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דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

פתח דבר
דוח זה מציג את תוצאות הביקורת שנעשתה בשלטון המקומי בשנת
 2019ועוסק במגוון נושאים ,הן מערכתיים והן נקודתיים.
הדוח ,כמו דוחות שקדמו לו ,משקף את החזון והיעדים שקבעתי עם כניסתי
לתפקיד ,ובכללם שמירה על שלטון החוק ,הבטחת הזכויות של האזרח,
הבטחת איכות חייו והטמעת נורמות תקינות בממשל ובמינהל הציבורי .בתחום
השלטון המקומי שמתי במהלך כהונתי דגש על הגברת הנשיאה באחריות של
נ בחרים ונושאי משרה; על הבטחת אכיפת הוראות הדין; על חלוקת משאבי
הרשות באופן שוויוני והוגן ולפי הוראות החוק; וכן על הבטחתם ושיפורם של
השירות לתושב ,בטיחותו וביטחונו.
הכנת דוח זה הצריכה מאמץ רב של עובדי משרד מבקר המדינה ,והם
עמלו על הכנתו בקפדנות ,ביסודיות ובמקצועיות ,מתוך הקפדה על
הליכי בקרה ואיכות .תודתי והוקרתי נתונות להם.
הביקורת ברשויות המקומיות שנבדקו עסקה בין היתר בשמירה על טוהר
המידות ובשמירה על הוראות החוק ,בהיבטים שונים הנוגעים לביטחונם
ובטיחותם של אזרחי המדינה ,בביצועם של פרויקטים ,בהתקשרויות עם יועצים
וניהול כוח אדם ובהטלת ארנונה וגבייתה .בדוח הושם דגש על שמירת עקרון
השוויון ,על היעילות והחיסכון ועל כללי מינהל תקין.
טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן :בשנת 1998
חוקקה הכנסת את החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח ,1998-שמטרתו
"לאסור הטרדה מינ ית כדי להגן על כבודו של אדם ,על חירותו ועל פרטיותו,
וכדי לקדם שוויון בין המינים" .ב 27.2.18-ביקשה ממני הוועדה לענייני ביקורת
המדינה של הכנסת להכין חוות דעת על יישום החוק.
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בישראל  257רשויות מקומיות ,המעסיקות כ 140,000-עובדים וכן עובדים רבים
של חברות כוח אד ם ונותני שירותים אחרים .בסביבת עבודה זו מתקיימים בין
עובדים רבים יחסי מדרג ותלות ,ורבים מעובדי הרשויות המקומיות גם באים
במגע תכוף עם הציבור ,בעיקר במסגרת קבלת קהל ומתן שירותים שונים
לתושבים.
הביקורת העלתה כי אף שחלפו יותר מ 20-שנה מחקיקת החוק ,משרד הפנים
לא קבע נהלים ברורים והנחיות לפעילותן של הרשויות המקומיות בנושא,
והתיקון לתקנות משנת  ,2014שהסדיר חלק מפעילותם של גופים אחרים
למניעת הטרדות מיניות ,לא הוחל עליהן .במצב זה כל רשות מקומית פעלה לפי
ראות עיניה ושיקול דעתה .נתגלו ליקויים מהותיים באופן שבו רשויות מקומיות
מיישמות את הוראות החוק ובטיפולן בתלונות .עגומה במיוחד התמונה ברשויות
המקומיות הערביות.
התקשרויות עם משרדים חיצוניים לקבלת שירותים חשבונאיים :הדוח
מלמד כי מספר מזערי של נותני שירותים חשבונאיים מעניקים את שירותיהם
למרבית הרשויות המקומיות .הדבר נובע בחלקו מכך שרשויות מקומיות קבעו
במכרזים בתחום זה תנאי סף מגבילים מדי ,שמנעו למעשה ממציעים נוספים
להתמודד ,אף שמתן שירותים חשבונאיים הוא עבודה מקצועית שגרתית
הנעשית לפי כללים ברורים ואינה דורשת מומחיות מיוחדת וגם לא יחסי אמון
מיוחדים .בדוח הועלו ליקויים כבדי משקל נוספים ,כגון התקשרויות ללא מכרז
לתקופות ממושכות וליקויים הנוגעים למשך ההתקשרויות ,לאופן התשלום
לנותני השירות ,להיעדר הפיקוח הנחוץ עליהם ועוד.
ליקויי בטיחות בגני ילדים :לבטיחות במוסדות החינוך  -ובכלל זה בגני
הילדים  -נודעת חשיבות עליונה ,שכן גם מפגע יחיד עלול לגרום לתוצאה הרת
אסון .לפיכך ,על הרשויות המקומיות וגופים אחרים שבבעלותם מוסדות חינוך
למלא בקפדנות את הוראות החוק ,הנהלים וההנחיות בנושא זה.
הביקורת על פעולות הרשויות המקומיות ומשרד החינוך בכל הנוגע להבטחת
הבטיחות בגני הילדים שחוק חינוך חובה חל עליהם העלתה ליקויים מהותיים
שעניינם אי-מילוי הנחיותיו ונהליו של משרד החינוך בידי הרשויות המקומיות ,וכן
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חוסר פיקוח ואכיפה יעילים של משרד החינוך על קיום כללי הבטיחות בגני
הילדים.
הפעלה ובטיחות של בריכות שחייה ציבוריות :ממצאי הביקורת הצביעו על
ליקויים רבים בטיפול הרשויות המקומיות שנבדקו בבריכות השחייה שבתחומן,
חלקם חמורים עד כדי חשיפת הציבור לסכנות בעת השימוש בבריכות .נוכח
הממצאים נדרש משרד הפנים ,מכוח אחריותו הכוללת לפי חוק הסדרת מקומות
הרחצה ,להנחות את הרשויות המקומיות להקפיד לפעול בהתאם להוראות
הבטיחות ולאכוף הוראות אלה על בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן.
אספקת חשמל במועצות המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן :ניהול משק
החשמל במועצות המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן  -מג'דל שמס ,בוקעאתה,
מסעדה ועין קיניא  -נעשה על ידי המועצות עצמן .ממצאי הביקורת מלמדים על
כשלים מהותיים וליקויים רבים בכל הקשור לאספקת החשמל ולניהול
ולתחזוקה של רשת החשמל באותן מועצות .פעולותיהם של כל הגורמים
האחראיים  -מינהל התכנון במשרד האוצר ,משרד האנרגייה ,רשות החשמל,
משרד הפנים והמועצות המקומיות  -התאפיינו בהיעדר ראייה כוללת ,וגורמים
אלה לא הצליחו להגיע לפתרון מערכתי הולם לבעיית אספקת החשמל
במועצות אלה.
רמת התחזוקה של רשתות החשמל בארבע המועצות המקומיות אינה תואמת
את התקן ,ומצבן הפיזי של חלק מהרשתות ירוד ביותר ומהווה סכנה בטיחותית
עבור הציבור הרחב .אספקת החשמל במועצות הללו אינה מפוקחת כנדרש
ואינה עומדת בתקנים של רשות החשמל .בד בבד ,בחלק מאותן מועצות שיעור
הגבייה של תשלומים עבור צריכת החשמל הוא נמוך.
טיפול הרשויות המקומיות בצוברי גפ"ם ובמחסני גפ"ם :הביקורת העלתה
כי תחומי האחרי ות ,הסמכויות וחלוקת התפקידים בין הגורמים המאסדרים
בתחום הגפ"ם (גז פחמימני מעובה) אינם ברורים דיים והדבר מקשה עליהם את
קיום הפיקוח הנדרש בתחום זה .נמצאו ליקויים בטיפולן של הרשויות המקומיות
והוועדות המקומיות שלהן בעניין הפיקוח והבקרה על צוברי גפ"ם ועל מחסני
גפ"ם הנמצאים בתחומי שיפוטן ובפעילותם של המשרדים המאסדרים בתחום
זה  -משרד האנרגייה ומשרד העבודה.
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אשדוד  -היבטים ביישום פרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" :בשנת
 2011פרסמו משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומשרד האוצר קול קורא
לבחירת רשות מקומית שתשמש "עיר מודל למערכת תחבורה בת קיימא".
עיריית אשדוד נבחרה מבין  17רשויות שנענו לקול קורא .הדוח מציג תמונה
ולפיה הפרויקט במתכונתו הנוכחית אינו יכול לשמש מודל כפי שתכננו משרדי
התחבורה והאוצר .הפרויקט ,שיצא לדרך לפני כשבע שנים ,לא הגיע לסיומו
ואין צפי להשלמתו; תקציבו גדל ,תכולתו שונתה וצומצמה באופן ניכר דווקא
במקומות שבהם היא נדרשה ביותר ,ועוקרו ממנו אלמנטים המאפיינים תחבורה
ירוקה.
עיריית אשדוד חרגה לאורך כל הפרויקט מתנאי ההסכם שעליו חתמה עם
ממשלת ישראל .העירייה נהגה בחוסר שקיפות ,לא שיתפה פעולה באופן מלא
עם משרד התחבורה ,קיבלה החלטות חד-צדדיות בנוגע לתכולת הפרויקט
ובנוגע להקפאת ביצוע מרכיבים מרכזיים בו ,והכול בלי שקיימה הליכים סדורים
לבחינת השינויים שעשתה ותוצאותיהם ובלי שמועצת העירייה דנה בשינויים
אלה .למרות החריגות הרבות בלוחות הזמנים ובתקציב ,המשיכו משרדי
התחבורה והאוצר להעביר לעירייה כספים ,לא בחנו את אופן המשך
ההתקשרות עמה ולא השתמשו בכלים שעמדו לרשותם להבאת הפרויקט
למסלול תקין שיביא לסיומו תוך צמצום החריגות.
החברה

הכלכלית

לפיתוח

עפולה

ומתחם

התחנה

ב ע פ ו ל ה  :בדצמבר  2015העבירה עיריית עפולה לחברה הכלכלית לפיתוח
עפולה בע"מ (החכ"ל)  -חברה עירונית בבעלות העירייה  -את ביצוע פרויקט
המתחם ההיסטורי של תחנת הרכבת הטורקית במרכז עפולה ,שנועד לשקם
את המתחם ,לשמרו ולהופכו למוקד תרבות ובילוי.
ממצאי הביקורת מצביעים על גירעונות כספיים גדולים בחכ"ל שהצטברו לאורך
השנים; ביצוע הפרויקט היה כרוך בעבירות בנייה ובבזבוז כספי ציבור; החכ"ל
ביצעה במתחם עבודות בנייה ,עבודות שימור ועבודות תשתית ללא היתרי
הבנייה והאישורים הנדרשים בדין .במועד סיום הביקורת הופסקו העבודות
במתחם התחנה בלא שהושלמו ,ואין בידי העירייה והחכ"ל מידע מלא על היקף
ההתחייבויות הכספיות בגין הפרויקט .נוסף על כך ציוד יקר שהוזמן ,בשווי
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מיליוני ש"ח ,מאוחסן במקומות שונים באופן העלול לגרום לו נזקים עד כדי אי-
התאמתו לשימושו המתוכנן ולהביא לבזבוז ניכר של כספי ציבור.
מרכז

הירידים

והקונגרסים

בישראל

ב ע " מ הוא תאגיד

בבעלות מלאה של עיריית תל אביב-יפו .בדיקת משרד מבקר המדינה שנעשתה
בעקבות תלונות שקיבל על פעילות התאגיד העלתה ליקויים בתחומים שונים.
בין היתר הועלו ליקויים בהליכים להפעלתו של ביתן  ,2לרבות הליכי התכנון
והתקצוב שלו ,בהתקשרויות ,בתשלומי השכר לעובדים ובתכנון נסיעות עובדים
לחו"ל ,באישורן ובדיווח עליהן.
הביקורת על פעולות המועצה המקומית לקייה העלתה כשל תפקודי
מתמשך .הדבר התבטא הן במישור הכספי הן במישור הניהולי-ארגוני ,בין
השאר בהזנחת פיתוח המרחב הציבורי והתשתיות ביישוב ובמתן שירותים ברמה
נמוכה ביותר לתושב ים .הליקויים הרבים וכבדי המשקל שצוינו בדוח מתכנסים
לכדי תמונה חמורה ומדאיגה של תפקוד המועצה ובעלי התפקידים בה,
המאופיין באוזלת יד ובאי-אכיפת הוראות החוק וזלזול בהן .ממצאי הדוח
מלמדים כי משרד הפנים קיבל מידע רב על תפקודה הלקוי של המועצה ,אך
לא השתמש בסמכויו ת המוקנות לו בחוק ולא התערב בנעשה בה בהחלטיות
ובנחישות.
הטלת ארנונה וגבייתה :מאחר שמס הארנונה הוא אחד המקורות העיקריים
למימון התקציב של הרשות המקומית ,הדרוש לה לביצוע מטלותיה ומיצוי
סמכויותיה ולמתן סל שירותים לתושב ,ולמען הצדק וההגינות ,חשוב שהליך
גבייתו י הא תקין ושוויוני .לשם כך חשוב לוודא שבסיס המס הוא נכון ומקיף את
כל הנכסים שבתחום שיפוט העירייה .בכמה רשויות מקומיות  -עיריית באקה
אל-גרבייה ,עיריית כפר יונה ,המועצה המקומית לקייה והמועצות
המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן  -מג'דל שמס ,בוקעאתה ,מסעדה ועין
קיניא  -הועלו ליקויים בנושא הטלת ארנונה וגבייתה.
תכנון ובנייה :בביקורת על הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא
ועל הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון הועלו ליקויים בטיפול
בבנייה בלתי חוקית ובאכיפת הוראות החוק.
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הרשות המקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה .נאמנות זו
מחייבת אותה להפעיל את סמכותה כדי לדאוג לאינטרס הציבורי
ולשמור על שלטון החוק .חובתן של הרשויות המקומיות היא לפעול
בדרך מהירה ויעילה לתיקון הליקויים שצוינו בדוח זה ,כדי לקדם את
השירות הציבורי בישראל ,ובכך לשפר את איכות החיים והסביבה של
תושבי ישראל.

יוסף חיים שפירא ,שופט (בדימ')
מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור
ירושלים,

סיוון התשע"ט
יוני 2019
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مسوّدة
ُ
يعرض هذا التقرير نتائج المراقبة التي تم إجراؤها في الحكم المحلي خالل
دة مواضيع ،سواء على مستوى المنظومة أو
العام  2019وهو يتمحور حول ع ّ
العيني.
المستوى
ّ
يعكس التقرير ،مثل التقارير التي سبقته ،الرؤيا واألهداف التي وضعتها عند بدء
مزاولتي لمهامي ،وبضمن ذلك الحفاظ على سلطة القانون وضمان حقوق المواطن
وضمان جودة الحياة وتذويت أسس التعامل السليم في الحكم واإلدارة العا ّمة .في
مل منتخبي الجمهور
ددت ،خالل دورتي ،على تعزيز تح ّ
مجال الحكم المحلي ،ش ّ
وشاغلي الوظائف للمسؤولية؛ ضمان تنفيذ تعليمات القانون؛ توزيع موارد السلطة
بصورة عادلة ونزيهة وبموجب تعليمات القانون؛ وكذلك على ضمان وتحسين الخدمات
المقدمة للمواطن ،سالمته وأمنه.
استدعى إعداد هذا التقرير بذل الكثير من الجهد من طرف موظفي مكتب
مراقب الدولة ،وقد عملوا على إعداده بدقّة وبصورة جذرية ومهنية ،من
دم لهم بالغ
منطلق التشديد على إجراءات الرقابة والجودة .وعليه ،فإنني أق ّ
شكري وتقديري.
دة أمور أخرى،
تمحورت الرقابة على السلطات المحلية التي تم فحصها ،من ضمن ع ّ
حول الحفاظ على النزاهة وااللتزام بتعليمات القانون ،في مختلف الجوانب المتعلقة
بسالمة وأمن مواطني الدولة ،تنفيذ المشاريع ،التعاقد مع المستشارين وإدارة القوى
البشرية وفرض ضريبة األرنونا وجبايتها .تم التشديد ضمن التقرير على الحفاظ على
مبدأ المساواة ،على النجاعة والتوفير وعلى قواعد اإلدارة السليمة.

דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

تعامل السلطات المحلية مع التحرش الجنسي ومنعه :في العام  ،1998أقرّ
الكنيست قانون منع التحرش الجنسي –  ،1998والذي يهدف إلى "منع التحرش
الجنسي من أجل حماية كرامة اإلنسان ،حريته وخصوصيته ،ومن أجل النهوض
بالمساواة بين الجنسين" .بتاريخ  ،27.2.18طلبت مني اللجنة البرلمانية لشؤون مراقبة
الدولة إعداد وجهة نظر بشأن تطبيق القانون.
في إسرائيل ،هنالك  257سلطة محلية ،تُش ّغل نحو  140,000موظف ،باإلضافة إلى
الكثير من عاملي شركات القوى العاملة ومقدمي الخدمات اآلخرين .في بيئة العمل
تدرجيّة وارتباط مهني ،كما ينكشف الكثير
هذه ،تنشأ بين الكثير من العاملين عالقات
ُ
من موظفي السلطات المحلية بصورة متواترة على الجمهور الواسع ،باألساس في إطار
استقبال الجمهور وتقديم مختلف الخدمات للسكان.
ن القانون ،فإن وزارة
الرغم من مرور أكثر من  20عاما على س ّ
أظهرت الرقابة أنه على ّ
الداخلية لم تضع قواعد وأنظمة واضحة وتوجيهات بشأن نشاط السلطات المحلية في
يسر عليها تعديل األنظمة من العام  ،2014والذي قام بتنظيم جزء
هذا الموضوع ،ولم
ِ
من نشاطات الجهات األخرى في مجال منع التحرش الجنسي .في هذه الحالة ،قامت
كل سلطة محلية بالعمل وفقا لما تراه مناسبا والعتباراتها الخاصة .تبيّن وجود حاالت
خلل جوهرية في طريقة تطبيق السلطات المحلية لتعليمات القانون ومعالجة الشكاوى.
وقد كانت الصورة في السلطات المحلية العربية أكثر قتامة.
التعاقدات مع مكاتب خارجية لتلقي خدمات المحاسبةُ :يظهر التقرير أن عددا
ضئيال ً من مقدمي خدمات المحاسبة يقومون بتقديم خدماتهم لغالبية السلطات
المحلية .ينبع األمر بصورة جزئية من أن السلطات المحلية وضعت شروط حد أدنى
مقيّدة جدا ضمن المناقصات في هذا المجال ،والتي منعت عمليا ،مقدمي العروض
اآلخرين ،من المنافسة ،رغم أن تقديم خدمات المحاسبة هو عمل مهني روتيني يتم
وفقا لقواعد واضحة وال يستدعي درجة خاصة من االختصاص وال حتى عالقات ثقة من
دية جدا ،مثل التعاقد بدون مناقصة
نوع خاص .عرض التقرير حاالت خلل إضافية ج ّ
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دة التعاقد وطريقة الدفع لمقدمي الخدمات و
لفترات زمنية طويلة وحاالت خلل تتعلق بم ّ
غياب الرقابة الالزمة عليهم وغيرها.
خلل في ضمان السالمة في رياض األطفال :تحظى السالمة في المؤسسات
التربوية – وبضمن ذلك رياض األطفال – بأهمية قصوى ،حيث من شأن أي عائق أو خلل
ولو كان وحيدا ،أن يؤدي إلى نتائج كارثية .بنا ًء على ذلك ،يجب على السلطة المحلية
والجهات األخرى التي تملك المؤسسات التربوية أن تن ّفذ تعليمات القانون واألنظمة
والتوجيهات المتعلقة بهذا المجال بحذافيرها.
أظهرت الرقابة على نشاطات وعمل السلطات المحلية ووزارة التربية ،في كل ما يتعلق
بضمان السالمة في رياض األطفال التي يسري عليها قانون التعليم اإللزامي ،وجود
نواقص أساسية ترتبط بعدم تطبيق توجيهات وأنظمة وزارة التربية من قبل السلطات
المحلية ،وكذلك نقص الرقابة وتطبيق القانون بصورة ناجعة من طرف وزارة التربية بشأن
تطبيق قواعد السالمة في رياض األطفال.
تشغيل وسالمة المسابح (البرك) العمومية :أشارت نتائج الرقابة إلى نواقص
كثيرة في مجال تعامل السلطات المحلية التي تم فحصها مع المسابح (برك السباحة)
الواقعة ضمن مناطق نفوذها ،كان بعضها خطيرا لدرجة تعريض الجمهور للخطر خالل
استخدام هذه المسابح .في ظل هذه النتائج ،طلب من وزارة الداخلية ،بموجب
مسؤوليتها الشاملة وفقا لقانون تنظيم أماكن السباحة ،توجيه السلطات المحلية لتعزيز
العمل بموجب تعليمات السالمة وتطبيق هذه التعليمات على المسابح العمومية
الواقعة ضمن مناطق نفوذها.
تزويد الكهرباء في المجالس المحلية الدرزية في هضبة الجوالن :تتم إدارة
موارد الكهرباء في المجالس المحلية الدرزية في هضبة الجوالن – مجدل شمس،
بقعاتا ،مسعدة وعين قنية – من قبل المجالس نفسها .تشير نتائج الرقابة إلى وجود
حاالت خلل جوهرية والكثير من النواقص في كل ما يتعلق بتزويد الكهرباء وإدارة شبكة
الكهرباء وصيانتها في تلك المجالس .اتّسم عمل كافة الجهات المسؤولة – مديرية
التخطيط في وزارة المالية ،وزارة الطاقة ،سلطة الكهرباء ،وزارة الداخلية والمجالس
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المحلية – بغياب الرؤيا الشمولية ،ولم تنجح هذه الجهات بالتوصل إلى حل على
مستوى المنظومة يكون الئقا بمشكلة تزويد الكهرباء في هذه المجالس.
ال يتالءم مستوى صيانة شبكة الكهرباء في المجالس المحلية األربعة مع المعايير
والمواصفات ،وتعتبر حالة قسم من الشبكات ،الفيزيائية المادية ،متدنية جدا وتشكل
خطرا على سالمة الجمهور الواسع .ال تجري رقابة على تزويد الكهرباء في هذه
المجالس كما يجب وال يتم استيفاء متطلبات معايير سلطة الكهرباء .وفي نفس الوقت،
متدن
فإن مستوى جباية الدفعات مقابل استهالك الكهرباء في بعض هذه المجالس
ٍ
جدا.
مسال ومخازن الغاز المسال:
معالجة السلطات المحلية لخزانات الغاز ال ُ
أظهرت الرقابة أن مجاالت المسؤولية والصالحيات وتوزيع المهام بين الجهات الناظمة
(الواضعة لألنظمة) في مجال الغاز المسال (الغاز النفطي المسال) ليست واضحة
بصورة كافية ،األمر الذي يزيد من صعوبة إجراء الرقابة المطلوبة في هذا المجال .وجدت
الكثير من حاالت الخلل في معالجة السلطات المحلية واللجان المحلية التابعة لها
لموض وع الرقابة والمراقبة على خزانات الغاز المسال وعلى مخازن هذا الغاز الموجودة
ضمن مناطق نفوذها ،وفي مجال عمل الوزارات الناظمة في هذا المجال – وزارة الطاقة
ووزارة العمل.
أشدود– جوانب تطبيق مشروع "مدينة نموذجية للمواصالت المستديمة":
في عام  ،2011نشرت وزارة المواصالت واألمان على الطرق ووزارة المالية ندا ًء الختيار
سلطة محلية تؤدي دور "مدينة نموذجية لمنظومة مواصالت مستديمة" .تم اختيار
بلدية أشدود من بين  17سلطة محلية استجابت للنداء .يعرض التقرير صورة تفيد بأن
المشروع بصيغته الحالية ال يمكن أن يشكّل نموذجا كما خططت له وزارة المواصالت
والمالية .لم يصل المشروع ،الذي انطلق قبل نحو سبع سنوات ،إلى نهايته ،وليس
هنالك موعد متوقع إلتمامه؛ ازدادت ميزانيته ،تم تغيير محتواه وتقليصه بصورة ملحوظة،
وتحديدا في األماكن التي تحتاج إلى هذا المحتوى أكثر من غيرها ،واستبعدت منه
العناصر التي تميّز المواصالت الصديقة للبيئة.
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على مدار المشروع ،قامت بلدية أشدود بتجاوز شروط االتفاقية التي وقعت عليها مع
حكومة إسرائيل .انتهجت البلدية عدم الشفافية ،لم تتعاون بصورة كاملة مع وزارة
المواصالت ،اتخذت قرارات من جانب واحد في ما يتعلق بمضمون ومحتوى المشروع
وفي ما يتعلق بتجميد تنفيذ بعض عناصره المركزية ،وكل ذلك دون عقد أي إجراءات
نظامية لفحص التغييرات التي قامت بها وتأثيرها ،ودون أن يناقش مجلس البلدية هذه
التغييرات .برغم الكثير من التجاوزات للجداول الزمنية والميزانيات ،واصلت وزارة
المواصالت تحويل األموال للبلدية ،ولم تقم بفحص طريقة االستمرار بالتعاقد معها ،ولم
تستخدم األدوات المتاحة لها من أجل إعادة المشروع إلى المسار السليم الذي يؤدي
إلى نهايته مع الحد من التجاوزات.
الشركة االقتصادية لتطوير العفولة ومجمع المحطة في العفولة :في كانون
األول  ،2015حوّلت بلدية العفولة إلى الشركة االقتصادية لتطوير العفولة م.ض – .شركة
بلدية تملكها البلدية – موضوع تنفيذ مشروع مجمع محطة القطار التركية التاريخي
الواقع في وسط العفولة ،والذي يهدف إلى ترميم المجمع ،الحفاظ عليه وتحويله إلى
مركز ثقافي وترفيهي.
تشير نتائج الرقابة إلى عجز مالي كبير في الشركة االقتصادية تراكم على مدار
السنوات؛ كان تنفيذ المشروع منوطا بمخالفات بناء وتبذير األموال العامة؛ أجرت الشركة
االقتصادية في المجمع أعمال بناء ،أعمال حفاظ وأعمال بنى تحتية دون تراخيص بناء
ودون التصاريح الالزمة بموجب القانون .في وقت انتهاء الرقابة ،تم التوقف عن العمل
في مجمع المحطة دون إتمامه ،وال تملك البلدية أو الشركة االقتصادية معلومات كاملة
حول حجم االلتزامات المالية المرتبطة بالمشروع .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تخزين معدات
غالية الثمن تم طلبها ،بقيمة ماليين الشواقل ،في أماكن مختلفة بصورة من شأنها أن
ما
تلحق بها الضرر الذي قد يصل إلى حد جعلها غير مالئمة لالستخدام المخطط ،م ّ
يعني تبذيرا كبيرا لألموال العامة.
مركز المعارض والمؤتمرات في إسرائيل م.ض .هو شركة بملكية كاملة لبلدية
تل أبيب-يافا .أظهر فحص مكتب مراقب الدولة الذي أجري في أعقاب شكاوى تلقاها
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دة أمور
بشأن نشاط الشركة ،وجود عدد من النواقص في مجاالت متعددة .من بين ع ّ
أخرى ،ظهرت حاالت خلل في إجراءات تشغيل العنبر رقم  ،2بما في ذلك إجراءات
التخطيط وتخصيص الميزانيات له ،في مجال التعاقدات ،دفعات رواتب العاملين وتخطيط
سفريات العاملين والموظفين إلى خارج البالد ،المصادقة عليها واإلبالغ عنها.
تجسد
أظهرت الرقابة على عمل مجلس اللقية المحلي وجود خلل أدائي متواصل.
ّ
ذلك على المستوى اإلداري -التنظيمي ،بما شمل إهمال تطوير الحيز العامل والبنى
ن جدا للسكان .تجتمع النواقص
التحتية في البلدة وتقديم الخدمات بمستوى متد ٍّ
الكثيرة وشديدة التأثير التي تمت اإلشارة إليها ضمن التقرير في صورة واحدة خطيرة
ومثيرة للقلق بشأن أداء المجلس وشاغلي المناصب فيه ،والذي يتّسم بانعدام القدرة
وانعدام تطبيق تعليمات القانون ،بل وحتى االستهتار بها .تشير نتائج التقرير إلى أن
وزارة الداخلية تلقت الكثير من المعلومات بشأن عمل المجلس غير السليم ،لكنها لم
خل في ما يدور في المجلس
تستخدم الصالحيات الممنوحة لها بموجب القانون ولم تتد ّ
بصورة صارمة وحاسمة.
فرض ضريبة األرنونا وجبايتها :نظراً لكون ضريبة األرنونا أحد المصادر األساسية
لتمويل ميزانية السلطة المحلية الالزمة لها من أجل تنفيذ مهامها وتطبيق صالحياتها
وتقديم سلة الخدمات للمواطن ،ومن أجل العدالة والنزاهة ،من المهم أن تكون إجراءات
الجباية سليمة ومتساوية .لذلك ،من المهم ضمان أن يكون أساس الضريبة صحيحا
وشامال لجميع العقارات الموجودة ضمن مناطق نفوذ البلدية .في عدد من السلطات
المحلية – بلدية باقة الغربية ،بلدية كفار يونا ،مجلس اللقية المحلي،
والمجالس المحلية الدرزية في هضبة الجوالن – مجدل شمس ،بقعاتا،
مسعدة وعين قنية – تم إيجاد الكثير من الخلل في موضوع فرض وجباية ضريبة
األرنونا.
التخطيط والبناء:من خالل الرقابة على اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في
كريات آتا وعلى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء جنوب الشارون ،تبين وجود
خلل في معالجة البناء غير القانوني وفي تطبيق تعليمات القانون.
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السلطة المحلية هي مؤتمنة الجمهور في كافة نشاطاتها وأعمالها.
يستدعي هذا االئتمان من السلطة المحلية أن تقوم بتفعيل صالحياتها من
أجل االهتمام بالمصلحة العامة والحفاظ على سلطة القانون .من واجب
السلطة المحلية العمل بسرعة ونجاعة من أجل إصالح النواقص التي تمت
اإلشارة إليها ضمن هذا التقرير ،من أجل النهوض بالخدمات العامة في
إسرائيل ،ومن خالل ذلك رفع جودة حياة سكان إسرائيل.

يوسف حاييم شفيرا ,قاض (متقاعد)
مراقب الدولة
ومندوب شكاوى الجمهور

أورشليم القدس ،حزيران 2019
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עיריית באקה אל-גרבייה
אופן פעילותה של העירייה בתחומי הארנונה והסעות תלמידים 491 //
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עיריית כפר יונה
התקשרות לביצוע סקר נכסים לקביעת ארנונה
והתקשרות עם חברת גבייה 553 //

עיריית עפולה
החברה הכלכלית לפיתוח עפולה ומתחם התחנה בעפולה 593 //

עיריית תל אביב-יפו
מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ 647 //

המועצה המקומית לקייה
ניהול כללי וכספי 683 //

פרק שלישי
תכנון ובנייה
עיריית קריית אתא
התנהלות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא 759 //

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון
הטיפול בעבירות בנייה ובשימושים חורגים 813 //

פרק רביעי
דוחות נוספים
עיריית בת ים
תהליך מכרזי כוח אדם ואיוש משרות בממלאי מקום 855 //
היבטים בהתקשרות העירייה עם מנהל פרויקטים 875 //
פעילות עסקית בבית הירוק באוניברסיטת תל אביב 899 //
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الفهرس
المجل ّد األول

الفصل األول
مواضيع تتعلق باألجهزة النظامية
تعامل السلطات المحلية مع التحرش الجنسي ومنعه 5 //

تعاقدات السلطات المحلية مع
المكاتب الخارجية لتلقي خدمات المحاسبة 63 //
نواقص السالمة في رياض األطفال 139 //
تشغيل وسالمة المسابح (البرك) العمومية في السلطات المحلية 185 //

المجالس المحلية الدرزية في هضبة الجوالن
جوانب تتعلق بإدارة القوى العاملة وبفرض األرنونا العامة وجبايتها 249 //
تزويد الكهرباء في المجالس المحلية الدرزية في هضبة الجوالن 323 //
مسال ومخازن الغاز المسال 371 //
معالجة السلطات المحلية لخزانات الغاز ال ُ

المجل ّد الثاني
ُ

الفصل الثاني
مهام عينيّة
أشدود
جوانب تطبيق مشروع "مدينة نموذجية للمواصالت المستديمة" 413 //

بلدية باقة الغربية
طريقة عمل البلدية في مجاالت األرنونا وسفريات التالميذ 491 //
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بلدية كفار يونا
التعاقدات إلجراء استعراض ومسح للعقارات لفرض األرنونا
والتعاقد مع شركة الجباية 553 //

بلدية العفولة
الشركة االقتصادية لتطوير العفولة ومجمع المحطة في العفولة 593 //

بلدية تل أبيب-يافا
مركز المعارض والمؤتمرات في إسرائيل م.ض647 // .

مجلس اللقية المحلي
اإلدارة العامة والمالية 683 //

الفصل الثالث
التخطيط والبناء
بلدية كريات آتا
أداء اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في كريات آتا 759 //

اللجنة المحلية للتخطيط والبناء جنوب الشارون
معالجة مخالفات البناء واالستخدامات المتجاوزة 813 //

الفصل الرابع
تقارير إضافية
بلدية بات يام
إجراءات مناقصات القوى العاملة وشغل الوظائف بواسطة قائمين بأعمال 855 //
الجوانب المتعلقة بتعاقد البلدية مع مديري المشاريع 875 //
النشاط التجاري في البيت األخضر في جامعة تل أبيب 899 //

פרק ראשון

נושאים מערכתיים
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בהטרדות מיניות ובמניעתן
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תקציר
רקע כללי
המודעות להטרדות המיניות ,כתופעה ,עלתה בעשורים האחרונים של המאה
העשרים ובעשורים הראשונים של המאה העשרים ואחת בארץ ובעולם.
הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם ,בחירותו ,בפרטיותו ובכבודו העצמי .היא
פסולה משום שהיא נכפית על ידי אדם אחד בניגוד לרצונו של אדם אחר ,היא
מתייחסת לאדם על פי מינו ,באופן פוגע ,בנסיבות שמחייבות להתייחס אליו
על פי מילוי תפקידו או רמת הישגיו .1הטרדה מינית נצבעת בגוון מיוחד כשהיא
מתרחשת במסגרתם של יחסי העבודה במגזר הציבורי .מעבר לפגיעה הקשה
בפרט ובמרקם יחסי העבודה ,היא כרוכה גם בפגיעה קשה באמון הציבור,
שהרי רשות ציבורית פועלת כנאמן הציבור ,מחויבת בשמירתם של ערכי מוסר
וטוהר מידות ,ועליה לשמש דוגמה לציבור הרחב.2
ב 1998-חוקקה הכנסת את החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח1998-
(להלן  -החוק למניעת הטרדה מינית או החוק) ,ומטרתו "לאסור הטרדה
מינית כדי להגן על כבודו של אדם ,על חירותו ועל פרטיותו ,וכדי לקדם שוויון
בין המינים" .בחוק נקבע כי "לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו".3
על ביצוע החוק הופקד שר המשפטים ,ומתוקף סמכותו ,בהסכמת שר
העבודה והרווחה ובאישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת ,הוא
התקין את התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק) ,התשנ"ח1998-
(להלן  -התקנות למניעת הטרדה מינית או התקנות).
בישראל  257רשויות מקומיות המעסיקות כ 140,000-עובדי ם 4וכן עובדים
רבים של חברות כוח אדם ונותני שירותים אחרים .בסביבת עבודה זאת
מתקיימים בין עובדים רבים יחסי מדרג ותלות ,ורבים מעובדי הרשויות
המקומיות גם באים במגע תכוף עם הציבור ,בעיקר במסגרת קבלת קהל
ובמתן שירותים שונים לתושבים .במציאות זאת ,על הרשות המקומית לוודא
שסביבת העבודה נקייה מהטרדה מינית  -הן בקרב עובדי הרשות המקומית,
הן במגעי העובדים עם הציבור הרחב.
ב 27.2.18-ביקשה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ממבקר
המדינה ,בהתאם לסעיף  21לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח
משולב] ,להכין חוות דעת על יישום החוק למניעת הטרדה מינית.
1

עש"ם  6713/96מדינת ישראל נ' בן אשר פ"ד נב( ,)1998( 681 ,650 )1בסעיף  23לפסק דינו
של השופט זמיר.

2

עש"ם  11976/05חליל נ' נציבות שירות המדינה (פורסם במאגר ממוחשב.)11.4.07 ,

3

על פי סעיף ( 3ב) לחוק" ,התנכלות" היא פגיעה על רקע הטרדה מינית שמקורה בתלונה או
בתביעה על הטרדה מינית.

4

מתוך אתר המרשתת של משרד הפנים:
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_assets/Pages/HumanAssets.aspx

הטרדה מינית
פוגעת בכבוד
האדם ,בחירותו,
בפרטיותו ובכבודו
העצמי .היא פסולה
משום שאדם כופה
אותה על אדם אחר
בניגוד לרצונו
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משרד מבקר המדינה מייחס חשיבות לנושא שמצוי על סדר היום הציבורי
ועשה בעבר כמה ביקורות בנושא הטרדות מיניות ,כמפורט" :הטיפול של
צה"ל בהטרדות מיניות" שפורסם במסגרת דוח שנתי 57א" ;)2006( ,הטיפול
במשמעת בשלטון המקומי" שפורסם במסגרת הדוחות על הביקורת בשלטון
המקומי ( )2009ו"טיפול המוסדות להשכלה גבוהה בהטרדות מיניות" שפורסם
במסגרת דוח שנתי 63ג (.)2013

פעולות הביקורת
בחודשים אפריל-אוקטובר  2018בדק משרד מבקר המדינה היבטים בטיפולן
של הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן ,לרבות את אופן מילוין של
החובות שהטילו עליהן החוק והתקנות .נבדקו אסדרת פעילותן של הרשויות
המקומיות בנושא; מינוים של אחראים למניעת הטרדה מינית ברשויות
המקומיות ,הגדרת תפקידם ומעמדם ברשות; פעולות הרשויות המקומיות
למניעת הטרדות מיניות בתחומיהן; וטיפולן של הרשויות בתלונות על הטרדות
מיניות.
הבדיקה נעשתה ב 20-רשויות מקומיות (להלן  -הרשויות המקומיות שנבדקו):
 15עיריות  -אום אל-פחם ,אור עקיבא ,אלעד ,באר שבע ,חדרה ,חיפה,
טבריה ,טירת הכרמל ,מגדל העמק ,נצרת ,נשר ,נתניה ,רמת גן ,רעננה ,ותל
אביב -יפו; שלוש מועצות מקומיות :באר יעקב ,הר אדר ורכסים; ושתי מועצות
אזוריות  -הגליל העליון וחוף הכרמל .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפנים,
במשרד המשפטים ,במשרד החינוך ,במשטרת ישראל (להלן  -המשטרה),
ברשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי ,במרכז השלטון המקומי
בישראל ,בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות ובמכון התקנים
הישראלי.
ביוני  2018שלח משרד מבקר המדינה לכל  257הרשויות המקומיות בישראל
שאלון לשם בדיקת פעילותן למניעת הטרדות מיניות ולטיפול בהן .עד
אוקטובר ( 2018להלן  -מועד סיום הביקורת) מילאו כל  257הרשויות את
השאלון ,כולו או קצתו.
היות שההטרדות המיניות הן תופעה הנמצאת על סדר היום הציבורי ונוגעת
לחלק גדול באוכלוסייה ,משרד מבקר המדינה מצא לנכון להוסיף על כלי
הביקורת הרגילים גם תהליך של שיתוף הציבור (להלן  -שיתוף הציבור).
במסגרת שיתוף הציבור התקיימו מפגשים קבוצתיים עם מומחים בנושא ועם
אחראים למניעת הטרדות מיניות ברשויות המקומיות ,כדי לקבל מידע מכלי
ראשון ולהרחיב ולהעמיק את זוויות הראייה.
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הליקויים העיקריים
אסדרת הטיפול בהטרדות מיניות ברשויות המקומיות
תיקון לתקנות משנת  2014שהוסיף הוראות החלות על מוסדות להשכלה
עיונית או מקצועית ועל כוחות הביטחון ,הסדיר חלק מפעילותם למניעת
הטרדות מיניות ולטיפול בהן ,למשל חובת דיווח על פעולותיהם למניעת
הטרדות מיניות ,על מספר התלונות שקיבלו ועל אופן טיפולם בהן .התיקון
לתקנות לא הוחל על הרשויות המקומיות.
הגם שחלפו  20שנה מאז נחקק החוק למניעת הטרדה מינית ,משרד הפנים,
האחראי לבקרה על ניהול כוח האדם ולהבטחת קיום המינהל התקין ברשויות
המקומיות ,לא קבע להן הנחיות ונהלים למניעת הטרדה מינית ולא פיקח על
יישום החוק בהן .למשל ,לא נקבעו הנחיות למינוי אחראי למניעת הטרדה
מינית ולהכשרתו ,פעולות שיש לנקוט לשם העלאת המודעות לאיסור על
הטרדה מינית ,אופן בירורן של התלונות והצעדים שיש לנקוט אם התקיימה
הטרדה מינית.
למשרד הפנים אין מידע על פעולותיהן של הרשויות המקומיות למניעת
הטרדה מינית; על מספר התלונות שקיבלו; על טיפולן בתלונות ותוצאות
הטיפול; ועל מסקנותיהן ,לקחיהן והפעולות שהן נקטו בעקבות התלונות.
במצב הקיים אין מאגר נתונים בנושא שאפשר ללמוד ממנו על הליקויים
הקיימים ברשויות המקומיות ,להפיק לקחים ולהנחות את הרשויות בהתאם.

מינוי אחראים למניעת הטרדה מינית
ברשות המקומית
 40רשויות מקומיות לא מינו אחראי למניעת הטרדה מינית ,בניגוד לחובה
הקבועה בתקנות.
משרד הפנים לא הגדיר את תפקידו של האחראי למניעת הטרדה מינית
ברשות המקומית ,את תחומי אחריותו ואת תנאי הסף למינויו .לפיכך ,מי שמונו
לאחראים לא ידעו את מלוא תחומי אחריותם ,ורשויות מקומיות מינו אחראים
בדרג נמוך העלול להקשות עליהם למלא את תפקידם .חלק מהרשויות לא
דאגו לתת לאחראי את המעמד הראוי ,לא שיתפו עימו פעולה ולא יצרו עבורו
סביבת עבודה תומכת שתאפשר לו לפעול באופן עצמאי וללא מורא.
לאחראים אין גורם מקצועי שיוכלו להיוועץ בו כשמוגשת תלונה או בכל נושא
אחר הקשור בתפקידם.
מבין הרשויות שנבדקו ,בעיריות אור עקיבא ,אלעד ונשר ובמועצה המקומית
רכסים האחראי לא עבר הכשרה ולא השתלמות תקופתית כלשהי בנושא.

משרד הפנים לא
קבע לרשויות
המקומיות הנחיות
ונהלים למניעת
הטרדה מינית ולא
פיקח עליהן כדי
לוודא שהן מיישמות
את החוק למניעת
הטרדה מינית
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פעולות הרשויות המקומיות למניעת הטרדה מינית
 59רשויות מקומיות לא מילאו את חובתן החוקית בכך שלא קבעו תקנון
למניעת הטרדה מינית.
עיריות אור עקיבא ,חדרה ורמת גן ,המועצות המקומיות באר יעקב והר אדר
והמועצות האזוריות הגליל העליון וחוף הכרמל לא עדכנו את תקנוניהן
בהתאם לתיקון לחוק משנת  ,2014ולא יידעו את עובדיהן על הרחבת
המעשים הנכללים בגדר הטרדה מינית אסורה.
 86רשויות מקומיות לא קיימו פעילויות הדרכה במניעת הטרדה מינית; למשל
עיריות אום אל-פחם ,אור עקיבא ,אלעד ונצרת והמועצה המקומית רכסים.
יצוין לחיוב כי עיריית באר שבע פעלה בנחישות למניעת הטרדות מיניות
בקרב עובדיה :בין השאר חייבה אותם להשתתף בהדרכות שקיימה להעלאת
המודעות לנושא ,פעלה לאימוץ "קוד וולונטרי" למניעת הטרדה מינית שפרסם
מכון התקנים הישראלי ,ולהנגשת התקנון לעובדיה ,לרבות תרגומו לשפות
אחרות והצגתו בפומבי ב 420-מקומות.
למרות הערתו של משרד מבקר המדינה משנת  ,52009משטרת ישראל לא
קבעה נהלים להעברת מידע ממנה לרשויות המקומיות על חקירות נגד
עובדיהן באשמת הטרדה מינית ,ונהלים לעיון בחומרים .לפיכך לא היו רשויות
מקומיות מודעות לחקירה משטרתית נגד עובדיהן בנושא זה ולא יכלו לשקול
נקיטת צעדים משמעתיים נגדם .לדוגמה ,עירייה בדרום הארץ גילתה בדרך
המקרה כי נגד עובד שלה ,המועסק כאב בית בבית ספר בעיר ,מתנהלת
חקירה משטרתית בגין הטרדה מינית של קטינה.
עובדי חינוך חייבים לקבל את אישור משרד החינוך על שאין לו התנגדות
להעסקתם .המשרד לא קבע נהלים להעברת מידע אליו מהרשויות המקומיות
על תלונות בדבר הטרדות מיניות של עובדי חינוך כלפי בגירים ,נהלים
הנחוצים לו כדי שיוכל לשקול את הפעלת סמכויותיו ולמנוע הישנות מקרים
של הטרדה מינית.

טיפולן של הרשויות המקומיות בתלונות
על הטרדה מינית
רשויות מקומיות שנבדקו טיפלו באופן לקוי בתלונות על הטרדה מינית :לא
נמצא כי רשות מקומית א' שקלה נקיטת צעדי משמעת נגד מנהל שהודה
בהטרדה מינית במסגרת הליך פלילי ,והעבירה את המתלוננת לתפקיד אחר,
בניגוד לרצונה; רשות מקומית ב' לא עירבה את האחראית בטיפול בתלונה על

5

משרד מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי ( 2008מרץ  ,)2009הטיפול
במשמעת בשלטון המקומי ,עמ' .199
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הטרדה מינית ושיבצה את הנילון בעבודה בקרבת קטינים בעת שהתנהל נגדו
הליך פלילי באשמת עבירות מין; רשות מקומית ג' לא ביררה תלונה נגד עובד
ולא שקלה נקיטת אמצעי משמעת נגדו לאחר שנסגר תיקו במשטרה מחמת
חוסר ראיות ,והחזירה אותו לעבוד בקרבת קטינים .בשנים שלאחר מכן הוגשו
נגד אותו עובד עוד שלוש תלונות; רשות מקומית ד' העסיקה בקרבת קטינים
עובד שהודה בפני האחראית בביצוע מעשה מגונה בפומבי ,ולא פעלה ליישום
החלטותיה כך שהעובד יטופל מקצועית .כעבור שנים אחדות התקבלה תלונה
נוספת על מעשה מגונה בפומבי של העובד במהלך עבודתו.

טיפול הרשויות המקומיות הערביות
בהטרדות מיניות ובמניעתן
רשויות מקומיות ערביות לא יישמו את הוראות הדין בכל הנוגע לנקיטת
פעולות להעלאת מודעותם של עובדיהן לאיסור ההטרדה המינית; לקביעת
תקנון למניעת הטרדה מינית; ולמינוי אחראים למניעת הטרדה מינית .ברשויות
אלה מספר התלונות על הטרדות מיניות קטן מאוד.

ההמלצות העיקריות
על משרד הפנים ,האחראי לבקרה על ניהול כוח האדם ולהבטחת קיום
המינהל התקין ברשויות המקומיות ,לפעול בהקדם לאסדרת הטיפול
בהטרדות מיניות ברשויות המקומיות .בין היתר עליו לאסוף נתונים על
פעולותיהן של הרשויות לצורך פיקוח ובקרה על מינוי אחראים ,על מספר
התלונות שהתקבלו אצלן ועל פעולות מניעה שנקטו.
על משרד הפנים לגבש לרשויות המקומיות קווים מנחים לטיפולן בהטרדות
מיניות ובמניעתן ,על מנת שטיפולן יהיה מקצועי; להגדיר את תפקיד האחראי,
את תחומי אחריותו ואת תנאי הסף למינוי; ולבחון דרכים שיאפשרו לרשות
מקומית לדעת על קיומם של הליכים משמעתיים בגין הטרדה מינית נגד
מועמד למשרה בה ,על מנת שתוכל להביא בחשבון מידע זה בבחינת
התאמתו למשרה.
על משרד הפנים לתת את הדעת על התנהלותן של הרשויות המקומיות
הערביות במניעת הטרדות מיניות ובטיפול בהן ,ולגבש בהקדם תוכנית פעולה
למאבק בהטרדה המינית ,שתתאים למאפייניה של החברה הערבית.
על המשטרה לפעול בהקדם ,בתיאום עם משרד הפנים ,לקביעת נהלים
להעברת מידע לרשויות ,לרבות מידע על חקירות של עובדי רשות מקומית
בגין הטרדה מינית בעת מילוי תפקידם ,כדי לאפשר להן לבחון אם יש מקום
לנקיטת אמצעים במישור המשמעתי והמינהלי.

רשויות מקומיות
שנבדקו טיפלו
באופן לקוי בתלונות
על הטרדה מינית
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על משרד המשפטים ,הממונה על התקנת תקנות מכוח החוק ,בתיאום עם
משרד הפנים ,לבחון את הצורך בהרחבתן של הוראות התיקון לתקנות משנת
 2014כך שאחראים ברשויות המקומיות יחויבו לעבור הכשרה בסמוך למינוים
לתפקיד; ו רשויות מקומיות יחויבו לערוך הדרכות לעובדיהן ולדווח מדי שנה
על פעולות שנקטו למניעת הטרדות מיניות ,על מספר התלונות שקיבלו ועל
אופן הטיפול בהן.
על הרשויות המקומיות שלא מינו אחראי למניעת הטרדות מיניות למנות
אחראי לאלתר ,כדי שתהיה לנפגעים כתובת לפנייה .עליהן ליידע את
עובדיהן על עצם מינויו של האחראי ,על זהותו ועל פרטי ההתקשרות עימו.
על הרשויות להקנות לאחראי את המשאבים הנחוצים לפעילותו; לאפשר לו
לפעול באופן עצמאי ופטור מלחצים; ולהבהיר לעובדים כי הוא הגורם
המקצועי לטיפול בנושא.
על הרשויות המקומיות שלא מילאו את חובתן החוקית ולא קבעו תקנון
למניעת הטרדה מינית ,לעשות זאת בהקדם.
על הרשויות המקומיות לערוך פעולות הדרכה לכלל העובדים ולאפשר להם
להשתתף בפעילויות אלה ,שכן מחובתן להעלות בקרב עובדיהן את המודעות
לנושא חשוב זה ,לקדם את השיח בו ,וליצור סביבת עבודה נקייה מהטרדות.

סיכום
הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם ,בחירותו ,בפרטיותו ובזכותו לשוויון,
והטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה משפיעה לרעה על סביבת העבודה
כולה .בשנת  1998חוקקה הכנסת את החוק למניעת הטרדה מינית ושר
המשפטים התקין תקנות בנושא.
בישראל  257רשויות מקומיות ,המעסיקות כ 140,000-עובדים ,מהם רבים
הבאים במגע תכוף עם הציבור .במציאות זאת ,חובה על כל רשות מקומית
לוודא שסביבת העבודה בה נקייה מהטרדה מינית  -הן בקרב עובדי הרשות
המקומית הן בינם ובין הציבור.
ממצאי הביקורת העלו כי אף שחלפו יותר מ 20-שנה מחקיקת החוק ,היבטים
מהותיים הנוגעים ליישום הוראות החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית
בשלטון המקומי ,לרבות אופן הטיפול בתלונות ,לא הוסדרו :משרד הפנים לא
קבע נהלים ברורים והנחיות לפעילותן של הרשויות המקומיות בנושא ,והתיקון
לתקנות משנת  , 2014שהוסיף הוראות המסדירות חלק מפעילותם של גופים
אחרים למניעת הטרדות מיניות ,לא הוחל עליהן .במצב האמור כל רשות
מקומית פעלה לפי ראות עיניה ושיקול דעתה .נתגלו ליקויים מהותיים באופן
יישומן של רשויות מקומיות את הוראות החוק ובטיפולן בתלונות .עגומה
במיוחד התמונה ברשויות המקומיות הערביות.

במועד סיום
הביקורת ,יותר מ20-
שנה לאחר שנחקק
החוק ,נמצא כי לא
הוסדרו היבטים
מהותיים הנוגעים
ליישום הוראות
החוק והתקנות
למניעת הטרדה
מינית בשלטון
המקומי
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על כל הרשויות המקומיות לפעול לתיקון הליקויים שעלו בדוח זה ,על מנת
להגביר את המודעות לחשיבות הנושא ולהשפיע על האווירה הארגונית ,לשם
קידומה של סביבת עבודה חופשית מהטרדה מינית .על משרד הפנים לקבוע
הנחיות מפורטות שיסדירו את סוגיות מניעתן של ההטרדות המיניות ברשויות
המקומיות והטיפול בהן ,כגון הגדרת תפקידו של האחראי ודרך טיפולן של
הרשויות המקומיות בתלונות .כמו כן עליו לפעול להקמת מאגר נתונים
שאפשר ללמוד ממנו על הליקויים הקיימים ברשויות המקומיות.
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מבוא
המודעות להטרדות מיניות ,כתופעה ,עלתה בעשורים האחרונים בארץ ובעולם.
בית המשפט העליון קבע כי "הטרדה מינית היא תמיד ,בכל ציבור ובכל מקום,
פסולה .היא פסולה משום שהיא נכפית על ידי אדם אחד בניגוד לרצונו של אדם
אחר ,בתחום המין ,שהוא לפי מהותו תחום שמור ,יותר מכל תחום אחר ,לרצון
הדדי .היא פסולה גם משום שהיא מערבת מין בשאינו מינו :היא מתייחסת
לאדם על פי מ ינו ,באופן פוגע ,מקום שצריך להתייחס אליו על פי מילוי תפקידו
או רמת הישגיו במקום העבודה או במוסד הלימודים".6
הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם ,בחירותו ,בפרטיותו ובכבודו העצמי .היא
משפילה ומבזה את אנושיותו של הנפגע (להלן  -המתלונן או הנפגע) ,7שוללת
את האוטונומיה שלו ואת שליטתו על גופו ,פולשת לפרטיותו ,מפלה אותו לרעה
לעומת אחרים 8ובכך שוללת את זכותו לשוויון .הטרדות מיניות עלולות להשפיע
גם על בריאותם של הנפגעים ,על חוסנם הנפשי ,על יכולתם ללמוד ולהתפרנס,
לתת אמון בזולת ,ליצור קשרים בין-אישיים ,ועל תפקודם במסגרת המשפחתית
והחברתית .הנזקים שמסבה ההטרדה המינית לנפגעיה והשפעותיה עליהם אינם
נחשפים תמיד מיד עם התרחשותה; לפעמים אין מתגלה היקף פגיעתה ,בגוף
ובנפש ,אלא כעבור חודשים ואף שנים.
להטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה השלכות נוספות משום שהיא עלולה
לגרום סבל מתמשך לנפגע ,שעל כורחו נאלץ לשוב למקום שהפגיעה
התרחשה בו ,שכן זה מקום עבודתו .פעמים רבות יש בין המטריד והנפגע פער
במעמד הארגוני ,במיוחד כשההטרדה המינית מכוונת כלפי עובדים בדרג נמוך.
הטרדה מינית עלולה לפגוע גם בתפקוד המקצועי של הנפגע ,במוטיבציה שלו,
במחויבותו למקום העבודה ובסיכויי קידומו ,ואף לסכנו באובדן מקום עבודתו.
להטרדה מינית המתרחשת במקום העבודה השפעה ישירה גם על מי שהיו
עדים לה או מודעים להתרחשותה ,והיא משפיעה לרעה על סביבת העבודה
כולה.
הטרדה מינית נצבעת בגוון מיוחד כשהיא מתרחשת במסגרת יחסי העבודה
במגזר ה ציבורי .מעבר לפגיעה הקשה בפרט ובמרקם יחסי העבודה ,היא פוגעת
פגיעה עמוקה גם באמון הציבור בשירות הציבורי ,שהרי רשות ציבורית פועלת
כנאמן הציבור ,היא מחויבת בשמירת ערכי התנהגות בסיסיים ,ונדרשת ממנה
הקפדה יתרה על ערכי מוסר יסודיים בין בני אדם ועל טוהר המידות ,ועליה
לשמש דוגמה ומופת לציבור הרחב.9

6

עש"ם  6713/96מדינת ישראל נ' בן אשר פ"ד נב( ,)1998( 681 ,650 )1בסעיף  23לפסק דינו
של השופט זמיר.

7

לאורך הדוח ההתייחסות לנילונים ולנפגעים היא בלשון זכר ,אם כי בין המתלוננים והנפגעים
ישנם גברים ונשים כאחד .לפי "דו"ח שנתי  :2018מציאות מטרידה  20 -שנה לחוק למניעת
הטרדה מינית" ,של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 89% ,מהנפגעים היו
נשים או ילדות ו  11%-היו גברים או ילדים.

8

מתוך :דברי ההסבר להצעת החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ז ,1997-ה"ח  ,2641י .484

9

עש"ם  11976/05חליל נ' נציבות שירות המדינה (פורסם במאגר ממוחשב.)11.4.07 ,

טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן | 13

ב"סקר ביטחון אישי" 10של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן  -הלמ"ס)
משנת  2017נמצא כי כ 2.2%-מן הנסקרים והנסקרות חוו הטרדה מינית בשנה
שקדמה לסקר 32% ,מהם דיווחו כי ההטרדה אירעה במקום עבודתם .על בסיס
נתוני הסקר אמד הלמ"ס כי כ 121,500-אנשים חוו הטרדה מינית ב ,2016 -כ-
 36,400מהם במקום העבודה.
בישראל  257רשויות מקומיות המעסיקות כ 140,000-עובדים משלהן ועובדים
רבים של חברות כוח אדם ונותני שירותים אחרים .כבכל סביבת עבודה ,גם כאן
מתקיימים פעמים רבות יחסי מדרג ותלות בין עובדים שונים ,ורבים מעובדי
הרשויות המקומיות גם מקיימים קשר ישיר ותכוף עם הציבור ,בין השאר בקבלת
קהל ובמתן שירותים שונים לתושבים .במציאות זאת חובה על הרשות המקומית
להבטיח סביבת עבודה נקייה מהטרדה מינית  -הן בקרב עובדי הרשות
המקומית הן בינם ובין הציבור.
ב 27.2.18-ביקשה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ממבקר המדינה,
בהתאם לסעיף  21לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב] ,להכין
חוות דעת על יישום החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח( 1998-להלן  -החוק
למניעת הטרדה מינית או החוק).
משרד מבקר המדינה מייחס חש יבות לנושא שמצוי על סדר היום הציבורי ועשה
בעבר כמה ביקורות בנושא הטרדות מיניות ,כמפורט" :הטיפול של צה"ל
בהטרדות מיניות" שפורסם במסגרת דוח שנתי 57א" ;)2006( ,הטיפול במשמעת
בשלטון המקומי" שפורסם במסגרת הדוחות על הביקורת בשלטון המקומי
( )2009ו"טיפול המוסדות להשכלה גבוהה בהטרדות מיניות" שפורסם במסגרת
דוח שנתי 63ג (.)2013

פעולות הביקורת
בחודשים אפריל-אוקטובר  2018בדק משרד מבקר המדינה היבטים בטיפולן של
הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן ,לרבות את אופן מילוין של
החובות שהטילו עליהן החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה
מינית (חובות מעסיק) ,התשנ"ח( 1998-להלן  -התקנות למניעת הטרדה מינית
או התקנות) .נבדקו אסדרת פעילותן של הרשויות המקומיות בנושא; מינוים של
אחראים למניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות ,הגדרת תפקידם ומעמדם;
פעולות הרשויות המקומיות למניעת הטרדות מיניות בתחומיהן; וטיפולן של
הרשויות בתלונות על הטרדות מיניות.
הבדיקה נעשתה ב 20-רשויות מקומיות (להלן  -הרשויות המקומיות שנבדקו):
 15עיריות  -אום אל-פחם ,אור עקיבא ,אלעד ,באר שבע ,חדרה ,חיפה ,טבריה,
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סקר שעשתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,לבקשת המשרד לביטחון הפנים .אוכלוסיית
המדגם מנתה כ  7,000-בני אדם מעל גיל  .20כ 68%-מהנסקרים השיבו על שאלות הסקר  -כ-
 4,700איש.
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טירת הכרמל ,מגדל העמק ,נצרת ,נשר ,נתניה ,רמת גן ,רעננה ,ותל אביב-יפו;
שלוש מועצות מקומיות :באר יעקב ,הר אדר ורכסים; ושתי מועצות אזוריות -
הגליל העליון וחוף הכרמל .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפנים ,במשרד
המשפטים ,במשרד החינוך ,במשטרת ישראל (להלן  -המשטרה) ,ברשות
לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי ,במרכז השלטון המקומי בישראל,
בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות ובמכון התקנים הישראלי.
ביוני  2018שלח משרד מבקר המדינה לכל  257הרשויות המקומיות בישראל
שאלון לשם בדיקת פעילותן למניעת הטרדות מיניות ולטיפול בהן .עד אוקטובר
( 2018להלן  -מועד סיום הביקורת) מילאו כל  257הרשויות את השאלון ,כולו או
קצתו.
היות שההטרדות המיניות הן תופעה הנמצאת על סדר היום הציבורי ונוגעת
לחלק גדול באוכלוסייה ,משרד מבקר המדינה מצא לנכון להוסיף על כלי
הביקורת הרגילים גם תהליך של שיתוף הציבור (להלן  -שיתוף הציבור).
במסגרת שיתוף הציבור התקיימו מפגשים קבוצתיים עם מומחים בנושא ועם
אחראים למניעת הטרדות מיניות ברשויות המקומיות ,כדי לקבל מידע מכלי
ראשון ולהרחיב ולהעמיק את זוויות הראייה על טיפולן של הרשויות המקומיות
בהטרדות מיניות ועל פעילותן למניעתן.
הממצאים שהועלו בדוח זה מתבססים על הביקורת ברשויות המקומיות
שנבדקו ,על המידע שנאסף מתשובות הרשויות המקומיות שהשיבו על השאלון,
ועל מסקנות שעלו משיתוף הציבור.

רקע נורמטיבי
מטרת החוק למניעת הטרדה מינית היא "לאסור הטרדה מינית כדי להגן על
כבודו של אדם ,על חירותו ועל פרטיותו ,וכדי לקדם שוויון בין המינים" .החוק
קובע כי "לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו" .11עוד נקבע בחוק כי
שר המשפטים ממונה על ביצועו ו"הוא רשאי ,באישור הוועדה לקידום מעמד
האישה של הכנסת ,להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו" .מכוח סמכותו
הקבועה בחוק ,בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור הוועדה לקידום מעמד
האישה של הכנסת ,התקין השר את התקנות למניעת הטרדה מינית.
החוק קובע כי הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה )1( :סחיטה באיומים,
כמשמעותה בסעיף  428לחוק העונשי ן , 12כאשר המעשה שהאדם נדרש
לעשותו הוא בעל אופי מיני; ( )2מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים  348ו349-
לחוק העונשין; ( ) 3הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה
למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות; ( )4התייחסויות חוזרות המופנות

11

על פי סעיף ( 3ב) לחוק" ,התנכלות" היא פגיעה על רקע הטרדה מינית שמקורה בתלונה או
בתביעה על ה טרדה מינית .דוח זה לא עוסק בטיפול הרשויות המקומיות בהתנכלויות.

12

חוק העונשין ,התשל"ז.1977-
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לאדם ,המתמקדות במיניותו ,כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין
בהתייחסויות האמורות; ( )5התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס
למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית; (5א) פרסום תצלום ,סרט או הקלטה
של אדם ,המתמקד במיניותו ,בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם
או לבזותו ,ולא ניתנה הסכמתו לפרסום .עוד נקבע כי אם ההצעות או
ההתייחסויות כאמור בפסקאות ( )3או ( )4הופנו בנסיבות מסוימות לעובד
במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות ,יש לראות אותן כהטרדה מינית גם אם
הנפגע לא הראה למטריד שאינו מעוניין בהן.
החוק והתקנות מפרטים את הנדרש ממעסיק כדי ליצור סביבת עבודה חופשית
מהטרדה מינית .בין השאר הוא נדרש לטפל ביעילות בכל מקרה של הטרדה
מינית שהגיע לידיעתו ,ולעשות כל שביכולתו למניעת הישנותם של המעשים
ולתיקון הפגיעה במתלונן עקב ההטרדה .כן עליו למנות אחראי לנושא בארגון,
שבין תפקידיו קבלת תלונות על הטרדות מיניות ובירורן (ראו להלן בפרק
"האחראי למניעת הטרדה מינית ברשות המקומית") .החוק קובע כי מעסיק
שלא מילא את חובותיו לפי התקנות ,עשוי להיות אחראי לעוולה אזרחית שעשה
עובדו במסגרת יחסי העבודה.
תיקון לתקנות משנת ( 2014להלן  -התיקון לתקנות) 13מוסיף הוראות החלות על
מוסדות להשכלה עיונית או מקצועית ועל כוחות הביטחון ,כהגדרתם בתקנות,
ומסדיר חלק מפעילותן למניעת הטרדות מיניות ולטיפול בהן .בין היתר נקבע כי
אחראים בגופים האמורים יחויבו בהכשרה לתפקיד סמוך למינוים; הגופים
יבטיחו את קיומן של הדרכות למניעת הטרדה מינית לפחות אחת לשנה; ובכל
שנה יגישו לרשות לקידום מעמד האישה ולוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון
מגדרי בכנסת (להלן  -הוועדה לקידום מעמד האישה) ,דוח על פעולותיהם
למניעת הטרדות מיניות ,על מספר התלונות שקיבלו ועל אופן טיפולם בהן
(להלן  -חובת הדיווח) .הוראות התיקון לתקנות אינן חלות על הרשויות
המקומיות.

13

תיקון סעיף  9לתקנות למניעת הטרדה מינית מ.17.7.14-
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אסדרת הטיפול בהטרדות המיניות
ברשויות המקומיות
אסדרה (רגולציה) היא תהליך שרשות שלטונית ביצועית מחייבת או מונעת
באמצעותו פעילות של גורמים שונים באמצעות תקנות ,הוראות או צווים
מינהליים .14בפקודת העיריות [נוסח חדש] ובפקודת המועצות המקומיות [נוסח
חדש] ,ניתנה לשר הפנים סמכות להתערב בפעולות של הרשויות המקומיות
הנוגעות לתחומים שונים ,כגון קיום מינהל תקין ועל ניהול כוח האדם .לפיכך
משרד הפנים אחראי לאסדרת השלטון המקומי באותם תחומים  -פיקוח על
הרשויות המקומיות ,הכוונת פעולותיהן ובקרה על תפקודן.15
קביעת הנחיות מפורטות לפעילותן של הרשויות המקומיות למניעת הטרדות
מיניות ,לטיפול בהן ולבקרה על יישומן נדרשת על מנת להבטיח שהרשויות
יתנהלו בנושא רגיש זה באופן תקין ,הוגן ,סדור ומקצועי ,בהתאם להוראות
החוק והתקנות .כך למשל נדרשות הנחיות למינוי אחראי ולהכשרתו ,לפעולות
שיש לנקוט לשם העלאת המודעות לאיסור ההטרדה המינית ,לאופן בירורן של
תלונות על הטרדה מינית והצעדים שיש לנקוט אם התברר כי התרחשו .על
בסיס הנחיות אלה תוכל כל רשות ורשות לקבוע נהלים פנימיים בהתאם
למאפייניה הייחודיים .הגופים האחראים לכך הם משרד המשפטים  -הגורם
שהחוק הפקיד על מילוי הוראותיו והתקנות שהותקנו לפיו ,ומשרד הפנים -
לבקרה על ניהול כוח האדם ולהבטחת קיום המינהל התקין ברשויות המקומיות.
הבדיקה העלתה כי אף שחלפו  20שנה מאז נחקק החוק למניעת הטרדה
מינית ,משרד הפנים לא קבע לרשויות המקומיות הנחיות ונהלים למניעת
הטרדה מינית ולא פיקח על יישום החוק בהן .הביקורת מצאה ליקויים
רבים בהתנהלותן של הרשויות המקומיות ,חלקם חמורים ,המלמדים כי
על משרד הפנים ליזום ולקבוע נהלים ברורים לפעילותן ולפקח על מילוי
הוראות החוק על ידיהן.
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת קיימה בינואר 2018
ישיבה שנושאה "טיפול ברשויות המקומיות בהטרדות מיניות" .בסיכומה (להלן -
סיכום ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה) צוין כי הוועדה סבורה שיש כשל
גדול בדרך הטיפול של הרשויות המקומיות בהטרדות המיניות והדבר מחייב
פיקוח ורגולציה על טיפולן בנושא .באותו סיכום קראה הוועדה למשרד הפנים
למלא את תפקידו כרגולטור ולפעול מתוקף אחריותו זו להתמודדות עם
התופעה .לא נמצא כי משרד הפנים התייחס לקריאת הוועדה.
14

ראו אורי ארבל גנץ ,רגולציה  -הרשות המפקחת ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ( ,)2003עמ'
.14

15

מבקר המדינה ,דוח שנתי 63ג ( ,)2013בפרק "היבטים בתפקוד משרד הפנים כמאסדר של
השלטון המקומי" ,עמ' .1211
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בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019מסר משרד הפנים כי "מבחינה
חוק תית ,משרד המשפטים הינו הגורם האחראי על יישום החוק" ,אך לאור
חשיבות הנושא יפעל לפרסום חוזר מנכ"ל שיסדיר את אופן מינוים של אחראים
למניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות (להלן  -חוזר המנכ"ל).
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי הגם ששר המשפטים הוא
השר האחראי ליישום החוק ,עליו לפעול מתוקף אחריותו לאסדרת מניעתן
של הטרדות מיניות בתחומי השלטון המקומי ,ולקבוע נהלים לטיפול
הרשויות המקומיות בתלונות על הטרדה מינית .פרק הזמן הארוך שעבר
מאז חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית  -כעשרים שנה  -ופניית הוועדה
למעמד האישה מחדדים את הצורך במעורבותו של משרד הפנים בנושא.

קבלת מידע ,פיקוח ובקרה
לצורך מילוי תפקידו כמאסדר ,על משרד הפנים לקבל מהרשויות המקומיות
מידע על פעילותן למניעת הטרדה מינית .על פי תמונת המצב שיקבל יוכל
לספק להן כללים והנחיות ליישום החוק .סוגיה זו נדונה גם בישיבת הוועדה
לקידום מעמד האישה מינואר  ,2018שבסיכומה קראה למשרד הפנים לפעול
לקבלת דיווחים מהרשויות על תלונות על הטרדה מינית ולעקוב אחר טיפולן
בהן.
נמצא כי הרשות לקידום מעמד האישה כבר פנתה בעבר לרשויות מקומיות,
אספה פרטים על מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית ושלחה להן תזכורות
בנושא . 16מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה מסרה באוגוסט  2018לנציגי
משרד מבקר המדינה כי בהיעדר סמכויות חוקיות בנושא ,בשנים האחרונות
הרשות אינה עוקבת אחר מינוי אחראים לנושא ואחר יישום הוראות חוק אחרות
בנושא ברשויות המקומיות ובארגונים אחרים.
ב"הנחיות לעניין הגשת מצבת כ"א לשנת  - 2012פורמט חדש" שפרסם אגף כוח
אדם ושכר ברשויות המקומיות 17במשרד הפנים ,צוין כי "כל הרשויות המקומיות
נדרשות להגיש דו"ח מצבת שנתי (לא מבוקר) בתחילת כל שנת תקציב" (להלן
 דוח מצבת) .הדוח כולל נתונים על כוח האדם המועסק ברשות המקומיתומטרתו לסייע לה ולמשרד הפנים בתכנון ובניהול ההון האנושי בה.
בביקורת נמצא כי משרד הפנים אינו דורש מהרשויות המקומיות לדווח במסגרת
דוח המצבת על מינוי אחראי ברשות לנושא ההטרדה המינית; אין בידיו מידע על
פעולות המניעה שנקטו רשויות מקומיות בנושא ההטרדה המינית; על מספר
התלונות שקיבלו; טיפולן בתלונות ותוצאות הבירור; ועל הפעולות שנקטו
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למשל ,בדצמבר  2008פנתה מנהלת הרשות לראש המועצה המקומית אבו -סנאן בנושא.

17

כיום אגף בכיר תכנון ופיתוח הון אנושי ברשויות המקומיות.
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בעקבות התלונות .בנסיבות אלה אין מאגר נתונים בנושא שאפשר ללמוד ממנו
על הליקויים הטעונים תיקון ולהפיק לקחים.
בשיתוף הציבור הביעו אחראים למניעת הטרדות מיניות ברשויות המקומיות את
דעתם כי אילו נדרשה הרשות המקומית לדווח על פעולותיה ,הייתה דואגת
לקיים את חובותיה על פי חוק ומתייחסת לנושא בכובד הראש הראוי לו.
אחראית ברשות מקומית בצפון מסרה לצוות הביקורת כי בשנים שהרשות
נדרשה בהן לדווח לרשות לקידום מעמד האישה ,נערכו פעולות הסברה
לעובדים ,אך בשנים האחרונות ,מאחר שלא נדרש דיווח לגורם חיצוני ,עיסוקם
של האחראים בנושא נדחק הצידה מפני משימות שוטפות אחרות.
מן הראוי שמשרד הפנים יקבע הנחיות לקבלת מידע דרוש מהרשויות
המקומיות בכל הנוגע לפעולותיהן למניעת הטרדות מיניות ולטיפול בהן,
על מנת שתהיה בידיו תמונה מלאה שתאפשר לו הפקת לקחים וקביעת
הנחיות מחייבות.
משרד הפנים מסר בתשובתו כי הנחה את גורמי המקצוע במשרדו לרכז בדוח
מצבת כוח אדם נתונים על אחראים למניעת הטרדה מינית והכשרתם.
לדעת משרד מבקר המדינה אין די במידע על מינוי אחראים והכשרתם,
ועל משרד הפנים לפעול לקבלת דיווח גם על פעולות המניעה שרשויות
נקטו ועל תלונות שהתקבלו אצלן.
בדיון של הוועדה לקידום מעמד האישה במאי  2014נדון התיקון לתקנות,
שהטיל חובת דיווח על מוסדות להשכלה עיונית או מקצועית ,כמפורט בתיקון.
בסיכום הדיון ציינה הוועדה כי היא רואה את התיקון לתקנות כ"תחילת הדרך",
והיא פנתה לשרת המשפטים בבקשה לבחון תיקונים נוספים לגבי מעסיקים
גדולים אחרים ,כגון בתי חולים ,בתי ספר ועוד.
בביקורת עלה כי למרות ארבע השנים ויותר שחלפו מן הדיון בכנסת עד למועד
סיום הביקורת ,משרד המשפטים לא קידם תיקון חקיקה להחלתה של חובת
הדיווח גם על מעסיקים אחרים ,ובכללם רשויות מקומיות.
משרד המשפטים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הבחינה שערך,
בעקבות פנייתה של יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה" ,לא עסקה בחובת
הדיווח ,שכן אינה רלוונטית למרבית המעסיקים במשק שאינם כפופים למאסדר
מסוים שאליו ניתן לדווח" .עוד מסר המשרד בתשובתו כי בשנת  2018הוא בחן
נקודתית את החלתה של חובת הדיווח הקבועה בתקנות על מערכת החינוך.

אין בידי משרד הפנים
מידע על פעולות
המניעה שנקטו
רשויות מקומיות
בנושא ההטרדה
המינית :מספר
התלונות שקיבלו,
אופן טיפולן ,ממצאי
בירור התלונות
והפעולות שנקטו
בעקבותיו
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על משרד המ שפטים ,הממונה על התקנת תקנות מכוח החוק ,בתיאום עם
משרד הפנים ,מאסדר השלטון המקומי ,לבחון את הצורך בהרחבת
הוראותיו של התיקון לתקנות ,כך שיחייב גם רשויות מקומיות בדיווח שנתי
על פעילותן למניעת הטרדות מיניות ,על מספר התלונות שקיבלו ועל אופן
טיפולן בהן .פעולות אלה יאפשרו פיקוח ובקרה על תחום חשוב זה
ברשויות המקומיות.

הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית
במקומות עבודה
כדי להתוות למעסיקים דרך סדורה ליצירתה של סביבת עבודה בטוחה
מהטרדה מינית ,מכון התקנים הישראלי פרסם בפברואר  2016קוד וולונטרי
למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה (להלן  -הקוד הוולונטרי) ,שגובש
בשיתוף איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית .בקוד הוולונטרי
מפורטים אמצעים שיישומם יגדיל את הסיכוי שתימנע הטרדה מינית במקום
העבודה ,על סמך ההנחה שהדרך היעילה ביותר למניעת ההטרדה היא
להשפיע על האווירה הארגונית לאכוף כללי התנהגות נאותים .18הקוד הוולונטרי
מתייחס לנושאים מעבר לאלה המפורטים בחוק ובתקנות ויש בו כדי לסייע
למעסיקים ביישומן של הוראות הדין .במועד סיום הביקורת ,אוקטובר ,2018
טרם היה הקוד הוולונטרי לתקן ישראלי רשמי.
במועד סיום הביקורת פעלו בהתאם להוראות הקוד הוולונטרי שתי רשויות
מקומיות  -עיריות באר שבע ורעננה .19מנכ"לית עיריית באר שבע מסרה לצוות
הביקורת כי הקוד נתן לעירייה את הכלים ליישום החוק .האחראית למניעת
הטרדות מיניות בעירייה מסרה כי "כתוצאה מתהליך האימוץ עובדים בעירייה
יותר מבינים את החוק ומ ודעים לחשיבות של להילחם בתופעה .הקוד תרם
לתחושה שיש מעסיק נוכח במהלך העבודה ,שחשובה לו התרבות הארגונית
והכבוד והוא לא יבליג על התנהגויות שאינן מקובלות .בנוסף ,הוא גרם לעובדים
להרגיש ששומרים עליהם".
משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את עיריות באר שבע ורעננה ,על
שפעלו בהתאם לקוד הוולונטרי ובכך הביאו לידי ביטוי את מחויבותן
והירתמותן להובלת תהליך ארגוני שיאפשר סביבת עבודה מכבדת
ושוויונית.

18

קוד וולונטרי למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה ,דברי ראש אגף איכות והסמכה ,עו"ד אינג'
אלי כהן-קגן ,מכון התקנים הישראלי.
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עיריית רעננה אימצה את הקוד הוולונטרי באמצע ינואר  2017ועיריית באר שבע נמצאת בשלבים
מתקדמים של אימוץ הקוד.

 | 20דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

משרד הפנים מסר בתשובתו כי ילמד את הנושא מול עיריות באר שבע ורעננה.


על משרד הפנים לגבש קווים מנחים לטיפולן של הרשויות המקומיות
בהטרדות מיניות ובמניעתן ,שיסייעו להן לקיים את הוראות הדין וליצור
תרבות ארגונית מכבדת ונקייה מהטרדה מינית .קווים אלה יאחידו את
הטיפול בכל הרשויות וימנעו מצב שכל רשות קובעת בו לעצמה דרך
טיפול שונה ,לעיתים שלא בהתאם להוראות הדין .הקוד הוולונטרי עשוי
לשמש דוגמה למפרט שכזה.
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האחראי למניעת הטרדה מינית ברשות
המקומית
בתקנות נקבע כי מעסיק ימנה אדם מטעמו לאחראי ,וימנה יותר מאחראי אחד
אם יש צורך בכך ,כדי לאפשר גישה נוחה לאחראי ,בהתחשב במספר מקומות
העבודה ובפיזורם הגיאוגרפי (להלן  -האחראי למניעת הטרדה מינית או
האחראי) .לפי התקנות ,תפקידיו של האחראי הם לקבל תלונות; לברר את
התלונות ולהמליץ למעסיק על הטיפול הראוי במקרה של הטרדה מינית; ולתת
ייעוץ ,מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו .ככלל ,תפקיד זה מתווסף לתפקיד
קיים ברשות המקומית .תפקידו של האחראי חשוב וחיוני ליישום החוק ,בין
השאר משום שהוא הכתובת לנפגעים המבקשים הכוונה ואוזן קשבת ,ונוכח
אחריותו לברר את התלונות על הטרדות מיניות המוגשות לו.

מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית
אי-מינוי אחראי
מניתוח תשובותיהן של  254רשויות מקומיות על שאלת מינויו של אחראי
למניעת הטרדה מינית עלה כי  40מהן לא מינו אחראי.
להלן רשימת הרשויות המקומיות שלא מינו אחראי :אבו סנאן ,איכסאל,
אל-קסום ,באר יעקב ,בוסתאן אל-מרג' ,בועינה-נג'ידאת ,ביר אל-מכסור,
בסמת טבעון ,ביענה ,בקעת הירדן ,ג'וליס ,ג'יסר א-זרקא ,דבוריה ,דיר
חנא ,זמר ,זרזיר ,חורה ,טבריה ,טובא-זנגרייה ,טייבה ,טירה ,יאנוח-ג'ת,
יפיע ,כסיפה ,כעבייה-טבאש-חג'אג'רה ,כפר קאסם ,כרמיאל ,מג'ד אל-
כרום ,מגדל ,מסעדה ,מר'אר ,נהרייה ,עילוט ,עמנואל ,עספייא ,קלנסווה,
קריית שמונה ,ריינה ,שעב ,תל שבע.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה ל 40-הרשויות המקומיות האמורות
על כי לא מינו אחראי למניעת הטרדה מינית .בהיעדר אחראי ,עולה חשש
ממשי שלנפגעים לא תהיה כתובת לפנות אליה והטרדות מיניות לא
יטופלו .על הרשויות המקומיות האמורות למנות אחראי לאלתר ולקיים את
הוראות התקנות בעניין זה.
הרשויות המקומיות איכסאל ,באר יעקב ,בקעת הירדן ,ג'יסר א-זרקא ,טבריה,
כרמיאל ,מסעדה ,עספייא ,ותל שבע מסרו בתשובותיהן מינואר-פברואר 2019
כי בעקבות הביקורת מינו אחראי למניעת הטרדה מינית ברשות.

מניתוח תשובותיהן
של  254רשויות
מקומיות על השאלה
אם מינו אחראי
למניעת הטרדה מינית
עלה כי  40מהן לא
מינו אחראי
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הרשויות המקומיות טירה ודבוריה מסרו בתשובותיהן למשרד מבקר המדינה
מפברואר  2019כי בכוונתן למנות אחראי למניעת הטרדה מינית ברשות.
שלוש רשויות לא ענו על השאלה בדבר מינוי אחראי :בוקעאת'א ,מעלה
עירון וסאג'ור .משרד מבקר המדינה מעיר לרשויות המקומיות שלא השיבו
על השאלה בדבר מינוי אחראי .הימנעותן ממענה מעלה חשש שהן לא
קיימו את חובתן החוקית.
על הרשויות המקומיות האמורות למנות אחראי לאלתר ולקיים את הוראות
התקנות בעניין זה ,ככל שהן טרם עשו כן.
הודעה על מינוי אחראי ויידוע העובדים :כאמור בתקנות נקבעה החובה
למנות אחראי .סדר י מינהל תקין מחייבים כי המינוי ייעשה באופן רשמי ובכתב,
אך הדבר מתבקש גם נוכח חשיבותו ומורכבותו של תפקיד האחראי ,שלעיתים
אף עשוי להידרש להעיד בערכאות משפטיות.
נמצא כי בארבע מהרשויות המקומיות שנבדקו  -עיריות חדרה ,טירת הכרמל
ונצרת והמועצה המקומית רכסים  -לא נמצא כתב מינוי רשמי לאחראי .אחראים
ברשויות מקומיות אחרות מסרו לצוות הביקורת כי היעדר מינוי רשמי עלול
לפגוע בפעילותם :אחראית ברשות מקומית בצפון מסרה כי אם תידרש לטפל
בתלונה ,היא חוששת שיטענו נגדה על פעולה ללא סמכות; במסגרת שיתוף
הציבור ציינו אחראים כי מאחר שלא קיבלו מסמך רשמי ,לא ברור להם אם מונו
בפועל ולכן גם לא החלו במילוי התפקיד.
על הרשויות המקומיות שמינו אחראי אך לא באופן רשמי ובכתב ,ובהן
עיריות חדרה ,טירת הכרמל ונצרת והמועצה המקומית רכסים ,לעשות
זאת בהקדם.
עיריית חדרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי תמנה
את האחראית למניעת הטרדה מינית מינוי רשמי בכתב.
המועצה המקומית רכסים מסרה בתשובתה מפברואר  2019כי בעקבות
הביקורת מינתה מינוי רשמי אחראית למניעת הטרדה מינית.
עוד נקבע בתקנות כי על המעסיק להביא לידיעתו של כל עובד את שם
האחראי ואת הפרטים הדרושים לשם פנייה אליו .פרסום שמו של האחראי
ודרכי ההתקשרות עימו חיוני למילוי תפקידו  -להיות כתובת ברורה לעובדים,
להגשת תלונה ולקבלת ייעוץ והכוונה.
מהביקורת ומתשובותיהן של הרשויות המקומיות על השאלון עלה כי  17מהן לא
הביאו לידיעת עובדיהן את זהותו של האחראי שמינו .כך למשל מבין הרשויות
שנבדקו עיריית אלעד והמועצה המקומית רכסים .אחראית ברשות מקומית
ממרכז הארץ מסרה לצוות הביקורת כי היא סבורה שעובדים ומנהלים ברשות
אינם יודעים כי היא המשמשת בתפקיד האחראית.
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מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית בלי ליידע על כך את העובדים מנוגד
לתקנות ויקשה על העובדים להיעזר בו בעת הצורך .במצב האמור עולה
החשש כי המינוי נעשה כדי לצאת ידי חובה ,לא מרצון אמיתי לטפל
בהטרדות מיניות ברשות ולנסות לעקור את התופעה מן השורש .על
הרשויות המקומיות לפרסם לידיעת עובדיהן את זהות האחראי ואת פרטי
ההתקשרות עימו ולהעביר בכך לכלל העובדים מסר על חשיבות הנושא.
עיריית אלעד מסרה בתשובתה מפברואר  2019כי בעקבות הביקורת שלחה
לכל העובדים דוא"ל ובו יידעה אותם על זהות האחראי.

האחראי למניעת הטרדה מינית  -הגדרת
תפקידו ומעמדו
בתקנות נקבע כי מעסיק ימנה לאחראי אדם המתאים ככל האפשר למילוי
תפקידיו של אחראי ,מבחינת כישוריו ,ניסיונו ומעמדו המקצועיים ,מבחינת יחסי
האנוש שלו ובקיאותו בהוראות הדין .הגדרת תפקיד ברשות המקומית כוללת
קביעת תחומי סמכות ואחריות ברורים ואת הדרישות המקצועיות והתנאים שעל
בעל התפקיד לעמוד בהם (להלן  -תנאי הסף) .20הגדרת התפקיד חיונית למילוי
תפקידו של האחראי ולמניעת ניגוד עניינים בינו ובין בעלי תפקיד אחרים .תנאי
הסף נועדו לסייע בבחירת האדם בעל הכישורים המתאימים לתפקיד ,על מנת
שיבוצע במקצועיות וביעילות ,והם משפיעים על מעמדו בתוך הארגון.
משרד הפנים פרסם בשנת  1992קובץ ניתוח עיסוקים ותיאור תפקידים בשלטון
המקומי .21בקובץ מתוארים ,בין השאר ,תחומי אחריות של בעלי תפקידים ,כפיפותם
הארגונית ותנאי הסף למינוים .בפברואר  ,2014באמצעות חוזר מנכ"ל , 22פרסם
משרד הפנים עדכון שהחליף את קובץ ניתוח העיסוקים והוא אמור לסייע לכל
רשות מקומית בהקמת מבנה ארגוני ובהגדרת תפקידים שיהלמו את מאפייניה
הייחודיים.
בתיאור של נציבות שירות המדינה את תפקיד הממונה על שוויון מגדרי ויועץ/ת
המנכ"ל לקידום נשים (להלן  -הממונה על שוויון מגדרי) נקבע כי הממונה על
שוויון מגדרי במשרדי הממשלה ויחידות הסמך מופקד גם על מניעת הטרדה
מינית .באחריותו לקבל פניות עובדים על הטרדות מיניות; להעניק הסבר על
זכויות הנפגעים; וללוות את הנפגעים בתהליך הטיפול בתלונה .בין תנאי הסף
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לעניין תחומי אחריות של בעלי תפקידים ,ראו מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון
המקומי לשנת ( 2016נובמבר " ,)2016עיריית בית שאן" ,עמ'  ;797דוחות על הביקורת
בשלטון המקומי לשנת ( 2017נובמבר " ,)2017המועצה המקומית ריינה" ,עמ' .633
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משרד הפנים ,המינהל לשלטון מקומי ,היחידה לכוח אדם ברשויות המקומיות" ,קובץ ניתוח
עיסוקים ותיאורי תפקידים בשלטון המקומי" ,תשנ"ג.1992-
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חוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/2014מ.3.2.14-
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שנקבעו בהגדרת התפקיד :השכלה אקדמית ,מתח דרגות נדרש ולפחות שלוש
שנים בשירות המדינה.
הביקורת העלתה כי בניגוד לקיים בשירות המדינה ,משרד הפנים לא
הגדיר את תפקידו ואת תחומי אחריותו של האחראי למניעת הטרדה מינית
ברשות המקומית ,וממילא לא קבע את תנאי הסף לתפקיד.
הועלה בביקורת כי אחראים ברשויות מקומיות לא ידעו את כל תחומי אחריותם.
למשל 65 ,מהרשויות המקומיות שהשיבו על השאלון ציינו כי תפקיד האחראי
אינו כולל בירור תלונות על עובד כוח אדם המועסק בפועל ברשות המקומית; ו-
 46השיבו שתפקיד האחראי אינו כולל בירור תלונה של תושב על הטרדה כלפיו
מצד עובד רשות מקומית במהלך מילוי תפקידו.
מאחר שלא נקבעו תנאי סף לתפקיד ,עולה חשש כי רשויות מקומיות מינו
אחראים בדרג נמוך העלול להקשות עליהם למלא את תפקידם .מניתוח
תשובותיהם של  190אחראים ברשויות המקומיות שהשיבו על שאלה בנוגע
לדרג תפקידם עלה כי  105מהם היו בדרג לא-ניהולי ,בדרג ניהולי זוטר או בדרג
ביניים ,23ו 75-בדרג בכיר.24
בביקורת עלה כי חלק מהרשויות המקומיות שמינו אחראי לא דאגו לתת לו את
המעמד הראוי ,לא שיתפו עימו פעולה ולא יצרו עבורו סביבת עבודה תומכת
שתאפשר לו לפעול באופן עצמאי וללא מורא .אחראית ברשות מקומית במרכז
הארץ מסרה לצוות הביקורת כי אחראים נמצאים במצב בעייתי כשהם נדרשים
לתת המלצה לגבי השאלה אם התקיימה הטרדה מינית אם לאו ,עד כדי סיכון
תפקידם .אחראים ב 39-רשויות מקומיות שהשיבו על השאלון ציינו כי לא זכו
בשיתוף פעולה ולא הוקצו משאבים לטובת מילוי תפקידם או הוקצו "במידה
מוגבלת ביותר" . 25במסגרת שיתוף הציבור נודע על רשויות שלא סיפקו גיבוי
לאחראים ,לא אפשרו להם לבצע את תפקידם ,לא העניקו להם סיוע משפטי
ולא הקצו להם תקציב לביצוע תפקידם .למשל:


"היה מקרה ברשות שלא העבירו ישירות אלי כי המחלקה רצתה לטפל
בזה בעצמה".



"לעיתים גורמים ברשות פועלים בתחום של האחראית מבלי להגיד לה
אפילו וזה בעייתי".
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בשאלון הוגדר כי ניהול זוטר או ניהול ביניים הוא עד תפקיד מנהל מחלקה.
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בשאלון הוגדר כי דרג בכיר הוא מתפקיד ראש אגף ומעלה ,לרבות מנכ"ל ותפקידים המאוישים
באמצעות חוזה בכירים .עשר רשויות הגדירו את דרג האחראי כ"אחר".
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אחראים ב 63-רשויות ציינו כי הם זוכים לשיתוף פעולה ולהקצאת משאבים "במידה סבירה";
ואחראים ב 76-רשויות השיבו כי זכו לכך "במידה רבה" או "במידה רבה ביותר".

חלק מהרשויות
המקומיות שמינו
אחראי לא דאגו לתת
לו את המעמד הראוי,
לא שיתפו פעולה
עימו ולא יצרו עבורו
סביבת עבודה תומכת
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אין די בקיום החובה החוקית למנות אחראי למניעת הטרדה מינית
ברשויות המקומיות כדי להבטיח סביבת עבודה מכבדת ונקייה מהטרדות.
כדי שהאחראי יוכל למלא את תפקידו בצורה המיטבית על הרשויות
המקומיות לדאוג לכך שהאדם שהן ממנות לתפקיד יהיה בעל מעמד
ברשות ובעל כישורים מתאימים ,להקנות לו את המשאבים הנדרשים
לביצוע תפקידי ו על פי דין ,לאפשר לו לפעול באופן עצמאי וחף מלחצים,
ולהבהיר לעובדים כי הוא פועל בגיבוין המלא.
נוכח חשיבות תפקידו של האחראי למניעת הטרדה מינית ומורכבותו ,על
משרד הפנים להגדיר את התפקיד ולקבוע את תחומי אחריותו ואת תנאי
הסף למילויו.
משרד הפנים מסר בתשובתו כי יפעל להגדרת תפקידם ומעמדם של האחראים
למניעת הטרדה מינית במסגרת קובץ ניתוח העיסוקים.

מינוי ממלא מקום לאחראי לצורך מניעת
ניגוד עניינים
בתקנות נקבע כי אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית
לנושא התלונה או למעורבים בה .עוד נקבע בתקנות כי אם נבצר מאחראי
למלא את תפקידו מסי בה כלשהי ואין אחראי שיכול למלא את מקומו ,ימנה לו
המעסיק ממלא מקום.
במסגרת תפקידו ,האחראי עשוי להידרש לטפל בתלונות על עובדים הממונים
עליו ,לרבות בכירים ברשות ,ועל עובדים שהוא מכיר היכרות אישית קרובה.
מצבים אלה עלולים להציבו בניגוד עניינים ,מצב שהסתברותו גבוהה במיוחד
ברשויות מקומיות קטנות ,שעובדיהן מכירים זה את זה .במקרים האמורים
יתקשה האחראי לברר את התלונה באופן מקצועי .לדוגמה ,חברת מועצה
ברשות מקומית בדרום הארץ שטענה כי הוטרדה מינית בידי ראש העירייה
מסרה לצוות הביקורת כי לא הגישה תלונה לאחראית ברשות אלא העדיפה
לפנות למשטרה ,מאחר שסברה שהאחראית ,הכפופה ישירות לראש העיר ,לא
תוכל לטפל בתלונה .לכן חשוב שרשויות מקומיות ימנו ממלא מקום לאחראי או
אחראי נוסף ,שיוכל לברר תלונה כאשר האחראי מצוי במצב של חשש לניגוד
עניינים.
בביקורת נמצא כי עיריות באר שבע ורמת גן קבעו לאחראי ממלא מקום ,שאינו
עובד העירייה ,על מנת שיטפל במקרים שיש בהם חשש לניגוד עניינים ,לרבות
תלונות נגד בכירים ברשויות אלה.
במסגרת השאלון השיבו  167רשויות מקומיות כי מינו אחראי אחד ,בהן הרשויות
שנבדקו  -עיריות אור עקיבא ,חדרה ,מגדל העמק ונצרת והמועצה המקומית
רכסים;  31רשויות מקומיות מינו יותר מאחראי אחד .במסגרת שיתוף הציבור
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עלה כי עובדים ברשות מקומית מתקשים בפנייה לאחראי המקיים קשרי עבודה
שוטפים עם הנילון ,ובהיעדר גורם אחר ברשות שהיה אפשר לפנות אליו ,היו
עובדים שבחרו לפנות למשטרה.
על הרשויות המקומיות למנות ממלא מקום לאחראי בהתאם להוראות
התקנות ,במקרים שאין ביכולתו של האחראי לקיים הליך בירור מכל
סיבה שהיא ,ובכלל זה כאשר יש חשש לטיפול בתלונה במצב של ניגוד
עניינים .באופן זה ימנע מצב בו ,במקרים האמורים ,נפגעים יהססו להגיש
תלונות לאחראי.
עיריות אור עקיבא וחדרה מסרו בתשובותיהן למשרד מבקר המדינה מפברואר
 2019כי בעקבות הביקורת יפעלו למינוי ממלא מקום לאחראי.

בירור תלונות נגד בכירים
בשנים האחרונות הוגשו תלונות בגין הטרדה מינית נגד בכירים ברשויות
מקומיות ,לרבות ראשי רשויות .לא נמצא כי משרד הפנים פרסם הנחיות לטיפול
בתלונות על הטרדות מיניות נגד בכירים ברשויות המקומיות והנחיות למידת
מעורבותם של האחראים בטיפול בתלונות כאלה .משיתוף הציבור עלה כי חלק
מהאחראים אינם מוכנים לטפל בתלונות נגד בכירים ברשויות שהם עובדים בהן.
גם בסיכום ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ציינה יו"ר הוועדה כי אחראים
שתפקידם ברשות אינו בכיר מתקשים כאשר התלונה היא נגד מישהו שהוא יותר
בכיר מהם [מהאחראים] ויש בידיו לקבוע את המשך העבודה שלהם.
בביקורת נמצא כי ברשויות מקומיות שנבדקו ,אחראים אכן ביררו תלונות נגד
גורמים בכירים ברשות .למשל ,האחראית לשעבר ברשות מקומית באזור
ירושלים ביררה בשנים  2015 - 2014שלוש תלונות נגד מנהל משאבי אנוש של
הרשות; בשנת  2016ביררה האחראית הנוכחית ברשות המקומית תלונה נוספת
נגד אותו מנהל.
על משרד הפנים לקבוע בנוהל את אופן טיפולן של הרשויות המקומיות
בתלונות נגד גורמים בכירים בהן ,כדי להבטיח שרשויות ינהגו בנושא זה
באופן אחיד ,ללא משוא פנים וללא מורא.
משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי במסגרת חוזר המנכ"ל
שבכוונתו להוציא ,תינתן התייחסות למקרים של ניגוד עניינים כאמור.

לא נמצא כי משרד
הפנים פרסם הנחיות
לטיפול בתלונות על
הטרדות מיניות נגד
בכירים ברשויות
המקומיות והנחיות
הקובעות את מידת
מעורבותם של
אחראים בטיפול
בתלונות כאלה
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הכשרת האחראים וליווי מקצועי
הכשרת האחראים :כדי שאחראי ימלא את תפקידו במקצועיות וברגישות ,עליו
להכיר את הוראות החוק הרלוונטיות ,להתעדכן בהן ובפסיקה ,להכיר את
האפשרויות השונות העומדות בפני מתלוננים ואת יתרונותיה וחסרונותיה של כל
אפשרות .בתקנות נקבע כי אחראי במוסדות להשכלה עיונית או מקצועית
ובכוחות הביטחון יעבור בסמוך למינויו הכשרה 26בהיקף שלא יפחת מ 18-שעות,
ותעסוק בין השאר במהות התפקיד ,בהכרת החוק למניעת הטרדה מינית,
בדרכי מניעה ובאופן הטיפול בתלונות .בתיאור תפקידו של הממונה על שוויון
מגדרי בשירות המדינה ,האחראי בין השאר על קבלת תלונות על הטרדות
מיניות ,נקבע כי בשנתו הראשונה בתפקיד עליו לעבור קורס הכשרה בהצלחה.
החוק והתקנות לא קבעו חובת הכשרה לאחראים למניעת הטרדות מיניות
ברשויות המקומיות .לפיכך ,בנושא זה פעלה כל רשות מקומית כראות עיניה.
בניתוח התשובות על השאלון עולה כי אחד בלבד מכל שלושה אחראים
למניעת הטרדה מינית עברו הכשרה לצורך מילוי התפקיד .27עוד עולה מהן כי
ב 45-רשויות מקומיות שהאחראי בהן לא עבר הכשרה ,האחראי אף לא
השתתף בשום השתלמות שהיה בה כדי לתת לו ידע וכלים ,ולו חלקיים,
הנחוצים למילוי התפקיד .לדוגמה ,האחראים בעיריות אור עקיבא ,אלעד ונשר
ובמועצה המקומית רכסים לא עברו הכשרה ולא השתתפו באף השתלמות
מקצועית הקשורה במילוי התפקיד.
בתשובות על השאלון ובשיתוף הציבור ציינו אחראים את חשיבות ההכשרה ,ובין
השאר נאמרו הדברים האלה" :רק לאחר ההכשרה שקיבלתי הבנתי עד כמה
נדרש המידע בדבר משמעות התפקיד עם קבלתו .מדובר בתפקיד שמילויו
מושתת על היבטים משפטיים רבים ,יחד עם דרישה ליכולת אנושית של הכלה,
אמפטיה והקשבה ...זאת בנוסף לכך שמילוי התפקיד חושף את האחראי
שמבצע בפועל את בירור התלונה לתביעות משפטיות".
משרד מבקר המדינה מעיר לרשויות המקומיות שלא הכשירו את האחראי
שמינו ,ובהן הרשויות המקומיות שנבדקו  -עיריות אור עקיבא ,אלעד,
ונשר ,והמועצה המקומית רכסים .הכשרתם המקצועית של האחראים
והשתתפותם בהשתלמויות תקופתיות לצורך שמירה על רמתם
המקצועית ,חיוניות למילוי תפקידם זה ,במיוחד משום שהוא תפקיד ייחודי
ומורכב שאינו נוגע בהכרח לתחום התמחותם.
עיריות אור עקיבא ונשר מסרו בתשובתן מפברואר  2019כי בכוונתן לפעול
להכשרת האחראי למניעת הטרדה מינית בעירייה.

26

בדוח זה "הכשרה"  -לרבות השתלמות מקצועית שנועדה להכשיר את האחראים למילוי
תפקידם.

27

מתוך  211רשויות מקומיות שהשיבו על השאלה 67 ,רשויות השיבו כי האחראי שמינו לא עבר כל
הכשרה.
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בביקורת נמצא כי משרד המשפטים בחן את החלתה של חובת ההכשרה של
אחראים למניעת הטרדה מינית כך שתחול על מעסיקים מגודל מסוים ,אך
הבחינה הופסקה בתחילת שנת  2017עקב סדרי עדיפויות של המשרד והצורך
לבצע תיקון חקיקה ביחס לתקנון לדוגמה שבתוספת לתקנות.
על משרד המשפטים ,בתיאום עם משרד הפנים ,לשוב ולבחון את הצורך
בהרחבת הוראותיו של התיקון לתקנות ,כך שאחראים ברשויות מקומיות
יחויבו לעבור הכשרה סמוך למינוים לתפקיד.
משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הנחה את גורמי המקצוע
במשרד לשלב בתוכנית העבודה השנתית הכשרה שיטתית ,מקצועית וקבועה
לאחראים למניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות.
ליווי מקצועי :במהלך עבודתו של האחראי עולות סוגיות שונות המצריכות
הכוונה וייעוץ מקצועי מיוחד ,למשל לגבי אופן הטיפול בתלונות המגיעות אליו.
ההכשרה מקנה לאחראים כלים וידע בנושא ,אך אין בכוחה להכין אותם
להתמודדות עם כל הסוגיות שיעלו במסגרת בירור התלונות.
בתשובות על השאלון ובשיתוף הציבור העלו אחראים צורך מובהק בגורם
מקצועי חיצוני שיוכלו להתייעץ עימו כאשר מוגשת תלונה או בכל שאלה אחרת
הקשורה לתפקידם זה ואין להם למי לפנות .בין השאר ציינו כמה מהם את
הדברים האלה:


"חסרה לנו התמיכה הרגשית והמקצועית ,החוק גם לפעמים מאוד עמום,
ונדרשת תמיכה משמעותית".



"קיים צורך ביועץ מקצועי חיצוני שתהיה לנו נגישות אליו בלי קשר לראש
עיר".



"חסר מאוד מערך של ליווי ,הדרכה ,תמיכה ויעוץ לממונות [אחראיות]".



"חשוב שתהיה כתובת לשאלות והתלבטויות בנושא".
לאור חשיבותם של הליווי וההכוונה המקצועיים לאחראים במסגרת
הטיפול בהטרדות מיניות ,מן הראוי שמשרד הפנים יבחן את הדרך
המיטבית לספק ליווי מקצועי לאחראים ברשויות המקומיות.



אחראים העלו צורך
מובהק בגורם מקצועי
חיצוני שיוכלו להתייעץ
עימו בעניינה של
תלונה שהוגשה או
בכל עניין אחר הנוגע
לתפקידם זה
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מינוי אחראים למניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות נדרש מכוח החוק
וחיוני לטיפולן בנושא ,אך אל להן להסתפק במינוי אחראי  -עליהן למנות
אחראי בעל מעמד ברשות ובעל כישורים מתאימים; ליידע את כל
העובדים על זהותו ועל דרכי ההתקשרות עימו; לוודא כי עבר הכשרה
והשתלמויות מקצועיות ובידיו הכלים המתאימים והידע הנדרש לתפקיד;
לאפשר לו לפעול באופן עצמאי ובלתי תלוי; ולתת לו את התמיכה והגיבוי
הנדרשים למילוי תפקידו .ללא כל אלה לא יוכל האחראי למלא את
תפקידו כהלכה .פעולות אלה גם ישדרו לכלל העובדים ברשות המקומית
כי היא מייחסת לנושא חשיבות ומחויבת להבטחת סביבת עבודה מכבדת
ונקייה מהטרדה מינית .נוכח חשיבותו של התפקיד ,על משרד הפנים
להגדיר את תחומי האחריות והסמכות של האחראי ,לקבוע דרישות סף
למינוי ולבחון את הדרך המיטבית לספק ליווי מקצועי לאחראים.
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פעולות הרשויות המקומיות למניעת
הטרדה מינית
סעיף ( 7א) לחוק קובע כי מעסיק חייב לנקוט אמצעים סבירים לנסיבות כדי
למנוע הטרדה מינית על ידי מעסיק או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו.
בתקנות מפורטות הפעולות שעל המעסיק לנקוט כדי למנוע הטרדה מינית
בארגון .תכליתן של פעולות המניעה היא מלחמה בתופעת ההטרדות המיניות
ועקירתה מן השורש ,הגנה על העובדים מפני הטרדה מינית והבטחת סביבת
עבודה מכבדת ושוויונית עבורם.

תקנון למניעת הטרדה מינית -
קביעה ופרסום
סעיף ( 7ב) לחוק קובע כי מי שמעסיק יותר מ 25-עובדים חייב לקבוע תקנון
שיובאו בו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית ויפורטו בו דרכי הגשת
התלונות (להלן  -תקנון למניעת הטרדה מינית או תקנון) ,ולפרסם את התקנון
בקרב עובדיו.
בתוספת לתקנות נקבע תקנון לדוגמה ,המפרט בין השאר את הגדרת החוק
למונח "הטרדה מינית"; את דרכי הפעולה האפשריות; את תוצאותיה של
הטרדה מינית  -עבירה פלילית ועוולה אזרחית שאפשר להגיש תביעה בגינה;
את מדיניות המעסיק ואחריותו למניעת הטרדה מינית  -האמצעים למניעת
הטרדה מינית בארגון; ואת הליך בירור התלונה אצל המעסיק .עוד נקבע כי על
המעסיק להתאים את התקנון לדוגמה למאפייני הארגון ,לרבות סוג פעילותו
והיקפה ,מספר העובדים ,הרכב כוח האדם וכל מאפיין רלוונטי אחר .עוד נקבע
בסעיף כי על המעסיק להנגיש את התקנון כך שעובדים יוכלו להבינו ,הן
מבחינת שפתו הן מבחינת ניסוחו ,ולפרסם את התקנון במקום בולט לעין.
אי-קביעת תקנון :מניתוח תשובותיהן של  252הרשויות המקומיות על שאלה
בנושא קביעת תקנון עלה כי במועד סיום הביקורת  59מהן לא קבעו תקנון
למניעת הטרדה מינית.

מניתוח תשובותיהן
של  252הרשויות
המקומיות על שאלה
בנושא קביעת תקנון
עלה כי במועד סיום
הביקורת  59מהן לא
קבעו תקנון למניעת
הטרדה מינית
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להלן הרשויות המקומיות שלא קבעו תקנון :אבו גוש ,אבו סנאן ,אכסאל,
אל-בטוף ,אל-קסום ,אריאל ,בוסתאן אל-מרג' ,בית אל ,בית דגן ,בית
שמש ,בסמ"ה ,בסמת טבעון ,בענה ,ג'דיידה-מכר ,ג'וליס ,ג'ת ,גן רווה,
ג'סר א-זרקא ,דבורייה ,דיר אל-אסד ,זמר ,זרזיר ,חורה ,חצור הגלילית,
טובא-זנגרייה ,טורעאן ,טייבה ,טירה ,טמרה ,יבנאל ,יסוד המעלה ,כאבול,
כעביה-טבאש-חג'אג'רה  ,כפר קאסם ,כפר קרע ,לקיה ,מג'דל שמס,
מגדל ,מסעדה ,מר'אר ,מעיליא ,משהד ,נווה מדבר ,נצרת עילית ,נתיבות,
ע'ג'ר ,עילוט ,עין קנייא ,עמנואל ,עמק הירדן ,קלנסווה ,קריית יערים,
קריית שמונה ,ראמה ,ריינה ,רכסים ,שלומי ,שעב ,שפרעם.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה ל 59-הרשויות המקומיות האמורות
על כך שלא מילאו את חובתן החוקית ולא קבעו תקנון למניעת הטרדה
מינית .על הרשויות המקומיות שלא קבעו תקנון לעשות זאת בהקדם,
כנדרש בהוראות החוק והתקנות.
הרשויות המקומיות אכסאל ,גן רווה ,ג'סר א-זרקא ,כאבול ,ונתיבות מסרו
בתשובותיהן מפברואר  2019כי בעקבות הביקורת קבעו תקנון למניעת הטרדה
מינית.
הרשות המקומיות דבורי יה ,טורעאן ,טמרה ,מג'דל שמס ,נווה מדבר ,עמק
הירדן ,קריית יערים וראמה מסרו בתשובותיהן למשרד מבקר המדינה מפברואר
 2019כי הן פועלות לקביעת תקנון למניעת הטרדה מינית.
חמש רשויות לא ענו על שאלת קביעתו של תקנון :בוקעאתא ,דיר חנא,
מזרעה ,מעלה עירון וסאג'ור .משרד מבקר המדינה מעיר לרשויות
המקומיות שלא השיבו על השאלה בדבר קביעת תקנון כי הימנעותן
ממענה מעלה חשש שהן לא קיימו את חובתן החוקית .על הרשויות
המקומיות האמורות לקבוע תקנון לאלתר ולקיים את הוראות החוק בעניין
זה ,ככל שהן טרם עשו כן.
אי-פרסום תקנון ואי-הנגשתו לעובדים :החוק קובע כי מעסיק שלא פרסם
תקנון דינו קנס ,וקנס נוסף לכל שבוע שהעבירה נמשכה בו .בפס"ד "אגד" 28קבע
בית הדין לעבודה כי תליית התקנון בשלושה מקומות בתוך התחנה המרכזית
לא די בה למילוי חובת פרסומו של תקנון .לכן לא יצאה הנתבעת ידי חובתה
להביא לידיעת כל עובד וממונה את איסור ההטרדה המינית לפי החוק ,ולא
ענתה על חובת הנאמנות הנדרשת ביחס לעובדות שעובדות אצלה.
בביקורת נמצא כי עיריות באר שבע ונתניה פעלו לפרסומו ולהנגשתו של
התקנון לעובדיהן :עיריית באר שבע הדפיסה את התקנון על גבי גיליונות
גדולים ותלתה אותם ב 420-מקומות ,לרבות בכל גני הילדים ובתי הספר;
הביאה אותו לידיעתו של כל עובד חדש והחתימה אותו על אישור שקרא אותו;
28

ס"ע (י-ם)  2926/08פלונית נ' אגד  -אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ (פורסם
במאגר ממוחשב.)22.6.11 ,
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צירפה את התקנון לתלוש השכר של העובדים; ותרגמה אותו לערבית ,לאנגלית
ולרוסית .עיריית נתניה הביאה את התקנון לידיעתם של כל העובדים החדשים
ופרסמה אותו בפורטן הארגוני; צירפה אותו לתלוש השכר ופרסמה את התקנון
גם ברוסית ,באמהרית ובצרפתית.
מהתשובות על השאלון עולה כי שלוש רשויות מקומיות קבעו תקנון אך לא
פרסמו אותו לידיעת עובדיהן :עיריות מודיעין עילית וביתר עילית והמועצה
המקומית כפר מנדא.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות מודיעין עילית וביתר עלית ולמועצה
המקומית כפר מנדא על כי לא פרסמו לידיעת עובדיהן את התקנון
למניעת הטרדה מינית שקבעו.
עיריות מודיעין עילית וביתר עלית מסרו בתשובותיהן למשרד מבקר המדינה
מפברואר  2019כי בעקבות הביקורת פרסמו את התקנון למניעת הטרדה מינית
לידיעת עובדיהן במקום בולט לעין.
עוד עלה מנתוני השאלון כי  143מכלל  184רשויות מקומיות שהשיבו על שאלת
פרסומו של התקנון בשפות אחרות ,השיבו כי פרסמו את התקנון בעברית
בלבד.
על הרשויות המקומיות המעסיקות עובדים שאינם דוברי עברית על בוריה,
ולא תרגמו את התקנון לשפות אחרות ,לעשות זאת בהקדם .פרסום תקנון
שאינו קריא או אינו מובן לחלק מהעובדים פוגע ביכולתם לפעול על פיו או
לעשות בו שימוש ,ואינו ממלא את תכליתו.
אי-עדכון התקנון :בתיקון  10לחוק משנת  292014נקבע כי הטרדה מינית היא
גם פרסום תצלום ,סרט או הקלטה של אדם המתמקדים במיניותו ,בנסיבות
שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ,ולא ניתנה הסכמתו
לפרסום .על הרשויות המקומיות לעדכן את התקנון כך שיכלול את התוספת
להגדרתה של "הטרדה מינית" בחוק.
נמצא כי שבע מהרשויות המקומיות שנבדקו  -עיריות אור עקיבא ,חדרה ורמת
גן ,המועצות המקומית באר יעקב והר אדר והמועצות האזוריות הגליל העליון
וחוף הכרמל  -לא עדכנו את התקנון שלהן לאחר התיקון לחוק ,גם כעבור
ארבע שנים ויותר ממועד התיקון.

29

חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס'  ,)10התשע"ד ,2014-ס"ח  2428ב.8.1.14-
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות אור עקיבא ,חדרה ורמת גן ,למועצות
המקומית באר יעקב והר אדר ולמועצות האזוריות הגליל העליון וחוף
הכרמל על כי לא עדכנו את תקנוניהן בהתאם לתיקון לחוק משנת ,2014
ולא הביאו לידיעת עובדיהן את הרחבת המעשים הנכללים בגדר הטרדה
מינית .על הרשויות האמורות לעדכן ללא דיחוי את תקנוניהן בהתאם
לתיקון לחוק.
עיריית רמת גן ,המועצה המקומית הר אדר והמועצה האזורית הגליל העליון
מסרו בתשובותיהן מפברואר  2019כי לאחר מועד סיום הביקורת עדכנו את
התקנון בהתאם לתיקון לחוק.
עיריית חדרה מסרה בתשובתה מפברואר  2019כי היא פועלת בימים אלה
להדפסת תקנון חדש שיופץ בקרב העובדים ,עם תלוש השכר ,ובכל משרדי
העירייה .המועצה האזורית חוף הכרמל מסרה בתשובתה מינואר  2019כי
בכוונתה לעדכן את התקנון בהתאם לתיקון לחוק.

הדרכת מנהלים ועובדים במניעת הטרדה
מינית
בתקנות נקבע כי מעסיק יביא לידיעתם של כל ממונה בשירותו וכל עובד שלו
את איסור ההטרדה המינית לפי החוק; יבהיר לכל ממונה ולכל עובד את
חובותיו לפי החוק והתקנות; וידרוש מכל אחד מאלה להימנע מהטרדה מינית
במסגרת יחסי העבודה ולנקוט כל אמצעי למניעתה .עוד נקבע בתקנות כי
מעסיק יאפשר לעובדיו להשתתף ,בשעות העבודה ,בפעילויות הדרכה והסברה
שעניינן מניעת הטרדה מינית (להלן  -פעילויות הדרכה) ,ובלבד שאין בכך
לפגוע במהלך התקין של העבודה .בתיקון לתקנות החל על מוסדות להשכלה
עיונית או מקצועית ועל כוחות הביטחון ,נקבע כי המוסד יבטיח את קיומן של
פעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית ,אחת לשנה לפחות.
פעילויות ההדרכה כוללות מתן הדרכות והרצאות ,התקנת תוכנות הדרכה
והפצת חומרי הסברה :הפצת התקנון לכל העובדים ,הפצת עלון מידע לעובדים
חדשים ,הכולל את פרטי האחראית ואת דרכי הפנייה אליה ,והפצת חומר
הדרכה בדוא"ל .קיומן של פעילויות ההדרכה חשוב להעלאת מודעותם של
העובדים והמנהלים ברשות המקומית לאיסור ההטרדה המינית ולהתנהלות
המצופה מהם .כשרשות מקומית מאפשרת לעובדים להקדיש זמן ללמידת
הנושא ולהטמעתו ,היא מבטאת בכך את החשיבות שהיא מייחסת למאבק
בהטרדות המיניות.
מן התשובות על השאלון ובשיתוף הציבור עלתה חשיבותן של פעולות
ההדרכה .אחראים למניעת הטרדה מינית ברשויות מקומיות ציינו ,למשל ,כי
בעקבות הדרכות בנושא "יותר יודעים עלי ,אני יודעת שיותר שואלים שאלות" וכי
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"ההסברה מאוד מרתיעה וגורמת להבנה בכל הקשור לנושא זה" .אחראים
אחרים ציינו כי "לרשות אין התנגדות לפעול בתחום של מניעת הטרדות אך היא
אינה פועלת כי היא לא מחויבת בצורה ברורה".
הועלה כי כמה מן הרשויות המקומיות שנבדקו קיימו פעילויות הדרכה ,בהתאם
לתוכנית הדרכות של הרשות ,והפיצו חומרי הסברה .נמצא כי עיריית תל אביב-
יפו שילבה הרצאות על מניעת הטרדה מינית בכל קורס שקיימה ,וקיימה
פעילויות הדרכה בתדירות גבוהה יותר במקומות שסברה שיש בהם חשיפה
רבה להטרדות מיניות ,כגון הדרכה חצי-שנתית לעובדי אגף "סיירת לביטחון
עירוני" (סל"ע) והרצאה על מניעת הטרדה מינית במסגרת ההדרכה המקצועית
למצילים ולמפקחי חופים לקראת פתיחתה של עונת הרחצה .עוד נמצא כי
עובדים חדשים בעירייה קיבלו את התקנון למניעת הטרדה מינית במסגרת הליך
קליטתם לעבודה.
מניתוח תשובותיהן של  237רשויות מקומיות שהשיבו על שאלת עריכתן של
פעילויות הדרכה עלה כי  86מהן לא קיימו פעילויות הדרכה על מניעת הטרדה
מינית .30כך למשל הרשויות שנבדקו  -עיריות אום אל-פחם ,אור עקיבא ,אלעד
ונצרת והמועצה המקומית רכסים.
משרד מבקר המדינה מעיר לרשויות המקומיות שלא קיימו לעובדיהן
פעילויות הדרכה על מניעת הטרדה מינית ,ובהן הרשויות המקומיות
שנבדקו  -עיריות אום אל-פחם ,אור עקיבא ,אלעד ונצרת והמועצה
המקומית רכסים .יש חשיבות רבה לכך שהרשויות המקומיות יערכו
פעולות הדרכה לכלל העובדים ויאפשרו להם להשתתף בפעילויות אלה,
על מנת למלא את חובתן בהעלאת המודעות לנושא חשוב זה ,לקידום
השיח בו ,וליצירת סביבת עבודה נקייה מהטרדות.
בביקורת נמצא כי משרד המשפטים בחן את הרחבתה של חובת קיומן של
הדרכות לעובדים כך שתחול על מעסיקים מעל גודל מסוים ,לרבות רשויות
מקומיות ,אך הבחינה הופסקה בתחילת שנת  2017עקב סדרי עדיפויות של
המשרד והצורך לבצע תיקון חקיקה ביחס לתקנון לדוגמה שבתוספת לתקנות,
כדי להתאימו לשינויי חקיקה שנעשו בחוק.
נוכח מאפייני הרשויות המקומיות ,המעסיקות עובדים רבים הבאים במגע
עם תושבים על בסיס יומי ,על משרד המשפטים ,בתיאום עם משרד
הפנים ,לשוב ולשקול את הרחבת הוראותיו של התיקון לתקנות ,כך
שרשויות מקומיות יחויבו בקיום הדרכות לעובדיהן ,לצורך הטמעתו של
איסור ההטרדה וליצירת תרבות ארגונית בעלת אפס סובלנות להטרדות
מיניות.

30

 20רשויות מקומיות לא ענו על השאלה.
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היעדר מידע על מועמדים למשרה ברשויות
המקומיות הנוגע להטרדות מיניות
אדם שהתקבל לעבודה ברשות המקומית ומתנהל נגדו הליך פלילי או משמעתי
על הטרדה מינית ,כל שכן אם הורשע בדין ,עלול לחשוף תושבים ועובדים
להטרדה מינית ולפגוע בתדמית הרשות המקומית ובאמון הציבור בה" .בלא
אמון הציבור ברשויות הציבו ר יעמדו הרשויות ככלי ריק .אמון הציבור היא
המשענת של רשויות הציבור ,והוא המאפשר להן למלא את תפקידן .מינויו של
בעל עבר פלילי ובעיקר בעל עבר פלילי מכביד כגון מי שעבר עבירה שיש עמה
קלון פוגע באינטרסים החיוניים של השירות הציבורי " . 31הדבר חמור יותר
כשמדובר בקבלת עובדים למוסדות חינוך או למתקנים אחרים שיש בהם קשר
עם קטינים.
בינואר  2019חוקק חוק המידע הפלילי ותקנת השבים ,התשע"ט ,322019-שביטל
את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א( 1981-להלן  -חוק המרשם
הפלילי) .החוק החדש מאפשר לראשונה ליועץ משפטי של רשות מקומית
להתנות את מינויו של מועמד למשרה כלשהי ברשות בבדיקת עברו הפלילי -
בניגוד לחוק המרשם הפלילי ,שהתיר ליועץ המשפטי של רשות מקומית 33לקבל
מהמרשם הפלילי מידע רק על מועמדים לתפקידים מסוימים ברשות.34
בשנת  2010פרסמה נציבות שירות המדינה נוהל לבחינת התאמתו של מועמד
למשרה בשירות המדינה ועדכנה אותו בשנת  . 352015בנוהל צוין" :שירות
המדינה מחויב לקחת בחשבון שיקוליו גם את עברו הפלילי/משמעתי של
מועמד ,כמו גם הליכים משמעתיים/פליליים אשר תלויים ועומדים בעניינו שעה
שהיא מחליטה אם למנותו למשרה בשירות המדינה ,ואם לא תעשה כן הרי
שהיא חוטאת לתפקידה ולמעמדה" .לנוהל צורפה הצהרה בדבר מידע פלילי
ומשמעתי למועמד למשרה בשירות המדינה ,שכל מועמד למשרה נדרש לחתום
עליה .עוד פורטו בנוהל הנחיות כלליות לוועדת הבוחנים על בחינת המידע
הפלילי או המשמעתי בעניינו של העובד.
בביקורת נמצא כי לא קיים נוהל דומה לבחינת עברו המשמעתי של מועמד
למשרה ברשויות המקומיות ,ועובדים אשר ננקטו נגדם הליכים משמעתיים בגין
הטרדה מינית התקבלו לעבודה בהן בלי שהרשויות ידעו על קיומם של הליכים
אלה .כך ,במאי  ,2017לאחר שעמד בתנאי המכרז ונמצא מתאים למשרה,
מינתה רשות מקומית בצפון הארץ אדם למנהל בית ספר .כעבור כמה ימים נודע
במקרה כי בנציבות שירות המדינה מתקיים נגד אותו אדם הליך משמעתי בגין
31

בג"ץ  6163/92אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון ,פ"ד מז(.)1993( 265 ,229,)2

32

חוק המידע הפלילי ותקנת השבים ,התשע"ט ,2019-ס"ח  .298תחילתו של חוק זה שנתיים מיום
פרסומו.

33

יועץ משפטי שהוא עובד הרשות המקומית.

34

מנכ"ל ,מזכיר ,מהנדס ,רופא וטרינר ,יועץ משפטי ,מנהל מחלקת חינוך ,מבקר ,גזבר ופקח.

35

נוהל בחינת התאמתו של מועמד למשרה בשירות המדינה (מועמדים בעלי עבר פלילי או
משמעתי ומועמדים אשר תלויים ועומדים נגדם הליכים פליליים או משמעתיים) .13.1.15 ,הנוהל
חל על שירות המדינה בלבד ואינו חל על השלטון המקומי.
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הטרדה מינית של תלמידים .בעקבות המידע החדש בוטל מינויו .בשנת 2017
התקבל אדם למשרת ניהול בבית ספר בעירייה במרכז הארץ .לאחר החלטתה
של ועדת המכרזים על קבלתו למשרה וטרם נחתם כתב מינויו ,נודע לגורמים
בעירייה כי בעת עבודתו במוסד חינוך ברשות מקומית אחרת ,הוגשו נגדו כמה
תלונות על הטרדה מינית ובכללן תלונה על הטרדת קטין .עם קבלת המידע
בוטלה קבלתו למשרה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי נוכח המקרים שתוארו לעיל,
עליו לבחון דרכים למניעת קבלתם של מועמדים למשרה ברשויות
המקומיות בלי שמתאפשר לרשות לדעת גם על קיומם של הליכים
משמעתיים נגדם ,כפי שקיים בשירות המדינה ,שכן זהו מידע קריטי
בבחינת התאמתם של מועמדים למשרה.
משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בעקבות חקיקת חוק
המידע הפלילי ותקנת השבים ,התשע"ט ,2019-בינואר  ,2019יבחן את הצורך
בקביעת מדיניות גם בעניין זה.

העברת מידע על עובדי רשויות מקומיות
החשודים בהטרדה מינית
העברת מידע מגורמי האכיפה לרשויות מקומיות על חשדות נגד עובדים שהן
מעסיקות הכרחית על מנת לאפשר לרשויות לשקול הפעלת סמכויותיהן ,בין
השאר כדי לשמור על תפקוד תקין של הרשות .העברת מידע על חשדות
להטרדה מינית נגד עובד רשות מקומית חשובה במיוחד לשמירת סביבת עבודה
מכבדת ונקייה מהטרדות ולחיזוק תחושת ההגנה של העובדים .כשמדובר
בעובדים המועסקים במוסדות חינוך או במקומות עבודה אחרים של הרשות
המקומית הכרוכים בקשר עם קטינים וחסרי ישע ,36מתחדד ביתר שאת הצורך
בהעברת מידע לרשות ,שיאפשר לה לקבל החלטה מושכלת על הרחקתו או
השעייתו של העובד החשוד בהטרדה מינית .העברת מידע מרשויות מקומיות
למשרד החינוך על תלונות על עובדי חינוך בגין הטרדה מינית נועדה להבטיח כי
בידי הגורמים המוסמכים במשרד החינוך יהיה מידע חיוני זה ,על מנת שיוכלו
לשקול הפעלת סמכויותיהם בנושא ולעקוב אחר בירור התלונה ותוצאותיו.
בשיתוף הציבור ציינו אחראים למניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות את
הדברים הבאים:


"טיפלתי במקרה בו התנהל הליך משמעתי בנושא הטרדה מינית כנגד
מורה עובד עירייה .במקביל להליך המשמעתי התנהל גם הליך במשטרה,
וגם הליך בירור נוסף של משרד החינוך .אין קשר בין יד ימין ליד שמאל".

36

לרבות אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית.

עובדים אשר ננקטו
נגדם הליכים
משמעתיים בגין
הטרדה מינית
התקבלו לעבודה
ברשויות בלי שהן ידעו
כי מתקיימים הליכים
אלה
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"למשטרה אסור להעביר לנו מידע .המידע שאני כן מצליחה לקבל
מהמשטרה הוא על בסיס קשרים אישיים ,אבל זה לא צריך להיות תלוי
חברים".

משרד מבקר המדינה בחן את העברת המידע מן המשטרה ומפרקליטות
המדינה לרשויות המקומיות ומן הרשויות המקומיות למשרד החינוך .להלן
הממצאים:

העברת מידע ממשטרת ישראל לרשויות המקומיות
בחוק הרשויות המקומית (משמעת) ,התשל"ח( 1978-להלן  -חוק הרשויות
משמעת) ,נקבע כי אם החלה חקירה פלילית של המשטרה נגד עובד רשות
מקומית ,בעניין עבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להמשיך
לשמש בתפקידו ,ראש הרשות ,לאחר שהתייעץ עם היועץ המשפטי של הרשות,
מוסמך להשעות את העובד לתקופה שלא תעלה על  45יום.
בפברואר  2014פרסמה משטרת ישראל את נוהל "ממשקי העבודה של מ"י
ונציבות שירות המדינה :ניתוב תיקים וכלי דיווח"( 37להלן בתת-פרק זה  -הנוהל).
הנוהל מתווה את שיתוף הפעולה בין שתי מערכות האכיפה הללו ,הפלילית
והמשמעתית ,ומסדיר את ממשקי העבודה בין שני הגופים ,לרבות כללי הדיווח,
כדי לאפשר לנציבות לבחון אם יש מקום לנקיטת אמצעים במישור המשמעתי
והמינהלי .בנוהל מוסבר בין השאר כי על מנת להרחיק עובד ממקום עבודתו,
יש לנציב שירות המדינה אינטרס לגיטימי לעיין בחומר החקירה המשטרתי
שהצטבר עד אז ,אף אם טרם הסתיימה החקירה .הנוהל אינו חל על השלטון
המקומי.
כבר בשנת  2009עמד משרד מבקר המדינה ,38בדוח על הטיפול במשמעת בשלטון
המקומי (להלן  -דוח מבקר המדינה על המשמעת) ,על הצורך בקביעת נהלים
להעברת מידע מן המשטרה לרשויות המקומיות .בדוח האמור נקבע כי "על
המשטרה ,בהתייעצות עם פרקליטות המדינה ,לקבוע בהקדם נוהלי דיווח
לגורמים שייקבעו בנוהל לגבי פעולות אכיפה גלויות הנוגעות לעובדי רשויות
מקומיות .גם על משרד הפנים לפעול לשם קביעת נהלים אלה".
משרד מבקר המדינה מעיר למשטרת ישראל על כי הליקוי עליו הצביע
מבקר המדינה כבר בשנת  2009לא תוקן והמשטרה לא קבעה נהלים
להעברת מידע מידיה לרשויות המקומיות ,לרבות בעניין חשדות נגד עובדי
רשויות מקומיות בגין הטרדה מינית .משום כך לא ידעו רשויות מקומיות על
חקירה משטרתית שהתנהלה נגד עובדיהן בגין הטרדה מינית ולכן לא
נקטו צעדים מינהליים בנושא ,כגון העברה לתפקיד אחר.
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נוהל חטיבת החקירות  300.20.228של משטרת ישראל מ.1.2.14 -
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משרד מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי ( 2008מרץ  ,)2009הטיפול
במשמעת בשלטון המקומי ,עמ' .199
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בשנת  2018נודע לעירייה בדרום הארץ כי נגד עובד שלה ,המועסק כאב בית
בבית ספר בעיר ,מתנהלת חקירה משטרתית בגין הטרדה מינית של קטינה.
המשטרה לא עדכנה את העירייה על פתיחת החקירה והמידע התקבל במקרה,
לאחר פנייתו של אבי הקטינה לגורמים בעירייה בנושא .מן העירייה נמסר לצוות
הביקורת כי בעייתי מאוד שמידע חשוב מעין זה אינו נודע לעירייה אלא בדרך
המקרה ,בפרט כשמדובר בעבירת מין ,ויש לקבוע נהלים להעברת מידע מגורמי
האכיפה לרשויות המקומיות.
בביקורת נמצא כי המשטרה אינה מדווחת לרשויות המקומיות על חקירות נגד
עובדיהן ,בהיעדר ממשק עבודה מסודר בין הגופים המעוגן בנוהל.
היעדר נוהל להעברת מידע מהמשטרה לרשויות המקומיות ,שעובדיהן
מקיימים מגע ישיר עם תושבים רבים ובכללם קטינים ,מעיד על כשל
בממשק העברת המידע שבין הרשויות המקומיות לבין מערכת אכיפת
החוק ,כל שכן כאשר יש נהלים כאלה ביחס לנציבות שירות המדינה .על
המשטרה ,בתיאום עם משרד הפנים ,לפעול בהקדם לקביעת נהלים
להעברת מידע לרשויות ,לרבות מידע על חקירות של עובדיהן בגין
הטרדה מינית בעת מילוי תפקידם .נהלים אלה יאפשרו להן לבחון אם יש
מקום לנקיטת אמצעים במישור המשמעתי והמינהלי ,במקרים המתבררים
בידי המשטרה.
משטרת ישראל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי עד
סוף החציון הראשון של שנת  2019תגבש נוהל העברת מידע לרשויות
המקומיות ,אשר יהיה דומה למתווה הקבוע מול נציבות שרות המדינה ,בסייגים
מסוימים שייקבעו.

העברת מידע מפרקליטות המדינה לרשויות המקומיות
הג שת כתב אישום נגד עובד רשות מקומית ,כל שכן הרשעתו ,עלולה לפגוע
בתדמיתה של הרשות המקומית או בשמה הטוב ,שכן אמון הציבור בעובדי
הרשויות המקומיות ,שחלות עליהם נורמות של אמון וטוהר מידות ,הוא תנאי
הכרחי לתפקודם של עובדי הציבור ולקיומו של שלטון תקין.39
בינואר  2009עדכן פרקליט המדינה את ההנחיה ל"ניהול הליך פלילי משמעתי
נגד עובד מדינה ,עובד רשות ציבורית הפועלת על פי דין ועובד רשות
מקומית" . 40בהנחיה נקבע בין השאר כי על הפרקליטות לדווח ליועץ המשפטי
של הרשות המקומית ,עם העתק ליועץ המשפטי של משרד הפנים וליועץ
המשפטי של מ רכז השלטון המקומי ,בכל אחד מהמקרים הבאים :הגשת כתב

39

דנ"פ  1397/03מדינת ישראל נ' שבס ,פ''ד נט( ,385 )4פסקאות  34 - 33לפסק דינו של הנשיא
ברק (כתוארו אז).
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הנחיות פרקליט המדינה מספר .14.3

המשטרה אינה
מדווחת לרשויות
המקומיות על חקירות
נגד עובדיהן ,בהיעדר
ממשק עבודה מסודר
בין הגופים המעוגן
בנוהל

טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן | 39

אישום או גניזת התיק ,מתן הכרעת דין וגזר דין ,הגשת ערעור ,מתן פסק דין
בערעור.
בדוח מבקר המדינה על המשמעת ,העיר מבקר המדינה לפרקליטות על כך
שלא הקפידה על יישום ההנחיה האמורה .בביקורת הנוכחית נמצא כי ללשכה
המשפטית במשרד הפנים וליועצת המשפטית של מרכז השלטון המקומי לא
נמסרו דיווחים מפרקליטות המדינה על הגשת כתבי אישום נגד עובדי רשויות
מקומיות בגין הטרדה מינית .כלומר גם במועד הביקורת הנוכחית אין הקפדה
על יישום הנחיית פרקליט המדינה.
משרד מבקר המדינה מעיר לפרקליטות המדינה כי גם עשור ויותר לאחר
שהעיר לה על כך ,לא הקפידה לקיים את הנחייתו של פרקליט המדינה,
המאפשרת לרשויות מקומיות לקבל מידע על הגשת כתבי אישום נגד
עובדיהן או על הרשעתם בהטרדה מינית ,מידע שיאפשר להן לקבל
החלטה מושכלת על צעדים שעליהן לנקוט בנושא.
פרקליטות המדינה במשרד המשפטים מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה
מפברואר  2019כי אינה יכולה להתייחס לטענה שלא הועברו דיווחים למרכז
השלטון המקומי ולמשרד הפנים ,מאחר שנתונים אלה אינם מוזנים למערכת
ניהול התיקים של הפרקליטות ,ואין באפשרותה להשיג נתונים מספריים בנושא
זה .עם זאת מסרה הפרקליטות כי התקבלה לאחרונה החלטה לכתוב מחדש
ולרכז את כלל הנחיות הדיווח ,והיא מעריכה שמהלך זה יקל ויסייע במימוש
חובת הדיווח ,וכי היא שולחת לפרקליטים מעת לעת הודעות ריענון ותזכורת
לגבי הדיווח הנדרש.
משרד מבקר המדינה מעיר לפרקליטות המדינה כי עליה לוודא את ביצוע
הנחייתו של פרקליט המדינה .כמו כן ,עליה לפעול לריכוז הנתונים על
כתבי אישום נגד עובדי רשויות מקומיות ולהזנתם למערכת ניהול התיקים
של הפרקליטות.

העברת מידע בין הרשויות המקומיות ובין משרד החינוך
משרד החינוך מופקד על מערכת החינוך ועל מוסדות החינוך ,ובכלל זה גנים,
בתי ספר ,השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי .חוק הפיקוח על בתי הספר,
התשכ"ט ,1969-קובע כי לא יעסיק אדם עובד חינוך אלא אם יש בידי העובד
אישור בכתב מאת המנהל הכללי של משרד החינוך כי אין לו התנגדות
להעסקתו כעובד חינוך (להלן  -אישור העסקה).
בביקורת עלה כי אין נהלים המחייבים רשויות מקומיות לדווח למשרד החינוך
על תלונות בגין הטרדה מינית מצד עובד חינוך כלפי בגיר .לפיכך ,בעת מתן
אישור העסקה משרד החינוך אינו מודע לכך שהוגשו לאחראי למניעת הטרדות
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ברשות המ קומית תלונות נגד עובד חינוך; לבירור התלונה שמתקיים ברשות;
ולצעדים שהרשות המקומית החליטה לנקוט בסיומו.
מצב שתלויות ועומדות בו תלונות על הטרדה מינית ומשרד החינוך אינו מודע
לקיומן עלול לחשוף להטרדות נשנות מעגל נרחב של קטינים וחסרי ישע ,וגם
עובדי החינוך אחרים  .זאת ועוד ,עובדים שהתבררה תלונה נגדם ועזבו את מקום
העבודה לפני שהתקבלה לגביהם החלטה ,עלולים לחזור לעבוד במערכת
החינוך ,מאחר שמשרד החינוך אינו מודע לקיומה של התלונה ולרקע לעזיבת
מקום העבודה הקודם .בנסיבות אלה עלול להיפגע אמון הציבור במערכת
החינוך ,המופקדת לא רק על חינוך הילדים אלא גם על ביטחונם ורווחתם
במסגרות החינוך השונות.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך על שלא קבע נהלים ברורים
להעברת מידע מרשויות מקומיות על תלונות נגד עובדי חינוך בגין הטרדות
מיניות כלפי בגירים .העברת מידע זה חיונית למשרד החינוך כדי שיוכל
לנקוט צעדים נגד עובדי החינוך הנילונים ,לרבות אי-מתן אישור העסקה,
ולמנוע הישנותן של הטרדות מיניות.
משרד החינוך מסר בתשובתו מפברואר  2019כי יבחן את הצורך בקביעת נהלים
להעברת דיווח על תלונות על הטרדה מינית של עובדי הוראה כלפי בגירים,
ובכלל זה הנחיות לעובדי רשויות מקומיות והסדרתן בחוזר מנכ"ל.
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טיפולן של הרשויות המקומיות בתלונות
על הטרדה מינית
החוק קובע כי על מעסיק לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית שידע עליו,
ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשה האמור וכדי לתקן את
הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה .טיפול יעיל ומקצועי של הרשות
המקומית בהטרדה מינית ומניעת הישנותה הם בסיס להבטחת סביבת עבודה
חופשיה מהטרדות.
מעשי הטרדה מינית הם עבירות משמעת על פי חוק הרשויות משמעת ,ולכן
רשויות מקומיות מוסמכות להגיש בגינם תובענה 41נגד עובדים לבית הדין למשמעת
של עובדי הרשויות המקומיות (להלן  -בית הדין למשמעת) .42בניגוד להליך הפלילי,
שנקודת הכובד בו היא ענישת העבריין , 43תכליות הדין המשמעתי הן הגנה על
השירות הציבורי ,שמירה על רמת תפקודו ,הגנה על תדמיתו והרתעת עובדים
אחרים .תכליות אלו נועדו לשמור על טוהר המידות ולקבוע נורמות התנהגותיות
ראויות לעובדי הציבו ר . 44לאור התכליות השונות של הדין המשמעתי והדין
הפלילי ,גם במקרים שמתנהל בהם הליך פלילי בגין הטרדה מינית ,על הרשויות
המקומיות לשקול נקיטת צעדים משמעתיים ,שכן בנסיבות אלה ,אי-נקיטת
אמצעי משמעת עלול לשדר לעובדים מסר של השלמה עם הטרדות מיניות.
מניתוח תשובותיהן של  241רשויות מקומיות שהשיבו על שאלה בנושא עלה כי
מינואר  2015עד יולי  2018הוגשו אצלן  372תלונות על הטרדה מינית ,לפי
החלוקה המוצגת להלן בתרשים מס' :1
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תביעה נגד עובד רשות מקומית בגין עבירת משמעת.
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תפקידו של בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות הוא לשפוט את עובדי הרשויות
על עבירות משמעת לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת) ,התשל"ח .1978-לפי החוק האמור,
חברי בית הדין יהיו עובדי הרשויות המק ומיות והם ימונו בידי שר המשפטים ,בהתייעצות עם שר
הפנים ,מתוך שלש רשימות :רשימת עובדים הכשירים להתמנות לשופטי בית משפט שלום,
רשימה שהגישו מועצות הרשויות המקומיות ורשימה שהגיש ארגון העובדים המייצג את המספר
הגדול ביותר של עובדי הרשויות המקומיות.
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עע"מ (מחוזי י-ם)  2/08אביזמל נ' נציבות שירות המדינה (פורסם במאגר ממוחשב.)15.2.09 ,
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תמ"ש  2/16המועצה האזורית גליל עליון נ' גיגי (פורסם במאגר ממוחשב.)12.7.16 ,
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תרשים  :1התפלגות מספרי התלונות שהוגשו ברשויות המקומיות ,לפי
מספר הרשויות ,בין ינואר  2015ליולי 2018

מהתרשים עולה כי ב 152-רשויות מקומיות (כ )59%-לא הוגשו תלונות
בתקופה שמינואר  2015עד יולי  .2018המיעוט היחסי של תלונות שהוגשו
ברשויות המקומיות עשוי לנבוע בין השאר מהיעדר הטרדות ,מחשש של
נפגעים להתלונן ,מהיעדר מודעות לקיומו של אחראי ,מחוסר היכרות עם
החוק ,ומחוסר אמון ברשות המקומית שתטפל בתלונה כהלכה.
כאמור ,לפי תוצאות "סקר ביטחון אישי" של הלמ"ס 2.2% ,מהנסקרים חוו
הטרדה מינית בשנה שקדמה לסקר ,ו 32%-מאלה חוו הטרדה במקום העבודה.
על-פי נתונים אלה ,ברשויות המקומיות ,שמספר עובדיהן כ ,140,000-בתקופה
שמשרד מבקר המדינה אסף נתונים לגביה  -ינואר  2015עד יולי  ,2018היו
לכאורה אמורות להתקבל כ 3,450-תלונות על הטרדה מינית ובפועל התקבלו
 372תלונות בלבד ,כאמור.

