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 על אמון הציבור והפרת אמון הציבור 
  חק צ לישי בן י א

ראשון.  נופרשת ציבורי  בדו"ח  הרקע    1פותחת 
סלדו הינו  המשכן,  "ח  בניית  קט  הפרוישהוא  יום 

הלאומי הראשון של בני ישראל בתקופת המדבר.  
הפרוי  לטובת  הי   קטהמימון  עות  באמצ  ההלאומי 

ש' פרטיות  תרומות  של  ובדרך  המונים'  תרם גיוס 
וה. משה  הציבור גיוס התרומות  על  גן את  יעכריז 
בצומקור ֶאל"  :ל-הא  ו  ֶשה  מֹּ ֵני   לכ    ַויֹּאֶמר  בְּ   ֲעַדת 

ֲאֶשר ר  ב  ַהד  ֶזה  ר  ֵלאמֹּ ֵאל  ר  ה    ִישְּ ר  ה'ִצו  שמ' )"  ֵלאמֹּ
את  (ד:לה לייחס  שמבקשת  זו,  הקדמה  לאחר   .

של    מומטעדרישה פרטית    ינהאים והיוזמה לאלוק
המקראמשה "ממשיך    ,  ֶכם ומשמיענו:  ֵמִאתְּ חו  קְּ

ה לַ  רומ  ִביֶאה   יב ִלבוֹּ  דִ ל נְּ כֹּ   'התְּ רומַ יְּ  ,... "ה'ת  ֵאת תְּ
למשכן; הנדרש  כל  פירוט  בא  זהב    :מתכות  וכאן 

 .  (י-ה:לה 'שמ) אריגים ואבני חן כסף נחושת, 

לפרוי נרתמים  ישראל  הלאומיבני  וגיוס    ,קט 
או "  :מתאר לנוהכתוב  ההמונים מצליח, כפי ש ַוי בֹּ

עַ  ִשים  ֲאנ  ִדי  ל ה  נְּ ל  כֹּ ִשים  ֵלבַהנ   , (כג:לה   'שמ)  "ב 
ל":  ובהמשך ם    כ  ת  אֹּ ם  ִלב  ַדב  נ  ֲאֶשר  ה  ִאש  וְּ ִאיש 

ל כ  לְּ ִביא  ה  ה  לְּ אכ  ל  ה    ַהמְּ ִצו  ת   ה'ֲאֶשר  ַיד   ַלֲעשוֹּ   בְּ
ֵני ֶשה ֵהִביאו בְּ אֵ ִישְּ  מֹּ ה לַ ר  ב  ד   .(כט:לה 'שמ)" 'הל נְּ

בפסוק פותחת  פְּ "  הפרשה  ן  ֵאֶלה  כ  ַהִמשְּ קוֵדי 
ַעל  ֻפַקד  ֲאֶשר  ֵעֻדת  ה  ַכן  ִוִים    ִמשְּ ַהלְּ ַדת  ֲעבֹּ ֶשה  מֹּ ִפי 

ר ֶבן מ  ַיד ִאית  ֵהן  בְּ ן ַהכֹּ המדרש ו,  (כא:לח  'שמ)  "ַאֲהרֹּ
חשוב  פותח   בספר  ביסוד  מפסוק   משלישנלמד 

ת ַרבאִ "  :קובע ה ַהֲעִשיר ֹלא    יש ֱאמונוֹּ ָאץ לְּ ת וְּ כוֹּ ר  בְּ
מהווה    .(כ:כח)  "ֶקהִינ   זה  לפיתוח בסיס  פסוק 
   2:קרון המובא במדרש רבהיהע

ת ַרב"פתח ר' תנחומא בר אבא    ִאיש ֱאמונוֹּ
ת כוֹּ ר  נאמן    "בְּ שהוא  מי  כל  מוצא  אתה 

הקדוש ברוך הוא מביא ברכות על ידיו, מי  
ָאץ "שאינו נאמן  ַהעֲ וְּ ֶקהלְּ    ".ִשיר ֹלא ִינ 

