות .ככל שמצב דברים זה יוסיף להתקיים ,אין כל טעם בהענקת
מימון שוטף למפלגה שהרי ,כאמור אין הוא עולה בקנה אחד עם תכלית ההוראה שבחוק.
קיימות מפלגות שהיקף חובותיהם דומה או אף עולה על שיעור המימון השוטף המגיע להן
במהלך קדנציה מלאה של ארבע שנים .עד כמה אין המצב תקין ניתן ללמוד מן הנתונים
הבאים:

גירעון

מימון שוטף

מימון שוטף

יחידות

מושבים

()31.5.1999

לקדנציה מלאה (41

לשנה (10

מימון

בכנסת

חודשים)

חודשים)

 94,154,112ש"ח

 03,531,702ש"ח

**103,459,192

*09

06

ש"ח

מפלגה

ישראל
אחת

01,406,927

***  00,707,242ש"ח

 5,612,172ש"ח

7

6

ש"ח

מפלגת
המרכז

 05,307,192ש"ח

 19,412,302ש"ח

 4,172,212ש"ח

6

5

המפד"ל

מקור :מבקר המדינה ,דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות לתקופת הבחירות לכנסת החמש
עשרה ,ירושלים ,התש"ס.0222 -

* יחידה בסיסית לכל אחת מהמפלגות המרכיבות את הרשימה :העבודה ,גשר ,מימד.
** גירעון זה אינו כולל את הקנסות שהוטלו על המפלגה בידי מבקר המדינה על מימון המפלגות לכנסת החמש
עשרה .יש להוסיף את הקנסות בסך  31מיליון ש"ח לתחשיבי הגירעון.
*** גירעון זה אינו כולל את קנס שהוטל על המפלגה בידי מבקר המדינה על מימון המפלגות לכנסת החמש
עשרה ,בגין חריגה מתקרת ההוצאות המותרת .את הקנס בסך  7.5מיליון ש"ח יש להוסיף לתחשיבי
הגירעון.
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הסברה שהמימון השוטף יכול לשמש בטוחה לקבלת הלוואות כמקור משמעותי למימון
מערכת הבחירות ,מעודדת וממריצה ,בלהט הבחירות ,הזדקקות להלוואות מפליגות מן
הבנקים .רק מאוחר יותר ,כאשר יש לכסות את החובות שהתהוו בשל אותן הלוואות,
ניצבת המפלגה בפני שוקת שבורה ואין היא יכולה ליהנות מכספי המימון השוטף .תופעה
זו יכולה למוטט מפלגות ומכל מקום לשתק את פעילותן לאורך זמן.

.67

מטרת חוק מימון מפלגות היתה לאפשר לחזק את התהליכים הדמוקרטים ,בין השאר ,על
ידי מתן מימון לפעילות שוטפת בקרב הציבור .כדי למנוע שיעבוד כל כספי המפלגה
למערכת הבחירות וכדי להבטיח הקצאת מימון לפעילות שוטפת נחקקה הוראת סעיף 15
לחוק מימון מפלגות לפיה הסכומים המ גיעים לסיעה לפי חוק זה אינם ניתנים לשעבוד או
לעיקול.
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במציאות הקיימת במערכת הפוליטית משעבדות למעשה מרבית המפלגות את כספי
המימון השוטף לבנקים לצורך מימון מערכות הבחירות .היות וההוראה הקיימת לא כובדה,
מוצע כי המחוקק ישקול דרכים להבטחת הוראת החוק הקיימת בדבר איסור שיעבוד כספי
המימון השוטף אף לא לבנקים ,לרבות הטלת סנקציה משמעותית על הפרתה.
מימון מערכת הבחירות לראשות הממשלה

.68

בשנת  ,1990נחקק חוק יסוד :הממשלה במתכונתו החדשה ,אשר לפיו ראש הממשלה נבחר
ישירות על-ידי העם בו זמנית עם הבחירות לכנסת .תנאי להצגת מועמדות לראשות
הממשלה הוא שהמועמד עומד בראש רשימה המתמודדת בבחירות לכנסת .שיטת בחירות
זו ,מכוח החוק האמור ,הופעלה לראשונה בבחירות לכנסת ולראשות הממשלה בשנת 1996
ולאחר מכן בבחירות שהתקיימו בשנת .1999
לכאורה ,התמודדות כפולה באותו תהליך בחירות ,הן לבחירתו של ראש הממשלה והן
לבחירתם של מועמדי סיעתו של ראש הממשלה לכנסת ,כרוכה בהוצאה כספית גדולה מזו
שהייתה נדרשת כאשר הבחירות היו לכנסת בלבד .הניסיון שהצטבר בשתי מערכות
הבחירות האחרונות ,כאשר השיטה החדשה הופעלה הלכה למעשה מעורר את הסוגיה של
מימון מערכת בחירות של מפלגה ה"מריצה" גם מועמד לראשות הממשלה .לאחר הנהגת
השיטה החדשה נדונו תיקונים לחוק מימון מפלגות (תיקון מס'  ,)16תשנ"ד  1994 -והוחלט
שלא לממן באופן נוסף מפלגה המריצה מועמד לראשות הממשלה ,אלא במקרה שנדרש
סיבוב בחירות שני בין שני המועמדים שזכו במירב הקולות .בסיבוב השני ההתמודדות היא
אך ורק על ראשות הממשלה ,אולם היא עדיין כרוכה בהוצאה כספית נוספת .על כן קבע
התיקון ששני המתמודדים בסיבוב השני יקבלו לכיסוי הוצאותיהם שמונה יחידות מימון כל
אחד (המסתכמות באחד עשר מיליון ש"ח בקירוב ,בערכים דהיום).
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תיקון זה אינו מסדיר מצב של בחירות מיוחדות לראש הממשלה .לפי חוק יסוד :הממשלה,
תתקיימנה בחירות מיוחדות לראש ממשלה בלבד (כשהכנסת הנבחרת מוסיפה לכהן)
כאשר ,למשל ,ראש הממשלה נפטר או התפטר או שראש הממשלה הודח מכהונתו ברוב
הדרוש בידי הכנסת .במקרה זה ההתמודדות היא בין מספר מועמדים שהם חברי כנסת,
נציגי סיעות בכנסת והיא כרוכה בהוצאה כספית ששיעורה לפחות כשיעור ההוצאה
הנדרשת בסיבוב שני.

.70

חסר זה טעון ,לדעתנו ,תיקון ,ויש להחיל גם על המקרה הזה את הכללים שנקבעו בחוק
מימון המפלגות למקרה של סיבוב בחירות שני ,דהיינו להעמיד לרשות המתמודדים
לראשות הממשלה ,שיעמדו בתנאים כמפורט להלן ,שמונה יחידות מימון ואם יידרש
סיבוב בחירה נוסף בשלב כזה ,כי אז יחול מחדש הכלל של סיבוב שני כפי שתואר לעיל

.71

הועדה סבורה ,עם זאת ,כי הן המימון והן היכולת להציג מועמדות בבחירות מיוחדות
צריכים להינתן רק למי שהשיג תמיכה ניכרת של חברי כנסת ,והסף של עשרה חברי כנסת
(הקבוע היום בסעיף (9ב) לחוק יסוד :הממשלה) הוא נמוך מדי.
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לפיכך ,ממליצה הועדה להעניק מימון בגובה  1יחידות מימון למועמדים בבחירות מיוחדות
שהשיגו תמיכה של לפחות  02חברי כנסת ,וסבורה כי זה צריך להיות גם הסף להצגת
המועמדות.
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עלתה בפנינו השאלה אם יהיה זה ראוי ונכון להעניק מימון ממלכתי מיוחד למתמודדים על
ראשות הממשלה ,בנוסף למימון הניתן למפלגה שהם עומדים בראשה ,גם בשלב
ההתמודדות הראשון .מחד גיסא ,מימון נוסף למתמודד על ראשות הממשלה יגדיל למעשה
את המימון לאותן המפלגות המריצות מועמדים לראשות הממשלה ,וכפועל יוצא מכך עלול
להיפגע עקרון השוויון בין המפלגות המתמודדות לכנסת .יתרה מזאת ,הגדלת המימון
למפלגות המריצות מועמד תעודד גם את המפלגות האחרות להריץ מועמד ולו גם "מועמד
קש" חסר סיכוי ובלבד שייהנו מן המימון הנוסף .מאידך גיסא ,אפשר שמפלגה חדשה שעל
פי חוק המימון וכלליו אינה זוכה במימון ממלכתי משמעותי תבקש להריץ מועמד לראשות
ממשלה .מפלגה כזו ,לפי מיטב הכרתה מאמינה שהיא באה אל הציבור עם מסר חדש ,עם
מצע מבטיח ומעורר תקווה ,שאותו יש לשווק ,אולם ,ללא מימון משמעותי תתקשה
לעשות כן .זאת וגם זאת ,ללא מימון נוסף למפלגה המריצה מועמד לראשות הממשלה
תמצא זו נאלצת לצמצם את המאמץ הארגוני וההסברתי הנדרש לקידום מועמדיה לכנסת
וחלק ניכר מהמימון הממלכתי הסדיר ייועד לקידום סיכוייו של המועמד ,ונמצאת המפלגה
נפגעת מכך .כמו כן ,העדר תיקצוב עלול להיתפס כפגיעה בשוויון הסיכויים של מתמודדים
לראשות הממשלה ,והרי סעיף (3ב) לחוק יסוד :הממשלה קובע שראש הממשלה יבחר
בבחירות "שוות".
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נוכח המלצתנו להגדיל את הסכום המרבי של התרומה מיחיד למפלגה ל  12,222 -ש"ח (או,
לדעת המיעוט ל  52,222 -ש"ח) יגדלו משאביה של המפלגה ממילא ולא יהיה צורך במימון
ממלכתי נוסף לצורך "הרצת" מועמד לראשות הממשלה.
במגבלת התקרה הנוכחית של  1722ש” ח זנחו כמעט מועמדים את אפשרות ההתרמה ובנו
את מערכת המימון על מקורות ציבוריים ועל גיוס כספים ממקורות אחרים .אם תתקבל
המלצתנו כי אז יש בידי מועמדים לגייס סכומים ניכרים מהציבור לצורך התמודדות
לראשות הממשלה .ברור כי תרומה כזו אף כאשר היא מגוייסת על ידי מועמד נחשבת
כתרומה למפלגה וצריכה להירשם בספרי המפלגה אשר מטעמה מתמודד המועמד .אולם
פתיחתו של ער וץ זה תאפשר לתת מענה לטענה כי מערכת המימון הציבורי בישראל
תומכת במפלגות אך מתעלמת ממערכת הבחירות לראשות הממשלה .הצלחה של מועמד
לגייס  1222תרומות בשיעור המותר תביא להגדלת המקורות הזמינים לרשות מערכת
הבחירות המפלגתית לכנסת ולראשות הממשלה ב -12מיליון ש”ח.
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כל זאת מתוך הבנה כי הציבור אינו נלהב לתרום למפלגה ,אבל מגלה נכונות רבה לתרום
למפלגה שבראשה עומד מועמד אהוד עליו בהתמודדות אישית ,אם לראשות הממשלה ואם
לראשות עירייה .הנחה זו מתחזקת בנתונים המובאים בנספח .6
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לדעת רוב חברי הועדה (היו"ר ,פרופ' גל-נור ,ד"ר הופנונג ,פרופ' ישי) ,יש לאשר את הדרך
בה הלכה הכנסת בעת שתוקן תיקון מס'  16לחוק ,ולהשאיר את נוסחת מימון המפלגות
בעינה ,דהיינו ,לא להעניק מימון מיוחד למפלגה "המריצה" מועמד בבחירות לראשות
הממשלה בסיבוב הראשון ,אך כן להעניק מימון מיוחד בסיבוב השני או במקרה של בחירות
מיוחדות לראשות הממשלה.
עמדת הרוב מבוססת על שני אדנים :שיטת המשטר בישראל ,וטקטיקת הבחירות
שמכתיבה הבחירה הישירה לראשות הממשלה.

.76

המשטר במדינת ישראל הוא משטר פרלמנטרי ,למרות השעטנז שיצרה שיטת הבחירה
הישירה .בסופו של דבר ,מועמד לראשות ממשלה הוא שליחה של מפלגה ,ואינו יכול
להתמודד אלא במסגרת רשימת מועמדים שרשאית להגיש מפלגה בלבד .תעמולת הבחירות
שלמענה ניתן מימון המפלגות מנוהלת במסגרת המפלגה וכל המגבלות שבחוק מוטלות על
רשימתו ,ועליו  -כראשון בה .רוב חברי הועדה סבורים כי יש לחזק שיטה זו ,ואין לתת יד
להחלשת השיטה הפרלמנטרית ולריסוק המפלגות ואין מקום ליצור הפרדה בין מועמד
לראשות ממשלה לבין מפלגתו באמצעות חוקי המימון .מענק בחירות מיוחד עבור מועמד
לראשות ממשלה יצור בהמשך הפרדה בין מערכת הבחירות של המפלגה לזו של המועמד
וי ביא להחלשה נוספת של המפלגות .המפלגה מקבלת כספי מימון לפי מפתח שנועד
להבטיח שוויון הזדמנויות בין המפלגות ובכספים אלה היא עושה שימוש הן לצורך קידום
מועמדיה לכנסת והן לצורך קידום מועמדה לראשות הממשלה .אף אם יוצג מועמד מטעם
מפלגה קטנה ,הרי שענין זה צריך למצוא פתרונו בהעלאת תקרת התרומות ,בהגדרת
היחסים בין המועמד לבין מפלגתו ,ובענין תקרת ההוצאות (ולכך ייוחד פרק נפרד) ולא
בתקציב ציבורי נוסף עבור המועמד.

.77

נימוק נוסף הוא טקטיקת הבחירות הננקטת בעקבות חוק הבחירה הישירה .תוספת מימון
למועמד לראשות הממשלה ,לא תשנה לכשעצמה את הטקטיקה שנתגלתה בשתי מערכות
הבחירות האחרונות לפיה בחרו מועמדים להתעלם ולעיתים כמעט להתנכר למפלגתם
לצורך קידום סיכוייהם בקהלים שאינם קהלי היעד הטבעיים של מפלגותיהם.
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הניסיון של מערכות הבחירות ב -6991ו -6999מלמד כי המפלגות שהציגו מועמדים לראשות
הממשלה נמנעו מלפעול בזירות בהן היה עליהן להתעמת עם מפלגות אחרות שקהל תומכיהן היה
עשוי לתמוך במועמד המפלגה הגדולה לראשות הממשלה ,אף כאשר היה ברור למתחרים כי
נטישת הזירה המפלגתית תביא לירידה אלקטורלית ולקשיים בהרכבת הקואליציה ,אם וכאשר
ינצח מועמד המפלגה .מכאן גם ניתן לקבוע כי הבעיה של המפלגות הגדולות בזירה המפלגתית לא
היתה בהכרח מחסור באמצעים ,אלא דווקא חוסר רצון לסכן את בחירת המועמד לראשות
הממשלה ,גם כאשר ברור כי יש לכך מחיר אלקטורלי במערכת הבחירות לכנסת .זו אחת הסיבות
לכך שהמפלגות הגדולות מיקדו כמעט את כל המאמץ הארגוני ,התעמולה וההסברה בבחירת ראש
הממשלה ,בעוד ההתמודדות בזירה המפלגתית ,אם בכלל ,כוונה דווקא לאותם חלקי ציבור
שהסיכוי לגייסם היה נמוך בתחילה ( היות והתמודדות באותם מקומות לא נתפסה כמסכנת את
המועמד לראשות הממשלה) .כלל ידוע בניהול מערכות בחירות הוא ש”ח יותר לשכנע בוחרים
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שעמדותיהם קרובות מלכתחילה לעמדות המפלגה ,או המועמד ,מאשר בוחרים המצויים בקוטב
השני של המפה האלקטורלית .במערכת הבחירות בעידן הבחירה הישירה מצאנו כי כלל זה מיושם
במערכת הבחירות לראשות הממשלה אך לא במערכת הבחירות לכנסת .עדים שהופיעו בפנינו
סיפרו על תיאומים בין מטות הבחירות של המועמדים לראשות המפלגה לבין מפלגות מתחרות
באותו מחנה פוליטי ,בנוגע להסעת בוחרים ואיוש ועדות בקלפי .ההסכמה הייתה בדרך כלל
קשורה בתמיכה של המפלגה הקטנה במועמד המפלגה הגדולה לראשות הממשלה ,תמורת
הימנ עות המפלגה הגדולה מתחרות בקטנה בהצבעה לכנסת .בתנאי תחרות כאלה לא יועיל לדעת
רוב חברי הועדה כל מימון נוסף ,שכן מה לי מימון אם איני מוכן להשתמש בו למטרה לשמה ניתן.
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התוצאה של מצב עובדות זה הייתה שבבחירות  6991ירדה בפעם הראשונה המפלגה הגדולה
בכנסת מתחת ל -04מנדטים (העבודה ל  40 -מנדטים) ובבחירות  6999ירדה בפעם הראשונה
המפלגה הגדולה בכנסת מתחת ל -44מנדטים (ישראל אחת 61 ,מנדטים) .לראשונה מאז 6916
לא היו לשתי המפלגות הגדולות ביחד  16מנדטים (ישראל אחת [ ]61והליכוד [ ]69ביחד 06
מנדטים)1.

שתי המפלגות הגדולות

העבודה

הליכוד

שנת הבחירות

92

( 51המערך)

39

1973

75

( 30המערך)

43

1977

95

( 47המערך)

41

1911

15

( 44המערך)

41

1914

79

39

42

1911

76

44

30

1990

66

34

( 30ליכוד ,גשר ,צומת)

1996

45

( 06ישראל אחת)

19

1999

.80

אף שהירידה בכוחן ה מקובץ של המפלגות הגדולות הייתה תופעה קבועה גם בשלוש
מערכות הבחירות שקדמו להנהגת שיטת הבחירה הישירה ,נטען בפנינו על ידי כמה עדים
כי כללי המשחק החדשים מחייבים מימון נפרד לבחירות לכנסת ולראשות הממשלה.

.81

רוב חברי הועדה הגיע למסקנה כי יצירת ערוץ מימון מיוחד למועמדים לראשות הממשלה
יתרום להחלשה נוספת של מעמד המפלגה ביחס למועמד ולירידת משקלה בכנסת ,בתקופה
בה ממילא מתקשות המפלגות למלא תפקידים אותן מילאו בעבר .יתירה מזו ,יצירת ערוץ
 1עד בחירות  ,9111לרבות הבחירות בשנת  9191ובשנות ה ,-06השיגו שתי המפלגות הגדולות ,במקובץ,
לפחות  55מושבים בכנסת.
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מיוחד תיצור אי שוויון בין מפלגות והצגת מועמדויות לצורך קבלת מימון ממלכתי או
התניית תמיכה במועמד בשיתוף בכספי המימון הממלכתי .שיטת המימון יכולה לשפר
שיטת בחירות קיימת ולתרום ליתר שוויון ותחרותיות בתוך מסגרת קיימת .אין הסדרי
המימון יכולים לרפא פגמים בסיסיים בשיטת בחירות ולכן לא נראה לנו כי שינוי שיטת
המימון תביא לשוני בדרך בה מ נהלות המפלגות המציגות מועמדים לראשות הממשלה את
תעמולת הבחירות שלהן.
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בסוגיית ניהול שתי מערכות בחירות נפרדות על ידי אותה מפלגה ,נראה לרוב בועדה כי
הפתרון אינו קשור בהכרח בהגדלת המימון הממלכתי .הפתרון המוצע על ידינו בנוי על שני
רכיבים :הראשון ,הרחבת ערוץ המימון הלא ממלכתי  -תרומות ,והשני ,חיזוק מעמד
המפלגה ביחס למועמדה לראשות הממשלה ,ככל שהדברים אמורים בהקצאת כספי מערכת
הבחירות וחלוקתם בין המערכות הנפרדות לכנסת ולראשות הממשלה .בענין אחרון זה,
סבורה הועדה כי ראוי שמפלגה שמריצה מועמד לראשות הממשלה תיתן דעתה על חלוקת
כספי מימון המפלגות בין תעמולת הבחירות של המפלגה לבין תעמולת הבחירות לצורך
קידום מועמדה לראשות הממשלה.

.83

פתרון נוסף מצוי בהמלצת הועדה להגדלת תקרת התרומה החוקית המותרת מתורם יחיד
ובני ביתו הסמוכים על שולחנו .ניסיון העבר מלמד כי תורמים מעדיפים בדרך-כלל ,לתרום
למפלגה המציגה מועמד לראשות הממשלה ,בעיקר מועמד בעל סיכויים ,יותר מאשר
למפלגות "סתם".

.84

בבחירות שהתקיימו בעבר כמעט לא פורסמו נתונים המאפשרים להשוות את יכולת הגיוס
של מועמדים לעומת אלה של מפלגות ,אולם מערכת הבחירות המקומיות בשנת 1993
עשוייה לספק אינדיקציה נאותה לבחינת הטענה כי תורמים מעדיפים לתרום למועמדים
בעלי מוניטין יותר מאשר למפלגות .באותה מערכת בחירות היה באפשרות הרשימות
והמועמדים לגייס תרומות בכל סכום שהוא .מבקר המדינה פרסם את פרטי התרומות מעל
ל -05,222ש”ח .פרסום זה מאפשר לנו להעריך במידת מה את ההשפעה האפשרית של
הגדלת סכומי התרומות.
מעיון בטבלה המובאת בנספח  6עולה בבירור כי שלושה מועמדים בעלי מוניטין לאומי
גייסו יחדיו שני שליש מכלל סך התרומות הגדולות המדווחות .אחד מהם ,גייס לבדו
תרומות בשיעור של פי ארבע משווי התרומות שגייסו מפלגות העבודה והליכוד במקובץ,
בכל מערכות הבחירות המקומיות באותה שנה ,בכל הארץ.

.85

דעת יחיד של עו"ד ברמן היא כי יש ליתן מימון מיוחד למפלגה המעמידה מועמד לראשות
הממשלה ,בשיעור של שמונה יחידות מימון גם כאשר מדובר בסיבוב הבחירות הראשון,
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וזאת על מנת לאפשר שוויון הזדמנויות למתמודדים על התפקיד הרם גם למי שעומדים
בראש מפלגות גדולות וותיקות כלמפלגות בינוניות או חדשות המבקשות להריץ מועמד.
כדי למנוע ניצול לרעה על ידי הצגת "מועמדי קש" חסרי סיכוי במטרה שהמפלגה תיהנה
ממימון משופר ,מימון זה יהיה מותנה בכך שיינתן רק למועמד אשר קבל תמיכה מראש של
שלושים חברי כנסת (לא ינתן מימון למועמד המוצע על ידי אזרחים).
מימון התמודדות מועמדים בתוך המפלגות

.86

שיטת הבחירות בישראל היא יחסית וארצית .זוכים להבחר לכנסת אותם חברי מפלגה
הני צבים במקום הנחשב כמובטח בצמרת רשימת המועמדים ברשימה .ההתמודדות בתוך
המפלגה נועדה להשיג מקום ריאלי ברשימה .היו ימים שמועמדי המפלגות לכנסת לא
נבחרו במסגרת התמודדות פנים מפלגתית ,אלא מקומם נקבע במסגרת מפלגתית זו או
אחרת שהוסמכה לדרג את המועמדים לפי ראות עיניה .כך קרה שמועמדי המפלגה דורגו
באמצעות ועדות מסדרות המורכבות מקבוצה מצומצמת של בכירי המפלגה או במקרים
אחרים במרכז המפלגה שמנה כמה מאות או כמה אלפי חברים .כדי לזכות באהדתם של
המדרגים ,לא היה צורך בסכומי כסף גדולים ,שיאפשרו למועמד מסע הסברה ותעמולה
אישית.
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בשנת  ,1990הנהיגה מפלגת העבודה ,לקראת הבחירות לכנסת שהתקיימו באותה שנה,
מערכת בחירות מקדימות בתוך המפלגה .רשימת מועמדי המפלגה בבחירות לכנסת והדירוג
הפנימי בה ,נקבעו בעיקרו של דבר על-פי הישגיהם של המתמודדים בבחירות הפנימיות
בכפוף לשיטות ייצוג לאזורים ,סקטורים וכו' .מפלגת העבודה זכתה באותן בחירות לכנסת
ודומה היה בעיני רבים שההתמודדות המקדימה שהעניקה את הצביון לרשימת המועמדים,
תרמה להישג זה .פועל יוצא מכך הוא ,שלקראת הבחירות לכנסת ה  14 -אמצו ארבע
המפלגות הגדולות את שיטת הבחירות המקדימות .בבחירות מקדימות אלה ,הדגש הוסב
למרוץ בין מועמדים על תמיכתם של חברי המפלגה בעלי זכות הבחירה .מרוץ כזה כרוך
בפעילות ארגונית ,הסברתית ותעמולתית והצריך משאבים כספיים .מימון מערכת הבחירות
הפנימית לא היה ממלכתי ולא היה מקום לכך שהמדינה תשא בהוצאות אלה .היו מפלגות
שהסדירו באופן פנימי סיוע למתמודדים.
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שיטות אלה גרמו לחברי המפלגה המתמודדים על קולות החברים לגייס תרומות כספיות
מהציבור .אולם גיוס תרומות כזה עלול ליצור מחויבות של מקבל התרומה כלפי התורם
ובשלב מאוחר יותר להביא לכלל השחתה וסטייה מכללי ההתנהגות התקינה ,אם וכאשר
מקבל התרומה יצליח לכבוש לעצמו מעמד .באוגוסט  ,1993תוקן החוק (חוק המפלגות
(תיקון מס'  ,)4תשנ"ג  ,)1993 -שקבע כללים לגיוס וניהול כספים בידי מועמדים ובכללם גם
תקרות להוצאות של מועמדים בבחירות מקדימות (פריימריס) .התקרות להוצאות הקיימות
הן (מעודכן לקיץ  526,426 :)0222אלף ש"ח למועמד לבחירה לכנסת ו -1,616,500ש"ח
למועמד לראשות הממשלה או לראשות רשימה .החוק גם הגביל את שיעור התרומות
שיכול מועמד לקבל מתורם יחיד (קיץ  )0222לסך כ -1440ש"ח בבחירות מקדימות לחברי
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כנסת ו -33,761ש"ח בבחירות למועמד לראשות הממשלה או לראשות מפלגה (הסכומים
האמורים הם סכומים מרביים והמפלגה רשאית לקבוע תקרת תרומות נמוכה יותר) .עם
זאת ,הבקרה על מקורות ההכנסה ועל דיווחי ההוצאות הושארה בידי המפלגה עצמה ולא
נמסרה לגורם פיקוח חיצוני.
.89

