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 מעקב ביקורת

 בבחירה עניינים מניגוד התעלמות
 אלקטיבי לתפקיד

 

 כללי .1
 

הגיש מבקר המועצה דוח ביקורת על מעורבותו של עובד המועצה אושרי  0.1.06..0ב 
שילוט ופרסום ופקיד רישוי , אחראי רישוי"כ( משרה %..0)קולני המכהן במשרה מלאה 

דוח זה הוגש . בפעילות פוליטית בסניף מפלגת העבודה המקומי"( העובד" –להלן " )עסקים
 ,1.01מבר צד –במהלך החודשים אוקטובר , לעובד צהלאחר שכל פניותיו של מבקר המוע

 .להתעלמותמצדו זכו  הדברלהסדיר את 
 

 בוויממה לפני שועדת הביקורת התכנסה לקיים , הביקורת ארבע ימים לאחר הגשת דוח
מועצה ל ה"מנככנגד מבקר המועצה לתלונה  11.1.1.11 -ב העובד הגיש ,דיון מקדמי

 -ב) מבקר המדינההן ו (11.1.1.11 -ב)ל המועצה "הן מנכ .ולמבקר המדינה
לאור העובדה שלא נמצא בה כי  הודיעו ,כל אחד לאחר שסיים את בדיקתו, (11.2.1.11

מבקר  נמנע הלונתהחודשים בהם בוררה  2בכל אותם  .התלונההם סוגרים את  ממש
במישרין ובין אם בין אם , לבקר תחומים הנוגעיםו שהתקבלו מלברר ממצאים המועצה 
העובד  לעצמו" קנה" על מבקר המועצה סרק תבהגישו תלונ, לשון אחר .לעובד, בעקיפין

 .מפני ביקורת חסינותפקטו -דה
 

, כי העובד המצביעות עלהגיעו למבקר המועצה עדויות  התלונההגשת בחודשים שלאחר 
כאמור הואיל ו, ברם .01בחירות לכנסת ה ת ק בתעמולנוטל לכאורה חל ,רותיוהבניגוד להצ

, לערוך ביקורת על העובד ,שהוגשו נגדוהתלונה עקב , באותה עתמנוע היה מבקר המועצה 
 .למבקר המדינהבלית ברירה הועבר החומר 

 
של מבקר המועצה  שהמניעותומכיוון  ראיות נוספות שעלוממצאים ועל רקע דברים אלה ו

עם הודעת מבקר המדינה על סגירת  תמה ,בתחומים עליהם מופקד העובד ,לקיים ביקורת
 1.06 דצמבר – אוקטוברחודשים מהלך הבמבקר המועצה ערך , 1.06ביולי  התלונה

בחירות עלו גם ממצאים הנוגעים לבמסגרת הביקורת החוזרת  .בנושאביקורת חוזרת 
גם את מקיף לאור האמור דוח זה . (1.06..11.0 -שהתקיימו ב)לרשויות המקומיות 

 .אלה געים לבחירותהנוהממצאים 
 

, ל המועצה"שיחות עם מנכקיימה , שאלוני ביקורת לעובדלצורך עבודתה  שלחההביקורת 
, ש למועצה"יועמה, מנהל אגף תפעול, ט המועצה"קב, השוטר הקהילתי, ר ועדת הביקורת"יו

 .וכן עיינה במסמכים, נציג משרד מבקר המדינה
 
 

 הביקורתאת  טרפדניסיון ל. 1
 

 ו שלהביקורת על מעורבותעריכת במהלך , 1.01כפי שצוין בדוח מבקר המועצה לשנת 
הביקורת  דוח עליו  לא יגיש מבקר המועצהש כדיפעל העובד , 01העובד בבחירות לכנסת ה 

. דוח הביקורתת אמבקר המועצה הגיש  על אף האמור .(1.01ראה דוח מבקר המועצה )
 הגיש העובד על מבקר המועצה, לביקורתלעשות דיסקרדיטציה  ,הנראהכפי , לאור זאת וכדי

 :כדלקמן, תלונות 6
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 (1.11ינואר )מבקר המדינה ל המועצה ול"מנכהגשת תלונה ל 1.1
ויממה לפני שועדת , ימים לאחר שמבקר המועצה הגיש את דוח הביקורת שלושה

ל "למנכ 01.0.1.06-העובד בהגיש , דיון מקדמי לקיים בדוחהביקורת התכנסה 
התלונה . (אנונימית) ארכהושלא נחתמה ולא ת, כנגד מבקר המועצהתלונה המועצה 

חמורות קשת רחבה של האשמות  הקיףהתלונה כתב  .למבקר המדינהגם  הוגשה
ניגוד בפעולה , בניגוד לחוק ףעיסוק נוס, בין היתר, המייחסות למבקר המועצה

בישוב  המצוי) הפרטי של המבקר ומיסים בבית תשלוםביצוע עבירות בניה ו, עניינים
כיועץ  ,עובד פרטי של המבקרשנטען עליו שהוא  ,העסקה אדם, בניגוד לחוק (מרוחק
לעבוד  שהמבקר קיבל אישור)תשלום ארנונה לחברה השוכנת בישוב אחר , למבקר

 .ועוד שלא בסיווג הנכון( ולא עבד בה העביר את זכויותיוהוא בפועל אך , בה
 

 (בנפרד)פנו אלה . ל המועצה והן מבקר המדינה"הן מנכ (בנפרד)את התלונה ביררו 
כי העלה  ,כל אחד בנפרד, בירור של שניהם. הסבריםלמבקר המועצה ובקשו לקבל 

 ובעקבות זאת הודיעו .משוללות כל בסיסהנן לפי מבקר המועצה כ העובד טענות
 אינהתלונה כי ה ,11.3.1.06 -ומבקר המדינה ב 01.6.1.06 -בל המועצה "מנכ

 . וככזו היא נסגרהמבוססת 
 

פעל , חמור דוח ביקורת עת שהוגש בעניינוב, העובדמן האמור לעיל עולה כי 
מוסד הביקורת ב ותדבר שפגע חמור ,מבקר המועצה כנגד והגיש תלונת סרק

 :כדלקמן, במועצה
 
 ,יתלו בלתי להיותמבקר מחייבים את ה עקרונות הביקורת הפנימיתהואיל ו .0

היה לכך שמבקר המועצה  ההביא במשך חודשים רביםהגשת התלונה ובירורה 
על העובד הן , בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, ביקורת מעריכת להימנעחייב 

גורם , כתוצאה מהגשת תלונת הסרקדהיינו . נגיעה ולתחומים בהם יש על ההן ו
 .עובדבכל נושא הקשור בלקיים ביקורת מ מנועהיה הביקורת היחיד במועצה 

 
נאלץ להעביר , ל"כנ הימנעותולאור , מבקר המועצהשלאבסורד  מצב זה הביא .1

לכאורה עורבותו המצביעים על מ)שהתקבלו על העובד ממצאים  למבקר המדינה
 . (בתעמולת בחירות אסורה

 
 ,מחוסרת כל בסיסנמצאה לאור נסיבות הגשתה והעובדה שהיא , יתרה מזאת .6

שנועד  טאקאלא כ ידי העובד-בהגשת תלונת הסרק עלראות א ללשניתן לא 
מעשה זה בו עובד  .מבקר המועצהעליו רת שערך דוח הביקואת ד לטרפ

כדי  תלונת סרק כנגד אותו מבקרגיש מ, דוח ביקורת כנגדושהוגש  ,מועצה
הסותר את כל הערכים  חמורחבלה הנו מעשה  ,לטרפד את דוח הביקורת

 . עליהם מושתת המנהל הציבורי
 

 (1.11מאי )ש למועצה "הגשת תלונה ליועמ 1.1
 התלונה 2.2.2

-שהתקיים ב דיון)ימים לאחר שועדת ביקורת קיימה דיון גופא  חמישה
בעוד מבקר ו, קורת שערך מבקר המועצה על העובדבדוח הבי (11.1.1.06

, הגיש העובד תלונה נוספת כנגד מבקר המועצה, התלונהמברר את המדינה 
חזר העובד על נושאים שהעלה בכתב תלונה זה . ש למועצה"הפעם ליועמ

וכן טען כי מבקר המועצה נכח בועדת ביקורת שדנה בדוח  בתלונה הראשונה
לו להורות "הגדיל לעשות ודרש העובד אף . העוסק בו שערך מבקר המועצה

 ". מלחדול ולמשמש כמבקר עד לקבלת החלטה אחרת
 

מה גם , בישיבה ידו גילוי נאות-ניתן עלש כי "מבקר המועצה מסר ליועמ
, ידי מבקר המועצה שהעובד הגיש נגדו תלונה-שועדת הביקורת דווחה על
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 תימוכין. (01.0.1.06-ב)ועדת הביקורת בדיון הקודם של ואף הדבר נדון 
בתגובה  .ש למועצה"ליועמשלח שבמכתב , המועצה ל"מנכתן נלדברים אלה 

, המועצה מבקר התייחסותאת  מקבל כי הוא היועץ המשפטי למועצהמסר 
 .מה גם שהדבר נמצא בבדיקה של מבקר המדינה

 
 העטהצגת נתון מ 2.2.2

זאת , ידי מבקר המועצה-את עצמו כנרדף עלהעובד ציג ה בתלונה השנייה
סניף של  ר"יו/שהוא כיהן כמזכירבכך " דופיפעל ללא "הוא לדבריו כאשר 

ל "מי שכיהן כמנכ כנגד ,לטעוןהוא בחר כראיה לכך ו, מפלגת העבודה בישוב
 :כדלקמן, .1.0עד לסוף  המועצה

 

 
 
 :כדלקמן, מר ברק הצהירבירור שערכנו ב

 
 

ועלו של העובד אלא שלא לראות בפלדעתנו לאור האמור לעיל לא ניתן 
את  לטרפדלזרות חול בעיני גופי הביקורת מתוך כוונה לכאורה נוסף ניסיון כ

 .ח הביקורת שהגיש כנגדו מבקר המועצהדוהדיונים על 
 
 ( 1.11יולי )הגשת תלונה לראש המועצה  1.1

 13.3.1.06-א העובד בבעקבות הודעת מבקר המדינה על סגירת התלונה הוצי
טענותיו כלפי ר על הוא חזבה , על מבקר המועצהשלישית במספר  ,תלונה נוספת