הליך הטיפול בתלונות
בתקנות נקבע בין היתר כי האחראי שמינה המעביד יפעל לבירור התלונות
בארגון ולשם כך ישמע את המתלוננים ,הנילונים והעדים ,ויבדוק כל מידע
שהגיע אליו בעניין התלונות .עוד נקבע בתקנות כי בירור התלונות ייעשה
ביעלות ובלא דיחוי ,תוך הגנה מרבית של המעורבים.

ב( 152-כ)59%-
מהרשויות המקומיות
לא הוגשו תלונות בין
ינואר  2015ליולי 2018
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הנחיות וכללים לטיפולן של הרשויות המקומיות בתלונות על הטרדה מינית
נועדו לספק להן מסגרת כללית של פעולות שעליהן לנקוט ושל הסוגיות
המרכזיות שעליהן יש לתת את הדעת ,בין השאר כדי להבטיח טיפול מקצועי
בתלונות על הטרדות מיניות ,שכן לא אחת נתבעו רשויות מקומיות בגין טיפול
לקוי בתלונה וחויבו לשלם פיצויים לנפגע .45כאמור ,משרד הפנים לא קבע הנחיות
וכללים לטיפולן של הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ,ובביקורת עלה חשש כי
היעדרם גרם לליקויים באופן טיפולן בתלונות כאלה .להלן הממצאים:

בירור התלונה
עיריית באר שבע :לפי הנוהל של העירייה ,האחראי מופקד על תהליך בירורה
של התלונה בשלמותו :הוא מתשאל את כל הגורמים הנוגעים בדבר ,מחתים
אותם על תיעוד הדברים שמסרו ומקיים קשר שוטף עם ייעוץ משפטי ייעודי
המתמחה בהטרדה מינית .בתום הבירור האחראי מעביר ל"וועדה להטרדה
מינית" 46את החלטתו אם מדובר בהטרדה מינית אם לאו ואת המלצותיו להמשך
הטיפול .הוועדה היא הגורם המחליט על הצעדים שתנקוט העירייה בנושא .אם
החליטה הוועדה להגיש תובענה לבית הדין למשמעת ,החומרים שאסף
האחראי בתהליך הבירור משמשים כראיות בתובענה.
עיריית חיפה :לפי הנוהל של העירייה ,האחראי מתשאל את המתלונן בלבד
ועל פי ממצאי התשאול מחליט אם יש יסוד להגשת קובלנה ולהעברת המשך
הבירור לשירות המשפטי בעירייה . 47אם הוגשה קובלנה ,עורכי הדין בשירות
המשפטי ,בהתאם לסמכותם בחוק הרשויות המקומיות משמעת ,עורכים חקירת
משמעת של כלל הנוגעים בדבר ,לרבות המתלונן ,הנילון ועדים אחרים,
ומקבלים החלטה על הגשת תובענה לבית הדין למשמעת .בביקורת עלה כי
עורכי הדין בשירות המשפטי המבררים תלונות על הטרדה מינית לא עברו
הכשרה לעניין החוק ,כפי שעוברים האחראים בעירייה.
בתובענה שהגישה העירייה לבית הדין למשמעת נגד עובד שנחשד בהטרדה
מינית ,מתח בית הדין ביקורת על דרכה של העירייה בבירור התלונות וציין" :לא
יעלה על הדעת שעובד החשוד בהטרדה מינית גרסתו תישמע לראשונה רק
לאחר הגשת קובלנה נגדו במסגרת הליכים משמעתיים .מטרת בירור התלונה
כשמה ,לברר את התלונה עם המתלוננת ולאחר מכן עם הנילון .כך ניתן לתת
משקל גם לממצאיה של הממונה [האחראית] על הטרדה מינית שהתרשמה
מכלל העדויות ועל בסיסן גיבשה את מסקנתה הסופית .בהעדר שמיעת מכלול
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כך למשל ,ע"ע (ארצי)  1567/04עיריית ירושלים  -פלונית א' (פורסם במאגר ממוחשב,
.)3.7.06
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הוועדה היא בראשות ראש העיר ,ומשתתפים בה המנכ"לית ,מנהל אגף משאבי אנוש ,היועץ
המשפטי ,והאחראית למניעת הטרדה מינית.
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לפי סעיף  11ל חוק הרשויות המקומיות משמעת ,ראש רשות מקומית או מי שהוא הסמיך לכך או
היועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיש לתובע העירוני קובלנה על עבירת משמעת שעבר
עובד הרשות המקומית.
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העדויות אין משקל לעדות הממונה [האחראית] הנתמכת על גרסה אחת
בלבד".48
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2019מסרה עיריית חיפה כי לשיטתה,
אם יגבה האחראי עדויות מכל המעורבים ולאחר מכן יגיש קובלנה משמעתית,
אזי תיערך בעקבות הקובלנה חקירה נוספת של כל המעורבים ,משמע הם
יעברו חקירה כפולה .לעומת זאת ,אופן פעולתה של העירייה חוסך זמן ,מונע
כפל בירורים ומפחית את החשש לשיבוש הליכים ולכן זו דרך יעילה ומהירה
יותר לבירור התלונה .עוד מסרה העירייה כי עורכי הדין בשירות המשפטי
החוקרים את התלונה אינם מחויבים לעבור הכשרה בעניין יישום החוק.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית חיפה על כך שהאחראי מבצע בירור
חלקי בלבד של התלונה ,אצל המתלונן בלבד ,שלא בהתאם לקבוע
בתקנות .זאת ועוד ,העובדה שהאחראי מחליט על הגשת קובלנה נגד
הנילון מבלי ששמע את התייחסותו פוגעת בזכויות הנילון ,הנשמע
לראשונה רק לאחר שכבר הוגשה נגדו קובלנה .עוד מעיר משרד מבקר
המדינה לעיריית חיפה כי מן הראוי שעורכי הדין בשירות המשפטי
המבררים את התלונה יעברו הכשרה שתיתן להם כלים לבירור מקצועי
של פרטי המקרה ,הן בהיבט המשפטי הן בהיבט הרגשי .על עיריית חיפה
לפעול בהתאם להוראות התקנות ולוודא כי האחראי יעשה בירור מלא של
פרטי התלונה.
עיריית תל אביב" :מדריך לאחראים לבדיקת תלונות בנושא הטרדה מינית"
שפרסמה העירייה בספטמבר  2012מפרט את תהליך בירור התלונה .עם הגשת
תלונה האחראי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ,ממנה צוות בדיקה ובו שני עובדים
לפחות ,אחד מהם לפחות משפטן .צוות הבדיקה נפגש עם המתלונן ,עם הנילון,
עם עדים ועם גורמים רלוונטיים אחרים ,ובתום הבירור מגיש לסמנכ"ל משאבי
אנוש דוח מפורט של ממצאיו ,מסקנותיו והמלצותיו להמשך הטיפול ,והסמנכ"ל
מחליט על הצעדים שיש לנקוט .אם החליט הסמנכ"ל כי יש לפתוח בהליכים
משמעתיים ,הטיפול עובר לתובעת העירונית והיא מבררת את התלונה בשנית,
ל רבות חקירתם החוזרת של הנילון ,המתלונן וכל שאר הגורמים המעורבים.
על עיריית תל אביב לבחון אם הכרחי התשאול הכפול של המעורבים
בתלונה בידי גורמים שונים  ,נוכח המורכבות הרגשית הכרוכה בדבר עבור
המעורבים ,בפרט עבור המתלונן ,ונוכח בזבוז המשאבים הכרוך בכך.
עיריית תל-אביב מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2019כי תבחן
את הנושא "תוך שימת לב לכללים הספציפיים החלים על חוקר משמעת ואינם
חלים על צוות בדיקה".

48

תמ  52/16עירית חיפה נ' דרעי (פורסם במאגר ממוחשב.)3.6.17 ,
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יידוע הנפגע על שלבי הטיפול בתלונה
נפגעי הטרדה מינית ,כנפגעי עבירות אחרות ,אינם צד פורמלי בהליך הפלילי
ובהליך ה משמעתי .ואולם הכרה במעמדם ובזכויותיהם נלמדת מחוק יסוד כבוד
האדם וחירותו ,כפי שקבע בית המשפט העליון" :הקניית זכויות מכוח חוק היסוד
דינה שתחול על הכל ,האזרח והגר ,התושב והמבקש ,הנאשם והקורבן" .49חוק
זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א( 2001-להלן  -חוק זכויות נפגעי עבירה) ,העניק
לנפגעי עבירה פלילית זכויות הנוגעות לקבלת מידע ,לעיון בחומרים מסוימים,
להבעת עמדה במקרים שונים ועוד .חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
התשמ"ב ,1982-העניק לנפגעי עבירה גם זכות יידוע אם הוחלט לסגור את התיק
בעניינם ,וזכות להגשת ערר על החלטת הסגירה.
נוכח הדמיון בין ההליך הפלילי להליך המשמעתי ולאור ייחודיותה של עבירת
ההטרדה המינית ,החליט בשנת  2016אגף משמעת בנציבות שירות המדינה על
פיילוט שיימשך שנתיים ,ובמסגרתו תינתן לנפגעים זכות יידוע וזכות ערר ,כפי
שקיים בהליך הפלילי ,גם בתיקים משמעתיים שהם מנהלים בגין הטרדה מינית.
לשם כך פורסמה הנחיית נציב שירות המדינה "נוהל זכות היידוע וזכות ערר
בתיקי הטרדה מינית בהליך המשמעתי" .50בינואר  2019נמסר מאגף המשמעת
בנציבות שירות המדינה כי בכוונתו להפוך את הפיילוט לנוהל קבוע ,וכי עד
לקביעת הנוהל כאמור עובדי האגף ממשיכים להתנהל בהתאם לקבוע בהנחיית
נציב שירות המדינה.
בביקורת נמצא כי בהליכים משמעתיים עקב תלונות בגין הטרדה מינית
שמתנהלים ברשויות מקומיות אין נוהל ליידוע נפגעים ולזכות הערר שלהם.
מן הראוי שמשרד הפנים ישקול להנחות את הרשויות המקומיות ליידע את
הנפגעים על שלבי הטיפול בתלונות שהגישו ולתת להם אפשרות להגיש
ערר על ההחלטה ,כפי שנעשה בנציבות שירות המדינה.
משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "במסגרת תיאור תפקיד
של הממונה על הטרדה מינית [האחראי] יפורטו תחומי אחריותו לרבות יידוע
הנפגע על שלבי הטיפול בתלונה".

שמירת פרטיותם של המעורבים בבירור התלונה
בתקנות נקבע כי "בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם
של המתלונן ,הנילון ועדים אחרים ,ובין היתר ,לא יגלה אחראי מידע שהגיע
אליו במהלך בירור התלונה אלא אם כן הוא חייב לעשות כן לשם הבירור עצמו
או על פי דין" .שמירת פרטיותם של המעורבים בהטרדה הכרחית למניעת

49

דנ"פ  2316/95גנימאת נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט(.)1995( 621 ,589 ,)4
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הנחיית נציב שירות המדינה.22.5.16 ,
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פגיעה בצנעת הפרט ,51פגיעה בתדמיתם של המעורבים בדבר בטרם התבררו
עובדות המקרה ,וכדי שלא להרתיע אחרים מלהתלונן בעתיד .מכאן שיש
להבטיח כי הבירור ,על כל שלביו ,ייעשה באופן דיסקרטי ,יעורבו בו גורמים
מעטים ככל האפשר ,ובסיומו יהיה המידע שנאסף בו חסוי לכול חוץ מגורמים
שיוגדרו מראש.
עיריית באר שבע :בביקורת נמצא כי העירייה מייחסת בעליל חשיבות רבה
לשמירת פרטיותם של כל המעורבים בתלונה .למשל ,במסגרת בירור התלונה
האחראי מיידע את כל המתושאלים כי הם נדרשים לשמור על סודיות הפרטים
שהם מוסרים ,וכי פרסומם ברבים עלול להגיע לכדי עבירת משמעת .בכל
התשאולים ,וגם בד וח המסכם שעורך האחראי ,המעורבים מצוינים בראשי
תיבות בלבד ושמותיהם אינם גלויים אף לא לוועדה למניעת הטרדה מינית,
הדנה בהמלצות האחראי ומחליטה על הצעדים שיש לנקוט .בתום בירורה של
התלונה ,החומר כולו נשמר בארון נעול במשרדו של האחראי .החומרים אינם
נמצאים בתיקים האישיים של המעורבים ,הנגישים לרבים מעובדי העירייה ,אלא
בתיקייה נפרדת שהגישה אליה מוגבלת למנהל משאבי אנוש ולאחראי בלבד.
עיריית רמת גן :בביקורת נמצא כי בתום הבירור ,האחראי עורך מסמך סיכום
שפרטי הזיהוי של המתלונן והנילון מצוינים בו בראשי תיבות בלבד והוא מוקלד
במחשב שאינו מחובר לרשת העירונית ,על מנת למנוע גישה למסמך .המסמך
מודפס בשני עותקים בלבד ,האחד מועבר למנכ"ל העירייה ונשמר בארונית
נעולה במשרדו ,המאובטח במצלמה ובקוד נעילה ,והאחר נשמר בכספת
מאובטחת בחדרו של האחראי ,עם שאר החומר שנאסף בבירור .הנילון
והמתלונן מקבלים כל אחד העתק של החלטת העירייה ,לאחר שהושמטו ממנה
פרטים שאינם רלוונטיים ופרטים שיש בהם לפגוע בפרטיות המערבים ,ומסמכים
אלה אינם מתויקים בתיקיהם האישיים.
משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את עיריות באר שבע ורמת גן,
המקפידות לשמור על פרטיותם של המעורבים בתלונות על הטרדה מינית
ונקטו אמצעי זהירות הולמים על מנת למנוע חשיפה של פרטי המקרה
ברבים.
בביקורת נמצא כי רשויות מקומיות שנבדקו לא הקפידו לשמור על פרטיותם של
המעורבים בבירור תלונות על הטרדה מינית .למשל ,בעיריית נתניה סיכום בירור
התלונה שערך האחראי והחלטות העירייה על הצעדים שיש לנקוט בעקבות
התלונה מתויקים בתיקיהם האישיים של הנילון ושל המתלונן וכוללים את
שמותיהם המלאים .התיקים האישיים אינם ממוחשבים אלא מוחזקים במחלקת
משאבי אנוש ,ועובדי המחלקה ואחרים המעיינים בתיק אישי עשויים לגלות
שהוגשה תלונה ,את שמות המעורבים בה ואת החלטות העירייה בעניין .בעיריית
חדרה מסמך סיכום התלונה שעורכת האחראית נמצא בתיק האישי של הנילון.
במסמך מפורטים פרטי המקרה ושמותיהם המלאים של המעורבים ,לרבות שם
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בעניין זה ,ראו בש"פ  972/06זריהן נ' מדינת ישראל ,ניתן ב.22.2.06-
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המתלונן .התיקים האישיים מוחזקים במחלקת משאבי אנוש ,נגישים לכל עובדי
המחלקה.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לעיריות נתניה וחדרה על שלא פעלו
להגנה מרבית על פרטיותם של המעורבים בתלונות על הטרדה מינית,
כנדרש בתקנות.
עיריית חדרה מסרה בתשובתה כי לאור הערת משרד המבקר ,ישנה הקפדה
יתרה על אחסון המסמכים הרגישים בתא נעול ולא כפי שנעשה עד כה .עיריית
נתניה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי העירייה
הזמינה קודן עם סיסמה לחדר שמוחזקים בו התיקים האישיים של העובדים ,על
מנת לוודא כניסה למורשים בלבד.
על משרד הפנים לקבוע לרשויות המקומיות הנחיות ברורות להתנהלותן
כדי לשמור על פרטיות המעורבים במקרי הטרדה מינית.
משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בחוזר מנכ"ל שבכוונתו
לפרסם יקבע הנחיות לשמירת פרטיותם של המעורבים בתלונות על הטרדה
מינית.

דוגמאות לטיפול לקוי בתלונות ברשויות
המקומיות שנבדקו
רשות מקומית א'
ביוני  2010התלוננה עובדת א' על הטרדה מינית מצד מנהל אגף ברשות מקומית
א' (להלן  -המנהל) ,הממונה עליה .בתלונתה לאחראית ציינה כי המנהל נגע
בגופה בניגוד לרצונה ,בכמה הזדמנויות שונות ,והציע לה הצעות חוזרות ונשנות
בעלות אופי מיני ,גם לאחר שהראתה לו כי אינה מעוניינת .במקביל הגישה
העובדת תלונה במשטרה על ההטרדה.
שלושה ימים לאחר הגשת התלונה זימנה האחראית את המנהל ויידעה אותו על
התלונה שהוגשה נגדו .למוחרת הודיעה מנהלת משאבי אנוש ברשות המקומית
לעובדת א' ,במכתב שכותרתו "שינוי מקום עבודה זמני" ,כי "מאחר ובימים אלה
מתבררת תלונתך כנגד מנהל ,...על מנת למנוע אי נעימות עד תום הבירור,
ומבלי לקבוע עמדה בנושא תעברי לעבוד כמזכירה באגף [אחר] ."...עובדת א'
התנגדה להחלטה ודחתה גם תפקידים חלופיים אחרים שהוצעו לה ,אך למרות
התנגדותה הועברה לעבוד באופן זמני כמזכירה באגף שהוצע לה במכתב
האמור לעיל .בסוף אותו החודש הגישה האחראית את סיכום הבירור שקיימה
לראש הרשות וליועצת המשפטית .בסיכום קבעה האחראית כי מעשי המנהל

רשויות מקומיות
שנבדקו לא הקפידו
לשמור על פרטיותם
של המעורבים בבירור
תלונות על הטרדה
מינית
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מתאימים להגדרת "הטרדה מינית" בחוק ,והמליצה להעביר את המתלוננת
למקום עבודה חלופי בתוך הרשות ,שאינו בכפיפות למנהל ,ולנקוט נגדו הליך
משמעתי.
בביקורת נמצא כי במהלך בירור התלונה הגיעו למשרדה של האחראית "עדים
רבים" על מנת "להעיד על אופיו ה'טוב' של הנילון [המנהל] ועל אופייה ה'רע'
של המתלוננת [עובדת א']" ,ולנסות להשפיע על הליך הבירור שקיימה.
נמצא ,כי ראש הרשות המקומית קיבל את המלצות האחראית רק בחלקן :ביולי
 2010הוא הורה על העברת עובדת א' לתפקיד אחר ,אך שלא כהמלצת
האחראית החליט שלא לנקוט נגד המנהל הליכים משמעתיים בבית הדין
למשמעת עד לסיום בירורה של התלונה במשטרה ובפרקליטות ,ועד אז
להסתפק ברישום נזיפה בתיקו האישי.
בשנת  , 2012בעקבות תלונתה של עובדת א' ,הוגש נגד המנהל כתב אישום בגין
"העבירות שעניינן ,מעשים מגונים (מספר מקרים) והטרדה מינית" .באוגוסט
 2014אישר בית משפט השלום הסדר טיעון בין הצדדים ובמסגרתו הודה
המנהל בעובדות כתב האישום המתוקן ובהטרדה מינית :הוא הודה כי בכמה
הזדמנויות נגע בגופה של עובדת א' בניגוד לרצונה ואמר לה שהוא חושב עליה.
על סמך המלצת שירות המבחן שלא להרשיע את המנהל ,קבע בית המשפט,
על יסוד הודאתו ,כי הוא ביצע את העבירה נשוא כתב האישום המתוקן ,ונמנע
מהרשעתו .בית המשפט השית עליו צו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 150
שעות וחייב אותו לשלם לעובדת א' פיצוי בסך  15,000ש"ח.
לא נמצא כי גם בתום בירור התלונה במשטרה ובפרקליטות ,ואחרי פסק דין
חלוט בעניינו שנקבע בו כי המנהל ביצע את העבירה ,הרשות שקלה נקיטת
הליך משמעתי נגד המנה ל .במועד סיום הביקורת ,המנהל עדיין שימש
בתפקידו ,ואילו המתלוננת ,שכאמור הועברה מתפקידה ,עדיין עובדת במקום
אחר ברשות.
רשות מקומית א' מסרה בתשובתה מפברואר  2019כי היא שבה ושקלה אם
לקיים הליך משמעתי נגד המנהל ,אך לאחר התייעצות עם מנכ"ל הרשות
והיועצת המשפטית שלה" ,ומאחר שאף בית המשפט בחר שלא להרשיע אותו",
היא החליטה להסתפק בנזיפה שכבר ניתנה לו .אולם ,לא נתקבלו אסמכתאות
המעידות כי הרשות אכן פעלה כאמור.
משרד מבקר המדינה מעיר לרשות מקומית א' על כך שגם לאחר סיום
בירורה של התלונה במשטרה והחלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום,
וגם לאחר שהמנהל הודה בהטרדה המינית ,לא נמצא כי היא שבה
ושקלה אם לקיים נגדו הליך משמעתי בבית הדין למשמעת .במסגרת זו
היא הייתה יכולה לבחון את האפשרות להעבירו לתפקיד אחר ברשות
במקום להעביר מתפקידה את המתלוננת.

בתום בירור התלונה
במשטרה
ובפרקליטות ,ולאחר
שנקבע כי המנהל
ביצע את העבירה ,לא
נמצא כי הרשות
שקלה לנקוט הליך
משמעתי נגדו
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רשות מקומית ב'
בחודש יולי  2014התלוננה עובדת מתנ"ס באוזניה של מנכ"לית הרשות דאז כי
עובד הרשות (להלן  -עובד א') הטריד אותה מינית .במקביל נפתחה חקירה
משטרתית בנושא .בעקבות התלונה הועבר עובד א' למחלקה אחרת ברשות.
בחודש פברואר  2017הורשע עובד א' ,על פי הודאתו ,בעבירה של מעשים
מגונים שלא בהסכמה חופשית ובעבירה של הטרדה מינית .בין השאר נקבע
בגזר הדין כי הנאשם נגע בצווארה של המתלוננת שלא בהסכמתה ,ובמועד
אחר הצמיד אותה בתנועות חיבוק לגופו ,נשק לצווארה והפנה כלפיה הצעות
חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני .על העובד נגזרו שישה חודשי מאסר על תנאי,
הוא הועמד למבחן למשך שנה וחויב לפצות את המתלוננת ב 4,000-ש"ח.
בחודש דצמבר  , 2017לאחר שהורשע בהליך הפלילי ,הגישה הרשות המקומית
לביה"ד למשמעת תובענה משמעתית נגד עובד א' .במרץ  2018החליט ביה"ד
למשמעת ,בהסכמת הצדדים ,להשאיר את העובד בתפקידו אך להשית עליו
לצמיתות צו איסור כניסה לעבודה במוסדות חינוך ופיטורים על תנאי לשלוש
שנים.
נמצא כי האחראית למניעת הטרדה מינית אז לא הייתה מעורבת בטיפול
בתלונה נגד עובד א' והרשות לא עקבה אחר תוצאות ההליך הפלילי נגדו ,הגם
שראש הרשות היה מודע לקיומו .לרשות נודע על הרשעת העובד רק לאחר
שביקשה מכל העובדים אישור על היעדר הרשעה ,לפי החוק למניעת העסקה,
והעובד לא מסר את האישור הנדרש .עוד נמצא כי הרשות החליטה על העברת
העובד לתפקיד הכרוך בכניסה למוסדות חינוך ולא החילה עליו הגבלות
בכניסה לאותם מוסדות בזמן שהתנהל נגדו הליך פלילי ,אף על פי שהעברתו
נעשתה בעקבות תלונה בגין עבירת מין.
עוד עלה כי גם משגילתה הרשות המקומית כי עובד א' הורשע בביצוע מעשה
מגונה במהלך עבודתו ,היא לא קיימה כל פעולות הסברה או הדרכות לעובדים
בעקבות המקרה ,ולא פעלה למנות אחראי למניעת הטרדה מינית בסיום
תפקידה של האחראית הקודמת ,בשנת .2016
משרד מבקר המדינה מעיר לרשות מקומית ב' על כך שלא עירבה את
האחראית למניעת הטרדה מינית ברשות בטיפול בתלונה נגד עובד א';
ועל כך שלא עקבה אחר תוצאות ההליך הפלילי בעניינו ,ורק בעקבות
פנייתה לעובדים גילתה כי עובד א' הורשע בעבירת מין ,הגם שהתלונה
בנושא הוגשה לה סמוך לאירוע.

רשות מקומית ג'
במרץ  2011דיווחו שתי תלמידות מבית ספר א' כי עובד בבית הספר (להלן -
עובד ב') ניסה לנשקן בשני אירועים שונים .עוד ציינו כי הוא מרבה להחמיא להן
ולגעת בשיערן .תלונה בנושא הוגשה למשטרה .במאי  ,2011עקב החקירה
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הפלילית שהתנהלה נגדו ,קיימה הרשות המקומית לעובד ב' שימוע לפני השעיה
ובסופו הוחלט כי יועבר לתפקיד אחר ,שאין בו "מגע עם נערות" ,והוא נדרש
להיזהר בהתנהלותו .במרץ  2012נסגרה התלונה במשטרה מחמת חוסר ראיות.
בעקבות סגירתו של התיק החליטה הרשות המקומית ,בלי שביררה את פרטי
המקרה ובלי שקיימה בירור משמעתי ,כי העובד יחזור לעבוד במינהל החינוך.
כשלוש שנים לאחר מכן ,בחודשים נובמבר-דצמבר  ,2015התלוננו שלוש
עובדות בבית ספר ב' ,כל אחת בנפרד ,כי עובד ב' הטריד אותן מינית ,הן
הטרדות פיזיות הן הטרדות מילוליות .אחת התלונות התייחסה לאירוע שקרה
שנתיים קודם לכן .התלונות הועברו לבירור האחראית ,שמצאה כי המקרה
האמור טופל סמוך להתרחשותו בידי מנהל בית הספר ,ללא מעורבותה .בסיכום
הבירור שקיימה האחראית ציינה כי הנילון אינו מבין את המיוחס לו ,ונוכח
התלונות הקודמות יש להתייחס לתלונות הנוכחיות במלוא החומרה .בינואר
 2016זימנה הרשות המקומית את עובד ב' לשימוע על הכוונה להפסיק את
עבודתו ,ובסיומו הוחלט לפטרו מהרשות.
משרד מבקר המדינה מעיר לרשות מקומית ג' על שלא ביררה את התלונה
ולא שקלה נקיטת צעדים משמעתיים נגד עובד ב' ,לאחר שהתיק נגדו
במשטרה נסגר מחמת חוסר ראיות .עוד מעיר משרד מבקר המדינה
לרשות מקומית ג' כי עליה להבהיר לעובדיה ולמנהליה שהגורם המוסמך
לברר תלונות על הטרדה מינית הוא האחראי.
בנוגע לתלונה משנת  2011מסרה רשות מקומית ג' בתשובתה מפברואר  2019כי
על פי הייעוץ המשפטי שנתנה הלשכה המשפטית ברשות" ,ככל שהמשטרה
שהינה גוף חוקר ומיומן לא עלה בידה להביא ראיות להגשת כתב אישום ,הרי
שאין [לרשות המקומית] כלים אחרים ונוספים לחקירה מסוג זה ואין [היא]
יכולה אלא לפעול בהתאם לתוצאות חקירת המשטרה".
בהתייחס לתשובת רשות מקומית ג' משרד מבקר המדינה מעיר כי
העובדה שהתיק במשטרה נגד עובד ב' נסגר במישור הפלילי לא פטרה
את רשות מקומית ג' מבירור התלונה בהתאם להוראות החוק והתקנות,
ומלבחון אם יש מקום לנקוט הליכים משמעתיים .משרד מבקר המדינה
מעיר לרשות מקומית ג' כי היה עליה לברר את עובדות המקרה טרם
החליטה להחזיר את העובד לעבודה במינהל החינוך ,עבודה שבמסגרתה
בא במגע עם קטינים רבים .הצורך לברר את פרטי התלונה מתחדד לאור
העובדה שעילת סגירתו של התיק במשטרה הייתה חוסר ראיות ולא
היעדר אשם .העובדה כי לאחר שובו לעבודה הוגשו נגדו תלונות נוספות
על הטרדה מינית ,כמפורט להלן ,מדברת בעד עצמה.

העובדה שהתיק
במשטרה נגד עובד ב'
נסגר במישור הפלילי
לא פטרה את רשות
מקומית ג' מבירור
התלונה בהתאם
להוראות החוק
והתקנות
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רשות מקומית ד'
בחודש אוגוסט  2013התלוננה עובדת רשות מקומית ד' כי עובד ג' התערטל
מולה וביצע מעשה מגונה בפומבי .העובדת ציינה כי היא "חשה פחד גדול
וחששה שהתנהגותו הולכת ומסלימה לכדי פגיעה ממשית מידית בה" .בבירור
שקיימה האחראית למניעת הטרדה מינית הודה עובד ג' כי אכן נהג כפי שיוחס
לו .האחראית קבעה כי התקיימה הטרדה מינית ,והמליצה על כינוסה של ועדת
המשמעת ועל הפניית העובד ל"טיפול ריגשי מקצועי ...לשם סיוע וחיזוק
הגבולות הפנימיים ומניעת הישנות אירועים דומים" .באותו חודש הועבר עובד ג'
לתפקיד אחר ובמסגרתו בא במגע גם עם קטינים.
בינואר  2014החליטה ועדת המשמעת ברשות להזהיר את העובד ,להפנותו
לאבחון מסּוּכנּות ולבנות עבורו תוכנית טיפולית במערך הטיפול של אגף
הרווחה .במרץ  2014בדקה האחראית את יישום החלטותיה של ועדת המשמעת
ומצאה כי העובד לא הגיע לטיפול באגף הרווחה .בביקורת נמצא כי למרות
המלצ תה של האחראית להפנות את עובד ג' לטיפול כאמור ,הרשות המקומית
לא וידאה שהאיש אכן הגיע לטיפול.
באוקטובר  , 2017התקבלה תלונה של עובדת אחרת על הטרדה מינית מצד
עובד ג' .גם תלונה זאת הייתה על מעשה מגונה בפומבי .בדיווחה למנכ"ל ציינה
האחראית כי העובדת "חששה מאד להגיע לעבודה שמא תתקל בו .חשה גועל
ובלבול .היא מביעה חשש כי הוא עלול לסכן ילדים" .בעקבות התלונה החדשה,
בנובמבר  2017התקיים שימוע לעובד ג' ,בהשתתפותם של  10נציגים ,בהם 8
נציגי הרשות המקומית ,ובסיומו הוחלט בהצבעה על השעייתו .בינואר 2018
החליט העובד לסיים את עבודתו ברשות.
רשות מקומית ד' מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי
היא מקפידה הקפדה יתרה לקיים דיונים מסוג זה תוך שמירה על צנעת הפרט.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לרשות מקומית ד' על כך שגם לאחר
שהודה בפני האחראית כי ביצע מעשה מגונה בפומבי במסגרת תפקידו,
העסיקה את עובד ג' בתפקיד הכרוך במגע עם קטינים ועם תושבים ובכך
חשפה אותם לאפשרות שיוטרדו מינית ,מה גם שלא וידאה שהעובד הגיע
לפגישות טיפוליות בהתאם להחלטתה .עוד מעיר משרד מבקר המדינה
לרשות כי שימוע בנוכחותם של עובדים רבים כל כך פוגע בפרטיות
המעורבים בתל ונה ,ובפרט בפרטיותם של המתלוננת והנילון .הצבעה על
השעיית הנילון אינה עולה בקנה אחד עם הוראותיו של חוק הרשויות
המקומיות (משמעת) ,המגביל את סמכות ההשעיה הדחופה לראש
הרשות ולמנכ"ל הרשות.



 | 52דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

ממצאי הביקורת העלו ליקויים באופן טיפולן של רשויות מקומיות שנבדקו
בתלו נות על הטרדה מינית :היעדר מעורבות של אחראים בבירור
התלונות; אי שמירה כראוי על פרטיותם של המעורבים בתלונה; היעדר
תיעוד של תלונות שהוגשו; ואי שקילה בנקיטת הליך משמעתי נגד עובדים
שהורשעו בפלילים או שחקירה משטרתית נגדם נסגרה מחמת היעדר
ראיות .עובדים שנמצא כי הטרידו מינית חזרו על מעשיהם.

טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן | 53

טיפולן של הרשויות המקומיות הערביות
בהטרדות מיניות ובמניעתן
בסוף שנת  2017חיו במדינת ישראל כ 1.8-מיליון אזרחים ערבים ,רובם ב85-
רשויות מקומיות( 52להלן  -הרשויות הערביות) ,המדורגות באשכולות  6 - 1במדד
החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .53בחלקים המסורתיים של
החברה הערבית ,54פגיעה מינית אינה נתפסת כפגיעה ביחיד בלבד אלא כפגיעה
במשפחה הגרעינית והמורחבת ובחברה ,כקולקטיב.
המאפיינים החברתיים-תרבותיים של החברה הערבית והחשש שחשיפתה של
ההטרדה המינית בפני האחראים תעביר את סיפור הפגיעה מן המרחב הפרטי
למרחב הציבורי ,הופכים את ההטרדה המינית ברשויות המקומיות למצב רגיש
עוד יותר ,שכן פעמים רבות הנפגע ,הפוגע והאחראים הם קרובי משפחה או
לכל הפחות מכרים ,העובדים זה לצד זה ,וכל דיווח על הטרדה מינית ייוודע
ברבים ויפגע גם בקרוביו של הנפגע.
בשנת  2016היה שיעור התעסוקה של נשים ערביות בישראל  27.1%בלבד
מכלל הנשים הערביות ,לעומת  5566.2%בקרב הנשים היהודיות .על פי הספרות
המקצועית ,רבות מן הנפגעות הערביות אינן מתלוננות על הטרדה מינית עקב
חשש מפיטורים ועקב קושי במציאת מקום עבודה אחר ,ויעידו על כך נתוני
האבטלה הגבוהים.56
בשלהי שנת  2017נודע בארץ ובעולם קמפיין " "metooשתכליתו הוקעת
ההטרדה המינית ,בעיקר על ידי חשיפת הטרדות מיניות שחוו נשים וגברים
בעבר .בישראל ,כבשאר מדינות העולם ,החל דיון ציבורי ער בנושא ,אך בחברה
הערבית "התקבל הקמפיין בשתיקה רועמת ...והסערה לא ניכרה ברמת השיח
הבלתי פורמלי ,הפרטי והיום-יומי".57
כאמור ,במסגרת השאלון של משרד מבקר המדינה נשאלו רשויות מקומיות על
פעולותיהן למניעת הטרדות מיניות ולטיפול בהן .ממצאי הביקורת ושיתוף
52

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נכון ל ,16.7.18-כ 1.2-מיליון אזרחים ערבים
מתגוררים ב 85-הרשויות המקומיות הערביות.
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הרשויות המקומיות מסווגות בעשר קבוצות 1 :מייצגת את הרמה הנמוכה ביותר ו 10-את הרמה
הגבוהה ביותר.

54

הגדרת חברה ערבית בדוח כוללת את האוכלוסייה הערבית כהגדרתה בשנתון הסטטיסטי
לישראל של הלמ"ס " -מוסלמים (כולל צ'רקסים) ,נוצרים-ערבים (כולל ארמנים) ודרוזים".
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל  ,2017פרק  9שוק העבודה.

56

עו"ד חנאן מרג'יה ,החברה הערבית :ההגנות בחוק למניעת הטרדה מינית והשפעתן על
מעגל האבטלה בקרב נשים פלסטיניות בישראל ,איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי
תקיפה מינית בישראל.9.2.15 ,

57

שדא עאמר ,מה"כמה" ל"איך" :הטיפול בהטרדות מיניות בשוק העבודה בחברה
הערבית ,מציאות מטרידה  20 -שנה לחוק למניעת הטרדה מינית ,דוח שנתי של איגוד מרכזי
הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ,2018 ,עמ' .89
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הציבור מצביעים על טיפול לקוי של הרשויות המקומיות הערביות במניעת
הטרדה מינית בתחומן .מספר התלונות שהוגשו ברשויות האלה היה קטן מאוד,
ובר ובן כלל לא הוגשו תלונות בשלוש השנים האחרונות .בתרשים  2שלהלן
מוצגת השוואה בין תשובות הרשויות הערביות לתשובות רשויות מקומיות
יהודיות בשלושה היבטים עיקריים בנושא:
תרשים  :2היבטים במניעת הטרדה מינית  -השוואה בין רשויות ערביות
לרשויות יהודיות

מן התרשים עולה תמונה עגומה ,לפיה רשויות מקומיות ערביות נמצאות
"הרחק מאחור" יחסית לרשויות בחברה היהודיות בכל הנוגע ליישומו של
החוק למניעת הטרדה מינית .להלן הפרטים:

מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית
בתרשים  3להלן מוצגות תשובותיהן של הרשויות הערביות על שאלות מינויו של
אחראי למניעת הטרדה מינית ברשות:
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תרשים  :3מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית ברשויות הערביות

מהשוואה בין תשובות הרשויות היהודיות ובין תשובות הרשויות הערביות על
השאלון עלה כי  95%מהרשויות המקומיות היהודיות מינו אחראי ( 164מתוך
 ,)172אך כ 59%-בלבד מהרשויות הערביות איישו תפקיד זה ( 50מתוך
 .)85עוד עלה מנתוני השאלון כי אחראים ב 20-רשויות מקומיות ערביות
בלבד עברו הכשרה לצורך ביצוע התפקיד ,ב 11-בלבד מהן הכשרה שעלתה
על  50שעות לימוד .בשיתוף הציבור נתבקשו אחראים ברשויות מקומיות ערביות
לציין את האתגרים והקשיים הכרוכים בתפקידם .הם הדגישו את הצורך בקבלת
הכשרה על מנת שיוכלו לבצע את תפקידם כהלכה .האחראים ציינו ,בין השאר,
את הדברים הבאים:


"במינוי ציפיתי להכשרה .אני  3שנים בתפקיד ואף פעם לא הייתי
בלמידה" ;"...כשמוניתי לא ידעתי כלום .רק אחרי הכשרה יותר הבנתי את
התפקיד".



"לא כל הממונות מבינות את המשמעות המשפטית ,האחריות בתפקיד
ויכולות למצוא עצמינו כנתבעות כי לא עשינו את תפקידנו".



"לא קיבלתי שום הדרכה ואף אחד לא אמר לי מה לעשות מאז המינוי".

פעולות הרשויות הערביות למניעת הטרדה מינית
קביעת תקנון :בתרשים  4להלן מוצגות תשובותיהן של הרשויות המקומיות
הערביות בשאלון על קביעת תקנון למניעת הטרדה מינית:
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תרשים  :4קביעת תקנון למניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות
הערביות

מהשוואה בין תשובותיהן של הרשויות המקומיות היהודיות ושל הרשויות
המקומיות הערביות עולה כי כ 90%-מהרשויות המקומיות היהודיות ( 155מתוך
 )172קבעו תקנון למניעת הטרדה מינית ,אך  45%בלבד מן הרשויות
המקומיות הערביות ( 38מתוך  )85קבעו תקנון כאמור.
פעולות הדרכה :בשיתוף הציבור ציינו אחראים למניעת הטרדה מיניות
ברשויות מקומיות ערביות כי הנהלת הרשות מקשה עליהם לקיים פעולות מניעה
בנושא הטרדות מיניות .בין השאר ציינו:


"אין מודעות לנושא הזה .כשקיבלתי את המינוי רציתי לעשות מפגש לכל
העובדים וביקשו ממני לא לעשות מפגש קבוצתי ולגשת רק באופן פרטני
מול כל עובד ועובד ...אולי פוחדים מהאפקט לכך".



"בלא חובה ברורה לקיים הדרכות בנושא מניעת הטרדות מיניות ,ומציאת
מקור מימוני ,לא יתקיימו ההדרכות".



"כל דרישה מהם ,שואלים למה לפתוח את זה? דבר כזה לא יקרה אצלנו.
יש הכחשה שדבר כזה יכול לקרות אצלנו .הם אומרים :את רואה ,אין
פניות".



"למרות שרציתי להביא פעולות הדרכה בחינם ,ללא תשלום לא היה שום
שיתוף פעולה מצד ראש העיר והתעלמו מבקשותיי".

תלונות על הטרדה מינית ברשויות המקומיות הערביות
בתרשים  5להלן מוצגות תשובותיהן של הרשויות המקומיות הערביות על מספר
התלונות בגין הטרדה מינית שהתקבלו אצלן מינואר  2015עד יולי :2018
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תרשים  :5תלונות על הטרדה מינית שהוגשו לרשויות המקומיות
הערביות ,בין ינואר  2015ליולי 2018

מהתרשים עולה כי מינואר  2015עד יולי  2018התקבלו ברשויות המקומיות
הערביות שמונה תלונות בלבד על הטרדה מינית :בשתי רשויות התקבלו
שתי תלונות ובארבע התקבלה תלונה אחת; בשאר  71הרשויות המקומיות
הערביות לא התקבלו תלונות .58מהשוואה בין תשובותיהן של הרשויות המקומיות
היהודיות ושל הרש ויות המקומיות הערביות עולה כי תלונות על הטרדה מינית
הוגשו ב 48%-מהרשויות המקומיות היהודיות אך ב 7%-בלבד מן הרשויות
המקומיות הערביות הוגשו תלונות כאמור.
בשיתוף הציבור ציינו אחראים ברשויות המקומיות הערביות כמה סיבות
שלשיטתם מובילות לכך שבחברה הערבית לא מוגשות תלונות על הטרדה
מינית .כך למשל ,הם ציינו כי:


"יש אווירה של פחד להתלונן ,יש תחושה שלא יטפלו בתלונה,
שהמתלוננת תהפוך לקורבן ויש יגידו שהיא הביאה על עצמה שיטרידו
אותה".



"האישה תחשוב קודם על הבנים שלה ,הבעל שלה ,האח שלה והאבא
שלה(" ..לפני שתגיש תלונה)".



"אנחנו כולנו בני עדה אחת  ...אי אפשר שזה יטופל בשקט וזה מפחיד את
הנשים .כולם יודעים הכול על כולם".



"נשים לא רוצות לפגוע במקום העבודה והפרנסה שלהן .אם הן הולכות אז
אין להן לאן ללכת אחרי זה .היא שותקת כדי להמשיך לעבוד".
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שמונה רשויות ערביות לא השיבו על השאלה.

"יש אווירה של פחד
להתלונן ,יש תחושה
שלא יטפלו בתלונה,
שהמתלוננת תהפוך
לקורבן ויש יגידו
שהיא הביאה על
עצמה שיטרידו אותה"
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נמצא כי במועצה המקומית א' התעורר הצורך בטיפול בתלונה באופן התואם
את מאפייניה הייחודיים של החברה הערבית .התלונה הוגשה נגד אב הבית
בבית ספר של המועצה בגין הטרדתה של תלמידת בית הספר .פרטי המקרה
הועברו לראש המועצה ,הוא בירר את תלונה והחליט להעביר את אב הבית
לת פקיד שאינו כרוך במגע עם תושבים .מנכ"ל המועצה מסר לצוות הביקורת כי
"צריך להיות חכמים ולא צודקים" ,ולטפל במקרה ללא חקירות וללא תיעוד
רשמי של התלונה ,על מנת שלא לפגוע בעתידה של המתלוננת ,שכן חשיפת
ההטרדה תכתים אותה ב"כתם שחור לכל החיים".


ממצאי הביקורת על פ עולותיהן של הרשויות המקומיות הערביות למניעת
הטרדה מינית מציגים תמונה עגומה ולפיה רשויות ערביות רבות לא נקטו
כל פעולה להעלאת מודעותם של עובדיהן לאיסור ההטרדה המינית ,לא
מילאו את הוראות החוק והתקנות בכך שלא קבעו תקנון למניעת הטרדה
מינית ולא מינו אחראים למניעת הטרדה מינית .עוד עלה כי ברשויות
המקומיות הערביות הוגשו תלונות מעטות מאוד על הטרדה מינית.
בחלוף  20שנה ממועד חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית ,אין חולקים
על כך שבשלה העת שמשרד הפנים ,בתיאום עם כל הגורמים הנוגעים
בדבר ובהם הרשות לקידום מעמד האישה ,ייתן את הדעת על התנהלותן
של הרשויות המקומיות הערביות בכל הנוגע למניעת הטרדות מיניות
והטיפול בהן ,ויגבש בהקדם תוכנית פעולה למאבק בהטרדות מיניות,
שתתאים למאפיינים הייחודיים של החברה הערבית.

בשלה העת שמשרד
הפנים בתיאום עם כל
הגורמים הנוגעים
בדבר יגבש בהקדם
תוכנית פעולה
למאבק בהטרדות
מיניות ,שתתאים
למאפיינים הייחודיים
של החברה הערבית
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סיכום
הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם ,בחירותו ,בפרטיותו ובזכותו לשוויון,
והטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה משפיעה לרעה על סביבת העבודה
כולה .בשנת  1998חוקקה הכנסת את החוק למניעת הטרדה מינית ושר
המשפטים התקין תקנות בנושא.
בישראל  257רשויות מקומיות ,המעסיקות כ 140,000-עובדים ,מהם רבים
הבאים במגע תכוף עם הציבור .במציאות זאת ,חובה על כל רשות מקומית
לוודא שסביבת העבודה בה נקייה מהטרדה מינית  -הן בקרב עובדי
הרשות המקומית הן בינם ובין הציבור.
ממצאי הביקורת העלו כי אף שחלפו יותר מ 20-שנה מחקיקת החוק,
היבטים מהותיים הנוגעים ליישום הוראות החוק והתקנות למניעת הטרדה
מינית בשלטון המקומי ,לרבות אופן הטיפול בתלונות ,לא הוסדרו :משרד
הפנים לא קבע נהלים ברורים והנחיות לפעילותן של הרשויות המקומיות
בנושא ,והתיקון לתקנות משנת  ,2014שהוסיף הוראות המסדירות חלק
מפעיל ותם של גופים אחרים למניעת הטרדות מיניות ,לא הוחל עליהן.
במצב האמור כל רשות מקומית פעלה לפי ראות עיניה ושיקול דעתה.
נתגלו ליקויים מהותיים באופן יישומן של רשויות מקומיות את הוראות
החוק ובטיפולן בתלונות .עגומה במיוחד התמונה ברשויות המקומיות
הערביות.
על כל הרשויות המקומיות לפעול לתיקון הליקויים שעלו בדוח זה ,על
מנת להגביר את המודעות לחשיבות הנושא ולהשפיע על האווירה
הארגונית ,לשם קידומה של סביבת עבודה חופשית מהטרדה מינית .על
משרד הפנים לקבוע הנחיות מפורטות שיסדירו את סוגיות מניעתן של
ההטרדות המיניות ברשויות המקומיות והטיפול בהן ,כגון הגדרת תפקידו
של האחראי ודרך טיפולן של הרשויות המקומיות בתלונות .כמו כן עליו
לפעול להקמת מאגר נתונים שאפשר ללמוד ממנו על הליקויים הקיימים
ברשויות המקומיות.

התקשרויות של רשויות מקומיות עם
משרדים חיצוניים לקבלת שירותים חשבונאיים
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תקציר
רקע כללי
רשות מקומית מקיימת מערכת הנהלת חשבונות ורישומי מידע הדרושים לה
לצורך ניהול פעולותיה ולצורך הפקת מידע וגילוי נאות על מצבה הכספי בכל
עת וכן על תוצאות פעולותיה הכספיות .מלבד החובה לקיים מערכת הנהלת
חשבונות ,על הרשות המקומית מוטלת החובה להכין תקציב שנתי ,לערוך
דוחות כספיים ,רבעוניים ושנתיים ,לנהל תיקי עובדים ולחשב את
משכורותיהם.
להפרטת השירותים החשבונאיים ברשויות המקומיות (לעומת השארתם בידי
הרשות המקומית) יש יתרונות פוטנציאליים ,ואלה העיקריים שבהם :השגת
ידע ומומחיות מיוחדים ,התמקדות והתמחות בנושא ,ריענון השורות ,אפשרות
להעסיק עובדים מיומנים בעלויות פחותות בדרך כלל מעלויות העסקתם
כעובדי הרשות המקומית ,צמצום העיסוק של נושאי משרה בכירים ברשות
(כגון מנכ"ל וגזבר) בעניינים מינהליים-כספיים הכרוכים במילוי תפקידם
וקשורים במשק הכספים ,גמישות בהחלפת עובדים לא מתאימים והבטחת
רמת שירות גבוהה .מנגד ,שירותים חשבונאיים המנוהלים על ידי הרשות
המקומית זמינים יותר ,מוטת השליטה בהם ואפשרויות הבקרה והפיקוח
עליהם רחבות יותר ,ודרך ניהול זו מביאה לידי נאמנות והזדהות רבות יותר של
העובד עם הרשות ועם יעדיה.
בתחילת  ,2018כפי שעלה מבדיקת משרד מבקר המדינה 207 ,רשויות
מקומיות הפריטו את מלוא השירותים החשבונאיים או את חלקם (ובעיקר את
מערכת הנהלת החשבונות ,השכר והחשבות) ומסרו אותם לידי משרדים
חיצוניים לניהול חשבונות 51 .ספקי שירות בתחום שירותים חשבונאיים יחידים
(כגון חברות שותפויות וכיוצא באלה) סיפקו ל 207-הרשויות שירותים
חשבונאיים .שש מהן סיפקו שירותים ל 130-רשויות (כ.)63%-
בית המשפט העליון קבע בינואר  2013בעניין העסקת משרדי רואי חשבון 1כי
כדי שהתקשרויות עם נותני שירותים ינוהלו באופן תקין והוגן ובשל הצורך
המובהק באיזונים ובבלמים דרוש מנגנון "אשר יבטיח חלוקת משאבים וכספי
הציבור באופן שוו יוני והגון והתנהלות שקופה של רשות ציבורית" ,וככלל
למעט חריגים יוצאי דופן ,אין לתת פטור ממכרז להתקשרות לשם קבלת
שירותי ראיית חשבון .אם כן ,על רשות מקומית לקיים מכרז לצורך קבלת
שירותים אלו.

1

עע"ם  6145/12עיריית נצרת עילית נ' הרטמן (פורסם במאגר ממוחשב.)13.1.13 ,
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פעולות הביקורת
במחצית הראשונה של שנת  2018מיפה משרד מבקר המדינה את הגופים
המספקים שירותים חשבונאיים לכל  257הרשויות המקומיות באמצעות
שאלונים ששלח להן ואשר עליהם השיבו כולן .בין השאר ,נאסף מידע על
זהות נותן השירות ,מועד תחילת מתן השירות ,אופן ביצוע ההתקשרות בינו
ובין הרשות המקומית ,תחומי השירות ,מספר העובדים שהוא מעסיק ברשות
המקומית ועלות השירות לקופת הרשות המקומית בשנים .2017 - 2015
נוסף על כך ,במחצית השנייה של שנת  2018בדק משרד מבקר המדינה
באופן פרטני את נושא מתן השירותים החשבונאיים ב 11-רשויות מקומיות
(להלן  -הרשויות שנבדקו) :העיריות מודיעין-מכבים-רעות ,עכו ,קלנסואה,
קריית ים ,ראש העין; המועצה המקומית שקיב א-סלאם (להלן  -שגב שלום);
המועצות האזוריות הגליל התחתון ,חוף אשקלון ,שדות נגב ,שער הנגב ,תמר.
היבטים מסוימים באופן ההתקשרות ,כגון התקשרות ללא לקיים מכרז;
התקשרות לפרקי זמן ממושכים; פגמים בהליכי המכרזים למתן השירות,
לרבות תנאי סף מגבילים מדי ואי-תשלום בעבור השימוש במתקנים ובציוד
של הרשות המקומית ,נבדקו בעשרות רשויות מקומיות נוספות כדי לגבש
תמונת מצב רחבה יותר.

הליקויים העיקריים
השתלטות על מרבית התחום
של מתן שירותים חשבונאיים
בכל הנוגע להתקשרויות של הרשויות המקומיות לקבלת שירותים חשבונאיים
עלה חשש כי לא נשמרו עקרונות יסוד של דיני המכרזים שנועדו להבטיח את
עקרון השוויון ומתן הזדמנות שווה ,וכך נוצר מצב שכמה משרדים גדולים
שולטים בחלק הארי של מתן השירותים החשבונאיים לרשויות המקומיות.

התקשרויות ללא קיום מכרז
 61רשויות מקומיות (מכלל ה )207-התקשרו עם נותני שירותים חשבונאיים
בלא לפרסם מכרז (פומבי או זוטא).
בשש מבין  11הרשויות המקומיות שנבדקו ,ההתקשרות נעשתה שלא על פי
דיני המכרזים הציבוריים  -בלא מכרז פומבי .חמש מבין שש הרשויות האלו אף
לא קיימו כל הליך תחרותי סדור .במסגרת הליך כזה אמורות להיבחן ,ככל
האפשר ובין השאר ,כמה הצעות לאותן התקשרויות ,זאת כדי להבטיח
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שמשאבי הציבור יחולקו באופן ראוי וכך תוגשם תכלית דיני המכרזים -
שמירה על טוהר המידות ועל השוויון באמצעות מתן הזדמנות שווה לכל
המציעים וה שגת מרב היתרונות למפרסם המכרז :שירות מיטבי בעלות נמוכה
כדי להבטיח חיסכון לקופת הרשות המקומית.

העסקת נותני שירותים חשבונאיים
לפרקי זמן ממושכים
אחד מנותני השירותים נתן בשנת  2016שירותים חשבונאיים ל 35-רשויות
מקומיות .לארבע מהן ניתן השירות במשך יותר מעשר שנים; ל 13-ניתן
השירות  20שנה ומעלה; לשמונה ניתן השירות  30שנה ומעלה; לשתיים ניתן
שירות מאז שנת  1976ולרשות אחת ניתן השירות ברציפות מאז .1974

פגמים באופן הכנת המכרזים ובהליכי המכרזים
לקבלת שירותים חשבונאיים
רכישת מסמכי המכרז
נתונים שנאספו מ 48-רשויות מקומיות העלו כי קיימת שונות גדולה מאוד
בסכומים שהן גבו בעבור רכישת מסמכי המכרז .הסכום הגבוה ביותר שנדרש
( 5,000ש"ח) גדול כמעט פי  17מהסכום הנמוך ביותר שנדרש ( 300ש"ח).

אומדן חסר של עלות השירותים
המועצה האזורית שער הנגב פרסמה במסגרת המכרז כי סכום התשלום
החודשי לנותן השירות נאמד בתמורה למתן שירותי הנהלת חשבונות ,חשב
שכר ,כוח אדם וייעוץ חשבונאי בהיקף של  10.3משרות ,אולם בדיקת האומדן
ה עלתה כי המועצה פירטה בו את עלויות השכר לשלוש משרות בלבד ,ובנוגע
לשאר המשרות ( )7.3צוין רק אומדן כולל.
לוועדת המכרזים של עיריית עכו הוגש אומדן למתן שירותים חשבונאיים
בסכום כולל בלי פירוט של העלות הצפויה לכל אחד משמונת התפקידים
(והמשרות) שהוגדרו במכרז ובלי הסבר על אופן קביעת הסכום הכולל.

מיעוט מספר המתמודדים במכרזים וחשש לתנאי סף מגבילים מדי
סקירת מכרזים של  56רשויות מקומיות לקבלת שירותים חשבונאיים משנת
 2013העלתה שמספר המתמודדים במרבית המכרזים היה קטן :ב 19-רשויות
מקומיות (כ )35%-ניגש למכרז מציע אחד בלבד ,ב 13-רשויות (כ )23%-ניגשו
שני מתמודדים ,וב 12-רשויות (כ - )21%-שלושה מתמודדים .רק ב 12-רשויות
מקומיות (כ )21%-ניגשו למכרזים יותר משלושה מתמודדים.

 | 66דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

תנאי סף הוא כל תנאי המצוין במסמכי המכרז ושאי-עמידה בו פוסלת את
ההצעה . 2הבדיקה העלתה כי לעיתים ניגשו למכרז מתמודדים מעטים מפני
שתנאי הסף היו מגבילים ומחמירים ומנעו השתתפות של מתמודדים
פוטנציאליים נוספים .תנאי הסף המגבילים שנדרשו מהמשתתפים נגעו לאופן
ההתאגדות ,למספר הרשויות המקבלות מהם שירות ,להיקף התקציב או
למספר העובדים שהם מעסיקים .במקרה אחד אף נכללה דרישה שמשרדי
המשתתף במכרז יהיו קרובים לבניין הרשות .בכל המקרים שנבדקו נדרשו
כמה תנאי סף מגבילים בעת ובעונה אחת ,והדבר פגע בהליך התחרותי ונטע
ספק אשר לאפשרות להגשים את תכלית המכרז :שוויון הזדמנויות וקבלת
שירות מיטבי בעלות נמוכה.
צבר התנאים המגבילים שנקבעו בתנאי הסף מנע הגדלה של מספר
המתמודדים הפוטנציאליים ,פגע בעקרון שוויון ההזדמנויות וההגינות והעלה
חשש כי הוחטאה תכלית המכרז להשיג את מרב היתרונות לרשות המקומית:
הצעה מיטבית בעלות נמוכה .הרשויות המקומיות החמיצו אפוא הזדמנות
להשיג תנאים  -כספיים ומקצועיים  -טובים יותר מאלו שהשיגו ,להתקשרויות
שבוצעו.
בדיקת תנאי הסף מסוג השכלה וניסיון מקצועי של שלושה תפקידים (חשב
שכר ,מנהל חשבונות ומנהל חשבונות ראשי) ב 16-רשויות מקומיות העלתה
פערים בין הדרישות שקבעו הרשויות לאלה שנקבעו בקובץ העיסוקים (להלן
 קובץ העיסוקים) ,3כגון החמרה בתנאי הסף ניסיון בעבודה ,ניסיון מקצועי אוהשכלה ,ומולם הקלה בתנאי הסף השכלה או ניסיון ניהולי.
עיריית מודיעין-מכבים-רעות לא כללה במכרז המתוקן שפרסמה למתן שירותי
ראיית חשבון ,חשבות שכר והנהלת חשבונות דרישות להשכלה ולניסיון
הנדרשים לתפקידים אלו.
עיריית עכו פרסמה במרץ  2015מכרז למתן שירותי ייעוץ חשבונאי וכלכלי
לרשות ,אך לא פירטה בו דרישות השכלה לשלושה תפקידים של הנהלת
חשבונות; במכרז שפרסמה המועצה האזורית גליל תחתון במרץ  2014היא לא
דרשה ניסיון מקצועי לארבעת התפקידים שפירטה בו.

הסכמים והתקשרויות
הארכת תוקף ההסכמים
בחמש רשויות מקומיות הוארך תוקפם של ההסכמים עם נותני השירותים
החשבונאיים משנה לשנה ללא הגבלת זמן .בשלוש רשויות אחרות נכללה
בהסכמים אפשרות להאריך את ההתקשרויות עד שבע ותשע שנים ,כך
2

עומר דקל ,מכרזים (( )2004להלן  -מכרזים) ,עמ' .275

3

בשנת  1992פרסם משרד הפנים קובץ ניתוח עיסוקים ותיאור תפקידים בשלטון המקומי ככלי
עזר ניהולי לרשויות המקומיות (להלן  -הקובץ הישן) .באוגוסט  2012פורסם קובץ מעודכן (להלן
 -הקובץ המעודכן) ,והוא הפך למסמך מחייב בתחילת פברואר ( 2014ראו להלן).
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שלמעשה נפגע ההליך התחרותי שהיה עשוי להיטיב את השירות שניתן
ולהוזילו.

דמי שימוש של נותן השירות בשירותי המשרד של הרשות
בדיקת ההסדרים בין  91רשויות מקומיות לנותני שירות העלתה כי רק עיריית
אופקים דאגה לקבוע בהסכם בינה ובין נותן השירות כי הוא יישא בעלות כל
הציוד שיידרש לביצוע השירותים ,לרבות תחזוקתו ותחלופתו אם יינזק51 .
רשויות מקומיות נושאות במלוא עלות השימוש במשאביהן לטובת נותן
השירות בלי שהדבר עוגן במכרז או בהסכם בינן ובין נותן השירות ,ולמעשה
נותן השירות אינו משתתף כלל בעלות השימוש במשאבי הרשות .ב39-
רשויות אחרות נקבע מפורשות בהסכם עם נותני השירותים כי הן אלה אשר
יישאו במלוא הוצאות השימוש של נותן השירות במתקניהן או בציודן ,אף
שהשימוש במשאבי הרשות המקומית כרוך בהוצאה לא מבוטלת מקופת
הרשות .יתרה מזו ,בידי כל הרשויות המקומיות האלו גם לא נמצא תחשיב של
עלויות השימוש החודשיות או השנתיות של נותני השירות במשרדיהן ובציודן.
מרבית הרשויות המקומיות לא שיקפו  -במכרז או בהסכם עם נותני השירות -
את עלויות השימוש האלה.

היעדר פיקוח של הרשות המקומית על
נותן השירותים החשבונאיים
במרבית ההסכמים שחתמו הרשויות המקומיות עם נותני השירותים
החשבונאיים צוין כי הרשות המקומית תהא רשאית לבדוק אם נותן השירות
מבצע כהלכה את ההסכם .ואולם ,שבע רשויות מקומיות שנבדקו בעניין זה
לא פיקחו על מכסת שעות העבודה של עובדי נותן השירותים .מלבד אחת,
הן אף לא דרשו לקבל העתקים שוטפים של הדוחות שעניינם שעות הנוכחות
של העובדים בהן ,וממילא לא היה בידיהן המידע על המידה שהם עמדו
במכסת שעות העבודה הנדרשת.

ההמלצות העיקריות
בשנים האחרונות חל גידול ניכר בהוצאת עבודות שעשו בעבר עובדי הרשויות
המקומיות לגופים חיצוניים ,בעיקר בתחום מתן השירותים (כ 80%-מהרשויות
המקומיות נעזרות במיקור חוץ) .על משרד הפנים לתת את דעתו כמאסדר
לתופעה ,ובכלל זה לאופן הסדרת הליך התקשרות מיטבי של רשויות
מקומיות עם נותני שירותים חשבונאיים  -למן רכישת מסמכי המכרז ,דרך מתן
הזדמנות שווה לספקי שירות בתחום ,קביעת משקלי אמות המידה במכרז
ושימת דגש על אי-קביעת תנאי סף מגבילים מדי ,ועד הנחיות מתאימות
להגבלת משך ההתקשרות בהסכם ולהשוואת הכישורים הנדרשים מבעלי
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המקצוע בתחום לאלה של עובדי הרשות .אסדרה של כל אלה תבטיח
שיתקיים הליך תקין ,שקוף ,שוויוני והוגן של התקשרות ותגביר את התחרות
מפני שתגדיל את מספר המציעים בתחום זה.
משרד הפנים נדרש לתת את דעתו על הפערים הקיימים בין הכישורים
המקצועיים שנדרשו מעובדים שהועסקו במיקור חוץ ובין הדרישות המקצועיות
המוגדרות בקובץ העיסוקים בכל הנוגע להשכלה ולניסיון של עובדי רשות
מקומית בתפקידים מקבילים .מכיוון שמשרד הפנים אינו יכול להסכים עם
מצב שבו מיקור החוץ של שירותי הרשות המקומית ישמש כלי להגמשת תנאי
ההעסקה ברשות באופן שיאפשר את עקיפת דרישות הסף שנקבעו בקובץ
העיסוקים ,עליו להבהיר לרשויות המקומיות אילו דרישות סף הנוגעות
להשכלה ולניסיון יחולו על עובדי מיקור חוץ.
על הרשויות המקומיות לפעול על פי עקרונות המשפט המינהלי ודיני המכרזים
הציבוריים ועל פי פסיקת בית המשפט העליון ,המחייבים לפרסם ולבצע
מכרז ים מהיקף התקשרות מסוים .גם כאשר לא חלה חובת מכרז ,עליהן
לקיים הליך תחרותי סדור ולבחון במסגרתו ,ככל האפשר ובין השאר ,כמה
הצעות לאותן התקשרויות ,במטרה להבטיח שמשאבי ציבור יחולקו באופן
ראוי ,בתוך מתן הזדמנות שווה ושמירה על שקיפות ועל טוהר המידות.
על הרשויות המקומיות להימנע מקביעה בתנאי הסף ,במסגרת מכרז שהן
מפרסמות ,הגבלות המונעות תחרות הוגנת בין נותני שירותי חשבונאות
פוטנציאליים ואשר עלולות לפגוע בעקרון שוויון ההזדמנויות ובהגינות.
הימנעות מקביעת צבר תנאים מגבילים בתנאי הסף תאפשר לרשויות גם
להשיג תנאים  -כספיים ומקצועיים  -טובים יותר להתקשרויות שהן יבצעו.
על הרשויות המקומיות לפרט באופן מלא בהסכמים עם נותן השירות את
היקף השירות שהוא ייתן להן ואת רמת המקצועיות הנדרשת מכל אחד
מעובדיו.
ראוי שעלות השימוש במשאבי הרשות המקומית תתומחר לפרטיה ובמלוא
שווייה על ידי הרשות המקומית ושנותן השירות המשתמש במתקני הרשות
ובציודה יישא בה .בכל מקרה ,על הרשויות המקומיות לעגן ולשקף עניין זה
במכרז שהן מפרסמות לציבור כך שמדיניותן בנושא תהיה ברורה ,וכן לעגנו
בהסכם בינן ובין נותן השירות .נכון גם שבהסכמים עם נותני השירות ידרשו
הרשויות המקומיות זכות לפקח באופן שוטף ורציף על השירות כדי לוודא
שנותני השירותים החשבונאיים ממלאים את התחייבויותיהם על פי ההסכם
שנחתם עימם.

סיכום
הרשות המקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה .נאמנות זו מחייבת
אותה להפעיל את סמכותה כדי לדאוג לאינטרס הציבורי .הרשות המקומית
צריכה להקצות את משאביה בהליך מסודר ושקוף כדי למנוע את חלוקתם
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באופן לא שוויוני ,לא הוגן ובניגוד לכללי מינהל תקין ,להבטיח שמירה על
טוהר המידות ולמנוע משוא פנים ושחיתות .כדי להבטיח שהרשות המקומית
תעמוד בחובתה זו ,נקבע בחוק ובפסיקה כי התקשרויות עם נותני שירותים
חשבונאיים ייעשו באמצעות מכרז .תכלית המכרז הפומבי היא לשמור על
מי נהל תקין ,לרבות קיום תחרות הוגנת ומתן הזדמנות שווה לכול והבטחת
האינטרס הכלכלי של הרשות.
דוח זה מלמד כי מספר מזערי של נותני שירותים חשבונאיים מעניקים את
שירותיהם למרבית הרשויות המקומיות ,בעיקר לבינוניות ולגדולות שבהן.
הדבר נובע בחלקו מהעובדה שעד מועד הביקורת ,עשרות רשויות מקומיות
לא פרסמו מכרז למתן שירותים מסוג זה ,וההתקשרויות ביניהן ובין נותני
השירותים נעשו לתקופות ממושכות; ובחלקו מכך שתנאי סף מגבילים מדי
שקבעו רשויות מקומיות במכרזים שפרסמו למתן שירותים אלו מנעו למעשה
ממציעים נוספים להתמודד ,וכך פגעו בעקרון מתן ההזדמנות השווה.
בהתחשב בכך שמתן שירותים חשבונאיים לרשויות מקומיות הוא עבודה
מקצועית שגרתית ,הנעשית לפי כללים ברורים ואשר אינה דורשת מומחיות
מיוחדת וגם לא יחסי אמון מיוחדים ,מטרידים שבעתיים הנתונים שעלו
בביקורת זאת ,שמצביעים על דומיננטיות גבוהה של מספר מצומצם ביותר של
שחקנים בשוק במתן שירותים אלו.
הביקורת העלתה גם כי יש פערים בין הכישורים המקצועיים שנדרשו מנותן
השירות למשרות מסוימות ובין הדרישות בקובץ העיסוקים .רבים מעובדי
מיקור החוץ שהעסיק נותן השירות ,עובדים שאינם עובדי הרשות המקומית,
לא עמדו בדרישות המקצועיות המוגדרות בקובץ העיסוקים בכל הנוגע
להשכלה ולניסיון של עובדי רשות מקומית בתפקידים מקבילים .בדוח זה
הועלו גם ליקויים כבדי משקל נוספים ,כגון התקשרויות ללא מכרז לתקופות
ממושכות ,משכן ,אופן התשלום לנותני השירות ,היעדר הפיקוח הנחוץ עליהן
ועוד.
על ראשי הרשויות המקומיות שנבדקו ועל נבחריהן ,המשמשים נאמני הציבור,
לפעול לתיקון יסודי של הליקויים שהועלו בביקורת זאת .תיקון הליקויים צריך
שייעשה במסגרת הפקת לקחים לגבי מכרזים שהרשות מתעתדת לפרסם
לעתיד לבוא לנותני שירותים למיניהם ובהתאם לעקרונות השקיפות והשוויון
ומתוך שמירה על היעילות והאפקטיביות ,למען רווחת תושביהן .על משרד
הפנים בתפקידו כמאסדר לבחון אם ראוי להגביל את משך הזמן
להתקשרויות עתידיות עם נותני שירותים ,לתת את הדעת לפער הקיים בין
הרשויות בכל הנוגע לרכישת מסמכי מכרז ,להמליץ על אמות המידה לקביעת
המשקלות הראויים בין מרכיבי המחיר והאיכות בשקלול תוצאות המכרזים
בתחום של שירותים חשבונאי ים וכן להבהיר אם תיאורי התפקידים ודרישות
הסף בקובץ העיסוקים כוחם יפה אף לעובדים שמעסיקות החברות החיצוניות.

 | 70דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

מבוא
כל רשות מקומית 4מקיימת מערכת הנהלת חשבונות ורישומי מידע הדרושים לה
לצורך ניהול פעולותיה החשבונאיות ולצורך הפקת מידע וגילוי נאות על מצבה
הכספי בכל עת ועל תוצאות פעולותיה הכספיות.5
מלבד החובה לקיים מערכת הנהלת חשבונות ,מוטלת על הרשות המקומית
החובה להכין תקציב שנתי ,לערוך ד וחות כספיים רבעוניים ושנתיים ,לנהל תיקי
עובדים ולחשב את משכורתם.
רשויות מקומיות נוהגות להתקשר עם גורמים חיצוניים להזמנת שירותים
ולרכישת טובין במסגרת פעילותן השוטפת (מיקור חוץ) ,ובכלל זה לקבלת
שירותים חשבונאיים .עיקרם של השירותים החשבונאיים הנרכשים הוא הטיפול
בכל מערכת הנהלת החשבונות והשכר .לעיתים ,נוסף על השירות הזה ,הרשות
המקומית נעזרת בשירותי ייעוץ חשבונאי ,פיקוח וליווי שוטף במגוון שירותים
חשבונאיים וכספיים נוספים ,כגון ייעוץ תקציבי ,תוכניות הבראה והתייעלות.
בחלק ניכר מההתקשרויות נקבע כי עובדים שיעמיד נותן השירות לטובת ביצוע
העבודה יאיישו משרות ברשות המקומית.
המחוקק קבע הסדרים לחלוקת משאבים ,על ידי הרשויות המקומיות .המדובר
בקיום הליך תחרותי בהתקשרויות עם נותני שירותים ובהליכים שקופים
ושוויוניים ,תוך מתן הזדמנות שווה לכל המתמודדים הפוטנציאליים .הסדרים אלו
נועדו לשמור על עקרונות מינהל תקין ,לרבות קיום תחרות הוגנת ומתן הזדמנות
שווה לכול.6

פעולות הביקורת
במחצית הראשונה של שנת  2018מיפה משרד מבקר המדינה את הגופים
המספקים שירותים חשבונאיים לכל  257הרשויות המקומיות בישראל באמצעות
שאלונים ששלח להן .בין השאר נאסף מידע על זהות נותן השירות ,מועד
תחילת מתן השירות ,אופן ביצוע ההתקשרות בינו ובין הרשות המקומית ,תחומי
השירות ,מספר העובדים שהוא מעסיק ברשות המקומית ועלות השירות לקופת
הרשות המקומית בשנים .2017 - 2015

4

עירייה ,מועצה מקומית ומועצה אזורית.

5

מערכת הנהלת החשבונות ברשות מקומית  -שלא כמו במוסדות אחרים ללא כוונת רווח
הפועלים בהתאם לעקרונות חשבונאיים שנקבעו להם  -פועלת ומתנהלת בעיקר לפי העקרונות
החשבונאיים שנקבעו ב"תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות)" ,התשמ"ח .1988-בין
רשויות מקומיות למוסדות אחרים ללא כוונת רווח יש הבדלים גם באופן הצגת נושאים ,כגון
נכסים ,רכוש קבוע ,השקעות ,הוצאות מימון ,פירעון מלוות ,קרנות הרשות ויחסי עובד-מעביד.

6

ראו מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2015פורסם ב,)2015-
"העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות" ,עמ'  ;13דוחות על הביקורת בשלטון
המקומי לשנת ( 2018פורסם ב" ,)2018-רכש והתקשרויות במועצות מקומיות" ,עמ' .83

התקשרויות של רשויות מקומיות עם משרדים חיצוניים לקבלת שירותים חשבונאיים | 71

נוסף על כך ,במחצית השנייה של שנת  2018בדק משרד מבקר המדינה את
נושא מתן השירותים החשבונאיים ב 11-רשויות מקומיות (להלן  -הרשויות
שנבדקו) :העיריות מודיעין-מכבים-רעות ,עכו ,קלנסואה ,קריית ים ,ראש העין;
המועצה המקומית שקיב א-סלאם (להלן  -שגב שלום); המועצות האזוריות
הגליל התחתון ,חוף אשקלון ,שדות נגב ,שער הנגב ,תמר .היבטים מסוימים
באופן ההתקשרות ,כגון התקשרות ללא לקיים מכרז; התקשרות לפרקי זמן
ממושכים; פגמים בהליכי המכרזים למתן השירות ,לרבות תנאי סף מגבילים
מדי; אי-תשלום בעבור השימוש במתקנים ובציוד של הרשות המקומית  -נבדקו
בעשרות רשויות מקומיות נוספות כדי לגבש תמונת מצב רחבה יותר.

המסד הנורמטיבי
בסעיף  197בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת העיריות) נקבע כי
עירייה לא תתקשר בחוזה להעברת טובין ,להזמנת טובין או לביצוע עבודה
"אלא על פי מכרז פומבי" .הוראות דומות נקבעו בצו המועצות המקומיות,
התשי"א( 1950-להלן  -צו המועצות המקומיות) ,ובצו המועצות המקומיות
(מועצות אזוריות) ,התשי"ח( 1958-להלן  -צו המועצות האזוריות).
על פי הפסיקה ,שיטת המכרזים נועדה להבטיח הגינות ,טוהר מידות וניקיון
כפיים ,שהם מסימניו של ממשל תקין וראוי לשמו .בג"ץ עמד על כך כי "חשוב
ביותר ,שמידות אלה יתקיימו וגם ייראה שנתקיימו" . 7מהבחינה הציבורית ,דיני
המכרזים אמורים להגשים את עקרון השוויון באמצעות מתן הזדמנות שווה לכל
אדם החפץ להגיש את מועמדותו .מהבחינה הכלכלית ,דיני המכרזים מבטאים
את השאיפה לנהוג בכספי הציבור באופן יעיל וחסכוני ,תוך כדי השגת מרב
היתרונות למפרסם המכרז . 8בפסיקה נקבע כי לעקרון התחרות בתנאים של
שוויון יש מעמד בכורה ,ו"משכך נוהגים בתי המשפט להעדיפו גם במחיר של
ויתור על השגת תוצאה כלכלית מיטבית באותם המקרים שבהם נוצרת
התנגשות בין שתי תכליות אלה".9
בתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח( 1987-להלן  -תקנות העיריות (מכרזים)),
בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות ובתוספת השנייה לצו המועצות
האזוריות ,נקבעו התנאים שרשות מקומית רשאית להתקשר בפטור ממכרז.
תקנות העיריות (מכרזים) מאפשרות לעירייה להתקשר בחוזה להזמנת טובין או
להתקשר לצורך ביצוע עבודה במכרז שאינו פומבי (להלן  -מכרז זוטא) כאשר

7

בג"ץ  101/74בינוי ופיתוח בנגב בע"מ נ' שר הביטחון ,פ"ד כח(.)1974( 452 ,449 )2

8

ראו גבריאלה שלו" ,מכרזים ציבוריים לאחר חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,"1992-משפט
וממשל ב ,עמ' .461

9

עע"ם  6203/11הסעות המוביל הארצי  2007בע"מ נ' עיריית רמלה (פורסם במאגר
ממוחשב ;)27.12.11 ,עע"ם  3499/08רון עבודות עפר ייזום ופיתוח מ.א .בע"מ נ' ועדת
המכרזים  -עיריית עפולה (פורסם במאגר ממוחשב.)18.1.09 ,
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סכום ההתקשרות ,לא כולל מע"ם ,הוא  142,800ש"ח עד  697,400ש" ח. 10
לסכום קטן מ 142,800-ש"ח ניתן פטור מביצוע מכרז.
מכרז זוטא נועד להקנות לרשות המקומית גמישות תפעולית ותפקודית .שלא
כ מכרז פומבי ,בהליך של מכרז זוטא אין הרשות המקומית מחויבת בפרסום
פומבי של המכרז ,אלא עליה לפנות לכמה ספקים וקבלנים ,לפי סכום
ההתקשרות ,שפרטיהם מרוכזים ברשימה שנקבעה מראש וגובשה לפי כללים
מסוימים שנקבעו בדין ,ולהזמין אותם להתמודד במכרז .מלבד זאת ,הליכי
המכרז ותנאיו זהים להליכים ולתנאים של מכרז פומבי.11
בתקנה  )8(3לתקנות העיריות (מכרזים) והסעיפים המקבילים לה בצו המועצות
המקומיות ובצו המועצות האזוריות נקבע כי אחד מסוגי החוזים שבאמצעותם
רשאית העירייה להתקשר ללא מכרז הוא "חוזה לביצוע עבודה מקצועית
הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים ,או יחסי אמון מיוחדים ,כגון עבודות תכנון,
פיקוח ,מדידה ,שמאות ,ייעוץ ועבודות כיוצא באלה" .ואולם ,בית המשפט העליון
פסק כי פטור ממכרז הוא חריג לכלל המחייב עריכת מכרז לפני ביצוע
התקשרות ,וכי ככל חריג יש לפרשו על דרך הצמצום.12
בינואר  2013דן בית המשפט העליון בפרשנותה של תקנה  )8(3במסגרת עתירה
שהגישה עיריית נצרת עילית בנושא רכישת שירותי ראיית חשבו ן 13לעירייה
(להלן  -פסק דין נצרת עילית) . 14בית המשפט קבע כי ככלל למעט חריגים
יוצאי דופן ,אין לתת פטור ממכרז להתקשרות של עירייה עם רואה חשבון כיוון
שעיסוק זה אינו מופיע בסעיף הפטור ,ואין מקום לקרוא "הקלות" נוספות
לתקנות .עוד קבע בית המשפט כי עקרונות מינהל תקין ודיני המכרזים מובילים
למסקנה שיש להעדיף התקשרות בדרך של מכרז פומבי על פני דרך אחרת.
לפי הפסיקה ,תקנה  )8(3היא חריגה לכלל ,וצריך לפרשה בצמצום .רק במקרים
שנדרשת מומחיות מיוחדת או אם מדובר ביחסי אמון מיוחדים ,נמצא מקום לתת
פטור ממכרז לנוכח ייחודיות של נותן השירותים .כמו כן ,נקבע כי גם בהליך
הפטור ממכרז יש להבטיח הזדמנות שווה ,שמירה על טוהר המידות ועקרונות יסוד

10

לפי הנתונים המעודכנים ל  ,15.12.18-לאחר העדכון השנתי של הסכומים שפרסם משרד הפנים,
בהתאם לשינויים שחלו במדד המחירים לצרכן .בצו המועצות המקומיות נקבע כי מועצה מקומית
או מועצה אזורית (שמספר התושבים בה אינו עולה על  )20,000אינה חייבת בעריכת מכרז פומבי
עד סכום ההתקשרות  352,100ש"ח (לא כולל מע"ם) .בסכום קטן מ  70,400-ש"ח ניתן פטור
מביצוע מכרז.

11

ראו מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2013פורסם ,)2013
"מכרזים שאינם פומביים והיבטים בהתקשרויות בפטור ממכרז ברשויות מקומיות" ,עמ' .132 - 93

12

ראו בג"ץ  4672/90אריאל הנדסת חשמל רמזורים ובקרה בע"מ נ' עיריית חיפה ,פ"ד מו ()3
 ;)1992( 267בר"מ  2349/10שעשועים וספורט בע"מ נ' עיריית בני ברק (פורסם במאגר
ממוחשב ;)20.5.10 ,עע"ם  7027/07מימון נ' המועצה המקומית בנימינה (פורסם במאגר
ממוחשב.)26.12.10 ,

13

בפסק הדין ובדוח ,שירותים אלה אינם כוללים ביקורת דוחות כספיים לצורך מתן חוות דעת
רואה חשבון עליהם.

14

עע"ם  6145/12עיריית נצרת עילית נ' זאב הרטמן (פורסם במאגר ממוחשב.)13.1.13 ,
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אחרים של דיני המכרזים .15עוד קבע בית המשפט העליון כי כדי שהתקשרויות עם
נותני שירותים ינוהלו באופן תקין והוגן ובשל הצורך המובהק באיזונים ובבלמים,
דרוש מנגנון "אשר יבטיח חלוקת משאבים וכספי הציבור באופן שוויוני והגון
והתנהלות שקופה של רשות ציבורית".
משרד מבקר המדינה התייחס לסוגיה זו בכמה דוחות בעבר וקבע כי מתן פטור
ממכרז לצורך התקשרות עם רואה חשבון למתן שירותים חשבונאיים שוטפים
לרשות המקומית אינו עולה בקנה אחד עם פסיקתו המפורשת של בית המשפט
העליון.16
רק בנובמבר  , 2016שלוש שנים לאחר פסק דין נצרת עילית ,פרסם משרד
הפנים נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות
מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכר ז . 17בחוזר צוין כי דרך המלך
להתקשרות של רשות מקומית היא במכרז פומבי .בחוזר גם צוין כי בית המשפט
העליון הדגיש שתקנות הפטור ממכרז הן החריג ,כי יש לפרשן בצמצום וכי
התקשרות בדרך של מכרז פומבי עדיפה על כל דרך אחרת .עוד הודגש בחוזר
המנכ"ל כי עקרונות המשפט המינהלי ועקרונות דיני המכרזים הציבוריים חלים
גם כאשר רשות מקומית מתקשרת בפטור ממכרז .עקרונות אלו מחייבים לקיים
הליך מינהלי סדור ,ובכלל זה לבחון ,ככל האפשר ובין השאר ,כמה הצעות
לאותן התקשרויות כדי להבטיח שמשאבי ציבור יחולקו באופן ראוי ובתוך מתן
סיכוי שווה ,שמירה על שקיפות ועל טוהר המידות והבטחת יעילות כלכלית
לרשות המקומית.
בנוהל ההתקשרויות נקבעו גם ההוראות וההנחיות להתקשרות של רשות
מקומית להזמנת עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון
מיוחדים בפטור ממכרז .בין השאר נקבעו בהן הוראות למינוי ועדת התקשרויות,
שעל פי החלטתה תתבצע התקשרות כאמור; וכן הוראות כיצד ייתן היועץ
המשפטי של הרשות המקומית את חוות דעתו ,איך תפנה הוועדה למציעים
וכיצד תפעל הוועדה.
בית המשפט המחוזי בחיפה ,בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים ,דן
בנובמבר  2016בעתירה שהוגשה נגד רשות מקומית בעניין מכרז שניהלה
עבורה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ לבחירת חברה
לביצוע הסעת מורים ותלמידים לבית הספר .18בית המשפט קבע בפסק הדין כי
"כל התקש רות של רשות מקומית לרכישת שירותים ,חייבת להיעשות במסגרת

15

פסק דין זה בעליון ביטל למעשה פסק דין מפברואר  2002של בית המשפט לעניינים מינהליים
בבאר שבע (עת"ם  204/02אלאסד נ' אבו מחארב ,פורסם במאגר ממוחשב )1.1.2002 ,שקבע
כי "הנהלת חשבונות ,חשבות שכר והנהלת גבייה וייעוץ חשבונאי דורשים מיומנות" ,ולכן יש
מקום לפטור אותם מקיום מכרז.

16

ראו מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2015פורסם ב,)2015-
"העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות"; דוחות על הביקורת בשלטון המקומי
לשנת ( 2018פורסם ב" ,)2018-רכש והתקשרויות במועצות מקומיות".

17

חוזר מנכ"ל  8/2016שפורסם בנובמבר  2016וחוזר מנכ"ל  5/2017שפורסם ביוני .2017

18

עת"ם  9135-09-16טיולי כוכב הגליל בע"מ נ' המועצה המקומית כאבול ואח' (פורסם
במאגר ממוחשב.)28.11.16 ,

 | 74דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

מכרז פומבי שיפורסם על ידה" ,והתבסס בקביעה זו גם על פסק דין נצרת
עילית.
משרד מבקר המדינה שב ומדגיש וכפי שגם עולה לעיל באופן חד וברור
כי מתן שירותים חשבונאיים שוטפים לרשויות מקומיות הוא עבודה
מקצועית שגרתית הנעשית לפי כללים ברורים .בחירת הרשות המקומית
לקבל שירותים אלו מספק פרטי מחייבת אותה בעריכת מכרז פומבי כדין.
שירותים אלו  -כפי שפסק מפורשות בית המשפט העליון  -אינם יכולים
לחסות תחת פטור ממכרז ,כל שכן מפני שבדרך כלל את השירות אין
מעניק באופן אישי ובלעדי מנהל המשרד שבמרבית המקרים הוא רואה
החשבון אלא מעניקים אותו עובדים מטעמו .לכן ,התקשרויות עם משרדי
רואי החשבון לשם מתן שירותים חשבונאיים צריך שייעשו בהליך תחרותי,
שקוף ,שוויוני והוגן.

הפרטת מתן שירותים חשבונאיים על ידי
הרשויות המקומיות
להפרטת השירותים החשבונאיים ברשויות המקומיות (לעומת השארתם בידי
הרשות המקומית) יש יתרונות פוטנציאליים ,ואלה העיקריים שבהם :השגת ידע
ומומחיות מיוחדים ,התמקדות והתמחות בנושא ,ריענון השורות ,אפשרות
להעסיק עובדים מיומנים בעלויות פחותות בדרך כלל מעלויות העסקתם כעובדי
הרשות המקומית ,צמצום העיסוק של נושאי משרה בכירים ברשות (כגון מנכ"ל
וגזבר) בעניינים מינהליים-כספיים הכרוכים במילוי תפקידם וקשורים במשק
הכספים ,גמישות בהחלפת עובדים לא מתאימים והבטחת רמת שירות גבוהה.
מנגד ,שירותים חשבונאיים המנוהלים על ידי הרשות המקומית זמינים יותר,
מוטת השליטה בהם ואפשרויות הבקרה והפיקוח עליהם רחבות יותר ,ודרך
ניהול זו מביאה לידי נאמנות והזדהות רבות יותר של העובד עם הרשות ועם
יעדיה.
משרד מבקר המדינה מיפה ,על פי תשובות הרשויות המקומיות לשאלונים
ששלח להן בתחילת שנת  ,2018את המשרדים החיצוניים המספקים להן
שירותים חשבונאיים .המיפוי העלה כי נכון למחצית הראשונה של 207 ,2018
רשויות מקומיות הפריטו את מלוא השירותים החשבונאיים או את חלקם
(מערכת הנהלת החשבונות ומתן השירותים הנוספים בתחום זה ,כפי שפורטו
לעיל) ,ומסרו אותם למשרדים חיצוניים.
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.1

מפילוח הנתונים שהתקבלו מאותן  207רשויות עלה כי  51משרדים וחברות
מסחריות סיפקו להן שירותים חשבונאיים וכי שישה מהם סיפקו שירותים
ל 130-רשויות (כ.19)63%-

.2

עוד עלה ,כפי שאפשר לראות מהתרשימים להלן ,כי ששת נותני השירותים
הגדולים התרכזו ,כל אחד ,בעיקר במגזר מסוים או באזורים גיאוגרפיים
מסוימים  .כך ,לדוגמה ,משרד נותן השירותים הגדול ביותר פיזר את שירותיו
ברשויות מקומיות המצויות בכל אחד משבעת מחוזות הארץ לפי החלוקה
של משרד הפנים (תל אביב ,ירושלים ,חיפה ,מרכז ,צפון ,דרום ואיו"ש).
נותן השירותים השני בגודלו התמקצע במתן שירותים אך ורק ברשויות
מקומיות במגזר הלא-יהודי (במחוזות צפון וחיפה בלבד).

19

כמפורט להלן :משרד א' סיפק שירותים ל  39-רשויות מקומיות; משרד ב' סיפק שירותים ל29-
רשויות מקומיות; משרד ג' ל 23-רשויות מקומיות ,השוכנות בעיקר בשלושה מחוזות  -צפון ,חיפה
ומרכז; משרד ד' נתן שירות ל  20-רשויות במחוזות דרום ומרכז; משרד ה'  -ל  14-רשויות מקומיות
בצפון (ושתיים במחוז חיפה) .במרביתן אין הוא מעסיק עובדים אלא נותן שירותי ייעוץ פיננסי
וכלכלי כיועץ מומחה בהיקף כספי נמוך של כמה אלפי ש"ח בחודש בכל רשות; משרד ו' -
לעשר רשויות במחוזות צפון ותל אביב (ורשות אחת באזור איו"ש).

 207רשויות מקומיות
הפריטו את מלוא
השירותים
החשבונאיים או את
חלקם ומסרו אותם
למשרדים חיצוניים;
 51משרדים וחברות
מסחריות סיפקו להן
שירותים חשבונאיים
ושישה מהם סיפקו
שירותים ל130-
רשויות
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תרשים  :1מתן שירותים חשבונאיים בחלוקה לרשויות לפי מחוז ,על מפת
מדינת ישראל ,המחצית הראשונה של 2018

על פי הנתונים שעלו מתשובות הרשויות על השאלונים ,בעיבוד משרד מבקר המדינה.
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תרשים  :2מספר הרשויות המקבלות שירותים חשבונאיים מששת
המשרדים הגדולים בתחום ,לפי מחוז ,המחצית הראשונה של 2018

על פי הנתונים שעלו מתשובות הרשויות על השאלונים ,בעיבוד משרד מבקר המדינה.

הנתונים שלעיל לפיהם כמה משרדים גדולים זכו בשליטה במרבית תחום
מתן השירותים החשבונאיים לרשויות המקומיות מעלים חשש כי בכל
הנוגע להתקשרויות של הרשויות המקומיות לקבלת שירותים חשבונאיים,
לא נשמרו עקרונות יסוד של דיני המכרזים שנועדו להבטיח את עקרון
השוויון ומתן ההזדמנות השווה.
מנהל של אחד מששת המשרדים הגדולים מסר למשרד מבקר המדינה בינואר
 2019כי אף שבחמש השנים האחרונות פורסמו עשרות רבות של מכרזים למתן
שירותים חשבונאיים לרשויות מקומיות ,ואף שלחברה שהוא עומד בראשה ותק
וניסיון רב ,נמנעה החברה מלהגיש את מועמדותה למרבית המכרזים משום
שתנאי הסף ,כפי שנראה לה" ,היו מגמתיים ורחוקים מאד מכוונת המחוקק
שקבע הסדרים לחלוקת משאבים על ידי הרשויות המקומיות שנועדו לשמור על
עקרונות המינהל התקין ,לרבות קיום תחרות הוגנת ומתן הזדמנות שווה לכול".
בחוזר מנכ"ל של משרד הפנים (מס'  )7/04שפורסם ביולי  2004נאמר כי
"הרשות להגבלים עסקיים הפנתה את תשומת ליבנו למקרים בהם פורסמו
מכרזים על ידי רשויות מקומיות ,כאשר הדרישות שנקבעו בהם נוסחו באופן
המתאים למציע אחד בלבד .ברצוננו להביא לתשומת לבכם כי ניסוח מכרז
באופן כזה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ועלול להביא לפסילתו של
המכרז".
רשות התחרות (לשעבר רשות ההגבלים העסקיים) ,שהומצאה לה טיוטת הדוח,
מסרה למשרד מבקר המדינה בינואר  2019כי עיקר עיסוקה הוא במלחמה
בתופעת תיאום המכרזים בין מציעים פוטנציאליים ובטיפול בתופעה פסולה זו
במסלול הפלילי .רשות התחרות מסרה עוד כי לא מצאה בטיוטת דוח הביקורת
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אינדיקציה לתיאום כזה בין משרדי רואי החשבון וכי האחריות בעניין זה רובצת
לפתחן של הרשויות המקומיות דווקא ,ולא לזו של משרדי רואי החשבון.
משרד מבקר המדינה מעיר לרשויות המקומיות כי עליהן לשמור על
עקרונות היסוד של דיני המכרזים כדי להבטיח קיום תחרות הוגנת בתחום
מתן השירותים החשבונאיים ,וכך לצמצם ככל האפשר את החשש שכמה
משרדים גדולים העוסקים בתחום זה יזכו בדומיננטיות.

התקשרויות של רשויות מקומיות עם משרדים חיצוניים לקבלת שירותים חשבונאיים | 79

התקשרויות למתן שירותים חשבונאיים
התקשרות ללא מכרז
מנתונים שנמסרו בשאלונים עולה כי  60רשויות מקומיות (קרוב ל 20)30%-שנבדקו
בהן היבטים מסוימים באופן ההתקשרות התקשרו עד סוף שנת  2017עם נותני
שירותים חשבונאיים בלא לפרסם מכרז (פומבי או זוטא) או הליך תחרותי אחר,
כגון ועדת יועצים (במקרים שהסכום קטן ואינו דורש פרסום מכרז) .יתרה מזו,
חלק מההתקשרויות נעשו לראשונה עוד במאה הקודמת.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את חוסר ההתייחסות של חלק
מהרשויות המקומיות ושל משרד הפנים לפסיקת בית המשפט העליון
ולהערות מבקר המדינה בדוחות קודמים.
משרד מבקר המדינה מעיר ל 60-הרשויות המקומיות האמורות כי כחמש
שנים חלפו מאז שקבע בית המשפט העליון מפורשות (בינואר  )2013כי
התקשרות למתן שירותים חשבונאיים מחייבת קיום מכרז ,והיה עליהן
להיערך זה מכבר לפרסם מכרז בעניין מתן שירותים אלו.
בשנת  2018פרסמו  12רשויות מקומיות מכלל ה 60-לעיל 21מכרז למתן שירותים
חשבונאיים 27 .רשויות מקומיות מכלל אלה 22מסרו בתשובתן למשרד מבקר
המדינה כי הן מתעתדות לפרסם מכרז במרוצת שנת ( 2019או לבקש הצעות
מחיר במקרים שהסכום קטן ,ואינו דורש פרסום מכרז).
המועצה המקומית אבן יהודה מסרה בתשובתה בפברואר  2019כי היא
פועלת ב"ימים אלה ...להודיע לרו"ח על תום ההתקשרות מולם" ובמקביל היא
בוחנת כיצד תקבל את השירותים מכאן ואילך  -אם באמצעות עובדיה או "בדרך
של התקשרות חדשה לאחר קיום הליך מכרזי על פי הדין".
20

ואלו הן :העיריות אור יהודה ,אור עקיבא ,בני ברק ,טייבה ,נתניה ,סח'נין ,קריית אונו ,קריית
אתא ,קריית ים ,קריית מוצקין ,רחובות ,רמלה ,שדרות; המועצות המקומיות אבן יהודה,
אעבלין ,בוקעתא ,בית אל ,בית דגן ,בנימינה-גבעת עדה ,ג'לג'וליה ,חורפיש ,יבנאל ,יסוד
המעלה ,כוכב יאיר-צור יגאל ,כ פר ורדים ,כפר יאסיף ,להבים ,מיתר ,מעיליא ,מעלה אפרים,
מצפה רמון ,עארה -ערערה ,עומר ,פקיעין ,קצרין ,קריית ארבע ,קריית עקרון ,קרני שומרון ,רמת
ישי ,שגב שלום ,שיבלי  -אום אל ג'נם; המועצות האזוריות אלונה ,אשכול ,גדרות ,גולן,
הגלבוע ,הגליל העליון ,חבל מודיעין ,חוף אשקלון ,לכיש ,מבואות החרמון ,מגילות-ים המלח,
מטה אשר ,מטה בנימין ,מעלה יוסף ,מרום הגליל ,נחל שורק ,שדות נגב ,שפיר ,תמר.

21

העיריות טבריה ,רמלה; המועצות המקומיות אעבלין ,כפר ורדים ,מיתר ,מעיליא ,עארה-
ערערה ,רמת ישי; המועצות האזוריות גולן ,הגליל העליון ,חבל מודיעין ,תמר.

22

העיריות אור יהודה ,אור עקיבא ,נתניה ,קריית אונו ,קריית אתא ,קריית ים ,קריית מוצקין,
שדרות; המועצות המקומיות בית אל ,בנימינה-גבעת עדה ,חורפיש ,יבנאל ,כוכב יאיר-צור
יגאל ,להב ים ,קצרין ,קריית עקרון ,קרני שומרון ,שגב שלום; המועצות האזוריות גדרות,
הגלבוע ,חוף אשקלון ,לכיש ,מגילות-ים המלח ,מטה אשר ,מעלה יוסף ,מרום הגליל ,נחל
שורק.

( 60כ)30%-
מהרשויות המקומיות
שהפריטו את
השירותים
החשבונאיים התקשרו
עד סוף שנת  2017עם
נותני שירותים
חשבונאיים בלא
לפרסם מכרז או הליך
תחרותי אחר; חלק
מההתקשרויות נעשו
לראשונה עוד במאה
העשרים
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המועצה המקומית מצפה רמון מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר 2019
כי התקשרה עם משרד רואי חשבון בינואר  2012לתקופה של שלוש שנים עם
אפשרות להארכה בחמש שנים נוספות ,כי מימשה את האפשרות וכי תקופת
ההארכה צפויה להסתיים בסוף דצמבר  .2019המועצה מסרה עוד כי סמוך
למועד ההתקשרות יפורסם מכרז.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מצפה רמון כי לא ראוי
לאפשר להאריך את תקופת ההתקשרות בבת אחת בתקופה ארוכה
מהתקופה שנקבעה בהסכם עצמו .כך מנעה המועצה ממתחרים
פוטנציאליים להתחרות ,וייתכן שאף מנעה מעצמה להשיג תנאים כספיים
טובים יותר.
המועצה האזורית אשכול מסרה בתשובתה בינואר  2019כי היועץ החשבונאי
משמש את המועצה מאוקטובר  ,2005וכי באותה עת לא נדרש ביצוע מכרזים
ליועצים .עוד מסרה כי בהסכם עימו נקבע שתקופת ההתקשרות תוארך מאליה
כל שנה בשנה נוספת ,אלא אם אחד הצדדים ימסור הודעה מוקדמת בכתב
שברצונו להפסיקה .כיוון שהמועצה מרוצה משירותי הייעוץ [בעלות שנתית של
כ 140,000-ש"ח] ,אין היא מעוניינת להפסיק את ההתקשרות.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית אשכול כי לאחר הקביעה
המפורשת של בית המשפט העליון ,ובוודאי לאחר חוזר מנכ"ל משרד
הפנים בנידון ,היה עליה לפרסם מכרז למתן השירות .עוד מעיר משרד
מבקר המדינה למועצה כי לא רצוי להעסיק יועצים במשך תקופות
ממושכות מפני שהדבר מונע תחרות ומתן הזדמנות שווה ליועצים
פוטנציאליים.
המועצה האזורית מטה בנימין טענה בתשובתה מפברואר  2019כי לדעתה,
בפסק הדין בעניין נצרת עילית הבחין בית המשפט העליון בין שני סוגי שירותים
חשבונאיים :שירותים חשבונאיים שוטפים ,המחייבים מכרז ,ושירותים חשבונאיים
מיוחדים ,כאלה הדורשים מקצועיות מיוחדת ופטורים ממכרז .היא עצמה ,כך
מסרה המועצה ,התקשרה לצורך קבלת שירותים שאינם נמנים עם ליבת
העבודה החשבונאית השוטפת כגון בניית תקציבים וכן פיקוח ובקרה עליהם,
ליווי תקציבי חינוך וייעוץ לגזברות בנושאים כלכליים ,אשר הינם שירותים שדרך
ההתקשרות לקבלם פטורה ממכרז.
המועצה מסרה עוד כי היא פנתה לשלושה משרדים לקבל הצעות מחיר לביצוע
השירותים ,ולכן ,אף שלא קיימה מכרז ,היא כן קיימה הליך קבלת הצעות מחיר
שוויוני " ,כך שהרציונל שעומד מאחורי דיני המכרזים במסגרתו יבוצע הליך
שוויוני בסופו תיבחר ההצעה הטובה ביותר התקיים בפועל".
המועצה הוסיפה וטענה כי נוהל "התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת
ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ,אשר פורסם
במסגרת חוזרי מנכ"ל משרד הפנים  8/2016ו ,5/2017-טרם הוחל על המועצה
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מפני שהממונה על היישובים באיו"ש החליט לדחות את כניסתו לתוקף עד יום
 . 1.1.19לפיכך לא נדרשה המועצה לקיים הליך על פי נוהל היועצים טרם
התקשרותה עם משרד זה.
המועצה המקומית קריית ארבע מסרה גם היא כי לפי חוות דעת שקיבלה,
הייעוץ החשבונאי והמיסוי שהיא מקבלת דורשים גם מומחיות וגם יחסי אמון
מיוחדים ,ועל כן היא רשאית להתקשר למתן השירות ללא צורך בקיום מכרז.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית מטה בנימין ולמועצה
המקומית קריית ארבע כי פסק הדין מדגיש כי מתן פטור ממכרז יש לתת
במשורה; כי קודם לכן יש לנקוט הליך להתקשרות בפטור ממכרז ,כפי
שפורט בחוזרי המנכ"ל; כי גם "שירותים חשבונאיים מיוחדים הדורשים
מקצועיות מיוחדת" ,כפי שציינה המועצה האזורית מטה בנימין ,ניתנים על
ידי מספר ניכר של יועצים מומחים בתחום זה .עוד מעיר משרד מבקר
המ דינה למועצה האזורית מטה בנימין כי היקף התשלומים השנתיים של
המועצה (כ 470,000-ש"ח) מחייב הליך תחרותי; כי אף היא מודה שגם
במקרים של פטור ממכרז יש לקיים הליך שוויוני ולקבל כמה הצעות מחיר,
וכי אף לפי תשובתה ,באפריל  2019ייכנס הנוהל לתוקף גם לפי החלטת
הממונה על היישובים באיו"ש .על שתי המועצות לבחון איפוא אם
השירותים שהן מקבלות מחייבים מכרז ולהיערך בהתאם לכך לפרסום
מכרז על אף "ייחודם" של השירותים החשבונאיים שהן מקבלות ,או לכל
הפחות עליהן לנקוט את ההליך לקבלת פטור ממכרז שפורט בחוזרי
מנכ"ל משרד הפנים.
המועצה המקומית קריית ארבע מסרה בתשובה נוספת במאי  2019כי לאור
הערת משרד מבקר המדינה "על אף חוו"ד של היועץ המשפטי למועצה" ,היא
"יוצאת מידית בהליך מכרזי כנדרש".
הבדיקה העלתה כי ב 6-מ 11-הרשויות המקומיות שנבדקו ,לא קדם להתקשרות
פרסום של מכרז כלשהו ,כלהלן:
.1

המועצה האזורית חוף אשקלון מקבלת שירותים חשבונאיים ללא מכרז
ממשרד א' מאז שנת  ,1976והיא חידשה מדי פעם את ההסכם עימו .במאי
 2007נחתם ההסכם האחרון עימו לשנתיים נוספות  -בדיעבד מינואר - 2007
והוא מוארך בכל שנה מאז סיום תוקפו בשנה נוספת .בפברואר  2011נחתם
הסכם לשנה נוספת ,בדיעבד מינואר  ,2011עבור קבלת ייעוץ כלכלי
למועצה ועבור העסקת חשב ,עוזר לגזבר .אף הסכם זה הוארך בכל שנה
מחדש .בנובמבר  2016התווסף הסכם בדבר קליטת חשבת שכר חדשה
כתוספת לצוות חשבי השכר .המועצה האזורית שילמה למשרד א' עבור
שירותי החשבונאות מינואר  2016עד יולי  2018סכום כולל של כ 3.49-מיליון
ש"ח (בממוצע כ 113,000-ש"ח לחודש).
המועצה האזורית חוף אשקלון מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה
בינואר  2019כי עם תחילת כהונתו של ראש המועצה הונחה גזבר המועצה
לקדם במידה ניכרת יציאה למכרז להזמנת שירותים חשבונאיים .המועצה
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הסתייעה ביועץ חיצוני להכנת החלקים המקצועיים של מסמכי המכרז,
והיועצת המשפטית של המועצה הונחתה להטמיע בחלקים המקצועיים של
מסמכי המכרז את הערות משרד מבקר המדינה.
.2

המועצה האזורית שדות נגב מקבלת מאז שנת  1990שירותים חשבונאיים
ללא מכרז לפי הסכם עם משרד ד' .בהסכם מיולי  2010נקבע כי תקופת
ההתקשרות תימשך שלוש שנים ותוארך מאליה בכל פעם לשלוש שנים
נוספות אלא אם אחד הצדדים ימסור לשני הודעה בכתב שברצונו
להפסיקה . 23המועצה האזורית שילמה למשרד ד' בחודשים ינואר  2016עד
מאי  2018כ 2.6-מיליון ש"ח (בממוצע כ 81,000-ש"ח לחודש).
המועצה האזורית שדות נגב מסרה בתשובתה בינואר  2019כי היועץ
המשפטי של המועצה קבע בחוות דעתו משנת  2011שאין היא חייבת
לפרסם מכרז לצורך קבלת שירותים חשבונאיים וכי מחמת טעות שנעשתה
בתום לב ,לא הייתה המועצה ערה לנוהל חוזר המנכ"ל משנת  2016בנידון.
עוד כתבה כי גזבר המועצה החל לטפל בנושא פרסום המכרז ,אולם
משפרש מתפקידו ,ולאחריו פרש גזבר נוסף ונכנסה הגזברית הנוכחית,
"מצאה המועצה לחיוני" לאפשר לה להיכנס לתפקידה בליווי צוות הנהלת
חשבונות מנוסה ובעל ידע וותק בהנהלת החשבונות ,ולכן עיכבה את
פרסום המכרז.

.3

המועצה האזורית תמר מ קבלת שירותים חשבונאיים ללא מכרז ,אף היא
ממשרד ד' ,מאז שנת  1978לפי הסכם ביניהם (האחרון נחתם ביולי 2016
בדיעבד מינואר  2016עד סוף דצמבר  .)2017ההסכם מתחדש מאליו בכל
פעם לשנה נוספת (אלא אם כן מפסיק אותו אחד הצדדים להסכם).
המועצה שילמה למשרד ד' בחודשים ינואר  2016עד אוגוסט  2018כ3.29-
מיליון ש"ח (בממוצע כ 103,000-ש"ח לחודש).
מנכ"ל המועצה האזורית תמר ,המשמש גם מנהל הכספים של המועצה,
מסר למשרד מבקר המדינה במהלך הביקורת (יוני  )2018כי במשך שנים
רבות לא פורסם מכרז מפני שמאז שנת " 2016החלו להתבצע במועצה
שי נויים מאסיביים לרבות ...בחינת ההסכמים בהם נקשרה המועצה...
השינויים הנ"ל חייבו את המועצה לתעדף את המשימות ,על מנת לאפשר
את המשך תפקידו של הארגון מבלי לגרום לזעזועים שלא לצורך" .עוד
מסר כי המועצה החליטה לפרסם מכרז בשנת " ,2018ועד אז לתקן את
תנאי ההסכם רב השנ ים ולבצע בו התאמות דחופות ומשמעותיות" .ואכן,
המועצה פרסמה בספטמבר  2018מכרז למתן שירותי הנהלת חשבונות
בעבורה.

.4

המועצה המקומית שגב שלום מקבלת שירותים חשבונאיים ללא מכרז
מחברה א' מאז שנת  , 1996לפי הסכם ביניהן (האחרון מינואר .)2017
ההסכם מתחדש מאליו בכל פעם לשנה נוספת (אלא אם מפסיק אותו אחד

23

באפריל  2014התווספה להסכם משרה של תקציבאית (ללא ציון תום תקופת השירות) ונקבע כי
היא תנהל את חשבונו ת הוועדים המקומיים של המועצה ,תסייע בתקצוב החינוך של המועצה
ו"כל שירות נוסף שיידרש על ידי גזבר המועצה".
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הצדדים להסכם) .המועצה שילמה לחברה א' בחודשים ינואר  2016עד מאי
 2018כ 3.1-מיליון ש"ח (בממוצע כ 108,000-ש"ח לחודש).
מליאת המועצה אישרה את ההסכם ביולי  .2017בפרוטוקול הישיבה צוין כי
במשך שנים רבות לא פורסם מכרז מפני ש"בעבר ההתקשרות הייתה
פטורה ממכרז בשל סעיף המקצועיות והאמון ,בשנים האחרונות נדרשו
מספר רשויות לבצע מכרז ,אנו טרם נדרשנו לכך .ומכרז משמעותו גם שינוי
הצוות שאנו כן מרוצים מביצועיו".24
המועצה המקומית מסרה בתשובתה בינואר  2019כי היא "תפרסם עוד
השנה ,מכרז פומבי לעניין השירותים החשבונאיים".
.5

עיריית קריית ים מקבלת שירותים חשבונאיים ללא מכרז ממשרד ג' מאז
שנת  .1991במשרדי העירייה נמצא ההסכם האחרו ן , 25הסכם שנחתם
בינואר  2012והוארך לאחרונה בנובמבר  2014לתקופה של שלוש שנים
נוספות .ההסכם מתחדש מאליו לשלוש שנים נוספות .באותו מועד חתמה
העירייה גם הסכם עם חברה ב' ,שבעליה הוא גם הבעלים של משרד ג' ,ובו
נקבע כי חברה ב' תיתן לה "שירותי חשבונאות כולל בבית ספר [שבתחום
העירייה]" .גם הסכם זה הוארך בנובמבר  2016לתקופה זהה לזו שבהסכם
עם משרד ג' .26העירייה שילמה בחודשים ינואר  2016עד יוני  2018כ3.84-
מיליון ש"ח ,מהם כ 2.1-מיליון ש"ח למשרד ג' וכ 1.74-מיליון ש"ח לחברה
ב'.
עיריית קריית ים מסרה בתשובתה בינואר  2019כי היא נערכת להוצאת
מכרז לשירותים שנותן הזכיין ו"אנו תקווה שבשנת  2019אכן יפורסם המכרז
וייבחר זכיין מתאים".
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קריית ים ,למועצה המקומית שגב
שלום ולמועצות האזוריות חוף אשקלון ,שדות נגב ותמר כי לא זו בלבד
שהן לא פעלו בהתאם לחובתן על פי דין להתקשר עם נותן שירותים אך
ורק באמצעות מכרז פומבי כדי להבטיח שמשאבי ציבור יחולקו באופן
ראוי ,שמירה על שקיפות ועל טוהר המידות והבטחת יעילות כלכלית
לרשות המקומית ,אלא שההתקשרות נמשכה שנים רבות תוך פגיעה
בכושר התחרות ואי מתן הזדמנות שווה לנותני שירותים פוטנציאליים .כל
זאת נמשך גם לאחר שבית המשפט העליון קבע מפורשות בפסק דין
נצרת עילית האמור ,עוד בשנת  ,2013כי התקשרות למתן שירותים
חשבונאי ים מחייבת מכרז ואינה חוסה תחת פטור מטעמי ידע ,מומחיות או
יחסי אמון.

24

הכוונה לפסיקת בית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע משנת  ,2002שלפיה שירותי
הנהלת חשבונות וייעוץ חשבונאי דורשים מיומנות ומומחיות .ראו לעיל הערת שוליים .15

25

בתיקי העירייה לא נמצא ההסכם הראשוני שנחתם עם משרד ג'.

26

יצוין כי שלושה הסכמים (הסכם כללי ,מתן שירותים לבית ספר ומתן שירותים במערך
התב"רים) נחתמו עם משרד ג' בשנת  2017ושניים עם חברה שבבעלותו בשנים  2014ו 2017-
(בתחום התאמות בנקים ובתחום השכר).
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עוד מעיר משרד מבקר המדינה לרשויות המקומיות הללו כי גם אם הן
בחרו לפני פסק דין נצרת עילית לנקוט צעד השמור למקרים חריגים של
התקשרות ללא מכרז ,היה על היחידה המזמינה את ההתקשרות ברשות,
קרי הגז ברות ,לשכנע את ועדת המכרזים או את הייעוץ המשפטי ברשות
שההתקשרות בלא מכרז עומדת בדרישות תקנת הפטור ושבנסיבות
העניין יש טעם ענייני להימנע מקיום מכרז .משרד מבקר המדינה מעיר
עוד כי אם בחרה הרשות לנקוט צעד כזה היה עליה גם לקצוב את משך
ההתקשרות לפרק זמן קצר ככל האפשר ,וכך לאפשר בעתיד למציעים
נוספים שיעמדו בדרישותיה להתמודד על ביצוע העבודה.

עקיפת חובת המכרז
בתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג( 1993-להלן  -תקנות חובת המכרזים) ,שאינן
חלות על רשויות מקומיות אך הן בגדר הסדר ראוי גם עבורן ,27נקבע כי מימוש
אפשרות הכלולה בחוזה להאריך את תקופת ההתקשרות או להרחיבה ,טעונה,
בין היתר ,אישור של ועדת מכרזים.
עיריית קלנסואה מקבלת מאז אוקטובר  2015מרואה חשבון (להלן  -רואה
החשבון) שירותים חשבונאיים (לא כולל שירותים שוטפים של הנהלת חשבונות)
כדלהלן :פיקוח והדרכה של צוות העובדים במחלקת הנהלת החשבונות
במועצה; מתן הנחיות להכנת דוחות כספיים; מתן שירותים של עוזר גזבר
בתחום "בקרה ופיקוח על התקציב (בנושאי שכר ,ניהול הרכש והשריון
התקציבי ,הנהלת חשבונות ופעולות תקציביות לרבות תב"ר)"; השתתפות
בהכנת התקציב הרגיל ובעריכת תוכנית ההבראה .ההסכם ביניהם ,שתוקפו
שנה ,מתחדש מאליו לכל היותר עד שנתיים נוספות .נמצא כי ההסכם חודש
אוטומטית לשנתיים נוספות (בסך הכול ,עד מועד הביקורת ,לשלוש שנים).
העירייה שילמה לרואה החשבון מינואר  2016עד מאי  348,000 2018ש"ח
(כ 12,000-ש"ח בממוצע לחודש).
נמצא כי העירייה פנתה בדצמבר  2015לשלושה מציעים שלא באמצעות מכרז,
ובכלל זה לרואה החשבון .ועדת הרכש של העירייה בחרה בינואר  2016את
ההצעה שמחירה הנמוך ביותר  -רואה החשבון שהצעתו הסתכמה ב144,000-
ש"ח לשנה ,סכום הפטור ממכרז זוטא .יצוין כי גם בבחינת מדד האיכות של
ההצעות האחרות הן נוקדו בציון נמוך יותר מהצעתו של רואה החשבון ,ועמדו
רק בחלק מדרישות העירייה.
נמצא כי האפשרות להארכה בהסכם בין עיריית קלנסואה ובין רואה החשבון
מומשה משנה לשנה בלא שהדבר הובא לבחינת ועדת המכרזים.

27

עע"ם  2310/02איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה) נ' דסאל מרחבים ,חברה
לעבודות עפר בע"מ ,נט (.337 )6
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קלנסואה כי מהאמור לעיל עולה כי
מדובר בעסקה אחת ,הנמשכת שלוש שנים ,ומאחר שסכומה הכולל של
ההתקשרות עם רואה החשבון היה  348,000ש"ח ,סכום המחייב פרסום
מכרז זוטא ,תקנות העיריות (מכרזים) חייבו את עיריית קלנסואה לפרסם
מכרז זוטא.
מהתנהלותה של העירייה עולה חשש שאופן ההתקשרות שלה עם משרד
רואה החשבון נועד לחמוק מהחובה לקיים מכרז זוטא .על העירייה היה
לערוך מכרז זוטא כדי לעמוד בהוראות הדין וכדי להבטיח שתקבל את
ההצעה המיטבית וכדי לשמור על עקרון השוויון.
עיריית קלנסואה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2019כי
היא אינה מקבלת מרואה החשבון שירותים חשבונאיים שוטפים אלא שירותי
ייעוץ לגזבר הרשות בביצוע המשימות המוטלות עליו וכי הסתמכה על סעיף
 ) 8(3לתקנות המכרזים ,ולכן פנתה בהליך של הצעות מחיר .לדבריה ,את
האפשרות להאריך את ההסכם מימשה באופן אוטומטי ,בחוסר תשומת לב.
העירייה מסרה עוד כי ההתקשרות עם רואה החשבון כבר הסתיימה וכי
"העירייה כבר החלה בהליכים להתקשרות עם רואה חשבון במסגרת מכרז
זוטא".

העסקת נותני שירותים חשבונאיים לפרקי
זמן ממושכים
משרד מבקר המדינה ציין בדוח קודם 28כי לא רצוי להעסיק יועצים במשך תקופות
ממושכות .בהתקשרות ממושכת עלולים להיווצר יחסי תלות ,ונמנעים תחרות
ומתן הזדמנות שווה ליועצים אפשריים אחרים .זאת ועוד ,עולה חשש שיועצים
יישאבו לשגרת עבודה קבועה עם הרשות המקומית וכי השגרה תמנע מהם
ראייה מערכתית ואפשרות לחדש ולתרום לעבודת הרשות וכן תקשה על
הר שות לבצע פיקוח ובקרה אפקטיביים על עבודתם .אשר על כן המליץ מבקר
המדינה כי הרשויות המקומיות יקצבו את פרקי הזמן בהתקשרויותיהן לתקופות
שיאפשרו בחינה של תנאי ההתקשרות בהליך תחרותי ,וכך יתאפשר ליועצים
אחרים להגיש את מועמדותם בתום תקופת ההתקשרות .באופן הזה יובטח
שתינתן הזדמנות שווה למתמודדים ,והרשויות המקומיות יוכלו לקבל את
ההצעה הטובה ביותר.
נמצא כי חלק מהרשויות המקומיות התקשרו עם נותני שירותים חשבונאיים
לתקופות ממושכות שבין עשר ל 40-שנה .להלן פרטים:

28

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2015פורסם ב,)2015-
"העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות".
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.1

ממסמכים שצירף משרד א' למכרז שהתקיים בשנת  2016באחת הרשויות
המקו מיות עולה כי אותו משתתף נתן שירותים חשבונאיים באותה עת ל35-
רשויות מקומיות .לארבע מהן השירות ניתן במשך יותר מעשר שנים; ל13-
אחרות השירות ניתן  20שנה ומעלה; לשמונה אחרות ניתן השירות  30שנה
ומעלה; לשתיים ניתן שירות מאז שנת  1976ולרשות אחת השירות ניתן
ברציפות מאז שנת .1974

.2

משרד ו' צירף להצעתו ,במכרז שהתקיים בשנת  2014ברשות מקומית
אחרת ,מסמך שממנו עלה כי הוא נותן שירותים חשבונאיים ל 19-רשויות
מקומיות .לשבע מהן השירות ניתן יותר מעשר שנים; לשלוש  -יותר מ20-
שנה ,לשבע  -יותר מ 30-שנה ,לאחת  -כ 40-שנה ולאחת  -כ 42-שנה.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לרשויות המקומיות ולמשרד הפנים
על אי תיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה בדוח  2015בעניין
התקשרויות לפרקי זמן ממושכים .משרד מבקר המדינה שב ומעיר
בחומרה לכל הרשויות המקומיות כי לא רצוי להעסיק נותן שירותים
חשבונאיים במשך ת קופה כה ממושכת כיוון שעלולים להיווצר ביניהם
יחסי תלות וכן מפני שנמנעים תחרות ,ריענון השורות ומתן הזדמנות שווה
לנותני שירות אפשריים אחרים בתחום זה.

בתקנות חובת המכרזים הוגבלו גם משך ההתקשרות והיקפה .אף שהתקנות
אינן חלות על התקשרויות של השלטון המקומי ,מן הראוי שמשרד הפנים יבחן
את האפשרות להחיל הסדר דומה גם על רשויות מקומיות .אין הצדקה בעניין זה
להבחנה בין מכרזי השלטון המרכזי ובין מכרזי השלטון המקומי.

אופן הכנת המכרזים
הכנת מכרז היא מלאכה מורכבת ,הכוללת שלושה שלבים עיקריים :השלב
הראשון ,האיכותי  -הגדרת מטרת ההתקשרות ,היעדים שנועדה להשיג ותרגומם
לתנאים ולדרישות; השלב השני  -ירידה לפרטים ,הגדרות מטרות משנה צרות
ואפיון מדויק של היעדים והדרישות מהספק בתוך קביעת סוג המכרז ,אמות
מידה ,משקולות ,כללי המכרז ,הכנת אומדן ,כנס ספקים וכיוצא באלה; השלב
השלישי  -עיצוב החוזה שייחתם בין הרשות לספק.29
הרשות המקומית יכולה להיעזר ביועצים שיפעלו מטעמה לשם הכנת המכרז
ועיצובו ואינה חייבת לעסוק בעצמה באיסוף העובדות ,אולם "בשלב הסופי,

29

מכרזים ,עמ' .267
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עובר להחלטתו ,על בעל הסמכות לשקול את העניין בעצמו ולהסיק מסקנותיו
על יסוד העובדות שנאספו".30

התקשרות עם חברת ייעוץ לצורך הכנת המכרז
שמונה מהרשויות המקומיות שלהן נשלח השאלו ן 31מסרו כי נעזרו להכנת
המכרז למתן שירותים חשבונאיים בחברה חיצונית .החברה סיפקה להם שירותי
ייעוץ וליווי למטרה זו ,כגון אפיון העבודה הנדרשת והגדרת היקפה; פגישה עם
מנהלים רלוונטיים ברשות; הכנת אומדן וניתוח כספי של הוצאות התפעול על
כך; גיבוש תנאי הסף ואמות המידה למכרז; הכנת מסמכי המכרז  -לרבות
מפרט טכני ,חוזה והצעת מחירים; פרסום המכרז; בדיקת ההצעות; סיוע
בפגישות הצוות המקצועי עם נציגי המשתתפים במכרז.
הבדיקה העלתה כי שש משמונה הרשויות האמורות פנו לאותה חברת ייעוץ כדי
לקבל הצעות מחיר להכנת המכרז 32ושילמו לה בשנים  2017 - 2014בעבור ייעוץ
וליווי בהכנת המכרז לנותן השירותים החשבונאיים סכומים שבין כ 7,200-ש"ח
לכ 26,400-ש"ח.
משרד מבקר המדינה מעיר לשש הרשויות הללו כי קבלת הצעה מחברת
ייעוץ אחת בלבד ללא קיום של הליך תחרותי נוגדת את עקרון השוויון ואת
כללי מינהל תקין .היה עליהן לפנות לחברות ולמשרדים נוספים ולאפשר
לעוסקים נוספים בתחום זה להגיש הצעת מחיר.

תיעוד הליך גיבוש המכרז ברשות המקומית
סדרי מינהל תקין מחייבים כי הרשות המקומית תקפיד לתעד את ישיבותיה,
בפרט את אלה שבהן היא מקבלת החלטות מהותיות ובעלות השפעה על סדרי
המינהל בעירייה .מלאכת התיעוד תורמת לקיום סדור של הליכי חשיבה ותכנון,
להבניה של שיקול הדעת ,לעמידה בחובת ההנמקה ,לרציפות ולשימור הזיכרון
הארגוני בטווח הקצר והארו ך ,למעקב אחר השגת היעדים שנקבעו לרשות
ולהפקת לקחים.33

30

ע"ב  2/84ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת עשרה ,פ"ד לט (225 )2
(.)1985

31

עיריית מודיעין-מכבים-רעות ,המועצה המקומית פרדסיה והמועצות האזוריות באר טוביה,
בני שמעון ,הגליל התחתון ,מרחבים ,נווה מדבר ,רמת הנגב.

32

המועצה המקומית פרדסיה; המועצות האזוריות באר טוביה ,בני שמעון ,מרחבים ,רמת
הנגב .המועצה האזורית הגליל התחתון אומנם פנתה למשרד נוסף הנותן שירותים כלכליים
לרשויות ולעמותות ,אולם היא לא ביקשה ממנו הצעת מחיר מסודרת .המועצה המקומית
פרדסיה מסרה באפריל  2019כי פנתה ליועץ נוסף שסרב להגיש הצעה בגלל טווח המחירים
הנמוך שהציבה בהליך.

33

ראו ה"ש .29
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משרד מבקר המדינה בדק את התיעוד הקיים במשרדים של עשר רשויות
מקומיו ת 34אשר לשלבים :ההחלטה על יציאה למכרז לקבלת שירותים
חשבונאיים ,קביעת אמות המידה במכרז ,הכנת טיוטות והכנסת שינויים בהן
בעת ניסוח המכרז ,וכן כל חלק של התהליך ברשות המקומית ועם גורמים
חיצוניים .נמצא כי בשבע מהרשויות המקומיות לא נמצא תיעוד בנוגע לשלבים
האמורים ,כלהלן:
.1

המועצה האזורית מרחבים שכרה את שרותיו של יועץ להכנת המכרז
והיא מסרה למשרד מבקר המדינה בינואר  2019כי תהליך קבלת ההחלטות
התחיל בדצמבר  2015והסתיים בפברואר  .2017בהכנתו היו מעורבים גזבר
המועצה ,היועץ המשפטי שלה ,מבקר המועצה ,מנכ"לית המועצה וראש
המועצה .במרוצת התקופה הוכנו שמונה גרסאות למסמכי המכרז .בהליך
קבלת ההחלטות ,עד הבחירה בזוכה במכרז ,התקיימו ארבעה דיונים .גזבר
המועצה מסר במהלך הביקורת ביולי  2018כי טרם היציאה למכרז
התקשרה המועצה עם יועץ ש"הכין מכרזים לרשויות רבות" ,והוא אשר יזם
את תנאי הסף ו"עד לניקוד לצורך בחירת המציע".
וא ולם ,הבדיקה העלתה כי במשרדי המועצה לא נשמרו מסמכים או תיעוד
אחר שיסבירו מדוע נשכר היועץ שליווה את המועצה בהכנת המכרז ,אילו
הוראות או הנחיות ניתנו לו אשר לאמות המידה במכרז ולתנאי הסף ו"עד
לניקוד לצורך בחירת המציע" ,אם המועצה פנתה ליועצים נוספים ,תיעוד
של הג רסאות והטיוטות שנוסחו בשלבי כתיבת המכרז ,בעלי התפקידים
שהעירו עליהם וכיוצא באלה.

.2

גזברית המועצה האזורית באר טוביה מסרה למשרד מבקר המדינה
ביולי  2018כי המועצה שכרה בשנת  2014משרד ייעוץ "אשר ערך מכרזים
בנושא זה לרשויות נוספות כולל ליווי טכני לאורך כל ההליך" ,והוא אשר
החליט על תנאי הסף במכרז וגם הכין את המכרז .את כמות העובדים
שיועסקו ,תפקידיהם ,כשירותם והדרישות מהם קבעה המועצה "בהתאם
למצב הקיים ולאחר בדיקת הצרכים במועד הכנת המכרז" .את נוסח
המכרז ,מבחינה משפטית ,אישר היועץ המשפטי של המועצה ,וצוות מקצועי
למכרז ,ב הרכב היועץ המשפטי ,היועץ החיצוני והגזבר ,שינה והוסיף תנאים.
הגזברית מסרה עוד כי לא השתיירו בדואר האלקטרוני שלה התכתובות
והמסמכים משנת  2014התומכים בהשתלשלות העניינים ,כפי שציינה לעיל.

.3

גזבר המועצה האזורית רמת הנגב מסר ביולי  2018כי במשך כל השנים
נחשבה הנהלת החשבונות משרת אמון פטורה ממכרז ,ומעולם לא העיר
משרד הפנים למועצה או לרשויות אחרות שתחום זה דורש מכרז .בכנס של
איגוד הגזברים אוזכרה הפסיקה של בית המשפט העליון שלפיה תחום
הנהלת החשבונות דורש מכרז ,ואזכור זה היה הזרז ליציאה למכרז .להכנת
תבנית המכרז ,טיוטת המכרז ותנאי הסף נעזרה המועצה בשנת 2015
בחברה המתמחה בכך וביועץ המשפטי של המועצה .גזבר המועצה מסר
עוד כי "כל מספר חודשים אנו מוחקים את הדואר האלקטרוני בגלל עומס

34

עיריית כפר יונה; המועצות המקומיות מזכרת בתיה ,פרדס חנה -כרכור; המועצות האזוריות
באר טוביה ,יואב ,לב השרון ,מנשה ,מרחבים ,רמת הנגב ,שער הנגב.
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במערכת" וכי על כן לא השתיירו במשרדי המועצה מסמכים התומכים
בהליך שתואר .המועצה ,בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר ,2019
מסרה עוד כי לגזבר לא זכור אם בכלל היו חילופי דואר אלקטרוני בזמן
גיבוש המכרז ו"רק ציין שבשנה מקבלים ושולחים אלפי הודעות בדואר
האלקטרוני וברור שלא ניתן לשמור עשרות אלפים במשך שנים".
.4

המועצה האזורית מנשה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר
 2019כי את המכרז הכין צוות מקצועי של המועצה ,ובו המנכ"ל ,הגזבר,
היועץ המשפטי והמנהלן ,וכן גזבר המועצה האזורית עמק חפר .ואולם ,אף
שהמועצה התבקשה להמציא למשרד מבקר המדינה מסמכים שתיעדו את
התהליך ברשות עד פרסום המכרז ,לרבות ההחלטה על תנאי הסף במכרז,
היא לא עשתה כן ,אלא הציגה רק את כמות העובדים ודרישה לכוח אדם
וכן ניסוח של טיוטות המכרז.

.5

גזבר המועצה האזורית שער הנגב מסר ביולי  2017כי "הטריגר" לצאת
המועצה למכרז היה פסק דין נצרת עילית של בית המשפט העליון .לאחריו
המתינה המועצה כמה חודשים לפרסום הנחיות של משרד הפנים בנושא.
משלא פורסמו כאלה ,החליטה המועצה לצאת למכרז .המכרז גובש בסוף
 2013והתפרסם בתחילת שנת  .2014הגזבר מסר עוד כי מספר התקנים
שפורסם במכרז משקף את המצב שהיה קיים במועצה בעת פרסומו ,הוא
הגדיר את הכשירות ואת הדרישות לתפקידים ,ולקראת פרסום המכרז
הכניס בו שינויים בהתייעצות עם היועצת המשפטית של המועצה ועם יועץ
הביטוח שלה .ואולם ,בידי המועצה לא נשמר התיעוד בעניין הליך קביעת
תנאי המכרז והטיוטות שגובשו במהלך הכנתו.
המועצה האזורית שער הנגב מסרה בתשובתה מינואר  2019כי קשה
לעמו ד בדרישה לשמור תיעוד בהתחשב בכך שהיא מעסיקה כוח אדם
מצומצם" ,ואולם היא תפעל להטמעת דרישת (שמירת) התיעוד".

.6

גזבר המועצה האזורית יואב ,שנכנס לתפקידו בתחילת שנת  ,2018מסר
במהלך הביקורת ,ביולי  ,2018כי המועצה יצאה למכרז לקבלת שירותים
חשבונאיים בתחילת  2014בגלל הערה על כך בדוח הביקורת המפורט על
המועצה מטעם משרד רואי החשבון שמינה משרד הפנים .עוד מסר הגזבר
כי מי שהחליט על אמות המידה במכרז הייתה מנכ"לית המועצה באותה
עת ,שזה כשנה וחצי אינה עובדת במועצה ו"אין לי יכולת להיכנס לתכתובת
המייל של קודמי בתפקיד".
המועצה האזורית יואב מסרה בתשובתה מינואר  2019כי אי אפשר לאתר
תכתובות דואר אלקטרוני מאותה תקופה בנוגע למכרז משנת  ,2014אם
אומנם קיימות ,או שאינן מצויות בתיק המכרז .בארכיון המועצה אותרו כל
המסמכים הנוגעים למכרז דאז ,אולם תכתובות דואר אלקטרוני פנימיות -
שבין השאר ת יעדו את כל ההליך ,ממועד קבלת ההחלטה על יציאה
למכרז עד מועד פרסומו ,אינן מתויקות בו.
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משרד מבקר המדינה מעיר לשש המועצות האזוריות המוזכרות לעיל
כי בלא מסמכים המתעדים את התהליך מעת ההחלטה על יציאה
למכרז עד פרסומו ,אי אפשר לבדוק אם הובאו בחשבון ,טרם פרסום
המכרז  ,כל השיקולים המרכזיים הרלוונטיים ,מדוע נקבעו תנאי הסף
במכרז כפי שנקבעו ומי החליט על תבנית המכרז הסופית .עוד מעיר
משרד מבקר המדינה לרשויות אלו כי עליהן לשמור בתיקיהן את כל
המידע הרלוונטי לתהליך קבלת ההחלטות לבחירת ספקים ונותני
שירותים .שמירת מסמכים התומכים בהליך הבחירה חיונית כדי לוודא
שההליך שקוף והוגן.35
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית יואב כי כל התכתובות
הנוגעות לעבודה ,לרבות תכתובות דואר אלקטרוני פנימיות הנוגעות
לקבלת שירותים חשבונאיים ,חשובות לזיכרון הארגוני של הרשות .הן
אינן פרטיות ,ויש למצוא את הדרך לשחזרן .36הדבר אמור גם בנוגע
להליך הבחירה בנותן השירותים החשבונאיים ,ובכלל זה התכתבויות
פנימיות במועצה בדבר פרסום המכרז ,אופן קביעת אמות המידה
הנדרשות בו ,דרישות הסף ,טיוטות הניסוח בשלבי ההכנה למכרז,
תיעוד הישיבות הפנימיות במועצה שעניינן הליך קבלת ההחלטה
וההחלטה הסופית על נוסח המכרז שיפורסם.
.7

המועצה המקומית ערערה בנגב פרסמה ביולי  2018מכרז לקבלת
שירותים חשבונאיים .במסמכי המכרז וההסכם צוין  16פעמים שם המועצה
המקומית "עארה ערערה" ,שהיא מועצה מקומית אחרת השוכנת בוואדי
ערה ,בצפון הארץ . 37המועצה המקומית ערערה בנגב מסרה למשרד
מבקר המדינה בפברואר  2019כי היא אכן השתמשה בנוסח מכרז דומה
לזה של היישוב הצפוני ,ואולם נעשו בו ההתאמות הנדרשות "מבחינת מועדי
פרסום ,כתובות ,טלפונים וכיו"ב; היקף כוח האדם וכשירותו שונים מאלה
של עארה ערערה וגם גובה הערבות הבנקאית שדרשה ערערה בנגב
שונה" .המועצה סיכמה את תשובתה באומרה כי השם של היישוב הצפוני
ש"המשיך להופיע בכותרות המכרז עקב שגגת אי החלפת השם ,אין בה
כדי להעיד על מהותו ותוכנו של מכרז".

35

ראו בעניין זה גם מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2014פורסם
ב " ,)2014-ניהול רשומות אלקטרוניות ורשומות נייר ברשויות המקומיות" ,עמ' .409 - 359

36

ע"ע (ארצי)  90/08טלי איסקוב ענבר נ' מדינת ישראל  -הממונה על חוק עבודת נשים
ואח' (פורסם במאגר ממוחשב.)8.2.11 ,

37

כך ,לדוגמה ,צוין במסמכי המכרז כי "מועצה מקומית ערערה בנגב ...מזמינה בזאת הצעה למתן
שירותי הנהלת חשבונאות ...עבור מועצה מקומית עארה ערערה ,הכל לפי דרישות המכרז
והחוזה" .דוגמה נוספת :בנוסח ערבות להשתתפות במכרז צוין "אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק
כל סכום עד לסך  25,000ש"ח ...וזאת בקשר עם מכרז פומבי  18/2018למתן שירותי הנהלת
חשבונות ...וראיית חשבון עבור מועצה מקומית עארה וערערה".
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית ערערה בנגב כי אזכור
שמה של מועצה מקומית אחרת בעלת שם דומה ,לא פעם או פעמיים
כי אם  16פעמים ,הן בכותרות המכרז הן בגוף המכרז ,מעיד על כך
שאין מדובר בשגיאה טכנית בלבד ,אלא על כך שהמכרז לא הוכן
בקפדנות הראויה .הכנה רצינית ודקדקנית של המכרז הייתה מגלה
את הטעויות בשלב מוקדם .לדוגמה ,בנוסח הערבות הבנקאית צוין כי
נותן השירות ערב כלפי המועצה הצפונית ,וכך הדברים גם בתצהיר
בדבר העסקת עובדים זרים ,שכר מינימום לעובדים ,אישור מורשי
חתימה ,הצהרת המציע ופירוט התחייבויותיו של נותן השירות למועצה
בהסכם .כל אלה מעוררים חשש כי הדרישות להשתתפות במכרז
ואפיונים נוספים מתאימים למועצה המקומית עארה-ערערה ולא
לערערה בנגב.

רכישת מסמכי המכרז
כאשר רשות מקומית מפרסמת מכרז לאספקת שירותים חשבונאיים ,מתמודדים
פוטנציאליים שהיו מעוניינים לגשת למכרז נדרשו לרכוש את מסמכי המכרז .אלו
אוגדו בדרך כלל בחוברת (להלן  -חוברת המכרז) ,ובה בעיקר :תנאי המכרז,
כתב הצעה ,נוסח הסכם ,מפרט שירותי הייעוץ ועוד נספחים ,כגון נספח ערבות
בנקאית להשתתפות במכרז ,נספח אישור עריכת ביטוח ונספח היעדר הרשעות.
מנתונים שנאספו מ 48-רשויות מקומיות על הסכום שדרשה הרשות המקומית
מהמתמודדים במכרז בעבור חוברת המכרז עלתה שונות רבה ,כלהלן :את
התשלום הנמוך ביותר דרשה המועצה המקומית כפר תבור ( 300ש"ח) ,38ואת
התשלום המרבי דרשו המועצות המקומיות ערערה בנגב ושלומי ( 5,000ש"ח).39
המועצה המקומית שלומי מסרה בינואר  2019בעניין זה כי היקף המכרז
"משמעותי חודשי ושנתי" . 40בהתאם לכך נקבע התשלום לרכישתו .עוד מסרה
המועצה כי כל מציע רשאי היה להגיע ולעיין במסמכי המכרז "ללא עלות בטרם
רכישתו".

38

בעניין זה יצוין כי עיריית אופקים ,המועצה המקומית דבורייה והמועצה האזורית עמק
יזרעאל לא דרשו תשלום עבור מסירת חוברת המסמכים אלא ציינו במכרז שפרסמו כי כל
המסמכים שבחוברת המכרז הם רכושה של הרשות ,הם ניתנים למציע לשם הכנת הצעתו
והגשתה בלבד ,ועל המציע להחזירם לרשות עד מועד ההגשה של מסמכי המכרז.

39

להלן התשלום שדרשו שאר  44הרשויות המקומיות ברכישת חוברת המכרז :אלעד ,אלפי מנשה,
זכרון יעקב ,חבל אילות ,חורה ,מזכרת בתיה  500 -ש"ח; אליכין ,באקה אל-גרבייה ,באר שבע,
בני שמעון ,גני תקווה ,ג'סר א-זרקא ,חריש ,טורעאן ,כפר שמריהו ,לב השרון ,מגדל ,מגידו ,עמק
המעיינות ,פרדסיה ,שדות דן  1,500 -ש"ח; בסמ"ה ,כפר יונה ,נחף ,עמק הירדן ,שעב 2,000 -
ש"ח; אילת ,אל-קסום ,בוסתן אל-מארג' ,כפר קרע ,רהט  2,500 -ש"ח; אורנית ,אל-בטוף,
בסמת-טבעון ,ג'ת ,דיר חנא ,חבל יבנה ,ראש העין  3,000 -ש"ח; באר טוביה ,הגליל התחתון,
חבל מודיעין  3,500 -ש"ח.

40

כ 370,000-ש"ח לשנה.
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית שלומי כי מן הראוי שתנגיש
את המידע וכי להבא תאפשר למתמודדים במכרזים לעיין במסמכי המכרז
באמצעים דיגיטליים (משלוח הקבצים בדוא"ל או הורדתם מאתר
המועצה).
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי עליו לתת את הדעת על
פער המחירים העצום ברכישת חוברת המכרז  -כמעט פי ( 17בין הסכום
הגבוה ביותר לסכום הנמוך ביותר) .מקצת הרשויות המקומיות ,ובהן
המועצה המקומית שלומי ,דרשו מחירים גבוהים ,לא-ריאליים ,לרכישת
חוברת המכרז ,והדבר היה עלול להרתיע משתתפים פוטנציאליים מלגשת
למכרז.
משרד הפנים מסר בתשובתו מפברואר  2019כי הוא נתן דעתו לפער הקיים בין
הרשויות בכל ה נוגע לרכישת מסמכי מכרז וכי הוא פועל בשיתוף פעולה עם
משרד הכלכלה (הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים) ועם מרכז השלטון המקומי
לקבוע תקן אחיד לסכום ש"תהא רשאית רשות מקומית לגבות".

פגמים בהליכי המכרזים
אומדן חֶסֶ ר
בתקנות העיריות (מכרזים) ובתוספת השנייה בצו המועצות המקומיות (מועצות
אזוריות) נקבע כי יו"ר ועדת המכרזים או מי מטעמו יפקיד בתיבת המכרזים ,טרם
פקיעת מועד ההגשה ,את אומדן המכרז .אומדן המכרז הוא הערכת מכלול
העלויות הצפויות על בסיס המפרטים הטכניים ,כתבי הכמויות ויתר דרישות
המכרז אשר עו רך המכרז או היועץ המקצועי מטעמו מעריכים כי יידרשו למימוש
העבודה ,כפי שהוגדרה במכרז.
קביעת האומדן נחשבת אחת החובות המהותיות של מפרסם המכרז .כדי
להבטיח את עקרון השוויון יש לקבוע אמת מידה אחידה להערכת ההצעות
שיוגשו ולהשתמש בה ככלי עזר בבחירת ההצעה הזוכה .לאומדן כמה מטרות,
ובהן יצירת שקיפות , 41הבטחה שההצעות הוגשו בתום לב ,מניעת יתרון לא הוגן
לטובת מציעים בעלי יכולת כלכלית רבה והבטחת סבירותן של ההצעות
המוגשות.42
בית המשפט העליון עמד על חשיבות האומדן באומרו כי "האומדן הוא הערכה
כלכלית מטעם הרשות המינהלית באשר לשווי הכספי של ההתקשרות הצפויה

41

מכרזים ,עמ' .97

42

ראו גם משרד הפנים ,חוברת הדרכת נבחרים ברשויות מקומיות ( ,)2013בפרק "מכרזים".
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בעקבות המכרז ,שתכליתה העיקרית להוות קנה מידה לסבירות ההצעות
שהוגשו במכרז".43
.1

המועצה האזורית שער הנגב ציינה במכרז לאספקת שירותי הנהלת
חשבונות ,חשבות שכר ,כוח אדם וייעוץ חשבונאי שפרסמה בפברואר 2014
כי הסכום החודשי שהיא אומדת בתמורה למתן שירותי כוח האדם המקצועי
הנדרש למכרז (בהיקף של  10.3משרות) הוא  126,500ש"ח .מגישי ההצעות
למכרז נדרשו לתת הצעות מחיר שלא יסטו מהאומדן ביותר מ.10%-
ואולם ,בדיקת האומדן העלתה כי המועצה פירטה בו את עלויות השכר
לשלוש משרות בלבד ,ואילו בנוגע ליתרת המשרות 30% :משרה לשירות
ייעוץ חשבונאי ,משרה מלאה של מנהל חשבונות ראשי ושש משרות של
שירותי הנהלת חשבונות (לכל תפקיד הדרישות שונות באופיין) ,צוין במכרז
רק אומדן גלובלי (כולל) בסך  93,000ש"ח.
המועצה האזורית שער הנגב מסרה בתשובתה כי אין היא יכולה להכין
אומדן בהסתמך על עלויות ההעסקה של כל עובד בנפרד ,מפני שאין הן
ידועות לה ,וכי הוכן אומדן כללי שיאפשר לקבל הצעות לשירות איכותי
במחיר הוגן ,על פי עלות שחושבה בהתאם לעלויות שהכירה ובהשוואה
לנתונים שהתקבלו מרשויות אחרות ,בעלות נתונים דומים.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית שער הנגב כי אומדן
צריך להתבסס על תמחור של כל משרה ומשרה .משרד מבקר
המדינה מדגיש שמתן אומדן כללי בלבד לכל אחת מיתר המשרות
לא אפשר לוועדת המכרזים לבחון בצורה עניינית ומעמיקה את
הצעות המחיר לכל אחת מהמשרות שהוגשו לה ולהשוות בינן
לדרישות המכרז ולמפרטי העבודה ,ולכן הקשה גם לדרג את טיב
ההצעות.