שתי השלכות מיידיות של אימוץ הליכי הבחירות המוקדמות היו הארכת מערכות הבחירות
ועלייה דרמטית בהוצאות להצגת מועמדות במפלגה גדולה .גם במקרים בהם לא קיימה
מפלגה הליכי בחירות מקדימות (למשל בחירת מועמדי הליכוד לכנסת בשנת  )1999לא היה
הליך הבחירה ידוע למתמודדים עד חודשים ספורים לפני הבחירות ,ולפיכך היה עליהם
לקחת בחשבון בהכנותיהם לקראת התמודדות על מקום ברשימת מועמדי המפלגה
בבחירות הכלליות ,את האפשרות כי יתכן ויתקיים הליך של בחירות מקדימות בהשתתפות
כלל חברי המפלגה.
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אף שהתיקון לחוק המפלגות המסדיר את מימון הבחירות המקדימות יועד,
במקורו ,להקטין את השפעת הכסף הגדול ,נותרו בחוק פרצות ההופכות
השפעה כזו לבלתי נמנעת כמעט .הפרצה המשמעותית ביותר היא זו המחילה
את המגבלות על גיוס תרומות וניהול ספרי חשבונות רק על פעילות מועמדים
במשך תשעת החדשים שקדמו ליום עריכת הבחירות .אם מוקדמות הבחירות
מן התאריך המתו כנן חלות המגבלות על תקופה קצרה הרבה יותר כמפורט
להלן בחוק במפלגות:
"22ב( .א) ההגבלות שבפרק זה יחולו בתשעת החודשים
שלפני יום הבחירות (להלן  -תקופת הבחירות).
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) ,החליטה מפלגה
על עריכת בחירות תוך פחות מתשעה חודשים מיום
קבלת ההחלטה ,תחל תקופת הבחירות ויחולו
ההגבלות שבפרק זה בתום שבועיים מעת קבלת
ההחלטה".
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הוראה זו פרצה פתח רחב לגיוס תרומות לא מדווחות בסכומים גבוהים במשך
רוב הזמן במחזור של ארבע שנים בין בחירות לבחירות .ניתן אף לומר כי
הוראת סעיף 01ב הנ"ל הופכת את המגבלות על גיוס תרומות לבלתי
אפקטיביות לחלוטין .אם יש מגבלה כלשהי על פעילותם הכספית של
מועמדים עתירי ממון הרי שהיא מצויה בפיקוח על ההוצאות כיוון שצד
ההכנסות נותר פרוץ לחלוטין .חלק מן המפלגות בטלו את הליכי הבחירות
המוקדמות והעדיפו כי בחירת המועמדים ודירוגם לרשימת המפלגה ,יינתן
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למרכז המפלגה או לגוף מפלגתי אחר .אך גם בשיטת בחירה זו לא נתבטל
הצורך של חלק ניכר של המועמדים לשאת בהוצאות ניכרות לקידום סיכוייהם
בבחירות המתקיימות בגופים המפלגתיים המצומצמים יותר .לפיכך ,גם אצל
אלה שאינם מקיימים בחירות מקדימות כלליות ,נמצאו המתמודדים עסוקים
בגיוס תרומות ונזקקים לעזרתם של בעלי ממון לצורך קידום בחירתם,
במערכת הסברה וחיזוק המוניטין האישי אצל חברי הגוף הבוחר והמכריע,
ובאשר לגיוס תרומות ,שלא לצורך "בחירות מקדימות" כהגדרתן ,אין הסדר
בחוק כלל.
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נציגי המפלגות שהעי דו בפנינו ונשאלו על המצב הקיים סברו כי כללי הדיווח הקיימים
אינם מספיקים וכי הם מותירים אפשרויות רבות מדי לניצול לרעה וחשש של אבק
השחתה .עצם גיוס תרומות מבעלי ממון לטובת המתמודד במפלגה ,עלול לגרום לתלות
בלתי רצויה בין מקבל התרומה והתורם כמוסבר לעיל .על אחת כמה וכמה אם מדובר
בתרומות בשיעור גבוה וכאשר אין פיקוח ובקרה נאותים על הנעשה בכספים אלה
והמגבלות חלות רק בתשעת החודשים הקודמים למועד הבחירות .לכן ,ראוי שהמחוקק
יקבע כללים בדבר שקיפות הרישומים וספרי החשבונות של המועמדים כפי שאנו ממליצים
בנפרד לעניין מימון כל מערכות הבחירות.

.93

נושא נוסף שעלה בפני הועדה נגע לשאלה של תקרת התרומות למועמד בבחירות פנימיות
במפלגה בה נבחר מועמדה לראשות הממשלה .בבחירות כאלה עשויים להשתתף עשרות
ואף מאות אלפי אנשים .החוק כיום מתיר למועמד לראשות הממשלה לקבל לצורך מערכת
הבחירות המקדימות במפלגה תרומות מיחיד בשיעור של עד  33,761ש”ח .עמדת כל חברי
הועדה היא שריבוי תקרות וקביעת תקרה מיוחדת לכל סוג של מערכת בחירות אינה דבר
רצוי כשלעצמו .יתר על כן ריבוי תקרות יוצר גם חוסר בהירות במערכת הפוליטית בכללה.
לא מצאנו לנכון שיש לקבוע תקרות מיוחדות לבחירות פנימיות לראשות הממשלה.

.94

כאשר מדובר בבחירות פנימיות קיים חשש יתר לאבק השחתה ,ולמחוייבות אישית בשל
היות התרומה אישית ,אם התרומה תהיה בשיעור גבוה .מאחר שהועדה ממליצה כי גם
תרומות אלו יהיו בשקיפות מלאה ותחת ביקורת של הרשות המבקרת ,נראה לועדה
להעמיד את התקרה בבחירות פנימיות על סך של  12,222ש"ח לתרומה מתורם יחיד בין
בחירות לבחירות .כמו כן אין לקבוע תקרה גבוהה יותר למועמד לראשות ממשלה.
מועמדים כאלה בדרך-כלל הם אנשים שנחשפו לציבור ופתוחות בפניהם אפשרויות לגיוס
תרומות יותר מאשר למועמדים שנחשפו פחות לציבור.

.95

לסיכום :לאור הניסיון שהצטבר במשך שבע השנים מאז תיקון חוק המפלגות לעניין מימון
ההתמודדויות הפנים מפלגתיות אנו מציעים כי הכללים בדבר גיוס כסף בידי מתמודדים על
מעמד במפלגה ,יחולו גם כשהבחירה הפנים מפלגתית אינה בבחירות מקדימות ,דהיינו
כאשר רשימת המועמדים נקבעת בבחירות במרכז המפלגה וכד' .צריכים להיקבע בחוק
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כללים בדבר גיוס כספים בידי המתמודדים לצורך מועמדות במפלגה לעניין הבחירות הפנים
מפלגתיות לגוניהן .תקרת התרומה המרבית המותרת תקבע לתקופה שבין בחירות לבחירות
(דהיינו לקדנציה מלאה) ותעמוד על  12,222ש"ח ללא הבדל בין מועמד לכנסת ,מועמד
לראשות ממשלה או מועמד לכל תפקיד אחר מטעם המפלגה .כפועל יוצא מכך יש לבטל
את ההוראה הקיימת היום בחוק בדבר המגבלות באיסוף הכספים דווקא בתשעה החודשים
הקודמים לבחירות.

.96

כמו כן ממליצה הועדה כי על ספרי החשבונות של המועמדים ונבחרי הציבור יחולו ,בנוסף
לאמור בסעיפים 01יח ו 01 -יט לחוק המפלגות ,הכללים הבאים:

(א)

הכספים ינוהלו בחשבון נפרד (כאמור בסעיף 01יט(א));

(ב)

דין וחשבון שנתי הכולל את ההוצאות ,ההכנסות ,ופרטי התרומות לרבות זיהוי
התורמים ימסר לציבור;

(ג)

החשבון ישמש רק למימון הפעילות הפוליטית של המועמד .פרש המועמד מפעילות
פוליטית ,או חלפו שבע שנים מאז שהתמודד לאחרונה על משרה פוליטית ,או נפטר,
יועבר הכסף לאוצר המדינה או למטרה ציבורית שתיקבע לכך.

.97

הבקרה על החשבונות והדיווחים תופקד בידי הגוף המבקר את מערכת הבחירות לכנסת,
ור' להלן בפרק הדן בבקרה על מימון פוליטי.

מימון של משאל -עם

.98

הליך של משאל-עם אינו מוכר ,לפי שעה ,בשיטת הממשל של מדינת ישראל .אין חוק
המסדיר הליכים של משאל-עם במקרים ובעניינים מסוימים וממילא אין חוק המעגן מימון
ממלכתי או מימון אחר לאלה המתמודדים על הכרעת העם בשאלה המוצגת בפניו להכרעה.
ראינו שלא להתעלם מסוגיית משאל העם משום שקיימת אפשרות ריאלית שהסכמים
מדיניים מסוימים יובאו להכרעת העם במשאל-עם כפי שהוצהר על-ידי ההנהגה המדינית,
גם זו שבשלטון וגם זו שבאופוזיציה.
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.99

סממנים ראשונים לאפשרות זו מצויים בחוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט
השיפוט והמנהל) ,תשנ"ט  ,1999 -ובהתמודדות ,שכבר החלה למעשה ,על דעת הציבור בעד
ונגד ויתור על שטחים שבשליטת ישראל במקרה של הסכם מדיני.

 .100עלתה בפנינו השאלה אם ראוי שהמדינה תממן ממשאביה התמודדות זו על דעת הקהל,
ואם כן כיצד.
משאל עם אינו מערכת בחירות במובן המקובל ,אנשים אינם עומדים לבחירה וגם הציבור
מתבקש לבחור רק בין שתי אופציות מדיניות ואידיאולוגיות – כן ולא .בנסיבות אלה ,בהן
אין מדובר בקיום מנגנוני קבע ,במוסדות המתקיימים לאורך תקופה מסוימת או אפילו
במשאלים נוספים האמורים להתקיים בתקופת זמן כלשהי אלא באירוע חד פעמי ,ניתן
לקיימו גם ללא מימון ציבורי.

 .101נשמעו דעות שונות כיצד יינתן מימון ציבורי אם יימצא צורך בכך .האפשרות האחת היא
שהמימון יינתן לשני ארגוני גג אחד בעד ואחד נגד ,וייקבע מנגנון להצטרפות מפלגות
ותנועות לאחד משני ארגוני הגג ומתן מימון מצומצם ושווה לשני ארגוני הגג (דוגמה לכך
היא משאל העם שנערך בבריטניה בשנת  1975בשאלת ההצטרפות לשוק האירופי).
אפשרות אחרת היא מתן מימון למפלגות המיוצגות בכנסת .כל מפלגה תקבל סכום כסף
שייקבע (יחידה בסיסית) על פי שיעור ייצוגה היחסי בכנסת .אכן ,אם בכלל יש להעמיד
מימון ממלכתי במאבק על דעת הקהל במשאל-עם אלה אמנם הברירות האפשריות .אולם,
התופעה העולה על-פני השטח ,בשיח הציבורי הנוקב בסוגיות הגורליות שעל הפרק
העשויות להביא לכלל משאל-עם ,מלמדות כי הגופים הנושאים במאבק על דעת הקהל הם
תנועות חוץ-פרלמנטריות ולאו דווקא מפלגתיות המממנות את המערכה ממקורות
עצמאיים .יש להניח כי תרומות ניתנות על-ידי בעלי ממון שיש להם השקפות אידיאולוגיות
לכאן ולכאן בשאלות הגורליות העומדות על הפרק.
 .102על כן סבורים אנו כי לעניין משאל-עם אין מקום למימון ממלכתי וככל שהמפלגות תהיינה
מעורבות במאבק על דעת הקהל לכאן ולכאן ,יישאו בהוצאותיהן לעניין זה מתוך תקציבן
השוטף .אין לממן את התנועות הציבוריות אך אין להגבילן בגיוס כספים מקרב הציבור.
 .103הועדה סבורה כך ממספר סיבות:
(א)

המבנה הפוליטי של ישראל אינו מתאים לעריכת משאלי עם תכופים .בחירות על בסיס
ארצי (כאשר כל המדינה היא אזור בחירה אחד) ,בית מחוקקים אחד ומפלגות חזקות,
מצמצמים את הצורך במשאל עם .בנוסף ,הבחירה הישירה של ראש הממשלה נותנת
ביטוי לרצון העם ללא גופים מתווכים .מימון ציבורי למשאל עם עלול לעודד תופעה
שאינה עולה בקנה אחד עם רוח המשטר.
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(ב)

משאלי העם שמדובר בהם ,עניינם סוגיות אידיאולוגיות מרכזיות בשיח הפוליטי
בישראל .מפלגות מציגות את עמדותיהן בנדון בכל ימות השנה .יש מפלגות שנושאים
אלה הם מרכזיים במצע הבחירות שלהן .הדעת נותנת שמפלגות מפיצות את דעותיהן
דרך קבע ואינן זקוקות למימון מיוחד על מנת ליידע את הציבור בעמדתן.
לא לכל המפלגות יש עמדה בנושא העומד למשאל עם .מאחר שלא ניתן לחייב את

(ג)

המפלגות להוציא את הכסף למטרה לשמה יועד ,נראה כי ברכת המימון הציבורי תהיה
לבטלה.
(ד)

נושאים למשאלי עם ,חוצים ,על-פי-רוב ,את הקווים המפלגתיים ואת החברה כולה.
חילוקי הדעות אינם רק בין המפלגות אלא גם בתוכן .בנוסף ,קיימת פעילות אזרחית
אינטנסיבית של תומכים ומתנגדים לכל הסדר .פעילות זו מבורכת לכשעצמה מאחר
שהיא תורמת להעמקת ליבון הסוגיה ומעניקה הזדמנות לאזרחים להיות מעורבים
בנושאי מדיניות .נראה כי לא ראוי לעודד ,באמצעות מימון ציבורי למפלגות ,את
הבלעדיות שלהן בזירה זו .יש לאפשר לאזרחים להשמיע את דברם באמצעות ארגונים
וולונטריים ולא רק באמצעות מפלגות שכבר נהנות ממימון ציבורי.
מימון הבחירות והפעילות הפוליטית ברשויות המקומיות

 .104במהלך הדיונים בפנינו ,התברר כי עניין מימון הבחירות לרשויות המקומיות הוא סבוך
ופרוץ וטעון תיקון ,עדכון ורענון ,על סמך הניסיון המצטבר מהפעלת הדין כפי שהיה קיים,
על חולשותיו עד כאן.

 .105מערכת הבחירות לרשויות המקומיות היא מערכת הבחירות היקרה ביותר בישראל.
התשלום לסיעות שהתמודדו בבחירות המקומיות בשנת  1991הגיע לסך של  016.4מיליון
ש"ח כשהוא מחושב על פי  57ש"ח בממוצע לכל בעל זכות בחירה .בנוסף לכך הוציאה
המדינה קרוב ל 052 -מיליון ש"ח לניהול מנגנון הבחירות .הווה אומר  -הוצאה ציבורית של
קרוב לחצי מיליארד ש”ח וכל זאת ,יודגש ,בנוסף להכנסות של המפלגות והמועמדים
ממקורות עצמיים (תרומות).

 .106דומה כי לא ימצא חולק שזו מערכת בזבזנית שאין להשלים עמה והיא מחייבת צמצום.

א.

רקע היסטורי

 .107הפעם הראשונה שבה הוסדר מימון הבחירות המקומיות בחוק היתה בשנת  ,1969עת נחקק
חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת תש"ל (מימון ,הגבלת הוצאות וביקורת),
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תשכ"ט .- 1969באותה שנה ,התקיימו הבחירות לכנסת ,לרשויות המקומיות ולועידת
ההסתדרות הכללית באותו היום ( .)01.12.1969חוק המימון התייחס לכל מערכות הבחירות
הללו כמערכות המנוהלות באופן מתואם על ידי המפלגות ,ולכן נכרכו בו יחדיו מימון
המפלגות וביקורת ההכנסות וההוצאות ,באופן כולל וגורף ,הגם שבפועל התקיימו שלוש
מערכות בחירות נפרדות .אף שכותרת החוק התייחסה גם לרשויות מקומיות ,הסכומים
שהוקצבו מכוח החוק ניתנו רק למפלגות שזכו לייצוג בכנסת .צורת מימון זו העמידה
רשימות מקומיות שאינן קשורות לרשימה ארצית ,בנחיתות ניכרת לעומת מפלגות
המיוצגות בכנסת ,שכן רק האחרונות זכו למימון ממלכתי .יתרה מזאת ,הסדר מפלה זה נתן
עוצמה ניכרת למנגנונים המרכזיים של המפלגות לעומת הסניפים המקומיים .החוק הותיר
בידי כל מפלגה שיקול דעת בחלוקת הכספים בין מערכת הבחירות לכנסת ולרשויות
המקומיות.
 .108לאחר שהניסיון להסדיר את שאלת מימון המפלגות ב -1969הצליח בעיקרו ,הועלתה בכנסת
ב -1970הצעת-חוק להסדר דומה לקראת הבחירות ב .-1973לאחר הקריאה הטרומית בכנסת
(ד"כ ( 65תשל"ג) ,עמ'  ,)147-143שבה אושרה הצעת חוק שכותרתה התייחסה גם למימון
הבחירות ברשויות המקומיות ,הושמט עניין מימון הבחירות המוניציפליות בעת הדיונים
בוועדה לקראת הכנת החוק לקריאה ראשונה .חוק מימון מפלגות ,תשל"ג ,-1973הוחל אפוא
על הבחירות לכנסת בלבד .הנחה מובלעת בבסיס החוק היתה כי מערכות הבחירות לכנסת
ולרשויות המקומיות תתקיימנה באותו יום במקביל ,ולכן ממילא תתנהלנה הבחירות
המקומיות כמערכה נלווית ונטמעת לבחירות הכלליות לכנסת.
 .109בשנת  1971התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות בנפרד מן הבחירות לכנסת ובמתכונת
החוק כפי שתוקן ,אשר לפיו ראשי הרשויות המקומיות נבחרו לראשונה ישירות על-ידי
ציבור המצביעים ולא על-ידי מועצת הרשות המקומית .מערכת הבחירות לרשויות
המקומיות היתה מעתה כפולה  -אחת לראש הרשות המקומית והשנייה למועצת הרשות.
כל מפלגה שהציגה מועמד לתפקיד ראש הרשות הציגה גם רשימת מועמדים למועצה ,אך
היו רשימות שהסתפקו בהצגת רשימת מועמדים למועצה בלבד .שינוי החוק הקנה
למערכות הבחירות לרשויות המקומיות אופי שונה מבעבר ,והביא להבחנה ברורה בין
הבחירות המקומיות לבין הבחירות לכנסת .שיטת הבחירות החדשה הביאה גם לכך
שנמצאו מועמדים אשר העריכו כי הצגת רשימה שאינה נושאת תווית מפלגתית תגביר את
סיכויי בחירתם לראשות הרשות המקומית.
 .110חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה) ,תשל"ח -1971הנהיג מימון נפרד
בבחירות לרשויות המקומיות ,והבטיח מימון בחירות גם לסיעות קטנות שאינן קשורות
לרשימות בכנסת .כמו כן איפשר החוק לרשימות חדשות לקבל מקדמה בשיעור של 62%
מסכום המימון המגיע לרשימה בעלת מנדט אחד במועצת הרשות המקומית (סעיף  6לחוק).
קבלת המקדמה הותנתה בהפקדת ערבות בנקאית ,ששר הפנים רשאי היה לחלטה ,אם
הרשימה לא הגישה רשימת מועמדים כדין או לא זכתה בבחירות לייצוג מינימלי (סעיף 12
לחוק).
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בבחירות לרשויות המקומיות בשנים  1913ו -1919חוקקה הכנסת ,בדומה לבחירות ,1971
הוראת שעה שכוחה היה יפה רק למערכת הבחירות בכל אחת מן השנים הללו.
לקראת מערכת הבחירות בשנת  1993שבה הצעת החוק למימון הבחירות לרשויות
המקומיות והוגשה לכנסת .וועדת הפנים החלה לדון בהצעת החוק עוד בתחילת  ,1993אך
הדיון בועדה נמשך זמן רב .בעוד הליכי החקיקה נמשכים לאיטם ,החלה להתנהל מערכת
הבחירות בפועל ורק במחצית חודש יולי ,פורסמה הצעת החוק וב -01.7.1993כמאה ימים
לפני יום הבחירות ,נתקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית חוק הרשויות המקומיות
( מימון בחירות) ,התשנ"ג.- 1993

ב.

הזכאות למימון:

 .111חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) מכיר רק בסוג אחד של מימון ממלכתי והוא
מימון בחירות .בשונה מהחוק בנושא מימון הבחירות הכלליות לכנסת ,אין החוק מכיר
במימון שוטף של פעילות הסיעות במועצת הרשות המקומית ,ואין החוק מכיר במימון
עקיף כדוגמת העמדת זמן שידור בשידורי טלוויזיה או רדיו לרשות המתמודדים בבחירות.
 .112בסעיף  0לחוק נקבע כלל רחב לפיו" ,כל סיעה וכל רשימה זכאית למימון הוצאות הבחירות
שלה מאוצר המדינה ,על פי הוראות חוק זה" .כלל רחב זה מסויג בסעיפים אחרים שבחוק;
הזכאות למימון מותנית בקבלת ייצוג של מושב אחד לפחות במועצת הרשות המקומית.
 .113כלל חשוב אחר מצוי בסעיף  05לחוק לפיו:
"הסכומים המגיעים או שניתנו לסיעת אם ,סיעה ,רשימה ,או
מועמד לראש מועצה אזורית ,לפי חוק זה אינם ניתנים
לשעבוד או לעיקול".
 .114בסעיף  1לחוק מוגדרות חמש ישויות משפטיות העשויות ליהנות מכספי מימון הבחירות
ברשויות המקומיות .אף שהמטרה המוצהרת של כל אחת מאותן ישויות המוזכרות בחוק
היא לזכות בבחירות במעמד של סיעה המיוצגת במועצת הרשות המקומית ,יש חשיבות
להבחנות בסעיף ההגדרות .הנפקות העיקרית של אותן הבחנות היא במעמד המוקנה בחוק
לסיעות המיוצגות בכנסת .כפי שנראה להלן ,מקנה החוק מעמד עדיף לרשימות מועמדים
הקשורות עם סיעה מסיעות הכנסת.
הישויות הרלבנטיות לפי סעיף  1לחוק הן כדלהלן:
"
'סיעה'  -סיעה במועצת הרשות המקומית שבה ייערכו בחירות ואשר
אושרה כסיעה כאמור בסעיף (25א) לחוק הבחירות;"
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סיעה ה יא אם כן גוף אשר יש לו ייצוג במועצת הרשות שנבחרה בבחירות הקודמות.
"'סיעת אם'  -כל אחת מאלה:
( )6סיעה מסיעות הכנסת;
( )2מפלגה".
"'מפלגה'  -מפלגה כהגדרתה בסעיף  6לחוק הבחירות";
"'סיעת בת'  -סיעה שמסרה עד  64יום לאחר היום הקובע הודעה
בכתב לשר הפנים המציינת כי היא סיעת בת במועצת רשות מקומית
ומי היא סיעת האם שלה; הודעה זו תישא אישור של בא כוח סיעת
האם בכנסת; יכול שלסיעת אם תהיה יותר מסיעת בת אחת";
"'רשימה'  -רשימת מועמדים בבחירות למועצת עיריה או למועצה
מקומית למעט למועצה אזורית ,שאינה סיעה";
"'רשימת בת'  -רשימה המוגשת מטעם סיעת אם ברשות מקומית
שבה אין לסיעת האם סיעת בת";
 .115תכלית ההבחנות בין סיעות ורשימות מסוגים שונים היא ,בין היתר ,לאפשר למנגנונים
המרכזיים של המפלגות לקיים שליטה ובקרה על הנעשה בסניפיהן בעת מערכת הבחירות
המקומיות .כך למשל ,סיעה או רשימה מקומית החפצה לשאת את שם סיעת האם ,חייבת
לקבל לכך אישור של בא כוח המפלגה בכנסת .יתרה מזאת ,כדי לאפשר למפלגות הארציות
להימנע מהכרעה חד משמעית במקרה של פילוג בסניף ,מאפשר החוק לסיעת אם להכיר
ביותר מסיעת בת אחת .כמו כן יש להבחנות שבחוק חשיבות בעת הגשת בקשה לקבלת
מקדמה על חשבון מימון הבחירות (ראה דיון בנושא המקדמות בהמשך) .לסיעות ולרשימות
בת האפשרות לבחור בחלופות שונות שאינן נתונות לסיעות ורשימות עצמאיות.
 .116נציגי מפלגות שהעידו בפנינו ,טענו כי מנגנון סיעות האם וסיעות הבת מקשה על ניהול
מערכות הבחירות וכי יש לבטלו .טענת המצדדים בביטול הזיקה היתה שמפלגת האם
נושאת באחריות הכספית והמשפטית ,אך אינה מסוגלת לפקח על הנעשה ברשימות
וסיעות הבת ברשויות המקומיות .אחרים סברו כי דווקא המערכת הקיימת מאפשרת
לסיעות האם לשמור על נורמות בסיסיות של מנהל תקין וכי אם תבוטל הזיקה למפלגת
האם עלול הדבר להביא לפריצה מוחלטת של הגדרות במערכות הבחירות המקומיות.
 .117מן הדרישה לשקיפות הספרים וההליכים המאפשרים פיקוח ובקרה שוטפים והקמת מנגנון
רציני שיחלוש על כל מערכות הבחירות ,נובע כי אין זה ראוי ואין זה דרוש להוסיף ולקיים
את הזיקה בין סיעת אם לסיעת בת ,הנותנת יתרונות והעדפות לסיעות אלה על-פני סיעות
ורשימות עצמאיות ברשויות המקומיות .גם ההתנסות הקשה של מפלגות האם לעניין
הפיקוח על סיעות הבת ,מצדיקה ניתוק הזיקה והנהגת דין אחד ומעמד אחד לכל הסיעות
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והרשימות אשר זכו למעמד ברשויות המקומיות ,והרי זאת ,ראוי להדגיש ,שבמערכת
הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות בשנת  ,1991התמודדו ברחבי הארץ למעלה מאלף
רשימות עצמאיות שאין להן מפלגות אם.
 .118בדו" ח מבקר המדינה לעניין תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות ,שהשתתפו
בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר  ,1991מתש"ס  ,1999 -התייחס המבקר לסוגיה זו
ולדבריו:
" לגבי מספר סיעות אם העלתה הביקורת כי הוצאות רבות של
סיעות בת ורשימות בת שלהן ...לא השתקפו במערכת
החשבונות של אותן סיעות אם...
סיעות האם טענו בפני ,בין היתר( ...כי) סיעות הבת חרגו ללא
רשות מן התקציבים שנקבעו להן על ידי סיעות האם,
ומההוראות שניתנו להן .לפיכך ,אין סיעות האם נושאות ,על פי
הנטען באחריות למעשיהן ולמחדלהין של סיעות הבת שלהן.
החוק איננו מעניק לסיעת-הבת מעמד כלשהו בכל הקשור
למימון ולדיני המימון .בעל הדברים בכל הנוגע לביצוע החוק
היא סיעת-האם בלבד .היא הזכאית למימון; היא החייבת בניהול
חשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה; היא המחליטה כיצד
להוציא את כספי המימון; היא בלבד אחראית לקיים את
הוראות החוק מכאן ,והאחריות כולה נופלת על סיעת-האם ,ואין
היא יכולה להשתחרר מאחריות זו"...
 .119כלומר ,הולכת ורווחת התופעה של אי ציות סיעות הבת לסיעות האם ולאחר מעשה מנסות
סיעות האם להשתמט מאחריות למעשיהן של סיעות הבת .מצב דברים זה מצדיק ביטול
של מנגנון זה מבלי לפגוע באפשרות של סיעה של הכנסת להגיש רשימה בבחירות לרשות
מקומית ,לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) אך מבלי שמערכת החשבונות של אותה
סיעה תתנהל דרך מערכת החשבונות של סיעת הכנסת ומבלי שסיעת הכנסת תועדף על פני
סיעות אחרות (ור' פירוט בסעיפים שלהלן) .במסגרת היחסים הפנימיים שבין סיעה של
הכנסת לבין רשימה אותה תגיש ,תוכל זו לדרוש פיקוח על ניהול מערכת החשבונות של
הרשימה ,ברם ,כלפי הגוף המבקר ,יהיה ניהול חשבונות עצמאי של הרשימה כמו רשימת
מועמדים מטעם קבוצת בוחרים או מטעם סיעה של המועצה היוצאת.
ג.