כדי לחזק את . רודף אותוזה תוך שהוא מציין ש ,מתלונותיו הקודמותהמועצה  מבקר
 :באופן הבא עמדתו התייחס העובד גם להודעת מבקר המדינה על סגירת התלונה

 

 
חודשים  3לאחר שתלונתו נבדקה במשך , העובד שפנה למבקר המדינה עתה

שיש בו מתבטא באופן ויוצא בטרוניות , נסגרההיא ונמצאה מחוסרת כל בסיס וככזו 
החלטתו על " מרים גבה"לא זו בלבד שהוא . כדי לפגוע בכבוד מוסד מבקר המדינה

זו של  הטוען כי הודעאלה הוא אף  סרק שלוהת תלונשל מבקר המדינה לסגור את 
 ? !!"מעלה תהיות רבות" (על סגירת התלונות)מבקר המדינה 

 
כניסיון נוסף  (השלישי) זהתלונה גם מכתב לא ניתן שלא לראות , האמורכל לאור 

ידי -היה בתקופת בירור התלונה עלשכשם , לכךולגרום , במועצה ביקורתלפגוע ב
ביקורת מנוע מלקיים  ימשיך להיות שמבקר המועצה, (31.112-1) מבקר המדינה

מבקר מ למנועפניו -עלמהלך זה נועד ש בלבדלא זו , יתרה מזאת .בעניינו
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להביא לכך  הדבר נועד גםככל הנראה אלא , ערוך עליו ביקורתלהמועצה 
 לדיון במליאת המועצההאמור הביקורת דוח את  גישיוכל להשמבקר המועצה לא 

התנהלותו של  .(מליאהבחודשים  3תוך  נדוןהואיל והדוח לא , כנדרש ממנו בחוק)
בנקיטת  נוומחייבת לדעת, העובד חורגת מכל נורמה מקובלת של עובד ציבור

 .בפעולה
 

 תגובת המבוקר
 :תלונה כנגד מבקר המועצה. ב
 :המבקר אינו מעל החוק. 1

 חשוב ךומהווה נדב פועלת מכוח הדיןהביקורת ברשויות המקומיות 
 .במערך הביקורת הציבורית בגופי השלטון

 
על חשיבותה ותפקודה של הביקורת בכל גוף שלטוני דמוקרטי אין צורך 

והערובה לקיימו של משטר דמוקרטי תקין מצויה , להרחיב את הדיבור
שקיפות ההליך והידיעה כי אין נוהגים במבוקר פלוני . בחשיפתו לביקורת

 !!וני הינה אבן יסודמבדרך שונה מזו שנהגו במבוקר אל
 
קונקרטי וחף מכל דבר אשר עלול , צריך להיות אובייקטיבי" המבקר"

אסור לו להפעיל שיקולים , ואמינותו, טוהר מידותיו, לפגום במהימנותו
 .זרים או ניגוד עניינים וזאת בכדי לבצע את תפקידו נאמנה

 
 .מבקר המועצה הינו אדם ככל האדם ואינו מעל החוק

הובא לידיעתי מידע על פעילות לכאורה בלתי הולמת ובלתי ולכן כאשר 
בחרתי לפנות לגורמים הרלוונטיים בכדי -תקינה של מבקר המועצה

 .שיבדוק את העניין לעומק
 
פעולה זו אינה חורגת מהכלל או מנורמות ההתנהגות של כל עובד  

או שונה ממה שמבקר המועצה עושה במסגרת , בגוף שלטוני או אחר
דבר " כניסיון לטרפד את הביקורת"אך אתה בחרת להציג זאת  .תפקידו

המלמד שאולי חשבת שאינך חשוף לביקורת או שהחשש מלהתלונן על 
גובר על הזכות למנהל תקין עם ערכים עליהם מושתת " המבקר"

 .המנהל הציבורי
 

יש להדגיש כי במהלך כל שנות עבודתי כעובד ציבור בחרת להציג בפני לא 
המקרים היו תלונות  שברובוביקורות בעניינים שונים  ונותמעט תל

להם השבתי במלוא הרצינות , קנטרניות וטורדניות שלא היה בהם ממש
 .ובשקיפות במלאה

למרות שצורפו לה " מכונה תלונת סרק"בעוד שהגשת תלונת בעניינך 
 .סימוכין אשר מבססים לכאורה את טעוני התלונה

 
 :פעילות המבקר כלפי. 2

 0.0.2616ד ברוך חייקין כתב במכתבו מיום "המשפטי של המועצה עוהיועץ 
מבקר המועצה הבהיר כי כל עוד מתברר עניינו במשרד מבקר "כי 

אולם ". המדינה אין בכוונתו לערוך דוחות ביקורת המתייחסים אליו
 .דוחות מטעמך נגדי 7המציאות שונה שכן במהלך התקופה הזו הוגשו 

 



1. 
 

הינם " המבקר"רת כלפיי והצגת הדברים בטיוטת לא נמנעת מלערוך ביקו
 !משוללי כל יוסד ואמת
אם אין לא " סרק"חודשים בכדי לבחון את תלונה  7ומדוע לדעתך נדרשו 

 ?היה ממש ויסוד לחשש לכאורה לעניין התלונה
 

 התייחסות מבקר המועצה לתגובת המבוקר
 
בתקופה בה הוגש נגדו דוח , כי הוא הגיש כנגד מבקר המועצהבתגובתו לדוח העובד מודה  .1

למבקר  (ולא תאריך לא חתימה, שם ההתלונה לא נשא) אנונימיתתלונה  ,ביקורת
 .המדינה

 
רוצה לומר שהוא היה  -על מבקר המועצה" א לידיעתו מידעהוב"כי בתגובתו העובד טען  .2

הואיל וכך לא  .בנושא רק לאחר שהוגש נגדו דוח ביקורתהוא פעל על ובעוד שפ, "פאסיבי"
 .ביקורתבמועצה ל אלא כהפעלת כוח כלפי אורגן העורך עליו "ניתן שלא לראות בפועלו הנ

 
הנה ". בחרתי לפנות לגורמים רלוונטיים בכדי שיבדקו את העניין לעומק" :העובד גם טען .3

א הוא על מבקר המועצה אל" מידע"אוסף לא זו בלבד שהעובד מודה כי הוא , כי כן
תהא דרגתו אשר , כל פעם שעובד מועצההאם . שונים" לגורמים"לפנות בנושא  " בוחר"

 ?"לגורמים רלוונטיים" אזי עליו לפנות ובד אחר התנהל שלא כשורה סובר שע, תהא
 .או ראש המועצה/ל ו"או שמא עליו לפנות בדבר למנכ, (?רלוונטיים לדעת מי)

 
אך , הרלוונטייםלגורמים " הלא תקינים"על המעשים לדבריו העובד פעל בתום לב ודיווח  .4

פנה העובד הודיעו כי הם  הםאלי( ל המועצה ומבקר המדינה"מנכ)אלה כאשר גורמים 
 תלטעון את טענווממשיך משיך הותחת זאת לא קיבל זאת הוא , סוגרים את התלונה

 הופך זה פעמים הרבה שקר על חוזר אתה אם" -כאילו) שקריות כלפי מבקר המועצה
 .חסר תום לבפועל ב, למרות דבריו, מעשה זה מאיר עד כמה עובד זה. ("לאמת

 
אלא גם הדרך  אינה תמההכוונה שמאחרי הגשת התלונה שלא רק עובדות אלה מצביעות  .5

תדפיס מצב חשבון )בניגוד לחוק  תלונה הושגעליו מבוססת ה "המידע". הוא פעלבה ש
הוציא ללא סמכות )המועצה  גהובניגוד לנ ,(ארנונה של נישום מרשות מקומית אחרת

אינטרנט שלא ניתן מהלכאורה חומר  והעלאת, (פרוטוקול ועדת רכש+הצעת מחיר
 (.כגון שיש בביתו הפרטי של המבקר חריגות בניה)מידע שקרי ציון  תוךו, ורלאחז

 
: ביחס להוצאת מסמכים מועדת רכש, ל המועצה"בתגובה לדוח הביקורת מסר מנכ .6

' בעמ 5ראה סעיף )אבקש לציין כי לצורך ביסוס טענותיו כלפיך "
ירף העובד העתק של פרוטוקול ועדת רכש של המועצה ומסמכים צ( 5

בקלסר הנמצא  מתויקיםלאור העובדה שמסמכים אלה . שנלוו אליו
ל מעולם לא פנה אלי בבקשה לקבל אותם "בחדרי והעובד הנ

ה שמסמכים אלה הגיעו לא נותר לי אלא להגיע למסקנ, ולצלמם
פי נהלי המועצה או נוהל -בוודאי שלא על, דרך-לא-לידיו בדרך

למותר לציין כי אני רואה תופעה זו בחומרה . תקין אחר כלשהו
 (.'ראה נספח ט)" .רבה

 
, עצהועל עובדי מ אין זה מתפקידו לאסוף חומרוביקורת /העובד אינו גוף חקירה, ויובהר .7

" האזרחות הטובה"עניינים מובהק בין הימצאו בביקורת ובין בטח לא כאשר קיים ניגוד 
 .שהוא מגלה בהגשת תלונות על מבקר המועצה

 
לדוח הביקורת מתעלם העובד מהעובדה שתלונתו נמצאה זו עצם העובדה שגם בתגובתו  .8

 .מעיד על חוסר תום הלב ,ר על טענותיווחזבוחר לו, שקרית
 

ועתה , (לא שבעה) הוגש נגדו בתקופה הנזכרת דוח ביקורת אחד ,בניגוד לטענת העובד .9
עלו ממצאים המעידים על ליקויים מהותיים שערכנו ת ובכל הביקור .מוגש דוח מעקב

 .באשר לפועלו של העובד
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I . 11הבחירות לכנסת ה 
 

 11מעורבות בבחירות לכנסת ה . 1 
 

 רקע 1.1
כחלק זאת , נערכו בחירות למוסדות מפלגת העבודה, 1.01במהלך חודש אוקטובר 

בבחירות אלה . 11.0.1.06-שהתקיימו ב, 01-מהיערכות לבחירות לכנסת ה
מזכיר סניף /ר"יוכמרכז המפלגה וחבר כבחר נו העובדלמוסדות המפלגה התמודד 