.2

המועצה האזורית הגליל התחתון פרסמה במרץ  2014במסגרת המכרז
לאספקת שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון כי ההצעות לארבע
המשרות שהיא דורשת יוגבלו לעלות שאינה נמוכה מ 55,000-ש"ח או
גבוהה מ 70,000-ש"ח ,אולם היא לא קבעה אומדן מפורט לכל אחת
מהמשרות האלה ,אף שמדובר בתפקידים שונים.

.3

גזבר עיריית עכו הגיש לוועדת המכרזים של העירייה אומדן לעלות
השירותים במכרז שהעירייה פרסמה בנושא מתן שירותי הנהלת חשבונות
וייעוץ כלכלי וחשבונאי בסכום גלובלי (כ 101,000-ש"ח ,לא כולל מע"ם).
באומדן לא פורטה העלות הצפויה לכל אחת משמונה המשרות שיועמדו
לרשותה לצורך מתן השירות ולא הוסבר בו כיצד נקבע הסכום הגלובלי.

43

עע"ם  6203/11הסעות המוביל הארצי  2007בע"מ נ' עיריית רמלה (פורסם במאגר
ממוחשב.)27.12.11 ,
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית עכו ולמועצה האזורית הגליל התחתון
כי חשוב שבפני ועדת המכרזים יעמוד הסבר מפורט על אופן הכנת
האומדן ועל רכיביו .מתן אומדן גלובלי בלבד לכלל המשרות מקשה על
ועדת המכרזים לעמוד על טיב ההצעה ,ובעת תחלופה של עובד באחת
המשרות ,לא יהיה ביכולתה לקבוע את העלות המדויקת לאיוש משרה זו.

אי-פרסום של אמות מידה ושל המשקל של כל אחת
מהן במכרז
במסגרת מכרז שמפרסמת רשות מקומית ,מתוך שמירה על עקרון השוויון ,ראוי
שהרשות תביא לידיעת המשתתפים הפוטנציאליים את מרב המידע האפשרי .כן
ראוי שתפרסם למשתתפים הפוטנציאליים ,טרם המכרז ,אמות מידה להכרעה
בו.
בתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-נקבעו אמות המידה לבחירת ההצעה
המיטבית ,כולן או חלקן ,וכן נקבע כי ועדת המכרזים תפרט במסמכי המכרז את
כל אמות המידה ,מבחני המשנה ,המשקל היחסי שיינתן לכל יתרון בבחירת
ההצעה המיטבית ואופן שקלולם.44
נמצא כי במכרז למתן שירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות שפרסמה עיריית
ראש העין במרץ  2014לא נכללו אמות מידה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ראש העין כי ראוי שמסמכי המכרז
יכילו באופן מפורט ככל האפשר את אמות המידה שתבחן ועדת
המכרזים ,את משקלן ואופן חישובן .אשר על כן ,במסגרת המכרז למתן
שירותים חשבונאיים היה עליה לפרסם את אמות המידה הרלוונטיות
לבחינת ההצעות כדי שישמשו לוועדת המכרזים מעין הנחיות וכדי
להבטיח שפעולות העירייה יהיו שקופות ושיישמר עקרון השוויון .עוד מעיר
משרד מבקר המדינה לעיריית ראש העין כי ככלל ,פרסום פרטים על
אמות המידה מאפשר למשתתפים פוטנציאליים להעריך טוב יותר את
סיכוייהם לזכות במכרז ,וכך הוא מונע מהם להוציא הוצאות שווא בהכנת
הצעה למכרז שסיכוייהם לזכות בו נמוכים .נוסף על כך ,על ועדת
המכרזים לקבוע ניקוד לכל אמת מידה כדי להבטיח שההכרעה בנוגע
לזוכה במכרז תתבסס על שיקולים ענייניים ,סבירים ומידתיים.

44

כאמור ,תקנות אלו אינן חלות על מכרזי השלטון המקומי ,אך בית המשפט העליון קבע כי מן
הראוי שיוחלו גם בהם.
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קביעת משקל לאמות המידה במכרז
45

בעניין משקל שיש לקבוע לכל אמת מידה ,קבע בית המשפט :
"לעתים יש לקבוע מראש גם את המשקל שיינתן לכל אמת מידה,
מהחשש שמא שקלול אמות המידה בדיעבד יאפשר להביא לזכיית מציע
שהוועדה חפצה ביקרו שלא כדין .קביעת אמות מידה להערכת הצעות
המשתתפים במכרז ולבחירת הזוכה צריכה להתבסס על שיקולים
ענייניים ,סבירים ומידתיים .ניסוח אמות המידה צריך להיות בהיר ומפורט
דיו ע״מ שוועדת המכרזים תוכל להנחות עצמה לפיהן ,וע״מ לאפשר
למציעים הפוטנציאליים לקבל את מלוא המידע ולתכנן צעדיהם
בהתאם ...בד"כ נדרש גם פרסום משקל אמות המידה ,שכן יש להן
רלוונטיות להערכתו של כל משתתף את כדאיות השתתפותו במכרז".
.1

במכרז שפרסמה עיריית מודיעין-מכבים-רעות בנובמבר  2015נכתב כי
המציע שעמד בתנאי הסף והציע את ההנחה הגבוהה ביותר ,תיבחן הצעתו
על פי מרכיבי איכות ,ואם יקבל ניקוד גבוה מ 80-נקודות ,יוכרז שזכה
במכרז .אם ייווצר שוויון בין המציעים שעמדו בתנאי הסף והציעו את ההנחה
הגבוהה ביותר ,תיבדק הצעתם לפי מרכיבי האיכות.
עיריית מודיעין-מכבים-רעות מסרה בתשובתה בינואר  2019כי כשכפות
המאזניים מאוזנות מבחינה כספית ,יש לתת את הדעת על איכותן של
ההצעות .השיטה שנקטה העירייה משקפת איזון ראוי בין האינטרס
הכלכלי-כספי  -שמירה על כספי ציבור ,ובין בחינת ההצעה הטובה ביותר.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית מודיעין-מכבים-רעות כי מהמכרז
שפרסמה ומתשובתה עולה שמרכיב האיכות יובא בחשבון רק אם
ייווצר שוויון בין המציעים .אם לא יהיה שוויון ביניהם ,תינתן עדיפות
בולטת למציע שההנחה שייתן תהיה גבוהה במעט ,ואזי מרכיבי
האיכות ייבחנו בהצעתו שלו בלבד ,ללא כל התחשבות במרכיבי
האיכות של ההצעות האחרות ,אף אם הם עדיפים על הצעתו במידה
ניכרת.

.2

ממסמכים שהמציאו  34רשויות מקומיות 46למשרד מבקר המדינה ,לבקשתו,
נמצא כי במכרזים לקבלת שירותים חשבונאיים שהן ערכו משנת  2013עד
תחילת שנת  2017קיימת שונות רבה בין הרשויות בניקוד שהן קבעו
למרכיבי האיכות והמחיר :מרכיבי המחיר נעו מ 20%-עד  80%מסך

45

עתם (חי')  3380/06נבון ,ויספלד ושות' ,רואי חשבון נ' מדינת ישראל משרד הבריאות
(פורסם במאגר ממוחשב.)9.1.07 ,

46

העיריות כפר יונה ,קריית ביאליק ,קריית גת ,קריית מלאכי ,רהט; המועצות המקומיות
אליכין ,אלפי מנשה ,גדרה ,גן יבנה ,טורעאן ,כפר שמריהו ,מבשרת ציון ,מזכרת בתיה ,נחף,
פרדס חנה -כרכור; המועצות האזוריות אל -קסום ,באר טוביה ,בוסתן אל-מארג' ,בני שמעון,
ברנר ,גזר ,דרום השרון ,הגליל התחתון ,זבולון ,יואב ,לב השרון ,מגידו ,מנשה ,מרחבים ,עמק
הירדן ,עמק יזרעאל ,רמת הנגב ,שדות דן ,שער הנגב.
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הנקודות ,וכך גם מרכיבי האיכות .כך ,לדוגמה ,המועצה האזורית אל-קסום
העניקה  80%למרכיב המחיר ו 20%-למרכיב האיכות ,ואילו המועצה
המקומית נחף העניקה  20%למרכיב המחיר ו 80%-למרכיב האיכות .להלן
בלוח  1פירוט טווחי מרכיבי האיכות והמחיר שנמצאו באותן  34רשויות
מקומיות:
לוח  :1הטווחים של מרכיבי האיכות והמחיר ברשויות המקומיות שנבדקו
מספר הרשויות

משקל מרכיב המחיר

משקל מרכיב האיכות

המקומיות

(ב)%-

(ב)%-

1

20

80

3

30

70

1

33

67

14

40

60

1

45

55

6

50

50

1

55

45

2

60

40

1

65

35

1

68

32

1

70

30

1

75

25

1

80

20

משרד מבקר המדינה מפנה את תשומת לב משרד הפנים לשונות הרבה
בין מרכיבי המחיר והאיכות בשקלול תוצאות המכרזים בתחום של
שירותים חשבונאיים ומציין כי נכון שיביע את דעתו בנוגע לאיזון הראוי
בטווחים שבין מרכיבי האיכות ובין מרכיבי המחיר.
משרד הפנים מסר בתשובתו כי הרשויות המקומיות מבצעות התקשרויות רבות,
ובהן התקשרויות במכרזים ,במכרזי זוטא ובפטור ממכרז ,ואין לצפות שיוכל
לאסוף מהרשויות המקומיות את הנתונים על כלל התקשרויות אלו .משרד
הפנים מסר עוד כי אין זה מתפקידו לבחון את האיזון הראוי בין מרכיבי האיכות
ובין מרכיבי המחיר ולהחליף את שיקול דעתה של הרשות המקומית.
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי לנוכח הממצאים שעלו
בדוח  -הבדלים גדולים של  20%עד  - 80%נכון יהיה שמשרד הפנים
ימליץ על אמות מידה לקביעת המשקולות הראויים.

אי-ציון היקף המשרה במכרז שפורסם
מאז שנת  1984נתן משרד א' שירותים חשבונאיים לעיריית ראש העין בלא
שהיא פרסמה מכרז במשך כ 30-שנים .העירייה הסתמכה על חוות דעת יועץ
משפטי מנובמבר  2009כי ההתקשרות למתן שירותים חשבונאיים פטורה ממכרז
בהתאם לסעיף הפטור בדבר ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון הדרושים
בעת התקשרות למתן שירותים כאלה.
באפריל  ,2014לאחר פסק הדין מינואר  2013שקבע שמתן שירותי הנהלת
חשבונות אינו פטור ממכרז ,פרסמה עיריית ראש העין מכרז לראשונה .למכרז
ניגשו שלושה מציעים ,וזכה בו אותו הספק :משרד א' ,אשר העניק לה ,כאמור,
את השירות במשך כל  30השנים.
הבדיקה העלתה כי בפרטי המכרז שפרסמה העירייה באפריל  2014היא ציינה
כי היא זקוקה לרואה חשבון שישמש ראש צוות לשישה מנהלי חשבונות בהיקף
משרה של שלושה ימים בשבוע ,אולם היא לא ציינה במפורש מהו היקף
המשרה של כל אחד ממנהלי החשבונות.47
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ראש העין כי אי-ציון של הפרטים
המלאים במכרז הנוגעים לקביעת היקף המשרה ,פרטים שיש בהם כדי
להשפיע על אומדן עלות השירות ועל ההצעה הכספית של המציעים,
עלול לפגוע ביכולתם של המציעים לתמחר כיאות את הצעותיהם
הכספיות ובאפשרותה של ועדת המכרזים להשוות בצורה הוגנת בין
ההצעות.

חשש לקביעת תנאי סף מגבילים מדי למשתתפים
תנאי סף הוא כל תנאי המצוין במסמכי המכרז ,שאי-עמידה בו פוסלת את
ההצעה . 48הרשות המקומית מפרסמת המכרז רשאית להגדיר דרישה מסוימת
כתנאי סף ,ובכלל זה יכולה להתנות השתתפות במכרז בתנאים ,לרבות בדבר
ניסיונו של המעוניין להשתתף במכרז ,כישוריו ,היקף פעילותו ,עמידתו בדרישות
תקן ישראלי ,חשיבות המקום שבו מתנהלים עסקיו וקיומן של המלצות על

47

באומדן שהכין הגזבר לקראת המכרז ,אך לא פורסם במכרז ,צוין כי הוא מתייחס למשרה מלאה
לכל עובד בהנהלת החשבונות.

48

מכרזים ,עמ' .275
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אודותיו .49ואולם ,אם הדרישה שנקבעה כתנאי סף במכרז אינה הכרחית ועניינית,
התנאי האמור אינו מידתי ופוגע בעקרון השוויון.
ההכרעה בשאלת סיווג הדרישה נתונה לשיקול דעתה של הרשות המקומית
עורכת המכרז .בתי המשפט ,ועל אחת כמה וכמה מבקר המדינה ,מצמצמים את
התערבותם בעניין זה ,אם הם מתערבים בו בכלל.
ככלל ,הצבת דרישה כתנאי סף מייעלת את הליך המכרז ,ויש בה הגינות כלפי
משתתפים פוטנציאליים .תנאי הסף מאפשר לעורך המכרז לערוך ניפוי ראשוני
בלי להשקיע משאבים וזמן בבחינת הצעות לא רלוונטיות; המציע אינו צריך
לה תאמץ יתר על המידה אם נהיר לו כי אינו עומד בתנאי הסף .אף על פי כן,
הפועל היוצא מהצבת תנאי סף הוא צמצום התחרות ופגיעה ביעילות הכלכלית
של המכרז .תנאי סף עלול לפגוע במציע יתר על המידה אם הוא עומד בכל
התנאים מלבד ב אותו תנאי .תנאי סף אף עלול לפגוע בעקרון השוויון ולהנציח
מצב של אי-תחרות .50לעומת זאת ,הצבת דרישה כאמת מידה 51מאפשרת לבחון
את ההצעה על פי כל מרכיביה ובאופן גמיש .לפיכך ,רצוי כי מפרסם המכרז
יימנע מלהעמיד תנאי סף מרובים כדי שלא לכבול את שיקול דעתו יתר על
52
המידה.
נמצאה שונות בין הרשויות בתנאי הסף מסוג ניסיון מקצועי והשכלה
שנקבעו במכרזים כדרישות מקצועיות מבעלי התפקידים בתחום
החשבונאות ברשויות המקומיות .במקרים רבים נקבעו תנאי סף מגבילים
במיוחד בנוגע לניסיונם של המתמודדים במכרז ,לגודל התקציב ברשות
המקומית ואפילו למספר התושבים ברשות המקומית .תנאי הסף
המגבילים הרחיקו מציעים פוטנציאליים לא מעטים ופגעו בעקרון מתן
ההזדמנות השווה בהליך ההתקשרות עם נותני שירותים חשבונאיים ,וכך
הביאו להיעדר תחרותיות בתחום זה .תחרות כזו הייתה עשויה לגרור אף
הוזלת מחירים מצד נותני שירות נוספים.
להלן פירוט הממצאים:

49

ראו לדוגמה תקנה ( 6ב) לתקנות חובת המכרזים .אומנם אין לה מקבילה בתקנות העיריות
(מכרזים) ,אבל אותם תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז המופיעים בה מקובלים גם ברשויות
המקומיות.

50

עע"ם  7736/10הרקולס את סנפיר בע"מ נ' טייפון קבלנים בע"מ (פורסם במאגר ממוחשב,
.)6.9.11

51

אין באי  -העמידה באמת המידה לדירוג הצעות שעמדו בתנאי סף כדי לקבוע בעניין קבילות
ההצעה .תכליתה להעביר למציעים מידע בדבר סדרי העדיפויות בביצוע ההתקשרות ,שנועד
לסייע למציע להעריך את מידת התאמתו להתקשרות.

52

מכרזים ,עמ' .277
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מיעוט משתתפים במכרזים
ככלל ,אחת ממטרות המכרז הפומבי היא לאפשר תחרות בין הצעות ולתת
למזמין אפשרות בחירה ביניהן .אם מוגשות מעט הצעות ,יסוד התחרות נפגע.
סקירת מכרזים של  56רשויות מקומיות לקבלת שירותים חשבונאיים משנת 2013
העלתה שמספר המתמודדים במרבית המכרזים היה קטן :ב 19-רשויות מקומיות
(כ 53) 35%-ניגש למכרז מציע אחד בלבד ,ב 13-רשויות (כ 54) 23%-ניגשו שני
מתמודדים ,וב 12-רשויות (כ - 55)21%-שלושה מתמודדים .רק ב 12-רשויות מקומיות
(כ 56)21%-ניגשו למכרזים יותר משלושה מתמודדים.
להלן הסברים של חלק מהרשויות המקומיות האמורות לתנאי הסף שפורסמו:
.1

עיריית קריית ביאליק שלמכרז שפרסמה ניגש מתמודד יחיד ,מסרה
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2019כי לדעתה ,תנאי הסף
שפרסמה שוויוניים ,אינם מחמירים ו"הועתקו כמעט כולם" מהמכרז הקודם
שפרסמה באותו נושא (שאליו ניגשו שלושה מציעים) .לדבריה ,אין היא
יכולה לשער או לדעת מדוע ניגשו למכרז מעט משתתפים .גם המועצה
המקומית מזכרת בתיה בה ניגש רק מתמודד אחד למכרז שפרסמה,
מסרה כי דרישותיה במכרז היו בסיסיות ,רלוונטיות והכרחיות וכי אין מדובר
בדרישות מופרכות ומוגזמות .המועצה האזורית גזר בה ניגשו שלושה
מתמודדים למכרז שפרסמה ,אף היא מסרה כי תנאי המכרז היו סבירים,
מידתיים וענייניים ונועדו להבטיח שירות ראוי והולם.

.2

תשובה דומה נתנה גם המועצה המקומית גן-יבנה .היא מסרה בינואר
 2019כי תנאי הסף היו שקופים וברורים ,ואפשרו למספר משתתפים
פוטנציאליים להשתתף במכרז .ואולם ,היא לא הציעה נימוק לכך שרק נותן
שירותים אחד ויחיד השתתף במכרז שפרסמה .המועצה המקומית
פורדיס מסרה בינואר  2019כי תנאי הסף היו סבירים וענו על הדרישות של
הרשות .עוד מסרה המועצה שהיו משרדים שהתעניינו במכרז ,ואף שעמדו
בתנאים שנקבעו בו ,לא ניגשו אליו .גם המועצה המקומית אלפי מנשה
מסרה במרץ  2019כי תנאי הסף שנדרשו במכרז בסיסיים .המועצה
האזורית עמק המעיינות מסרה בפברואר  2019כי אף תנאי במכרז לא
היה מגביל מדי .המועצה האזורית באר טוביה מסרה אף היא בינואר

53

העיריות גבעת שמואל ,כפר יונה ,עכו ,קריית ביאליק ,קריית מלאכי; המועצות המקומיות גן
יבנה ,מזכרת בתיה ,פורדיס; המועצות האזוריות באר טוביה ,בני שמעון ,ברנר ,דרום השרון,
זבולון ,חבל אילות ,יואב ,לב השרון ,מרחבים ,עמק יזרעאל ,רמת הנגב.

54

העיריות קריית גת ,רהט; המועצות המקומיות אליכין ,טורעאן ,נחף ,פרדסיה ,שלומי;
המועצות האזוריות בוסתן אל -מארג' ,הגליל התחתון ,מטה יהודה ,מנשה ,עמק הירדן ,שער
הנגב.

55

העיריות מגדל העמק ,ראש העין; המועצות המקומיות אורנית ,אלפי מנשה ,גדרה ,נאות
חובב ,פרדס חנה-כרכור; המועצות האזוריות גזר ,חבל יבנה ,חוף השרון ,עמק המעיינות,
שדות דן.

56

העיריות מודיעין-מכבים-רעות ( 5מתמודדים) ,שפרעם ( ;)4המועצות המקומיות באר יעקב
( ,)5דבוריה ( ,)5דיר חנא ( ,)4כפר שמריהו ( ,)4מבשרת ציון ( ,)6מסעדה ( ,)8מעלה עירון (;)5
המועצות האזוריות אל-בטוף ( ,)7אל-קסום ( ,)7מגידו (.)4

סקירת מכרזים של 56
רשויות מקומיות
לקבלת שירותים
חשבונאיים משנת
 2013העלתה כי ב19-
רשויות מקומיות ניגש
למכרז מציע אחד
בלבד ,ב 13-רשויות
ניגשו שני מתמודדים,
וב 12-רשויות -
שלושה מתמודדים
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 2019כי תנאי הסף שפרסמה סבירים והכרחיים בנוגע לנשוא המכרז .היא
הוסיפה כי רק מעט משרדים בכל הארץ נותנים לרשויות מקומיות שירותים
בתחום של הנהלת חשבונות.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית באר טוביה כי לפי
נתונים שאסף ואשר מוצגים בהרחבה בדוח ,בכל הארץ יש עשרות
ספקי שירות המתמחים בתחום השירותים החשבונאיים ,ולכן מספר
המציעים הקטן שניגש למכרז שפרסמה מקורו ,כפי שיפורט להלן גם
בדרישות המגבילות שנוסחו בתנאי הסף ,דרישות שמרבית המתחרים
הפוטנציאליים לא עמדו בהן.
.3

המועצה המקומית שלומי מסרה בינואר  2019כי היא רואה לנכון לרכוש
שירותים וייעוץ מזכיין שיש לו ידע וניסיון בתחום הרלוונטי נשוא המכרז.

.4

עיריית רהט מסרה בינואר  2019כי היא מצויה בתוכנית הבראה ורצתה
לוודא שתזכה במשרד עם גיבוי ,שיוכל לתת מענה לכל משבר.

.5

המועצה האזורית עמק יזרעאל מסרה בפברואר  2019כי המכרז שוויוני
והותאם לצרכיה הספציפיים של המועצה ,שאוכלוסייתה מנתה בשנת 2018
כ 41-אלף תושבים ותקציבה הרגיל היה כ 348-מיליון ש"ח .עוד מסרה
המועצה כי כדי לנהל באופן יעיל ,נאות ועדכני את מערך הנהלת
החשבונות ,הגבייה והמעקב התקציבי ולעמוד בדרישות רגולטוריות שונות
ובמשימות מיוחדות רבות ,צריכה מועצה בסדר גודל כזה להעסיק עובדים
מיומנים ובעלי ניסיון מקצועי.
כמה רשויות מקומיות מהרשויות האמורות ניסו להסביר את מיעוט
המתמודדים במכרז למתן שירותים חשבונאיים בנימוקים להלן:
א .המועצה האזורית ברנר מסרה בינואר  2019כי תנאי הסף של המכרז
היו עניינים ,מידתיים וסבירים ,כי לאחר פרסום המכרז התעניינו כמה
גופים במסמכי המכרז וכי שני משרדים אף רכשו אותם .העובדה כי
בפועל הוגשה במכרז הצעה יחידה "לא תלויה וגם לא בשליטת
המועצה ויתכן שהדבר נבע מהעדר אטרקטיביות וכדאיות כלכלית
לגורמים חיצוניים לבצע את השירותים ברשות קטנה כגון המועצה".
ב .המועצה האזורית חבל אילות מסרה למשרד מבקר המדינה
בפברואר  2019אף היא כי המכרז כלל דרישות לגיטימיות ורלוונטיות
למתן השירותים וכי רק מעט מועמדים השתתפו בו בשל מיקומה
הגיאוגרפי המרוחק של המועצה "אשר ברי כי המרחק ישפיע על מספר
המציעים במכרז".
ג.

המועצה המקומית אליכין מסרה בינואר  2019כי הוגשו שתי הצעות
בלבד במסגרת המכרז לא בשל החמרה בתנאי הסף אלא בשל
מגבלת המחיר החודשית שנקבעה בו.
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ד .המועצה המקומית פרדסיה מסרה בפברואר  2019כי הייעוץ הכלול
במסגרת המכרז ייחודי לרשויות המקומיות .לטענתה ,ברשויות
המקומיות נהוגה שיטת הנהלת חשבונות מיוחדת ,מורכבת ושונה
מהותית מזו הנהוגה בגופים עסקיים ,בחברות ציבוריות ובמלכ"רים,
ולכן תנאי הסף מביאים לידי ביטוי חובה להחזיק בידע ,בניסיון
ובמקצועיות רבים .יתר על כן ,לזוכה במכרז הובטחה תמורה נמוכה,
ונותני שירות שפנו לבקש שיתוקן הסכום כתנאי להגשת הצעה למכרז
נענו בשלילה.
ה .המועצה האזורית בני שמעון מסרה בפברואר  2019כי במועצה
אזורית יש מבנה דו-רבדי שונה מזה שבעיריות ובמועצות מקומיות "עקב
האחריות לפעילות תקינה של הוועדים המקומיים .כך שנדרשת הכרות
והתמחות בנושא המוניציפלי והדו-רובדי".
ו.

המועצה המקומית טורעאן מסרה בפברואר  2019כי תנאי הסף
נקבעו בהתאם לניסיון העבר שלה ,בתוך התייעצות עם בעלי מקצוע
ולאחר שנלמדו מכרזים בהיקף דומה שפורסמו ברשויות מקומיות
אחרות.

ז.

המועצה האזורית דרום השרון מסרה בפברואר  2019כי היא בחנה
בקפידה את דרישות הסף שהציגה במכרז והתאימה אותן למאפייניי
המועצה .לדבריה ,מדובר ברשות איתנה שיש בה יותר מ3,000-
תושבים ושתקציבה השנתי לשנת  2015היה  375מיליוני ש"ח .עוד
מסרה המועצה כי דרישותיה מהמציעים לא היו חריגות בהשוואה
לדרישותיהן של רשויות מקומיות אחרות.

ח .עיריית קריית מלאכי מסרה מפברואר  2019כי תנאי הסף שקבעה
היו פשוטים ומקלים ביותר וכי אלה אפשרו לכמה משרדים בעלי ידע
וניסיון בתחום השירותים החשבונאיים להגיש את הצעותיהם .העירייה
הציעה בתשובתה שתי סיבות לכך שבמכרז השתתף מציע יחיד .האחת
 המחירים המרביים שקבעה "הרתיעו" משתתפים פוטנציאליים;האחרת " -בגלל מורכ בות העיר ,המרחק מהמרכז ,תקציביה הרזים,
ועוד ועוד".
משרד מבקר המדינה מעיר לרשויות המקומיות כי עליהן לבחון את
הסיבות לכך שלמכרזים רבים בתחום השירותים החשבונאיים מוגשות
הצעות מעטות בלבד .על הרשויות המקומיות להתאמץ להגדיל את מעגל
המציעים במכרזים אלה ,בין היתר באמצעות יצירת איזון נכון בין הצורך
להבטיח מקצועיות בתחום השירות ובין הצורך להגביר את התחרות
באמצעות בחינה מחודשת של הדרישות המנוסחות כתנאי סף.

 | 102דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

תנאי הסף להגשת הצעה
57

במכרזים שפרסמו שש מועצות אזוריו ת לא הוצבו דרישות מגבילות בדבר
אספקת שירותים ליותר מרשות מקומית אחת .למכרזים שהתקיימו בהן אכן
ניגשו כמה מתמודדים.58
לעומת זאת ,בדיקת מסמכי המכרזים בדבר קבלת שירותים חשבונאיים
שהמציאו  16רשויות מקומיות נוספות 59למשרד מבקר המדינה העלתה שהמגבלות
שהן קבעו גרמו לכך שמעט מציעים התמודדו ,כמפורט להלן:

תנאי סף מגבילים לאופן ההתאגדות הנדרש
מהמשתתפים
צורת ההתאגדות
בתנאי הסף שקבעו חמש רשויות מקומיות 60הן צמצמו את אופן ההתאגדות
המותר למשתתפים במכרז ,כלהלן :ארבע מהן (המועצות המקומיות בסמ"ה
[ברטעה ,עין א-סבלה ומועאויה] ומזכרת בתיה והמועצות האזוריות
זבולון ושער הנגב) דרשו כי המציע יהיה תאגיד-חברה בע"מ או שותפות
רשומה בלבד; המועצה המקומית גן יבנה דרשה כי המציע יהיה "תאגיד
מקומי" .חמש הרשויות האלה לא המציאו מסמכים המסבירים מדוע הוטלה
המגבלה הזו על המשתתפים במכרז.
המועצה האזורית שער הנגב מסרה בתשובתה כי מטעמי הגבלת אחריות
משפטית ומטעמי תכנון מס ,לא מקובל שנותן שירותים חשבונאיים יפעל כעוסק
מורשה שאינו מאוגד .המועצה המקומית בסמ"ה מסרה בתשובתה בינואר
 2019כי מפני שבשנים שקדמו לפרסום היה מצבה הכלכלי של המועצה גרוע -
היא צברה גירעונות כספיים ניכרים ועמדה מול גל של תביעות מצד ספקים,
עובדים וקבלנים ,מפני שלמועצה נקבעה תוכנית הבראה ומפני שנפתח לה תיק
איחוד בלשכת ההוצאה לפועל ,היא סברה שנדרשים לה שירותים חשבונאיים
של משרדים מנוסים ,כאלה המאוגדים ויוכלו לתת שירותים שוטפים בלי
להירתע מעומסי עבודה .המועצה המקומית מזכרת בתיה מסרה כי לנוכח
היקף השירותים הדרושים לה ומשיקולי יעילות היא ביקשה שיציגו את
מועמדותם רק מציעים בעלי משרד גדול ,שבו כמה בעלי תפקידים ושיוכלו
לספק לה את השירותים הנדרשים .המועצה האזורית זבולון מסרה בינואר
 2019כי קבעה את התנאי משום שהיה לה חשוב שנותן השירותים יהיה גוף חזק

57

אל -קסום ,גזר ,חבל יבנה ,מגידו ,עמק המעיינות ,שדות דן.

58

שלושה מתמודדים (בגזר ,בחבל יבנה ,בעמק המעיינות ובשדות דן); ארבעה (במגידו); שבעה
(באל-קסום).

59

העיריות גבעת שמואל ,כפר יונה ,עכו; המועצות המקומיות בסמ"ה (ברטעה ,עין א -סבלה
ומועאויה) ,גן יבנה ,מזכרת בתיה; המועצות האזוריות באר טוביה ,הגליל התחתון ,זבולון,
יואב ,לב השרון ,מטה יהודה ,מנשה ,מרחבים ,רמת הנגב ,שער הנגב.

60

המועצות המקומיות בסמ"ה ,גן יבנה ,מזכרת בתיה; המועצות האזוריות זבולון ,שער הנגב.
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ויציב ,כזה אשר יוכל לספק את השירות גם אם נותן השירות יעבור משבר
כלכלי או אישי.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות בסמ"ה ,גן יבנה ומזכרת
בתיה ולמועצות האזוריות זבולון ושער הנגב כי בעצם צמצום צורת
ההתאגדות שהותרה למשתתפים במכרז הן הגבילו מציעים פוטנציאליים
שעמדו בתנאי הסף האחרים ואלמלא מגבלה זו יכלו לגשת למכרזים .כך
צומצמה התחרות ,והדבר פגע בעקרון שוויון ההזדמנויות ובהזדמנות לקבל
הצעה בעלת איכות מיטבית בעלות נמוכה.

תנאי סף מצטברים מגבילים מדי
 39מועצות אזוריות קיבלו שירותים חשבונאיים מ 11-חברות ומשרדים העוסקים
בתחום זה 18 .מהמועצות האזוריות קיבלו שירות מאותו נותן שירות (משרד א');
 11אחרות מנותן שירות אחר (משרד ד'); כל אחת מעשר המועצות האזוריות
הנותרות קיבלה שירות מנותן שירות אחד (אחר בכל רשות).
 6מ 39-המועצות האזוריות לעיל (זבולון ,יואב ,לב השרון ,מטה יהודה,
מנשה ,שער הנגב ) דרשו במכרז שפרסמו שיגישו את הצעותיהם מתמודדים
המספקים שירותי חשבונאות לשלוש מועצות אזוריות לפחות; ארבע מועצות
אזוריות (באר טוביה ,הגליל התחתון ,מרחבים ,רמת הנגב) דרשו שיגישו
את הצעותיהם מתמודדים המספקים שירותי חשבונאות לשתי מועצות אזוריות
לפחות.61
בפועל זכה מתמודד אחד בתשעה מעשרת המכרזים האמורים .אותו מתמודד
(משרד א') סיפק שירותים לאותן תשע מועצות אזוריות עוד קודם למכרזים אלו.
גם במכרז העשירי (המועצה האזורית מרחבים) זכה המתמודד היחיד (משרד
ד') שניגש למכרז ,מתמודד שסיפק לאותה מועצה שירותים עוד קודם למכרז
שפורסם.
בתיקיהן של עשר הרשויות המקומיות האמורות לא נמצאו מסמכים המסבירים
מדוע נקבעו תנאי הסף המגבילים שנקבעו .תנאים אלו ,כולם יחד ,מנעו
למעשה ממתמודדים פוטנציאליים נוספים לגשת למכרז.
המועצות האזוריות הגליל התחתון ,זבולון ,יואב ,מרחבים ,מנשה ושער
הנגב מסרו בתשובותיהן  -בניסוח כזה או אחר  -כי מועצות אזוריות דורשות
התמחות מיוחדת למתן שירותים מפני שמאפייניהן שונים (למשל בהיבטים
תקציב ייחודי מול משרדי ממשלה ,גודל המענק הממשלתי למועצה ,שילוב

61

בעקבות פניית אחד המשתתפים הפוטנציאליים תיקנו המועצות האזוריות לב השרון ומרחבים
את דרישת הסף של המכרזים שפורסמו .בתיקון דרשו שיגישו את הצעותיהם מתמודדים
המספקים שירותי חשבונאות למועצה אזורית אחת לפחות .תיקו ן תנאי הסף לא פורסם
בעיתונות אלא הועבר רק לידיעת המשתתפים הפוטנציאליים שפנו במישרין למועצות אלה
בשאלות הבהרה.
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תקציבים של הוועדים המקומיים בתקציב המועצה) .לדבריהן ,לכן חשוב היה
להן להתקשר עם משרד בעל מומחיות בשירותים חשבונאיים בכלל ובמועצה
אזורית בפרט .חלקן מסרו עוד כי לו היה בידיהן המידע שהתנאי שקבעו בתום
לב עלול להגביל את כמות המשתתפים לאחד או לשניים ,הן היו מתקנות את
תנאי המכרז.
המועצה האזורית מרחבים מסרה בתשובתה כי ברשות מקומית ,הנהלת
החשבונות קריטית לניהול תקין ,לעמידה ביעדים ולמניעת חריגה תקציבית.
השירות במכרז שפרסמה ,הכולל הן ידע נצבר הן הפעלת כוח אדם מיומן ,חיוני
ביותר לתפקוד נאות .עוד מסרה המועצה כי רק גורם בעל ניסיון וידע רב יכול
לתפעל מנגנ ון כספי המעודכן בזמן אמת על פי תקציב מאוזן ומאושר מראש
והמלווה בבקרה ממוחשבת בזמן אמת על כל הוצאה והכנסה.
המועצה האזורית לב השרון מסרה בתשובתה כי במועד עריכת המכרז,
לאחר עדכונו ,היא סברה שתנאי הסף שנקבעו במכרז מקצועיים ,סבירים
ושוויוניים ושהם מאפשרים פנייה למעגל רחב של משתתפים פוטנציאליים
ומבטיחים גם שהשירותים יבוצעו על ידי גורם בעל ניסיון מקצועי המתאים לסוג
הפעילות של המועצה בתחום זה ולהיקפה.
המועצה האזורית הגליל התחתון מסרה בתשובתה כי היא מעסיקה מעט
אנשי כספים ,ולכן היא מעוניינת להעסיק משרד שיוכל לתת שירותים בנושאים
כספיים ובנושאי חשבות במגוון רחב של נושאים.
משרד מבקר המדינה מעיר לעשר המועצות האזוריות האמורות כי במצב
הדברים הנוכחי  -רק שני נותני שירותים מספקים שירותים חשבונאיים
לשתי מועצות אזוריות ויותר ,תנאי הסף שנקבעו במכרזים שהן פרסמו
הגבילו את מספר המתמודדים לשניים אלה בלבד ומנעו ממתמודדים
פוטנציאליים רבים נוספים לגשת למכרז .בכך עולה חשש כי נפגע עקרון
ההזדמנויות השווה ,כיוון שהמתמודד שזכה במכרז סומן למעשה
מלכתחילה כמתמודד המועדף בכל עשר הרשויות המקומיות האלה.
אילולא פרסמו עשר המועצות האזוריות את התנאי שעל המתמודד לספק
שירותים חשבונאיים לשתי מועצות אזוריות ומעלה ,היו ניגשים לאותם
מכרזים נותני שירותים רבים יותר ,כפי שאכן קרה במכרזים שפרסמו שש
המועצות האזוריות שלא הציבו דרישות מגבילות כאלה.

מגבלות נוספות
בבדיקה נמצא כי רשויות מקומיות מסוימות קבעו תנאים נוספים שונים ,כגון:
מספר תושבים מזערי של הרשויות האחרות שלהן המציע מספק את שירותיו,
המרחק בין משרדי הרשות המקומית ובין משרדי המציע ,מספר המועסקים אצל
המציע ,תקציב מזערי של הרשויות שהמציע מספק להן את שירותיו .להלן
הפירוט:

תנאי הסף שנקבעו
במכרזים שפרסמו
עשר מועצות אזוריות
הגבילו את מספר
המתמודדים לשניים
בלבד ומנעו
ממתמודדים
פוטנציאליים רבים
נוספים לגשת למכרז.
יש חשש כי בכך נפגע
עקרון שוויון
ההזדמנויות

התקשרויות של רשויות מקומיות עם משרדים חיצוניים לקבלת שירותים חשבונאיים | 105

עיריית כפר יונה :במכרז לשירותי ראיית חשבון ,שירותים חשבונאיים
תקציביים וניהול תב"רים שפרסמה העירייה בשנת  2017היא דרשה שיגישו את
הצעותיהם משתתפים המספקים שירותי חשבונאות לשלוש עיריות לפחות של
ערים המונות  30,000תושבים לפחות ,זאת במשך שלוש שנים לפחות .בעת
פרסום המכרז מנתה אוכלוסיית כפר יונה כ 22,000-תושבים.
הבדיקה העלתה כי צירוף הדרישות בתנאי הסף בדבר מספר העיריות שלהן
ניתן השירות ומספר התושבים בעיר הגבילו למעשה את ההשתתפות במכרז
לשלושה מתמודדים פוטנציאליים בלבד .בפועל השתתף במכרז מתמודד יחיד,
והוא גם זכה בו.
עיריית כפר יונה מסרה בתשובתה מינואר  2019כי התחשבה בצפי הגידול של
אוכלוסייתה .לפי חישוביה ,עם תושביה היו עתידים להימנות עוד בשנת ,2021
היינו שנה לפני תום ההתקשרות עם נותן השירותים ,יותר מ 30,000-תושבים.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית כפר יונה כי אין זה ראוי לקבוע למכרז
תנאי סף גבוהים באופן ניכר ממה שדרוש לעירייה באמת .לרשות מקומית
המונה  22,000תושבים לא נדרש ניסיון באספקת שירותים חשבונאיים
לשלוש רשויות המונות  30,000תושבים .עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי
קביעת תנאי סף נוקשה פחות או המרתו באמת מידה היו יכולות להרחיב
באופן ניכר את מעגל המועמדים למכרז ואולי אף להשיג עבור עיריית כפר
יונה הצעות טובות יותר.
עיריית גבעת שמואל :במכרז לאספקת שירותי הנהלת חשבונות וייעוץ
חשבונאי שפרסמה העירייה בשנת  2016נדרשו המתמודדים להוכיח כי הם
מספקים במשך חמש שנים שירותי חשבונאות לשלוש רשויות מקומיות
שאוכלוסיית כל אחת מהן מונה לפחות  20,000תושבי ם . 62עוד נדרשו
המתמודדים כי משרדיהם ישכנו במרחק של לא יותר מ 20-ק"מ מבניין העירייה.
צירוף הדרישות בתנאי הסף בדבר מספר הרשויות שלהן ניתן השירות ומספר
התושבים ברשות והדרישה שמשרדי המציע יהיו קרובים לבניין העירייה אפשר
רק לשני מתמודדים לגשת למכרז (משרדים א' ו-ד') .בפועל השתתף במכרז רק
מתמודד אחד (משרד א') ,הנותן שירות ליישוב מאז  ,1998והוא שזכה בו.
עיריית גבעת שמואל מסרה למשרד מבקר המדינה בינואר  2019כי היא
סבורה שהתנאים שנדרשו במכרז סבירים ביותר ואינם מגבילים יתר על המידה.
עוד מסרה העירייה כי במקרה זה לא התקבלו בקשות לשינוי תנאי הסף של
המכרז ,ואף מטעם זה דומה כי התנאים היו סבירים ומקובלים .העירייה הוסיפה
כי רק חברות המתמחות במתן שירותי הנהלת חשבונות לרשויות מקומיות
יכולות לספק שירותי הנהלת חשבונות לרשויות מקומיות ,ולכן דרשה העירייה
ניסיון כזה .יתר על כן ,יש צורך בחברות המספקות את השירותים למספר רב
של רשויות ושיש להן כוח אדם זמין כדי שיוכלו להמשיך לספק שירותים כאשר

62

בעת פרסום המכרז מנתה אוכלוסיית גבעת שמואל כ 26,000-תושבים.
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העובד או העובדת חולים או יוצאים לחופשת לידה וכן כדי שיוכלו לספק
לעובדים הדרכה ועדכונים שוטפים.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית גבעת שמואל כי לו תנאי הסף היו
מאפשרים למתמודדים המספקים שירות לשתי רשויות מקומיות (ולא
לשלוש) או לכאלה המספקים שירות ליישוב שאוכלוסייתו מונה פחות מ-
 20,000איש להתמודד במכרז או אם הייתה מבטלת את הדרישה שמשרדי
המשתתף ישכנו במרחק של עד  20ק"מ ממבנה העירייה ,היו יכולים
לגשת למכרז מתמודדים רבים יותר .הדבר היה משיג את מטרות המכרז:
קבלת הצעה מיטבית מבחינת האיכות והמחיר והענקת הזדמנות שווה
לבעלי עניין.
עיריית עכו :במכרז לאספקת שירותי הנהלת חשבונות וייעוץ חשבונאי
שפרסמה העירייה בשנת  2015נדרשו המתמודדים להוכיח כי הם מעסיקים
לפחות  40עובדים קבועים במשרה מלאה ושלפחות שמונה מהם רואי חשבון
מוסמכים או בעלי תואר ראשון בכלכלה ממוסד מוכר .עוד נדרש כי יגישו
הצעות מתמודדים המספקים שירותי חשבונאות לשתי רשויות מקומיות נוספות
לפחות ,כאלה המנהלות תקציב רגיל ובלתי רגיל של לפחות  250מיליון ש"ח,
כל אחד מהם ,מדי שנה.63
בתיקי עיריית עכו לא נמצאו מסמכים המסבירים את בסיס השיקולים שלפיו
קבעה העירייה את ההגבלות הקשיחות שהוצבו בתנאי הסף ,ובמיוחד את
הדרישה שיפנו מתמודדים המעסיקים דווקא  40עובדים ולא פחות משמונה רואי
חשבון ,בעודה זקוקה לרואה חשבון אחד בלבד.
עיריית עכו מסרה בתשובתה מינואר  2019כי היא מצאה לנכון לרכוש שירותים
וייעוץ מזכיין שיש לו ידע וניסיון בתחום הרלוונטי נשוא המכרז וכן מזכיין שיעמיד
לעירייה לא מעט מועסקים מטעמו .לכן נזקקה לזכיין בעל משרד גדול ,שיש
בידו ניסיון במתן שירותים ברשויות דומות לעיריית עכו מבחינת היקף תקציבן.
עוד מסרה העירייה כי ההתקשרות עם הזכיין דינמית וייתכן שייאלץ לעמוד
ביעדים ,במצבים מיוחדים ובמטלות נוספות בלתי צפויות וכי מספר המועסקים
שנדרש במכרז היה לצורך אומדן בלבד.
משר ד מבקר המדינה מעיר לעיריית עכו כי תנאי הסף הנוקשים שהיא
הציבה גרמו לכך שבמכרז התמודד רק נותן שירות אחד ,והוא אשר זכה
בו.
משרד מבקר המדינה מעיר לכל הרשויות המקומיות שנבדקו בעניין זה כי
בתיקיהן לא נמצא הסבר לדרישות שקבעו בתנאי הסף למכרזים למתן
שירותים חשבונא יים הן בדבר אספקת השירות לכמות מסוימת של
רשויות ,בדבר גודל האוכלוסייה בהן ובדבר גובה התקציב הן בדבר מספר
העובדים שנותן השירות מעסיק בכל רשות.
63

התקציב הרגיל של עיריית עכו לשנת  2015הסתכם בכ 355-מיליון ש"ח.
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עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי בפועל ,הצירוף שקבעו הרשויות
המקומיות של כמה תנאי סף מגבילים מנע ממתמודדים פוטנציאליים
נוספים חלקם אף בעלי ניסיון רב בשנים בתחום ,לגשת למכרז והקטין את
מעגל המציעים ,וכך הוחטאו לחלוטין המטרות העיקריות של המכרז
ונפגע עקרון מתן ההזדמנות השווה .תנאי הסף המגבילים תרמו תרומה
ניכרת לעובדה שבפועל ,רק כמה משרדים מספקים שירותים חשבונאיים
לחלק גדול מהרשויות המקומיות ,ונפגעת התחרות בתחום זה.


הרשות המקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה .64נאמנות זו מחייבת את
הרשות להפעיל את סמכותה כדי לדאוג לאינטרס הציבורי .הרשות המקומית
צריכה לחלק את משאביה בהליך מסודר ושקוף כדי למנוע הקצאה לא שוויונית
ולהבטיח שמירה על טוהר המידות ומניעת משוא פנים ושחיתות .65כדי להבטיח
שהרשות המקומית תעמוד בחובתה זו ,קבע המחוקק ,בין היתר ,כי התקשרויות
ייעשו באמצעות מכרז פומבי .תכלית המכרז הפומבי היא לשמור על מינהל
תקין ,לרבות קיום תחרות הוגנת ומתן הזדמנות שווה לכול.
חלק מהרשויות המקומיות שנבדקו קבעו במכרזים שפרסמו תנאי סף
מגבילים ,וכך מנעו תחרות רבת-משתתפים והוגנת בין נותני שירותי
חשבונאות פוטנציאליים .הדבר פגע בעקרון השוויון וההגינות .כמו כן ,יש
חשש כי נפגעה יכולתן להשיג תנאים  -כספיים ומקצועיים  -טובים יותר
מאלו שהשיגו להתקשרויות שביצעו.

ניהול פרוטוקולים על ידי ועדת המכרזים
בית המשפט העליון כבר עמד בעבר על החשיבות שברישום וניהול פרוטוקולים
כהלכה ,וכך נימק זאת:66
"כסדרי המינהל התקינים ,חייבת ועדה לרשום פרוטוקול אשר ישקף את
עיקרי המידע שהובא לפניה ואת ההחלטות שנתקבלו בעקבות אותו
מידע ...החובה לכתיבת פרוטוקול שורשיה במשפט המינהלי הכללי
ובעקרון שקיפות פעילותו של המינהל ...זכותם של המועמדים לדעת
כיצד ועל יסוד איזה מידע נתקבלו החלטות שנתקבלו ...חובה היא
המוטלת על הוועדה לנהל פרוטוקול שישקף ,למצער ,את עיקרי

64

ראו לדוגמה בג"ץ  3638/99בלומנטל נ' עיריית רחובות ,פ"ד נד(.)2000( 220 )4

65

עמ"ם  6145/12עיריית נצרת עילית נ' הרטמן ,תק -על (.)2013

66

בג"ץ  3751/03אילן נ' עיריית תל אביב יפו ,פ"ד נט(.)2004( 839 ,817 ,)3

חלק מהרשויות
המקומיות שנבדקו
קבעו במכרזים
שפרסמו תנאי סף
מגבילים ,וכך מנעו
תחרות רבת-
משתתפים והוגנת בין
נותני שירותי
חשבונאות
פוטנציאליים
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הדברים שהיו בדיוני הוועדה ואת נימוקי הוועדה להחלטתה .מילוי חובה
זו מאפשר פיקוח ובקרה על התנהלות הוועדה ומבטיח שקיפות".
.1

הבדיקה העלתה כי בפרוטוקול ועדת המכרזים של המועצה האזורית
יואב  ,בבואה לדון במכרז למתן שירותי הנהלת חשבונות ,חשבות שכר
ושירותי ראיית חשבון במאי  , 672014נכתב כי הוועדה "החליטה לבחור
בהצעה יחידה ...הוועדה התרשמה משביעות רצון המועצה מתפקוד
החברה ומהמחיר שהוגש ( 5%הנחה)" .ואולם ,הוועדה לא ניהלה פרוטוקול
כהלכה ,כזה המאפשר ללמוד על פרטי הדיונים בוועדה ,הסתייגויות שהעלו
חבריה ונקודות מחלוקת ,אם היו כאלה.
המועצה האזורית יואב מסרה בתשובתה מינואר  2019כי בפרוטוקול של
ישיבת ועדת המכרזים נרשמים עיקרי הדברים ,אלה המשקפים את מהלך
הדיון ,ההסתייגויות ,נימוקי ההחלטה ועוד .בישיבה המדוברת לא נוהל
פרוטוקול רגיל כיוון שלמכרז הוגשה הצעה יחידה וכיוון שהיא לא עוררה
הסתייגויות.

.2

ההחלטה ממאי  2014בדבר הזוכה במכרז לאספקת שירותי הנהלת
חשבונות וראיית חשבון למועצה האזורית הגליל התחתון התקבלה
בנוכחות שניים מבין שלושת חברי ועדת המכרזים ,וההחלטה לבחור
בחברה הזוכה נומקה בכך שהיא "דורגה במקום הראשון עם שקלול
ההצעה הכספית ,סקר שביעות רצון וחוות הדעת המקצועית" .המועצה
האזורית הגליל התחתון לא ניהלה פרוטוקול שישקף את דיוניה ,הסתייגויות
ונקודות מחלוקות ,אם היו.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות האזוריות יואב והגליל התחתון כי הן
התעלמו מסדרי מינהל תקין ומעקרון השקיפות בקבלת ההחלטות ,וכך
לא אפשרו פיקוח ובקרה על התנהלותן .קיימת חשיבות רבה לכתוב
פרוטוקול שישקף את עיקרי הדברים שהועלו בוועדה ,גם אם היא דנה
בהצעה יחידה.

נוכחות בישיבות ועדת המכרזים של מי שאינו
חבר הוועדה
בהוראות צו המועצות האזוריות נקבע כי על ועדת המכרזים להמליץ לראש
המועצה איזו הצעה ראויה לדעתה לאישורו ,והוא הגורם המוסמך להכריע
סופית מיהו הזוכה במכרז .68הגוף היחיד המוסמך להמליץ על הזוכה במכרז הוא
ועדת המכרזים.
67

מכרז פומבי מס' .2/2014

68

סעיף 40א.
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לפי התוספת השנייה לצו המועצה האזורית ,על ועדת המכרזים 69חלה חובת
סודיות ,ובכלל זה עליה לוודא שמי שאינו חבר בוועדת המכרזים ולא הוזמן
להשתתף בישיבה מישיבותיה לא ישתתף בה.
על פי תקנות חובת המכרזים ,ועדת המכרזים רשאית להיוועץ במהלך עבודתה
באנשי מקצוע פנימיים או במומחים ויועצים חיצוניים .ועדת המכרזים רשאית
לאמץ חוות דעת הנראית לה סבירה ומבוססת ,ולגבש את החלטתה בהסתמך
עליה . 70ואולם ,יודגש כי שיקול הדעת וסמכות ההכרעה נתונים בידיה בלבד.
למומחים וליועצים מותר לייעץ לוועדה ,אך אסור להם להשתתף בתהליך הסופי
של בחירת הזוכה במכרז ,71זאת מכיוון שהשתתפות פעילה של מי שאינו נמנה
על חברי הוועדה בדיוני ועדת המכרזים הינה בניגוד לעקרון עצמאותה של
הוועדה בקבלת החלטות.
מעיון בפרוטוקול של ישיבת ועדת המכרזים במועצה האזורית יואב ממאי
 2014עולה כי השתתפו בה ,מלבד שני חברי הוועדה וממלא מקום הגזבר ,גם
מנכ"לית המועצה ומנהל מחלקת התפעול ,שאינם נמנים עם חברי הוועדה.
בהיעדר רישום פרוטוקול כהלכה (ראו לעיל) ,אי אפשר לוודא כי הם לא נכחו
בדיון בעת ההצבעה על הזוכה.
המועצה האזורית יואב מסרה בתשובתה מינואר  2019כי מנכ"ל המועצה הוא
הגורם המינהלי-ניהולי האמון על פי דין על היבטי מכרזים ברשויות המקומיות,
ונוכחותו בישיבת הוועדה ה כרחית .עוד מסרה המועצה כי מנהל התפעול לא
השתתף בדיון ובהחלטה על זהות הזוכה במכרז.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית יואב כי היא לא הבהירה
מדוע נוכחותו של מנהל התפעול בכלל הייתה נחוצה בדיון בטרם
התקבלה ההחלטה על זהות הזוכה במכרז .עוד מעיר משרד מבקר
המדינ ה למועצה כי ראוי לפעול על פי תקנות חובת המכרזים גם אם
תקנות אלה אינן חלות על מועצה .עליה להקפיד אפוא שישתתפו
בישיבות ועדת המכרזים רק אנשי דרג מקצועי ומינהלי ממחלקות המועצה
שנוכחותם נחוצה בדיון ,ובכל מקרה אל להם להשתתף בהצבעותיה ,שכן
הדבר מנוגד לחובת שמירת הסודיות של דיוני הוועדה הקבועה בתקנה 6
להוראות בתוספת השנייה בצו .על המועצה מוטלת החובה גם לנהל
פרוטוקול כהלכה ולציין מי מהמשתתפים בדיון לא נכח בו בסופו,
כשהוועדה קיבלה החלטה.

69

תקנה  6להוראות שבתוספת השנייה בצו.

70

בג"ץ  2400/91בוני בנין ופיתוח בפתח-תקוה בע"מ נ' עיריית נתניה ,פ"ד מח(73 ,69 )5
(.)1991

71

מכרזים ,עמ'  . 111אומנם התקנות אינן חלות על השלטון המקומי ,אך ראוי כי הקווים המנחים
שלאורם פועלת ועדת המכרזים של השלטון המרכזי ינחו גם את ועדות המכרזים בשלטון
המקומי.

 | 110דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

איוש משרות (העסקת העובדים)
אי-קביעת תנאי סף
קובץ ניתוח העיסוקים הישן שפרסם משרד הפנים בשנת  1992נועד לשמש כלי
עזר ניהולי לרשויות המקומיות ולהנחותן בעת פרסום מכרזים לאיוש משרות
ברשות המקומית בנוגע להגדרות התפקידים ולתנאי הסף הנדרשים .באוגוסט
 2012פרסם מנכ"ל משרד הפנים חוזר מנכ"ל מיוחד" ,קובץ הגדרות תפקיד
בשלטון המקומי" (להלן  -הקובץ המעודכן).
בקובץ המעודכן מופיעים ארבעה סוגים של תנאי סף במכרז לאיוש משרה :ידע
והשכלה ,רישוי מקצועי ,ניסיון מקצועי וניסיון ניהולי .באותו חוזר קבע משרד
הפנים כי תנאי הסף למכרזים ,כפי שהם מפורטים בקובץ העיסוקים המעודכן,
מחייבים ,ו"על כן ,החל ממועד פרסומו הרשמי של הקובץ ,לא יהיה אפשר
לקלוט אדם לתפקיד אם אינו עונה על תנאי הסף המוגדרים בנוסח המכרז של
אותו תפקיד".
עוד נקבע בחוזר כי הרשות המקומית לא תהא רשאית להחמיר ולהוסיף תנאי
סף מעבר לתנאים המפורטים בהגדרות התפקידים ,אך היא רשאית ,על פי
שיקול דעתה ,לה וסיף תנאי או תנאים נוספים ,וזאת על פי מדיניות הרשות
המקומית ובתוך שמירה על עקרונות המינהל הציבורי התקין ,השוויון
והתחרותיות .לעומת האיסור הגורף על החמרת תנאי הסף ,רשויות מקומיות
רשאיות להקל בתנאי הסף בנוגע לדרישות המפורטות בתיאור התפקיד ,אך רק
לאחר שפנו למשרד הפנים בבקשה מנומקת בכתב וקיבלו את אישורו .הקובץ
המעודכן פורסם באופן רשמי והפך מחייב בתחילת פברואר  .2014נכון ליוני
 ,2018פורסמו הגדרות ל 140-תפקידים ברשויות המקומיות.
הבדיקה העלתה כי רשויות מקומיות התקשרו עם משרדים חיצוניים לקבלת
שירותים חשבונאיים בתפקידים שעשו בעבר עובדי הרשויות המקומיות ,כגון
מנהלי חשבונות ,חשבי שכר ויועצים למיניהם.

היעדר תנאי סף למשרות שיאוישו
הבדיקה העלתה כי עיריית כפר יונה ,המועצות המקומיות אורנית ומזכרת
בתיה והמועצה האזורית באר טוביה לא דרשו כלל במכרזים שפרסמו תנאי
סף למשרות שיאוישו בעובדים מטעם נותן השירות.
עיריית כפר יונה מסרה בתשובתה בינואר  2019כי היועץ המקצועי שהכין את
המכרז סבר שדי בכך שהזוכה במכרז יוכל להעמיד את כוח האדם בהתאם
לנדרש בתנאים הנוספים שפורסמו ,תנאים שאינם בגדר תנאי סף ,וכי לא נכון
יהיה להגביל את תנאי המכרז מלבד זאת.
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המועצה האזורית באר טוביה מסרה בתשובתה כי במכרז שפרסמה למשרות
שיאייש נותן השירות נקבעו תנאים שאינם תנאי סף.
משרד מבקר המדינה מעיר לחמש הרשויות המקומיות שהוזכרו לעיל כי
אי-הכללת דרישות מקצועיות בתנאי הסף עלולה לגרום הגשה של
מועמדים שכישוריהם נמוכים מהנדרשים לתפקיד ופגיעה בתנאי התחרות
בין המשתתפים במכרז.

ביטול דרישות הסף במכרז
עיריית מודיעין-מכבים-רעות
עיריית מודיעין-מכבים-רעות (להלן בחלק זה  -העירייה) פרסמה בנובמבר
 2015מכרז למתן שירותי ראיית חשבון ,חשבות שכר והנהלת חשבונות ושכר.
במכרז נכללה דרישה כי לרשות העירייה יועמדו עובדים בתפקידים האלה:
רואה חשבון שותף  -בעיקר בתפקידי יועץ לעירייה והנחיות העובדים ,וכן ראש
צוות ,מנהל חשבונות ראשי וחשב ראשי .דרישות המכרז (להלן  -המכרז
הראשוני) כללו תנאי סף לתפקידים אלו בתחומי ההשכלה ,הניסיון בתפקיד
והוותק בשנות העבודה ברשויות מקומיות .הדרישות בתחומי הניסיון לתפקידים
שפורסמו היו מחמירות יותר מאלו שבקובץ העיסוקים המעודכן ,ואילו הדרישות
בתחומי ההשכלה היו קלות יותר.
בעקבות פניות ושאלות של המציעים בנוגע לתנאי הסף ,שהלינו בעיקר על
דרישות העירייה במכרז ,בוטלו תנאי הסף ,ובדצמבר  2015פרסמה העירייה
תיקון למכרז שפורסם בנובמבר (להלן  -המכרז המתוקן).
נמצא כי בתיקון למכרז 72לא נכללו דרישות כלשהן בכל הנוגע להשכלה ולניסיון
הנדרשים מבעלי התפקידים האלה ,אף על פי שמשרד הפנים פרסם בקובץ
העיסוקים המעודכן דרישות סף לתפקידי מנהל החשבונות הראשי וחשב השכר
הראשי .כתוצאה מכך במסגרת המכרז האמור הגיש מועמדות לתפקיד מנהל
החשבונות הראשי מציע שהשכלתו כללה קורס בהנהלת חשבונות בלבד.
בתיקון למכרז נקבע כי תזכה ההצעה שתקבל את הניקוד המרבי.73
עיריית מודיעין-מכבים-רעות מסרה בתשובתה בעניין זה שדרישתה בתיקון
למכרז כי במכרז תזכה ההצעה שתקבל את הניקוד המרבי נועדה לקבוע את
ציון כישורי המועמדים על פי איכותם .ציון האיכות הגבוה ביותר היה אמור
72

התיקון נעשה בפרק "איכות ההצעה" ,ונכללה בו טבלת ניקוד לתפקידים רואה חשבון שותף,
ראש צוות ,מנהל חשבונות ראשי וחשב ראשי ,לפי אמות המידה התרשמות כללית ,השכלה,
ניסיון ,ידע וותק.

73

לפני התיקון למכרז נקבע כי לצורך קבלת ניקוד מרבי נדרשים המועמדים להחזיק בניסיון
בתפקיד ראש צוות ,מנהל חשבונות ראשי או חשב שכר ראשי ברשות מקומית ,בהתאם לתפקיד;
ראש הצוות צריך שיהיה בעל תואר שני; גם נדרש שראש הצוות ,מנהל החשבונות הראשי וחשב
השכר הראשי יתגוררו במרחק של פחות מ 100-ק"מ מהעירייה.
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להינתן למציע שמועמדיו בעלי הכישורים הטובים ביותר ,ואולם ההתקשרות
עצמה נועדה להיעשות עם המציע ,ולא עם המועמדים מטעמו.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית מודיעין-מכבים-רעות כי אי-פרסום של
דרישות להשכלה ושנות ניסיון לתפקידים הזהים לאלו של תפקידים
קבועים בגזברות העירייה עבור עובדי משרד רואי חשבון פרטיים האמורים
לתפעל את כל מערך הנהלת החשבונות שלה גרם לכך שהוגשו הצעות
של מועמדים בעלי כישורים נמוכים מהנדרש .קבלת עובדים בעלי
כישורים נמוכים מהנדרש עלולה להביא לפגיעה באיכות עבודת הנהלת
החשבונות.

מועמדת לתפקיד ראש צוות
.1

במכרז הראשוני שפרסמה עיריית מודיעין-מכבים-רעות בנובמבר 2015
נכללה דרישה לאיוש משרה של ראש צוות .בתנאי הסף לתפקיד נדרש
שהמרחק ממקום העבודה למקום מגוריו של המועמד יהיה עד  100ק"מ.
דרישה זו הגיונית מפני שהתפקיד ראש צוות מחייב נוכחות כמעט יום-יומית
במקום העבודה .נמצא כי העירייה ביטלה את דרישה זו במכרז המתוקן,
בעקבות פניית המציע שזכה במכרז .בתיקי העירייה לא נמצא נימוק לביטול
הדרישה.

.2

במכרז המתוקן נדרש המציע להציג מועמד לאיוש תפקיד ראש צוות,
שעבודתו "תהיה במשרדי העירייה ו/או שלוחותיה" ,בהיקף של  50%משרה
לפחות .במכרז נקבע גם כי זהותו של ראש הצוות "תאושר תחילה על ידי
הממונה (גזבר) בטרם מינוי לתפקיד".
אחד מארבעת המשרדים המתמודדים ,האחד שזכה בסופו של דבר במכרז
המתוקן ,העמיד כמועמדת מטעמו (להלן  -המועמדת) רואת חשבון
לתפקיד ראש צוות.
מהפרוטוקול של ועדת המשנה המקצועית של ועדת המכרזים שראיינה את
המועמדת עולה כי המתמודדת שזכתה מתגוררת בעכו" .היא מנהלת צוות
של חמש רשויות מקומיות (קריית אונו ,מטולה ,שלומי ,באר יעקב וכפר
יונה)" ,ונמצאת בכל רשות פעם בשבוע .אשר לנוכחותה בעיריית מודיעין-
מכבים-רעות נכתב כי בעת שהציגה את מועמדותה לתפקיד ציינה כי "לא
יודעת כמה היא תהיה כאן" .כאשר הגזבר נשאל על ידי ממלא מקום יו"ר
ועדת ה מכרזים אם אין בעייתיות במקום מגוריה של המועמדת הוא ענה כי
"אתה יכול לראות בהתאם לציונים שניתנו .ההתרשמות הייתה טובה .יחד
עם זאת אני מציין כי לפי תנאי המכרז שמורה לעירייה הזכות ככל שהיא
תראה לנכון לבקש את החלפת איש צוות מסוים אם יימצא שהוא לא
לשביעות רצון העירייה".
עוד נמצא כי ועדת המכרזים נתנה ניקוד (ציון) למועמדת לתפקיד ראש צוות
מטעם המשרד לפי אמות המידה האלה :התרשמות כללית ,הכישורים
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שהציגה ,השכלה ,ניסיון ,ידע וותק ,וכן התרשמות הוועדה .הוועדה לא
החשיבה באמות המידה שקבעה את מידת הנוכחות הצפויה של כל מועמד
(מטעם המתמודד) כנושא שעליו יינתן ניקוד ,ולכן לא ניתן ניקוד על כך.
נמצא כי בסופו של דבר לא איישה את התפקיד המועמדת אלא עובדת
אחרת ,שכישוריה על פי הניקוד שנתנה לה הוועדה היו נמוכים משל
המועמדת .עיריית מודיעין-מכבים-רעות מסרה בתשובתה כי "מידת
הנוכחות של מנהלת הצוות לא הוגדרה במסגרת נספח האיכות כנושא עליו
יינתן ניקוד ועל כן" לא אפשר היה לתת ניקוד על כך.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית מודיעין-מכבים-רעות כי במסגרת
קביעת הזוכה במכרז היה עליה לקבוע ניקוד גם למידת נוכחותו
בעבודה של כל מועמד לתפקיד .מהעובדה שהמועמדת לא יכלה
להתחייב להיות נוכחת במשרדי העירייה בהיקף שנדרש במכרז בגלל
מקום מגוריה המרוחק עולה לכאורה שהיא הוצבה בתפקיד ראש צוות
במכרז רק כדי להבטיח שהמשרד יזכה במכרז וללא שום כוונה
שתאייש אותו .בשל אי הכוונה לאייש בסופו של יום את המשרה
לראש צוות במועמדת שהוצגה ,לא יכלה העירייה לוודא שהמשרד
שזכה במכרז אכן יעמיד ראש צוות שיענה על כל הדרישות שהציגה
ועדת המכרזים שלה לתפקיד.
.3

במכרז המתוקן לא נכללו כאמור דרישות ניסיון לכלל בעלי התפקידים
שהיה על נותן השירות להעמיד לטובת העירייה ,ולתפקיד ראש צוות בפרט.
כך ,לדוגמה ,בתנאי הסף שבוטלו נדרש למשרת ראש צוות ניסיון של עשר
שנים :חמש שנות ניסיון בתחום התפקיד וחמש שנות ניסיון ברשויות
מקומיות  .כפי שעולה מתיעוד שהומצא למשרד מבקר המדינה ,בוועדת
המכרזים נשאלו המועמדים שאלות ,ואף ניתן להם ניקוד ,בנוגע לניסיונם
בעבודה ,כגון :האם יש לך ניסיון ברשות בגודל מודיעין-מכבים-רעות? האם
ניהלת צוות עובדים? אם כן ,מהו גודלו של הצוות?
נמצא כי התפקיד אויש בסופו של דבר על ידי רואת חשבון אשר מקורות
החיים שהגישה עולה כי היא עובדת כשש שנים במשרדי החברה שזכתה
במכרז ואולם אין לה כלל ניסיון בעבודה כראש צוות בכלל וברשויות
מקומיות בפרט.
גזבר העירייה מסר לעובדי משרד מבקר המדינה בעניין זה במהלך
הביקורת ביוני  2018כי בתפקיד ראש צוות בעירייה משמש גם ראש
המשרד ,שהוא רואה חשבון ושותף.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית מודיעין-מכבים-רעות כי גם על פי
דרישות המכרז המתוקן ,יש לאייש את התפקיד ראש צוות באופן
קבוע בעובד או עובדת ממשרדו של נותן השירות שזכה במכרז .אין די
בכך שראש אותו משרד ,אשר לו תפקידים רבים נוספים ,ישמש גם
בתפקיד זה.
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עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי ביטול תנאי הסף הקודמים
לתפקיד ראש צוות ,ללא נימוק ,ואי-קביעת תנאי סף כלשהם לתפקיד
זה במכרז המתוקן אפשרו לאייש את המשרה בעובדת של הזוכה
במכרז שלא היה לה כלל ניסיון קודם בתפקיד ראש צוות ברשויות
המקומיות.

מכרזים שפורסמו ללא דרישות השכלה או
ניסיון
.1

במכרז למתן שירותי ייעוץ חשבונאי וכלכלי שפרסמה עיריית עכו במרץ
( 2015לתפקידים בכירים וזוטרים) נדרש נותן השירות להעמיד לטובתה
שלושה תפקידי הנהלת חשבונות :מנהלת חשבונות לעשיית פקודות זיכוי
והזמנות ושתי מנהלות חשבונות לניהול מערך התשלומים לספקים .לא
פורטו דרישות ההשכלה והניסיון לתפקידים אלו.
נמצא עוד כי המשרד שזכה במכרז אומנם המציא בהצעתו לעיריית עכו
מסמכים בדבר ההשכלה והניסיון של העובדים הבכירים שהציע לתפקיד,
74
אולם הוא לא המציא מסמכים על השכלה של שלושה מנהלי חשבונות
שהציע לתפקיד ,ועיריית עכו לא דרשה זאת ממנו.
עיריית עכו מסרה בתשובתה כי המציע חויב לצרף מסמכים רלוונטיים
בדבר השכלה וניסיון של העובדים הבכירים שהוא מעסיק.

.2

במכרז לאספקת שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון שפרסמה
המועצה האזורית הגליל התחתון במרץ  2014היא לא דרשה ניסיון
מקצועי לארבעת התפקידים שהיה על נותן השירות להעמיד לטובתה
(מנהל חשבונות ראשי ,מנהל חשבונות ,חשב מנהל חינוך ,רואה חשבון
מלווה).
אשר לתפקיד מנהל החשבונות ,נקבע במכרז כי הוא יאויש על ידי מנהל
חשבונות בעל תעודת הנהלת חשבונות סוג  2לפחות ,אולם שני מגישי
ההצעות למכרז לא נדרשו להמציא מסמכים שיעידו כי הם עומדים בתנאי
שפורסם ,וממילא הם גם לא הגישו תעודות וקורות חיים שמהם אפשר
ללמוד שלמועמדים למשרה יש הכישורים הנדרשים.

74

לתפקיד מנהלת חשבונות לביטוחים והתאמות נדרשה במפרט של המכרז שהעירייה פרסמה
השכלה של מנהלת חשבונות סוג  3לפחות או מנהל חשבונות מדופלם; לתפקיד מנהלת
חשבונות להתאמות בנקים נדרשה לפי המפרט השכלה של מנהל חשבונות סוג  3לפחות;
לתפקיד לניהול חשבונות באגף ההנדסה נדרשה במפרט השכלה של מנהל חשבונות סוג 2
לפחות.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית עכו כי היה עליה לפרט במכרז
שערכה מהן הדרישות המקצועיות מכל אחד מבעלי התפקידים שהוגדרו
במכרז ,לרבות בעלי התפקידים שאינם בכירים בעיניו .משרד מבקר
המדינה מעיר לעיריית עכו ולמועצה האזורית הגליל התחתון כי לפי כללי
מי נהל תקין היה עליהן לדרוש מהמתמודדים במכרז כי לעובדים שיוצבו
מטעמם לכל משרה יצורפו תעודות וקורות חיים שמהם אפשר ללמוד
שהם ע ומדים בתנאים שנדרשו .משלא נדרשו המסמכים האלה ,אי אפשר
לוודא כי העובדים שאיישו את התפקידים עונים על הכישורים שנדרשו.

החמרה או הקלה בתנאי הסף
תנאי סף מסוג השכלה וניסיון בעבודה
ב 16-רשויות מקומיו ת 75נבדקו תנאי הסף מסוג השכלה וניסיון בשלושה
תפקידים שהרשויות המקומיות דרשו מנותני שירות להעמיד לטובתן (חשב
שכר ,מנהל חשבונות ומנהל חשבונות ראשי) .הבדיקה העלתה הבדלים בין
המכרזים שפרסמו הרשויות בנוגע לדרישות הסף מהסוג האמור וגם הבדלים בין
הדרישות שפורסמו לדרישות שנקבעו בקובץ העיסוקים המעודכן ,כלהלן:

החמרת תנאי הסף של הניסיון בעבודה
תנאי הסף לתפקיד חשב שכר בקובץ העיסוקים המעודכן דורשים מהמתמודד
לתפקיד (מלבד השכלה של  12שנות לימוד או תעודת בגרות וכן תעודת חשב)
גם ניסיון בעבודת ניהול שכר במשך שלוש שנים ברשויות מקומיות ברמה א'
(עיריות בערים שבהן יותר מ 100,000-תושבים) או במשך שנתיים ברשויות
מקומיות ברמה ב' (עיריות בערים שבהן עד  100,000תושבים) או ברמה ג'
(מועצות מקומיות ומועצות אזוריות).
ואולם ,המועצה המקומית אליכין דרשה כי חשב השכר שיעסיק נותן
השירותים החשבונאיים יהיה בעל עשר שנות ניסיון ,המועצה האזורית יואב
דרשה שמונה שנות ניסיון ,המועצה המקומית גדרה  -שבע שנים ,והמועצות
האזוריות בוסתן אל-מארג' וגזר דרשו חמש שנות ניסיון.
המועצה האזורית יואב מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מינואר 2019
כי המכרז פורסם באפריל  , 2014סמוך לפרסום קובץ העיסוקים המעודכן ,ולכן
לא יכלה להתייחס אליו במכרז .המועצה המקומית גדרה מסרה בתשובתה

75

העיריות גבעת שמואל ,מודיעין-מכבים-רעות ,קריית ביאליק; המועצות המקומיות אליכין,
גדרה ,טורעאן ,כפר שמריהו; המועצות האזוריות אל -בטוף ,ברנר ,בוסתן אל -מארג' ,גזר ,דרום
השרון ,לב השרון ,עמק הירדן ,עמק המעיינות ,שער הנגב.
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בינואר  2019כי בקובץ העיסוקים המעודכן נקבע כי רשות מקומית רשאית
להחמיר בתנאי הסף.
מ שרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית יואב כי היא פרסמה את
המכרז כמעט חודשיים לאחר פרסום קובץ העיסוקים המעודכן ,והיה בידה
די זמן להתאים אליו את המכרז .משרד מבקר המדינה מעיר למועצה
המקומית גדרה כי רשות מקומית אכן רשאית להחמיר את תנאי הסף
שנקבעו בקובץ העיסוקים ,אולם ,כפי שנקבע בחוזר המנכ"ל מפברואר
 , 2014לשם קביעת תנאי סף מחמירים היה עליה לקבל חוות דעת
משפטית בכתב מהיועץ המשפטי של הרשות ,והיא לא נהגה כך.
משרד מבקר המדינה מעיר לחמש הרשויות המקומיות האמורות כי היה
עליהן לנהוג כפי שנקבע בקובץ העיסוקים המעודכן ולא להחמיר בתנאי
הסף שנות ניסיון  -גם כדי לעודד השתתפות מתמודדים נוספים ,בעלי
פחות שנות ניסיון בענף.

החמרת תנאי הסף של ההשכלה
בקובץ העיסוקים המעודכן נדרש שמנהל חשבונות יהיה מי שסיים קורס
בהנהלת חשבונות מסוג  ,2אולם חמש רשויות מקומיות החמירו בדרישות
להשכלתו של מנהל החשבונות ,כלהלן:
המועצות האזוריות גזר ויואב דרשו השכלה של מנהל חשבונות מסוג ;3
המועצות האזוריות לב השרון ושער הנגב דרשו השכלה של מנהל
חשבונות מסוג  3או תואר אקדמי בחשבונאות או כלכלה; המועצה המקומית
אליכין דרשה השכלה של מנהל חשבונות מדופלם.
המועצה האזורית שער הנגב מסרה בתשובתה כי התפקיד שפרסמה דורש
מענה לארבעה תאגידים עירוניים ,שלכל אחד מהם הנהלת חשבונות וכספים
נפרדת ,ולכן מצאה לנכון להחמיר את הדרישות באופן סביר ומידתי ,כפי שאף
משרד הפנים התיר לעשות .המועצה האזורית גזר מסרה בתשובתה כי
במסגרת הבהרות שניתנו למשתתפים הפוטנציאליים ,תוקנה דרישת ההשכלה
למנהל חשבונות מסוג .2
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית שער הנגב כי דרישת המכרז
בעניין השכלתו של מנהל החשבונות הייתה גבוהה בהרבה מהנדרש
בקובץ העיסוקים שהיה תקף עד פברואר  - 2014המועד שפרסמה את
המכרז.
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משרד מבק ר המדינה מעיר למועצה המקומית אליכין ולמועצות האזוריות
יואב ,לב השרון ושער הנגב כי הצבת דרישה גבוהה יותר בתנאי הסף
השכלה למנהל החשבונות פגעה בעקרון התחרות והשוויון ומנעה בהן
בשל כך התמודדות ממספר רב יותר של מתמודדים פוטנציאליים לאותו
תפקיד.

הקלת תנאי הסף של ההשכלה
.1

בקובץ העיסוקים המעודכן נדרש כי מנהל יחידת השכר יהיה בעל תואר
אקדמי שנרכש במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל
הכרה מהמחלקה שבמשרד הפנים להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים
שנרכשו בחוץ-לארץ או שהוא בעל תעודת רואה חשבון בתוקף .מבחינת
קורסים והכשרות מקצועיות ,המתמודד נדרש לסיים בהצלחה קורס חשבי
שכר המאושר על ידי לשכת רואי החשבון בישראל.
במכרז של עיריית מודיעין-מכבים-רעות מנובמבר  2013לא נקבעו תנאי
סף לתפקיד ,והוא אויש לאחר ביצוע המכרז בחשבת שכר ראשית בעלת
תעודת הנהלת חשבונות סוג  2+1ותעודת חשבת שכר של לשכת רואי
החשבון בלבד.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית מודיעין-מכבים-רעות כי איוש
תפקיד מנהל יחידת השכר על ידי עובדת שהשכלתה נמוכה בהרבה
מהנדרש בקובץ העיסוקים המעודכן אינו עונה על הדרישות
המקצועיות שנקבעו לתפקיד זה המחייבות אותה.

.2

בקובץ העיסוקים המעודכן נדרש כי מנהל חשבונות ראשי יהיה בעל תואר
אקדמי ישראלי או תואר שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים שנרכשו בחוץ-לארץ באחד התחומים האלה :חשבונאות ,כלכלה
או מנהל עסקים .לחלופין ,נדרש שתהיה לו תעודת רואה חשבון בפועל.
הבדיקה העלתה שונות רבה בדרישות לאיוש משרת מנהל חשבונות ראשי:
עיריית עכו דרשה שהתפקיד יאויש על ידי רואה חשבון; עיריית גבעת
שמואל דרשה רק השכלה של מנהל חשבונות בעל תעודה סוג  ;2במכרז
של עיריית מודיעין-מכבים-רעות לא נקבעו תנאי סף לתפקיד ,כאמור
לעיל ,ובפועל אויש התפקיד על ידי מנהלת חשבונות ראשית בעלת תעודה
סוג  ;1+2המועצה האזורית עמק המעיינות דרשה רק השכלה של
מנהל חשבונות בעל תעודה סוג  ;3המועצה המקומית גדרה דרשה
השכלה של מנהל חשבונות מדופלם או לחלופין מנהל חשבונות בעל
תעודה סוג  3בלבד; המועצות האזוריות גזר ויואב דרשו אף הן השכלה
מופחתת :מנהל חשבונות מדופלם או סוג  3ותואר אקדמי כלשהו .במועצה
המקומית שגב שלום ,אשר לא פרסמה מכרז (כאמור לעיל) ,אויש
התפקיד על ידי עובדת החברה נותנת השירותים החשבונאיים שהשכלתה
"קורס הנה"ח [הנהלת חשבונות] סוג  "2בלבד.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות גבעת שמואל ומודיעין-מכבים-
רעות ,למועצות המקומיות גדרה ושגב שלום ולמועצות האזוריות גזר,
יואב ועמק המעיינות כי איוש תפקיד מנהל חשבונות ראשי על ידי
עובדים שהשכלתם נמוכה במידה ניכרת מהנדרש בקובץ העיסוקים
המעודכן אינו עונה על הדרישות המקצועיות שנקבעו לתפקיד זה
ועלול להביא לכך שבשל כישורים פחותים מהנדרש ,לא ימלא העובד
את התפקיד באופן מיטבי ,ויקבל שכר האמור להיות משולם לעובדים
בעלי כישורים גבוהים יותר.
.3

בקובץ העיסוקים המעודכן נדרש שמנהל חשבונות יהיה מי שסיים קורס
בהנהלת חשבונות סוג  .2ואולם ,המועצה האזורית בוסתן אל-מארג' לא
הציגה דרישה בדבר השכלתו של מנהל החשבונות הנדרש כלל.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית בוסתן אל-מארג' כי
עליה לפרט במכרזים לבעלי תפקידים שהיא מפרסמת גם את
ההשכלה הנדרשת מהם שהיא תנאי סף משמעותי שמצביע על
הכישורים של מועמד.

החמרת תנאי הסף של הניסיון המקצועי
בקובץ העיסוקים המעודכן נדרש שמנהל החשבונות הראשי יהיה בעל ניסיון
מקצועי בתחום החשבונאות ,הכלכלה או הכספים של שבע שנות עבודה
(ברשויות מקומיות ברמה א') ,של חמש שנות עבודה (ברשויות מקומיות ברמה
ב') או של שלוש שנות עבודה (ברשויות מקומיות ברמה ג') .אשר למנהל
חשבונות  -נדרש שיהיה בעל ניסיון בניהול חשבונות במשך שלוש שנים.
נמצא כי המועצה האזורית גזר דרשה כי מנהל החשבונות הראשי יהיה בעל
ניסיון של חמש שנים ,שלוש מהן ברשויות מקומיות; המועצה האזורית לב
השרון דרשה ניסיון של  20שנה בתפקיד מנהל חשבונות ,מהן  15שנים רצופות
בתפקיד מנהל חשבונות ראשי ברשויות מקומיות; עיריית גבעת שמואל דרשה
חמש שנות ניסיון לפחות ברשות מקומית בעלת תקציב של  120מיליוני ש"ח
לפחות .עוד נמצא כי המועצה המקומית אליכין דרשה כי מנהל החשבונות
יהיה בעל ניסיון של עשר שנים; המועצה האזורית יואב דרשה שש שנות
ניסיון והמועצות האזוריות בוסתן אל-מארג' ולב השרון דרשו חמש שנות
ניסיון.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית גבעת שמואל ,למועצה המקומית
אליכין ולמועצות האזוריות בוסתן אל-מארג' ,גזר ,יואב ולב השרון כי סביר
להניח שהעלאת הרף לתנאי הסף מסוג ניסיון מקצועי בהשוואה לדרישה
בקובץ העיסוק ים המעודכן פגעה בעקרון השוויון ומנעה השתתפות
ממתמודדים פוטנציאליים נוספים.

הקלת תנאי הסף של הניסיון הניהולי
בקובץ העיסוקים המעודכן נדרש מאז פברואר  2014כי ברשות מקומית ברמה א'
יהיה למנהל החשבונות הראשי ניסיון בניהול שבעה עובדים לפחות במשך
שלוש שנים בתחום הכספים ,ניסיון כמנהל יחידת כספים ברשות מקומית
כלשהי או כסגן מנהל יחידת כספים ברשות מקומית ברמה א' או כהונה במגזר
הציבורי בתפקיד שמתח דרגותיו  41 - 39ומעלה במשך שנתיים לפחות .ברשות
מקומית ברמה ב' או ג' נדרש ניסיון בניהול שלושה עובדים לפחות במשך שלוש
שנים בתחום הכספים ,ניסיון כמנהל או כסגן מנהל ביחידת כספים ברשות
מקומית כלשהי או כהונה במגזר הציבורי בתפקיד שמתח דרגותיו 40 - 38
ומעלה במשך שנתיים לפחות.
החל ממרץ  2017נדרש בקובץ העיסוקים ניסיון ניהולי של שלוש שנים בניהול
צוות עובדים.
נמצא כי במכרזים שפרסמו העיריית מודיעין-מכבים-רעות ,המועצות
המקומיות גדרה וטורעאן והמועצות האזוריות גזר ,יואב ,לב השרון
ועמק המעיינות אומנם הופיעה דרישה שהמועמד יהיה מנהל חשבונות ראשי,
אולם לא נדרש ממנו כלל ניסיון בניהול של צוות עובדים.
משרד מבקר המדינה מעיר לשמונה הרשויות המקומיות האמורות כי
עליהן לפרט במכרזים שהן מפרסמות לבעלי תפקידים גם את הניסיון
הניהולי הנדרש מהעובדים שיועסקו על ידי הזוכה במכרז כדי שהתפקיד
לא יאויש על ידי בעלי ניסיון הפחות מהנדרש בקובץ העיסוקים .
המועצה האזורית עמק המעיינות מסרה בתשובתה כי המכרז נועד לקבל
שירות על ידי רואה חשבון מקצועי ומיומן ,באחריותו המלאה ,באמצעות צוות
שהוא ינהל.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית עמק המעיינות כי אחריות
לא פחותה מוטלת עליה לוודא שהכשרתם המקצועית של העובדים אותם
מעסיק נותן השירות בעבודה היום יומית תואמת את הנדרש בקובץ
העיסוקים.
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עיריית מודיעין-מכבים-רעות ,המועצות המקומיות אליכין וגדרה
והמועצות האזוריות גזר ,יואב ושער הנגב מסרו בתשובותיהן כי חוזר
המנכ"ל מתייחס לעובדי הרשות בלבד ,ואין הוא מחייב משרדים הנותנים שירותי
מיקור חוץ לרשות .המועצה האזורית שער הנגב מסרה עוד כי תנאי הסף
שקבע משרד הפנים לאיוש משרות פנויות אינם נותנים מענה לצרכים הייחודיים
שלה :למועצה ארבעה תאגידים עירוניים ,שכל אחד מהן מתנהל חשבונאית
וכספית בנפרד .המועצה המקומית גדרה מסרה עוד כי מנהל חשבונות ראשי
במיקור חוץ אינו פועל לבד אלא במעטפת מקצועית רחבה :כמה רואי חשבון
מעודכנים ישירות בפעילות השוטפת של המועצה.
בעקבות הגידול הניכר בשנים האחרונות בהוצאת עבודות שעשו בעבר
עובדי הרשות המקומית לחברות חיצוניות (מיקור חוץ) ,על משרד הפנים
להבהיר אם תיאורי התפקידים ודרישות הסף בקובץ העיסוקים כוחם יפה
אף לעובדים שמעסיקות החברות החיצוניות ,בהיותם עובדים בעבודות
שעשו בעבר עובדי הרשות המקומית.
משרד הפנים מסר בתשובתו כי דרישות הסף לתפקיד המעוגנות בחוזר מנכ"ל
משרד הפנים (קובץ העיסוקים) מתייחסות רק לעובד המועסק במישרין על ידי
הרשות המקומית ,ואם דרישות אלו יחולו על עובדים חיצוניים" ,אנו למעשה
'מכשירים' את העובדה כי אנו מכירים בתופעה זו".
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי אל לו להתעלם מהעובדה
שכ 80%-מכלל הרשויות המקומיות משתמשות במיקור חוץ בתחום
השירותים החשבונאיים ,כפי שעולה מנתוני הדוח .אשר על כן ,אין משרד
הפנים יכול להסכים עם המצב שמיקור החוץ של שירותי הרשות המקומית
משמש כלי להגמשת תנאי ההעסקה ולעקיפת דרישות הסף שנקבעו
בקובץ העיסוקים.
משרד מבקר המדינה ממליץ לרשויות המקומיות המעסיקות עובדים
"ב מיקור חוץ" כי ראוי שדרישות קובץ העיסוקים בנוגע להשכלה ולניסיון
החלות על עובדים שהם מעסיקים יחולו גם על עובדים המועסקים באותן
עבודות כשהמעסיק אינו הרשות המקומית .אם לדעת משרד הפנים אין
להחיל את דרישות קובץ העיסוקים על עובדי מיקור חוץ ,עליו להבהיר
אילו דרישות סף הנוגעות להשכלה ולניסיון יחולו עליהם.

היעדר תיעוד של השכלת העובדים
נותן השירותים בעיריית קריית ים מעסיק בעירייה בקביעות שמונה עובדים,
ובהם גם מנהלת מחלקת שכר וחשבת שכר .נותן השירותים במועצה האזורית
חוף אשקלון מעסיק במועצה מנהל חשבונות ראשי ,אחראי תקציבים  -עוזר
גזבר ,שני חשבי שכר ושלושה מנהלי חשבונות; במועצה האזורית שדות נגב
מועסקות באמצעות נותן השירות שש עובדות בתפקידים :מנהלת חשבונות
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ראשית ,תקציבאית חינוך וארבע מנהלות חשבונות; במועצה האזורית תמר
שמונה עובדות :מנהלת חשבונות ראשית ,סגנית מנהלת חשבונות ראשית ,חמש
מנהלות חשבונות וחשבת שכר.
בעיריית קריית ים לא נמצא מסמך שממנו עולה כי צורפו תעודות המעידות על
השכלתה של חשבת השכר (סיום קורס חשבי שכר וקורס הנהלת חשבונות).
גם בהסכם עם נותן השירות הוא לא נדרש להמציא תעודות המעידות על
השכלתה.
בתיקי המועצות האזוריות חוף אשקלון ,שדות נגב ותמר (לגבי שש מתוך
שמונה העובדות בה) לא נמצאו תעודות השכלה של העובדים שנותן השירות
מעסיק בהנהלת החשבונות של הרשות .בהסכמים שנחתמו עם נותני השירותים
הם לא נדרשו להמציא תעודות המעידות על השכלת העובדים המאיישים את
התפקידים.
המועצה האזורית תמר המציאה בעקבות הערות משרד מבקר המדינה את
תעודות ההשכלה של שש העובדות ,תעודות שלא נמצאו בתיקי המועצה בעת
שנעשתה הבדיקה ,ומסרה כי במסגרת המכרז הפומבי שפרסמה בשלהי שנת
 2018היא כללה דרישה מפורשת המתייחסת להכשרה המקצועית ולהשכלת
נותני השירות .גם המועצה האזורית שדות נגב מסרה למשרד מבקר המדינה
בתשובתה כ י בעקבות הערות הביקורת היא פנתה וקיבלה לידיה את תעודות
ההשכלה הנדרשות.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות האזוריות חוף אשקלון ,שדות נגב
ותמר ולעיריית קריית ים כי לפי כללי המינהל התקין היה עליהן לדרוש
מנותני השירותים כי לעובדים מטעמם לכל משרה יצורפו תעודות השכלה
שמהם אפשר ללמוד שהם עומדים בתנאים שנדרשו .בהיעדר תעודות
המעידות על כך ,לא היה אפשר לקבוע כי הם עומדים בתנאי הסף לכל
תפקיד וכן בדרישות התפקיד שנקבעו בקובץ העיסוקים של משרד הפנים.

בחירה בנותני שירותים חשבונאיים שלא לפי
דרישות התפקיד
המועצה האזורית שער הנגב
משרד א' נותן שירותים חשבונאיים למועצה האזורית שער הנגב מאז שנת
 . 1991המועצה פרסמה לראשונה מכרז לקבלת שירותים חשבונאיים בפברואר
.2014
.1

הבדיקה העלתה כי במכרז שפורסם נקבע בתנאי הסף כי לתפקיד מנהל
חשבונות ראשי נדרש שיהיה "מנהל חשבונות מדופלם ,שהוא יועץ מס או
בעל תואר אקדמי מתאים ,שיהיה אחראי ויפקח על עובדי הנה"ח במועצה".
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ואולם ,מנהלת החשבונות הראשית אשר הוצבה במועצה מטעמו של
המשרד שזכה במכרז (משרד א') היא בעלת תעודת הנהלת חשבונות סוג 3
בלבד וכן בעלת תעודה של יועץ מס ,ואין לה תואר אקדמי .עוד יצוין כי
מנהלת החשבונות הראשית איישה את תפקיד זה במועצה האזורית שער
הנגב ,מטעם משרד א' 17 ,שנה קודם מועד המכרז.
גזבר המועצה האזורית שער הנגב מסר למשרד מבקר המדינה
באוקטובר  2018כי "הדרישה להשכלה בייעוץ מס ,או לחילופין תואר
אקדמי מתאים ,נבעה מכך שלמרות ואולי דווקא משום שהמועצה והעמותות
הן מוסדות ללא כוונת רווח ,היבטים שונים של מיסוי הינם חשובים וקל
להיכשל בהם ,הן עקב השינויים במדיניות והן עקב העובדה שלעיתים אתה
נתקל בבעיה רק בביקורת מס הכנסה או ביטוח לאומי שנערכות אחת
לכמה שנים ומוחלות רטרואקטיבית" .לכן "מכל הסיבות הללו היה חשוב לי
שיהיה מנהל חשבונות שמבקר בשוטף את כל הנושאים הללו ,לצמצם את
הסיכון של חיובים רטרואקטיביים" .המועצה האזורית הוסיפה בתשובתה
בינואר  2019כי הנחיות משרד הפנים מתירים לה להוסיף דרישות רלוונטיות
לפי צרכיה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי עליה להקפיד לאייש את
התפקידים על פי דרישות המכרז .בתיקי המכרז לא נמצא הסבר לכך
שבתנאי הסף נקבעה דרישה להשכלה בייעוץ מס .עוד מעיר משרד
מבקר המדינה למועצה כי אם היה ברצונה להחמיר בדרישות הסף,
היה עליה להכין חוות דעת בכתב מהיועץ המשפטי של המועצה טרם
פרסום המכרז .חוות דעת כזו לא הוכנה .משרד מבקר המדינה גם
מעיר למועצה כי הדרישה להשכלה בייעוץ מס אינה רלוונטית
לתפקיד מנהלת חשבונות ראשית ואינה מופיעה בדרישות קובץ
העיסוקים של משרד הפנים שהיה תקף עד שנת .2014
.2

במכרז צוין עוד כי "נדרשים שני חשבי שכר לעבודה קבועה במועצה בהיקף
של משרה מלאה כל אחד ,בעלי הכשרה מקצועית בתחום חשבי שכר,
כולל תעודות הסמכה והשתלמויות מוניציפאליות".
נמצא כי המשרד שזכה במכרז הציע לתפקיד האמור עובדת שלו אשר
סיימה "לימודי ...חשב שכר במכללה למינהל ת"א" ,אולם לעובדת שהוצגה
אין תעודת הסמכה של חשבת שכר ,ואשר על כן ,המשרד הזוכה לא עמד
בדרישות המכרז .יצוין כי העובדת מאיישת תפקיד חשבת שכר במועצה
האזורית שער הנגב מאז שנת .2008
המועצה האזורית שער הנגב מסרה בתשובתה כי היא "בוחנת" מול נותן
השירות את האפשרות שיעמיד לה עובד שכישוריו מתאימים לדרישות
שנקבעו בהסכם.
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית שער הנגב כי העובדת
שהוצבה בתפקיד חשבת שכר לא ענתה על הדרישות שהופיעו
במכרז ובהסכם שנחתם עם נותן השירות ,והיא נבחרה לכאורה
לתפקיד אך ורק משום שאיישה אותו זה שנים רבות .בחירתה של
עובדת שלא ענתה על הדרישות היה בה גם משום פגיעה במתן שוויון
הזדמנויות כי נמנעה התמודדותם של מועמדים שלא היה בידיהם
תעודת הסמכה של חשב שכר.

ההסכמים שבין נותן השירות לרשות
המקומית
היעדר פרטים מהותיים בהסכם
.1

בהסכמים שחתמו רשויות מקומיות עם נותני שירותים חשבונאיים חסרו פרטים
רבים ומהותיים הנוגעים לאופי השירות הניתן ולתנאי ההתקשרות ,כלהלן:
בהסכמים לקבלת שירותים חשבונאיים שחתמו עיריית קריית ים (משנת
 )2012והמועצות האזוריות חוף אשקלון (משנת  2007בדבר הנהלת
חשבונות) ושדות נגב (משנת  )2010לא התחייב נותן השירותים אלא
התחייבות כללית להעמיד כוח אדם "מקצועי" או כזה אשר "יספק את
השירותים באמצעות עובדיו בעלי הסמכה בהנהלת חשבונות בדרגה
המתאימה" .76בהסכמים לא הוגדרו הדרישות מנותן השירותים בנוגע להיקף
כוח האדם המקצועי למילוי המשימות ,ובכלל זה פירוט הדרישות המקצועיות
לכל אחד מהתפקידים שבהם יועסקו ,מספר המשרות שעל נותן השירות
לתת והיקף כל משרה .גם בהסכם עם מועצה אזורית תמר לא צוינו
ההשכלה והניסיון הנדרשים מהעובדים שיעסיק נותן השירות במגוון
התפקידים.

76

בהסכם עם המועצה האזורית שדות נגב נקבע כי "המבצע יעסיק לצורך ניהול חשבונות
הרשות כוח אדם מקצועי ,ככל שיידרש לבצוע הפעולות ,בהשגחה ופקוח צמוד של המפקח";
בהסכם עם המועצה האזורית תמר נקבע כי נותן השירותים "יספק את השירותים באמצעות
עובדיו בעלי הסמכה בהנהלת חשבונות בדרגה המתאימה".
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קריית ים ,למועצה המקומית שגב
שלום ולמועצות האזוריות חוף אשקלון ,שדות נגב ותמר כי אי-פירוט
מלא בהסכמים של היקף השירות שיינתן להן ושל הדרישות
המקצועיות לתפקידים שבהם יועסקו הינו בניגוד לכללי המינהל
התקין ועלול לגרום לכך שהחברות יעמידו לרשותן כוח אדם שלא
יענה על דרישות הסף לתפקידים אלו ושאינו מיומן דיו .ואכן ,נמצא כי
במועצה המקומית שגב שלום העמיד נותן השירות כוח אדם בעל
השכלה שאינה מספקת לתפקיד מנהל חשבונות ראשי.77

.2

בהסכם שחתמה המועצה המקומית שגב שלום עם חברה ב' בינואר
 ,2017בלא שקיימה מכרז קודם לכן ,נקבע כי החברה תיתן למועצה שירות
של ארבעה תפקידים וצוינו פרטי השירות של כל תפקיד ותפקיד (מנהל
חשבונות ראשי  -ראש צוות ,עוזר למנהל חשבונות ראשי ,מנהל חשבונות -
מחלקת גבייה ,חשב שכר) וכן שירותי ראיית חשבון .בתמורה נקבע כי
המועצה תשלם לחברה  95,000ש"ח לחודש (לא כולל מע"ם).
נמצא כי המועצה שילמה עבור ארבעת התפקידים שצוינו לעיל  65,882ש"ח
בלבד ,ואילו ההפרש ( 29,118ש"ח) שולם עבור שלושה תפקידים נוספים,
שלא נכללו בהסכם ,ולכן גם לא נקבעו הדרישות המקצועיות מהם.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית שגב שלום כי היא
שילמה תמורה לחברה עבור איוש תפקידים בלא שקבעה בהסכם
אילו שירותים היא תקבל ואיזו רמה מקצועית נדרשת ממאיישי
התפקידים האלה.

הארכת תוקף ההסכמים
.1

משרד מבקר המדינה כבר העיר 78כי התקשרות המתחדשת מדי שנה ללא
הגב לת זמן ובלי שהרשות המקומית בודקת הצעות חלופיות נוגדת את כללי
המינהל התקין.
מבדיקה של חמישה הסכמים שנחתמו בין רשויות מקומיות ובין נותני
שירותים חשבונאיים 79עלה כי הם התחדשו משנה לשנה ,בדרך כלל ללא
הגבלת זמן ,כמפורט להלן:
ההסכם עם המועצה המקומית אורנית נחתם בשנת  2015לתקופה של
שנה ,אולם בהסכם נקבע כי בהיעדר הודעה מטעם המועצה יחודש

77

בעניין זה ראו לעיל ,בפרק הדן בקובץ העיסוקים.

78

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2015פורסם ב,)2015-
"העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות" ,עמ' .47

79

המועצה המקומית אורנית; המועצות האזוריות הגליל העליון ,חוף אשקלון ,שדות נגב,
תמר.
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ההסכם מדי שנה "למשך שלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת";
בהסכמים עם המועצות האזוריות חוף אשקלון ותמר נקבע שבסיום
תקופת ההסכם יתחדש ההסכם מאליו ,בכל פעם בשנה נוספת (אלא אם
כן ה ודיע אחד הצדדים שלושה חודשים לפני תום ההתקשרות שאין הוא
רוצה לחדשו) ,לאמור :אפשר להאריך את ההסכם לתקופה בלתי מוגבלת
של שנים; בהסכמים עם המועצות האזוריות הגליל העליון ושדות נגב
נקבע כי יהיה אפשר להאריך אותם בכל פעם לשלוש שנים נוספות ,ללא
הגבלה של מספר הפעמים.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית אורנית ולמועצות
האזוריות הגליל העליון ,חוף אשקלון ,שדות נגב ותמר כי התקשרות
המתחדשת כל שנה ללא הגבלת זמן פוגעת במתן שוויון הזדמנויות
לכלל היועצים ואינה עולה בקנה אחד עם השמירה על עקרונות
היעילות והחיסכון.
המועצה המקומית אורנית והמועצה האזורית שדות נגב מסרו כי הן
יטמיעו את הערת הביקורת במכרזים החדשים שהן יפרסמו .המועצה
האזורית חוף אשקלון מסרה בתשובתה כי במסמכי המכרז ובהסכם
ההתקשרות העתידיים תיקבע תקופת התקשרות שלא תעלה על חמש
שנים.

.2

תוקפו של ההסכם בין נותן השירות לעיריית עכו נקבע לשלוש שנים
(החל מיוני  ,)2015אולם בהסכם נקבע כי העירייה תהא רשאית להודיע
לרואה החשבון על הארכת תוקפו של ההסכם בתקופות נוספות "ובלבד
שאורכה המצטבר של ההתקשרות ...לא יעלה על שבע שנים" .גם את
תוקף ההסכם עם המועצה האזורית זבולון מאפשר ההסכם להאריך עד
שבע שנים ,ואילו את תוקף ההסכם עם המועצה האזורית שער הנגב
ניתנה אפשרות להאריך עד תשע שנים.
עיריית עכו מסרה בתשובתה כי החלפה של זכיין אחרי תקופה קצרה
עלולה לגרום נזק לרשות .המועצה האזורית שער הנגב מסרה
בתשובתה כי לעובדים נדרש זמן ללימוד התפקיד עד שביכולתם לבצעו
כראוי ובקצב הנדרש ,בעיקר כשמוחלף כל הצוות .עוד מסרה המועצה כי
יציאה למכרז חדש תייקר מאוד את עלות השירותים כיוון שבתקופת
ההסכם המדד לא עלה והתמורה המשולמת לספק נשחקה בערכים
ריאליים .המועצה האזורית זבולון מסרה כי די אם במועד היציאה למכרז
יתקיים הליך תחרותי .עוד מסרה המועצה כי לא מצאה הנחיה בחקיקה או
בחוזרי מנכ"ל בנוגע למשך ההעסקה המרבי של ספק באמצעות מכרז.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית עכו ולמועצות האזוריות זבולון
ושער הנגב כי האפשרות שניתנה בהסכמים ביניהן ובין נותני השירות
להאריך את תקופת ההתקשרות לזמן כה רב (שבע ותשע שנים) ללא
קיום של הליך תחרותי ,יש בה פגיעה בכללי מינהל תקין ובעקרונות
השוויון ,היעילות והחיסכון.

דמי שימוש של נותן השירות בשירותי
המשרד של הרשות
בחלק מהרשויות המקומיות ,עובדי נותן השירותים החשבונאיים משתמשים,
במסגרת השירות שהם מספקים ,במשרדים ובחדרים שבבעלות הרשות
המקומית ,בריהוט ,בקווי טלפון ,במחשבים ,במדפסות ,בציוד משרדי ,בשירותי
מחשב ותוכנה השייכים לרשות המקומית וכן בשירותי הניקיון הניתנים לעובדי
הרשות ,וגם צורכים חשמל ,מים ונייר שהרשות המקומית מספקת להם.
.1

בדיקת ההסכמים ב 91-רשויות מקומיות בנושא זה העלתה כי רק במכרז
שפרסמה עיריית אופקים במרץ  2015ובהסכם שחתמה באפריל  2015עם
משרד ד' ,המשרד שזכה במכרז ,נקבע במפורש  -וכך נעשה  -כי משרד ד'
יישא בעלות כל הציוד שיידרש לביצוע השירותים ,לרבות תחזוקתו
והחלפתו ,וכי משרדיו ישוכנו בבניין העירייה תמורת דמי שכירות ,הוצאות
חשמל ,טלפון ,שירותי דואר ודמי שימוש בתוכנת הכספים של העירייה
ובתוכנות נוספות במחשבים האישיים.

.2

בהסכמים עם  39רשויות מקומיות 80נקבע כי הרשות המקומית תעמיד על
חשבונה את כל שירותי המשרד לרשות נותן השירות או שתישא בכל עלות
השימוש של נותן השירות במתקניה ובציודה.

.3

הבדיקה העלתה כי  51רשויות מקומיות נוספו ת 81נושאות במלוא עלות
השימוש במשאביהן לטובת נותן השירות בלא שהדבר עוגן במכרז (באלה

80

העיריות גבעת שמואל ,יקנעם עלית ,נתיבות ,עכו ,שפרעם; המועצות המקומיות בית ג'אן,
בית דגן ,גדרה ,גן יבנה ,חורה ,טורעאן ,ירוחם ,מיתר ,מצפה רמון ,עומר ,עין מאהל ,ערערה
בנגב ,קצרין ,שלומי; המועצות האזוריות באר טוביה ,בני שמעון ,ברנר ,גולן ,גזר ,הגלבוע,
חבל אילות ,חוף אשקלון ,יואב ,לכיש ,מגידו ,מגילות-ים המלח ,מטה אשר ,מרחבים ,נחל שורק,
עמק הירדן ,שדות דן ,שדות נגב ,שער הנגב ,תמר.

81

העיריות אור עקיבא ,בית שאן ,בני ברק ,טבריה ,מודיעין-מכבים-רעות ,ס'חנין ,פתח תקווה,
קריית אונו ,קריית ים ,קריית מוצקין ,קריית שמונה ,ראש העין ,רמלה ,שדרות; המועצות
המקומיות אורנית ,אעבלין ,בוקעתא ,בית אל ,בענה ,ג'ת ,דיר חנא ,חורפיש ,יבנאל ,ירכא,
כסיפה ,כפר יאסיף ,מג'ד אל-כרום ,מסעדה ,מעיליא ,ע'גר ,עספיא ,פקיעין ,פרדס חנה-כרכור,
קריית עקרון ,קרני שומרון ,רמת ישי ,שגב שלום ,תל שבע; המועצות האזוריות אלונה ,בוסתן
אל  -מרג' ,דרום השרון ,זבולון ,חבל יבנה ,חבל מודיעין ,חוף הכרמל ,לב השרון ,מטה בנימין,
מטה יהודה ,מנשה ,מרום הגליל ,נווה מדבר.
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שק יימו מכרז) או בהסכם בינן ובין נותן השירות .למעשה ,נותן השירות אינו
משתתף כלל בעלות השימוש במשאבי הרשות.
יתרה מזו ,בידי מרבית  90הרשויות המקומיות האלה לא נמצא תחשיב של
עלויות השימוש החודשיות והשנתיות של נותן השירות במשרדיהן ובציודן.
את הטיעונים שהעבירו הרשויות המקומיות בנוגע לתשלום תמורה עבור
השימוש במתקנים ובציוד שבבעלותן למשרד מבקר המדינה אפשר לחלק
לחמש קבוצות עיקריות ,ואלה הן:
א .אם הרשות המקומית תחייב את נותן השירות בדמי שימוש ,ממילא
תתומחר העלות בהצעה שיגיש נותן השירות ,והמחיר שידרוש נותן
השירות בעבור שירותיו יעלה.
ב .באומדן ובמחיר המרבי שנקבע במכרז (או בהסכם) הובאה בחשבון
ההנחה כי נותן השירות ישתמש במתקני המועצה ובציודה .ולא זו
בלבד ,אלא שהרשות המקומית היא המעוניינת והדורשת שהעבודה
תתבצע במשרדיה כדי שעובדי נותן השירות יהיו זמינים באופן שוטף
ויומיומי לצורכי הרשות .עבודה במשרדי הרשות עדיפה בעליל על
עבודה הנעשית "בשלט רחוק" ,במשרדיו של נותן השירות.
ג.

אין הנחיה ,דין ,הוראה או נוהל שיחייבו את הרשות לדרוש תמורה
מנותן השירותים עבור שימוש במתקנים או בציוד שלה.

ד .הסכומים פעוטים עד זניחים ,או לחלופין קשה ל"כמת" אותם.
ה .לקראת חידוש ההסכם או לפני יציאה למכרז תדרוש הרשות לכלול
סעיף זכאות ותשלום דמי שימוש ראויים בגין השימוש במשרדים
ובשירותים של הרשות מצד נותן השירות שייבחר.
משרד מבקר המדינה מציין בחיוב את עיריית אופקים על כך שחייבה
במכרז ובהסכם את נותן השירות לשאת בעלות השימוש במתקניה
ובציודה .משרד מבקר המדינה מעיר לשאר  90הרשויות המקומיות
שנבדקו אשר לא חייבו את נותן השירות לשאת בעלות השימוש
במתקניהן ובציודן כי לפעמים השימוש במשאבי הרשות המקומית
כרוך בעלות לא זניחה  -עשרות אלפי ש"ח לשנה .ראוי שבעלות זו
יישא נותן השירות ,המשתמש במתקני הרשות ובציודה .למען הגברת
השקיפות ראוי שעלויות אלו יתומחרו במלוא שוויין ויעוגנו במכרז
ובהסכם בין הרשות המקומית ובין נותן השירות.
.4

בתקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות) ,התשמ"ח( 1988-להלן -
תקנות הנהלת חשבונות) ,נקבע כי "כל רישום במערכת הנהלת החשבונות
יהיה מבוסס על תיעוד חוץ או תיעוד פנים מקורי הכולל את הפרטים
הדרושים לאימות נתוני הרישום".
בתנאי המכרז מ 2014-של המועצה המקומית הגליל התחתון נקבע כי
"השתתפות הזוכה במכרז בעלות שדרוג סביבת העבודה של עובדיו שיעבדו

 90מ 91-הרשויות
המקומיות שנבדקו
בנושא תשלום דמי
שימוש נושאות במלוא
עלות השימוש
שעושים נותני השירות
במשאביהן .למעשה,
נותן השירות אינו
משתתף כלל בעלות
השימוש במשאבי
הרשות
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ממשרדי המועצה בסכום כולל של  30,000ש"ח בשנה שיקוזזו משכר
הטרחה שתשלם המועצה לזוכה במכרז" .מסמכי המכרז שימשו חלק
מההסכם בין המועצה המקומית למשרד א'.
בחשבוניות החודשיות שהגיש משרד א' עד יוני  2016בעבור שכר טרחתו
קוזז הסכום  2,500ש"ח  -עלות השימוש החודשית במשרדיה של המועצה
ובציודה .ואולם ,נמצא כי בחשבוניות החודשיות שהגיש משרד א' למועצה
מיולי  2016ואילך לא פורט הסכום שקוזז.
מ שרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית הגליל התחתון כי אי-
פירוט מהות הסכומים שקוזזו בחשבוניות נוגד את תקנות הנהלת
החשבונות.

תשלומים נוספים
עיריית ראש העין
עיריית ראש העין קבעה בהסכם שחתמה ביוני  2014עם משרד א' כי התמורה
עבור שירותיו מלאה וסופית וכי אין הוא זכאי לכל תשלום נוסף בגין הוצאות או
עלויות שייגרמו לו בקשר עם ביצוע ההסכם .גם בתנאי המכרז צוין בעניין
התמורה כי "לא תשולם כל תמורה מעבר לתמורה הנקובה [בהצעה שנתן
המציע]" .עלות השירות ,על פי ההסכם והמכרז ,הסתכמה ב 85,325-ש"ח בכל
חודש.
.1

נמצא כי בדצמבר  2016שילמה העירייה ,נוסף על התשלומים שנקבעו
בהסכם 27,246 ,ש"ח ,לפי בקשת גזבר העירייה ,עבור "חפיפה  3ימים
בשבוע בחודש ספטמבר  2016עקב פרישה [לגמלאות] של ראש הצוות
בעירייה" .החפיפה נעשתה לעובדת חדשה מטעם משרד א'.
עיריית ראש העין מסרה בתשובתה כי נדרשה חפיפה אינטנסיבית במשך
חודש עבודה מלא ולא חפיפה שגרתית ,שעליה לא הייתה נדרשת לשלם
תשלום נוסף בגלל עלייה ניכרת בתקציבי הפיתוח של העירייה מ 42-מיליון
ש"ח בשנת  2011ל 111-מיליון ש"ח בשנת  .2013העירייה הוסיפה באפריל
 2019בתשובתה הנוספת כי חל גידול עצום גם בתקציב הפיתוח בשנים
 ;2016 - 2014בשנת  2016הסתכם תקציב הפיתוח ב 965-מיליון ש"ח,
כלומר הוא גדל ביותר מ 900-מיליון ש"ח לעומת שנת .2011
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ראש העין כי לפי הדוחות
הכספיים של העירייה ,בשנים  2011עד  2013אכן חל גידול ניכר
בהוצאות הפיתוח ,אולם עובדה זו הייתה ידועה לעירייה עוד לפני
שפרסמה את תנאי המכרז ,ובוודאי לפני שנחתם ההסכם עם משרד
א' .אשר על כן היה עליה לעגן בתנאי המכרז ובהסכם כי התמורה
שתשולם תכלול גם תשלומים כגון אלו.
.2

עוד נמצא כי מאפריל  2018שילמה עיריית ראש העין למשרד א' סכום
חודשי נוסף 29,063 :ש"ח לחודש ,בעבור הרחבת עבודתו של ראש הצוות
החדש והוספת מנהל חשבונות.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית ראש העין כי הגדלת היקף
ההתקשרות חייבה עיגון של התוספות ושל שיעורן בהסכם בכתב וכי
אי עדכון ההסכם בפרטים מהותיים נוגדת את כללי מינהל תקין,
מקשה על הרשות המקומית לפקח על השירות שהיא מקבלת ,עלולה
לפגוע בזכויותיה ופותחת פתח להתנהלות לא תקינה.

עיריית עכו
עיריית עכו פרסמה במרץ  2015מכרז ,ובו נדרשו המתמודדים להציע עובדים
לאיוש שמונה תפקידים :מנהל מחלקה ,כלכלן ושישה מנהלי חשבונות.
לפי תקנות העיריות (מכרזים) ,עירייה רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז אם
החוזה בא להגדיל את הוצאותיה מפרטי חוזה קיים ,ובלבד ששיעור הגדלת
ההוצאות בשל תוספת זו לא יעלה על  25%מכלל הוצאות העירייה על פי החוזה
הקיים או על  50%מהן אם המועצה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.
בית המשפט העליון התייחס לנושא סטייה מתנאי המכרז 82בציינו כי "סטייה
מתנאי המכרז עשויה להתחייב מכורח המציאות ,היינו מן הצורך להתאים את
תנאי החוזה למציאות המשתנה ולמלוא הנסיבות הכרוכות בביצוע החוזה .זאת,
במיוחד בחוזים מורכבים או ארוכי-טווח .מטבע-הדברים ,נדרשת גמישות
מסוימת ,שתאפשר עריכת שינויים ותוספות ביחס למתווה המקורי .לצד זאת,
קיימים שיקולים המצדיקים מתן פרשנות מצמצמת ביחס לחופש שניתן לצדדים
להגדיל את מסגרת החוזה .כך ,לדוגמה ,קיים חשש שסטייה כאמור תפתח
פתח לניצול הליכי המכרז לרעה .למשל ,בדרך של הסכמה מראש כי המציע
יגיש הצעה נוחה לרשות ו לאחר זכייתו במכרז ,ישונו תנאי החוזה באופן שיטיב
עימו .האפשרות לסטות ממסמכי המכרז עלולה גם לגרוע מהגינותה של
התחרות ולפגוע בשוויון בין המשתתפים ,שכן מאלו נשללה ההזדמנות לתמחר
את הצעותיהם בהתאם לתנאי ההתקשרות בפועל ,בשונה מהתנאים שפורטו
82

עע"ם  6116/10אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' המועצה האזורית שדות נגב (פורסם
ב .)2011-
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במסמכי המכרז ...בשים לב לשיקולים המתחרים שלעיל ...הרי שנדרש למצוא
איזון הולם אחר בין הצורך בגמישות לבין הצורך בנוקשות ,בכל הנוגע לסטייה
מתנאי המכרז המקוריים" .אם סטתה רשות מקומית מהשיעור המותר לפי תקנות
המכרזים ,מן הראוי שהיא תקבל חוות דעת שתנמק מדוע התחייבה סטייה
מתנאי המכרז .חוות דעת כזו יש להעביר לאישור ועדת המכרזים ברשות.
מן האמור לעיל עולה כי לא "יוכשרו" שינויים או הרחבות בתנאי ההתקשרות
באופן אוטומטי וכי כך או כך תהיה התקשרות חדשה נתונה לביקורת שיפוטית.
.1

ביוני  , 2015כשלושה חודשים בלבד לאחר מועד פרסום המכרז וימים
ספורים לאחר חתימת הסכם עם נותן השירות שזכה במכרז  -משרד ג',
חתמה העירייה עם אותו נותן שירות על שלושה הסכמים שתוקפם שלוש
שנים לאיוש שלושה תפקידי חשב במחלקות נכסים ,חינוך ותפעול.
תפקידים אלו לא נכללו במכרז .עקב כך גדל התשלום החודשי של העירייה
למשרד ג' מ 120,960-ש"ח ל 155,600-ש" ח( 83כ ,)29%-בניגוד לתקנות
העיריות (מכרזים) ,שלפיהן מותר להגדיל את ההוצאות ב 25%-בלבד.
ההתקשרות המורחבת לא הועברה לאישור ועדת המכרזים וגם לא הועברה
לידיה חוות דעת משפטית בעניין החריגה .בעירייה לא נמצאו מסמכים
שיסבירו מדוע תפקידים אלו לא נכללו במכרז שפורסם אך זמן קצר קודם.
עוד נמצא כי בהסכמים וכן בחשבוניות שהגיש משרד ג' ,לא פורטו מרכיבי
עבודתם ותחומי פעילותם של שלושת החשבים שנוספו ,וגם לא צורף
תחשיב של עלות כל משרה.
עיריית עכו מסרה בתשובתה כי על פי ההסכם עם נותן השירות היא
הייתה רשאית לבקש תוספת כוח אדם עבור משימות מיוחדות ,וכך אומנם
עשתה .המשרות הנוספות הלכו והצטמצמו ,והסתיימו טרם התקופה
שנקבעה בהסכם .לכן הגידול בשכר הטרחה למשרות הנוספות ,בחישוב
לשלוש שנים ,הסתכם בפחות מ.18%-
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית עכו כי הגדלת היקף ההתקשרות
בשיעור ניכר רק שלושה חודשים לאחר פרסום המכרז הייתה בניגוד
לתקנות העיריות (מכרזים) ואף לא נידונה על ידי ועדת המכרזים,
וממילא לא אושרה על ידה .הדבר מעיד כי תכנון המכרז והאומדן
שהוכן לו היו לקויים במידה לא מבוטלת .יתר על כן ,בהגדלת המכרז
זמן קצר לאחר שפורסם שונו למעשה תנאיו בדיעבד ,וכך נפגע עקרון
השוויון כלפי מציעים פוטנציאליים .עוד מעיר משרד מבקר המדינה
לעירייה כי ההתקשרות למשרות הנוספות הייתה לשלוש שנים ,ורק
בדיעבד העובדים הועסקו במשך תקופה קצרה יותר.

.2

עד מועד סיום עריכת הביקורת ,בסוף שנת  ,2018המשיכה עיריית עכו
לשלם למשרד ג' מדי חודש  120,960ש"ח (לא כולל מע"ם) עבור שמונה

83

מיוני  2015עד נובמבר  2016היה שיעור החריגה החודשית  ,29%ומדצמבר  .25% - 2016בסך
הכול שילמה העירייה בכל התקופה שהועסקו בפועל שלושת בעלי התפקידים הנוספים כ-
 660,000ש"ח.
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עובדים ,כפי שנקבע במכרז ,אף על פי שבפועל העסיק משרד ג' בעירייה
שבעה עובדים בלבד .תפקיד הכלכלן לא אויש .בחשבוניות החודשיות
שמשרד ג' נהג להמציא לעירייה בעבור תשלום שכר טרחתו לא פורטו
שמות העובדים שהעסיק בעירייה ,תפקידיהם והיקף משרתם.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית עכו על ששילמה לכאורה
למשרד ג' בגין שירות שלא קיבלה .על העירייה לדרוש ממשרד ג'
חשבוניות מפורטות כדי שתוכל לעקוב אחר השינויים בכוח האדם
בנוגע לשכר הטרחה שהיא משלמת לו .עוד עליה לפעול להשבת
הסכומים ששילמה ביתר עבור תפקיד שנותן השירות לא אייש.

המועצה האזורית תמר
המועצה האזורית תמר קיבלה שירותים חשבונאיים ממשרד ד' כ 40-שנה,
ללא קיום מכרז.84
ביולי  2016חתמה המועצה על הסכם עם משרד ד' ,ובו נקבע בין היתר כי בגין
כל עובד (משרה) של נותן השירות אשר יעסוק במתן שירותי הנהלת חשבונות
למזמינה ,הוא יהיה זכאי לתמורה של  16,178ש"ח (בתוספת מע"ם) "לרבות
מלוא עלות העסקת העובדים ...על כל הנלווים לשכרם" ולרבות תשלום "בגין
הגעה של רואה חשבון (בהיקף של  20%משרה) ושל מפקחת למשרדי הגזברות
(בהיקף של  40%משרה)".
נמצא כי המועצה האזורית תמר שילמה למשרד ד' מדי חודש סכום נוסף של
כ 5,000-ש"ח לחודש עבור אש"ל .התשלומים הנוספים מיולי  2016עד אוגוסט
 2018הסתכמו בכ 155,000-ש"ח.
המועצה מסרה בתשובתה כי כפי שציין מנכ"ל המועצה במהלך הביקורת ביוני
 ,2018התשלומים ששילמה המועצה למשרד ד' בגין אש"ל לעובדים שהיא
מעסיקה סוכמו במסמך פנימי ביניהם בשנת  ,2015אך הוא נשמט מההסכם
שנחתם בשנת  2016עקב טעות בתום לב.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית תמר כי היה עליה לא לחרוג
מהאמור בהסכם עם משרד ד' .המועצה משמשת נאמן הציבור ,ועליה
לנהוג בחיסכון וביעילות.
המועצה מסרה עוד בתשובתה כי בעקבות הערות הביקורת היא פעלה לתיקון
הליקוי בשני אופנים :התוספת עוגנה בתוספת להסכם בינה ובין נותן השירות
ביוני  , 2018וכן היא ביטלה את תשלום האש"ל במסגרת המכרז החדש
שפרסמה .בעניין התשלומים הנוספים ששילמה ציינה המועצה כי המועצה

84

עד סוף שנת  ,2018עת קיימה מכרז פומבי.
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ומורשי החתימה שלה אישרו את התשלום ב"כתובים" ,ונותן השירות אף העביר
את תשלומי האש"ל לעובדותיו.

עיכוב בהעברת תשלומים לנותני השירותים
רשות מקומית אמורה לשמש סמל ומופת בהתנהלותה ,שהרי אם לא תקיים את
הבטחותיה ,ייפגע אמון הציבור בה .קיום חוזי הרשות הוא גם צו מעשי ,שכן
שלטון שאינו מקיים את התחייבויותיו עלול להיתקל בקשיים בהתקשרויות
עתידיות.85
בהסכם בין עיריית קריית ים למשרד ג' נקבע כי ישולמו תשלומים חודשיים
עבור שירותיו החשבונאיים .עיריית קריית ים התחייבה לפרוע את החשבונות
"תוך  15ימים מתום החודש שבו ניתנו השירותים".
עיריית קריית ים פעלה בניגוד להסכם והעבירה בשנים  2018 - 2015פעמים
רבות תשלומים למשרד ג' באיחור של חודשיים עד שישה חודשים מהמועד
שהייתה צריכה להעבירם.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קריית ים כי עליה להעביר את
התשלומים כפי שנקבע בהסכם .פיגור התשלומים  -לעיתים באיחור ניכר
 עלול לגרום לפיגור בתשלומים של המשרד בעבור שכר העובדים שהואמעסיק ברשות המקומית ולפגוע בזכויותיהם .על הרשות ,מעצם מעמדה,
חלה חובה מוגברת לכבד הסכמים בהתקשרותה עם גוף פרטי.

פיקוח הרשות המקומית על נותן השירותים
החשבונאיים
כללי מינהל תקין מחייבים שיהא מנגנון להסדרת הליכי הדיווח של נותן השירות
על פעילותו ולפיקוח של הרשות המקומית עליו.
בהסכמים שחתמו שבע רשויות מקומיות עם נותני השירותים החשבונאיים 86צוין
כי הרשות המקומית תהא רשאית לבדוק אם נותן השירות מבצע כהלכה את
ההסכם וכן לבדוק את איכותם של השירותים.

85

דפנה ברק-ארז ,המשפט המינהלי ,האחריות החוזית של רשויות המינהל (התשנ"א) ,עמ'
.157

86

עיריות גבעת שמואל ,מודיעין-מכבים-רעות ,עכו ,קלנסאוה .מועצות אזוריות שדות נגב ,שער
הנגב ,תמר.
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הבדיקה העלתה את הממצאים האלה:
.1

בהסכם בין עיריית עכו למשרד ג' נקבע כי נציג העירייה רשאי לבקר
במשרדי רואי החשבון ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע השירותים .בהסכם
זה נקבע גם כי משרד ג' יערוך ,בין היתר" ,ביקורת חשבונות לגופי סמך
לרבות מוסדות חינוך ,קונסרבטוריון ,תרבות וספורט ועוד וזאת לפחות
פעמיים בשנה לשני מוסדות לפחות לכל ביקורת ,בהתאם לתכנית עבודה
שתוגש בתחילת השנה ו/או דרישת נציג העירייה" .נמצא כי עיריית עכו לא
דרשה לקבל העתקים של שעות הנוכחות בעירייה של עובדי משרד ג' כדי
שיהיה בידה המידע אם אכן מילאו העובדים את מכסת שעות עבודתם
הנדרשת.
עיריית עכו מסרה בתשובתה כי הגזבר ונציגים מטעמו מפקחים באופן
שוטף על המשרד נותן השירות ומקיימים לעיתים קרובות ישיבות עבודה עם
השותף המנהל של המשרד וכי נציגי נותן השירות שותפים בהכנת תוכניות
העבודה וההיערכות במסגרת בניית תוכנית העבודה של מינהל הכספים.
יצוין כי בעירייה לא נמצאו מסמכים שיצביעו כי הוכנה תוכנית עבודה
בתחילת השנה כנדרש בהסכם ,תוכנית שממנה אפשר ללמוד באילו
מוסדות ייערכו בדיקות שוטפות ,אם בכלל .נציגי העירייה לא הגישו דרישות
לביצוע בדיקות כאלה ולא נמצאו מסמכים שמהם אפשר ללמוד אם בוצעו
ביקורות בכל אחת מהשנים ,ואם כן  -באילו מוסדות חינוך ,תרבות וספורט
הן נערכו ,אם בכלל.

.2

בהסכם בין משרד ד' ובין המועצה האזורית שדות נגב נקבע בין היתר כי
רואה חשבון בכיר מטעמו "יפקח על העבודה המבוצעת במשרדי הרשות
ויסייע לראש הרשות והגזבר בייעוץ" .ואולם ,בהסכם לא נקבע היקף
המשרה של רואה החשבון ה"מפקח" ולא כמה שעות הוא נדרש לשהות
במועצה ,ואין רישום של היקף שעות עבודתו במועצה.
המועצה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי במכרז הקרוב יתוקן
נושא היקף שעות עבודתו של רואה החשבון הבכיר.

.3

המועצה האזורית שער הנגב קבעה בהסכם עם משרד א' משנת 2014
כי האחראי לצוות העובדים מטעמו בהנהלת חשבונות ,במדור שכר ובמדור
כוח אדם יהיה נוכח במועצה בהיקף שעות שווה ערך ל 30%-משרה ,בשני
ימי עבודה בכל שבוע לפחות .במועצה האזורית תמר נקבע כי רואה
החשבון המלווה את צוות עובדי משרד ד' ייתן את שירותיו בהיקף של 20%
משרה וכי "מפקחת למשרדי הגזברות" תעבוד בהיקף של  40%משרה.

.4

עיריית מודיעין-מכבים-רעות קבעה בהסכם עם משרד ג' כי היקף
עבודתו של האחראי לצוות העובדים יהיה חצי משרה.
נמצא כי המועצות האזוריות שער הנגב ותמר ועיריית מודיעין-
מכבים-רעות לא דרשו כי הבכירים מטעם המשרד נותן השירות שפורטו
לעיל ידווחו להם באופן שוטף על שעות עבודתם בכל חודש כדי שיוכלו
לבדוק אם הם עומדים בתנאים שנקבעו בהסכם עם נותני השירות ואם הם
מפקחים על עובדי נותן השירות בהיקף שנדרש בהסכמים שנחתמו עימם.
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.5

עיריית גבעת שמואל משלמת  -בהתאם להסכם משנת  - 2016סכום של
 1,000ש"ח לחודש למשרד א' בעבור הנחיה ופיקוח של "עובד בכיר" פעם
בחודש על מנהלת החשבונות הבכירה ,וכן בעבור הכנת הדוחות הכספיים
הרבעוניים של הרשות.
גזבר עיריית גבעת שמואל מסר לעובד משרד מבקר המדינה במהלך
הביקורת במאי  2018כי אינו מבצע רישום של שעות העבודה של ה"עובד
הבכיר" ושהוא מגיע "מעת לעת ובהתאם לצורך ,לעיתים יותר מארבע
פעמים בחודש ,בתקופות של הדוחות הכספיים הרבעוניים ובעיקר של אלו
השנתיים".
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות גבעת שמואל ,מודיעין-מכבים-
רעות ועכו ולמועצות האזוריות שדות נגב ,שער הנגב ותמר כי כללי
מינהל ציבורי תקין מחייבים אותן לקבוע בהסכמים עם המשרדים
נותני השירות הסדרים שיאפשרו לרשות לפקח ביעילות על נותן
השירות ועל עובדיו הבכירים .בהיעדר פיקוח שוטף ורציף ,אי אפשר
לדעת אם המשרדים  -נותני השירותים החשבונאיים  -מילאו את
שנדרש מהם בהסכם שנחתם עימם.

.6

בהסכם בין עיריית קלנסואה ובין רואה החשבון נקבע בין היתר כי רואה
החשבון יעזור לגזבר בבקרה ובפיקוח על התקציב במגוון תחומים :שכר,
ניהול רכש ,תב״רים (תקציבים בלתי רגילים) והנהלת חשבונות ,וגם יסייע לו
בהכנת התקציב הרגיל של העירייה ובעריכתו.
בדיווחי הנוכחות של רואה החשבון פורטו שירותיו לעירייה אך לא צוין באילו
תחומים הוא נתן בפועל שירותי בקרה ופיקוח על התקציב .רואה החשבון
נהג לציין בכלליות את סוג השירות שנתן לעירייה (לדוגמה "תקציב").
מהדיווחים שהגיש לא היה אפשר לדעת אם העירייה קיבלה את השירותים
"עזרה לגזבר בפיקוח ובקרה על התקציב" ,כפי שנקבע בהסכם שנחתם
עימו.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קלנסואה כי עליה לדרוש מרואה
החשבון לפרט בדיווחיו החודשיים את השירותים שנתן כדי שיהיה
אפשר להשוות בינם ובין דרישות התפקיד שנקבעו בחוזה שנחתם
עימו.
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סיכום
הרשות המקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה .נאמנות זו מחייבת
אותה להפעיל את סמכותה כדי לדאוג לאינטרס הציבורי .הרשות
המקומית צריכה להקצות את משאביה בהליך מסודר ושקוף כדי למנוע
את חלוקתם באופן לא שוויוני ,לא הוגן ובניגוד לכללי מינהל תקין,
להבטיח שמירה על טוהר המידות ולמנוע משוא פנים ושחיתות .כדי
להבטיח שהרשות המקומית תעמוד בחובתה זו ,נקבע בחוק ובפסיקה כי
התקשרויות עם נותני שירותים חשבונאיים ייעשו באמצעות מכרז .תכלית
המכרז הפומבי היא לשמור על מינהל תקין ,לרבות קיום תחרות הוגנת
ומתן הזדמנות שווה לכול והבטחת האינטרס הכלכלי של הרשות.
דוח זה מלמד כי מספר מזערי של נותני שירותים חשבונאיים מעניקים את
שירותיהם למרבית הרשויות המקומיות ,בעיקר לבינוניות ולגדולות שבהן.
הדבר נובע בחלקו מהעובדה שעד מועד הביקורת ,עשרות רשויות
מקומיות לא פרסמו מכרז למתן שירותים מסוג זה ,וההתקשרויות ביניהן
ובין נותני השירותים נעשו לתקופות ממושכות; ובחלקו מכך שתנאי סף
מגבילים מדי שקבעו רשויות מקומיות במכרזים שפרסמו למתן שירותים
אלו מנעו למעשה ממציעים נוספים להתמודד ,וכך פגעו בעקרון מתן
ההזדמנות השווה .בהתחשב בכך שמתן שירותים חשבונאיים לרשויות
מקומיות הוא עבודה מקצועית שגרתית ,הנעשית לפי כללים ברורים ואשר
אינה דורשת מומחיות מיוחדת וגם לא יחסי אמון מיוחדים ,מטרידים
שבעתיים הנתונים שעלו בביקורת זאת ,שמצביעים על דומיננטיות גבוהה
של מספר מצומצם ביותר של שחקנים בשוק במתן שירותים אלו.
הביקורת העלתה גם כי יש פערים בין הכישורים המקצועיים שנדרשו
מנותן השירות למשרות מסוימות ובין הדרישות בקובץ העיסוקים .רבים
מעובדי מיקור החוץ שהעסיק נותן השירות ,עובדים שאינם עובדי הרשות
המקומית ,לא עמדו בדרישות המקצועיות המוגדרות בקובץ העיסוקים בכל
הנוגע להשכלה ולניסיון של עובדי רשות מקומית בתפקידים מקבילים.
בדוח זה הועלו גם ליקויים כבדי משקל נוספים ,כגון התקשרויות ללא
מכרז לתקופות ממושכות ,משכן ,אופן התשלום לנותני השירות ,היעדר
הפיקוח הנחוץ עליהן ועוד.

 | 136דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

על ראשי הרשויות המקומיות שנבדקו ועל נבחריהן ,המשמשים נאמני
הציבור ,לפעול לתיקון יסודי של הליקויים שהועלו בביקורת זאת .תיקון
הליקויים צריך שייעשה במסגרת הפקת לקחים לגבי מכרזים שהרשות
מתעתדת לפרסם לעתיד לבוא לנותני שירותים למיניהם ובהתאם
לעקרונות השקיפות והשוויון ומתוך שמירה על היעילות והאפקטיביות,
למען רווחת תושביהן .על משרד הפנים בתפקידו כמאסדר לבחון אם ראוי
להגביל את משך הזמן להתקשרויות עתידיות עם נותני שירותים ,לתת את
הדעת לפער הקיים בין הרשויות בכל הנוגע לרכישת מסמכי מכרז,
להמליץ על אמות המידה לקביעת המשקלות הראויים בין מרכיבי המחיר
והאיכות בשקלול תוצאות המכרזים בתחום של שירותים חשבונאים וכן
להבהיר אם תיאורי התפקידים ודרישות הסף בקובץ העיסוקים כוחם יפה
אף לעובדים שמעסיקות החברות החיצוניות.

ליקויי בטיחות בגני ילדים
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תקציר
רקע כללי
לבטיחות במוסדות חינוך  -לרבות גני ילדים  -נודעת חשיבות עליונה ,והיא
מצריכה זהירות והקפדה יתרה על קיום הנהלים .לשם כך על הרשות
המקומית לפעול בשני מישורים במקביל :האחד ,קיום הנחיותיו של משרד
החינוך לגבי מבנה גן הילדים ,החצר והמתקנים; השני ,עריכת בדיקות
מקצועיות לצורך גילוים והסרתם של מפגעים שנוצרו בשטח הגן ובמתקניו.1
בג"ץ קבע כי הורים השולחים את ילדיהם מדי בוקר אל בית הספר ,אל גן
הילדים ,נותנים פיקדון יקר שאין לו מחיר בידי מערכת החינוך ,והם מפקידים
את ילדם בידי המדינה מדי יום בכדי שזה יקנה השכלה ,ידע ,חינוך וערכים,
ויהפוך לפרט המגשים את יכולותיו ותורם לחברה בה הוא חי .הנחתם של
ההורים היא כי המדינה תדאג לביטחונם של ילדיהם ,ואלה יחזרו בשלום אל
ביתם בסוף יום הלימודים .2באמנת זכויות הילד ,שאושררה בישראל באוגוסט
 1991ונכנסה לתוקף בנובמבר  ,1991נקבע כי "המדינות החברות יבטיחו כי
מוסדות ושירותים האחראיים לטיפול או הגנה על ילדים ,וכיוצא באלה
מיתקנים ,יעמדו בתקנים הנקבעים בידי הרשויות המוסמכות ,בפרט בתחום
הבטיחות ,הבריאות ,מספר עובדיהם וכשירותם ,והפיקוח הנאות".3
משרד החינוך קבע נהלים לקיום הבטיחות במוסדות החינוך ,ובכלל זה בגני
הילדים .הגורמים האחראים לבטיחותם של גני הילדים נדרשים למלא את
דרישות הבטיחות ,הן לפני פתיחתם הן במהלך השנה ,כדי לצמצם ככל
האפשר כשלי בטיחות.
במערכת החינוך בישראל יש סוגים שונים של מוסדות חינוך; ניתן להבחין
ביניהם על פי הבעלות והשליטה בהם ועל פי מידת כפיפותם לפיקוח המדינה:
( )1החינוך הרשמי  -מוסדותיו מוחזקים על ידי המדינה או על ידי הרשויות
המקומיות ,4ועובדי החינוך בו הם עובדי מדינה; במוסדות אלו ,הכוללים גם גני

1

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי (" ,)1993בטיחות במוסדות חינוך" ,עמ'
.47

2

בג"ץ  10980/04איגוד הממונים על בטיחות ברשויות המקומיות נ' שרת החינוך ואח' ,פס'
( 32פורסם במאגר ממוחשב.)23.1.07 ,

3

אמנה בדבר זכויות הילד ,סעיף  ,3רשומות ,כתבי אמנה ,עמ' .224

4

לפי סעיף  1לחוק לימוד חובה ,התש"ט( 1949-להלן  -חוק לימוד חובה)" ,רשות חינוך מקומית"
היא אותה רשות מקומית לגבי תחום שיפוטה של רשות מקומית.
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ילדים ברשויות המקומיות ,מונהג חינוך ממלכתי 5או חינוך ממלכתי-דתי 6על
פי תוכנית לימודים שקובע שר החינוך .מוסדות החינוך הרשמי ממומנים באופן
מלא על ידי המדינה ורשויות החינוך המקומיות; ( )2החינוך המוכר שאינו
רשמי (להלן  -החינוך המוכש"ר) - 7מוסדותיו הם בבעלות גופים ציבוריים ,כמו
רשויות מקומיות ותאגידים ,או בבעלות גופים פרטיים (להלן  -הבעלויות או
הבעלות).

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק בחודשים מאי  2018עד נובמבר  2018את פעולות
הרשויות המקומיות להבטחת הבטיחות בגני הילדים שבתחומן ,שחוק חינוך
חובה חל עליהם ,הן בחינוך הרשמי הן בחינוך המוכש"ר ,וכן את התנהלותו
של משרד החינוך ,ובכלל זה פיקוחו והבקרה שהוא מקיים על פעולות אלה.
הבדיקה נעשתה במשרד החינוך ,במחוזות מרכז ,תל אביב ודרום של משרד
החינוך ,וברשויות המקומיות האלה :עיריות אשקלון ,אור יהודה ,יהוד-
מונוסון ,טירה; המועצה המקומית רכסים והמועצה האזורית בני
שמעון .כמו כן נבדקו פעולותיהן של המועצות המקומיות לקייה ותל
שבע במסגרת בדיקה שנעשתה במחוז דרום של משרד החינוך.
במועד הביקורת כיהנו ראשי הרשויות המקומיות האלה :מר תומר גלאם ,ראש
עיריית אשקלון; ג ב' ליאת שוחט ,ראשת עיריית אור יהודה; גב' יעלה מקליס,
ראשת עיריית יהוד-מונוסון; מר מאמון עבד אלחי ,ראש עיריית טירה; מר
יצחק רייך ,ראש המועצה המקומית רכסים; מר סאלם אבו עאיש ,ראש
המועצה המקומית לקייה; מר טואמן אבו רקייק ,ראש המועצה המקומית תל
שבע; גב' סיגל מורן ,ראשת המועצה האזורית בני שמעון.

5

לפי סעיף  1לחוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג ( 1953-להלן  -חוק חינוך ממלכתי) ,חינוך ממלכתי
הוא "חינוך הניתן מאת המדינה על פי תוכנית הלימודים ,ללא זיקה לגוף מפלגתי ,עדתי או ארגון
אחר מחוץ לממשלה ,ובפיקוחו של השר או של מי שהוסמך לכך על ידיו".

6

לפי סעיף  1לחוק חינוך ממלכתי ,חינוך ממלכתי דתי הוא "חינוך ממלכתי ,אלא שמוסדותיו הם
דתיים לפי אורח חייהם ,תכנית לימודיהם ,מוריהם ומפקחיהם ובהם מחנכים לחיי תורה ומצוות
על פי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית".

7

לפי חוק לימוד חובה'" ,מוסד חינוך מוכר' פירושו ( -א) כל מוסד חינוך רשמי; (ב) כל מוסד חינוך
אחר שהשר הכריז עליו ,באכרזה שפורסמה ברשומות ,שהוא מוסד חינוך מוכר לצורך חוק זה";
ולפי חוק חינוך ממלכתי בו נקבע כי שר החינוך רשאי לקבוע בתקנות סדרים ותנאים להכרזת
מוסדות לא רשמיים כמוסדות חינוך מוכרים.
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הליקויים העיקריים
יישום הנחיות משרד החינוך על ידי
הרשויות המקומיות
ניהול תיק ביטחון
תיק ביטחון לגן הילדים צריך לכלול את ריכוז המידע הנדרש לשם תכנונם
של סדרי הביטחון השוטף והבטיחות בגן הילדים ,וסדרי הכנתו של גן הילדים
לשעת חירום והפעלתו במצבי חירום .עד תחילתה של שנת הלימודים
התשע"ח (בספטמבר  )2017לא היו לגני הילדים במועצה האזורית בני
שמעון תיקי ביטחון ,ורק החל ממועד זה החלה המועצה לנהל תיקים כאלה
בגני הילדים שבאחריותה; תיקים אלו עסקו בביטחון בלבד ולא בבטיחות;
בגני הילדים במועצה המקומית רכסים ,עד למועד סיום הביקורת לא נוהלו
כלל תיקי ביטחון; עיריית אשקלון ניהלה תיקי ביטחון רק עבור חלק מגני
הילדים שבאחריותה.