 
בן   * במרכז  -אלישי  מרצה  ומגשר,  דין  עורך  יצחק, 

 ."שערי מדע ומשפט "האקדמי  
י ת1 משה"    פוטשבוצקי   'ראו:  של  הדו"ח  "ביקורת 

עיונים משפטיים בפרשיות התורה    –פרשת השבוע  
; אלישי  תשע"ב(מ' ויגודה עורכים,  )א' הכהן ו  341ב  
יצחק,  ב ועל ן  בקורת  ציבוריים,    על  לשכת  דוחות 

בישראל,   הדין  הפרשה,  עורכי  על  פרשת  עו"ד 
 .18פקודי, תשע"ה, גיליון  -ויקהל
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ניעזר    ,מדרשב  ובאשמ  קרוןיעכדי לשפוך אור על ה 
 : אבן עזרא לפסוק במשליבפרשנותו של 

ת   ֱאמונוֹּ הוא    –ִאיש  אמונות    ַרבשיעשה 
ת כוֹּ ר  השם   בְּ או  אחרים  שיברכוהו  כלומר 

ָאץ    ד:והוא הנכון וסוף הפסוק לעֵ  ממהר    –וְּ
 . להעשיר לא יהיה נקי מן השבר

המתעסק    : )שם(  בעל המצודת דודגם  מיענו  שמכך  
ולא ירמה את הבריות מעותד הוא    הבאמונ

ברכותולר את    ,ב  להעשיר  הממהר  אבל 
נקי   יהיה  לא  מלרמות  יחדל  לא  עצמו 

 . מהגמול הראוי

הראוי לברכה הוא אדם שפועל   ,ילים פשוטותבמ
ועיקר    ,מנגדו  .''באמונה'' אמונה  שמחוסר  מי 

 גמול ולעונש.לא  והראוי  ,פעולתו ברמאות

ומות ההמוני  ראמון על גיוס התה  ,נומשה רב
נרתמש ישראל,    ואליו  בני  לעורר חשד  הכל  צליח 

   3, כפי שמתאר לנו המדרש:העםאצל חלק מ

ר פקד על פי משה, כל מה  משכן העדות אש
משה ע"פ  עושין  עושין  להם    ...שהיו  אמר 

אמר להם   .בואו ואני עושה לפניכם חשבון
ן  ֵאֶלה"משה   כ  קוֵדי ַהִמשְּ על   כך וכך יצא  ",פְּ
ישראל   ...המשכן כל  נתפייסו  שעה  אותה 

המשכן מלאכת  עמהם  .    ...על  עשה  למה 
שמו   יתברך  הוא  ברוך  הקדוש  חשבון, 

בואו    ...מאמינו משה  להם  אמר  ולמה 
ונעסוק במשכן ונחשב לפניכם, אלא ששמע 

ישראל מדברים מאחריו ליצני  ומה    ...משה 
אומריםהי אומרים   ...ו  היו  אמר  חמא  ר' 

דבר קדל  דעמרםיחמי  חופשי)  ה    : בתרגום 
משה של  וצווארו  עורפו  שמן  כיצד    , (ראו 

מלאכת   על  ששלט  אדם  לו  אומר  וחבירו 
שי מבקש  אתה  אין  עשירהמשכן   ?!הא 

משה חייכם נגמר   ולמר  כששמע משה כך א
בואו  להם  אמר  חשבון,  לכם  אתן  המשכן 

   .'המשכןה פקודי ואל'ונעשה חשבון, הוי 

באשר    רחבה נוספתהמוצאים  אנו  בילקוט שמעוני  
   :איםילעוצמת הקול שהיו ליצני הדור מוצ
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ראה  ה שוקיו  ראה  צוארו  ראה  אומרים  יו 
משל    ;כרעיו משל  אוכל  שותה  יהודים 

יהודים וכל מה שיש לו משל יהודים. וחברו  
מלאכת    , ריקה  : משיבו על  ששלט  אדם 

כיון    ?!מבקש שיהא עשירהמשכן אין אתה  
להם   אמר  כך  משה  ייכם חששמע 

חשבון   לכם  נותן  אני  נגמר  משהמשכן 
ן"שנאמר  כ  קוֵדי ַהִמשְּ  ". ֵאֶלה פְּ

 