גובה מימון הבחירות לסיעות במועצת הרשות המקומית

 .120כפי שצויין לעיל ,המימון הממלכתי לענין הבחירות לרשויות המקומיות הוא גבוה מדי .אין
אנו מוצאים כל הצדקה למימון כה נרחב במערכת הבחירות לרשויות המקומיות ,מה גם
שנוסחת החישוב הנדיבה משנת ( 1919הקיימת עד עצם היום הזה) ,נקבעה אז בדיעבד,
לאחר תום מערכת הבחירות במטרה לכסות את גירעונות הסיעות הגדולות ממערכת
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הבחירות לכנסת ה  10 -ומערכת הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בהפרש זמן של
כארבעה חודשים זו מזו .נוסחה זו (כ  57 -ש"ח לכל בעל זכות בחירה בבחירות לרשויות
המקומיות שנערכו בשנת  )1991שנזכרה לעיל ,אינה מבוססת על הערכה אמיתית של עלות
הבחירות לרשויות המקומיות ,וכפי שקורה לא אחת במערכות בחירות כל הקצבה שתינתן
למתמודדים הופכת לרצפת תקציב של מערכת הבחירות שלאחריה .בנוסף ,קובע חוק
הרשויות המקומיות (מימון בחירות) כי הועדה הציבורית לענין חוק מימון מפלגות יכולה
להעלות את המימון אך לא להורידו.
 .121אין אנו רואים כל הצדקה לכך שעלות הבחירות המקומיות בממוצע לכל בעל זכות בחירה
תהיה גבוהה כמעט ב  32% -מהעלות של מערכת הבחירות לכנסת .המערך הארגוני
והקשיים הלוגיסטיים במערכת בחירות מקומיות קטנים באופן ניכר מאלה המאפיינים
מערכת בחירות לכנסת ,ולכן גם המימון צריך להיות קטן יותר בהתאם .לפיכך ,הועדה
ממליצה שהחל מהבחירות לכלל הרשויות המקומיות המיועדות להתקיים ב  ,0223 -יופחת
המימון הציבורי ב  ,32% -ואז ישתווה בעיקרו למימון הציבורי לבחירות לכנסת.
 .122הועלתה בפני הועדה הבעיה כי בהעדר מימון שוטף נמצאות סיעות האופוזיציה במועצת
הרשות המקומית בנחיתות בולטת לעומת ראש העירייה וסיעות הקואליציה .מלבד תשלום
צנוע עבור השתתפות בישיבות המועצה אין לחברי המועצה כל מקורות כספיים למימון
פעילות פוליטית שוטפת .יוצא אפוא שמילוי תקין של פעולות הפיקוח והבקרה על-ידי
חברי המועצה ,מותנה בנכונות מפלגת האם ,במידה שהיא קיימת ,להקצות משאבים או
בנכונות חברי המועצה לתרום מזמנם ומכספם לקיום פעילות שוטפת.
 .123הועדה סבורה שאין מקום להקצות מימון ציבורי שוטף לסיעות המועצה ברשויות
המקומיות .לבעיות של מתן שירותים ומשאבים לחברי המועצה לצורך מילוי תפקידם יש
למצוא פתרון במסגרת פקודת העיריות וצווי המועצות המקומיות המסדירות את פעילות
הרשויות המקומיות ושם יש להסדיר את הנושאים להם מחוייבת הרשות לדאוג ואת
הפיקוח על קיום חיוביה אלה.
 .124בדומה להמלצת הועדה לענין הבחירות לכנסת ,ממליצה הועדה גם כאן שרשימת מועמדים
שלא זכתה אף במנדט אחד במועצה ,לא תהא זכאית למימון בחירות ויבוטל ההסדר הקבוע
בסעיף (7ב) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) הקובע שגם מי שקיבל רק 52%
מהמודד יזכה במימון.
ד.

מקדמות מימון וגביית חובות של סיעת בת

 .125חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) מאפשר לסיעות ולרשימות לקבל מקדמות מאוצר
המדינה למימון מערכת הבחירות ברשות המקומית (סעיף  12לחוק) .בעניין המקדמות יוצר
החוק הבחנה ברורה בין סיעות ורשימות הקשורות בסיעות אם לבין סיעות ורשימות שאינן
קשורות במפלגות המיוצגות בכנסת.
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 .126סיעה במועצה היוצאת ,שאינה קשורה בסיעת אם ,זכאית לקבלת מקדמה בגובה של 62%
מסכום המימון שיינתן לאחר הבחירות לסיעה עם אותו מספר של מושבים במועצה
הנבחרת החדשה .רשימה שלא הייתה מיוצגת במועצה היוצאת ואינה קשורה בסיעת אם
זכאית למקדמה בשיעור הניתן לסיעה של מנדט אחד במועצה היוצאת.
 .127כאשר מדובר בסיעות בת ורשימות בת ,מונהגת דרך חישוב חדשה .הגוף הזכאי לקבל את
המקדמה אינו סיעת הבת או רשימת הבת ברשות המקומית ,כי אם סיעת האם שהיא
המפלגה .בנוסף לכך זכאית סיעת האם לבחור באחת משתי חלופות .החלופה הראשונה,
קבלת מקדמה כאמור לגבי סיעות ורשימות עצמאיות .החלופה השנייה ,מימון בסכום
המבוסס על ייצוגה היחסי של סיעת האם בכנסת לעומת שאר המפלגות.
 .128הוראה זו מאפשרת לסיעת אם לקבל במקומות שבהם לא היה לרשימות הקשורות עימה
ייצוג קודם ,מקדמה בשיעור גבוה באופן ניכר מן המקדמה שרשימות עצמאיות חדשות
זכאיות לקבלה .החוק אף מקל על המפלגות הארציות בקובעו (בסעיף (12ג)) כי סיעת אם
רשאית:
"  ...לבחור תחילה בחלופה אחת ואחרי כן בחלופה האחרת,
לפי הסכום הגבוה יותר"
 .129האפשרות הני תנת למפלגות האם לקבל מקדמות מימון על פי ייצוגן היחסי בכנסת ,הביאה
לכך שרוב המפלגות קיבלו מקדמות בשיעור שהיה גבוה באופן ניכר מהסכום הכולל של
המימון בו זכו בסיכום כולל של תוצאות הבחירות ,עובדה שתרמה לא מעט לגידול
בגירעונות המפלגות .בבחירות לרשויות המקומיות זוכות סיעות מקומיות שאינן קשורות
לסיעות אם לייצוג במועצת הרשות המקומית .תופעה זו הולכת ומתרחבת מדי מערכת
בחירות .מתן מקדמות לסיעות אם על פי הנחה ולפיה ייצוג יחסי דומה של המפלגה
במועצת הרשות המקומית הוא ככוחה בכנסת ,הוא חסר כל בסיס מציאותי מלכתחילה.
לכן היה שיעור המקדמות (בגובה  62%משווי המימון הצפוי בהנחה שמפלגת האם תקבל
את הייצוג היחסי לו זכתה בבחירות לכנסת) בלתי מציאותי מלכתחילה .שווי המקדמות
( 130מיליון ש"ח) שקיבלו כל סיעות האם היה גבוה ב -11מיליון ש"ח מסכום המימון שהגיע
להן בסופו של דבר ( 114מיליון ש"ח) .במלים אחרות ,בסופו של דבר ,קיבלו סיעות האם
מקדמות מימון לפי  115%ולא לפי  62%מייצוגן במועצות הרשויות המקומיות .היות והיו
כמה סיעות אם ,שהעלו בכל זאת את ייצוגן היחסי ,גדל הגירעון המצטבר של המפלגות
שלא הצליחו לזכות בייצוג שיהיה בו די כדי להחזיר את שווי המקדמות ,בסך של 06.5
מיליון ש"ח .ליקויים אלה בהסדר המקדמות הקיים גרמו לכך שהיו מפלגות שנטלו את
מלוא המקדמה המגיעה לסיעות אם וכמעט ולא הציגו רשימות בת .הוצאותיהן הממשיות
של שתי רשימות כאלה לא הגיעו אפילו לשיעור של  12%מסך המקדמה שנטלו.
 .130בעיה נוספ ת המתעוררת בהקשר עם המנגנון של סיעת אם היא בקשר לאפשרות לגבות
חובותיה של סיעת הבת :סיעת אם של הכנסת אינה חייבת בערבות בנקאית על המקדמות,
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בניגוד לכל סיעה או רשימת מועמדים אחרת (ר' סעיפים  13ו  06 -לחוק הרשויות
המקומיות (מימון בחירות); האחד קובע את החובה להפקיד ערבות כנגד המקדמות והשני
פוטר סיעת אם וסיעות בנות מתחולת הסעיף הראשון) .אם סיעת הבת אינה זכאית בסופו
של דבר למימון השווה לסכום המקדמה ,אין אפשרות לחלט ערבות באופן מיידי ,ונפרשים
תשלומי החובה עבור סיעת האם למשך קדנצית הכנסת .במידה שנערכות בחירות לכנסת
ב מהלכה של תקופת הכהונה של סיעת הבת ברשות המקומית ,וסיעת האם נעלמת מן
המפה הפוליטית בכנסת ,אין ממי לגבות את החובות (ויש דוגמאות לענין זה) .העדפה לא
מוצדקת זו כלפי סיעות בנות אף היא דוגמה ליתרון שיצמח אם ייעלם המוסד של "סיעת
אם" אך מכל מקום אין להשלים עם ההסדר הנוכחי.
 .131המסקנה העולה מכל האמור לעיל מחזקת את המלצתנו והשקפתנו לבטל את זיקת מפלגת
האם לסיעות הבת ברשויות המקומיות .דין אחד יהיה לכל הסיעות המתמודדות והפועלות
ברשויות המקומיות ולמפלגות האם לא יהיה עוד מעמד בפני עצמו בכל הנוגע לבחירות
ולמימון הבחירות ברשויות המקומיות .מכל מקום ,גם אם לא יבוטל המוסד של סיעות אם,
תשלום המקדמות לא יהיה ,בשום מקרה ,לפי מצב סיעת האם בכנסת אלא לפי מצב
רשימת הבת (במועצה או כרשימה חדשה) .וגביית החובות לא תיטיב עם רשימה שהוגשה
על ידי סיעה של הכנסת.

ה.

תרומות

 .132בפרק בו עסקנו בגיוס תרומות מן הציבור ,הבענו את דעתנו כי יש מקום וחשיבות לכך
שהאזרח או התושב המשתתף במערכת בחירות יהיה מעורב בה לא רק כמצביע בקלפי
אלא גם כפעיל במערכה ,אם בעשייה ואם בחיזוק המפלגה או הסיעה שהוא רוצה ביקרה -
בתרומה כספית.
ראינו להמלי ץ על מתן אפשרות למפלגות ולסיעות לגייס ,במגבלות מסוימות ,תרומות
מהציבור עד לתקרה מסוימת וכן המלצנו על תקרת התרומה המרבית שתותר .התלבטנו
אם לקבוע את תקרת תרומה על אותו שיעור בבחירות לכנסת ולראשות הממשלה ובחירות
לראש הרשות המקומית ולרשימות המתמודדות ברשות המקומית .לכאורה ,דומה ששיעור
התרומה המרבי שיותר ברשות מקומית צריך להיות צנוע בשל החשש הקיים ביתר שאת
לאבק של השחתה ,ותלות בין מקבל התרומה לתורם כשמדובר ברשות מקומית מול חשש
התלות בבחירות הכלליות .בסופו של דבר נראה לנו ,כי תקרת התרומות צריכה לעמוד על
סכום של  12,222ש"ח בין בחירות לבחירות.
 .133בנוסף ,יש להתאים את הוראות חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) להוראות חוק
מימון מפלגות ( בענין זה כמו גם בעניינים נוספים) .כך למשל ,באשר לתרומות ,יש להחיל
גם על התרומות ברשויות המקומיות את המגבלות שהוחלו בחוק מימון מפלגות כמו
האיסור לקבל תרומה ממי שאין לו זכות בחירה או האיסור לקבל תרומה בעילום שם .כמו
כן יש להקנות לגוף העוסק בבקרת הבחירות את אותן הסמכויות הנתונות לו בחוק מימון
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מפלגות לקנוס רשימה או סיעה שעברה על האיסורים לגבי התרומות ולהבטיח בחוק
מנגנונים למימוש קנסות אלה.
 .134לסיכום האמור לעיל ,אנו ממליצים לצמצם את המימון הממלכתי שניתן לסיעות ולרשימות
ברשויות המקומיות במידה ניכרת (עד שיעור הפחתה של  .)32%דין אחד יהא לכל הסיעות,
בין עצמאיות ובין כאלה שיש להן זיקה פוליטית או ארגונית למפלגות המתמודדות
בבחירות הכלליות ,ויש לבטל כל יתרון וכל העדפה וכל מעורבות של סיעות האם מבחינת
המימון .אשר לגיוס תרומות ,דעתנו היא כאמור לעיל ,שיש לאפשר גיוס תרומות מהציבור
בתקרה של  12,222ש"ח בין בחירות לבחירות .עקרונות השקיפות ,ניהול הספרים ,הדיווח
והפיקוח ,יהיה בדומה לסיעות הכנסת .יותאמו הוראות החוק לגבי מגבלות על תרומות
ותנתנה לגוף המבקר סמכויות אכיפה מיוחדות לענין תרומות אסורות בדומה לסמכויות
הקבועות בחוק מימון מפלגות.

פעילותם של גופים חוץ פרלמנטריים  -דרך כלל ובמערכת בחירות

 .135מעת שנתקבל תיקון מס'  16לחוק מימון מפלגות שהגביל את תקרת התרומות וקבע
מגבלות נוספות בקשר לתרומות (כלומר החל במערכת הבחירות לכנסת ה  14 -ובעיקר
במערכת הבחירות לכנסת ה ,)-15בלטה התופעה לפיה לצד הפעילות הפוליטית-ארגונית-
הסברתית-תעמולתית של המפלגות ,פעלו גם גופים אחרים שהתארגנו כעמותות למען
קידום הבחירה של מועמדים לראשות הממשלה ולכנסת מצד המפלגות המתמודדות .בין
אלה היו תנועות חוץ-פרלמנטריות אידיאולוגיות ,מוכרות וידועות ,העושות לקידום
המטרות והמסרים שלהן בכל ימות השנה ,ואף במערכות בחירות קודמות ,והפועלות
לקידום ערכים ,עקרונות ,מסרים בתחומים שונים המעסיקים את החברה ואת הקהילה.
לצידן היו גופים שקמו סמוך לבחירות ,על מנת לסייע למפלגות ולמועמדיהן .יש והמסר
האידיאולוגי של העמותה הוא מדיני ויש שהוא מתמקד בנושאים כלכליים מוגדרים או
בנושאים של איכות הסביבה או בעניינים שבהשקפות עולם ערכיות ,כענייני דת ומדינה
ועוד כיוצא באלה .גופים חוץ-פרלמנטריים רצויים ,מקובלים ומבורכים בחברה דמוקרטית,
אולם בעת בחירות אפשר שיווצר מצב של זהות בין מסריה של התנועה החוץ-פרלמנטרית
ומסריה של מפלגה זו או אחרת .ככל שמדובר בסוגיית המימון של מערכות הבחירות
ומגמת ההוגנות והשוויון היחסי וההקפדה על סדרי מנהל תקינים וכיבוד החוק ,בעיה זו
מצריכה קביעת כללים מאזנים בין עקרונות ומצבים מתנגשים.
 .136חופש ההתאגדות וחופש הביטוי הם מזכויות היסוד החוקתיות במשטרנו הדמוקרטי ואין
להגביל תנועות אזרחיות אלא במקרים מאד חריגים ,כגון ,כאשר יש בפעילותן משום
ודאות קרובה לפגיעה בביטחון המדינה או באופיה הדמוקרטי של המדינה .עקרון אחר,
שגם הוא מבטא זכות יסוד חוקתית במשטרנו הדמוקרטי ,הוא השוויון .בבסיס הכללים
המעוגנים בחוקי מימון הבחירות עומד עקרון זה של מתן הזדמנות שווה למתמודדים
בבחירות הכלליות או בבחירות לרשויות המקומיות .השוויון הוא ,כמובן ,יחסי כפי
שהבהרנו לעיל לעניין המימון הממלכתי .יש למנוע ניצול זכויות אלה ופגיעה בשוויון
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ההזדמנויות על-ידי הערמה באמצעות הקמת גופים חוץ-פרלמנטריים והפעלתם ,כביכול,
במנותק מן הפעילות המפלגתית ,לעת בחירות ,ובדרך זו לחזק במשאבים כספיים וכלכליים
מפלגות מסוימות ,על-פני אחרות.
 .137ניצבה בפנינו השאלה ,כשם שניצבה במלוא חריפותה בעת הבחירות ,מה היישום והדין
הרצוי ,כאשר גוף חוץ-פרלמנטרי מביע בעת בחירות הזדהות או תמיכה ,מופגנת או
משתמעת ,במפלגה ובמועמדיה המתמודדים בבחירות והכפופה לכללי המימון שבדין .על
אחת כמה וכמה כאשר מדובר לא בתנועות חוץ-פרלמנטריות קבועות ופעילות דרך-כלל,
אלא בגופים המאוגדים ,אם בעמותה ואם בדרך אחרת ,שקמו ופעלו לקראת או בעת
הבחירות ולשם קידום מועמד או מפלגה המתמודדים במערכת הבחירות .יש והזדהות הגוף
החוץ-פרלמנטרי עם מפלגה או מועמד פלוני ,היא אידיאולוגית במובן זה שהגוף האמור
מבקש לקדם את המועמד או את המסרים של המתמודדים מבחינה חיובית ,או שהסיוע
ניתן על ידי הגוף החיצוני למועמד או מפלגה פלונית בכך שהיא במעורבותה מבקשת לבקר
או לשלול את דרכה של מפלגה אלמונית או אישיותו של מועמד פלמוני; יש והמעורבות
של הגוף החוץ-פרלמנטרי היא ספונטנית ,ללא קשר מעשי עם המפלגה או המועמד
הדוגלים בעקרונות של אותו גוף ויש שמתוך רצון לקדם ולחזק את המפלגה או את
המועמד שמזדהים עמו או עם דרכו ,נוצר ,ישירות או בעקיפין ,גם קשר ארגוני .כאן המקום
לציין כי החוק מאפשר פעילות של "גוף הקשור לסיעה" ,ובלבד שיוצהר על כך ,ויחולו על
אותו גוף מגבלות החוק.
 .138שאלות אלה ,עמדו בשתי מערכות הבחירות האחרונות ,במלוא חריפותן ועצמתן ,בפני
מנגנון משרד מבקר המדינה המפקח על הליכי הבחירות .אכן ,מבקרת המדינה השופטת
בדימוס מרים בן-פורת ומבקר המדינה דהיום ,השופט בדימוס אליעזר גולדברג ,נתנו דעתם
על סוגייה זו של האיזון בין פעילות פוליטית לגיטימית של המפלגה ופעילות תעמולתית
מקבילה של עמותות ועל הצורך בהקפדה על שוויון ההזדמנות והתמודדות ההוגנת בעת
בחירות ,ואמרו דעתם על כך .בדו" ח הביקורת האחרון של מבקר המדינה לגבי הבחירות
לכנסת ה  ,15 -הציע המבקר קריטריונים ומבחנים שיבהירו ויתחמו את הקווים האדומים
שבין פעילות תעמולתית חוץ-פרלמנטרית שתחשב לפעילות מפלגתית מבחינת כללי
המימון ,לבין פעילות חוץ-פרלמנטרית העומדת בפני עצמה ואינה נחשבת תרומה .כללים
אלה מפורטים בדין וחשבון של מבקר המדינה על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות
לתקופת הבחירות לכנסת החמש-עשרה ולראשות הממשלה ,אשר הוגש בשנת תש"ס -
 ,0222בסעיפים ( 11-17עמ'  14 - 11לדו"ח).
 .139לפי דו"ח המבקר ,על מנת שפעילות תעמולתית של גוף חוץ-פרלמנטרי תחשב לתרומה
אסורה ,שתיזקף לחובת המפלגה הנהנית מפעילות זו ,צריכים להתמלא שני תנאים
מצטברים שהם  -המסר והזיקה הארגונית.

ראשית  -מסרים שהם בגדר "תעמולת בחירות".