האינטרנט של דבר המינוי פורסם באתר  "(.הסניף" –להלן )צורן -המפלגה בקדימה
 .(1.01ראה דוח מבקר המועצה )  מפלגת העבודה

 
כדי ל המועצה "לדווח על המינוי למנככי עליו עובד להעירה הביקורת  בעקבות האמור

כדי לראות האם ניתן לקיים את המינוי בד וש למועצה "ידי היועמ-יבחן על דברשה
ובמידת הצורך לקבוע הסדר  ,בייחוד בתקופת בחירות ,בבד עם תפקידו במועצה

גם לאחר שהובאה  וזאת, בביטול הללוהעובד התייחס לפניות . למניעת ניגוד עניינים
על האיסורים החמורים  שחזר אף הוא, ש למועצה"בפניו התייחסותו של היועמ

 .שציין מבקר המועצה בחוקהקיימים 
 

 הנורמה - איסור לעסוק בתעמולת בחירות 1.1
מפעיל סמכות ה, (עסקים טעוני רישוי ובעלי שלטיםבעלי )הבא במגע עם קהל כעובד 

לעסוק מ מנוע הוא ,('ג ראה נספח – דוחה בקשות לרישיון עסק: כגון)מנהלית 
חוקי  0.0101ש לממשלה "היועמ הנחייתלבהתאם , יתרה מזאת. בתעמולת בחירות

 כך שהמצב דנן יוצר, בעלי מסר פוליטישלטים העזר לשילוט חלים גם על 
הנחיה כפי שקובעת , זאת ועוד". החתול שומר על שמנת"בו  פוטנציאלית מצב

על עובד זה חלה החובה להימנע מהשתתפות , ש לממשלה"של היועמ 0.1.1
לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטראלית שאינה "בפעילות פוליטית וזאת כדי 

 ".יטית מוגדרתמשועבדת להשקפה פול
 

 תעמולת בחירות  1.1
בכל תקופת  ,פ ממצאים שהעלנו"ע, העובדלכאורה המשיך הביקורת דוח למרות 

, נמנע מלהסדיר את הדברתוך שהוא  בעיסוק המפלגתי 01-הבחירות לכנסת ה
 :כדלקמן

 
, המקומית הרשות עובד זאת ובכלל, הציבור עובד"מחייב כאמור למרות שהדין  .0

 פוליטית להשקפה משועבדת שאינה, נייטרלית תדמית הציבור על בעיני לשמור
העובד כיהן בפועל ( המדינה נציב שירות' נ ספירו גדעון 1/33 מ"עש) מוגדרת

כפי שניתן לראות בתמונה , הזדהה ואף קרא, ר סניף מפלגתי מקומי"כיו
ביום הבחירות  ,(באינטרנט הפייסבוק של העובד בדףפורסמה ש)בהמשך ש

 .להצביע למפלגת העבודה

http://www.havoda.org.il/Web/Branches/SharonShomron/kadimatzoran/Default.aspx
http://www.havoda.org.il/Web/Branches/SharonShomron/kadimatzoran/Default.aspx
http://www.havoda.org.il/Web/Branches/SharonShomron/kadimatzoran/Default.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/B11912.pdf
http://index.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/B11902.pdf
http://index.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/B11902.pdf
http://index.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/B11902.pdf
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 עם יחד, 0131 - ט"התשכ, [משולב נוסח] לכנסת לחוק הבחירות( א).06 סעיף .1

, (בחירות) המקומיות לחוק הרשויות( ב)31 זה וסעיף לחוק( 013(3 סעיף
 שהוא, מקומית רשות עובד על קונקרטי פלילי קובעים איסור (0131 - ה"התשכ

 בתעמולת חלק לקחת, קהל עם מגע בו שכרוך תפקיד או מנהליתסמכות  בעל
סניף במורשית החתימה , רות גוטשל' הגבמעדות של , בפועל. בחירות

עולה כי למרות האיסור החל עליו ניהל לכאורה  ,המקומי עבודההת גמפל
 :כדלקמן, העובד בפועל את קמפיין הבחירות של מפלגת העבודה בישוב

 
 

יצוין כי . בחירות הופרותעמולת הממצאים דלעיל מעידים כי קיים חשש כבד שדיני 
 .ש למועצה"וליועמלראש המועצה בו במקום מידע זה הועבר 

 

 ש העליון אלקיים רובינשטיין"שופט ביהמ' דיון בנושא בפני כב 1.1
בראשות , 01המרכזית לכנסת ה הגיש לועדת הבחירות במועצה ר ועדת הביקורת "יו

 בקשה הנוגעת לפרסום שלטים בישוב ,ש העליון אליקים רובינשטיין"שופט ביהמ' כב
 רובינשטייןהשופט ' כבקבע  לעובדביחס . העובדפועלו של ובה העלה גם את 

את , (קדימה צורן. מ.מ 'שביט מס נ 11/01מ "תר) 1.6.1.06בהחלטה מיום 
 :הדברים הבאים
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 .אלה וחומרתם כפי שהעלה כבוד השופט רובינשטיין  מדברים בעד עצמםדברים 

 
 תגובת המבוקר

 
 :כללי. א

 חת והחובות על פי חוק של כל אזרוכמבקר מועצה האמור לשלוט היטב בזכוי
 :במדינת ישראל צריך היה לדעת

 
 :זכות יסוד –הזכות לבחור ולהיבחר . 1

בלעדיה לא , ית במשטר דמוקרטיהזכות לבחור ולהיבחר הינה זכות יסוד חוקת
ש "ביהמ. ניתן לקיים משטר דמוקרטי ולהבטיח את זכויות היסוד של הפרט

הזכות "כי , וחזר וקבע, ין ספור מקרים לזכות יסוד זואהעליון התייחס ב
הואיל ושלובים בה , ולהיבחר היא מנשמת אפה של הדמוקרטיה רלבחו

 ."התאגדותלחופש הביטוי ולחופש , הזכויות לשוויון
 

זכות אדם יסודית הזכות לבחור ולהיות מועמד לבחירה היא ": כי , עוד נקבע
זכויות אלה מבוססות על זכות היסוד לשוויון ולחופש . דמוקרטי בכל משטר
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אחד מניצניהם הן של שוויון ..."כי היא, על הזכות להיבחר נאמר. הביטוי
בסיסה .."כי, אמר שםל הזכות לבחור נע. האזרחים והן של חירות הביטוי

 "...הרעיוני העיקרי הוא בעקרון השוויון הפוליטי
 

את הזכות , באופן שוויוני לכל האזרחים, משטר דמוקרטי חייב להבטיח, בנוסף
כאשר הדרך המרכזית לעשות , להשתתף ואף להשפיע פוליטית, לקחת חלק

שקפות י יצירת האפשרות להעמיד לבחירת הציבור את כל מגוון הה"כן היא ע
בראש ובראשונה הזכות לבחור ולהיבחר . העולם והדעות והבטחת חופש בחירה

, לבטא את עצמו ואת השקפתו, מבטאת את זכותו של הפרט להיות אוטונומי
ולבטא את רעיונותיו באופן חופשי במסגרת , להתאגד לשם קידום רעיונותיו

לבחור , כואו של קבוצה מתו,, שלילת זכותו של הפרט. חופש הביטוי שלו
ולהיבחר פוגעת בשלל זכויות אלו ואף בשוויון בין הפרטים או קבוצות 
. מסוימות בציבור לבין שאר אזרחי המדינה המשתתפים בהליך הדמוקרטי

ד "פ, עשרה-ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת"יו 'ניימן נ /248ב "ע)
 (2לט
 
 :זכות יסוד –זכות חופש הביטוי . 2

של כל אדם להביא את דעתו ולומר שברצונו  זכותוהוא  עהחופש הביטוי וההב
. בכל הדרכים המשמשות לכך, שרירותיות על כך מבלי שיוטלו הגבלות, לומר

הכרזה לכל באי עולם בדבר מתוך )זכאי לחירות הדעה והביטוי  םכל אד"
חופש . עקרון חופש הביטוי הוא ההרחבה של עקרון חופש הדיבור( זכויות אדם

שטעמם ניטל אם נשללת , נחשב למימוש של חופש הדעה והמצפוןהביטוי 
  .האפשרות לבטא אותם

 
 :זכות יסוד-חוק כבוד האדם וחירותו. 6

היסוד של האדם החוק מכריז על כך שזכויותיו . חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
. חורין-בקדושת חייו ובהיותו בן, בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם

כדי לעגן בחוק יוסד את ערכיה , להגן על כבוד האדם וחירותו"מטרת החוק 
החוק מגדיר את חירותו של . "של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

, פרטיות וצנעת הפרט, האדם בישראל לצאת את הארץ ולהיכנס אליה
והימנעות מפגיעה , על גופו או בכליו, הימנעות מחיפוש ברשות היחיד שלו

פגיעה בכבודו או בחירותו של אדם מותרת . וברשומותיו, בכתביו, בסוד שיחו
 .רק על בסיס חוק

 
וכאזרח במדינת ישראל בכלל אין כל מניעה  טכפקיד רישוי עסקים בפר

, הבסיסיתמצפונית או אחרת השוללת את קיום הזכות , עניינית, חוקית
סת ה החוקית והלגיטימית שהייתה לי לבחור ולהיבחר בבחירות שקדמו לכנ

11! 
וחמור מכל שמבקר המועצה לא מכבד חוקים אלו ומתנהג כאחד שיש בידו 

 !מנדט להפקיע ממני זכות קיומית זו
 

קיימת היא שישנם לא מעט עובדי מועצה ועיריות אשר כיהנו בעבר  העובד
ומכהנים בהווה שהינם בעלי תפקיד במפלגת העבודה בפרט ובמפלגות 

 !!בהתנדבות ובמסגרת שעות הפנאיאחרות בכלל שכן תפקיד זה הינו 
בלבד ולא את כל הפרוטוקול כולו ' והצגת סעיף טכמו כן סילוף הדברים 