אישורי בטיחות שנתיים ועמידה בתנאים הכרחיים לפעילותם של גני
ילדים
משרד החינוך איפשר את פעילותם של עשרות גני ילדים במועצות המקומיות
לקייה ותל שבע במהלך שנות הלימודים התשע"ו ,התשע"ז והתשע"ח 8בלי
שהן הגישו 9לו את אישורי הבטיחות השנתיים.

בדיקות התאמתם של מתקני משחקים להוראות התקן
עיריות אשקלון וטירה המציאו למשרד החינוך אישורי בטיחות שנתיים עבור
גני הילדים שבתחום שיפוטן ,אף שלא ערכו את כל בדיקות הבטיחות
הנדרשות ולא בדקו כלל את התאמתם של מתקני המשחקים בגנים לתקן
ישראלי " 1498מתקני משחקים דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
(להלן  -תקן מתקני משחקים או התקן) .עיריות אלו לא זו בלבד שלא מילאו
את חובתן בעניין זה ,אלא הן גם מסרו מידע מטעה למשרד החינוך.
רובם המכריע של הגנים במועצה המקומית רכסים שייכים לחינוך
המוכש"ר ומנוהלים על ידי בעלויות פרטיות ,כך שעל פי חוזרי מנכ"ל משרד
החינוך חובת ביצוע התיקונים בגנים והגשת אישורי הבטיחות מוטלת על
בעלויות אלו .נמצא כי עד אוגוסט  2018לא נערכו כלל בדיקות הבטיחות
הנדרשות במתקני המשחקים ב 38-גני ילדים של החינוך המוכש"ר .מציאות זו
העמידה בסיכון את בטיחותם של ילדי הגנים.

8

שנת הלימודים מתחילה בחודש ספטמבר ומסתיימת בחודש יוני בשנה האזרחית העוקבת.

9

המועצה המקומית לקייה הגישה אישורי בטיחות לשנת הלימודים התשע"ו.

משרד החינוך
איפשר את פעילותם
של עשרות גני
ילדים במועצות
המקומיות לקייה
ותל שבע במהלך
שנות הלימודים
התשע"ו ,התשע"ז
והתשע"ח בלי שהן
הגישו לו את אישורי
הבטיחות השנתיים
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בדיקות בטיחות של מערכות כיבוי אש ומערכת חשמל
עיריית טירה העבירה למשרד החינוך את אישורי הבטיחות השנתיים ,בלי
שבדקה את תקינותן של מערכות כיבוי האש ומערכות החשמל בגנים ,היה
בהתנהלותה זו כדי להטעות את משרד החינוך.

ליקויי בטיחות בגני הילדים
במסגרת סיורים שערך משרד מבקר המדינה בגני ילדים ברשויות המקומיות
שבהן נערכה הביקורת נמצאו ליקויים בטיחותיים ,כגון דלתות שלא הותקנו
בהן מגיני אצבעות ,מתלי מעילים בגובה נמוך מהנדרש (שגם לא מוגנו) ,אבני
שפה בולטות בחצר ,שער חירום של גן החסום בצמחייה שאינה מאפשרת
מעבר ,אחסון חומרי ניקיון בארון ללא מנעול ובהישג ידם של ילדים.

מבדקי בטיחות חמש-שנתיים בגני הילדים מטעם
משרד החינוך
על מנת לבדוק את מהימנותם של אישורי הבטיחות שהרשויות המקומיות
מעבירות למשרד החינוך ,עליו לבדוק את קיומן של בדיקות הבטיחות
שבהסתמך עליהן הן הגישו לו את אישורי הבטיחות .משרד החינוך לא בדק
במסגרת הבדיקות החמש-שנתיות שהוא עורך אם בידי הרשויות המקומיות
בדיקות בטיחות תקופתיות שהן ביצעו שבהסתמך עליהן הן הגישו לו את
אישורי הבטיחות .משרד החינוך גם לא קיים בקרה על תוצאותיהם של מבדקי
הבטיחות שהגישו לו עורכי המבדקים מטעמו.
משרד החינוך החל לקיים מעקב על תיקונם של ליקויי בטיחות בעקבות
המבדקים החמש-שנתיים בבתי ספר ,החל משנת הלימודים התשע"ה
(מספטמבר  ,)2014אולם מעקב כזה לא התקיים בגני הילדים בחינוך הרשמי;
ההחלטה בדבר אי הכללת גני הילדים לא לוותה בהליך סדור של קבלת
החלטות ואף לא נקבעה מדיניות בעניין זה.

דיווח על תאונות בגני הילדים
למשרד החינוך יש מידע חלקי בלבד על תאונות שאירעו בגני ילדים.
נוהלי הבטיחות בגני הילדים קובעים כי הגורם המוסמך ברשות המקומית חייב
לבדוק את סיבותיה של כל תאונה שהתרחשה בהם .בעיריות אור יהודה
ויהוד-מונוסון קציני הביטחון (קבט"ים) של מוסדות החינוך לא ביצעו כלל
הליכי הפקת לקחים כנדרש בעקבות תאונות שהתרחשו בגנים ,וקצין
הביטחון בעיריית אשקלון ביצע הליך הפקת לקחים רק בנוגע לחלק קטן
מהתאונות.

למשרד החינוך יש
מידע חלקי בלבד
על תאונות שאירעו
בגני ילדים
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ההמלצות העיקריות
על משרד החינוך להעמיד את ראשי הרשויות המקומיות על נשיאתם
באחריות כוללת להבטחת שלומם וביטחונם של כל הילדים בגני הילדים
ברשות ,לרבות האחריות לשלמות ולמהימנות של הדיווחים שהרשות מוסרת
למשרד החינוך .בעניין זה אין נפקא מינה אם את הבדיקות בפועל מבצע
קבלן או גורם אחר ברשות.
נוכח הממצאים שהועלו בדוח בדבר מסירת דיווחים לא מהימנים למשרד
החינוך על מצב הבטיחות בגני ילדים על ידי הרשויות המקומיות שנבדקו ,על
ראשי הרשויות הנוגעות בדבר לבחון את המקרים שבהם התאפשר לבעלי
תפקידים בהן למסור למשרד החינוך דיווחים לא מהימנים וכן את הנסיבות
שהביאו לדיווח המטעה ,ובמידת הצורך לנקוט את הצעדים המתאימים .כמו
כן עליהם לפעול לאלתר כדי שתופעה פסולה זו לא תישנה.
על המועצה המקומית רכסים ועל המועצה האזורית בני שמעון
להטמיע בקרב מנהלות הגן (להלן  -מנהלות הגן או הגננות) את חשיבות
ניהול תיקי הביטחון ,ולוודא כי הן ממלאות את כל הדרישות בעניין זה .על
עיריית אשקלון להקפיד כי תיקי ביטחון יימצאו ברשות כל גני הילדים .על
משרד החינוך להטמיע את קיום הנחיותיו הנוגעות לתיק הביטחון.
על עיריות אשקלון וטירה להיערך לאלתר לביצוע הבדיקות החודשיות,
השנתיות ,וכן לביצוע הבדיקות התלת-שנתיות באמצעות מעבדה מאושרת,
כנדרש בתקן מתקני משחקים ובהנחיות משרד החינוך .על הרשויות
המקומיות להגיש את אישורי הבטיחות השנתיים של גני הילדים שבאחריותן
רק לאחר שיערכו במלואן את כל בדיקות הבטיחות הנדרשות .הדרישות
שמשרד החינוך מפרסם בחוזר המנכ"ל בנוגע לבטיחותם של מתקני
המשחקים בגני הילדים צריכות להתאים לדרישות התקן.
על משרד החינוך לשקול לבצע בקרה מדגמית על מהימנותם של אישורי
הבטיחות השנתיים שהרשויות המקומיות מעבירות לו.
על עיריות אשקלון ,אור יהודה ,יהוד-מונוסון ,טירה והמועצה האזורית
בני שמעון לוודא כי תוקנו כל ליקויי הבטיחות שנמצאו בסיורים שנערכו
מטעם משרד מבקר המדינה בגני הילדים.
על משרד החינוך לשקול להגביר את אמצעי הפיקוח ואת הבקרה בכל גני
הילדים במדינה ,ובכלל זה בחינוך המוכש"ר ,ולוודא כי כלל הרשויות
המקומיות מגישות את אישורי הבטיחות השנתיים בדבר כשירות גני הילדים
שבאחריותן רק לאחר שערכו את כל בדיקות הבטיחות הנדרשות ,במלואן.
על המועצה המקומית רכסים להבהיר בכתב לבעלויות הפרטיות בגנים
של החינוך המוכש"ר כי הן האחראיות הן לביצוע בדיקות הבטיחות בגני
הילדים שלהן ,הן לתיקונם של ליקויי הבטיחות המתגלים בהם.
על משרד החינוך לוודא בתחילת כל שנת לימודים כי כל הרשויות המקומיות
הגישו את כל האישורים הנדרשים ,וכי לא נפתחו גני ילדים בלא שהוגשו

על ראשי הרשויות
שנבדקו לבחון כיצד
אירעו המקרים בהם
התאפשר לבעלי
תפקידים להעביר
למשרד החינוך
דיווחים לא מהימנים
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אישורי בטיחות שנתיים .על המשרד לפעול בנחישות ליישום הנחיותיו
במועצות המקומיות תל שבע ולקייה.
על משרד החינוך להיערך מייד לביצוע מלא של כל מבדקי הבטיחות החמש-
שנתיים בהתאם להנחיותיו שלו ,ובכלל זה בדיקת קיומם של כל האישורים
בדבר בדיקות הבטיחות התקופתיות בגני הילדים.
על משרד החינוך לקיים מעקב אחר תיקון ליקויים המתגלים במבדקי
הבטיחות החמש-שנתיים שהוא עורך ,גם בגני הילדים של החינוך הרשמי.
על משרד החינוך לוודא שהרשויות המקומיות מקבלות את תוצאות מבדקי
הבטיחות החמש-שנתיים שהוא עורך ולעקוב אם הליקויים מתוקנים על ידן.
על עיריות אור יהודה ,אשקלון ויהוד-מונוסון להקפיד לפעול בהתאם
לנוהלי הבטיחות בגני הילדים ולבדוק את הגורמים לתאונות שהתרחשו בגני
הילדים אשר באחריותן ,לצורך הפקת לקחים.
על משרד החינוך לפעול לאלתר לשם ריכוזם וגיבושם של נתונים בדבר
תאונות שנגרמו עקב ליקויי בטיחות בגני הילדים .מאגר זה יאפשר לו להפיק
לקחים ולקבוע מדיניות על בסיס תמונה מלאה וכוללת.

סיכום
לבטיחות במוסדות החינוך  -ובכלל זה בגני הילדים  -נודעת חשיבות עליונה,
שכן גם מפגע בודד עלול לגרום לתוצאה הרת אסון .לפיכך ,על הרשויות
המקומיות והבעלויות למלא בקפדנות את הוראות החוק ,הנהלים וההנחיות
בכל הקשור לתקינות מבנה הגן וציודו ,ובכל הקשור להתנהלות צוות הגן
והאחראים לנושא זה ברשויות המקומיות ובבעלויות .בנושא הבטיחות יש
להקפיד על מצווה קלה כבחמורה.
הביקורת בגני הילדים ברשויות המקומיות ובמשרד החינוך העלתה כי ישנם
ליקויים מהותיים שעניינם אי-מילוי הנחיותיו ונהליו של משרד החינוך על ידי
הרשויות המקומיות ,וכן חוסר פיקוח ואכיפה יעילים של משרד החינוך בקשר
לקיום כללי הבטיחות בגני הילדים.
יש לראות בחומרה את המצב שבו רשויות מקומיות מדווחות למשרד החינוך
על תקינות כביכול של גני הילדים שבתחומן ,אף כי מרכיבים חשובים שהם
נדבך מהותי בבדיקה כלל לא נבדקו .התנהלות הרשויות המקומיות בעניין זה
מצביעה על אי-קבלת אחריות מלאה על ליקויי הבטיחות בגני הילדים.
העובדה כי גני ילדים פועלים מבלי שנערכו בהם בדיקות בטיחות כלל ,מעלה
חשש לקיום ליקויי בטיחות המסכנים את שלום הילדים .זאת ועוד ,רשויות
מקומיות דיווחו למשרד החינוך כי הגנים כשירים לכאורה וכי קיבלו אישור על
כך מטעם עורכיהם של מבדקי הבטיחות  -בעוד שביקורת של משרד מבקר
המדינה העלתה כי לאמיתו של דבר לא תוקנו ליקויים שהתגלו בעבר והצריכו
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תיקון מיידי  -והדיווח האמור הוביל לאי-נקיטת צעדים על ידי משרד החינוך
לתיקון המצב.
על משרד החינ וך ,כגוף מפקח ,לבחון את יישום ההנחיות על ידי הרשויות
המקומיות והבעלויות ,ואת הצורך בשינוי ההנחיות כדי לאוכפן באופן
אפקטיבי יותר וכדי לקבל תמונה מלאה ומדויקת יותר על מצב הבטיחות בגני
הילדים.
על הרשויות המקומיות והבעלויות לקיים בקפידה את הוראות החוק ,את
הנהלים ,את דרישות התקן ואת ההנחיות הנוגעים לבטיחות בגני הילדים
הנתונים לאחריותן  ,במטרה לשמור על הבטיחות ועל ביטחון השוהים בגני
הילדים ,וכדי למנוע מפגעי בטיחות בהם ולהסירם אם התגלו.
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מבוא
לבטיחות במוסדות חינוך  -ובכלל זה בגני הילדים  -נודעת חשיבות עליונה ,והיא
מצריכה זהירות והקפדה יתרה על קיום נהלים .לשם כך חייבת הרשות המקומית
לפעול בשני מישורים במקביל :האחד ,קיום הנחיותיו של משרד החינוך לגבי
מבנה הגן ,החצר והמתקנים; השני ,עריכת בדיקות מקצועיות לשם גילוים
והסרתם של מפגעים אשר נוצרו בשטח הגן ובמתקניו . 10בג"ץ קבע כי הורים
השולחים את ילדיהם מדי בוקר אל בית הספר ,אל גן הילדים ,נותנים פיקדון
יקר שאין לו מחיר בידי מערכת החינוך ,וכי הם מפקידים את ילדם בידי המדינה
מדי יום כדי שזה יקנה השכלה ,ידע ,חינוך וערכים ,ויהפוך לפרט המגשים את
יכולותיו ותורם לחברה שבה הוא חי .הנחתם של ההורים היא כי המדינה תדאג
לביטחונם של ילדיהם ,ואלה יחזרו בשלום אל ביתם בסוף יום הלימודי ם. 11
באמנת זכויות הילד ,שאושררה בישראל באוגוסט  1991ונכנסה לתוקף
בנובמבר  ,1991נקבע כי "המדינות החברות יבטיחו כי מוסדות ושירותים
האחראיים לטיפול או הגנה על ילדים ,וכיוצא באלה מיתקנים ,יעמדו בתקנים
הנקבעים בידי הרשויות המוסמכות ,בפרט בתחום הבטיחות ,הבריאות ,מספר
עובדיהם וכשירותם ,והפיקוח הנאות".12
בג"ץ קבע כי הבטיחות במוסדות חינוך מצריכה גם פעילות למניעת סיכונים
משמעותיים ו ייחודיים הנובעים מאופי פעילותם ,כגון טיפול בציוד ובמתקנים
במוסדות החינוך ,הבטחת תנאי הבטיחות לקראת חגים שאופן ציונם עשוי לצפון
בחובו סכנה ,בטיחות בדרכים ,בטיחות בטקסים המתקיימים במוסדות החינוך,
הוראות בטיחות בניווטי טיולים ,במתקני שעשועים ,בשיעורי ספורט ,בפעילויות
מחוץ לבית הספר ועוד .על כן מן הראוי כי גורם מרכזי אחד  -משרד החינוך -
הוא שיפקח על הטיפול בנושא זה ויתווה בעניינו מדיניות כוללת בראייה
ארצי ת . 13עוד קבע בג"ץ כי "האחריות היומיומית ,השוטפת ,לבטיחות בבתי
הספר הינה של הרשות המקומית ,בעוד משרד החינוך משמש בתפקיד פיקוח
ארצי כולל ,שיאפשר שמירה על רף בטיחות אחיד ברחבי הארץ ,ולא כזה שהוא
תלוי בהתנהלותה של כל רשות מקומית".
בהחלטת הממשלה משנת  2001נקבע ,בין היתר ,כי האחריות הישירה לבטיחות
התלמידים והמורים מוטלת על בעלי מוסדות החינוך (כגון רשויות מקומיות
וגופים פרטיים) ,ואילו האחריות הכוללת מוטלת על משרד החינוך.14
מילוי קפדני של הוראות הבטיחות עשוי למנוע תאונות ,ואילו אי-הקפדה על
קיומן עלולה אף לגרום למוות .כך למשל ,בספטמבר  2000נלכד ראשה של
10

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי (" ,)1993בטיחות במוסדות חינוך" ,עמ'
.47

11

בג"צ  10980/04איגוד הממונים על בטיחות ברשויות המקומיות נ' שרת החינוך ואח' ,פס'
( 32פורסם במאגר ממוחשב.)23.1.07 ,

12

אמנה בדבר זכויות הילד ,סעיף  ,3רשומות ,כתבי אמנה ,עמ' .224

13

בג"צ  10980/04איגוד הממונים על בטיחות ברשויות המקומיות נ' שרת החינוך ואח' ,פס'
( 21פורסם במאגר ממוחשב.)23.1.07 ,

14

החלטה  481של הממשלה ה" , 29-תיקון ליקויי בטיחות והסרת מפגעים בטיחותיים במוסדות
חינוך" (.)22.7.01
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פעוטה כבת ארבע במתקן משחקים בחצר של גן הילדים במועצה המקומית
עומר ,שבו למדה ,ועקב התאונה היא נפטרה .בית המשפט קבע כי המועצה
המקומית פעלה בניגוד להוראותיו של משרד החינוך בנושא הבטיחות בגני
הילדים ,לא נתנה דעתה על כך שמדובר במתקן משחקים בגן ילדים שהאחריות
לבטיחותו מוטלת עליה ,ולא נתנה דעתה על התקנים ועל ההוראות כדי לשמור
על הבטיחות במוסדות החינוך שבאחריותה.15
במערכת החינוך בישראל יש סוגים שונים של מוסדות חינוך; וניתן להבחין
ביניהם על פי הבעלות והשליטה בהם ועל פי מידת כפיפותם לפיקוח המדינה:
( )1החינוך הרשמי  -מוסדותיו מוחזקים על ידי המדינה או על ידי הרשויות
המקומיות ,16ועובדי החינוך בו הם עובדי מדינה; במוסדות אלו ,הכוללים גם גני
ילדים ברשויות המקומיות ,מונהג חינוך ממלכתי 17או חינוך ממלכתי-דתי 18על פי
תוכנית לימודים שקובע שר החינוך; מוסדות החינוך הרשמי ממומנים על ידי
המדינה ורשויות החינוך המקומיות; ( )2החינוך המוכר שאינו רשמי (להלן -
החינוך המוכש"ר ) - 19מוסדות החינוך בו הם בבעלות גופים ציבוריים ,כמו
רשויות מקומיות ותאגידים ,או בבעלות גופים פרטיים (להלן  -הבעלויות או
הבעלות); עובדי ההוראה בהם אינם עובדי מדינה ,והמוסדות נהנים ממידה
כלשהי של אוטונומיה בתוכנית הלימודים .משרד החינוך מפקח על פעילותם
ומממן אותם באופן חלקי או מלא; ( )3מוסדות פטור  -מוסדות אשר המדינה
מממנת בשיעור נמוך בהשוואה למוסדות החינוך המוכש"ר ,והפיקוח של משרד
החינוך על פעילותם מצומצם.20
על פי נתוני משרד החינוך לשנת הלימודים התשע"ח (ספטמבר  - 2017יוני
 21) 2018היו  13,045גני ילדים בחינוך הרשמי ,ו 6,365-גנים בחינוך המוכש"ר
( 4,636גנים במגזר החרדי 1,158 ,במגזר הערבי ו 571-במגזר הממלכתי
והממלכתי-דתי).

15

ת"פ (רח')  2039/02מדינת ישראל נ' מועצה מקומית עומר (פורסם במאגר ממוחשב,
.)29.12.03

16

לפי חוק לימוד חובה ,התש"ט ( 1949-להלן  -חוק לימוד חובה)" ,רשות חינוך מקומית" היא אותה
רשות מקומית לגבי תחום שיפוטה של רשות מקומית.

17

לפי חוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג( ,1953-להלן  -חוק חינוך ממלכתי) ,חינוך ממלכתי הוא "חינוך
הניתן מאת המדינה על פי תכנית הלימודים ,ללא זיקה לגוף מפלגתי ,עדתי או ארגון אחר מחוץ
לממשלה ,ובפיקוחו של השר או של מי שהוסמך לכך על ידיו".

18

לפי חוק חינוך ממלכתי ,חינוך ממלכתי דתי הוא "חינוך ממלכתי ,אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי
אורח חייהם ,תכנית לימודיהם ,מוריהם ומפקחיהם ובהם מחנכים לחיי תורה ומצוות על פי
המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית".

19

לפי חוק לימוד חובה'" ,מוסד חינוך מוכר' פירושו( :א) כל מוסד חינוך רשמי; (ב) כל מוסד חינוך
אחר שהשר הכריז עליו ,באכרזה שפורסמה ברשומות ,שהוא מוסד חינוך מוכר לצורך חוק זה";
ולפי חוק חינוך ממלכתי בו נקבע כי שר החינוך רשאי לקבוע בתקנות סדרים ותנאים להכרזת
מוסדות לא רשמיים כמוסדות חינוך מוכרים.

20

ראו גם דוח ביקורת שנתי 58ב לשנת  2007בפרק על "חינוך מוכר שאינו רשמי" ,עמ' .749

21

שנת הלימודים מתחילה בחודש ספטמבר ומסתיימת בחודש יוני בשנה האזרחית העוקבת.
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פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק בחודשים מאי  2018עד נובמבר  2018את פעולות
הרשויות המקומיות להבטחת הבטיחות בגני הילדים שבתחומן ,שחוק חינוך
חובה חל עליהם ,הן בחינוך הרשמי הן בחינוך המוכש"ר ,וכן את התנהלותו של
משרד החינוך ,ובכלל זה פיקוחו והבקרה שהוא מקיים על פעולות אלה.
הבדיקה נערכה במשרד החינוך ,במחוזות מרכז ,תל אביב ודרום של משרד
החינוך ,וברשויות המקומיות האלה :עיריות אשקלון ,אור יהודה ,יהוד-
מונוסון ,טירה; המועצה המקומית רכסים והמועצה האזורית בני שמעון.
כמו כן נבדקו פעולותיהן של המועצות המקומיות לקייה ותל שבע במסגרת
בדיקה שנערכה במחוז דרום של משרד החינוך.
במועד הביקורת כיהנו ראשי הרשויות המקומיות האלה :מר תומר גלאם ,ראש
עיריית אשקלון; גב' ליאת שוחט ,ראשת עיריית אור יהודה; גב' יעלה מקליס,
ראשת עיריית יהוד-מונוסון; מר מאמון עבד אלחי ,ראש עיריית טירה; מר יצחק
רייך ,ראש המועצה המקומית רכסים; מר סאלם אבו עאיש ,ראש המועצה
המקומית לקייה; מר טואמן אבו רקייק ,ראש המועצה המקומית תל שבע; גב'
סיגל מורן ,ראשת המועצה האזורית בני שמעון.

רקע נורמטיבי
על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,גן ילדים מוגדר כמוסד חינוכי המוכר על ידי
משרד החינוך ,נושא סמל מוסד של משרד החינוך ומתחנכים בו ילדים בני 6 - 3
שנים ,ובכלל זה גן רשמי-ממלכתי ,גן ממלכתי-דתי וגן מוכש"ר.22
חוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט( 1969-להלן  -חוק הפיקוח) קובע כי "לא יתן
המנהל הכללי [של משרד החינוך] רשיון אלא אם הוא סבור כי תובטח רמה
נאותה בהתאם לתקן ולנהוג בסוג בית הספר [לרבות גן ילדים] 23שהבקשה
מתייחסת אליו בענינים המפורטים להלן )4( ... :תנאי הבטיחות בבית הספר".
בחוק הפיקוח נקבעו פטורים מקיום חובת הרישוי האמורה ,ובהם פטור למוסדות
חינוך שעובדי ההוראה שלהם הם עובדי מדינה .כלומר בתי הספר הממלכתיים
והממלכתיים-דתיים וגני הילדים ברשויות המקומיות פטורים מחובת רישוי.24
חוזר מנכ"ל משרד החינוך "נוהלי הביטחון בגני הילדים" 25ריכז את כל ההוראות
וההנחיות המחייבות בדבר תכנונם ,ארגונם וביצועם של אמצעי הביטחון
במערכת החינוך הרשמית והלא-רשמית בגני הילדים .בנובמבר  2016עודכן חוזר
מנכ"ל משרד החינוך והוא כונה "נוהלי ביטחון ,בטיחות ,שעת חירום וטיולים

22

חוזר מנכ"ל "נוהלי ביטחון ,בטיחות ושעת חירום וטיולים בגני ילדים" ,נובמבר  ,2016שהחליף את
חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ח(3/ב) מיום .1.11.07

23

בחוק הפיקוח נאמר כי "בית-ספר ,לרבות גן ילדים וכל מוסד חינוכי אחר".

24

ראו חוק הפיקוח סעיף  ;2ראו מבקר המדינה ,דוח על הביקורת בשלטון המקומי ,בטיחות
במוסדות חינוך ,התשנ"ג ,1993-עמ' .48

25

"התשסח(3/ב)" ,פורסם ב.1.11.07-
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בגני הילדים "( 26להלן  -נוהל הביטחון בגני הילדים) .בנוהל עודכנו הנחיות
הביטחון ופורטו תפקידי בעלי התפקידים בגן בתחום הביטחון :מנהלת הגן
וסייעת הגן.

הנחיות משרד החינוך
אישורי בטיחות שנתיים
משרד החינוך דורש כי בכל מוסד חינוכי תיערך בדיקת בטיחות לקראת
פתיחתה של כל שנת לימודים .תהליך הבדיקה ותוצאותיה מחייב סדרה של
פעולות בביצוע הרשות המקומית (או הבעלות) ,האמורה להביא את המוסד
החינוכי למצב בטיחותי תקין .בנוהל משרד החינוך 27נקבעו פעולות שיש לנקוט
בהתאם לרמת הסיכון שיוצר הליקוי הבטיחותי שנמצא בבדיקות .נקבעו שלוש
רמות :ליקוי בקדימות  - 0מחייב סגירה מיידית של מוסד החינוך; ליקוי בקדימות
 - 1מחייב את הסרתו המיידית; ליקוי בקדימות  - 2מחייב טיפול במסגרת תוכנית
עבודה .משרד החינוך מפרסם מדי שנה לשימוש הרשויות המקומיות והבעלויות
(לקראת פתיחתה של שנת הלימודים) את נוהל העבודה להגשת אישורי
בטיחות שנתיים (להלן גם  -אישורי הבטיחות) על ידי הרשויות המקומיות
למשרד החינוך (ראו פרטים בהמשך).

מבדקים חמש-שנתיים
מדיניות משרד החינוך קובעת כי הוא יקיים בכל מוסד חינוך ,בית ספר או גן
ילדים ,מבדק אחת לחמש שנים (להלן  -מבדק בטיחות או מבדק חמש-שנתי);
המבדק האמור הוא תהליך בדיקה מובנה ושיטתי של מצב הבטיחות הפיזית
ושל אופן ניהול הבטיחות בכל מוסד חינוכי .הליך המבדק מתבצע לפי רשימת
מבדק מובנית וקבועה (להלן  -רשימה מנחה) . 28לפי הנחיות משרד החינוך,
יחידת הביטחון ,הבטיחות ושעת חירום המחוזית של משרד החינוך (להלן -
יחידת הביטחון והבטיחות) מנהלת תוכנית שנתית ותוכנית רב-שנתית ליישום
המדיניות באמצעות יועץ הבטיחות המחוזי.

26

חוזר עז(3/א) חשוון ,התשע"ז ,נובמבר .2016

27

"פעילות עבודת יועץ הבטיחות המחוזי-מבדקי בטיחות במוסדות חינוך" ,יולי .2016

28

"רשימה מנחה לעריכת מבדק מוסדות חינוך-כוללת" ,משרד החינוך ,אגף בכיר לביטחון,
בטיחות ושעת חרום ,אוקטובר  2016סעיף  ,3עמ' .2
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מבנה ארגוני ובעלי תפקידים
משרד החינוך
האגף לבטיחות סביבתית במשרד החינוך  :האגף פועל בתוך אגף בכיר
לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית של משרד החינוך (להלן  -אגף בכיר
לביטחון ולבטיחות) והוא אחראי לנושא הבטיחות במוסדות החינוך בכל הארץ.
בכל מחוזות משרד החינוך 29פועלים קציני ביטחון (להלן  -קב"טים) ומנהלי
תחומי ביטחון ,בטיחות ושעת חירום מחוזיים .הקב"טים ומנהלי התחומים כפופים
מבחינה מינהלית לאגף בכיר לביטחון ולבטיחות ,והם אחראים ,בין היתר,
לניהול הבטיחות במוסדות החינוך ברשויות המקומיות שבתחומם ,ומשמשים
זרוע ביצוע ואנשי קשר בין מטה משרד החינוך לרשויות המקומיות.

גני ילדים בחינוך המוכש"ר
לצד ההליכים להגשת אישורי בטיחות שנתיים ולקיום מבדקים חמש-שנתיים
מטעם משרד החינוך ,הליכים אשר החובה לקיימם חלה גם על החינוך
המוכש"ר והנובעים מחובת הרישוי ,קיימים היבטים נוספים הנוגעים למסגרת
חינוך זו .להלן הפרטים:
מינהל רישוי ,בקרה ואכיפה במשרד החינוך (להלן  -מינהל הרישוי):
מינהל הרישוי תפקידו לאפשר למשרד החינוך לבצע בקרה על מימוש
המדיניות ,על השימוש במשאבים שאותם מקצה המשרד לבתי הספר ועל ביצוע
תהליכים פדגוגיים בבתי הספר ,וכן מתפקידו לאכוף את הנחיות משרד החינוך
על מוסדות החינוך ועל גורמים חיצוניים הקשורים למערכת החינוך ,ולשפר את
הליך הרישוי למוסדות החינוך המוכש"ר.30
אגף הרישוי במינהל הרישוי  :אגף זה עוסק  -מתוקף חוק הפיקוח  -ברישוי
מוסדות חינוך במוכש"ר ומסגרות חינוכיות המחויבות לקבל את אישור המשרד
לפעול על פי חוק . 31האגף מטפל בהענקת רישיון למוסד חדש או בחידוש
רי שיון של מוסד קיים .יחידת הבטיחות באגף הרישוי עוסקת בשלושה תחומים
עיקריים :טיפול בבקשה לרישיון ובבקשה לחידוש רישיון וטיפול באישור בטיחות
שנתי למוסד עם רישוי.
על פי נוהלי משרד החינוך הנוגעים לחינוך המוכש"ר ,גני ילדים חדשים 32וגני
ילדים שפג תוקף רישיונם והגישו בקשה לחידושו - 33נדרשים לקבל המלצה
29

מחוזות משרד החינוך הם :מחוז צפון ,מחוז חיפה ,מחוז מרכז ,מחוז תל אביב ,מחוז ירושלים ,מחוז
דרום ,המחוז החרדי ,מינהל לחינוך התיישבותי.

30

אתר האינטרנט של משרד החינוך .www. Edu.gov.il

31

שם.

32

"נוהל רישוי ונוהל הכרה  -גן ילדים חדש בחינוך המוכר שאינו רשמי" .משנת  2003החל משרד
החינוך לפרסם נוהל להגשת בקשה לרישיון מוסדות חינוך ,ראו דוח ביקורת שנתי 58ב לשנת
 2007בפרק על "חינוך מוכר שאינו רשמי" ,עמ' .759

33

"נוהל רישוי ונוהל הכרה  -חידוש רשיון לגני ילדים בחינוך המוכר שאינו רשמי".
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לעניין קבלת הרישיון וחידושו .לצורך זה נדרשת בדיקה של הגן ,בין היתר ,גם
בתחום הבטיחות . 34הבקשה לקבלת חוות דעת בעניין הבטיחות 35תמולא אך
ורק על ידי מנהל בטיחות של מוסדות חינוך או עורך מבדק בטיחות של מוסדות
חינוך ,בעל הכשרה ות עודה מתאימה ,שבאחריותו לבדוק את גן הילדים ולאשר
שמצב הבטיחות בו עונה על הדרישות.
מוסד שחידש את רישיונו פטור מהגשת אישור בטיחות שנתי לאותה השנה ,אך
מוסד שברשותו רישיון בתוקף (אפילו לכמה שנים) נדרש לבצע אחת לשנה
לפחות בדיקה באמצעות עורך מבדק מוסדות חינוך ,שתבוצע בהתאם לחוזרי
המנכ"ל מטעם משרד החינוך .בסופו של ההליך אמורה הבעלות להגיש "אישור
בטיחות" למשרד החינוך ,ולקבל את אישורו כי המוסד כשיר מבחינה בטיחותית
לקראת פתיחתה של שנת הלימודים.36

הרשויות המקומיות
ברשויות המקומיות פועלים בעלי תפקידים בתחום הבטיחות ,כמפורט להלן:
קצין ביטחון מוסדות החינוך (להלן  -קב"ט מוס"ח) :בעל תפקיד ברשות
המקומית האחראי לקיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך ,להיערכותם למצבי
חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות בהם .מדיניותו של אגף בכיר לביטחון
ולבטיחות של משרד החינוך היא שקב"ט מוס"ח צריך להיות בקי בכל שלושת
התחומים (ביטחון ,בטיחות והיערכות למצבי חירום) ,גם אם אין הוא עוסק בהם
באופן מלא.
מנהל בטיחות מוסדות חינוך :בהחלטת הממשלה משנת  2001נקבע כי
באחריות שר החינוך ,בהתייעצות עם שר הפנים ,לפעול להכשרתם ולהסמכתם
של ממונים על הבטיחות במוסדות חינוך (להלן גם  -מנהלי בטיחות) .מנהלי
הבטיחות ייבחרו מבין עובדי הרשויות המקומיות ,והדרכתם והסמכתם יהיו
באחריותו ובמימונו של משרד החינוך.37

מפגעי בטיחות שכיחים בגני הילדים
בלוחות להלן מפורטים ליקויי הבטיחות השכיחים ביותר שנמצאו בגני הילדים
בכל רחבי המדינה (בחינוך הרשמי ובחינוך המוכש"ר) לפי נתונים שריכז משרד
החינוך בשנות הלימודים התשע"ד-התשע"ח (ספטמבר  2013עד יוני .)2018
34

התחומים האחרים ,בין היתר ,הם פדגוגיה ,תברואה ובריאות ,כספים ,התאגדות הבעלות,
המבנה הפיזי של גן הילדים.

35

טופס "בקשה לקבלת חוות דעת בטיחות למוסד מוכר שאינו רשמי ,דוח התאמת לתשתית
לייעודה".

36

הנחיות אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית ,תהליך בדיקות בטיחות ו"אישור
בטיחות" לקראת פתיחת שנת לימודים ,יוני .2017

37

החלטה  481של הממשלה ה" , 29-תיקון ליקויי בטיחות והסרת מפגעים בטיחותיים במוסדות
חינוך" (.)22.7.01
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לוח  :1ליקויי הבטיחות השכיחים ביותר שנמצאו במבדקי הבטיחות בגני
הילדים בחינוך הרשמי בשנות הלימודים התשע"ד עד התשע"ח

38

השכיחות
(שיעור הגנים
הליקוי

שבהם נמצא הליקוי)

 1דלתות ללא מגיני אצבעות ,ללא מנגנון האטה וללא מעצור

76%

 2מתלי מעילים בגובה נמוך מ 1.5-מטר

37%

 3אי-קיבוע רהיטים לשם מניעת התהפכות ארונות וכונניות

22%

 4מפגעי בטיחות קבועים או זמניים בחצר

21%

 5ליקויים בתקינותם ובשלמותם של ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי

20%

 6מפגעי תשתית בבניין ובכיתות

19%

 7אחסון לא בטיחותי של חומרי ניקוי וחיטוי

14%

לוח  :2ליקויי הבטיחות השכיחים ביותר שנמצאו במבדקי הבטיחות בגני
הילדים בחינוך המוכש"ר בשנות הלימודים התשע"ד עד התשע"ח
השכיחות
(שיעור הגנים
הליקוי

שבהם נמצא הליקוי)

 1דלתות ללא מגיני אצבעות ,ללא מנגנון האטה וללא מעצור 80%
 2ארגון החצר באופן שאינו מבטיח בטיחות מרבית

46%

 3היעדר מרווח של  4ס"מ לפחות משני צידי השער

34%

 4ליקויים בתקינותם ובשלמותם של ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי 29%
 5הימצאות מרכיבים חדים בגדר הגן

25%

 6מתלי מעילים בגובה נמוך מ 1.5-מטר

24%

 7בליטת עצמים מן הקירות בגובה נמוך מ 1.5-מטר

24%

מהנתונים לעיל עולה כי ליקויי הבטיחות השכיחים שנמצאו בגני הילדים בחינוך
הרשמי ובגני הילדים בחינוך המוכש"ר היו דלתות ללא מגיני אצבעות ,מתלי
38

על פי נתוני חברה עימה התקשר משרד החינוך בדצמבר  2015לצורך ניהול וקידום הבטיחות
במו סדות החינוך בתחומי הדרכה והשתלמות; ייעוץ ,הנחייה והכוונה; בקרה .במסגרת הבקרה
מבצעת החברה ,בין היתר ,את מבדקי הבטיחות במוסדות החינוך באמצעות יועצי הבטיחות
המחוזיים.
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מעילים בגובה נמוך מ 1.5-מטר ,וארגון החצר באופן שאינו מבטיח בטיחות
מרבית.
משרד מבקר המדינה ערך סיורים אקראיים בגני ילדים ברשויות המקומיות
שנבדקו ,ומצא בהם ליקויי בטיחות נוספים על אלה שנמצאו בסקרי הבטיחות
השנתיים שערכו הרשויות המקומיות עצמן ,למשל :ארונות ללא קיבוע לקיר,
אחסון חומרי ניקוי בארון ללא מנעול ובהישג ידם של הילדים ,שער חירום של
הגן חסום ו/או שאין לו גישה ,פינות חדות בפתחי האוורור של המקלטים ,וכן
ליקויים שונים בסביבה הפיזית של הגנים (ראו בהמשך).

ליקויי הבטיחות
השכיחים שנמצאו
בגני הילדים היו
דלתות ללא מגיני
אצבעות וארגון החצר
באופן שאינו בטיחותי
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יישום ההנחיות על ידי הרשויות
המקומיות
ניהול תיק ביטחון
בנוהל הביטחון בגני הילדים 39נקבעו הנחיות בדבר ניהול תיק ביטחון של גן
ילדים ,ריכוז המידע הנדרש לתכנון סדרי הביטחון השוטף והבטיחות בגן
הילדים ,וסדרי הכנתו של גן הילדים לשעת חירום והפעלתו במצבי חירום .התיק
צריך לכלול ,בין היתר ,את נתוני היסוד של הגן; ממלאי התפקידים בו;
השירותים החיוניים; רשימת התלמידים בגן; פרטים הנוגעים לתאורה ולחשמל;
כיבוי אש; מיגון ומקלט; עזרה ראשונה ועוד .התיק צריך להימצא בגן הילדים.
נוהל הביטחון בגני הילדים עוסק גם בתוכנית העבודה השנתית של מנהלת הגן
בנושאי ביטחון ,בטיחות ושעת חירום .התוכנית מאפשרת למנהלת הגן לארגן
את כל המשימות הקשורות לבטיחות ולבצע עליהן מעקב ובקרה .התוכנית
מחולקת למשימות על פי חודשים ,ובכל חודש מצוינות המשימות שעל צוות הגן
לבצ ע . 40תוכנית העבודה ופרטים על ביצועה בפועל צריכים להימצא בתיק
הביטחון.
על פי הנחיות 41של מנהל תחום ביטחון ובטיחות ושעת חירום של מחוז דרום
במשרד החינוך ,על מנהל מחלקת ביטחון או קב"ט הרשות המקומית (האחראי
גם לבטיחות) ועל קב"ט מוס"ח ,לבצע בין היתר את הפעולות האלה :להכין
תוכנית עבודה שנתית לכל גן ברשות לא יאוחר מסוף ספטמבר; להכין אישורי
בטיחות לכלל מוסדות החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים; להכין מבדקי
בטיחות במוסדות החינוך על ידי יועץ הבטיחות המחוזי; לבצע ביקורות בטיחות
בגנים; לרענן את הוראות הבטיחות לקראת פתיחת שנת הלימודים .ההנחיות
האמורות נועדו לתת למנהלת הגן כלים למעקב על ביצוע הפעילות המתחייבת
מתוכנית העבודה השנתית ,ולאפשר מעקב של קב"ט מוס"ח רשותי אחר
הפעילות המתבצעת בגן שבתחום אחריותו .אחת לשלושה חודשים מנהלת הגן

39

חוזר מנכ"ל "נוהלי ביטחון ,בטיחות ,ושעת חירום וטיולים בגני הילדים" ,חוזר עז(3/א) חשוון
התשע"ז ,נובמבר  ,2016שהחליף את חוזר מנכ"ל משרד החינוך "תשסח(3/ב) מיום .1.11.07

40

כך למשל :בחודש נובמבר ,בדיקה חזותית של תקינותם של מרכיבי הביטחון  -הגדר ,השערים,
ולחצן המצוקה ,תדרוך הילדים לקראת אירועי חנוכה; בחודש ינואר ,בדיקה חזותית של תקינותם
של מרכיבי הביטחון; בחודש פברואר ,תדרוך הילדים לקראת אירועי ט"ו בשבט ופורים; בחודש
אפריל ,בי צוע בדיקה לאיתור מפגעי בטיחות הנראים לעין והעברת תוצאותיה לקב"ט מוס"ח
הרשותי לקראת שיפוצי הקיץ; בחודש מאי ,תדרוך הילדים לקראת אירועי ל"ג בעומר; בחודש
יוני ,בדיקה חזותית של מפגעי בטיחות ובדיקה חזותית של תקינותם של מרכיבי הביטחון ,מתוך
נוהל הביטחון בגני הילדים ,עמ' .25 - 23

41

ההנחיות ניתנות מידי שנה לקראת פתיחת שנת הלימודים.
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צריכה להעביר דיווח פעילות תקופתי לקב"ט מוס"ח של הרשות המקומית על
כל הנושאים המפורטים בתוכנית העבודה השנתית של מנהלת הגן.42
מבדיקה שערך צוות הביקורת עלה כי עד ספטמבר  2017לא היו לגני הילדים
במועצה האזורית בני שמעון תיקי ביטחון .עוד נמצא בביקורת כי בשנת
הלימודים התשע"ח (שהחלה בספטמבר  )2017תיקי הביטחון שהכינה המועצה
עבור גני הילדים עסקו רק בנושא הביטחון ולא בנושא הבטיחות ,כך שלא
נכללו בהם הביקורות הנדרשות לגילוי ליקויי בטיחות בגנים ,כגון ליקויים
בבטיחות מערכת החשמל ,במתקני משחקים ועוד .בסיור שערך צוות הביקורת
בשמונה גנים באוקטובר  2018עלה כי בשנת הלימודים התשע"ח ,בשישה גנים
לא היה תיק ביטחון ,וממילא גם לא מולא תיק כזה; בגן אחד מולא תיק
הביטחון בשלמותו ובגן שני מולא בחלקו .בסיור שערך צוות הביקורת
באוקטובר  2018ב 11-גנים בעיריית אשקלון ,בשישה מהם לא נמצאו תיקי
הביטחון של שנת הלימודים התשע"ח; בשני גנים לא נמצאו תיקי ביטחון של
שנת הלימודים התשע"ט .בסיור שערך צוות הביקורת בספטמבר  2018בעשרה
גנים במועצה המקומית רכסים עלה כי הגננות לא ניהלו כלל תיק ביטחון.
עוד נמצא כי  23גנים מתוך  31במועצה האזורית בני שמעון לא שלחו דיווח
פעילות תקופתי על שנת התשע"ח לקבט"ית מוסדות חינוך של המועצה ,ואילו
יתר הגנים שלחו דיווחים חלקיים בלבד  .עוד עלה בביקורת כי הגננות בעיריית
אשקלון לא שלחו למחלקת הביטחון של העירייה את דוח הפעילות התקופתי
שהיו אמורות לשלוח מדי רבעון.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון ,למועצה האזורית בני שמעון
ולמועצה המקומית רכסים על כך שחלק מגני הילדים בתחומן פעלו ללא
תיקי ביטחון כנדרש בהוראות משרד החינוך .היעדרם של תיקי ביטחון
פוגע בניהול הביטחון השוטף ,בבטיחות בגני הילדים ,בסדרי הכנתם
לשעת חירום ובהפעלתם במצבי חירום.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון ולמועצה האזורית בני שמעון
על כך שלא ביצעו בקרה על קבלתם של דוחות הפעילות התקופתיים
בשנת הלימודים התשע"ח מגני הילדים בהתאם להנחיות מחוז דרום
במשרד החינוך.
על המועצה המקומית רכסים ועל המועצה האזורית בני שמעון להטמיע
בקרב מנהלות הגן את חשיבות מילוי תיקי הביטחון ,ולוודא כי הן ממלאות
את הדרישות בעניין זה .על עיריית אשקלון להקפיד כי תיקי הביטחון
יימצאו ברשות כל גני הילדים .על משרד החינוך להטמיע את קיום
הנחיותיו הנוגעות לתיק הביטחון.

42

מתוך תוכנית העבודה לשנת הלימודים לגננת ,התשע"ח (תוכנית כזו מתפרסמת מדי שנה).

חלק מגני הילדים
בעיריית אשקלון,
במועצה האזורית בני
שמעון ובמועצה
המקומית רכסים
פעלו ללא תיקי
ביטחון כנדרש
בהוראות משרד
החינוך
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על משרד החינוך לפעול לכך שכלל הרשויות המקומיות במדינה יקיימו
את הוראותיו והנחיותיו בעניין ניהולו של תיק ביטחון; עליו לוודא
שהרשויות המקומיות יגישו לו דיווח תקופתי ולבצע פיקוח ובקרה על מילוי
הוראותיו והנחיותיו בעניין זה .הדבר יצמצם ככל האפשר פגיעה בילדים
עקב מפגעי בטיחות ,יאפשר לרשויות המקומיות לקבל תמונת מצב על
הבטיחות בגני הילדים ויאפשר להכין תוכנית עבודה לתיקון כל ליקוי
בטיחות שיתגלה.
המועצה האזורית בני שמעון מסרה בתשובתה בפברואר  2019למשרד מבקר
המדינה כי כבר במהלך הביקורת היא תיקנה את הליקוי וצירפה לתיקי הביטחון
את הביקורות הנדרשות לאיתור ליקויי בטיחות בגנים .מחלקת החינוך ,מחלקת
הביטחון ומחלקת הבטיחות במועצה ימשיכו להטמיע בקרב מנהלות הגן את
חשיבות מילוי תיקי הביטחון בגנים ויוודאו באמצעות ביקורות והסברה כי הגננות
ממלאות את הדרישות בעניין זה.
עיריית אשקלון מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בפברואר  2019כי
נושא תיקי הביטחון טופל ונבדק.
משרד החינוך מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בפברואר  2019כי הוא
יבחן את יישום הנחיות המשרד בשטח ויעדכן את חוזר מנכ"ל משרד החינוך
בסעיף זה.

אישורי בטיחות שנתיים ועמידה בתנאים
הכרחיים לפעילותם של גני ילדים
סקרים ואישורי בטיחות שנתיים
בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך" ,נוהלי הבטיחות בגן הילדים" (להלן  -נוהלי
הבטיחות בגני ילדים)" ;43סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך" (להלן  -סידורי
הבטיחות במבני מוסדות החינוך ) ; 44נקבע בין היתר כי האחריות הישירה
לתקינות המתקנים והתשתיות במוסדות החינוך ולעמידתם בדרישות החוק
והתקנים מוטלת על הרשות המקומית או על הבעלות; הרשות המקומית (או
הבעלות) תקיים מדי שנה ,החל בחודש אפריל ,סקרי בטיחות בכל גני הילדים
להערכת הסכנות באותם גני ילדים הפועלים בתחומה או באלו הנמצאים
בבעלותה; ממצאי הסקרים ישמשו בסיס לתוכנית עבודה לצורך תיקון הליקויים
והכנת גני הילדים לקראת פתיחת שנת הלימודים וכן לצורכי פיקוח ובקרה;
בתום תיקון הליקויים יחתום הגורם המוסמך ברשות המקומית (למשל ,קב"ט
מוס"ח) ,עד ל 15-באוגוסט מדי שנה ,על אישור היערכות והכנה בטיחותית לכל
43

חוזר מנכ"ל מספר  0086נכנס לתוקפו ב 4.3.18-והחליף את חוזר המנכ"ל הקודם .5.1-58
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גן ילדים (אישורי הבטיחות השנתיים) לקראת פתיחת שנת הלימודים; הרשויות
המקומיות או הבעלויות יעבירו אישור זה ,המעיד על מוכנותו הבטיחותית של
המבנה ,לידי הממונה על הבטיחות במחוז של משרד החינוך .הסקרים יבוצעו
בהתאם לרשימה המנחה לעריכת מבדקים חמש-שנתיים.

רשימה מנחה לעריכת מבדק בטיחות לעורכי מבדקי
הבטיחות החמש-שנתיים במוסדות החינוך
אגף בכיר לביטחון ובטיחות פרסם "רשימה מנחה לעריכת מבדק מוסדות חינוך
 כוללת" (להלן-רשימה מנחה) שהיא בבחינת כלי מקצועי לעורכי מבדקיהבטיחות החמש-שנתיים במוסדות החינוך ,שמטרתו לפרט את רשימות הבקרה
ולהצביע על הקווים המנחים בשימוש ברשימה .45יצוין כי רשימה זו משמשת גם
את הרשויות המקומיות ואת הבעלויות לצורך הגשת אישורי הבטיחות השנתיים
עבור גני הילדים שבאחריותן.
ברשימה המנחה פורטו רשימות בקרה מקצועיות הנדרשות לשם עריכת מבדקי
בטיחות במוסדות חינוך ,בהתאם להנחיות הבטיחות בחוזרי המנכ״ל של משרד
החינוך לבטיחות ולפי דרישות חוקים ,תקנות ותקנים למיניהם (ראו בהמשך).
הבדיקות כוללות למשל :אישור לתחזוקת מתקני המשחקים בתו תקן ממכון
התקנים בהתאם לתקן ישראלי " 1498מתקני משחקים דרישות בטיחות כלליות
ושיטות בדיקה" (להלן  -תקן  1498או תקן מתקני משחקים); אישור חשמלאי
מוסמך לבדיקה שנתית של ציוד ומכשירי החשמל באופן חזותי (ויזואלי); אישור
לבדיקת מערכת החשמל 46על ידי חשמלאי בודק אחת לחמש שנים; אישור בדיקה
שנתית של חברה מאושרת לצורך ביקורת ותחזוקה של ציוד לגילוי אש ולכיבוי
אש  ,לבדיקת מוכנותו ותקינותו של ציוד לכיבוי אש .עוד נדרש ברשימה המנחה
כי יועצי הבטיחות מטעם מחוזות משרד החינוך יערכו את מבדקי הבטיחות בגני
הילדים בהתאם לרשימה המנחה לעריכת מבדק בטיחות.
לפי הנחיות משרד החינוך עורך המבדק אומנם צריך לפעול בהתאם לרשימה
המנחה ,אולם עם זאת הן קובעות כי בעת המבדק עליו לעסוק גם בפערי
הבטיחות שאותם הוא מזהה בעצמו בזמן אמת ואינם מצוינים במפורש בחוזר
מנכ"ל.

ריכוז נתונים על אישורי בטיחות שנתיים
בביקורת נמצא כי משרד החינוך מרכז נתונים של כלל מוסדות החינוך (בתי
ספר וגנים יחדיו) שהגישו לו אישורי בטיחות ,אולם לא היה בידיו ריכוז נתונים
נפרד של מספר גני הילדים שלא הוגשו לגביהם אישורי בטיחות לקראת פתיחת
כל שנת לימודים ,כדלהלן :החינוך הרשמי  -לא היו בידי משרד החינוך נתונים
45

משרד החינוך ,אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית" ,רשימה מנחה לעריכת
מבדק מוסדות חינוך  -כוללת" ,אוקטובר .2016
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למשל הארקה ,הבדדה ,שקעי חשמל ,לוחות חשמל ועוד.
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לשנים התשע"ז-התשע"ח (ספטמבר  - 2016יוני  ;)2018החינוך המוכש"ר  -לא
היו בידיו נתונים שנתיים לשנות הלימודים התשע"ו  -התשע"ח (ספטמבר - 2015
יוני  .) 2018משרד החינוך החל לרכז נתונים אלה רק לקראת שנת הלימודים
התשע"ט (לאחר הביקורת) ולפיהם  99%מגני הילדים בחינוך הרשמי ו95%-
מגני הילדים בחינוך המוכש"ר הגישו אישורי בטיחות.
משרד החינוך מסר בתשובתו כי המודעות להליך סדור של אישורי בטיחות
התפתחה לאורך השנים .לפני עשר שנים עמד שיעור הדיווח על אישורי
הבטיחות על  ,50%ואילו בשנים  2017עד  2018עלה שיעורו ל.98%-

הפעלת גני ילדים ללא אישורי בטיחות במועצות
המקומיות לקייה ותל שבע
מחוז דרום במשרד החינוך (להלן  -מחוז דרום) כולל  40רשויות מקומיות,
מאשדוד ועד אילת .במחוז פועל "תחום ביטחון ובטיחות ושעת חירום" (להלן -
יחידת הבטיחות והביטחון).
בביקורת נמצא כי על פי נתוני מחוז דרום ,בשנות הלימודים התשע"ו והתשע"ז
פעלו כל גני הילדים במועצה המקומית תל שבע מבלי שהיא הכינה את
אישורי הבטיחות השנתיים למשרד החינוך וממילא לא הגישה לו אותם; המועצה
אף לא יידעה אותו על מספר הגנים שפעלו בתחומה.
עוד נמצא בביקורת כי בשנת הלימודים התשע"ז ,במועצה המקומית לקייה 20
גנים מתוך  41לא עמדו בדרישות הבטיחות ,ולמרות זאת הפעילה אותם המועצה
מבלי שהגישה בגינם אישורי בטיחות למשרד החינוך .יתרה מזו ,גני הילדים
פעלו ללא אישור הבטיחות עד סוף שנת הלימודים ביוני .2017
בשנת הלימודים התשע"ח הפעילו המועצות המקומיות לקייה ותל שבע 11
גנים ו 66-גנים בהתאמה ,מבלי שהכינו וממילא לא הגישו למשרד החינוך אישורי
בטיחות עד סוף שנת הלימודים .מחוז דרום מסר למשרד מבקר המדינה
בספטמבר  2018כי לכל הגנים במגזר הבדואי היו אישורי בטיחות לצורך
פתיחתם לשנת הלימודים התשע"ט.
להלן פרטים על פעולות משרד החינוך בשנות הלימודים התשע"ו ,התשע"ז
והתשע"ח:
פעולות משרד החינוך בשנת הלימודים התשע"ו :הביקורת העלתה כי
למרות אי-הגשת אישורי בטיחות למשרד החינוך על ידי המועצה המקומית
תל שבע עד למועד הקבוע במחצית אוגוסט  ,2015הממונה על הבטיחות במחוז
הודיע למועצה ביום ( 20.12.15כמעט ארבעה חודשים לאחר פתיחת שנת
הלימודים) כי "הגנים אושרו [על ידי משרד החינוך] לצורך אי עיכוב פתיחת שנת
הלימודים מתוך הנחה שבתאריך  15.11.15תישלחו [למשרד החינוך] את
האישור" .הממונה על הבטיחות הדגיש בהודעתו כי "הגנים פועלים נכון
לעכשיו ללא אישור בטיחות ...מסוכן מאד" ,וביקש בדחיפות את אישורי
הבטיחות לגנים .זאת ועוד ,הממונה על הבטיחות מסר לצוות הביקורת
בספטמבר  2018כי "הגנים אוישו [בשנת הלימודים התשע"ו] ללא אישור משרד
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החינוך ,אלא פעלו תחת המטריה של הרשות [המקומית] ,בהחלטתה
ובאחריותה" (ההדגשות לא במקור).
לאחר שהמועצה המקומית תל שבע התעלמה מדרישות משרד החינוך ולא
שלחה באופן מיידי את אישורי הבטיחות ,הודיע הממונה על הבטיחות למועצה
בהודעת דואר אלקטרוני נוספת בדצמבר  2015כי "טרם התקבל אישור
הבטיחות[ ...לגנים] ...להזכיר ,כי הגנים פועלים ללא אישור בטיחות בתוקף...
במידה ולא יישלחו אישורי הבטיחות איאלץ להמליץ בפני מנהלת המחוז
על סגירתם " .בביקורת נמצא ,כאמור ,כי הגנים פעלו עד סוף שנת הלימודים
מבלי שהמועצה הגישה את אישורי הבטיחות ומבלי שמשרד החינוך נקט כנגדה
צעדי אכיפה ,למעט משלוח ההודעות שצוטטו לעיל.
פעולות משרד החינוך בשנת הלימודים התשע"ז :עקב אי-הגשת אישורי
בטיחות למשרד החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"ז התריע מנהל
בטיחות מוסדות חינוך במחוז דאז לפני המועצה ,במכתב בנובמבר  ,2016דהיינו
לאחר פתיחת שנת הלימודים התשע"ז ,בעקבות ביקור שערך במועצה
המקומית לקייה ,על מצבם הבטיחותי של שני מתחמי גנים :ליקויי בטיחות
שנמצאו במתחם של שלושה גנים ,כגון ערמות חול ופסולת בניין בתוך חצר
הגן ,נדנדה חצויה לשניים ,היעדר מעקה בטיחות בכניסה ,כבל חשמל מעל
לגדר ועוד; מתחם של ארבעה גנים שצוין לגביו כי הוא מוזנח וזקוק לניקיון
בדחיפות ,חצר משחקים מסוכנת לילדים ,והאזור האחורי של כיתות הלימוד
מלא בזוהמה .מנהל מחלקת בטיחות ושעת חירום במחוז ביקש את התערבותה
הדחופה של המועצה לטיפול בגנים בהתחשב בעובדה ש"הגנים מהווים בחלקם
סכנה בטיחותית לילדים ולצוות".
בביקורת נמצא כי למעט הוצאת המכתב לעיל לא פעל משרד החינוך
בשנת הלימודים התשע"ז מול המועצה המקומית לקייה להסדרת פעילות
הגנים מן הבחינה הבטיחותית בהתאם לחוק ולנהלים .וכך 20 ,גנים מתוך
 41הגנים שבאחריות המועצה פעלו ללא אישורי בטיחות במהלך כל שנת
הלימודים.
עוד נמצא בביקורת כי כל גני הילדים שבאחריות המועצה המקומית תל שבע
פעלו ללא אישורי בטיחות במהלך כל שנת הלימודים תשע"ז ,ולמשרד החינוך
אף לא היה ידוע על מספרם של הגנים שפעלו במועצה בשנה זו.
פעולות משרד החינוך בשנת הלימודים התשע"ח :בהודעת דואר אלקטרוני
שהעביר הממונה על יחידת הבטיחות והביטחון ושעת חירום במחוז דאז לקראת
פתיחת שנת הלימודים התשע"ח בסוף אוגוסט  2017אל מנהלת מחוז דרום
במשרד החינוך ,אל מנהל אגף הבטיחות הארצי ואל גורמים נוספים במשרד
החינוך ,הוא ציין כי קיים פגישות עבודה עם נציגי המועצות המקומיות לקייה
ותל שבע בנושא הגשת אישורי בטיחות שנתיים טרם פתיחת שנת הלימודים,
ודיווח כי שתי המועצות המקומיות אינן שולחות באופן שיטתי אישורי בטיחות
מדי שנה .עוד ציין בהודעת הדואר האלקטרוני כי הוא הדגיש לפני שתי
המועצות המקומיות כי הן פועלות בניגוד להוראות משרד החינוך המפורטות
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בחוזרי מנכ"ל ,והוסיף כי המחוז אינו מתכוון לוותר בעניין זה ,ובמקביל הציע להן
את עזרתו המקצועית .בהודעת דואר אלקטרוני שהעביר בספטמבר 2017
הממונה על בטיחות ושעת חירום במחוז דאז אל מנהלת מחוז דרום הוא ציין כי
המצב במועצות המקומיות תל שבע ולקייה אינו טוב מבחינה בטיחותית ,וכי
הן פועלות בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד החינוך .עוד מסר כי "ברשויות
[המקומיות לקייה ותל שבע] אדישים ,השנה כבר נפתחה וזה כבר לא מעניין
אותם כמו בכל שנה ('הכלבים נובחים והשיירה מבחינתם עוברת')" .בהודעת
דואר אלקטרוני נוספת ששלח באותו חודש למנהלת המחוז הוא דיווח על אי-
קבלת אישורי הבטיחות השנתיים של המועצות המקומיות לקייה ותל שבע
עד לאותו מועד.
בביקורת עלה כי למעט המצוין בתכתובת הדואר האלקטרוני הנזכרת
לעיל לא פעל משרד החינוך מול המועצות המקומיות לקייה ותל שבע
לצורך הסדרת פעילות הגנים בהתאם לנוהלי הבטיחות בשנת הלימודים
התשע"ח .למעט התכתובות שתוארו לעיל ,מחוז דרום לא דיווח למשרד
החינוך על הבעיות הנוגעות למועצות המקומיות לקייה ותל שבע.
מנהל תחום (בטחון ,בטיחות ושע"ח) במחוז דרום מסר לצוות הביקורת במהלך
הביקורת כי "משרד החינוך עושה מהלכים מול הרשות המקומית בכדי לקבל
אישור מוכנות [אישור בטיחות] של מוסד חינוך מבחינה בטיחותית .קיימת
דילמה לא פשוטה בין הרצון לסגור את אותם מוסדות החינוך [הפועלים ללא
אישורי בטיחות] ובכך להשאיר את הילדים במסגרת הבית והרחוב לבין הרצון
לקדם את מתן האישור במתכונת הנוכחית מתוך הנחת מוצא כי קיימת השגחה
ולימוד" .מנהל בטיחות מחוזי במחוז דרום מסר לצוות הביקורת כי כלל לא ידוע
לו אם המועצות המקומיות לקייה ותל שבע ערכו מבדקי בטיחות לשנים
התשע"ו ,התשע"ז והתשע"ח ,וממילא הן לא דיווחו למשרד החינוך על ביצוע
סקרי בטיחות ולא העבירו אליו את אישורי הבטיחות כנדרש.
סקרי בטיחות שמשרד החינוך ערך בלקייה ותל שבע :לנוכח אי-מילוי
הוראותיו של משרד החינוך בדבר הגשת אישורי בטיחות מצד המועצות
המקומיות לקייה ותל שבע  ,מחוז דרום ערך בהן ביוזמתו סקרים מדגמיים
בשנות הלימוד התשע"ז והתשע"ח כדי לקבל תמונה עדכנית על מצב הבטיחות
בגני הילדים שבאחריותן.
בביקורת נמצא כי אף שמשרד החינו ך ערך סקרים ביוזמתו הוא לא סיווג את
הליקויים שמצא בסקרים לפי דרגות קדימות ,וממילא לא צוינו בסקרים ליקויים
בדרגת קדימות המצריכה טיפול מיידי ,כנדרש.
עוד נמצא בביקורת כי בשנת הלימודים התשע"ו לא ערך משרד החינוך ביוזמתו
סקרים לצורך הערכת מצב הבטיחות בגנים שבאחריות המועצה המקומית תל
שבע  ,כך שהם פעלו מבלי שלמשרד החינוך היה כל מידע על מצב הבטיחות
בהם ,וממילא לא היה בידו מידע על ליקויים המצריכים טיפול ברמת קדימות
גבוהה שיש בה כדי לסכן את התלמידים.
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משרד החינוך מסר בתשובתו כי האחריות המוחלטת להכנת בתי הספר וגני
הילדים חלה על הרשות המקומית .השיקול אם לסגור מוסד לנוכח אי-בדיקתו
או להשאירו פתוח ללימודים היא החלטה כבדה מאוד ובעלת משמעות עצומה.
במגזר הבדואי ההחלטה מורכבת אף יותר בשל מצב התשתיות המסוכן של
חוסר בדרכים מסודרות ,היעדר מתקני משחק בסביבה הציבורית וכדומה .עוד
מסר משרד החינוך בתשובתו כי לפי הגדרתו ,ברשויות שאינן מגישות לו אישורי
בטיחות יבוצע לקראת פתיחת שנת הלימודים מבדק מדגמי במוסדותיהן כדי
לעמוד על מצבם הבטיחותי.


משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה המקומית תל שבע ולמועצה
המקומית לקייה כי באי-עריכת סקרי בטיחות שנתיים ובאי-הגשת אישורי
בטיחות במהלך שנות הלימודים התשע"ו עד התשע"ח (מספטמבר 2015
עד יוני  ,2018למעט שנת התשע"ו ,שבה המועצה המקומית לקייה הגישה
אישורי בטיחות) הן פעלו בניגוד להנחיות משרד החינוך ובכך העמידו את
שלום הילדים ובטיחותם בסכנה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך על שהניח למועצות המקומיות
לקייה ותל שבע שלא לדווח לו על ביצוע סקרי הבטיחות ולא להעביר
אליו אישורי בטיחות כנדרש .פעילותם של גני הילדים בתחום שתי
המועצות דלעיל במשך שנים רצופות ,בלי שמשרד החינוך הכיר את
מצבם הבטיחותי לעומקו ,סיכנה את הילדים בשל עצם קיומם של ליקויים
לא מטופלים .אוזלת ידו וחוסר פעילותו הנחרצת של המשרד למיגור
תופעת חוסר שיתוף הפעולה המתמשך מצד המועצות המקומיות ואי-קיום
הנהלים ,יש בהן משום התעלמות ממצב הבטיחות בגני הילדים בתחום
המועצות והן אינן עולות בקנה אחד עם חובתו של משרד החינוך להבטיח
את שלום התלמידים במערכת החינוך.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי לנוכח אי-שיתוף הפעולה מצד
המועצות המקומיות לקייה ותל שבע היה ראוי שמשרד החינוך יערוך
בדיקה מלאה וכוללת של כל הגנים כנדרש מהרשויות המקומיות בנהליו
שלו  -טרם פתיחתן של שנות הלימודים התשע"ז והתשע"ח .בדיקה
מדגמית לא איפשרה לו לקבל מידע מלא וכולל על מצב הבטיחות בגנים.
יתרה מזו ,בדיקה מדגמית גם לא איפשרה לו לאתר ליקויי בטיחות
העלולים ליצור סיכון מיידי בגנים שלא נבדקו.
על משרד החינוך לפעול בנחישות ולשקול נקיטת אמצעי אכיפה
שבסמכותו לשם קיום דרישותיו והנחיותיו ,כדי לוודא כי הילדים ילמדו
במסגרת חינוכית שבה יובטחו שלומם ובטיחותם.

פעילותם של גני
הילדים במועצות
המקומיות לקייה ותל
שבע במשך שנים
רצופות ,בלי שמשרד
החינוך הכיר את
מצבם הבטיחותי
לעומקו ,סיכנה את
הילדים
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בדיקות התאמתם של מתקני משחקים
להוראות התקן
חוק התקנים ,התשי"ג( 1953-להלן  -חוק התקנים) מסדיר את התקינה בישראל
ומ עניק למכון התקנים הישראלי מעמד של תאגיד סטטוטורי .47אכיפת תקנים
רשמיים נעשית על פי סמכויות הניתנות לממונה על התקינה במשרד הכלכלה
ולמפקחים שמינה ,והכול  -בהתאם לחוק התקנים .48מטרת האכיפה היא לוודא
את התאמתם של מצרכים לדרישות תקנים ישראליים רשמיים ,וכפועל יוצא
מכך  -להגן על בטיחות הציבור ובריאותו ועל איכות הסביבה .49חוק התקנים
אוסר ,בין היתר ,להשתמש במצרך שמפרט שלו נקבע כתקן רשמי ,ואף אוסר
לבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי ,אלא אם כן
התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי .בפרק ה' לחוק
התקנים נקבעו הוראות בדבר ביקורת והבטחת השמירה על התקן הרשמי .על
פי חוק התקנים  ,הממונה רשאי לערוך ביקורת ולקיים פיקוח כדי לבדוק אם
מקיימים את הוראות החוק.
האחריות להתקנתם ולתחזוקתם של מתקני המשחקים ולטיפול השוטף בהם
מוטלת על הרשות המקומית או על הבעלות (לפי העניין) .הרשויות המקומיות
(והחברות המפעילות ו/או מתחזקות עבורן) חייבות לתחזק את מתקני המשחקים
בהתאם להוראות תקן מתקני משחקים.
הפעילות בחצר היא חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים בגן הילדים ,והיא
מזמנת לילדים פעילות מגוונת .בחצר הגן ישנם מתקנים ואבזרים שונים .50בחוזר
מנכ"ל משרד החינוך נקבע כי מתקני החצר מייצור תעשייתי המותקנים בגני
הילדים יהיו בהתאם לדרישות תקן מתקני משחקים ,שנכנס לתוקף בשנת ,2006
והוא מפרט דרישות בטיחות כלליות למתקני משחקים.
חלק  7לתקן " 1498דרישות מחברות המתחזקות ו/או מפעילות מתקני משחקים"
(להלן  -חלק  7לתקן) פורסם במרץ  ,2011והוא מציג את הדרישות מהחברות
המפעילות ו/או המתחזקות (להלן  -החברות המתחזקות) את מתקני המשחקים
בעבור רשויות מקומיות ,או מרשויות מקומיות המתחזקות ו/או מפעילות את אתרי
המשחקים בעצמם ,וכולל הנחיות לגבי תדירות הבדיקות ומהותן .בתקן נקבע כי
למתקני המשחקים ייערכו הבדיקות האלה :בחינת תפקודו ,פעולתו ויציבותו של
המתקן  ,לכל הפחות אחת לחודש והיא תבוצע על ידי הבעלים 51או החברות
המתחזקות; בחינת תפקוד שנתית שעניינה רמת בטיחותם הכוללת של

47

מבקר המדינה ,דוח שנתי  67א (" ,)2016מכון התקנים סדרי מינהל וליקויים בפעילותו" ,עמ'
.825

48

על פי סעיף (8א) לחוק התקנים ,התשי"ג ,1953-שר הכלכלה רשאי ,לאחר התייעצות עם נציגי
היצרנים ,היבואנים והצרכנים ,להכריז על תקן כתקן רשמי משיקולים ציבוריים וכלליים
המפורטים בחוק.

49

משרד הכלכלה ,אכיפת תקנים רשמיים ,אתר האינטרנט של המשרד www.economy.gov.il

50

חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,הוראת קבע " 0086נוהלי הבטיחות בגן הילדים" ,סעיף .10

51

חלק  7בתקן מגדיר את הבעלים" :מי שהאתר נמצא בחזקתו או שהוא אחראי לתפעולו ,לרבות
רשות מקומית".
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המתקנים ,יסודותיהם והמשטחים שעליהם הם מותקנים .את הבדיקה הזאת
יערוך מהנדס מכונות רישוי או מהנדס אזרחי רישוי ,שהוכשר במכון התקנים
הישראלי לערוך את הבדיקות השנתיות; אחת לשלוש שנים תיערך בדיקה
באמצעות מעבדה מאושרת.52
נספח ב' לחלק  7לתקן "דרישות מבעלים של אתרי מתקני משחקים" קובע כי
רשות מקומית האחראית למתקני המשחקים נדרשת לוודא שאתרי המשחקים
שבבעלותה עומדים בדריש ות התקן ,ועליה לקבל היתר תו תקן בהתאם .עוד
נקבע כי הסכמי הרשות המקומית עם החברה המתחזקת יבטיחו שהחברה
המתחזקת תעמוד בדרישות התקן ,וכי יינקטו אמצעי בקרה כדי לוודא שתקוים
מחויבות זו ; הרשות המקומית תקבע בנוהל את דרכי ההתקשרות בין החברה
המתחזקת ובין המוקד העירוני; עוד תגדיר הרשות המקומית בנוהליה דרכי
פעולה במקרי חירום שיש בהם כדי לפגוע בבטיחותם של המשתמשים במתקני
המשחקים.
הגם שבחוזר מנכ"ל משרד החינוך "נוהלי הבטיחות בגן הילדים"( 53להלן  -נוהלי
הבטיחות בגני הילדים) חייב משרד החינוך את הרשויות המקומיות או את
הבעלויות (לפי העניין) לפעול בהתאם להוראות תקן מתקני משחקים (שלפיו
נדרשת גם בדיקה תלת-שנתית) ,בביקורת נמצא כי בחוזר זה פורטו רק שתי
בדיקות תקופתיות שעל הרשות המקומית לקיים באמצעות מהנדס או הנדסאי
שהוכשרו ואושרו על ידי מכון התקנים הישראלי :בדיקה חודשית ובדיקה
שנתית .בחוזר האמור לא צוינה החובה לעריכת בדיקה תלת-שנתית על ידי
מעבדה מאושרת.
על משרד החינוך להתאים לדרישות התקן את דרישות הבטיחות של
מתקני המשחקים בגני הילדים  -דרישות שאותן הוא מפרסם בנוהלי
הבטיחות במסגרת חוזרי המנכ"ל לרשויות המקומיות ולבעלויות  -ולעגן
בנהליו את חובת עריכת הבדיקה התלת-שנתית במעבדה מאושרת.
משרד החינוך מסר בתשובתו כי יבחן את הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך מול
תקן מתקני המשחקים ,ובמידת הצורך יעדכן אותו בהתאם.
עיריית אשקלון :בסיור שערך צוות הביקורת באוגוסט  2018במתקני משחקים
ב 12-גני ילדים נמצא כי לכל מתקני המשחקים בגני הילדים היה תו תקן ,אולם
עיריית אשקלון לא ביצעה בדיקות חודשיות החל משנת  2017ועד מועד סיום
הביקורת; בשנת  2016נמצאו אסמכתאות לבדיקות חודשיות שביצעה העירייה
בחוד שים ינואר ,אפריל ,יוני ,אוגוסט ,נובמבר ,דצמבר ,ובשאר החודשים לא
נערכו בדיקות; משנת  2015ועד מועד סיום הביקורת לא ערכה עיריית אשקלון
בדיקות שנתיות בהתאם לדרישות התקן במתקני המשחקים בגני הילדים; משנת
52

סעיף (12א) לחוק התקנים ,התשי"ג  1953-קובע כי מעבדה מאושרת היא מכון התקנים הישראלי
או מי שהממונה על התקינה אישר כי הוא רשאי לבדוק את התאמת המתקנים לתקן ולתת
תעודת בדיקה על כך.

53

הוראת קבע  0086שנכנסה לתוקפה ב  4.3.18-והחליפה את סעיף  5.1 - 58בחוזר הוראות הקבע
עז(3/א) "נוהלי הבטיחות בגן הילדים".
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 2015ועד מועד סיום הביקורת לא ערכה העירייה בגני הילדים בדיקות תלת-
שנתיות מטעם מכון התקנים או באמצעות מעבדה מאושרת אחרת כנדרש
בתקן.
כאמור ,הגשת אישורי בטיחות מטעם רשויות מקומיות אמורה לכלול בין השאר
אישורים על קיום בדיקות ועמידה בהוראות תקן מתקני משחקים .1498
הביקורת העלתה כי עיריית אשקלון הגישה למשרד החינוך אישורי בטיחות
לשנות הלימודים התשע"ו ,התשע"ז ,והתשע"ח ,ובהם הוצהר כי אין בגנים
ליקויים מסכני חיים; ההצהרה האמורה נמסרה אף על פי שהעירייה לא ביצעה
בדיקות בטיחות חשובות ביותר לבטיחות הילדים ,בהתאם לתקן מתקני
משחקים.
עיריית טירה  :בעיריית טירה לא נמצאו הסכמי התקשרות עם חברה
לתחזוקת מתקני המשחקים בגני הילדים או אישורים להיותה רשות מתחזקת
בהתאם לתקן ,וממילא גם לא נמצאו כל תוצאות בדבר הבדיקות התקופתיות
(חודשיות ,שנתיות ותלת-שנתיות) הנדרשות בהוראות התקן לשנים התשע"ח
והתשע"ט .מכאן עולה כי העירייה לא קיימה את הוראות התקן לשם שמירה על
תקינותם של מתקני המשחקים ועל בטיחות הילדים המשתמשים בהם .למרות
זאת הגישה עיריית טירה למשרד החינוך אישורי בטיחות שנתיים ,שלפיהם גני
הילדים נמצאו כשירים כביכול מבחינה בטיחותית.
בבדיקה אקראית שערך צוות הביקורת בנובמבר  2018בשישה גני ילדים בטירה
נמ צאו בשני גנים מתקני משחקים ללא תו תקן .לצוות הביקורת נמסר כי הורי
הילדים הם שרכשו אותם כתרומה לגן ,ללא מעורבות העירייה .בבדיקה בגן
נוסף נמצאה בחצר נדנדה ללא תו תקן .לצוות הביקורת נמסר כי הגננת היא
שרכשה את הנדנדה והתקינה אותה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון ולעיריית טירה על החומרה
שבהצהרתן לפני משרד החינוך (במסגרת הגשת אישורי הבטיחות
השנתיים) כי גני הילדים כשירים מבחינה בטיחותית ועומדים בדרישות
התקן כביכול ,מבלי שביצעו את כל הבדיקות הנדרשות .היה בהתנהלות
העיריות כדי להטעות את משרד החינוך ולמנוע ממנו קבלת מידע אמין
בדבר מצבם הבטיחותי של גני הילדים.
נוכח הממצאים שהועלו בדוח בדבר מסירת דיווחים לא מהימנים למשרד
החינוך על מצב הבטיחות של מתקני המשחקים בגני ילדים על ידי
הרשויות המקומיות שנבדקו ,על ראשי הרשויות הנוגעות בדבר לבחון את
המקרים שבהם התאפשר לבעלי תפקידים בהן למסור למשרד החינוך
דיווחים לא מהימנים וכן את הנסיבות שהביאו לדיווח המטעה ,ובמידת
הצורך לנקוט את הצעדים המתאימים .כמו כן עליהם לפעול לאלתר כדי
שתופעה פסולה זו לא תישנה.
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עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעיריות אשקלון וטירה על שלא ביצעו
את הבדיקות במתקני המשחקים שבגני הילדים בהתאם לדרישות התקן.
בכך הן לא מילאו את חובתן לשמור על בטיחותם של ילדי הגנים
וצוותיהם .התקנה לקויה של המתקנים ,הפעלה לא נכונה שלהם
ותחזוקתם שלא בהתאם להוראות התקן עלולות לסכן את בריאותם של
הילדים המשתמשים במתקנים ואף לגרום לאסון ,וניתן לאתר תקלות
באמצעות הבדיקות העתיות שמחייב התקן.
על העיריות האמורות להיערך לאלתר לביצוע הבדיקות החודשיות,
השנתיות והתלת-שנתיות ,כנדרש בתקן ובהנחיות משרד החינוך , 54וכן
לוודא כי תחזוקת המתקנים מתבצעת בהתאם לדרישות התקן .על עיריית
טירה להפעיל בגני הילדים מתקני משחקים העומדים בהוראות התקן
ולוודא כי לא יותקנו בהם מתקני משחק לא-תקניים .השימוש במתקני
משחקים שאינם עומדים בדרישות התקן מסכן את שלום הילדים
ובטיחותם ומנוגד להוראותיו של חוק התקנים ולהנחיות בעניין זה.
עיריית טירה מסרה בתשובתה בפברואר  2019כי לא הייתה מודעת לרכישת
מתקני משחקים לגני הילדים על ידי ההורים וכי היא תפעל להכשרתם
ולהתאמתם של המתקנים לדרישות התקן  .1498עיריית אשקלון מסרה
בתשובתה בפברואר  2019כי הוציאה נוהל לבדיקה שנתית של מתקני משחקים
בגני ילדים בהתאם לדרישות התקן.
עיריית אור יהודה :עיריית אור יהודה התקשרה בשנת  2015עם חברה
לתחזוקת מתקני משחק ,מתקני ספורט ,ריהוט רחוב וסככות .על פי הסכם
ההתקשרות ,החברה המתחזקת אחראית ,בין היתר ,לשיפוץ מתקני המשחקים
ולהתאמתם לדרישות התקן ,לתחזוקתם החודשית של מתקני המשחקים בבתי
הספר ובגני הילדים ולביצוע בדיקות שנתיות בגני הילדים .הביקורת העלתה כי
העירייה לא הסדירה בהסכם ההתקשרות עם החברה המתחזקת אמצעי בקרה
לווידוא עמידתה בדרישות חלק  7לתקן ,לא הסדירה את דרכי ההתקשרות בין
החברה המתחזקת ובין המוקד העירוני ,ולא הגדירה דרכי פעולה במקרה חירום.
עיריית אור יהודה מסרה בתשובתה במרץ  2019כי היא מקבלת את הערת
הביקורת ביחס להיעדר ממשק ישיר בין החברה לבין המוקד העירוני ,והיא
תבדוק את האפשרות של חיבור ממשק בין ספק חיצוני לבין המוקד העירוני.
המועצה המקומית רכסים :המועצה המקומית רכסים מסרה לצוות
הביקורת כי עד שנת הלימודים התשע"ט ,הבעלויות הפרטיות המנהלות  38גני
ילדים של החינוך המוכש"ר לא ערכו בדיקות חודשיות ,שנתיות ותלת-שנתיות
(באמצעות מעבדה מאושרת) . 55רק באוגוסט  2018החלו הבעלויות לראשונה
(בעלות א' ובעלות ב') לערוך בדיקה שנתית באמצעות המועצה (ראו להלן
54

בדבר בדיקות חודשיות ושנתיות.

55

קיימים גם עשרה גנים של החינוך המיוחד ,השייכים לרשת חינוך בבעלות פרטית המבצעת
בעצמה את סקרי הבטיחות ואת תיקון ליקויי הבטיחות .המועצה אינה עורכת סקרים ואינה
מתחזקת את הגנים הללו .צוות הביקורת לא בדק את הגנים האלה.

עיריות אשקלון וטירה
לא ביצעו את
הבדיקות במתקני
המשחקים שבגני
הילדים בהתאם
לדרישות התקן ,וכך
לא מילאו את חובתן
לשמור על בטיחותם
של ילדי הגנים
וצוותיהם
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בעניין זה) של מתקני המשחקים בגני הילדים .56בבדיקת מתקני משחקים ב20-
גנים שערכה המועצה נמצא כי המתקנים "לא היו מתאימים לדרישות התקן
הישראלי  , 1498בחלק מהסעיפים המופיעים ב'מהות הבדיקה'" .נמצאו ליקויים
כגון :חול על משטחי גומי ,טבעת סל ממתכת שבורה ,סכנת הילכדות ראש
במתקן ,סכנת היחתכות משברים בחלק התחתון של המגלשה ,מנהרת זחילה
מפח מחורר ,עץ שבור ורקוב במתקן משחקים ,חלודה בשרשרת המחזיקה את
מושב הנדנדה ,ועוד.
משרד החינוך מסר בתשובתו כי האחריות המוחלטת לבדיקות שנתיות לבטיחות
חלה על הבעלות.
על הבעלות לדווח לאגף הרישוי על "אישור המוכנות" (אישור הבטיחות)
לקראת פתיחת שנת הלימודים עד סוף יולי באותה השנה .הדבר מחייב גם
כאשר קיים רישיון לכמה שנים .המשרד ידגיש בפני הבודקים החל בשנה
הקרובה את מחויבותם להתייחס באופן ספציפי למתקני משחקים.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך ,בהיותו הגורם המפקח וכמי
שאמון על הענקת ה רישיונות לגנים ,על כך שעד מועד סיום הביקורת
במועצה המקומית רכסים לא נעשו כלל בדיקות בטיחות הנדרשות
למתקני המשחקים ב 38-גני ילדים של החינוך המוכש"ר .מציאות זו עלולה
לסכן את בטיחות השוהים בגנים .על משרד החינוך לוודא כי פעילות
הגנים מתבצעת בהתאם להוראות המחייבות לעניין מתקני המשחקים בגני
הילדים ,ולוודא שיבוצעו הבדיקות הנדרשות במוסדות החינוך המוכש"ר
במועצה המקומית רכסים וברשויות מקומיות אחרות.
על פי הנחיות משרד החינוך "האחריות הישירה לתקינות המתקנים והתשתיות
במוסדות החינוך ולעמידתם בדרישות החוק והתקנים מוטלת על הרשות
המקומית או על הבעלות" . 57בביקורת נמצא כי המועצה המקומית רכסים
ביצעה בשנים  2018 - 2016בעצמה ועל חשבונה ,באמצעות עורך סקרי בטיחות
חיצוני ,את סקרי הבטיחות השנתיים ב 38-גנים של הבעלויות הפרטיות ברכסים
וחתמה עליהם.58
המועצה המקומית רכסים מסרה לצוות הביקורת באוגוסט  2018כי הבעלויות
מבצעות תיקוני ליקויים פשוטים בגנים ותחזוקה שוטפת שלהם ,וכי המועצה
מבצעת את תיקון הליקויים באמצעות מחלקת התחזוקה שלה במקרים שבהם
אין ביכולת הבעלויות ,כספית או מקצועית ,לתקן את ליקויי הבטיחות .עוד
הוסיפה המועצה כי אף שהיא עוזרת לבעלויות ברכסים בתיקון ליקויי הבטיחות,
56

בדצמבר  2017החלה ה מועצה בבדיקה חודשית של גן אחד בלבד ,שהוא הגן הממלכתי -דתי
היחיד במועצה המקומית רכסים.

57

כנקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ,פרק " 5בטיחות ,ביטחון ושעת חירום" ,סעיף .2.1

58

למעט עשרה גנים של החינוך המיוחד ,השייכים לרשת חינוך אחת בבעלות פרטית המבצעת את
סקרי הבטי חות ואת תיקון ליקויי הבטיחות בעצמה .המועצה אינה עורכת סקרים ואינה מתחזקת
את הגנים הללו .הגנים לא נבדקו על ידי צוות הביקורת .ולמעט גן אחד של החינוך הממלכתי
דתי שבאחריותה ושהיא ערכה בו סקר כמתחייב.

עד מועד סיום
הביקורת במועצה
המקומית רכסים לא
נעשו כלל בדיקות
בטיחות הנדרשות
למתקני המשחקים
ב 38-גני ילדים של
החינוך המוכש"ר
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להבנתה ,האחריות לבטיחות הגנים מוטלת על הבעלויות בלבד .בביקורת עלה
כי המועצה המקומית רכסים לא הבהירה בכתב לבעלויות בתחום שיפוטה שאין
בתיקון הליקויים על ידה משום נטילת אחריות לבטיחות הגנים.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית רכסים כי עליה להבהיר
בכתב לבעלויות של גני הילדים בחינוך המוכש"ר את חובתן לבצע
בדיקות בטיחות בגנים ,לתקן כל ליקוי שהתגלה בהם ולהגיש אישורי
בטיחות ,ולעגן את אחריותן זו בהסכם או בהתחייבות מצידן.
המועצה המקומית רכסים מסרה בתשובתה במרץ  2019כי היא תסדיר את נושא
האחריות של הבעלויות לב יצוע בדיקות ותיקון ליקויים במסגרת הסכם בין
הצדדים.

שילוט לצורך בקרה במתקני משחקים
החברות המתחזקות נדרשות להציב בכניסה לאתר שבו ניצבים מתקני
המשחקים שילוט המציין את מועד ביצועה של פעולת התחזוקה האחרונה ואת
התאריך שבו תבוצע פעולת התחזוקה הבאה.
בבדיקה אקראית בשבעה גני ילדים ביהוד-מונוסון ובשישה גני ילדים באור
יהודה נמצא כי בכל הגנים שנבדקו לא תלו החברות המתחזקות שלט המציין
את מועד ביצוע פעולת התחזוקה האחרונה במתקני המשחקים ואת תאריך
הביצוע של פעולת התחזוקה הבאה ,כנדרש.
שילוט מתאים בדבר קיום תחזוקה בהתאם לתקן נדרש לצורך בקרה
ומעקב .על הרשויות המקומיות להקפיד שהגורם המפעיל יקפיד על קיום
ההנחיות הנוגעות להצבת השלטים בגני הילדים.
עיריית יהוד-מונוסון מסרה בתשובתה בפברואר  2019כי תפעל לתיקון הליקוי.
עיריית אור יהודה מסרה בתשובתה כי היא פועלת להזמנת שילוט מתאים.

בדיקות בטיחות של מערכות כיבוי אש ומערכות חשמל
לפי הרשימה המנחה לעריכת מבדק בטיחות ,יש לקיים בדיקות בטיחות
מערכות חשמל ומערכות כיבוי אש לצורך הגשת אישורי בטיחות שנתיים
למשרד החינוך.
אישורי תקינות מערכות החשמל :בבדיקה עלה כי עיריית אשקלון הגישה
אישורי בטיחות למשרד החינוך בדבר כשירות גני הילדים שבאחריותה אף שהיא
לא ערכה בשנת  2016בדיקה שנתית של ציוד מכשירי החשמל באופן חזותי
(בשנים  2018 - 2017היא כן ערכה בדיקות כאלה); עיריית טירה לא ערכה

המועצה המקומית
רכסים לא הבהירה
בכתב לבעלויות
בתחום שיפוטה שאין
בתיקון הליקויים על
ידה משום נטילת
אחריות לבטיחות
הגנים
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לקראת פתיחת שנות הלימודים תשע"ח בספטמבר  2017ותשע"ט בספטמבר
 2018בדיקות שנתיות (חזותיות) ובדיקות חמש-שנתיות מטעם חשמלאי מוסמך.
בביקורת נמצא כי למרות זאת היא הגישה באותן שנים אישורי בטיחות שנתיים
למשרד החינוך.
אישורי תקינות מערכות כיבוי אש  :עיריית טירה לא ערכה בדיקות תקינות
של ציוד לכיבוי אש לשנים התשע"ח והתשע"ט (מספטמבר  .)2017למרות זאת
היא הגישה בשנים הללו למשרד החינוך את אישורי הבטיחות השנתיים.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית טירה 59כי אי-קיום בדיקות תקינות של
מערכת החשמל בגני הילדים הוא גורם סיכון לילדי הגן ולצוותו .עוד מעיר
משרד מבקר המדינה לעירייה על כך שלא ערכה את הבדיקות הנוגעות
לתקינות כיבוי אש.60
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית טירה על שדיווחה למשרד החינוך כי
גני הילדים בתחום שיפוטה כשירים מבחינה בטיחותית ,וכפועל יוצא מכך
 מוכנים הם לקראת פתיחתה של שנת הלימודים גם מבחינת מערכותכיבוי האש ומערכות החשמל .דיווחיה אלו אינם מהימנים ואינם משקפים
נכונה את מצבם הבטיחותי של גני הילדים ,והיה בהתנהלותה זו כדי
להטעות את משרד החינוך.
נוכח הממצאים שהובאו לעיל בדבר מסירת דיווחים לא מהימנים למשרד
החינוך על מצב הבטיחות של מערכות כיבוי אש ומערכות חשמל בגני
הילדים .על ראש העירייה לבחון את המקרים שבהם התאפשר לבעלי
תפקידים למסור דיווחים לא מהימנים וכן את הנסיבות שהביאו לדיווח
המטעה ,לנקוט את הצעדים המתאימים ולפעול לאלתר כדי שתופעה
פסולה זו לא תישנה.

מידע בדבר זהותם של מבצעי התיקונים בגני ילדים
לאחר ביצוע סקרי הבטיחות ,על הרשות המקומית או הבעלות (לפי העניין)
לתקן את הליקויים שנמצאו בסקרים .לצורך קיום בקרה ופיקוח יעילים על טיב
התיקונים ,מן הראוי כי הרשויות המקומיות יחזיקו במידע על זהות הגורם שביצע
את התיקון ועל מועד התיקון ,וכן יתעדו את הערותיו או הנחיותיו המקצועיות
ואת חתימתו של הגורם שביצע את התיקון.

59

לשנות הלימודים התשע"ח ו-התשע"ט.

60

לשנות הלימודים התשע"ח ו-התשע"ט.

עיריית טירה דיווחה כי
גני הילדים בתחום
שיפוטה כשירים
בטיחותית מבחינת
מערכות כיבוי האש
ומערכות החשמל,
בלי שמילאה את
הדרישות המובאות
בנוהלי משרד החינוך
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בביקורת עלה כי לא היה בידי עיריות אשקלון ויהוד-מונוסון והמועצה
האזורית בני שמעון מידע על זהות מבצעי התיקון ועל מועד התיקון ,ולא
תיעוד חתימתו של הגורם שביצע את התיקון על טופס דוח התיקון .היעדר
מידע כזה עלול לפגוע ביכולת הרשות המקומית לקיים בקרה ופיקוח
נאותים על טיב התיקונים שנערכו בגני הילדים ואף על ביצועם בפועל.
עיריית יהוד-מונוסון מסרה בתשובתה שהיא החלה לפעול לתיקון הליקוי.

התקשרות עם חברות למתן שירותי ייעוץ בטיחותי
סקרי הבטיחות במוסדות החינוך יכולים להתבצע באמצעות עורך מבדק בעל
תעודה של בוגר "קורס עורכי מבדק בטיחות במוסדות חינוך" ,המתבצע בגופי
הכשרה מוכרים על ידי משרד החינוך ,כגון מכון התקנים ,או באמצעות מנהל
הבטיחות ברשות המקומית ,שהוכשר במסגרת קורס "מנהלי בטיחות במוסדות
חינוך".
עיריית יהוד-מונוסון התקשרה עם חברה א' לצורך "מתן שירותי בטיחות ויועץ
בטיחות" במרץ  . 612016בהסכם נקבע כי החברה תערוך "מבדקי בטיחות
במוסדות החינוך ,בתי הספר והגנים שבתחום עיריית יהוד-מונוסון וזאת בהתאם
לדרישות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ,וכן מתן אישור [בטיחות] שנתי לכל מוסד
חינוכי".
לאחר תום ההתקשרות עם חברה א' התקשרה העירייה באפריל  2018בחוזה
עם חברה ב' לצורך מתן אותם שירותים ,אולם נמצא כי דרישת העירייה בנושא
עריכת סקרי הבטיחות בגני הילדים הסתכמה ב"ביצוע סקר בטיחות בגני
הילדים ומועדוניות הרווחה"; העירייה לא דרשה 62במסגרת התקשרות זו כי סקרי
הבטיחות ייערכו בהתאם לדרישות הבטיחות בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית יהוד-מונוסון כי עליה להגדיר בהסכם
ההתקשרות עם החברה את דרישותיה לעריכת סקרי הבטיחות השנתיים
במוסדות החינוך כדי שיבוצעו בהתאם להנחיות משרד החינוך ויסייעו
לעירייה להכשיר באופן בטיחותי את גני הילדים לקראת פתיחתה של כל
שנת לימודים ולתחזקם במהלכה.
בביקורת נמצא כי סקרי הבטיחות שנערכו בשנת  2017בגני הילדים בטירה
סוכמו והוגשו לעירייה בתחילת יוני  2017ככתב כמויות לביצוע לקראת שיפוץ
מוסדות החינוך ,אך ללא פירוט הליקויים שנמצאו וללא סיווגם לפי רמות
קדימות לטיפול.
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בספטמבר  2017האריכה עיריית יהוד-מונוסון את הסכם ההתקשרות עם חברה א' עד ל-
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית טירה על שלא קיבלה את המידע
הנחוץ לה על הליקויים שהתגלו בגני הילדים ועל דחיפות תיקונם ,מידע
שהיה נחוץ לצורך הערכה נכונה של רמת הבטיחות בהם .על עיריית טירה
היה לדרוש קבלת סקרים התואמים את הנחיות הבטיחות של משרד
החינוך.

ביצוע בקרה על ידי משרד החינוך על אישורי הבטיחות
השנתיים
כמצוין לעיל ,בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי קיימות רשויות מקומיות
אשר דיווחו למשרד החינוך דיווחים לא-מהימנים שאינם משקפים את המציאות
על מצב הבטיחות בגני הילדים שבאחריותן .כדי לאתר דיווחים מסוג זה על
משרד החינוך לקיים בקרה על תקפות האישורים השנתיים ומהימנותם.
בביקורת נמצא כי משרד החינוך אינו מקיים בקרה לצורך בחינת תקפותם
ומהימנותם של אישורי הבטיחות השנתיים שהרשויות המקומיות מעבירות לו
ולצורך מידת התאמתם למציאות בפועל.
לפיכך ,על משרד החינוך לשקול להגביר את אמצעי הפיקוח והבקרה
בכל גני הילדים ולהנהיג בקרה מדגמית לצורך בחינת תקפותם
ומהימנותם של האישורים השנתיים שהרשויות המקומיות מעבירות אליו
ומידת התאמתם למציאות בפועל .הליך בקרה כזה ,שייערך מיד עם
פתיחת שנת הלימודים ,עשוי להבטיח את אפקטיביות הפיקוח על
הבטיחות בגני הילדים ,לשמש כלי הרתעתי ולתרום להגברת מחויבותן
של הרשויות המקומיות לדווח דיווחים מהימנים ומלאים של אישורי
הבטיחות; את זאת עליו לעשות נוסף על עריכת מבדקי הבטיחות החמש-
שנתיים שהוא מקיים בגני הילדים.
משרד החינוך מסר בהתייחסותו כי בשנת הלימודים התשע"ט (דהיינו לאחר
מועד סיום הביקורת) החל בביצוע "מבדק ניהול בטיחות ברשות המקומית" שבו
הוא בודק בין השאר את הימצאותם של כלל האישורים המקצועיים שבהם
מחויבת הרשות המקומית ,כגון בדיקות מתקני משחק ,בדיקות חשמל ,בדיקות
עצים ,ובדיקות תקרות תלויות; וכן את רמת הטיפול המערכתי והניהול הכולל
של הבטיחות במוסדות החינוך בכל רשות מקומית.
עוד מסר משרד החינוך כי יבחן לקראת שנת הלימודים הבאה אפשרות
להגברת הבקרה על ניהול הבטיחות ברשויות המקומיות ויישם זאת אחת לשנה
בכל הרשויות; כן ישקול ביצוע מבדק מדגמי ברשויות חלשות מיד עם פתיחת
שנת הלימודים ,כדי לבדוק את אמינות דיווחי המוכנות שלהם .המשרד קבע כי
ברשויות שאינן מגישות לו אישורי בטיחות שנתיים הוא יקיים ,לקראת פתיחת
שנת הלימודים ,מבדק מדגמי במוסדותיהם כדי לעמוד על מצב הבטיחות של
בתי הספר והגנים.

משרד החינוך אינו
מקיים בקרה לצורך
בחינת תקפותם
ומהימנותם של אישורי
הבטיחות השנתיים
שהרשויות המקומיות
מעבירות לו ולצורך
מידת התאמתם
למציאות בפועל
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ליקויי בטיחות בגני הילדים
משרד מבקר המדינה ערך סיורים אקראיים בגני ילדים ברשויות המקומיות,
ומצא בהם ליקויי בטיחות נוספים על אלה שנמצאו בסקרי הבטיחות השנתיים
שעורכות הרשויות המקומיות עצמן ,כמפורט להלן:63
עיריית אשקלון :בסיורים שערך צוות הביקורת ב 11-גנים ביוני 2018
ובאוקטובר  , 2018דהיינו לאחר פתיחת שנת הלימודים ,נמצאו ליקויי בטיחות
בגנים ,למשל :פינות חדות עשויות מתכת בפתח האוורור של מקלט; בליטות
חדות בשעון מים; ארון משחקים ללא קיבוע לקיר ,ועוד.
עיריית אור יהודה ועיריית יהוד-מונוסון :בסיורים שערך צוות הביקורת
באפריל ,במאי ובאוקטובר  2018ב 18-גני ילדים באור יהודה וב 19-גני ילדים
ביהוד-מונוסון נמצאו ליקויי בטיחות למשל :אחסון חומרי ניקוי בארון ללא
מנעול ובהישג ידם של הילדים; מתלי מעילים בגובה הנמוך מ 1.5-מטר שלא
מוגנו ,דלתות שלא הותקנו בהן מגיני אצבעות ,ועוד.
עיריית טירה :בסיור שערך צוות הביקורת בנובמבר  2018בשישה גנים
שבאחריות העירייה נמצאו ליקויי בטיחות ,למשל :אפשרות נעילת תאי
השירותים מבפנים; חסרון מרצפות במשטח מרוצף בחצר; ארונות חשמל לא
נעולים; מטפי כיבוי אש פגי תוקף; מכשיר טלוויזיה בגובה נמוך מן המותר;
חפצים בולטים וחדים בחצרות הגנים; חומרי ניקוי לא נעולים ובהישג ידם של
ילדים; דלתות ללא מגיני אצבעות; ריהוט ללא קיבוע לקיר; מתלי מעילים
בגובה הנמוך מ 1.5-מטר שלא מוגנו; שערי גן לא-תקינים באופן שלא איפשר
את סגירתם; סוככי צל לא-יציבים המותקנים מעל מתקני משחקים בגובה נמוך
מהמותר.
המועצה האזורית בני שמעון :בסיורים שערך צוות הביקורת בשמונה גני
ילדים במועצה ,ביולי  2018ובאוקטובר  ,2018דהיינו לאחר פתיחת שנת
הלימודים ,נמצאו ליקויי בטיחות בגני הילדים ,ביניהם אבנים משתלבות ואבני
שפה בולטות בחצר; מנעול שער המילוט נמצא מחוץ לגן ולא מצידו הפנימי;
משטח הגומי במתקן המשחקים אינו שלם וחלקים ממנו בולטים באופן העלול
לגרום למעידה; כבל החשמל של הטלוויזיה מצוי בהישג ידם של הילדים ,ועוד.
המועצה המקומית רכסים :בסיורים שערך צוות הביקורת בשישה גני ילדים
של רשת הגנים בבעלות א' ובארבעה גנים של מוסדות בבעלות ב' ,באוגוסט
 2018ובספטמבר  ,2018דהיינו לאחר פתיחת שנת הלימודים ,נמצאו ליקויי
בטיחות כגון :מתלי מעילים בגובה נמוך מ 1.5-מטר לא-ממוגנים ,מתקן מים
קרים לא-מקובע ,שער החירום של הגן חסום בצמחייה סבוכה ובאשפה רבה,
וכן צמחייה סבוכה הגדלה פרא בכניסה לגן (ויוצרת סכנת זוחלים) ,ועוד.
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הבדיקות נערכו בהתאם להנחיות משרד החינוך ולרשימה המנחה.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות אשקלון ,יהוד-מונוסון ,אור יהודה,
טירה ולמועצה האזורית בני שמעון כי הליקויים שנמצאו מסכנים את שלום
הילדים בגנים ,ועל כן הן נדרשות לתקנם .על משרד החינוך לוודא כי
יתוקנו הליקויים שנמצאו בגני הילדים בחינוך המוכש"ר במועצה המקומית
רכסים.
משרד החינוך מסר בתשובתו כי הוא ידגיש בפני הרשויות המקומיות שהטיפול
במ פגעים צריך להתקיים במשך כל השנה ולא רק לקראת פתיחת שנת
הלימודים .כמו כן ,המשרד יגביר את ביצוע מבדקי ניהול הבטיחות ברשויות
המקומיות ,לבחינת ניהול הבדיקות המחייבות בגני הילדים בתחומן.
המועצה האזורית בני שמעון מסרה בתשובתה כי כל הליקויים שהתגלו בסיור
צוות הבי קורת תוקנו על ידי מחלקת האחזקה .המועצה מודעת לחשיבות הנושא
ותמשיך להקפיד בו כנדרש.
עיריית יהוד-מונוסון מסרה בתשובתה כי תיקנה את כל הליקויים שהועלו
בביקורת בגני הילדים.
עיריית טירה השיבה כי רשימת הליקויים הועברה לטיפול מחלקת ההנדסה
בעירייה לצורך תיקונם.
עיריית אור יהודה מסרה בתשובתה כי ביוני  ,2018במסגרת שיפוצי הקיץ
הכלליים הנערכים בעיר מדי שנה ,טופלו ותוקנו כל הליקויים שנמצאו בסיורים
וכן רועננו הנהלים בנוגע לנעילת חומרי ניקוי בארונות.

ליקויי בטיחות שנמצאו על ידי משרד מבקר המדינה אף
שדווח למשרד החינוך שהם תוקנו
בחודשים אפריל ,מאי  2018ערך צוות הביקורת סיורים אקראיים ב 19-גני ילדים
ביהוד-מונוסון וב 18-גני ילדים באור יהודה ,והסתמך בביקוריו גם על
ממצאים קודמים שמקורם בסקרי הבטיחות שערכו העיריות בגנים הללו בשנים
 .2017 - 2016בסיורים נמצא כי לא תוקנו ליקויים שסווגו בסקרי העיריות ברמת
קדימות  - 1דהיינו מפגע בטיחותי המחייב את הסרתו המיידית  -כגון ארונות
וכונניות לא מקובעים לקירות; נורות פלואורסנטיות לא ממוגנות; מתלי מעילים
בגובה נמוך מ 1.5-מטר שלא מוגנו כנדרש.
עוד עלה כי על גבי אישורי הבטיחות לגני הילדים לשנות הלימודים התשע"ז
והתשע"ח ,שהגישו עיריות אור יהודה ויהוד-מונוסון למשרד החינוך לקראת
פתיחתן ,הן הצהירו כי כל ליקויי הבטיחות שסווגו ברמת קדימות  1הוסרו; אך
לנוכח הממצאים שנתגלו בסיורים שערך צוות הביקורת ,כפי שתואר לעיל,
עולה כי העיריות חתמו על אישורי הבטיחות שהגישו למשרד החינוך אף כי
נותרו ליקויים בטיחותיים ברמת קדימות  1שלא טופלו.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות אור יהודה ויהוד-מונוסון על
הצהרותיהן באישורי הבטיחות בשנות הלימודים התשע"ז והתשע"ח כי כל
הליקויים שהצריכו טיפול מיידי תוקנו כביכול וכי גני הילדים כשירים
מבחינה בטיחותית לפתיחתן של שנות הלימודים .על ראשי העיריות
לבדוק כיצד התאפשר מתן ההצהרות האלה ולהפיק את הלקחים
הנדרשים על מנת שתופעה זו לא תישנה.
עיריית אור יהודה מסרה בתשובתה כי הליקויים טופלו ותוקנו בחודש יוני .2018
עיריית יהוד-מונוסון מסרה בתשובתה כי תיקנה את כל הליקויים.

מבדקים חמש-שנתיים בגני הילדים מטעם
משרד החינוך
כאמור ,מדיניות משרד החינוך קובעת כי אחת לחמש שנים יבדוק הוא כל מוסד
חינוך ,בית ספר או גן ילדים ,באמצעות יועצי בטיחות מחוזיים (המועסקים
בחברה שעימה התקשר).
כאמור ,אגף בכיר לביטחון ולבטיחות במשרד החינוך פרסם רשימה מנחה
לעריכת מבדק בטיחות שהיא כלי מקצועי העומד לשימושם של עורכי מבדקי
הבטיחות החמש-שנתיים במוסדות החינוך .הרשימה המנחה מפרטת את
רשימות הבקרה ,ובכלל זה בדיקת קיומם של אישורים על הבדיקות התקופתיות
הנדרשות על פי הנחיות משרד החינוך.
בהנחיות משרד החינוך נקבע כי בתום המבדק יגיש עורך המבדק דוח בטיחות
מסכם לגורמים האחראים והמפקחים על הבטיחות במוסד החינוכי שנבדק,
ויגדיר את רמותיהן של קדימויות הטיפול במפגעים שאותרו .הדוח המסכם
יוקלד למערכת המבדקים המקוונת ויועבר למשרד החינוך בתוך  24עד 48
שעות מתום המבדק .הדוח המסכם יועבר באופן זה (דרך מערכת המבדקים)
גם למחוז ,לרשויות המקומיות ,למפקח על מוסד החינוך ולמנהל הבטיחות
ברשות.64
בחינוך המוכש"ר המבדק נשלח אל הבעלות בתוך  24שעות בצירוף מכתב
נלווה המפרט את הליקויים ברמות קדימות  1ו 2-ואת מועד התיקון הנדרש ,וכן
דרישה לקבלת תגובה לעניין הליקויים המפורטים במבדק .65ההתייחסות מועברת
באמצעות מערכת הרישוי של מנהל הרישוי ,ונבדקת על ידי יחידת הבטיחות של
מנהל הרישוי .לאחר קבלת ההתייחסות של הבעלות יש שתי אפשרויות פעולה:
במקרים שבהם התייחסות הבעלות עונה על הדרישות ,על יחידת הבטיחות
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משרד החינוך ,אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית" ,פעילות עבודת יועץ
הבטיחות המחוזי  -מבדקי בטיחות במוסדות החינוך".2016 ,
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ליקויים בקדימות  0יתוקנו באופן מיידי.
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במנהל הרישוי מוטלת האחריות להמליץ המלצה חיובית; במקרים שבהם
ההתייחסות של הבעלות אינה תקינה ,יחידת הבטיחות במנהל הרישוי צריכה
לדחות אותה .תהליך הטיפול בליקויים נמשך עד אשר הבעלות מעבירה
התייחסות הולמת .בהתאם להנחיות משרד החינוך ,בעלות שלא תעביר תגובה
לעניין הליקויים שצוינו במבדק לא תקבל את אישור הבטיחות הנדרש כתנאי
לחידושו של רישיון למוסד חינוכי.

המבדקים החמש-שנתיים שמקיים משרד החינוך
עיריית אשקלון :בבדיקה מדגמית אקראית שערך משרד מבקר המדינה
בעיריית אשקלון נמצאו דוחות מבדקים חמש-שנתיים שערך משרד החינוך
בשלושה גני ילדים בשנות הלימודים התשע"ז והתשע"ח .אשר לבחינת קיומן
של בדיקות תקן מתקני משחקים ( ,)1498צוין בדוחות" :לא קיים/לא הוצג".
מהאמור לעיל אין לדעת אם בדיקות התקן לא נערכו ,או שהן נערכו אך
תוצאותיהן לא הוצגו ליועץ הבטיחות המחוזי במסגרת עריכת המבדק.
עיריות אור יהודה ,טירה ויהוד-מונוסון :בבדיקת כל דוחות הסיכום של
מבדקי הבטיחות שערכו יועצי הבטיחות של מחוז תל אביב ומחוז מרכז של
משרד החינוך בגני הילדים בעיריות אור יהודה ,טירה ויהוד-מונוסון לשנים
 2018 - 2014נמצא כי בחלקם לא נאמר דבר על תוצאות בדיקת קיומן של
בדיקות בטיחות תקופתיות ,וכי על גבי חלקם נרשם לעניין זה כי בדיקות
הבטיחות התקופתיות "לא נמצאו/לא הוצגו"; אם כן גם כאן אין לדעת אם
הבדיקות לא בוצעו כלל או שהן בוצעו אך לא הוצגו ליועץ הבטיחות המחוזי
במסגרת עריכת המבדק.
בבדיקת משרד מבקר המדינה לא נמצאו מסמכים שלפיהם משרד החינוך
(מחוזות דרום ,תל אביב ומרכז) קיים בקרה על תוצאות מבדקי הבטיחות ,כך
שממילא הם גם לא ראו את הכיתוב "לא קיים/לא נמצא" על גבי חלק מדוחות
הסיכום של מבדקי הבטיחות ,כיתוב שהצריך נקיטת פעולות לאלתר.
מן הממצאים עולה כי המבדקים החמש-שנתיים שערך משרד החינוך בגני
הילדים לא כללו את בדיקת תקינותם של מערכות החשמל ומערכות כיבוי האש
ושל מתקני המשחקים.
מנהל אגף בטיחות סביבתית במשרד החינוך 66מסר לצוות הביקורת כי "אין בגן
הילדים את האישורים המקצועיים ...לפיכך ,יועץ הבטיחות המגיע לגן הילדים
[לצורך עריכת מבדק] ,לא יכול למצוא זאת בגן ,כי הגננת לא מנהלת את
האישורים [בדיקות הבטיחות התקופתיות] ...יועץ הבטיחות בשטח ,אינו יכול
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מנהל אגף בטיחות סביבתית במוסדות חינוך מופקד על הבטיחות הסביבתית במשרד החינוך
ובמוסדות החינוך ובמסגרת תפקידו ,בין היתר ,הוא קובע את תורת הבטיחות הסביבתית
ב מוסדות החינוך; מהווה גורם מקצועי בתחום הבטיחות הסביבתית וקובע הנחיות ונהלים
ליישומם ואחראי על גיבוש תוכנית עבודה שנתית בתחום ועל יישומה( .לקוח ממאפייני העיסוק
של תפקיד מנהל תחום בטיחות סביבתית במוסדות חינוך.)27.11.13 ,
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לבדוק את הנושא באופן יסודי ,מאחר והאישורים [בדיקות הבטיחות
התקופתיות] לא מרוכזים בגן".
הממונה על הבטיחות במחוז תל אביב של משרד החינוך מסר לצוות הביקורת
כי "בדיקת קיומם של האישורים התקופתיים [בדיקות הבטיחות התקופתיות]
בגני הילדים ,מופיעה בדוח המסכם של מבדק הבטיחות ,למרות שידוע שגני
הילדים לא מחזיקים ברשותם את האישורים הללו ,ועל כן הנושא כלל לא
נבדק במסגרת מבדק הבטיחות .המבדק שנעשה ,מוכוון בעיקרו לבדוק
מדגמית ליקויים תשתיתיים במבני גני הילדים ולא את הימצאות [תוצאות]
הבדיקות התקופתיות הנדרשות .הבעיה כיום היא שבתוצאות בדיקת קיומם
של האישורים [בדיקות הבטיחות התקופתיות] כתוב בכל מבדקי הבטיחות
'לא קיים/לא הוצג' ,כך שאי אפשר לדעת אם בכלל יועץ הבטיחות ביקש
לבדוק את האישורים במסגרת המבדק ,מה גם שלפי [האמור לעיל] ידוע
שהיועץ לא בודק זאת" (ההדגשות לא במקור).
מהממצאים עולה כי משרד החינוך היה מודע לכך שיועצי הבטיחות אינם
פועלים בהתאם לרשימה המנחה לעריכת מבדק הבטיחות ואינם בודקים את
קיומם של האישורים על עריכת בדיקות הבטיחות התקופתיות; את האישורים
האלה נדרשו להכין הרשויות המקומיות עבור גני הילדים במדינה כולה ,אך
משרד החינוך התעלם מכך לאורך שנים ,ולא פעל לתיקון ליקוי זה ולעריכת
מבדקי בטיחות מלאים ומקיפים .עקב כך לא הייתה לו תמונת מצב מלאה על
בטיחותם של גני הילדים.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך על שקיים את מבדקי
הבטיחות במשך שנים באופן חלקי בלבד ,ובלי שבדק אם האישורים
הנדרשים על בדיקות הבטיחות התקופתיות מצויים בידי הרשויות
המקומיות (למשל ,בדיקות תקופתיות למתקני משחקים ,בטיחות חשמל
וכיבוי אש) .בהתנהלות זו אין משרד החינוך יכול להבטיח שסיכונים
בטיחותיים בגני ילדים במדינה יהיו לפניו .חוסר מידע בדבר עצם קיומם
של האישורים ,וממילא אי-בד יקתם (במקרה שהם קיימים אך לא הוצגו),
הוא פגיעה מהותית בהליכי המבדק החמש-שנתי ,במטרתו ובשלמותו.
על משרד החינוך להיערך לאלתר לביצוע מלא של כל מבדקי הבטיחות
החמש-שנתיים בהתאם להנחיותיו ,ובכלל זה בדיקת קיומם של כל
האישורים בדבר בדיקות הבטיחות התקופתיות בגני הילדים.
משרד החינוך מסר בתשובתו כי הוא הגיע למסקנה שלא ניתן לבצע מעקב
מסודר של כלל הבדיקות במסגרת תהליך הבקרה והמבדק בגני הילדים ובבתי
הספר ולכן הוא פועל זה כחצי שנה באמצעות בדיקות אל מול הקב"ט ומנהל
הבטיחות ישירות .דבר זה נעשה באופן נפרד במסגרת "מבדק ניהול בטיחות
ברשות" ,שמטרתו ,בין היתר ,לבחון את קיומם של כלל הבדיקות והאישורים
המחייבים ותוקפם.

משרד החינוך קיים
את מבדקי הבטיחות
במשך שנים באופן
חלקי בלבד ,ובלי
שבדק אם האישורים
הנדרשים על בדיקות
הבטיחות התקופתיות
מצויים בידי הרשויות
המקומיות
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העברת תוצאות מבדקים חמש-שנתיים לרשויות
מקומיות
במסגרת מדיניות משרד החינוך הקובעת כי מוסד חינוך ,בית ספר או גן ילדים
ייבדק על ידו אחת לחמש שנים ,ביצע מחוז דרום של המשרד מבדקים חמש-
שנתיים בגני הילדים במועצה האזורית בני שמעון במאי  2016וביוני .2017
בביקורת נמצא כי המחוז לא וידא שתוצאות המבדקים החמש-שנתיים יועברו
מייד לאחר עריכתם ,ולא שהם התקבלו במועצה לצורך תיקון הליקויים; עקב
כך העביר המחוז את תוצאות המבדקים החמש-שנתיים של השנים האמורות רק
במאי  ,2018דהיינו באיחור של שנתיים ושל שנה ,בהתאמה.
בבירור שערך צוות הביקורת בעניין התעלמות המחוז מחוסר התגובה של
המועצה האזורית בני שמעון בנוגע לתיקון הליקויים שנמצאו במבדקים
החמש-שנתיים ,מחוז דרום התייחס לצורך בבקרה על יישום תוצאות המבדקים
החמש-שנתיים ומסר כי "נעשית [בקרה מדגמית] על ידי משרד החינוך דרך
[יועץ הבטיחות שעימו הוא מתקשר]".
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך ולמחוז דרום של משרד
החינוך כי היה עליהם לוודא שהמועצה האזורית בני שמעון קיבלה את
מבדקי הבטיחות שנערכו ,ומשנוכחו בהיעדר התגובה מצדה על ליקויי
הבטיחות שצוינו במבדקים החמש-שנתיים היה עליהם לפנות למועצה
לבירור הדברים.
על משרד החינוך לוודא שהרשויות המקומיות אכן יקבלו את מבדקי
הבטיחות שהוא ערך.

מעקב אחר תיקון ליקויים בגני הילדים
במרץ  2014פרסם משרד החינוך "נוהל מעקב אחר תיקון ליקויים בעקבות
מבדק" (להלן  -נוהל מעקב אחר תיקון ליקויים) ,שנועד לבדוק אם הרשות
המקומית או הבעלות תיקנה את הליקויים שנמצאו במבדק הבטיחות שערך
משרד החינוך .בנוהל פורט תהליך המעקב אחר תיקון הליקויים שיבצע מטה
המשרד ;67מעקב זה יתמקד בליקויים שהוגדרו ברמת קדימות  0ו ,681-ובמסגרתו
תיעשה פנייה אל כל רשות מקומית לקבלת סטטוס הטיפול בליקוי ,ותגובתה
תתועד במערכת מבדקי הבטיחות של משרד החינוך .משרד החינוך החל
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משרד החינוך ,אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית" ,פעילות עבודת יועץ
הבטיחות המחוזי  -מבדקי בטיחות במוסדות החינוך" ,31.7.16 ,סעיף 4.4.1ב'.

68

משרד החינוך ,אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית" ,נוהל מעקב אחר תיקון
ליקויים בעקבות מבדק".16.3.14 ,
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במעקב אחר תיקון ליקויים באמצעות הנוהל האמור בשנת הלימודים התשע"ה
(מספטמבר .)2014
יועץ בטיחות מחוזי :בהנחיות משרד החינוך נקבע כי לכל יחידת ביטחון ושעת
חירום מחוזית יוקצה יועץ בטיחות שיפעל בתיאום מלא עימה ויעבוד בהתאם
לתוכנית עבודה מחוזית .יועץ הבטיחות ,במסגרת פעילותו ,יבצע מבדקי בטיחות
במוסדות החינוך על פי תוכנית העבודה השנתית ,מעקב אחר תיקון ליקויים
בעקבות מבדקים חמש-שנתיים ,וכן את כל סוגי הבקרות והפקת הלקחים
מתאונות או מאירועים בטיחותיים על פי דרישת המחוז . 69דוחות הסיכום של
מבדקי הבטיחות יוקלדו על ידי היועץ למערכת מבדקי בטיחות של המשרד
ויועברו למשרד החינוך (למטה ולמחוז האחראי) בתוך  24שעות מתום המבדק
החמש-שנתי ,וכן יעבירם הוא לאחראים לבטיחות המוסד החינוכי  -הרשויות
המקומיות או הבעלויות ומנהלי מוסדות החינוך שנבדקו (לפי העניין).70

הטיפול בממצאי המבדקים החמש-שנתיים שנערכו
במוסדות החינוך הרשמי
בביקורת נמצא כי בקרת משרד החינוך על תיקון הליקויים שנמצאו במבדקים
החמש-שנתיים שערך נעשית בכל מוסדות החינוך המוכש"ר ,ומעקב אחר תיקון
הליקויים בבתי הספר של מוסדות החינוך הרשמי מבוצע בהתאם לנוהל,
באמצעות פנייה אל כל רשות מקומית לשם בדיקתו של סטטוס הטיפול
בליקוי.71
אולם ,בביקורת נמצא כי מספטמבר  ,2014המועד שבו החל משרד החינוך
לקיים בקרות ומעקב אחר תיקון הליקויים ,הוא לא עקב אחר תיקון
ליקויים שעלו במבדקי הבטיחות בגני הילדים אלא רק בבתי הספר ,כך
שבתקופה האמורה לא היה בידי משרד החינוך שום מידע על פעולות
הרשויות המקומיות לתיקון הליקויים שנמצאו בגני הילדים ,והוא גם לא
ידע אם הליקויים אכן תוקנו.
יתרה מזו ,הימנעותו של משרד החינוך מביצוע מעקב אחר תיקון הליקויים
בגני הילדים לא קיבלה תימוכין בשום החלטה בכתב ,ולא ניתנה כל
הנחיה רשמית בנושא.
מנהל האגף לבטיחות סביבתית במשרד החינוך מסר לצוות הביקורת במהלך
הביקורת כי "ההחלטה על בדיקת בתי ספר [במסגרת] מעקב אחר תיקון
ליקויים התקבלה בעל פה מתוך כך שהכוונה הייתה להגיע למוסדות בעלי
כמות תלמידים רבה ככל האפשר .ברור שבית ספר של  1,200תלמידים
69
70
71

משרד החינוך ,אגף בכיר לביטח ון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית" ,פעילות עבודת יועץ
הבטיחות המחוזי  -מבדקי בטיחות במוסדות החינוך" .31.7.16 .סעיפים 4.1ג4.1 ,ד.
שם ,סעיפים .4.4-4.3
שם ,סעיף .4.4.1

מספטמבר ,2014
המועד שבו החל
משרד החינוך לקיים
בקרות ומעקב אחר
תיקון הליקויים ,הוא
לא עקב אחר תיקון
הליקויים שעלו
במבדקי הבטיחות
בגני הילדים אלא רק
בבתי הספר
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לבדיקת מעקב ,הוא בעדיפות על גן ילדים של  35תלמידים ,ולכן תחילתו של
התהליך בשנים הראשונות עסק בבתי ספר בלבד".
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי אי-עריכת המעקב אחר
תיקון הליקויים בגני הילדים שמט מידיו כלי בקרה חיוני לקבלת החלטות
והפקת לקחים ,וכי היעדר הבקרה בכל גני הילדים בחינוך הרשמי לא לווה
בהליך סדור של קבלת החלטות או קביעת מדיניות בעניין זה .על משרד
החינוך לקיים מעקב אחר תיקון ליקויים שנמצאו במבדקי הבטיחות
החמש-שנתיים שהוא עורך בגני הילדים בחינוך הרשמי.
משרד החינוך מסר בתשובתו כי היה ער לצורך לערוך בקרה על הטיפול
בליקויים המתגלים במוסדות החינוך הרשמיים ,ולכן החל בשנת  2014ביצע
מעקב אחר תיקון ליקויים מדגמי ,באופן סדור ומובנה ,על המבדקים שהוא ביצע
במוסדות חינוך .המשרד לא ערך בקרה בגני הילדים בהחלטה מושכלת ,מתוך
הרצון להפיק לקחים מהתהליך שיבוצע בבתי הספר ,לפני שהוא מיושם גם בגני
הילדים  .מעקב אחר תיקון ליקויים בגני ילדים החל להתבצע משנת הלימודים
התשע"ט (החל מספטמבר .72)2018
משרד מבקר המדינה שב ומדגיש בפני משרד החינוך כי כללי המנהל
התקין מחייבים את קיומו של הליך קבלת החלטות בנושא בכתב.

דיווח על תאונות בגני הילדים
נתוני משרד החינוך על מספר התאונות בגני ילדים
בנוהלי הבטיחות בגני הילדים של משרד החינוך הוגדרה תאונה כ"אירוע פיזי,
חיצוני ,גלוי לעין ,בלתי צפוי ,הגורם לנזק גופני וניתן בו טיפול רפואי" .73בנהלים
נקבע כי אחת המטרות בדיווחים על תאונות היא הפקת לקחים .74על פי הנהלים,
מנהלת הגן חייבת לדווח על כל תאונה מייד  -ולא יאוחר משבעה ימים לאחר
שקרתה ,בטופס ״דוח על תאונה״ הרשמי של משרד החינוך , 75בכתב קריא

72

תוכנית מעקב לתיקון ליקויים  -התשע"ט  -כולל גני ילדים.

73

סעיף  5.6.1בחוזר מנכ"ל " 0086נהלי הבטיחות בגני הילדים".

74

הוראות חוזר המנהלת הכללית ,נובמבר  ,2016סעיף  ,5.7עמ' .41

75

עותק מהטופס שממולא בכתב יד מיועד להישלח למשרד החינוך ולהיקלט במערכת ממוחשבת
על ידי נציג חברה שעימה התקשר משרד החינוך.
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ובתיאור מלוא הפרטים המדויקים  -לממונים המפורטים בטופס הדוח .76עותק
של הדיווח יתויק בתיק התאונות במוסד החינוכי.77
כבר בשנת  , 2012בדוח שנתי של מבקר המדינה ,צוין כי למעשה אין למשרד
החינוך נתונים מלאים על כל התאונות שאירעו במערכת החינוך בכל שנה ,ואף
לא על מספרן  ,וכי ניתוח הגורמים לתאונות והפקת הלקחים במשרד החינוך
מתבססים על מידע חלקי ולוקים בחסר.78
גם במועד עריכת הביקורת (באוגוסט  )2018לא היו למשרד החינוך נתונים
מלאים על אודות מספר התאונות שהתרחשו בגני הילדים בשנים 2018 - 2016
בחינוך הרשמי ובחינוך המוכש"ר .למשרד החינוך גם לא היו נתונים נפרדים על
מספר התאונות שנגרמו עקב אירועי בטיחות .בהיעדר מידע זה ,הרלוונטי
להפקת לקחים ,אי אפשר לקבל החלטות על דרכי פעולה למניעת תאונות
דומות.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למשרד החינוך על אי-תיקון הליקוי
שעליו הוער לו כבר בשנת  .2012היעדר נתונים מלאים מקשה על הפקת
הלקחים למניעת הישנותן של תאונות.
על משרד החינוך לפעול לאלתר לשם ריכוזם וגיבושם של נתונים על
מספר התאונות שנגרמו עקב ליקויי בטיחות בגני הילדים .מאגר זה יאפשר
לו להפיק לקחים ולקבוע מדיניות על בסיס תמונה מלאה וכוללת.
משרד החינוך מסר בתשובתו כי הוא מכיר בפערים הקיימים בדיווח על תאונות
על ידי מנהלות גנים במערכת החינוך .הדיווח הממוחשב למערכות המשרד
מבוצע כ יום רק מבתי ספר .גני ילדים מדווחים באופן ידני בטופס קשיח ,ובאופן
מוגבל מאוד וחסר ,והדיווחים מגיעים ,אם בכלל ,בפיגור זמן ניכר .לשם כך
המשרד שוקד בימים אלו על שיפור המערכת לדיווח על תאונות תלמידים כך
שבין היתר יתאפשר למנהלות הגנים לדווח מכל מחשב למערכות המשרד
באופן פשוט וקל.
כמו כן מסר משרד החינוך כי הוא עוסק בימים אלו בפיתוח מאגר מערכתי
וכולל של נתונים על תאונות תלמידים ,הנאספים מגורמי המשרד וממשרד
הבריאות ,במטרה לנתח את הגורמים והמאפיינים של התאונות במוסדות החינוך
ומחוצה להם ,להפיק לקחים ולקבוע את תוכניות המניעה בהתאם.

הפקת לקחים בעקבות תאונות בגני ילדים
נוהלי הבטיחות בגני ילדים קובעים כי במקרה שהתרחשה תאונה בגן ילדים
ואפשר לבדוק את האירוע  -למשל כשהמשטרה אינה חוקרת את התאונה -
76

סעיף  5.6.1לחוזר מנכ"ל " 0086נוהלי הבטיחות בגני ילדים".

77

משרד החינוך" ,דוח על תאונה .הנחיות למנהל/ת/גננת".

78

מבקר המדינה ,דוח שנתי " ,)2011( 62פעולות למניעת תאונות במערכת החינוך" ,עמ' .755

כבר בדוח שנתי של
מבקר המדינה מ-
 2012צוין כי אין
למשרד החינוך נתונים
מלאים על כל
התאונות שאירעו
במערכת החינוך בכל
שנה .גם באוגוסט
 2018לא היו למשרד
החינוך נתונים מלאים
על מספר התאונות
שהתרחשו בגני
הילדים בשנים - 2016
2018
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יבדוק קב"ט מוס"ח או מנהל בטיחות מוסדות החינוך ברשות המקומית את
סיבותיה .אם יהיה צורך בכך ,נציגי משרד החינוך הרלוונטיים יבדקו אף הם את
האירוע ,והרשות המקומית (או הבעלות) תנקוט פעולות מיידיות להסרת
המפגעים שהתגלו או לסגירתו של אזור המפגע ,והכול בהתאם לשיקול דעתה
המקצועי של הרשות המקומית או של הבעלות (לפי העניין).
קב"טי מוס"ח בעיריות אור יהודה ויהוד-מונוסון 79לא ביצעו כלל הליכי הפקת
לקחים בעקבות תאונות שהתרחשו בגנים ,כנדרש ,ואילו קב"ט עיריית אשקלון
ביצע הליכי הפקת לקחים רק בנוגע לחלק קטן מהתאונות.80
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות אור יהודה ,אשקלון ויהוד-מונוסון כי
עליהן להקפיד לעבוד בהתאם לנוהלי הבטיחות ולבדוק את הסיבות
לתאונות שהתרחשו בגני הילדים אשר באחריותן ,לצורך הפקת לקחים.
משרד החינוך מסר בהתייחסותו כי בעקבות הערות הביקורת הוא ידגיש את
הנושא לפני כלל נושאי התפקיד הרלוונטיים :מנהלות הגן ,מפקחות ,וגורמי
החינוך והביטחון ברשות המקומית.
עיריית אור יהודה מסרה בתשובתה כי הנחתה את קב"ט מוס"ח לבצע הליך
הפקת לקחים לאחר קבלת דיווח על תאונה.

אי-מינוי מנהל בטיחות מוסדות חינוך בעיריית
טירה
כפי שנאמר לעיל ,ברשויות המקומיות עוסקים בבטיחות בעלי התפקיד האלה:
קב"ט מוס"ח  -אחראי לקיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך ,להיערכותם
למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות בהם; מנהל בטיחות  -מתפקידו לסייע
למוסדות החינוך לנהל את שגרת הבטיחות.
על פי הנחיות משרד החינוך ,מנהל בטיחות מוסדות חינוך ברשות המקומית הוא
בעל תפקיד שממנה ראש הרשות המקומית (או הבעלות) ובאחריותו בין היתר,
לוודא את מוכנותם הבטיחותית של מוסדות החינוך לקראת פתיחת כל שנת
לימודים.81
כדי לשמש בתפקיד ,מנהל בטיחות מוסדות חינוך נדרש לסיים בהצלחה קורס
הכשרת "מנהלי בטיחות במוסדות חינוך" של משרד החינוך .על פי מדיניות אגף
79

בשנים  2017-2015דיווחו הגננות על  16תאונות.

80

הגננות באשקלון דיווחו על  54תאונות ,אך רק על חמש מהן ערך קב"ט גני הילדים בעירייה
הפקת לקחים.

81

משרד החינוך ,אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית" ,נוהל קורס מנהל בטיחות
במוסדות חינוך ברשות המקומית".

קב"טי מוסדות החינוך
בעיריות אור יהודה
ויהוד-מונוסון לא
ביצעו כלל הליכי
הפקת לקחים
בעקבות תאונות
שהתרחשו בגנים,
כנדרש ,ואילו קב"ט
עיריית אשקלון ביצע
הליכי הפקת לקחים
רק בנוגע לחלק קטן
מהתאונות
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בכיר לביטחון ולבטיחות ,כל קב"ט מוס"ח ברשות המקומית יעבור את הקורס
להכשרת מנהלי בטיחות ,כחלק מהכשרתו הבסיסית .אחריותו לניהול הבטיחות
עוגנה בהגדרת התפקיד בקובץ הגדרת התפקידים של משרד הפנים .82מנהלי
בטיחות (שאינם קב"טים) יוכשרו באותן רשויות מקומיות שבהן ניהול הבטיחות
במוסדות חינוך מוגדר כיחידה נפרדת ברשות .בניגוד לתפקיד קב"ט מוס"ח,
הרשויות המקומיות אינן מחויבות על פי חוק ,להעסיק מנהלי בטיחות מוסדות
חינוך.
ביוני  2015מינתה עיריית טירה קב"ט מוס"ח חדש .בביקורת נמצא כי מאז
שנכנס לתפקידו הוא לא השתתף בקורס מנהלי בטיחות מוסדות חינוך וממילא
לא קיבל את ההכשרה הנדרשת לצורך מילוי התפקיד .העירייה גם לא מינתה
מנהל בטיחות מוסדות חינוך אחר במקומו ,כך שבניגוד להנחיות משרד החינוך,
העירייה מתנהלת ללא מנהל בטיחות מוסדות חינוך זה כמה שנים.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית טירה על שבניגוד להנחיותיו של
משרד החינוך היא לא מינתה במשך שנים מנהל בטיחות מוסדות חינוך
שיוודא את מוכנותם הבטיחותית של מוסדות החינוך לפתיחת כל שנת
לימודים ויסייע להם בניהול ענייני הבטיחות במהלך כל השנה ,והיא
מסכנת בכך ,הלכה למעשה ,את תלמידיה.
עיריית טירה השיבה כי היא תפעל למינוי עובד מתאים לתפקיד מנהל בטיחות
מוסדות חינוך.

82

משרד הפנים ,מינהל השלטון המקומי  -האגף לניהול ההון האנושי ,קובץ התפקידים" :קצין
ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח(".

בניגוד להנחיות משרד
החינוך ,עיריית טירה
מתנהלת ללא מנהל
בטיחות מוסדות חינוך
זה כמה שנים והיא
מסכנת בכך את
תלמידיה

 | 182דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

סיכום
לבטיחות במוסדות החינוך  -ובכלל זה גני הילדים  -נודעת חשיבות
עליונה ,שכן גם מפגע בודד עלול לגרום לתוצאה הרת אסון .לפיכך ,על
הרשויות המקומיות והבעלויות למלא בקפדנות את הוראות החוק ,הנהלים
וההנחיות בכל הקשור לתקינות מבנה הגן וציודו ,ובכל הקשור להתנהלות
צוות הגן והאחראים לנושא זה ברשויות המקומיות ובבעלויות .בנושא
הבטיחות יש להקפיד על מצווה קלה כבחמורה.
הביקורת בגני הילדים ברשויות המקומיות ובמשרד החינוך העלתה כי
ישנם ליקויים מהותיים שעניינם אי-מילוי הנחיותיו ונהליו של משרד החינוך
על ידי הרשויות המקומיות ,וכן חוסר פיקוח ואכיפה יעילים של משרד
החינוך בקשר לקיום כללי הבטיחות בגני הילדים.
יש לראות בחומרה את המצב שבו רשויות מקומיות מדווחות למשרד
החינוך על תקינות כביכול של גני הילדים בתחומן ,אף כי מרכיבים
חשובים שהם נדבך מהותי בבדיקה כלל לא נבדקו .התנהלות הרשויות
המקומיות בעניין זה מצביעה על אי-קבלת אחריות מלאה על ליקויי
הבטיחות בגני הילדים .העובדה כי גני ילדים פועלים מבלי שנערכו בהם
בדיקות בטיחות כלל ,מעלה חשש לקיום ליקויי בטיחות המסכנים את
שלום הילדים .זאת ועוד ,רשויות מקומיות דיווחו למשרד החינוך כי הגנים
כשירים לכאורה וכי קיבלו אישור על כך מטעם עורכיהם של מבדקי
הבטיחות  -בעוד שביקורת של משרד מבקר המדינה העלתה כי לאמיתו
של דבר לא תוקנו ליקויים שהתגלו בעבר והצריכו תיקון מיידי  -והדיווח
האמור הוביל לאי-נקיטת צעדים על ידי משרד החינוך לתיקון המצב.
על משרד החינוך ,כגוף מפקח ,לבחון את יישום ההנחיות על ידי הרשויות
המקומיות והבעלויות ,ואת הצורך בשינוי ההנחיות כדי לאוכפן באופן
אפקטיבי יותר וכדי לקבל תמונה מלאה ומדויקת יותר על מצב הבטיחות
בגני הילדים.
על הרשויות המקומיות והבעלויות לקיים בקפידה את הוראות החוק ,את
הנהלים ,את דרישות התקן ואת ההנחיות הנוגעים לבטיחות בגני הילדים
הנתונים לאחריותן במטרה לשמור על הבטיחות ועל ביטחון השוהים בגני
הילדים ,וכדי למנוע מפגעי בטיחות בהם ולהסירם אם התגלו.

הפעלה ובטיחות של בריכות שחייה ציבוריות
ברשויות המקומיות
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תקציר
רקע כללי
בתחומן של רשויות מקומיות פועלות בריכות שחייה לשימוש הציבור ולרווחתו
(להלן  -בריכות שחייה ציבוריות או בריכות) .חלק מן הבריכות הן בבעלות
הרשות המקומית והוקמו על ידה במסגרת הסמכויות שהוקנו לה בפקודת
העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת העיריות) .יש בריכות שפעילות רק
בעונת הרחצה( 1להלן  -בריכת שחייה עונתית) ויש בריכות שפעילות כל השנה
(להלן  -בריכת שחייה שנתית).
כדי לשמור על שלום הציבור ,על בטיחותו ועל בריאותו נקבעו הסדרים
מיוחדים הנוגעים לבריכות השחייה ,לכללי הקמתן ,לאופן הפעלתן ולדרכי
הפיקוח עליהן .כך בחוק הסדרת מקומות רחצה ,התשכ"ד( 1964-להלן  -חוק
הסדרת מקומות הרחצה); בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 1968-להלן  -חוק
רישוי עסקים ); בתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה),
התשס"ד( 2004-להלן  -תקנות הבטיחות) ,ובתקנות רישוי עסקים (תנאי
תברואה נאותים לבריכות שחיה) ,התשנ"ד( 1994-להלן  -תקנות התברואה).
מנתונים שפרסם מגן דוד אדום (להלן  -מד"א) על מקרי הטביעה שאירעו
בעונות הרחצה בשנים  2016עד  22018עולה כי  17% - 10%ממקרי הטביעה
התרחשו בבריכות שחייה ציבוריות.

פעולות הביקורת
בחודשים יוני עד אוגוסט  2018בדק משרד מבקר המדינה את נושא הפעלת
בריכות השחייה הציבוריות בעיריות אשקלון ,לוד וקריית ביאליק ,במועצות
האזוריות מגידו ועמק המעיינות ובמועצה המקומית קריית טבעון (להלן -
הרשויות המקומיות שנבדקו) .במסגרת הביקורת נבדקו  15אתרי בריכות
שחייה .3בביקורת נבדקו ההיבטים האלה :היערכות הרשויות המקומיות שנבדקו
להפעלת בריכות השחייה הציבוריות שבבעלותן; רישוי בריכות השחייה
הציבוריות והפיקוח על הפעלתן; היבטי בטיחות ותברואה בכל בריכות

1

הגדרתה של "עונת הרחצה" בדוח זה היא התקופה שהרשות המקומית מפעילה בה את בריכות
השחייה שבבעלותה לשימוש הציבור הרחב .על פי רוב בתקופת הקיץ ,בין החודשים אפריל-מאי
(חופשת חג הפסח) ועד לחודש אוקטובר (סוף חגי תשרי).

2

מספר המטופלים בעקבות טביעה בשנים  2016עד  2018היה ;233 ;320 :ו 257 -מטופלים
בהתאמה.

3

"אתר בריכת שחיה" על פי הגדרתו בתקנות הבטיחות הוא בריכת שחייה לרבות החצרים
והמבנים המשרתים אותה ,כגון מלתחות ושירותים.
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השחייה שבבעלות הרשויות המקומיות שנבדקו וכן באתרי בריכות שחייה
בעלי רישיון עסק בתחומן של המועצות האזוריות שנבדקו .4בדיקות השלמה
נעשו בלשכות משרד הבריאות שבמחוזות אשקלון ,חיפה ,מרכז וצפון ובנפות
יזרעאל ורמלה.

הליקויים העיקריים
ליקויים בקביעת אופן הפעלת בריכת שחייה
שבבעלות הרשות המקומית
המועצה המקומית קריית טבעון :המועצה לא בחנה חלופות להפעלת בריכת
השחייה חנה סנש שבבעלותה .כמו כן ,המועצה הותירה את ניהול בריכת
השחייה חנה סנש ואת האחריות להפעלתה ולתחזוקתה בידי עמותת מתנ"ס
טבעון בלא מכרז ,בלא חוזה ושלא כדין ,ובשנים  2016עד  2018העבירה לה
לצורך כך סכום של כ 2-מיליון ש"ח.

ליקויים ברישוי של בריכות השחייה ושל בתי העסק
שבתחומן
עיריית אשקלון :העירייה איפשרה לאחת מבריכת השחייה בתחומה לפעול
שנים רבות בלא רישיון עסק.
עיריית קריית ביאליק :העירייה הפעילה קיוסק בבריכת השחייה יגור
שבבעלותה בלא רישיון עסק.
המועצה המקומית קריית טבעון :המועצה איפשרה לבריכת שחייה חנה
סנש שבבעלותה לפעול משנת  2016בלא רישיון עסק ובניגוד לתנאים
שנקבעו להפעלתה; המועצה העניקה רישיון עסק למזנון שפעל בבריכת
השחייה גלי טבעון שבבעלותה מבלי שקיבל אישור מגורמי כיבוי האש ולא
פעלה נגד בעלי המזנון כאשר המקום הופעל שלא על פי תנאי רישיון העסק
שהיא קבעה לו.
המועצות האזוריות מגידו ועמק המעיינות :המועצות לא פעלו נגד בריכות
שחייה שפעלו ללא רישיון עסק כדין או בניגוד לתנאי רישיון העסק שנקבעו
להן.