 חובת אמון ציבורית 
ע החלות  החובות  אחת  אל  לצאת  אבקש  ל  מכאן 

שנושא  מי  וכל  ציבור  עובד  ציבור,  מנהיג  כל 
ציבורית.   הציבורבשליחות  הציבור    אמון  בנבחרי 

מ הוא  של  ובעובדיו  היסוד  ציבוריתנכסי    . רשות 
את תקינות  במהותו  ' מקפל  אמון הציבור'הביטוי  

ועובדיו.   הציבור  נבחרי  של  בבואו  הפעולות 
 כתב ,ציבור יעל עובדלשרטט את החובה המוטלת 
  4: דיןהשופט ברק באחד מפסקי ה 

כלפי   אמון  של  במצב  נתון  הציבור  עובד 
ה אשר  העובד  המדינה,  בידי  פקידה 

וכ בסמכסמכויות  השימוש  יות  ווחות. 
האינטרס,   את  לשרת  בא  אלה  וכוחות 

הם  ושהכ אין  להגשים.  בא  והסמכות  ח 
 . באים לשרת אינטרס אחר כל שהוא

 

אלא    ,ואין ראוי ממנו  , נכוןוקרון חשוב  י דומה שהע
בתוכן  ,ערך''"בשמדובר   אותו  למלא  יש    . וככזה 

שא גולדברג  השופט  זה  של    5:מרהיה  "העבירה 
ר יסודותיה שהפרת אמונים היא עבירת מסגרת, א

והשופט מישאל חשין   .העובדתיים אינם מוגדרים"
 6קבע: 

  

מסגרת   עבירת  אמונים  הפרת  של  העבירה 
קמה פתוחה, ובית  היא, עבירה היא בעלת ר

המשפט אמור על פי המחוקק למלא אותה 
 .  תוכן מעת לעת על פי נתוני המקום והזמן

 

אותה  ע וכאן   מהי  השאלה  אמונים'ולה   '?הפרת 
ל המקום  כאן  בדין  ב  ך האריאין  משפטי  דיון 

את  אך    ,הישראלי מעט  לבחון  מקורות ננסה 
 . בנושא זה המשפט העברי

 

 על ה''אמון'' במקרא 
מעיד  -הא עצמו  תל  כמנהיג  פקודועל  משה   ,של 
לתפקידו נאמנות  מתוך  פעולתו  ֶשה  " :על  מֹּ ִדי  ַעבְּ

ל כ  ן הואֵביִתי נֶ   בְּ על ר  המדרש אומ  .(ז:יב  'במ)"  ֱאמ 
  7: נופסוק זה בהקשר של פרשת

של  נאמנו  שהוא  משה  זה  אמונות  איש 
הוא ברוך  ַרבהוי  "  ...הקדוש  ת  ֱאמונוֹּ  ִאיש 

ת כוֹּ ר  שהיה    (כ:כח  'מש)"  בְּ הדברים  שכל 
 .י שהוא נאמןגזבר עליהם היו מתברכים לפ

ֶקה" ִינ  ֹלא  ַהֲעִשיר  לְּ ָאץ  ז(שם)   "וְּ קרח  ,  ה 
וב לוי  ליטישהיה  גדולה  ולקש  ומה    ,כהונה 
סופו   ֶאת"היה  ָאֶרץ  ה  ַתח  במ'  )  "ִפיה    ַוִתפְּ

 
גרוסמן,   884/80  ע"פ  4 נ'  ישראל  (,  1לו)פד"י    מדינת 

 . 416, עמ'  405
המדינה,    2534/97בג"צ    5 פרקליטת  נ'  יהב    פד"י ח"כ 

 .17, עמ'  1(  3נא)
שבס,    1397/03דנ"פ  מ6 נ'  ישראל  נט)מדינת  (  4פד"י 

 . 434, עמ'  385
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משה    .(טז:לב זה  אמונות  איש  אחר  דבר 
המשכן מלאכת  על  גזבר  שנו    .שנעשה 