פעולה המתבצעת במטרה לשכנע

בוחר להצביע למועמד או למפלגה או לרעיון בעל משקל בבחירות (פעילות בעד) או
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להימנע מלהצביע למועמד או למפלגה או לרעיון בעל מש”ח בבחירות (פעילות נגד); מסר
הקורא להצביע בעד מועמד או מפלגה או רעיון בעל מש”ח בבחירות (קמפיין חיובי) או
להימנע מלהצביע בעד מועמד או מפלגה או רעיון בעל משקל בבחירות (קמפיין שלילי)
יכול להיחשב כתעמולת בחירות .מסר יכול להיחשב כ"תעמולת בחירות" בין אם הוא ישיר
או עקיף; גם קרבת זמנים לבחירות מהווה מרכיב בבחינה.
שנית  -הזיקה הארגונית שבין המפלגה ובין הגוף החוץ-פרלמנטרי :וכך ניתן לתמצת את
הכלל :רצף שבקצהו האחד תיאום מלא בין המפלגה לבין הגוף החוץ-פרלמנטרי ,בין אם
המפלגה פנתה אל הגוף החוץ-פרלמנטרי באופן פורמלי ובין אם גורמים במפלגה בחרו
לשתף פעולה עם הגוף החוץ-פרלמנטרי בלא לקבל הסכמה פורמלית של המפלגה .בקצהו
האחר של הרצף מצויים מפלגה וגוף חוץ-פרלמנטרי שאין כל קשר ביניהם מלבד תמיכה
ברעיון מסוים ורצון לקדמו.
 .140מבחנים אלה אומצו על ידי היועץ המשפטי לממשלה .כך גם ,בתיקון לחוק מימון מפלגות
שהתקבל לאחרונה ,שתכליתו היתה לפרט מפורשות את תחולת האיסורים הכלליים
שנקבעו בעבר .בסעיף  1נאמר:
"2ה .מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים  7עד 2ד ,אחת היא אם
התרומות או ההלוואות ניתנו לסיעה ,לרשימת המועמדים ,למועמד לכנסת
או לראשות הממשלה ,או לכל אדם אחר הפועל למענם ובזיקה אליהם"...
בכך התייחסה אף הכנסת למבחן הזיקה האירגונית כאל מבחן מכריע.
 .141אף הועדה סבורה כי אלה הם המבחנים הנכונים לפיהם ייקבע אימתי פעילות של צד
שלישי תחשב לתרומה למפלגה.
בענין זה מבקשת הועדה להדגיש כי מבחן הזיקה הארגונית הוא המבחן העיקרי ולמעשה
מבחן המסר עומד לצידו כמבחן עזר וכנקודת מוצא .הזיקה האירגונית בין צד שלישי לבין
המפלגה היא זו העושה את הפעילות של אותו צד שלישי לפעילות שהיא עצמאית באופן
פיקטיבי אך מיועדת למעשה לפעול לטובת המפלגה במסווה של פעולה בלתי תלויה .מבחן
המסר ,הוא ,כפי שצויין ,נקודת מוצא שכן אין ספק שמסרים שאין להם כל קשר לנושאים
פוליטיים שעל סדר יומן של המפלגות בישראל ,אינם ,אף לכאורה ,בגדר תרומה למפלגות
שכן אינם מועילים להן במאום; אך יש להיזהר מלהפוך את מבחן המסר למבחן העיקרי,
דבר שיפגע יתר על המידה בחופש הביטוי ,שכן החוק לא התכוון למנוע פעילויות שאין בהן
אלא זהות רעיונית לעמדות מפלגתיות ללא כל קשר למפלגה.
 .142ואכן ,מבקר המדינה קבע:
"ברור ,אם כן ,מדוע אין מתבקשת מפרשנות חוק המימון כפי שהובאה לעיל,
מסקנה חמורה ,כפי שניסו לטעון בפני ,והיא ,שכאשר פועל ארגון לקידום
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רעיון  -ובבחירות מתמודדת סיעה הפועלת לקידום אותו רעיון  -חל איסור על
האירגון להמשיך ולפעול .כל זמן שהארגון לחוד ,והסיעה לחוד ,אין הפרה של
חוק המימון ,והארגון יכול להמשיך בפעולתו לקידום רעיונותיו ומטרותיו....
 .143בסעיף  15לדו"ח המבקר נאמר:
"יצויין ,כי בין שני התנאים האמורים קיים יחס הפוך .זיקה 'חזקה' תעשה
תעמולה 'רחוקה'  -לתרומה ,ותעמולה 'קרובה' תיחשב לתרומה ,גם
כשהזיקה 'חלשה'.
כיוון שהזיקה האירגונית בין הסיעה לבין הגוף החוץ-מפלגתי מוסתרת לרוב
מן העין ,וגילויה עשוי אף להיות בלתי אפשרי ,אין מנוס מלהזקק בנדון
לחזקה ראייתית הניתנת לסתירה .כאשר גוף חוץ-מפלגתי עורך תעמולה
ישירה ,הקוראת במפורש להצביע בעד סיעה מסויימת או מועמדה לראש
הממשלה ,חזקה היא כי נתקיימה הזיקה האירגונית ,אלא אם סתרה הסיעה
חזקה זו ,בין היתר על ידי כך שהראתה כי התנערה התנערות כנה  -ובזמן
אמיתי  -מפעילותו של הגוף החוץ מפלגתי .התנערות זו לא נועדה רק להניח
את דעתו של מבקר המדינה מן הבחינה הראייתית .היא יוצרת ,למעשה,
משטר של אכיפה עצמית המצמצם את האפשרות כי הממון יהיה מפתח
לש
לטון".
 .144הועדה סבורה כי יש באמור לעיל משום מתן משקל רב למבחן המסר תוך המעטה של
המבחן העיקרי ,הארגוני .מבחן המסר הוא ,כאמור ,נקודת מוצא לחקירה ודרישה של מבקר
המדינה ,ב בואו לבחון אם קיימת גם זיקה אירגונית .אין הוא יכול לבוא במקום זיקה
ארגונית במקום שאינה נמצאת .יש להיזהר שלא להפוך את מבחן המסר ,באמצעות חזקה
ראייתית ,למבחן העיקרי או אף היחיד ,אף כי ישנם מקרים שהמסר הוא מרכיב חשוב בין
מכלול מרכיבים לקביעת הזיקה הארגונית.
 .145יש לזכור שמבחנים אלה מסדירים את פעילות המפלגות והגופים כל השנה ולא רק בעת
בחירות ,ויחולו ,כנראה ,גם לקראת משאל עם ,אם יתקיים .אם בתקופת בחירות ניתן
להבחין בין מסרים רעיוניים לבין קריאה מפורשת להצביע בעד פלוני (אף כי הנסיון
האמריקני הראה שהבחנה זו הושמה לאל) ,הרי שבעת פעילות שוטפת או לקראת משאל
עם ,המסרים ,ככלל ,הם "רעיוניים" ואינם קוראים להצביע עבור פלוני .ויתור על מבחן
הזיקה הארגונית כאן תוך שימוש עיקרי בחזקה ולפיה המסר מוכיח את הזיקה האירגונית,
עלול להביא למצב בו כל הפועל להגשמת רעיון בו דוגלת גם מפלגה ייחשב כתורם תרומה
אסורה למפלגה ,תוצאה שאף מבקר המדינה אינו חפץ בה.
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 .146יודגש כי הדברים הללו אינם מכוונים כלל לדו"ח הביקורת על תוצאות ביקורת חשבונות
הסיעות לתקופת הבחירות לכנסת החמש עשרה ,בו שקד מבקר המדינה לבסס בראיות את
מבחן הזיקה הארגונית ,והם בבחינת הערה לנתיב בו יש לפסוע בעת עיצוב המבחנים
ויישומם לעתיד.
 .147הועדה ערה לכך כי במקרים מסויימים ,יהיה קושי להוכיח את מבחן הזיקה הארגונית,
וסבורה כי במידה מסוימת המעורבות של עמותות חוץ-פרלמנטריות במערכות הבחירות
האחרונות היא פ ועל יוצא של מגבלות מימון מערכות הבחירות שבחוק ובאופן מיוחד של
המגבלות מרחיקות הלכת לעניין גיוס תרומות מן הציבור ומה שלא ניתן היה להשיג
במישרין בקשו או ניסו מפלגות ומועמדים להשיג בדרכי עקיפין .את התופעה הזאת יש
לעקור מן השורש והדבר ניתן להשגה בשני מישורים המשלימים זה את זה .במישור האחד,
ראינו לשלול את הפיתוי להיזקק לדרכי עקיפין אלה בכך שהכשרנו את דרך המלך של גיוס
משאבים בדרך לגיטימית בתרומות סבירות מן הציבור; ובמישור האחר ,שלילת התועלת
והכדאיות שבהקמת או הפעלת עמותות "פיקטיביות" ,בכך שפעולתן תיזקף כתרומה אסורה
למפלגה שסנקציות כספיות או אחרות בצידה כלפי מי שנהג בדרך לא נאותה או מתחכמת
ומתוך הערמה על החוק.
 .148הועדה לא ראתה ,לעת הזאת ,להמליץ על הסדרת הפעילות הפוליטית של צד ג' בהקשר
לחוק המימון .עם זאת ,הנסיון בעתיד אולי יצדיק דיון והכרעה בענין זה ,כפי שאף רמז
מבקר המדינה ,כחלק מהאיזונים לצורך הבטחת שוויון הגישה וההזדמנויות לבעלי עמדות
שונות ,כפי שנהוג למשל בקנדה או באוסטרליה ומוצע באנגליה (חובות דיווח מוגברים
לציבור ,הגבלת הוצאות של צד ג').
בקרת מימון פוליטי והגוף המבקר

 .149לפי המצב היום ,מקיים מבקר המדינה בקרה על מערכת הכספים והחשבונות של המפלגות
ושל הרשימות המתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות .הבקרה על חשבונותיהם של
המתמודדים בבחירות הפנימיות במפלגות נעשית במפלגות עצמן.
 .150הבקרה על מערכת הכספים של המתמודדים בבחירות פנימיות במפלגה או של הרשימות
המתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות היא חד פעמית  -לאחר כל מערכת בחירות
ואילו הבקרה על חשבונותיהן של המפלגות נעשית הן לגבי כל מערכת בחירות והן באופן
שוטף ושנתי.
 .151כמו כן ,מאופיינת הבקרה בניתוח בדיעבד של התנהגות הרשימות ומועמדיהן .לפי המודל
הקיים אין חקירה ודרישה בעיצומה של מערכת הבחירות ,אין תגובה בזמן אמת או דיווח
לציבור במהלך הבחירות ,ואף אין הדרכה מסודרת למתמודדים באמצעות תשובות על
שאילתות וחוות דעת מוקדמות.
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 ..152נראה לועדה כי הגוף העוסק בפיקוח ובבקרה צריך לרכז את הבקרה על מערכות הכספים
של הרשימות ושל המתמודדים הן בבחירות לכנסת ולראש הממשלה ,הן בבחירות לרשויות
המקומיות והן בבחירות הפנימיות במפלגות :זאת ,על מנת שהנורמות האחידות שנקבעו
על ידי המחוקק ,יישמרו על ידי הגוף המפקח באופן מקצועי ואחיד.
 .153כמו כן ,ראוי שבנוסף לקיום בקרה לאחר מעשה ,תהיה מעורבות יתר של הגוף המפקח
והמנחה גם בתקופת הבחירות :למשל ,המנגנון של חוות דעת מוקדמת לפי הגישה הנוכחית
הוא לקוי ואינו נותן מענה לשאילתות בתום לב (הנושא של מתן חוות דעת מוקדמת ידון
להלן) .בנוסף ,גם אם קיימות ראיות טובות להפרת חוקי המימון בתקופת הבחירות ,אין
אפשרות לחקור או לבלום את ההפרות או לדווח עליהן לציבור באופן מוסמך בתקופה
החשובה למתמודדים .עובדה זו גורמת למפלגות ולמועמדיהן ליטול סיכונים מחושבים
הקשורים בהפרות חוקי המימון ,בהנחה שניצחון בבחירות יאפיל על חשיפה מאוחרת
שקנסות מינהליים בצידה ואף על העמדה לדין פלילי.
 .154לדוגמה ,בארצות הברית מוסמכת ועדת הבחירות לפתוח בחקירה בכל עת ,לאחר שהגיע
לידיה מידע על הפרת החוק ,ואם החקירה העלתה חשד סביר ,היא רשאית לפרסם עמדה
לציבור תוך אפשרות למתן תגובה של המועמד .כמו כן ,ועדת הבחירות מקבלת באופן
שוטף ומפרסמת (באתר האינטרנט) מידע על תרומות שקיבל המועמד (מסדר גודל מסוים).
בקנדה ,שם תוקן החוק לאחרונה באופן מקיף ,נקבעה האפשרות שהממונה על האכיפה
מטעם פקיד הבחירות המרכזי יפנה לבית המשפט כדי לבלום עבירה העומדת להתבצע,
אפילו בתקופת בחירות ,בהתחשב בטיב המעשה העלול להתבצע ובחומרתו .כן קיימת
סמכות (לפי טיב העבירה שיש חשש שתבוצע) להגיע ל"הסכם" עם המועמד באשר
להתנהגותו .אין ספק שמידע לציבור שניתן עובר לבחירות או סמכות לחקור ולבלום
הפרות עובר לבחירות יכולים לשפר מאוד את הציות לחוקי המימון ואת טוהר הבחירות,
שוויון ההזדמנויות ואמון הציבור במערכת הפוליטית.
 .155לא נעלמה מאתנו הסכנה שבהתערבות בהליך הפוליטי בעודו מתנהל ,והנזק שעלול להיגרם
למועמד אם יפורסמו פרטים אודותיו עובר לבחירות .אלא שיש לדעתנו להעניק סמכות כזו
לגוף המבקר ,והשימוש בה יהיה זהיר ,לאחר בדיקה ודרישה ראויה .מכל מקום ,אם ימצא
הגוף המבקר ראיות טובות להפרה עוד בטרם הבחירות ,ראוי שהציבור ידע על כך לפני
הבחירות ,בשעה שיש לדבר משמעות ושתהיה אפשרות לפנות לבית המשפט ולבלום הפרה
חמורה ,שעלולה לפגוע בהגינות הבחירות.
 .156מאחר שהגענו למסקנה שהגוף המבקר צריך לבקר את מערכות הכספים של כל הרשימות
והמועמדים בכל סוגי ההתמודדות הפוליטית שפורטו לעיל ומאחר שאנו סבורים כי הגוף
המבקר צריך לעסוק גם בהכוונה ,וצריכות להיות לו סמכויות התערבות בכל עת ,קמה
ועלתה השאלה מי ראוי שיהיה אותו גוף מבקר והאם ראוי להקים רשות נפרדת שתעסוק
בבקרה על מערכת הכספים של הרשימות והמועמדים בכל מערכות הבחירות שהוזכרו
לעיל.
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 .157מבקר המדינה עוסק בבקרה לפי חוק מימון מפלגות ולפי חוק הרשויות המקומיות (מימון
בחירות) הן במתכונתם הקיימת והן לפי הוראות שעה ,משנת  .1969בתקופה זו צבר יוקרה,
סמכות מקצועית ,ואמינות רבה .כל אלה מהווים נכסים ציבוריים חשובים בניהול מערכות
בחירות ובקיום בקרה עליהן .יודגש כי האמינות הרבה והיוקרה לה זוכה מבקר המדינה אינן
רק בקרב הציבור הרחב אלא אף בקרב האוכלוסיה המבוקרת ,ואכן ,אישי הציבור ונבחרי
הציבור שהעידו בפנינו מכל קצות הקשת הפוליטית ,שהתייחסו לנושא ,סברו כי יש להותיר
את בקרת המימון בידי מבקר המדינה .מנגנון חדש ונפרד ,אם יוקם ,יצטרך לרכוש לעצמו
את המוניטין ,הממלכתיות והמקצועיות ואת אמון הציבור מהם נהנה היום מבקר המדינה.
כמו כן ,יש יתרון תקציבי להשאר במתכונת הקיימת (אם כי נוכח ההמלצות יהיה צורך
לתגבר את היחידה העוסקת בנושא במשרד מבקר המדינה) לעומת הקמת מנגנון חדש.
 .158לעומת זאת ,שיקולים אחרים מצביעים על היתרונות הרבים הגלומים בהקמת גוף נפרד
שיעסוק בענייני הבחירות ובקרת המימון בלבד :התפקיד של בקרה על מערכות הכספים
של הרשימות המתמודדות בבחירות זר לתפקידים המסורתיים של מבקר המדינה ואכן לא
מצאנו מדינות אחרות בהן עוסק מבקר המדינה בסוגיות הללו.
 .159בתפקיד הבקרה על מימון הבחירות לא נבדקים יעילות ,חסכון ,שמירת הרכוש וכיוצא בזה
 תפקידים מסורתיים של מבקר המדינה .לעומת זאת ,יש בתפקיד זה ,ושוב ,בניגוד לאופיהתפקיד המסורתי של משרד מבקר המדינה מימד אכיפתי  -ביצועי  -יכולת שלילת מימון
והטלת קנסות  -דבר שעלול לגרור את מבקר המדינה לבתי המשפט ולהתכתשויות
פוליטיות ,ולכרסם ,בסופו של דבר במעמדו ובתדמיתו .קיים חשש שתפקיד הבקרה על
המימון ,גם אם יחוזק ,ילך לאיבוד במשרד מבקר המדינה שבנוי לתפקידים אחרים ולא
לחקירות ובדיקות מסוג זה.
 .160יתכן שהרתיעה ,שהובעה בפנינו ,על ידי אנשי משרד מבקר המדינה ממתן חוות דעת
מקדימות ,נובעת אף היא ,בחלקה ,מהרתיעה של משרד מבקר המדינה ממתן ייעוץ שוטף
בניגוד לביקורת בדיעבד ,המאפיינת את פעולתו של מבקר המדינה.
 .161עיסוק אינטנסיבי בבקרה של מימון בחירות ( במיוחד ברמת האינטנסיביות המוצעת על ידי
הועדה ,בכל סוגי הבחירות) עלול לפגוע גם במטלות השוטפות של מבקר המדינה ולשעבד
כוח אדם למשימה זו על חשבון משימות אחרות .במקביל ,יתכן שתפגע גם הבקרה על
המימון הפוליטי .אולי מסיבה זו ,בין היתר ,הסכימו אנשי משרד מבקר המדינה ליטול על
עצמם את הבקרה על החשבונות של המתמודדים בבחירות פנימיות אך הציעו להעביר לגוף
אחר את הבקרה על מימון הבחירות לרשויות המקומיות .כמו כן ,שמענו מנציגי מבקר
המדינה ,והדבר עלה גם מדו"חות הביקורת האחרונים (בעיקר אלו שעסקו בבקרה על
הבחירות ברשויות המקומיות) על העומס הכבד המוטל על המנגנון העוסק בבקרה ,נוכח
מספר הרשימות העולה באחוזים ניכרים מבחירות לבחירות (בבחירות האחרונות לרשויות
המקומיות קיים מבקר המדינה בקרה על חשבונותיהן של  15סיעות אם ו -1,102סיעות
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מקומיות שהשתתפו בבחירות) .אין מנוס ,בנסיבות אלו ,על מנת למסור דו"ח אפקטיבי,
תוך זמן סביר ,לערוך בקרה מדגמית ,שאינה מלאה .ואכן ,הבדיקה המדגמית המעמיקה (של
אגף הביקורת במשרד מבקר המדינה ,להבדיל מרוה"ח של הרשימות) דנה רק ב  3% -מסך
כל הרשימות.
 .162הועדה החליטה שלא להמליץ בענין זה המלצה חד משמעית אלא להציב שתי אפשרויות
לדיון בציבור ,בכנסת ובממשלה .הועדה מדגישה את המלצתה לביקורת "דינמית" יהא אשר
יהא הגוף המבקר ,לרבות חוות דעת מוקדמות ,פרסום לציבור גם לפני הבחירות ,במקרים
מתאימים ,ואף פניה לבית המשפט במקרה הצורך .עוד מדגישה הועדה את המלצתה כי גוף
אחד יעסוק בבקרת הדיווחים והחשבונות של כל סוגי ההתמודדות הפוליטית (מפלגות,
כנסת ,בחירות לרשויות המקומיות ובחירות פנים מפלגתיות).
 .163אפשרות אחת היא להותיר את בקרת הבחירות בידי משרד מבקר המדינה .לצורך כך תוקם
יחידה מורחבת ומחוזקת במשרד המבקר .יחידה זו תאופיין בעצמאות במסגרת משרד
מבקר המדינה ,ויש צורך גם לגבותה מבחינת תקציבים וכח אדם לעומת המודל המבני
הנוכחי .חיזוק תקציבי ועצמאות מבנית יאפשרו לאותה יחידה להתגבר על העומסים
שתחייב הביקורת במתכונת המומלצת ,ויאפשרו לה פעילות דינמית מבלי שיפגע משרד
מבקר המדינה בשל כך אך תוך שמירה על עצמאות ,אי תלות ,נסיון ויוקרה המאפיינים את
משרד מבקר המדינה .יחידה זו תהיה אחראית על פיקוח של כל סוגי הבחירות והפעילות
הכספית של המפלגות בין בחירות לבחירות ,בהתאם להמלצות שנמנו לעיל.
 .164אפשרות שניה היא להקים רשות נפרדת לבקרת מפלגות ובחירות ,כנהוג במספר מדינות
דמוקרטיות .הרשות תהיה גוף סטטוטורי ובלתי תלוי .יושב הראש ,ולצידו נציבות של
מספר חברים ,יהיו בעלי כישורים הולמים ,שאינם פעילים במערכת הפוליטית ,וימונו בדרך
שתבטיח את העצמאות והיוקרה של הרשות .לרשות כזו יהיה מעמד עצמאי מבחינת
תקציבים וכח אדם ,ויוגדרו בחוק כל הסמכויות והאמצעים שיאפשרו לה לעמוד במשימות
הבקרה כמומלץ.
הרשות תהיה אחראית על פיקוח כל סוגי הבחירות ועל פיקוח ובקרה על הפעילות הכספית
של כל המפלגות בתקופה שבין מערכת בחירות אחת לזו שאחריה ,בהתאם להמלצות
שנמנו לעיל .בין פעולות הפיקוח ניתן למנות :מתן חוות-דעת ,פרסום נתונים בזמן מערכת
הבחירות וכיו"ב.

חוות דעת מוקדמת בדבר הוצאות והכנסות

 .165כללי מימון המפלגות הם כללים מסובכים שקל לעתים לטעות בהם .המציאות המשתנה
של ניהול מערכות בחירות מעמידה לעתים קרובות מתמודדים ומפלגות במצבים שלא נחזו
מראש .סעיף  11לחוק מימון מפלגות מאפשר למפלגות לבקש חוות דעת בנוגע להוצאות.
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(א) סיעה רשאית בכל עת לבקש מיושב-ראש ועדת הבחירות
המרכזית חוות-דעת ,אם הוצאה מסויימת או סוג מסויים של
הוצאות מהווים הוצאות בחירות; יושב-ראש ועדת הבחירות
המרכזית יתן את חוות-הדעת לאחר התייעצות בסגניו ,זולת אם
ראה את הדבר כדחוף.
(ב)

חוות הדעת תינתן תוך שבעה ימים ותימסר ליושב-ראש

הכנסת ,למבקר המדינה ,לסיעה שביקשה את חוות הדעת ולכל
הסיעות האחרות.
(ג]

סיעה רשאית בכל עת לבקש ממבקר המדינה חוות-דעת,

אם הוצאה מסויימת או סוג מסויים של הוצאות מהווים הוצאות
שוטפות; חוות הדעת תינתן תוך עשרים ואחד יום ותימסר
ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית ,ליושב-ראש הכנסת,
לסיעה שביקשה את חוות הדעת ,ואם הדבר נראה למבקר
המדינה רצוי  -גם לסיעות האחרות".
 .166מהעדויות ששמענו מסתבר כי המפלגות מתקשות לקבל חוות דעת ממבקר המדינה בנוגע
להוצאות שוטפות .ביקשנו את התייחסותם של נציגי מבקר המדינה לטענה זו ,ונציגי
המבקר הסבירו כי אין הם נותנים חוות דעת (בפרט כתובות) בכל מקרה בו הם מתבקשים
לתיתן .לטענת נציגי מבקר המדינה היו מקרים בהם נתבקשה חוות דעת על סמך מצג
עניינים מסוים ואחר כך נעשה בחוות הדעת שימוש שהתייחס למצב עניינים עם קווי דמיון
אך בצירוף לנסיבות נוספות שגרמו לכך שמצב העניינים היה שונה במידה משמעותית.
לאחר ששמענו את נציגי המפלגות ואת אנשי מבקר המדינה הגענו למסקנה כי רצוי למסד
באופן ברור יותר את מוסד חוות הדעת המוקדמת .האפשרות שמפלגה תתחבט בשאלה אם
לסווג הוצאה מסוימת כהוצאת בחירות או הוצאה שוטפת וכי תהיה צפוייה לענישה מפני
שבחרה באופן מקרי באופציה הלא נכונה ,וזאת בשעה שביקשה חוות דעת וגילתה את
העובדות הרלבנטיות ,אפשרות זו היא קשה ויש להשתדל לצמצמה ככל האפשר.
 .167כמו כן  -אין מקום לצמצם את חוות-הדעת המבוקשת רק לשאלות בנוגע להוצאות בחירות
או הוצאות שוטפות .יש מקום להתיר שאלות גם בנוגע להכנסות ולתרומות.
 .168פגם נוסף שיש לתקנו נוגע לכך שהחוק מחלק את חוות-הדעת בין יו"ר ועדת הבחירות
המרכזית לבין מבקר המדינה הועדה סבורה כי אין מקום לחלוקה כזו שכן הגוף האמון על
נושא המימון בתקופת בחירות ובכל עת (באופן שוטף) הוא מבקר המדינה .חלוקת סמכויות
בענין זה יכולה גם להביא למצב בו יו"ר ועדת הבחירות המרכזית יקבע דבר שיידחה
מאוחר יותר על-ידי מבקר המדינה.
 .161לפיכך ,נראה לנו שיש להתיר למפלגות לבקש ולקבל בכל עת חוות דעת מוקדמת ממבקר
המדינה ביחס לשאלה אם הוצאה מסוימת מהווה הוצאת בחירות או הוצאה שוטפת ,וכן
אם הכנסה מסוימת היא תרומה מותרת או אסורה .בקשה למתן חוות דעת תלווה בתצהיר
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של המבקש בו מצהיר המבקש כי הפרטים המסורים בבקשה הם כל הפרטים הידועים לו
וכי אם יתברר בעתיד כי פרטי ההוצאה אינם תואמים בדיוק את האמור בתצהיר ,לא יעשה
כל שימוש בחוות הדעת והיא לא תהווה ראייה בהליך משפטי או מנהלי כלשהו .נראה לנו
כי פתרון ברוח זו עשוי להועיל למפלגות בניהול הכספי ולמנוע עבירות וענישה מנהלית
במקום בו אין כלל כוונה לעבור על כללי מימון הבחירות.

מתן הלוואות בידי בנקים

 .169עד שנות התשעים היו המפלגות בישראל רשאיות לקבל הלוואות מכל מקור שהוא בתנאי
שההלוואה ופרטיה נמסרו בדו"ח הכספי שהוגש למבקר המדינה .במערכת הבחירות לכנסת
ה  13 -התברר כי אחת המפלגות הגדולות נתנה הלוואה לחבר כנסת שפרש ממפלגתו
והקים רשימה עצמאית .הלוואה זו ניתנה לאחר שכמה שנים קודם לכן מנע אותו חבר
כנסת הקמת קואליציה בראשות מפלגה יריבה ,על אף החלטתה של מפלגתו לתמוך
בקואליציה האמורה .דא עקא שבהסכם ההלוואה לא נקבעו בטחונות להחזר ההלוואה
וספק אם זו הוחזרה .כדי למנוע תופעות דומות בעתיד נקבעה בחוק מימון מפלגות
ההוראה הבאה:
"7א .לא תקבל סיעה או רשימת מועמדים הלוואה אלא מתאגיד בנקאי".