חד משמעית שכבוד השופט אליקיים רובינשטיין לא נתן לי אשר נכתב בלשון 
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אך לא במפתיע משקפת את דרך התנהלותך המגמתית , צו מניעה למצער
 !והשקרית כלפיי

בהיעדר עילה ולאור העובדות חזר בו המבקש מר שביט , ולחיזוק האמור לעיל
 ('ראה נספח ה) !!!מס מבקשתו והיא נמחקה

מזכיר 4ר"אורה עובד מועצה מכהן כנציג יוהצגת תמונה קשה בה לכ"ולכן 
הינה תמונה אשר אתה בוחר להציג " סניף מקומי בתקופת בחירות לכנסת
 !ברבים בכדי שיטילו רפש על שמי הטוב

 
 

 ניסיונות להסתיר מידע באשר למעורבות בבחירות. 1
 

העבודה מזכיר מפלגת /ר"בה נקבע כי העובד מכהן כיו 1.01לדוח מבקר המועצה בתגובה 
 יתוירעה תמונ יווכי תחתמתפקידו  11.01.1.01 -התפטר בהוא כי הודיע העובד  ,בישוב

לאחר הגשת הדוח  ,שהובאו לביקורת ומעדויותמסמכים מ. (1.01ראה דוח מבקר המועצה )
מזכיר /ר"בתפקיד יו מכהןלא זו בלבד שהעובד , כי בניגוד להודעתולכאורה  עלה ,האמור

 המפלגה ועסק בתעמולת בחירות קמפייןניהל את אף הוא צורן אלא -סניף המפלגה בקדימה
 :כדלקמן, (01לכנסת ה )
 

  והגשת מסמך הנחזה לפרוטוקולהודעה  11.
מסמך הנחזה וכראיה הציג  "התפטר מתפקידו"כאמור העובד הודיע כי הוא 

שאינו  ('ראה נספח ד) 11.01.1.01מיום  קול של סניף מפלגת העבודהופרוטל
 :לכאורה נכחושבו  ,חתום

 

 
 
 :הבאה ההחלטההנחזה לפרוטוקול התקבלה האמור פ המסמך "ע
 

 

 
 

מר חיים נפגש מבקר המועצה עם , ידע שנמסר לביקורתמבעקבות דברים אלה ומ
רות גוטשל ' גבועם  (16.1.1.06-ב) בישוב מפלגת העבודה סניףגזבר , קוקוש
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בפני הצהירו  בעלי תפקיד אלה. (13.1.1.06-ב) מורשת החתימה של הסניף
 :כדלקמן, המבקר

 
ישיבה של  11.11.1.11-לא התקיימה בכלל , בניגוד להצהרת העובד .0

 .צורן-מפלגת העבודה בקדימה סניףהנהלת 
 
כנרת קולני ' הנהלת הסניף לא דנה ולא קיבלה החלטה למנות את הגב .1

 .כפי שמופיע במסמך הנחזה לפרוטוקול, ר הסניף"כיו
 
 .היה ונותר אושרי קולניר הסניף "יו .1
 
הנו  11.11.11המסמך הנחזה לפרוטוקול ישיבת הנהלת הסניף מיום  .1

ת החתימה יי מורש"לא נרשם עהוא  ,אינו חתוםהוא  – לכאורה מזויף
, הוא לא מצוי בספר הפרוטוקולים של הסניף, שרושמת ברגיל פרוטוקולים

 .לוגו של המפלגהקולי הסניף לא נרשמים על גבי דף פרוטושמה גם 
 

הממצאים דלעיל מעלים תמונה קשה בה לכאורה עובד מועצה מציג מסמך 
מזכיר 3ר"יוכדי לחפות על היותו , הנחזה לפרוטוקול של סניף מפלגת העבודה

. בד בבד עם היותו עובד מועצהזאת , בתקופת בחירותסניף מפלגה מקומי 
זו בלבד שלא  הבכירים בסניף העבודה המקומי עולה חשד כי לאדהיינו מעדויות 

שלמרות דבריו דהיינו , 11.11.1.11 -של הנהלת הסניף ב התקיימה ישיבה
 ו לכאורהנה ל"הנ פרוטוקולשהאלא  ,מזכיר הסניף3ר"העובד ממשיך לשמש כיו

והוא נועד כדי לאפשר לו להמשיך ולהחזיק בתקופת הבחירות בתפקידיו , מזויף
 .מועצה ובסניףב
 

 העלאת האשמות כלפי מבקר המועצה בועדת ביקורת 1.1
הודיע העובד כי מבקר המועצה  10.1.1.06 -בישיבת ועדת הביקורת שהתקיימה ב

, ר ועדת ביקורת ותדרך אותו כיצד לנהוג בישיבת הועדה"פנה טלפונית ליו
יכול לצטט דברים העובד אף אמר כי הוא . שהתקיימה כאמור בערבו של אותו יום

ל "ר הועדה ממנכ"לאור האשמות אלה בקש יו. ר הועדה"ליוהמועצה מבקר שאמר 
כדי לראות האם אכן , את הטלפונים שלהםבו במקום  לבדוקשנכח בישיבה המועצה 

. העלתה חרסל המועצה "תו של מנכבדיק. שוחחו באותו יום חברי הועדה והמבקר
 :כדלקמן, וטען מועצה בכתבלראש ה מבקר המועצהלאור האמור פנה 

 
 ; עובד הודה כי הוא האזין לשיחה שקיים מבקר המועצה בזמן העבודהה .0

 

 ןיצוין כי אין זו הפעם הראשונה שהעובד משמיע כלפי המבקר טענות לפיה .1
מהוות האזנת סתר , ככל שהללו קיימות, אלה הקלטות, הוא מקליט אותו

 .האסורה
 

שמקיים מבקר המועצה כאשר הוא  ותיחהמצב בו העובד מנסה להאזין לש .6
או בסמוך מהווה הפרה של המבקר חלון של משרד /עומד מאחורי הדלת

על רקע ניסונו לטרפד דוח כאשר הוא עושה את זה  ודאי, נורמות מקובלות
 .שערך עליו מבקר המועצה ביקורת

 

 בעניינושהוגש דוח ביקורת  לפגוע בדיון על דבריו אלה של העובד נועדו  .1
 .שאמורה להמליץ למועצה כיצד לנהוג בדבר ,ת הביקורתבועד

 

 דוחביקורת וכאשר מתקיימים על עליו ת כבעת שנער ,המציאות בה עובד מועצה
ואף  פועל בדרך לא דרך כדי לאסוף מידע כנגד מבקר המועצה, דיונים הביקורת
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כלפיו תוך שהוא מודה שהוא מאזין לשיחה שקיים המבקר  מעלה טענות שקריות
 .הנו דבר חמור, לסכל את הביקורת  כל זאת כדי, במשרדו

 
 תגובת המבוקר

 .לעניין הקלטת שיחה עם מבקר המועצה. 6
 

עליך לחשוב פעמיים לפני שאת המאשים אותי שאני עומד מאוחר 
מדובר בלשון הרע !! להאזין לשיחותיך בכדיחלון של משרדך 4הדלת

ולאור העובדה שאין לך כל ראייה המוכיחה זאת אלא אתה אומר 
 !!זאת על דעתך עצמך ושוב במטרה אחת בכדי לפגוע בשמי הטוב

 
כמו כן כאשר הינך מדבר בקול רם בטלפון עם אדם אחר נגדי בשעה 

ך ללא שאני נמצא במזכירות המועצה סמוך לחדרך ושומע היטב דברי
כמו שכל עובד אחר שיעבור במקום ישמע הדבר אינו , מאמץ מיותר

 ".האזנת סתר"מהווה 
 

" האזנת סתר"מומלץ לבדוק כיצד החוק מגדיר באופן חד משמעי מהי 
 ..לפני שמנפנפים בו

 

 כוזבת ב הודעה "מתן הצהרה ע 1.1
הצהירו בכירים בסניף המפלגה ש] שהמציאהעובד והפרוטוקול  על בסיס הודעת

הן למבקר , הודיע ראש המועצה [(לעיל 1.0ראה סעיף ) מזויףהוא כי ביחס לכך 
 :כדלקמן, ר הסניף"כי העובד אינו מכהן כיו, המועצה והן לטריבונל שיפוטי

 

  לדוח מבקר המועצה כתב ראש המועצה  3.1.1.06בתגובתו מיום ה: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שביט מס נ 11/01מ "תרבקשה לביזיון בית משפט בתיק בתגובת המועצה ל' 
מר קולני הפסיק לשמש " צורן טענה המועצה כי למיטב ידיעת-קדימה. מ.מ

ולפיכך טענות המבקש  11.11.1.11כמזכיר מפלגת העבודה עוד ביום 
לבקשה זו צורף תצהיר מאומת של ראש המועצה בו ". בעניין זה מתייתרות

 :כדלקמן, נקבע
 

 
 

מסר ראש המועצה הודעות הכוללות מידע  ,העובדהמידע שהעביר לאור  ,דהיינו
ופעם למבקר ( גם בתצהיר) לערכאה שיפוטיתפעם , סותר את העובדותשעל פניו 

של העובד שכתוצאה זה את פועלו רבה בחומרה  הביקורת רואה. המועצה
 .כוזב מידעאש המועצה רמסר ממעשיו 
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 הצהרה שקרית בפני ועדת ביקורת 1.1
פעל הוא לדעתו  כיהעובד הצהיר  10.1.1.06-הביקורת שהתקיימה בבישיבת ועדת 

ל "כמנכ .1.0סוף מי שיכהן עד ל, יוסי ברקמר מכיוון שכך נהג וזאת כשורה 
שערכנו עם מר ברק עולה כי מבירור . רוצה לומר שאם לו מותר אזי גם לי .המועצה

לדעתנו אות לאור האמור לא ניתן שלא לר. אינם נכוניםהעובד של דבריו אלא 
ראה )להטעות את גופי הביקורת במועצה של העובד ניסיון נוסף אלא כ זה הבמעש
 (.לעיל 1.1סעיף 

 
 עירוניכינוס ישיבות של הנהלה פוליטית בנכס  1.1

קיים ישיבות של , בישובסניף מפלגת העבודה  מזכיר/ר"יושכיהן כבעת העובד 
וככזה לא , ס הנו נכס עירוני"המתנ .קדימההעירוני בס "מתנבנין הבסניף ההנהלת 