4

בעיריות אשקלון ולוד ישנו אתר אחד בכל עיר; בעיריית קריית ביאליק שני אתרים; במועצה
המקומית קר יית טבעון שלושה אתרים; במועצה האזורית מגידו חמישה אתרים; במועצה
האזורית עמק המעיינות שלושה אתרים.
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הפעלת בתי עסק שלא כדין
בידי עיריית קריית ביאליק
העירייה הפעילה עסקי מסחר באמצעות עובדיה בשני אתרי בריכות שחייה
שבבעלותה שלא על פי פקודת העיריות ובניגוד לעקרון חוקיות המינה ל
ולפסיקה.

5

עיריית קריית ביאליק איפשרה להוציא תקציבים גדולים לרכישת טובין על ידי
מפעילי החנות בבריכת השחייה אפק ועל ידי מפעיל הקיוסק בבריכת השחייה
יגור שבבעלותה בלי שום פיקוח של הגורמים שהוסמכו לכך בעירייה ושלא
בהתאם לדיני המכרזים .6בכך היא פעלה שלא כפי חובתה לנהל את ענייניה
באופן שיש בו מתן סיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל איש בציבור.

אי-קיום חובת הפיקוח של הרשויות המקומיות על
בריכות שחייה ציבוריות
בכל הרשויות המקומיות שנבדקו לא בוצע פיקוח על הפעלת בריכות השחייה
הציבוריות שבתחומן על ידי פקחי בריכות שחייה שהוסמכו לכך כנדרש.
בכל הרשויות המקומיות שנבדקו ,ראשי הרשויות המקומיות לא מינו פקחי
בריכות שחייה כלל ,בניגוד למתחייב בתקנות הבטיחות.

ליקויי בטיחות בבריכות השחייה הציבוריות
בכל בריכות השחייה שנבדקו נמצאו ליקויי בטיחות רבים ,חלקם אף חמורים,
בתחומים האלה :בטיחות כללית ,חשמל ,כיבוי אש ,טיפול בחומרים מסוכנים,
עזרה ראשונה ונגישות.
בחלק מאתרי בריכות השחייה בעיריות אשקלון ולוד והמועצות האזוריות מגידו
ועמק המעיינות הוצבו מתקני משחקים וספורט .המתקנים לא טופלו כנדרש
בחוק ובתקנות הבטיחות ,והם שימשו את קהל המתרחצים בבריכת השחייה
אף על פי שלא נקבעו נהלים להפעלתם ולתחזוקתם.
עיריית לוד איפשרה להציב באתר בריכת השחייה שבבעלותה קפצת
(טרמפולינה) שהיא מתקן מסוכן ,מבלי שנבדקה בטיחות השימוש בה ומבלי
שהתקיימו התנאים המינימליים להבטחת שלומם של המשתמשים בה.

5

"עקרון חוקיות המינהל" קובע כי הרשות המינהלית רשאית ומוסמכת לעשות רק את הפעולות
שהחוק הסמיך אותה לעשותן.

6

כמו למשל ועדת מכרזים וועדת רכש.

בכל הרשויות
המקומיות שנבדקו
לא מונו פקחי
בריכות שחייה כלל,
בניגוד למתחייב
בתקנות הבטיחות,
וממילא לא בוצע
פיקוח על הפעלת
הבריכות כנדרש
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כשהגיע צוות הביקורת לבריכת השחייה חנה סנש שבבעלות המועצה
המקומית קריית טבעון לא נכח באתר מציל אף על פי שבאותה העת שהו
ילדים בבריכת השחייה המרכזית ופעוטות בבריכת הפעוטות.
בריכת חנה סנש  -שלא כמו שתי הבריכות האחרות שבבעלות המועצה
שמפעיל אותן יזם חיצוני  -נחזתה בזמן הביקורת במצב תחזוקתי ירוד במיוחד.
יצוין לחיוב כי בעקבות הביקורת והפעלת בריכת השחייה חנה סנש ללא
נוכחות מציל ,ולאחר שהוער לראש המועצה דאז ,הוצא מייד למתנ"ס טבעון
צו סגירה מינהלי של האתר.

אי-הסדרת פעילותן של בריכות שחייה
המשרתות ציבור רחב
בעוד שמשרד הפנים קבע כללים מחייבים להפעלת בריכות שחייה טעונות
רישוי ,קיים ספק אם הכללים האלה מחייבים גם בריכות שחייה מעין ציבוריות
שחוק רישוי עסקים אינו חל עליהן אף שחלקן משרת ציבור רחב (להלן -
בריכות שחייה מעין ציבוריות).
יצוין לחיוב שלשכות הבריאות שנבדקו פעלו במסגרת סמכותן הכללית והרחיבו
את הפיקוח שלהן גם על בריכות שחייה מעין ציבוריות המשרתות ציבור רחב ,גם
אם לכאורה לא חלה עליהן החובה להוציא רישיון עסק לצורך הפעלתן.

פיקוח של משרד הפנים על פעולותיהן של הרשויות
המקומיות
נוכח הליקויים החמורים המוצגים בדוח זה ,המצביעים על כך שהרשויות
המקומיות ,אשר מחויבות לפקח על הבריכות הציבוריות בתחומן אינן בהכרח
עושות כן ,על משרד הפנים לחדד את ההוראות ולהנחות את הרשויות
המקומיות להקפיד על קיום הוראות הדין בכל הנוגע להפעלת בריכות
השחייה הציבוריות בתחומן.

ההמלצות העיקריות
על הרשויות המקומיות שנבדקו לפעול לתיקון הליקויים שעלו בדוח ,לטפל
לאלתר בליקויי הבטיחות שנמצאו בבריכות השחייה הציבוריות שבתחומן
ולדאוג לביטחון תושביהם ולבטיחות המשתמשים בבריכות השחייה הציבוריות
והמעין ציבוריות שבתחומן .עליהן לפעול למינוי פקחי בריכות שחייה
ולהכשרתם וכן להגביר את הפיקוח על בריכות השחייה הציבוריות.

בסיור שעשה צוות
הביקורת בבריכת
השחייה חנה סנש
שבבעלות המועצה
המקומית קריית
טבעון לא נכח
באתר מציל ,אף על
פי שבאותה עת שהו
ילדים בבריכת
השחייה המרכזית
ופעוטות בבריכת
הפעוטות
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על משרד הפנים להנחות את הרשויות המקומיות להקפיד על יישום תקנות
הבטיחות ועל אכיפתן על מנת למנוע פגיעה בחיי אדם.
נוכח אי-הבהירות בכל הנוגע להפעלת בריכות שחייה מעין ציבוריות שאינן
טעונות רישוי עסק ,מן הראוי שמשרד הפנים יסדיר בצורה ברורה נושא זה
וישקול אם וכיצד להחיל את הכללים הקבועים בתקנות הבטיחות ובתקנות
התברואה על כל בריכות השחייה המשרתות את הציבור הרחב.
על משרד הפנים לבחון כיצד יוכל לתת מענה הולם לצורך בריכוז המידע על
כשלי בטיחות שנמצאו בהפעלת בריכות שחייה ציבוריות ולהפצתו בקרב כלל
הרשויות המקומיות .הקמת מאגר ידע ומידע בנושא הבטיחות בהפעלת
בריכות השחייה ,שירכז את כל המידע בנושא ואת הלקחים שהופקו ושדרוש
להפיק מאירועים חמורים שהתרחשו בבריכות השחייה ,יכול לסייע רבות
במניעת כשלי בטיחות בעתיד.

סיכום
בתחומן של רשויות מקומיות פועלות בריכות שחייה לשימוש הציבור ולרווחתו,
חלקן בבעלות הרשות המקומית וחלקן אף הוקמו על ידה .בריכות השחייה
מעניקות לציבור הזדמנות ליהנות מפעילויות פנאי וספורט ומאפשרות את פעילותן
של אגודות ספורט מים בענפי ספורט הבריכה .בריכות השחייה במהותן עלולות
להיות מקום מסוכן מעצם השילוב של מים ,חשמל וחומרים מסוכנים .נקבעו
הסדרים מפורטים בדין בנוגע לבטיחות השימוש בבריכות השחייה ובנוגע לחובת
הפיקוח על הפעלתן .ממצאי הביקורת הצביעו על ליקויים רבים בטיפול הרשויות
המקומיות שנבדקו בבריכות השחייה שבתחומן ,חלקם חמורים עד כדי חשיפת
הציבור לסכנות בעת השימוש בבריכות השחייה.
הרשויות המקומיות לא בחנו חלופות להפעלת בריכות השחייה שבבעלותן
ואיפשרו להפעיל בריכות שחייה בלא רישיון עסק .כמו כן נמצא כי כל
הרשויות המקומיות שנבדקו אינן מפקחות על ההפעלה השוטפת של בריכות
השחייה הציבוריות שבתחומן כנדרש .נמצאו ליקויים רבים בבריכות השחייה
שנבדקו בתחום הבטיחות והתברואה.
על משרד הפנים ,מכוח אחריותו הכוללת לפי חוק הסדרת מקומות הרחצה,
להנחות את הרשויות המקומיות להקפיד לפעול בהתאם להוראות הבטיחות
ולאכוף הוראות אלה על בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן.
הגברת הפיקוח על ידי הרשויות המקומיות לצד הובלת שינוי חקיקה על ידי
משרד הפנים והחלתן של תקנות הבטיחות והתברואה ,בשינויים המתחייבים,
גם על בריכות שחייה המשרתות ציבור רחב שלא חייבות ברישיון עסק ,יקדמו
את הבטחת שלום הציבור ובריאותו ויסייעו בהצלת חיים.

נוכח אי-הבהירות
בכל הנוגע להפעלת
בריכות שחייה
שאינן טעונות רישוי
עסק ,מן הראוי
שמשרד הפנים
ישקול אם וכיצד
להחיל את הכללים
הקבועים בתקנות
הבטיחות ובתקנות
התברואה על כל
בריכות השחייה
המשרתות את
הציבור הרחב
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מבוא
בתחומן של רשויות מקומיות פועלות בריכות שחייה לשימוש הציבור ולרווחתו
(להלן  -בריכות שחייה ציבוריות או בריכות) .חלק מן הבריכות הן בבעלות
הרשויות המקומיות וחלקן אף הוקמו על ידן במסגרת הסמכויות שהוקנו להן
בסעיף  249לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת העיריות) ,המסמיך
את העירייה "להקים ,לקיים ולהסדיר מרחצאות ,בריכות שחיה ובתי-רחצה
ציבוריים" ומתיר לעירייה "לספק ,להתקין ,להתוות ,לתכנן ,לשפר ,לקיים,
להסדיר גנים וגינות ומקומות מרגוע או נופש אחרים לשימוש הציבור" .7בריכות
אחרות הן בבעלות פרטית ,כגון בריכות של בתי מלון ומועדוני ספורט פרטיים
(קאנטרי קלאב) .בסעיף  )29( 249לפקודת העיריות שכותרתו "סמכות כללית",
נקבע כי בסמכות העירייה " לעשות בדרך כלל ,כל מעשה הדרוש לשם שמירה
על תחום העיריה ,בריאות הציבור והבטחון בו".8
הבריכות מעניקות לציבור הזדמנות לקיים פעילות פנאי וספורט ומאפשרות
לקיים בהן חוגים (כמ ו התעמלות אירובית במים) ולימוד שחייה .כמו כן ,הן
משמשות לפעילות חברתית וקהילתית (כמו קייטנות לילדים ו"ימי כיף").
הבריכות גם מאפשרות את פעילותן של אגודות ספורט המקיימות פעילות
בענפי ספורט הבריכה (כמו שחייה ,כדור מים ושחייה צורנית) .חלק מבריכות
השחייה הציבוריות פעילות רק בעונת הרחצה( 9להלן  -בריכת שחייה עונתית)
וחלק פעילות כל השנה (להלן  -בריכת שחייה שנתית).10
בריכות שחייה עלולות להיות מקום מסוכן .בבריכות השחייה יש שילוב של מים,
חשמל וחומרים מסוכנים (להלן  -חומ"ס) ,וכמו כן הן משמשות את כל הציבור,
לרבות בני נו ער ,ילדים ופעוטות ,ולא כולם מיומנים די הצורך בשחייה .להלן
בלוח  1נתונים שפרסם מגן דוד אדום (להלן  -מד"א) על מספר האנשים שטבעו
בחופי הרחצה ,בבריכות השחייה ובמאגרי מים ושנזקקו לטיפול של צוותי מד"א
בעונת הרחצה בשנים  2016עד .112018

7

סמכויותיה הכל ליות של מועצה מקומית הן לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום השיפוט של
המועצה באופן דומה לעירייה.

8

כך למשל בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה  -ת"א (חי')  787/99כץ נ' עיריית הרצליה
( ,)1.1.07נקבע כי " העירייה מטבע תפקידה אמונה על שלמות גופם של הנמצאים בתחומה.
סעיף  ) 29(249לפקודת העיריות (נוסח חדש) מסדיר אחריות זו וקובע כי לרשות מקומית יש
אחריות כלפי הציבור בתחומה והיא מצווה לשמור על בריאותו ובטחונו"  -סעיף כ"ו לפסק הדין.

9

"עונת הרחצה"  -בדוח זה מדובר בתקופה שהרשות המקומית מפעילה בה את בריכות השחייה
שבבעלות ה לשימוש הציבור הרחב ,לרוב בתקופת הקיץ בין החודשים אפריל-מאי (חופשת חג
הפסח) ועד לחודש אוקטובר (סוף חגי תשרי).

10

לעיתים כחלק ממרכז ספורט שהרשות המקומית מפעילה.

11

בשנת  9 :2016במאי עד  31באוקטובר ; בשנת  17 :2017באפריל עד  19באוקטובר ; בשנת
 17 :2018במרץ עד  8באוקטובר .
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לוח  :1נפגעי טביעה בעונות הרחצה2018 - 2016 ,
כלל המטופלים

מספרם של המטופלים עקב טביעה

עונת הרחצה

בעקבות טביעה

בבריכות שחייה ציבוריות

2016

320

)10%( 34

2017

233

)17%( 40

2018

257

)14%( 37

על פי נתוני מד"א בעיבוד משרד מבקר המדינה.12

פעולות הביקורת
בחודשים יוני עד אוגוסט  2018בדק משרד מבקר המדינה את נושא הפעלת
בריכות השחייה הציבוריות בעיריות אשקלון ,לוד וקריית ביאליק ,במועצות
האזוריות מגידו ועמק המעיינות ובמועצה המקומית קריית טבעון (להלן -
הרשויות המקומיות שנבדקו) .13במסגרת הביקורת נבדקו  15אתרי בריכות שחייה.14
בביקורת נבדקו ההיבטים האלה :היערכות הרשויות המקומיות להפעלת בריכות
השחייה הציבוריות שבבעלותן; רישוי בריכות השחייה הציבוריות והפיקוח על
הפעלתן; היבטי בטיחות ותברואה בבריכות השחייה שבבעלות הרשויות
המקומיות שנבדקו וכן באתרי בריכות שחייה בעלי רישיון עסק בתחומן של
המועצות האזוריות שנבדקו .15בדיקות השלמה נעשו בלשכות משרד הבריאות
שבמחוזות אשקלון ,חיפה ,מרכז וצפון ובנפות יזרעאל ורמלה.

המסד הנורמטיבי
כדי לשמור על שלום הציבור ,על בטיחותו ועל בריאותו ,נקבעו הסדרים מיוחדים
הנוגעים לבריכות השחייה ,לאופן הקמתן ,לכללי הפעלתן ולדרכי הפיקוח
עליהן .כך לדוגמה בחלק כ"א לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה
12

הנתונים נלקחו מהודעות דובר מד"א המפורסמות בתום כל עונת רחצה .כך למשל בסוף עונת
הרחצה https://www.mdais.org/news/14422 :2018

13

חלק מהממצאים בדוח הינם ממידע ראשוני שאסף משרד מבקר המדינה בחודשים פברואר-מרץ
( 2018להלן  -שלב איסוף הנתונים) בעיריית קריית ביאליק ובמועצות האזוריות מגידו ועמק
המעיינות.

14

"אתר בריכת שחיה" כהגדרתו בתקנות הבטיחות  -בריכת שחייה לרבות החצרים והמבנים
המשרתים אותה כגון מלתחות ושירותים.

15

בעיריות אשקלון ולוד אתר אחד בכל עיר .בעיריית קריית ביאליק שני אתרים; במועצה מקומית
קריית טבעון שלושה אתרים .במועצה אזורית מגידו חמישה אתרים ,ובמועצה אזורית עמק
המעיינות שלושה אתרים.
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להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל( 1970-להלן  -הוראות תקנות תכנון ובנייה
בנושא בריכת שחייה) ,נקבעו התנאים שצריכים להתקיים טרם קבלת היתר
בנייה להקמת בריכת שחייה; בחוק הסדרת מקומות רחצה ,התשכ"ד1964-
(להלן  -חוק הסדרת מקומות הרחצה) ,נקבע ששר הפנים הוא הממונה על
ביצוע החוק ,ועליו לקבוע בצו בין היתר הוראות בדבר אמצעים לשמירת
הבטיחות והתברואה במק ום רחצה ,סדרים לשימוש במקום רחצה ודרכי פיקוח
עליהם ותקנים של סדרנים ,פקחים ,מצילים ומגישי עזרה ראשונה שיוצבו
במקומות הרחצה.
בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 1968-להלן  -חוק רישוי עסקים) נקבע ,כי "רשות
הרישוי" בהתייחס לעסק טעון רישוי בתחום רשות מקומית היא ראש הרשות
המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך ,וכי הפיקוח על קיום הוראות חוק רישוי
עסקים ותקנותיו הופקד בידי רשות הרישוי; רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון
אם לא קוימה מטרה כלשהי ממטרות הרישוי .בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני
רישוי) ,התשע"ג( 2013-להלן  -צו רישוי עסקים) ,נקבע כי בריכת שחייה 16היא
"עסק טעון רישוי" ,ורישיון עסק לבריכת שחייה תקף לחמש שנים .17עוד נקבע
בצו רישוי עסקים ,כי מטרות הרישוי לבריכת שחייה הן בין היתר הבטחת
בריאות הציבור בה ,לרבות תנאי תברואה נאותים ומניעת סכנות לשלום הציבור
בתחומה.18
בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה) ,התשנ"ד1994-
(להלן  -תקנות התברואה) ,שהותקנו מכוח סעיף  10לחוק רישוי עסקים ,נקבעו
ההסדרים המחייבים לעניין שמירת בריאות הציבור ופיקוח ובקרה על איכות
המים בבריכות שחייה שהפעלתן טעונה בקבלת רישיון עסק .כך למשל נקבע
בתקנה ( 2ג) לתקנות התברואה כי "בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים יימצא
בחצריה מפעיל [להלן  -מפעיל בריכות שחייה] ,בעל אישור מאת המנהל
[מנכ"ל משרד הבריאות] שעמד בהצלחה בבחינות לענין ניהול בריכת שחיה
בתנאי תברואה נאותים".19
בתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה) ,התשס"ד2004-
(להלן  -תקנות הבטיחות) ,שהותקנו מתוקף סמכותו של שר הפנים לפי סעיף 4
לחוק הסדרת מקומות רחצה וסעיף  39לחוק רישוי עסקים ,נקבעו הסדרי
הבטיחות המחייבים בריכות שחייה שהפעלתן טעונה קבלת רישיון עסק .כך
הוגדר בתקנה ( 1סעיף ההגדרות) בתקנות הבטיחות כי "בריכת שחייה" היא
"מקום המכיל מים ,ובכלל זה אמצעי פינוי המים העילי ,למטרות שחיה ,שעשועי
16

ההגדרה בסעיף 7.4א לתוספת לצו רישוי עסקים היא" :בריכת שחייה ,לרבות מאגר מים אחר
המשמש לשחייה ולנופש מים ,לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת
עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש" (ההדגשה אינה במקור).

17

יצוין כי רק לאחר מועד סיום הביקורת באוגוסט ( 2018להלן  -מועד סיום הביקורת) ,ב 30.12.18-
פורסם תיקון לצו רישוי עסקים (תיקון התשע"ט  )2018 -ובסעיף  47לתיקון נקבע כי תוקף רישיון
העסק לבריכת שחייה שעמד במועד הביקורת על שלוש שנים ,יוארך לחמש שנים.

18

ראו הרחבה בהמשך בפרק "רישיון עסק להפעלת בריכת שחייה ציבורית".

19

יצוין כי לאחר מועד סיום הביקורת ב 26.12.18-פורסם תיקון לתקנות התברואה (תיקון התשע"ט
  .)2018נוספה תקנה ( 2ד) ובה נקבעו תנאים שבהתקיימם יוכל בעל בריכת השחייה להפעילהללא נוכחות מפעיל בשטח בריכת השחייה.
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מים ,ספורט ,לימוד ,וטיפול במים ...שהוא עסק טעון רישוי לפי צו רישוי
עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשנ"ה( "1995-ההדגשה אינה במקור).
בדברי ההסבר לתקנות שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  11/04בנובמבר
( 2004להלן  -חוזר מנכ"ל  ,)11/04נאמר כי התקנות אינן עוסקות "בהקמת
בריכות שחיה ,בתברואת בריכות שחיה או חומרים מסוכנים ,אלא רק בנושא
התפעול הבטיחותי (הצלה ,עזרה ראשונה ,מתקני שעשועים וכו')" .בתקנות
מפורטים מגוון נושאים ה קשורים לתפעולן הישיר של בריכות השחייה הציבוריות
ולבטיחותן .כך למשל הוגדרו" :אתר בריכות שחיה" " -בריכת שחיה לרבות
החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות ושירותים"; "מחזיק בריכה" -
"לרבות בעל רישיון עסק לאתר בריכת שחיה ,מחזיק ,ובעלים של אתר בריכת
שחיה "; הוגדרו חובותיו של מחזיק בריכה ,לרבות אחריותו הכוללת לקיומן של
הוראות התקנות ואחריותו להפעלת בריכת השחייה בהתאם לתקנות; הוגדר
תקן לבעלי תפקידים (דוגמת :מצילים ומגישי עזרה ראשונה) והכשירויות
הנדרשות להם; נקבעו חובותיהם של בעלי התפקידים בבריכת השחייה
וסמכויותיהם.
מכאן שתקנות הבטיחות והתברואה ,שבהן מופיעות רוב ההנחיות
הקשורות בהפעלה בטוחה של בריכות שחייה ציבוריות ואשר הותקנו
מכוח חוק רישוי עסקים ,אינן חלות על בריכות שחייה שאינן טעונות רישוי,
דוגמת בריכות שחייה המשרתות ציבור רחב שלהלן יכונו בריכות מעין-
ציבוריות.20

20

ראו הרחבה בהמשך בתת-הפרק " הסדרת פעילותן של בריכות שחייה המשרתות ציבור רחב".

תקנות הבטיחות
והתברואה ,שבהן
מופיעות רוב ההנחיות
הקשורות בהפעלה
בטוחה של בריכות
שחייה ציבוריות ,אינן
חלות על בריכות
שחייה שאינן טעונות
רישוי ,לרבות בריכות
שחייה המשרתות
ציבור רחב
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קביעת אופן הפעלת בריכות שחייה
שבבעלות הרשויות המקומיות
רשות מקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה .לרשויות המקומיות הוענקו
זכויות קנייניות על מקרקעין 21הנמצאים בתחומי השיפוט שלהן כדי להניח להן
למלא את תפקידיהן בהתאם לחובותיהן ולסמכויותיהן .על הרשויות המקומיות
לשמור על המקרקעין שבחזקתן ולהשתמש בהם בצורה מיטבית ,לפעול
לתחזוקתם השוטפת ,לשפצם ולשקמם ,ואם רווחת הציבור ותועלתו דורשת -
אף למכרם .יש שהרשות המקומית מעבירה את זכויותיה על נכסיה לאחרים -
אם על ידי מכירה אם על ידי השכרה ואם על ידי הקצאתם בלא תמורה או
בתמורה סמלית  -כדי לספק צורך ציבורי או מחמת שיקולים כלכליים .על
הרשות המקומית לוודא שהשימוש בנכסיה מתבצע באופן חסכוני ,יעיל ומועיל
(אפקטיבי) .תנאי בסיסי לשימוש נכון ,יעיל ומועיל במשאבים הנתונים בידי גוף
שלטוני הוא קביעת המדיניות לשימוש בהם .בריכות השחייה הציבוריות
שבבעלות הרשות המקומית הן חלק מנכסי המקרקעין שלה ,ולפיכך על הרשות
המקומית למלא את כל ההוראות שלעיל משלב הקמתה של בריכת השחייה
ועד להפעלתה השוטפת .22כמו כן ,על פי כללי מינהל תקין ,על הרשות המקומית
לבחור בחלופה היעילה והמועילה ביותר להפעלתה .חלופה שתאפשר לקיים
את המטרה שלשמה הוקמה בריכת השחייה ושתאפשר לשמור על שלום
הציבור ורווחתו ,בייחוד לנוכח העובדה שהפעלת בריכת שחייה מחייבת ידע
מקצועי ועלותה גבוהה.23
הבריכות מופעלות בכמה שיטות עיקריות :הפעלה על ידי עובדי הרשות
המקומית; הפעלה על ידי תאגיד שבבעלות הרשות המקומית; הפעלה על ידי
זכיין פרטי שהתקשר עם הרשות המקומית ונבחר במכרז .כדי לקבוע את חלופת
ההפעלה המועדפת ,על הרשות המקומית לבחון את העלויות אם באמצעות
מכרז פומבי שהרשות המקומית מצידה פונה בו לקבל הצעות ממפעילי בריכות
שחייה פרטיים ,והם מצידם ,מתמחרים את עלויות הפעלת הבריכה על פי
התנאים שהצ יבה הרשות המקומית ,או לחלופין על פי הזמנת תסקיר מחברות
המתמחות בכך ,כדי שיוכלו להעריך את העלות השוטפת של הפעלת בריכת
השחייה לאורך זמן .יצוין כי שיטה זו נהוגה לרוב כאשר הרשות עומדת לפני
החלטה אם להקים בריכת שחייה חדשה ,והיא מעוניינת לבדוק בתוך כמה זמן
תחזיר את השקעתה ובאילו תנאים.

21

בחוק המקרקעין ,התשכ"ט ,1969-הוגדרו "מקרקעין" כך" :קרקע ,כל הבנוי והנטוע עליה וכל
דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע ,זולת מחוברים הניתנים להפרדה".

22

במסגרת דוח זה לא ייבחן נושא הקמתן של בריכות השחייה הציבוריות.

23

העלות השוטפת של הפעלת אתר בריכות שחייה עונתי גבוהה ועומדת על מאות אלפי ש"ח .ראו
דוגמאות בהמשך.
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עיריות אשקלון ולוד ,כחלק מהליך בחירת החלופות ,ביצעו מכרז פומבי
להפעלת אתרי בריכות השחייה שבבעלותן וקבעו את אופן הפעלתם לאחר
שבחנו חלופות להפעלה.
בביקורת עלו ליקויים באופן שעיריית קריית ביאליק והמועצה המקומית
קריית טבעון בחנו את החלופות להפעלת בריכות השחייה שלהן .הנה
פירוט הדברים:

עיריית קריית ביאליק
בבעלות עיריית קריית ביאליק שני אתרי בריכות שחייה ,והיא מפעילה אותם
שנים רבות באמצעות עובדיה :מרכז הספורט העירוני "אפק" (להלן  -בריכת
אפק) ובו כמה בריכות שחייה הפעילות כל השנה; ו"בריכת ביאליק" (להלן -
בריכת יגור) בריכה עונתית הקיימת מזה כמה עשורים.

קביעת אופן הפעלת בריכות השחייה
בביקורת נמצא כי העירייה לא בחנה חלופות להפעלת בריכת יגור ,לרבות בידי
קבלן חיצוני .בנוסף ,לטענת העירייה בשנת  2008היא בחנה חלופות להפעלת
בריכת אפק ,אולם לא נמצאו בעירייה אסמכתאות לדיונים ולהחלטות
שהתקבלו בעניין זה .להלן הפרטים:
בספטמבר  2018העבירה העירייה לצוות הביקורת תצהיר של גזבר העירייה
(להלן  -התצהיר) בנוגע לחלופות להפעלת בריכת אפק .בתצהיר נכתב כי
בהליך בוררות שהתבצע בשנת  2008מול אגודת שחייה שפועלת בבריכת אפק
פסק הבורר ,כי "יש לאגודה זכויות שימוש בנכס למשך  10שנים (קרי ,)11/18
וכי העירייה נדרשת ליתן להם לעשות שימוש בבריכות בקאנטרי אפק" .עוד
מסר גזבר העירייה בתצהירו ,כי לנוכח פסיקת הבורר והתנגדות האגודה
להפרטה "העירייה לא יכלה לבצע שינויים בניהול הבריכה וזאת עד ל ."11/18
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קריית ביאליק כי בהיותה גוף ציבורי,
סדרי מינהל תקין מחייבים אותה לתעד את כל דיוניה והחלטותיה .במצב
זה עמדת העירייה שנמסרה לביקורת נסמכה על זיכרונו של הגזבר  -דבר
שאינו תקין.
הבדיקה העלתה כי עד למועד סיום הביקורת באוגוסט  ,2018כמה חודשים לפני
תום התקופה שניתנה בה לאגודת השחייה זכות שימוש בבריכה  -העירייה לא
סיימה לבחון חלופות להפעלת בריכת אפק ביום שאחרי נובמבר  2018ולפיכך
גם לא הציגה אותן לפני מועצת העיר.

 | 196דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

בתשובתה של עיריית קריית ביאליק מינואר  2019למשרד מבקר המדינה (להלן
 תשובת עיריית קריית ביאליק) נמסר בעניין בריכת אפק ,כי במהלך שנת 2018התקיימו ישיבות עם נציגי האגודה וכי בכוונתה "להסדיר את הנושא בקרוב".
לעניין בריכת יגור מסרה העירייה בתשובה נוספת מפברואר ( 2019להלן -
תשובתה הנוספת של עיריית קריית ביאליק) כי היא "בודקת שימושים חלופיים
לקרקע ולכן בשלב זה העירייה לא בחנה שיטות חלופיות להפעלת הבריכה,
אלא החליטה בשלב זה להשאיר אותה במתכונת הנוכחית" .לעניין תיעוד
הישיבות מסרה העירייה בתשובתה כי בעתיד היא תתעד ישיבות מסוג זה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קריית ביאליק כי במידה ולא יוחלט
על שינוי השימוש בקרקע ,עליה לבחון אם שיטת ההפעלה של בריכת
יגור היא היעילה ביותר לעירייה ולתושבים הן מצד עלותה ,קרי כמה היא
מעמיסה על קופת העירייה לעומת חלופה אחרת ,הן מבחינת איכות
הפעלתה .כמו כן ,משרד מבקר המדינה מעיר כי ראוי היה שהעירייה
תסיים לבחון את החלופות להפעלת בריכת אפק לקראת תום התקופה
שניתנה לאגודה זכות השימוש בבריכה.

כוח אדם להפעלת בריכת השחייה יגור
כללי מינהל תקין מחייבים כי החלטה מושכלת על החלופה היעילה והמועילה
להפעלת בריכת שחייה תתבסס על מסד נתונים מלא ומעודכן ,ובין היתר על
מצבת כוח האדם המפעיל אותה ועלותו .במהלך הביקורת נמצאו ליקויים
ברישומי העירייה בנוגע למצבת כוח האדם המועסק בבריכת יגור .כשרישומי
כוח האד ם לוקים בחסר יש חוסר בהירות בנוגע להוצאות השכר המגולמות
בבריכת השחייה ושיוכן באופן שיש בו כדי לפגוע בהצגת נתוני עלותה של
חלופת ההפעלה שנבחרה.
עיריית קריית ביאליק מקצה כספים להפעלת בריכות השחייה שבבעלותה
בתקציבה השנתי .ראו בלוח  2דוגמה לאופן שתקצבה בו העירייה את הפעלת
בריכת יגור בשנים  2016עד .2018
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לוח  :2תקצוב בריכת יגור2018 - 2016 ,

24

סה"כ תקציב

סה"כ תקצוב שכר

סה"כ הסכום ששולם

בריכת השחייה

העובדים (באחוזים)

כשכר עבודה

2016

 822,452ש"ח

 67,979ש"ח ()8%

 45,307ש"ח

2017

 713,753ש"ח

 47,753ש"ח ()7%

 27,464ש"ח

2018

 719,174ש"ח

 22,321ש"ח ()3%

 21,224ש"ח

על פי נתוני עיריית קריית ביאליק בעיבוד משרד מבקר המדינה.

הבדיקה העלתה כי אין בידי מחלקת כוח אדם של העירייה נתונים מלאים
ומעודכנים על צוות כוח האדם המועסק בבריכת השחייה יגור .כך למשל
ברשימת עובדי בריכת יגור שמסרה העירייה לצוות הביקורת לא הופיע לפחות
שמה של עובדת עירייה אחת המועסקת בבריכת יגור ושצוות הביקורת נפגש
עימה שם ,וכן לא נמצא לא ברשימה וגם לא בתקציב בריכת השחייה יגור אזכור
מפורש להעסקת בני נוער בתעסוקת קיץ בבריכת יגור ולעלות העסקתם ,אף
שבעת הביקורת נמצאו כחמישה בני נוער שהועסקו בה.
מאחר שהרישום השמי חסר ,ומאחר שחלק מהעובדים בבריכת יגור עובדים
במחלקות אחרות בעירייה בזמן שהבריכה סגורה ,הרישום של הנתונים
הכספיים אינו מביא לידי ביטוי את העלות המלאה של הפעלת בריכת השחייה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קריית ביאליק כי המעקב והרישום
של מצבת כוח האדם המועסק בבריכות השחייה לקוי ואינו מעודכן .על
העירייה לנהל רישום מלא ועדכני של כוח האדם המועסק בבריכות
השחייה שבבעלותה.
עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בשל טעות
לא שויכו העובדים לבריכת יגור כנדרש ,וכי היא תפעל לתיקון הנושא.

המועצה המקומית קריית טבעון
בבעלות המועצה המקומית קריית טבעון שלושה אתרים של בריכות שחייה:
אתר מרכז הספורט "קאנטרי טבעון" ובו פועלות בריכות שחייה שנתיות (להלן -
קאנטרי טבעון); אתר בריכות שחייה עונתיות "גלי טבעון" (להלן  -בריכת גלי

24

יצוין כי הסעיף התקציבי שיועד לתשלום הוצאות שמירה על בריכת יגור היה  70,000ש"ח בשנים
 2016עד  .2017בשנת  2018הוא עלה ל 100,000-ש"ח .עוד יצוין ,כי בביקורת נמצא שהשמירה
בבריכה הופקדה בידי חברת כוח אדם ולא בידי עובדי עירייה.
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טבעון); אתר "בריכת השחייה חנה סנש" ,אתר שנתי המשמש את אגודת
הכדור-מים הפועל קריית טבעון ספורט (להלן  -בריכת חנה סנש).
את קאנטרי טבעון ואת בריכת גלי טבעון מפעילה חברה חיצונית (להלן  -קבלן
ב') לפי חוזה שנחתם בשנת  .2013את בריכת חנה סנש מפעילה "רשת
מתנ"סים ק .טבעון" (להלן  -מתנ"ס טבעון) במתכונת הנוכחית החל משנת
.2014

בחירת חלופה להפעלת בריכות השחייה
הבדיקה העלתה כי המועצה לא בחנה את החלופות להפעלת בריכת
השחייה חנה סנש כפי שבחנה את הבריכות האחרות .להלן הפרטים:

בחינת חלופות להפעלת בריכות השחייה קאנטרי טבעון וגלי טבעון
בשנת  ,2003לאחר השקעה של  7מיליון ש"ח ,הפסיקה המועצה את בנייתו של
מרכז ספורט (קאנטרי קלאב) הכולל שתי בריכות שחייה שבתחומה ,והשאירה
בלב המועצה מבנה נטוש בשלבי בנייה .בשנת  2010החליטה המועצה
"להחיות" את המיזם ,ולשם כך הזמינה תוכנית עסקית ותסקיר מחברה חיצונית,
כדי שיסייעו לה לקבוע את החלופה המיטבית להשלמת המיזם ולהפעלתו.
בהתאם לתוכנית העסקית הוחלט כי השלמת המרכז תתבצע בשיתוף פעולה
עם יזם שרגיל בניהול מרכזי ספורט ובריכות שחייה ומיומן בהפעלתם ,ואשר
ייבחר במכרז פומבי להקמת המרכז בשיטת .BOT25
לאחר קבלת ההחלטה על ש יטת ההקמה של הפרויקט ,פרסמה המועצה מכרז
פומבי ובשנת  2013נקשרה בחוזה עם קבלן ב' (להלן  -חוזה הזיכיון) .בחוזה
נקבע כי קבלן ב' יממן את השלמת ההקמה של מתחם הספורט בעלות
מוערכת של  4מיליון ש"ח ,ובתמורה יקבל זיכיון להפעלת המרכז לתקופה של
עשר שנים .הבדיקה העלתה שעל פי התוכנית ,קבלן ב' מימן את השלמת
הקמתו של קאנטרי טבעון ,וממועד פתיחתו בשנת  2013ועד למועד סיום
הביקורת הוא מפעיל אותו בזיכיון .בחוזה הזיכיון עם קבלן ב' ניתנה לו
האפשרות להפעיל גם את הבריכה העונתית גלי טבעון .קבלן ב' מימש את
האפשרות שניתנה לו החל משנת .2014

25

( Build, Operate and Transferבנייה ,הפעלה והעברה)  -אחת משיטות ההתקשרות של גוף
ציבורי עם יזמים פרטיים להקמת מיזמים עתירי ממון מבלי שהוא משקיע את הכסף הנדרש
להקמתם מתקציבו .הגוף הציבורי מעניקה ליזמים פרטיים זיכיון לתכנון המיזם ,להקמתו
ולתפעולו .ההכנסות של היזם נובעות בעיקר מגביית דמי שימוש מן הציבור ובתום תקופת הזיכיון
המיזם חוזר לידי הגוף הציבורי.
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אי-בחינת חלופות להפעלת בריכת השחייה חנה סנש
במשך שנים מפעיל מתנ"ס טבעון את בריכת השחייה חנה סנש ,ששימשה גם
את הציבור הרחב וגם את קבוצות השחיינים המקצועיים של קריית טבעון ואת
אגודות ספורט המים שפעלו בתחומה של המועצה .מתנ"ס טבעון נשא
בהוצאות הפעלת הבריכה ונהנה מהכנסותיה.
מפרוטוקול דיון שלא מן המניין שנערך במליאת המועצה במאי  262013עלה ,כי
יועץ הבריכות שאת שרותיו שכרה המועצה על מנת שיסייע בידה לקדם את
הקמתו של קאנטרי טבעון (להלן  -יועץ הבריכות) ייעץ לה שלא להשאיר את
האחריות להפעלת בריכות שחייה בידי המועצה או בידי המתנ"ס ,באומרו
ש"הנטייה היא להוציא את כל המתקנים האלה [בריכות שחייה] לידיים
מקצועיות .היום אין מועצה/חברה כלכלית/מתנ"ס שיודעים באמת להפעיל
חדרי מכונות של מתקנים כאלה".
הבדיקה העלתה כי בפגישה שנערכה בסוף ינואר  2014בהשתתפות גזבר
המועצה ויועץ הבריכות נמסר כי קבלן ב' מסר שתי הצעות להפעלת הבריכה
על ידו ,האחת בעלות  500,000ש"ח בשנה ומותנית בכך שהמועצה תבצע על
חשבונה כמה תיקונים בבריכת השחייה ותטפל ברישוי בריכת השחייה ,והשנייה
בעלות של  700,000ש"ח לשנה ,כשהמפעיל נושא בכל העלויות הנדרשות.
לא נמצאו מסמכים המתעדים דיון כלשהו בעניין בחירת חלופות להפעלת
בריכת השחייה לרבות שתי ההצעות שהגיש קבלן ב' וכן לא נמצאו מסמכים
המתארים את שיקולי המועצה שבשלם בחרו שלא לבחון גם את העברת
הפעלתה של בריכת חנה סנש לידי מפעיל חיצוני ,בדומה לבריכות השחייה
האחרות שבבעלותה ,ומדוע בחרו שלא לבחון חלופות אחרות כגון :התאמתה
של אחת מבריכות השחייה שהועברו בשנת  2013לידי קבלן ב' לצורכי אגודת
כדור-המים , 27או בחינת האפשרות ליצירת אתר בריכות אחוד שיכלול גם את
בריכת חנה סנש וגם את אתר קאנטרי טבעון.28
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית קריית טבעון כי היה עליה
לקיים דיון בנושא ,לבחון את השיקולים שהנחו אותה להמשיך להפעיל
את בריכת חנה סנש באמצעות מתנ"ס טבעון ולתעד את החלטותיה
בעניין זה.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה למועצה המקומית קריית טבעון ,כי עליה
לבחון אם שיטת ההפעלה של בריכת חנה סנש היא השיטה המיטבית
עבור המועצה המקומית ועבור התושבים הן מצד עלותה ,קרי העלות
שהיא מעמיסה על קופת המועצה לעומת חלופה אחרת ,הן מצד איכות
הפעלתה.

26

דיון שעסק בצורך לשלב בין הפעלת בריכת גלי טבעון לבין המכרז להקמת קאנטרי טבעון,
באופן כזה ששתי הבריכות יועברו לידי מפעיל חיצוני.

27

כאמור ,בשנת  2013מבנה קאנטרי טבעון עוד היה בשלבי הקמה ובינוי.

28

יצוין כי בריכת חנה סנש צמודה לקאנטרי טבעון.
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העברת ניהול בריכת שחייה למתנ"ס טבעון בלי מכרז
ובלי חוזה
על חלוקת משאבי הרשות המקומית להיעשות בהליך מסודר ושקוף כדי למנוע
הקצאה לא שוויונית של משאבי הרשות וכדי להבטיח שמירה על טוהר המידות
ולמנוע משוא פנים ושחיתות .כאמור בצו המועצות המקומיות ,התשי"א1950-
(להלן  -צו המועצות המקומיות או הצו) ,נקבע כי "לא תתקשר מועצה בחוזה
להעברת מקרקעין או טובין ,להזמנת טובין או לביצוע עבודה ,אלא על פי
הוראות התוספת הרביעית" .בתוספת הרביעית לצו ,שכותרתה "הוראות בדבר
מכרזים וקבלת הצעות" נקבעו ,בין היתר ,החוזים שהמועצה המקומית רשאית
להתקשר בהם בלא מכרז (להלן  -פטור ממכרז) .בתוספת נקבעו התנאים
להתקשרות עם תאגיד המוכר כמוסד ללא כוונות רווח ,לרבות שיעור
ההשתתפות של הרשות המקומית בהנהלת המוסד והשתתפותו של המוסד
במימון הפעילות שלמענה בוצעה ההתקשרות.
המועצה המקומית קריית טבעון נקשרה באמנה עם מרכזים קהילתיים בישראל
בע"מ (להלן  -החברה למתנ"סים) ועם מתנ"ס טבעון .29באמנה נכתב שמטרתה
(של האמנה) לקדם את מטרות העמותה ,שהן ,כפי שהוגדרו במסמכי הייסוד
ש לה" ,הקמה וניהול של מרכזי תרבות נוער וספורט בקרית טבעון".
נמצא כי המועצה הותירה בידי מתנ"ס טבעון את תפקיד הניהול של
בריכת השחייה חנה סנש ואת האחריות להפעלתה ותחזוקתה ,וכן היא
העבירה למתנ"ס טבעון בשנים  2016עד  2018כ 2-מיליון ש"ח כל זאת
בלי מכרז ובלי חוזה כמתחייב בדין .הנה פרטי הדברים:
כפי שתואר לעיל ,בשנת  ,2013בעת שהפעלת קאנטרי טבעון ובריכת גלי
טבעון הועברו לידי קבלן ב' בהתאם לחוזה הזיכיון ,עלתה סוגיית המשך
הפעלתה של בריכת חנה סנש בידי מתנ"ס טבעון :בדוא"ל ששלח היועץ
המשפטי של המועצה המקומית טבעון לגזבר המועצה באמצע דצמבר ,2013
ושאליו ה יה מכותב גם ראש המועצה דאז ,עלה כי לאחר פתיחתו של קאנטרי
טבעון שימשה בריכת חנה סנש בעיקר את המתאמנים של עמותת כדור-
המים , 30ולפיכך הפעלתה הפכה לנטל כלכלי על מתנ"ס טבעון ,ולכן המתנ"ס
ביקש להשתחרר "ממטלת ניהול והחזקת הבריכה [חנה סנש]".
יובהר כי פתיחת קאנטרי טבעון גרמה למתנ"ס טבעון אובדן הכנסות ממכירת
מנויים וכניסות לבריכת השחייה חנה סנש ,ומשום כך מתנ"ס טבעון לא היה
מוכן לתרום ממקורותיו "מחצית לפחות" מעלות הפעלת בריכת השחייה ,כנדרש
בתוספת הרביעית לצו .לפיכך לא היה אפשר להעביר את בריכת השחייה
29

אין על האמנה תאריך חתימה ,אך ככל הנראה היא נחתמה בסמוך למועד רישום העמותה
כתאגיד בפברואר .1985

30

בפועל נעשה שימוש בבריכת השחייה גם לצרכים נוספים מעבר לשימוש של עמותת כדור
המים ,ראו בהמשך בתת פרק "הפעלת בריכת חנה סנש בלא רישיון עסק בתוקף ובניגוד לתנאי
הרישיון".

המועצה המקומית
קריית טבעון הותירה
בידי מתנ"ס טבעון את
תפקיד הניהול של
בריכת השחייה חנה
סנש ואת האחריות
להפעלתה ותחזוקתה,
והעבירה לו בשנים
 2016עד  2018כ2-
מיליון ש"ח בלי מכרז
ובלי חוזה כמתחייב
בדין
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לניהולו של מתנ"ס טבעון בלי מכרז ,מכיוון שהתנאי האמור לעיל הפוטר את
המועצה ממכרז בעת רכישת שירותים לא התקיים עוד.
מפרוטוקול ישיבת הנהלת מתנ"ס טבעון שנערכה ביולי ( 2014להלן  -הישיבה)
עלה כי ראש המועצה דאז ,אשר נכח בישיבה ,התחייב שהמועצה "תממן באופן
מלא את עלויות הבריכה [חנה סנש]" .עוד עלה מהפרוטוקול של אותה ישיבה
כי הנהלת מתנ"ס טבעון החליטה להפוך את החלטתה הקודמת והחליטה כי
"בכפוף לכך שהמועצה תממן את מלא העלויות שינבעו למתנ"ס מאחזקת
הבריכה ,מאשרת ההנהלה את המשך הפעלת בריכת "חנה סנש" על ידי רשת
המתנ"סים [מתנ"ס טבעון]".
נמצא כי המועצה המקומית השאירה בידי מתנ"ס טבעון את ניהול בריכת חנה
סנש ותחזוקתה בלא מכרז ומבלי שווידאה שהעמותה עומדת בתנאים שנקבעו
בתוספת הרביעית לצו המאפשרים התקשרות איתה בפטור ממכרז לרבות
השתתפות המתנ"ס בלפחות מחצית מעלויות הפעלת בריכת השחייה וביצוע
התקשרויות עם ספקים ונותני שירות הפועלים בבריכת חנה סנש על פי הוראות
הדין החל על מועצות מקומיות (ראו בהמשך) .בכך חרגה המועצה מהוראות
התוספת הרביעית לצו.
עוד נמצא כי המועצה העבירה למתנ"ס טבעון בשנים  2016עד  2018סכום כולל
של כ 2-מיליון ש"ח למימון ניהולה של בריכת חנה סנש ,הפעלתה ותחזוקתה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית קריית טבעון על שהפקידה
את ניהול בריכת השחייה חנה סנש ואת האחריות להפעלתה ולתחזוקתה
בלא מכרז ,שלא כדין .כמו כן ,בשנים  2016עד  2018היא העבירה
מקופתה סכום כולל של כ 2-מיליון ש"ח לעמותת מתנ"ס טבעון .על
המועצה לפעול בלא דיחוי להסדרת סוגיית הפעלת בריכת חנה סנש
בהתאם לדין.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי עד מועד סיום הביקורת לא נחתם חוזה
בין המועצה המקומית קריית טבעון ובין מתנ"ס טבעון המסדיר את
מערכת היחסים ביניהם ,לרבות בעניין הפעלת בריכת חנה סנש.
בתשובתה של המועצה המקומית קריית טבעון ממרץ  2019למשרד מבקר
המדינה (להלן  -תשובת המועצה המקומית קריית טבעון) נאמר כי בעקבות
הביקורת חתמה המועצה עם המתנ"ס על חוזה להסדרת הפעלת בריכת חנה
סנש על ידו.
הבדיקה העלתה כי מתנ"ס טבעון נקשר עם ספק חיצוני לצורך הפעלת בריכת
חנה סנש בסכום של אלפי ש"ח ללא מכרז ומבלי שהמתנ"ס פנה לקבלת
הצעות מחיר נוספות לשירות שרכש.
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית טבעון על שלא וידאה כי
מתנ"ס טבעון פועל על פי הדין החל עליו כאמור בתוספת הרביעית לצו,
בעת שנקשר עם ספק לצורך הפעלת בריכת חנה סנש.

ביטוח לבריכות השחייה קאנטרי טבעון וגלי טבעון
נכסי הרשות המקומית חשופים למגוון רב של סיכונים (אש ,ברק ,התפוצצות,
רעידת אדמה ,סופה וסערה ,שיטפון ,פריצה ,השחתה בזדון וכד') .כדי להגן על
נכסי הרשות המקומית עליה לבחון את הסיכונים שנכסיה חשופים אליהם ,ועל
פי זה לפעול .מתן הגנה ראויה לרכושה יבוא לידי ביטוי ,בין היתר ,במיגון נכסיה
ובאבטחתם ,וכן בשמירה על היכולת לקבל פיצוי כספי בגובה ערכי הכינון של
כלל הנכסים , 31לרבות מבנים ותכולתם ,תשתיות הקשורות בהם ועוד ,אם יינזקו
בדרך כלשהי .32נוסף על האמור ,במקרים שהרשות המקומית היא הבעלים של
נכסים שבמהותם טמונה בהם סכנה למשתמשים ,כגון בריכות שחייה כאמור,
אם וכאשר הסכנה הטמונה בנכסיה תתממש ואחד המשתמשים בנכס ייפגע,
תהיה הרשות חשופה לתביעה משפטית בגין הפגיעה שנגרמה .אחד המנגנונים
שנועד להגן על הרשות המקומית בעת התרחשויות התסריטים הללו נוסף על
ביטוח הנכס עצמו הוא רכישת ביטוח צד ג'.33
בחוזה הזיכיון שחתמה המועצה המקומית טבעון עם קבלן ב' בעניין בריכות
השחייה גלי טבעון וקאנטרי טבעון ,היא חייבה אותו לרכוש ביטוח התואם את
פעילותו בבריכות השחייה שבבעלותה ,לרבות ביטוח לנכסים וביטוח צד ג'.
עלה כי המועצה המקומית קריית טבעון לא וידאה שפוליסות הביטוח של
בריכות קאנטרי טבעון וגלי טבעון (להלן  -חוזי הביטוח או הפוליסות)
ערוכות כנדרש על פי חוזה הזיכיון שחתמה עם קבלן ב' וכי הן נותנות לה
את הכיסוי הביטוחי ,כנדרש .הנה פירוט הממצאים:

31

הסכום הנדרש להקמת הנכס ,כלומר ערכו של הנכס כשהוא חדש  -בניגוד לערך השוק שלו.
ביטוח נכסים על פי ערך הכינון נעשה במקרים שבהם ייתכן שפיצוי לפי ערך השוק של הנכס
לא יאפשר למבוטח לחזור למצבו היצרני הקודם ,הואיל והוא יידרש להוסיף תשלום כדי לשוב
ולהקים את הנכס או לרכוש נכס חדש.

32

ראו גם מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2012 - 2011דצמבר
" ,)2012ביטוח נכסי רשויות מקומיות" ,עמ' .161

33

ביטוח צד ג'  -ביטוח המבטיח פיצוי לאדם שאינו המבוטח ושאינו צד בחוזה הביטוח שנכרת בין
המבוטח לחברה המבטחת .המבוטח כורת חוזה עם חברת הביטוח המבטיח שחברת הביטוח
תבוא במקומו ותפצה את אותו אדם על הנזק שגרם לו המבוטח או שנגרם לו בחצריו של
המבוטח.
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.1

בחוזה הזיכיון נקבע כי קבלן ב' יעביר למועצה את "טופס האישור על קיום
ביטוחים לתקופת ההפעלה כשהוא חתום על ידי המבטח " 34בטרם יחל
להפעיל את בריכת השחייה .עוד נקבע בחוזה הזיכיון כי "טופסי אישור על
קיום ביטוחים תקינים...מהווה תנאי יסודי בהסכם".
הועלה כי המועצה לא וידאה שהיא קיבלה מחברת הביטוח של קבלן ב'
טופס אישור קיום ביטוחים עבור הביטוחים שהוא רכש לקאנטרי טבעון
ולבריכת גלי טבעון .לכן ,אף כי בידי המועצה נמצאים העתקים של חוזי
הביטוח שרכש קבלן ב' ,אין למועצה אפשרות לדעת אם הם עדיין בתוקף
או אם נעש ו בהם שינוים כלשהם שיש בהם להפחית או לבטל את הכיסוי
המוענק לה.

.2

בדרך כלל חוזי ביטוח מוגבלים בסכום הכיסוי שהם מעניקים למבוטח .כך
למשל בחוזה לביטוח רכוש ,סכום החוזה יוגבל לערך הרכוש המבוטח,
ובחוזה לביטוח צד ג' הוא יוגבל לסכום הסיכון שאותו ירצה המבוטח
לגדר.35
קבלן ב' מפעיל קאנטרי גם במועצה המקומית זיכרון יעקב וגם שם מדובר
באתר בריכות שחייה .נמצא כי חוזה הביטוח של קבלן ב' עם החברה
המבטחת שלו ,המוגבל בסכום הכיסוי שלו לתביעות צד ג' ,כולל את אתרי
בריכות השחייה של המועצה המקומית קריית טבעון וגם את אתר בריכות
השחייה של המועצה המקומית זיכרון יעקב .וכך ,אם יתרחש אירוע ביטוח
באחת המועצות המקומיות שהנזק לצד ג' יעבור בו את תקרת הכיסוי
שבחוזה הביטוח ,תיוותר המועצה האחרת בלי שום כיסוי ביטוחי ובלי לדעת
על כך כלל.

.3

בשנים האחרונות חלה עלייה במודעות לנזקים שעלולים להיגרם בין היתר
לנכסי המקרקעין ולתשתיות של המדינה ושל הרשויות המקומיות בעקבות
אסונות טבע ובעיקר רעידות אדמה .מחקרים מלמדים כי רעידת אדמה
בישראל היא עניין של זמן ,ועל פי ההערכות בעניין ז ה , 36אם תתרחש
בישראל רעידת אדמה חזקה ,צפוי נזק ישיר של בין  25ל 50-מיליארד
דולר.37

34

"טופס אישור קיום ביטוח"  -טופס שהחברה המבטחת חתומה עליו ומפורטים בו הנושאים
שאותם ביטח ה לרבות שם הגוף שהוא מועבר אליו .על פי הנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח
וחיסכון ,עם העברת הטופס למועצה המקומית לבקשת מי שרכש את הביטוח ,במקרה זה קבלן
ב' ,חברת הביטוח מחויבת להודיע מייד למועצה על כל מקרה של שינוי בפוליסה אשר ביחס
אליה הונפק טופס האישור.

35

"גידור"  -שיטה למניעת הפסדים כספיים פוטנציאלים או למצער לצמצמם או לבקר את שיעורם.
לדוגמה ,במקרה של ביטוח צד ג' ,צמצום ההפסד הכספי שעלול להיגרם למבוטח עקב תביעה
שתוגש נגדו בגין פגיעה שפגע באחר או פגיעה שנגרמה לאחר בחצריו ואולי אף מניעתו.

36

ראו למשל את נייר המדיניות הערכות פיננסית לרעידות אדמה בישראל ,המועצה הלאומית
לכלכלה ,משרד ראש הממשלה ,נובמבר .2010

37

להרחבה ראו גם מבקר המדינה ,מוכנות המדינה לרעידת אדמה  -תשתיות לאומיות
ומבנים (יולי .)2018
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נמצא כי חוזה ביטוח הרכוש של קבלן ב' אינו כולל כיסוי עבור נזקי רעידת
אדמה  ,כך ששתי בריכות השחייה קאנטרי טבעון וגלי טבעון אינן מכוסות
מפני אחד הנזקים המשמעותיים ביותר העלולים להיגרם להן.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית קריית טבעון על שלא
וידאה את יישום הוראות חוזה הזיכיון שבידה ,לרבות קבלת אישור לקיום
הביטוח ,וכן כי פוליסות הביטוח שהונפקו לטובת קבלן ב' מעניקות כיסוי
ביטוחי מלא לרבות כיסוי נגד נזקי רעידת אדמה לבריכות השחייה
שהעבירה לחזקתו .על המועצה לפעול בדחיפות להסדרת כיסוי ביטוחי
מיטבי לבריכות השחייה שבבעלותה ,כדי למנוע חשיפה לסיכון כלכלי אם
יתרחש מקרה ביטוח בבריכות שבבעלותה.
המועצה המקומית קריית טבעון מסרה בתשובתה כי היא תדרוש ממפעיל
בריכת השחייה טופס אישור קיום ביטוחים ותוודא כי הביטוח נעשה על פי תנאי
החוזה ,לרבות ביטוח רכושה כנדרש וביטוח לכיסוי נזקי רעידות אדמה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית טבעון כי עליה לפעול מייד
להסדרת הנושא.
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רישיון עסק להפעלת בריכת שחייה
ציבורית
הסדרת רישוי העסקים ,הפיקוח עליהם והפעלת סמכויות לאכיפת החוק הם
כלים חשובים שניתנו בידי הרשות המקומית לשם שמירה על רווחת תושביה,
בריאותם ואיכות חייהם .מטרת חוק רישוי עסקים (בפרק זה  -חוק רישוי עסקים
או החוק) ,היא בין היתר למנוע סכנה לשלום הציבור ולשמור על ביטחונו
ובריאותו בתחומם של בתי עסק .החוק ,התקנות והצווים שהותקנו על פיו
מסדירים את נושא רישוי העסקים .בין השאר הם קובעים אילו עסקים טעונים
רישוי ,מהם סוגי הרישיונות הנדרשים להפעלת כל עסק ,מהם התנאים למתן
הרישיונות ,מה תוקפם של הרישיונות לפי סוג העסק וכן מהן הדרכים לאכיפת
החוק על בעל עסק טעון רישוי המפעיל אותו בלא רישיון או שלא על פי
התנאים שנקבעו ברישיון שניתן לו.
בחוק נקבע כי שר הפנים רשאי לקבוע בצו מהם עסקים טעוני רישוי ולהגדירם,
כדי להבטיח שמתקיימים בהם המטרות המוגדרות בחוק .מכיוון שמטרות הרישוי
עוסקות בשלל תחומים ושהאחריות על הסדרתם מסורה על פי חוק גם בידי
משרדי ממשלה אחרים ,נקבע בסעיף (1ב) בחוק שעל שר הפנים לקיים
היוועצות עם שרים אחרים בטרם יוציא צו רישוי ,כאשר מטרת הרישוי שאותה
הצו נועד לקדם נמצאת בתחום אחריותם .חובת ההיוועצות אינה רשמית בלבד,
וקבלת אישור מקדים של נציגי השרים הרלוונטיים (להלן  -נותני האישור) היא
חלק מהותי בהליך הוצאת רישיון עסק .אם בצו לא הוגדר אחרת ,38הרי שרשות
הרישוי מנועה מלהוציא רישיון עסק בטרם יוסדרו התנאים שקבעו נותני האישור
לצורך קבלת אישורם.
בחוק נקבע כי "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון ,היתר
זמני ,או היתר מזורז" .עוד נקבע בחוק כי "רשות הרישוי" לעסק טעון רישוי
בתחום רשות מקומית היא ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך.
הפיקוח על קיום הוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו הופקד בידי רשות הרישוי,
והיא רשאית לבטל רישיון או היתר זמני ביוזמתה אם לא קוימה מטרה ממטרות
הרישוי.
בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג( 2013-בפרק זה  -צו
רישוי עסקים או הצו) ,נקבע כי בריכת שחייה היא "עסק טעון רישוי" .הצו קובע
כי לרישוי בריכת שחייה שלוש מטרות" :מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה
מפני שוד והתפרצות"; "קיום הדינים הנוגעים לכבאות" 39באמצעות רשות הכבאות

38

בחוק רישוי עסקים ניתנה האפשרות לשר הפנים לקבוע בצו ,בהסכמת כל אחד מן השרים
שקביעתו של העסק טעון הרישוי נעשתה בהתייעצות עימו ,אילו סוגי עסקים טעוני רישוי שמתן
הרישיון להם או מתן ההיתר הזמני ,או חידוש הרישיון אינם טעונים את אישורם של נותני
האישור ,כולם או מקצתם.

39

לעניין זה הסמיך השר לביטחון הפנים את גורמי רשות הכבאות הארצית.
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הארצית (להלן  -כב"א); "בריאות הציבור ,לרבות תנאי תברואה נאותים" .40שתי
המטרות הראשונות מחייבות היוועצות עם השר לביטחון הפנים ,ואילו המטרה
השלישית עם שר הבריאות .עוד נקבע בצו כי רישיון עסק לבריכת שחייה תקף
לחמש שנים.41
בריכות השחייה הציבוריות בתחומן של הרשויות המקומיות שנבדקו נחלקות
לשני סוגים עיקריים :בריכות בבעלות הרשות המקומית ובריכות ציבוריות
שהבעלות עליהן היא בידיים פרטיות.42
על הרשות המקומית ,המשמשת כאמור רשות הרישוי ,חלה חובה לוודא
שכל בריכות השחייה הציבוריות שבתחומה פועלות על פי הכללים שקבע
המחוקק מרגע הקמתן ובמהלך הפעלתן השוטפת.

תוקף רישיון העסק לבריכות שחייה עונתיות
חלק מבריכות השחייה הציבוריות שבבעלות הרשויות המקומיות או שבבעלות
היישובים שבתחומן של המועצות האזוריות הן כאמור בריכות שחייה עונתיות,
ובסוף עונת הרחצה הן מפסיקות לפעול .בתום עונת הרחצה בריכת השחייה
נסגרת ,מרוקנים את מימיה ומאפסנים את כל ציוד העזר שלה ובכללו :ציוד
הבטיחות ,הציוד לכיבוי אש והציוד של עזרה ראשונה .כמו כן מפסיקים לטפל
בכל נושא החומ"ס .בתקופה זו ,הנמשכת חודשים רבים (עונת הרחצה נמשכת
כאמור כארבעה חודשים בלבד) את ר בריכת השחייה אינו פעיל (ראו תמונה מס'
 .) 1לקראת פתיחת עונת רחצה חדשה ,המציאות מחייבת את מפעיל האתר
לפעול כדי להכשירה לשימוש על פי דרישות תקנות הבטיחות ,התברואה
וחומ"ס.

40

לעניין זה הסמיך שר הבריאות את מנהלי לשכות הבריאות במחוזות.

41

ביום  30.12.18הוארך תוקף הרישיון שניתן לבריכות שחייה לחמש שנים.

42

לדוגמה :בריכות שחייה בבתי מלון ובריכות שחייה במתחמי קאנטרי קלאב שבבעלות גורמים
פרטיים.

הפעלה ובטיחות של בריכות שחייה ציבוריות ברשויות המקומיות | 207

תמונה  :1אתר בריכות שחייה עונתי (בריכה מרכזית ובריכת פעוטות)
במועצה האזורית עמק המעיינות  -שלא בעונת הרחצה

צולם על ידי צוות הביקורת ב.5.6.18-

חוק רישוי עסקים מסמיך את רשות הרישוי לקצר את פרק הזמן לתוקפו של
רישיון עסק ,ובלבד שלא יפחת משנה בכל פעם ,ובעסק שהוא זמני מטבעו אף
לקבוע פרק זמן קצר משנה.
נמצא כי נוכח האמור לעיל החליטו רשויות מקומיות להגביל את רישיון העסק
שניתן לבריכות שחייה עונתיות בתחומן לעונת הרחצה בלבד ,ועם תומה רישיונן
פג .כך למשל נהגו המועצה האזורית מגידו ,המועצה המקומית קריית טבעון
ועיריית לוד ,אשר נתנו לבריכות השחייה העונתיות שבתחומן רישיון עסק
שתוקפו פחות משנה.
על הרשויות המקומיות לשקול את האופן שבו הן מקיימות בקרה ופיקוח
על פתיחתן המחודשת של בריכות השחייה העונתיות ,אשר גם להן החוק
מתיר מתן רישוי רב-שנתי ,לרבות באמצעות הגבלת תוקף הרישיון שהן
מעניקות לבריכות שחייה שכאלה.
מן הראוי שמשרד הפנים יפיץ לרשויות המקומיות הנחיות כיצד להתמודד
עם סוגיית בריכות השחייה העונתיות ,אשר גם להן החוק מתיר מתן רישיון
עסק רב-שנתי ,לרבות התייחסות לאופן שיאפשר בקרה ופיקוח על
פתיחתן המחודשת עם תחילתה של עונת הרחצה במידה שתוקפו של
רישיון העסק שלהן להפעלת בריכת שחייה לא הוגבל לעונת רחצה אחת.

הכנות במועצות האזוריות לפתיחת עונת הרחצה
בבריכות השחייה העונתיות
הביקורת בדקה  15בריכות שחייה בסך הכול .עשר מהן בריכות שחייה עונתיות
(כ ,) 66%-ושמונה מתוך העשר הן בתחומן של המועצות האזוריות שנבדקו.
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בהתייחס לבריכות אלה יש צורך לפעול בכל שנה להכשרת הבריכות ולביצוע
ריענון מקצועי למחזיקי בריכות השחייה ולבעלי התפקידים בהן האחראים
לפתיחתן המחודשת לטובת הציבור הרחב בהתאם לייעודן.
ראוי לציון כי בשנים  2016עד  ,2018לפני תחילת עונת הרחצה ,הפיצו מנהלי
הרישוי במועצות האזוריות מגידו ועמק המעיינות חוזרי הנחיות לבעלי הבריכות
ביישובים שבתחומן ,הפנו אותם לתקנות הרלוונטיות להפעלת בריכות השחייה
ופירטו את סדר הפעולות הנדרשות לצורך קבלת רישיון עסק לבריכת השחייה
שבבעלותם .כמו כן ,מנהלי הרישוי וידאו שבעלי בריכות השחייה ומפעיליהן
משתתפים בכנסים אזוריים שנערכו בהשתתפות כל גורמי הרישוי הרלוונטיים
לבריכות השחייה ,כמו למשל משרד הבריאות ,משטרת ישראל ומכבי האש,
במטרה לרענן את הנהלים.

רישיון עסק להפעלת בריכות שחייה ולבתי
העסק שבאתרי הבריכות
בבדיקה נמצא כי בחלק מהרשויות המקומיות שנבדקו יש בריכות שחייה
ובתי עסק הפועלים באתרי בריכות השחייה שאינם מחזיקים ברישיון עסק
כנדרש ,או שאינם פועלים על פי תנאי רישיון העסק שניתן להם .הנה
פרטי הממצאים:

עיריית אשקלון
.1

הפעלת בריכת שחייה בלא רישיון עסק :נמצא כי העירייה לא אכפה
את הוראות החוק והתקנות על אחד מאתרי בריכות השחייה שמפעילה
חברה א' (להלן  -קאנטרי א') .אף על פי שכבר בשנת  2004תבעה העירייה
את חברה א' על הפעלת עסק שלא כדין ,הרי שבמועד הביקורת 14 ,שנים
לאחר ההליך השיפוטי ,האתר עדיין פתוח ופועל בלא רישיון עסק
כמתחייב.

.2

ליקויים במתן רישיון עסק :העירייה הנפיקה רישיונות עסק לשבעה אתרי
בריכות שחייה בעיר ,לרבות רישיון עסק לבריכה העירונית .נמצא כי
במחלקת רישוי עסקים קיימות רק חלק מההצהרות החתומות של מחזיקי
בריכות השח ייה על כך שהם ממלאים את כל הדרישות המופיעות בתקנות
הבטיחות.43

.3

הפעלת מספרה ללא רישיון עסק באתר בריכות השחייה :אף שביוני
 2018פעלה מספרה באתר בריכות השחייה בלא רישיון עסק ,מחלקת

43

סעיף  36בתקנות הבטיחות.

בחלק מהרשויות
המקומיות שנבדקו יש
בריכות שחייה ובתי
עסק שאינם מחזיקים
ברישיון עסק כנדרש,
או שאינם פועלים על
פי תנאי רישיון העסק
שניתן להם
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רישוי עסקים לא אכפה את הוראות החוק והתקנות נגדה .רק בעקבות
הביקורת החלה העירייה בהסדרת הנושא.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון על שלא פעלה נחרצות נגד
אתר בריכות השחייה שפעל בלא רישיון עסק כדין ,דבר שעלול היה
לפגוע בביטחון המתרחצים .עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי
עליה לוודא שיש בידה את כל ההצהרות ממחזיקי בריכות השחייה
הציבוריות לפני שהיא מעניקה את הרישיון להפעלתן.
בתשובתה של עיריית אשקלון מינואר  2019למשרד מבקר המדינה (להלן -
תשובת עיריית אשקלון) נמסר כי העירייה הסדירה את נושא הרישוי לקאנטרי א'
והוציאה לו היתר זמני באוקטובר  .2018עוד מסרה העירייה בתשובתה כי חלק
מהצהרות מחזיקי בריכות השחייה הושלם וכי היא תשלים בהקדם את החסרות,
וכמו כן "בוצע שינוי בתוכנת הרישוי ,באופן שלא יאפשר הפקת רישיון [עסק]
בלא סימון המאשר את קבלת ההצהרה הנדרשת".

עיריית קריית ביאליק
הפעלת קיוסק בלא רישיון עסק באתר בריכת שחייה :נמצא כי בבריכת
יגור פעל קיוסק בבעלות העירייה ושעובדים מטעמה הפעילו אותו מבלי שהוענק
לו רישיון עסק .בעקבות הביקורת ולאחר שהוער לה על כך ,הוציאה העירייה
לקיוסק רישיון עסק ,כנדרש.

המועצה המקומית קריית טבעון
.1

הפעלת בריכת חנה סנש בלא רישיון עסק בתוקף ובניגוד לתנאי
הרישיון :נמצא כי בריכת חנה סנש פעלה בלא רישיון עסק בתוקף .רישיון
העסק שהיה ברשותה היה בתוקף בתקופה שבין אוקטובר  2014עד דצמבר
 2015ומאז לא חודש .עוד נמצא ,שלא בהתאם לרישיון העסק שניתן לה,
התקיימו בה שיעורי שחייה לילדים ולפעוטות.

.2

מתן רישיון עסק להפעלת מזנון בלא אישור כב"א והפעלתו בניגוד
לתנאי הרישיון :נמצא שבמאי  2018הוציאה המועצה רישיון עסק למזנון
שפעל בבריכת גלי טבעון (להלן  -המזנון) בלי אישור כב"א.44
ברישיון העסק שהוציאה המועצה למזנון נקבע כי יימכרו בו "מוצרים סגורים
וארוזים מראש" בלבד .נמצא כי בעת הביקורת היה במזנון מטבח פעיל,
דבר המחייב עמידה בתנאי תברואה נוספים ורישיון עסק מתאים ,ומפעילי

44

יצוין כי במסגרת הוצאת רישיון עסק לבריכת השחייה ,ב 7.5.18-ניתן לבריכת השחייה בלבד
אישור כב"א ,ובו נכתב כי "במקום פועלות חנות לממכר גלידות ומזנון ולהם תיק נפרד"
(ההדגשה אינה במקור).
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המזנון הכינו במקום אוכל ,לרבות :סלטים ,טוסטים ופיצות ,בניגוד לתנאי
רישיון העסק.
.3

הפעלת מרכז טיפולים בלא רישיון עסק :בקאנטרי טבעון פעל מרכז
המעניק מגוון טיפולי בריאות למנויים בתשלום ,דוגמת עיסויים .נמצא כי
המרכז לא היה רשום ברשימת העסקים במועצה ולפיכך לא היה בפיקוחה
של מחלקת רישוי עסקים ,פעל ללא רישיון עסק ,ולא נאכפו עליו הוראות
החוק והתקנות הנוגעות אליו .רק בעקבות הביקורת הוציאה העירייה מכתב
התראה למרכז לפני סגירתו.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית קריית טבעון על שאיפשרה
לבריכת חנה סנש שבבעלותה לפעול ללא רישיון עסק ובניגוד לתנאים
שנקבעו להפעלתה ,דבר שיש בו לפגוע באמון הציבור במערכת השלטון.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה למועצה ,כי בחוסר פעולתה נגד העסקים
שפעלו בלא רישיון עסק או בניגוד לרישיון העסק שניתן להם באתרי
בריכות שחייה שבבעלותה ,חשפה את הציבור לסיכונים הטמונים
בעסקים המתנהלים ללא רישיון עסק כדין.
על המועצה המקומית קריית טבעון לפעול להסדרת רישיון העסק
לבריכת השחייה חנה סנש שבבעלותה ולהסדרת כלל העסקים הפועלים
ללא רישיון עסק באתרי בריכות השחייה שבבעלותה.

המועצה המקומית טבעון מסרה בתשובתה כי הליקויים תוקנו והיא הסדירה את
כל הרישיונות לעסקים האמורים ,לרבות רישיון העסק לבריכת חנה סנש.

המועצה האזורית מגידו
.1

הפעלת בריכת שחייה בקיבוץ רמת השופט בלא רישיון עסק:
האחראי להפעלת בריכת השחייה בקיבוץ רמת השופט הפעיל את הבריכה
בטרם הושלם הליך רישוי העסק שלה והמשיך להפעילה גם לאחר שביולי
 2018הודיעה מחלקת רישוי העסקים של המועצה למינהלת הקהילה של
הקיבוץ שאין בכוונתה להוציא לבריכה רישיון עסק מחמת התנגדותו של
משרד הבריאות לבקשה .45נמצא כי למרות זאת המועצה לא פעלה במסגרת
הסמכויות הנתונות לה לפי חוק רישוי עסקים כדי למנוע את הפעלת
הבריכה וכן לא פעלה נגד המחזיק בבריכת השחייה.

.2

השכרת בריכת השחייה של קיבוץ מגידו לאירועים :הבדיקה העלתה
כי אף שקיבוץ מגידו מאפשר עריכת אירועים בתשלום בבריכת השחייה
מבלי שהוא מחזיק בידיו רישיון עסק לבריכת השחייה ,לא חייבה אותו
המועצה בהוצאת רישיון עסק כנדרש.

45

בעקבות ביקורת תברואתית שביצע במקום מפקח של לשכת הבריאות עפולה.
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית מגידו על שלא פעלה
נחרצות במסגרת סמכותה כדי לוודא שכל בריכות השחייה והעסקים
שבתחומה מחזיקים רישיון עסק כדין.
על המועצה האזורית מגידו לפעול להסדרת רישיונות העסק של בריכות
השחייה הציבוריות הפועלות בתחומה ולהסדרת כלל העסקים הפועלים
ללא רישיון עסק באתרי בריכות השחייה שבתחומה.
בתשובתה של המועצה האזורית מגידו מינואר  2019למשרד מבקר המדינה
(להלן  -תשובת המועצה האזורית מגידו) נמסר ,כי המועצה פועלת לטיפול
בממצאים ולעידוד הקיבוצים לפעול להסדרת רישיונות עסק "למרות שמדובר
בבריכות פרטיות".

המועצה האזורית עמק המעיינות
.1

הפעלת בריכת פעוטות בקיבוץ ניר דוד בלא רישיון עסק :נמצא כי
המועצה לא פעלה נגד אתר בריכת קיבוץ ניר דוד אף שהאתר הפעיל
בריכת פעוטות מבלי שהחזיק ברישיון עסק ואף שמשרד הבריאות התנגד
כבר בשנת  2014להפעלתו עקב אי-עמידה בדרישות תקנות התברואה.

.2

הפעלת בריכת שחייה בקיבוץ כפר רופין כבריכה ציבורית בלא
רישיון עסק :הבדיקה העלתה כי בקיבוץ כפר רופין פועלת בריכת שחייה
ללא רישיון עסק ,המשמשת גם אורחים השוכרים חדרי אירוח מחברה
פרטית הפועלת בקיבוץ .נמצא כי הדבר נעשה שלא על פי תנאי רישיון
העסק שנתנה המועצה לחברה האמורה ,שצוין בו מפורשות שמשרד
הבריאות אינו מתיר לאורחי חדרי האירוח לרחוץ בבריכת השחייה של
הקיבוץ כל עוד אין לה רישיון עסק.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית עמק המעיינות
פעלה נחרצות במסגרת סמכותה כדי לוודא שלבריכות
שבתחומה יש רישיון עסק כנדרש ,בפרט שמדובר בבריכה
לפעוטות ,ושהתנאים הקבועים ברישיונות שנתנה לעסקים
מתקיימים הלכה למעשה.

על שלא
השחייה
המיועדת
בתחומה

על המועצה האזורית עמק המעיינות לפעול להסדרת רישיונות העסק של
כלל בריכות השחייה הציבוריות הפועלות בתחומה.
בתשובתה של המועצה האזורית עמק המעיינות מינואר  2019למשרד מבקר
המדינה (להלן  -תשובת המועצה האזורית עמק המעיינות) נמסר ,כי המועצה
תפעל לאכיפת התנאים המופיעים ברישיונות העסק שהוציאה .עוד הוסיפה
המועצה כי "תוסיף לדרוש את חידוש רישיונות העסק לבריכות מדי עונת רחצה
או שנה קלנדרית ,כפוף להצגת האישורים הנדרשים".
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הפעלת עסק מסחרי שלא כדין בעיריית
קריית ביאליק
כאמור ,בפקודת העיריות הוגדרו תפקידי העירייה וסמכויותיה .בין היתר נקבע
בפקודה כי העירייה מוסמכת לנקוט שורה ארוכה של פעולות בתחום הרווחה,
התברואה ,התחבורה ,הבנייה והניקיון לצד פעולות רבות אחרות.
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב  -יפו 46נדונה השאלה אם עירייה
רשאית להקים בית קפה ולנהל אותו בין בעצמה בין על ידי חברה חיצונית.47
בעניין בית הקפה נקבע כי "אין לעירייה סמכות להפעיל בית קפה .הרשות
המקומית משמשת כזרועו הארוכה של השלטון המרכזי וייעודה להסדיר תחומי
מחייה מסוימים בשטח שיפוטה .תפקידה של הרשות המקומית ,באופן מסורתי,
וכפי שעולה גם מפקודת העיריות הוא לספק לציבור שירותים מוניציפאליים
בתחום שיפוטה ,תוך מתן דגש לאינטרסים המקומיים של הרשות ותושביה .זה
ייעודה ולייעוד זה חייבת היא להקדיש משאביה " . 48עוד נקבע באותו עניין כי
"הפעלת בית קפה ומזנון על ידי המשיבות [העירייה והחברה העירונית] מהווה
פעולה מובהקת בחוסר סמכות ואין בין פעילות כלכלית-עסקית מובהקת זו
לבין המטרות שלשמן הוקמה העירייה דבר ,וחצי דבר .פעילות עסקית כאמור
אף חושפת את העירייה למצב של ניגוד עניינים בין רצונה למקסם את רווחי
העסק החדש ,לבין האינטרסים המקומיים של הרשות ותושביה ,יש בה פתח
לשחיתות ויש בה כדי לפגוע באמון הציבור בשירות הציבורי".49
בביקורת נמצא כי עיריית קריית ביאליק מפעילה עסקי מסחר בשני אתרי
בריכות השחייה שבבעלותה ומנהלת אותם באמצעות עובדי עירייה מן
המניין .הפעלת העסקים מתבצעת שלא בהתאם לפקודת העיריות,
לעקרון חוקיות המינהל 50ולפסיקה האמורה .הנה פרטי הממצאים:
.1

העירייה מפעילה באתר בריכת אפק חנות לממכר מזון המחומם במקום,
ציוד ספורט ומשקאות משכרים בבקבוקי זכוכית (להלן  -החנות) על ידי
עובד עירייה מן המניין .נמצא כי בקבוקי זכוכית נמכרים בחנות אף על פי
שבחוק עזר לקרית ביאליק (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון),
התשמ"ט ,1989-נקבע בסעיף  )4(70כי "במקום עינוג ,באותו חלק שבו
מתקיים העינוג ,לרבות בשעות ההפסקה :לא יכניס אדם ולא יחזיק ולא
ירשה להכניס או להחזיק בקבוקי זכוכית" .יצוין כי בריכת שחייה נכללת בצו
רישוי עסקים בקבוצה  ,7המוגדרת "עינוג ציבורי ,נופש וספורט".

46

בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

47

עת"מ (ת"א)  46804-09-12קקאו סנטר ניהול בתי קפה בע"מ נ' עיריית רמת גן (פורסם
במאגר ממוחשב)22.5.13 ,

48

סעיף  4ב' בפס"ד.

49

סעיף  4ג' בפס"ד.

50

"עקרון חוקיות המינהל" קובע כי הרשות המינהלית רשאית ומוסמכת לעשות רק את הפעולות
שהחוק הסמיך אותה לעשותן.

עיריית קריית ביאליק
מפעילה עסקי מסחר
בשני אתרי בריכות
השחייה שבבעלותה
ומנהלת אותם
באמצעות עובדי
עירייה מן המניין.
הפעלת העסקים
מתבצעת שלא
בהתאם לפקודת
העיריות ,לעקרון
חוקיות המינהל
ולפסיקה בנושא
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מש רד מבקר המדינה מעיר לעיריית קריית ביאליק על שהיא מפעילה
חנות שנמכרים בה בקבוקי זכוכית ובכך מאפשרת הכנסת בקבוקי
זכוכית לאתר בריכות השחייה ,דבר המסכן את בטיחות באי האתר,
ויעיד על כך חוק העזר שהיא עצמה קבעה האוסר זאת.
בתשובתה של עיריית קריית ביאליק למשרד מבקר המדינה נמסר כי מייד
לאחר הביקורת הופסקה מכירת משקאות משכרים מכל סוג.
.2

העירייה מפעילה באתר בריכת יגור קיוסק באמצעות עובד עירייה מן המניין
המשמש גם מנהלה של בריכת יגור .בקיץ העירייה מעסיקה בקיוסק בני
נוער.
הבדיקה העלתה כי בחנות ובקיוסק מתנהלות פעילויות כלכלית מובהקת
של מכירת טובין המשיאה רווחים לעירייה ,וכן כי העירייה מתקצבת את
פעילות החנות והקיוסק ,לרבות רכישת המוצרים הנמכרים בהם (להלן -
הטובין) ושכר העובדים במקום במאות אלפי ש"ח .ההכנסות מהמכירות
נכנסות לקופת העירייה.
עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה כי היא "הקימה ומפעילה בריכות
שחייה ציבוריות שבהם יש קיוסקים שהינם לתועלת הציבור שמגיע
לבריכות" וכי "המזנון הוא חלק מינורי בבריכה שנותן מענה לבאי הבריכה".
בתשובתה הנוספת של עיריית קריית ביאליק מסרה העירייה כי לעניין
הפעלת החנות והקיוסק "העירייה בוחנת בימים אלה שיטות חלופיות
להפעלת המזנונים שלא באמצעות עובדי עירייה".
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קריית ביאליק כי הפעלת חנות
וקיוסק לממכר מזון וציוד ספורט ,אינה בהתאם לייעודה וכי לפי
הפסיקה אין היא מוסמכת לעסוק בפעילות כלכלית-עסקית מובהקת
זו ,ואין בינה ובין המטרות שלשמן הוקמה העירייה דבר .כמו כן מעיר
משרד מבקר המדינה לעירייה על שהעסיקה עובדי עירייה בממכר
משקאות משכרים במתחם בריכות השחייה.

.3

בפקודת העיריות נקבע כי התקשרות של עירייה בחוזה להעברת מקרקעין
או טובין או לביצוע עבודה תיעשה באמצעות מכרז פומבי .בבסיס חובת
המכרז הפומבי עומדת החובה לנהל את ענייני הרשות באופן שיש בו
תחרות הוגנת המאפשרת לכל מועמד מתאים להתמודד באופן שווה ולזכות
ליחס זהה והוגן .גם במקום שלא חלה על הרשות המקומית חובת מכרז,
עליה לפעול בהגינות ובשוויוניות ולבחון מספר הצעות .בעניין זה נאמר
בעבר כי "לא הרי דין רשות ציבורית כדין אזרח פרטי .אזרח פרטי שולט
בכיפה שלו והוא בן-חורין לקבוע ,עם מי יתקשר בחוזה פלוני ועם מי ימאן.
לא כן רשות ציבורית ...בהשתמשה בנכסיה או בעשותה את פעולותיה
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נטלה הרשות על עצמה תפקיד של נאמן כלפי הציבור" . 51פטור מחובת
מכרז אינו פוטר את הרשות המקומית מחובת הנאמנות כלפי הציבור שהיא
משרתת ושאת זכויותיו  -שהופקדו בנאמנות בידיה  -היא מחלקת.52
על חלוקת משאבי הרשות המקומית להיעשות בהליך מסודר ושקוף כדי
למנוע הקצאה לא שוויונית של משאבי הרשות וכדי להבטיח שמירה על טוהר
המידות ,מניעת משוא פנים ושחיתות .כדברי השופט ברנזון" :53היסוד לשיטת
המכרזים של גופים ציבוריים ,שנשתרשה בארץ ,הוא הרצון והדאגה להבטיח
התנהגות נאותה של שליחי הציבור במסירת עבודות ורכישת טובין ושירותים.
כלומר :מניעת העדפה שרירותית ,ולא-כל-שכן שחיתות או אנוכיות מתוך
אינטרס עצמי של העוסקים בעניינים אלה ,שהפיתוי בהם גדול ורב משקל.
כל הדינים והכללים שנקבעו בתחום זה לא באו אלא כדי להבטיח בראש
ובראשונה הגינות ,טוהר מידות וניקיון כפיים ,שהם מסימניו של ממשל תקין
וראוי לשמו .חשוב ביותר ,שמידות אלה יתקיימו וגם ייראה שנתקיימו".54
נמצא כי העירייה התקשרה באמצעות מפעילי החנות והקיוסק ,שהם כאמור
עובדי עירייה מן המניין ,עם ספקים בהיקף כספי ניכר של עד עשרות אלפי
שקלים  ,שלא בהתאם לדין החל על העירייה .עוד נמצא כי אין גורם
בעירייה המפקח על ההתקשרויות האלה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קריית ביאליק על שאישרה,
במסגרת אישור תקציבה השנתי כמקובל ,תקציבים גדולים לרכישת
טובין בידי מפעילי החנות והקיוסק ולא בידי הגורמים שהוסמכו לכך
בעירייה 55ובלי שפיקחה על הוצאתם .על ידי כך הפרה העירייה את
חובתה לנהל את ענייניה באופן שיש בו מתן סיכוי שווה ויחס זהה
והוגן לכל איש מתוך הציבור ,כמתחייב מהוראות דיני המכרזים .יצוין
כי היקף הסכומים שהוצאו לרכישת הטובין חייב ,בהתייחס לחלק
מהרכישות שבוצעו ,בעריכת מכרז זוטא 56לכל הפחות.
כאמור ,עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה כי היא בוחנת בימים אלו
שיטות חלופיות להפעלת המזנונים שלא באמצעות עובדי עירייה.

51

בג"ץ  262/62ישראל פרץ ואח' נ' יושב ראש ,חברי המועצה המקומית ותושבי כפר-
שמריהו ,פ"ד ט"ז  .2114 ,2101כפי שצוטט גם בעע"ם  9660/03עיריית רחובות נ' שבדרון,
פ"ד נ"ט (( .)2005( 241 )6להלן  -פס"ד שבדרון).

52

פס"ד שבדרון ,עמ' .260-259

53

בג"ץ  101/74בינוי ופיתוח בנגב בע"מ נ' שר הביטחון ,פ"ד כח (.)1974( 452-451 ,449 )2

54

בעניין זה ראו גם עע"ם  6145/12עיריית נצרת עלית נ' הרטמן (פורסם במאגר ממוחשב,
.)13.1.13

55

כמו ועדת מכרזים וועדת רכש.

56

"מכרז זוטא"  -כלי שנועד לאפשר לרשות המקומית גמישות תפעולית ותפקודית .בהליך של
מכרז זוטא חובה על הרשות המקומית לפנות לכמה ספקים או קבלנים הכלולים ברשימת
ספקים מורשים שאושרה מראש .הרשות המקומית אינה נדרשת לפרסם את המכרז באופן
פומבי ,אך מדובר במכרז לכל דבר ועניין ,וחלים עליו כל הכללים החלים על מכרז.
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הפיקוח על הפעלת בריכות השחייה
הציבוריות
כאמור ,המחוקק הסדיר את השימוש בבריכות השחייה הציבוריות באמצעות
חוק רישוי עסקים ,שתכליתו למנוע סכנה ופגיעה בשלום הציבור ולשמור על
ביטחונו ובריאותו .הגשמת תכלית החקיקה והגנה על הציבור באתרי בריכות
השחייה מתבצעת בשלושה שלבים עיקריים :בשלב ראשון נקבעו הסדרים
הנוגעים להקמת האתר ,לרבות קביעת התקנים המחייבים מבחינת תשתיות
ומבנה ,סידורי בטיחות ואבטחה וכן תברואה .בשלב שני נקבעו הסדרים
הנוגעים להפעלת האתר ,וה וא מסתיים בהוצאת רישיון עסק מטעם רשות
הרישוי המאשרת לאתר לפעול כפי שהוצג לעיל .השלב השלישי הוא שלב
הפיקוח על האתר ,ושלא כמו השלבים הקודמים ,שלב זה מתרחש לאחר
שבריכת השחייה פתחה את שעריה לציבור הרחב.
חשיבות הפיקוח נעוצה בהכרה שגם אתר בריכות שחייה שהוקם על פי כל
דרישות המחוקק וקיבל את כל האישורים הנדרשים להפעלתו ,לרבות רישיון
עסק ,צריך שיפקחו על הפעלתו השוטפת בשל אופיו וכדי להבטיח שהציבור
לא יהיה חשוף לכל אותן סכנות שניסה המחוקק להגן עליו מפניהן.

פיקוח הרשויות המקומיות על הפעלת
הבריכות הציבוריות
בחוק הסדר ת מקומות רחצה נקבע כי שר הפנים יקבע בצו הוראות בדבר
"כשירותם ,סמכויותיהם וחובותיהם של סדרנים ,פקחים ,מצילים ומגישי עזרה
ראשונה שיתמנו לעניין ביצוע חוק זה וכל צו ,חוק עזר או הוראה אחרת על פיו,
וכן דרכי פעולתם" .בתקנות הבטיחות נקבע בתקנה (37א) כי "ראש הרשות
המקומית ימנה פקחים [ההדגשה אינה במקור] לענין תקנות אלה" (להלן -
פקח בריכות שחייה) .ובתקנה (37ב) נקבע כי "לא יועסק אדם כפקח אלא
לאחר שהסכים כי המשטרה תמסור ליושב ראש הרשות המקומית מידע מן
המרשם הפלילי כאמור בסעיף  6לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,
התשמ"א , 1981-וממידע כאמור עולה כי לא הורשע בעבירה אשר מפאת
מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש פקח".

אי-מינוים של פקחי בריכות שחייה
הפיקוח על קיום הוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו ,לרבות תקנות הבטיחות,
הופקד בידי רשות הרישוי ,ובכוחה לבטל רישיון או היתר זמני ביוזמתה או ביוזמת
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אחד או יותר מנותני האישור הרלוונטיים להוצאתו ,אם לא קוימה מטרה כלשהי
ממטרות הרישוי.
נמצא כי בכל הרשויות המקומיות שנבדקו ,ראשי הרשויות המקומיות לא
מינו פקחים שיבחנו אם תקנות הבטיחות בבריכות השחייה הציבוריות
מיושמות הלכה למעשה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות אשקלון ,לוד וקריית ביאליק,
למועצות האזוריות מגידו ועמק המעיינות ולמועצה המקומית קריית טבעון
על שלא מינו פקחים לבריכות השחייה כנדרש בתקנות הבטיחות .על
ראשי הרשויות המקומיות שנבדקו למנות פקחים לעניין תקנות הבטיחות,
העומדים בהוראות הדין.
עיריית אשקלון והמועצה האזורית מגידו מסרו בתשובותיהן כי הן מינו פקח
בריכות שחייה כנדרש.
עיריות לוד וקריית ביאליק ,המועצה המקומית קריית טבעון והמועצה האזורית
עמק המעיינות מסרו בתשובותיהן כי הן פועלות להסמכת פקחי בריכות
ולמינוים כנדרש.

הגדרת התפקיד של פקח בריכות שחייה
בשנת  1992פרסם משרד הפנים קובץ ניתוח עיסוקים ותיאור תפקידים בשלטון
המקומי שנועד לשמש לרשויות המקומיות כלי עזר ניהולי ,ובאוגוסט  2012הוא
פרסם קובץ מעודכן שלו (להלן  -קובץ תיאורי התפקידים) .בחוזר המנכ"ל
 1/2014נקבע כי קובץ תיאורי התפקידים מחליף את קובץ ניתוח העיסוקים
שפורסם בשנת  ,1992וכי הוא מחליף כל הנחיה אחרת שפורסמה בחוזר מנכ"ל
הנוגעת לדרישות סף למשרה ספציפית ככל שזו קיימת בקובץ תיאורי
התפקידים.57
קובץ תיאורי התפקידים אמור לסייע לרשויות המקומיות במינוי עובדים
ובהשמתם על פי דרישות החקיקה וצורכי הרשות .כך למשל בעניין מינוי פקחי
רישוי עסקים  -קובץ תיאורי התפקידים קובע את תנאי הסף למינוים ומתאר את
תפקידם ,תיאור שמתוכו גם נגזר הליך הכשרתם והתכנים שיש להנחיל להם
בטרם הכשרתם ובמהלכה.58
נמצא כי קובץ תיאורי התפקידים של משרד הפנים אינו כולל תפקיד של פקח
בריכות שחייה ,וממילא גם לא את ההכשרה המתחייבת לצורך מילויו.

57

יצוין כי עד שנת  2016פורסמו בקובץ כ 140-תיאורי תפקיד.

58

כך למשל הוגדר כי סיום קורס רישוי עסקים א' ו -ב' בהצלחה לא יאוחר משנתיים מיום המינוי
הוא אחד התנאים המקדימים לצורך מינויו של אדם לפקח רישוי עסקים.

ראשי רשויות מקומיות
לא מינו פקחים
שיבחנו אם תקנות
הבטיחות בבריכות
השחייה הציבוריות
מיושמות הלכה
למעשה
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים שעל אף היותו מאסדר
השלטון המקומי ,לא כלל את תפקיד פקח בריכות השחייה בקובץ תיאורי
התפקידים בשלטון המקומי ולא הגדיר את תיאור התפקיד של פקח
בריכות שחייה ואת ההכשרה הנדרשת לצורך מילויו .על משרד הפנים
להגדיר את תפקידו של פקח בריכות השחייה ואת ההכשרה הנדרשת
לקבלת התפקיד ולהוסיף את התפקיד לקובץ תיאורי התפקידים בשלטון
המקומי.

אי-קיום פיקוח על בריכות השחייה הציבוריות
חוק רישוי עסקים מטיל על הרשות המקומית לפקח על העסקים הפועלים
בתחום שיפוטה ולוודא שהם פועלים לפי התנאים הנדרשים בדיני רישוי עסקים
ושיש להם רישיון עסק בתוקף .בין היתר על הרשות לבדוק אם לא חל שינוי
בתחום פעילותם של העסקים מיום שניתן להם רישיון העסק ואם הם מקפידים
על הפעלת העסק בהתאם לתקנות החלות עליו .כך למשל בבריכות השחייה
הציבוריות  -עליה לוודא שהמחזיקים בהן ,מנהליהן ומפעיליהן ,עומדים בהנחיות
המופיעות בתקנות הבטיחות ובתקנות התברואה.
על פי סדרי מינהל תקין ,על הרשות המקומית לפקח בשיטתיות ובדרך קבע על
כל העסקים טעוני הפיקוח .לשם כך אמורה להיות ברשות המקומית תוכנית
פיקוח המבוססת על רשימת העסקים טעוני הפיקוח בתחומה ,ועליה לקבוע את
הסדרי הביקורות שלה בעסקים אלו במחזוריות סבירה .על הרשות המקומית
לתעד דרך קבע את מועדי הביקורות שלה ואת תוצאותיהן ,ועל פיהן לנקוט
צעדים מינהליים ומשפטיים ככל שיידרש.
חובת הפיקוח על הפעלת בריכות שחייה ציבוריות מוטלת על הרשות
המקומית מתוקף חוק רישוי עסקים ותקנות הבטיחות ואי אפשר להעבירה.
נמ צא כי כל הרשויות המקומיות שנבדקו לא ביצעו פיקוח סדור על
הפעלת בריכות השחייה שבתחומן .הנה פרטי הממצאים:

עיריית אשקלון
נמצא כי העירייה לא פיקחה על בריכות השחייה הציבוריות בתחומה כנדרש,
לרבות על בריכת השחייה שבבעלותה .מנהל רישוי העסקים של העירייה מסר
לצוות הביקורת ביוני  2018כי רק בעת הליך חידוש רישיון העסק לבריכות
השחייה נערכת בבריכות השחייה ביקורת של פקחי מחלקת רישוי עסקים,
ואולם פקחים אלו אינם פקחי בריכות שחייה כנדרש בתקנות הבטיחות.

משרד הפנים לא כלל
את תפקיד פקח
בריכות השחייה
בקובץ תיאורי
התפקידים בשלטון
המקומי ולא הגדיר
את תיאור התפקיד
הזה ואת ההכשרה
הנדרשת לצורך מילויו
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עיריית לוד
נמצא כי העירייה לא פיקחה על בריכות השחייה הציבוריות בתחומה כנדרש.
רק בעת הליך חידוש רישיון העסק לבריכת השחייה סייר פקח מטעם מחלקת
רישוי עסקים בבריכת השחייה ,אף שהוא לא מונה לפקח על בריכות שחייה ואף
שהוא לא הוכשר לכך.
אומנם מנהל אגף הספורט של העירייה ,ערך סיורים בבריכת השחייה מדי פעם
מתוקף היותו אחראי למתקני הספורט העירוניים לרבות בריכת השחייה ואף
שלח לקבלן א' המפעיל אותה ליקויים שלדעתו מצא בהפעלת בריכת השחייה
– בעיקר בנושא סדר וניקיון ,אולם סיוריו אינם תחליף לפיקוח ובקרה מקצועיים
וסדורים אשר במהלכם נבדקים ההיבטים הבטיחותיים של הפעלת המקום.59
באפריל  2017פנה מנהל מחלקת רישוי עסקים של העירייה ,בתמיכת מנהל
אגף הספורט שלה ,לוועדת ההשתלמויות של העירייה בדרישה לתקצב את
שליחתם של פקחי רישוי עסקים במחלקתו לקורס הסמכה למפקחי בריכות
שחייה שיזם " איגוד מנהלי רישוי עסקים ו/או שילוט ברשויות מקומיות בישראל
(ע"ר)".
נמצא כי ועדת ההשתלמויות של העירייה דחתה את הבקשה ללא הנמקה ,וכך
למעשה נמנעה האפשרות למנות בעירייה פקח בריכות שחייה שהוכשר לכך
כמתחייב בתקנות הבטיחות.

עיריית קריית ביאליק
נמצא כי העירייה לא פיקחה על בריכות השחייה הציבוריות בתחומה כנדרש,
אלא רק בעת הליך חידוש רישיון העסק לבריכות השחייה .גם אז היא נסמכה
רק על דיווחים שנשלחו למחלקת רישוי עסקים מאת מנהלי בריכות השחייה ועל
הדוחות של יועצי הבטיחות ששכרו ושצורפו אליהם.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות אשקלון ,לוד וקריית ביאליק על שלא
ביצעו את תפקידן על פי הוראות הדין ולא מינו פקחי בריכות שחייה
כמתחייב .הפיקוח על בריכות השחייה בוצע רק במעמד חידוש רישיון
העסק לבריכות השחייה ובידי פקחים שלא הוכשרו לכך .עוד מעיר משרד
מבקר המדינה לעיריות האמורות ,כי בהיעדר פיקוח על הפעלת בריכות
השחייה הציבוריות שבבעלותן – על אף היותן עסק שגלומות בו סכנות
רבות – עלולות להיגרם בהן פגיעות אשר עלולות לחשוף את העיריות
לתביעות נזיקין.
על עיריות אשקלון ,לוד וקריית ביאליק לפקח על הפעלת בריכות השחייה
הציבוריות שבבעלותן באמצעות פקחים שימונו לתפקיד כנדרש בתקנות
הבטיחות ואשר יוכשרו לכך.

59

ראו בהמשך בפרק "ליקויי בטיחות ותברואה באתרי בריכות השחייה".

הפעלה ובטיחות של בריכות שחייה ציבוריות ברשויות המקומיות | 219

עיריית אשקלון מסרה בתשובתה כי ראש העירייה מינה מפקח ,והעירייה תדאג
להכשרתו ולהדרכתו ולהשלמת הדרישות האחרות כנדרש בתקנות .כמו כן
הוכנו בעירייה טפסי עזר למפקח לצורך קיום הפיקוח על בטיחות הבריכות.
עיריית לוד מסרה בתשובתה כי היא מבינה את הצורך במינוי מפקח בריכות
שחייה מקצועי שעבר הכשרה מתאימה ועל כן הקצתה לכך תקציב.
עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה כי ראש העירייה ימנה מפקח לעניין
תקנות הבטיחות.

המועצה המקומית קריית טבעון
נמצא כי המועצה לא פיקחה על בריכות השחייה שבבעלותה כנדרש; המועצה
מינתה את יועץ בריכות השחייה ששכרה במטרה לפקח על עמידתו של קבלן ב'
בתנאי החוזה שנכרת ביניהם ,ואף נמצא כי מדי פעם ערך יועץ הבריכות ביקורת
על פעילותו של קבלן ב' בבריכות שהועברו לחזקתו .במהלך שתי פגישות של
צוות הביקורת עם יועץ בריכות השחייה במחצית הראשונה של יוני  2018הבהיר
יועץ הבריכות כי לא ראה עצמו פקח לעניין החובות הנובעות מרישוי בריכות
השחייה ואף ציין ,כי רק בעקבות הביקורת פנתה אליו המועצה כדי לרכוש את
שירותיו כפקח על כלל בריכות השחייה.
הבדיקה העלתה שעל בריכות קאנטרי טבעון וגלי טבעון בוצע פיקוח
חלקי בלבד באמצעות יועץ הבריכות שאת שירותיו שכרה המועצה כאמור,
ועל בריכת חנה סנש המועצה לא פיקחה כלל.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית קריית טבעון על שלא
פיקחה על הפעלת בריכות השחייה הציבוריות שבבעלותה על אף היותן
עסק שעלול להוות סכנה .עוד מעיר משרד מבקר המדינה למועצה ,כי
פיקוח מטעם יועץ בריכות חיצוני שנשכר לפקח על עמידת קבלן ב' בחוזה
שחתמה עימו המועצה אינו תחליף להכשרת פקח בריכות שחייה ולמינויו
כמתחייב בתקנות הבטיחות.
המועצה המקומית קריית טבעון מסרה בתשובתה כי היא מתעתדת לשלוח את
מנהל התברואה שלה לקורס פקחי בריכות שחייה ולהסמיכו להיות פקח
בריכות השחייה שלה ,וכי פקח חוקי העזר מבצע ביקורת בבריכות במטרה
לוודא נוכחות מציל ומפעיל.
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המועצות האזוריות מגידו ועמק המעיינות
נמצא כי המועצות האזוריות מגידו ו עמק המעיינות לא פיקחו על בריכות השחייה
הציבוריות בתחומן כנדרש , 60אלא רק בעת הליך חידוש רישיון העסק לבריכות
השחייה ,וגם אז הדבר לא נעשה על ידי פקח בריכות שחייה מוסמך כאמור
בתקנות הבטיחות.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות האזוריות מגידו ועמק המעיינות על
שלא פיקחו על הפעלת בריכות השחייה הציבוריות בתחומן כנדרש ,אף
שזהו עסק שגלומות בו סכנות רבות.
על המועצות האזוריות מגידו ועמק המעיינות לפקח על הפעלת בריכות
השחייה הציבוריות שבתחומן באמצעות פקחים שימונו לתפקיד כנדרש
בתקנות הבטיחות ואשר יוכשרו לכך.
המועצה האזורית מגידו מסרה בתשובתה כי "מינתה מפקח שערך ביקורת על
כלל הבריכות הציבוריות והפרטיות מתוך ראיית המועצה את בטיחות
התושבים".
המועצה האזורית עמק המעיינות מסרה בתשובתה כי היא תקפיד לקיים את
חובת הפיקוח על עסקים מסוג בריכות שחייה בתחומה ,ובהתאם תמנה ללא
דיחוי פקח מכוח תקנות הבטיחות.


הממצאים העולים בדוח המצביעים על כך שכל הרשויות המקומיות
שנבדקו לא מינו פקחי בריכות שחייה כנדרש בתקנות הבטיחות ,ולפיכך
על משרד הפנים לפעול לריענון הנהלים בדבר חובתם של ראשי הרשויות
המקומיות למנות פקחי בריכות שחייה.

60

יצוין כי בשונה מבריכות השחייה בתחומן של העיריות המופיעות בדוח זה ,בריכות השחייה
בתחומן של המועצות האזוריות שנבדקו אינן בבעלותן.
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ליקויי בטיחות ותברואה באתרי בריכות
השחייה
תקנות הבטיחות נועדו כאמור לקבוע את סידורי הבטיחות באתר בריכת שחייה,
והן כוללות הנחיות ודרישות שיבטיחו את בטיחותו וביטחונו של ציבור באי אתרי
בריכות השחייה . 61התקנות כוללות שישה פרקים העוסקים בין היתר בתחומים
הבאים :בעלי התפקידים בבריכה; סידורי בטיחות ועזרה ראשונה; השילוט
הנדרש בבריכת השחייה .בכל פרק בוצעה חלוקה לסעיפים פרטניים שכל אחד
מהם מסדיר היבט אחר הקשור בבטיחות השימוש בבריכת השחייה ,ומגדיר את
בעלי התפקידים האחראים לביצועו .כך לדוגמה תקנה  5עוסקת בהעסקת מציל
ובדרישות התפקיד ,ותקנה  )5(5קובעת בין היתר את הבדיקות הרפואיות
הנדרשות למציל ואת תכיפותן .תקנה  17מתייחסת לחובה לקיים מרפאה באתר
בריכת שחייה ותקנה (17ב) קובעת כי מחזיק הבריכה אחראי שבשעות הרחצה
יהיה במרפאה ציוד עזרה ראשונה במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת ,והוא לא
יפתח את אתר בריכת השחייה לציבור כל עוד לא התקיים האמור; תקנה 19
לתקנות הבטיחות קובעת בין היתר כי על מחזיק הבריכה להכין נהלים לטיפול
במצבי חירום בבריכת שחייה ולהביאם לידיעת בעלי התפקידים הפועלים בה
ועליהם להיות פתוחים לעיונם בכל עת; תקנה  23קובעת כי מחזיק הבריכה
ינהל יומן אירועים ובו יירשמו כל האירועים שאירעו בבריכה ,לרבות אירועים
שטיפל בהם מגיש עזרה ראשונה או חובש ,לפי העניין.
בבריכות שחייה ציבוריות נעשה שימוש נרחב בחומ"ס לחיטוי מי הבריכה,
כנדרש בתקנות התברואה .החזקתם של חומ" ס באתר בריכת השחייה מחייבת
היערכות מיוחדת .חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג( 1993-להלן  -חוק
החומ"ס) ,קובע כי כל עיסוק ברעלים ,לרבות ייצור ,ייבוא ,אריזה ,מסחר ,ניפוק,
העברה ,אחסנה ,החזקה ושימוש ,חייב בהיתר רעלים (להלן  -ההיתר) .לפיכך
ניהול בריכת שחייה מחייב אפוא שלמפעיל הבריכה יהיה היתר רעלים בתוקף.
המשרד להגנת הסביבה ,האמון על מתן היתר הרעלים לרבות הענקתו
למפעילי בריכות שחייה ,מצרף להיתר הרעלים רשימת תנאים בדבר אופן
הטיפול בחומרים מסוכנים ,אופן אחסונם ,שילוטם ,שינועם ,היערכות לאירוע
בפסולות מסוכנות ,היערכות לאירוע בחומרים מסוכנים וטיפול בפסולת
המסוכנת הנוצרת ואחרים (להלן  -נוהלי חומ"ס).
לאחר פרסום תקנות הבטיחות ,הפיץ משרד הפנים לרשויות המקומיות את חוזר
המנכ"ל  11/04שאליו צורפו תקנות הבטיחות ודברי הסבר לתקנות ולסעיפים
הכלולים בהם .כמו כן ,צורף לחוזר "טופס ביקורת ופיקוח לדוגמה באתר בריכת
שחייה" (להלן  -הטופס) .בדברי ההסבר לטופס נכתב כי הוא "הצעה לטופס
61

כאמור לעיל ,פרט לתקנות הבטיחות חלים על אתרי בריכות השחייה הסדרי חקיקה נוספים
מעצם מורכבותם .כך למשל חלות תקנות התברואה כאמור; תקנות החשמל (מעגלים סופיים
הניזונים במתח עד  1000וולט) ,התשמ"ה ( 1984-להלן  -תקנות החשמל); תקנות ההתגוננות
האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים) ,התשע"ד.2014-
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ביקורת ופיקוח לדוגמה באתר בריכת שחייה" וכי הוא "נבנה בהתאם להוראות
התקנות .לכל סעיף בטופס צמודה הערת שוליים המפנה לתקנה הרלבנטית".
עוד צוין ,כי הרשות המקומית  ,לפי שיקול דעתה ,יכולה להיעזר בטופס זה או
בכל "טופס אחר" ,לרבות בכזה שתכין בעצמה לפי מדיניותה.62
נמצא כי שימוש בטופס ובתקנות הבטיחות יחדיו ,המשמשים מעין רשימת תיוג
שהמפקח נדרש למלא ,מאפשרים לבחון את סידורי הבטיחות בבריכת השחייה
בחינה סדורה ומקיפה ,ולמצוא באחת את הדרוש תיקון בה.
במהלך הביקורת נעזר צוות
 , 11/04ועל פיו הוא בדק את
אשקלון ,לוד וקריית ביאליק
בריכות שחייה של יישובים
המעיינות.

הביקורת בטופס לדוגמה שהופץ בחוזר
כל בריכות השחייה הציבוריות שבבעלות
והמועצה המקומית קריית טבעון .כמו כן
בתחומן של המועצות האזוריות מגידו

מנכ"ל
עיריות
נבדקו
ועמק

הבדיקה העלתה כי בשל היעדר פיקוח של הרשויות המקומיות על בריכות
השחייה הציבוריות שבבעלותן ,נמצאו ליקויים רבים  -בחלקם אף חמורים
 בכל בריכות השחייה שנבדקו  .63נמצא כי הן אינן עומדות בכל הדרישותשנקבעו בתקנות הבטיחות בתחומים האלה :בטיחות כללית ,חשמל ,כיבוי
אש ,חומרים מסוכנים ,עזרה ראשונה ונגישות .להלן דוגמאות לליקויים
שנמצאו:

עיריית אשקלון
בטיחות כללית :לא נמצאו אסמכתאות שהעידו כי המצילים בבריכת השחייה
הציבורית שבבעלות העירייה עברו בדיקות רפואיות כנדרש; לא הוכנו נהלים
לטיפול במצבי חירום וצוות הבריכה לא תורגל לטפל במצבים האלה; סולם
הירידה למים נמצא פגום; גדר הבטיחות המקיפה את בריכת הפעוטות אינה
תקנית .חשמל :במלתחות ישנן שקעי חשמל שאינם מוגנים מפני מים; בבריכה
מתקיימת שחייה לילית אף שחשמלאי לא אישר שתנאי התאורה במקום
מספיקים .כיבוי אש :במספר עמדות כיבוי אש חסר ציוד ,לרבות מטפה אבקה
וזרנוקים .חומרים מסוכנים :השילוט בכניסה למקום אחסון חומ"ס בבריכת
השחייה אינו תואם את הנדרש בהיתר החומ"ס שלה .עזרה ראשונה :הרישום
ביומן האירועים במרפאה חלקי וחלק ניכר מציוד החובה שאמור להיות במרפאה
חסר ,לרבות ערכת חמצן ניידת ,תרמיל חובש ,שמיכות ,ערכות חבישה ,מפוח

62

יצוין כי כאמור ,תקנות הבטיחות לרבו ת הטופס לדוגמה הם חלק מדיני רישוי עסקים לבריכות
שחייה ציבוריות המחויבות בהוצאת רישיון עסק כתנאי להפעלתן.

63

הביקורות בוצעו בנוכחות מנהלי בריכת השחייה ומפעיליה וההערות על הליקויים שנמצאו הוצגו
להם בזמן אמת.

הבדיקה העלתה כי
בשל היעדר פיקוח
של הרשויות
המקומיות על בריכות
השחייה הציבוריות
שבבעלותן ,נמצאו
ליקויים רבים -
בחלקם אף חמורים -
בכל בריכות השחייה
שנבדקו
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הנשמה ומד לחץ דם .נגישות :שירותי הנכים במלתחות הגברים נעולים וידית
הכניסה אליהם שבורה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון על הפיקוח הלקוי בבריכת
השחייה הציבורית שבבעלותה שעלול לחשוף את ציבור באי הבריכה
לסיכונים שחובה למונעם .על העירייה לפעול לתיקון כלל ליקויי הבטיחות
שנמצאו בבריכת השחייה שבבעלותה ולפעול למניעת הישנותם.
מש רד מבקר המדינה מעיר לחברה העירונית אשקלון על הליקויים
שנמצאו בניהול בריכת השחייה הציבורית ובהפעלתה ועל אי-מילוי חלק
מהוראות התקנות .בהתנהלותה חשפה את ציבור באי הבריכה לסיכונים
שאפשר וראוי היה למונעם אילו פעלה על פי ההנחיות המפורשות
בחקיקה.
עיריית אשקלון מסרה בתשובתה כי כל ליקויי הבטיחות שנמצאו בביקורת
תוקנו.64

עיריית לוד
בטיחות כללית :לא נמצאו אסמכתאות שהעידו כי המצילים בבריכת השחייה
הציבורית שבבעלות העירייה עברו בדיקות רפואיות כנדרש; לא הוכנו נהלים
לטיפול במצבי חירום , 65וצוות הבריכה לא תורגל לטפל במצבים האלה; על
דלת הכניסה לחדר הסאונה הותקן בריח חיצוני המאפשר לנעול את דלתות
החדר מבחוץ גם כאשר הוא פתוח לשימוש (ראו תמונה מס'  .)2חשמל :נמצאו
חוטי חשמל גלויים ושקע חשמל פגום בעמוד החשמל במתחם בריכת השחייה
(ראו תמונה מס'  .)3כיבוי אש :בעמדות כיבוי האש חסרים מטפי אבקה בניגוד
לאישור שנתן כב"א לאתר; אחת מעמדות כיבוי האש נחזתה כשהיא מוזנחת
מאוד והגישה אליה קשה.

64

לתשובת העירייה צורף דיווח של החברה העירונית אשקלון מ ,24.1.19-המעדכן את העירייה על
תיקון הליקויים.

65

הנהלים היחידים שנמצאו היו נהלים כלליים לטיפול באירוע חומ"ס.
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תמונה  :2הכניסה למתקן סאונה יבשה

בריח המאפשר סגירת הסאונה מבחוץ כשהיא פועלת.
צולם על ידי צוות הביקורת ב.19.6.18-
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תמונה  :3מתקן חשמל לא בטיחותי

צולם על ידי צוות הביקורת ב.19.6.18-

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית לוד על הפיקוח הלקוי בבריכת
השחייה הציבורית שבבעלותה שעלול לחשוף את ציבור באי הבריכה
לסיכונים רבים שחובה למונעם .על העירייה לפעול לתיקון כלל ליקויי
הבטיחות שנמצאו בבריכת השחייה שבבעלותה ולפעול למניעת הישנותם.
עיריית לוד מסרה בתשובתה כי היא הוציאה מכתב המנחה את מפעיל הבריכה
לטפל בליקויים לאלתר וכי תיקון הליקויים יהווה תנאי לחידוש רישיון העסק
לבריכת השחייה לקראת עונת הרחצה .2019

עיריית קריית ביאליק
בטיחות כללית :בבריכת אפק  -נמצא כי לא הוכנו נהלי חירום לטיפול במצבי
חירום וצוות הבריכה לא תורגל לטפל במצבים האלה; ארון ציוד החירום נמצא
מוזנח והציוד בו פגום; לגרם המדרגות המוביל לבריכת השחייה שוליים חדים
מברזל והוא היווה סכנה בטיחותית; במקומות אחדים סימון העומק שעל שפת
בריכת השחייה לקה בחסר .בבריכת יגור  -תיקי כוח האדם המקצועי בבריכה
(מצילים ומגישי עזרה ראשונה) אינם מנוהלים בבריכת השחייה כנדרש; לא
נמצאו נהלי חירום לטיפול במצבי חירו ם , 66וצוות הבריכה לא תורגל לטפל
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הנהלים היחידים שנמצאו היו הנהלים כלליים לטיפול באירוע חומ"ס הנגזרים מהיתר החומ"ס.
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במצבים האלה; סימון העומקים בבריכה חרג מדרישות התקן .חשמל :בבריכת
אפק  -שקעי חשמל בתחום בריכת השחייה והמלתחות אינם מוגני מים ,ובעמדת
המציל נפרסו כבלי חשמל ושקעים מפוצלים חשופים שאינם מוגני מים .בבריכת
יגור  -מתקיימת רחצה לילית בבריכה אף שהדבר לא זכה לאישורו של חשמלאי
מוסמך .כיבוי אש :בבריכת אפק  -נמצאו שלושה מטפי אבקה לא תקינים;
צינורות כיבוי האש באחת העמדות קשורים בחבל ,דבר המונע פריסה מהירה
של הצינורות במצב חירום .בבריכת יגור  -בכמה עמדות כיבוי אש חסר ציוד,
לרבות מטפה אבקה ,זרנוקים ומזנק .חומרים מסוכנים :בבריכת אפק -
השילוט באזור מחסן החומ"ס חסר; נהלי החומ"ס בבריכה אינם מעודכנים ואינם
מותאמים לחומ"ס הנמצאים בבריכת השחייה .בבריכת יגור  -ציוד המיגון האישי
במתחם החומ"ס חסר ,וכמו כן ארון הציוד הוצב בתוך מתחם החומ"ס ולא
מחוצה לו; מכל הכלור המשמש לחיטוי מי הבריכה מוצב כשהוא חשוף לשמש
ולפגעי מזג האוויר ,אין לו מכסה וסגירתו נעשית על ידי קרש המונח על פתחו
ועל גביו אבן .עזרה ראשונה :בבריכת אפק  -מכשיר ההנשמה הידני (אמבו)
בעמדת המציל פגום ואינו בר שימוש בשעת חירום (ראו תמונה מס'  ;)4בלון
החמצן המחובר לערכת ההנשמה ריק .בבריכת יגור  -ציוד העזרה הראשונה
בעמדת המציל אינו עומד בדרישות התקן והמרפאה אינה מאובזרת כנדרש.
נגישות :בבריכת יגור  -בשער הכניסה לבריכה המותאם לנכים לא הותקנה
מקלחת המאפשרת להם לרחוץ עצמם טרם הכניסה לבריכה.
תמונה  :4בריכת אפק  -מתקן הנשמה פגום

צולם על ידי צוות הביקורת ב.7.3.18-

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קריית ביאליק כי הניהול הלקוי של
בריכות השחייה הציבוריות שבבעלותה והפיקוח הלקוי עליהן עלולים
להגדיל את חשיפת באי הבריכה לסיכונים שניתן וראוי למונעם על ידי
הקפדה על מילוי כל הוראות התקנות.
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עיריית קריית ביאליק מסרה בתשובתה כי היא טיפלה בליקויי הבטיחות שנמצאו
בבריכות השחייה ותיקנה אותם מייד לאחר הימצאם.
יצוין כי בריכת אפק נבדקה כבר בשלב איסוף הנתונים והעירייה תיקנה חלק
ניכר מהליקויים שנמצאו עוד בטרם המעבר לשלב הביקורת וכן במהלכה.
משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את פעולת עיריית קריית ביאליק לתיקון
מיידי של ליקויי הבטיחות שנמצאו בבריכת השחייה אפק כבר בשלב
איסוף הנתונים.

המועצה המקומית קריית טבעון
בטיחות כללית :בבריכת קאנטרי טבעון  -לא נמצאו מסמכים המעידים
שהמצילים ביצעו בדיקות רפואיות כנדרש .בבריכת גלי טבעון  -אף שבריכת
השחייה הייתה פעילה בעת הביקורת ,לא נכח באתר מפעיל בריכות שחייה
מוסמך כמתחייב מתקנות התברואה ;67לאתר אין נוהלי חירום וצוות הבריכה אינו
מתורגל לטפל באירועים כאלה; הסימונים המתחייבים בבריכה אינם תקינים;
בעמדת ההצלה חסר ציוד הצלה; בריכת הפעוטות אינה מגודרת; נמצא כי אחת
מיציאות החירום לאת ר 68הפכה לאזור ריכוז ציוד בלאי ,ושער החירום חסום
בפחי אשפה גדולים (ראו תמונה מס'  ;)5במהלך תרגול מצב חירום שנערך
לצוות בריכת השחייה במהלך הביקורת ,לא נמצא המפתח לשער שאמור
לאפשר כניסת רכב הצלה לאתר .בריכת חנה סנש  -בריכת השחייה נחזתה
במצב תחזוקתי ירוד מאוד :בקירוי הבריכה נמצאו תמיכות ברזל אכולות קורוזיה;
ריצוף היקף בריכת השחייה לקוי וחלק מהאבנים בו שקועות ושבורות; אין
הפרדה בין המים של בריכת הפעוטות למים של הבריכה המרכזית ויש זרימת
מים חופשית בין שתי הבריכות; בעמדת המציל ציוד הצלה חסר; לא נקבעו
נוהלי חירום; בקר איכות המים אינו מנטר את מי בריכת השחייה .חשמל:
בקאנטרי טבעון ,בבריכת גלי טבעון ובבריכת חנה סנש  -נמצאו שקעי חשמל
חשופים (ראו תמונה מס'  6שצולמה בקאנטרי טבעון) .כיבוי אש :בקאנטרי
טבעון  -אחת מעמדות הכיבוי משמשת גם ארון לכלי ניקוי; חסר בה מטפה
אבקה; צינור כיבוי האש נמצא מצופה בניילון נצמד ,דבר הפוגע בזמינותו בשעת
חירום (ראו תמונה מס'  .)7בבריכת גלי טבעון  -ראש ברז המים של עמדת כיבוי
האש הוסר ,ובמקרה חירום לא יהיה אפשר לספק מים לעמדה .בבריכת חנה
סנש  -מטפה האבקה לא היה בתוקף וציוד כיבוי האש מוזנח .חומרים
מסוכנים :בבריכת חנה סנש  -בכניסה לאזור האחסנה לא נמצא שילוט חומ"ס
67

יצוין כי כאמור התיקון המאפשר את הפעלת בריכת השחייה מבלי שבשטח הבריכה נוכח
מפעיל בריכות שחייה מוסמך נכנס לתוקף רק בדצמבר  ,2018לאחר סיום מועד הביקורת ולאחר
סיום עונת הרחצה .2018

68

מספר יציאות החירום מהאתר ומיקומם הם חלק מתוכנית הבטיחות והאבטחה של האתר
המהווה תנאי לקבלת אישור המשטרה להנפקת רישיון עסק.
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כמתחייב מהיתר הרעלים .עזרה ראשונה :בקאנטרי טבעון ובגלי טבעון -
המרפאות הפכו לחדרי עבודה ומלאכה של מפעיל הבריכה ואין בהן ציוד רפואי
כנדרש בתקנות הבטיחות .נוסף על כך ,בבריכת גלי טבעון  -ציוד ההצלה
בעמדת המציל אינו מוכן להפעלתו בשעת חירום .בבריכת חנה סנש  -ציוד
העזרה הראשונה נעול בארון ברזל ובמהלך הביקורת לא נמצא המפתח לארון.
נגישות :בבריכת גלי טבעון  -תא השירותים שהועמד לשימוש אוכלוסיית
הנכים אינו שמיש.
תמונה  :5גלי טבעון  -יציאת חירום חסומה

פחי אשפה חוסמים את יציאת החירום
צולם על ידי צוות הביקורת ב.6.8.18-
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תמונה  :6קאנטרי טבעון  -שקעי חשמל חשופים ובקבוק מים פתוח
מעליהם

צולם על ידי צוות הביקורת ב.26.6.18-
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תמונה  :7קאנטרי טבעון  -עמדת כיבוי אש שאינה ערוכה לשריפה

צולם על ידי צוות הביקורת ב.26.6.18-
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית קריית טבעון על שלא
פיקחה כראוי על ניהול בריכות השחייה הציבוריות שבבעלותה .תפקוד
לקוי עלול להגביר את חשיפת באי הבריכה לסיכונים רבים שאפשר וראוי
למונעם על ידי הקפדה על מילוי כל הוראות התקנות.
המועצה המקומית קריית טבעון מסרה בתשובתה כי כל ליקויי הבטיחות שעלו
בביקורת תוקנו .עוד מסרה המועצה בתשובתה כי לאור מצבה התחזוקתי הירוד
של בריכת חנה סנש וההוצאות הרבות הנגרמות למועצה בגין תחזוקתה,
מקדמת המועצה בניית בריכת ספורטאים חדשה.
נמצא כי בעת שהגיע צוות הביקורת לבריכת חנה סנש לא נכח מציל
באתר בריכת השחייה ,אף שבאותה העת שהו ילדים בבריכת השחייה
המרכזית ופעוטות בבריכת הפעוטות.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה המקומית קריית טבעון על
שבבריכת השחייה הציבורית שבבעלותה התקיימה פעילות של ילדים
ופעוטות בלא נוכחות מציל.
יצוין לחיוב כי בעקבות הביקורת ולאחר שהוער לראש המועצה [דאז] על מצבה
הבטיחותי של בריכת השחייה הוצא מייד למתנ"ס טבעון צו סגירה מינהלי של
האתר ,ובריכת השחייה נסגרה לשימוש מיום  8.8.18ועד למועד סיום הביקורת
לא נפתחה לפעילות.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית קריית טבעון כי עליה לוודא
שכלל הליקויים שנמצאו בבריכת השחייה חנה סנש יתוקנו טרם הסרת
הצו.

המועצה האזורית מגידו

69

בטיחות כללית :בבריכת קיבוץ הזורע  -צוות הבריכה ,לרבות המצילים ,לא
נשא סימן היכר כנדרש; סימון העומקים לקוי; בעמדת המציל אין מערכת
כריזה; אין גידור לבריכת הפעוטות ולא כניסה מבוקרת .בבריכת קיבוץ דליה -
חסר ציוד הצלה בעמדת המציל; אין לבריכה נוהלי הפעלה ,שימוש ובטיחות,
ואין הצוות מתורגל בהם .בבריכת קיבוץ רמת השופט  -חסר ציוד הצלה בעמדת
המציל; אין לבריכה נוהלי הפעלה ,שימוש ובטיחות ,ואין הצוות מתורגל בהם;
המציל וצוות הבריכה אינם נושאים סימן היכר; המצב הכללי של תחזוקת
הבריכה הראשית ירוד :סימון העומקים לקוי וחסר ,תעלות הגלישה אינן תקינות.

69

נבדקו בריכות שחייה שבתחומי יישובי המועצה.
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בבריכות השחייה בקיבוצים דליה ,הזורע ורמת השופט  -לא מנהלים יומני
אירועים כמתחייב .חשמל :בבריכת קיבוץ הזורע ובבריכת המושבה יוקנעם -
הותקן בעמדת המציל חוט חשמל מאריך בהתקנה פיראטית .ובבריכת המושבה
יוקנעם -חוטי חשמל גלויים ושקעים שאינם מוגני מים .בבריכת קיבוץ רמת
השופט ובבריכת קיבוץ דליה  -מתקיימות רחצות ליליות אף שהדבר לא זכה
לאישורו של חשמלאי מוסמך .כיבוי אש :בבריכת קיבוץ רמת השופט  -חסרות
עמדות כיבוי אש וחסר ציוד בעמדות הקיימות .בבריכת קיבוץ הזורע  -לברזי
הכיבוי באחת העמדות לא היה ראש ברז ,וכך במקרה חירום לא יהיה אפשר
לספק מים לעמדה במהירות; באחת העמדות נמצא מטפה אבקה שאינו תקין;
במספר עמדות היה חסר ציוד ביחס לתקן שנקבע לעמדה .חומרים מסוכנים:
בבריכת קיבוץ רמות מנשה  -השילוט באזור החומ"ס אינו כנדרש בהיתר
הרעלים .עזרה ראשונה :בבריכת קיבוץ רמת השופט  -ציוד ההצלה בעמדת
המציל חסר .בבריכת קיבוץ רמות מנשה ובבריכת המושבה יוקנעם  -ערכות
ההצלה של עמדת המציל אינן ערוכות למקרה חירום.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית מגידו כי ריבוי ליקויי
הבטיחות שנמצאו בבריכות השחייה ביישובים שבתחומה ושלהן היא
הוציאה רישיונות עסק ,מחייב אותה לפעול להגברת הפיקוח עליהן ולדאוג
ליישום הוראות הדין בכל התחומים המחייבים :מינוי והכשרה של פקחי
בריכות שחייה ,חשמל ,חומ"ס וכו'.
המועצה האזורית מגידו מסרה בתשובתה כי הליקויים מטופלים על ידי הנהלות
הקיבוצים וייבחנו לקראת פתיחת עונת הרחצה.
תמונת הבטיחות כפי שנחשפה בביקורת מחייבת את המועצה האזורית
מגידו לנקוט פעולות בכל הנוגע לפיקוח ובקרה על כל בריכות השחייה
ביישובים שבתחומה ,לרבות ביישובים שלבריכות השחייה בהם לא נדרש
רישיון עסק ,וזאת כדי לשמור על בטיחותם וביטחונם של כלל תושביהן.
המועצה האזו רית מגידו מסרה בתשובתה כי היא מינתה פקח שערך ביקורת
בכל הבריכות הציבוריות והפרטיות של יישובי המועצה.

המועצה האזורית עמק המעיינות
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בטיחות כללית :בבריכת קיבוץ ניר דוד  -הגישה לאחת מעמדות כיבוי האש
בבריכה הייתה חסומה; בבריכת הקיבוצים שלוחות ורשפים  -לא שהה מפעיל

70

נבדקו בריכות שחייה שבתחומי יישובי המועצה.
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בריכות מוסמך בבריכות השחייה בעת הגעת צוות הביקורת . 71בבריכת קיבוץ
שלוחות  -המציל לא נשא סימני היכר כנדרש; אין לבריכה נוהלי חירום כנדרש;
חסר ציוד הצלה בעמדת המציל .בבריכת קיבוץ רשפים  -המציל אינו נושא
סימני היכר ולא עבר בדיקות רפואיות כנדרש; חלק מהציוד בעמדת ההצלה
נמצא לא כשיר .בבריכות הקיבוצים שלוחות ורשפים  -לא מנהלים יומני
אירועים .חשמל :בבריכת קיבוץ ניר דוד – נמצאו שקעי חשמל שאינם מוגני מים
באזור בריכת השחייה ובסמוך למים; נמצא חוט חשמל מאריך בעמדת המציל
שהותקן בהתקנה פיראטית .חומרים מסוכנים :בבריכת קיבוץ ניר דוד  -כל
אזור האחסנה של החומ" ס אינו מטופל כראוי ואין במקום ציוד להתמודדות עם
מקרה חומ"ס .בבריכת קיבוץ שלוחות  -נמצא כי השער המוביל אל אזור
האחסנה של החומ" ס אינו נעול ומתאפשרת כניסה חופשית אל אזור האחסנה.
עזרה ראשונה :בבריכת קיבוץ ניר דוד  -ציוד העזרה הראשונה בעמדת המציל
אינו תואם את דרישת תקנות הבטיחות .בבריכת קיבוץ רשפים  -בתחילת
הביקורת לא הייתה ערכת עזרה ראשונה בעמדת המציל .לאחר שהובאה
הערכה נמצא כי ערכת ההנשמה בה אינה ערוכה לטיפול במקרה חירום.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית עמק המעיינות כי ריבוי
ליקויי הבטיחות שנמצאו בבריכות השחייה ביישובים שבתחומה ושלהן
הוציאה המועצה רישיון עסק ,מחייב אותה לפעול להגברת הפיקוח עליהן
ולדאוג ליישום הוראות הדין בכל התחומים המחייבים :מינוי והכשרה של
פקחי בריכות שחייה ,חשמל ,חומ"ס וכו'.
המועצה האזורית עמק העיינות מסרה בתשובתה כי היא "פועלת להעברת כלל
הליקויים למפעילי הבריכות ,והיא תעקוב אחר תיקונם".
תמונת הבטיחות כפי שנחשפה בביקורת מחייבת את המועצה האזורית
עמק המעיינות לנקוט פעולות בכל הנוגע לפיקוח ובקרה על כל בריכות
השחייה ביישובים שבתחומה ,לרבות ביישובים שלבריכות השחייה בהם
לא נדרש רישיון עסק , 72וזאת על כדי לשמור על בטיחותם וביטחונם של
כלל תושביה.

71

יצוין כי כאמור התיקון המאפשר את הפעלת בריכת השחייה מבלי שבשטח הבריכה נוכח
מפעיל בריכות שחייה מוסמך ,נכנס לתוקף רק בדצמבר  2018לאחר סיום מועד הביקורת וסיום
עונת הרחצה.

72

ראו הרחבה בהמשך בפרק " הסדרת פעילותן של בריכות שחייה המשרתות ציבור רחב".
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מתקני משחקים וספורט באתרי בריכות
השחייה הציבוריות
רשויות מקומיות שבבעלותן אתר בריכות שחייה מנצלות את השטח הפנוי סביב
בריכת השחייה ,שלרוב מרובה בכרי דשא ,כדי להעשיר את חוויית השהות
בבריכת השחייה ,ולפיכך מציבות מתקני משחקים וספורט למיניהם בתחומי
אתר בריכת השחייה .חלק מהמתקנים קשור ישירות לבריכת השחייה ,כגון
מגלשות מים ,וחלקם מתקני משחק רגילים כפי שיש בגני השעשועים העירוניים,
כגון קרוסלות ,מתקני טיפוס בחבל ,סלים למשחקי כדורסל ,שערים למשחקי
כדורגל ומתקנים לביצוע אימוני כוח דוגמת מתח ומקבילים .אומנם לרוב
מותקנים באתרי בריכות השחייה מתקנים בודדים ,אולם השימוש בהם מחייב
את הרשות המקומית להתייחס אליהם ואל מקום הצבתם כאל גן משחקים לכל
דבר ועניין.
נוכח היפגעותם של ילדים רבים בגני המשחקים ברשויות המקומיות ונוכח
ההכרה כי הפעלה לא בטוחה של גני המשחקים מסכנת את בריאותם של
הילדים ואת חייהם ועלולה לגרום לאסון ,בדק בעבר מבקר המדינה את
הנושא 73וקבע ,כי על הרשויות המקומיות לנקוט צעדים לצמצם את הסיכונים
הטמונים בגני משחקים ככל האפשר ,לרבות על ידי רכישת מתקני המשחק
מיצרנים בעלי תו תקן והתקנתם כדין ,קיום מערך תחזוקה למתקנים ופיקוח של
גורם הממונה על האכיפה.
חוק התקנים ,התשי"ג( 1953-להלן בפרק זה  -החוק) ,קובע כי מכון התקנים
הוא הרשאי לקבוע תקן למוצר מסוים .מכון התקנים פועל בנושא מתקני
משחקים בכמה וכמה מישורים ,כגון תקינה ובדיקות תקופתיות במתקני
המשחקים .עוד נקבע בחוק ,כי שר התעשייה ,המסחר והתיירו ת 74מוסמך
לקבוע בצו שיאסור על אדם לייצר מוצר שלמפרט שלו נקבע תקן רשמי ,ויאסור
עליו גם להשתמש בו ,אלא אם "ניתן לו היתר מאת המכון לסמנו בתו תקן
וסימנו בהתאם לתנאי ההיתר" (להלן  -היתר תו תקן).
בעוד התקן מגדיר אילו פעולות צריכות להיעשות כדי לוודא שהמוצר יהיה תקין,
תו התקן נועד לקבוע מנגנון אשר יבטיח את ביצוע הפעולות הנדרשות בתקן.
מכון התקנים הכין נוהל תנאים מיוחדים (להלן  -הנוהל) למתן היתר תו תקן
ליצרני מתקני המשחקים (להלן  -תו תקן ייצור) ונוהל נפרד לאלו האחראים
לתחזוקת המתקנים .בנהלים מפורטים התנאים הנדרשים לקבלת היתר תו תקן
למתקני המשחקים והפעולות שיש לבצע .התקן קובע כי הבעלים של מתקני
המשחקים או המפעיל שלהם אחראים לתחזוקה של המתקנים ולבחינתם.
בדצמבר  2004פורסם צו חובת תו תקן על מתקני משחקים לילדים כולל
תחזוקתם (להלן  -חובת תו תקן) והוא נכנס לתוקף בינואר .2006
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מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2008מרץ " ,)2009גני משחקים
ציבוריים ברשויות המקומיות" ,עמ' .239
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בשנת  2013שונה שמו של המשרד וכיום הממונה על ביצוע החוק הוא שר הכלכלה והתעשייה.
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על הרשויות המקומיות בעלות גני המשחקים חלה ,על פי התקן ,חובת תיעוד
של "כל הפעולות שננקטו במסגרת ניהול הבטיחות" (להלן  -הפעולות)
ה כוללות ,בין היתר ,את בדיקות התחזוקה ואת הוראות התפעול של מתקני
המשחקים .עוד התקן מחייב הכנת נהלים כתובים זמינים למקרי חירום -
תאונות ,שריפות וכדומה .נוסף על התקנות מכוח החוק ,בתקנות הבטיחות נקבע
כי "מחזיק בריכה יכין נוהלי הפעלה ,שימוש ובטיחות למתקני שעשועי מים
וספורט ככל שאלה לא נקבעו בדין ,וידאג כי בעלי התפקידים בבריכה יפעלו
בהתאם לנהלים אלה".
הבדיקה העלתה כי בתחומם של חלק מאתרי בריכות השחייה שנבדקו
הוצבו מתק ני משחקים ומתקני ספורט רגילים .נמצא כי מתקני המשחקים
והספורט הרגילים לא טופלו כנדרש בחוק ובתקנות הבטיחות .הנה פרטי
הממצאים:
עיריית אשקלון :באתר בריכת השחייה הציבורית שבבעלותה הוצבו מתקני
ספורט לאימוני כוח מסוג מתח ,מקבילים וסולמות .כמו כן באתר בריכת
השחייה הוצב מתקן למשחקי כדורסל .נמצא כי מתקני הספורט לא טופלו
כנדרש בחוק ובתקנות הבטיחות.
עיריית לוד :השימוש בקפצות (טרמפולינות) הפך בשנים האחרונות לבילוי נפוץ
בקרב ילדים רבים בישראל .אך כפי שמוצג באתר ארגון "בטרם"" 75מחקרים
אחרונים שנעשו בעולם מצביעים על עלייה דרמטית במספר הנפגעים כתוצאה
משימוש בטרמפולינה במהלך השנים האחרונות" . 76לפי הערכה" 77לא פחות
מ 30-ילדים מדי שבוע מגיעים מדי שבוע לחדרי המיון ברחבי הארץ בשל
פציעות ונפילות ,שנגרמו בעקבות שימוש בקפצות".
נמצא כי למרות הסכנה הרבה הטמונה בקפצת ,כאמור ,באתר בריכת השחייה
הציבורית שבבעלות עיריית לוד הוצבה קפצת לשימוש באי האתר .עוד נמצא כי
הקפצת הוצבה באתר ללא אישור ,אין באתר נהלים לשימוש בקפצת
ולתחזוקתה ,הקפצת אינה מקובעת בקרקע והשימוש בה אינו מפוקח.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית לוד על שאיפשרה להציב מתקן
משחקים שטמון בו סיכון באתר בריכת השחייה הציבורית שבבעלותה
מבלי שבדקה את בטיחות השימוש בו ומבלי שהתקיימו התנאים
המינימליים להבטחת שלומם של המשתמשים בו כגון :קביעת נהלים
להפעלתו; פיקוח על השימוש בו; קביעת שגרה לתחזוקתו.

75

ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים בישראל הוקם בספטמבר  1995במרכז שניידר לרפואת ילדים.
מטרת הארגון לפעול מבעוד מועד להבטחת עולם בטוח לילדי ישראל.

 76ראו:
http://www.beterem.org/template/default.aspx?PageId=294&parentId=1114&catId=19&maincat=1
77

כתבה בנושא פורסמה בשנת  2016במרשתת https://www.hidabroot.org/article/210433

בתחומם של חלק
מאתרי בריכות
השחייה שנבדקו
הוצבו מתקני משחקים
ומתקני ספורט שלא
טופלו כנדרש בחוק
ובתקנות הבטיחות.
אי-הטיפול במתקנים
מסכן את
המשתמשים בהם
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריות אשקלון ולוד על תפקודם הלקוי
בהיותם אחראים לשלום הציבור ובטיחותו ,על שלא וידאו שמתקני
המשחקים המוצבים באתרי בריכות השחייה שבאחריותן מפוקחים
ומטופלים כנדרש.
עיריית אשקלון מסרה בתשובתה שלמרות כוונת החברה העירונית להסיר את
מתקני השעשועים ,בכוונת העירייה לבחון אפשרות להשאירם ולקיים לגביהם
את החובות החוקיות הנלוות להצבתם.
עיריית לוד מסרה בתשובתה כי הובהר למפעיל הבריכה שהכנסת מתקנים
לשטח בריכת השחייה טעונה אישור מחלקת רישוי עסקים בעירייה וכי תיקון
הליקויים הוא תנאי לחידוש רישיון העסק לעונת הרחצה .2019
המועצה האזורית מגידו :באתרי בריכות השחייה שניתן להם רישיון עסק
מטעם המועצה האזורית מגידו  -בבריכות הקיבוצים דליה והזורע ,וכן באתר
בריכת קיבוץ רמת השופט ,שפעל מול המועצה לקבלת רישיון עסק - 78נמצאו
מתקני שעשועים וספורט שלא טופלו כנדרש:
באתר בריכת קיבוץ דליה נמצאו מתקני ספורט דוגמת חבל טיפוס ומתח; באתר
בריכת קיבוץ הזורע נמצא שער נייד למשחקי כדור שלא היה מקובע ,ולפיכך
עלול ליפול במלוא כובד משקלו ולפגוע במשתמשים בו .עוד נמצאו באתר
נדנדות לילדים ומתקני ספורט אחרים דוגמת מתח ומקבילים; באתר בריכת
קיבוץ רמת השופט נמצא מגרש כדורסל וכן שער למשחק כדורגל .נמצא
שהשער לא היה מקובע לקרקע.
המועצה האזורית עמק המעיינות :באתר בריכת השחייה של קיבוץ שלוחות,
שהמועצה האזורית עמק המעיינות העניקה לו רישיון עסק ,נמצאו מתקני
שעשועים וספורט שלא טופלו כנדרש .כך למשל מוצבות באתר הבריכה
קרוסלה ונדנדות.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות האזוריות מגידו ועמק המעיינות על
שלא פיקחו כראוי על מתקני המשחקים שבאתרי בריכות השחייה
ביישובים שבתחומן כנדרש מתוקף סמכותן והיותן אמונות על בריאות
הציבור וביטחונו.
המועצה האזורית מגידו מסרה בתשובתה כי תיקון הליקויים מטופל על ידי
הנהלות הקיבוצים וייבחן על ידה לקראת פתיחת עונת הרחצה.
המועצה האזורית עמק העיינות מסרה בתשובתה כי תדרוש ממפעיל בריכת
השחייה בקיבוץ שלוחות לעמוד בדרישות הבטיחות גם בכל הנוגע למתקני
הספורט וכי היא תאכוף את יישומן.