 .170ההנחה שעמדה ביסוד הוראת סעיף 7א הנ"ל הייתה שהבנקים ינהגו עם המפלגות בדרך
שבה הם נוהגים עם לקוחות אחרים מהמגזר העסקי .דהיינו ,הענקת הלוואות על פי
קריטריונים כלכליים הלוקחים בחשבון את האיתנות הפיננסית ,כושר ההחזר וטיב
הביטחונות הניתנים בידי הלקוחות .אולם במהלך עבודתנו מצאנו כי יש מפלגות שהן
כמעט חדלות פירעון ,במובן שאף אם תפנינה את כל כספי המימון השוטף שינתנו להן
במהלך כל כהונת הכנסת ה  ,15 -לא יהא בכך כדי לכסות את גירעונן .מן העדויות ששמענו
התברר כי היו מקרים בהם אכן שקלו בנקים שיקולים כלכליים ,אך אלה לא היו בהכרח
השיקולים אליהם התכוון המחוקק .השיקולים האמורים ,כך נטען בפנינו ,היו שיקולים
שנגעו לרווחיות כלל עסקי הבנק ,ולא בהכרח לרווחיות ההלוואה שניתנה למפלגה .היו
בנקים שהעניקו למפלגות הלוואות על סמך בטחונות רעועים והסכימו לפרוס חובות באופן
שהיתה בו העדפה ברורה לעומת ההסדרים להם זוכים לקוחות עסקיים .ההנחה הייתה,
ככל הנראה ,כי אם יגלה הבנק התחשבות במצוקת המפלגות ,תהיה מצד המפלגות ,או מצד
נציגיהן בעמדות שלטוניות ,התחשבות מקבילה בצרכי הבנקים .עצם הנגישות למקבלי
החלטות והציפיה להתחשבות בעת צרה ,היה בהן אולי כדי להצדיק מבחינה עסקית של
הבנק פעולות שהיו בנסיבות אחרות בלתי קבילות .אך אף אם היה במתן הלוואות בתנאים
כאלה היגיון עסקי ,אין להסכין לכך מבחינה ציבורית .במתן ההלוואות ובטיפול בהן דבק
לכל הפחות אבק של תרומה .אחת התוצאות של מצב דברים זה הוא הגירעונות העצומים
אותן צברו המפלגות ,גירעונות המגיעים כיום למאות מיליוני ש”ח ,גירעונות שלא היו
יכולים להצטבר לממדים אליהם הגיעו אם היו ההלוואות ניתנות רק בהתחשב בכושר
ההחזר וטיב הביטחונות של המפלגות.
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 .171הועדה שקלה את האפשרות להעביר את אישור ההלוואות למפלגות ,לצרכי מימון
הבחירות ,לגוף פיקוח ציבורי והגיעה למסקנה כי המגרעות שבהסדר כזה גדולות מן
התועלת שבו .האפשרות שגוף ציבורי יתכנס ויקבל החלטה המבוססת על הערכת הסיכויים
האלקטורליים של רשימה עלולה להפוך לנבואה המגשימה את עצמה .בניגוד לסקרים
המתפרסמים בעתות בחירות באמצעי התקשורת ונחשבים לבעלי אמינות מוגבלת ,פרסום
העובדה ,כי גוף ציבורי סירב לאשר בקשה של מפלגה לקבלת מימון ,בנימוק כי הסיכויים
האלקטורליים אינם מצדיקים הלוואה בשיעור המבוקש ,עלולה לפגוע קשות במפלגה
שסורבה .יתכן גם תסריט שונה ,לפיו הגוף הציבורי יאשר הלוואה גדולה והמפלגה תיכשל
בקלפי .התממשות של אחד משני התסריטים הללו די בה כדי לפגוע פגיעה אנושה מאד
באמינות הגוף הנדון ולכן לא סברנו כי יש מקום להעביר את שאלת ההחלטה בדבר אישור
הלוואה לגוף ציבורי .על אף הקשיים והבעיות שנתגלו בהסדר הקיים כפי שנקבע בחוק,
נראה לנו כי הסדר מתן הלוואות בידי הבנקים אם וכאשר יתוקן החוק ברוח המלצתנו
שתובא להלן ,הוא עדיין חלופה טובה יותר מאשר התרת הלוואות מכל מקור שהוא או
התנייתן באישור גוף ציבורי.
 .172אנו ממליצים כי תקבענה בחוק הוראות לפיהן תותנה הלוואה של תאגיד בנקאי למפלגה
בכך שתינתן על בסיס מסחרי רגיל ,על סמך בטחונות כמקובל באותו בנק וכי הלוואה כזו
תותנה באישור של דירקטוריון הבנק או ועדה מיוחדת מטעם הדירקטוריון .כספי המימון
השוטף לא ישמשו בטוחה להלוואה כזו.
 .173הועדה נתנה דעתה על בעיית העמדת הערבויות בידי אנשים פרטיים ,לצורך מתן הלוואות
מבנקים למפלגות ומועמדים .ניתן לראות בערבויות אלה תרומה לכאורה ,אף כאשר
המפלגה מוציאה לנותן הערבות חשבונית בגובה עלות הערבות .מאחר שהמלצתנו היא
להעביר את היחסים הללו בין הבנקים לבין המתמודדים לפסים עסקיים ,אין אפשרות
מעשית למנוע ערבויות אלה אלא בהתערבות לא רצוייה של המדינה .לדעתנו ,הדרך
היחידה להקטין את הסיכון הכרוך בתופעה זו ,היא לחייב את המתמודדים מקבלי
הערבויות להציג בפני הגוף המבקר את שמות נותני הערבויות ואת תנאי מתן הערבות.
 .174למען הסר ספק ,כל ההמלצות לעיל בנושא מתן הלוואות בידי בנקים ,יחולו גם על רשימות
ומועמדים המתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות ובבחירות הפנימיות בתוך המפלגות.

הגבלת הוצאות

 .175במערכות המימון הציבורי בעולם נהוגה הגבלה כפולה ,הן בצד ההוצאות והן הצד
ההכנסות .ההיגיון של ההגבלה הכפולה ברור למדי .די בכך שפתח הכניסה או פתח היציאה
ישארו פרוצים על מנת שהפיקוח על תנועת הכספים יהפך לבלתי אפשרי .אם צד ההכנסות
נותר פרוץ אין טעם רב במגבלה על הוצאות כיוון שבידי המפלגה או המועמדים כסף זמין
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אותו אין הם יכולים ,להלכה ,להוציא בשל מגבלות החוק .בתנאים של תחרות פוליטית
קשה ימצא הכסף ,במרבית המקרים ,את דרכו למערכת הבחירות בצורה זו או אחרת.
 .176דברים דומים אמורים גם לגבי צד ההוצאות .מגבלה על הכנסות שאין בצידה מגבלה
מקבילה על הוצאות מובילה לכך שהמתמודדים בזירה הפוליטית יודעים כי כל סכום כסף
אשר יצליחו לגייס ,יהא מקורו אשר יהא ,ניתן יהיה לעשות בו שימוש במערכת הבחירות
(ומערכת הבחירות בארה"ב היא דוגמא טובה לכך).
 .177הועלתה בפני הועדה טענה כי שוויון אמיתי בבחירות מחייב הסרת המגבלות על תקרת
ההוצאות וכי יש מקום להתיר למפלגות להוציא כל סכום שגוייס באופן חוקי ובלבד
שישמרו כללי הניהול החשבונאי וכללי הדיווח והשקיפות.
 .178ראשית ,ניתן לטעון ,כי דווקא הגבלת ההוצאות שומרת על שוויון הסיכויים של המועמדים
בכך שלא תינתן גישה עודפת רק למי שבידו להוציא אמצעים בלתי מוגבלים במערכת
הבחירות .בנוסף ,מביאה הגבלה זו לריסון הבזבוז הכולל בתקופת בחירות שהוא רב מאוד
(בדו"ח מבקר המדינה האחרון לענין הבחירות לכנסת ה  15 -צוין שהוצאות הבחירות של
 05סיעות ,על פי דוחותיהן ,הסתכמו בכ  306.0 -מליון ש"ח וזו עליה ניכרת לעומת מערכת
הבחירות לכנסת הקודמת שאז הסתכמו ההוצאות בכ  021.5 -מליון ש"ח).
 .179שנית ,כל שיטת מימון המתנה מתן מימון בשיעור של ייצוג אלקטורלי ,מניחה כי
מתמודדים יתיצבו במערכת הבחירות בעמדות פתיחה שונות .המימון אינו נועד להביא
לשוויון בלבד בעת התמודדות .הוא גם נועד לסייע למפלגות המתמודדות בזירה להציג את
עמדתן ,לסנן מתמודדים שוליים ולהעניק למתמודדים הרציניים מימון נאות לניהול מערכת
בחירות .בתמורה למימון ,נדרשות המפלגות לעמוד במגבלות של הוצאות.
 .180שלישית ,מגבלת ההוצאות נובעת גם מהבנה של דפוסי התנהגות פוליטיים ושל הלחצים
בהם עומדים מנהלי מערכות הכספים במערכות הבחירות .מצב בו מפלגה חדשה
מתמודדת ,שובה את לב הציבור ,וזוכה לייצוג ניכר בכנסת ,מתרחש לעתים רחוקות מאד
וגם אז במצבי משבר קיצוניים .בדמוקרטיות יציבות בונה עצמה מפלגה ממערכת בחירות
אחת לבאה .זהו גם ההיגיון העומד ביסוד שיטת תקרות ההוצאות המדורגות המצוייה בחוק
מימון מפלגות בישראל .מפלגה שהוכיחה כי היא מייצגת ציבור ניכר תוכל להגדיל את סך
הוצאותיה במערכת הבחירות הבאה ,היות ויש לה חברים ,תומכים והיא גם נהנית ממימון
ציבורי בהתאם לייצוגה היחסי.
 .181המפלגות בישראל מקבלות הן מימון שוטף והן מימון בחירות .כפי שציינו במקום אחר
בדו"ח ,אצל מרבית המפלגות מהווה המימון השוטף ,לפחות בחלקו הגדול ,בטוחה ומקור
לכיסוי הוצאות הבחירות שאינן מכוסות באמצעות מימון הבחירות .במלים אחרות,
מפלגות אינן מתקשות לעמוד במגבלות המימון השוטף .אין הן נכנסות לגירעונות חדשים
ואין הן מגדילות גירעונות קיימים עקב הוצאות חריגות בתקופה שבין מערכות הבחירות.
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 .182הבעיות בשמירה על מסגרות התקציב מופיעות בתקופת הבחירות .החוק הנוכחי בישראל
מאפשר לכל מפלגה חדשה כישנה ,קטנה כגדולה ,להוציא במערכת הבחירות סכום השווה
לעשר יחידות מימון (כ -13מיליון ש"ח במערכת הבחירות של  .)1999מעבר לתקרה זו
יכולות מפלגות להוציא כסף רק אם הגיעו במערכת הבחירות לכנסת היוצאת לייצוג
אלקטורלי של ששה חברי כנסת לפחות ,המבטיחים למפלגה מקדמת מימון בחירות בסך
של  3.6יחידות מימון (כ -4.6מיליון ש"ח).
מגבלות ההוצאות מצויות בסעיף  7לחוק מימון מפלגות הקובע:
(א)

לא תוציא רשימת מועמדים הוצאות בחירות .7
בסכום העולה על  69יחידות מימון.

(ב)

בכפוף להוראות סעיף קטן (ג) ,לא תוציא
סיעה הוצאות בחירות בסכום העולה על 79
יחידות מימון.

(ג)

( )6סיעה שביום הקובע מנתה לא יותר
מחמישה חברי כנסת ,לא תוציא הוצאות
בחירות בסכום העולה על עשר יחידות מימון;
( )2סיעה שביום הקובע מנתה יותר
מחמישה חברי כנסת אך פחות מאחד עשר ,לא
תוציא הוצאות בחירות בסכום העולה על פי
שניים מיחידת מימון אחת לכל חבר הכנסת
שבאותה סיעה;
( )3סיעה שביום הקובע מנתה אחד עשר
חברי כנסת או יותר ,לא תוציא הוצאות בחירות
בסכום העולה על פי שניים מיחידת מימון אחת
לכל אחד מעשרת חברי הכנסת הראשונים ,ופי
אחד וחצי מיחידת מימון אחת לכל אחד מחברי
הכנסת הנותרים.

(ד)

לא תוציא סיעה במשך שנה הוצאות שוטפות
בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על
הסכום המגיע לה למימון הוצאותיה השוטפות,
או בסכום העולה ביותר משלוש חמישיות על
הסכום המגיע כאמור לסיעה בעלת חמישה
חברי כנסת ,לפי הגדול יותר.
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"הגבלת
הוצאות

(ה)

בבחירות חוזרות לבחירת ראש הממשלה
כאמור בסעיף 2א ,לא תוציא סיעה או רשימת
מועמדים סכום העולה ביותר ממחצית על
הסכום הקבוע בסעיף האמור".

 .183ניתן לפשט את הצגת המצב החוקי כיום באמצעות הטבלה הבאה:
 11ומעלה

 02יחידות בגין עשרת
המושבים הראשונים
 1.5יחידות בגין כל
מושב נוסף

12 - 6

 0יחידות בגין כל
מושב בכנסת

5-2

 12יחידות

מספר המושבים
בכנסת היוצאת
ההוצאה המותרת
(ביחידות מימון)

( 13.3מיליון ש"ח
בבחירות האחרונות)

 .184מרבית העדים שהופיעו בפנינו לא סברו ולא ביקשו לשנות את השיטה הקיימת והיגיון
הדברים ברור .מצוקת המימון של רשימות חדשות או קטנות אינה נובעת מחוסר יכולת
להוציא כספים שגוייסו באורח חוקי ,אלא בראש ובראשונה מאי היכולת לגייס את אותם
כספים .הכנסותיהן ,ועקב כך הוצאותיהן ,של המפלגות החדשות והקטנות היו רחוקות מאד
מתקרת ההוצאות המותרת .השיטה הקיימת מאפשרת אמנם למפלגות גדולות להוציא
סכומים גדולים יותר מאשר מפלגות חדשות או קטנות ,אולם היא עדיין מאפשרת למפלגות
קטנות להוציא סכומים גדולים מאד .יתר על כן ,הסנקציה על חריגה מתקרת ההוצאה היא
מנהלית בלבד ,קנס מנדטורי של שליש מסכום החריגה .אמנם סנקציה זו היא קשה
ומכאיבה אך בענין זה העיר מבקר המדינה בדו"ח האחרון כי יש ליתן לו שיקול דעת תחת
סנקציה מנדטורית והועדה תומכת בתיקון סעיף (12ה)( )0לחוק המימון בנקודה זו.
 .185במרבית המקרים אין ביכולתן של רשימות חדשות להתקרב כלל לתקרת ההוצאות
המותרת .בשלוש מערכות הבחירות האחרונות לא נמצא ,למעט מקרה אחד ,אותו נזכיר
להלן ,אף מקרה בו התקרבה רשימה שהגיעה למערכת הבחירות עם ארבעה מנדטים או
פחות ,לתקרת הוצאות של עשר יחידות מימון .הדברים אף נכונים למערכת הבחירות של
 1990בה ניתן היה לקבל תרומות בשיעור של  55,222ש”ח.
 .186אחת התכליות של תקרת ההוצאות היא לתת למנהלי מערכות הכספים במפלגות כלי
ניהולי ,לבקרה ולשמירה מפני חריגות בלתי סבירות שאין מאחוריהן כל גיבוי כספי.
מבחינת הניהול הכספי של מערכות הבחירות יש בכללי שיטת הבחירות היחסית הנוהגת
בישראל בעייה מבנית שאינה כה חמורה בשיטות רוביות-יחסיות .הישות האחראית
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לחובות היא המפלגה ולא המתמודד2ת על מקום בכנסת .במצב זה ,הלחצים על אנשי
הכספים ליטול הלוואות וסיכונים כספיים הם קשים ביותר .מי שנכשל בהימור ,עשוי
לשלם מחיר פוליטי ,אך לא כספי .תקרת ההוצאות ,מלבד העובדה שהיא מסמנת גבול וסמן
לפזרנות אפשרית ,משמשת גם כבלם מה מפני לחצים כבדים להגדלת שיעור ההוצאה.
במקרה שהמפלגה מתקרבת לתקרת ההוצאות יכול מנהל הכספים לבוא ולהתריע" ,מכאן
ואילך ,כל ש”ח נוסף שיוצא יעלה לנו מלבד תשלום הקרן ,הריבית והעמלות ,בקנס של 33
אגורות נוספות" .זהו טיעון יעיל מאד לשמירת משמעת תקציבית.
 .187הדוגמא היוצאת מהכלל היא זו של מפלגת המרכז בשנת  .1999מפלגה זו הציגה אף מועמד
לראשות הממשלה ,נטלה הלוואות ,גייסה תרומות והוציאה הוצאות בשיעור של יותר
משלושים מיליון ש”ח .הוצאה זו היתה יותר מכפליים מתקרת ההוצאות המותרת .דומה כי
דווקא יוצא מהכלל זה מחזק את הכלל .גירעונה של מפלגת המרכז לאחר הבחירות (01
מיליון ש"ח) הוא כה גבוה ,עד כי אם יוקדש כל המימון השוטף של המפלגה במשך ארבע
שנים (בהנחה שלא תתקיימנה בחירות מוקדמות) לכיסוי הגירעון ,כי אז יש למפלגה סיכוי
לכסות את יתרת החוב .אך במאמר מוסגר ייאמר כי ההצדקה למתן מימון שוטף היא ניהול
פעילות שוטפת ולא מימון חובות מערכת הבחירות .לניהול מערכת הבחירות ניתן כאמור
מימון בחירות נדיב מאד.
 .188מצבת החובות של המפלגות המיוצגות בכנסת ה  15 -היא על פי דו"ח מבקר המדינה
מחודש ינואר  0222כ -052מיליון ש"ח .חובות אלה נצברו כאשר יש תקרת הוצאות עם קנס
משמעותי על חריגה מהתקרה .ניתן לשער מה עלול לקרות בהיפרץ מגבלות ההוצאות .אם
יש מקום לתיקון השיטה הוא מצוי אולי בהבטחת סכום בסיסי ראשוני לכל המפלגות
המתמודדות בבחירות .אולם כל עוד אין נכונות ציבורית לעשות כן ,ואנו גם לא ממליצים
לפעול ברוח זו ,העלאת תקרת ההוצאות ללא אפשרות ריאלית לגייס כספים באופן חוקי,
רק תפעל להגדלת ההוצאה המפלגתית ולניפוח מצבת החובות של המפלגות
 .189עם זאת ,נוכח המלצתנו להגדיל את תקרת התרומות המותרת מיחיד ונוכח המלצתנו שלא
ליתן מימון נוסף למפלגה ה"מריצה" מועמד לראשות הממשלה ומתוך מודעות למקרה של
מפלגת המרכז ולצורך לאפשר ניהול מערכת בחירות עבור מועמד לראשות ממשלה גם
מטעם מפלגה קטנה ,אנו ממליצים לרווח את מדרגות תקרת ההוצאות באופן הבא :תקרת
ההוצאות של סיעה המונה  11או יותר חברי כנסת תוותר בעינה ,אך באשר לסיעות קטנות
ובינוניות (עד  12חברי כנסת) תהיה תקרה אחת (במקום שתיים) והיא תהיה  15יחידות
מימון או  0יחידות בגין כל חבר כנסת של אותה סיעה ,לפי הסכום הגבוה יותר.
ולהלן ההמלצה בטבלה:
 11ומעלה

 02יחידות מימון בגין עשרת
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12 - 2

מספר המושבים בכנסת
היוצאת

 15יחידות מימון או  0יחידות ההוצאה המומלצת

המושבים הראשונים

מימון לכל מושב בכנסת ,לפי (ביחידות מימון)
הסכום הגבוה

 1.5יחידות לכל מושב נוסף

חוק מסגרת כללי

 .190הוראות החוקים הדנים בכללי המימון והתעמולה בבחירות לכנסת ולראשות הממשלה,
לבחירות המקומיות ולבחירות הפנימיות במפלגות ,מפוזרות כיום בחוקים שונים .מספר
חוקים ,כגון חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט  ,1959 -נחקקו בשנותיה הראשונות של
המדינה ,במציאות חברתית ותקשורתית שונה לחלוטין מזו השוררת כיום ובתקופה בה לא
היה קיים מימון ממלכתי של הפעילות הפוליטית .חוק מימון מפלגות נחקק בשנת 1973
ותוקן מאז פעמים רבות בשיטת טלאי על גבי טלאי.
 .191ה מימון הציבורי לרשויות המקומיות הוסדר בהוראות שעה ונחקק כחוק נפרד בשנת .1993
נוכחנו כי העובדה שמדובר בחוקים שונים ,המטופלים בועדות שונות בכנסת ,גורמת
להעדר מדיניות אחידה ,גם כאשר ההבדלים בין החוקים אינם מצדיקים שוני בהסדר.
 .192כך למשל ,בחוק מימון מפלגות נקבע שגובה יחידת המימון ייקבע על-ידי ועדה ציבורית.
ועדה זו דנה באופן רציף ביחידת המימון ולאחרונה קבעה כי יש להפחיתה .בחוק הרשויות
המקומיות (מימון בחירות) ,לעומת זאת ,נקבעה יחידת המימון בחוק (סעיף  3לחוק) וכן
נקבע שהועדה הציבורית רשאית להוסיף לסכום יחידת המימון (אך לא להפחית ממנו)
(סעיף  4לחוק)  -כך שהועדה הציבורית אינה יכולה לדון באפשרות הפחתת המימון ,בניגוד
לסמכותה לפי חוק מימון המפלגות.
 .193דוגמה נוספת ניתן למצוא בחוק מימון מפלגות בו נקבע קנס מינהלי שרשאי מבקר המדינה
להטיל בגין קבלת תרומות אסורות .בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) אין אפשרות
כזו ,ולפיכך הסנקציה המנהלית היחידה היא שלילת  15%מן המימון בגין דו"ח שלילי של
מבקר המדינה בנוגע למפלגה .במקרה של תרומות אסורות בהיקפים גדולים ,אין בסנקציה
זו כדי להרתיע ויתרה מזאת ,מבחינה עניינית ,אין זה ברור מדוע ניתנת למבקר המדינה
סמכות לקנוס מי שמפר הוראות בעניין תרומות ,בעת התמודדות בבחירות הארציות ,אך
לא בעת בחירות לרשויות המקומיות .המעיין בדו"חות מבקר המדינה יוכל למצוא המלצות
לרוב לתיקוני החוק ,בין היתר בעניינים המוסדרים באופן שונה (ללא הצדקה הנובעת
ממהות העניין) בחוק מימון מפלגות לעומת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות).
 .194הועדה ממליצה כי הכנסת תדון בכל הוראות החוק החלות על מימון ותעמולת בחירות
לכנסת ,ולרשויות המקומיות וכן לבחירות פנימיות בתוך המפלגה מתוך ראייה משולבת.
ככל שהדברים אמורים בחוקי מימון הבחירות ,ניתן לרכז את כל ההוראות בחוק אחד,
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המכיל כללי יסוד משותפים החלים על כל מערכות הבחירות ,ופרקים נבדלים עם הסדרים
ספציפיים לכל תחום.
 .195מובן ,כי עד למימוש המלצה זו אין מניעה לתקן נושאים אחרים ,לפי המלצותינו ,גם
במבנה החוקי הקיים.

תיקוני חקיקה שונים

 .196הועדה קיבלה הערות רבות על הצורך בתיקונים פרטניים בחוקי המימון השונים .הועדה
בחרה לעסוק בנושאים עקרוניים והדו" ח אינו מתמקד בכל ענין או סעיף הטעונים תיקון
ושיפור .עם זאת ,הועדה מסכימה לחלק גדול מההערות בדבר הצורך בתיקונים פרטניים
בחוקים השונים ,ככל שאין בהן כדי לסתור את המלצותיה.
 .196מצורפים כנספחים (נספח  7ונספח  )1מכתבים ממשרד מבקר המדינה ומהיועץ המשפטי
לכנסת המפרטים שורה של תיקונים נדרשים .לחלק מהנושאים התייחסה הועדה ,אך ככל
שמדובר בענינים שלא פורטו בדו"ח ומתיישבים עם המלצות הועדה ,מוצאת הועדה טעם
לצרף מכתבים אלה לדו"ח לתשומת ליבם של העוסקים בנושא.