 . בו פעילות של גוף אחר ללא אישור ניתן לקיים
 
 

 אחריות לשילוט בחירות . 1
 

 הטעייה 1.1
שילוט לחוק העזר "כי  בתגובה העובד מסרשל מבקר המועצה ביקורת להתייחסותו ב
 :כדלקמן, "חל על שילוט בחירות אל
 

 
 

בו נטען כי חוק העזר לשילוט   13.01.1.01ובתגובה למכתב של מבקר המועצה מה 
 :הגיב העובד ('ט –ראה נספח )כן חל על שילוט בחירות 

 

 
 
 
 

בניגוד לדברי העובד ה עולה כי ש לממשל"מעיון בהוראות החוק ובהנחיות היועמ
, הטעיה לכאורהוכי דבריו מהווים  שילוט בחירותעל העזר לשילוט כן חל  חוק

 :כדלקמן
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" שילוט"וההגדרות המונחים  .1.0-ע"התש, (שילוט)צורן -חוק העזר לקדימה .0
יכולים  ,סעיפי חוק העזר המקנים למועצה סמכות להסדיר תחום זה" ומודעה

בעל "לחוק העזר קובע  01כך לדוגמא סעיף .  על שלטי תעמולת בחירותגם לחול 
יסיר , ובין אם קיבל פטור מהוצאת רישיון שילוטבין אם קיבל רישיון שילוט , שילוט

 "....את השילוט

 
י חוקי עזר כמפורשות ש לממשלה קובעת "של היועמ 0.0101' הנחיה מס .1

 :והאי לישנא, על שילוט תעמולת בחירות חליםלשילוט 

 
 

 
 

שהנו כאמור הממונה על שילוט , עובדשל ה והודעתודבריו מן האמור עולה כי 
 .הטעייה לכאורהמהווים , לשילוט על אכיפת חוק העזר המופקד ,ופרסום במועצה
 .בחומרהדברים אלה הביקורת רואה 

 
 פגיעה באמון הציבורחשש ל 1.1
 .שלטי תעמולת הבחירותללוחות ולקבוע מקום נדרשות להקצות ת מקומית יורשו

, מעבר לאכיפת חוק העזר לשילוט כדי להבטיח את הסדר הציבורי ואיכות חיים
הואיל (. 'באיזה גודל וכו, היכן)רשויות מקומיות הם אלה שקובעות את דרכי הפרסום 

שהרי אם לא כך אזי יהיה בדבר משום פגיעה , עליהם לפעול בנושא באופן שוויוניוכך 
 . ש לממשלה"כפי שקובעת הנחיה של היועמ, בדמוקרטיה

 

 



1. 
 

 צריכה הרשות המקומיתלא זו בלבד ש קובעת כילממשלה ש "הנחית היועמ, ודוק
את שילוט הבחירות אלא שלאור העובדה שהליך הבחירות חיוני , בין היתר, להסדיר

הן בתחום הרישוי והן , פעיל את שקול דעתההל"להבטחת הדמוקרטיה עליה 
הרשות המקומית לתת את הדעת על על . באכיפת סנקציות שמקורן בחוקי העזר
ובמיוחד השאיפה להחלת כללי משחק , תכליתו והוראותיו של חוק התעמולות

 ..."הגם שתחולת חוקי העזר אינה מוגבלת בזמן, הוגנים על התחרות הפוליטית
 

אכיפת חוקי עזר של "ש לממשלה כי הואיל ו"היועמ באשר לאכיפת חוקי העזר קבע
מערכת במיוחד בזמן , ות ושלטים שנושאים פוליטירשויות מקומיות על מודע

היא סוגיה רגישה ומורכבת הדורשת אחריות והפעלת שיקול דעת זהיר , בחירות
 :כדלקמן, בין היתר, על רשויות מקומיות מוצע לפעול, "מצד הרשות המקומית

 

תעמולת ]כמות מספקת של שטחי פרסום "לוודא כי בשטח שיפוטה קיים  .א
 ".הצורך להגדיל את כמות השלטיםובמידת [ בחירות

 
לקבוע מבעוד מועד אמות מידה לחלוקת שטחי פרסום לרשימות "חובה  .ב

 ".ולפרסמן באופן נאות, השונות על לוחות המודעות שלה
 

על הרשות , לוודא הפעלת מדיניות רישוי ותביעה אחידות ושוויוניות" .ג
 "יונחו עובדיה לקבוע כללים בהוראות פנימיות לפיה[ ולצורך זאת]המקומית 

 
המצב בו הן תחום שילוט הבחירות והן אכיפת החוק מצויים בידי עובד מועצה 

קמפיין לכאורה  ועל אחת כמה וכמה כזה המנהלהמכהן בתפקיד מפלגתי 
הביקורת רואה ממצא זה  .לפגוע באמון הציבורלדעת הביקורת יכול , בחירות

 .בחומרה
 

 תגובת המבוקר
 בחירותאחריות לשילוט . /

ש לממשלה אשר קובעת "של היועמ 1.1112אתה מצטט את הנחיה מס 
הסדרה מושכלת של חלוקת שטחי מודעות לפי חוק עזר משרתת "מפורשות כי 

 "גם את המטרה של שוויון והגינות במשחק הפוליטי
 

ת שילוט בחירות מהווים הטעייה והצג השתלחות האובססיביות כלפי בנושא
 .אשר מקדם את האינטרס להשחיר את פניי יהחוק באופן חלק

 
ההחלטה אם להציב שלט כזה או אחר אינה נוגעת אלי באופן אישי ואינני 

זוהי החלטה של מליאת המועצה ולכן כל ההטחות בעניין !! מחליט על כך 
 .אינם קשורות אלי למרות רצונך העז

 
העבודה  מפלגת"ובהיותי מזכיר סניף כלל לא ניהלתי את קמפיין בחירות 

קמפיין המפלגה נוהל !! הטענה הזו רק מחמיאה לי, קטונתי, "לכנסת
 !!!פקד על ידי מנהיגיה בלבדווה
 

ש "כתבת כי היועמ, ל המועצה"אל מנכ 66.12.12בנוסף לכך במכתבך מיום 
למועצה קבע שאין פסול בכך שעובד מועצה הינו חבר מרכז מפלגה יכהן 

ראה –לא כך טענתי  –הערת מבקר המועצה ]י ר מזכיר סניף מקומ"במקביל גם כיו

 [.'נספח ו
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הוספת כי השאלה אם יש מקום להגביל את זכותי בעניין צריכה להיבחן אך 
נתה אליהם פהשאלה לא הו, ש למועצה או משרד הפנים"ורק על ידי היועמ

 .ולא התקבלה תשובה בעניין מהנזכרים לעיל
 

לחרוג מסמכותך ולחרוץ את  נאמר על ידך בחרת אתה באופן אישילמרות ה
 !ולשלול לחלוטין את זכות היסוד שלי אשר נקבעה בחוק!! הדין בעניין

 
בישוב אשר " מפלגת העבודה"נפגש עם חברי סניף , הינך חורג מסמכויותיך

 ???מצהירים בפניך
 !!לך תפקידים ומתנהג כשופט וכתליין" מנכס"לאור כל הזמן אתה , למצער

 
המתמשך ושלילת חופש הזכות  להסיכו, האובססיבילבסוף לאור המרדף 

ת שלי לבחור ולהיבחר לתפקיד מחוץ לעבודתי במועצה אשר הבסיסית והקיומי
אינו מהווה ניגוד עניינים או פגיעה במוסד או בטוהר מידות התפטרתי 

 !!מהתפקיד ולכן כל ההתדיינות בעניין מתייתרת

 
 

II . 1.11הבחירות לרשויות המקומיות 
 

 הנורמות. 6
  

 התנהלות העובדים 6.1
תם נאמני ובהי" נקבע, כאןיפים להבנתנו גם ה, בכללי האתיקה של עובדי המדינה

, חובה על עובדי מדינה להפקיד הקפדה יתרה שלא לעשות שימוש לרעה בכוחם, ציבור
חוקיות וכללי מנהל , שקיפותלהקפיד על , פי אמות מידה שוויוניות-להפעיל סמכויותיהם על

ומלהציב את עצמם במצב , להקפיד להימנע מפגיעה בטוהר המידותעל עובדי מדינה . תקין
ל ש של ניגוד עניינים ולהימנע מניגוד עניינים ולהימנע מהתנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו

כללי האתיקה על ביצוע מטלות באשר לשימוש ברכוש ציבורי אוסרים  ."שירות המדינה

 :כדלקמן, (0..6כלל ) ות ולצרכים אישיים מתוך מסגרת מקום העבודהפרטי

, הנמסר לשימושו עובד המדינה חייב לשמור על רכוש המדינה מכל סוג שהוא " .1
 .לטיפולו או להשגחתו עליו לנהוג בו על פי כללי החיסכון והיעילות

בידיו או עובד המדינה יקפיד על אחזקתו התקינה של כל רכוש או ציוד המופקדים  .2
 .שהוא אחראי להפעלתם

עובד המדינה לא יעשה שימוש אחר ברכוש המדינה מלבד התכלית והייעוד שנקבעו  .3
 ."לו על ידי המדינה

 

 שימוש במשאבי הרשות 6.1
בין אם , הוראות החוק אוסרות על עובדי מועצה להיות כאמור מעורבים בבחירות

, (דרכי תעמולה)חוק הבחירות לא 1כמו כן סעיף . לכנסת ובין אם לרשות המקומית

והאי , מטיל איסור על שימוש במשאבי המועצה לצורך תעמולת בחירות 0111-ט"תשי

 :לישנא

בכספים של גוף מבוקר , בקשר עם תעמולת בחירות, ייעשה שימושלא 
לחוק מבקר  9של סעיף ( 9)-ו( 4), (3), (2), (1)כמשמעותו בפסקאות 

או של תאגיד שהממשלה או רשות , [משולב סחנו] 1991-ח"תשי, המדינה
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ולא ייעשה שימוש כאמור , מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו
, ידי גוף או תאגיד כזה לבמקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה ע

 :למעט שימוש כמפורט להלן

באולמות , ה או שלא בתמורהבתמור, שימוש (1)
ובמקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל לשימוש 