רבותינו אין ממנין שררה על הצבור בממון  
רי אתה מוצא שהיה משה  והפחות משנים,  

א אומר  אתה  וכאן  לעצמו,  ממנין  גזבר  ין 
על פי שהיה משה גזבר ף  אלא א  ,פחות מב'

על   ומחשב  לאחרים  קורא  הוא  לעצמו 
ן"ידיהם, שנאמר   כ  ַהִמשְּ קוֵדי  פְּ ֲאֶשר   ...ֵאֶלה 

ֶשה  ֻפַקד ַעל אשר 'אין כתיב כאן אלא    ."ִפי מֹּ
 .  ביד איתמר ע"י משה  ,'פקד ע"פ משה

תר  מיוחסת בין הימדבר  המדרש  עליה  שהנאמנות  
  , שאינו פיםר לכסמנות עובד ציבור בכל הקשולנא
רום  מ את  אמו  ותפקידנצל  להפר  אנו ן.  כדי  כך 

גםלמשל  ,קוראים מבקש  ש  יהוא  המלך  כאשר   , 
לחיזוק   כספים  הביתלאסוף  המקדש   בדק    : בבית 

בו" ַחשְּ ֹלא יְּ ִשים ֲאשֶ   ֶאת  וְּ ֲאנ  נו ֶאתה    ַהֶכֶסף ַעל   ר ִיתְּ
א ל  ַהמְּ ֵשי  עֹּ לְּ ֵתת  ל  ם  עֹּ י ד  ֵהם  ה  ֶבֱאֻמנ  ִכי  ה   "םִשיכ 

  .(זט:מל"ב יב)

מצ  "אמון"ה אינו  כל  לרק  מצם  טהמקראי 
באמונה.  בהקשור   ציבור  כספי  המילה את  ניהול 

גם    "אמון" למצוא  של  ניתן  כך   ."צדק"במובן 
מוצאים אנו  ט"  :ליםתהב  למשל  פֹּ ֶצֶדק   ִישְּ בְּ ֵתֵבל 

ֶבֱאמונ תוֹּ  ַעִמים  ִפיַח  "  :ובע קה  משליבו   ,(יג:צו)  "וְּ י 
ה יַ   . (ט:יב) "ד ֶצֶדקִגיֱאמונ 

כך    . ''אמונה'' ניתן למצוא גם במובן של יושר
יהושפט  למשל   ַצו  "  :את השופטים  מצווה המלך  ַויְּ

ה תַ  ר כֹּ ַאת  עֲ ֲעֵליֶהם ֵלאמֹּ ִירְּ ב   ה'שון בְּ ֵלב  ה ובְּ ֶבֱאמונ 
ֵלם יט:טהדב)  "ש  דוד'בעל    .("ב  מסביר    'מצודת 
 . ו את דבר המשפט""כן תעש  :)שם(

זאת, בחשבון  ל  יש  עם  של  שקחת  מורכבותו 
למצב בהכרח  מביאה  ניתן שכמעט  ש  ,האדם  לא 

  . במעשיו משום 'הפרת אמונים'שאין  למצוא אדם  
ִסיד   ִכי"  :ליםכך מכריז דוד המלך בספר תה ַמר ח  ג 

ם  ִכי ָאד  ֵני  ִמבְּ ֱאמוִנים  יב תה)"  ַפּסו  שלמה  ו  ,(ב:' 
ִאיש ֱאמוִנים מִ "  : יבספר משל  קובע  לךהמ אי ִימְּ וְּ " צ 
ניתןשכמעט  כלומר,    .(:וכ) כזל  לא  אדם    ; המצוא 

של   מהיעד  אותו  שמרחיק  משהו  יש  אדם  בכל 
ֱאמוִנים" האבס  "ִאיש  צריך  לוטי.  ובמובנו  ואולי 

עם   שלהשלים  של    "אמון"העובדה  נחלתו  הוא 
בלבד-הא משה  ,ל  לנו  שמדגיש  ה -אֵ "  : כפי  ֱאמונ   ל 
י ש  ַצדִ  ,לוֶ ין ע  אֵ וְּ   :ד(. לב דב') "אור ה יק וְּ

 
 הנשיא  מופץ בסיוע קרן הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 
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