סוף דבר

 .197הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת ולראשות הממשלה היא זכות יסוד חוקתית ראשונה במעלה
של האזרח .בממשו זכות זו משתתף האזרח בקביעת צביונה של המדינה ,עיצוב מוסדותיה
הדמוקרטיים  -הכנסת והממשלה  -ובעקיפין התווית דרכה המדינית והחברתית .מפלגות
פוליטיות ,המתווכות בין האזרח לבין השלטון הן עמוד השדרה של הדמוקרטיה.
 .198ביום הבחירות ,האזרח הוא הקובע את מעמדן של מפלגות ומועמדים המתמודדים על קולו
ותמיכתו .אין תימה ,איפוא ,כי מערכת הבחירות בעידן זה סבוכה ומורכבת ,טעונה מאד
ואף יקרה ,כאשר המפלגות והמועמדים משווקים עצמם  -את אישיותם ודרכם  -לאזרח
בכל דרך שהיא.
 .199מאבני היסוד של ממשלנו הדמוקרטי שבמערכה חשובה זו על דעת הקהל וקולו של הבוחר,
יש ליתן למתמודדים מבחינת מימון הבחירות הזדמנות נאותה ושווה יחסית ,אך עם זאת
נקייה מסטיות ותואמת את החוק.
 .200עמדנו לעיל בדו"ח על דרכי המימון הקיימות  -הנאותות והטעונות תיקון וכן אלה הרצויות
ואינן ממומשות די הצורך; ציינו חשיבות שיתופו מרצון של האזרח בקידום המועמדים,
שהוא שלם עם דרכם ורוצה ביקרם ,גם בתרומה כספית סבירה ומועילה.
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 .201כן התחוור לנו שעל-פי הדין הקיים יכולת המפלגות הפוליטיות והמתמודדים להיעזר
בתרומות מן הציבור ,המגלה מעורבות חיובית בבחירה הפוליטית היא אפסית .גם אם ניתן
להב ין כי תקרת המשאבים שניתן לגייס מן הציבור מוגבלת בשל החשש להשחתה אפשרית,
הרי התקרות שנקבעו הן בבחינת "גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה" .כפועל יוצא שלילי
מכך ,צצו ופרחו גידולי פרא של גיוס הון בדרכי קפנדריה בלתי רצויות ,שהם משחיתים
ומושחתים לא פחות.
 .202די ברור ומוכח ,לדעתנו ,כי מערכות הבחירות לאחרונה הן בזבזניות וניתן וגם רצוי להגביל
את היקף ההוצאה .במידה מסוימת תופעה זו היא פועל יוצא ממימון ממלכתי נדיב ביותר
שאין לו הצדקה .בין היתר ,ראינו להמליץ ,על ריסון המימון הממלכתי ,והעמקת גיוס
התרומות מן הציבור.
 .203אולם ,הדגשנו ואנו חוזרים ומדגישים כי כל שאמרנו והצענו קשור באופן הדוק לקיום ,בכל
המערכת הקשורה בתהליכי הבחירות ובמימון פעילות המפלגות והמועמדים ,שקיפות
מלאה של הספרים ,המסמכים וכל מידע שיחשוף לעיני הביקורת והציבור את דרך העשייה
וכשרות פעילות המפלגות והמועמדים ותקינותן .בנוסף לשקיפות המתחייבת ,הרי תנאי
למניעת עיוותים ולשם הקפדה על החוק ותקינות הפעילות ,יש הכרח בהפעלת גוף מפקח
ומבקר ,יעיל וקפדני שילווה את פעילותן של המפלגות והמתמודדים ,לא רק לאחר סיום
מערכת הבחירות ,אלא גם במהלכה  -גוף שיפקח ,אך גם ינחה את המתמודדים ,ככל
שיתבקש בחוות דעת מקדימות ומניעתיות.
 .204עוד חשוב שתעוגנה בחוק סנקציות משמעותיות על מפירי חוק ,כך שעקיפת החוק תהפוך
ללא כדאית.
 .205אנו רוצים לקוות כי במסקנות אליהן הגענו ובהמלצות שהגשנו (חלקן פה אחד וחלקן
בדעת רוב ומיעוט) נתרום לטוהר הבחירות ,לחיזוק ההליך הדמוקרטי החשוב ולקידום
שלטון החוק.
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לפיכך באנו על החתום:

________________

___________

השופט (בדימ ).דב לוין

פרופ' יעל ישי

(יו"ר)

(חברה)

____________

_____________

עו"ד יצחק ברמן

פרופ' יצחק גל  -נור

(חבר)

(חבר)

______________
ד"ר מנחם הופנונג
(חבר)
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עיקרי ההמלצות
(אלא אם נאמר אחרת ,ההמלצות הן פה אחד)
.1

שיעור המימון הממלכתי הישיר של מפלגות

המימון הציבורי בישראל הוא גבוה בכל קנה מידה (ודאי לפי קנה המידה המקובל של סך העלות
לחלק למספר בעלי זכות הבחירה) בהשוואה למקובל בעולם.
מאחר ששיעור המימון הממלכתי נקבע על ידי ועדה סטטוטורית (לפי חוק מימון מפלגות) סברו
רוב חברי הועדה (היו"ר ,עו"ד ברמן ,פרופ' ישי) כי יש להביא את המלצות הועדה בפני הועדה
הסטטוטורית על מנת שזו תשקול אם להפחית את שיעור המימון הממלכתי ,עד כמה וממתי.
שניים מחברי הועדה (פרופ' גל-נור וד"ר הופנונג) סברו כי נוכח המנדט שניתן לועדה לבחון את
נושא המימון לכל פרטיו ,ונוכח ההמלצות האחרות של הועדה (בעיקר בנושא התרומות) יש להציג
המלצות מוגדרות לועדה הסטטוטורית ,כדלקמן:
(א)

המימון הציבורי בבחירות לכנסת ה  16 -יפחת ב;-12%

(ב)

המימון הציבורי בבחירות לכנסת ה  17 -יפחת ב -12%נוספים (כך שיחידת המימון תקוצץ
בסך הכל ב -02%החל מהבחירות לכנסת ה ;)17 -

(ג)

קיצוץ זה יחול בהתאמה גם על המימון השוטף של המפלגות בין הבחירות.

.0

תרומות מן הציבור

0.1

תרומות למפלגות המתמודדות לכנסת

עמדת רוב חברי הועדה (פרופ' גל-נור ,ד"ר הופנונג ,פרופ' ישי):
(א)

השיעור המירבי של תרומה למפלגה מתורם יחיד ובני ביתו יעמוד על  12,222ש"ח לשנה,
ללא הבחנה בין שנת בחירות לבין שנה שאינה שנת בחירות;

(ב)

המגבלות הנוספות הקיימות היום ובעיקר אלה המוטלות על מיהות התורם (יחיד ,בעל
זכות בחירה) יוותרו בעינן.

עמדת מיעוט (היו"ר ,עו"ד ברמן):
(א)

השיעור המירבי של תרומה למפלגה מתורם יחיד ובני ביתו יעמוד על  52,222ש"ח לשנה,
ללא הבחנה בין שנת בחירות לבין שנה שאינה שנת בחירות;

(ב)

המגבלות על מיהות התורם ישונו כך שיותר ליחיד שאינו בעל זכות בחירה לתרום
(המגבלות על תרומות מתאגידים יוותרו בעינן).

.0.0
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תרומות לרשימות או לסיעות המתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות

(א)

השיעור המירבי של תרומה מתורם יחיד ובני ביתו לרשימה או לסיעה המתמודדת בבחירות
לרשויות המקומיות יעמוד על  12,222ש"ח בין בחירות לבחירות;

(ב)

יתר המגבלות על התרומות ומיהות התורם יוותרו בעינן;

(ג)

יתוקן חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) תוך התאמה לחוק מימון מפלגות:
()1

יוספו המגבלות בדבר תרומה מבעל זכות בחירה ואיסור קבלת תרומה בעילום שם
(תיקון סעיף  16לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) בדומה לסעיף (1ד )1ו(ד)0
לחוק מימון מפלגות);

()0

יוספו סמכויות אכיפה למבקר המדינה (הטלת קנס בגין קבלת תרומה אסורה) בדומה
לסמכויות הנתונות לו בסעיף (1ה) לחוק מימון מפלגות ,תוך קביעת מנגנון שיבטיח
את התשלום.

0.3

תרומות לצורך התמודדות פנימית בתוך מפלגות

(א)

לא יהיה הבדל בין סוגים של בחירות פנימיות במפלגות לענין גיוס תרומות (פריימריס,
בחירות במרכז וכו');

(ב)

השיעור המירבי של תרומה מתורם יחיד ובני ביתו למועמד יעמוד על  12,222ש"ח בין
בחירות לבחירות (ותשונה הקביעה שהמגבלות חלות רק בתשעת החודשים שלפני
הבחירות);

(ג)

לא יהיה הבדל לענין תקרת תרומה מתורם יחיד ובני ביתו בין מועמדות לכנסת לבין
מועמדות לראשות ממשלה או לתפקידים אחרים מטעם המפלגה.

(ר' עוד להלן לענין פיקוח ודיווח)
.3

שקיפות

(א)

המפלגות ו 2או הגוף הממונה על בקרת הבחירות יפרסמו לציבור באינטרנט ,ובכל דרך
נוספת שיקבע הגוף המבקר ,את מאזני המפלגות השנתיים של המפלגות ,וכן דיווח שנתי
אודות רכוש המפלגות ופרטי התרומות והתורמים להוציא תרומות מיחיד ובני ביתו בסכום
מצטבר הפחות מ  1,222 -ש"ח; (הדיווח לגוף המבקר יכלול גם תרומות ותורמים בסכום
הפחות מ  1,222 -ש"ח).

(ב)

בתקופת בחירות  -בנוסף לדיווח השנתי -
()1

החל מ  102 -יום לפני הבחירות תדווח לציבור כל תרומה הגבוהה מ  1,222 -ש"ח
תוך  41שעות מעת קבלתה;
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()0

שבעה ימים לפני הבחירות יפורסמו לציבור גם מאזנים ודו"חות כספיים עדכניים.

.4

המימון הממלכתי  -הכללים להענקתו

4.1

מימון למפלגה שעברה את אחוז החסימה

לא יוענק מימון למפלגה שלא עברה את אחוז החסימה ויבוטל ההסדר הקבוע בסעיף (0א )1לחוק
מימון מפלגות (אם יועלה אחוז החסימה בצורה משמעותית לעומת המקובל היום  -ניתן יהיה
לעיין שנית בהמלצה זו);
4.0

יחידות המימון הבסיסיות

מספר יחידות המימון הבסיסיות (לפי סעיף  3לחוק מימון מפלגות) יהיה כמספר הסיעות ולא
כמספר המפלגות המיוצגות בכנסת;
4.3

פילוגים ופיצולים

יבוטלו סעיף (05ב1()1א) לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה וסעיף  )3(16לחוק מימון מפלגות
(חבר כנסת שעזב את סיעתו עובר לבחירות  -יחידת המימון וזמן השידור לא יעזבו עימו ולא
יועדף על מתמודדים חדשים);
4.4

חישוב מימון הבחירות של מפלגה המורכבת מחברי כנסת או סיעות שהשתייכו בכנסת
היוצאת לסיעות אחרות

לצורך מ ימון הבחירות וחישוב הממוצע בין מספר המנדטים של סיעה בבחירות הקודמות לעומת
מספר המנדטים שלה בבחירות האחרונות (סעיף (3ב) לחוק מימון מפלגות) או ראייתה כסיעה
חדשה לצורך המימון -
לדעת ארבעה מחברי הועדה (היו"ר ,עו"ד ברמן ,פרופ' גל-נור ,פרופ' ישי)  -הצירופים שנוצרו
בכנסת המכהנת ,דינם כדין מסגרת סיעתית חדשה ,על כל המשתמע מכך והעובדה כי על סיעה זו
נמנים גם חברי-כנסת ותיקים אינה משנה את מעמדה למעמד סיעה ותיקה .חברי כנסת
המתפלגים מסיעתם ,מקימים מפלגות חדשות ,ויוצרים סיעות חדשות בכנסת  -ייחשבו ,איפוא,
כסיעות חדשות ויקבלו מימון לפי סעיף (3א) לחוק המימון;
לדעת אחד מחברי הועדה ( ד"ר הופנונג)  -יש לאפשר למפלגות הבאות במקום סיעות קיימות או
בנוסף להן להודיע ,בעת הגשת הרשימות ,אם הן רואות עצמן כבאות במקום מפלגות ותיקות (כל
עוד הותיקות אינן מתמודדות ואינן מתנגדות) או כחדשות ,ולפי הודעה זו יחושב המימון.
4.5
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אחריות לחובות המפלגה במקרה של פיצול או פרישה

חברי-כנסת הפורשים או מתפלגים מסיעה לאחר הבחירות ומוכרים כסיעה חדשה יצטרכו לבחור
בין השניים:
(א)

לקבל מימון שוטף רק לאחר שחלקם היחסי בחובות המפלגה ,לרבות החוב המצטבר
של המפלגה ממערכות בחירות קודמות ,סולק;

(ב)

להודיע כי הם מוותרים על המימון השוטף וזה יועבר במלואו למפלגה שברשימתה
התמודדו לכנסת.

4.6

המימון השוטף -

כספי המימון השוטף ישמשו לפעילות שוטפת ולא לבטוחה לכיסוי חובות המפלגה מתקופת
הבחירות .המחוקק יבטיח קיום הוראת סעיף  15לחוק מימון מפלגות ולפיהם הסכומים המגיעים
למפלגה אינם ניתנים לשיעבוד או לעיקול ,ותוטל סנקציה משמעותית על הפרת האיסור ועל
שיעבוד כספי המימון השוטף לצורך מימון הבחירות.
.5

מימון מפלגה המעמידה מועמד לראשות ממשלה

5.1

סיבוב הבחירות הראשון

ארבעה מחברי הועדה (היו"ר ,פרופ' גל-נור ,ד"ר הופנונג ,פרופ' ישי) סבורים כי יש להותיר על כנו
את ההסדר הקיים עליו הוחלט בתיקון מס'  ,16שלא להעניק מימון נוסף למפלגה המעמידה
מועמד לראשות ממשלה בסיבוב הראשון.
אחד מחברי הועדה (עו"ד ברמן) סבור כי יש להעניק מימון נוסף למפלגה המעמידה מועמד
לראשות ממשלה בסיבוב הראשון .שיעור המימון יהיה שמונה יחידות מימון והוא ינתן למועמד
שקיבל תמיכה מראש של לפחות  32חברי כנסת (לא ימומן מועמד המציג רק חתימות של
אזרחים).
5.0

סיבוב הבחירות השני

יוותר בעינו ההסדר הנוכחי של הענקת שמונה יחידות מימון לשני המתמודדים שזכו במירב
הקולות.
5.3

בחירות מיוחדות לראשות ממשלה

יתוקן החוק כך שינתן מימון למפלגה שמועמד מטעמה מתמודד בבחירות מיוחדות לראש
ממשלה .שיעור המימון יעמוד על שמונה יחידות מימון ויזכה בו מועמד שזכה לתמיכה של 02
חברי כנסת לפחות .סף זה (תמיכת  02חברי כנסת) ראוי שיהיה גם הסף לעצם הצגת המועמדות.
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.6

מימון התמודדות מועמדים בתוך המפלגות

(א)

ההסדר לענין התרומות יהיה כמפורט לעיל בפרק התרומות;

(ב)

הבקרה על מערכת החשבונות של מועמדים בבחירות פנימיות תעשה על ידי הגוף המבקר
את מערכת החשבונות של המפלגות ושל הרשימות והסיעות בבחירות לרשויות המקומיות;

(ג)

על ספרי החשבונות של המועמדים ונבחרי הציבור יחולו ,בנוסף לאמור בסעיפים 01יח ו -
01יט לחוק המפלגות ,הכללים הבאים:
()1

הכספים ינוהלו בחשבון נפרד;

()0

דין וחשבון שנתי הכולל את ההוצאות ,ההכנסות ,פרטי התרומות והתורמים יימסר
לציבור;

()3

החשבון ישמש רק למימון הפעילות הפוליטית של המועמד; פרש המועמד מפעילות
פוליטית ,או חלפו שבע שנים מאז שהתמודד לאחרונה על משרה פוליטית ,או נפטר,
יועבר הכסף לאוצר המדינה או למטרה ציבורית שתקבע לכך.

.7

מימון של משאל עם

אין לממן משאל עם במימון ממלכתי ישיר.
.1

מימון הבחירות והפעילות הפוליטית ברשויות המקומיות

(א)

יופחת המימון הציבורי בבחירות לרשויות המקומיות ב  ,32% -החל מהבחירות לכלל
הרשויות המקומיות העתידות להתקיים ב ( 0223 -ואז ישתווה המימון לפי חישוב של סך
ההוצאה הממלכתית כשהיא מחולקת במספר בעלי זכות הבחירה למימון הקיים לגבי
הבחירות לכנסת);

(ב)

לא יוקצה מימון שוטף לסיעות במועצת הרשות המקומית אך יתקיים דיון לגבי השירותים
הנדרשים לחברי המועצה ולגבי חובת הרשות המקומית לספקם וענין זה יעוגן ,במידת
הצורך ,בפקודת העיריות ובחוקים העוסקים בניהול הרשות המקומית;

(ג)

רשימת מועמדים שלא זכתה אף במנדט אחד במועצה ,לא תהא זכאית למימון בחירות
(יבוטל ההסדר הקבוע בסעיף (7ב) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות));

(ד)

יבוטל המנגנון של "סיעת אם" ו"סיעות בנות" .סיעה של הכנסת תוכל להגיש רשימה לפי
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) אך מערכת החשבונות של כל סיעה המתמודדת
בבחירות לרשויות המקומיות תהיה עצמאית ,ולא תנוהל על ידי סיעה של הכנסת .התשלום
יתבצע ישירות לרשימה וזו תהיה אחראית ישירות כלפי הגוף המבקר.
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(ה)

בכל מקרה ,יתבטלו ההעדפות הקיימות היום בכל הנוגע למימון של "סיעות אם" ובמיוחד
אלו:
()1

גובה המקדמות יהיה לפי הייצוג של אותה סיעה במועצה היוצאת או לפי הקבוע
לגבי רשימה חדשה .יתבטל ההסדר המאפשר לסיעות אם לקבל מקדמות לפי כוחן
היחסי בכנסת (ללא כל קשר עם כוחה האמיתי של הרשימה ברשות המקומית):
יתבטל סעיף (12ג) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות);

()0

רשימה שתוגש על ידי סיעה של הכנסת תחוייב בערבות בנקאית על המקדמות
בדומה לכל סיעה או רשימה ,לפי סעיף  13לחוק הרשויות המקומיות (מימון
בחירות) ,ואם לא תזכה במנדטים ובמימון השווה לסכום המקדמה ניתן יהיה לחלט
את הערבות ולגבות את החובות ,כנהוג לגבי כל סיעה או רשימה.

(ו)

תרומות בבחירות לרשויות המקומיות  -ר' בפרק הדן בתרומות;

(ז)

כללי הדיווח לציבור והפיקוח יהיו כמומלץ לגבי הכנסת בשינויים המחוייבים;

(ח)

יותאם חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) לנורמות שנקבעו בחוק מימון המפלגות
כמו בענין המגבלות על תרומות או סמכות מבקר המדינה להטיל סנקציות בגין תרומות
אסורות.

.9

פעילותם של גופים חוץ פרלמנטריים

(א)

יאומצו שני המבחנים שקבע מבקר המדינה אימתי תראה פעילות תעמולתית של גורם
חיצוני לכאורה ,כתרומה למפלגה:
( )1מסר שהוא "תעמולת בחירות";
( )0זיקה אירגונית בין המפלגה לבין הגוף החוץ פרלמנטרי.

(ב)

יקבע כי מבחן הזיקה הארגונית הוא המבחן העיקרי שבא לשרש פעילות פיקטיבית .מבחן
המסר הוא נקודת מוצא ומבחן מסייע אך יש להיזהר פן יהפך למבחן העיקרי ויאפיל על
מבחן הזיקה האירגונית (באמצעות כלים שלובים או חזקות) ,שכן אז יפגע חופש הביטוי
יתר על המידה ,בעיקר בתקופה שאינה תקופת בחירות ,או לקראת משאל עם .המסר יכול
להיות גורם בין גורמים נוספים הנשקלים בעת בחינת הזיקה הארגונית אך לא יכול להיות
הגורם היחיד שיוכיח זיקה ארגונית.

(ג)

הועדה לא ראתה ,לעת הזאת ,להמליץ על הסדרה ישירה של פעילות פוליטית של צד ג'
בהקשר לחוק המימון .נוכח הנסיון העתידי ניתן יהיה לשקול מודלים שונים הנהוגים
בעולם ( כמו הגבלת הוצאות של גורמים פרטיים העוסקים בתעמולה פוליטית וכן הגבלה
על תרומות שיכולים הם לקבל וכן חובות דיווח מוגברים כנהוג בקנדה וכמוצע באנגליה או
חובות דיווח בלבד כנהוג באוסטרליה).
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.12

בקרת מימון פוליטי והגוף המבקר

(א) תרוכז הבקרה על מערכת החשבונות של כל המתמודדים בכל סוגי הבחירות (מפלגות,
רשימות וסיעות ברשויות המקומיות ,מתמודדים בבחירות פנימיות במפלגות) בידי גוף
אחד;
(ב) תונהג "בקרה דינמית" כמפורט להלן:
()1

הגוף המבקר והמפקח יעסוק גם בהנחיה .יתוקן ויורחב המנגנון של חוות דעת
מוקדמת (סעיף  11לחוק מימון המפלגות) .חוות הדעת המוקדמת תינתן רק על ידי
הגוף המבקר ולא תפוצל בין גורמים שונים .כמו כן ,ניתן יהיה לפנות בשאילתא
מוקדמת לא רק בענין הוצאות אלא גם בענין הכנסות ותרומות .על מנת להבטיח
שלא יהיה שימוש לרעה במנגנון זה ,תלווה כל שאילתא בתצהיר ובו יוצהר כי
הפרטים שנמסרו הם מלאים וכי אם יתברר שאינם תואמים לא ייעשה כל שימוש
בחוות הדעת והיא לא תהווה ראיה בהליך כלשהו.

()0

הגוף המפקח יוכל לפנות לבית מש פט על מנת לבלום עבירות על חוק המימון שיש
ראיות טובות לגביהן גם בתקופת בחירות וכן יוכל לפרסם מידע מוסמך לציבור גם
בתקופת בחירות.

(ג)

נוכח אופי הבקרה המומלצת וכמות העבודה שתטיל בקרה כזו על הגוף המבקר התחבטה
הועדה בשאלה האם ראוי להותיר נושא זה בידי מבקר המדינה או האם ראוי להקים רשות
עצמאית לבקרת בחירות .מחד גיסא ,למבקר המדינה סמכות מקצועית ,אמינות רבה
ויוקרה בתחום זה (הן בקרב הציבור הרחב והן בקרב "האוכלוסיה המבוקרת") .מאידך גיסא,
בקרה זו זרה לתורת הביקורת של מבקר המדינה ולתפקידיו המסורתיים (בעיקר "בקרה
דינמית" והנחיה כפי שמומלץ על ידי הועדה) ,עשויה לגרור אותו להתכתשויות בבתי משפט
דבר שיפגע בתדמיתו ,וכן עשויה להטיל עומס כבד על משרד מבקר המדינה באופן שיפגע
במטלותיו האחרות.

הועדה החליטה שלא להמליץ בנקודה זו ולהציג לדיון ציבורי את שתי האפשרויות כדלקמן:

()1

אפש רות אחת היא להותיר את בקרת הבחירות בידי משרד מבקר המדינה .לצורך כך תוקם
יחידה מורחבת ומחוזקת במשרד המבקר .יחידה זו תאופיין בעצמאות במסגרת משרד
מבקר המדינה ,ויש צורך גם לגבותה מבחינת תקציבים וכח אדם לעומת המודל המבני
הנוכחי .חיזוק תקציבי ועצמאות מבנית יאפשרו לאותה יחידה להתגבר על העומסים
שתחייב הביקורת במתכונת המומלצת ,ויאפשרו לה פעילות דינמית מבלי שיפגע משרד
מבקר המדינה בשל כך אך תוך שמירה על עצמאות ,אי תלות ,נסיון ויוקרה המאפיינים את
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משרד מבקר המדינה .יחידה זו תהיה אחראית על פיקוח של כל סוגי הבחירות והפעילות
הכספית של המפלגות בין בחירות לבחירות ,בהתאם להמלצות שנמנו לעיל.

()0

אפשרות שניה היא להקים רשות נפרדת לבקרת מפלגות ובחירות ,כנהוג במספר מדינות
דמוקרטיות .הרשות תהיה גוף סטטוטורי ובלתי תלוי .יושב הראש ,ולצידו נציבות של
מספר חברים ,יהיו בעלי כישורים הולמים ,שאינם פעילים במערכת הפוליטית ,וימונו בדרך
שתבטיח את העצמאות והיוקרה של הרשות .לרשות כזו יהיה מעמד עצמאי מבחינת
תקציבים וכח אדם ,ויוגדרו בחוק כל הסמכויות והאמצעים שיאפשרו לה לעמוד במשימות
הבקרה כמומלץ.

.11

מתן הלוואות בידי הבנקים

(א)

תקבענה בחוק הוראות ,לפיהן תותנה הלוואה של תאגיד בנקאי למפלגה ,בכך שתנתן על
בסיס מסחרי רגיל ,על סמך בטחונות כמקובל באותו בנק ,וכי הלוואה זו תותנה באישור
דירקטוריון הבנק או ועדה מיוחדת מטעם הדירקטוריון;

(ב)

כספי המימון השוטף לא ישמשו כבטוחה להלוואה בנקאית לתקופת הבחירות;

(ג)

מפלגות המקבלות הלוואה בנקאית כשגורם פרטי העמיד את הערבות להלוואה ידווחו על
כך לגוף המבקר ,שכן מדובר בתרומה לכאורה;

(ד)

המלצות אלו יחולו גם על רשימות וסיעות בבחירות לרשויות המקומיות ומועמדים
בבחירות פנימיות בתוך מפלגה.

.10

הגבלת הוצאות

ההסדרים הקיי מים באשר להגבלת הוצאות בחירות והוצאות שוטפות ימשיכו להתקיים במתכונת
הקיימת בכפוף למפורט להלן:
(א)

התקרה של הוצאות הבחירות של סיעות המונות  11חברי כנסת ומעלה ביום הקובע תשאר
כפי שהיא היום;

(ב)

תתוקן התקרה של הוצאות הבחירות של סיעות המונות עד  12חברי כנסת :התקרה תהיה
אחת והיא תעמוד על  15יחידות מימון או  0יחידות בגין כל חבר כנסת של אותה סיעה לפי
הסכום הגבוה יותר.
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.13

חוק מסגרת כללי ותיקונים שונים

(א)

הכנסת תדון בכל הוראות החוק החלות על מימון ותעמולת בחירות לכנסת ולרשויות
המקומיות וכן לבחירות הפנימיות בתוך המפלגה מתוך ראייה משולבת .ככל שהדברים
אמורים בחוקי מימון הבחירות ,ניתן לרכז את כל ההוראות בחוק אחד ,המכיל כללי-יסוד
משותפים החלים על כל מערכות הבחירות ,ופרקים נבדלים המסדירים ספציפית כל תחום
ותחום .דבר זה ימנע שוני בלתי רלבנטי בקביעת הסדרים.
המלצה זו ,הנוגעת לטווח הרחוק ,אינה מונעת תיקון נושאים הדורשים תיקון גם במבנה
החוקי הקיים.