 ;כאמור

שימוש בנכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של  (2)
או שהועמדו על ידי הרשות , סגן שר או חבר הכנסת, שר

אין בהוראות פסקה זו ; המקומית לרשותו של ראש הרשות
ם כאמור שהוטלו לפי כדי לגרוע מהגבלות על שימוש בנכסי

 .כל דין או כללי אתיקה
 

 נוכחות בסמוך לקלפי 1.6
, בין היתר, כך נקבעו. הוראות החוק נועדו להבטיח את תקינות הליך הבחירות

 :ההוראות הבאות

עם מפלגה או רשימת מועמדים אחת או ת מטהא תעמולת בחירולא ת. 31
נת של תעמולת רך שיש בהם משום הפרעה בלתי הוגדלמענה בצורה או ב

 .ת מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או למענהרובחי
קובע כי המבצע את  0131-ה"תשכ, (בחירות)חוק הרשויות המקומיות ל  16סעיף 

 :כדלקמן, הדברים הבאים עובר על החוק

הסדיר של אסיפת תעמולה לבחירות לאחר המועד ריע למהלך המפ (1) 
 ;(ח)39להגשת רשימות מועמדים לפי סעיף 

בעל פה או בצורה , הל ביום הבחירות תעמולת בחירות בכתבהמנ (4) 
מטרים ממקום הקלפי  29-י או במרחק של פחות מלפבמקום ק, אחרת

או מהקיר החיצוני או הגדר החיצונית של המבנה שבו נמצא מקום 
 ; הכל לפי הרחוק יותר, יהקלפ

 ,ק זהבפר ר הוראה מהוראות חוק זה שלא נזכרההמפ (9)

 .לירות 1,111נס ק וסר ששה חדשים אמא – ודינ
 
 

  יום הבחירותעבודה בהעובד ב נוכחות. 2
 

 הנורמה 2.1
לא יבצעו שעות נוספות גדן תנאי שירות קובע מפורשות כי ביחס לשעות נוספות או

 :כדלקמן, שעות עבודה מנוחהמעבר לאמור בחוק 
 

 
 

ום עבודה לא יעלה על שמונה שעות י" 0110-א"תשי, חוק שעות עבודה ומנוחהל (א)1סעיף 
 .כדלקמן, לחוק האמור קובע חריג לכלל האמור .0סעיף  כאשר, "עבודה

– עבדת עובד בשעות נוספות מותרת ה (א) 

או כשיש , שתאונה או מאורע בלתי צפוי מראש מחייבים זאתכ (1)
ואינה מותרת אלא במידה , לטפל באופן דחוף במכונות או בציוד

 או, הדרושה למניעת הפרעה קשה בתהליך הרגיל של העבודה
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 ;למניעת נזק לגוף או לנכס שאין למנוע אותו בדרך אחרת

ובלבד שלא יעבדו יותר משעה נוספת ; ים במשמרותשעובדכ( 2)
ושהממוצע לשלושה שבועות לא יעלה על ארבעים , אחת ליום

 ;וחמש שעות עבודה לשבוע

; ורה ובמכירה שלפני חגחברישום מלאי הס, הכנת מאזן שנתיב( 3)
 .ותר מארבע שעות נוספות ליום וממאה לשנהי ובלבד שלא יעבדו

 –( א)של סעיף קטן ( 1)ועבד עובד שעות נוספות על פי פסקה ה (ב) 
תימסר לכל המאוחר למחרת היום הודעה על כך בכתב למפקח 

אלא אם נתן , ולא ימשיכו בעבודת שעות נוספות, עבודה אזורי
 .לכך בכתב וקוימו התנאים שבהיתר המפקח היתר

 
 בעבודה נוכחות 1.2

 :עולים הבאים ,י הממונה"ע מעיון בטופס הנוכחות של העובד שאושר
 

שהה ( יום לפני הבחירות) 1.06..10.0ועד ל  1.06..03.0בימים שלמן ה  .0
  .(פ דיווח הנוכחות"ע) העובד בחופש

 
כי הוא  בדיעבד ביום הבחירות לא החתים העובד נוכחות אך הוא דיווח ידנית .1

 .שעות 01כ "סה, ברציפות ..:11ועד ל  ..:3מהשעה באותו יום עבד 
 

של  רכב הביטחוןב .10:6ועד ל לערך  ..:01החזיק למן השעה העובד  .6
כ נסע העובד "סה. רכב מועצהכמזהים כלשהם שאינו נושא סימנים , המועצה

  .מ"ק 31ברכב 
 

ובד שוהה ל המועצה תלונה על כי הע"במהלך יום הבחירות התקבל אצל מנכ .1
לעובד ושאל ל המועצה התקשר "מנכ. ס יגאל אלון"קלפי בביהלבסמיכות 

, כששאלתי מה הוא עושה במקום ביום עבודה" :אתו מדוע הוא לא בעבודה
מיותר לציין שלא הועברה אלי כל בקשה לאישור )ענה שהוא לקח יום חופש 

לאחר זאת , ידי שוטר-העובד מהמקום על הורחק לאחר מכן "(.חופשה
 (.בהמשך 3.1ראה סעיף )שהוגשה נגדו תלונה במשטרה 

 
: בתגובתו לדוח הביקורות טען העובד כי .1

לאור האמור לעיל 
ל המועצה בדקנו את "סותרים את הצהרתו של מנכ ומכיוון שדברי העובד

מהנתונים שנמסרו . ל המועצה"השיחות ממכשיר הטלפון של מנכ רישומי
שוחח עם העובד ביום הבחירות אכן ל המועצה "עולה כי מנכ' מחברת אורנג

 :כדלקמן, 06:01ת בשעה לרשויות המקומיו

 
 

מעלים  (לעיל 3.6ראה סעיף )ותוצאות בדיקת טענות העובד  ממצאים אלה .3
חשד כי דיווח הנוכחות של העובד אינו משקף נכונה את עבודתו במועצה 

 .ק"ביום הבחירות לרשומ
 

ל המועצה כי הוא ביום "שבעוד שהעובד מוסר למנכ בכךהביקורת רואה בחומרה 
עבד אלא שהוא אף  נוכח בעבודה שהוא לא זו בלבדכי ווח ידא חופש בפועל הו

שהעובד נמצא מעשה זה חמור עוד יותר לאור העובדה . שעות 11באותו יום 
שוהה ידי השוטר הקהילתי -על, לאור תלונה שהוגשה למשטרה, באותו יום
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זה של לדעתנו פועלו . ובעקבות זאת הוא הרחיקו מהמקום, סמוך לקלפיב
והוא מורחק משם ( שאינו מצביע בו)שביום בחירות שוהה ליד קלפי , דהעוב

 .יוכללי המשמעת החלים עלהפרה של להבנתנו מהווה , שוטרידי -כאמור על
את  מתהול העל פניו אינלאור העובדה שעובד זה הנו מקבל קהל התנהגותו זו 

 בתדמיתלפגוע יתכן ויש בה כדי לאור עוצמתה אף רשות מקומית ומעמדו כעובד 
 .כגוף ממלכתיהמועצה 

 
 טענות העובד 2.1

בהתאם , שעות 01בתגובה לביקורת טען עובד המועצה כי ביום החירות הוא עבד 
 :כדלקמן, להוראת ראש המועצה

 

 
 

, עד למועד סגירת הקלפיותבו הוא כאמור עבד , לטענת העובד ביום הבחירות, היינו
כדי לוודא שאין מכירת מזון והצבת שלטים במקומות " נכח בכל הקלפיות"הוא 

 :וזאת מהטעמים הבאיםהביקורת מתקשה לקבל הסבר זה . אסורים
 

פ הנחיה "עבכל הקלפיות הוא פעל כאמור העובד טען כי ביום הבחירות  .0
הצבת שלטים במקומות "שאין  ,בין היתר ,כדי לוודאשל ראש המועצה 

שראש  ,ל המועצה בהמשך"כפי מעיד על כך מנכ, וזאת למרות, "אסורים
 :כדלקמן, בוריםילהסיר שלטי בחירות ממקומות צ איןכי המועצה הורה 

 
בענין אכיפת החלטת ועדת הבחירות בנושא שילוט אהיה 

אני הייתי זה שנתן הוראה בבוקרו של יום : נחרץ יותר
וזמן , הבחירות להסיר שלטי בחירות ממקומות ציבוריים

לא רב לאחר מכן התקשר אלי ראש המועצה והורה לי 
לא . .. את החלטת ועדת הבחירות לא לאכוףמפורשות 

ן לי הוראה אחת ולאושיק ניתנה יתכן שראש המועצה נת
 ...הוראה הפוכה

 
אין אלא לתהות על עדותו של העובד שהוא עבד ביום לאור האמור  

ל ואף לצורך כך עשה "כנ םשעות כדי להסיר שלטי 11הבחירות 
 .שימוש ברכב הביטחון של המועצה

 

הבחירות לפרסם שלטי בחירות ללא הגבלה  ור הותר ביוםהואיל וכאמ .1
בקשנו לבחון את טענתו של העובד כי הוא עבד ביום במקומות ציבור 

הואיל ובקלפיות ". מכירת מזון"הבחירות בקלפיות כדי לוודא שאין בהם 
הואיל וכך פנינו . פניו נשמעת תמוהה-טענה זו על, ומאבטחיםיש סדרנים 

זקנתי ומעולם לא -הייתי וגם כמעט נער" ל המועצה שהשיב"בנושא למנכ
יצא לי לראות מכירת מזון ליד קלפיות ביום הבחירות והצורך לבצע ביקורת 

 ".נראה לי תמוה, כך-עד שעה מאוחרת כל, לנושא

 
שהנו היחיד במועצה האמון , שעות עבודה של העובד 11הקצאה של 

בו פה של המועצה לסיכונים תחום שבו רמת החשי ,על רישוי עסקים
רחק מהקלפי הו העובדמה גם שכאמור . מעלה תמיהות, גבוהה

וזאת לאחר ששהה שם במשך  ידי שוטר-על בקדימה הגדולה ביותר
יש לדעתנו לקיים בנושא זה בירור ר ולאור האמ. פרק זמן לא מבוטל