78

יצוין כי בריכת קיבוץ רמת השופט לא קיבלה רישיון עסק רק מחמת התנגדותו של משרד
הבריאות ,ברם מצד המועצה האזורית ,הבריכה עמדה בכל דרישות הרישוי מלבד דרישות משרד
הבריאות.

הפעלה ובטיחות של בריכות שחייה ציבוריות ברשויות המקומיות | 237

הסדרת פעילותן של בריכות שחייה
המשרתות ציבור רחב
בחוק הסדרת מקומות הרחצה המסדיר כאמור את מקומות הרחצה נקבע
בסעיף (4א) כי שר הפנים יקבע בצו הוראות בין היתר בנושאים הבאים:
אמצעים לשמירת הבטיחות והתברואה במקום רחצה ,לרבות מתקנים ומבנים
הדרושים לצורך כך; סדרים לשימוש במקום רחצה; דרכי הפיקוח על סדרים
ואיסורים כאמור; כשירותם ,סמכויותיהם וחובותיהם של סדרנים ,פקחים,
מצילים ומגישי עזרה ראשונה שימונו כדי לקיים את החוק וכל צו ,חוק עזר או
הוראה אחרת ,וכן קביעת דרכי פעולתם; תקנים של סדרנים ,פקחים ,מצילים
ומגישי עזרה ראשונה שיוצבו במקום רחצה.
כאמור ,תקנות הבטיחות הותקנו מתוקף סמכותו של שר הפנים לפי סעיף 4
לחוק הסדרת מקומות רחצה ולפי סעיף  39לחוק רישוי עסקים וניתן ללמוד הן
משמן הן מתוכנן כי הן עוסקות בבריכות שחייה.
האחריות להפעלת בריכות השחייה הטעונות רישוי והאחריות לפיקוח על
הפעלתן הוסדרו באמצעות חוק רישוי עסקים .הכללים החלים על בריכת שחייה
שקבע שר הפנים ,לרבות תקנות הבטיחות ,והתקנות שקבע שר הבריאות לנושא
תנאי התברואה הנאותים בבריכות השחייה ,נקבעו מתוקף ההסמכה שניתנה
להם בחוק רישוי עסקים ,ולכן לכאורה ההסדרים בנושא בטיחות ותברואה
המעוגנים בחקיקת רישוי עסקים חלים רק בריכות שחייה שהן עסק טעון רישוי,
ואין הם חלים על בריכות שחייה שאינן טעונות רישוי עסק ,גם כאשר בריכות
שחייה אלו משרתות ציבור רחב (להלן  -בריכות שחייה מעין ציבוריות).79
שאלת תחולת ההוראות שבתקנות הבטיחות ובתקנות התברואה על בריכות
שחייה מעין ציבוריות ושאלת מעמדן הובאה גם לפתחו של בית המשפ ט. 80
אומנם בית המשפט קבע באותו עניין כי תקנות הבטיחות ותקנות התברואה
חלות על בריכת השחייה של קיבוץ רמת יוחנן בהיותה בריכת שחייה המחויבת
ברישיון עסק  ,אולם הוא השאיר את השאלה אם צריך להחיל חובת רישוי גורפת
על כל הבריכות בכל הקיבוצים ב"צריך עיון" .בפרשת רמת יוחנן קבע בית
המשפט כי" :השכרת חדרים בקיבוץ ,על בסיס מסחרי ,תמורת תשלום ...כאשר
חלק מתנאי השכירות היא זכות שימוש בבריכה .לא יכול להיות כל ספק
שהשימוש בבריכה הוא טובת הנאה המסופקת לשוכרים כחלק מתנאי
79

אומנם בפס"ד ע"א  4597/91קיבוץ אפיקים נ' כהן ,פ"ד נ(( )1996( 111)2להלן  -פרשת
אפיקים ) ,בית המשפט הותיר את שאלת תחולת חוק רישוי עסקים על בריכת הקיבוץ ב"צריך
עיון" ,אך ציין כי אין להסיק מהעובדה שחקיקה המטילה חובה לנקוט אמצעי זהירות אינה חלה
על גורם כלשהו ,שאו תו גורם פטור מלנקוט את אמצעי הזהירות שנמנו באותה חקיקה ,וקיומה
של חובה סטטוטורית יכולה ללמד על רמת הזהירות הנדרשת לצורך עוולת הרשלנות .ראו
הרחבה בהמשך.

80

ע"פ (מחוזי חי')  38096-06-15מדינת ישראל נ' קיבוץ רמת יוחנן (פורסם במאגר ממוחשב,
( )10.11.15להלן  -עניין רמת יוחנן).
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השכירות ,טובת הנאה שוות-כסף .כלומר  -עסקינן בבריכה המשמשת (גם) את
עסק ההשכרה " . 81עוד קבע בית המשפט "למי ששוכר יחידת דיור ,כאשר
לשכירות נלווית זכות שימוש בבריכה ולמי ששולח את ילדיו לחוגים המתקיימים
בבריכה בקיבוץ ,ציפייה סבירה שהבריכה תעמוד בכל דרישות הבטיחות,
הבריאות וכיוצ"ב ,ממש כמו בריכה ציבורית הנמצאת מחוץ לקיבוץ".82
בריכות שחייה המשרתות ציבור רחב ושחוק רישוי עסקים לכאורה אינו חל
עליהן כוללת שתי קבוצות עיקריות .הראשונה כוללת בריכות שחייה
בהתיישבות הכפרית ,והיא ותיקה יותר .נכללות בה בריכות שחייה שבבעלות
קיבוצים ומושבים שיתופיים אשר נועדו לשרת אך ורק את חברי היישוב
ואורחיהם ואינן מנהלות בתחומן פעילות לציבור הרחב למטרות רווח; הקבוצה
השנייה מאפיינת דפוסי בנייה חדשים בעיקר בסביבה העירונית .כחלק
מהשירותים המוצעים לרוכשי דירות בבניינים רבי קומות במתחמים מרוכזים
הכוללים לעיתים בניינים אחדים ומאות דירות מגורים (להלן  -מכלול מגורים),83
מוקמים מתחמי ספורט ופנאי הכוללים בין היתר בריכת שחייה .רכישת דירה
במכלול המגורים מקנה לרוכש זכות שימוש במתחם הספורט המשותף .יצוין כי
מאגר המשתמשים הפוטנציאליים בבריכת השחייה המוקמת במכלול מגורים
שלרוב ,כאמור ,יש בו מאות דירות מגורים ,יכול להגיע למאות רבות של
משתמשים.84
משרד הפנים קבע אומנם כללים להפעלת בריכות שחייה טעונות רישוי ,אולם
קיים ספק אם כללים אלה מחייבים בריכות שחייה מעין ציבוריות שחוק רישוי
עסקים אינו חל עליהן ,אף שחלקן משרת ציבור רחב.85
בתשובת משרד הפנים למשרד מבקר המדינה מינואר ( 2019להלן  -תשובת
משרד הפנים) נמסר כי עמדת האגף לרישוי עסקים במשרד הפנים היא ש"אין
הבחנה בחוק בין בריכות ציבוריות לפרטיות וכולן נדרשות לעמוד בתקנות
הבטיחות ובתקנות התברואה" .אולם בתשובת הלשכה המשפטית של משרד
הפנים נאמר כי "באופן חד משמעי התקנות לא חלות על בריכות פרטיות שחוק
רישוי עסקים לא חל עליהן" .עם זה ,משרד הפנים הבהיר כי לפי פסק הדין
בפרשת אפיקים ,העובדה שדבר חיקוק המטיל חובה לנקוט אמצעי זהירות אינו
חל על בריכה מסוימת אינה מחייבת את המסקנה כי מפעיל הבריכה פטור
מנקיטת אמצעי זהירות המנויים באותו חיקוק ,והחובה הסטטוטורית יכולה
לשמש אינדיקציה לסטנדרט הזהירות שחייב בו האדם הסביר.

81

סעיף  14בפס"ד.

82

סעיף  20בפס"ד.

83

כיוון שלכאורה לפחות על חלקן לא חלה החובה להוציא רישיון עסק בהיותן משרתות "רק" את
תושבי המתחם ואורחיהם ,אפשר להגדירן "בריכות שחייה פרטיות" ,כפי שהדבר אכן נעשה.

84

לעיתים יותר מ 1,000-איש ,סדר גודל הדומה ליישוב כפרי גדול.

85

יודגש כי בשנים האחרונות שינתה הבנייה החדשה בישראל את פניה ובהקשר זה ראו תחזית
שכתבה לא מכבר פרופסור רחל אלתרמן מהטכניון ,אשר מופיעה בדוח מומחים ראשון מסוגו,
ולפיה בשנת  2050יחיו  18מיליון תושבים בישראל ,ו 98% -מהם יגורו במגדלי ענק.
https://www.themarker.com/realestate/.premium-1.6658492

משרד הפנים קבע
אומנם כללים
להפעלת בריכות
שחייה טעונות רישוי,
אולם קיים ספק אם
כללים אלה מחייבים
בריכות שחייה מעין
ציבוריות שחוק רישוי
עסקים אינו חל
עליהן ,אף שחלקן
משרת ציבור רחב
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בהבהרה לתשובתו מפברואר ( 2019להלן  -השלמה לתשובת משרד הפנים)
נמסר ,כי "ישנה לקונה בחקיקה בכל הטיפול והפיקוח על בריכות שחייה
פרטיות וההמלצה צריכה להיות שממשלת ישראל תחוקק בהקדם חקיקה
שתטפל בנושא הכרוך בהצלת נפשות ממש".
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי על אף האמור בפסק הדין
בפרשת אפיקים ,עדיין קיים חוסר בהירות בכל הנוגע להפעלת בריכות
שחייה מעין ציבוריות שאינן טעונות רישוי עסק ,ולאור האינטרס הציבורי
בהסדרת פעילותן בהיותן משרתות ציבור רחב ,מן הראוי כי המשרד יסדיר
בצורה ברורה נושא זה וישקול אם וכיצד להחיל את הכללים הקבועים
בתקנות הבטיחות ובתקנות התברואה על כל בריכות השחייה המשרתות
את הציבור הרחב.

מן הראוי שמשרד
הפנים ישקול אם
וכיצד להחיל את
הכללים הקבועים
בתקנות הבטיחות
ובתקנות התברואה
על כל בריכות
השחייה המשרתות
את הציבור הרחב
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מעורבות משרדי הממשלה בפיקוח על
הפעלת בריכות השחייה
משרד הבריאות
כאמור ,שר הבריאות הוציא את תקנות התברואה מתוקף הסמכות שניתנה לו
בתקנה  10לחוק רישוי עסקים ומתוקף היותו גורם מאשר בהליך הרישוי ,והוא
קבע בהן את ההסדרים הנוגעים לשמירת תנאי תברואה נאותים בבריכות
השחייה.
בתקנה  5לתקנות התב רואה נקבעו הדרישות לאיכותם המיקרוביאלית של מי
בריכות השחייה (להלן  -איכות מי הבריכה) ,ובסעיף (5ג) לתקנה נקבעה
תדירות ביצוע הבדיקות לאיכות המים ואחריותם של בעלי הבריכה לבצען
במעבדות המאושרות לכך .כך למשל נקבע כי בחודשים יולי ואוגוסט תבוצע
בדיקה לאיכות המים פעמיים בחודש לפחות .תוצאות הבדיקות מדווחות בין
היתר ללשכות הבריאות במערכת ה .LIMS86 -לשכות הבריאות מבצעות פיקוח
על הפעלת בריכות השחייה בתחומן החל משלב הבקשה לרישיון עסק וכל עוד
בריכת השחייה פעילה .את פעולות הפיקוח מבצעים מפקחי איכות הסביבה
בלשכות.
הבדיקה ה עלתה כי כל לשכות משרד הבריאות שנבדקו מטפלות מייד בדיווחים
חריגים המתקבלים אצלם על איכות מי הבריכה .נבדקת הסיבה לירידה באיכות
המים ,נשלחת לבעל הבריכה התראה וכן הנחיות לפעולה ,ומתקיים הליך סדור
הן לבירור התקלה הן לתיקונה עד החזרה לערכים תקינים .כשהסטייה ניכרת,
לשכות הבריאות סוגרות את הבריכה המדוברת לאלתר ,עד לטיהור מימי בריכת
השחייה ועד לביצוע בדיקה חוזרת המוודאת את תקינותם .עוד העלתה הבדיקה
כי בכל לשכות הבריאות שנבדקו עורכים מעקב שוטף ומפקחים על פעילותן
של בריכות השחייה הציבוריות ,גם בעת הליך הרישוי וגם במהלך פעילותן
השוטפת.
נמצא כי ככל הנראה בשל פעילותו המאומצת של משרד הבריאות לפקח על
בריכות השחייה הציבוריות בתחומן של הרשויות המקומיות שנבדקו כאמור
ולנטר את מימיהן ,בשנים  2016עד  2018לא דווח על שום פגיעה בגוף או בנפש
שנגרמה לציבור הרוחצים בבריכות השחייה הציבוריות בעקבות איכות ירודה של
מי בריכת השחייה או בעקבות תנאי תברואה ירודים בהן.

86

" ) - "LIMS (Laboratory information management systemמערכת מידע המשמשת לניהול
תהליכי עבודה ,ניהול תוצאות ,ניהול אישורים ,ופעולות נוספות המתרחשות יום יום במעבדה.
משרד הבריאות משתמש במערכת לניהול הקשר מול המעבדות הבודקות בין היתר את איכות
המים בבריכות השחייה.
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משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את פעילות משרד הבריאות ואת
פעילותן של לשכות הבריאות שבמחוזות אשקלון ,חיפה ,מרכז וצפון
ובנפות יזרעאל ורמלה לשמירה על איכות מי בריכות השחייה הציבוריות
ואת פיקוחם על רמתן התברואתית.
הגדרת הכללים שבאמצעותם אפשר לשמר תנאי תברואה נאותים בבריכות
שחייה כחלק מהחקיקה שעניינה הסדרת רישוי עסקים ,הובילה כאמור לאי-
בהירות בדבר החלת הכללים על בריכות שחייה שהוצאת רישיון עסק אינו
מהווה תנאי להפעלתן ,גם אם הן משרתות ציבור רחב.
הבדיקה העלתה שאף שתקנות התברואה נקבעו מכוח חוק רישוי עסקים,
לשכות הבריאות שנבדקו ערכו ביקורות ופיקחו ,אם כי באופן חלקי ,גם על
בריכות שחייה מעין ציבוריות .נמצא כי הדבר נעשה הן באמצעות ביקורות
יזומות ,לאחר קבלת התראה על איכות המים בבריכות השחייה מהמעבדות
המורשות , 87הן לאחר שבלשכות הבריאות התקבלו תלונות על מצבן התברואתי
של בריכות השחייה מציבור המשתמשים בבריכות שחייה מעין ציבוריות אלו.
לשכות הבריאות שנבדקו פעלו במסגרת סמכותן הכללית ,והרחיבו את הפיקוח
גם על בריכות שחייה מעין ציבוריות ,אפילו שהפעלתן לא חייבה הוצאת רישיון
עסק .הנה כמה דוגמאות:
.1

בעקבות תלונה על מצב תברואתי ירוד בבריכת השחייה של קיבוץ רמת
השופט ,בריכת שחייה שהנהלת הקיבוץ הגדירה "בריכה פרטית" ולפיכך
פעלה ללא רישיון עסק ,מפקחת איכות הסביבה מלשכת הבריאות של נפת
יזרעאל ערכה ביקורת תברואתית מקיפה בבריכת השחייה ביולי .2017
לנוכח ממצאי הביקורת הוזמנו האחראים לבריכת השחייה בקיבוץ לשיחת
הבהרה בלשכת הבריאות הנפתית ,88והקיבוץ החל לפעול לתיקון הליקויים
שנמצאו.

.2

בהמשך לתלונה שהתקבלה בלשכת הבריאות אשקלון על אודות ליקויים
באיכות מי רחצה בבריכת שחייה במכלול מגורים באשקלון ,ביולי 2018
ערכה מפקחת איכות הסביבה מלשכת הבריאות אשקלון ביקורת במקום.
בעקבות הממצאים החריגים שעלו בביקורת ,לשכת הבריאות סגרה את
בריכת השחייה בעצה אחת עם דיירי הבניינים עד לתיקון הליקויים.

87

יצוין כי גם בעלי בריכות שחייה המעין ציבוריות המשרתות ציבור רחב עורכים בדיקות למי
בריכות השחייה שהם מנהלים ,לרוב משיקולי ביטוח ואחריות ובהתאם להמלצת משרד הבריאות
לבריכות שחייה פרטיות .מכוח תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי־שתיה ומיתקני מי
שתיה) ,התשע"ג , 2013 -המעבדות מחויבות לדווח ללשכות הבריאות על כל חריגה באיכות מי
הבריכות.

88

יצוין כי בפגישה שנערכה ב 17.7.18-בלשכת הבריאות נפת יזרעאל ,נמסר לצוות הביקורת כי
באותם מקרים שהלשכה פועלת בהם שלא מתוקף תקנות רישוי עסקים ,גילוי הליקויים מוביל
להזמנת האחראים לשיחת "בירור" בלבד ולא ל"שימוע" כפי שנערך כשלשכת הבריאות פועלת
מתוקף תקנות רישוי עסקים.
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.3

גם פרשת רמת יוחנן שתוארה לעיל בהרחבה החלה בעקבות יוזמה של
משרד הבריאות במחוז חיפה להרחיב את הפיקוח ולהחילו גם על בריכות
שחייה מעין ציבוריות .הנה תקציר פרטי המקרה:

בביקורות שערכו מפקחי בריאות הסביבה של לשכת הבריאות המחוזית חיפה
בבריכת השחייה של קיבוץ רמת יוחנן בשנים  2012עד  2014נמצא ,כי בריכת
השחייה מופעלת בתנאים לקויים ואינה עומדת בדרישות משרד הבריאות .קיבוץ
רמת יוחנן סירב לתקן את הליקויים בטענה שמדובר בבריכת שחייה פרטית
ולפיכך תקנות מכוח ח וק רישוי עסקים לא חלות עליה .לשכת הבריאות פתחה
בהליך פלילי נגד הקיבוץ בגין ניהול עסק ללא רישיון ,ובנובמבר  2015התקבל
כאמור פסק דין הקובע שבריכת השחייה של הקיבוץ היא עסק טעון רישוי
ושתקנות התברואה חלות על הפעלתה.
משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את פעילות משרד הבריאות ,את
פעילותן של לשכות הבריאות שבמחוזות אשקלון ,חיפה ,מרכז וצפון
ובנפות יזרעאל ורמלה על שהרחיבו את הבקרה והפיקוח על בריכות
שחייה המשרתות ציבור רחב ,גם אם לכאורה הפעלתן אינה כרוכה
בקבלת רישיון עסק.

משרד הפנים
פיקוח על פעילות הרשויות המקומיות
חוק הסדרת מקומות רחצה קובע ,בין היתר ,כי שר הפנים הוא האחראי
להסדרת מקומות הרחצה בישראל .בתקנה  37לתקנות הבטיחות נקבע
שחובתם של ראשי הרשויות המקומיות למנות פקחים לאכיפת התקנות ,וחובת
הפיקוח הישיר על בריכות השחייה הפועלות כעסק הועברה לתחום אחריותם
של בעלי בריכות השחייה ושל הרשויות המקומיות ,כפי שמצוין בחוזר מנכ"ל
 11/04ובו דברי ההסבר לתקנות הבטיחות עובר להוצאתן.
בעבר כבר קבע משרד מבקר המדינה כי "משרד הפנים הוא המאסדר של
השלטון המקומי ,ולפיכך הוא נושא באחריות לגיבוש מדיניות כוללת לאסדרת
השלטון המקומי ,להכוונתו ולפיקוח על תפקודו התקין".89
מן המתואר לעיל עולה כי הרשויות המקומיות ,אשר מחויבות לפקח על
הבריכות הציבוריות בתחומן ,לעיתים אינן עושות כן.

89

ראו מבקר המדינה ,דוח שנתי 63ג ( ,)2013בפרק "היבטים בתפקוד משרד הפנים כמאסדר של
השלטון המקומי" ,עמ' .1213
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי נוכח הליקויים החמורים
המוצגים בדוח זה שחלקם נמצאו בבריכות שחייה שהרשויות המקומיות
עצמן הן בעליהן ומפעיליהן ,עליו לחדד את ההוראות ולהנחות את
הרשויות המקומיות להקפיד על קיום הוראות הדין בכל הנוגע להפעלת
בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן.
מתשובת משרד הפנים עולה כי לשיטתו ,החוק בדבר הסדרת מקומות רחצה
אינו חל על בריכות שחייה ,ואילו התקנות משנת " 2004העבירו את האחריות
הבלעדית על האכיפה והפיקוח ממשרד הפנים אל הרשויות המקומיות" .עוד
מסרה מבקרת הפנים של משרד הפנים כי "בנוסף על התקנות הנ"ל [תקנות
הבטיחות] ,הפעלת בריכה גם דורשת רישיון עסק לפי פריט 7.4א בצו רישוי
עסקים ...כל רישוי הבריכות הינו באחריות הרשות המקומית  -שהיא רשות
הרישוי" .כן נאמר בתשובת משרד הפנים כי הוא אינו אמור ובוודאי שאין
ביכולתו באופן מעשי להיות אחראי לכל ההתנהלות של רשות מקומית בכל
תחום.
עוד נאמר בהבהרה לתשובתו של משרד הפנים מפברואר  2019כי "עמדת
משרד הפנים  ...שכל עוד אין נורמה חוקית החלה על משרד הפנים בנושא
הפיקוח על בריכות שחיה הרי שאי אפשר לקבוע שהנושא רובץ לפתחו של
משרד הפנים".
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים ,כי אומנם החוק להסדרת
מקומות רחצה לא הזכיר בריכות שחייה ,אולם תקנות הבטיחות שהוצאו
הן מכוח חוק זה והן מכוח חוק רישוי עסקים עוסקות במפורש בבריכות
שחייה ,ולכן יש לראות את הבריכות באחריותו הכוללת של משרד הפנים.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה ,כי אומנם האחריות ליישום התקנות על
בריכות השחייה אכן מוטלת על הרשויות המקומיות ,כל אחת על הבריכות
שבתחומה ,אולם מן הראוי שהמשרד ינחה את הרשויות המקומיות
להקפיד על יישום התקנות ועל אכיפתן כדי למנוע פגיעה בחיי אדם.

ריכוז והעברת ידע לרשויות המקומיות בנושא הפעלה
בטוחה של בריכות שחייה
אחת הדרכים להתמודד עם אירוע בטיחות "שטרם קרה" היא ללמוד לעומק
מניסיונם של אחרים .פיתוח היכולת לבחון מקרה שכבר אירע ,ללמוד את
הכשלים שהובילו להתרחשותו ולהפיק תובנות שאפשר יהיה ליישם במקומות
בעלי מאפיינים דומים – בכוחו למנוע את החזרה על טעויותיהם של אחרים,
וכאשר מדובר בתחום מסוכן כמו הפעלת בריכות שחייה ,עשוי אף למנוע פגיעה
בנפש וברכוש.
כפי שעולה מנתוני מד"א ,הן במהלך תקופת הביקורת הן בשנים שקדמו לה,
אזרחים רבים בישראל נפגעו באתרי בריכות השחייה הציבוריות .בביקורת עלה

נוכח הליקויים
החמורים המוצגים
בדוח זה על משרד
הפנים לחדד את
ההוראות ולהנחות את
הרשויות המקומיות
להקפיד על קיום
הוראות הדין בכל
הנוגע להפעלת
בריכות השחייה
הציבוריות שבתחומן
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כי בעלי תפקידים בבריכות השחייה שנבדקו לא קיבלו מידע על מקרים
שהתרחשו בעבר בבריכות שחייה ,לרבות מקרים שזכו לסיקור תקשורתי
נרחב . 90נמצא שהסיבות שגרמו לאירועים האלה לא הובאו לידיעתם ,ולמותר
לציין שגם לא הלקחים שהופקו מהם.
הבדיקה העלתה כי משרד הפנים אינו מרכז מידע על אירועי בטיחות שהתרחשו
בבריכות השחייה הציבוריות ,אף לא באלה שבבעלות הרשויות המקומיות .אף
על פי שבכל שנה נפגעים בבריכות השחייה הציבוריות אזרחים רבים ,וחלק
מהמקרים אף מסתיימים במוות ,אין העברה רוחבית של ידע ומידע בין הרשויות
המקומיות בנושא חשוב זה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי מן הראוי שיבחן כיצד הוא
יוכל לתת מענה הולם לצורך בריכוז המידע על כשלי בטיחות שנמצאו
בהפעלת בריכות שחייה ציבוריות ולהפצתו בקרב כלל הנוגעים בדבר
ברשויות המקומיות  .הקמת מאגר ידע ומידע בנושא הבטיחות בהפעלת
בריכות שחייה ,שירכז את כל המידע בנושא ואת הלקחים שהופקו
ושדרוש להפיק מאירועים חמורים שהתרחשו בבריכות השחייה ,יכול
לסייע רבות במניעת כשלי בטיחות בעתיד ופגיעה בחיי אדם ,גם אם לא
הוגדרה בחוק באופן מפורש חובתו לעשות כן.

90

למשל :התחשמלות ילד למוות באוגוסט  2010בבריכת מרכז הספורט "גלי גיל" בקריית מוצקין
וטביעתו של חניך פנימייה ביולי  1999בבריכת שחייה בפרדס חנה.

משרד הפנים אינו
מרכז מידע על אירועי
בטיחות שהתרחשו
בבריכות השחייה
הציבוריות .אף על פי
שבכל שנה נפגעים
בבריכות השחייה
הציבוריות אזרחים
רבים ,וחלק מהמקרים
אף מסתיימים במוות,
אין העברה רוחבית
של ידע ומידע בין
הרשויות המקומיות
בנושא חשוב זה
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סיכום
בתחומן של הרשויות המקומיות פועלות בריכות שחייה לשימוש הציבור
ולרווחתו ,חלקן בבעלות הרשות המקומית וחלקן אף הוקמו על ידה.
בריכות השחייה מעניקות לציבור הזדמנות ליהנות מפעילויות פנאי וספורט
ומאפשרות את פעילותן של אגודות ספורט מים בענפי ספורט הבריכה.
בריכות השחייה במהותן עלולות להיות מקום מסוכן מעצם השילוב של
מים  ,חשמל וחומרים מסוכנים .נקבעו הסדרים מפורטים בדין בנוגע
לבטיחות השימוש בבריכות השחייה ובנוגע לחובת הפיקוח על הפעלתן.
ממצאי הביקורת הצביעו על ליקויים רבים בטיפול הרשויות המקומיות
שנבדקו בבריכות השחייה שבתחומן ,חלקם חמורים עד כדי חשיפת
הציבור לסכנות בעת השימוש בבריכות השחייה.
הרשויות המקומיות לא בחנו חלופות להפעלת בריכות השחייה שבבעלותן
ואיפשרו להפעיל בריכות שחייה בלא רישיון עסק .כמו כן נמצא כי כל
הרשויות המקומיות שנבדקו אינן מפקחות על ההפעלה השוטפת של
בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן כנדרש .נמצאו ליקויים רבים
בבריכות השחייה שנבדקו בתחום הבטיחות והתברואה.
על משרד הפנים ,מכוח אחריותו הכוללת לפי חוק הסדרת מקומות
הרחצה ,להנחות את הרשויות המקומיות להקפיד לפעול בהתאם
להוראות הבטיחות ולאכוף הוראות אלה על בריכות השחייה הציבוריות
שבתחומן.
הגברת הפיקוח על ידי הרשויות המקומיות לצד הובלת שינוי חקיקה על
ידי משרד הפנים והחלתן של תקנות הבטיחות והתברואה ,בשינויים
המתחייבים ,גם על בריכות שחייה המשרתות ציבור רחב שלא חייבות
ברישיון עסק  ,יקדמו את הבטחת שלום הציבור ובריאותו ויסייעו בהצלת
חיים.

המועצות המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן
היבטים בניהול כוח אדם ובהטלת ארנונה כללית וגבייתה
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תקציר
רקע כללי
בינואר ובאוגוסט  1975הוציא מפקד כוחות צה"ל ברמת הגולן צו בדבר כינון
מועצות מקומיות בחמישה יישובים :מג'דל שמס ,בוקעאתה ,מסעדה ,עין
קיניא ור'ג'ר .1בדצמבר  1981חוקקה הכנסת את חוק רמת הגולן ,התשמ"ב-
 , 1981הקובע כי המשפט ,השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח רמת
הגולן .באותו החודש פרסם שר הפנים חמישה צווים ,אשר לפיהם כוננו
בחמשת היישובים האמורים מועצות מקומיות על פי צו המועצות המקומיות
(ב) ,התשי"ג .21953-תושבי יישובים אלה נמנים עם בני העדה הדרוזית ,למעט
תושבי ר'ג'ר ,שהם בני העדה העלווית.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בסוף  2017מנתה אוכלוסיית
המועצות הדרוזיות ברמת הגולן  23,007נפש ,לפי החלוקה הבאה :במג'דל
שמס  10,930נפש ,בבוקעאתה  6,452נפש ,במסעדה  3,592נפש ובעין קיניא
 2,033נפש .המועצה המקומית מג'דל שמס מדורגת באשכול  3בדירוג
החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,3ושלוש המועצות האחרות
 באשכול  .2שטח השיפוט של מג'דל שמס הוא  15,785דונם ,של בוקעאתה  19,500דונם ,של מסעדה  12,300 -דונם ושל עין קיניא  5,650 -דונם.במועד הביקורת כיהנו בארבעת היישובים ראשי מועצות שמינה שר הפנים
בינואר  2018כלהלן :במג'דל שמס מר שי וינר ,בעין קיניא מר דני רוטשטיין,
במסעדה מר יוסי ברון ובבוקעאתה מר יהודה כהן .כהונתם הוגבלה עד
אוקטובר  ,2018מועד קיום הבחירות לרשויות המקומיות.
בבחירות לכלל הרשויות המקומיות בארץ באוקטובר  2018נבחר במג'דל שמס
מר דולן אבו סאלח כראש המועצה ,ובעין קיניא נבחר מר ואיל מוגרבי.
בבחירות למועצות אלו השתתף מיעוט קטן של כ 3%-מבעלי זכות הבחירה;
בבוקעאתה מונה מר עבאס אבו עואד לראש המועצה ללא בחירות ,מאחר
שהיה מועמד יחיד .במסעדה כל הסיעות שהגישו מועמדותן חזרו בהן יומיים

1

בעקבות הנסיגה מלבנון בשנת  2000נעשו תיקוני גבול ("הקו הכחול") כך שהגבול חוצה את
היישוב ר'ג'ר ,ותחום מועצה מקומית זו הוכרז שטח צבאי סגור .התנהלות מועצה זו לא נבדקה
במסגרת דוח זה.

2

הצו בוטל ב 12.12.16-ובמקביל שונה שמו של צו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א 1950-כך
שנמחק ממנו הסימון "(א)" ועוגנה בו ,בין היתר ,ההכרזה על המועצות המקומיות הדרוזיות ברמת
הגולן; ראו צו המועצות המקומיות (א) (תיקון) ,התשע"ז ,2016-וצו המועצות המקומיות (ב)
(ביטול) ,התשע"ז ,2016-ק"ת תשע"ז מס'  7740מיום  ,12.12.16עמ'  254ועמ' .295

3

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את היישובים בעשרה אשכולות לפי רמתם החברתית-
כלכלית .היישובים ברמה הגבוהה ביותר מדורגים באשכול העשירי ,והיישובים ברמה הנמוכה
ביותר מדורגים באשכול הראשון.
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לפני יום הבחירות ,ולא התקיימו בה בחירות כלל ,ובינואר  2019מינה שר
הפנים את מר אליהו זיגדון לראש המועצה.

פעולות הביקורת
בחודשים יוני  - 2018אוקטובר  2018בדק משרד מבקר המדינה היבטים
בהתנהלותן של ארבע מועצות מקומיות דרוזיות ברמת הגולן :מג'דל שמס,
בוקעאתה ,מסעדה ועין קיניא (להלן  -המועצות המקומיות או המועצות
שנבדקו) .הבדיקה התמקדה בנושאים ניהול כוח אדם והטלת ארנונה כללית
וגבייתה .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפנים  -במשרד הראשי ובמחוז הצפון
של המשרד ,ובוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה חרמון.

הליקויים העיקריים
היבטים בניהול כוח אדם
המבנה הארגוני של המועצות המקומיות
למועצות המקומיות מג'דל שמס ,בוקעאתה ,מסעדה ועין קיניא אין מבנה
ארגוני מעודכן ומפורט ,הכולל הגדרת תפקידים ותחומי אחריות .למועצות
המקומיות בוקעאתה ועין קיניא מבנה ארגוני ישן ,ולא נמצאו בהן מסמכים
המצביעים על כך כי הן בחנו את עדכונו והתאמתו לצורכיהן .המועצות
המקומיות מג'דל שמס ומסעדה שכרו את שירותיה של חברת ייעוץ ארגוני ,אך
לא בחנו את מסקנות עבודתה ואת ההמלצות ולא פעלו ליישם את המסקנות
וההמלצות בהתאם לצורכיהן .במג'דל שמס נמסרה העבודה לחברת הייעוץ
ללא הליך תחרותי ,לרבות קבלת הצעות מחיר מכמה חברות לשם הבחירה
באחת מהן.
המועצות המקומיות עין קיניא ,מג'דל שמס ובוקעאתה הטילו על חלק
מעובדיהן לאורך השנים תפקידים אחרים נוסף על תפקידיהם ,מקצתם
תפקידים מרכזיים .ריבוי התפקידים גרם לפגיעה במילוי כל אחד מהם ,לעומס
יתר ואף עלול לפגוע בזכויות העובדים.

העסקת עובדים במועצות המקומיות
קבלת עובדים ללא מכרז
המועצות המקומיות מג'דל שמס ועין קיניא :שתי המועצות נהגו לאייש
משרות ללא קיום מכרז כדין .כך לדוגמה ,במועצה המקומית מג'דל שמס
החלה אחותו של ראש המועצה לשמש כמנהלת משאבי האנוש במועצה,
נוסף על תפקידיה האחרים בה ,ללא מכרז או הוצאת כתב מינוי ,אף שלא
עמדה בתנאי הסף לתפקיד ,ומנהלת לשכת ראש המועצה מונתה ללא מכרז
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גם ליועצת לקידום מעמד האישה; במועצה המקומית עין קיניא מועסק
פסיכולוג חינוכי ללא קיום מכרז כנדרש ובתקופת העסקתו אף הוגדל היקף
משרתו מ 25%-ל.75%-
העסקה באמצעות ממלאי מקום
המועצה המקומית בוקעאתה :המועצה נוהגת להעסיק ממלאי מקום,
חלקם בתפקידי ניהול מרכזיים ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם נוהל קבלת
עובדים 4והנחיות משרד הפנים :5ללא קבלת כל האישורים הנדרשים להעסקה
במילוי מקום ,לתקופה ארוכה הרבה יותר מן המותר ובלי לפעול לאיוש
המשרות כדין .כך לדוגמה ,מאוישים בממלאי מקום תפקיד הגזבר מספטמבר
 ;2012תפקיד חשב השכר ממאי  ;2018ותפקיד מנהלת מחלקת הרווחה מזה
כשש שנים.

העסקת מקורבים וחשש לניגוד עניינים
העסקת קרובי משפחה 6נפוצה מאוד במועצות שנבדקו .במועצות המקומיות
מסעדה ועין קיניא מדובר על כרבע מהעובדים ( 22מ 97-עובדים במסעדה ו8-
מ 37-עובדים בעין קיניא) ,במג'דל שמס  -קרוב למחציתם ( 70מ 146-עובדים)
ובבוקעאתה כשני שלישים מהם ( 65מ 99-עובדים) .המועצות לא הקפידו
שהעובדים ימלאו שאלון ניגוד עניינים ,ועל כן לא נבחן החשש לניגוד עניינים
בהעסקתם ,כמחויב בהתאם לדין.
המועצה המקומית מג'דל שמס
מנהלת משאבי האנוש במועצה :ביוני  2016החלה אחותו של ראש
המועצה לשמש לבקשתו ,בין יתר תפקידיה ,גם מנהלת משאבי האנוש
במועצה .ראש המועצה לא דיווח למועצה וליועץ המשפטי על קרבת
המשפחה בינו לבין העובדת ולפיכך המועצה לא פעלה למניעת החשש
לניגוד עניינים ביניהם ולא פנתה לוועדת השירות 7כמתחייב .במהלך כהונת
ראש המועצה הוגדל היקף משרתה ל ,125%-והיא אף זכתה לתוספת
תפקידים והטבות שכר ,מקצתם בהמלצתו או לבקשתו הישירה.
המועצה המקומית בוקעאתה
עוזרת הגזבר ומנהלת לשכת ראש המועצה :עוזרת הגזבר היא אחותו של
המזכיר ומ"מ הגזבר וגם גיסתו של ראש המועצה הקודם ,שבמהלך כהונתו
מינה אותה לתפקידים נוספים .על פי מסמכי המועצה היא מילאה במקביל גם
את תפקיד מנהלת לשכת ראש המועצה.
למרות קרבת המשפחה בין עוזרת הגזבר לבין המזכיר ומ"מ הגזבר ולבין ראש
המועצה הקודם ,המועצה לא פעלה למניעת החשש לניגוד עניינים .רק
4

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז .1977-

5

חוזר מנכ"ל משרד הפנים " 3/2011העסקת ממלא מקום ברשויות המקומיות" ( ,)11.05.11וכן
עדכון בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/2011מיום .21.8.11

6

נוהל קבלת עובדים קובע סייגים להעסקת קרובי משפחה ברשויות מקומיות.

7

נוהל קבלת עובדים קובע כי ועדת מינהל השירות רשאית להתיר העסקת עובד אף אם לא
מתקיימות הוראות הנוהל.
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בעקבות תלונה שהוגשה למשרד הפנים הגישה המועצה באוקטובר 2014
בקשה לוועדת השירות לדיון וקבלת החלטה בנוגע להעסקת העובדת,
וצירפה לה הצעה להסדר ניגוד העניינים מטעם היועץ המשפטי דאז של
המועצה .בטופס הבקשה לא צוינה העסקתה כמנהלת לשכת ראש המועצה
נוסף על תפקידה כעוזרת הגזבר.
בהחלטתה מינואר  2015אישרה ועדת השירות את המשך העסקתה של
עוזרת הגזבר ברשות ,ובלבד שתועבר לתפקיד אחר במועצה ,שבו לא תתקיים
כפיפות ישירה בינה לבין אחיה ,ובכפוף לחתימת הקרובים על הסדר למניעת
ניגוד עניינים .עוד החליטה כי אם לא יימצא לעובדת תפקיד חלופי תוך חצי
שנה ,יש להביא בשנית את הבקשה להכרעתה .למרות ההחלטה המועצה לא
העבירה את עוזרת הגזבר לתפקיד אחר ולא נערך הסדר ניגוד עניינים,
והמועצה אף לא פנתה לוועדת השירות לאחר חצי שנה בהתאם לקביעת
הוועדה.
מינוי נציג המועצה בוועדה לתכנון ולבנייה :במאי  2018מינתה המועצה
את אחיו של מ"מ הגזבר הנוכחי כנציג המועצה מקרב הציבור בוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה חרמון .עם קבלת מידע בדבר הרשעתו
בעבירות בנייה המינוי בוטל ומונה נציג אחר לוועדה במקומו.
מינוי מנכ"ל המועצה :בינואר  ,2018עם תחילת כהונתו של ראש המועצה
הממונה ,התקשרה המועצה עם רואה חשבון שראש המועצה הכיר מעבודתו
הקודמת ,לשם קבלת שירותי ייעוץ פיננסי (להלן  -היועץ הפיננסי) .במאי
אותה שנה החלו המועצה והעומד בראשה לפעול למינוי היועץ הפיננסי
למנכ"ל המועצה במקום המזכיר שפוטר ,ופנו בעניין זה למשרד הפנים.
לפנייתם לא צירפו הסברים מפורטים כנדרש ,ולא היה בה כדי להמחיש צורך
ברור באיוש משרה בכירה חדשה זו בתקופת בחירות .על אף זאת אישר
הממונה על המחוז את נחיצות איוש משרת המנכ"ל .ביוני  2018אישרה ועדת
כשירות למינוי מנכ"ל את כשירותו של היועץ הפיננסי לתפקיד .יצוין כי
בישיבת המועצה שבה נבחרו נציגיה לוועדת הכשירות השתתף גם המנכ"ל
המיועד ,על אף העניין האישי שהיה לו בהחלטת הוועדה .נוסף על כך ,יו"ר
ועדת הכשירות היה ראש המועצה הממונה; לפני המועצה לא הונחה חוות
דעת משפטית בדבר כשירותו לכהן בוועדה בשל חשש לניגוד עניינים נוכח
ההיכרות המוקדמת בינו לבין היועץ הפיננסי וכן בדבר התאמת הליך המינוי
להנחיות לגבי מינויים בתקופת בחירות.
התקשרות עם היועץ המשפטי :בפברואר  2018התכנסה במשרד הפנים
ועדה לבחירת עורך דין שייצג את המועצה המקומית בוקעאתה בעתירה
מינהלית שהוגשה נגדה בעקבות מכרז לבחירת יועץ משפטי .חברי הוועדה היו
מ" מ הגזבר הנוכחי ,המזכיר ומ"מ הגזבר הקודם ושני נציגי הלשכה המשפטית
במשרד הפנים .ראש המועצה הממונה השתתף בוועדה כמשקיף .הוועדה
החליטה לבחור בהצעת עו"ד א' ,שהייתה הזולה ביותר" ,בכפוף לבחינת חשש
לניגוד עניינים" .ראש המועצה הממונה לא הצהיר על היכרותו המוקדמת עם
עו"ד א' ,ולא נמצאו במועצה מסמכים המלמדים כי נבחן החשש לניגוד
עניינים.
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אף שהוועדה בחרה בעו"ד א' לייצוג המועצה בעתירה המינהלית בלבד,
המועצה התקשרה עימו בפברואר  2018בהסכם למתן שירותים משפטיים
כוללים.
לאחר ביטול המכרז לבחירת יועץ משפטי למועצה ,פרסמה המועצה מכרז
חדש לאיוש התפקיד וביולי  2018נערכה ישיבה של ועדת איתור מקצועית,
שהשתתף בה מנכ"ל המועצה שרק נבחר .הוועדה המליצה בפני ראש
המועצה הממונה על עו"ד א' לתפקיד ,אף שהצעתו הייתה היקרה ביותר
ומשרדו רחוק משמעותית מהמועצה .המועצה לא פנתה ללשכה המשפטית
של משרד הפנים לקבלת הנחיות למניעת חשש לניגוד עניינים בהליך המכרזי
למינוי היועץ המשפטי ,על רקע היכרותם המוקדמת ועבודתם המשותפת
בעבר של ראש המועצה הממונה ,המנכ"ל ועו"ד א'.

סדרי עבודה וארגון ענייני עובדים
ניהול תיקים אישיים של העובדים :תיקיהם האישיים של עובדי ארבע
המועצות המקומיות שנבדקו אינם מנוהלים כנדרש ,וחסרים בהם מסמכים
מהותיים .נוסף על כך לא מולאו טופסי הערכת עובד .בחלק מהתיקים
שנבדקו לא נמצאו שאלון קבלת עובד ,אישור כשירות רפואית לתפקיד
והתחייבות על שמירת סודיות ,וגם לא טופסי הצהרה על קרבת משפחה
לעובדים אחרים ברשות  .בחלק מהמקרים לא נמצאו מסמכים בדבר תנאי
העסקה ,קידום בתפקיד או בדרגה ודוחות נוכחות.
דיווח על נוכחות עובדים :המועצות המקומיות מג'דל שמס ועין קיניא
איפשרו לחלק מהעובדים לא להחתים כרטיס נוכחות או להחתימו באופן
חלקי או ידני ,ושילמו להם שכר מלא .במועצה המקומית מג'דל שמס מהנדס
המועצה לא החתים כרטיס נוכחות ,ורק במועד הביקורת החל להחתים כרטיס
לסירוגין; הגזב ר 8החתים כרטיס באופן חלקי בלבד .במועצה המקומית עין
קיניא שני מנהלי מחלקות לא החתימו כרטיס נוכחות.
אישור עבודה פרטית :במועצות המקומיות מג'דל שמס ומסעדה חלק
מבעלי המשרות הסטטוטוריות המועסקים בחוזים אישיים עובדים בעבודה
פרטית נוספת ,והמועצות לא הסדירו זאת כדין .במועצת מג'דל שמס מהנדס
המועצה עוסק גם בשמאות מקרקעין ,ולגזבר יש משרד רואי חשבון עצמאי.
מהנדס מועצת מסעדה מחזיק גם משרד פרטי למתן שירותים הנדסיים
ושירותי מדידות.

הטלת ארנונה כללית וגבייתה
חיוב נכסים בארנונה בניגוד לדין
חיוב עסקים :המועצות המקומיות בוקעאתה ומסעדה הטילו על עסקים
בתחומן ארנונה בתעריף נמוך מהסכומים המזעריים שנקבעו בתקנות
8

הגזבר סיים את תפקידו במועצה לאחר מועד סיום הביקורת בינואר .2019
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ההסדרים ,ולכן הפסידו בשנים  2016עד  2018סכומים שהסתכמו בעשרות
אלפי ש"ח.
המועצה המקומית מג'דל שמס לא חייבה שני עסקים הפועלים בתחומה
בארנונה שהסתכמה בשנת  2018בכ 30,000-ש"ח.
חיוב אדמות בניין :המ ועצות המקומיות מסעדה ,בוקעאתה ועין קיניא הטילו
ארנונה על מגרשים המיועדים לבנייה ועל אדמות בור אף שקרקעות אלה
פטורות מתשלום ארנונה על פי חוק.

ביצוע סקרי נכסים
המועצה המקומית מג'דל שמס :המועצה התקשרה לביצוע סקר נכסים
עם מודד ,אף שהוא לא המציא את המסמכים שדרשה במכרז בנוגע לניסיון
מקצועי .בספטמבר  ,2014כחודש לאחר בחירתו ,הוא חתם על מסמך שבו
התחייב לבצע סקר נכסים לכלל מבני המגורים והעסקים בתחום המועצה
ובאזור התעשייה תמורת  625,000ש"ח  -מסמך המבטא הגדלה של היקף
ההתקשרות לעומת המכרז בכ ,135%-בלא פרסום מכרז חדש כנדרש .ראש
המועצה והגזבר לא חתמו על המסמך האמור ולא הוטבעה עליו חותמת
המועצה כנדרש .המועצה לא חתמה עם המודד על הסכם חדש להגדלת
היקף ההתקשרות שיעגן את החובות והזכויות של הצדדים.
המועצה המקומית עין קיניא :באוקטובר  2014חתמה המועצה עם חברה
על הסכם לביצוע סקר נכסים ומדידות לכלל הנכסים שבתחומה ,בעלות
כוללת של  229,000ש"ח .הסקר הסתיים במרץ  ,2017ובעקבותיו נוספו לצורך
חיוב בארנונה כ 49,000-מ"ר .עד מועד סיום הביקורת ,אוקטובר  ,2018לא
יישמה המועצה את תוצאות הסקר ולא חייבה בארנונה את השטחים הנוספים.
כתוצאה מכך הסתכמו הפסדיה בכ 2-מיליון ש"ח ב 2017-ו.2018-

המועצה המקומית מג'דל שמס  -התקשרות עם חברת גבייה
המועצה המקומית מג'דל שמס התקשרה בנובמבר  2013עם חברת גבייה
לביצוע פעולות אכיפה וגבייה נגד חייבים בארנונה ולקריאת מוני חשמל.
במועד הביקורת (אוקטובר  ,)2018בחלוף חמש שנים מתחילת ההתקשרות,
המועצה עדיין לא מינתה ועדה שתבדוק אם עובדי מחלקת הגבייה הורשעו
בעבירות פליליות או נמצאים במצב של ניגוד עניינים .היא אף לא ביצעה
בקרה ופיקוח על עבודת החברה כנדרש בהוראות משרד הפנים.

השגות ועררים על חיוב בארנונה
המועצה המקומית מג'דל שמס :ב 2015-ו 2016-הוגשו למועצה 1,326
השגות בעקבות סקר הנכסים שביצעה .המועצה לא עשתה רישום מרוכז של
ההשגות שהוגשו לה ,לרבות מועד ההגשה ,העילות להשגה ומועד תשובת
מנהל הארנונה.
המועצה העבירה לטיפול המודד את ההשגות שהוגשו ,וגזבר המועצה,
שמשמש מנהל הארנונה ,לא היה מעורב כלל בטיפול בהן  -בניגוד להוראות
חוק הערר שלפיהן מנהל הארנונה הוא הגורם המוסמך לכך.
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על פי החלטת המודד ,הקטינה מחלקת הגבייה שלא כדין חיובי ארנונה
לכמה תושבים בנימוק שנכסיהם ריקים בחלקם .מנהל הארנונה לא קיים
בקרה ופיקוח על עבודת המודד.
המועצות המקומיות עין קיניא ובוקעאתה :שתי המועצות השיבו למשיגים
באיחור רב מהמועד שנקבע בתקנות הערר :במקום  60יום ,זמן התגובה של
מועצת עין קיניא היה  75עד כ 300-יום ושל מועצת בוקעאתה  90 -עד 300
יום.

גבייה ופיגורים
ברשויות המקומיות שנבדקו שיעורי הגבייה מכלל הסכומים שעמדו לגבייה
בניכוי הנחות ופטורים בשנים  2016ו 2017-היו נמוכים מאוד .עקב כך יתרות
הפיגורים שצברו החייבים גדלו באופן משמעותי .המועצות לא מיצו את הליכי
האכיפה שהחלו במטרה לגבות את החובות ולהגדיל את הכנסותיהן
העצמיות.

ההמלצות העיקריות
על המועצות המקומיות לפעול בהקדם לקביעת מבנה ארגוני והגדרת
תפקידים התואמים את צורכיהן.
על המועצות המקומיות מג'דל שמס ועין קיניא לפעול ללא דיחוי להוצאת
מכרזים לאיוש משרות בהתאם לדין.
על המועצה המקומית בוקעאתה להסדיר את העסקתם של ממלאי מקום:
הגזבר ,חשב השכר ומנהלת מחלקת הרווחה ,ולפעול לאלתר לפרסום
מכרזים חדשים לאיוש המשרות האמורות כדין.
על המועצות המקומיות מג'דל שמס ובוקעאתה לתת את דעתן לעניין החשש
לניגוד עניינים בהעסקת מקורבים :מנהלת משאבי האנוש במג'דל שמס
והמנכ"ל והיועץ המשפטי בבוקעאתה ,כדי שמקרים כגון אלה לא יישנו
בעתיד .כן עליהן לפ עול להסדרת החשש לניגוד עניינים בהעסקת העובדים
שלהן ,לרבות פנייה לוועדת השירות.
על המועצות המקומיות להקפיד שבתיקים האישיים של עובדיהן יהיו נתונים
מלאים ומהימנים לצורך ניהול ענייניהם .כן עליהן לעמוד על כך שהעובדים
ימציאו להן את כל המסמכים הדרושים.
על המועצות המקומיות מג'דל שמס ועין קיניא לוודא כי עובדיהן יקיימו את
הוראות הדין בנוגע להחתמת כרטיס נוכחות ולנקוט צעדים נגד עובדים
שאינם מקיימים הוראות אלה ,לרבות מתן התראות ופתיחה בהליכים
משמעתיים ,ולהפחית משכרם בגין שעות היעדרות מעבודה.
על המועצות המקומיות מג'דל שמס ומסעדה לפעול להסדרת העסקתם של
בעלי המשרות הסטטוטוריות העובדים בעבודה פרטית נוספת.
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על משרד הפנים כמאסדר של הרשויות המקומיות לתת את דעתו לממצאים
החמורים שהועלו בדוח זה ולפעול בהתאם לאחריותו ולסמכותו מול הרשויות
בנושאים אלה :איוש משרות באמצעות פרסום מכרזים; העסקה על ידי
ממלאי מקום או תוך חשש לניגוד עניינים או שניהם יחד; ונוכחות עובדים
ועבודה פרטית נוספת של עובדים בכירים .כן עליו לבחון את התנהלות
המועצות המקומיות ולשקול את האמצעים העומדים לרשותו על פי דין,
לרבות חיוב אישי כנגד האחראים.
על המועצות המקומיות שנבדקו להטיל ארנונה על הנכסים שבתחומן
בהתאם לתקנות ההסדרים ולצווי המיסים השנתיים שלהן.
על המועצה המקומית מג'דל שמס להקפיד לפרסם מכרזים לביצוע עבודות
כדין ולוודא שהזוכים יעמדו בתנאי הסף שקבעה ,ולעגן את ההתקשרויות
עימם בהסכמים בכתב .על המועצה לבחון את התקשרותה עם המודד
ולהפיק לקחים ממנה וליישמם לגבי יתר התקשרויותיה עם קבלנים.
על המועצה המקומית עין קיניא ליישם את תוצאות סקר הנכסים שביצעה
ב , 2014-ולחייב את המחזיקים בנכסים לפי המדידות המעודכנות כדי להגדיל
את הכנסותיה בסכום ניכר.
על המועצות המקומיות מג'דל שמס ,בוקעאתה ועין קיניא להשיב להשגות על
חיובי ארנונה בפרק הזמן שנקבע בחוק ,ולמסור אותן כדין לטיפול מנהל
הארנונה ,שהוא הגורם המוסמך לכך.
על המועצות המקומיות לנקוט נגד החייבים בתשלומי ארנונה את כל
האמצעים שהחוק מעמיד לרשותן כדי להגדיל את הכנסותיהן העצמיות
ולהקטין את תלותן בקופה הציבורית.
על משרד הפנים ,כמאסדר של הרשויות ,לפעול בהתאם לאחריותו ולסמכותו
בכל הנוגע להטלת ארנונה ולגבייתה ולחייב את הרשויות לפעול בהתאם
לחוק ולתקנות.

סיכום
ממצאי הביקורת מצביעים על תמונת מצב עגומה ועל כשלים רבים וליקויים
חמורים ומהותיים במועצות המקומיות מג'דל שמס ,בוקעאתה ,מסעדה ועין
קיניא בנושאי ניהול כוח האדם והטלת ארנונה כללית וגבייתה .התנהלותן היא
בבחינת איש הישר בעיניו יעשה.
המועצות המקומיות לא בחנו את המבנה הארגוני שלהן ואת מידת התאמתו
לצורכיהן ,וחלקן אף לא בחנו את המלצות חברת הייעוץ הארגוני ששכרו ולא
פעלו ליישמן .משרות אוישו בהליכים בלתי תקינים  -באמצעות ממלאי מקום
לתקופות ממושכות ,ללא מכרז ותוך העסקת מקורבים בתפקידים בכירים
וללא קביעת הסדרים למניעת ניגודי עניינים .הועלו ליקויים בניהול התיקים

המועצות המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן | 257

האישיים של העובדים ובבקרה על נוכחות עובדים ,חלקם בכירים ,והועלה
שבכירים עסקו בעבודה פרטית נוספת שלא כדין.
הועלו ליקויים בתפקוד ארבע המועצות המקומיות בנושא ארנונה וגבייתה  -בין
היתר בסיווג הנכסים ,בחיובם בתעריפים נמוכים מהנדרש ,בהיקף גבייה נמוך,
באופן העבודה עם חברת גבייה ובהתנהלות סביב סקרי נכסים.
שיעורי הגבייה הנמוכים של הארנונה מלמדים כי המועצות לא מילאו את
חובתן על פי הדין ומצביעים על אוזלת ידן בנקיטת מלוא האמצעים העומדים
לרשותן נגד החייבים ,והתוצאה היא פגיעה בסמכותן וכרסום בכוח ההרתעה
שלהן כלפי החייבים וכלפי כלל התושבים והפסד כספי ניכר.
על ארבע המועצות המקומיות שנבדקו ,לרבות העומדים בראשן ושומרי הסף
שלהן  -המנכ"ל או המזכיר ,הגזבר ,היועץ המשפטי והמבקר  -המשמשים
נאמני ציבור ,לפעול בהתאם לאחריותם ולסמכותם לתיקון הליקויים שהועלו
בדוח זה ,להפיק את הלקחים הנדרשים כדי שלא יישנו.
על משרד הפנים לבחון את הממצאים החמורים שעלו בדוח זה ולשקול
הפעלת כל האמצעים העומדים לרשותו לתיקון הכשלים בתפקוד המועצות,
לרבות חיוב אישי כנגד האחראים ,כדי להבטיח את קיום החוק ולהגביר את
הפיקוח והבקרה באמצעות המחוז.
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מבוא
הרשות המקומי ת 9משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה .נאמנות זו מחייבת
אותה להפעיל את סמכותה מתוך דאגה לאינטרס הציבורי . 10תפקידן העיקרי
של הרשויות המקומיות הוא לספק לתושביהן שירותים רבים ומגוונים ,כגון
חינוך ,איכות הסביבה ,תכנון ובנייה ,תחבורה ,תברואה ובריאות הציבור.
בחודשים ינואר ואוגוסט  1975הוציא מפקד כוחות צה"ל ברמת הגולן צו בדבר
כינון מועצות מקומיות בחמישה יישובים :מג'דל שמס ,בוקעאתה ,מסעדה ,עין
קיניא ור'ג'ר . 11בדצמבר  1981חוקקה הכנסת את חוק רמת הגולן ,התשמ"ב-
 ,1981הקובע כי המשפט ,השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח רמת
הגולן .באותו החודש פרסם שר הפנים חמישה צווים ,שלפיהם כוננו בחמשת
היישובים האמורים מועצות מקומיות על פי צו המועצות המקומיות (ב) ,התשי"ג-
 .121953תושבי יישובים אלה נמנים עם בני העדה הדרוזית ,למעט תושבי ר'ג'ר,
שהם בני העדה העלווית.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בסוף  2017מנתה אוכלוסיית
המועצות הדרוזיות ברמת הגולן  23,007נפש ,כלהלן :במג'דל שמס 10,930
נפש ,בבוקעאתה  6,452נפש ,במסעדה  3,592נפש ובעין קיניא  2,033נפש.
המועצה המקומית מג'דל שמס מדורגת באשכול  3בדירוג החברתי-כלכלי של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,13ושלוש המועצות המקומיות האחרות  -באשכול
 .2שטח השיפוט של מג'דל שמס הוא  15,785דונם ,של בוקעאתה  19,500 -דונם,
של מסעדה  12,300 -דונם ושל עין קיניא  5,650 -דונם.
במועד הביקורת כיהנו בארבעת היישובים ראשי מועצות שמינה שר הפנים
בינואר  2018כלהלן :במג'דל שמס מר שי וינר ,בעין קיניא מר דני רוטשטיין,
במסעדה מר יוסי ברון ובבוקעאתה מר יהודה כהן .כהונתם הוגבלה עד
אוקטובר  ,2018מועד קיום הבחירות לרשויות המקומיות.
בבחירות לכלל הרשויות המקומיות בארץ שנערכו באוקטובר  2018נבחר
במג'דל שמס מר דולן אבו סאלח כראש המועצה ,ובעין קיניא נבחר מר ואיל
מוגרבי .בבחירות למועצות אלו השתתף מיעוט קטן של כ 3%-מבעלי זכות
הבחירה; בבוקעאתה מונה מר עבאס אבו עואד לראש המועצה ללא בחירות,
מאחר שהיה מועמד יחיד .במסעדה כל הסיעות שהגישו מועמדותן חזרו בהן
9

הרשויות המקומיות כוללות עיריות ,מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

10

כך נקבע למשל בבג"ץ  3638/99בלומנטל נ' עיריית רחובות ,פ"ד נד(.)2000( 220 )4

11

בעקבות הנסיגה מלבנון בשנת  2000נעשו תיקוני גבול ("הקו הכחול") ,כך שהגבול חוצה את
היישוב ר'ג'ר ,ותחום מועצה מקומית זו הוכרז שטח צבאי סגור .התנהלות מועצה זו לא נבדקה
במסגרת דוח זה.

12

הצו בוטל ב 12.12.16-ובמקביל שונה שמו של צו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א ,1950-כך
שנמחק ממנו הסימון "(א)" ועוגנה בו ,בין היתר ,ההכרזה על המועצות המקומיות הדרוזיות ברמת
הגולן; ראו צו המועצות המקומיות (א) (תיקון) ,התשע"ז ,2016-וצו המועצות המקומיות (ב)
(ביטול) ,התשע"ז ,2016-ק"ת תשע"ז מס'  7740מיום  ,12.12.16עמ'  254ועמ' .295

13

הלש כה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את היישובים בעשרה אשכולות לפי רמתם החברתית-
כלכלית .היישובים ברמה הגבוהה ביותר מדורגים באשכול העשירי ,והיישובים ברמה הנמוכה
ביותר מדורגים באשכול הראשון.
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יומיים לפני יום הבחירות ,ולא התקיימו בה בחירות כלל ,ובינואר  2019מינה שר
הפנים את מר אליהו זיגדון לראש המועצה.

פעולות הביקורת
בחודשים יוני  - 2018אוקטובר  2018בדק משרד מבקר המדינה היבטים
בהתנהלותן של ארבע מועצות מקומיות דרוזיות ברמת הגולן :מג'דל שמס,
בוקעאתה ,מסעדה ועין קיניא (להלן  -המועצות המקומיות או המועצות
שנבדקו) .הבדיקה התמקדה בשני נושאים :ניהול כוח אדם ,והטלת ארנונה
כללית וגבייתה .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפנים  -במשרד הראשי ובמחוז
הצפון של המשרד ,ובוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה חרמון.

רקע נורמטיבי
הדינים המרכזיים המסדירים את נושא כוח האדם בשלטון המקומי כוללים את
צו המועצות המקומיות (שירות העובדים) ,התשכ"ב( 1962-להלן  -צו שירות
העובדים); צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז1977-
(להלן  -נוהל קבלת עובדים); חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות (נוסח
משולב) מפברואר ( 2002להלן  -חוקת העבודה) והסכמים קיבוציים שנחתמו
לאחר מכן; אוגדן תנאי שירות  -חובות וזכויות של העובדים בשלטון המקומי
(הוצאת מרכז השלטון המקומי בישראל) (להלן  -אוגדן תנאי השירות); קובץ
ניתוח עיסוקים ותיאורי תפקידים בשלטון המקומי ,שפרסם משרד הפנים ב1992-
(להלן  -קובץ ניתוח העיסוקים הישן) ,והקובץ המעודכן מפברואר  2014שהחליף
אותו (להלן  -קובץ ניתוח העיסוקים החדש); וכן חוזרי מנכ"ל משרד הפנים.
בנושא הארנונה  -חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב) ,התשנ"ג ,1992-ותקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית
ברשויות המקומיות) ,התשס"ז ,2007-שהותקנו מכוחו.
בצו המועצות המקומיות ,התשי"א( 1950-להלן  -צו המועצות המקומיות) ,נקבעו
דרכי ההתקשרות של מועצות עם נותני שירותים וספקים בהתאם להוראות
התוספת הרביעית לצו ,לרבות במכרזים וקבלת הצעות.
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ניהול כוח אדם במועצות המקומיות
ניהול מקצועי של כוח האדם ברשויות המקומיות חיוני להשגת יעדיהן ולמתן
שירות יעיל ומועיל לתושבים .הניהול מקיף נושאים רבים ,ובהם הגדרת המבנה
הארגוני ותחומי האחריות של בעלי תפקידים בארגון ,איוש משרות ,מכרזי כוח
אדם ,ניהול תיקים אישיים ,נוכחות עובדים והסדרת עבודה פרטית נוספת.

המבנה הארגוני של המועצות המקומיות
המבנה הארגוני של הרשות המקומית משמש בסיס לקביעת תקן כוח האדם
בה ,להגדרת התפקידים ,להסדרת קשרי הגומלין בין בעלי התפקידים ותחומי
האחריות המוטלים עליהם ולהתוויית המדרג הארגוני ברשות .המבנה הארגוני
14
נותן ביטוי למטרות הארגון ,ובהתבסס עליו אפשר ליצור סביבת עבודה בריאה
שבה ידוע לכל עובד מהו תפקידו ומהי האחריות הנלווית לתפקיד .לפיכך ראוי
לבחון את המבנה הארגוני של הרשות מפעם לפעם ולעדכן ,לייעל ולשפר אותו
בהתאם לשינויים החלים בצרכיה.15
הבדיקה העלתה כי למועצות המקומיות מג'דל שמס ,בוקעאתה ,מסעדה
ועין קיניא אין מבנה ארגוני מעודכן ומפורט הכולל הגדרת תפקידים
ותחומי אחריות .במועצות בוקעאתה ועין קיניא המבנה הארגוני ישן,
ובמהלך השנים הן לא בחנו אפשרויות לעדכונו ולהתאמתו לצורכיהן.
המועצות מג'דל שמס ומסעדה שכרו את שירותיה של חברת ייעוץ ארגוני,
אך לא בחנו את מסקנותיה והמלצותיה ולא פעלו ליישמן .להלן פירוט
הממצאים:

המועצה המקומית בוקעאתה
המבנה הארגוני של המועצה נקבע עוד בטרם כניסתו לתפקיד של ראש
המועצה הממונה והוא כללי ולא מעודכן .במועצה לא נמצאו מסמכים
המצביעים על כך שהמועצה בחנה אותו  -בחינה המביאה בחשבון בין היתר את
צורכי הרשות ,ובודקת את התפקידים הקיימים ואת נחיצות כוח האדם בהתחשב

14

משרד הפנים ,מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי ,פיתוח משאבי אנוש ברשויות
המקומיות בפריפריה" ,מבנה ארגוני ותקינת הרשות המקומית" ,שבט תשע"ה  -ינואר .2015

15

ראו מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ,2017בפרק "עיריית בית
שמש" ,עמ'  ;380וכן דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים  ,2012 - 2011בפרק
"עיריית נצרת עילית" ,עמ' .705

למועצות המקומיות
שנבדקו אין מבנה
ארגוני מעודכן ומפורט
הכולל הגדרת
תפקידים ותחומי
אחריות
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בשינ ויים בסביבת העבודה ובצורך לייעל תהליכי עבודה ולשפר את השירות
לתושבים.
ראש המועצה הממונה ,אשר מילא את התפקיד מינואר  2018למשך עשרה
חודשים ,ביצע כמה שינויים ארגוניים במועצה ,ובהם סגירת מחלקת החשמל
ומינוי מנכ"ל במקום מזכיר המועצה שפוטר.
בתשובה שמסר היועץ המשפטי של המועצה המקומית בוקעאתה בשמו ובשם
ראש המועצה הממונה ,המנכ"ל וממלא מקום הגזבר הנוכחי מפברואר 2019
(להלן  -תשובת ראש המועצה הממונה ואח') ,צוין כי עם כניסתו של ראש
המועצה הממונה לתפקיד הוא הגיש למועצה מיפוי של המבנה הארגוני הקיים,
ולאחר בחינת המבנה והצרכ ים של המועצה התקיימו דיונים לגיבוש מבנה
ארגוני חדש .מבנה זה הוצג למליאת המועצה לפני אישור התקציב לשנת ,2018
והטמעתו החלה מיד עם אישור התקציב ב 30.1.18-ונמשכה לאורך השנה.
לתשובה צורפה מצגת הכוללת תרשים מבנה ארגוני ,אשר לטענת ראש
המועצה הממונה הוצגה למליאה במסגרת אישור התקציב.
משרד מבקר המדינה מעיר כי השינויים שבוצעו בפועל בשנת  ,2018כגון
מינוי מנכ"ל תחת מזכיר וסגירת מחלקת החשמל ,אינם מופיעים בתרשים
המבנה הארגוני שבמצגת .על המועצה לבחון האם המבנה הארגוני
שהציגה מתאים לצרכיה ,לרבות הגדרת התפקידים ותחומי האחריות של
עובדיה ,כדי שתוכל לספק שירותים לתושביה בצורה מיטבית.

המועצה המקומית עין קיניא
למועצה תרשים מבנה ארגוני כללי ,ולפיו יש עובדים בכירים הממלאים כמה
תפקידים במקביל .לא נמצא כי המועצה דנה במבנה הארגוני שלה ובחנה אותו
בחינה מעמיקה ,לרבות בדיקת התאמתו לצרכיה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית עין קיניא על שלא קבעה
מבנה ארגוני מעודכן המגדיר את התפקידים ואת תחומי האחריות של
עובדיה .על המועצה לקבוע בהקדם מבנה ארגוני שיתאים לצרכיה ,כדי
שתוכל לספק שירותים לתושביה בצורה מיטבית.

המועצה המקומית מג'דל שמס
.1

בצו המועצות המקומיות נקבע כי "לא תתקשר מועצה בחוזה להעברת
מקרקעין או טובין ,להזמנת טובין או לביצוע עבודה ,אלא על פי הוראות
התוספת הרביעית" .בתוספת הרביעית לצו" ,הוראות בדבר מכרזים וקבלת
הצעות" (להלן  -התוספת הרביעית) ,נקבעו הכללים לביצוע מכרז ולניהולו
והתנאים לפטור ממכרז .נקבעו בה גם התנאים שבהם רשאית מועצה מקומית
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להתקשר במכרז שאינו פומבי (להלן  -מכרז זוטא) :16מועצה שמספר תושביה
קטן מ 20,000-רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או להתקשר לביצוע
עבודה על פי מכרז זוטא כאשר סכום ההתקשרות הוא  69,700ש"ח עד
 348,300ש"ח( 17הסכומים אינם כוללים מע"ם) .התוספת הרביעית קובעת
גם פטור ממכרז בחוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות
מיוחדים .אולם בית המשפט העליון קבע כי גם במקום שבו סוגי
התקשרויות של רשות מקומית פטורים ממכרז ,כללי המינהל התקין
מחייבים כי בטרם ההתקשרות יתקיים הליך מינהלי סדור שבמסגרתו ייבחנו
כמה הצעות לאותה התקשרות ,על פי אמות מידה אחידות.18
בשנת  2011שכרה המועצה המקומית מג'דל שמס את שירותיה של חברת
ייעוץ ארגוני שתסייע לה בין היתר בתהליכים ארגוניים ובשיפור תהליכי
העבודה בה ,לרבות הכנת מבנה ארגוני התואם את צרכיה (להלן  -חברת
הייעוץ הראשונה) .בשנים  2017 - 2014שכרה המועצה שירותים אלה
מחברה אחרת ,אשר החברה הראשונה מחזיקה בחלק ממניותיה (להלן -
חברת הייעוץ השנייה ,ושתי החברות יחד  -חברות הייעוץ).
נמצא כי העבודה נמסרה לחברות הייעוץ ללא הליך תחרותי ,לרבות קבלת
הצעות מחיר כנדרש ,ולא נבחנו חברות אחרות בעלות ניסיון וידע בתחום
הייעוץ הארגוני .המועצה שילמה לחברת הייעוץ השנייה בשנים 2017 - 2014
סך הכול כ 1.4-מיליון ש"ח.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס כי
ההתקשרות עם חברות הייעוץ ,וכן הרחבת ההתקשרות עם חברת
הייעוץ השנייה והארכתה למשך ארבע שנים ,ללא קיום מכרז או הליך
של קבלת הצעות מחיר או פנייה לחברות נוספות בעלות מומחיות
בתחום לשם השוואה  -אינן מתיישבות עם הדין .יש לראות בחומרה
התנהלות זו של המועצה והעומד בראשה ,בעיקר לנוכח היקף
התשלומים ששילמה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר ( 2019להלן  -תשובת מועצת
מג'דל שמס) אישרה המועצה כי לא פרסמה מכרז מאחר שמדובר
בהתקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים לפי
סעיף  ) 8(3לתוספת הרביעית ,בתחומים של הסדרת משק החשמל ביישוב,
פינוי מוקשים מסביבת היישוב והסדרת תשתיות בסמוך לגדר המערכת עם
סוריה.

16

בשונה ממכרז פומבי ,בהליך של מכרז זוטא אין הרשות המקומית מחויבת בפרסום פומבי של
המכרז ,אלא עליה לפנות למספר מסוים של ספקים וקבלנים ,ששמותיהם מרוכזים ברשימה
שנקבעה מראש ,ולהזמין אותם להתמודד במכרז.

17

עדכון סכומים בענייני מכרזים; פורסם על ידי משרד הפנים באוקטובר .2018

18

עע"מ  9660/03עיריית רחובות נ' שבדרון ,פ"ד נט( ;)2005( 241 )6בג"ץ  368/76גוזלן נ'
המועצה המקומית בית שמש ,פ"ד לא( ,505 )1עמ' .)1976( 511
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בתשובתה של חברת הייעוץ השנייה למשרד מבקר המדינה מפברואר 2019
ציינה החברה כי מליאת המועצה אישרה את ההתקשרות עימה .עוד ציינה
כי ייעצה למועצה בתחומים שונים :תוכנית מבנה ארגוני ,הדרכה וייעוץ
לראש הרשות ,התייעלות כלכלית ,קידום פרויקטים וייצוג המועצה בנושא
העברת רשת החשמל בתחומה לחברת החשמל.
משרד מבקר המדינה מוסיף ומעיר למועצה כי נוסף על תחומי
העשייה שצוינו בתשובתה ושעולים מתשובת חברת הייעוץ השנייה,
ההתקשרות ביניהן הייתה גם לקבלת שירות בתחום הייעוץ הארגוני,
שאינו דורש מומחיות מיוחדת ,וזאת בלי שקדם לכך מכרז או הליך
תחרותי אחר כמתחייב על פי דין.
.2

נמצא כי עוד בשנת  2011הכינה חברת הייעוץ הראשונה למועצה שתי
הצעות למבנה ארגוני התואם את צרכיה ורשימת הגדרות תפקיד לבעלי
התפקידים המרכזיים בה .ההצעות כללו מינוי ראש מטה הכפוף לראש
המועצה ,הכפפת מחלקת הגבייה לגזבר ,הקמת מחלקת הנדסה  -לרבות
מינוי מנהל וקליטת מזכירה  -והטלת הטיפול בפניות הציבור על מנהלת
הלשכה .עלה כי המועצה לא בחנה את השינויים המוצעים במבנה הארגוני
שלה ולא פעלה להתאמתו לצרכיה.
ב 2016-הכינה חברת הייעוץ השנייה הצעה מעודכנת למבנה ארגוני .בין יתר
המלצותיה ,היא חזרה על ההצעה לשינויים בתחום הגזברות ובתחום
ההנדסה ולעיבוי מחלקת הגבייה .נמצא כי המועצה לא בחנה לעומק גם
הצעות אלה ולא השתמשה בעבודה שהזמינה כדי להתאים את המבנה
הארגוני שלה לצרכיה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס על שלא
קיימה דיון בהמלצות חברות הייעוץ ששכרה ,לא בחנה אותן לעומק
ולא פעלה ליישומן כדי לשפר את המבנה הארגוני שלה .המועצה
השמיטה מידיה כלי ניהולי לשיפור תפקודה ולטיוב השירות לתושביה,
והכספים הניכרים שהשקיעה בעניין ירדו לטמיון.
בתשובתה ציינה מועצת מג'דל שמס כי יישמה והטמיעה את המבנה
הארגוני שהציעו חברות הייעוץ בשנים  2011ו ,2016-וכי מנהלי המחלקות
מתנהלים לפי הנהלים שקבעה חברת הייעוץ השנייה .לתשובתה צירפה
המועצה פרוטוקול של ישיבת מנהלי מחלקות מינואר  2017בנושא סיכום
שנת עבודה והצגת תוכנית עבודה לשנת .2017
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי היא אומנם קיימה דיון ליישום
המלצות חברת הייעוץ השנייה בכל הקשור לתוכניות עבודה לפי
הנהלים שקבעה החברה ,אך לא נמצא כי קיימה דיון כלשהו בנושא
המבנה הארגוני המוצע ,וממילא לא בחנה את מסקנות חברת הייעוץ
בעניין זה.

המועצה המקומית מסעדה
בנובמבר  2017התקשרה המועצה עם חברת ייעוץ בהסכם לקבלת ייעוץ ארגוני.19
מדובר באותה חברה  -חברת הייעוץ השנייה  -שנתנה שירותי ייעוץ גם למועצה
המקומית מג'דל שמס .במסגרת זו הכינה החברה למועצה באותה שנה הצעה
למבנה ארגוני ,לרבות המלצה על שינויים בכפיפות עובדים והוספת תפקידים.20
נמצא כי המועצה לא המשיכה בתהליך ולא בחנה את ההצעה שהגישה לה
החברה .במהלך הביקורת מסרה המועצה כי לא היה לה מבנה ארגוני ברור,
היה חוסר בכמה בעלי תפקידים ומנהלי מחלקות לא ידעו להכין תוכניות
עבודה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מסעדה כי עליה לבחון את
המלצות חברת הייעוץ ששכרה ולבדוק את מידת התאמתן לצרכיה,
מבחינת היקף כוח האדם הדרוש למילוי המשימות המוטלות עליה וחלוקת
התפקידים והמשאבים האופטימלית בה.

הגדרה וריבוי תפקידים
הגדרת תחומי סמכות ואחריות ברורים ושקופים לבעלי התפקידים ברשות
המקומית חשובה מאוד לניהולה התקין והיעיל ,למניעת ניגוד עניינים ולמניעת
ריכוז סמכויות רבות מדי בתחומי עיסוק שונים בידי בעל תפקיד.
בקובץ ניתוח העיסוקים הישן שפרסם משרד הפנים ב 1992-מתוארים גם תחומי
האחריות של בעלי תפקידים והתנאים המקדימים למינוים (להלן  -תנאי הסף).
קובץ ניתוח העיסוקים החדש והמעודכן שפרסם המשרד באמצעות חוזר מנכ"ל

19

בהסכם ההתקשרות מיום  , 1.11.17שנחתם לשישה חודשים ,התחייבה חברת הייעוץ להעניק
למועצה שירותי ליווי וייעוץ ארגוני לשם התייעלות ופיתוח התהליכים הארגוניים בה ,תמורת סכום
אשר לא יעלה על  69,000ש"ח.

20

הכפפת רכז כוח האדם למזכיר ,הכפפת מנהל הרכש לגזבר ,הכפפת השירות הפסיכולוגי
החינוכי ,שני עובדי תחזוקת מבני חינוך והספרנית למנהל מחלקת החינוך במועצה ,והכפפת שני
עובדי מחלקת החשמל למהנדס המועצה; וכן הוספת תפקידים ,ובהם דובר ורכז פניות הציבור,
מזכירה בגזברות ,מנהלת החינוך הבלתי פורמלי ,רכזת גנים וקצין ביקור סדיר ,עובדים במחלקת
החינוך ואחראי רישוי עסקים; והקמת מחלקת שפ"ע ומינוי מנהל למחלקה ותברואן.
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בפברואר  2014החליף את הקובץ הישן" ,ככל שקיימת התייחסות לאותה משרה
בקובץ החדש" .בין היתר הוא אמור לשמש כלי עזר בידי כל רשות מקומית
להקמת מבנה ארגוני ולהגדרת תפקידים לעובדיה ,שיהלמו את מאפייניה
הייחודיים.
הביקורת העלתה כי בהיעדר מבנה ארגוני מסודר ומאושר במועצות שנבדקו,
לא ברורה הגדרת התפקידים של עובדיהן ולא תחומי האחריות של כל אחד
מהם .כך לדוגמה עולה ממכתב ששלח אחד העובדים במועצה המקומית מג'דל
שמס ביוני  2018לחשבת השכר במועצה ,ובו ציין" ,אני עובד מועצה מזה שש
שנים ,עד יום זה אנ י לא יודע בדיוק את הגדרת תפקידי או תחום האחריות שלי.
גם את תנאי השכר שמגיעים לי".
עוד העלתה הביקורת כי בהיעדר הגדרת תפקידים ברורה ,המועצות
הטילו על חלק מעובדיהן לאורך השנים תפקידים אחרים נוסף על
תפקידיהם ,מקצתם תפקידים מרכזיים .ריבוי התפקידים גרם לפגיעה
במ ילוי כל אחד מהם ,לעומס יתר ואף עלול לפגוע בזכויות העובדים.
להלן פירוט הממצאים:
המועצה המקומית עין קיניא :הועלה כי חלק מעובדי המועצה מבצעים כמה
תפקידים בו זמנית נוסף על תפקידם העיקרי ,דבר המעמיס עליהם ומקשה
עליהם לתפקד .להלן פירוט:
קב"ט המועצה משמש בתפקידו ב 50%-משרה ,וכן משמש מנהל מחלקת
התחזוקה ( 25%משרה) ותברואן המועצה ( 25%משרה) .הוא גם מנהל מטה
הבטיחות בדרכים ורכז נגישות ,וכן נדרש למלא את מקום מנהל רישוי העסקים,
אף שאינו בעל הכשרה מתאימה בתחום זה.
מנהל החשבונות וחשב השכר במועצה מועסק ב 50%-משרה וכן משמש רכז
ספורט ב 50%-משרה .הוא גם אחראי להובלה והיסעים בחירום וכן מנהל
מכלול לוגיסטיקה במועצה משנת .2006
מנהל מחלקת הגבייה במועצה משמש גם קניין ראשי בה וקופאי ראשי,
ולאחרונה מונה גם לממונה על רישוי עסקים.
בתשובתם של קב"ט המועצה ,מנהל החשבונות ומנהל מחלקת הגבייה למשרד
מבקר המדינה מפברואר  2019ציינו כי ריבוי התפקידים מקשה על עבודתם ועל
תפקודם.
המועצה המקומית עין קיניא מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר
( 2019להלן  -תשובת מועצת עין קיניא) כי בישיבתה בפברואר  2019החליטה
למנות יועץ ארגו ני אשר יבחן את היקף העבודה המוטל על כל בעל תפקיד ואת
מידת העומס במילוי יותר מתפקיד אחד ,בהתחשב בגודלה הקטן של המועצה
ובהשלכות של איוש המשרות על תקציבה.
המועצה המקומית מג'דל שמס :עובדת המועצה שהחלה את עבודתה בה
ב 1999-ממלאת כמה תפקידים בו זמנית :היא אחראית לאתר האינטרנט של

המועצות המקומיות
עין קיניא ,מג'דל שמס
ובוקעאתה הטילו על
חלק מעובדיהן לאורך
השנים תפקידים
אחרים נוסף על
תפקידיהם ,מקצתם
תפקידים מרכזיים.
המועצות אף לא
קבעו הגדרת
תפקידים ברורה
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המועצה ,נותנת שירות לרשות האוכלוסין וכן מנהלת משאבי אנוש .בינואר 2016
היא מונתה גם לאחראית לטיפול בפניות הציבור ,תפקיד שממלא בפועל ממאי
 2013מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור בה .בינואר  2018מינה אותה
ראש המועצה הממונה גם לממונה על מניעת הטרדה מינית במועצה ,וביוני
 2018מונתה לממונה על חופש המידע בה.
בתשובת מועצת מג'דל שמס היא ציינה כי ריבוי התפקידים שבידי העובדת זמני,
והם הוטלו עליה לנוכח נחיצותם והצורך במילוים ועקב חוסר בכוח אדם מתאים.
המועצה המקומית בוקעאתה :מזכיר המועצה שימש בתפקיד זה מיולי 2012
ועד פיטוריו במאי  .2018בספטמבר  ,2012לאחר התפטרות גזבר המועצה ,מינה
אותו ראש המועצה הקודם ,באישור משרד הפנים ,לשמש גם ממלא מקום
הגזבר (להלן  -המזכיר ומ"מ הגזבר) .מ 2009-שימש גם חשב השכר במועצה.
נמצא שהמזכיר ומ"מ הגזבר פנה פעמים מספר לראש המועצה בבקשה
שישחררו מתפקידיו הנוספים כגזבר וכחשב השכר ,מאחר שמילוים פוגע
בתפקודו כמזכיר.
מנהל החשבונות במועצה משמש גם מנהל הרכש ,והחל ב ,2018-עם פיטורי
המזכיר ומ"מ הגזבר ,הוא משמש גם חשב השכר.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות עין קיניא ,מג'דל שמס
ובוקעאתה כ י עליהן להגדיר על פי קובץ ניתוח העיסוקים החדש את
תחומי האחריות והסמכויות של בעלי התפקידים בהן ,כך שיוכלו לבצע
את תפקידיהם באופן מקצועי ויעיל .עוד מעיר משרד מבקר המדינה
למועצות אלו כי אם החליטו להטיל על עובדים תחומי אחריות נוספים,
עליהן לוודא כי אלה בתחום מומחיותם ולקבל את אישור היועץ המשפטי
לכך שאין ניגוד עניינים בין התפקידים השונים .כן עליהן לקבל את אישור
משרד הפנים לריבוי התפקידים באופן שמילויים לא ייפגע.
על המועצות לבחון אם ריבוי התפקידים פוגע בתפקוד העובדים ומשפיע
על איכות השירותים שלהן לתושבים .לדברים משנה תוקף נוכח פניית
העובדים לראשי המועצות והתרעתם על השפעות ריבוי התפקידים.

העסקת עובדים במועצות המקומיות
קבלת עובדים ללא מכרז
צו שירות העובדים קובע את חובת איוש משרה פנויה ברשות המקומית (מועצה
מקומית או מועצה אזורית) באמצעות מכרז .נוהל קבלת עובדים מפרט את
המשרות הפטורות ממכרז ,משרות שדרגתן המרבית אינה עולה על דרגה  7של
הדירוג המינהלי או על דרגה  37של דירוג המח"ר ,או דירוג ההנדסאים
והטכנאים.
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נוהל קבלת עובדים קובע אף את תהליך איושן של משרות פנויות במועצות
מקומיות ,אם מדובר במשרות פנויות בתקן ,כדלקמן :העברת עובד קבוע
ממשרה למשרה באותה רשות; מכרז פנימי; פנייה לשירות התעסוקה; מכרז
פומבי; והעסקה לפי חוזה מיוחד.
חוקת העבודה מפרטת את דרכי קבלת עובדים לעבודה ,בהתאמה להוראות צו
שירות העובדים ונוהל קבלת העובדים.
קובץ ניתוח העיסוקים הישן שפרסם משרד הפנים ב 1992-ושעודכן ב 2014-נועד
לשמש כלי עזר ניהולי לרשויות המקומיות ולהנחותן בעת פרסום מכרזים לאיוש
משרות ,בנוגע להגדרות התפקידים ולתנאי הסף הנדרשים.
הביקורת העלתה כי המועצות המקומיות מג'דל שמס ועין קיניא נהגו
לאייש משרות ללא קיום מכרז כדין .להלן פירוט הממצאים:

המועצה המקומית מג'דל שמס
מינוי מנהלת משאבי אנוש :מנהל משאבי אנוש ברשות מקומית אחראי
להתוויית המדיניות וניהול ההון האנושי ברשות ,לרבות גיוס עובדים ,קליטתם
לעבודה וסיום העסקתם; ניהול מערך הכשרת העובדים ,תחום הרווחה שלהם
ויחסי העבודה ברשות; וניהול מערך דיווח הנוכחות .על ממלא התפקיד להיות
בעל תואר אקדמי ועליו לסיים בהצלחה קורס מנהלי משאבי אנוש ברשויות
המקומיות תוך שנתיים ממועד מינויו .על מועמד לתפקיד זה להיות בעל ניסיון
מקצועי של שלוש שנים לפחות בחמש השנים שקדמו למכרז ,בתחום משאבי
21
האנוש או בתחומים משיקים ,ובעל ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות עובדים
(ברשות מקומית ברמה ג'.)22
אחותו של ראש המועצה ,שכיהן בתפקיד מ 2008-ועד  2017ונבחר מחדש
באוקטובר  ,2018החלה לעבוד במועצה ביוני  1999כאחראית להפעלת ציוד
אור-קולי בחטיבת הביניים ביישוב (להלן  -העובדת) .בינואר  2010עברה לעבוד
במבנה המועצה כאחראית לאתר האינטרנט שלה ,ובדצמבר  2012מונתה
לתפקיד נותנת שירות לרשות האוכלוסין ,בתחנה שנפתחה ביישוב.
ביוני  ,2016לבקשת ראש המועצה  -אחיה  -החלה העובדת לשמש מנהלת
משאבי אנוש במועצה .נמצא כי למילוי התפקיד לא קדמו מכרז או הוצאת כתב
מינוי ,ובאותו מועד היא לא עמדה בתנאי הסף לתפקיד ,ובהם תואר אקדמי
וניסיון בתחום משאבי האנוש ובניהול צוות עובדים.

21

בהתאם לקובץ ניתוח העיסוקים החדש.

22

בחוקת העבודה סווגו הרשויות המקומיות לשלוש רמות ,בהתאם למעמד היישוב ומספר
התושבים ,לצורך שכר העובדים .מועצות מקומיות סווגו ברמה ג'.

המועצות המקומיות
נהגו לאייש משרות
ללא קיום מכרז כדין,
למשל מינוי מנהלת
משאבי אנוש ויועצת
לקידום מעמד האישה
במג'דל שמס ומינוי
פסיכולוג בעין קיניא
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בישיבה במאי  2018הודיעו לעובדת ראש המועצה הממונה והיועץ המשפטי כי
אסור לאייש את משרת מנהלת משאבי האנוש ללא מכרז ,ועל כן סוכם כי
הגדרת תפקידה תשונה לתפקיד הקודם.
אולם גם לאחר הישיבה האמורה במועצה לא תועדה בכתב הגדרת תפקידה
של העובדת ,ובפועל היא ממשיכה לטפל בתחום משאבי האנוש ,לרבות קליטת
עובדים ,דוחות נוכחות והכנת "הערות שכר" לעובדים לצורך הכנת תלושי
השכר שלהם על ידי חשבת השכר.
במאי  2018פנה מזכיר המועצה לממונה על רשויות מחוז צפון שבמשרד הפנים
בבקשה לאשר איוש "משרת רכזת משאבי אנוש" ,וציין כי "המשרה הנ"ל
מאוישת ע"י עובדת מועצה ותיקה אך ללא הליך מכרזי" .עד מועד סיום
הביקורת טרם התקבלה תשובת הממונה והמועצה לא פרסמה מכרז לתפקיד.
באוקטובר  2018סיימה העובדת קורס מנהלי משאבי אנוש.
בתשובתה מסרה העובדת כי ראש המועצה הנוכחי וראש המועצה הממונה לא
הסדירו את אופן העסקתה .עוד מסרה כי אינה מנהלת משאבי אנוש אלא רכזת
כוח אדם ,הכפופה למזכיר המועצה ולא לראש המועצה ,וכי אינה מקבלת
החלטות בענייני עובדים אלא בביצוע נהלים.
משרד הפנים ציין בתשובתו ממרץ ( 2019להלן  -תשובת משרד הפנים) כי
המועצה לא הגישה למחוז כל בקשה לאיוש המשרה של מנהלת משאבי
האנוש .עוד ציין כי נושא שכרה של העובדת יועבר לבחינה וטיפול של יחידת
הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס ולראש
המועצה כי לאור תשובת משרד הפנים עליהם לפנות למשרד לאלתר
ולקבל את אישורו לאיוש המשרה ,ולאייש את משרת מנהלת משאבי
האנוש או רכזת משאבי האנוש באמצעות פרסום מכרז כדין .התנהלותם
במינוי העובדת יש בה כדי להצביע לכאורה על העדפה שלה ועל קביעת
עובדה מוגמרת ,בכך שייעדו לה את התפקיד ועקפו את החובה החוקית
לקיום מכרז .הדברים מקבלים משנה תוקף וחומרה נוכח העובדה
שמנהלת משאבי האנוש אף לא עמדה בתנאי הסף במועד המינוי ,ושהיא
ממשיכה לטפל בכל אותם נושאים שקשורים לניהול משאבי אנוש גם
לאחר שראש המועצה הממונה הודיע לה על שינוי הגדרת תפקידה.
מינוי יועצת לקידום מעמד האישה :חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום
מעמד האישה) ,התש"ס , 2000-קובע חובת מינוי יועצת לקידום מעמד האישה
ברשויות המקומיות ,ומורה כי תיבחר בדרך של מכרז.
מנהלת לשכת ראש המועצה החלה לעבוד במועצה המקומית מג'דל שמס
באוקטובר  2001כמזכירה .בדצמבר  2014מינה אותה ראש המועצה ,נוסף על
תפקידה כמזכירה ראשית ומנהלת לשכתו ,ליועצת לקידום מעמד האישה  -ללא
מכרז .עלה כי במועד סיום הביקורת טרם פורסם מכרז לתפקיד.
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס כי עליה לפעול
ללא דיחוי להוצאת מכרז כדין לתפקיד היועצת לקידום מעמד האישה.
בתשובותיהן של המועצה ושל מנהלת לשכת ראש המועצה מפברואר 2019
ציינו כי בפברואר  2019פוטרה המנהלת מתפקיד היועצת לקידום מעמד האישה
ופורסם מכרז פנימי לאיוש התפקיד.

המועצה המקומית עין קיניא
מינוי פסיכולוג :בהתאם לתקנות הפסיכולוגים (ייחוד פעולות לפסיכולוג
חינוכי) ,התש"ם ,1979-לא יכריע פסיכולוג בבעיות של תלמיד הכרוכות ביחסי
הגומלין בינו לבין המערכת החינוכית ,אלא אם כן הוא פסיכולוג חינוכי.
פסיכולוג חינוכי נותן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים
במסגרת החינוך לילדים ,למשפחות ולצוותי חינוך ,לשם קידום בריאות נפש
ורווחה נפשית בשגרה ובחירום .על המועמד לתפקיד להיות בעל תואר מוסמך
לפחות בפסיכולוגיה יישומית ורשום בפנקס הפסיכולוגים.23
הפסיכולוג החינוכי במועצה החל את עבודתו ב ,2013-במשרה חלקית בשיעור
של  ,25%במינוי זמני לשלושה חודשים .במאי  2014הוארכה העסקתו בשלושה
חודשים והמשרה הוגדלה ל .75%-הועלה כי המועצה המשיכה להעסיקו
בתפקיד זה ללא קיום מכרז כנדרש.
במכתב ממאי  2015הודיע לו ראש המועצה הקודם על סיום עבודתו במועצה.
צוין כי הוא פוטר בשל קב לה לעבודה ללא מכרז ובהתאם להוראות הממונה על
הרשויות במשרד הפנים .במועצה לא נמצאו אסמכתאות לקיום ועדת שימוע
ולעריכת שימוע לעובד לפני ההודעה על הפיטורים .במועד סיום הביקורת
המשיך העובד לעבוד בפועל כפסיכולוג במועצה; בתיקו האישי לא נמצאו
מסמכים בדבר קליטתו מחדש ובדבר הנחיית הממונה על הרשויות בעניין
הפיטורים.
בתשובת הפסיכולוג למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019הוא ציין כי לא
קיבל מכתב מינוי מהמועצה ,ובעל פה נמסר לו כי הוא עובד לפי החוק.
בתשובת מועצת עין קיניא צוין כי המועצה פרסמה מכרז לאיוש משרת פסיכולוג
חינוכי ,אך לא הצליחה לכנס את ועדת הבחינה נוכח דחיות מטעם הנציגים.
המועצה הוסיפה כי תפרסם מכרז לאיוש המשרה כדין.
בתשובתו מסר משרד הפנים כי למרות אישור נחיצות המשרה ,המכרז נדחה
כמה פעמים ובסופו של דבר לא בוצע .עוד מסר כי יפעל לאיוש המשרה כדין.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית עין קיניא כי עליה לפעול
ללא דיחוי להוצאת מכרז כדין לתפקיד הפסיכולוג החינוכי במועצה.
23

בהתאם לקובץ ניתוח העיסוקים החדש.
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות מג'דל שמס ועין קיניא כי
איוש משרות ללא מכרז מנוגד לדינים החלים עליהן ,לרבות צו שירות
העובדים ,נוהל קבלת עובדים וחוקת העבודה .עוד מעיר משרד מבקר
המדינה למועצות כי העסקת העובדים כאמור אינה עולה בקנה אחד עם
עקרון השוויון ועם סדרי מינהל תקין ומונעת את בחירת המועמד המתאים
ביותר .על המועצות המקומיות לאייש את משרותיהן בהתאם לדין.

העסקה באמצעות ממלאי מקום
בנוהל קבלת עובדים ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים  3/2011ממאי ( 242011להלן -
חוזר  )3/2011נקבעו כללי העסקת עובדים במילוי מקום על ידי רשות מקומית:
עובדים יועסקו כך רק "במקרים חריגים במיוחד ,בהם בשל נסיבות מוצדקות לא
מתאפשר לרשות המקומית לפרסם מכרז כדין ומדובר במשרה נחוצה לאיוש
בדחיפות כדי למנוע פגיעה קשה בפעולות הרשות המקומית".
על פי נוהל קבלת עובדים ,משרה שהתפנתה באורח קבע ברשות המקומית,
ניתן לאיישה במילוי מקום לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים .בעקבות
תיקון משנת  2014לנוהל זה ,מנכ"ל הרשות רשאי להאריך את האיוש הזמני
לתקופה אחת נוספת של שלושה חודשים ,ובלבד שננקטו כל הפעולות
הדרושות לאיוש המשרה כדין וההארכה דרושה להשלמת הליך המכרז.
בחוזר  3/2011נקבע כי העסקת ממלאי מקום מותנית בקבלת אישורים אלה:
אישור מזכיר או מנכ"ל הרשות המקומית במסמך מלווה על כך שלא היה אפשר
לקלוט עובד למשרה זו במכרז כדין ,שהמשרה נחוצה ושהרשות החלה בהליכי
אישורה כדין ,ואישור על כך שממלא המקום עומד בתנאי הסף למשרה; אישור
גזבר הרשות על כך שהמשרה מתוקצבת; ואישור החשב המלווה (ברשות
מקומית שמכהן בה חשב מלווה) .המזכיר או המנכ"ל ירכזו את כל האישורים
האמורים וישלחו לעובד כתב מינוי חתום בידי ראש הרשות ,ובו יובהר לו כי
יועסק זמנית לצורך מילוי מקום.
הבדיקה העלתה כי המועצה המקומית בוקעאתה נוהגת להעסיק ממלאי
מקום ,מקצתם בתפקידים בכירים ,לתקופה ממושכת ובאופן שאינו עולה
בקנה אחד עם נוהל קבלת עובדים והנחיות חוזר  .3/2011להלן
דוגמאות:25
ממלאי מקום הגזבר :בהתאם לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]
(להלן  -פקודת המועצות המקומיות) ולפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן -
פקודת העיריות) ,גזבר הוא אחד התפקידים הסטטוטוריים ברשות המקומית.
24

חוזר מנכ"ל משרד הפנים " 3/2011העסקת ממלא מקום ברשויות המקומיות" ( ,)11.05.11ועדכון
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/2011מיום .21.8.11

25

נבדקה העסקתם של ממלאי מקום הגזבר ,חשב השכר ומנהלת מחלקת הרווחה.
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הגזבר נושא בתפקיד מרכזי ברשות ,בהיותו אחראי לניהול ענייניה הכספיים,
לרבות הכנת הצעת התקציב ,ניהול מערכת החשבונות והכנת הדוחות הכספיים
וכן שמירת מסגרת התקציב וניהולו בהתאם למדיניות מועצת הרשות.
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ( 264/2011להלן  -חוזר  )4/2011מפורטות דרישות
הסף לתפקידים סטטוטוריים ברשויות המקומיות .בהתאם לחוזר ,על המועמד
לתפקיד הגזבר להיות בעל תואר אקדמי ,27ובתנאי שסיים קורס גזברים ברשויות
המקומיות וקיבל על כך תעודה .כן עליו להיות בעל ניסיון ניהולי וניסיון
תעסוקתי מצטבר של שבע שנים לפחות בתחום הכספים והגזברות .המועצה
מאיישת את תפקיד הגזבר על ידי ממלאי מקום כמפורט להלן:
.1

כאמור ,בספטמבר  2012מונה המזכיר לממלא מקום הגזבר .במאי 2015
פנה היועץ המשפטי דאז של המועצה לממונה על מחוז צפון במשרד הפנים,
וציין בפניו כי המזכיר ומ"מ הגזבר קיבל כבר בספטמבר  2012מינוי זמני
מהממונה הקודם על המחוז ,וכי למרות זאת המועצה לא השכילה לצאת
למכרז לתפקיד .במרץ  ,2017בעקבות תלונה בעניין ,פנה סמנכ"ל בכיר
למינהל והון אנושי במשרד הפנים לראש מועצת בוקעאתה (להלן  -ראש
מועצת בוקעאתה הקודם) והנחה אותו לפעול לפרסום מכרז למינוי גזבר
כנדרש .במענה לפנייה באוקטובר  2017ציין ראש המועצה הקודם כי
העסקת המזכיר ומ"מ הגזבר קיבלה את כל האישורים הרלוונטיים ,לרבות
אישור משרד הפנים ,ועל כן ,ונוכח הבחירות הקרבות למועצה (באוקטובר
 ,) 2018פרסום מכרז לתפקיד הגזבר אינו אפשרי באותו מועד .בינואר 2018
פנה מנהל תחום שלטון מקומי במחוז הצפון במשרד הפנים לראש המועצה
הממונה בדרישה שהמועצה תגיש בקשה לאישור נחיצות משרה לתפקיד
הגזבר עד אמצע אותו חודש.
נמצא כי המועצה העסיקה את המזכיר ומ"מ הגזבר במילוי מקום במשך
יותר מחמש שנים ,ולא פעלה לאיוש המשרה כדין.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על שהעסיקה ממלא מקום גזבר
במשך יותר מחמש שנים ,תוך התעלמות מהוראות הדין .מינוי ממלא
מקום לתקופה ארוכה מהווה מסלול עוקף מכרז.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי היה עליו לפעול לפי
סמכותו ולאכוף את חובת המועצה לאייש את משרת הגזבר במכרז.
מחדלי המשרד מתבטאים בין היתר בשיהוי הרב בפנייתו למועצה
לאיוש המשרה ,ובכך שלאחר פניותיו אליה במרץ  2017ובינואר 2018
לא וידא שהנחייתו תבוצע ולא נקט צעדים כלשהם בעניין.

.2

מנהל מחלקת הגבייה החל לעבוד במועצה באפריל  .2002באפריל 2004
מונה על פי החלטת מליאת המועצה גם לתפקיד מנהל הארנונה .במרץ

26

חוזר מנכ"ל  4/2011מיום .21.8.11

27

תואר אקדמי באחד התחומים :כלכלה ,חשבונאות ,ראיית חשבון ,מינהל עסקים ,מדיניות
ציבורית ,מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשייה וניהול ,או בעל תואר אקדמי אחר.

המועצה המקומית
בוקעאתה איישה חלק
מהמשרות במילוי
מקום וללא מכרז.
למשל ,מזכיר
המועצה ,שהועסק
כממלא מקום הגזבר
במשך יותר מחמש
שנים ,מנהלת מחלקת
הרווחה וחשב השכר

 | 272דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

 2008הודיע לו ממלא מקום ראש המועצה דאז על סיום עבודתו בה עקב
קבלתו לעבודה ללא קיום מכרז ,ובהתאם להוראות משרד הפנים .יצוין כי
גם בדצמבר  2011הוא קיבל הודעה על פיטוריו מתפקיד מנהל מחלקת
הגבייה ,מאחר שהתמנה ללא מכרז כדין .למרות ההודעות על סיום עבודתו,
הוא המשיך לעבוד במועצה.
נמצא כי בפברואר  ,2018עם התפטרות המזכיר ומ"מ הגזבר מתפקידו
כממלא מקום הגזבר ,מונה מנהל מחלקת הגבייה על ידי ראש המועצה
הממונה לתפקיד זה (להלן  -מ"מ הגזבר הנוכחי) .המועצה לא פעלה
במסגרת המינוי לקבל את כל האישורים הנדרשים על פי חוזר .3/2011
בתיקו האישי של מ"מ הגזבר הנוכחי במועצה לא נמצאו אישור המזכיר
בדבר נחיצות המשרה  ,אישור תקציבי למשרה ואישור כי המועצה החלה
בהליכים לאישורה כדין .בכתב המינוי לא הבהיר ראש המועצה שמדובר
במינוי זמני לצורך מילוי מקום.
עוד נמצא כי במועצה לא היה אישור בדבר עמידתו של מ"מ הגזבר הנוכחי
בתנאי הסף למשרה .בדיקת המסמכים העלתה כי אינו עומד בתנאים
מאחר שאינו בעל תואר אקדמי.
בתשובתו ציין ראש המועצה הממונה כי משרד הפנים אישר את מינויו של
מ"מ הגזבר הנוכחי לתפקיד .לתשובתו צירף הודעה מהממונה על מחוז
הצפון במשרד הפנים על כך שמ"מ הגזבר הנוכחי הוא מורשה חתימה
מטעם המועצה.
בתשובתו מסר משרד הפנים כי הנחה את הרשות לצאת למכרז לאיוש
משרת הגזבר כדין.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית בוקעאתה ולראש
המועצה הממונה כי הודעת הממונה על מחוז צפון במשרד הפנים על
צירופו של מ"מ הגזבר הנוכחי כמורשה חתימה ,אינה בגדר אישור של
משרד הפנים להעסקתו כממלא מקום .היה עליהם לפעול על פי
הוראות הדין בכל הקשור להעסקת מ"מ הגזבר הנוכחי ולהארכת
כהונתו מעבר לשלושה חודשים ,ולקבל את כל האישורים הנדרשים.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלותה של המועצה
והתעלמותה מהכללים ומהנחיית משרד הפנים ,המתבטאת גם בכך
שמ"מ הגזבר הנוכחי אינו עומד בתנאי הסף .על המועצה לפרסם
מכרז לאיוש תפקיד גזבר המועצה כדין.
ממלא מקום חשב השכר :חשב השכר ברשות המקומית אחראי לריכוז
תשלומי השכר לעובדים .עליו להיות בוגר  12שנות לימוד או בעל תעודת בגרות
מלאה וכן בעל תעודת חשב שכר .כן עליו להיות בעל ניסיון מקצועי של שנתיים
לפחות בתפקידים דומים בתחום ניהול השכר ברשות.28

28

בהתאם לקובץ ניתוח העיסוקים החדש.
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במאי  ,2018לאחר פיטורי המזכיר ומ"מ הגזבר שהיה גם חשב השכר במועצה,
החל מנהל החשבונות ומנהל הרכש במועצה לשמש  -נוסף על תפקידיו  -ממלא
מקום חשב השכר במועצה (להלן  -חשב השכר).
עלה כי המועצה לא פעלה לקבל את כל האישורים הנדרשים על פי חוזר
 .3/2011בתיק חשב השכר במועצה לא נמצאו אישור בדבר נחיצות המשרה,
אישור על כי המועצה החלה בהליכים לאישורה כדין ואישור בדבר עמידתו
בתנאי הסף למשרה .חרף העובדה שחשב השכר מבצע תפקיד זה בפועל,
המועצה לא הוציאה לו כתב מינוי חתום בידי ראש המועצה המבהיר שמדובר
במינוי זמני לצורך מילוי מקום.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית בוקעאתה כי היה עליה
לפעול על פי הוראות הדין וחוזר  3/2011בהעסקת ממלא מקום חשב
השכר ,לקבל את כל האישורים הנדרשים לכך ולהוציא לו כתב מינוי
כנדרש.
בתשובת ראש המועצה הממונה ואח' נמסר כי לאחר פיטורי המזכיר ומ"מ הגזבר
בוצעו תפקידי חשב השכר על ידי מחליפו ,מ"מ הגזבר הנוכחי ,ואילו מנהל
החשבונות לא קיבל מינוי לתפקיד חשב השכר.
חשב השכר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי קיבל
תפקיד זה מאחר שעבר קורס לחשבי שכר בכירים ויש לו מידע בענייני שכר,
והוא אף עבר השתלמות מטעם המועצה בחברה המפעילה את תוכנת השכר.
משרד מבקר המדינה מעיר כי גם אם מנהל החשבונות לא מונה באופן
רשמי לתפקיד ,הוא משמש בפועל חשב שכר .במסגרת הבדיקה ציינו
המנכ"ל ,מ"מ הגזבר הנוכחי וחשב השכר בפני נציגי משרד מבקר המדינה
כי מנהל החשבונות משמש בפועל חשב שכר; הוא אף התבקש על ידי
שני הראשונים להמציא לצוות הביקורת מסמכים בתוקף תפקידו זה.
הדברים נתמכים גם בתשובתו של חשב השכר ובכך שהוא ממשיך למלא
תפקיד זה גם לאחר סיום כהונתו של ראש המועצה הממונה.
בתשובתו מסר משרד הפנים כי הנחה את הרשות לצאת למכרז לאיוש משרת
חשב השכר כדין.
על המועצה המקומית בוקעאתה לפעול לאיוש משרת חשב השכר במכרז
כדין.
ממלאת מקום מנהלת מחלקת הרווחה :מנהל מחלקת הרווחה ברשות
מקומית פועל לקידום ומתן שירותים לתושבי הרשות ולרווחתם .על המנהל
להיות בעל תואר אקדמי ,ובעל ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודה סוציאלית
וניסיון בניהול של צוות עובדים ותקציב המחלקה.
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ממלאת מקום מנהלת מחלקת הרווחה החלה לעבוד במועצה בינואר 2002
כעובדת זכאו ת 29ב 50%-משרה .בדצמבר  2013מונתה לעובדת סוציאלית
במחלקה ,במקום העסקתה כעובדת זכאות ,בהיקף משרה זהה.
במאי  2015מינה אותה ראש המועצה הקודם לממלאת מקום מנהלת מחלקת
הרווחה במועצה (להלן  -מנהלת מחלקת הרווחה) ב 50%-משרה ,וזאת במקום
העובדת ששימשה ממלאת המקום במשך שלוש השנים הקודמות .עולה אפוא
כי מחלקת הרווחה במועצה המקומית בוקעאתה מנוהלת באמצעות ממלאות
מקום במשך כשש שנים.
נמצא כי המועצה לא הקפידה לקבל את כל האישורים הנדרשים ,לרבות אישור
המזכיר בדבר נחיצות המשרה ,אישור כי המועצה החלה בהליכים לאישורה
כדין ואישור בדבר עמידה בתנאי הסף למשרה ,ולא הוציאה כתב מינוי המבהיר
כי מדובר במינוי זמני לצורך מילוי מקום .עוד נמצא כי המועצה מאיישת את
משרת מנהלת מחלקת הרווחה במילוי מקום תקופה ממושכת הרבה יותר מזו
שהדין מתיר.
בתשובתו מסר משרד הפנים כי הנחה את הרשות להפסיק את העסקת מנהלת
מחלקת הרווחה במילוי מקום ולצאת במכרז לאיוש המשרה כדין.
משרד מבקר המדינה מעיר לראש מועצת בוקעאתה הקודם ולמועצה על
שהעסיקו ממלאות מקום בניהול מחלקת הרווחה במשך יותר משש שנים,
אגב התעלמות מהוראות הדין .על המועצה לפעול לאלתר לאיוש המשרה
במכרז כדין.


משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית בוקעאתה כי התנהלותה
באיוש משרות באמצעות ממלאי מקום הייתה בניגוד לחוק ולכללים בחוזר
 3/2011ויש בה כדי לפגוע בעקרון השוויון .עולה חשש כי איוש המשרות
האמורות באמצעות ממלאי מקום לתקופה ממושכת נבע משיקולים לא
ענייניים ונועד לעקוף את כללי נוהל קבלת עובדים ואת חובת המועצה
לפרסם מכרזים לאיוש המשרות כדין .על המועצה ומשרד הפנים לפעול
ללא דיחוי ,בהתאם לאחריותם ולסמכותם ,לאיוש משרות אלה באמצעות
מכרזים כדין.
משרד מבקר המדינה מוסיף ומעיר למועצה כי במיוחד לאור הממצאים
שהובאו בפרק "המבנה הארגוני של המועצות המקומיות" ,ישנה חשיבות
באיוש המשרות שלא בדרך של מילוי מקום ,וזאת לטובת התפקוד התקין
של הרשות ולהגברת אמון הציבור בה ובנבחריה.

29

על פי תע"ס (תקנון העובדים הסוציאליים) עובד מינהל וזכאות אחראי לחישוב הזכאות ומתן
הסברים לפונים בנוגע לסוגי העזרה המגיעים לפונים למחלקת הרווחה.
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העסקת מקורבים וחשש לניגוד עניינים
הדין הישראלי אוסר על עובד הציבור להימצא במצב המעורר חשש לניגוד
עניינים במסגרת תפקידי ו . 30בכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור
שהוציא המרכז לשלטון מקומי באוקטובר  1984נקבע כי על חבר מועצה,
לרבות ראש מועצה וסגניו ,להודיע למועצה בכתב בהקדם האפשרי על היותו
במצב של ניגוד עניינים.
בנוהל קבלת עובדים נקבעו סייגים להעסקת קרובי משפחה .נקבע כי "לא
יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה
קרוב משפחה שלו" ,וכי "לא יועסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות
המקומית שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא תהיה ביניהם כפיפות".
"קרוב משפחה" מוגדר בנוהל כ"בן זוג ,הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה,
דוד ,דודה ,בן-אח ,בת-אח ,בן-אחות ,בת-אחות ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן,
כלה ,נכד ,נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם ,צאצאיהם ובני הזוג
של הצאצאים" .על אף האמור לעיל ,נקבע בנוהל כי ועדת מינהל השירות
(להלן  -ועדת השירות) רשאית ,לפי בקשת ראש הרשות המקומית ,להתיר
העסקת עובד אף אם לא מתקיימות ההוראות האמורות.
בחוזר  3/2011נקבע כי אין להעסיק ברשות המקומית קרוב משפחה של עובד
ללא אישור ועדת השירות ,אם ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות או
לקשרי עבודה בין שני העובדים ברשות .החוזר קובע מתי יש לפנות לוועדת
השירות  -בין היתר כשקרוב המשפחה ממלא תפקיד סטטוטורי ברשות;
כשמדובר בעבודה משותפת לצורך קבלת החלטות ,מתן המלצות וקביעת
נהלים; כשקרוב המשפחה ממלא תפקיד בלשכה המשפטית ,ביחידת כוח אדם
ומשאבי אנוש ,ביחידת הכספים ,ביחידת הביקורת הפנימית או בכל יחידה
אחרת שיש לה קשר לרוב יחידות הרשות והשפעה עליהן; ובכל קשר אחר
שלדעת היועץ המשפטי של הרשות ,ולאחר קבלת חוות דעת מזכיר הרשות או
מנכ"לה ,עלול מפאת מהותו ונסיבותיו להשפיע על יחסי העבודה .עוד נקבע
בחוזר כי אין להעסיק עובד קרוב משפחה ללא אישור ועדת השירות
כשההע סקה עלולה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר
ברשות או כשמדובר בקרוב משפחה של אחד מנבחרי הציבור ברשות.
עוד נקבע בחוזר  3/2011כי כאשר נוצרה קרבה משפחתית בין שני עובדים
שכבר מועסקים ברשות ,או בין עובד המועסק בה לנבחר ציבור חדש ,על
הרשות לשלוח בקשה לאישור העניין בוועדת השירות "תוך חודש ימים מעת
היווצרות יחסי הקרבה" (ההדגשה במקור).
גם כשאין מדובר באחד המצבים של קרבת משפחה האסורים בנוהל קבלת
עובדים ,על המועצה המקומית לוודא לפני איוש משרה כי לא ייווצר מצב
המעורר חשש לניגוד עניינים" .נוהל לבדיקת ומניעת ניגוד עניינים  -עובדי
הרשויות המקומיות" ,המפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ( 312/2011להלן -
30

ראו הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות ,חוות הדעת "עקרונות
כלליים בדיני ניגוד עניינים" (.)2007

31

פורסם באפריל .2011
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נוהל ניגוד העניינים ) ,קובע את ההליך שבאמצעותו יובטח כי לפני איוש משרות
מסוימות ברשות תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי המועמד לתפקיד ,ובעת
הצורך יינקטו צעדים למניעת היווצרות מצבים המעוררים חשש לניגוד עניינים.
נוהל ניגוד העניינים מפרט את המשרות שעליהן הוא חל וקובע פעולות שיש
בהן כדי למנוע ניגוד עניינים ,לרבות מילוי שאלון לאיתור ניגודי עניינים אפשריים
(להלן  -שאלון ניגוד עניינים) ,הכולל הצהרה בדבר "קשר לפעילות הרשות
המקומית" של נושא המשרה או של קרובו (להלן  -הצהרה); קיום הליך בחינה
של סוגיית ניגוד העניינים והסדרתה באופן המפורט בנוהל; ועדכון היועץ
המשפטי של הרשות כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך
איוש המשרה .בנוהל נקבע כי האחראי לנושא הוא מנכ"ל הרשות המקומית,
ובהיעדרו  -מזכיר הרשות.
בנוהל ניגוד העניינים נקבע כי היועץ המשפטי ייוועץ במנהל המחלקה כדי לבחון
אם יש חשש לניגוד עניינים; אם נמצא שיש חשש כאמור עליהם לבחון אם ניתן
לנטרלו באמצעות הסדר למניעת ניגוד עניינים או שאין אפשרות לעשות זאת ויש
לפסול את המועמד מלכהן במשרה.
משרד מבקר המדינה בדק באוגוסט  2018קרבת משפחה בין כל עובדי ארבע
המועצות המקומיות .הנתונים התבססו על מצבת העובדים בחודשים יולי-
אוגוסט .2018
הבדיקה העלתה כי העסקת קרובי משפחה נפוצה מאוד במועצות
שנבדקו .במועצות המקומיות מסעדה ועין קיניא מדובר על כרבע
מהעובדים ( 22מ 97-עובדים  - 23% -במסעדה ,ו 8-מ 37-עובדים - 22% -
בעין קיניא); במג'דל שמס  -קרוב למחצית מהעובדים ( 70מ 146-עובדים -
 ;)48%ובבוקעאתה  -כשני שלישים מהעובדים ( 65מ 99-עובדים .)66% -
עוד עלה כי במג'דל שמס ובוקעאתה הייתה קרבה משפחתית בין ראשי
המוע צות הקודמים לבין עובדים במועצה ,בהם גם בעלי תפקידים בכירים,
כפי שיפורט בהמשך.
נמצא כי המועצות לא הקפידו שהעובדים ימלאו שאלון ניגוד עניינים ,ועל כן לא
נבחן החשש לניגוד עניינים בהעסקתם ,כמחויב בהתאם לדין ולחוזר מנכ"ל
.3/2011
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות שנבדקו על שלא פעלו
בהתאם לנוהל ניגוד העניינים ולחוזר מנכ"ל  ,3/2011כדי למנוע את
החשש מניגוד עניינים בהעסקת העובדים שלהן .בהיעדר קיום חובת מילוי
השאלון הן ויתרו על כלי חשוב לבדיקת קיום הקרבה המשפחתית
ולנטרול החשש לניגוד עניינים בגינה מבעוד מועד.
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המועצה המקומית מג'דל שמס
כאמור ,ביוני  2016החלה אחותו של ראש המועצה לשמש לבקשתו ,בין יתר
תפקידיה ,גם מנהלת משאבי האנוש במועצה.
הביקורת העלתה כי ראש המועצה לא דיווח למועצה וליועץ המשפטי על קרבת
המשפחה בינו לבין העובדת .לפיכך המועצה לא פעלה למניעת החשש לניגוד
עניינים ביניהם ,ולא פנתה לוועדת השירות כמתחייב.
במהלך כהונת ראש המועצה זכתה אחותו לתוספת תפקידים והטבות שכר,
מקצתם בהמלצתו או לבקשתו הישירה :במאי  2016קיבלה תוספת ניהול בגובה
 10%משכרה .בדצמבר  2016הוענקה לה דרגה  +10ובינואר  2017הוגדל היקף
משרתה ל 125%-משרה ,באישור הממונה על רשויות מחוז צפון שבמשרד
הפנים ,והיא החלה לקבל גם תוספת שכר בגין כוננות 60 :שעות כוננות לחודש
בתפקידה כמנהלת משאבי האנוש ,ו 60-שעות כוננות נוספות בתפקידה כנותנת
שירות לרשות האוכלוסין.
משרד מבקר המדינה מעיר לראש מועצת מג'דל שמס על שלא דיווח
ליועץ המשפטי על הקרבה בינו ובין עובדת המועצה האמורה ולא פנה
לוועדת השירות כמתחייב ,כדי למנוע או לנטרל ניגוד עניינים .זאת ועוד,
הטבות השכר שנתן לאחותו מעלות חשש כי ניתנו תוך ניגוד עניינים אישי.
על המועצה לבחון אם אין מדובר בהטבות חריגות ביחס לתפקידים
שהאחות מילאה בפועל ,ואם כן ,לבחון גם את זכותה לקבל בחזרה את
הסכומים ששולמו ביתר.

המועצה המקומית בוקעאתה
עוזרת הגזבר ומנהלת לשכת ראש המועצה
.1

עוזרת הגזבר במועצה היא אחותו של המזכיר ומ"מ גזבר המועצה וגם גיסתו
של ראש מועצת בוקעאתה הקודם ,שכיהן בתפקיד מ 2008-ועד סוף שנת
( 2017להלן  -עוזרת הגזבר) .היא החלה לעבוד במועצה כעוזרת גזבר
באפריל  . 1997נמצא כי במהלך כהונתו כראש המועצה מינה אותה גיסה
לתפקידים נוספים .באפריל  2009הורה להעניק לה שכר בגין תוספת
תפקיד .בינואר  2015מינה אותה לחברה בוועדת מל"ח במועצה ,בתפקיד
ממונה טלפנית .בינואר  2016נתן לה הרשאת כניסה למערכת השכר של
המועצה .על פי מסמכי המועצה מילאה עוזרת הגזבר במקביל גם את
תפקיד מנהלת לשכת ראש המועצה; בתיקה האישי לא נמצא כתב מינוי
לתפקיד זה ,אך על מכתב מפברואר  2012חתמה כעוזרת גזבר ומנהלת
לשכת ראש הרשות .נמצא כי למרות קרבת המשפחה בין עוזרת הגזבר
לבין ראש המועצה הקודם ,המועצה לא פנתה לוועדת השירות להסדרת
החשש לניגוד עניינים.

ראש מועצת מג'דל
שמס מינה את אחותו
למנהלת משאבי אנוש
ללא מכרז ואף העניק
לה הטבות שכר.
המועצה גם לא פעלה
להסדיר את ניגוד
העניינים ביניהם
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אחיה של עוזרת הגזבר  -המזכיר ומ"מ הגזבר  -החל לעבוד במועצה כשנה
לפניה ,ב .1996-עם מינוי האח למזכיר המועצה ביולי  2012פנה היועץ
המשפטי דאז של המועצה (להלן  -היועץ המשפטי דאז) למשרד הפנים
וציין כי בדק את הקרבה המשפחתית עם אחותו העובדת "במחלקת
החשבונאות במועצה" ולא מצא שיש כפיפות בין שני התפקידים ,וכי אין
חשש לניגוד עניינים .לא נמצא כי החשש לניגוד עניינים נבדק מחדש
חודשיים לאחר מכן ,בספטמבר  ,2012עם מינוי האח לתפקיד מ"מ הגזבר,
נוסף על תפקידו כמזכיר .לא נמצא כי העניין הובא לידיעת משרד הפנים,
והמועצה גם לא פנתה בעניין לוועדת השירות.
.2

רק בעקבות תלונה שהוגשה למשרד הפנים פנתה המועצה באוקטובר 2014
לוועדת השירות ,בבקשה לדון ולקבל החלטה בנוגע להעסקת עוזרת
הגזבר .לבקשה צירפה הצעה להסדר ניגוד העניינים ,מטעם היועץ המשפטי
דאז .נמצא כי בט ופס הבקשה צוינה קרבת המשפחה בין עוזרת הגזבר לבין
ראש המועצה ולבין המזכיר ומ"מ הגזבר ,אך לא צוינה העסקתה כמנהלת
לשכת ראש המועצה נוסף על תפקידה כעוזרת גזבר ,כך שעניין זה לא
הובא לפני הוועדה לדיון והכרעה ,לא בהקשר של יחסי העבודה בינה לבין
אחיה ולא בהקשר של יחסי העבודה בינה לבין גיסה.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לראש מועצת בוקעאתה הקודם
ולמזכיר ומ"מ הגזבר על שלא ציינו בפנייה לוועדת השירות את
תפקידה הנוסף של עוזרת הגזבר כמנהלת לשכת ראש המועצה,
אשר דרש הסדרה נוכח קרבתה המשפחתית לשניהם.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה למועצה על השיהוי הרב בפנייתה
לוועדת השירות להסדרת העסקתה של עוזרת הגזבר .היה על
המועצה לפנות לוועדה בסמוך לתחילת כהונת גיסה כראש המועצה
ב ,2008-ועם מינוי אחיה ב 2012-למזכיר המועצה ומ"מ הגזבר ,לנוכח
יחסי הכפיפות ביניהם .משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את
התעלמות המועצה מהוראות הדין בעניין זה.
בהחלטתה מינואר ( 2015להלן  -החלטת ועדת השירות או ההחלטה)
בעניין ניגוד העניינים האמור הביעה ועדת השירות את מורת רוחה
מהתנהלות המועצה ,שהביאה את העניין לאישורה לראשונה  17שנים אחרי
תחילת ההעסקה ,והדגישה כי לו הובא לאישורה במועד לא הייתה מאשרת
את המינוי" ,בשל הכפיפות הישירה והעקיפה בין תפקידה של העובדת לבין
תפקידו של אחיה כמזכיר וגזבר" .למרות זאת" ,ולאור העובדה כי העובדת
מועסקת במועצה זמן כה רב ,ומתוך ניסיון לאזן בין הערכים המתנגשים",
החליטה הוועדה לאשר את המשך העסקתה ברשות ,ובלבד שתועבר
לתפקיד אחר ,שבו לא תתקיים כפיפות ישירה בינה לבין אחיה ,ובתנאי
שהקרובים יחתמו על הסדר למניעת ניגוד עניינים שיערוך היועץ המשפטי
של הרשות .במסגרת ההסדר יתחייבו ראש המועצה והמזכיר ומ"מ הגזבר
שלא יעסקו או יטפלו בכל הקשור בעבודתה ובתנאי העסקתה של עוזרת

אף שעוזרת הגזבר
היא גיסתו של ראש
מועצת בוקעאתה
הקודם ואחותו של
ממלא מקום הגזבר
הקודם ,המועצה לא
פעלה להסדרת ניגוד
העניינים ביניהם
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הגזבר ,וכל נושא הקשור אליה יהיה בתחום טיפולו ובסמכותו של היועץ
המשפטי.
.3

כמה חודשים לאחר מכן ,במאי  ,2015פנה היועץ המשפטי דאז לראש
המועצה הקודם ולחברי המועצה וכן לממונה על מחוז צפון במשרד הפנים,
והדגיש בפניהם כי ההסדר לא קוים ,וכי מצב ניגוד העניינים ממשיך
להתקיים נוכח חוסר שיתוף הפעולה מצד הגורמים המעורבים ,ועל כן
ביקש לפטור אותו מהפיקוח על קיום ההסדר.
עוד ציינה ועדת השירות בהחלטתה כי אם לא יימצא לעוזרת הגזבר תפקיד
חלופי תוך חצי שנה ממועד קבלת החלטתה ,יש להביא את הבקשה בשנית
בפני הוועדה להכרעה .במועצה לא נמצאה פנייה נוספת לוועדת השירות
תוך חצי שנה ממועד קבלת החלטתה ,אף שעוזרת הגזבר לא הועברה
לתפקיד אחר .בסוף שנת  2017סיים ראש המועצה הקודם את כהונתו,
במסגרת ההיערכות לבחירות הקרבות למועצה .במאי  2018פוטר המזכיר
ומ" מ הגזבר מעבודתו במועצה ,ובין הטענות נגדו הועלה ניגוד העניינים
בהעסקת אחותו עוזרת הגזבר בכפיפות אליו .בנובמבר  2018הועברה עוזרת
הגזבר לעבוד כמנהלת חשבונות בבית הספר המקיף במועצה.
עוזרת הגזבר מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי
שימשה בתפקיד עוזרת גזבר משנת  ,1997בטרם התמנה אחיה לממלא
מקום הגזבר ,והחשש לניגוד עניינים אינו בשליטתה .עוד ציינה כי לאחר
שאושר הסדר ניגוד העניינים שלפיו הייתה כפופה ליועץ המשפטי דאז,
החשש לניגוד עניינים הוסר .עם פיטורי היועץ המשפטי דאז וככל הידוע לה,
פנה אחיה למשרד הפנים לפרסם מכרז לתפקיד גזבר ,כדי לבטל כפיפות
זו ,אך בקשתו לא נענתה.
המזכיר ומ"מ הגזבר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 2019
כי אם פניותיו להתפטר מתפקיד ממלא מקום הגזבר היו נענות ,היה בכך
לבטל את ניגוד העניינים.
משרד מבקר המדינה מעיר לראש המועצה הקודם ולמועצה כי הוא
רואה בחומרה את התעלמותם מהחלטת ועדת השירות .היה על
המועצה להעביר את עוזרת הגזבר לתפקיד אחר שבו לא תתקיים
כפיפות בינה לבין אחיה .כן היה עליה להכין הסדר ניגוד עניינים
ולהחתים עליו את עוזרת הגזבר ,את אחיה המזכיר ומ"מ הגזבר ואת
גיסה ראש המועצה הקודם.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים על שלא עקב אחר ביצוע
החלטת ועדת השירות ,ובפרט לאחר שהיועץ המשפטי דאז של
המועצה הודיע לממונה על מחוז צפון במשרד על חוסר שיתוף
הפעולה בקיום ההסדר וביקש לפטור אותו מפיקוח על ההסדר.
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משרד הפנים מסר בתשובתו כי במסגרת הפקת לקחים בעניין ועדות
השירות ,הוחלט על ביצוע מעקב ובקרה אחר החלטות הוועדות ויישומן
ברשויות המקומיות.

מינוי נציג המועצה בוועדה לתכנון ולבנייה
בפברואר  2018מינה ראש המועצה הממונה את מנהל מחלקת הגבייה לתפקיד
מ"מ הגזבר ,ובמאי  2018מינתה המועצה את אחיו של מ"מ הגזבר לנציג המועצה
מקרב הציבור (להלן  -נציג המועצה) בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה
חרמון (להלן  -הוועדה המקומית) .הבדיקה העלתה כי מיד לאחר מינוי נציג
המועצה פנה יו"ר הוועדה המקומית ליועץ המשפטי של משרד הפנים בבקשה
להקפיא מינוי זה עד בירור מידע שלפיו הוא הורשע בגין בנייה ללא היתר,
שימוש במקרקעין ללא היתר ,הפרת צו שיפוטי והפרת צו מינהלי .עוד הלין יו"ר
הוועדה המקומית במכתבו כי בניגוד למקרים דומים בעבר של מינוי נציגים
מקרב הציבור לוועדה ,משרד הפנים לא פנה לוועדה בבקשה לקבל מידע
רלוונטי על המועמד בטרם מינויו ,לגבי ההליכים הפליליים והמינהליים שנקטה
הוועדה כנגדו .עוד ציין יו"ר הוועדה המקומית כי מידע כאמור היה צריך לעמוד
לפני מליאת הרשות ולפני משרד הפנים במסגרת שאלון למועמד לתפקיד.
בתשובת ראש המועצה הממונה ואח' למשרד מבקר המדינה נמסר כי בעת
קבלת ההחלטה על מינוי נציג המועצה ,למליאת המועצה לא היה כל מידע
בדבר הרשעתו בעבירות בנייה .מיד עם קבלת המידע המינוי בוטל ומונה נציג
אחר במקומו.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית בוקעאתה כי מינויו של נציג
המועצה בוועדה המקומית ,בסמוך לאחר מינוי אחיו למ"מ הגזבר ובלי
לבדוק את כשירותו ,לרבות היעדר הרשעה בביצוע עבירות בנייה  -כל
אלה מעלים חשש כי שיקולים זרים הנחו את המועצה ואת העומד בראשה
בעניין זה.
בינואר  2018ביצע ראש המועצה הממונה שינויים באיוש המשרות הבכירות
במועצה .במסגרת זו מונו לתפקידים בכירים שני יועצים שיש לו היכרות מוקדמת
עימם על רקע עבודה משותפת במועצה מקומית אחרת ובמועצה דתית :רואה
חשבון ששימש תחילה יועץ פיננסי למועצה ובהמשך מונה למנכ"ל; ועורך דין
שנבחר תחילה לשמש מייצג המועצה בעתירה מינהלית שהוגשה נגדה בנוגע
למכרז למינוי יועץ משפטי ,ובהמשך נבחר לשמש היועץ המשפטי הקבוע שלה
(להלן  -עו"ד א'.)32

32

בשנים  2008 - 2003שימש ראש המועצה הממונה ראש מועצה מקומית אחרת ,ועו"ד א' שימש
היועץ המשפטי שלה .בשנים  2013 - 2010כיהן ראש המועצה הממונה כממונה על מועצה דתית,
והיועץ הפיננסי שימש בשנים  2015 - 2011כחשב המלווה שלה ועו"ד א' שימש כיועץ המשפטי
שלה.
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נמצא כי המועצה לא בחנה במסגרת הליכי מינוי מועמדים אלה את סוגיית ניגוד
העניינים .להלן פירוט:

מינוי מנכ"ל המועצה
צו המועצות המקומיות מפרט את דרכי מינויו של מנכ"ל רשות מקומית ,ולפיו
ראש המועצה רשאי למנות למנכ"ל רק את מי שוועדת המכרזים לאישור מינוי
מנכ"ל אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד .חברי ועדת המכרזים כוללים את
ראש המועצה (או נציגו מקרב סגניו) ,המשמש יו"ר הוועדה ,שני חברי מועצה
שהיא תבחר ,היועץ המשפטי של המועצה ונציג השר המשמש מנכ"ל ברשות
אחרת .בהתאם לצו שירות העובדים ,לא נדרש פרסום מכרז למינוי מנכ"ל.
כדי "ליצור אחידות ושקיפות בדרכי הבחירה של ועדות הבוחנים" ,הוציא משרד
הפנים הנחיות לנציגי המשרד בוועדות הבחינה ברשויות המקומיות . 33על פי
ההנחיות ,על ראש הרשות המקומית ,או מי שהוסמך מטעמו לנהל את ההליך
המכרזי ,לוודא בין היתר שאין היכרות מוקדמת או ניגודי עניינים או קרבת
משפחה בין מי מהמועמדים לחברי ועדת הבחינה .הבחינה תתקיים בתיאום עם
היועץ המשפטי של הרשות .בהנחיות נכתב" :יש לדרוש הצהרה ברורה ביחס
לעניין זה הן מהמועמדים והן מחברי ועדת הבחינה בכתב .במידה
ומדובר על מועמד שנבחר ולו היכרות מוקדמת או קרבת משפחה או
ניגודי עניינים  -היוועצות עם יועמ"ש הרשות המקומית בעניין ופעולה
בהתאם להנחיותיו שיינתנו בכתב" (ההדגשה במקור) .עוד קובעות ההנחיות
כי על נציג משרד הפנים למסור אותן לראש הרשות או למי שהוסמך מטעמו
לנהל את ההליך המכרזי ,ולקבל את אישורו בכתב לכך שהוא מודע להן.
בהתאם לכך נמסרו ההנחיות לראש המועצה הממונה על ידי משרד הפנים
קודם לכינוס ועדת המכרזים לאישור מינוי מנכ"ל .אומנם בחירת מנכ"ל אינה
מוגדרת הליך מכרזי ,אולם לעניין החובה לנהוג ללא משוא פנים אין הבדל בין
ועדת בחינה שמתפקידה לבחור מועמד לתפקיד לבין ועדת בחינה שמתפקידה
לאשר את כשירותו והתאמתו של המועמד לתפקיד.
על פי חוזר מנכ"ל מיוחד  ,345/2018ככלל בתקופת בחירות יש להימנע מאיוש
משר ות בכירות על דרך מינוי של קבע ,לרבות משרת מנכ"ל .אם אין מנוס
ממינוי כאמור ,יש להקפיד באופן מיוחד על אמות המידה ולהפעיל שיקול דעת
במינוי ,ואין למנות בתקופת בחירות מועמדים בעלי זיקה אישית ,פוליטית או
עסקית לנבחרי הרשות  .החוזר קובע גם כי בששת החודשים שקודמים לבחירות
יובא כל הליך מינוי לאישור היועץ המשפטי לרשות המקומית ,כדי שיבחן אותו
בהתאם לעקרונות הקבועים בהנחיה ,ובמידת הצורך ייוועץ בלשכה המשפטית

33

ההנחיות צורפו למכתבו של סמנכ"ל בכיר למינהל והון אנושי במשרד הפנים מיום  7.6.18לראש
המועצה הממונה ,בדב ר מינוי נציגת ועדת מינהל השירות בוועדת הכשירות למינוי מנכ"ל
במועצה (ההנחיות שצורפו לא נשאו תאריך).

34

חוזר מנכ"ל מיוחד  5/2018מיום  17.4.18בדבר מינויים בתקופת בחירות מחיל את הנחיית היועץ
המשפטי לממשלה מס'  1.1501בדבר מינויים בתקופת בחירות גם על רשויות מקומיות.
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במשרד הפנים .בחוזר מנכ"ל  351/2018נקבע כי ככלל לא ניתן לאייש כל משרה
מוניצי פלית חדשה או משרה קיימת בכירה במינוי קבע ,אלא באישור הממונה
על המחוז לאחר שמצא צורך מיוחד (ההדגשה במקור) באיוש המשרה החדשה
בתקופה זו .בקשה לאיוש משרה כאמור תוגש עם הסבר מפורט ומנומק בדבר
ההכרח בה והסיבה שבגינה לא ניתן לדחות את האיוש עד לאחר הבחירות .עוד
נקבע בחוזר מנכ"ל  1/2018כי לא ניתן בשום מקרה לאייש משרה מוניציפלית
חדשה באמצעות ממלא מקום.
בינואר  ,2018עם תחילת כהונתו של ראש המועצה הממונה ,התקשרה המועצה
עם רואה חשבון למתן שירותי ייעוץ פיננסי ,לרבות ייעוץ בהכנת דוחות תקציב
ודוחות כספיים (להלן  -היועץ הפיננסי).
במאי  ,2018בעקבות פיטורי המזכיר ומ"מ הגזבר ,החלו המועצה והעומד
בראשה לפעול למינוי מנכ"ל למועצה .36המועצה פנתה למשרד הפנים לקבלת
אישור נחיצות משרה לשנת בחירות ,אולם לא צירפה מכתב הסבר מפורט
והסתפקה בציון העובדה ש"לרשות אין מנכ"ל מכהן" .למכתב אף לא צורף דף
הסבר על המבנה הארגוני של הרשות ,והוא לא התייחס למצב הקיים ולא
המחיש צורך ברור באיוש משרה חדשה זו בתקופת בחירות ,כנדרש בחוזר
מנכ"ל  . 1/2018למרות זאת הממונה על המחוז אישר ביוני  2018את נחיצות
משרת המנכ"ל בנימוק שמדובר במשרה סטטוטורית המחויבת על פי חוק.
הממונה הדגיש" :על הרשות לוודא כי המועמד לתפקיד עומד בדרישות הסף
כאמור בחוזר מנכ"ל  ."4/2011לא הייתה בהחלטת הממונה על המחוז התייחסות
לחוזרי מנכ"ל בנוגע לשנת הבחירות.
בתשובת ראש המועצה הממונה ואח' הודגש כי מדובר היה במינוי זמני של
מנכ"ל לכמה חודשים ,ולכן הדבר תואם את הנחיית היועץ המשפטי לממשלה
לגבי מינויים בתקופת בחירות ,שעליה מבוסס חוזר מנכ"ל .5/2018
משרד הפנים מסר בתשובתו כי ההנחיות לגבי שנת בחירות נועדו ,בין היתר,
למנוע הטיית בחירות ,וכי כאן לא עלה חשש כאמור ,מכיוון שמדובר במינוי של
מנכ"ל ליו"ר ועדה ממונה שמונה לתפקידו מטעם המשרד; לפיכך לא נמצא
מקום שלא לאשר לרשות המקומית לאייש את משרת המנכ"ל ,שהיא משרה
סטטוטורית .עוד מסר המשרד כי המנכ"ל סיים את עבודתו בסוף שנת  ,2018וכי
הרשות תקים ועדת כשירות למינוי מנכ"ל בימים הקרובים.

35

חוזר מנכ"ל מיוחד  1/2018מיום .10.1.18

36

צו המועצות המקומיות קובע כי ראש המועצה רשאי למנות לרשות מנכ"ל ,אם המועצה לא
מינתה מזכיר.