(ב)

יתוקנו תיקונים פרטניים בחוקים השונים ,בעניינים שלא נדונו על-ידי הועדה ואינם
סותרים המלצותיה ,כפי שמומלץ במכתבים המצורפים כנספחים  7ו  1 -לדו"ח מאת היועץ
המשפטי לכנסת ,ומשרד מבקר המדינה.

73

נספח 1

שר המשפטים
ירושלים,
ל' שבט ,תש"ס
 6פברואר0222 ,
מס' מכתב0666-6660-0609 :
פנימי :י-ב/ח-ע
(בתשובה נא לציין מס' מכתבנו)
אל :כב' השופט (בדימ') דב לוין
עו"ד יצחק ברמן
ד"ר מנחם הופנונג
פרופ' יצחק גלנור
פרופ' יעל ישי

הנני מתכבד בזה למנותכם כחברי ועדה לבחינת דרכי המימון של הליכים פוליטיים בישראל.
שופט בית המשפט העליון (בדימ') דב לוין ישמש כיו"ר הועדה.
הועדה מתבקשת לבחון את כל השאלות הכרוכות בבחירות לכנסת ,בבחירה הישירה של ראש
הממשלה ,במימון פעילות פוליטית של חברי כנסת ,בפריימריז ,בבחירות מוניציפליות ,בדרכי
גיוס מימון ,בנהלי פיקוח ודיווח ובהגדרת "הוצאות בחירות" ו"תקופת בחירות" בסוגי
הבחירות השונים.
הועדה מתבקשת להציע את דרך העיגון של מסקנותיה באמצעות חקיקה וכן בדרכים נוספות
שתמליץ עליהן.
אודה לכם אם תוכלו להשלים את עבודתכם בתוך ששה חודשים.
מרכזת הועדה תהיה עו"ד סיגל קוגוט ,ממונה על ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.
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בברכה,

יוסי ביילין
העתק :מר אהוד ברק ,ראש הממשלה
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נספח 0

רשימת העדים שהופיעו בפני הועדה:
שר החקלאות

השר חיים אורון

מפלגת הליכוד

ח"כ מיכאל איתן

ראש עיריית ירושלים

מר אהוד אולמרט

גזבר תנועת ש"ס

מר אשר אוחנה

שר המשפטים

השר יוסי ביילין

יו"ר הכנסת

ח"כ אברהם בורג

היועץ המשפטי למשרד מבקר המדינה

עו"ד מוטי בס

עו"ד במשרד מבקר המדינה

עו"ד איל גור

גזבר תנועת מרצ

מר גבי דאוס

ראש מדור יעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים

עו"ד אמנון דה-הרטוך

מנכ"ל משרד מבקר המדינה (לשעבר)

מר יאיר הורביץ

היועץ המשפטי של מפלגת מימד

עו"ד אביעד הכהן

היועץ המשפטי של מפלגת הליכוד

עו"ד איתן הברמן

ממונה בכירה על האגף לביקורת הרשויות המקומיות ומימון מפלגות עו"ד אתה וצלר
במשרד מבקר המדינה
ח"כ לשעבר מטעם מפלגת העבודה ,מזכ"ל מפלגת העבודה (לשעבר)

מר ניסים זווילי

גזבר מפלגת הליכוד ,ורו"ח מפלגת ישראל בעלייה

רו"ח אביגדור יצחקי

מזכ"ל מפלגת העבודה

ח"כ רענן כהן

גזבר מפלגת העבודה

מר משה כהן

השר לענייני התפוצות

השר מיכאל מלכיאור

מפלגת המרכז

ח"כ דן מרידור

מפלגת המרכז ,ראש עיריית תל-אביב (לשעבר)

ח"כ רוני מילוא

בעל משרד פרסום

מר מוטי מורל

היועץ המשפטי של מפלגת ש"ס

עו"ד נדב עשהאל

היועץ המשפטי לכנסת

עו"ד צבי ענבר

מפלגת שינוי

ח"כ אברהם פורז

מפלגת העבודה ,יו"ר הקואליציה

ח"כ אופיר פינס

ח"כ לשעבר מטעם מפלגת ש"ס

מר רפאל פנחסי

ממלא מקום ראש עיריית בת-ים

מר אהוד קנמון

סיעת יהדות התורה

ח"כ הרב אברהם רביץ

*

בנוסף לעדים שהופיעו בפניה ,הועברו לועדה חומר ומסמכים מנציגי מפלגות ,אישים
פוליטיים ,אישי ציבור ואזרחים.
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נספח 3
מימון ציבורי במדינות נבחרות
עלות יחסית של המימון בחלוקה למספר בעלי זכות בחירה*

מדינה

שנת
הבחירות

מס' בעלי זכות סה"כ מימון ישיר לבחירות ממוצע מימון ישיר
לבחירות לבעל
(דולרים ארה"ב)**
הצבעה*
זכות הצבעה
(דולרים ארה"ב)

אוסטריה

9110

כ 0,666,666 -

כ  90,666,666 -דולר

 0דולר***

אוסטרליה

9111

99,109,010

 96,666,666דולר

 6.00דולר

קנדה

9111

91,160,,10

מימון ציבורי ניתן ביחס של - 9:9
מול כל תרומה מתועדת ושקיפה
לכל מועמד שזכה ב 95% -לפחות
מהקולות במחוז הבחירה2

צ'כיה

9110

,,,91,690

 9,9,6,666דולר

 6.59דולר

צרפת

9111

1,,0,9,156

 06,966,666דולר3

 6.59דולר

גרמניה

9119

06,950,661

 9,5,,10,666דולר

 0.19דולר

בריטניה

9110

91,0,5,190

אין

-

יוון

9111

0,1,0,050

 91,915,666דולר

 0.99דולר

הודו

9111

505,666,666

אין

-

ישראל

9110

1,961,695

 00,666,666דולר

 0.95דולר

ישראל

1111

0,005,000

 00,222,222דולר

 11.02דולר

איטליה

9119

90,915,699

 51,166,666דולר

 9.90דולר

יפן

9111

19,9,,,090

 166,166,666דולרים

 1.91דולר

הולנד

9119

99,955,109

אין

-

טייוואן

9110

95,966,666

 9,,,96,666דולרים

 9.95דולר

*  -נתוני מספר הזכאים להצביע במדינות הבאות :אוסטרליה ,קנדה ,צ'כיה ,צרפת ,גרמניה ,יוון,
בריטניה ,ישראל ,איטליה ,יפן ,הולנד ,ספרד ושבדיה מקורם בכתב העת European

Citizens’ Cash in Canada and the United States, in: Herbert E. ,Karl-Heinz Nassmacher 2
Alexander and Rei Shiratory (eds.), Comparative Political Finance Among the Democracies,
Boulder: Westview Press, 1994, p. 154.
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( Journal of Political Researchלפי השנים המוזכרות); נתוני מספר הזכאים להצבעה
במדינות הבאות :ברזיל ,הודו ,מלזיה ,מקסיקו ,טייוואן וטורקיה הם הערכות לפי הנתונים
ב CIA, The World Fact Book 1999 -מעובדים לשנים הרלוונטיות ולהערכת חלקה של
קבוצת הגיל שמעל  90שנים הזכאית להצביע בבחירות.
**  -ביחס לכל מדינה ,באם קיים בה מימון בחירות ישיר ,בוצעה המרה של שער המטבע המקומי
לדולר ארצות-הברית .נתוני ההמרה מקורם ב The Statemans Year-Book -לפי שנים
רלוונטיות.
***  -מימון שוטף כולל לרבות מימון פדרלי ומימון אזורי כ  06 -דולר לבעל זכות בחירה לשנה.

,Pierre Avril 3

78

Regulation of Political Finance in France , Ibid. , p. 93.
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נספח 0
תרומות למפלגות בבחירות לכנסת ולמפלגות
ומועמדים בבחירות המקומיות 1993 - 1911

בחירות

מפלגה/רשימה

לכנסת בחירות

לכנסת בחירות מקומ'

*3911

**3991

3991

(בש"ח)

(בש"ח)

(בש"ח) ***

המערך/מפלגת העבודה

0,,5,,1,1

5,959,060

011,00,

הליכוד

0,5,1,696

1,091,601

090,691

רצ/מרצ

900,666

901,066

ש"ס

119,510

צומת

916,106

מולדת

91,011

המפלגה הליברלית החדשה

506,106

המפלגה הקומוניסטית הישראלית

95,666

55,666
רשימות מקומיות :1113

ירושלים מלוכדת בראשות אהוד אולמרט

0,699,101

ירושלים אחת רשימת טדי

1,001,016

אני תל אביבי בראשות רוני מילוא (ת"א-
יפו)

0,556,966

צעירים למען חיפה (תרומה עצמית ,ראש
הרשימה ,פנחס נרקיס)

9,590,000

הרצליה אחת (אלי לנדאו)

090,616

עפולה אחת (תרומה אחת של מאיר
אמיתי)

009,010

רמת-גן בראש – רשימה על-מפלגתית
בראשות צבי בר

9,9,110

יהורם גאון אני ירושלמי (ירושלים)

900,519

חזית דתית תורתית לקידום חינוך
בריאות ורווחה ובלתי מפלגתיים (נתניה)

0,9,000

רמת השרון בראשות פיחוטקה

999,166
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באר-שבע שלנו בראשות אריה בר

91,,666

בירת הנגב בראשות יצחק רגר (באר-
שבע)

91,,666

בת-ים 9

,1,606

הרשימה המאוחדת רמת השרון מיסודה
של רשימת ורבין ור"ש

50,095

אריה צוקר איכפת לי תל-אביב

50,666

רחובות אחת – אשר ומיקוד ובלתי

15,666

מפלגתיים
פלד (הרצליה)
סיכום

10,90,
1,910,991

96,090,960

90,919,5,0

*  -תרומות מעל  ;₪ 56,666סכום כולל.

המקור :מבקר המדינה ,דין וחשבון לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג –  91,1על תוצאות
ביקורת
חשבונות הסיעות לתקופת הבחירות לכנסת השתים-עשרה ,ירושלים 0 :ביוני ,9101
נספח ב'.
**  -תרומות מעל  ;₪ 01,666סכום כולל.
המקור :מבקר המדינה ,דין וחשבון לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג –  91,1על תוצאות

ביקורת
חשבונות הסיעות לתקופת הבחירות לכנסת השלוש-עשרה ,ירושלים 99 :בינואר  ,9111נספח
ג'.
***  -תרומות מעל  ;₪ 05,666סכום כולל.
המקור :מבקר המדינה ,דין וחשבון לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) ,התשנ"ג –

9111
על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות
המקומיות
בנובמבר  ,9111ירושלים 9, :ביולי .9119
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נספח 6
תרומות למפלגה ולמועמד
מעיון בטבלה המובאת מטה עולה בבירור כי שלושה מועמדים בעלי מוניטין לאומי ,אהוד
אולמרט ,רוני מילוא וטדי קולק גייסו יחדיו שני שליש מכלל סך התרומות הגדולות
המדווחות .אהוד אולמרט לבד גייס תרומות בשווי של פי ארבע משווי התרומות שגייסו
מפלגות העבודה והליכוד במקובץ ,בכל מערכות הבחירות המקומיות באותה שנה ,בכל
הארץ.
תרומות גדולות בבחירות מקומיות1113 ,
תרומות מעל ל -05,222ש"ח
6000
5000
4000
3000
2000
1000

כל יתר
המפלגות
והמועמדים

העבודה

הליכוד

מילוא

קולק

אולמרט

0

הסכום הכולל של כל התרומות האמורות היה  81מיליון ( 8101110111ש"ח).
מקור :מבקר המדינה ,דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות,
שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר  .3991ירושלים ,התשנ"ד .1999 -
מערכת הבחירות המקומיות ב -9111אינה מהווה עדות חותכת לאשר יקרה בבחירות
לראשות הממשלה עשר שנים מאוחר יותר ,אבל זהו הנתון הטוב ביותר המצוי בידינו כדי
לצפות את האפשרויות הטמונות בהגדלת סך התרומה המותרת .ניתן להניח כי מועמד

81

82

רציני לראשות הממשלה יוכל לגייס במגבלות החדשות סכומים ניכרים למערכת הבחירות
האישית.
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נספח 7

משרד מבקר המדינה
אגף א ,לביקורת הרשויות המקומיות
ולביקורת מימון מפלגות

רח' ארניה ,91ת"ד ,609
תל אביב-יפו 096,6
טל' 61-0111000 :
פקס' 61-0199599 :

י"א סיון תש"ס
 99יוני 0666
חק-מימון1,966

לכבוד
הוועדה הציבורית לבחינת מימון הליכים פוליטיים בישראל
ירושלים

אג"נ,

הנדון  :הצעות לתיקונים בחקיקה הנוגעת למימון מפלגות

.1

על דעת מבקר המדינה ,אני מתכבדת להמציא לכם ,להלן ,ריכוז של נושאים ובעיות
לגביהם הציעו מבקר המדינה ,השופט אליעזר גולדברג ,וקודמיו בתפקיד ,למחוקק,
לתת את הדעת לתיקון החקיקה הנוגעת למימון מפלגות ,ועדיין לא באו על תיקונם.
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.2

א.

להלן פירוט הנושאים:

חוק מימון מפלגות ,התשל"ג-91,1

(א( בנספח ב' לדין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות
בכנסת השלוש-עשרה לתקופה ( 19.90.911, - 9.,.9110נמסר ליושב ראש
הכנסת ב )-9.,.9110רוכזו נושאים ובעיות שהועלו במספר דוחות לגבי חוק
מימון מפלגות ,התשל"ג( -91,1להלן  -חוק המימון) ,ולא נעשה לפיתרונן:

"

ס' 9

הרחבת ההגדרה של "הוצאות בחירות" ,כדי שתתייחס גם להוצאות

לבחירות לראש הממשלה.הרחבת ההגדרה של "תקופת הבחירות",
כדי שתתייחס גם לבחירות חוזרות לראש הממשלה.
ס' (,א)

בחוק מימון מפלגות (תיקון מס'  ,)90התשנ"ד( -9119להלן  -תיקון
מס'  ,)90נקבע ,כי תיקרת ההוצאות לרשימת מועמדים היא עשר
יחידות מימון .ס' ()0(90א) ,הדן בתיקרת הוצאות של סיעות חדשות,
לא תוקן בהתאם ,ועל-פיו סיעה חדשה אינה רשאית להוציא
" בתקופת הבחירות סכום העולה במחצית על יחידת מימון אחת לכל
מנדט שזכתה בו בבחירות או בסכום העולה ביותר ממחצית על שלוש
יחידות מימון ,לפי הגבוה יותר".
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ס' ,א

אין סנקציה כלשהי בגין הפרה של האיסור לקבל הלוואה ,אלא
מתאגיד בנקאי.

ס' (0ה)

העברת כפל התרומה הבלתי חוקית לאוצר המדינה באמצעות שלילת
השלמת מימון הבחירות או על-ידי שלילת סכומים מהתשלומים
למימון השוטף של הסיעות.

ס' ( 96ג( ,)9ד)()0
(ה)(( ,)9ה)(,)0
ס' 91ד (ב)

תיקון מס'  90החליף את הנוסח של סעיף  ,לחוק המימון ,המתייחס
לתיקרת ההוצאות .לפני תיקון
מס'  90דן בתיקרת ההוצאות השוטפות סעיף (,ב) :בהתאם
לכך סעיף (,ב) אוזכר בסעיפים
הרלבנטיים .בנוסח המתוקן דן בנושא סעיף (,ד) לחוק המימון ,אך
הסעיפים הרלבנטיים לא תוקנו בהתאם.

ס' (96ד)

לגבי שנה בה התקיימו בחירות לרשויות המקומיות  -קביעת מועד
למסירת הדוח ליושב ראש הכנסת שיהיה זהה למועד מסירת הדוח
על-פי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) ,התשנ"ג-.9111

ס' (96ה) ()0

המחוקק לא העניק למבקר המדינה שיקול דעת לגבי סנקציה בגין
חריגה מתיקרת ההוצאות.

ס' 91ג

אין סנקציה מיוחדת לסיעה או לרשימת מועמדים שקיבלה מימון
ולא זכתה במנדט ,ולא מסרה את חשבונותיה למבקר המדינה.

ס' 91ג (ב)

לא ברור אם למבקר המדינה יש שיקול דעת לגבי גובה הסנקציה
לסיעה שקיבלה מקדמה ולא זכתה במנדט בגין דין וחשבון לא חיובי.

ס' 91ג (ג)

התנאים הקודמים לתשלום היתרה בשיעור של  95%מהוצאות
הבחירות לסיעה חדשה בכנסת אינם כוללים את התנאי של קיום
הנחיות מבקר המדינה .לעומת זאת ,רשימת מועמדים שלא זכתה
במנדט ושבראשה עמד חבר הכנסת היוצאת ,חייבת גם במילוי
התנאי של קיום הנחיות מבקר המדינה כדי לקבל דין וחשבון חיובי.

ס' 91ד (ג)

לא ברור אם למבקר המדינה יש שיקול דעת באשר לגובה הסנקציה
בגין דין וחשבון לא חיובי ,לסיעה שקיבלה מימון שוטף וחדלה
להתקיים.
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הסעיף דן בהחזר יתרות סכומים שנשארו ברשות סיעה שחדלה
להתקיים ,אך אינו דן בגורלם של סכומים שנשארו בידי רשימת

ס' 91ה

מועמדים שקיבלה מיקדמה ולא זכתה במנדט.

ס' 9,

ניסוחו של סעיף זה אינו ברור"* .
(ב) בדין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות לתקופת הבחירות לכנסת
החמש-עשרה ,שמסר מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת ב( -0,.9.0666להלן  -דוח
בחירות כנסת  )95ובדין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של
הסיעות בכנסת הארבע-עשרה לתקופה  9.9.9111עד  ,19.5.9111שמסר מבקר
המדינה ליושב ראש הכנסת ב( -0,.9.0666להלן  -דוח שוטף  )9111הצביע המבקר
על מספר בעיות נוספות ,שמן הראוי שהכנסת תיתן בהקשרן דעתה לתיקון חוק
המימון:

) (1חוק המימון אינו קובע סנקציה מיוחדת בגין אי מסירת החשבונות למבקר
המדינה על-ידי רשימות מועמדים שלא זנו במנדט ואינן זכאיות למימון
ממלכתי (דוח בחירות כנסת  95ע'  9-1קטע .)9
) (2אין בחוק המימון הוראה המסמיכה את מבקר המדינה להטיל סנקציה בשל
איחור במסירת החשבונות והדוח הכספי .הוראה כזו קיימת בחוק הרשויות
המקומיות (מימון בחירות) ,התשנ"ג ( -9111להלן  -חוק הרשויות המקומיות)
(דוח בחירות כנסת  95ע'  9-1קטע  5ודוח שוטף  9111ע'  0-1קטע .)9
) (3חוק המימון אינו קובע סנקציה לגבי רשימת מועמדים ,שאינה זכאית למימון
ממלכתי ,ושהדין וחשבון הניתן על תוצאות ביקורת חשבונותיה אינו חיובי
(דוח בחירות  95ע' ).9-59

) " (4אין בחוק המימון סנקציה ספציפית למקרים בהם סיעה שקיבלה מימון
שוטף וחדלה להתקיים לא מוסרת את חשבונותיה למבקר המדינה( ".דוח
שוטף  9111ע'  0-1קטע .)5

*לתיקון סעיף (96ה) ( )0לחוק המימון התייחס גם מבקר המדינה בדין וחשבון על תוצאות
ביקורת חשבונות הסיעות לתקופת הבחירות לכנסת החמש -עשרה ,אשר מסר ליושב ראש
הכנסת ב( 0,.9 .-0666ע' .)9 09-
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ב .חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) ,התשנ"ג-9111
(א) בדין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות ,שהשתתפו בבחירות
לרשויות המקומיות בנובמבר  ,9110שמסר מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת
ב( -96.96.9111להלן  -דוח רשויות מקומיות  )9110הצביע המבקר על הבעיות
דלהלן ,שמן הראוי שהכנסת תיתן דעתה לגביהן לתיקון חוק הרשויות המקומיות:

) (1דוח רשויות מקומיות  9110התייחס לתוצאות ביקורת חשבונותיהן של 95
סיעות אם ושל  9,906סיעות מקומיות שהשתתפו בבחירות לרשויות
המקומיות" .נוכח ריבוי סיעות האם והסיעות המקומיות שתשתתפו
בבחירות ,וכפועל יוצא ,ההיקף הגדול של הדוחות הכספיים והחשבונות
העומדים לביקורת" ,מבקר המדינה הציע להאריך את התקופה העומדת
לרשות משרד מבקר המדינה לביצוע משימותיו( .ע'  0קטע .)9
) (2בהתאם לחוק הרשויות המקומיות במתכונתו הנוכחית ,סיעות האם נושאות
באחריות מלאה למעשיהן ולמחדליהן של סיעות הבת ושל רשימות הבת
שלהן .לסיעות הבת ולרשימות הבת אין כל מעמד בכל הקשור למימון ולדיני
המימון .מספר סיעות אם טענו ,כי קשה להן ואף נבצר מהן לשלוט בזמן אמת
בכל מעשיהן והוצאותיהן של סיעות הבת" .אפשר ,על-כן ,כי יש מקום
שהמחוקק יתן דעתו לפיתרון הבעיה"( .ע'  0-5קטע (91ב)).

) (3הבהרת ההגדרה של "הוצאות בחירות"  -נוכח ההגדרה של "הוצאות
בחירות" " ,התעוררה שאלה הנוגעת להוצאותיהן של סיעות מקומיות שעניינן
בחירות ,אולם הן בוצעו לפני תקופת הבחירות (המוגדרת בחוק) .האם לעניין
עמידה בתיקרת ההוצאות ,יש לראות בהוצאות "הוצאות בחירות" רק אם
השירותים והטובין נתקבלו בתקופת הבחירות ,או גם כאשר השירותים
והטובין נתקבלו לפני תקופת הבחירות"( .ע'  0קטע (99ה).
) (4גירעונות של סיעות מקומיות " -בדיקת הדוחות הכספיים של הסיעות
המקומיות העלתה את קיומה של תופעה רחבת מימדים ,אשר התבטאה בכך,
שבסיום תקופת הבחירות היו לסיעות מקומיות רבות גירעונות כספיים
גדולים" .בהקשר זה הביע מבקר המדינה את דעתו "בדבר קיומה של חזקה,
כי בגירעון של ממש יש משום תרומה בניגוד לחוק" .נראה למבקר המדינה ,כי
על המחוקק לתת דעתו" ,אם לא מן הראוי הוא ליצור מנגנון אשר יענה טוב
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יותר לתופעת הגרעונות מהטלת סנקציה בגין הגירעון ,אשר רק מגדילה את
שיעורו"( .ע'  96-0קטע (95ג).

)" (5מספר סיעות-אם שחרגו מתיקרת ההוצאות ,עוררו בעיה הנוגעת לנוסחה
הקבועה בחוק לחישוב תיקרת ההוצאות של סיעות-אם  .....תיקרת ההוצאות
של סיעת-האם מחושבת על בסיס המימון המגיע לה על-פי תוצאות הבחירות
בלבד.
על -פי הנטען ,מן הנמנע הוא לצפות במדויק את תוצאות הבחירות ,והן (סיעות
 האם) בנו את תקציביהן ,בין היתר ,על-פי כוחן בבחירות הקודמות וכן על-פיסקרים  ,רק עם היוודע תוצאות הבחירות ,שלא ענו על ציפיותיהן ,התברר כי
תקציביהן היו גבוהים מדי וכפועל יוצא חרגו הוצאותיהן מתיקרת ההוצאות
על -פי החוק...
ראוי לציין ,כי תיקרת ההוצאות של סיעות מקומיות מחושבת לפי שיטה
אחרת ,בה נקבעת התיקרה לפי הסכום הגדול מבין שלוש אופציות המובאות
בסעיף (95א) לחוק( ".....ע'  ,-0קטע (99ד).
) (6אין בחוק הרשויות המקומיות מנגנון להחזרת עודפי מימון שבידי סיעות אם
בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן .החוק קובע שתי שיטות
חלופיות לחישוב המקדמות שסיעות האם זכאיות לקבל ,והן רשאיות לבחור
את השיטה על-פיה תחושב המקדמה .כל סיעות האם בחרו בשיטה המבוססת
על מספר חבריהן בכנסת .מצב זה הביא לכך ,שרוב סיעות האם קיבלו מאוצר
המדינה מקדמות העולות בסכומים ניכרים על המימון המגיע להן .בהתאם
לחוק הרשויות המקומיות ,על יושב ראש הכנסת לנכות כספים אלה
מהתשלומים המגיעים לסיעות האם בשיעורים שיקבע ,ולהעבירם לאוצר
המדינה" .אין בחוק הוראה לפיה ישאו עודפי המימון האמורים הפרשי
הצמדה למדד המחירים לצרכן"( .ע'  96קטע ( 95ד)) .הנתונים על עודפי
המימון שנותרו בידי סיעות האם מובאים בנספח א' לדוח (ע' ).51
(ב) בדין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים ,שהשתתפו בבחירות
לראשי מועצות אזוריות במאי  ,9111אשר מבקר המדינה מסר ליושב ראש
הכנסת ב ,-1.0.0666הצביע המבקר על הבעיה דלהלן ,שמן הראוי שהכנסת תיתן
דעתה לתיקון החוק בהקשרה:

"אין בחוק התייחסות לדרך חישוב תיקרת ההוצאות של מועמד

88

89

לראש מועצה אזורית ,אשר אינו זכאי למימון ממלכתי .מצב
דומה קיים גם בבחירות ברשויות מקומיות שאינן מועצות
אזוריות ,לגבי סיעת אם אשר אינה וכאית למימון ממלכתי
(בהקשר זה ראה דברי קודמתי בתפקיד ,גב' מרים בן-פורת בדין
וחשבון אשר הוגש ליושב ראש הננסת ב -0לאפריל  9110בעניין
המועצה המקומית שיבלי)"( .ע'  9-9קטע (90ד).
(ג)

בעיות עליהן הוצבע בדוחות הנוגעים לבחירות פרטניות ברשויות מקומיות:

בדין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות,

)(1

שהשתתפו בבחירות למועצות המקומיות ינוח ,ג'ת וכסרא סומיע (נמסר
ליושב ראש הכנסת ב )-91.99.9110הצביעה מבקרת המדינה לשעבר ,גב'
מרים בן-פורת ,על הבעיה דלהלן " :במידה שהוצאותיה של סיעה מקומית
נמוכות מהסכומים המגיעים לה לפי החוק ,תוחזר היתרה לאוצר המדינה
 ......הוצאותיהן של מספר סיעות מקומיות היו נמוכות אף מ -05%של
המימון ,שהן קיבלו ,לפי החוק ,לאחר פירסום תוצאות הבחירות  ......עליהן
להחזיר את היתרה לאוצר המדינה .לפיכך ,אם הדין וחשבון על תוצאות
ביקורת חשבונותיהן איננו חיובי ,ומבקר המדינה ממליץ להטיל עליהן
סנקציה  -שהיא ,בהתאם לחוק ,במסגרת השלמת המימון בשיעור של 95%
מהמימון המגיע  -אין כנראה משמעות לסנקציה זו"( .ע'  1קטע (96ג).