למרות , ביום הבחירות לקבלת שכרהעובד כדי לוודא האם אכן זכאי 
 .ידי ראש המועצה-עלשלו אושר דוח הנוכחות ש
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בה קיים מקבץ הקלפיות הגדול  'יגאל אלון'ס "כאמור העובד נכח בביה .6
, ל המועצה"לאור האמור הוגשה נגדו תלונה למנכ. בקדימהביותר 

הודה שהוא אכן נמצא  העובדל "לדברי המנכ. 06:01ששוחח עמו בשעה 
מן האמור לעיל . אך כאמור מאן לעזוב את המקום 'יגאל אלון'ס "בביה

עולה כי העובד נכח במקום זמן לא מבוטל לפני המועד בו פנה אליו 
הוגשה תלונה למשטרה שלאחריה הגיע  1.:03בשעה . ל המועצה"מנכ

מנסיבות  ,דהיינו. השוטר הקהילתי שהרחיק את העובד מהמקוםלמקום 
ל ובעת "בעת השיחה עם המנכהמקרה עולה כי העובד נכח במקום 

הגם  .שעות 1 יותר מ שבניהם חלפו להם, ר במקוםביקור השוט
, לא נכח העובד במקוםבין מועד השיחה למועד ההרחקה כי שיתכן 

תמוהה ומעלה שאלות , (וי בתוך בית ספרהמצ)בקלפי נוכחותו עדין 
" שילוט"בדיקת לצורך שם הייתה האם אכן הימצאות במשך שעות 

 ?"מזנוניםרוכלות והפעלה של "ו
 
בייחוד לאור התייחסותו של , לאור העובדה שהסבריו של העובד .1

ובקשה שוב מעלים תהיות פנתה אליו הביקורת , ל המועצה"מנכ
בתגובה . שעות ביום הבחירות 11עשה במשך  הואלדעת מה 

השיב העובד לסתירות שבין דבריו  1.11.1.11הראשונה מה 
לאחר , היניהש תובתגוב. "תפנה ליצחק גולברי"ל "לקביעות המנכ

, על עמדתה שעל העובד להשיב לשאלות הביקורתשהביקורת עמדה 
מניעת ,מניעת רוכלים מהצבת דוכני מזון " 1.11.1.11השיב העובד ב 

לגבי שעות העבודה שלי תפנה . הצבת שלטים באזורים שאינם מותרים
מפיגות את  ןתשובות אלו אינ  .('ראה נספח ז) "למר יצחק גולברי

ראיה העובד לא המציא . התמיהות העולות כאמור מפועלו של העובד
תמוך בגרסתו והוא מבקש לפטור את עצמו בכך ל היכולה כלשהי

דהיינו . שהוא מפנה את הביקורת לראש המועצה שהתמודד בבחירות
למרות הסתירות עומד העובד על שלו שביום הבחירות הוא עבד עד 

כדי , "בכל הקלפיות"כאשר הוא מבקר , למועד סגירת הקלפיות
 .רישוי עסקים ושילוט יחוק לאכוף את

 
 

 בעת הבחירות בסמיכות לקלפינוכחות . 8
 

שהה העובד בכניסה לאולם , ממידע שנמסר לביקורת עולה כי במהלך יום הבחירותכאמור 
היחיד בו ) בקדימה מקבץ הקלפיות הגדול ביותרפעל בו , 'יגאל אלון'הספורט בבית הספר 

ות הוגשה כנגד העובד תלונ זאתלאור  .שאינה הקלפי בה הצביע העובד, (קלפיות 6היו 
 :כדלקמן, ל המועצה ולמשטרה"למנכ

 
 ל המועצה"מנכ 1.8

ר סיעת אופק תלונה לפיה עובד המועצה נמצא בסמוך "ל המועצה קיבל מיו"מנכ
אל העובד ובקש ממנו  לעזוב  טלפונית  06:01 -ב ל פנה"המנכ.  לקלפי ביגאל אלון

 :כדלקמן, ה מאן בטענה כי הוא נמצא ביום חופשזאת המקום אך 
 

בשעות הצהריים המוקדמות פנה אלי שביט , (11.21.22)ביום הבחירות "
, "יגאל אלון"ס "מס וציין כי אושרי עומד בכניסה לאולם הספורט של בי

ומתבונן בכל מי , "השיכון"קלפיות שריכזו בעיקר את תושבי  2שבו פעלו 
הוא ביקש . שנכנס לאולם באופן שעלול להפעיל סוג של לחץ על הבוחרים

שאם לא כן ייאלץ לפנות , על להסתלקותו של אושרי מהמקוםשאפ
פניתי (. דיני תעמולה)למשטרה בטענה של עבירה על חוק הבחירות 

. ספרתי לו על הפניה ובקשתי שיפנה את המקום, טלפונית לאושרי
אני לא עושה שום דבר שיש בו משום עבירה על "תשובתו היתה בסגנון 
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ענה שהוא לקח , מקום ביום עבודהכששאלתי מה הוא עושה ב". החוק
(. מיותר לציין שלא הועברה אלי כל בקשה לאישור חופשה)יום חופש 

ציינתי באוזניו שוב שאני מייעץ לו להתפנות מהמקום כעצה אישית ולא 
שמעתי "אבל תשובתו היתה בסגנון , ל המועצה"כהוראה של מנכ

. ום זמן רבבשום שלב הוא לא הכחיש שהוא אמנם ישב במק...". אותך
אציין שתי עובדות חשובות . אינני יודע באיזה שלב הוא עזב את המקום

הכניסה לאולם הספורט עוברת ברחבה קטנה בגודל של  -האחת : לעניין
ואין מצב שמי שנכנס לאחת מהקלפיות במתחם לא יעבור ', מ 1X2 -כ

כר אושרי קולני מו –השניה . קרוב מאד למי שעומד בכניסה ולא יבחין בו
למיטב שיפוטי ניתן לייחס לנוכחותו של . מאד בציבור המתגורר באזור

 ('נספח ב)  ".גם אם לא מפורש, אושרי במקום וזמן האמורים איום סמוי
 

 בסמיכותהביקורת רואה את התנהלותו של עובד המועצה ואת עצם הימצאותו 
 .רבה בחומרה, ל המועצה"קלפי ביום בחירות וכן את התעלמותו מהוראת מנכל
 

 המשטרה 8.1
הגיש , קלפיבסמוך לוהעובד המשיך לעמוד , ל המועצה לא הועילה"הואיל ופנית מנכ

ראה נספח ( )133111/1.06' מס)תלונה למשטרה  1.:03ר סיעת אופק בשעה "יו
. קלפיל בסמוך למקום ומצא כי אכן העובד נמצאשוטר בעקבות התלונה נגש (. 'א

להתפנות ורק לאחר שציין כי הוא יעוכב אם הוא לא השוטר בקש לדבריו מהעובד 
 עובדת הימצאותו של העובד בקרבת הקלפי. עזב העובד את המקום, יתפנה

זהירו בתקיפות ואף הרש ממנו ועזיבתו רק לאחר ששוטר חזר וד ,(ביום עבודה)
זרה למנהל שקפת התנהגות המחמורה ביותר ו, כי אם הוא לא יתפנה הוא יעוכב

ל "תעלם מבקשה של מנכא ברור כיצד עובד מועצה מרשה לעצמו להל. הציבורי
זו  התנהלותלדעתנו . הוא מתפנה שמזהירים אותושוטר ורק לאחר המועצה ושל 

ויש בה להבנתנו אף כדי לפגוע מועצה שאינה הולמת עובד מהווה התנהגות 
 .ממלכתיהמועצה כגוף  בתדמית

 
ל למועד בו הורחק "בין שיחת הטלפון של המנכ) שהה בקלפי זמן מה, העובדבסופו של דבר 

באם העובד היה מציית . שוטרידי -מהמקום עלהורחק , (שעות 6העובד מהקלפי חלפו 
הוא פ דיווח הנוכחות שלו "או ממילא לא היה שוהה שם כאשר ע, ל המועצה"להוראת מנכ

לפני קבל עם  עובד מועצה מורחקבו זה ששכ חמורלא היינו מגיעים למצב , נמצא בעבודה
ומהווה פגיעה הנו חמור , ידי המשטרה-חקר עלישמן הסתם י, ב זהמצ. ידי שוטר-עלועדה 

 . כעל יתר עובדי המועצה , בנורמות המשמעת הבסיסיות החלות על העובד
 
 

 סיכום והמלצות. 1
 

ופועלו התנהלותו , חוט השנישכ, (פקיד רישוי עסקים ואחראי על שילוט ופרסום) בעובדעניינו 
. מור מכך בתעמולת בחירות האסורה על עובדי ציבורחנוגעים ואף טובלים בעשייה פוליטית ו

 01וזו לכנסת ה ( במפלגת העבודה)מערכת הבחירות המפלגתית בהן  פשטההתנהלות זו 
 . מערכת הבחירות המוניציפאלית שהתקיימה לאחרונהוהן ב

 
הוא מסר מסמך שנחזה . בדברלא בחל נדמה כי העובד אלו כדי להסתיר את מעשיו 

פ חבריו "עלמרות שהוא , מזכיר סניף/ר"לפרוטוקול המודיע כי הוא התפטר מתפקידו כיו
הל את קמפיין הבחירות המקומי של מפלגת ינאף ו יובתפקידהמשיך להחזיק להנהלת הסניף 

ובה שלראש המועצה להצהיר בפני ערכאה שיפוטית ובתגרם גם העובד עקב כך . העבודה
  .לכאורה תכוזב הצהרהלמבקר המועצה 

 
תלונה הוא הגיש בעניינו הוגש ביקורת דוח כאשר נודע לו כי אך בכך לא הסתפק העובד ו
עקבו פועלו זה נפגע מוסד  .למבקר המועצהדיסקרדיטציה למבקר המדינה כדי לעשות 
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חודשים בה התלונה התבררה אצל מבקר  3שבמשך  באופן, הביקורת הפנימית במועצה
גם בדיון שהתקיים בדוח  .נמנע ממבקר המועצה לבקר כל נושא הקשור לעובד, המדינה