ראש המועצה
הממונה בבוקעאתה
מינה את מכרו ליועץ
פיננסי ובהמשך
למנכ"ל ,בלי לקבל
חוות דעת משפטית
בעניין החשש לניגוד
עניינים
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משרד מבקר המדינה מעיר לממונה על מחוז צפון ולמשרד הפנים כי היה
עליהם ל עמוד על קבלת הסברים לנחיצות משרה בכירה חדשה במועצה
המקומית בוקעאתה ,בהתאם לדרישות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים לגבי
שנת הבחירות ,ולבחון בהקפדה את בקשת המועצה לאיוש המשרה
באופן זמני בטרם אישורה ; זאת בעיקר נוכח האיסור על איוש משרה
בכירה חדשה באמצעות ממלא מקום בשנת בחירות ,ומשקיימת חשיבות
גם לשמירה על יציבות ולמניעת שינויים תכופים בניהול הרשות.
ביוני  2018התקיימה ישיבה של מליאת מועצת בוקעאתה 37בנוכחות ראש המועצה
הממונה ושלושה מחבריה ,ובה השתתפו היועץ הפיננסי ,מ"מ הגזבר הנוכחי,
מהנדס המועצה ,מנהל מחלקת החינוך ,מנהלת מחלקת הרווחה ,קב"ט
המועצה ועו"ד א' ,בטרם מינויו ליועץ המשפטי של המועצה .בישיבתה החליטה
המועצה לבחור בשניים מחבריה כנציגיה לוועדת איתור מנכ"ל המועצה( 38להלן
 ועדת הכשירות למינוי מנכ"ל או ועדת הכשירות) ,ויצאה להפסקה.במהלך ה הפסקה התקיימה ישיבה של ועדת הכשירות ,וזו אישרה את כשירותו
של היועץ הפיננסי של המועצה לתפקיד מנכ"ל המועצה (להלן  -המנכ"ל).
בתשובת ראש המועצה הממונה ואח' צוין כי המנכ"ל לא נכח בעת בחירת נציגי
המועצה לוועדת הכשירות למינוי מנכ"ל .כמו כן צוין כי בחירת שני נציגים מבין
שלושה חברי מליאה ממונים היא עניין טכני.
משרד מבקר המדינה מעיר לראש המועצה הממונה בוקעאתה ולמנכ"ל כי
על פי הרשום בפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה ,המנכ"ל נכח בישיבה,
ולא צוינה בו הערה כלשהי בעניין יציאתו מהדיון בעת בחירת נציגי
המועצה לוועדת הכשירות למינוי מנכ"ל ,שאמורה לבחור בו לאותו
תפקיד.
בוועדת הכשירות למינוי מנכ"ל השתתפו  -נוסף על שני חברי המועצה שנבחרו -
ראש המועצה ה ממונה כיו"ר ,ונציגת ועדת מינהל השירות .כמו כן ,נמצא כי
בטופס הנלווה לפרוטוקול ישיבת ועדת הכשירות מיוני  ,2018בהמשך לשמות
חברי המועצה שזה עתה נבחרו להשתתף בוועדה ,נרשם גם עו"ד א' כחבר
בוועדה  -וזאת כיועץ המשפטי של המועצה  -אך לאחר מכן תיאורו כיועץ
המשפטי נמ חק .כך גם שמו נכתב ברשימת חברי הוועדה החתומים בסוף
הטופס ,ונמחק ממנה לאחר מכן .במהלך דיוני הוועדה במועמדות המנכ"ל ציין
ראש המועצה הממונה בין היתר" :ביקשתי מהיועץ הפיננסי בקשה אישית
להגיש בקשה להתמודד על תפקיד כמנכ"ל המועצה" ,וכן "מבחינת המועצה
זוהי אינה הק רבה היות וזהו חסכון תקציבי ,משום שממילא המועצה מעסיקה

37

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מיום .11.6.18

38

כך נקראה הוועדה על ידי המועצה ,אך בהתאם לצו המועצות המקומיות מדובר בוועדת כשירות
למינוי מנכ"ל ולא ועדת איתור.
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אותו כיועץ פיננסי" ,אף שדברים אלה אינם רלוונטיים לשאלת כשירות המועמד
לתפקיד.
נוכח ההיכרות המוקדמת בין ראש המועצה הממונה לבין המנכ"ל ,ומפאת חשש
לניגוד עניינים ,היה על ראש המועצה לקבל חוות דעת משפטית בדבר כשירותו
לכהן בוועדה .חוות דעת כאמור לא התבקשה ולא הונחה בפני המועצה.
משרד מבקר המדינה מעיר לראש המועצה הממונה ,כי נוכח ההיכרות
המוקדמת בינו לבין המנכ"ל היה עליו  -בהיעדר אפשרות להיוועץ בעניין
עם היועץ המשפטי של הרשות ,כנדרש לפי הנחיות משרד הפנים  -לדווח
על כך למשרד הפנים מבעוד מועד ,ולקבל חוות דעת משפטית בנוגע
להשתתפותו כיו"ר ועדת הכשירות למינוי מנכ"ל .עוד היה עליו לקבל חוות
דעת משפטית על התאמת הליך המינוי להנחיות לגבי מינוי בתקופת
בחירות המפורטות בחוזר מנכ"ל  .5/2018זאת ועוד ,הוספת שמו של עו"ד
א' ותוארו על טופס ועדת הכשירות ומחיקתם מעלות ספק לגבי תקינות
הרכב הוועדה ,וכל אלה מעלים חשש למעורבות שיקולים לא ענייניים
בהליך בחירת המנכ"ל  ,בין היתר על רקע ההיכרות המוקדמת בין ראש
המועצה הממונה ,המנכ"ל ועו"ד א'.
בתשובת ראש המועצה הממונה ואח' צוין כי ההיכרות המוקדמת בין ראש
המועצה לבין המנכ"ל ועו"ד א' היא על בסיס מקצועי בלבד ,ומעולם לא היו
ביניהם כל קרבה וקשר משפחתי ,חברי ,עסקי או פוליטי .עוד נטען כי כאשר
עסקינן במינוי אישי של ראש רשות לתפקיד אמון ,הנחת המוצא היא כי קיימת
היכרות מוקדמת בינו ובין המועמד ,וכי על רקע זאת קובע החוק כי ראש
המועצה יהיה חבר בוועדת הכשירות; לכן לא נדרשת חוות דעת משפטית בנוגע
לחשש לניגוד עניינים בעניין.
משרד מבקר המדינה מעיר כי גם אם יש מקום להניח שהחוק קובע כי
ראש המועצה ישמש יו"ר ועדת הכשירות ,בהינתן שיש בינו לבין המועמד
היכרות מוקדמת  -הרי שקביעה זו אינה חלה לגבי ועדת הכשירות במקרה
זה :ועדה אשר אינה כוללת יועץ משפטי שמונה כדין וחבר מועצה שאינו
חבר בוועדת ההנהלה ,שמתפקידם גם לפקח על התנהלות הוועדה.
עוד צוין בתשובת ראש המועצה הממונה ואח' כי עו"ד א' לא היה חבר בוועדת
הכשירות ולא השתתף בדיון בה ,וכי לא היה צורך בהשתתפותו לאור אישור
הלשכה המשפטית במשרד הפנים שלפיו באין יועץ משפטי ברשות ,הוועדה
תהיה ללא יועץ משפטי .מכיוון שעו"ד א' לא היה חבר בוועדה ,לא היה כל צורך
בקבלת חוות דעת משפטית בעניין .פרוטוקול הדיון בוועדת הכשירות נרשם על
ידי נציגת משרד הפנים ,אשר לא הייתה מודעת לאישור האמור של הלשכה
המשפטית של המשרד וסברה בתום לב כי עו"ד א' הוא היועץ המשפטי של
המועצה; לאחר שהועמדה על טעותה היא מחקה את הרישום מהפרוטוקול .אף
מחיקת שמו של עו"ד א' מרשימת חברי הוועדה בסוף הפרוטוקול הבהירה בזמן
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אמת שאין לו כל מעמד בוועדה ,וכך גם בפרוטוקול הנוסף של דיוני הוועדה,
שנרשם באופן ידני ,הוא לא מופיע כחבר ועדה.
בתשובת משרד הפנים ציין אגף ההון האנושי כי הרכב ועדת הכשירות כפי
שהובא לידיעת האגף בפרוטוקול ישיבתה כולל את עו"ד א' כיועץ המשפטי של
הרשות המקומית ,וכי אין למשרד היכולת לדעת כי קיים חשש לניגוד עניינים וכי
עו"ד א' אינו משמש יועצה המשפטי הקבוע של הרשות .עוד ציין כי כאשר ידוע
לאגף על ניגוד עניינים או צורך בהתערבות ,מונחית הרשות לוותר על השתתפות
היועץ המשפטי בוועדה ,ונציג האגף הוא שבוחן את כשירות המועמד במקומו.
בתשובה נוספת של משרד הפנים ממרץ  ,2019בעקבות העברת תשובת ראש
המועצה הממונה ואח' לעיונו ,נמסר כי לדברי נציגת המשרד שנכחה בוועדת
הכשירות ,היא לא הכירה מבעוד מועד את החברים שנכחו בוועדה והיא שערכה
את הרישום .כמו כן ,למיטב זיכרונה עו"ד א' נכח בדיוני הוועדה .עוד מסר משרד
הפנים" :נציין כי לא ידוע למשרדנו מי לטענתם מחק את הרישומים
מהפרוטוקול ואין למשרד הפנים שום נגיעה לכך" (ההדגשה במקור).
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שבוצעו מחיקות
בפרוטוקול ישיבת ועדת הכשירות ללא הסבר לפשר הדבר בפרוטוקול
עצמו .זאת ועוד ,טענתם של ראש המועצה הממונה ועו"ד א' בתשובתם,
ולפיה עו"ד א' לא היה חבר בוועדת הכשירות ,עומדת בסתירה לעולה
מתשובת משרד הפנים בנדון .התנהלות זו מונעת ביקורת ממשית על
פעולת הרשות ומנוגדת לכללי מינהל תקין ובמקרה זה מעלה חשש לפגם
בהליך קבלת החלטת ועדת הכשירות.

התקשרות עם היועץ המשפטי
חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) ,התשל"ו ,1975-קובע כי הרשות חייבת
במינוי יועץ משפטי .עם זאת במועצות מקומיות ככלל אין חובה כי היועץ יהיה
עובד המועצה ,ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים  2/2014נקבע נוהל למינוי יועץ
משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית .בהתאם לנוהל ,ועדה מקצועית תמליץ
בפני ראש הרשות על מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע ,והיא תמנה שלושה חברים:
מנכ"ל הרשות ,שיכהן כיו"ר הוועדה; יועץ משפטי של רשות מקומית אחרת,
שימנה שר הפנים; וגזבר הרשות .הנוהל האמור קובע" :לא ישתתף אדם בדיוני
הוועדה ,אם השתתפותו עלולה להביאו למצב של ניגוד עניינים .היו מנכ"ל
הרשות המקומית או הגזבר נתונים בניגוד עניינים ,ימלא את מקומם עובד בכיר
ברשות המקומית ,שימונה על-ידי ראש הרשות".
ייצוג המועצה בעתירה :במכרז לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה המקומית
בוקעאתה ,שפרסמה המועצה ב( 2017-להלן  -המכרז המקורי) ,נבחר לתפקיד
זה עורך דין תושב בוקעאתה (להלן  -עוה"ד שנבחר) .בפברואר  2018הגיש
מתמודד אחר במכרז עתירה מינהלית כנגד המועצה וכנגד עוה"ד שנבחר ,בגין
בחירתו לתפקיד.

 | 286דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

מכיוון שעוה"ד שנבחר היה מנוע מלייצג את המועצה בעתירה זו ,התכנסה
בפברואר  2018במשרד הפנים בירושלים ועדה לבחירת "עו"ד שייתן שירותים
משפטיים למועצה בנוגע לעתירה מנהלית שהוגשה נגד המועצה
ושהיועץ המשפטי של המועצה מנוע מלטפל בה ...ומנוע גם ממעורבות
בבחירת עורך הדין" (להלן  -הוועדה; ההדגשה אינה במקור) .39הוועדה כללה
ארבעה חברים :מ"מ הגזבר הנוכחי ,המזכיר ומ"מ הגזבר ושני נציגי הלשכה
המשפטית במשרד הפנים  .ראש המועצה הממונה היה משקיף בדיון .כפי שצוין
בפרוטוקול ישיבת הוועדה ,בטרם כינוסה "נערכה פנייה לקבלת כמה הצעות
הב אות בחשבון .הפנייה נערכה טרם כינוס הוועדה ,וזאת בשל הדחיפות
שבהתקשרות הנובעת מהצורך בטיפול בעתירה מנהלית שהוגשה נגד המועצה,
אשר מועד הדיון בה כבר נקבע ,והיועץ המשפטי של המועצה מנוע מלטפל בה.
הוועדה אישרה פנייה לקבלת כמה הצעות הבאות בחשבון ,וזאת בשל כך
שמדו בר בשירות הנדרש לתקופה מצומצמת בלבד ולטיפול בתיק בו מנוע היועץ
המשפטי למועצה לטפל ,ועל כן אין הצדקה להקמת רשימת מציעים לעניין זה.
בשל האופי המצומצם של השירות המבוקש ,הוועדה הסתפקה בפנייה שנערכה
לשלושה עורכי דין בעלי ניסיון בתחום השלטון המקומי" .בדיון עצמו "הוועדה
בחנה את ההצעות שהוגשו ואת הניסיון ,הוותק ,הזמינות והמחיר של שלושת
המציעים .שלושת המציעים עמדו בתנאי הסף שנקבעו .הוועדה החליטה לבחור
בהצעתו של עו"ד א' ,שהצעתו הייתה הזולה ביותר ,ובכפוף לבחינת חשש לניגוד
עניינים".
מעיון בפרוטוקול ישיבת הוועדה עולה כי ראש המועצה הממונה לא הצהיר על
היכרותו המוקדמת עם עו"ד א' ,מעבודתם המשותפת הקודמת .במועצה לא
נמצאו מסמכים המעידים על בדיקת חשש לניגוד עניינים בהתאם לקביעת
הוועדה.
בתשובת ראש המועצה הממונה ואח' הודגש גם בהקשר זה כי ההיכרות
המוקדמת בין ראש המועצה הממונה לבין המנכ"ל ועו"ד א' היא על רקע
מקצועי בלבד ,והיא דווחה לחברי הוועדה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי היה על ראש המועצה הממונה בבוקעאתה
לדווח לחברי הוועדה ולנציגי משרד הפנים על היכרותו המוקדמת עם עו"ד
א' ולוודא שהדברים יצוינו במפורש בפרוטוקול ישיבת הוועדה כדי למנוע
מראית עין של משוא פנים בבחירתה.
עלה כי אף שהוועדה בחרה בעו"ד א' לייצוג המועצה בעתירה המינהלית בלבד,
בהסכם למתן שירותים משפטיים שהמועצה חתמה עימו ב 19.2.18-צוין כי הוא
"ייצג את המועצה ו/או אורגנים שונים במועצה בהליכים משפטיים אשר המועצה
מעורבת בהם או נדרשת להם" .נוסף על כך ,לפחות בישיבת מועצה אחת,
שהתקיימה ביוני  ,2018השתתף עו"ד א' כיועץ משפטי ,והוא עצמו ציין זאת
39

כפי שצוין בפרוטוקול הדיון בוועדה ובהחלטתה ,אשר העבירה הלשכה המשפטית במשרד
הפנים לראש המועצה הממונה בדואר אלקטרוני מיום  18.2.18שכותרתו" :פרוטוקול והחלטה -
טיפול בעתירה מנהלית  -בוקעתא".

ראש המועצה
הממונה בבוקעאתה
לא הצהיר על
היכרותו המוקדמת
עם היועץ המשפטי
ולא פעל למניעת
החשש לניגוד עניינים
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בפרוטוקול הישיבה  ,שנרשם על ידיו .באותה ישיבה הוא גם מסר לחברי
המליאה עדכון על התיקים המשפטיים שנפתחו באותו חודש נגד המועצה .על
סמך ההסכם הגיש עו"ד א' למועצה ביולי  2018חשבון שכר טרחה בסך 45,344
ש"ח ,ובאוקטובר אותה שנה הגיש לה חשבון שכר טרחה נוסף בסך 263,596
ש"ח ,הכולל בין היתר טיפול בשישה תיקים" ,לפי ההסכם מיום ."19.2.18
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית בוקעאתה על שהתקשרה
עם עו"ד א' בהסכם המעניק לו סמכויות נרחבות לייצגה בתיקים והליכים
שונים ולטפל בהם ,אף שהוועדה של משרד הפנים בחרה בו רק לייצוג
המועצה בעתירה מינהלית מסוימת .אם היה למועצה צורך בייצוג בהליכים
משפטיים נוספים ,היה עליה לשוב ולפנות למשרד הפנים ולהסדיר גם
מינוי זה.
בתשובת ראש המועצה הממונה ואח' נמסר כי בפני הוועדה הונחו שלוש הצעות
מחיר שלא התייחסו לעתירה מינהלית מסוימת ,אלא היו הצעות מחיר כלליות
לייצוג בהליכים משפטיים שונים בערכאות שונות ,ועל כן הוועדה בחרה עורך
דין שייצג את המועצה בכל ההליכים המשפטיים נגדה .לתשובתו צירף עותק
של הצעות המחיר.
מעיון בהצעות המחיר האמורות ,שהונחו בפני הוועדה ,עולה כי השירות הנדרש
בהן הוא "לייצוג המועצה בהליכים משפטיים אשר המועצה מעורבת בהם".
משרד מבקר המדינה מעיר לראש המועצה הממונה כי הפנייה לקבלת
הצעות מחיר ולהרחבת השירות הנדרש נעשתה שלא כדין .מטרת הקמת
הוועדה הייתה בחירת עורך דין שייצג את המועצה בעתירה מינהלית
ספציפית ולתקופה מצומצמת בלבד ,מאחר שהיועץ המשפטי של המועצה
היה מנוע מלטפל בה; אין בהצעות המחיר שהוגשו כדי לאשש את טיעון
המועצה כי הוועדה אישרה שההתקשרות היא לייצוג המועצה בכל
ההליכים.
יתרה מכך ,תשובתו של ראש המועצה הממונה סותרת את פרוטוקול הדיון
בוועדה ואת החלטת הוועדה שהעבירה אליו הלשכה המשפטית של
משרד הפנים.
מינויו כיועץ משפטי קבוע :במאי  2018הודיעה המועצה לבית המשפט על
ביטול המכרז המקורי לבחירת יועץ משפטי וכי "תפעל בהליך מהיר לפרסום
מכרז חדש" .בעקבות זאת ניתן ביולי  2018פסק דין המורה על מחיקת העתירה.
מיד לאחר מכן פרסמה המועצה מכרז חדש לתפקיד יועץ משפטי חיצוני (להלן -
המכרז החדש) ,ובסוף אותו החודש התכנסה ועדת איתור מקצועית לתפקיד.40
בישיבת הוועדה השתתפו מנכ"ל המועצה שרק נבחר לתפקיד ,מ"מ הגזבר
40

בהתאם לנוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית ,אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד
הפנים  2/2014מיום .25.2.14

המועצה הממונה
בבוקעאתה מינתה
את עו"ד א' ליועץ
משפטי ,אף שנבחר
לייצגה בעתירה
מסוימת ,הצעתו
הייתה יקרה ומשרדו
רחוק
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הנוכחי ונציג שר הפנים .בפתח דיוניה ציין המנכ"ל" :גילוי נאות ,עו"ד א' נבחר
לייצג את המועצה בהליך אחר".
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לראש המועצה הממונה בוקעאתה,
למנכ"ל המועצה ולעו"ד א' ,אשר נבחר ליועץ המשפטי שלה ,על שלא פנו
ללשכה המשפטית של משרד הפנים לקבלת הנחיות למניעת חשש לניגוד
עניינים בהליך המכרזי למינוי היועץ המשפטי ,על רקע היכרותם המוקדמת
ועבודתם המשותפת בעבר.
שכר הטרחה ששולם ליועץ המשפטי :נמצא כי הצעת שכר הטרחה שהגיש
עו"ד א' ,שנבחר לתפקיד היועץ המשפטי במסגרת המכרז החדש ,כללה תשלום
חודשי קבוע בסך  11,000ש"ח בתוספת מע"ם ו 550-ש"ח בתוספת מע"ם לשעה
עבור שירותים משפטיים מיוחדים  -כל אחד מהסכומים הוא  110%מאומדן שכר
הטרחה של המועצ ה ; 41הצעתו של עו"ד א' עבור ייצוג הייתה  100%מאומדן
המועצה .עוד נמצא כי במסגרת המכרז החדש הוגשו שתי הצעות נוספות:
הצעת שכר טרחה אחת עמדה על  85%מהאומדן ,והצעת שכר טרחה אחרת
עמדה על  100%ממנו ,אך חסרה את רכיב שכר הטרחה השעתי .יצוין בהקשר
זה כי במכרז המקורי עמדה הצעת שכר הטרחה של עוה"ד הנבחר על תשלום
חודשי קבוע של  8,000ש"ח בתוספת מע"ם ו 400-ש"ח לשעה עבור ייצוג
בנושאים מיוחדים ,כלומר שיקפה הנחה של  20%מאומדן המועצה.
בחוזר המנכ"ל  2/2014פורטו שיקולי הוועדה והפרמטרים לבחירת יועץ משפטי:
כישורי המועמדים וניסיונם המשפטי; יכולתם למלא את התפקיד; הצדקה למינוי
מחודש אם מדובר במועמד שכיהן בעבר כיועץ משפטי חיצוני קבוע של הרשות;
עיסוקיהם הנוספים בהווה או בעבר העלולים להעמידם במצב של ניגוד עניינים
מול הרשות; והבטחת משקל מרבי לשיקולי האיכות.
במסגרת ראיון המועמדים שאלה ועדת האיתור את עו"ד א' אם המרחק
מהמועצה ברמת הגולן יהיה מכשול ,והוא השיב 90%" :מהעבודה במיילים ,אני
מוכן להשתתף בוועדות מועצה ,ועדות מכרזים ,לפגישות כאשר אני קובע אני
מקיים".
הוועדה המליצה בפני ראש המועצה הממונה על עו"ד א' לתפקיד ,אף שהצעתו
הייתה היקרה ביותר ומשרדו רחוק משמעותית מהמועצה ביחס לשני המועמדים
האחרים .לפי פרוטוקול ישיבת ועדת האיתור ,אמות המידה שהובילו לבחירה בו
כוללות אמת מידה של מחיר ,שמשקלה  20%בלבד ,ושתי אמות מידה של
איכות ,שמשקלה של כל אחת מהן הוא  .40%אמות המידה של האיכות לא

41

חוזר מנכ"ל  2/2014מורה כי על הרשות לקבוע מראש ,לפני פנייה למועמדים ופרסום המכרז,
את שכר הטרחה החודשי הקבוע שישולם ליועץ המשפטי שלה בגין שירותיו  ,והוא מהווה את
אומדן המועצה בעניין זה .במכרז החדש למינוי יועץ משפטי למועצה היה אומדן שכר הטרחה
החודשי הקבוע של המועצה  10,000ש"ח בתוספת מע"ם ,ושכר הטרחה עבור מתן שירותים
משפטיים מיוחדים היה  110%מהתעריף המינימלי שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף
המינימלי המומלץ) ,התש"ס ,2000-או  500ש"ח בתוספת מע"ם.
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כללו פירוט רכיביה של כל אמה ,ועל כן לא ניתן ללמוד בעבור מה ניתן הניקוד
של חברי הוועדה.
בתשובת ראש המועצה הממונה ואח' צוין כי הוועדה פעלה לפי חוזר מנכ"ל
 2/2014בכך שנתנה משקל מרבי לקריטריון האיכות ,והיועץ המשפטי שנבחר
היה מועמד בולט ומרשים במיוחד .עוד צוין כי המרחק הגיאוגרפי אינו משמעותי
ואינו מוזכר בחוזר המנכ"ל.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית בוקעאתה על שבפרוטוקול
ישיבת ועדת האיתור לבחירת היועץ המשפטי לא פורטו אמות מידה
ברורות ורלוונטיות לניקוד ,פרט לרכיב של מחיר.
עד מועד סיום הביקורת שילמה המועצה לעו"ד א' סך הכול  308,940ש"ח עבור
טיפולו בתיקים משפטיים שבהם מעורבת המועצה.42
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית בוקעאתה כי ראוי היה
לבחון אם יש הצדקה לפער הגדול בין עלות העסקתו של עו"ד א' לבין זו
של עורך הדין שנבחר במכרז המקורי לתפקיד ,העלול להביא לנטל כספי
על המועצה וזאת בנוסף לעובדה שמשרדו של עו"ד א' נמצא הרחק
ממשרדי המועצה.
אשר למינוי היועץ המשפטי בשנת בחירות ,משרד מבקר המדינה מעיר
למועצה כי היה עליה לפעול בהתאם לקבוע בחוזר מנכ"ל מיוחד 5/2018
ולפנות למשרד הפנים לקבלת אישור הממונה והלשכה המשפטית .נוכח
התנהלות המועצה בהליך בחירת היועץ המשפטי ,עולה חשש כי ההליך
היה נגוע בשיקולים לא ענייניים מצידה.


משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית בוקעאתה כי התנהלות
ראש המועצה הממונה בכל הקשור למינויי מועמדים שיש לו עימם היכרות
מוקדמת מעלה תהיות רבות וחשש כי הייתה נגועה בשיקולים לא ענייניים.
הדברים חמורים שבעתיים נוכח העובדה שראש המועצה הממונה מונה
לכהונה מוגבלת של כעשרה חודשים בלבד ,וספק אם הספיק להכיר את
הארגון ואת עובדיו .יש בהתנהלותו כדי לערער את מערכת יחסי העבודה
במועצה ואף לפגוע באמון הציבור כלפי המועצה ונבחריה.

42

מפברואר עד אוקטובר .2018

המועצה הממונה
בבוקעאתה שילמה
ליועץ המשפטי
מפברואר עד
אוקטובר  2018שכר
טרחה בסך 308,940
ש"ח
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סדרי עבודה וארגון ענייני עובדים
ניהול תיקים אישיים של העובדים
43

הדינים החלים על הרשויות המקומיות בנושא כוח אדם אינם עוסקים בניהול
תיקים אישיים של עובדים ואחסונם .בשירות המדינה נקבעו בחלק  9לתקשי"ר
הוראות המפרטות את עצם חובת הניהול של תיקים אישיים לעובדים ואת
המסמכים שיש לשמור בתיקים אלה ,ובהם המסמכים האישיים של כל עובד,
המסמכים הנוגעים למעמדו האישי ולתנאי שירותו וכל התכתבות הקשורה בהם,
וכן גיליונות הערכה ומשוב שנתי .עוד קובע התקשי"ר את משך התקופה שיש
לשמור תיקים אישיים ,את בעלי התפקיד הרשאים לעיין בהם ,את האחראים
לעדכנם ואת הכללים לשמירת הרשומות .אומנם התקשי"ר אינו חל על הרשויות
המקומיות ,אך בהיעדר הוראות מפורטות בעניין זה ,הדעת נותנת כי אותן נורמות
יפות גם לרשויות המקומיות.
44

המסמכים שבתיקים האישיים של העובדים הם כלי עבודה מרכזי המשמש את
מחלקת משאבי האנוש ברשות המקומית בקליטתם ,בקידומם ובקביעת תנאי
העסקתם של העובדים וכן בעת פרישתם .במרוצת שנות עבודתם של העובדים
ברשות נצברים בתיקיהם מסמכים אישיים רבים.
בביקורת הועלה כי תיקיהם האישיים של עובדי המועצות המקומיות
שנבדקו אינם מנוהלים כנדרש ,וחסרים בהם מסמכים מהותיים שונים.
בחלק גדול מהתיקים שנבדקו במועצות מג'דל שמס ,בוקעאתה ועין קיניא
לא נמצאו שאלון קבלת עובד ,אישור כשירות רפואית לתפקיד והתחייבות
על שמירת סודיות ,וגם לא נמצאו הצהרות מתאימות בתיקי עובדים בעלי
קרבת משפחה לעובדים אחרים באותה המועצה ובתיקי עובדים בעלי
עבודה נוספת .גם במועצה המקומית מסעדה לא נמצאו הצהרות
מתאימות בתיקי עובדים שנבדקו בעלי קרבת משפחה לעובדים אחרים.
בחלק מהתיקים שנבדקו במועצה המקומית מג'דל שמס לא נמצאו
מסמכים בדבר תנאי העסקה וקידום בתפקיד או בדרגה ,ולא דוחות
נוכחות .באף אחד מהתיקים שנבדקו בארבע המועצות המקומיות לא
מולאו טופסי הערכת עובד.

43

כמפורט במבוא ,ולרבות חוקת העבודה ,צו שירות העובדים ,נוהל קבלת עובדים ואוגדן תנאי
שירות.

44

התקשי"ר  -תקנון שירות המדינה .זהו קובץ הוראות וכללים המסדיר את ניהולו של שירות
המדינה בישראל בתחום משאבי האנוש והמפרט את זכויותיהם וחובותיהם של עובדי המדינה
בתחום זה .הוראות לגבי שמירת התיק האישי קבועות בפרק  62.13לתקשי"ר.

תיקיהם האישיים של
עובדי המועצות
המקומיות שנבדקו
אינם מנוהלים כנדרש,
וחסרים בהם מסמכים
מהותיים שונים
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות כי עליהן להקפיד
שבתיקיהם האישיים של העובדים יהיו נתונים מלאים ומהימנים לצורך
ניהול ענייניהם .כן עליהן לעמוד על כך שהעובדים ימציאו להן את כל
המסמכים הדרושים ,כגון שאלון קבלת עובד ,אישור כשירות רפואית
לתפקיד ,התחייבות על שמירת סודיות ,הצהרה בנוגע לקרובי משפחה
שעובדים במועצה והצהרה ופרטים על עבודה פרטית .על המועצות למלא
הערכות עובדים כנדרש ,מאחר שהן כלי חשוב בידי מקבלי ההחלטות
במועצה לניהול תקין ולשיפור תפקוד כוח האדם במועצה ואיכותו .עליהן
לפעול לארגן את תיקי העובדים ולהשלים את המסמכים החסרים.
המועצה המקומית מג'דל שמס ציינה בתשובתה כי לאחר הביקורת החלה
לפעול להסדרת התיקים האישיים ולהשלמת המסמכים החסרים ,וכי תקפיד
לעדכן אותם .עוד ציינה כי היועץ המשפטי של המועצה יבחן ויסדיר את החשש
לניגוד עניינים במקרים של קרבה משפחתית בין עובדים.
המועצה המקומית מסעדה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר
 2019כי כשל זה נבע ממחסור בכוח אדם ,וכי המועצה תפעל לארגון תיקי
העובדים ולהשלמת המסמכים החסרים.
המועצה המקומית עין קיניא מסרה בתשובתה כי תפעל בהקדם להסדרת מצב
התיקים כנדרש.

דיווח על נוכחות עובדים
בחוקת העבודה נקבע כי על העובד למלא את תפקידו לפי הוראות הממונים
עליו בנאמנות ובמלוא כושר עבודתו .על העובד להגיע לעבודה בשעה הקבועה,
לא להפסיקה לפני השעה המיועדת לכך ולא להיעדר מן העבודה בלי הודעה
לממונה עליו ובלי הסכמתו .נקבע כי על המעסיק להנהיג שעון נוכחות או
הסדרי חתימה ובדיקת נוכחות שיחייבו את כלל העובדים באותו מקום עבודה.
באוגדן תנאי השירות נקבע כי עובד רשות מקומית יחתים אישית את כרטיס
הנוכחות שלו בשעון רישום הנוכחות בתחילת העבודה ובסיומה .בחוזר הממונה
על השכר במשרד האוצר מ 452004-הובהר לרשויות המקומיות" :הנהגת שעון
נוכחות במקום עבו דה קשורה קשר ישיר לשכר בגין עבודה ,הואיל ועל פי דווחי
נוכחות בזמן עבודה משולם שכרו של העובד ...יש להקפיד על הנהגת שעון
נוכחות בגופים המתוקצבים והנתמכים בשירות הציבורי".
חוזר מנכ"ל משרד הפנים מאפריל  462008הנחה כי עובדי רשות מקומית ,לרבות
אלו המועסקים בחוזה משכורת כוללת או בשכר בכירים ,חייבים להחתים
כרטיס נוכחות פעמיים ביום :בתחילת יום העבודה וביציאה ממנו .עוד נקבע
בחוזר" :על הרשות לנקוט סנקציות כנגד עובדים הנעדרים מהעבודה בלא
45

חוזר מיום .13.10.04

46

חוזר .3/2008
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אישור ו/או שאינם ממלאים אחר ההנחיות בנוגע לדיווחי הנוכחות" .בחוזר מנכ"ל
מפברואר  472011רענן המשרד את ההנחיות כאמור.
עלה כי בכל המועצות שנבדקו  -הן במבני המועצות ובמחלקות שמחוץ להן והן
במוסדות החינוך  -מותקנים שעוני נוכחות שבהם מחתימים כרטיס באמצעות
העברתו או הקלדת קוד אישי ,ואף יש אפשרות לחתימה באמצעות טביעת
אצבע.
בדיקת רישומי הנוכחות ש ל עובדי המועצות המקומיות מג'דל שמס ועין
קיניא העלתה כי במשך שנים ,חלק מעובדי המועצות לא החתימו כרטיס
כנדרש :מקצתם לא הקפידו להחתים כרטיס בתחילת יום העבודה או
בסיומו ,מקצתם לא החתימו כלל ומקצתם נהגו לחתום באופן ידני ולא
באמצעות השעון .להלן פירוט:

המועצה המקומית מג'דל שמס
נמצא כי חמישה מבין עובדי המועצה ,חלקם בעלי תפקידים בכירים ומנהלי
מחלקות ,אינם מחתימים כרטיס נוכחות כנדרש .להלן דוגמאות:
מהנדס המועצה :מהנדס מג'דל שמס משמש בתפקידו מנובמבר  2003בחצי
משרה .נמצא כי המהנדס אינו מחתים כרטיס בשעון הנוכחות בכניסה למועצה
וביציאה ממנה כמקובל .ביולי  2005הוציאה לו המועצה מכתב התראה בנוגע
לאי-החתמת כרטיס נוכחות ,ובמרץ  2007הוציאה לו מכתב נוסף בעניין.
בעקבות הביקורת ובמהלכה הוציא מזכיר המועצה באפריל  2018הנחיות ריענון
בנושא נוכחות ושכר עובדים ,ובהן חובת החתמת הכרטיס .באותה עת,
במסגרת הערות משכורת של מנהלת משאבי האנוש לחשבת השכר ,היא ציינה
כי מהנדס המועצה אינו מחתים שעון נוכחות ו"נדון בעניין בישיבת המנהלים
הקרובה" .בהיעדר החתמה לא ברור היה אם הוא מגיע למועצה ,ואם כן  -מתי
הוא מתחיל את עבודתו ומתי הוא מסיימה.
נמצא כי למרות ההתראות וריענון ההנחיות המשיך מהנדס מג'דל שמס לא
להחתים את כרטיס הנוכחות שלו .מזכיר המועצה מסר לנציגי משרד מבקר
המדינה במהלך הביקורת כי המהנדס מגיע לעבודה יומיים-שלושה בשבוע
לסירוגין .רק ביולי  , 2018לאחר שנציגי המשרד העירו לו על כך במהלך
הביקורת ,התחיל המהנדס להחתים כרטיס ,אך עשה זאת לסירוגין והשלים את
דיווח הנוכחות באופן ידני .הועלה כי בחודשים יולי עד ספטמבר ,גם אחרי
השלמת הדיווח באופן ידני ,חסרו למהנדס שעות להשלמת המכסה לאותם
חודשים.
בתיקו האישי של מהנדס מג'דל שמס לא נמצא הסבר לפשר ההחתמה הידנית.
זאת ועוד ,הוא לא מילא דוח חודשי על נסיעות בתפקיד בימים האמורים .עוד
נמצא כי לא חתם על דוחות הנוכחות החודשיים והם לא אושרו בחתימת
47

חוזר .1/2011

במשך שנים חלק
מעובדי המועצות
המקומיות מג'דל
שמס ועין קיניא לא
דיווחו על נוכחותם
בעבודה כנדרש  -לא
החתימו כרטיס או
החתימו באופן ידני -
ושכרם שולם במלואו
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הממונה או המזכיר כנדרש .יוצא אפוא כי המהנדס השלים ידנית ובדיעבד את
הדיווחים על הימים והשעות שבהם נכח בעבודה ,והמועצה איפשרה לו זאת
ללא כל נימוק.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לראש מועצת מג'דל שמס ולמזכיר
המועצה על שבמשך שנים איפשרו למהנדס המועצה לא להחתים כרטיס
נוכחות ,בניגוד לדין .עוד מעיר משרד מבקר המדינה על כך כי למרות אי-
החתמת הכרטיס כנדרש ,וחרף ההתראות שקיבל המהנדס מהמועצה,
שולם לו שכר מלא .על מהנדס המועצה לקיים את הוראות הדין ,ובכלל
זאת למלא את שעות העבודה הנדרשות ממנו ולהחתים את שעון
הנוכחות ,ובמקביל על המועצה לוודא זאת ללא שיהוי נוסף.
גזבר המועצה :הגזבר נבחר לתפקידו ביוני ( 2007להלן  -הגזבר) ,ועבד ב75%-
משרה .נמצא כי לא הקפיד על החתמת כרטיס נוכחות ונהג להשלים את
הדיווחים באופן ידני או לא להשלימם כלל .הועלה כי בחודשים ספטמבר 2017
עד אוקטובר  , 2018גם אחרי השלמת הדיווח באופן ידני ,חסרו לגזבר שעות
להשלמת המכסה .בתיקו האישי לא נמצאו אישורים של המועצה הפוטרים אותו
מהחתמת כרטיס .בהיעדר החתמה ,לא ברור מתי הגזבר מגיע לעבודה ומתי
הוא מסיימה.
בתיקו האישי של הגז בר לא נמצא הסבר להחתמה הידנית .זאת ועוד ,הוא לא
מילא דוח חודשי על נסיעות בתפקיד בימים האמורים .הוא אף לא חתם על
דוחות הנוכחות החודשיים שלו ,והם ממילא לא אושרו בחתימת הממונה או
המזכיר כנדרש .יוצא אפוא כי הגזבר השלים ידנית רק בדיעבד את הדיווחים על
הימים והשעות שבהם נכח במועצה ,וגם זאת עשה באופן חלקי .המועצה
איפשרה לו זאת ללא שום הצדקה.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לראש המועצה המקומית מג'דל
שמס ולמזכיר המועצה על שאישרו את דוחות הנוכחות של הגזבר בהיעדר
מלוא הנתונים על נוכחותו במועצה .עוד מעיר משרד מבקר המדינה על
ששולם לגזבר שכרו המלא חרף החסר בשעות שבא לידי ביטוי בדוחות
הנוכחות שלו .משרד מבקר המדינה מעיר גם לגזבר על שמצופה היה
ממנו ,כשומר סף ,להקפיד ביתר שאת על קיום הוראות הדין כמפורט
לעיל.
נמצא כי הגזבר נהג לעבוד כשלושה ימים בשבוע ,לרבות ימי שישי .בתיקו
האישי לא נמצאו אישורים של המועצה או של משרד הפנים לעבודה בימי שישי
 -ימי המנוחה של כל העובדים ,שבהם המועצה סגורה לקבלת קהל.
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס על שאיפשרה
לגזבר לעבוד בימי שישי ,מועד שבו משרדיה סגורים ולא ניתן שירות
לאזרחים .עבודתו ביום זה פגעה בנגישותו למתן שירות ,הן לעובדי
המועצה ,הן לספקים והן לתושבים.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר ( 2019להלן  -תשובת הגזבר) מסר
הגזבר כי מכיוון שתפקידו נמנה עם תפקידי ההנהלה הדורשים אמון אישי ,לא
חלו עליו הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשכ"א ,1951-ולא ההסכמים
הקיבוציים ,לרבות חוקת העבודה ,והוא היה כפוף לראש המועצה בלבד ולא
היה חייב בהחתמת כרטיס נוכחות .עוד הוסיף כי עבד יותר שעות מהיקף
משרתו ,ועבודתו כללה ישיבות ובירורים מחוץ למועצה ,חלקם במשרדו הפרטי,
וכי בתקופה מסוימת אף עבד בימי שישי.
משרד מבקר המדינה מעיר לגזבר כי תשובתו אינה מקובלת מכול וכול
ו אינה מתיישבת עם הוראות חוזר הממונה על השכר במשרד האוצר מ-
 2004וחוזר מנכ"ל  ,3/2008המחייבים נוכחות במועצה ,ביצוע עבודתו
במועצה והחתמת כרטיס נוכחות ככלל העובדים .התנהלות זו גם מנוגדת
לכללי מינהל תקין.
מנהל מחלקה :אחד ממנהלי המחלקות במועצה ,שהחל את עבודתו בה ב-
 ,2011נהג לדווח נוכחות באופן ידני בלבד .בדצמבר  2014חתם על קבלת
מכתב התראה מהמועצה בנוגע לחובת החתמת כרטיס .נמצא כי בעקבות
הביקורת ,ביוני  2018החל המנהל להחתים כרטיס כנדרש.

המועצה המקומית עין קיניא
נמצא כי שני מנהלי מחלקות במועצה ,אשר החלו את עבודתם ב ,2008-אינם
מחתימים כרטיס נוכחות כלל .במועצה לא היו דיווחי נוכחות ידניים או רישום
אחר על עבודתם .בבדיקת תלושי השכר שלהם לשנים  2017ו 2018-נמצא כי
המועצה משלמת להם את שכרם במלואו.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצות המקומיות מג'דל שמס ועין
קיניא על כי במחדליהן איפשרו לחלק מעובדיהן לא להחתים כרטיס
נוכחות או להחתימו חלקית ,ולא להשלים את מכסת שעות העבודה
שלהם ,ואף לא ניכו משכרם .על המועצות לפקח כראוי על החתמת
כרטיס הנוכחות בידי עובדיהן .עליהן לאכוף על העובדים את קיום
הוראות הדין ,ולהשתמש לשם כך בכל האמצעים העומדים לרשותן,
לרבות נקיטת הליכים משמעתיים נגד העובדים שאינם מחתימים כרטיס
נוכחות ,וכן להפחית משכרם בגין שעות היעדרות מעבודה.
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על משרד הפנים לתת את דעתו על מחדליהן של המועצות בעניין זה,
בעיקר כשמדובר בדיווחי נוכחותם של בעלי תפקידים בכירים ,חלקם
שומרי סף ,האמורים לשמש דוגמה לכלל העובדים ולציבור הרחב .על
המשרד לפעול בהתאם לאחריותו ולסמכותו לתיקון הליקויים ולנקיטת
הליכים ככל שיידרש.
משרד הפנים ומועצת מג'דל שמס מסרו בתשובותיהם כי פעלו עם החשב
המלווה לחידוד נוהל החתמת כרטיסי הנוכחות לכל העובדים ,וכי כעת כל
העובדים מחתימים כרטיס והמשכורת משולמת בהתאם להחתמת כרטיס
בלבד .משרד הפנים הוסיף כי יעביר את ממצאי הבדיקה לטיפולו של הממונה
על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר.
המועצה המקומית עין קיניא מסרה בתשובתה כי ניתנה הוראה לשני העובדים
האמורים להחתים כרטיס נוכחות.

אישור עבודה פרטית
צו המועצות המקומיות אוסר על עובד מועצה קבוע במשרה מלאה לעבוד בכל
עבודה מחוץ לשירות המועצה .ראש המועצה רשאי להתיר עבודת חוץ כזו רק
באישור המועצה ורק אם מדובר בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס,
ובמקרים מי וחדים בהיתר מהמועצה גם על מנת לקבל פרס .המועצה רשאית
להתיר לעובד המועצה לעסוק בעבודת חוץ שיקבל עליה פרס אם הוא עומד
בתנאים הקבועים ,ובהם :עבודת החוץ היא לטובת הכלל ,היא אינה עשויה
לפגוע לרעה בתפקידי העובד במועצה ,אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם
מי שאינו ע ובד מועצה ואין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם,
תאגיד או מוסד שלהם מגע כספי ,מסחרי או ענייני עם המועצה .על העובד
להצהיר על הפרס שיקבל עבורה .הוראות דומות קובעת חוקת העבודה.
חוזר מנכ"ל משרד הפנים ( 1/2011להלן  -חוזר  )1/2011קובע כללים נוספים
לגבי עב ודה פרטית כעבודה נוספת ,עבור עובדים המועסקים ברשות המקומית
בחוזים אישיים .על עובדים כאלה ,המועסקים ברשות ביותר מ 75%-משרה,
נאסר לעבוד בעבודה פרטית נוספת ,למעט הרצאות בשכר .עובדים כאלה
המועסקים ברשות במשרה של עד ( 75%כולל) רשאים לעבוד בעבודה פרטית
נוספת בתנאי שימלאו את כל התנאים האלה :קבלת אישור היועץ המשפטי של
הרשות ולפיו אין ניגוד עניינים בין תפקיד העובד ברשות לבין עיסוקו הנוסף;
מספר שעות העבודה ברשות ובעבודה הפרטית לא יעלה על  60בשבוע,
והמשכורת הכוללת מהעבודות לא תעלה על  150%משכר העובד ,לו עבד
ברשות במשר ה מלאה; מילוי תצהיר העובד המפרט את מקום העבודה הנוסף,
את גובה השכר החודשי המרבי ואת הימים והשעות שבהם הוא מתכוון לעסוק
בעבודתו הנוספת .העובד גם מצהיר כי לא ייתן שירותים כלשהם לחברי מועצה,
עובדים או קרוביהם ,ולאנשים ועסקים המקיימים קשרים כלכליים כלשהם עם
הר שות .אם מדובר בעבודה פרטית שבה עבד בטרם התקבל לעבודה ברשות
המקומית ,על העובד לצרף לתצהירו תלושי משכורת ודוחות כספיים רלוונטיים.
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לאחר קבלת כל המסמכים האמורים ,על מליאת המועצה לאשר כי לא יהיו
בעבודה הנוספת משום ניגוד עניינים או פגיעה בעבודת העובד ברשות .לבסוף
יש לקבל אישור בכתב מאגף כוח אדם ושכר ברשויות המקומיות של משרד
הפנים.
בביקורת הועלה כי במועצות המקומיות מג'דל שמס ומסעדה חלק מבעלי
המשרות הסטטוטוריות המועסקים בחוזים אישיים עובדים בעבודה פרטית
נוספת ,והעסקתם הנוספת לא הוסדרה כדין .להלן פירוט:

המועצה המקומית מג'דל שמס
מהנדס המועצה
.1

על פי חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית) ,התשנ"ב,1991-
מהנדס המועצה הוא מתפקידי החובה הסטטוטוריים ברשות .ברשות
מקומית אשר אין בה ועדה מקומית לתכנון ולבניי ה , 48אחראי המהנדס
לבנייה הציבורית ולעבודות הציבוריות המבוצעות על ידי הרשות המקומית
או מטעמה .החוק קובע כי ברשות שמספר תושביה  10,000לפחות יועסק
המהנדס במשרה מלאה.
מהנדס מג'דל שמס נבחר לתפקידו ב 2003-ומועסק כאמור בחצי משרה.
במקביל לעבודתו במועצה הוא עוסק בשמאות מקרקעין ,לרבות מתן חוות
דעת שמאיות בהליכים משפטיי ם . 49במהלך עבודתו במועצה אף למד
משפטים ,וב 2011-החל את ההתמחות שלו .במהלך ההתמחות ובמשך
כארבעה חודשים ,מיוני עד אוקטובר  ,2012היה בחופשה מעבודתו
במועצה.
בתיקו האישי של מהנדס מג'דל שמס לא נמצאו תצהיר מטעמו על עבודתו
הנוספת כשמאי מקרקעין ופירוט שעות העבודה והשכר במועצה ובעבודה
הנוספת .ממילא לא נמצאו בתיקו האישי אישורי המועצה ,לרבות אישור
היועץ המשפטי בדבר היעדר ניגוד עניינים ואישור מליאת המועצה לעבודה
הנוספת .לא נמצא אישור משרד הפנים כנדרש.

48

בהתאם לסעיף  19לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה  ,1965-כאשר מדובר במרחב תכנון מקומי
שבתחומו יותר מרשות מקומית אחת ,יש ועדה מרחבית המשמשת ועדה מקומית לרשויות
שבמרחב.
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לדוגמה ת"א (עכו)  20036-02-13אלשעאר נ' רשות מקרקעי ישראל (ניתן ביום  ,)27.12.15בו
הוא ומהנדס המועצה המקומית מסעדה נתנו חוות דעת מקצועיות ,כל אחד בתחומו ,מטעם
התובעים שם; ת"א (חיפה)  17337-09-16ביבאר נ' המועצה המקומית יאנוח-ג'ת (החלטה
מיום  ,) 2.1.18שבה מונה המהנדס כמומחה מוסכם מטעם בית המשפט בתחום שמאות
המקרקעין; ת"א (עכו)  13465-06-09כרמי נ' מ.מ .ג'וליס (ניתן ביום  ,)24.1.13שעניינו תביעה
של המהנדס בטענה של אי-תשלום שכר טרחתו על ידי המועצה המקומית ג'וליס עבור חוות
דעת שמאיות שהכין לבקשתה .המהנדס נותן אף חוות דעת שמאיות לוועדות התכנון והבנייה,
לדוגמה בעניין היטל השבחה בגוש  18587חלק מחלקה  63בטמרה ,או בעניין היטל השבחה
בגוש  17143חלק מחלקה  ,3מגרש מס'  50/1/1בעספייא.

חלק מבעלי המשרות
הסטטוטוריות
המועסקים בחוזים
אישיים עובדים
בעבודה פרטית
נוספת ,ללא אישור
כדין :המהנדס והגזבר
הקודם במג'דל שמס
והמהנדס במסעדה

המועצות המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן | 297

משרד מבקר המדינה מעיר למהנדס המועצה המקומית מג'דל שמס
כי היה עליו לפעול על פי הוראות הדין בכל הקשור לעבודתו הפרטית
הנוספת .על המועצה היה לדרוש מהמהנדס תצהיר ונתונים נוספים
על העבודה הנוספת ולקבל את אישור היועץ המשפטי שלה בדבר
היעדר ניגוד עניינים .עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי על המועצה
ומשרד הפנים לפעול לאלתר להסדרת עבודתו הפרטית הנוספת של
המהנדס כנדרש.
משרד הפנים ומועצת מג'דל שמס מסרו בתשובותיהם כי יפעלו להסדרת
עבודתו הנוספת של המהנדס כדין .המהנדס מסר בתשובתו למשרד מבקר
המדינה ממרץ  2019כי ידווח למועצה על עבודתו הנוספת.
.2

כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) ,התשכ"ב-
 , 1962אוסרים על עיסוק בעבודה קבועה נוספת על ההתמחות במשפטים,
אלא בהיתר מאת לשכת עורכי הדין.
בביקורת הועלה כי לצורכי התמחות מהנדס המועצה במשפטים דאגה
המועצה להסדיר את עבודתו הנוספת ולהמציא ללשכת עורכי הדין את
האישורים הנדרשים מטעמה .בתיקו האישי של המהנדס נמצאו אישורים
שונים מסוף אוקטובר  ,2011המפרטים שעות עבודה והיקף עבודה שונים.
במכתב הנלווה לטופס אישור ההתמחות והעבודה הנוספת ,שנשלח במאי
 2012ללשכת עורכי הדין ,הדגיש מזכיר המועצה כי "העבודה הנוספת של
המהנדס איננה מכבידה ותפקיד המהנדס שהוא ממלא אינו נושא
באחריות מרובה " (ההדגשה במקור) .יצוין כי באותה עת היה מספר
תושבי מג'דל שמס  10,188איש ,50דבר המחייב העסקת המהנדס במשרה
מלאה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס ,למהנדס
ולמזכיר המועצה על שהמעיטו בחשיבות תפקיד מהנדס המועצה,
בהתחשב בכך שבאותה עת חצה מספר תושבי המועצה את רף ה-
 10,000איש ועל כן הם היו מחויבים ,על פי חוק ,לפעול דווקא
להגדלת היקף משרתו למשרה מלאה.
משרד הפנים מסר בתשובתו כי ינחה את הרשות לאייש את משרת
המהנדס בהיקף מלא .מהנדס מג'דל שמס מסר בתשובתו כי יפנה להנהלת
הרשות כדי להסדיר את משרתו בהתאם לחוק.

50

בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש אוקטובר .2011
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גזבר המועצה
גזבר הוא אחד התפקידים הסטטוטוריים ברשות המקומית ואחד התפקידים
המרכזיים בה .הגזבר אחראי לנ יהול ענייניה הכספיים ,ובהם הכנה של הצעת
התקציב ,ניהול מערכת החשבונות והכנת הדוחות הכספיים וכן שמירת מסגרת
התקציב וניהולו בהתאם למדיניות מועצת הרשות.
גזבר המועצה המקומית מג'דל שמס עבד בה מיוני  2007ב 50%-משרה,
ובנובמבר  2007הוגדל היקף משרתו ל .75%-לגזבר משרד רואי חשבון עצמאי,
ובכל השנים האמורות הוא ניהל אותו נוסף על עבודתו במועצה.
בתיקו האישי של הגזבר לא נמצא תצהיר שבו הוא מפרט על עבודתו הנוספת,
ולא מסמכים ונתונים רלוונטיים ,לרבות אישור היועץ המשפטי בדבר היעדר ניגוד
עניינים ואישור מליאת המועצה לעבודה הנוספת ,ולא אישור משרד הפנים
כנדרש .כאמור ,הגזבר לא הקפיד להחתים כרטיס נוכחות כנדרש ובחלק
מהימים אף לא השלים את מכסת שעות עבודתו במועצה ,וחלק מעבודתו אף
ביצע ממשרדו הפרטי (ראו לעיל בפרק "דיווח על נוכחות עובדים").
מועצת מג'דל שמס והגזבר מסרו בתשובותיהם כי הגזבר עבד במועצה במשרה
חלקית וכי הצהיר על עבודתו הנוספת עם קבלתו לעבודה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי בתיקו האישי של הגזבר לא נמצא תצהיר
וכי היה על המועצה ועל הגזבר לפעול על פי הוראות הדין בכל הקשור
לעבודתו הנוספת ,ולקבל את תצהיר הגזבר ,את המסמכים והנתונים
הרלוונטיים ואת אישור היועץ המשפטי של המועצה בדבר היעדר ניגוד
עניינים ,וכן את אישור מליאת המועצה ואישור משרד הפנים .עוד מעיר
משרד מבקר המדינה כי בהתעלמותם של המועצה והגזבר מהוראות הדין
התאפשרה פגיעה בתפקודו ,בתפקוד המועצה ובמתן שירותים לתושביה,
בשל עבודתו הנוספת.

המועצה המקומית מסעדה
מהנדס המועצה
מהנדס המועצה החל עבודתו בה ב 2004-והוא מועסק ב 50%-משרה (להלן -
מהנדס מסעדה) .נוסף על עבודתו במועצה ,הוא מחזיק משרד פרטי למתן
שירותים הנדסיים ושירותי מדידות .51בתיקו האישי של מהנדס מסעדה לא נמצא
51

לדוגמה ת"א (עכו)  20036-02-13אלשעאר נ' רשות מקרקעי ישראל (ניתן ביום ,)27.12.15
שבו הוא ומהנדס המועצה ה מקומית מג'דל שמס נתנו חוות דעת מקצועיות ,כל אחד בתחומו,
מטעם התובעים שם; תו"ב (ק"ש)  17288-12-08ועדה מקומית לתכנון מעלה חרמון נ' ספדי
(החלטה מיום  ,) 18.7.13שבה נתן חוות דעת מטעם נאשם אשר הורשע באי -קיום צו בית משפט
בנוגע לאי-קיום צו הריסה של מבנה שבנה; ת"א (מסעדה)  109/07יוסף נ' פרחאת (ניתן ביום
 ,)16.3.17שבו מונה כמודד מטעם בית המשפט; ת"א (צפת)  47739-12-16אבו סאלח נ' רבאח
(ניתן ביום .)23.3.17
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תצהיר המפרט על עבודתו הנוספת במתן שירותי מדידות ולא נתונים ודוחות
כספיים רלוונטיים .ממילא לא נמצאו בתיק אישורי המועצה ,לרבות אישור היועץ
המשפטי בדבר היעדר ניגוד עניינים ואישור מליאת המועצה לעבודה הנוספת,
ולא נמצא אישור משרד הפנים כנדרש.
משרד מבקר המדינה מעיר למהנדס המועצה המקומית מסעדה כי היה
עליו לפעול על פי הוראות הדין בכל הקשור לעבודתו הנוספת .על
המועצה היה לקבל את תצהיר המהנדס ונתונים נוספים על העבודה
הנוספת ,וכן את אישור היועץ המשפטי שלה בדבר היעדר ניגוד עניינים.
בתשובת מהנדס מועצת מסעדה למשרד מבקר המדינה ממרץ ( 2019להלן -
תשובת מהנדס מסעדה) ובתשובת מועצת מסעדה מסרו אלו כי יפעלו להסדרת
עבודתו הנוספת של המהנדס בהתאם לדין.
נמצא כי לפחות במקרה אחד היה בעבודתו הפרטית של מהנדס מסעדה כדי
להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים עם עבודתו במועצה .מדובר בהליך
פליל י 52שבמסגרתו הגישה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מעלה חרמון,
שמסעדה שייכת אליה ,כתב אישום כנגד תושב היישוב מסעדה בגין אי-קיום צו
בית משפט להריסת תוספת קומה לבניין חד-קומתי שבנה ללא היתר .הנאשם
הודה בביצוע העבירות והגיש בקשה להארכת מועד לביצוע צו ההריסה ,שאליה
צירף חוות דעת פרטית חתומה בידי מהנדס המועצה המקומית מסעדה ,ולפיה
קיום הצו הנוגע לקומה השנייה עלול לגרום להריסת הקומה הראשונה .מהנדס
מסעדה נתן אפוא חוות דעת פרטית במסגרת הליך פלילי המעמידה אותו במצב
של חשש לניגוד עניינים נוכח סמכויותיו כמהנדס המועצה לגבי מבנים מסוכנים
בתחומה .יתרה מכך ,מתן חוות דעת התומכת באי-מתן הדין על ביצוע עבירת
בנייה בתחום המועצה ובאי-קיום צו שיפוטי עלול להעביר מסר שגוי לתושבים
לגבי חובת הציות לחוק בכלל ובהקשר של בנייה בפרט ,דבר הנוגד את
הערכים שעל מהנדס המועצה כעובד הרשות לייצג ולקדם.
על המועצה לפעול להסדרת עבודתו הנוספת של המהנדס כנדרש,
לרבות הסדרת החשש לניגוד עניינים בין עבודתו הפרטית לבין עבודתו
במועצה.
בתשובתו ציין מהנדס מסעדה כי מסר את חוות הדעת לתושב בתום לב וללא
תמורה ,כדי ליישב את העבירה שביצע התושב לצורך קבלת היתר ועל מנת
למנוע הריסה שניתנת לפתרון על פי חוק התכנון והבנייה .עוד ציין כי הוא פועל
עם היועץ המשפטי של המועצה להסדרת החשש לניגוד העניינים.
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הטלת ארנונה כללית וגבייתה
רקע נורמטיבי
אחד המקורות העיקריים למימון התקציב לביצוע מטלותיה וסמכויותיה של
הרשות המקומית הוא הכנסות עצמיות .אלה מתקבלות בעיקר באמצעות מס
הארנונה שמטילה הרשות המקומית על המחזיקים בנכסים בתחומה ,לפי ייעוד
השימוש בהם ,שטחם ומיקומם.
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג-
( 1992להלן  -חוק ההסדרים) ,ותקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית
ברשויות המקומיות) ,התשס"ז( 2007-להלן  -תקנות ההסדרים) ,שהותקנו מכוחו,
קובעים כי בכל שנת כספים תטיל רשות מקומית ארנונה כללית על הנכסים
שבתחומה שאינם אדמת בניין , 53וזו תשולם בידי המחזיק בנכס .כן נקבע כי
הארנונה תוטל באמצעות צווי ארנונה שתעדכן מדי שנה מועצת הרשות
המקומית ,והרשות המקומית תעסוק בהפקת שומות הארנונה ובגבייתה.

חיוב נכסים בארנונה בניגוד לדין
תקנות ההסדרים קובעות את סוגי הנכסים שהרשות המקומית תטיל עליהם
ארנונה ,לרבות סוגי השימוש ,סיווגם וסכומים מזעריים וסכומים מרביים בשנת
כספים ,וכן כללים לעדכון תעריפי ארנונה מדי שנה.
ארבע המועצות המקומיות שנבדקו קבעו בצווי המיסים 54השנתיים שלהן ,שהוציאו
מכוח חוק ההסדרים ,תעריפי ארנונה למגורים ולמבנים המשמשים לעסקים לפי
סוגיהם וכן לסוגים שונים של קרקעות.
הבדיקה העלתה כי המועצות המקומיות מסעדה ,בוקעאתא ועין קיניא הטילו
ארנונה בניגוד להוראות תקנות ההסדרים :נכסים חויבו בניגוד לצווי המיסים של
המועצות ובתעריפים הנמוכים מהסכום המזערי שנקבע בתקנות ההסדרים.
המועצה המקומית מג'דל שמס לא חייבה שני בתי עסק בתחומה בארנונה.
להלן פירוט הממצאים:
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אדמת בניין כמשמעותה בסעיף  269לפקודת העיריות " -כל קרקע שבתחום העיריה שאינה לא
בנין ולא אדמה חקלאית ולא קרקע תפוסה".

54

צווי המיסים של המועצה מאושרים על ידי מליאת המועצה ,ובהם נקבעים סוגי הנכסים החייבים
בארנונה ,שטחם ותעריף לכל סוג נכס .הצווים מפורסמים לכלל התושבים בתחילת כל שנת
מס.

המועצות המקומיות
בוקעאתה ,מסעדה
ועין קיניא הטילו
ארנונה בניגוד לצווי
המיסים שלהן
ובתעריפים הנמוכים
מסכום המזערי
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חיוב עסקים
הבדיקה העלתה כי המועצות המקומיות בוקעאתה ומסעדה חייבו בשנים 2016
עד  2018כמה סוגי נכסים בתעריפים שאינם תואמים את אלה שנקבעו בתקנות
ההסדרים ,כלהלן:
.1

המועצה המקומית בוקעאתה חייבה בשנים  2016עד  2018שני אולמות
אירועים הפועלים בתחומה ששטחם הבנוי הכולל  1,090מ"ר (שטח האחד
 350מ"ר ושטח האחר  740מ"ר) 55בתעריף של כ 37-ש"ח עד  38ש"ח למ"ר
שקבעה בצווי המיסים שלה בשנים אלו .אולם בתקנות ההסדרים נקבעו
עבור סיווג משרדים ,שירותים ומסחר ,שבהגדרתם נכללים גם אולמות
אירועים ,תעריפים מזעריים של כ 66-ש"ח למ"ר עד כ 68-ש"ח למ"ר בשנים
 2016עד  .2018הפסד המועצה על כך בשנים אלה הסתכם בכ76,000-
ש"ח.

.2

הבדיקה העלתה כי ב 2018-חייבה המועצה המקומית מסעדה  13חנויות
מכולת בתחומה ששטחן הכולל  581מ"ר לפי תעריף מכולת שנקבע בצווי
המיסים שלה  47 -ש"ח למ"ר ,במקום לחייבן ב 68.5-ש"ח למ"ר  -התעריף
המזערי שנקבע בתקנות ההסדרים למרכולים וחנויות .הפסדי המועצה על
כך בשנה האמורה הסתכמו בכ 12,500-ש"ח.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה המועצה כי הטעות תוקנה בשנת
 2018וכי חייבה את חנויות המכולת בתעריף שנקבע לעסקים.

.3

המועצה המקומית מסעדה חייבה בשנים  2017ו 2018-את בית הקירור
הפועל בתחומה ואשר שטחו ,לפי נתוניה 5,137 ,מ"ר ,לפי תעריף מחסנים -
 13ש"ח למ"ר ,במקום  33ש"ח למ"ר ,התעריף שנקבע בצו המיסים שלה
לבתי קירור .הפסדיה על כך מסתכמים בשנים אלה בכ 200,000-ש"ח.
המועצה ציינה בתשובתה כי חייבה את בית העסק לפי צווי המיסים שלה
ולפי תוכנית מדידות ובהתאם לשימוש בפועל ,שהיה אחסון יבולי תפוחים
ודובדבנים של חקלאים.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מסעדה כי נוכח ההבחנה
בצו הארנונה שלה בין מחסן לבין בית קירור ,לא ניתן לסווג כמחסן ,נכס
המשמש לאחסון זמני של יבול בתנאי קירור  -שהיא מהותו של בית קירור.
יתרה מכך ,אם מדובר בעסק של מתן שירות אחסון עונתי בקירור ,הרי
שהאחסון הוא בגדר פעילות עסקית ויש לחייב את הנכס כנכס עסקי -
התעריפים לנכסים עסקיים ,לפי צו הארנונה של המועצה ,גבוהים אף
מהתעריף לבית קירור .משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית
מסעדה כי בסיווג בית הקירור כמחסן לצורכי ארנונה היא היטיבה עם
בעלי בית העסק שלא כדין.
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האולם ששטחו  350מ"ר החל לפעול בתחילת שנת .2018
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות בוקעאתה ומסעדה כי
עליהן לחייב את העסקים הפועלים בתחומן לפי הסיווג והתעריפים
שנקבעו בצווי המיסים שלהן ובתקנות ההסדרים ,כדי לשמור על השוויון
בין התושבים ,למנוע פגיעה באמון הציבור והפסד כספי לקופתן ,וכי
עליהן לפעול לגביית ההפרשים שנגבו בחסר.

חיוב אדמות בניין בארנונה בניגוד לדין
כאמור ,על פי חוק ההסדרים מועצה תטיל ארנונה כללית על הנכסים
שבתחומה שאינם אדמת בניין  .זו מוגדרת בפקודת העיריות ככל קרקע בתחום
העירייה שהיא לא בניין ,לא קרקע חקלאית ולא קרקע תפוסה.56
הבדיקה העלתה כי בניגוד לחוק ההסדרים חייבו המועצות המקומיות בוקעאתה,
מסעדה ועין קיניא בשנים  2016עד  2018בארנונה אדמת בניין ומגרשים
המיועדים לבנייה ,או שהבנייה בהם לא הסתיימה (להלן  -מגרשים) .המועצה
המקומית בוקעאתה חייבה את המגרשים ב 200-ש"ח לדונם ואדמות פלחה
(קרקעות שלא משתמשים בהן כלל) ב 10-ש"ח לדונם .המועצה המקומית
מסעדה חייבה בשנים אלה מגרשים בארנונה בסכומים של כ 295-ש"ח עד 311
ש"ח לדונם ,ואדמות בור (קרקעות שלא משתמשים בהן כלל) בכ 9-ש"ח למ"ר.
המועצה המקומית עין קיניא חייבה בשנים אלה אדמות בור בארנונה לפי תעריף
שנע בין  14.6ל 15.2-ש"ח לדונם.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות בוקעאתה ,מסעדה ועין
קיניא כי עליהן לחייב את הנכסים בתחומן בארנונה לפי הכללים שנקבעו
בחוק ההסדרים ובתקנות ההסדרים ,ולהימנע מחיוב נכסים שאינם חייבים
בתשלום ארנונה על פי דין .על המועצות להחזיר לתושבים את התשלומים
הבלתי חוקיים שגבו מהם.
המועצה המקומית מסעדה ציינה בתשובתה כי בשנת  2018ביטלה את הסיווג
של מגרש בנייה ואדמות בור לצורכי ארנונה ,ובעקבות זאת ביטלה את החיוב
בגין נכסים אלה.

אי-חיוב נכסים בארנונה
השוואה שעשה משרד מבקר המדינה בין חיובי ארנונה של  30עסקים הרשומים
במדור רישוי עסקים של המועצה המקומית מג'דל שמס ,לבין רישומי מחלקת
הגבייה של המועצה ,העלתה כי המועצה לא חייבה בתשלומי ארנונה שניים
מהם  -מכון כושר וחווה לגידול ואחזקה של בעלי חיים.
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סעיף  7לחוק ההסדרים החיל את ההגדרות הקבועות בסעיף  269לפקודת העיריות על המועצות
המקומיות.

המועצה המקומית
מג'דל שמס לא חייבה
בארנונה שני עסקים
שהיו רשומים במדור
רישוי עסקים שלה
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במדור רישוי עסקים לא היה מידע על שטחי העסקים האמורים ,ולכן לא ניתן
לאמוד את הפסדי המועצה בגין אי-חיובם בארנונה.
בתשובתו ציין גזבר המועצה כי מבדיקה שעשה עם מחלקת הגבייה עולה כי שני
הנכסים האמורים חויבו בארנונה.
בירור של משרד מבקר המדינה העלה כי רק בעקבות הביקורת ,החל בנובמבר
 , 2018חייבה המועצה את שני העסקים בארנונה עבור שנת  2018בסכום כולל
של כ 30,000-ש"ח.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס כי עליה לחייב
בארנונה כחוק את כל הנכסים ,לרבות העסקים ,הנמצאים בתחום
שיפוטה .על מחלקת רישוי העסקים במועצה למפות ולאתר את כל
העסקים שפועלים בתחום המועצה ולמסור את פרטיהם למחלקת
הגבייה ,לצורך חיובם בארנונה כנדרש.

מתן הנחות בארנונה בניגוד לחוק
בתקנות ההסדרים נקבע כי מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור שלא יעלה על
 2%למי שמשלם ארנונה בתחילת שנת כספים בתשלום אחד עד  15בפברואר
של אותה שנה .על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה),
התשנ"ג ,1993-מועצה רשאית לקבוע הנחה עד  2%מסכום הארנונה למשלמים
בהוראת קבע.
הבדיקה העלתה כי המועצה המקומית בוקעאתה נתנה הנחות בניגוד לתקנות
ולצווי המיסים של המועצה לשנים  2016ו .2017-המועצה קבעה הנחה בשיעור
של  5%למי שישלם את הארנונה השנתית בתשלום אחד במזומן או בכרטיס
אשראי עד סוף פברואר ,וכן למי שישלם בהוראת קבע מחשבון הבנק או
בצ'קים .בצו המיסים שלה ל 2018-קבעה הנחה של  5%למי שישלם את
הארנונה השנתית במזומן או בכרטיסי אשראי עד  30ביוני ,וכן למי שישלם
באמצעות הוראת קבע או צ'קים.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית בוקעאתה כי לא זו בלבד
שחרגה מסמכותה בחוק בהענקת הנחות אלה ,אלא שהדבר אף הסב לה
הפסד כספי.

המועצה המקומית
בוקעאתא נתנה הנחה
בשיעור  5%למי
ששילם מראש את
הארנונה השנתית שלו
בשנים 2018 - 2016
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ביצוע סקרי נכסים
סמכותן של מועצות מקומיות לבצע סקר נכסים לחיוב בארנונה מעוגנת בצו
המועצות המקומיות ,הקובע כי לעניין ארנונה רשאי מי שהסמיך ראש המועצה
להיכנס בכל עת סבירה לנכסים ולקיים בדיקות ומדידות .ביצוע סקר נכסים
בכל כמה שנים הוא אמצעי יעיל להשגת התאמה מלאה בין מספרם ושטחם
של הנכסים בתחום הרשות המקומית והשימוש בהם בפועל לבין רישומי מערך
הארנונה של הרשות ,כדי שהארנונה המוטלת תהיה מעודכנת ושוויונית.
משרד הפנים דורש מהרשויות המקומיות לבצע סקר כזה כתנאי לאישור תוכנית
הבראה (אם הסקר לא בוצע בארבע השנים שלפני הגשת תוכנית ההבראה
לאישורו) ,וכתנאי לקבלת החלק המותנה במענק האיזון (אם הסקר לא בוצע
בחמש השנים הקודמות לשנת הזכאות).
הבדיקה העלתה כי שתיים מהמועצות ,מג'דל שמס ועין קיניא ,ביצעו סקר
נכסים לעדכון שטחי הנכסים שבתחומן לצורך חיובם בארנונה .להלן ממצאי
הבדיקה הנוגעים לסקר שבשתי המועצות:

המועצה המקומית מג'דל שמס
אופן בחירת הזוכה במכרז סקר הנכסים
באוגוסט  2014פרסמה המועצה מכרז זוטא 57מס' ( 7/2014להלן  -המכרז) לביצוע
סקר נכסים למדידת כל השטחים הבנויים של מבני מגורים שבתחום שיפוטה,
לצורך עדכון שטחם לחיוב בארנונה .בתנאי המכרז נקבע כי הזוכה ינהל את
נתוני הסקר במערכת  G.I.S58לארנונה ולהנדסה (דהיינו תוצג שכבת כל המבנים
השייכים למשלם מסוים  -קומת עמודים ושטחה ,שכבת חניונים ושטחם ויתר
המבנים שבבעלותו ושטחם בציון גוש וחלקה) ,ויטמיע את הנתונים במערכת
הגבייה של המועצה .לפי החוזה שצורף למסמכי המכרז תקופת ביצוע העבודה
נקבעה לשלושה חודשים מיום מתן צו התחלת העבודה.
כתנאי להשתתפות במכרז דרשה המועצה מהמציעים שתהיה ברשותם מערכת
 G.I.Sלניהול נתוני הסקר ושיהיו בעלי ניסיון מצטבר מוכח של שלוש שנים
לפחות בניהול מערך עבודות הנדסיות משולב  .G.I.Sבמסגרת המכרז קבעה
המועצה תעריף של  1.1ש"ח למ"ר מדידה (כולל מע"ם) (להלן  -אומדן למ"ר),
והמציעים נדרשו לתת הנחה על מחיר זה .לפי אומדן שהכינה המועצה במסגרת
המכרז ,שטחם הכולל של מבני המגורים בתחומה היה כ 350,000-מ"ר.

57

על מכרז זוטא ראו הערת שוליים .15

58

 - Geographic Information Systemהמערכת מאפשרת לקבל מידע לגבי נושאים רבים ,כגון
גושים וחלקות ,מבנים וכתובות ,כבישים ,רחובות ,תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות בשלבי
אישור שונים וייעודי קרקע.
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במסמכי המכרז נקבע כי בבחירת הזוכה ,תהא המועצה רשאית להביא בחשבון
את כישוריו וניסיונו של המציע ,את טיב הכלים והתוכניות שישתמש בהם ואת
ניסיונו בהתחשב בחוות דעת או בפרטים שיתבררו על עבודתו ברשויות מקומיות.
למועצה הוגשו שש הצעות מחיר .ועדת המכרזים של המועצה ,בישיבתה בסוף
אוגוסט  ,2014בחרה במודד שהצעתו הייתה הזולה ביותר (להלן  -המודד),
ושנתן הנחה בשיעור של  31%ממחיר האומדן למ"ר ,דהיינו  0.76ש"ח למ"ר.
המודד הגיש מסמכים שלפיהם הוא מודד מוסמך ורשום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים בענף הנדסה גיאודטי ת 59וברשותו רישיון מודד מהמרכז למיפוי
ישראל במשרד הבינוי והשיכון.
בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות נקבע כי מסמכי מכרז שהוגשו שלא
בהתאם לתנאי המכרז פסולים.
מעיון בפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים עולה כי בדיוניה לבחירת הזוכה
התייחסה הוועדה רק לעניין המחיר .היא לא בדקה אם המסמכים שהגישו
המציעים תואמים לנדרש במכרז ולא הביאה בחשבון את כישוריהם וניסיונם
כלל.
הועלה כי ההצעה שהגיש המודד לא עמדה בתנאי המכרז .במועצה לא נמצאו
אסמכתאות לעבודה עם מערכת  G.I.Sולניסיון מצטבר מוכח של שלוש שנים
בסקר נכסים .גם בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019לא הציג
המודד מסמכים המעידים על ניסיונו בסקרי נכסים ברשויות מקומיות אחרות
והמלצות על עבודתו.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס כי בחירת
הזוכה בלא בדיקת עמידתו בתנאי הסף שקבעה ,לרבות המסמכים
שנדרשו במכרז ,ובלא שהובאו בחשבון כישוריו וניסיונו המקצועי נוגדת את
הדין ואת עקרון השוויון .על המועצה היה לפרסם מכרז חדש כנדרש
ולפעול בהתאם להוראות התוספת הרביעית.

הגדלת היקף סקר הנכסים
בספטמבר  ,2014כחודש לאחר החלטת ועדת המכרזים על בחירת המודד ,הוא
חתם על מסמך שבו התחייב לבצע סקר נכסים לכלל מבני המגורים והעסקים
בתחום המועצה וכן באזור התעשייה תמורת  625,000ש"ח כולל מע"ם (להלן -
מסמך ההתחייבות)  -סכום שחייב פרסום מכרז פומבי .יוצא אפוא כי בעוד
שהמכרז שפרסמה המועצה והחוזה הנלווה אליו התייחסו לביצוע סקר נכסים
בתחום המגורים בלבד ,בפועל המועצה הוסיפה לעבודת המודד את שטחי

59

מיפוי ומדידה הכוללים הכנת מפות טופוגרפיות לצרכים שונים.

המועצה המקומית
מג'דל שמס התקשרה
עם מודד לביצוע סקר
נכסים ,בלא שהצעתו
עמדה בתנאי המכרז
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המסחר והתעשייה שבתחומה ,שלא נכללו במכרז .במסמך ההתחייבות לא
צוינה כמות השטחים שעליה התבססה התמורה.][60
בתוספת הרביעית נקבע כי מועצה יכולה להגדיל את הוצאותיה על ידי הוספת
פריטים לחוזה הקיים בשיעור של עד  25%מכלל הוצאותיה על פי החוזה הקיים,
או עד  50%אם המועצה קבעה שקיום מכרז חדש לא יביא תועלת.
כאמור ,אומדן המועצה במכרז לגבי כלל שטחי המגורים היה כ 350,000-מ"ר,
והמחיר שהציע המודד היה  0.76ש"ח למ"ר  -דהיינו עלות עבודת המדידה
אמורה הייתה להסתכם בכ 266,000-ש"ח .בפועל הגדילה המועצה את היקף
החוזה בכ 135%-נוספים ,דבר אשר מחייב קיום מכרז פומבי.
לפי צו המועצות המקומיות ,כפי שהיה בתוקף במועדים הרלוונטיים ,61כל חוזה
או כתב התחייבות של המועצה לא יחייבו אותה בהיעדר חתימת ראש המועצה
והגזבר.
בית המשפט העליון עמד על כך שדרישות הצורה שהציב המחוקק נועדו
להבטיח שימוש זהיר ומבוקר בכספי ציבור ,ולכן יש חשיבות רבה בשמירה
עליהן .מכאן גם הקפדת בתי המשפט שלא לתת תוקף להתקשרות שאינה
עומדת בדרישות הללו ,קל וחומר אם לא נחתם חוזה בכתב.62
הבדיקה העלתה כי מסמך ההתחייבות לא נחתם על ידי המועצה  -ראש
המועצה והגזבר  -ולא הוטבעה עליו חותמת המועצה .יתר על כן ,המועצה אף
לא חתמה עם המודד על הסכם שיעגן את החובות והזכויות של הצדדים
כנדרש.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס כי הגדלת
היקף ההתקשרות בשיעור  135%בלא לפרסם מכרז חדש ,כדי לאפשר
למציעים אחרים להגיש הצעותיהם ,כמו גם ביצוע ההתקשרות שלא על
סמך הסכם חתום  -נוגדים את הוראות צו המועצות המקומיות.
הגזבר הקודם של המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי במסגרת
סקר הנכסים אשר הסתיים בדצמבר  2015נמדדו  1,117,269מ"ר.63
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גזבר המועצה הקודם ציין בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי התמורה בסכום של  625,000ש"ח
נקבעה על בסיס נתונים התחלתיים של  604,386מ"ר (לא כולל שטחי עסקים ,שהוערכו
בכ 200,000-מ"ר).

61

סעיף  193לצו ,אשר בוטל עם החלת סעיף  203לפקודת העיריות על מועצות מקומיות מכוח
סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות.

62

כך נקבע למשל בע"א  739/86שם-אור נ' עיריית קרית-גת ,פ"ד מד( ,)1990( 562 ,)2וברע"א
 5210/08רוזנבלום נ' המועצה המקומית חבל מודיעין (פורסם במאגר ממוחשב.)20.12.10 ,

63

המודד מסר בתשובתו כי נוסף על כ 600,000-מ"ר אשר נמדדו ונבדק מה השימוש בהם ,אם
בכלל ,שטחי המועצה כוללים נכסי עסקים ואזור תעשייה בהיקף כולל של כ 500,000-מ"ר.

המועצה המקומית
מג'דל שמס הגדילה
את היקף סקר
הנכסים ב,135%-
בלא שפרסמה מכרז
פומבי ואף לא חתמה
עם המודד על
ההסכם בכתב
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס כי לפי נתוני
מחלקת הגבייה השטח הכולל של נכסים לצורך חיוב בארנונה בתחילת
שנת  2017היה  414,000מ"ר (כולל מגורים ועסקים) .יוצא אפוא כי קיים
פער לא מוסבר בהיקף של כ 700,000-מ"ר בין סך השטחים שנמדדו לבין
סך השטחים המחויבים בארנונה.

היעדר פיקוח על עבודת המודד
בהצעת החוזה שצורפה למכרז צוין כי איש הקשר של המועצה בהתקשרות עם
המודד יהיה מהנדס המועצה ,או כל אדם אחר שהמועצה תבחר בו.
הועלה כי המועצה לא פיקחה על עבודת המודד כלל ולא בדקה באופן מדגמי
את נתוני המדידות מול תוכניות הבנייה שבמשרדיה ,כדי לעמוד בין היתר על
מהימנות הנתונים.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס כי היה עליה
למנות גורם שיפקח על עבודות המודד .זאת ועוד ,הטלת האחריות לטיפול
בהשגות על המודד מנוגדת להוראות הדין.


ממצאי הבדיקה מעלים ליקויים חמורים בהתנהלות המועצה המקומית
מג'דל שמס בכל הקשור לסקר הנכסים שביצעה  -לרבות הליך בחירת
המודד ,הגדלת היקף העבודות ביחס לאומדן שהוצג בתנאי המכרז ,ואי-
פיקוח על נתוני הסקר.
על המועצה לבחון את ההתקשרות על היבטיה השונים ואת מהימנות
נתוני סקר הנכסים ,ולהפיק לקחים מהתקשרות זו וליישם אותם לגבי יתר
התקשרויותיה עם קבלנים.
המועצה ציינה בתשובתה כי התקשרה ביולי  2018עם חברה למדידות והחלה
בעריכת סקר נכסים באזור התעשייה ,כחלק מהתהליך הכולל של עריכת סקר
נכסים.

המועצה המקומית עין קיניא
בעקבות מכרז שפרסמה המועצה היא חתמה באוקטובר  2014עם חברה (להלן
 החברה) על הסכם לביצוע סקר נכסים וביצוע מדידות לכלל הנכסיםשבתחומה (להלן  -ההסכם) .כמו כן החברה התחייבה לעדכן את תוצאות
הסקר בקובץ האב של המועצה ,ובמקרה של נכס חדש  -לבנות לו כרטיס אב.

המועצה המקומית
מג'דל שמס לא
פיקחה כלל על
עבודת המודד שביצע
את סקר הנכסים
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בהסכם צוינו תעריפי עמלות עבור פעולות שביצעה החברה .המועצה גם
הזמינה מהחברה מדידות של קרקע חקלאית .הסקר בוצע בשלבים לפי
התקציב שהעמידה המועצה למטרה זו והסתיים במרץ  .2017עלותו הכוללת
הסתכמה ב 229,000-ש"ח.
לפי נתוני המועצה ,השטח הבנוי שמדדה החברה לצורך חיוב בארנונה הסתכם
בכ 120,000-מ"ר . 64לעומת זאת ,במועד הביקורת השטח הבנוי שחויב בארנונה
לפי נתוני מחלקת הגבייה הסתכם בכ 71,000-מ"ר.
נמצא כי עד מועד סיום הביקורת המועצה לא יישמה את תוצאות הסקר,
שלפיהן התווספו כ 49,000-מ"ר שטח בנוי לחיוב בארנונה ,והיא מחייבת את
התושבים לפי נתוני המדידות הישנות שהיו ברשות מחלקת הגבייה.
התוספת לחיוב השנתי בארנונה בעקבות המדידות החדשות ועדכוני הנכסים
ושטחם מסתכמת ,לפי חישובי הביקורת ,בכ 1.68-מיליון ש"ח לשנה  -תוספת
שהייתה אמורה להגדיל את הכנסות המועצה בכמיליון ש"ח לשנה( 65לפי שיעור
הגבייה השוטף ב ,2016-שהיה  .)83%לפי סקר הנכסים הייתה עוד תוספת
לשטחים החקלאיים בסך  1,604דונם ,שתוספת החיוב בארנונה בגינם מגיעה
לכ 33,000-ש"ח בשנה (לפי תעריף  20.6ש"ח לדונם) .יוצא אפוא כי המועצה
הפסידה סכום המוערך בכ 2-מיליון ש"ח בשנים  2017ו ,2018-שבהן לא יישמה
את תוצאות סקר הנכסים.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה המקומית עין קיניא על אי-
יישום תוצאות סקר הנכסים מ ,2017-שהסב לה הפסדים כספיים של כ2-
מיליון ש"ח בשנים אלו.
על המועצה לפעול לאלתר ליישום תוצאות סקר הנכסים מ 2017-ולחייב
את הנכסים שבתחומה בהתאם ,כמתחייב על פי חוק ,כדי להגדיל את
הכנסותיה העצמיות ולשמור על עקרון השוויון.
המועצה מסרה בתשובתה כי בישיבתה בפברואר  2019החליטה ליישם את
תוצאות סקר הנכסים במהלך שנת  ,2019וכי הודיעה על כך לתושבים בהודעת
חיוב הארנונה.

64

החברה מדדה שטח בנוי בסך כ 157,000-מ"ר ,וממנו חויבו כ 120,000-מ"ר בארנונה .היא מדדה
גם קרקע חקלאית בסך כ 2,060-דונם.

65

לאחר ניכוי הנחות ופטורים בשיעור  ,25%ולפי שיעור גבייה שנתי של  83%לפי דוח כספי של
המועצה לשנת .2016

המועצה המקומית עין
קיניא ביצעה סקר
נכסים ושילמה
 229,000ש"ח לחברה
הזוכה .המועצה לא
יישמה את תוצאת
הסקר ,וכתוצאה מכך
הפסידה כ 2-מיליון
ש"ח
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התקשרות עם חברת הגבייה
המועצה המקומית מג'דל שמס
במרץ  2003פרסם משרד הפנים בחוזר מנכ"ל מס'  2/2003נוהל להעסקת
חברות גבייה( 66להלן  -נוהל הגבייה) ,שנועד להסדיר את האופן שבו הרשויות
המקומיות מעסיקות חברות גבייה לצורך ביצוע מטלות אלה ,כולן או מקצתן:
משלוח הודעות חיוב בגין ארנונה ,גבייה שוטפת וגבייה של חובות פיגורים בגין
ארנונה ומיסים עירוניים אחרים .בנוהל הגבייה צוינו הוראות המסדירות את
האופן שבו רשות צריכה להעסיק חברת גבייה ,אם היא בוחרת לעשות כן.
בעקבות מכרז שפרסמה המועצה היא חתמה בנובמבר  2013עם חברת גבייה
(להלן  -חברת הגבייה) על הסכם לביצוע פעולות אכיפה וגבייה נגד חייבים
בארנונה בגין חובות פיגורים ושוטפים ,וכן לקריאת מוני חשמל ,מנובמבר 2013
עד סוף דצמבר  , 2014עם אפשרות לחידוש כל שנה לשנה נוספת למשך חמש
שנים .המועצה חידשה את ההסכם מדי שנה ,כך שבמועד סיום הביקורת
ההתקשרות בינה ובין חברת הגבייה הייתה בתוקף .תשלומי המועצה לחברת
הגבייה הסתכמו בשנת  2016בכ 520,000-ש"ח וב 2017-בכ 487,000-ש"ח.
בדיקת ההתקשרות עם החברה העלתה את הממצאים המפורטים כלהלן:
מינוי עובדי חברת הגבייה :בנוהל הגבייה נקבע כי זהותם של עובדי חברת
הגבייה המספקים שירותים לרשות המקומית תאושר על ידי הרשות ,ונקבעו
תנאים להעסקת עובדים אלה :עובד החברה לא הורשע בעבירה פלילית שיש
עימה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה בעשר
השנים שקדמו למתן האישור; הרשות רשאית לדרוש מהמועמד תצהיר על
היעדר הרשעות וחקירות כאמור ,ועל כך שעיסוקיו האחרים או מקצועו אינם
עשויים ליצור ניגוד עניינים עם עבודתו בחברת הגבייה.
עוד נקבע בנוהל כי אישור להעסקת עובד חברת גבייה יינתן על ידי ועדה
שתמנה הרשות המקומית  -ועדה שתכלול את מנכ"ל הרשות או נציגו ,היועץ
המשפטי שלה או נציגו וגזברה או נציגו.
חברת הגבייה מעסיקה במועצה המקומית מג'דל שמס שני עובדים שמטפלים
בכל הנושאים הקשורים להטלת ארנונה ולגבייתה ,לרבות גביית חובות פיגורים.
הבדיקה העלתה כי המועצה לא מינתה ועדה כנדרש בנוהל הגבייה ,וממילא
עובדי החברה לא קיבלו את אישור הוועדה .כמו כן במועצה לא היה מידע על
עובדי החברה ,לרבות היעדר הרשעות קודמות בעבירות פליליות ,והיא אף לא
דרשה מהם מידע על היעדר הרשעות וחקירות כאמור ,ועל ניגוד עניינים.
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בבג"ץ  4113/13לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נ' שר הפנים (פורסם במאגר
ממוחשב  )26.3.18נקבע ,כי על משרד הפנים להסדיר בחקיקה תוך שנה את האצלת סמכותן
של רשויות מקומיות לחברות גבייה לפעול בתחומן.

המועצה המקומית
מג'דל שמס לא
ביצעה בקרה ופיקוח
על עבודת חברת
הגבייה שהעסיקה
ולא בדקה אם עובדיה
הורשעו בעבירות
פליליות
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס כי עליה למנות
ועדה ולפעול בהתאם לנוהל הגבייה לבדיקת כשירות עובדי חברת
הגבייה ,לרבות היעדר הרשעות פליליות שכן הם משמשים זרוע ארוכה
של המועצה.
פיקוח ובקרה על עבודת החברה :בנוהל הגבייה נקבעו כללים לפיקוח
ובקרה על עבודת חברות הגבייה :בין היתר נקבע כי הרשות המקומית תמנה
עובד שיהיה כפוף לגזבר הרשות ,והוא יהיה אחראי לקשר עם חברת הגבייה
ולפיקוח ובקרה עליה (להלן  -המפקח) .עליו לעשות בדיקות מדגמיות של תיקי
חייבים שהחברה ט יפלה בהם כדי לוודא שטופלו לפי הוראות הדין ,נוהל זה
והנחיות שנתנה הרשות .אחת לתקופה שתיקבע יגיש המפקח דין וחשבון לגזבר
הרשות על סיכום פעולות הפיקוח והבקרה שביצע ,לרבות פירוט חריגות
מההנחיות וחוות דעתו על מידת עמידתה של החברה בכללים .נקבע שאם מצא
המפקח שהחבר ה או מי מעובדיה חרגו מהוראות הדין ,הנוהל או ההנחיות ,ידווח
לגזבר; הגזבר והיועץ המשפטי של הרשות ימליצו בפני מנכ"ל הרשות או ראש
הרשות על הצעדים שיינקטו נגד חברת הגבייה ,לרבות הפסקת ההתקשרות
עימה.
הבדיקה העלתה כי המועצה לא מינתה אחד מעובדיה שיהיה כפוף לגזבר
ו שיהיה אחראי לקשר עם חברת הגבייה ולפיקוח ובקרה עליה .לכן המועצה לא
ביצעה בקרה ופיקוח על עבודת החברה כנדרש בנוהל.
על המועצה המקומית מג'דל שמס למנות עובד מטעמה שתפקידו לבצע
פיקוח ובקרה על עבודת חברת הגבייה ,כנדרש בנוהל הגבייה.


משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס ולגזברה כי
היה עליהם לפעול על פי הוראות נוהל הגבייה .בהיעדר הקפדה על קיום
הנוהל נמנעה מהמועצה האפשרות לפקח על עבודת עובדי חברת הגבייה
כנדרש ,ובכך נשמט מידיה כלי להערכת אפקטיביות עבודה זו.

השגות ועררים על חיוב בארנונה
בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו( 1976-להלן
 חוק הערר) ,נקבע כי מי שחויב בארנונה רשאי להשיג עליה לפני מנהלהארנונה ,שהוא עובד הרשות המקומית .חוק הערר מפרט את העילות להשגה,
שבדיקת ההשגה בגינן היא בסמכות מנהל הארנונה ,כלהלן :הנכס שבשלו
נדרש התשלום אינו נמצא באזור שנקבע בהודעת התשלום; בהודעת התשלום
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הייתה טעות בציון סוג הנכס ,שטחו או השימוש בו; מי שחויב בתשלום הארנונה
אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים  1ו 269-לפקודת העיריות (לפי סעיפים
אלו "מחזיק" מוגדר כאדם המחזיק למעשה בנכס כבעלים או כשוכר או בכל
אופן אחר ,למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון; וכן למעט דייר משנה).
בחוק הערר נקבע כי מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך  60יום מקבלת ההשגה.
אם לא ישיב בפרק הזמן האמור ,ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה,
אלא אם כן ועדת הערר האריכה תוך תקופה זו את מועד מתן התשובה ב30-
ימים נוספים מטעמים מיוחדים שיירשמו .עוד נקבע כי המועצה תמנה ועדת ערר
אחת או יותר בהרכב של שלושה חברים ואת היושב ראש שלהן ,וכי הרואה
עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו ,רשאי לערור עליה לפני ועדת
ערר.
להחלטות מנהל הארנונה היבטים כספיים ומשפטיים ,מאחר שהן הבסיס
לשינויים בחיובי ארנונה עקב שינויים בסיווג ,בשטח ,באזורי החיוב ובשם
המחזיק .להלן פירוט הממצאים על הטיפול בהשגות ברשויות המקומיות
שנבדקו:

המועצה המקומית מג'דל שמס
.1

בעקבות המדידות שעשתה המועצה ב 2014-באמצעות מודד ,בשנים 2015
עד  2016הגישו בעלי נכסים  1,326השגות על חיובים של נכסיהם בארנונה.
הבדיקה העלתה כי המועצה לא ערכה רישום מרוכז של ההשגות שהוגשו
לה ,לרבות מועד הגשתן ,סיבת ההשגה ומועד תשובת מנהל הארנונה.
בהיעדר רישום כאמור לא ניתן לקבל מידע על כלל ההשגות שהוגשו,
מועד י הגשתן ומועדי התשובות של מנהל הארנונה וזאת לצורכי בקרה
ופיקוח.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס כי עליה
לנהל רישום ממוחשב ועדכני של ההשגות שהוגשו לה ,כדי שתוכל
לעקוב אחריהן באופן סדור ולקבל מידע על ההשגות הפתוחות .מידע
זה דרוש גם לצורכי בקרה ופיקוח על הטיפול בהשגות.
המועצה הכינה טופס סטנדרטי להגשת השגות למנהל הארנונה ,ובו המשיג
רושם את שמו ,מספר תעודת הזהות שלו והנימוקים להשגה.
נמצא כי המועצה לא רשמה בטופס את מועד הגשת ההשגה ,אולם המודד
שטיפל בה רשם את מועד הבדיקה .בהיעדר תאריך ההגשה לא ניתן לדעת
אם ההשגה טופלה במסגרת התקופה שנקבעה בחוק הערר ,דהיינו תוך 60
יום מהגשתה.
עוד העלתה הבדיקה כי המועצה לא השיבה למשיגים בכתב אלא מסרה
תשובות בעל פה באמצעות עובדי מחלקת הגבייה ,המנוהלת כאמור על ידי
חברת גבייה חיצונית.

המועצה המקומית
מג'דל שמס מסרה
את הטיפול בהשגות
תושבים לידי מודד,
בלא שביצעה בקרה
עליו ובלי שגזבר
המועצה היה מעורב
בטיפול בהשגות
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.2

בהצעת החוזה במכרז שפרסמה המועצה לסקר נכסים נקבע כי הזוכה
מתחייב ,ללא תמורה ,להופיע במידת הצורך בכל הליך של השגה או
ערעור שינוהל נגד המועצה בעקבות ממצאי המדידה בשנה הראשונה
לאחר גמר הטמעת הסקר במערך הגבייה.
המועצה העבירה לטיפול המודד את ההשגות שהוגשו .נמצא כי גזבר
המועצה ,שמשמש מנהל הארנונה ,לא היה מעורב כלל בטיפול בהשגות,
בניגוד להוראות חוק הערר שלפיהן מנהל הארנונה הוא הגורם המוסמך
לכך .המודד בדק את טופסי ההשגה ורשם עליהם את תאריך הבדיקה ואת
החלטתו .כל טופס הועבר למחלקת הגבייה לביצוע החלטות המודד,
שכללו שינויים שמשמעותם הגדלה של חיובי הארנונה ,הקטנתם או
ביטולם ,ומחלקת הגבייה ביצעה את הוראותיו.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מג'דל שמס כי הוא
רואה בחומרה את הטלת האחריות לטיפול בהשגות על המודד,
באשר הסמכות בעניין נתונה על פי חוק למנהל הארנונה בלבד .כמו
כן היה על גזבר המועצה למנוע מהמודד להורות למחלקת הגבייה
לבצע שינויים בחיובי הארנונה ללא סמכות .זאת ועוד ,ההשגות טופלו
שלא בהתאם לחוק הערר ,ובהיעדר תשובות בכתב לא ניתן לדעת
אם טופלו במועד הקבוע בדין.

.3

מעיון במסמכי  100השגות שהמודד החליט בעניינן בשנת  2015עלו
הממצאים להלן:
לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג,1993-
רשאית המועצה לקבוע הנחה לבניין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופת
בעלותו של אדם ,וכל עוד לא שונתה הבעלות בו ,לתקופה מצטברת של
עד  36חודשים.
הבדיקה העלתה כי בהוראת המודד ,הקטינה מחלקת הגבייה את חיובי
הארנונה בגין נכס המוחזק על ידי חמישה אחים ,מהטעם שהנכס ריק
בחלקו ,וזאת אף שרשות מקומית רשאית לתת הנחה בגין נכס ריק רק לגבי
נכס ריק לגמרי שלא נעשה בו כל שימוש .בהתאם למדידה חויב תחילה
הנכס לפי שטח של  775מ"ר .בעקבות השגה שהוגשה על כך ,הורה
המודד לחייב את כל אחד מהאחים בגין שטח של  130מ"ר בלבד (סך
הכול  650מ"ר) בהתאם לשטח שהוא משתמש בו בפועל .בעקבות זאת
פחת סך השטח הכולל לחיוב בשנת  2018ב 125-מ"ר ונגרם הפסד כספי
לקופת המועצה בסך של כ 4,100-ש"ח.
המועצה ציינה בתשובתה כי העבירה את ביטול החיוב לבדיקה מחדש וכי
תפעל על פי תוצאותיה .גזבר המועצה ציין בתשובתו כי ככלל הוא דן
בהשגות ,אך אישר כי ההשגות שהוגשו על סקר הנכסים טופלו על ידי
המודד.
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מן האמור לעיל עולה כי המועצה איפשרה למודד ,שאינו הגורם
המוסמך על פי החוק ,להורות למחלקת הגבייה לבצע שינויים בחיובי
הארנונה בלא שביצעה בקרה ופיקוח על עבודתו.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את דרך טיפולה של המועצה
בהשגות ,בכך שנתנה לגורם חיצוני שלא הוסמך כדין לטפל בהן
ולהורות למחלקת הגבייה לבצע שינויים בחיובי הארנונה ללא בקרה
ופיקוח על פעולותיו מצד מנהל הארנונה .התנהלות המועצה בעניין
זה ,לא זו בלבד שאינה מתיישבת עם הוראות החוק ,אלא שהיא
מעבירה מסר שלילי על אכיפת שלטון החוק בידי רשות ציבורית .על
המועצה לבחון את החלטות המודד ,ובהתאם לממצאי הבחינה לחייב
את התושבים בארנונה.

המועצה המקומית עין קיניא
המועצה ניהלה רשימה מרוכזת שבה ציינה את שמות המשיגים על חיובי
הארנונה ,את תאריך הגשת ההשגה למועצה ואת תאריך מתן התשובה.
הבדיקה העלתה כי המועצה לא עמדה בזמנים הקבועים בחוק לגבי מתן מענה
להשגות המחזיקים בנכסים ,כמפורט להלן:
ב 2016-הוגשו למועצה  101השגות על גודל הנכסים ,על סיווגם ועל זהות
המחזיק .המועצה השיבה ל 41-מהמשיגים באיחור ,שנע בין חודשיים ל10-
חודשים; ב 2017-הוגשו למועצה  59השגות .היא השיבה ל 12-מהן באיחור ,שנע
בין  75יום ל 7-חודשים; ב 2018-הוגשו למועצה  62השגות .ל 5-מהן השיבה
באיחור ,שנע בין  75יום ל 110-יום.
עוד העלתה הבדיקה כי המועצה לא שלחה למשיגים תשובות בכתב והסתפקה
בתשובתו בעל פה של מנהל מחלקת הגבייה לפונים אליו.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית עין קיניא כי עליה לפעול
על פי חוק הערר ולהשיב בכתב להשגות בפרק הזמן שנקבע בחוק הערר.
איחור במענה משמעותו שההשגה התקבלה ,דבר שעלול לגרום למועצה
הפסדים כספיים.
בתשובתה ציינה המועצה כי תשפר את השירות ותפעל למתן מענה במועדים
הקבועים.

המועצות המקומיות
עין קיניא ובוקעאתה
השיבו למשיגים
באיחור רב מהמועד
שנקבע בתקנות
הערר .זמן התגובה
של המועצות היה בין
 75ל 300-יום
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המועצה המקומית בוקעאתה
נמצא כי המו עצה אינה מקפידה שהתושבים יגישו בכתב את השגותיהם .רוב
המשיגים מגישים אותן בעל פה לפקידה במחלקת הגבייה ,והיא מתעדת בכתב
את תמצית עיקרי ההשגה ומעבירה את הבקשות לטיפול מהנדס המועצה.
המועצה אינה רושמת את מועד קבלת ההשגה ,אלא מדפיסה בזמן קבלתה את
מצב החשבון של המשיג .היא אינה שולחת תשובות בכתב לכל המשיגים ,אלא
רק למי שבקשותיהם נדחות.
הבדיקה העלתה כי המועצה לא ערכה רישום מרוכז של ההשגות שהוגשו לה,
לרבות מועד ההגשה ,עילת ההשגה ומועד מתן התשובה ,ולכן לא ניתן לדעת
אם מנהל הארנונה השיב להשגות בפרק הזמן שנקבע בחוק הערר.
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי ב 2017-הוגשו למועצה  58השגות.
בדיקת  24מההשגות העלתה כי המועצה טיפלה ב 17-מהן באיחור 13 :מהן
טופלו כעבור  8עד  10חודשים ,השגה אחת טופלה כעבור  7חודשים ו 3-אחרות
 כעבור  3עד  4חודשים.משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית בוקעאתה כי עליה להקפיד
שהתושבים יגישו בקשות להשגה בכתב ,לרשום על כל בקשה את תאריך
הגשתה ,לטפל בה בפרק הזמן שנקבע בחוק ולהשיב לכל המשיגים
בכתב .התמשכות הטיפול בהשגות לפרקי זמן ארוכים ,כפי שהובא לעיל,
משמעותה קבלת ההשגות ועלולה להסב הפסדים כספיים לקופתה.

גבייה ופיגורים
גביית חובות מארנונה
הבדיקה העלתה כי שיעורי הגבייה במועצות המקומיות שנבדקו מכלל הסכומים
שעמדו לגבייה היו נמוכים ,ולכן יתרות הפיגורים שצברו החייבים גדלו באופן
משמעותי .המועצות לא נקטו את כל הצעדים העומדים לרשותן לגביית החובות.
בטבלה שלהלן מובאים נתונים על שיעורי הגבייה מהחיוב השוטף ומהסכומים
שעמדו לגבייה ויתרות הפיגורים בארבע המועצות בשנים :2017 - 2016
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לוח  :1שיעורי הגבייה מהחיוב השוטף ומכלל הסכומים שעמדו לגבייה
שיעור הגבייה
שיעור הגבייה

המועצה
המקומית

מכלל

יתרת פיגורים

מהחיוב

בסוף השנה

השוטף

גבייה בפועל

שעמדו לגבייה

הסכומים

(במיליונים)

(באחוזים)

(במיליונים)

(באחוזים)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

שמס

66

67.3

67

78

7.6

9.5

10.5

12.5

עין קיניא

3.4

3.6

83

78

1.65

1.67

33

32

מסעדה

6.8

4.6

77

89

2.6

3.2

28

41

בוקעאתה

11.7

12

82

84

3.8

3.9

24.5

24.3

מג'דל

התפלגות יתרות החוב
מניתוח נתונים שהתקבלו לגבי החובות לסוף שנת  2017עולה כי בשלוש
המועצות המקומיות תושבים רבים צברו סכומים ניכרים .במועצה המקומית
מג'דל שמס צברו  215חייבים חובות בסך כ 47.2-מיליון ש"ח  -כ 70%-מכלל
החוב .במועצה המקומית עין קיניא  94חייבים צברו חובות בסך כ 3.5-מיליון
ש"ח  97% -מכלל החוב ,ובמועצה המקומית מסעדה  183חייבים צברו חובות
בסך כ 4.3-מיליון ש"ח  -כ 93%-מכלל החובות .להלן תרשים התפלגות החובות
שמעל  30,000ש"ח ומספר החייבים במועצות עין קיניא ומסעדה; במג'דל שמס
הובאו חובות מעל  100,000ש"ח:

במועצות שנבדקו
שיעורי הגבייה מכלל
הסכומים שעמדו
לגבייה בניכוי הנחות
ופטורים בשנים 2016
ו 2017-היו נמוכים
מאוד .יתרות הפיגורים
שצברו החייבים גדלו
באופן משמעותי
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תרשים  :1התפלגות מספר החייבים לפי סכום חוב הארנונה במועצות
המקומיות מג'דל שמס ,עין קיניא ומסעדה ,סוף ( 2017החוב באלפי
ש"ח)

מקור :הנתונים נלקחו מספרי הרשויות המקומיות הנ"ל

הנתונים מצביעים על כך שהמועצות המקומיות לא מילאו את חובתן ולא
גבו במשך שנים תשלומי ארנונה מהחייבים בתחומן ,ולכן נצברו חובות
בסכומים גדולים .מחדליהן בעניין זה גרמו לפגיעה משמעותית באיתנות
הפיננסית שלהן וברמת השירותים לתושביהן ,ועלולים לפגוע בעקרון
השוויון  -רק חלק מהתושבים נושאים בנטל ,ובכך נפגע אמון הציבור בהן.
על המועצות לפעול לאלתר ולנקוט אמצעי אכיפה כנגד החייבים ככל
שנדרש ,בהתאם לנסיבות העניין ,כדי לגבות את הסכומים שמגיעים להן
בדין.

פעולות אכיפה לגביית ארנונה על ידי
המועצות המקומיות
גביית חובות על ידי רשות מקומית הוסדרה בחוק בשני סוגי הליכים :הליכי
גבייה משפטיים (הגשת תביעות משפטיות) בהתאם לפקודת העיריות ,67והליכי
גבייה מינהליים בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) .בהליכי גבייה מינהליים
רשאית רשות מקומית שלא לפנות לבית משפט ,ולנקוט פעולות נגד החייב לפי
67

סעיף  19לפקודת המועצות המקומיות מקנה למועצה מקומית אותן סמכויות של העירייה לעניין
גביית ארנונה כללית.
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התנאים שמופיעים בפקודת המיסים ,לרבות עיקול חשבון הבנק שלו ,עיקול צד
ג' (מקום עבודה של החייב או גופים שחייבים לו כסף) ועיקול מיטלטלין של
החייב (רכב ,קרקעות ונכסים נוספים) לצורך תפיסתם ומכירתם.
הועלה כי המועצות המקומיות שנבדקו לא מיצו את הליכי האכיפה שהחלו
בהם ,לרבות ביצוע עיקולים כנגד החייבים במטרה לגבות את החובות ולהגדיל
את הכנסותיהן העצמיות .להלן פירוט ממצאי הבדיקה:

המועצה המקומית מג'דל שמס
הבדיקה העלתה כי חברת הגבייה אומנם מבצעת עיקולים רבים בחשבונות
הבנק של החייבים ,אולם למרות פעולות שנקטה שיעורי הגבייה עדיין היו
נמוכים .בשנת  2016הטילה כ 15,100-צווי עיקול ובשנת  2017כ 8,300-צווי
עיקול .במועצה נפתחו  262תיקי הוצאה לפועל החל בשנת  .2009נמצא כי חרף
הוצאת צווי העיקול ופתיחת תיקי ההוצאה לפועל ,המועצה אינה ממצה את
הליכי האכיפה האמורים ,לרבות עיקולי מטלטלין של התושבים ,במטרה לגבות
את החובות ולהגדיל את הכנסותיה העצמיות.
הגזבר של המועצה ציין בתשובתו כי המועצה העבירה תיקים לטיפול עורך דין
חיצוני ,וחל קם נמצאים בהוצאה לפועל .עוד ציין כי חלק מהחובות שייכים
לנפטרים וספק אם המועצה יכולה לאכוף את סמכויותיה נגד היורשים ,וכי חלק
מהחייבים המציאו למועצה צווי כינוס נכסים ופשיטות רגל.

המועצה המקומית עין קיניא
ב 2016-הטילה המועצה עיקולים על חשבונות הבנק של  38חייבים ,אולם חרף
הסכמת הבנקים לבצע עיקול על חשבונות של  14חייבים בסכום כולל של כ-
 1.14מיליון ש"ח ,המועצה לא חתמה על צווי מימוש ,ולכן העיקולים לא מומשו.
באוקטובר  2017הכינה המועצה צווים לעיקול חשבונות של  29חייבים 27 ,מהם
חייבים שגם בשנים הקודמות פעלה לעיקול חשבונותיהם ,אולם היא לא
העבירה את הצווים לבנקים לביצוע .ב ,2018-במועד סיום הביקורת ,לא נקטה
המועצה צעדים נגד חייבים.
המועצה ציינה בתשובתה כי פנתה למשרד הפנים לאשר את מינוי גזברית
המועצה לממונה על הגבייה .עוד ציינה המועצה כי לאחרונה מינה לה משרד
הפנים חשב מלווה.

המועצה המקומית בוקעאתה
הועלה כי בשנים האחרונות לא נקטה המועצה צעדים כלשהם נגד החייבים
שלא הסדירו את חובותיהם למעט עיקול חשבונות הבנק של עשרה מעובדיה.

המועצות שנבדקו לא
מיצו את הליכי
האכיפה שעמדו
לרשותן לגביית
החובות ולהגדלת
הכנסותיהן העצמיות
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המועצה המקומית מסעדה
המועצה חתמה עם עורך דין על שני הסכמים לטיפול בגביית חובות ארנונה
מאפריל  2014עד מרץ  . 2018עורך הדין התחייב לספק שירותי אכיפה ,לרבות
נקיטת הליכי הוצאה לפועל ,הגשת בקשות להוצאה לפועל ,ביצוע פעולות
גבייה והסדרי תשלומים עם חייבים.
הבדיקה העלתה כי המועצה לא ניהלה מעקב על עבודת עורך הדין כדי לברר
את אפקטיביות הפעולות שביצע .המועצה לא דרשה מעורך הדין להגיש לה
פירוט על פעולות האכיפה שביצע ,כגון מספרי תיקים ושמות חייבים שפתח
נגדם תיקים בהוצאה לפועל ,חייבים שביצע עיקול על חשבונות הבנק שלהם,
עיקולי צד ג' וסכומים שהמועצה גבתה בעקבות פעולות האכיפה שנקט.
המועצה ציינה בתשובתה כי נקטה הליכי גבייה נוספים על פעולות האכיפה
שביצע עורך הדין ,ואלה גרמו להעלאת שיעורי הגבייה .היא הוסיפה כי עם זאת
היא בודקת את החלופות השונות שעליה לנקוט ו"אינה מקלה ראש" בצורך
בהגברת האכיפה ובכוונתה לפעול ביתר שאת בעניין זה.
עורך הדין מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי עם תחילת התקשרותו עם
המועצה בשנת  2014היו שיעורי הגבייה כ ,28%-ובעקבות פעולות האכיפה
שנקט ,שכללו הוצאת מכתבי התראה לחייבים ,פתיחה בהליכי הוצאה לפועל
ועיקולים כנגד חייבים ,עלו שיעורי הגבייה מדי שנה עד כ 90%-בשנת  .2017הוא
הוסיף כי סייע למועצה במחיקת חובות ישנים ובמתן הנחות לזכאים ,וכי תיקי
ההוצאה לפועל שטיפל בהם נמצאים במועצה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות כי עליהן לנקוט את כל
הצעדים החוקיים העומדים לרשותן ,ככל שנדרש בהתאם לנסיבות העניין,
לשם הגדלת שיעורי הגבייה וגביית כל החובות מהחייבים ,לרבות ביצוע
ע יקולים כנגדם .כמו כן על המועצות לפעול ביתר שאת להגדלת שיעור
הגבייה מיתרות הפיגורים .גביית חובות היא אחד מתפקידיה של המועצה
ועליה לפעול ליישומו ,כדי לשמור על השוויון בין תושיבה ולהגביר את
אמון הציבור בה ובנבחריה.
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סיכום
ממצאי הביקורת מצביעים על תמונת מצב עגומה ועל כשלים רבים
וליקויים חמורים ומהותיים במועצות המקומיות מג'דל שמס ,בוקעאתה,
מסעדה ועין קיניא בנושאי ניהול כוח האדם והטלת ארנונה כללית
וגבייתה .התנהלותן היא בבחינת איש הישר בעיניו יעשה.
המועצות המקומיות לא בחנו את המבנה הארגוני שלהן ואת מידת
התאמתו לצורכיהן ,וחלקן אף לא בחנו את המלצות חברת הייעוץ הארגוני
ששכרו ולא פעלו ליישמן .משרות אוישו בהליכים בלתי תקינים -
באמצעות ממלאי מקום לתקופות ממושכות ,ללא מכרז ותוך העסקת
מקורבים בתפקידים בכירים וללא קביעת הסדרים למניעת ניגודי עניינים.
הועלו ליקויים בניהול התיקים האישיים של העובדים ובבקרה על נוכחות
עובדים ,חלקם בכירים ,והועלה שבכירים עסקו בעבודה פרטית נוספת
שלא כדין.
הועלו ליקויים בתפקוד ארבע המועצות המקומיות בנושא ארנונה וגבייתה -
בין היתר בסיווג הנכסים ,בחיובם בתעריפים נמוכים מהנדרש ,בהיקף
גבייה נמוך ,באופן העבודה עם חברת גבייה ובהתנהלות סביב סקרי
נכסים.
שיעורי הגבייה הנמוכים של הארנונה מלמדים כי המועצות לא מילאו את
חובתן על פי הדין ומצביעים על אוזלת ידן בנקיטת מלוא האמצעים
העומדים לרשותן נגד החייבים ,והתוצאה היא פגיעה בסמכותן וכרסום
בכוח ההרתעה שלהן כלפי החייבים וכלפי כלל התושבים והפסד כספי
ניכר.
על ארבע המועצות המקומיות שנבדקו ,לרבות העומדים בראשן ושומרי
הסף שלהן  -המנכ"ל או המזכיר ,הגזבר ,היועץ המשפטי והמבקר -
המשמשים נאמני ציבור ,לפעול בהתאם לאחריותם ולסמכותם לתיקון
הליקויים שהועלו בדוח זה ,להפיק את הלקחים הנדרשים כדי שלא יישנו.
על משרד הפנים לבחון את הממצאים החמורים שעלו בדוח זה ולשקול
הפעלת כל האמצעים העומדים לרשותו לתיקון הכשלים בתפקוד
המועצות ,לרבות חיוב אישי כנגד האחראים ,כדי להבטיח את קיום החוק
ולהגביר את הפיקוח והבקרה באמצעות המחוז.

אספקת חשמל במועצות המקומיות הדרוזיות
ברמת הגולן

אספקת חשמל במועצות המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן | 323

תקציר
רקע כללי
בחודשים ינואר ואוגוסט  1975הוציא מפקד כוחות צה"ל באזור רמת הגולן צו
בדבר כינון מועצות מקומיות בחמישה יישובים :מג'דל שמס ,בוקעאתה,
מסעדה ,עין קיניא ור'ג'ר .1בדצמבר  1981חוקקה הכנסת את חוק רמת הגולן,
התשמ"ב ,1981-שבו נקבע כי המשפט ,השיפוט והמינהל של המדינה יחולו
בשטח רמת הגולן .כעבור שבועיים פרסם שר הפנים חמישה צווים ,אשר
לפיהם כוננו בחמשת היישובים האמורים מועצות מקומיות על פי צו המועצות
המקומיות (ב) ,התשי"ג .21953-תושבי ארבעת היישובים נמנים עם בני העדה
הדרוזית ואילו תושבי הכפר ר'ג'ר הם בני העדה העלווית.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוכלוסייתן של ארבע המועצות
המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן הייתה בסוף שנת  23,007 - 2017נפש ,לפי
החלוקה הזו :מג'דל שמס  10,930נפש; בוקעאתה  6,452נפש; מסעדה 3,592
נפש; ועין קיניא  2,033נפש .לפי הדירוג החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה , 3המועצה המקומית מג'דל שמס מדורגת באשכול  ,3ושלוש
המועצות המקומיות האחרות מדורגות באשכול  .2גודל שטח השיפוט של
המועצות הוא :בוקעאתה  19,500דונם; מג'דל שמס  15,785דונם; מסעדה
 12,300דונם; ועין קיניא  5,650דונם .תושבי יישובים אלה נמנים עם בני העדה
הדרוזית.
במועד הביקורת כיהנו בארבע המועצות ראשי מועצות שמינה שר הפנים
בינואר  : 2018במג'דל שמס מר שי וינר; בעין קיניא מר דני רוטשטיין;
במסעדה מר יוסי ברון ובבוקעאתה מר יהודה כהן .כהונתם של ראשי
המועצות הממונים הוגבלה עד אוקטובר  ,2018מועד קיום הבחירות לרשויות
המקומיות.
בעקבות הבחירות האחרונות שנערכו באוקטובר  ,2018בכלל הרשויות
המקומיות בארץ ,נבחרו בשלוש מהן ראשי מועצות כלהלן :במועצה המקומית
מג'דל שמס מר דולן אבו סאלח  ,בעין קיניא מר ואיל מוגרבי ובבוקעאתה

1

בעקבות הנסיגה מלבנון בשנת  , 2000נעשו תיקוני גבול ("הקו הכחול") ,הגבול חוצה את הכפר
ותחום המועצה המקומית ע'ג'ר הוכרז כשטח צבאי סגור .התנהלות של המועצה המקומית ר'ג'ר
לא נבדקה במסגרת דוח זה.

2

הצו בוטל ביום  , 12.12.16ובאותה עת שונה שמו של צו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א 1950-
כך שנמחק ממנו הסימון "(א)" ועוגנה בו ,בין היתר ,ההכרזה על המועצות המקומיות הדרוזיות
ברמת הגולן .ראו צו המועצות המקומיות (א) (תיקון) ,התשע"ז  2016-וצו המועצות המקומיות (ב)
(ביטול) ,התשע"ז ,2016-ק"ת התשע"ז מס'  7740עמ' .)12.12.16( 295 ,254

3

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את היישובים לעשרה אשכולות לפי רמתם החברתית-
כלכלית .היישובים ברמה הגבוהה ביותר מדורגים באשכול העשירי ,והיישובים ברמה הנמוכה
ביותר מדורגים באשכול הראשון.
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מונה מר עבאס אבו עואד ללא בחירות מאחר שהיה מועמד יחיד .במסעדה
כל הסיעות שהגישו את מועמדותן חזרו בהן יומיים לפני יום הבחירות ,ולא
התקיימו בה בחירות כלל ,ובינואר  2019מונה מר אליהו זיגדון על ידי שר
הפנים לכהן כראש המועצה .בבחירות למועצות אלו השתתפו רק כ3%-
מבעלי זכות הבחירה.

פעולות הביקורת
בחודשים אפריל-אוקטובר  2018בדק משרד מבקר המדינה את פעילותן של
ארבע המועצות המקומיות מג'דל שמס ,בוקעאתה ,מסעדה ועין קיניא (להלן
 ארבע המועצות או המועצות המקומיות) בין השנים  2018-2016בנושא משקהחשמל שבתחומן .בדיקות השלמה נערכו במשרד הפנים ,בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון (להלן  -הוועדה המקומית או הוועדה) ,ברשות
לשירותים ציבוריים  -חשמל (להלן  -רשות החשמל) ובחברת החשמל
לישראל בע"מ (להלן  -חברת החשמל).

הליקויים העיקריים
אספקת החשמל במועצות המקומיות
הניסיונות להסדרת משק החשמל במועצות המקומיות :החל ב1978-
מספקת חברת החשמל למועצות המקומיות חשמל .האספקה ,החלוקה
והתחזוקה של החשמל לתושבים בתוך הכפרים מבוצעות על ידי המועצות
המקומיות.4
המועצות המקומיות אינן מסוגלות ואינן ערוכות לנהל את משק החשמל
ביעילות ומתוך אבטחת קיום אמצעי בטיחות ברמה נאותה .במשך שנים,
משרד הפנים ומשרד האנרגיה  -ובהמשך רשות החשמל שהוקמה מכוח חוק
משק החשמל התשנ"ו - 1996-לא הצליחו למצוא פתרון לבעיית משק החשמל
במועצות המקומיות .מצב רשת החשמל במועצות המקומיות עלולה להחמיר
נוכח התרחבות היישובים ,ולגרום סכנה בטיחותית לציבור.
בעקבות עתירה 5שהוגשה 6קבעה רשות החשמל בשנת " 2009מתווה להסדרת
פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים" .מטרת המתווה הייתה

4

בטרם תפיסת השליטה באזור רמת הגולן על ידי כוחות צה"ל בשנת  1967סופק החשמל
בארבעת היישובים באמצעות גנרטורים מרכזיים שהקימה סוריה.

5

בשנת  2005הגיש תושב המועצה המקומית מג'דל שמס עתירה לבג"ץ נגד רמת שירות אספקת
החשמל במועצות ברמת הגולן.

6

בג"ץ  9204/05קדמאני נגד חברת החשמל בע"מ ואח' (פורסם במאגר ממוחשב.)18.4.10 ,
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"לקבוע מתו וה והסדר תעריפי להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל
היסטוריים" .המתווה קובע תהליך לאסדרת פעילות המועצות המקומיות ,אשר
בסופו ,כעבור כשנתיים ,יוקמו במועצות המקומיות ישויות משפטיות נפרדות או
תאגיד אזורי לארבע המועצות לצורך חלוקה ואספקה של חשמל בשטחן.
אף שחלפו מעל שני עשורים מאז חקיקתו של חוק משק החשמל ,התשנ"ו-
 1996וכעשור מיום קביעת המתווה להסדרת הנושא ,המועצות המקומיות
עדיין מספקות חשמל לתושביהן ללא רישיון כדין ,ולא הוקם תאגיד חשמל
אזורי .יצוין כי המועצה המקומית מג'דל שמס קיבלה בדצמבר  2017אישור
מרשות החשמל להצטרף למתווה ,ועל כן ,על פי המתווה ,רואים בה בעלת
רישיון זמני לחלוקת חשמל .אך הצטרפותה נשארה על הנייר בלבד מפני
שמשרד הפנים לא אישר למועצה להקים תאגיד מקומי.

מגעים עם חברת החשמל להעברת משק החשמל
לאחריותה
במהלך השנים  2016-2012נערכו דיונים בין חברת חשמל למועצות המקומיות
להעברת רשת החשמל לאחריות חברת החשמל .הדיונים לא הבשילו לכדי
ניהול הסכם בין הצדדים .היו חילוקי דעות בשלושה נושאים עיקריים :תכנון,
טופס  4ועלות רשת החשמל.
הוועדה המקומית מעלה חרמון התנתה חיבור כל מבנה בהמצאת היתר בנייה
וטופס  4כדין .נוכח העובדה שהמקרקעין במועצות המקומיות אינם מוסדרים,
ורוב הבתים בתחום הוועדה מחוברים לחשמל ללא טופס  4עמדת הוועדה
אינה מקדמת את הסדרת הנושא.
חברת החשמל טענה כי העברת רשת החשמל לאחריותה כרוכה בעלויות
כבדות .המועצה המקומית מג'דל שמס הבהירה כי כל עוד קיימת מחלוקת
כספית היא לא תסכים להעברת הרשת ללא קבלת תמורה.

עמדת משרד הפנים בדבר הסדרת משק החשמל
במועצות המקומיות
במרץ  2018קבע משרד הפנים בנוגע למשק החשמל במועצות המקומיות כי
אין מקום לאשר הקמת תאגיד חשמל אזורי ,כיוון שמדובר ברשויות קטנות
בגודלן ובמספר תושביהן ,הממוקמות בפריפריה ונמצאות ברמה חברתית-
כלכלית נמוכה .עמדתו זו של משרד הפנים מנוגדת להסכמתו בעניין הקמת
התאגיד במסגרת המתווה שגובש על ידי רשות החשמל בשיתוף עם משרד
הפנים עוד בשנת .2009
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מצב רשת החשמל במועצות המקומיות
מחלקות החשמל במועצות המקומיות :עובדי מחלקות החשמל במועצות
המקומיות אינם בעלי הכשרה מקצועית מתאימה בתחום החשמל ,ואין
בידיהם הכלים המתאימים .לצורך הטיפול ברשת החשמל הם נעזרים
בקבלנים חיצוניים.
רמת התחזוקה של רשת החשמל בארבע המועצות אינה תואמת את התקן
ולוקה בחסר .יתרה מכך ,מצבן הפיזי של חלק מרשתות החשמל ירוד ביותר
ומהווה סכנה בטיחותית עבור התושבים.
אי-עמידה בדרישות חוק הקרינה הבלתי מייננת :נוכח מצב הרשת
וקרבת מתקני החשמל בתחומן של המועצות המקומיות לבתי מגורים ,עולה
חשש כי המתקנים אינם עומדים בתקנים ,וכי נשקפות מהם סכנה לחשיפת
התושבים והציבור הרחב לקרינה בלתי מייננת.
היעדר השקעה בתשתית החשמל של המועצות המקומיות :מחלקות
החשמל בארבע המועצות אינן ערוכות לניהול ,לאחזקה ולתפעול של רשתות
החשמל שבאחריותן .הן אינן נותנות מענה לצרכים השוטפים ולתקלות
חוזרות ונשנות ברשתות הקיימות בתחומן ,ומאופיינות בחוסר בתשתיות ובציוד
בסיסי כמו שנאים .7כך למשל בכל המועצות המקומיות ניכר מחסור בשנאים
במערכת החשמל .בעקבות המחסור נגרמים ניתוקים חוזרים ונשנים של
א ספקת החשמל בייחוד בימי החורף שבהם הצריכה מוגברת ונוצר עומס על
הרשת.
מצב עמודי החשמל ומיגונם :המועצות המקומיות לא הקפידו להתקין מגיני
טיפוס על עמודי המתכת המוצבים בתחומיהן .דבר העלול להגביר את הסיכון
לחייו של המטפס .זאת ועוד ,המועצות לא הציבו שלטי אזהרה לציבור מפני
סכנת התחשמלות בעקבות התקרבות לעמוד החשמל או טיפוס עליו.
קרבת רשת החשמל לבתים :בארבע המועצות נתלו קווי תקשורת
פיראטיים (טלוויזיה בכבלים) על עמודי החשמל בגובה נמוך .בחלק מהמקרים
הכבלים האמורים מהווים מפגע בטיחותי.

ניהולו הכספי של משק החשמל
אי-ניהול משק החשמל כמשק סגור :המועצות המקומיות לא ניהלו את
משק החשמל שלהן כמשק סגור והשתמשו בחלק מההכנסות לתקציבן
השוטף.
גבייה בגין צריכת החשמל :בחלק מהרשויות הצטברו חובות גדולים
שחלקם אינם ניתנים לגבייה .במועצות המקומיות בוקעאתה ,מג'דל שמס
7

שנאי הוא מכשיר אלקטרומגנטי שמעביר אנרגיה חשמלית ממערכת זרם חילופין אחת למערכת
זרם חילופין אחרת ,המאפשר המרת מתח גבוה למתח המתאים לשימוש במכשירים חשמליים.
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ומסעדה הסתכמו שיעורי הגבייה בשנים  2017-2014ב 66%-90%-בלבד.
בעקבות זאת נגרמו למועצות הפסדים כספיים במיליוני ש"ח :כך לדוגמה
הסתכמו הפסדי המועצה המקומית מג'דל שמס בכ 2.1-מיליון ש"ח ושל
המועצה המקומית מסעדה בכ 700,000-ש"ח מדי שנה.
הפחת בגין צריכת החשמל :הפחת במועצות המקומיות גבוה בהשוואה
לפחת המקובל בחברת החשמל והעומד על כ .3%-כך למשל ,הפחת בשנים
 2017-2015במועצה המקומית מג'דל שמס הסתכם בכ 15%-בממוצע,
במועצה המקומית בוקעאתה בכ 30%-ובמסעדה בכ.16%-

ההמלצות העיקריות
על משרדי האוצר ,הפנים והאנרגיה לפעול בשיתוף פעולה עם כל הגורמים
המעורבים להסרת החסמים המונעים את הסדרת הטיפול ברשת החשמל
ביישובים הדרוזיים ברמת בגולן ,ובין היתר ,לתת את דעתם לפתרונות
שיאפשרו עמידה בדרישות החוק לטופס  4או לקבלת פטור מטופס .4
על הגורמים הנוגעים בנושא אספקת החשמל  -משרד האנרגיה ,רשות
החשמל ,משרד הפנים ,מינהל התכנון במשרד האוצר ,הוועדה המקומית,
המשרד להגנת הסביבה והמועצות המקומיות ,בשיתוף חברת החשמל  -לתת
את דעתם לממצאים בכל הנוגע לחסמים העומדים בפני הסדרת משק
החשמל במועצות המקומיות ,בהיבטים הבטיחותיים ,התכנוניים והכספיים;
עליהם לבחון במשותף מסגרת חוקית להסרת החסמים ולפעול לקידומה,
ככל שיידרש.
על ארבע המועצות לתת את דעתן למצבן הפיזי העגום של התשתיות
ולהיערך מבעוד מועד כדי לתת מענה הולם לתקלות החוזרות ונשנות
הנגרמות בעקבות הרחבת הבנייה והגידול בצריכה .כן עליהן להכשיר כוח
אדם מקצועי לטיפול ברשת החשמל ולשריין את הכספים הנדרשים והציוד
המתאים כדי לספק את השירות בצורה אמינה ,סדירה ומיטבית לתושבים.
על המועצות המקומיות לפעול לאלתר במשותף עם המשרד להגנת הסביבה
לבדיקת מתקני רשת החשמל בתחומן ולהשיג את ההיתרים הדרושים
מבחינת הקרינה המותרת; נוכח קרבת מתקני החשמל בתחומיהן לבתי
מגורים ,עליהן לבצע את השינויים שדורשים הגורמים המוסמכים ,במטרה
למנוע סכנות ומפגעים הנשקפים ממתקנים אלה לתושביהן ולציבור הרחב.
על המועצות המקומיות לפעול בהקדם לתחזוקה שוטפת של עמודי החשמל,
ובמידת הצורך להחליפם וכן להקפיד למגן את העמודים שבתחומיהן מפני
טיפוס לאור הסכנות הכרוכות ומקרי ההתחשמלות שאירעו בעבר.
על רשות החשמל ועל משרד הפנים לתת את דעתם למצבם של עמודי
החשמל ולהיעדר מיגון לעמודים המהווה מפגע בטיחותי חמור המסכן את
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שלום התושבים ,ולפעול מול המועצות בהתאם לאחריותם ולסמכותם
להסדרת העניין.
על המועצות המקומיות לנהל את משק החשמל שלהן כמשק סגור ,להגביר
את הגבייה בגין צריכת החשמל ,ולטפל בפחת הגבוה במטרה להשקיע
ברשת החשמל ולשפר את השירות הניתן לתושבים.

סיכום
חשמל הוא מצרך בסיסי וחיוני הנדרש בחברה המודרנית לשם קיום אנושי
בכבוד ובבריאות .במקרים של מצב רפואי קשה או מזג אוויר קיצוני ,המאפיין
את עונות החורף במועצות המקומיות ברמת הגולן ,הוא אף תנאי הכרחי לחיי
היומיום .בשל כך אספקת חשמל סדירה ,אמינה ובטיחותית היא בעלת
חשיבות רבה.
ממצאי הביקורת מלמדים על כשלים מהותיים בניהול משק החשמל בארבע
המועצות ,ועל ליקויים רבים בכל הקשור לאספקה ,לניהול ולתחזוקה של
רשת החשמל בהן .יתרה מכך ,התנהלות כל הגורמים המעורבים בהסדרת
משק החשמל מלמדת על מחדלים מתמשכים ועל חוסר עקביות בכל הקשור
לה עברת משק החשמל לאחריות חברת חשמל או לתאגיד חשמל כפי
שנקבע במתווה של רשות החשמל .פעולותיהם של כל הגורמים האחראיים -
מינהל התכנון במשרד האוצר ,משרד האנרגיה ,רשות החשמל ,משרד הפנים
והמועצות המקומיות  -התאפיינו בהיעדר ראייה כוללת ולא הצליחו להגיע
לפתרון מערכתי הולם.
הליקויים החמורים מלמדים כי אספקת החשמל במועצות המקומיות אינה
מפוקחת כנדרש ואינה עומדת בסטנדרטים של רשות החשמל .לפיכך על
הגורמים האחראיים  -משרד האנרגיה ,רשות החשמל ,מינהל התכנון במשרד
האוצר ומשרד הפנים  -לפעול מול המועצות המקומיות להסדרת משק
החשמל בתחומן בהקדם.
על הגורמים המוסמכים לתת את דעתם לממצאים ולפעול בהתאם לאחריותם
ולסמכותם להסרת החסמים מהסדרת משק החשמל בארבע המועצות
המקומיות ,בהיבטים הבטיחותיים ,התכנוניים והכספיים ,ולפעול במשותף
להפקת לקחים ,לרבות בחינת הקצאת תקציבים ייעודיים ובחינת מסגרת
חוקית ,ככל שתידרש ,להתמודדות עם הסוגיה הלכה למעשה.
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מבוא
הרשות המקומית 8משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה .נאמנות זו מחייבת אותה
להפעיל את סמכותה מתוך דאגה לאינטרס הציבור י . 9תפקידן העיקרי של
הרשויות המקומיות הוא לספק לתושביהן שירותים רבים ומגוונים ,כגון :חינוך,
איכות הסביבה ,תכנון ובנייה ,תחבורה ,תברואה ובריאות הציבור.
בחודשים ינואר ואוגוסט  1975הוציא מפקד כוחות צה"ל באזור רמת הגולן צו
בדבר כינון מועצות מקומיות בחמישה יישובים :מג'דל שמס ,בוקעאתה,
מסעדה ,עין קיניא ור'ג'ר .10בדצמבר  1981חוקקה הכנסת את חוק רמת הגולן,
התשמ"ב ,1981-שקבע כי המשפט ,השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח
רמת הגולן .כעבור שבועיים פרסם שר הפנים חמישה צווים ,אשר לפיהם כּוננו
בחמשת היישובים האמורים מועצות מקומיות על פי צו המועצות המקומיות (ב),
התשי"ג .111953-תושבי ארבעת הישובים הראשונים נמנים עם בני העדה הדרוזית
ואילו תושבי הכפר ר'ג'ר הם בני העדה העלווית.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוכלוסייתן של ארבע המועצות
המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן הייתה בסוף שנת  23,007 - 2017נפש ,לפי
החלוקה הזו :מג'דל שמס  10,930נפש; בוקעאתה  6,452נפש; מסעדה 3,592
נפש; ועין קיניא  2,033נפש .לפי הדירוג החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,המועצה המקומית מג'דל שמס מדורגת באשכול  ,3ושלוש
המועצות המקומיות האחרות מדורגות באשכול  .2גודל שטח השיפוט של
המועצות הוא :בוקעאתה  19,500דונם; מג'דל שמס  15,785דונם; מסעדה
 12,300דונם; ועין קיניא  5,650דונם.
במועד הביקורת כיהנו בארבע המועצות ארבעה ראשי מועצות שמינה שר
הפנים בינואר  : 2018במג'דל שמס מר שי וינר; בעין קיניא מר דני רוטשטיין;
במסעדה מר יוסי ברון; ובבוקעאתה מר יהודה כהן .יצוין כי כהונתם של ראשי
המועצות הממונים הוגבלה עד אוקטובר  ,2018מועד קיום הבחירות לרשויות
המקומיות.
בעקבות הבחירות האחרונות שנערכו באוקטובר  ,2018בכלל הרשויות
המקומיות בארץ ,נבחרו בשלוש מהן ראשי מועצות כלהלן :במועצה המקומית
מג'דל שמס מר דולן אבו סאלח ,בעין קיניא מר ואיל מוגרבי ובבוקעאתה מונה
מר עבאס אבו עואד ללא בחירות מאחר שהיה מועמד יחיד .במסעדה כל
הסיעות שהגישו את מועמדותן חזרו בהן יומיים לפני יום הבחירות ,ולא התקיימו
בה בחירות כלל ,ובינואר  2019מונה מר אליהו זיגדון על ידי שר הפנים לכהן
כראש המועצה .בבחירות למועצות אלו השתתפו רק כ 3%-מבעלי זכות
הבחירה.
8

הרשויות המקומיות כוללות עיריות ,מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

9

כך נקבע למשל בבג"ץ  3638/99בלומנטל נ' עיריית רחובות ,פ"ד נד(.)2000( 220 )4

10

בעקבות הנסיגה מלבנון בשנת  , 2000נעשו תיקוני גבול ("הקו הכחול") ,הגבול חוצה את הכפר
ותחום המועצה המקומית ע'ג'ר הוכרז כשטח צבאי סגור .התנהלות של המועצה המקומית ר'ג'ר
לא נבדקה במסגרת דוח זה.

11

ראו לעיל בעניין זה הערת שוליים .2
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פעולות הביקורת
בחודשים אפריל-אוקטובר  2018בדק משרד מבקר המדינה את פעילותן של
ארבע המועצות המקומיות מג'דל שמס ,בוקעאתה ,מסעדה ועין קיניא (להלן -
ארבע המועצות או המועצות המקומיות) בין השנים  2018-2016בנושא משק
החשמל שבתחומיהן .בדיקות השלמה נערכו במשרד הפנים ,בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון (להלן  -הוועדה המקומית או הוועדה) ,ברשות
לשירותים ציבוריים  -חשמל (להלן  -רשות החשמל) ובחברת החשמל לישראל
בע"מ (להלן  -חברת החשמל).
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אספקת חשמל במועצות המקומיות
חברת החשמל פעלה מתוקף זיכיון 12שהעניק לה הנציב הבריטי מכוח פקודת
זיכיונות חשמל (להלן  -פקודת הזיכיונות או הפקודה) ,החל בשנת  .1927על פי
פקודת הזיכיונות הזיכיון ניתן לתקופה בת כ 70-שנה ב"פלשתינה (א"י) ...וכל
אותן הארצות הנוספות שתהיינה נתונות באותה שעה ומזמן לזמן לשפוטו של
הנציב העליון" .הזיכיון קבע ,בין היתר ,את חובתה של חברת החשמל "לסדר
את החבור של רשת החשמל הנ"ל עם בית הצרכן" .מכוח זיכיון זה ,עד סוף
 , 1996חוברו רוב הבתים בישראל לרשת החשמל על ידי החברה ,למעט
במועצות המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן.
בשנת  1996נכנס לתוקף חוק משק החשמל ,התשנ"ו( 1996-להלן  -חוק משק
החשמל או החוק) .חוק זה ביטל את פקודת הזיכיונות וייסד משטר של רישיונות,
שהרשות המופקדת עליו היא רשות החשמל (להלן  -רשות החשמל או הרשות),
אשר הוקמה מכוחו .החוק נועד "להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת
הציבור ,וזאת תוך הבטחת אמינות ,זמינות ,איכות ,יעילות והתייעלות אנרגטית
והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור עלויות" .בחוק נקבעו תפקידיה של
רשות החשמל  :קביעת תעריפים ודרכי עדכונם; קביעת אמות מידה לרמה,
לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני (להלן  -אמות
המידה) ופיקוח על מילוי חובותיו לפי אמות המידה שנקבעו; משנת  2005נוספו
סמכויות ,ובהן :מתן רישיונות ופיקוח על התנאים שנקבעו בהם.
בחוק משק החשמל הוגדר "רישיון ספק שירות חיוני" כ"רישיון לניהול המערכת,
להולכה או לחלוקה של חשמל" .חברת החשמל מחזיקה ברישיון זה .שתיים מן
הפעילויות המוטלות על בעל רישיון לאספקת חשמל ,המוגדר "ספק שירות
חיוני" ,הן החלוקה והאספקה .על בעל רישיון להעניק שירות לכלל הציבור
באמינות וביעילות על פי אמות המידה שקבעה הרשות ועל פי תנאי הרישיון
והדין.
בג"ץ הכיר בחשיבות החשמל לשם קיום חיים תקינים וקבע כי" :אין צורך
להרבות בדברים על חשיבות הספקת החשמל בימינו כמצרך חיוני ,שבלעדיו
קשה לתאר קיום תנאי חיים רגילים של הציבור כולו " . 13נוסף על כך ,בשל
חיוניות החשמל למרקם החיים התקין ,קבע בג"ץ כי אספקתו היא אחת מחובות
המפקד הצבאי כלפי האוכלוסייה המוגנת הנתונה בשליטתו" :אספקת חשמל

12

ההבדל בין זיכיון לבין משטר רישיונות הוא שבמשטר הרישיונות כל מי שעומד בתנאים יכול
לקבל את הרישיון .ואילו לגבי זיכיון הוא זכות שמעניקות הממשלה או רשות שלטונית אחרת
ליזם ,לצורך ניצולו של נכס ציבורי דוגמת משאב טבע ,במטרה לספק שירות ציבורי מטעמו של
מעניק הזיכיון לתקופה מוגדרת.

13

בג"ץ  351/80חברת החשמל למחוז ירושלים נ' שר האנרגיה והתשתית ,פ"ד לה(,673 )2
.)1981( 685
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הדרוש לצרכי האוכלוסיה המקומית שייכת ללא ספק לתפקידים המוטלים על
השלטון הצבאי ,כדי להבטיח את חייה התקינים של האוכלוסיה".14

סקירה היסטורית בנושא ייצור חשמל,
חלוקתו ואספקתו
בטרם שלט צה"ל באזור רמת הגולן סופק החשמל בארבע המועצות באמצעות
גנרטורים מרכזיים שהקימה סוריה .עם החלת שלטון צבאי באזור רמת הגולן
(להלן  -האזור) ,הוציא המפקד הצבאי באזור צווים שנועדו להסדיר את אספקת
החשמל לתושבי האזור .תחילה פורסם צו בדבר אספקת חשמל (רמת הגולן)
(מס'  ,)157התשכ"ט( 1968-להלן  -צו אספקת חשמל) ,המסמיך את מפקד
האזור לקבוע "חברה" הרשאית "לעסוק בייצורו ,בהולכתו ,בחלוקתו ,באספקתו
ובמכירתו של חשמל באזור"; כן מחייב הצו את החברה לחבר כל אדם שביקש
זאת למערכת האספקה שלה .המועצות המקומיות לא חוברו למערכת החשמל
הארצית מכוח צו זה ,ובשנת  1972הוציא המפקד הצבאי צו בדבר אספקת
חשמל בכפרים (רמת הגולן) (מס'  ,)271התשל"ב ,1972-אשר נקב בשמות
המועצות המקומיות ככפרים שטרם סופק להם חשמל ,וקבע כי יש לספק להם
חשמל על פי כללים שיקבע הגורם המוסמך .בשנת  1978חוברו ארבע המועצות
לרשת החשמל הארצית . 15בעקבות חיבור המועצות לרשת החשמל הארצית,
מספקת חברת החשמל למועצות המקומיות חשמל בצובר 16עד פתח היישובים,
ומגישה למועצות חשבון חודשי על הצריכה הכוללת של תושביהן לפי קריאת
מונה מרכזי של החברה .אספקתו וחלוקתו של החשמל לתושבים בתוך הכפרים
מתבצעות על ידי המועצות המקומיות ,לרבות קריאת מונים ,גביית תמורה,
חיבורים חדשים והפסקות חשמל יזומות עקב אי-תשלום.
חוק משק החשמל ,אשר קבע חובת רישוי לכלל הפעילויות הקשורות בטיפול
בחשמל ובהן חלוקת חשמל ,לא קבע הוראות מעבר לגבי גופים כמו המועצות
המקומיות שעסקו במועד כניסתו לתוקף בפעילות חלוקה בפועל .לפיכך ,עם
חקיקת החוק ,נדרש היה להסדיר את פעילותן זו ברישיון בהתאם להוראותיו.
אולם ,עד היום לא נעשה הדבר ,וכך אירע שבמשך השנים מאז חקיקתו של

14

בג"ץ  256/72חברת החשמל למחוז ירושלים בע"מ נ' שר הבטחון ,פ"ד כ"ז(139 ,124 )1
(.)1972

15

רשת החשמל כוללת מתקנים ומערכות להולכה ,להספקה ,להשנאה ,לחלוקה ,למכירה ולמנייה
של חשמל במתח כלשהו ,לרבות עמודי חשמל ומוליכים תת-קרקעיים או עיליים ,צנרת
המשמשת להולכת מוליכים תת -קרקעיים או עיליים וכן אביזרים וציוד המותקנים עליהם ,או
המחוברים אליהם ,תילי חשמל ,תחנות השנאה ,ארגזי חלוקת חשמל לסוגיהם וכן חיבורים
עיליים ותת-קרקעיים לבתים ולמתקני צריכה אחרים.