)(2

בדין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות,
שהשתתפו בבחירות למועצה המקומית שיבלי (נמסר ליושב ראש הכנסת
ב )-0.9.9110הצביעה מבקרת המדינה לשעבר ,גב' מרים בן-פורת ,על
הבעיה דלהלן (ע' :)9
"מהשוואת דרך חישוב תיקרת ההוצאות כמובא לעיל עולה ,כי
בקביעת תיקרת ההוצאות ,הבאה לידי ביטוי בעיקר בבחירות
פרטניות לרשות מקומית בודדת ,קיימת התייחסות שונה לסיעות
האם מההתייחסות לסיעות המקומיות .כמו-כן ,אין בחוק התייחסות
לדרך חישוב תיקרת הוצאותיה של סיעת אם אשר אינה זכאית
למימון ממלכתי .מצב מעין זה עלול להיווצר בעיקר בבחירות
פרטניות לרשות מקומית בודדת* ".

*

מבקר המדינה ציטט דברים אלה בדין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות
הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לעיריית בני ברק ,אשר מסר ליושב
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) (3בדין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו
בבחירות לעיריית קריית שמונה ,אשר מבקר המדינה מסר ליושב ראש
הכנסת ב ,-00.90.9110המבקר התייחס לכך" ,כי המחוקק לא הטיל
סנקציה על סיעה שאינה זכאית למימון ממלכתי ולא הגישה את
חשבונותיה לתקופת הבחירות וכן דוח כספי למבקר המדינה"( .ע'  9קטע
(1ד).
(ד) להלן בעיה ,אשר אומנם לא נכללה בדוח מבקר המדינה ,אך מן הראוי לתת
עליה את הדעת:
סעיף (09א) לחוק הרשויות המקומיות מחייב סיעות ורשימות מקומיות
להחזיק את כספיהן בחשבונות בנק עליהם הודיעו בהתאם לסעיף  99לחוק,
קרי בבקשה למימון .משמע ,סיעה או רשימה שלא הגישה בקשה למימון ,לא
חלה עליה חובה זו .כמו-כן ,סעיף (09ב) לחוק מסייג חובה זו רק לסיעות שזכו
במנדט .מכאן ,שסיעות ורשימות שלא ביקשו מימון אף אם זנו במנדטים ,אינן
חייבות להחזיק את כספיהן בחשבונות בנק מיוחדים .יש להוסיף ,כי סיעה
שזוכה בלמעלה מ -56%מהמודד למנדט זכאית למימון מאוצר המדינה ,אך
בהתאם לסעיף (09ב) גם היא אינה חייבת להחזיק את כספיה בחשבון בנק
מיוחד .מוצע לשקול לחייב את כל הסיעות והרשימות המתמודדות בבחירות
לרשויות המקומיות ,וכן את המתמודדים לראשות מועצות אזוריות להחזיק
את כספיהם בחשבונות בנק מיוחדים.

ג.

תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרוו) ,התשמ"א-9109
בדין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים שהשתתפו בבחירות
לראשי מועצות אזוריות במאי  ,9111אשר מבקר המדינה מסר ליושב ראש
הכנסת ב ,-1.0.0666המבקר הצביע על אותה הבעיה אשר פורטה לעיל בסעיף
0ב (ב)( .ע'  0-9קטע (12ד)).

 .1חוק המפלגות ,התשנייב- 9110ז
להלן מובאת בעיה הנוגעת לחוק המפלגות ,התשנ"ב ,-9110אשר אומנם לא מצאה

ראש הכנסת ב ,-,.1,9110ובדין וחשבון לגבי קריית שמונה ,אשר מסר ליושב
ראש הכנסת ב00.90.9110
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ביטוי בדוח על-פי חוק המימון ,אך לדעת מבקר המדינה ,מפאת חשיבותה ,יש
להביאה בפניכם.
במכתב ,מ ,-0,.90.9119לח"נ דדי צוקר יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת,
התייחסה מבקר המדינה דאז ,גב' מרים בן-פורת ,להצעת חוק המפלגות (תיקון מס'
( )0תרומות בני משפחה) ,התשנ"ה .-9119הצעת חוק זו התייחסה לפרק ב' של חוק
המפלגות המסדיר את המימון לבחירות המוקדמות (פריימריס) .גב' בן-פורת עמדה
על-כך ,שסעיף 00ב לחוק המפלגות קובע ,שכל ההגבלות בפרק ב' יחולו בתשעת
החודשים שלפני הבחירות .בסעיף  0להצעת החוק הוצע ,כי בסעיף  00יז (א) לחוק
המפלגות ימחקו המילים "או שלא בתקופת הבחירות" .להלן נוסח הסעיף לפני
שתוקן:

" נתקבלה תרומה בניגוד להוראות חוק זה או בסכום העולה על הסכום
המרבי על-פיו ,או שלא בתקופת הבחירות ,יחזיר המועמד לתורם ,מיד
כשנודע לו על כך ,את התרומה או את חלקה שהוא מעל למותר"( .ההדגשה
הוספה).
לדעת גב' בן-פורת הצעה זו תאפשר למתמודדים לקבל תרומות ללא כל הגבלה שלא
בתקופת הבחירות " .כך נוצרת פירצה גדולה ששמה לאל את מגמת המחוקק ,שבאה
לידי ביטוי בתיקונים שהוכנסו בחוק המימון ככל שזה נוגע לקבלת תרומות ".יצויין,
כי הצעת החוק אכן נתקבלה ,וההגבלות על קבלת תרומות חלות רק בתשעת
החודשים שלפני הבחירות.

/בכבוד רב,
אתה וצלר ,עוייד
ממונה בכירה על האגף
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נספח 0
הלשכה המשפטית/צע-מכ/010
היועץ

היועץ המשפטי לכנסת
ירושלים ,י' באייר ,תש"ס
 95במאי0666 ,

אל  :עו"ד סיגל קוגוט ,מרכזת הוועדה הציבורית לבחינת
מימון הליכים פוליטיים בישראל
הנדון :ועדה ציבורית לבחינת מימון הליכים פוליטיים בישראל
סימוכין  :מכתבך מיום ,.1.66
.9

במסגרת מסמך זה אין בדעתי להתייחס לסוגיות עקרוניות ,כגון  :האם
יש מקום לתת מימון נפרד לבחירות לראשות הממשלה או לשנות את
שיטת המימון הקיימת כיום .לאלה ,מניח אני ,ימצאו טוענים רבים,
לכאן ולכאן .הסוגיות שאני מבקש להציג בפני הוועדה הציבורית ,הן
סוגיות הקשורות בביצוע חוק מימון מפלגות ,בהן נתקלתי במהלך
עיסוקי בו.

.0

א.

מאז נחקק ב ,-91,1תוקן חוק מימון מפלגות  91פעם ,לרבות
תיקון עקיף במסגרת חוק המפלגות מ ,-9110אשר יצר זיקה
בין שני החוקים .תיקונים אלה לא תמיד היטיבו עם החוק.
לדוגמא  :בתיקון מס'  90הוחלף סעיף  1לחוק העיקרי,
שעניינו  -חישוב המימון .במקום סעיף קטן (א) שעסק
במימון הוצאות הבחירות ,באו סעיפים קטנים (א) ו(-ב)
שהבחינו בין חישוב מימון הבחירות של "סיעה חדשה" לבין
זו של "סיעה" סתם .ואולם ,כאשר הוחלף סעיף  ,1לא ניתנה
הדעת לצורך בתיקון סעיף (9ב) לחוק ,בו נאמר " :זכתה
סיעה בבחירות לכנסת הנכנסת במנדט אחד לפחות ,ישולם
לה מן הסכום המגיע לה לפי סעיף (3א) ."...ומה בקשר
לסיעה הזכאית למימון לפי סעיף (1ב)?
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אף החוק המקורי ,ללא קשר לתיקוניו ,מעורר בעיות .כך,

ב.

למשל ,קובע סעיף (0א) כי "תנאי קודם לתשלום הסכומים
למימון הוצאות הבחירות ולמימון ההוצאות השוטפות הוא,
שתוך חמישה עשר ימים לאחר היום הקובע "...עליה
לעשות פעולות מסויימות .ומה הדין אם הסיעה פעלה כנדרש
רק לאחר  90ימים או יותר? האם תאבד בשל כך את זכותה
למימון?
אלה הן דוגמאות בלבד המצדיקות בחינתו מחדש של כל

ג.

אחד מסעיפי החוק וכתיבתו מחדש ,אף ללא קבלת החלטה
עקרונית מוקדמת כלשהי .על אלה ,אוסיף עתה כמה
מהסוגיות בהן נתקלתי.
.1

א.

סוגיה אשר תלויה ועומדת בימים אלה בפני ביה"מ העליון,
היא סוגיית החישוב של מימון הבחירות לו זכאית סיעה
של הכנסת היוצאת ,אשר איננה הסיעה המקורית שזכתה
במנדטים בכנסת היוצאת .סעיף  1לחוק מימון מפלגות
קובע כי חישוב המימון של "סיעה חדשה כמשמעותה
בסעיף  "90יהיה לפי "יחידת מימון אחת לכל מנדט שבו
זכתה בבחירות לכנסת בתוספת סכום השווה ליחידת
מימון אחת" ,ואילו חישוב המימון של "סיעה" "יהיה לפי
מספר יחידות המימון שנתקבל ממספר המנדטים שבהם
זכתה הסיעה בכנסת היוצאת בתוספת מספר המנדטים
שבהם זכתה הסיעה בכנסת הנכנסת מחולק בשתיים
בתוספת סכום השווה ליחידת מימון אחת" .כידוע ,היו
בכנסת הארבע-עשרה התפלגויות והתמזגויות רבות,
והשאלה היא מיהי הסיעה ש"זכתה" במנדטים בכנסת
היוצאת ,האם זו הסיעה שהתמודדה בבחירות לכנסת
היוצאת וזכתה בבחירות אלה במנדטים ,או שמא זו
הסיעה שאליה הצטרפו או אותה הקימו מתפלגי אותה
סיעה.

ב.

ניטול ,לדוגמא ,את העתירה המצויה עתה בפני בג"ץ.
עתירה זו הוגשה על-ידי סיעת "האיחוד הלאומי" שזכתה
בכנסת החמש עשרה בארבעה מנדטים (בינתיים התפלגה
הסיעה ,ורובה התמזג עם סיעת "ישראל ביתנו") .סיעה זו
הורכבה מסיעות "מולדת"" ,תקומה" ו"חרות" בכנסת
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הארבע עשרה ,שמספר חבריהן ביחד ,בסיומה של כנסת
זו ,היה שמונה .ואולם ,סיעות אלה לא זכו בבחירות
לכנסת הארבע העשרה בשמונה מנדטים .סיעת "מולדת"
זכתה באותן בחירות בשני מנדטים בלבד ואילו המנדט
השלישי אשר התווסף לה בסוף כהונתה של הכנסת
הארבע עשרה הוא של ח"כ אשר התפלג מ"צומת"
שזכתה בבחירות לאותה כנסת בחמישה מנדטים.
"תקומה" הינה סיעה בת שני חברים שהתפלגו מסיעת
המפד"ל ,אשר זכתה בבחירות לכנסת הארבע עשרה
בתשעה מנדטים וסיימה כנסת זו בשבעה מנדטים .ואילו
"חרות" התפלגה כסיעה בת שלושה חברים מ"הליכוד-
גשר-צומת" .בכל המקרים הללו סברנו כי מי שזכאי
ליהנות מהממוצע הוא הסיעה המקורית שזכתה
במנדטים בכנסת הארבע עשרה .לפיכך ,מספר חברי
המפד"ל בכנסת הארבע עשרה ,לצורך חישוב מימון
הבחירות ,חושב כתשעה ולא כשבעה ,וכן הלאה .בהתאם
לכך ,התייחסנו אל סיעת "האיחוד הלאומי" כאל סיעה
חדשה ,אף שאין לעניין זה הוראה כלשהי בחוק.
(אפשרות חישוב אחרת ,שאינה מביאה במקרה זה לשוני
בתוצאה ,היא להתייחס בנפרד לכל אחד ממרכיבי
הרשימה " :מולדת" זכתה בבחירות לכנסת הארבע
עשרה בשני מנדטים ובבחירות לכנסת החמש עשרה בשני
מנדטים ,כך שהממוצע הוא שניים " ,תקומה" ו"חרות"
הן סיעות שלא זכו בבחירות לכנסת הארבע עשרה באף
מנדט ,ולכן יש לראותן כסיעות חדשות שזכו בכנסת
החמש עשרה ,כל אחת במנדט אחד).
ג.

נראה גם כי יש להבחין לעניין זה בין סיעות חדשות
ממש ,לבין סיעות המורכבות ממפלגות שהיו מיוצגות
בכנסת קודמת ,אמנם  -כמרכיב בסיעה פדרטיבית.
לעניין זה ,נראה לי שיש לראות כל מפלגה שהיתה
זכאית למימון מפלגות לפי סעיף  90לחוק כאילו היתה
סיעה שזכתה במנדטים באותה כנסת .במקרה שהובא
לעיל ,למשל ,יש לראות את "גשר" שהיוותה חלק
מסיעת "הליכוד-גשר-צומת" ,כמי שזכתה בכנסת
הארבע עשרה בחמישה מנדטים ובכנסת החמש עשרה -
בשני מנדטים.

ד.

נוסיף ונאמר כי כאשר מדובר בחישוב המקדמה על
חשבון המימון של הוצאות הבחירות ,קבע המחוקק
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(בסעיף (9א)) כי החישוב יהיה לפי מספר חברי הכנסת
שנמנו עם הסיעה "ביום הגשת רשימת המועמדים".
הווה אומר ,המחוקק ידע להבחין בין מספר המנדטים
בו זכתה הסיעה בבחירות ,לבין מספר חברי הסיעה
ביום הגשת רשימת המועמדים.
6מספר קולות כשרים העולה על  ,9%אך אינה משתתפת בחלוקת המנדטים"
כיוון שלא עברה את אחוז החסימה" ,זכאית לקבל הוצאות בחירות
בשיעור של יחידת מימון אחת" .הוראה זו טעונה תיקון בשני עניינים
:
הראשון  -מן הראוי להחילה גם על "סיעה" של הכנסת היוצאת,
השני  -יש להכפיף מתן המימון להוראות סעיף (9ב) לחוק ,דהיינו -
מתן  05%מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות ,והיתרה  -מיד
לאחר שמבקר המדינה הגיש ליו"ר הכנסת דו"ח חיובי.
.5

סעיף (9א )9לחוק מימון מפלגות קובע כי סיעה המונה פחות מחמישה
חברי כנסת רשאית לבקש מקדמה על חשבון המימון של הוצאות
הבחירות שלה בשיעור של  06%מחמש יחידות מימון ובלבד
שהפקידה בידי יו" ר הכנסת כתב ערבות בנקאית על ההפרש בין סכום
המקדמה לפי סעיף קטן זה ,לבין הסכום לו היא זכאית על פי מספר
חבריה בפועל .תקפו של כתב הערבות הבנקאית יהיה לפחות עד תום
ששה חדשים אחרי יום הבחירות .נוסח זה מאפשר אמנם דרישה כי
תקפו של כתב הערבות יהיה לתקופה העולה על ששה חדשים ,אך
נקיבתה של תקופה זו ,יכולה לגרום לתקלה .הצורך במימוש הערבות
הבנקאית עלול להתעורר בעקבות הגשת דו"ח שאינו חיובי על-ידי
מבקר המדינה ,לפי סעיף  96לחוק .והנה ,סעיף  96האמור קובע כי על
סיעה למסור למבקר את חשבונותיה לתקופת הבחירות "תוך עשרה
שבועות מתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות" ועל המבקר
למסור ליו"ר הכנסת דו"ח על תוצאות ביקורת החשבונות "תוך
עשרים שבועות לאחר שקיבל את החשבונות האמורים" .הנה כי כן
חלפה עברה לה יותר ממחצית השנה מאז יום הבחירות ,ואם יתברר
כי יש צורך לממש ערבות זו ,לא נוכל לעשות כן ,כי תקפה פקע .יש
צורך ,איפוא ,לקבוע בחוק כי תקפו של כתב הערבות הבנקאית יהא
לפחות עד תום תשעה חדשים אחרי יום הבחירות.

.0

א.

מאימתי זכאית סיעה חדשה למימון הוצאות שוטפות! לכאורה,
התשובה פשוטה  :סעיף  91לחוק מימון מפלגות קובע כי "מימון
ההוצאות השוטפות של החלקים שהתפלגו בהתאם למספר
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החברים החדש" יהיה "החל בחודש שלאחר שוועדת הכנסת
אישרה את השינוי" .ואולם ,מאז נחקק סעיף זה חל שינוי
משמעותי בזכאות הבסיסית למימון .כיום מי שזכאי למימון
הוא המפלגה ,באמצעות הסיעה אשר מייצגת אותה בכנסת .ומה
הדין כאשר חברי כנסת מתפלגים ואין הם מייצגים מפלגה
כלשהי! פשיטא ,שאין הם זכאים למימון ,שכן לא מתקיימת
בהם הגדרת "סיעה" שבסעיף  9לחוק .הולכים חברים אלה
ומקימים מפלגה ,ועתה מתעוררת שאלת המועד ממנו זכאית
הסיעה למימון .מועד זה יכול להיות אחד משלושה:

1.

המועד עליו מדבר סעיף " - 91החל בחודש שלאחר
שוועדת הכנסת אישרה את השינוי";

2.

המועד בו הוגשה הבקשה לרישום המפלגה ,שכן במועד
זה התמלאו כל התנאים הנדרשים להכרה בה
כמפלגה .אם לא נאמר כן ,נעודד הגשת התנגדויות
סרק לרישומה ,בגינן תפסיד מימון שוטף,

3.

ב.
.,

א.

המועד בו נרשמה המפלגה בפנקס המפלגות.

עניין זה טעון קביעה ברורה בחוק.
סעיף  0לחוק מימון מפלגות קובע כי "תנאי קודם לתשלום
הסכומים למימון הוצאות הבחירות ולמימון ההוצאות
השוטפות" הוא עשיית פעולות מסויימות בתוך חמישה עשר יום
לאחר היום הקובע או לאחר היום שבו הוכרה כסיעה .הצבעתי
כבר (בסעיף .0ב .לעיל) על הקושי שנוצר כתוצאה מקביעה חד
משמעית זו ,על פיה סיעה שאיחרה אפילו ביום אחד לא תהא
זכאית ,לכאורה ,למימון כלשהו.

ב.

בין היתר ,קובע סעיף  0הנ"ל שעל הסיעה להודיע ליו"ר הכנסת
את שמותיהם של הנציגים המוסמכים לפעול בשמה לעניין חוק
זה .מה הדין כאשר סיעה היא צירוף של שתי מפלגות או יותר.
במקרה כזה רואים אותן מפלגות בכל הנוגע להוצאות שוטפות
כאילו היו סיעות נפרדות (סעיף  90לחוק) .ואולם ,למפלגות אלה
אין נציגים משלהן מכוח סעיף  0לחוק .הנציגים הם נציגיה של
הסיעה .לא זו ,אף זו  :מי שמוסמך להודיע מיהם נציגי הסיעה,
הוא "בא-כוח הסיעה או ממלא מקומו בהתאם לסעיף  05לחוק
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הבחירות לכנסת" (סעיף  99לחוק מימון מפלגות) ,ונציג זה הוא
לעולם נציגה של הסיעה כולה ,ולא של מפלגה מהמפלגות
המרכיבות אותה .נוצר ,איפוא ,מצב בו מפלגה שיש לה לכאורה
אוטונומיה מלאה בכל הקשור למימון הוצאותיה השוטפות,
תלויה בבא כוח הסיעה .יש לקבוע אם כן הוראות מתאימות
לעניין נציגיה של מפלגה הזכאית לפי סעיף  90לחוק ,למימון
הוצאות שוטפות כאילו היתה סיעה.

א.

.8

הקנסות שמטיל מבקר המדינה על סיעות שלא זכו לדו"ח
חיובי ,הם לעתים כבדים ביותר .על פי החוק ,יש לנכות
סכומים אלה מתוך היתרה של  95%מימון בחירות לה
זכאית היתה הסיעה אם הדו"ח היה חיובי ,או מתוך
"התשלומים הקרובים למימון הוצאותיה השוטפות של
הסיעה" (סעיף (96ה) לחוק) .בפועל ,נוהגים לפרוס את
החובות על פני תקופה של עד תום תקופת כהונתה של
אותה כנסת ,ומן הראוי לעגן הסדר זה בחוק.

ב.

יש להבטיח בהסדר כזה את תשלום הסכום שנפרס באופן
ריאלי (הצמדה ליחידת מימון ולא לסכום נומינלי),
ובמקרה של התפלגות הסיעה במהלך כהונתה של הכנסת,
את חלוקת התשלומים בין המפלגות השונות המרכיבות
את הסיעה שעליה הוטל הקנס .כמו כן יש לקבוע ,במקרה
של סיעה המורכבת ממפלגות הזכאיות למימון כאילו היו
סיעות ,לפי סעיף  90לחוק ,את החלוקה הפנימית ביניהן.
כך למשל ,האם פריסת חובה של "ישראל אחת" צריכה
להיעשות לפי מספר המנדטים בהן זכתה כל אחת
מהמפלגות המרכיבות אותה ("העבודה" " ,01 -גשר" ,0 -
"מימד"  ,)9 -או לפי מספר יחידות המימון אותה מקבלת
כל מפלגה ( 1 ,09ו .)-0ואולי בכלל אין לחלק סכום זה בין
שלושת המפלגות הנ"ל ,כפי שטוענות "גשר" ו"מימד"?

ג.

שאלה היא אם ניתן לפרוס חוב כבד במיוחד ,על פני
תקופה של יותר מכהונת כנסת אחת ,אם תינתנה על-ידי
המפלגה הנוגעת בדבר ,בטוחות מתאימות לתשלום הסכום
גם במקרה שתחדל להתקיים כמפלגה.
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9.

בגין קבלת תרומה שלא כחוק ,מוסמך מבקר המדינה ,לפי סעיף
(0ה) לחוק מימון מפלגות ,להורות לסיעה כי תעביר לאוצר המדינה
סכום ששוויו פי שניים מסכום התרומה .קבלת תרומה אשר כזו,
גוררת בעקבותיה דו"ח שאינו חיובי לפי סעיף (96ב)( )0לחוק ,ועתה
לוקה הסיעה ,לפי סעיף (96ה) ,פעם שניה בשל אותה עילה .כך,
למשל ,הוטל על סיעת מרצ ישראל הדמוקרטית ,אשר קיבלה
תרומות חריגות בסך של 96,000ש"ח (והודיעה כי תחזיר לתורמים
סכום זה) ,שלילה של השלמת מימון הוצאות הבחירות ,לפי סעיף
(96ה)( )1בסך 06,666ש"ח ,והעברה לאוצר המדינה של 96,000ש"ח,
לפי סעיף (0ה) לחוק .הנני בדעה כי אין מקום להטלת שתי סנקציות
מצטברות בגין אותה עילה.

10.

אסיים בהפניה לכמה מהמלצותיו של מבקר המדינה בדו"ח על
תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות לתקופת הבחירות לכנסת
החמש עשרה:

א.

אין סנקציות על רשימות מועמדים שאינן זכאיות למימון
ממלכתי ,במקרה של אי מסירת חשבונותיהן למבקר
המדינה (עמ'  ,9-1סעיף ;)9

ב.

אין סנקציה בשל איחור במסירת החשבונות השוטפים
והדו"ח הכספי (עמ'  ,1 - 9סעיף ;)5

ג.

לא הורחבו הגדרת המונחים הוצאות בחירות ותקופת
בחירות ,כך שיתייחסו גם לבחירות לראש הממשלה
ולבחירות החוזרות לראש הממשלה ,בהתאמה (עמ' - 9
 ,9,סעיף ;(15

ד.

ה.

התאמה טכנית של המונחים שבחוק המימון ושקילת הצורך
הממלכתי ותקרת ההוצאות לסיעות
בהגדלת המימון
 ,90סעיף
המציבות מועמדים לראש הממשלה (עמ' - 9
;) 10
מתן שיקול דעת למבקר המדינה ,גם לגבי הסנקציה בגין
חריגה מתקרת
(ג)).

ב ב ר כ ה,
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ההוצאות (עמ'  ,09 - 9הוצאות ,ס"ק
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צבי ענבר

העתקים :ח"כ אברהם בורג ,יו"ר הכנסת
עו"ד אנה שניידר ,היועצת המשפטית לוועדת הכספים
עו"ד מוטי בס ,היועץ המשפטי למבקר המדינה
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