 .העובדותבירור יעיל של ת ביקורת פעל העובד באופן שפגע בועד
 

המקבלים קהל ומפעילים , כמו העובד, בייחוד על כאלה, הכללים החלים על עובדי ציבור
שעסק בתעמולת בחירות העובד . אוסרים על כל עיסוק בתעמולת בחירות, מנהלית סמכות

תוך שהוא בוחר בחוסר  ,לעשות כןחוקתית בתגובתו לדוח הביקורת כי קיימת לו זכות טען 
כדי להבטיח את בקרב עובדי ציבור וזאת  גביל זכות זותום לב להתעלם מהעובדה כי הדין מ

 . הציבוריתקינות המנהל 
 

 :להלן עיקר הממצאים שהעלתה הביקורת
 

העובד חומר על מבקר " אסף"וגש נגדו דוח ביקורת העליו ביקורת ו הכבעת שנער .א
כדי לטרפד את  ,כך נראה, המועצה והגיש נגדו תלונה שנמצאה כתלונת סרק וזאת

 .(לעיל 1.1ראה סעיף ) הדוח שהוגש בעניינו
 
 ה וגם כאשר מבקר המדינה הודיע כיעצהעובד הגיש תלונות נוספות כנגד מבקר המו .ב

כנגד המבקר את אותן להעלות הלה משיך ההתלונה נסגרה הואיל ואין בה ממש 
 (.לעיל 1.1 -ו 1.1ראה סעיף )טענות סרק 

 
וכן העלה בדיון  שעה שהיא דנה בעניינו ועדת הביקורת מסר נתון כוזב להעובד  .ג

טלפון שקיים מבקר  לשיחתצה בה הוא מציין שהוא האזין טענה כלפי מבקר המוע
 (.לעיל 1.1, 1.1 -ו 1.1.1ראה סעיפים )המועצה במשרדו 

 
כך הוא פרסם בדף הפייסבוק שלו , 11עסק בתעמולת בחירות לכנסת ה העובד  .ד

בכירה כמו כן . תמונה בה הוא נראה מבצע תעמולה וקורא להצביע למפלגת העבודה
ביום המפלגה בישוב העידה כי הלה ניהל את קמפיין  המקומי בסניף מפלגת העבודה

 .(לעיל 1.1ראה סעיף )הבחירות 
 
השופט  ,ש העליון"שופט ביהמכבוד דה בישוב אמר וסניף מפלגת העב3ר"על היותו יו .ה

 –מתקשה אני להלום עובד של רשות מקומית המזוהה באופן אקטיבי , כשלעצמי" :רובינשטיין
לא כל שכן הממלא תפקיד שיש לו היבטים העלולים להשיק , טיעם גוף פולי -ר סניף"כמו יו

כדי לפגוע -במובהק –בכך יש לכאורה ; כמו למשל שילוט ביישוב –למערכת הפוליטית 
סבורני שיש להעביר את הבירור בעניין זה ....בניטראליות של השירות הציבורי ובאמון הציבור בו

 (.לעיל 1.1ראה סעיף ) "ליועץ המשפטי של משרד הפנים וליועץ המשפטי לממשלה
 

ישיבת הנהלת סניף מפלגת העבודה בישוב  לפרוטוקולהעובד מסר מסמך הנחזה  .ו
בעוד שבכירים בהנהלת הסניף הצהירו כי לא זו בלבד , ר מתפקידולפיה הוא הועב

והעובד ממשיך בתפקידו  מזויף שהפרוטוקולשלא התקיימה הישיבה המדוברת אלא 
 (.לעיל 1.1ראה סעיף )במפלגה 

 
שיפוטי  טריבונלהן בפני הצהיר ראש המועצה ל "נהעל בסיס הפרוטוקול המזויף  .ז

שהעובד אינו מחזיק עוד בתפקידו בסניף , והן בפני מבקר המועצה( בתצהיר מאומת)
ראה ) כוזב מידעהיינו העובד גרם לראש המועצה למסור  – מפלגת העבודה בישוב

 (.לעיל 1.1סעיף 
 
 1.1ראה סעיף )העובד קיים דיונים של הנהלת מפלגת העבודה בישוב בנכס עירוני  .ח

 (.לעיל
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מזכיר סניף מפלגת העובדה בישוב טען העובד טענה 3ר"ר לו לכהן כיוכדי לאפש .ט
ההפך  – חוק עזר לשילוט לא חל על שלטי בחירותלפיה ל המועצה "כוזבת בפני מנכ

 (.לעיל 1.1ראה סעיף ) הוא הנכון
 

מזכיר סניף מפלגת העבודה בד 3ר"יו ,11בתקופת הבחירות לכנסת ה  ,היות העובד .י
עלה חשש מהותי לפגיעה באמון מועצה האחראי על השילוט התו עובד בבד עם היו

 (.לעיל 1.1ראה סעיף )הציבור 
 
ועד  ..:8המקומיות למן  לרשויותפ דוח הנוכחות שלו עבד ביום הבחירות "העובד ע .יא

לא דיווח נוכחות הוא לא זו בלבד ש, שעות 11כ "סה, הקלפיות סגירתלמועד 
 11:11ל המועצה שהתקשר אליך ב "למנכ הודיעהוא אלא , שעון כנדרשאמצעות ב

 (.  לעיל 2.1ראה סעיף )שהוא ביום חופש 
 
והחזיק שעות  11בו כאמור הוא עבר , ק"טענות העובד כי ביום הבחירות לרשומ .יב

 "ת ראש המועצהיבהנחי" "בכל הקלפיות"הוא נכח  ,שעות ברכב מועצה 6במשך 
הרי ] כלא סבירות "אסורים כדי לוודא שאין מכירת מזון והצבת שלטים במקומות"

שלא לאכוף את החוק ביחס לשלטי בחירות בבוקרו של אותו יום ראש המועצה הורה 
בכל אופן , עסקי מזון בקלפיותממתי יש " צייןל המועצה "כפי שמנכו, ביום הבחירות

ממצאים אלה מעלים . ["?כאלה המחייבים לבצע ביקורת עד שעה מאוחרת כל כך
באותו בפועל  העבודהאת שעות נכונה חשד כי דיווח הנוכחות של העובד לא משקף 

 (.לעיל 2.1ראה סעיף )יום 
 
על כי הוא נוכח , ל המועצה"תלונה למנכ ביום הבחירות הוגשהכנגד העובד  .יג

ל המועצה שוחח כאמור עם העובד "מנכ. בקדימהבסמיכות לקלפי הגדול ביותר 
ביום לו שהוא רשאי לשהות שם הואיל והוא מסר אך שאישר את עובדת היותו בקלפי 

 .(לעיל 8.1ראה סעיף )ל לעזוב את המקום "העובד לא שעה לבקש המנכ. חופש
 
שהמשיך לשהות , ל לא הועילה הוגשה כנגד העובד"הואיל וכאמור פנית המנכ .יד

מצא שם את  1:16.השוטר שהגיע למקום לאחר השעה . שטרהתלונה למ, במקום
רק לאחר , אולם העובד נותר בשלו, לאור זאת הוא דרש כי הלה התפנה. העובד

ראה )את המקום העובד עזב , הוא לא יתפנה הוא יעוכבאם כי  והזהיר רשוטשה
 .(לעיל 8.1סעיף 

 
 :להלן ההמלצות

 
חון האם לא ש למועצה כדי לב"להעבירם ליועמלאור חומרת המעשים ומשמעותם יש  1.0

 .אחרותעברות או /ו נעברו עבירות משמעת
 

 .מועצהסמן את רכב הביטחון בסמל וכיתוב יש ל 1.1
 

דיווח הנוכחות של העובד את נאותות לבדוק ו כדי שלא ישולם שכר שלא כדין, עוללפיש  1.6
 .ק"ביום הבחירות לרשומ
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 נספחים
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 אישור על הגשת תלונה למשטרה  -' נספח א
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 ל המועצה על נוכחות העובד בקלפי"תשובת מנכ -' נספח ב
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 דוגמא לכך שהעובד מפעיל סמכות מנהלית -' נספח ג
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 11.11.11מסמך הנחזה לפרוטוקול מפלגת העבודה מיום  –' נספח ד
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 ' נספח ה
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 'נספח ו
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 ל המועצה לטענות העובד "התייחסות מנכ – 'נספח ז

 
From: שמיל בצלאל  

Sent: Tuesday, November 26, 2013 2:36 PM 

To: אלון קוחלני 

Subject: RE: פועלו של אושרי קולני ביום הבחירות ל 

 

 ,אלון שלום

 :תשובתו של אושיק אינה ברורה לי מכיוון ש

זקנתי ומעולם לא יצא לי לראות מכירת מזון ליד קלפיות ביום הבחירות -נער הייתי וגם כמעט .1
 .נראה לי תמוה, כך-עד שעה מאוחרת כל, והצורך לבצע ביקורת לנושא

אני הייתי זה שנתן הוראה : בענין אכיפת החלטת ועדת הבחירות בנושא שילוט אהיה נחרץ יותר .1
וזמן לא רב לאחר מכן , לטי בחירות ממקומות ציבורייםבבוקרו של יום הבחירות להסיר ש

. את החלטת ועדת הבחירות לא לאכוףהתקשר אלי ראש המועצה והורה לי מפורשות 
נעניתי שאני , כשהבהרתי לו שהוריתי להסיר את השלטים על בסיס החלטת ועדת הבחירות

יתרה מזאת . וף את החוקר הועדה וככזה הוא מורה לי לא לאכ"אבל הוא יו, אמנם מזכיר הועדה
לא יתכן שראש . הוא נותן הוראה לאנשיו להחזיר את השלטים והסככות למקומם הקודם –

 ...המועצה נתן לי הוראה אחת ולאושיק ניתנה הוראה הפוכה
 

 בברכה

 

 שמיל בצלאל

 צורן-ל המועצה המקומית קדימה"מנכ

 

 90-2098098: משרד

 351-0-2098038: פקס

 950-2923228: נייד

 90-2098-000: מוקד שרות לתושב
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 פנית מבקר המועצה ותשובות העובד –נספח ח 
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3. 
 

 תגובה להצהרת העובד כי חוקי העזר לא חלים על שלטי בחירות – 'נספח ט
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 ל המועצה לדוח"תגובת מנכ –' נספח י
 

 
 
 
 

 