16

אספקת חשמל בצובר משמעּה רכישת חשמל במרוכז מחברת החשמל לפי מונה מרכזי בפתח
היישוב .חלוקת החשמל והולכתו למשתמשים מתבצעות על ידי המועצה המקומית ובאחריותה.
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החוק ממשיכות המועצות המקומיות לעסוק בחלוקת חשמל בלי שפעילותן זו
הוסדרה ברישיון כדין.17

הניסיונות להסדרת משק החשמל
משרד מבקר המדינה העיר בעבר בדוח קודם מ( 181986-להלן  -הדוח הקודם),
על כך שהשירות של אספקת חשמל לתושבים על ידי המועצות המקומיות
הדרוזיות ברמת הגולן אינו נמנה עם הפעילות המוניציפלית המקובלת ,וכי אין
בידי המועצות המקומיות הידע המקצועי והאפשרויות הטכניות הדרושות
לאחזקת מפעל מסוג זה בתנאים שיבטיחו קיום אמצעי בטיחות ברמה נאותה.
משרד מבקר המדינה העיר בדוח הקודם כי על משרד הפנים ,בתיאום עם
משרד האנרגיה ,לנקוט צעדים להסדרת נושא אספקת החשמל על ידי המועצות
המקומית הדרוזיות ברמת הגולן.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה לדוח הקודם ,הודיע משרד האנרגיה כי הוא
ייזום דיון עק רוני בדרגי המשרד הבכירים ,בנושא מעורבותה של חברת החשמל
בכל הקשור לאספקת החשמל לארבע המועצות המקומיות .עוד ציין משרד
האנרגיה בתשובתו האמורה ,כי במידת הצורך יתקיים בעקבות זאת גם דיון בין-
משרדי לקביעת מדיניות מתואמת בעניין אספקת החשמל במועצות המקומיות
האמורות.
בביקורת עלה כי בחלוף יותר משלושים שנה מאז העיר משרד מבקר
המדינה בדוח הקודם לא חל שום שינוי ,וכי ארבע המועצות ממשיכות
בפעילותן במשק החשמל אף על פי שהן אינן מסוגלות ואינן ערוכות
לנהל פעילות זו ביעילות תוך כדי הספקת אמצעי בטיחות נאותים .כל
אותן שנים ,הרשויות המוסמכות ,ובהן משרד הפנים ומשרד האנרגיה
ובהמשך רשות החשמל שהוקמה מכוח חוק משק החשמל ,לא הצליחו
לפתור את בעיית משק החשמל בארבע המועצות .יתרה מכך ,מצב רשת
החשמל עלול להחמיר עם התרחבות היישובים ,ועלול לסכן את ציבור
התושבים (ראו להלן בפרק על מצב רשת החשמל).

17

החל בסוף  2017מּוכרת המועצה המקומית מג'דל שמס כבעלת רישיון זמני לחלוקת חשמל עקב
אישור הצטרפותה למתווה להסדרת משק החשמל במועצות המקומיות .אולם ,כפי שיובהר
להלן ,הצטרפותה למתווה לא הביאה לשינוי בפועל.

18

מבקר המדינה ,דו"ח על הביקורת בשלטון המקומי ,התשמ"ז ,1986-בפרק "ניהול העניינים
המוניציפאליים ביישובי בני המיעוטים ברמת הגולן" ,עמ' .129-111

המועצות ממשיכות
בפעילותן במשק
החשמל ,אף על פי
שהן אינן מסוגלות
ואינן ערוכות לנהל
אותו ביעילות ,ואף
שהן אינן נוקטות את
אמצעי הבטיחות
הנאותים

 | 334דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

מתווה רשות החשמל להסדרת משק החשמל במועצות
המקומיות
בשנת  2005הגיש מר קאסם קדמאני תושב המועצה המקומית מג'דל שמס
עתירה לבג"ץ( 19להלן  -העתירה) נגד רמת שירות אספקת החשמל במועצות
ברמת הגולן ,וטען גם כי התעריף שגובות המועצות גבוה יותר מהתעריף
שקבעה רשות החשמל .בעתירה ביקש מר קדמאני לחייב את חברת החשמל הן
להקים רשת הולכה ,חלוקה ואספקה של חשמל 20והן לספק חשמל בתעריפים
שקבעה רשות החשמל.
בפסק הדין שניתן באפריל ( 2010להלן  -פסק דין קדמאני) נקבע כי "העתירה
הצביעה על צורך מיידי וחיוני למסד במסגרת הדין את צרכי האספקה והחלוקה
של החשמל בישובים ברמת הגולן שבהם חברת החשמל אינה מספקת חשמל
עד לבתי הצרכנים .אין צריך לומר ,כי נדרש לשלב את אותם ישובים שטרם
שולבו ברשת ההסדרה של חוק משק החשמל אל תוך המסגרת החקיקתית
הנוהגת במדינה בתחום זה ,ו להבטיח בכך אספקה סדירה ותקינה של חשמל,
רמת איכות סבירה של שירות ,בטיחות מתקני החשמל ,ושוויון בתעריפים
ותשלומים הנגבים מהתושבים".
במסגרת הדיונים בעתירה הציגה רשות החשמל בשנת  2009בפני בית המשפט
"מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים" (להלן -
המתווה).
מטרתו של המתווה הייתה "לקבוע מתווה והסדר תעריפי להסדרת פעילותם
החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים" ,בדומה למועצות הדרוזיות ברמת הגולן
(להלן " -המחלקים ההיסטוריים") ,שפעלו עד מועד זה בלי שיש רשות
המפקחת עליהן וללא רישיון כדין .המתווה קבע תהליך לאסדרת פעילות
המועצות המקומיות ,אשר בסופו ,כעבור כשנתיים ,יוקמו במועצות המקומיות
ישות משפטית או תאגיד אזורי לארבע המועצות לצורך חלוקה ואספקה של
חשמל בשטחן .רשות החשמל תפקח על ישות זו מן הבחינות ההנדסית
והבטיחותית ומבחינת תעריפי החשמל הנהוגים על ידה .אם ארבע המועצות לא
יפעלו בהתאם להוראות המתווה ,תישקל העברת האחריות לאספקה וחלוקה
לגורמים אחרים ותיבחן האפשרות לביטול פעילותן בתחום משק החשמל .עוד
נקבע במתווה כי אם יבחר מחלק היסטורי שלא להצטרף למתווה תחל רשות
החשמל בהליך של הפסקת פעילותו כמחלק חשמל ותעביר את פעילותו לגוף
אחר הפועל מכוח רישיון כדין.
21

19

בג"ץ  9204/05קדמאני נגד חברת החשמל בע"מ ואח' (פורסם במאגר ממוחשב.)18.4.10 ,

20

רשת ההולכה  -חלק מרשת החשמל המקשר בין תחנות הכוח לבין רשתות החלוקה האזוריות
עד תחנות המשנה ,וכולל את קווי המתח העליון ( 161ק"ו) ,קווי המתח העל ( 400ק"ו) ותחנות
ההשנאה והמיתוג ביניהם .המתח העליון ומתח העל מאפשר את העברת האנרגיה למרחקים
גדולים תוך כדי איבוד מזערי של אנרגיה; חלוקת החשמל  -העברת חשמל מתחנת משנה אל
צרכן דרך קווי מתח גבוה וקווי מתח נמוך.

21

יש לציין כי המתווה אינו חל רק על המועצות המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן אלא גם על
יישובים אחרים ,וביניהם קיבוצים ויישובים כפריים ,שבהם שורר מצב דומה.

רשות החשמל גיבשה
בשנת  2009מתווה
להסדרת פעילותן
החוקית של המועצות
המקומיות כמחלקות
חשמל היסטוריות,
לצורך חלוקה
ואספקה של חשמל
בשטח שיפוטן
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בהתבסס על המתווה שהציעה רשות החשמל קבע בג"ץ בפסק הדין כי
"המתווה יצא לדרך ,ויש ל קוות כי הוא יקרום עור וגידים במהרה ,וכי תקופת
הביניים שנועדה להגשמתו המלאה לא תתארך .עם זאת ,ראוי להדגיש במיוחד
את ההיבט הבטיחותי הכרוך ביישום המתווה ,ואת החובה לתת עדיפות ראויה
להגנה על שלום הציבור ובטחון חיי אדם .בכל הקשור לתקינות מתקני החשמל
ובטיחות אספקת החשמל מוטל על הגורם המוסמך להקפיד על קלה כחמורה".
רשות החשמל קיבלה בינואר  2013ובמאי  2015שתי החלטות משלימות למתווה
משנת  , 2009שתכליתן "קביעת מנגנון להתחשבנות למעבר תשתית חלוקה
למחלק אחר ספק שירות חיוני בהמשך למתווה הסדרת פעילותם החוקית של
מחלקי חשמל ה יסטוריים" .בהחלטות אלו נקבע כי מחלק היסטורי ,המבקש
להעביר את התשתיות שבבעלותו למחלק חשמל אחר ,יידרש להגיש בקשה
לרשות החשמל ,ולהעביר את שטח החלוקה לאותו מחלק בהתאם לכללים
הקבועים בהחלטה.
המועצה המקומית עין קיניא הגישה במרץ  2011בקשה לרשות החשמל
להצטרף למתווה ולהסדיר את נושא חלוקתו ואספקתו של החשמל בתחום
השיפוט שלה ,ופעלה להקמת תאגיד עירוני לחשמל .בספטמבר  2015הגישה
המועצה למשרד הפנים בקשה להקמת התאגיד .הועלה ,כי עד מועד סיום
הביקורת באוקטובר  , 2018טרם אושרה הבקשה להקמת התאגיד על ידי משרד
הפנים ,וכי התאגיד לא הוקם.
המועצות המקומיות מג'דל שמס ,בוקעאתה ומסעדה הגישו בספטמבר 2015
בקשה לרשות החשמל להצטרף למתווה כדי לקבל רישיון לחלוקת חשמל.
הביקורת העלתה כי המועצה המקומית מג'דל שמס קיבלה בדצמבר 2017
אישור מרשות החשמל להצטרף למתווה ולהכיר בה כמחלק היסטורי .לעומתה
לא קיבלו המועצות המקומיות ,בוקעאתה ,מסעדה ועין קיניא ,עד מועד סיום
הביקורת ,את אישורה של רשות החשמל ,מפני שהיה עליהן להשלים את הליך
הגשת המסמכים.
בתשובת רשות החשמל למשרד מבקר המדינה ממרץ ( 2019להלן  -תשובת
רשות החשמל) מסרה רשות החשמל כי בסוף דצמבר  2017אושרה הצטרפותה
של המועצה המקומית הגדולה ביותר ,מג'דל שמס ,למתווה ובכך הסדירה את
פעילותה החוקית .לגבי יתר המועצות המקומיות :בוקעאתה הייתה בשלב
מתקדם מאוד בדומה למג'דל שמס ,אולם לנוכח התנגדות קשה מצד חברת
החשמל בנושא אזור החלוקה ,נדחה הדיון בבקשה עד עריכת סיור בשטח שבו
ישתתפו צוות רשות החשמל יחד עם הצדדים החלוקים .בד בבד מינה משרד
הפנים ראש מועצה זמני ,אשר ביקש לבחון מחדש את עמדתו כלפי המתווה.
המועצות המקומיות עין קיניא ומסעדה הודיעו כי ילכו בדרך שיבחרו המועצות
המקומיות מג'דל שמס ובוקעאתה.
בתשובתה מסרה המועצה המקומית מג'דל שמס למשרד מבקר המדינה
בפברואר ( 2019להלן  -תשובת המועצה המקומית מג'דל שמס) כי היא
הצטרפה למתווה כדי לקבל רישיון חלוקה כנדרש ,אחרי שכשלו כל ניסיונותיה
להעביר את משק החשמל לחברת החשמל .עוד הוסיפה המועצה בתשובתה כי
אומנם הצטרפה למתווה וקיבלה אישור חלוקה זמני ,אך יישום המתווה מבחינת
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המועצה נותר על הנייר בלבד עקב סירוב משרד הפנים לאשר הקמת תאגיד
חשמל על ידי המועצה.
המועצה המקומית עין קיניא מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בפברואר
( 2019להלן  -תשובת המועצה המקומית עין קיניא) כי היא ניסתה בכל דרך ולא
חסכה מאמצים להסדיר את משק החשמל שלה ,אך בעל כורחה היא ממשיכה
לנהל את משק החשמל שלה בעצמה יותר מ 40-שנה ,אף על פי שאספקת
חשמל אינה בגדר תפקידיה של המועצה המקומית.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות בוקעאתה ,מסעדה ועין
קיניא כי משהחליטו להצטרף למתווה ,היה עליהן למלא אחר דרישות
רשות החשמל ולהמציא את המסמכים החסרים לצורך השלמת ההליך
ויישום ההחלטה.
נמצא כי חרף הצטרפותה של המועצה המקומית מג'דל שמס למתווה ,לא
בוצעו ביישוב שינויים כלשהם לשדרוג רשת החשמל או התשתיות
הקיימות .מבדיקת מ סמכי המועצה עולה כי הרשת סובלת מליקויים רבים,
ובכלל זאת מליקויי בטיחות רבים ,וכי השמירה על תקינות הרשת
ואחזקתה ברמה נאותה כרוכות בהוצאות שוטפות גבוהות.

הימשכות הליך ההסדרה
בפסק דין מ 2017-מתח בג"ץ 22ביקורת על כך שהליך אסדרת מחלקי החשמל
ההיסטוריים דוגמת המועצות המקומיות הדרוזיות חשף מציאות מורכבת במשק
החשמל וקבע כי "מצב שבו למרות שחלפו שני עשורים מחקיקת חוק משק
החשמל טרם הושלמה ההסדרה של פעילותם של כל הגופים הפועלים במשק
החשמל; לענייננו  -מחלקי החשמל ההיסטוריים הפועלים מזה שנים רבות
במקטע החלוקה .זהו מצב בלתי תקין הדורש טיפול מהיר ויסודי".
נמצא כי עד מועד סיום הביקורת לא יושם המתווה ,לא הוקם תאגיד חשמל ,וגם
אף לא אחת מן המועצות מסרה את רשת החשמל למחלק חשמל הפועל
בתחום החשמל מכוח רישיון כדין ,כפי שקבע המתווה .כל זאת אף על פי
שחלף כעשור מאז שהצהירה רשות החשמל בפני בג"ץ על אחריותה להסדיר
את אספקת החשמל לתושבי המועצות המקומיות ,ובעקבות זאת הכינה את
המתווה ואף אישרה אותו.
בתשובתה מסרה רשות החשמל כי המתווה להסדרת פעילותם החוקית של
מחלקי החשמל ההיסטוריים נותן מענה כולל ליישובים שבהם מתקיימת פעילות
חלוקה ואספקה של חשמל ,לצרכנים ביתיים ואחרים .רשות החשמל בחרה

22

בג"ץ  6478/15חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל
(פורסם במאגר ממוחשב.)20.4.17 ,

הביקורת העלתה כי
המתווה לא יושם ,וכי
בפועל לא הוקם
תאגיד חשמל,
והמועצות לא העבירו
את האחריות לרשת
החשמל למחלק
חשמל הפועל מכוח
רישיון כדין
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לאמץ גישה חיובית שמטרתה להושיט יד תומכת לקידום הסדרת פעילות
המועצות המקומיות בתחום חלוקת החשמל ,ולא הפעילה את הסנקציות
העומדות לרשותה בצורה ישירה וחפוזה ,מהלך שתוצאותיו עלולות לחטוא
למטרה של הסדרת פעילות החלוקה במועצות המקומיות לפי כל דין .בהתאם
לכך ,התייחסה הרשות ברגישות רבה למצבן של ארבע המועצות ולאילוצים
שבהם הן נתונות ועמדה עמן בקשר שוטף .במסגרת זו התקיימו הדרכה,
פגישות וסיורים ביוזמת הרשות במטרה לעמוד על הבעיה מקרוב ולהציג
למועצות המקומיות את כלל האפשרויות העומדות לפניהן.
משרד מבקר המדינה מתריע על הימשכות הליך ההסדרה של נושא
המחלקים ההיסטוריים במשק החשמל ,אף על פי שחלפו מעל שני
עשורים מאז חקיקת חוק משק החשמל וכעשור מיום קביעת המתווה
להסדרת הנושא בעקבות העתירה לבג"ץ .על משרדי הממשלה  -ובהם
משרדי האנרגיה והפנים ורשות החשמל  -לפעול ללא דיחוי בהתאם
לאחריותם ולסמכותם ,בשיתוף פעולה עם חברת החשמל ועם הרשויות
הרלוונטיות להסדרת סוגיית החשמל בארבע המועצות.
משרד מבקר המדינה מעיר לרשות החשמל כי משלא עלה בידי המועצות
המקומיות להקים ישות משפטית או תאגיד בהתאם להוראות המתווה,
ולנוכח אחריותה כלפי הצרכנים לפי חוק משק החשמל ,עליה להגביר את
מאמציה להסדרת אספקת החשמל ליישובים הדרוזיים כפי שנקבע
בעתירה .כך יובטחו טיפול ראוי ברשת החשמל באותם היישובים ,שירות
איכותי לתושבים ומניעת מפגעי בטיחות.

מגעים עם חברת החשמל להעברת משק החשמל
לאחריותה
במקביל לבקשתם להצטרף למתווה שקבעה רשות החשמל ערכו שלוש
המועצות המקומיות מג'דל שמס ,מסעדה ובוקעאתה ,בהיותן מחלקים
היסטוריים , 23פגישות עבודה ודיונים עם חברת החשמל כדי להעביר אליה את
רשת החשמל ,ובכלל זה להעביר את היישובים לגבייה ישירה מן התושבים
בשיטת "מנייה פרטנית".24
ביוני  2011החליטה המועצה המקומית מג'דל שמס שהיא מעוניינת בהעברת
חלוקת החשמל לאחריות חברת החשמל ,ואינה מעוניינת כלל בקבלת רישיון
חלוקה .המועצה נימקה את החלטתה בכך שאינה יכולה להביא את רשת
החשמל למצב שבו יוכלו תושביה לקבל שירות אספקת חשמל אמין ,בטיחותי
ואיכותי .עוד נקבע בהחלטת המועצה כי היא אינה מסוגלת להמשיך ולשאת
23

כאמור המועצה המקומית עין קיניא יזמה מהלך להקמת תאגיד עירוני ,ולא התקיימו פגישות
עבודה עם חברת החשמל להעברת הרשת בתחומה.

24

אספקה ישירה מחברת החשמל אל הצרכנים בתחום היישובים ,וגביית התשלום עבור הצריכה
ישירות מהתושבים על ידי חברת החשמל.
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באחריות הכבדה על המשך אחזקת הרשת והפעלתה מהבחינה הבטיחותית
בגלל הסכנות הנובעות ממצב הרשת.
בעקבות החלטתה של המועצה המקומית מג'דל שמס ,היא פנתה ביוני 2011
לחברת החשמל וביקשה להעביר לאחריותה את רשת החשמל בתחומה ולפעול
לאספקה ,לחלוקה ולגבייה בגין צריכת התושבים .כך עשו גם המועצות
המקומיות בוקעאתה ומסעדה .חברת החשמל ציינה כי היא מוכנה לקבל את
האחריות לרשת החשמל ולחבר כל מבנה אליה.
לצורך קידום הנושא נערכו פגישות במהלך השנים  2016-2012בהשתתפות נציגי
המועצות המקומיות ונציגי חברת החשמל .בקשת המועצות המקומיות באה
בעקבות הקשיים הכלכליים שהן נקלעו אליהם בשל הטיפול ברשת החשמל
ואספקת החשמל לתושבים .בשל כך הן דרשו להעביר את כל היישובים למנייה
פרטנית ולאחריותה של חברת החשמל .כאמור ,נציגי חברת החשמל העלו
במהלך הפגישות את נכונותה של החברה לקבל את האחריות לרשת החשמל
בשטחן של המועצות המקומיות ,אך החברה התנתה את קבלת האחריות לרשת
בתחום המועצות בהסרה ובהסדרה של כמה חסמים על ידי המועצות עצמן.
להלן עיקר דרישותיה של חברת החשמל להסרת החסמים:
 .1המועצות המקומיות צריכות להמציא היתרי בנייה וטופסי  4לכל מבנה.25
 .2המצאת אישורים לגבי קרינה בלתי מייננת ,היתרי סוג 26עקב צפיפות המבנים
בכפרים" ,פילרים" 27וארונות חשמל שיעמדו בתקנות איכות הסביבה מבחינת
הקרינה.
 .3הכנת תוכנית על ידי כל אחת מן המועצות המקומיות עבור חברת החשמל
שתגדיר את גבולות החלוקה בין בעלי הבתים לבין השטח הציבורי.
הביקורת העלתה כי הדיונים בין חברת החשמל לבין המועצות המקומיות
לא הבשילו לכדי הסכם להעברת הרשת לאחריות חברת החשמל .להלן
הפרטים:
המועצה המקומית מסעדה :במרץ  2015סוכם בין הצדדים על תחילת ניסוי
חלוץ (להלן  -פיילוט) להעברת רשת החשמל של השכונה החדשה במסעדה
לחברת החשמל .כתנאי למעבר דרשה חברת החשמל מהמועצה להשיג ,בין
היתר ,אישורי טופס  4מהוועדה המקומית .אך הפיילוט לא יצא לפועל ,עקב
קשיים וחוסר שיתוף פעולה מצד הוועדה (ראו להלן).
ביוני  2016החליטה מליאת המועצה המקומית מסעדה שלא להעביר את רשת
החשמל של המועצה לחברת החשמל ,אלא להמשיך ולתחזק את הרשת.
25

סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה קבע "לא תספק החברה חשמל לבניין אלא לאחר שמבקש
החשמל המציא לה אישור מאת הרשות המאשרת" (להלן  -טופס .)4

26

"היתר סוג" הוא היתר הקמה או היתר הפעלה הניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה .ההיתר
יכול להינתן עבור סוג מסוים של מקורות קרינה.

27

"פילר" הוא ארון חלוקה ,והוא לוח המוזן ישירות מרשת חלוקה במתח נמוך או ישירות משנאי
ומותקן בשטח המיועד לצורכי ציבור ,הכולל קווי חלוקה היוצאים ממנו להזנת מתקן חשמלי.
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ואולם ,במרץ  2018שב ועלה נושא משק החשמל לדיון במליאת המועצה
המקומית מסעדה ,ובה מסר ראש המועצה כי רמת התחזוקה של רשת החשמל
על ידי המועצה אינה תואמת את התקן ולוקה בחסר .לכן נוטה המועצה
להעביר את רשת החשמל לחברת החשמל.
בתשובת המועצה המקומית מסעדה למשרד מבקר המדינה מפברואר 2019
(להלן  -תשובת המועצה המקומית מסעדה) ,מסרה המועצה המקומית כי היא
מעוניינת בהעברת רשת החשמל לאחריותה של חברת החשמל ,וכי היא
ממשיכה בניסיונותיה ובמגעיה עם הגורמים הרלוונטיים לשם קידום מהלך זה
במסגרת האפשרויות המוגבלות שבידיה.
המועצה המקומית מג'דל שמס :בהמשך לדיונים שקיימו המועצות המקומיות,
ביולי  2016סוכם על פיילוט שבמסגרתו תחובר שכונת אל-שמיס במערב המועצה
המקומית מג'דל שמס ישירות על ידי חברת החשמל ,בכפוף לכך שהמועצה
תערוך סקר לאיתור נכסי החשמל ומיפוי הרשת לצורך קביעת השווי להעברתה
לחברת החשמל .לפי הסקר ייקבע אילו מקטעים מן היישוב יעברו לחברת
החשמל ומהו ערכם.
מלבד הסקר למיפוי רשת החשמל ,לא נמצאו מסמכים על כך שהיו
פגישות או מגעים של המועצה עם משרד הפנים ועם המשרד להגנת
הסביבה ,כדי לגבור על החסמים שהעלתה חברת החשמל.
חברת החשמל והמועצה המקומית מג'דל שמס פעלו בשנים  2017-2012כדי
להעביר את היישוב לאספקת חשמל במנייה פרטנית ,בכפוף לעמידה באבני
הדרך ובתנאי המתווה .אולם ,לטענת חברת החשמל לא צלחו המאמצים עקב
חוסר שיתוף פעולה וחוסר עקביות מצד המועצה המקומית מג'דל שמס .המצב
נותר על כנו עד מועד סיום הביקורת .בישיבה בדצמבר  2015הוחלט להקים
צוות מקצועי בחברת החשמל לבדיקת מחודשת להיתכנות העברת רשת
החשמל במועצה המקומית מג'דל שמס .המועצה נדרשה שוב על ידי חברת
החשמל למצוא פתרון לעניין המצאת היתרי בנייה וטופס  4עבור כל מבנה.
מבדיקת המסמכים במועצה המקומית מג'דל שמס ובחברת החשמל עולה
כי גם לאחר הקמת הצוות המקצועי לא חלה התקדמות כלשהי בנושאים
שהועלו למציאת פתרונות ולהסרת חסמים לקראת העברת רשת החשמל
לחברת החשמל.
המועצה המקומית בוקעאתה :המועצה המקומית בוקעאתה החליטה ביולי
 2008על הקמת חברה כלכלית לצורך תפעול רשת החשמל ,ובכלל זאת חלוקת
החשמל ואספקתו .המהלך לא יצא לפועל משום שמשרד הפנים לא אישר את
הקמת החברה הכלכלית בנימוק שהמועצה המקומית אינה בעלת הידע
והמקצועיות הנדרשים (ראו להלן בפרק עמדת משרד הפנים בנוגע להסדרת
משק החשמל במועצות) .גם הדיונים שקיימה המועצה עם חברת החשמל
להעברת רשת החשמל לחברה לא הבשילו להסכם .עמדת משרד הפנים עולה
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גם ממכתב מאפריל  ,2018ששלח ראש המועצה החדש שמונה לתפקיד על ידי
משרד הפנים בינואר  2018לרשות החשמל ,ובו הביע את רצונה של המועצה
להעברת הרשת לחברת החשמל .הוא ציין במכתבו כי אספקת החשמל אינה
בגדר חובה מחובותיה של רשות מקומית ,וכי אין בידי המועצה הידע
והמקצועיות הנדרשים למטרה זו בהיקף וברמה הנאותים .נוסף על כך ,רמת
התחזוקה של רשת החשמל במועצה המקומית בוקעאתה אינה תואמת את
התקן ולוקה בחסר.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות מג'דל שמס ,בוקעאתה
ומסעדה כי היה עליהן לפעול בשיתוף פעולה עם חברת החשמל במטרה
למצוא פתרונות הולמים למילוי דרישות החברה ולקדם יחדיו את נושא
העברת אספקת החשמל לחברת החשמל ,גם מול כל הגורמים
הרלוונטיים האחרים ,לרבות משרד הפנים ,רשות החשמל והוועדה
המקומית ,כדי למצוא פתרון להסרת החסמים המונעים את הבשלת
המהלך.
בתשובת חברת החשמל למשרד מבקר המדינה ממרץ ( 2019להלן  -תשובת
חברת החשמל) מסרה החברה כי בינה לבין המועצות התקיימו פגישות עבודה
רבות אך לא היה ניתן לקדם את נושא העברת רשת החשמל לחברה מפני
שהמועצות המקומיות לא שיתפו פעולה ולא היו עקביות בעמדותיהן בנושא .עוד
מסרה חברת החשמל בתשובתה כי נושא המעבר ל"מנייה פרטנית" אמור
להיעשות לפי המתווה שקבעה רשות החשמל ,וכי אין בידיה סמכות לנהל משא
ומתן בנושא זה.
רשות החשמל מסרה בתשובתה כי בתחילה ועוד בשלבים של טרום-קביעת
המתווה הביעו ארבע המועצות נכונות בכתב ובעל פה להצטרף אליו ולהסדיר
פעילותן החוקית כמחלקי חשמל היסטוריים .אולם בהמשך לחילופי גברי חוזרים
ונשנים בהנהגת המועצות הן שינו את עמדותיהן פעמים מספר.

אספקת חשמל במועצות המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן | 341

פעולות הצדדים להסרת החסמים
שדרשה חברת החשמל מהמועצות
הביקורת העלתה כי במהלך הדיונים בין הצדדים התגלעו חילוקי דעות
ומחלוקות בשלושה נושאים עיקריים שהיוו חסמים להעברת רשת החשמל
לאחריות חברת החשמל :נושא התכנון והמצאת טופס  ;4עלות רשת החשמל
וקביעת תעריפי החשמל; תשתיות הרשת ובטיחותה.

נושא התכנון והמצאת טופס 4
חברת החשמל הצביעה על כך שאחד הקשיים העיקריים שהיא נתקלת בהם
מול המועצות המקומיות הוא שהתשתיות הקיימות במועצות המקומיות אינן
עומדות בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1965-להלן  -חוק התכנון והבנייה) .על
כן ,לטענתה היא אינה יכולה לחבר את הבתים לרשת החשמל ולספק להם
חשמל .החברה ביקשה מהמועצות המקומיות מג'דל שמס ,בוקעאתה ומסעדה
להסדיר את העניין מול הוועדה המקומית .יצוין כי הקרקעות ברמת הגולן אינן
מוסדרות ,עובדה המהווה חסם בפני הוצאת היתרי בנייה .28כמו כן ,תוכניות המתאר
המקומיות של מג'דל שמס ובוקעאתה אינן עדכניות .29תוכנית המתאר המקומית
של עין קיניא אושרה בשנת  ,2014ותוכנית המתאר המקומית של מסעדה
אושרה בשנת .2015

חיבור המבנים לחשמל
על פי סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה" ,לא תתחיל החברה בעבודה להספקת
חשמל לבנין ולא תספק חשמל לצורך עבודות בניה ,אלא לאחר שמבקש
החשמל המציא לה אישור מאת הרשות המאשרת או היתר בניה" (להלן  -טופס
 ;)2עוד נקבע כי "לא תספק החברה ,חשמל לבנין אלא לאחר שמבקש החשמל
המציא לה אישור מאת הרשות המאשרת" (להלן  -טופס  .)4בסעיף זה הגדרת

28

"קרקע מוסדרת" היא קרקע שעברה הליך הסדר ,הכולל מדידה ,מיפוי קדסטרי ועריכת לוח
זכויות על פי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש] ,התשכ"ט ,1969-אשר בסיומו נרשמת
הקרקע בפנקס הזכויות במרשם המקרקעין בציון מיקומה לפי גושים ,חלקות ותת-חלקות,
שטחה ,גבולותיה ובעלי הזכויות בה" .קרקעות לא מוסדרות" רשומות אף הן במרשם המקרקעין,
בפנקס השטרות ,אולם מרשם זה אינו מתבסס על הליך הסדר ,ולכן אינו מדויק דיו.

29

"תוכנית מתאר מקומית" היא תוכנית מתאר ברמת הרשות המקומית ,אשר עוסקת בשימוש
בקרקע בשטח נתון כלשהו; התוכנית כוללת גם הוראות בנייה ,מגבלות בנייה ועוד .ראו בעניין
זה מבקר המדינה ,דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ,2009בפרק "הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מעלה החרמון" ,עמ' .945

בדיונים לגבי העברת
האחריות לרשת
החשמל לחברת
החשמל התגלעו
מחלוקות בשלושה
נושאים :התכנון
והמצאת טופס  ;4שווי
רשת החשמל בארבע
המועצות וקביעת
תעריפי החשמל;
תשתיות הרשת
ובטיחותה
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"החברה"  -חברת החשמל לישראל בע"מ או חברת החשמל למחוז ירושלים
בע"מ ,לפי העניין והגדרת "הרשות המאשרת"  -יושב ראש ועדה מקומית יחד
עם מהנדס הוועדה ,או יושב ראש ועדת משנה לפי סעיף  18לחוק התכנון
והבנייה יחד עם מהנדס הועדה המקומית .מטרתו של סעיף זה היא למנוע ממי
שבנה ללא היתר ליהנות מחשמל ,ובכך לסייע באכיפת דיני התכנון והבנייה ,וכן
למנוע סכנה בטיחותית עקב אספקת חשמל למבנה שאינו מותאם לכך .עוד
נקבע בסעיף 157א(ו) לחוק התכנון והבנייה כי "ראתה הרשות המאשרת כי
בנייתה של יחידת דיור ,מסחר ,שירותים או תעשיה היוותה סטיה מהיתר ,רשאית
היא להורות לחברה ,למנהל או לספק ,למנוע או להפסיק מתן חשמל ,שירותי
טלפון או מים ,לפי הענין ,לאותה יחידה" .סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה אינו
חל על ספקיות חשמל דוגמת המועצות המקומיות ,אולם מחובתן לפעול
בהתאם לאור אחריותן לספק חשמל בבטחה.
הביקורת העלתה כי המועצות המקומיות חיברו בתים לחשמל בלי שיוצגו להן
טופס  4או טופס  2כמתחייב .עוד העלתה הביקורת כי המועצות המקומיות לא
דרשו מבעלי המבנים להמציא להן היתרי בנייה שהונפקו על ידי הוועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,כדי לעמוד על מיקומם ,על שטחם ועל ייעודם ,ואף לא
דרשו מהם להגיש תכניות של רשת החשמל במבנים.
מבדיקת השלמה שנערכה בוועדה המקומית מעלה חרמון נמצא כי היא לא
הקפידה על כך שהמועצות המקומיות האמורות לא יחברו את הבתים לחשמל
ללא קבלת אישורה (טופס  2וטופס .)4
משרד מבקר המדינה כבר העיר בעבר 30על כך שהמועצות המקומיות מספקות
לתושביהן חשמל בלי להתנות את חיבור בחשמל לבתי התושבים בהמצאת
האישורים האמורים שנקבעו בחוק .הוועדה ציינה בתשובתה משנת  2009כי
דרשה כמה פעמים מהמו עצות המקומיות האמורות להפסיק את חיבור הבתים
לחשמל ללא קבלת אישורה (טופס  ,)4והיא פנתה בנושא זה גם למשרד הפנים
כדי להסדיר את העניין ,31אולם מאמציה בעניין לא נשאו פרי.
לדעת משרד מבקר המדינה על משרד הפנים ,מינהל התכנון במשרד
האוצר ,הוועדה המקומית והמועצות המקומיות לתת את דעתם לאפשרות
של הסדרת הבנייה העומדת בדרישות החוק ומנגד נקיטת אמצעי אכיפה
בגין הבנייה שאי-אפשר להכשיר בדיעבד כדי לשמור על קיום החוק
ולאפשר מתן טופסי .4

30

מבקר המדינה ,דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ,2009בפרק "הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מעלה החרמון" ,עמ' .960

31

ביולי  , 2015בעקבות החלטת ממשלה ,הועבר מינהל התכנון ממשרד הפנים למשרד האוצר,
והוגדר יחידת סמך ממשלתית.
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אי בחינת פתרונות לדרישת חברת החשמל לטופס 4
סעיף 157א(ח) לחוק התכנון והבנייה קובע כי שר האוצר רשאי לקבוע בצו,
לאחר התייעצות עם הוו עדה המחוזית הנוגעת בדבר ,כי הוראות סעיף 157א לא
יחולו בשטח פלוני ,אם התקיימו שני התנאים האלה( :א) השטח האמור כלול
בתוכנית שהופקדה המתירה בנייה בו; (ב) הרשות המאשרת חיוותה את דעתה
כי לאחר אישור התוכנית לא תהיה מניעה לקבלת היתר בנייה בשטח האמור.
בסעיף  2לחוק הספקת החשמל (הוראת שעה) ,התשנ"ו( 1996-להלן  -הוראת
שעה להספקת חשמל או הוראת השעה) ,נקבע כי על אף הוראות סעיף 157א
לחוק התכנון והבנייה ,הספקת חשמל למבנה תיעשה על פי הוראות חוק זה.
בדברי ההסבר להוראת השעה נאמר כי מטרתה לתת מענה לבעייתם של
דיירים המתגוררים במבנים שנבנו לפני  1981וללא היתרי בנייה ,ובתיהם לא היו
מחוברים לרשת החשמל .32הוראת השעה איפשרה לחבר מבנים ,שאינם מיועדים
להריסה ,לרשת החשמל .33הוראת השעה הוארכה בשנת  1998בשנה אחת אחרי
שפג תוקפה .בשנת  2001הוארכה בשנית בשלוש שנים נוספות ,וכן בשנת 2004
הוארך תוקפה עד סוף מאי  . 342007מאז אותו מועד לא הוארך תוקפה של
הוראת השעה להספקת חשמל.
בפגישה שהתקיימה בנובמבר  ,2013ובה השתתפו נציגי חברת החשמל,
המועצות המקומיות מג'דל שמס ומסעדה ויו"ר הוועדה המקומית דאז ,סוכם
שכדי להקל את המעבר של רשת החשמל תעביר הוועדה המקומית מכתב
המציין כי היא אינה מתנגדת להעברת הרשת לאחריות חברת החשמל .חברת
החשמל ציינה בפני המועצות המקומיות כי מאחר שאין להן תוכניות מתאר
מאושרות עדכניות ,אין באפשרותה לאכוף את דרישות החוק לגבי אספקת
החשמל למבנים הקיימים ולמבנים חדשים בעתיד על פי היתר בנייה וטופס .4
בהתאם לסיכום האמור העבירה הוועדה המקומית מעלה החרמון בדצמבר
 2013מכתב לחברת החשמל שבו הבהירה שהיא אינה מתנגדת להעברת
הרשת לחברה ,והדגישה כי חיבור כל מבנה יותנה בהמצאת היתר בנייה וטופס
 4כדין .עוד הדגישה כי להבדיל ממקומות אחרים ברחבי המדינה ,המקרקעין
במועצות המקומיות אינם מוסדרים ,ולכן יש קושי אמיתי לזהותם .לפיכך תכלול
הוועדה באישור לחיבור לתשתיות (טופס  )4נקודת ציון (נ"צ) 35של כל מבנה.
הועלה כי הוועדה המקומית והמועצות המקומיות לא הביאו בהמשך לכך
לבחינת הגורמים המוסמכים ,לרבות מנהל התכנון ומשרד הפנים ,את הצורך
בפתרונות לדרישת חברת החשמל להמצאת טופסי  4בזמן שידוע שלרוב
הבתים בתחום הוועדה אין אישור לטופס .4

32

הצעת חוק .5.12.94 ,2332

33

בהתאם למסקנות הוועדה הבין-משרדית לבנייה בלתי חוקית במגזרים הערבי והדרוזי (דוח
מרקוביץ') ,שאימצה בזמנו הממשלה; הוועדה הוקמה ב.1986-

34

חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון) ,התשנ"ח  ;1998-חוק הספקת חשמל (הוראת שעה)
(תיקון מס'  ,)2התשס"א ; 2001-חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)3התשס"ד-
.2004

35

נקודה על גבי מפה שמציינת מיקום בשטח בעזרת קואורדינטות.
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הוועדה המקומית מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרץ  2019כי נוכח
הנסיבות המיוחדות המאפיינות את המרחב התכנוני והצורך בהסדרתם של אלפי
מבנים חסרי טופס  , 4נדרשת לשם כך התערבות ממשלתית ,שתיקח בחשבון
המציאות המורכבת ותבחן מודל הסדרה מיוחד שייתן מענה לנסיבות המיוחדות.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרץ  2019ציין מינהל התכנון במשרד האוצר
כי לארבע המועצות המקומיות יש תכניות מתאר מאושרות ,החלות על רוב
השטחים הבנויים בכל יישוב וכוללות הוראות מפורטות שמכוחן ניתן להוציא
היתרי בנייה .כמו כן ,חלק מהתוכניות עודכנו בינתיים ,והאחרות בהליכי עדכון.
כאמור ,לעין קיניא אושרה תוכנית בשנת  ,2014ולמסעדה אושרה תוכנית בשנת
 . 2015בעת הזו נמצאת בהכנה תוכנית מתאר כוללנית עדכנית למג'דל שמס,
ובשלב הפקדה תוכנית מתאר כוללנית עדכנית לבוקעאתה.
בתשובתה ציינה חברת החשמל כי הודיעה לנציגי המועצות המקומיות כי ניתן
להמציא אישור כללי ממוסדות התכנון לכל המבנים בתחומי היישובים ,והדבר
יהווה תחליף לאישורים לפי סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה ,בדומה למה
שנעשה בקיבוצים שעברו לאספקה פרטנית מחברת חשמל.
על מינהל התכנון במשרד האוצר ,משרדי הפנים והאנרגיה ,המועצות
המקומיות והוועדה המקומית לפעול בשיתוף פעולה ,ובהתאם לאחריותם
ולסמכותם לבחינת החסמים המונעים את הסדרת הטיפול ברשת החשמל
לארבע המועצות המקומיות .במסגרת זו עליהם לתת את הדעת לפתרונות
שיאפשרו עמידה בדרישות החוק בנוגע לטופס  ,4ובכלל זאת לבחון
פתרונות דוגמת הפתרון בסעיף 157א(ח) לחוק התכנון והבנייה או דוגמת
הפתרון בהוראת השע ה לבעיית חיבור בתים לחשמל במקרים המתאימים,
בנוסף להסדרת הבנייה הבלתי חוקית בהתאם לתוכניות המעודכנות .
המשך התעלמותם של הגורמים הרלוונטיים בכל הקשור לעמידה בתנאים
לטופס  4או לקבלת פטור מטופס  4עלולה להחמיר את המצב בעתיד ויש
בה כדי לסכן את שלומם ואת ביטחונם של צרכני החשמל בארבע
המועצות ובקרב הציבור כולו.

עלות רשת החשמל והמחלוקת על הערכת
שוויה
בסקירה שהכינה חברת החשמל במהלך  2016היא טענה כי אם תקבל את
האחריות לאספקת החשמל לתושבי ארבע המועצות המקומיות יושתו עליה
עלויות כבדות .בטענתה התבססה חברת חשמל על בדיקה מדגמית שערכה
במועצה המקומית מג'דל שמס ,שמטרתה להיערך לאספקת חשמל במנייה
פרטנית לכל התושבים .הסקירה העלתה כי חלק ניכר ממערכת אספקת
החשמל הקיימת במועצה המקומית מג'דל שמס והמבנים המחוברים אליה אינם
עומדים בסטנדרטים של רשות החשמל .כדי להתאים את הרשת לסטנדרטים

יש לתת את הדעת
על הצורך בפתרונות
שיאפשרו עמידה
בדרישות החוק בנוגע
לטופס  .4בכלל זה יש
לבחון פתרונות נוסף
על הסדרת הבנייה
הבלתי חוקית בהתאם
לתוכניות המעודכנות
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של רשות החשמל ,יהיה צורך להשקיע מעל  100מיליון ש"ח בהחלפת
התשתיות בכל רחבי היישוב מג'דל שמס.
מנגד טענו המועצות המקומיות במהלך הביקורת ,ובראשן המועצה המקומית
מג'דל שמס ,כי חברת החשמל מנסה בכל דרך לקבל את הרשת לידיה חינם
אין כסף .המועצה המקומית מג'דל שמס טענה מנגד כי בהתאם לסקר שערכה
מוערך שווי הרשת ב 24-מיליון ש"ח ,והיא השקיעה בשנים האחרונות מעל 7
מיליון ש"ח .לפיכך הבהירה המועצה כי לא תסכים להעברת הרשת ללא קבלת
תמורה.
בתשובתה מסרה חברת החשמל כי טענותיה של המועצה המקומית מג'דל
שמס בעניין השווי אינן נכונות .חברת החשמל ציינה כי הבהירה למועצה
המקומית מג'דל שמס במהלך פגישות העבודה שלה שביכולתה להעריך את
שווי הרשת רק בעקבות סקר שיעלה ממצאים לגבי מצב הרשת ,אך הדבר לא
נעשה.
על פי המתווה שקבעה רשות החשמל ,תשלומים עבור החיבור לבתים יועברו
לידי המחלק הדומיננטי על ידי כל צרכן בנפרד ומראש ,בהתאם לאמות המידה
וללוחות התעריפים שקבעה רשות החשמל לספק שירות חיוני ,ולא במסגרת
הסכם העברת רשת החשמל .סכום החיבור לכל צרכן ישולם על ידי הצרכנים
ואין לקזזו מהעסקה המבוצעת בין המועצה המקומית לבין חברת החשמל .עוד
נקבע במתווה כי כל מחלוקת בנוגע לשווי הרשת והכדאיות הכלכלית של
הסכם העברת הרשת ,תוכרע על ידי ראש אגף כלכלה ברשות החשמל.
חברת החשמל העריכה כי כל בית במועצה המקומית מג'דל שמס יצטרך
להשקיע בממוצע כ 5,000-ש"ח עד  10,000ש"ח בעבור התאמת רשת החשמל
הביתית ,נוסף על התשלומים הנדרשים לחברת החשמל בגין חיבור הבתים
לרשת המוערכים ב 4,000-ש"ח עד  10,000ש"ח ,לפי גודל החיבור.
בתשובתה מסרה חברת החשמל כי המועצה המקומית מג'דל שמס לא העבירה
נתונים על אודות רשת החשמל שבתחומה ,ולכן לא יכולה להיות מחלוקת לגבי
שווי הרשת  .עוד הוסיפה חברת החשמל כי אם תחליט המועצה לקדם את
העברת הרשת לידי חברת החשמל ותפעל בהתאם למתווה ,חברת החשמל
תוכל לקדם את הנושא מול הרשויות .אם יתגלעו מחלוקות בנושא הן יועברו
לפתחה של רשות החשמל מכוח הסמכויות הנתונות לה על פי דין.
בתשובתה מסרה רשות החשמל כי גובש מנגנון להעברת התשתית למחלק
אחר .מנגנון זה קבע ,בין היתר ,הליך סדור להכרעת המחלוקות הכספיות על
ידי ראש אגף כלכלה ברשות .לרשות החשמל לא הגיעה פנייה רשמית מצד אף
לא אחת מן המועצות להצטרף למנגנון ההתחשבנות ולהעברת הרשת לחברת
החשמל.
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משרד מבקר המדינה מעיר לרשות החשמל כי היה עליה לפעול ,מול כל
הגורמים הנוגעים בדבר ,למציאת פתרון הולם לסוגיית רשת החשמל
בארבע המועצות .על משרדי הפנים והאנרגיה ,בשיתוף המועצות
המקומיות ,רשות החשמל וחברת החשמל ,לפעול למציאת פתרון מוסכם
על כל הצדדים בנושא שווי הרשת ומציאת מקורות מימון להסדרת מצב
רשת החשמל בתחום המועצות .על הצדדים לפעול בהתאם למתווה
ולהעביר את ההכרעה במחלוקת הכספית בנוגע לשווי הרשת לראש אגף
כלכלה ברשות החשמל.
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עמדת משרד הפנים בדבר הסדרת
משק החשמל במועצות המקומיות
כאמור ,במכתב ששלח מנכ"ל משרד הפנים במרץ  2018לרשות החשמל
בתיאום עם ראשי המועצות המקומיות הוא ציין ,בין היתר ,כי לאחר בחינת
הנושא ומכיוון שאספקת חשמל אינה בגדר חובה מחובותיה של רשות מקומית,
עמדתו היא כי אין במועצות המקומיות האלה הידע והמקצועיות ברמה ובהיקף
הנדרשים  .משרד הפנים החליט על סמך מדיניות זו כי אין מקום לאשר הקמת
תאגיד חשמל אזורי ,כיוון שמדובר במועצות קטנות בגודלן ובמספר תושביהן,
הממוקמות בפריפריה ומדורגות ברמה חברתית-כלכלית נמוכה; להערכתו
הקמת תאגיד לא תבטיח מתן שירותים לתושבי מועצות מקומיות אלו ,באיכות
ובהיקף המתחייבים על פי עקרון השוויון ,בהשוואה ליתר תושבי מדינת ישראל.
נוסף על כך דרש משרד הפנים מרשות החשמל לחייב את חברת החשמל
לנקוט את כל הפעולות הנדרשות כדי להעביר לתחום אחריותה ולטיפולה את
אספקת שירותי החשמל לתושבי ארבע המועצות.
במכתב תגובה ממאי  2018ציינה רשות החשמל כי עמדתו זו של משרד הפנים
נוגדת את עמדת המדינה כפי שהוגשה לבית המשפט העליון בפסק דין
קדמאני .העמדה גובשה בתיאום מלא עם משרד הפנים ולפיה אף גובש מתווה
המחלקים ההיסטוריים .עוד ציינה רשות החשמל כי יש לבחון את סמכותם של
ראשי המועצות הממונים לזמן קצוב לקבל החלטות כבדות משקל על
התנהלותן של המועצות למשך שנים רבות .רשות החשמל ציינה כי היא תפנה
לקבלת חוות דעת משפטית בנושא זה מהיועץ המשפטי לממשלה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרץ  2019מסר משרד הפנים כי הוא סבור
שהמועצות המקומיות אינן מוסמכות לטפל בנושא משק החשמל ,הכולל
היבטים של אחזקה ובטיחות ,ולכן הממונה על המחוז פועל להעברת הטיפול
לחברת החשמל ,אולם מדובר בתהליך מורכב.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי אף על פי שהוא מודע היטב
למצבה הירוד של רשת החשמל ביישובים הדרוזיים ברמת הגולן ,והיה
שותף לגיבוש המתווה משנת  ,2009שהציע בין היתר הקמת תאגיד חשמל
משותף לארבע המועצות ,הוא המתין עשר שנים בקירוב כדי לסגת ממנו
מסיבות שהיו י דועות לו מלכתחילה .תשובתו בעניין זה מעידה על גרירת
רגליים ועל התנערותו מאחריותו כמאסדר.
בתשובתה מסרה רשות החשמל כי עניין הקמת תאגיד חשמל מוסדר במתווה
וכי משרד הפנים היה שותף לכתיבתו .המועצות בחנו הקמת תאגיד חשמל,
אולם משרד הפנים סירב בשנת  2018לאשר הקמת תאגיד .עוד מסרה רשות
החשמל כי החסמים העיקריים שהקשו על המועצות המקומיות להצטרף
למתווה היו ,בין היתר :היעדר מקצועיות של המועצות המקומיות וניהול לוקה
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בחסר שלהן; חוסר עקביות לגבי הצטרפותן למתווה ולעמידה בתנאים שעלו
במשא ומתן עם חברת החשמל להעברת התשתית לחברת החשמל; חלוקת
השירות בין המועצות המקומיות לחברת החשמל; בעיות תכנון ובניה וקשיים
בגבייה.


משרד מבקר המדינה רואה בהתנהלות כל הגורמים המעורבים והימשכות
המצב הקיים ,שבו אספקת החשמל במועצות המקומיות אינה מפוקחת על
ידי שום גורם ואינה עומדת בסטנדרטים של רשות החשמל ,בבחינת
מחדל .על הגורמים הנוגעים בדבר  -משרד האנרגיה ,רשות החשמל,
משרד הפנים ,המועצות המקומיות וחברת החשמל בהתאם לחובותיה על
פי דין  -לתת את דעתם לממצאים בכל הנוגע לחסמים בפני הסדרת משק
החשמל במועצות האמורות ,בהיבטים הבטיחותיים ,התכנוניים והכספיים,
לרבות בחינת הצורך בהקצאת תקציבים ייעודים ובחינת מסגרת חוקית,
ככל שתידרש  ,להסרת החסמים ולפתרון הבעיה הלכה למעשה .המשך
המצב הקיים ,שבו כל גורם מתבצר בעמדתו אגב התעלמות מן המטרה
העיקרית והיא הסדרת אספקת החשמל למועצות המקומיות האמורות,
פוגע בתושבי המועצות המקומיות וחושף אותם לסכנות בטיחותיות.

אספקת החשמל
במועצות המקומיות
אינה מפוקחת על ידי
שום גורם ואינה
עומדת בסטנדרטים
של רשות החשמל.
המשך המצב הקיים
פוגע בתושבי
המועצות המקומיות
וחושף אותם לסכנות
בטיחותיות
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מצב רשת החשמל בארבע המועצות
תחזוקה לקויה של רשת החשמל במועצות
המקומיות
מטרתו של חוק החשמל ,התשי"ד( 1954-להלן  -חוק החשמל) היא הסדרת
הפעילות בתחום החשמל ,ומכוחו הוצאו תקנות הקובעות כללים לביצוע עבודות
חשמל ,לרבות בדיקת רשתות חשמל ומתקני החשמל .עבודות החשמל
והבדיקות הנדרשות על ידי אנשי המקצוע הן בגדר חובה שמבטיחה את
בטיחותו ,את אמינותו ואת תקינותו של מתקן החשמל.
לרוב ,תחזוקת רשת החשמל בארבע המועצות מתבצעת על ידי עובדי המועצות
נוסף על חשמלאים שהם קבלנים חיצוניים.
המועצה המקומית עין קיניא אינה מעסיקה עובדים לתחזוקת רשת החשמל והיא
התקשרה עם קבלן חיצוני שמספק שירותי תחזוקה ופיתוח של רשת החשמל
בתחומה.
במחלקות החשמל במועצה המקומית מסעדה מועסקים שני עובדי מועצה.
במאי  2018פרסמה המועצה מכרז חדש לקבלת שירותי תחזוקת רשת החשמל
בתחומה .במחלקת החשמל במועצה המקומית מג'דל שמס מועסקים שני
עובדים בעיקר בקריאת מונים.
ב מחלקת החשמל במועצה המקומית בוקעאתה הועסקו עד לאחרונה שני
עובדים .החל בפברואר  2018סגרה המועצה את מחלקת החשמל והעבירה את
פעילותה לאחריות קבלן חיצוני.
בביקורת עלה כי עובדי מחלקות החשמל של המועצות המקומיות אינם בעלי
הכשרה מתאימה ,ואף לפעמים אין בידיהם הכלים והציוד המתאימים לביצוע
עבודות התחזוקה והטיפול ברשת החשמל ,כגון מנופים לעבודה בגובה וחבלים
לתפיסת תיל אווירי מבודד (תא"ם) .זאת ועוד ,ראשי המועצות המקומיות של
מג'דל שמס ,בוקעאתה ומסעדה הצביעו על חוסר מיומנות של עובדי מחלקת
החשמל שהעסיקו וטענו שלחלקם אין הכשרה המתאימה לביצוע עבודת
החיבורים בעצמם ,ולכן הם נעזרים בקבלנים חיצוניים.
בפועל המועצות המקומיות נסמכות על קבלנים חיצוניים שהן התקשרו איתם
להרחבת רשת החשמל ולתחזוקתה .בהיעדר עובדים מקצועיים ובעלי הכשרה
מתאימה בתחום החשמל אין גורם מקצועי במועצה שביכולתו לפקח על טיב
עבודות התשתית ועל תחזוקת הרשת כנדרש.
בתשובתה מסרה המועצה המקומית מג'דל שמס כי אומנם אין במועצה כוח
אדם מספיק שיש בידיו הידע והמקצועיות הנדרשים לצורך אספקת חשמל
ותחזוקת משק החשמל ,אך המועצה עושה את ככל יכולתה לתחזק ולנהל את
משק החשמל בצורה תקינה ,על אף הקושי והמורכבות הכרוכים בכך .כך
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למשל התקשרה המועצה עם מהנדס חשמל חיצוני אשר מפקח על טיב עבודות
החשמל.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות כי ביצוע עבודות חשמל
ללא גורם מקצועי שיפקח באופן שוטף על טיב העבודה ,בייחוד בתחום
פריסת התשתיות ועבודות החשמל ,עלול להסב להן נזק כספי ואף לסכן
את העובדים ואת שלום הציבור.

בדיקות שבוצעו למצב הרשת
רשות החשמל ,חברת החשמל והמועצות המקומיות בדקו את מצב הרשת,
ומבדיקותיהן עולה כי רמת התחזוקה של רשת החשמל אינה תואמת את התקן
ולוקה בחסר ,וכי מצב הרשת ירוד ביותר ומסכן את בטיחות התושבים .להלן
הפרטים:
רשות החשמל בדקה עוד בשנת  2008את מצב רשת החשמל במועצות
המקומיות מג'דל שמס ומסעדה ומצאה ,בין היתר ,כי מצב רשתות החשמל
משתנה בין מקטעים שונים במועצות המקומיות ,ובחלקם מצב הרשת ירוד
ביותר ומסכן את בטיחות התושבים .אחדים מן הליקויים הם :הרשת הקיימת
קרובה למבנים מעבר לתקן הקבוע בחוק החשמל והתקנות; עמודי עץ רקובים;
כבלי רשת מתח נמוך עילית חשופים ;36ותשתיות תקשורת וחשמל מותקנות על
אותם עמודי חשמל.
גם חברת החשמל בדקה את מצב הרשת במג'דל שמס ביולי  2016והכינה
סקירה על רשת החשמל במועצה .מן הסקירה עולה ,בין היתר ,כי עומק
הטמנת הכבלים הקיימים אינו עומד בדרישות חוק החשמל; המרחק בין רשתות
החשמל הקיימות לבין מבנים ותשתיות אחרות כגון רשתות תקשורת אינו עומד
בדרישות חוק החשמל  ,ועלול לסכן את התושבים; הציוד החשמלי כגון מוליכים
וכבלים אינו מתאים לדרישות החוק והתקנים הישראליים החלים על פריטים
דומים במערכות מקבילות בארץ.
המועצה המקומית מג'דל שמס :במכתב ששלח בדצמבר  2010ראש
המועצה המקומית מג'דל שמס לשר האנרגיה דאז ,לאחר פגישה שהתקיימה
בלשכת השר , 37הוא ציין ,בין היתר ,כי "יסודות הרשת הונחו בשנות הששים
המוקדמות וחלקים רבים ממנה מחייבים החלפה מידית ,רוב הרשת עילית חוצה
את השכונות הצפופות של הכפר כאשר חלקים רבים עלולים לגרום לתוצאות
שאנו מתפללים מדי יום ביומו כי לא יתאמתו עד אשר יימצא פתרון שאנו מקווים
36

מוליכי הרשת ממוקמים מעל הקרקע ופרוסים על עמודים ,והם מוליכים מתח בגובה של 230
וולט (חד -פאזי) או בגובה של  400וולט (תלת -פאזי) .מוליכים אלה נועדו בדרך כלל לשרת את
הצרכנים הביתיים.

37

שם המשרד השתנה כמה פעמים .ב  2010-היה שמו משרד התשתיות הלאומיות.
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כי הוא יבוא בהקדם ...ואנו חיים תחת איום בלתי פוסק שמא יקרה הגרוע מכול,
חס וחלילה".
ממכתבו של ראש המועצה המקומית מג'דל שמס משנת  2010עולה כי
מצבה של רשת החשמל במועצה הוא רעוע ומעיד על סכנה בטיחותית
חמורה הנשקפת ממנה לשלום הציבור ,עובדה המחייבת את כלל
הגורמים להתערבות בהקדם לשיפורה.
ראש המועצה הדגיש במכתבו כי בפגישתו עם שר האנרגיה דאז הובהר לו כי
נושא אספקת חשמל למועצות המקומיות אינו מתוקצב על ידי משרד האנרגיה,
וכי על ראש המועצה לפנות למשרד ראש הממשלה כדי שידאג לתקצוב.
מבדיקת המסמכים עולה כי במועצה לא התקבלה תשובתו של השר למכתבו
של ראש המועצה.
המועצה המקומית מסעדה :המועצה המקומית ערכה בשנת  2015סקירה
במטרה לבחון את האפשרות להעביר את משק החשמל לאחריות חברת
החשמל .במסקנותיה ציינה המועצה בין היתר את חוסר יכולתה של מחלקת
החשמל לעמוד בהרחבה המהירה של התשתית עקב הרחבת הבנייה
והתרחבות היישוב .כמו כן ציינה את מזג האוויר הקשה בחורף שגורם לתקלות
רבות שתיקונן כרוך בעלויות גבוהות מאוד.
המועצה המקומית עין קיניא  :בספטמבר  2013הכינה חברה חיצונית דוח
בדיקת תשתיות החשמל במועצה המקומית עין קיניא שממנו עלה ,בין היתר ,כי
המועצה מחברת בתים לרשת החשמל בלי בדיקת תקינות מערכת החשמל לפני
ה חיבור .צמחייה מכסה חלק מעמודי החשמל ומגיעה עד השנאי; חלק מעמודי
החשמל העשויים עץ נטויים ורקובים; קיימת תליית קווי תקשורת (טלוויזיה
בכבלים) על עמודי החשמל; יש עמודי חשמל עם כבלים ללא הגנה; אין אמצעי
הגנה מפני התחשמלות ברשת תת-קרקעית מתח גבוה ;38אין תחזוקה שוטפת
של רשת החשמל בכפר .לפיכך סוכם בדוח כי רשת החשמל ביישוב דורשת
שיפור מיידי הכולל ,בין היתר ,החלפת חלק מהעמודים ושיפוץ הפילרים.
בתשובתה מסרה חברת החשמל כי רשת החשמל שבבעלות המועצות
המקומיות נמצאת בבעלות פרטית ,ולכן אין לחברת החשמל סמכות לטפל
ברשת .לדבריה ,האחריות הבלעדית בעניין זה מוטלת לפתחן של ארבע
המועצות.

38

המוליכים ממוקמים בתעלות מתחת לפני הקרקע .מתח בגובה של  6,300וולט ( 6.3ק"ו) או
 11,000וולט ( 11ק"ו) או  12,600וולט ( 12.6ק"ו) או  22,000וולט ( 22ק"ו) או  33,000וולט (33
ק"ו) .מתח מסוג זה מתאים למבנים שזקוקים להספק חשמלי גבוה כגון מפעלים ובתי חולים.
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מהאמור לעיל עולה תמונה עגומה ,ולפיה רשת החשמל במועצות
המקומיות לוקה בחסר ,תשתית החשמל רעועה ואף בחלק מהמקרים
מהווה מפגע בטיחותי שעלול לסכן חיים .כל הגורמים הנוגעים לנושא
מודעים למצב אך אינם פועלים לתיקונו .להלן הליקויים העיקריים שעלו
בביקורת:

אי-עמידה בדרישות חוק הקרינה הבלתי מייננת
בשנת  2005דנה " ועדת מומחים בנושא חשיפת הציבור לקרינת שדות מגנטיים
מרשת החשמל"  .בעקבות מסקנות הוועדה 39פרסם המשרד להגנת הסביבה
המלצות ,שמטרתן להפחית את החשיפה לקרינה מרשת החשמל .המלצות
הוועדה התייחסו לחשיפה לערכים ממוצעים של עוצמת קרינת שדה מגנטי
מרשת החשמל ,הגבוהים יותר מהערכים שהוזכרו בספרות המקצועית כעלולים
להגביר את הסיכון לבריאות.40
ב 2006-חוקק חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו( 2006-להלן  -חוק הקרינה
הבלתי מייננת) .מטרת החוק היא להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות
של חשיפה לקרינה בלתי מייננת ,ולהסדיר את העיסוק במקורות קרינה ,ובכלל
זה הקמתם והפעלתם ,ולהעניק שירות למדידת קרינה ,בין השאר על ידי קביעת
איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת .בהתאם לסעיף  3לחוק
הקרינה הבלתי מייננת אין להקים מתקן ואין להפעילו אלא על פי היתר מאת
הממונה . 41בהתאם להוראות החוק ,היתר יכול להינתן לגבי מתקן רשת חשמל
מסוים או לגבי סוג מסוים של מתקני רשת חשמל.
יצוין כי עד מועד פרסום דוח זה לא הותקנו תקנות מכוח חוק הקרינה הבלתי
מייננת הקובעות סף לעוצמת השדה המגנטי .המשרד להגנת הסביבה פרסם
המלצות לגבי הסף הרצוי .42כן קיימת המלצה לתכנון מתקני חשמל 43לפי סף
לחשיפה ממושכת ממוצעת ביום שבו החשיפה היא הגבוהה ביותר .בשלב זה

39

בשנת  2002מינה המשרד להגנת הסביבה ועדת מומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל.
הוועדה הוקמה במטרה להמליץ על תקן ישראלי שיקבע את רמות החשיפה המותרות של
הציבור בישראל לקרינה מחשמל ואת הטיפול במתקנים החורגים מהרמה המותרת .הוועדה
הורכבה מ 15-מומחים בתחומים האלה :הנדסה רפואית; קרינה אלקטרומגנטית; מדעים מדויקים
ופיזיקה; חשמל; רעש; וקרינה וסרטן תעסוקתי.

40

אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה .קרינה בלתי מייננת.

41

על פי סעיף  2לחוק הקרינה הבלתי מייננת הממונה הוא מי שהשר להגנת הסביבה הסמיכו
להיות הממונה לעניין הוראות חוק הקרינה.

42

קיימות המלצות לסף של עד  1,000מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח (חשיפה רגעית) .כן
קיימת המלצה לתכנון מתקני חשמל לפי סף לחשיפה ממושכת של  2מיליגאוס ובמקרים
מיוחדים של עד  4מיליגאוס.

43

כהגדרתם בחוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו" .2006-מיתקני רשת החשמל"  -מתקנים
המשמשים לייצור ,להולכה ,לחלוקה ולהספקה של חשמל ,כולל קווי מתח עליון ,קווי מתח עילי
ותת-קרקעי ,תחנות משנה והשנאה וקווי מתח נמוך ,עד שלב החלוקה הביתית.

רשת החשמל
במועצות המקומיות
לוקה בחסר ,ותשתית
החשמל בהן רעועה
ובחלק מהמקרים אף
מהווה מפגע בטיחותי
שעלול לסכן חיים
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מטפלים במתקני חשמל קיימים ,ובראש סדר העדיפויות עומדים מתקנים
הגורמים לחשיפה ממוצעת מעל  4מיליגאוס.44
בסקירה שהכינה חברת החשמל ביולי  2016בנוגע למצב רשת החשמל במועצה
המקומית מג'דל שמס צוין כי לא ניתנו היתר סוג או ההיתרים המתאימים מכוח
חוק הקרינה הבלתי מייננת למתקני החשמל  .הדבר נכון לארבע המועצות
המקומיות; זאת ועוד מתקני החשמל המשולבים ברשת החשמל הקיימת בארבע
המועצות ,קרובים לבתים ,וחלקם עוברים סמוך לדירות מגורים ,בשל הבנייה
הצפופה בתחום השיפוט של המועצות; עובדה זו מגבירה את הסיכון לחשיפת
תושביהן לקרינה בלתי מייננת.
בשנים  , 2016-2012במהלך הדיונים בין חברת החשמל לבין המועצות המקומיות
להעברת רשת החשמל ,הועלתה פעמים מספר הדרישה של חברת החשמל
מהמועצות המקומיות לבצע התאמות במתקני רשת החשמל כך שיעמדו
בדרישות חוק הקרינה הבלתי מייננת ובערכי החשיפה מהקרינה שקבע המשרד
להגנת הסביבה.
נוכח מצב הרשת וקרבת מתקני החשמל בתחומן של המועצות המקומיות
לבתי מגורים ,עולה חשש כי המתקנים אינם עומדים בתקנים ,וכי נשקפות
מהם סכנות חמורות לתושבים ולציבור הרחב .לפיכך ולאור עיקרון
הזהירות המונעת ,על המועצות המקומיות לפעול לאלתר במשותף עם
המשרד להגנת הסביבה לבדיקת מתקני רשת החשמל בתחומן ,להשיג
את ההיתרים הדרושים מבחינת הקרינה המותרת ולבצע את השינויים
שידרשו הגורמים המוסמכים.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרץ  2019מסר המשרד להגנת הסביבה כי
המועצות המקומיות נדרשות להסדיר את נושא רישוי מתקני החשמל מול
המשרד להגנת סביבה ,בהתאם לדרישות החוק לקרינה הבלתי מייננת :היתר
הקמה ,היתר הפעלה או היתר סוג .המשרד הוסיף בתשובתו כי הוא יפעל ליידע
באופן אקטיבי את המועצות המקומיות בתהליך הנדרש לצורך רישוי המתקנים.

היעדר השקעה בתשתית החשמל של המועצות
המקומיות
רשת החשמל הקיימת בתחומן של המועצות אינה עונה על צורכי התושבים,
וקיים חסר בתשתיות ובציוד בסיסי כמו שנאי ם . 45מצבה הרעוע של רשת
44

אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בנושא "חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בתדר
רשת החשמל" .קרינה מרשת החשמל נמדדת על ידי עוצמת השדה המגנטי ביחידות של
מיליגאוס .ראו גם מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ,2014בפרק
"טיפול רשויות מקומיות בקרינה בלתי מייננת במוסדות חינוך ,עמ' .193

45

שנאי הוא מכשיר אלקטרומגנטי שמעביר אנרגיה חשמלית ממערכת זרם חילופין אחת למערכת
זרם חילופין אחרת .השנאי הוא רכיב מרכזי ברשת החשמל הארצית ,ומאפשר המרת מתח גבוה
למתח המתאים לשימוש במכשירים חשמליים.
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החשמל חמור במיוחד על רקע תנאי מזג האוויר המיוחד השוררים באזור בחורף,
המתבטא בהפסקות חשמל יומיומיות ,ועל רקע בניית שכונות חדשות הגורמות
לגידול הצריכה .להלן ממצאי הבדיקה:
בביקורת עלה כי בארבע המועצות ניכר מחסור בשנאים במערכת החשמל.
ב עקבות המחסור חיברו המועצות בתים רבים לשנאי אחד ,בלי לבדוק את
קיבולת השנאי .פעולתן זו גרמה לניתוק חוזר ונשנה של אספקת החשמל בייחוד
בימי החורף שבהם הצריכה מוגברת ונוצר עומס על הרשת.
המועצה המקומית מג'דל שמס :בפברואר  2018ציין ראש המועצה המקומית
מג'דל שמס בפני מליאת המועצה כי תשתית מערכת החשמל ביישוב אינה
טובה דייה וכי המועצה נדרשת להשקיע משאבים ברשת החשמל הקיימת כדי
לעמוד בתקנות חברת החשמל ,נוסף על ההוצאות השוטפות על תחזוקה
ותיקונים ,כגון החלפת שנאים ועמודי חשמל.
בחוות דעת שהכין גזבר המועצה המקומית מג'דל שמס ב 2016-על משק
החשמל במועצה הוא הבהיר כי יש לשקול כל שינוי או פעולה שהמועצה רוצה
ליישם בתוך תשתית החשמל ,כיוון שהעלויות הכרוכות בכך גבוהות.
הטופוגרפיה של האזור הררית ומייקרת את עבודת פריסת התשתית; גם מזג
האוויר הקר במיוחד בחודשי החורף מקשה את אספקת הצריכה .צריכת
החשמל בימי הקור גבוה ה מאוד ,ולכן נוצר עומס על הרשת הגורם לתקלות
רבות ולנזקים שיש לתקנם מיידית.
המועצה המקומית מסעדה :רמת התחזוקה של רשת החשמל שמבצעת
המועצה ,כפי שעלה מבדיקות שנערכו מטעמה ,אינה בהתאם לתקן ולוקה
בחסר .כך לדוגמה התריע עובד מחלקת החשמל במאי  2018על גבי טופס
אישור לחיבור בית לחשמל על כך שהחיבור למבנה הוא זמני ,הרשת מוזנת מקו
מתח נמוך ,והעמסת חיבור נוסף עליו עלולה לגרום לניתוקי חשמל רבים
בחורף .לכן יש צורך דחוף בהתקנת שנאי נוסף.
במקרה אחר ,באוגוסט  ,2018ציין עובד המחלקה לגבי חיבור אחד הבתים
בשכונה חדשה ,שבה נבנו שבעה בתים הנמצאים בשלבי בנייה ומתוכננים בה
 20בתים לפחות בעתיד ,כי השכונה לא מחוברת לרשת החשמל של המועצה
מאחר שלא תוכננה הקמת תשתיות בה .עוד ציין עובד המחלקה כי מקור ההזנה
של השכונה אינו מאפשר העמסת חיבור נוסף.
בביקורת נמצא כי אין למועצות המקומיות היכולת להרחיב את תשתיות החשמל
בתחומן במועד הנדרש ,במטרה להדביק את הביקוש הנובע מהרחבת הבנייה
ומן הגידול בצריכה .כך למשל לא הצליחו עובדי המועצה המקומית מג'דל שמס
בינואר  2016להחזיר את זרם החשמל לעבודה סדירה ,עקב העומס הרב שגרם
לניתוקים חוזרים ונשנים ברשת החשמל .המועצה פנתה לתושביה וביקשה שלא
להפעיל מוצרי חשמל הצורכים חשמל רב ,גם אם הם הכרחיים.
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות כי עליהן להשקיע
בתשתיות הקיימות של רשת החשמל בתחומן ,בין היתר ,באמצעות
רכישת שנאים במטרה למנוע גרימת תקלות מרובות ,בייחוד בעונת החורף
שבה צריכת החשמל עולה באופן ניכר .עוד מעיר משרד מבקר המדינה
למועצות כי עליהן להיערך מבעוד מועד למתן מענה הולם לתקלות
החוזרות ונשנות הנגרמות בעקבות הרחבת הבנייה והגידול בצריכה.

אי-ביצוע בדיקות חשמל מקדימות
על פי תקנות החשמל (התקנת מוליכים) ,התש"ל 1970-לא יופעל מתקן חשמלי
אלא אחרי שנבדק והוכח כי ההתקנה מתאימה לתוכנית הטכנית של המתקן
החשמלי ונעשתה על פי הדין .רק לאחר הבדיקה מורשה המתקן לחיבור
לחשמל.
במועצות לא נמצאו מסמכים כלשהם המעידים על ביצוע בדיקות מוקדמות של
תקינות מערכת החשמל במבנים ,ועל פיקוח על עבודות החיבור ,כדי לוודא שהן
בוצעו בהתאם לכללים ולתקנים המקובלים ושאין בהן משום סכנה בטיחותית
לשלום הדיירים ולכלל הציבור .המועצות גם לא צירפו לתשובותיהן מסמכים
בנידון.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה חיבור מבנים לרשת החשמל על ידי
המועצות בלי שיבצעו בדיקות מוקדמות לגבי תקינות מערכת החשמל
המותקנת בהם.

מצב עמודי החשמל ומיגונם
בשנת  2005הורשעה 46חברת החשמל בגרימת מוות ברשלנות בעקבות אירוע
שבו התחשמל למוות ילד בן  8אחרי שטיפס על עמוד חשמל ונגע בכבלי
חשמל חשופים; אמו שחזתה בו טיפסה על העמוד כדי לחלצו ,אך נפלה יחד
עימו אל הקרקע .היא נפצעה באורח קשה ,ונגרמו לה חבלות חמורות וכוויות.
המדינה וחברת החשמל השכילו למנף את פסק הדין לעריכת שינוי מהותי של
המצב  .חברת החשמל החליטה למגן את עמודי החשמל באמצעות הצבת מגיני
טיפוס בקוטר של כ 40-ס" מ העוטפים את העמוד וחוסמים את הגישה לכבלי
המתח; המגינים מקיפים את העמוד מבחוץ ומבפנים כך שנוצרת מעין "חצאית
דוקרנים" .כמו כן הוצבו שלטי אזהרה צבעוניים ,גדולים ובולטים למרחוק על גבי
עמודי החשמל .אותות יוזמה ברוכה זו כבר נראים על גבי עמודי חשמל בכל
רחבי מדינת ישראל.
46

ת"פ (שלום ת"א)  3935/02פרקליטות מחוז ת"א  -פלילי נ' חברת החשמל לישראל בע"מ
(פורסם במאגר ממוחשב.)20.12.05 ,
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בביקורת נמצא כי המועצות המקומיות לא התקינו מגיני טיפוס על עמודי
המתכת המוצבים בתחומן .יצוין כי עמודי המתכת מורכבים מצלעות מתכת
מסורגים ,המשמשים כסולם טיפוס למרומיו והעלולים להגביר את הסיכון לחייו
ולבטיחותו של המטפס .עוד העלתה הביקורת כי המועצות לא הציבו שלטי
אזהרה לציבור על סכנות התחשמלות בעקבות התקרבות לעמוד החשמל או
טיפוס עליו.
בתשובת המועצה המקומית מסעדה היא ציינה כי בעקבות הערת מבקר
המדינה החלה המועצה בפעולות מעשיות לשיפור אספקת החשמל בתחומה.
בין יתר הפעולות ,היא הניחה קוצים (מגיני טיפוס) ושלטי אזהרה על עמודי
החשמל .עוד מסרה המועצה בתשובתה כי היא פרסמה מכרז לשדרוג השנאי
הראשי ,ובכוונתה גם להוסיף שנאים במטרה להתגבר על המחסור בשנאים.
הביקורת גם העלתה כי במהלך השנים המועצות המקומיות לא תחזקו כראוי את
העמודים .לפיכך חלק מן העמודים החלידו ,והחיבורים התרופפו .עוד הועלה כי
מרבית עמודי העץ שהוצבו בתחומי שיפוטן של המועצות המקומיות רקובים
ומהווים סכנה בטיחותית ואין אפשרות לטפס עליהם לצורך תחזוקתם .להלן
תצלומים להמחשה:
תמונה  :1עמודי חשמל חלודים ללא אמצעי מיגון למניעת טיפוס עליו
במסעדה

צילום :משרד מבקר המדינה.6.8.18 ,
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תמונה  :2עמודי חשמל חלודים וללא אמצעי מיגון במג'דל שמס

צילום :משרד מבקר המדינה.6.8.18 ,

על המועצות המקומיות לפעול בהקדם לתחזוקה שוטפת של עמודי
החשמל ובמידת הצורך להחליפם ,וכן להקפיד למגן את העמודים
שבתחומן מפני טיפוס ,לנוכח הסכנות הכרוכות בכך ומקרי ההתחשמלות
שאירעו בעבר .משרד מבקר המדינה מעיר לרשות החשמל ולמשרד
הפנים כי מתוקף אחריותם וסמכותם עליהם לתת את דעתם למצב עמודי
החשמל ולהיעדר המיגון לעמודים המהווה מפגע בטיחותי חמור שעלול
לסכן את שלום התושבים ,ולוודא כי המועצות המקומיות פועלות
להסדרת העניין.
בתשובתה מסרה רשות החשמל כי מחלק חשמל מחויב לכך שרשת החלוקה
שלו תעמוד בהוראות חוק החשמל ובתקנותיו .רשות החשמל ציינה בתשובתה,
בהסתמכה על דברי מנהל מינהל החשמל ,שתחום בטיחות רשתות החשמל
נמצא בסמכותו ,כי חוק החשמל אינו מכיל הוראה בדבר מיגון עמודי חשמל.
בימים אלו שוקל מינהל החשמל הוספת הוראה לתקנות לפיה יקבעו הנחיות
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מתקנים המקשים על טיפוס בעמודים במקומות מסוימים .לתקנה זו ככול
שתאושר ,תצורף הוראת מעבר ליישום הדרגתי בהתאם לאמור בה.

קרבת רשת החשמל לבתים
בתקנה  50לתקנות החשמל (התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד  1,000וולט),
התשנ"ה( 1995-להלן  -תקנות רשתות חשמל עיליות) ,נקבע המרחק המזערי בין
מוליך חשמל ללא בידוד לבין מבנה .בתקנה  52לתקנות רשתות חשמל עיליות
נקבעו המרחקים המזעריים בין כבל או צרור 47לבין מבנה או בקרבתו.
הביקורת העלתה מקרים רבים שבהם רשת החשמל במועצות המקומיות
קרובה למבנים שלא בהתאם לתקן הקבוע בחוק החשמל ובתקנות
רשתות חשמל עיליות .עוד נמצא כי ברחבי ארבע המועצות המקומיות
נתלו קווי תקשורת פיראטיים (טלוויזיה בכבלים) על עמודי החשמל בגובה
נמוך ,ובחלק מהמקרים הכבלים האמורים מהווים מפגע בטיחותי מאחר
שגובהם אינו מאפשר מעבר חופשי לכלי רכב כבדים .מצב זה גורם
לפגיעה ולנזק הן בכבלי התקשורת והן בקווי מתח גבוה של רשת החשמל
ובעמודים המחוברים אליהם .להלן תמונות להמחשה:
תמונות  :3עמוד חשמל ללא אמצעי מיגון ,ועליו גם תשתית של רשת
תקשורת פיראטית במג'דל שמס.

צילום :משרד מבקר המדינה.3.9.18 ,
47

כבל או צרור הוא כמה מוליכי רשת אווירית מבודדים ,מפותלים ביניהם ומיועדים להתקנה
משותפת .ייתכן שבאותו צרור יהיו מוליכים השייכים לקווים או למעגלים שונים.

הועלו מקרים רבים
שבהם רשת החשמל
במועצות המקומיות
קרובה למבנים ,שלא
בהתאם לדין
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תמונה  :4רשתות פיראטיות על עמודי חשמל בעין קיניא

מימין :רשת פיראטית על עמודי החשמל; משמאל :כבל עובר מעל מרפסת.
צילום :משרד מבקר המדינה.31.7.18 ,
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תמונה  :5עצים המכסים את עמוד החשמל ורשתות תקשורת פיראטיות
בבוקעאתה

צילום :משרד מבקר המדינה.3.10.18 ,

תמונה  :6כבלי חשמל צמודים לבתים.

מימין  :קו חשמל עובר ליד מרפסת של בית וקשור בחוט ברזל על מעקה מרפסת במג'דל שמס.
משמאל :כבלי חשמל עוברים צמוד לגגות הבתים בבוקעאתה.
צילום :משרד מבקר המדינה.3.9.18 ,
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תמונה  :7כבלי חשמל צמודים וחסימת גישה לארון חשמל במסעדה.

מימין :כבל חשמל צמוד לתוספת בנייה לבית מגורים; משמאל :ארון חשמל שנחסמה אליו הגישה
באמצעות יציקת בטון.
צילום :משרד מבקר המדינה.3.10.18 ,

משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות כי המצב הקיים שבו רשת
החשמל קרובה למבנים שלא בהתאם לתקן הקבוע בחוק החשמל
ובתקנות מהווה מפגע ועלול לסכן את שלום התושבים .על המועצות
למנוע פריסת קווי תקשורת פיראטיים על עמודי החשמל ולפעול נגד
בעליהם בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותן.
בתשובתה מסרה המועצה המקומית מסעדה כי ראש המועצה המכהן הנחה את
הגורמים המקצועיים במועצה לפעול להכנת תוכנית אב למערכת החשמל על
ידי אנשי מקצוע ומומחים כדי למפות את הבעיות ברשת החשמל ולבחון אותן.
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ניהולו הכספי של משק החשמל
אי-ניהול משק החשמל כמשק סגור
בהנחיות משרד הפנים להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות נקבע
כי מאחר שהפעילות של אספקת חשמל במועצות המקומיות אינה קשורה
לפעילותה הטיפוסית של הרשות ונחשבת שירות לתושבים ,מומלץ לנהל אותה
כמשק סגור ,באמצעות ניהול התנועה הכספית בחשבון בנק מוגדר; שיטת
ניהול כזו משקפת באופן מלא את הכנסותיהן ואת הוצאותיהן של המועצות
המקומיות מפעילותן לאספקת חשמל .במועד הדוח הכספי ,יש להעביר את
העודף שנוצר לסעיף מאזני בהתחייבויות ,כך שסכום התקבולים יהיה זהה
לס כום התשלומים ולא ישפיע על תוצאות פעילותה הרגילה של הרשות
המקומית.
הביקורת העלתה כי המועצות המקומיות לא ניהלו את משק החשמל שלהן
כמשק סגור ,באופן שיאפשר להן לתכנן את תשתית החשמל ולהשקיע בהן
לטווח רחוק ,ובפועל השתמשו בחלק מהכנסותיהן לתקציבן השוטף ולא
השקיעו בתשתית החשמל ובאחזקתה ובשדרוגה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות כי עליהן לנהל את משק
החשמל כמשק סגור ולשריין את הכספים הנדרשים והציוד המתאים
במטרה לספק את השירות בצורה אמינה ,סדירה ומיטבית לאוכלוסייה,
וזאת נוכח המצב הרעוע של רשתות החשמל במועצות.
בתשובתה מסרה המועצה המקומית מג'דל שמס כי היא החלה ביולי 2018
לנהל את משק החשמל שלה כמשק סגור במטרה לספק את השירות ואת
התחזוקה של משק החשמל ברמת אמינות ראויה לתושבים.
בתשובתה מסרה המועצה המקומית עין קיניא כי היא תפעל בשנת כספים זו
לנהל את משק החשמל שלה כמשק סגור.

גבייה בגין צריכת חשמל
מחלקות הגבייה אחראיות לגבייה עבור צריכת החשמל במועצות המקומיות.
הבדיקה העלתה כי הגבייה במועצות המקומיות מג'דל שמס ,בוקעאתה
ומסעדה מבוצעת בצורה לא יעילה; בחלקן היא אינה מלאה ונמצאו פיגורים
גדולים בתשלומים וחובות אבודים שאינם ניתנים לגבייה .חובות הצרכנים
במועצות המקומית הגיעו למיליוני ש"ח ,ושיעורי הגבייה נמוכים ברוב המועצות

המועצות המקומיות
לא ניהלו את משק
החשמל שלהן כמשק
סגור ,באופן שיאפשר
להן לתכנן את
תשתיות החשמל
ולהשקיע בהן לטווח
רחוק
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המקומיות .לעומת זאת ,יש לציין לחיוב כי המועצה המקומית עין קיניא מצליחה
לגבות  100%בגין הצריכה השוטפת של החשמל .כמפורט להלן:
תרשים  :1שיעורי הגבייה בגין צריכת חשמל ()2017-2014

על פי נתוני המועצות המקומיות בעיבוד משרד מבקר המדינה.

מתרשים  1עולה כי במועצות המקומיות מג'דל שמס ,בוקעאתה ומסעדה
הסתכמו שיעורי הגבייה בגין צריכת החשמל בשנים  2017-2014ב,90%-66%-
ובעקבות זאת נגרמו למועצות הפסדים כספיים במיליוני ש"ח .כך לדוגמה מדי
שנה הסתכמו הפסדי המועצה המקומית מג'דל שמס בכ 2.1-מיליון ש"ח,
והמועצה המקומית מסעדה הפסידה כ 700,000-ש"ח בכל שנה.
זאת ועוד ,בבדיקה עלה כי במועצה המקומית מג'דל שמס היו חובותיהם של
צרכני החשמל בסוף  2017כ 4.6-מיליון ש"ח ,ומתוכם הגיעו חובותיהם של 50
צרכנים לכ 1.3-מיליון ש"ח .במועצה המקומית בוקעאתה הסתכמו החובות
בכ 4.53-מיליון ש"ח .חובות הצרכנים במועצה המקומית מסעדה הסתכמו
בכ 707,000-ש"ח .חובות הצרכים בגין צריכת החשמל במועצה המקומית עין
קיניא הסתכמו בסוף  2017בכ 487,000-ש"ח .יצוין כי המועצות לא נקטו
אמצעים כלשהם כנגד החייבים.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומיות  -מג'דל שמס ,בוקעאתה
ומסעדה  -כי עליהן לפעול ללא דיחוי  -בכל האמצעים שמעמיד לרשותן
החוק  -להגדלת שיעורי הגבייה בגין צריכת החשמל השוטפת ,ובגין
חובות שהצטברו בשל צריכת חשמל בעבר ,כדי למנוע מצב שבו הן
מממנות את הצריכה הפרטית של התושבים ,מוותרות על הכנסות
המגיעות להן בדין ופוגעות בתקציבן השוטף.
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הפחת בחשמל
הפחת בחשמל מוגדר כהפרש בין כמות החשמל (קילוואט-שעה ) 48שרוכשות
המועצות לכמות החשמל שהן מוכרות לתושבים ,ובכלל זאת למוסדות ציבור.
הפחת נובע משתי סיבות עיקריות :התנגדותם הסגולית של הרכיבים ברשת
החשמל ,המושפעת בין השאר מעומסי החשמל; וסוגי הכבלים .עם זאת
הביקורת העלתה כי במועצות המקומיות הסיבה העיקרית לפחת היא תופעת
גניבות החשמל .תופעת גניבות החשמל מתעצמת בעת עומסים כבדים על רשת
החשמל בחודשי החורף והקיץ הקיצוניים באופן מיוחד .להלן פירוט שיעורי
הפחת במועצות המקומיות בשנים ( 2017-2015תרשים .)2
תרשים  :2שיעור הפחת בחשמל ()2017-2015

על פי נתוני המועצות המקומיות בעיבוד משרד מבקר המדינה.

הפחת בגין צריכת החשמל במועצות המקומיות גבוה ,בהשוואה לפחת המקובל
בחברת החשמל שהוא כ .3%-כך למשל מתרשים  2עולה כי הפחת לשנים
 2017-2015במועצה המקומית מג'דל שמס הסתכם בממוצע בכ ;15%-במועצה
המקומית בוקעאתה ב ;30%-ובמועצה המקומית מסעדה בכ.16%-
יש לציין לחיוב כי שיעור הפחת במועצה המקומית עין קיניא ירד מכ 20%-בשנת
 2014לכ 6.5%-בשנים  ,2017-2015בזכות מונים חכמים שהתקינה המועצה
בשנת  , 2015המסוגלים לשגר את נתוני הקריאה בכל רגע נתון ,שינוי שיטת
חישוב התשלום לצרכנים ותשלום מראש עבור צריכת החשמל.
המועצה המקומית מג'דל שמס ,שהיא צרכנית החשמל הגדולה ביותר מבין
ארבע המועצות ,הפסידה בשנים  ,2017-2014בכל שנה כ 2.5-מיליון ש"ח ,עקב

48

היחידה קילוואט-שעה (קוט"ש) מציינת את כמות האנרגיה הנצרכת (או מסופקת) בהפעלת
הספק של ואט אחד במשך שעה אחת .קוט"ש השווה ל־ 1,000ואט לשעה הוא גודל שימושי
למדידת צריכת האנרגיה .הצריכה נמדדת על ידי מונה החשמל ביחידות מידה הנקראות קוט"ש.

הפחת בגין צריכת
החשמל במועצות
המקומיות גבוה.
במועצה המקומית
מג'דל שמס הוא
הסתכם בממוצע
בכ ;15%-במועצה
המקומית בוקעאתה
ב ;30%-ובמועצה
המקומית מסעדה
ב16%-
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הפחת שברובו נובע מגניבת חשמל על ידי הצרכנים .המועצה המקומית
בוקעאתה הפסידה בכל שנה כ 1.1-מיליון ש"ח מסיבה זו.
בתשובתה מסרה המועצה המקומית מג'דל שמס כי היא פועלת לשפר את
השירות של אספקת החשמל לתושבים על ידי גיוס תקציבים וייעודם למטרה זו.
עוד הוסיפה המועצה בתשובתה כי היא פועלת לצמצם את שיעור הפחת על ידי
התקנת קריאות מונים חכמים המאפשרים לבצע כמה פעולות בשליטה מרחוק,
כגון ניתוק וחיבור לחשמל ותשלום מראש.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות המקומית מג'דל שמס ,בוקעאתה
ומסעדה כי הפחת הגבוה בחשמל מעיד על ניהול לקוי של מערכת
החשמל .פחת גבוה משמעותו אובדן הכנסות בסכום של מיליוני ש"ח מדי
שנה לכל מועצה .עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי אובדן ההכנסות
האמורות בסופו של דבר מושת על תקציב המועצות המקומיות ופוגע
בעיקר ביכולתן הכספית ש ל המועצות לשדרג ,לשפר ולפתח את רשתות
החשמל שלהן וכן ביכולתן לספק שירותים אחרים לתושביהן .על
המועצות המקומיות לנקוט את כל האמצעים העומדים לרשותן כדי
לצמצם את הפחת באספקת החשמל.

קביעת תעריף החשמל
תעריפי החשמל בישראל ודרכי עדכונם נקבעים על ידי רשות החשמל ,שמונתה
מתוקף חוק משק החשמל כגוף המסדיר שירותים ציבוריים בתחום החשמל
ומפקח עליהם .על התעריפים לשקף את העלויות הכרוכות בייצור החשמל
ובחלוקתו לקבוצות הלקוחות השונות; עליהם להיות בהירים ופשוטים ,כך
שיובנו על ידי כל צרכני החשמל .תעריף החשמל כולל שני רכיבים :תשלום
קבוע ותשלום בעד צריכת החשמל.
בביקורת עלה כי ארבע המועצות המקומיות נהגו לגבות עד יולי  2017תעריף
גבוה יותר מהתעריף שקבעה הרשות בשני הרכיבים לעיל .49כך לדוגמה גבתה
המועצה המקומית מג'דל שמס תעריף קבוע בסך  30ש"ח עבור כל חשבונית
חודשית ,בעוד שהתעריף שקבעה רשות החשמל הוא  16.44ש"ח ,דהיינו מדובר
בפער של כ.82%-

49

בפברואר  2015נקבע תעריף החשמל על ידי רשות החשמל ל 57.35-אגורות לקוט"ש ביתי;
המועצה המקומית בוקעאתה גבתה  67.65אגורות לקוט"ש (בממוצע); המועצה המקומית
מסעדה גבתה  66אגורות לקוט"ש; המועצה המקומית מג'דל שמס גבתה  72אגורות לקוט"ש;
המועצה המקומית עין קיניא גבתה  65אגורות.
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50

במסגרת תביעה שהגיש אחד התושבים נגד המועצה המקומית מג'דל שמס
בגין גביית תעריף גבוה יותר מהתעריף שגובה חברת החשמל קבע בית המשפט
כי על המועצה המקומית מג'דל שמס להתחייב להימנע מגביית תעריפי חשמל
הגבוהים מאלה שקובעת מעת לעת רשות החשמל ,אלא אם כן יתקבלו הוראת
דין או הנחיית רשות החשמל שיקבעו אחרת .המועצה המקומית הודיעה לבית
המשפט כי החל ביולי  2017חדלה מלגבות תעריפי חשמל העולים על תעריפי
הרשות ,וכי התחייבה להחזיר לתושבי המועצה את סכום גביית היתר ,אשר
בוצעה מאז יולי  2016ועד יוני  2017בסך כולל של  4.93מיליון ש"ח .בעקבות
החלטת בית המשפט הוזילו המועצות המקומיות את תעריף החשמל ,החל במאי
 2018והשוו אותו לתעריף שקבעה רשות החשמל.
המועצות המקומיות מסרו לנציג משרד מבקר המדינה במהלך הביקורת כי הן
גבו תעריף גבוה יותר מהתעריף שקבעה רשות החשמל כדי לכסות הן את מחיר
החשמל והן את שאר ההוצאות הנלוות לתפעולה ולאחזקתה של רשת החשמל
כגון :תחזוקה ,שכר עובדים ,פחת וציוד וחובות מסופקים.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שארבע המועצות גבו
במשך שנים מתושביהן תעריפי חשמל הגבוהים יותר מאלה שקבעה
רשות החשמל ,וזאת בניגוד לדין.
משרד מבקר המדינה מעיר לרשות החשמל ולמשרד הפנים כי היה
עליהם ,כל גוף בהתאם לסמכותו ולתחום אחריותו ,לפקח על תעריפי
החשמל שגבו המועצות מתושביהן ולמנוע מהן גביית תעריפים הגבוהים
יותר מן התעריף שקבעה רשות החשמל.

50

ת"צ (מחוזי נצ')  33423-09-15שמס נ' מועצה מקומית מג'דל שמס (פורסם במאגר ממוחשב,
.)2.8.18

המועצות המקומיות
גבו במשך שנים
מתושביהן תעריפי
חשמל הגבוהים יותר
מאלה שקבעה רשות
החשמל ,בניגוד לדין
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סיכום
חשמל הוא מצרך בסיסי וחיוני הנדרש בחברה המודרנית לשם קיום אנושי
בכבוד ובבריאות .במקרים של מצב רפואי קשה או מזג אוויר קיצוני,
המאפיין את עונות החורף במועצות המקומיות ברמת הגולן ,הוא אף תנאי
הכרחי לחיי היומיום .בשל כך אספקת חשמל סדירה ,אמינה ובטיחותית
היא בעלת חשיבות רבה.
ממצאי הביקורת מלמדים על כשלים מהותיים בניהול משק החשמל
בארבע המועצות ,ועל ליקויים רבים בכל הקשור לאספקה ,לניהול
ולתחזוקה של רשת החשמל בהן .יתרה מכך ,התנהלות כל הגורמים
המעורבים בהסדרת משק החשמל מלמדת על מחדלים מתמשכים ועל
חוסר עקביות בכל הקשור להעברת משק החשמל לאחריות חברת חשמל
או לתאגיד חשמל כפי שנקבע במתווה של רשות החשמל .פעולותיהם של
כל הגורמים האחראיים  -מינהל התכנון במשרד האוצר ,משרד האנרגיה,
רשות החשמל ,משרד הפנים והמועצות המקומיות  -התאפיינו בהיעדר
ראייה כוללת ולא הצליחו להגיע לפתרון מערכתי הולם.
הליקויים החמורים מלמדים כי אספקת החשמל במועצות המקומיות אינה
מפוקחת כנדרש ואינה עומדת בסטנדרטים של רשות החשמל .לפיכך על
הגורמים האחראיים  -משרד האנרגיה ,רשות החשמל ,מינהל התכנון
במשרד האוצר ומשרד הפנים  -לפעול מול המועצות המקומיות להסדרת
משק החשמל בתחומן בהקדם.
על הגורמים המוסמכים לתת את דעתם לממצאים ולפעול בהתאם
לאחריותם ולסמכותם להסרת החסמים מהסדרת משק החשמל בארבע
המועצות המקומיות  ,בהיבטים הבטיחותיים ,התכנוניים והכספיים ,ולפעול
במשותף להפקת לקחים ,לרבות בחינת הקצאת תקציבים ייעודיים ובחינת
מסגרת חוקית ,ככל שתידרש ,להתמודדות עם הסוגיה הלכה למעשה.

טיפולהרשויותהמקומיות 
בצובריגפ"םובמחסניגפ"ם 
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תקציר 
רקעכללי 
גז פחמימני מעובה (להלן  -גפ"ם) הוא תערובת של גזים המופקים מנפט
גולמי שבה נעשה שימוש ביתי ,חקלאי ותעשייתי .הגפ"ם מסופק לצרכני
הקצה באמצעות מכלי גפ"ם מיטלטלים , 1או מכלי גפ"ם נייחים המוטמנים
בהטמנהתת-קרקעיתאועל-קרקעית(להלן-צובריגפ"ם) .
ישהיבטיםבטיחותיים חשוביםלעיסוקבגפ"םובמתקניגפ"ם .2שימושבלתי
מבוקר במתקני גפ"ם או פגיעות בצנרת גז עלולים לגרום לדליפות גז,
לפיצוצים,לדליקות,לחנקולהרעלותגז .3
חוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט ,1989-(להלן  -חוק הגז) מסדיר -
באמצעותצוויםותקנותשל שרהאנרגייה  -אתבטיחותהטיפולבגפ"ם בכל
שלביו (לרבות בטיחות העבודה במתקניו) ,ואת רישוי המתקנים ,ספקי הגז
והעוסקים בעבודות גז .החוק גם קובע את סמכויות האסדרה (הרגולציה),
הפיקוחוהאכיפהבענףהגפ"ם .

פעולותהביקורת 
בחודשיםפברואר-נובמבר  2018בדקמשרדמבקרהמדינהאתמעורבותןשל
הרשויותהמקומיותבפיקוחובבקרההןעלהטמנתצובריגפ"ם,הןעלמחסני
גפ"םומחסניעזר המשמשים לאחסונםולמילויםשלמיכליגפ"ם מיטלטלים
(להלןגם-בלוניגפ"ם)4בתחומןשלהרשויותהמקומיות .
הביקורתהנוגעתלצובריגפ"ם נעשתה בעיריותאשדוד,אשקלון,בארשבע,
חדרה,חיפה,נצרת,פתחתקווה,קרייתאתא,שדרותותלאביב-יפוובוועדות
1

עלפיסעיף 1לצוהגז(בטיחותורישוי)(מכליגפ"ממיטלטלים),התשע"ה,2015-מכל אומכל
גפ"םהם "כלי קיבולמיטלטלהמיועדלאחסון גפ"מאשרתקןישראלי ת"י 70אותקןישראלי
ת"י844חלעליו".

2

על פי ההגדרות בחוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ״ט ,1989-"'מיתקן גז'  -מיתקן ,מכשיר או
אבזר ,המשמש להחסנה,להולכה,להובלה,למדידה ,לשקילה ,להפצה ,לצריכה,לצבירה,או
לשריפת גזי שריפה של גז ולפליטתם ,לרבות מבנים ,מכלים ,צינורות ואבזרים קבועים או
מיטלטליםהמשמשיםבמיתקן".

3

ראו גם מבקר המדינה ,דוח שנתי 64א ( ,)2013"משרד האנרגיה והמים   -בטיחות מערך הגז
הפחמימניהמעובה",עמ'.231

4

 על פי צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ
ובמחסן עזר) ,התשנ"ב , 1992-במחסן גפ"ם מאוחסן גפ"ם למטרות מסחריות במכלים ובגלילי
מחנאות שקיבולם הכולל עולה על  1,000ליטר ( 500ק"ג גפ"ם) ,ואילו במחסן עזר מאוחסנות
במכליםובמכלימחנאותכמויותקטנותיותרשלגפ"םלמטרותאלו.
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המקומיות לתכנון ולבנייה שלהן (להלן  -הוועדות המקומיות) ,וכן במועצות
האזוריות מבואות החרמון ומטה אשר ובוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה
הגלילהעליוןוחבלאשר.5 
במסגרתהבדיקהנשלחשאלוןלמדגםמייצגאשרכלל 61רשויותמקומיות,
וזאת לצורך איסוף מידע בדבר הפיקוח והבקרה על הטמנת צוברי גפ"ם
בתחומן (להלן  -השאלון) . 54(כ )89%-מהרשויות המקומיות ענו על השאלון.6
בדיקות השלמה נעשו במשרד האנרגייה ,במינהל הבטיחות והבריאות
התעסוקתית של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים (להלן -
משרד העבודה) ,במשרד להגנת הסביבה ,ברשות הארצית לכבאות והצלה
(להלן-רשותהכבאות)ובמכוןהתקניםהישראלי .

הליקוייםהעיקריים 
אסדרת הסמכויות לטיפול בגפ"ם
למרות הצעת ההחלטה שהוגשה לממשלה עוד ביוני  ,2012ולפיה יש לרכז
במשרד האנרגייה את כל הסמכויות הנדרשות להסדרת העיסוק בגפ"ם,
במועד סיום הביקורת בנובמבר  ,2018טרם התקבלה בממשלה החלטה
סופיתומחייבתלהעברתהסמכויותלידימשרדהאנרגייהכפישהוצע .



ניהול המידע על צוברי גפ"ם הטמונים בתחומי
הרשויות המקומיות
ל 70%-מהרשויות המקומיות אשר השיבו על השאלון  -אין מאגר נתונים
מרוכז על מספרם ועל מקומם של צוברי הגפ"ם הטמונים בתחומן ,דרישות
הדין בתחום הטיפול בגפ"ם אינן ברורות להן ,וטיפולן בנושא הגפ"ם לוקה
בחוסראחידות .
במשרד האנרגייה ובמשרד העבודה (שהם הגורמים המאסדרים העיקריים
בתחוםהגפ"ם) אין מידע שלםומרוכז עלמספרם,עלמקומםועלתקינותם
שלצובריהגפ"םברחביהארץ.גםלרשותהכבאות -הממלאתתפקידמרכזי
בטיפולבאירועיםהקשוריםלחומריםמסוכנים(ובהםגפ"ם)-איןמסדנתונים
אומידעמרוכזעלמקומםועלתקינותםשלצובריהגפ"ם .

5

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון פועלת במרחב התכנון של המועצות האזוריות
הגליל העליון ומבואות החרמון ,ואילו הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל אשר  -במרחב
התכנוןשלהמועצההאזוריתמטהאשרוהמועצההמקומיתמזרעה.

6

הרשויות המקומיות אום אל-פחם ,חצור הגלילית ,טבריה ,טירת כרמל ,נהריה ,קריית מלאכי
וקרייתשמונהלאהשיבועלהשאלון.
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נוכח קיומם של היבטים שונים הנוגעים לשימוש במידע שבידי משרד
האנרגייה,ביניהםסיכוניםביטחוניים ושיקוליאבטחתמידע,משרדהאנרגייה
אינומשתף אתהרשויותהמקומיותואתרשותכבאותבמידעהנמצאברשותו
בדברמספרם,מקומםותקינותםשלצובריהגפ"ם,אובדברמידתבטיחותם
שלמתקניהגפ"ם .



תכנון ובנייה  -היתרי בנייה להטמנת צוברי גפ"ם
היעדר היתרי בנייה להטמנת צוברי גפ"ם מהוועדה המקומית בבנייה
קיימת :כ 77%-מהוועדות המקומיות ברשויותהמקומיותשהשיבו על השאלון
לאהנפיקוהיתריבנייהלהטמנתצובריגפ"םבבנייניםקיימים .
הוועדות המקומיות האמורות לא אכפו את חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה-
 1965(להלן -חוקהתכנוןוהבנייה),ואתהתקנותשהותקנומכוחו,ולאדרשו
מחברות הגז אשר הטמינו צוברי גפ"ם בבניינים קיימים להסדיר את היתרי
הבנייהכנדרש .
אישורי משרד העבודה להטמנת צוברי גפ"ם :בבואו לקבוע אם לאשר
בקשות להטמנת צובר גפ"ם משרד העבודה אינו מוודא שהן הוגשו גם
לוועדותהמקומיותלתכנוןולבנייהלצורךקבלתהיתרבנייה .
בוועדות המקומיות של עיריות אשדוד ,אשקלון ,חדרה ,קריית אתא ,שדרות
ותלאביב -יפותויקוחלקמאישורימשרדהעבודהלהטמנתצוברגפ"םבתיקי
הבנייהשלבנייניםקיימים,וזאתמבלישהןבדקואםניתןהיתרבנייהכנדרש
או דרשו להגיש בקשה למתן היתרי בנייה לצוברים שנמצא כי הוטמנו ללא
היתר כנדרש .בחלק מהוועדות המקומיות אישורי משרד העבודה נאספו
במרוכזולאתויקובתיקהבנייההמתאים .
היעדר אישור על תקינותה ובטיחותה של הטמנת צוברי גפ"ם בבנייה
חדשה :בתיקי הבנייה של מבנים שנבנו בשנים האחרונות בתחומי הרשויות
המקומיות שנבדקו לא נמצא ו דרישות מטעם חלק מן הוועדות המקומיות
להמציאלהןאישורשלמעבדהמאושרתלכךשמערכתהגזהמרכזית  -על
מכליה ,מתקניה ואבזריה  -הותקנה כנדרש על פי תקן ישראלי (להלן  -ת"י
 .7)158
חלק מן הוועדות המקומיות אינן בודקות בשטח ,שצוברי הגפ"ם הוטמנו
בהתאם לאישור מפקח עבודה של משרד העבודה ,בכל הנוגע למרחקי
הבטיחותאשרנקבעובתוכניתהמצביתשהוגשה לאישור משרד העבודהעוד

7

ת"י 158 "מתקניםלגזיםפחמימנייםמעורבים(גפ"מ)"הואתקןרשמיהמחייבעלפיחוקאתכל
העוסקיםבהתקנתמערכותגז.תקןזהמגדיראתדרישותהבטיחותבדברמכליםתת-קרקעיים,
מכליםעל-קרקעייםומכליםמיטלטלים(בלוניגפ"ם),ביןהיתרלענייןמרחקים,צורתההתקנה,
צנרת,הת קנתמכשיריםצורכיגפ"ם,אבזריבטיחות,בדיקותלאחרההתקנהוביקורתתקופתית .

374|דוחותעלהביקורתבשלטוןהמקומי2019

לפנימתןהיתרהבנייה,לפנישהןנותנותתעודתגמר למבניםחדשיםבתחום
אחריותן.8 
אישור מעבדה מאושרת לפי ת"י  :158בדיקותהמעבדותאינןמתבצעות
כנדרש בת"י  ,158שכן בפועל לא ניתן לבדוק במסגרתן את העמידה
בדרישותלפיכלסעיפיהתקןלאחרהטמנתהצובר.חלקמאישוריהמעבדות
כוללים הערות נלוות שאינן קשורות לסעיפי הבדיקה הנדרשים בתקן ,ולא
ברור אם הערות אלו אכן משפיעותעל ההחלטה לאשר כיהמבנים עומדים
בתנאיהתקן .



רישיון מטעם מנהל בטיחות הגז במשרד האנרגייה
למחסני גפ"ם
משרדהאנרגייהאינונוהגלעדכןאתהרשויותהמקומיותעלהחלטתולבטל
(אושלאלחדש)רישיוןהפעלהשלמחסןגפ"ם. 



רישיונות עסק לעסקים שבתחומם הותקן צובר גפ"ם
ללא היתר מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
במהלך הבחינה אם המבנה שבו מנוהל העסק נבנה על פי היתר בנייה
ובהתאם לתנאיו (לצורך מתן היתר לרישוי עסקים) ,הרשויות המקומיות אינן
מתייחסות להטמנת צובר גפ"ם ללא היתר בנייה כאל עבירת בנייה .למשל
ברישיונות עסק לחדרי אירוח במועצות האזוריות מבואות החרמון וברישיונות
עסקללולים-במועצההאזוריתמטהאשר.

ההמלצותהעיקריות 
על משרד האנרגייה ועל משרד העבודה להמשיך לקדם את העברת
הסמכויות בתחום הטיפול בגפ"ם ממשרד העבודה למשרד האנרגייה כדי
לרכזן במשרד האנרגייה וכן לסיים את חקיקת חוק הגז הפחמימני המעובה,
התשע"ט .2018-
עד להשלמת הליכי החקיקה של חוק הגז הפחמימני המעובה ,התשע"ט-
 ,2018עלמשרדהאנרגייהלבחון את האפשרותלשתף בהקדם האפשרי את

8

עםסיוםהבנייהנותנותהוועדותהמקומיותלמבקשההיתרתעודתגמר,כלומראישורשהמבנה
בנויעלפיהיתרהבנייהותנאיו.אישורזה  -שהיהידועגםבכינויו"טופס"4או"טופסאכלוס" -
הינותנאילחיבורהמבנהלרשתחשמל,מיםאוטלפון.
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הרשויות המקומיות ואת רשות הכבאות בממצאיו של מיפוי הצוברים הארצי
לעניין מקומם ובטיחותם של צוברי הגפ"םבתחומן שלהרשויותהמקומיות -
והכול ,בכפוף לדין בדבר העברת מידע בין גופים ציבוריים ולקבוע הסדרים
שיבטיחוככלהניתןשמירהעלסודיותהמידע.עלהרשויותהמקומיותלפעול
לקבלת המידע ממשרד האנרגייה וחברות הגז באופן נמרץ  -לאחר הסדרתו
שלהנושא.
על כל הרשויות המקומיות והוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה שלהן ,לבצע
פעולות פיקוח לשם איתור כל צוברי הגפ"ם שהטמינו חברות הגז במבנים
קיימים בתחומן ללא היתר בנייה ,ולאכוף את הוראות חוק התכנון והבנייה
החלותבענייןזה. 
על הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה לבחון את האישורים להטמנת צוברי
גפ"ם  המתקבלים במשרדיהן ,ולוודא כי נוסף על אישור ממשרד העבודה
הגישספקהגזלוועדההמקומיתלתכנוןולבנייהבקשהלהיתרבנייהכדין .
על משרד האנרגייה לסייע לרשות הלאומית להסמכת מעבדו ת 9בהנחיית
המעבדותהמאושרותלבדוקאתמתקניהגפ"םבהתאםלהוראותת"י.158על
הוועדות ה מקומיות לתכנון ולבנייה לדרוש ממבקשי ההיתר את אישור
המעבדה על עמידה בתנאי התקן הישראלי של הטמנת צובר הגפ"ם קודם
שייתנותעודתגמר.כמוכןעליהןלבדוקאתמרחקיהבטיחותשנקבעובמפה
המצבית בשלב ההטמנה בפועל ,וזאת כדי לוודא כי צוברי הגפ"ם בתחומן
מוטמניםבמקוםשנקבעבמפה .
עלמשרדהאנרגייהלעדכןבאופןשוטףאתהרשויותהמקומיותבכלהחלטה
שלולבטל(אושלאלחדש)רישיוןלאחסנתגפ"ם,שכןרישיוןזההואתנאי
הכרחילענייןרישיוןהעסקמטעםהרשותהמקומית .
על המועצות האזוריות מבואות חרמון ומטה אשר להתנות את חידושו של
רישיון הע סק לכל עסק שבו הוטמן צובר גפ"ם בהסדרת היתרי הבנייה של
הצובריםשהוטמנובהם .

סיכום 
לעיסוק בגפ"ם ובמתקני גפ"ם יש היבטים בטיחותיים חשובים ומשמעותיים.
שימושבלתימבוקרבמתקניגפ"םאופגיעותבקוויגזעלוליםלגרוםלדליפות
גז ,לפיצוצים ,לדליקות ,לחנק ולהרעלת גז המסכנים לחיי אדם .הביקורת
העלתה כי תחומי האחריות ,הסמכויות וחלוקת התפקידים בין הגורמים
המאסדריםבתחוםאינםברוריםדייםומקשיםאתהפיקוחהנדרשבתחום. 

9

 הרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותהינהתאגידשהוקםעלפיחוקהרשותהלאומיתלהסמכת
מעבדות,התשנ"ז. 1997-הרשותפועלתלקידום"האיכותוהכשירותשלגופיםמכיילים/בודקים".
ההסמכה שנותנת הרשות "מוגדרת כהכרה רשמית ביכולת המקצועית" של מעבדות כיול או
בדיקהושלגופיםבודקיםאחריםלבצעאתפעולותיהן.
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באחריות הרשויות המקומיות ורשות הכבאות להבטיח (בין היתר) כי יהיה
בידיהן כל המידע על עבודות בתחום הגזהנעשות בתחומן ועלולות להשפיע
עלבריאותהתושבים,בטיחותםוביטחונם .
בביקורת נמצאו ליקויים בטיפולן של הרשויות המקומיות והועדות המקומיות
שלהן בעניין הפיקוח והבקרה על צוברי גפ"ם ועל מחסני גפ"ם הנמצאים
בתחומן .ליקויים נמצאו גם בפעילותם של המשרדים המאסדרים  -משרד
האנרגייהומשרדהעבודה .
בתחום הטיפול בגפ"ם קיימים פערים הן בדבר הדרישות הן בדבר התיאום
הנחוץביןהוועדותהמקומיותלתכנוןולבנייהוהרשויותהמקומיותוביןמשרדי
הממשלה,וזאתבעיקרלגביהנפקתםשלהיתריבנייהלצובריגפ"םורישיונות
עסק למחסני גפ"ם ולעניין העברת המידע הרלוונטי לצורך פעילות הפיקוח
והבקרהשלהרשויותהמקומיות .
על משרדהאנרגייהועלמשרדהעבודהלפעוללתיקוןהליקוייםשצוינו בדוח
זה בנוגע לתחומי אחריותם וסמכותם .רשות הכבאות ,הרשויות המקומיות
והוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה חייבות לפעול בתחומי סמכותן בנושאי
תכנוןובנייהורישויעסקים .
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מבוא 
גזפחמימנימעובה(להלן-גפ"ם)הואתערובתשלגזיםהמופקיםמנפטגולמי.
הגפ"ם משמש כחומר דלק לבישול ולחימום במגזר הביתי ,במגזר החקלאי
ובמגזר התעשייתי וגם כחומר גלם לתעשייה .משק הגפ"ם בישראל הינו משק
ארצי וכולל מערכת ייצור ,אחסון ,מילוי ,שינוע וחלוקה לצרכני הגז באמצעות
חברותגזוסוכנויותיהן(להלן-ספקיהגז) .
הגפ"םבישראלמסופקלצרכניהקצהבאמצעותמכליגפ"םמיטלטלים(להלן-
בלוניגפ"ם) ,10אומכליגזנייחיםהמוטמניםבהטמנהתת-קרקעיתאועל-קרקעית
(להלן  -צוברי גפ"ם) .יש היבטים בטיחותיים חשובים לעיסוק בגפ"ם ובמתקני
גפ"ם.11שימושבלתימבוקרבמתקניגפ"םאופגיעותבצנרת גזעלוליםלגרום
לדליפותגז,לפיצוצים,לדליקות,לחנקולהרעלותגז.12 
תמונה:1צוברי גפ"ם


מימין-צוברבהטמנהעילית;משמאל-צוברבהטמנהתחתית 
צולםעלידיצוותהביקורת,ספטמבר 2018

חוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט - 1989(להלן  -חוק הגז) ,קובע כי שר
האנרגייהרשאילהסדירבאמצעותצוויםאתבטיחותהטיפולבגפ"םבכלשלביו
(לרבותבטיחותהעבודהבמתקניו)ולהתקיןתקנותבדבררישויהמתקנים,ספקי

10

עלפיסעיף 1לצוהגז(בטיחותורישוי)(מכליגפ"ממיטלטלים),התשע"ה,2015-מכלאומכל
גפ"םהם "כליקיבולמיטלטלהמיועדלאחסון גפ"מאשרתקןישראלי ת"י 70אותקןישראלי
ת"י844חלעליו".

11

על פי ההגדרות בחוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ״ט " ,1989-'מיתקן גז'  -מיתקן ,מכשיר או
אבזר ,המשמש להחסנה,להולכה,להובלה,למדידה ,לשקילה ,להפצה ,לצריכה,לצבירה,או
לשריפת גזי שריפה של גז ולפליטתם ,לרבות מבנים ,מכלים ,צינורות ואבזרים קבועים או
מיטלטליםהמשמשיםבמיתקן".

12

ראו גם מבקר המדינה ,דוח שנתי 64א ( ,)2013"משרד האנרגיה והמים   -בטיחות מערך הגז
הפחמימניהמעובה",עמ'.231
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הגז והעוסקים בעבודות גז .החוק גם קובע את סמכויות האכיפה של גופי
הפיקוחוהבקרהבמערךהגפ"ם. 
סמכויותהאסדרה (רגולציה),הפיקוחוהאכיפההעיקריותבענףהגפ"ם נתונות
למשרד האנרגייה , 13למשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים (להלן -
משרדהעבודה),14לרשויותהמקומיות(לענייןרישויעסקים)ולוועדותהמקומיות
לתכנוןולבנייה .



פעולותהביקורת 
בחודשים פברואר-נובמבר  2018בדק משרד מבקר המדינה את מעורבותן של
הרשויות המקומיות בפיקוח ובבקרה (בתחום שיפוטן) הן על הטמנת צוברי
גפ"ם,הןעלמחסניגפ"ם,הןעלמחסניעזרהמשמשיםלאחסונםולמילויםשל
בלוניגפ"ם .15
הביקורת הנוגעת לצוברי גפ"ם נעשתה בעיריות אשדוד ,אשקלון ,באר שבע,
חדרה ,חיפה ,נצרת ,פתח תקווה ,קריית אתא ,שדרות ותל אביב-יפו (ובוועדות
המקומיותלתכנוןולבנייהשלהן),וכןבמועצותהאזוריותמבואותהחרמוןומטה
אשרובוועדותהמקומיותלתכנוןולבנייההגלילהעליוןוחבלאשר .16
במסגרתהבדיקהשלחמשרדמבקרהמדינהשאלוןלמדגםמייצגאשרכלל61
רשויות מקומיות ,וזאת לצורך איסוף מידע בדבר הפיקוח והבקרה על הטמנת
צובריגפ"םבתחומן(להלן-השאלון).54(כ)89%-מהרשויותהמקומיותענועל
השאלון .17
בדיקות השלמה נעשו במשרד האנרגייה ,במינהל הבטיחות והבריאות
התעסוקתית של משרד העבודה ,במשרד להגנת הסביבה ,ברשות הארצית
לכבאותוהצלה(להלן-רשותהכבאות)ובמכוןהתקניםהישראלי .
13

עדשנת 1996נקראמשרדהאנרגייהבשם"משרדהאנרגייהוהתשתית",וממועדזהשונהשמו
ל"משרד התשתיות הלאומיות"; בדצמבר  2011אישרה הממשלה את שינוי שמו של משרד
התשתיות הלאומיות ל"משרד האנרגייה והמים"; בספטמבר  2013שונה שם המשרד ל"משרד
התשתיות הלאומיות ,האנרגייה והמים"; ביוני  2017שונה שם המשרד לשמו העכשווי "משרד
האנרגייה".

14

ביולי  2016 הופרד משרד העבודה על יחידותיו ממשרד הכלכלה והתעשייה והוקם "משרד
העבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים".

15

על פי צו הגז (בטיחות  ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ
ובמחסן עזר) ,התשנ"ב  , 1992-במחסן עזר מאוחסן גפ"ם למטרות מסחריות במכלים ובמכלי
מחנאות שקיבולם הכולל אינו עולה על  1,000ליטר ( 500ק"ג גפ"ם) ,ואילו במחסן גפ"ם
מאוחסנותבמכליםובגלילימחנאותכמויותגדולותיותרשלגפ"םלמטרותאלו.

16

 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון פועלת במרחב התכנון של המועצות האזוריות
הגליל העליון ומבואות החרמון ,ואילו הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל אשר  -במרחב
התכנוןשלהמועצההאזוריתמטהאשרוהמועצההמקומיתמזרעה.

17

הרשויות המקומיות אום אל-פחם ,חצור הגלילית ,טבריה ,טירת כרמל ,נהריה ,קריית מלאכי
וקרייתשמונהלאהשיבועלהשאלון .

גפ"םמשמשחומר
דלקלבישולולחימום
במגזרהביתי,
החקלאיוהתעשייתי.
הגפ"םמסופק
באמצעותבלוניגפ"ם
אומכליגפ"םנייחים
המוטמניםבקרקע
(צובריגפ"ם).לעיסוק
בגפ"םובמתקניויש
היבטיםבטיחותיים
חשובים
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סקירתהסמכויותבתחוםהטיפולבגפ"ם 
משרד האנרגייה :בהתאם לחוק הגז ,שר האנרגייה ממונה על ביצוע החוק,
והוא ממנה מנהל בטיחות גז כבעל הסמכות והאחריות לעניין הפיקוח על
הבטיחות ועל הרישוי לפי חוק זה .מינהל הדלק והגז אשר במשרד האנרגייה
(להלן  -מינהל הגז) מופקד על משק הדלק והגפ"ם .בתחום הגפ"ם מופקד
מינהל הגז על רישוי ספקי גז ומתקני גז שלא לצריכה עצמית ,על בטיחות
השימושבגפ"םועלקידוםהתחרותבמשקהגז .
בתוספת הראשונה  לחוק הגז נקבעה ,בין היתר ,הגדרתו של מתקן גפ"ם
לצריכהעצמית: 
"מיתקן גז פחמימני מעובה המשמש לצריכה עצמית ,לרבות מיתקן
שאינובבעלותהמשתמשונתקייםבואחדמאלה :
א. קיבולו המרבי הכולל אינו עולה על  10טונות והוא נמצא באזור
מגורים; 
ב .קיבולו המרבי הכולל אינו עולה על  20טונות והוא נמצא באזור
תעשיהאוחקלאות" .
משרד העבודה :משרד העבודה מטפל בנושא התעסוקה ,ובכלל זה רישוי
עסקים,וכןבריאותובטיחותתעסוקתית.בתקנות20.09ו20.10-לתקנותהתכנון
והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל 1970-(להלן  -תקנות בקשה
להיתר) , נקבעכילאיותקןמכלנייח(צוברגפ"ם)במערכתלאספקתגזאלא
באישורמפקחעבודהשלמשרדהעבודה.18מפקחזההואשמאשרמראשכל
הטמנתצוברבבניינימגוריםובבנייניםשאינםמיועדיםלמגורים,וזאתעלבסיס
בחינתהשלתוכנית המתקן(כחלקמתנאיהיתרהבנייה).עלפימתווההנפקת
אישורלענייןהתקנתצוברגפ"םאשרהפיץמשרדהעבודהבדצמבר,2015על
התוכנית לכלול את הפרטים האלה : (א) תוכנית אתר ותוכנית סידורם של
המכליםבקנהמידהשל1:250לכלהפחות; (ב)פירוטמספרהמכליםוקיבולו
של כל מכל (בגלונים);  (ג) ציון מרחקי הבטיחות מקווי מתח גבוה ,ממבנים
סמוכיםועוד;(ד)גידורומחסומיםבפניכלירכב;(ה)אםהצוברמותקןבצמוד
לחניוןתת-קרקעיאומעליו- ישלצייןזאתעלגביהתוכניתבאופןברור;(ו)על
התוכניתלשאתאתחתימתושלמודדמוסמך. 
הרשות המקומית :הרשות המקומיתמשמשתכנאמן הציבורבכלפעולותיו.19
בפקודתהעיריות[נוסחחדש]הוגדרותפקידיהוסמכויותיהשלהעירייה.בסעיף
 249()29לפקודהנקבעכיעלהעירייה"לעשותבדרך כלל,כלמעשההדרוש
לשםשמירהעלתחוםהעירייה,בריאותהציבורוהביטחוןבו" .
חוקרישויעסקים ,התשכ"ח 1968-(להלן  -חוקרישויעסקים) ,מסמיך אתשר
הפני םלקבועבצוויםעסקיםטעונירישויולהגדירם.עלפיסעיף 4לחוקרישוי

18

על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל ,1970-"מפקח עבודה" -
כמשמעותובחוקארגוןהפיקוחעלהעבודה,התשי"ד.1954-

19

בג"ץ3638/99בלומנטל נ' עיריית רחובות,פ"דנד()4220(.)2000

משרדהאנרגייה
מופקדעלמשק
הגפ"ם,והואבעל
הסמכותוהאחריות
לענייןהפיקוחעל
הבטיחותועלהרישוי
לפיחוקהגז.מפקח
מטעםמשרדהעבודה
הואשמאשרמראש
כלהטמנתצובר
גפ"ם,במסגרתתנאי
היתרהבנייה
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עסקים," לאיעסוקאדםבעסקטעוןרישויאלאאםישבידורישיון,היתרזמני
אוהיתרמזורזלפיחוקזהובהתאםלתנאיו" .20
עלפיסעיף(5א)לחוקרישויעסקים" רשותהרישוילעסקטעוןרישויהיא-()1
בתחום רשות מקומית  - ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך".
לפיכך ,הרשות המקומית מופקדת על רישוי העסקים ועל אכיפת חוק רישוי
עסקיםבתחוםשיפוטה .
על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג 2013-(להלן  -צו רישוי
עסקים),העסקיםהמפורטיםבתוספתלצוהםעסקיםטעונירישוי.בסעיף2.1ב
לתוספתלצורישויעסקיםנקבעכיאחסון גז-למעטאחסון גזבמתקן לצריכה
עצמיתכהגדרתובחוקהגז-טעוןרישוימאתהרשותהמקומית .
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה:הוועדההמקומיתלתכנוןולבנייה(להלן-
הוועדה המקומית) פועלת מכוח חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 1965-(להלן -
חוקהתכנוןוהבנייה),והתקנותשהותקנומכוחו,והיאממונהעלאישורתוכניות
מפורטות ותוכניות מתאר מקומיות במרחב התכנון ,על מתן היתרי בנייה ועל
הפיקוח על הבנייה .מכוח סעיף  18לחוק התכנון והבנייה ,הוועדה המקומית
אחראית למרחב ת כנון מקומי אשר לרוב חופף את שטחה של רשות מקומית
אחת.21בסעיף( 18ה)לחוקהתכנוןוהבנייהנקבעכי"ועדהמקומיתתקיםועדת
משנהלתכנוןולבניה"(להלן - ועדתהמשנהלתכנוןולבנייה).עלפיסעיף30
לחוקהתכנוןוהבנייה,"יושבראשהועדההמקומיתאויושבראשועדתהמשנה
שלהועדההמקומיתומהנדסהועדההמקומית,יחדיו,יהיורשותרישוימקומית
לעניןמתןהיתרלפיסעיף145[לחוקהתכנוןוהבנייה]"(להלן-רשותהרישוי). 
וכךקובעסעיף145לחוקהתכנוןוהבנייה :
"(א) לאיעשהאדםאחדמאלהולאיתחיללעשותואלאלאחרשנתנה
לורשותהרישויהמקומיתהיתרלכךולאיעשהאותואלאבהתאם
לתנאיההיתר :
 ...
()3 כלעבודהאחרתבקרקעובבניןוכלשימושבהםשנקבעובתקנות
כעבודהאוכשימושהטעוניםהיתרכדילהבטיחביצועכלתכנית ".
בהתאם לתקנה  35לתקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת),
התשע"ז ,2017-בקשות להיתר להתקנת צובר גפ"ם יידונו בהליך רישוי בדרך
מקוצרת .

20

ביום  ,1.1.2019לאחר סיום הביקורת ,נכנס לתוקפו תיקון מס'  34לחוק רישוי עסקים .התיקון
התקבלעלרקעהחלטתהממשלהלבצערפורמהבהליכירישויעסקים,שעיקרהקביעתרישוי
עסקיםדיפרנציאלי.מטרתהרפורמההייתהלעשותהבחנהביןדרגותמורכבותשלסוגיעסקים
שוניםולהתאיםלכלאחתמהן תהליךרישויייחודי .זאת ,כדילפשטאתתהליךהרישוי,להגביר
אתהשקיפותוהוודאותעבור מבקשהרישיוןאוההיתרולקצראתהזמניםהנדרשיםלצורךרישוי
העסק. 

21

על פי סעיף  19לחוק התכנון והבנייה ,במרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות
מקומית אחת (הרשויות המרחביות)  יהיה הרכבה של הוועדה המקומיתבהתאםלקבועבסעיף
זה,ולרובהיאתכונהבשם"ועדהמקומיתמרחבית" .
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הרשות הארצית לכבאות והצלה :רשות הכבאות היא ארגון הכבאות
וההצלההרשמישלמדינתישראלהמופקד,ביןהיתר,עלכיבוידליקותומניעת
התפשטותן ,וכן על הצלת נפש ורכוש .רשות הכבאות פועלת מתוקף חוק
הרשותהארציתלכבאותוהצלה,התשע"ב 2012-(להלן -חוקהכבאות).החוק
קובע כי במקום שירותי הכיבוי המוניציפליים שסיפקו איגודי ערים ומחלקות
עירוניות תוקם רשות ארצית ממלכתית ותפעל במסגרת המשרד לביטחון
הפנים .
בסעיף  132לחוק הכבאות תוקן סעיף (18ה)( )3לחוק התכנון והבנייה באופן
שנציגהשלרשותהכבאותיוזמ ןדרךקבעלדיוניועדתהמשנהלתכנוןולבנייה
כיועץבענייניבטיחותאשוהצלה.בתקנה (18א) לתקנותהתכנוןוהבנייה(רישוי
בנייה) ,התשע"ו 2016-נקבע כי על רשות הרישוי להתייעץ עם רשות הכבאות
לפני מתןהיתרלכלבניין .בתקנה (95ב)()5לתקנותאלו נקבעה החובה להציג
אישור בדבר קיום התייעצות עם רשות הכבאות אם ההתייעצות נדרשה לפי
תקנה(18א)לתקנותהאמורות,וזאתלצורךקבלתתעודתגמר .22


אסדרתהסמכויותבתחוםהטיפולבגפ"ם 
כאמור,מינהלהגזמופקדעלרישויספקיגזומתקניגפ"םשלאלצריכהעצמית,
על בטיחות השימוש בגפ"ם ועל קידום התחרות במשק הגז .להערכת משרד
האנרגייה מפברואר  ,2019מספר הצוברים ומערכות הגז המרכזיות בישראל
נאמדבכ .2390,000-
לפי הצעה להחלטת ממשלה מ 17.6.12-שהוגשה לממשלה ועניינה שיפור
האסדרה והפיקוח במשק הגפ"ם לשם מניעת מפגעים בטיחותיים ,יש לרכז
במשרד האנרגייה את כלל הסמכויות הנדרשות להסדרת העיסוק בגפ"ם;
להטילעלשרהאנרגיי הלהכיןאתכללתיקוניהחקיקההנדרשיםלצורךאיחוד
הסמכויותבמשרדו,וזאת בתיאוםעםהמשרדלהגנתהסביבה24ומשרדהתעשייה,
המסחר והתעסוקה ;25לבצע מיפוי ארצי של כל מתקני הגפ"ם באמצעות איסוף
נתוניםמספקיהגז.עודהוצעכישרהאנרגייהיהיהאחראילמעקבבדבראופן
יישומהשלהחלטהזו .

22

עםסיוםהבנייהנותנותהוועדותהמקומיותלמבקשההיתרתעודתגמר,כלומראישורשהמבנה
בנויעלפיהיתרהבנייהותנאיו.אישורזה  -שהיהידועגםבכינויו"טופס"4או"טופסאכלוס" -
הינותנאילחיבורהמבנהלרשתחשמל,מיםאוטלפון .

23

המונח "מערכת גז מרכזית" מוגדר בסעיף  1 לתקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)
(מסירת מידע בנוגעלהספקת גז) ,התשע"ה .2015-מדוברבמערכת לאספקתגזלשניצרכנים
אויותר.

24

 המשרדלהגנתהסביבהאחראיבתחוםהגפ"םלענייןהיתררעלים,שכןעלפיתקנותהחומרים
המסוכנים (סיווג ופטור) ,התשנ"ו ,1996-גפ"םבכמות העולה על  8טון הוא רעלהמצריךהיתר
רעליםמהמשרדלהגנתהסביבה.

25

עדשנת 2016 היהתחוםהבטיחותבעבודהבסמכותושלמשרדהתעשייההמסחרוהתעסוקה,
וכיוםתחוםזההינובסמכותושלמשרדהעבודה.
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הביקורתהעלתהכילמרותהצעתההחלטהשהוגשהלממשלהעודביוני,2012
ולפיהישלרכזבמשרדהאנרגייה אתכלהסמכויותהנדרשותלהסדרתהעיסוק
בגפ"ם ,במועד סיום הביקורת בנובמבר  , 2018טרם התקבלה החלטה סופית
ומחייבתבממשלהלהעברתהסמכויותלידימשרדהאנרגייהכפישהוצע .
משרד האנרגייה מסר למשרד מבקר המדינה במהלך הביקורת כי ביזור
הסמכויותבתחוםהטיפולבגזביןכמהגורמיםומחסורבכוחאדם-ישבהםכדי
להגבילאתיכולתושלהמשרדלפקחכראויעלמשקהגז .
בשנת  2017העיר משרד מבקר המדינה כי ראוי שיזורז הליך העברת
הסמכויות והמידע בנוגע לצוברי גפ"ם למשרד האנרגייה .זאת ,מאחר
שצעד זה "היה מונע את הפיצול הקיים כיום" ואף היה בו כדי לסייע
למשרד"להגביראתמאמציובנושאהבטיחותבמשקהגפ"ם" .26
המשרדלהגנתהסביבהמסרבתשובתומפברואר2019כי"נדרששיפורבתחום
אסדרת שוק הגפ"מ" ,וכי "הפערים והמסקנות המוצגים במסגרת דוח מבקר
המדינהתואמיםלאלושעלובמסגרתהמנחההלאומיעודבשנת .27"2012
בסעיף  23להצעת חוק הגז הפחמימני המעובה ,התשע"ט ,2018-שאושרה
בכנסת בקריאה ראשונה ב - 24.12.18(להלן  -הצעת החוק) ,הוטלה על כל
בעל רישיון ספק גז החובה לדווח למנהל בטיחות הגז במשרד האנרגייה (בין
השאר)עלכלמכלנייח(צוברגפ"ם)שאינוטעוןהיתרמאתהמנהלאועלכל
מכלמיטלטלהמחוברלמערכתגזמרכזיתובאמצעותוהואאוסוכנומספקיםגז
לצרכניגז. 28בדבריההסברלהצעתהחוקנאמרכיחובתהדיווחהאמורהתבוא
במקום החובה הקיימת היום לקבלת היתר להתקנת מכל נייח מאת מפקח
העבודה ,באופן שכל הסמכויות בנושא ירוכזו בידי משרד האנרגייה ,והחובה
לקבלהיתרממשרדהעבודהתבוטללאחרחקיקתהחוק .
משרדהאנרגייהמסרבתשובותיומפברואר 2019וממאי 2019(להלן -תשובת
משרד האנרגייה) כי בהתאם להצעת החוק ,ספקי הגז יחויבו לדווח למשרד
האנרגייה על מאגרי גפ"ם (ובכלל זה צוברים)שהם מספקים להם גז .מידעזה
יהיה הבסיס לפעולות פיקוח ואכיפה בהמשך ובכך ירכז את כל היכולות
הממשלתיותבענייןזהבידיהמשרד.עוד הובהרכיבתיאום עם משרד העבודה
הוסכם שחובת הדיווח תחליף את החובה לקבל אישור הטמנה לצוברים
ממשרדהעבודה,וכיבכוונתמשרדהאנרגייהלקדםאתההצעהבכנסתהבאה .

26

ראו מבקר המדינה ,דוח שנתי 68א ( ,)2017"משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים -
משקהגפ"ם(גזבישול)-תחרותיותוהיבטיםבבטיחות",עמ'.569

27

במסגרת החלטת ממשלה מס'/3481חמ 10הוטל על המשרד להגנת הסביבה לשמש כמנחה
מקצועי לאומי לכל רשויות המדינה בכל הנוגע לטיפול משולב בחומרים מסוכנים ,ולרכז ועדה
בין -משרדיתמקצועיתמייעצתשתשמשכסמכותמקצועיתמייעצתלמשרדבנושאיםשונים .

28

 חובת הדיווח חלה גם במקרה של שינוי יסודי במתקן הגז ,לרבות שינוי מיקומו של מתקן הגז
ביותרמחמישהמטרים,הוספתואוגריעתושלמכלנייח,וכןחיבורמבנהנוסףלמתקןהגז.
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משרדהעבודהמסרבתשובתומפברואר2019(להלן-תשובתמשרדהעבודה)
כי סוגיית העברתן של הסמכויות ממשרד העבודה למשרד האנרגייה מצריכה
"הירתמות לעניין" מצד מינהל התכנון במשרד האוצר ,המופקד על תקנות
התכנוןוהבנייה.זאת,לצורך"ביטולאזכורושלמפקחעבודה"בתקנותהתכנון
והבנייה ,וכן "הליכי התייעצות ואף הסכמה" מצד גורמים רלוונטיים ,לרבות
משרד האנרגייה ,מינהל התכנון ומשרד הפנים .עוד ציין משרד העבודה כי
בישיבה שהתקיימה בפברואר  2019עם נציגי משרד האנרגייה ומינהל התכנון
הוסכם כי "מינהל התכנון יכין טיוטת תקנות התכנון והבניה בכדי למחוק את
אזכורושלמפקחעבודהבמקומותהנדרשים.ככלשטיוטהזותושלםותאושר,
לאיידרשעודאישורמפקחעבודהלהתקנתצובריגפ"מבמסגרתתקנותאלו" .
משרד מבקר המדינה מעיר למשרדהאנרגייהולמשרד העבודהכי לנוכח
עמדתםהמשותפתעליהם להמשיךלקדםאתהעברתהסמכויותבתחום
הטיפול בגפ"ם ממשרד העבודה למשרד האנרגייה כדי להפסיק את
הפיצולהקייםכיוםבענייניםאלוולרכזןבמשרדהאנרגייה. 
מינהל התכנוןמסרבתשובתולמשרדמבקרהמדינהמאפריל 2019כיהמועצה
הארציתבישיבתהבאותוחודש,המליצהלשרהאוצרעלתיקוןהתקנותבעניין
מחיקתאזכורושלמפקחעבודהבמקומותהנדרשים .



ניהולהמידעעלצובריגפ"םהטמונים
בתחומיהרשויותהמקומיות
מאגרנתוניםמרוכז,מעודכןוזמיןעלמקומםשלמתקניגפ"םהואבעלחשיבות
רבהלגורמיהאסדרההשוניםלצורךקבלתהחלטותוגיבושהשלמדיניותפיקוח
ובקרה על מתקני הגפ"ם .רשות הכבאות הבהירה במכתבה מדצמבר 2018
למשרדמבקרהמדינהכי"קייםצורךמבצעי"שלהגורמים המטפליםבאירועי
גפ"ם לקבל מידע מפ ורט על חיבורי הצובר ,מקומם של ברזי הניתוק ,המבנים
אשרלהםמסופקהגזוכמותהגזהמרביתבכלצובר .


ניהולהמידעברשויותהמקומיותובוועדותהמקומיות
לתכנוןולבנייה 
הרשויות המקומיות אחראיות לשמור עלבטיחות תושביהן,ולהבטיח(ביןהיתר)
כייהיהבידיהןכלהמידעעלהעבודותהנעשותבתחומןועלולותלהשפיעעל
בריאותהציבורוביטחונו-דוגמתהטמנתצובריגפ"ם-ולכןנודעתחשיבותרבה
לכך שיהיה בידיהן בסיס נתונים עדכני על מקומם של צוברי הגפ"ם הטמונים
בתחומן .

לנוכחהעמדה
המשותפתשלמשרד
האנרגייהומשרד
העבודהעליהם
להמשיךלקדםאת
העברתהסמכויות
בתחוםהטיפולבגפ"ם
ממשרדהעבודה
למשרדהאנרגייהכדי
להפסיקאתהפיצול
הקייםכיוםבעניינים
אלו
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ההכרהבחיוניו תהמידעעלמספרםומקומםשלצובריהגפ"םהנמצאברשויות
המקומיותוהוועדותהמקומיותשלהןקיבלהמשנהתוקףבהחלטתהשל ועדת
ערר משנת   . 292008הערר האמור הוגש בעקבות החלטת הוועדה המקומית
לתכנוןולבנייהראשוןלציון להתנותמתןאישורלחברתגז להטמין צוברגפ"ם
בהצגת תשריט הממפה את כל צוברי הגפ"ם המצויים בעיר .וכך נקבע
בהחלטתהשלועדתהערר :
"בהעדר מידע מרוכז שכזה ,הועדה המקומית עלולה להתעלם ממציאותו של
צובר גז לצורך אישור שימוש סמוך לו ,דבר אשר עלול להביא לסיכונים
בטיחותיים ...הדברים מקבלים משנה תוקף מקום בו מדובר על תכנון יזום על
ידי הוועדה המקומית ,לשינוי ייעוד וכיו"ב .ברי כי המידע בדבר מציאותם של
צובריגזמשפיעבהכרחעלמיקומםשלייעודיםשונים" .
בשנת  2011 נקטו עיריית הרצלייה והוועדה המקומית שלה הליך משפטי נגד
חברותגזשונות"בבקשהלקבלמידעמלאועדכנילגביכלצובריהגזשהקימו
ברחביהעירהרצליה",וזאתלאחרשפניותיהןבענייןזהלחברותהגזהשונותלא
נענו . 30בפנייתה לבית המשפט ציינה העירייה כי המידע חשוב לה גם בעיתות
שגרה,שכןמקוםהצובריםעשוילהשפיעעלהחלטותשוטפותדוגמתהחלטה
בדברהמקוםשבויוקמוגןציבוריאומוסדקהילתי,ולכןראויכיהעירייהתדע
מראשאםנמצאצוברגפ"ם בשטחהרלוונטיאובסמוךלו.עודציינההעירייהכי
המידענחוץלהגםבעיתותחירום,שכןבהתרחשאירועכגוןשריפהאורעידת
אדמה חיוני שלעירייה יהיה מידע "מדויק אמין וזמין על צוברי הגז ,לצורך
תפקודה באירוע ומניעת השלכות הרות אסון" .במקרה זה לא נדרש בית
המשפט להכרעה ,הואיל והצדדים הגיעו לידי הסכמה כי חברות הגז יעבירו
לעירייהאתהמידעשביקשה .
ראוי לציין כי בחוות דעת מינואר  2014שהכינה מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד
המשפטים31בענייןהעברתמידעבדברמיקומםשלצובריגפ"ם לרשויותמקומיות
נאמר , כי"איןמניעהמשפטיתשהמידעהנוגעלמיקוםצובריהגפ"םיהיהבידי
הרשויות המקומיות .השיקול הבטיחותי עליו הצביעו הרשויות המקומיות כטעם
המבסס את בקשתן לקבלת המידע מבטא אינטרס ציבורי חשוב" .עם זאת,
בחוותהדעתנאמרכי"קודםלהעברתהמידעלרשויותהמקומיותישלקבלאת
חוות דעתם של גורמי מערכת הביטחון בעניין הסיכונים הביטחוניים הנובעים
מחשיפת המידע בדבר מיקומם של צוברי הגז ובאשר לדרכי שמירת המידע
הנדרשותעלמנתלמזערסיכוניםאלה.בדומהישלקייםבדיקהדומהגםמול
גורמיהמשטרה,המשרדלביטחוןפניםוהמשרדלהגנתהעורף".עודצויןבחוות
הדעת -בלילהביעעמדהלגופושלעניין -כיחברותהגזטענוכיהמידעהוא

29

משרד הפנים  -ועדת ערר מחוזית ,ערר מס'  ,72/08סופר גז נ' הוועדה המקומית לתכנון
ובנייה ראשל"צ.

30

ה"פ46876-12-11עיריית הרצליה ואח' נ' אמישראגז  -גז טבעי בע"מ ואח'(לאפורסם) .

31

 מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים מסייעת ליועץ המשפטי לממשלה במתן חוות דעת
והנחיות משפטיות לממשלה על זרועותיה וגופיה .חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה
קובעת את פירושו המחייב של הדין עבור הגופים הממשלתיים השונים ,והנחייתו בסוגיות
משפטיותמחייבתאותםבפעולתם.
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בגדר"סודמסחרי"וגם"מטעםזהישלהיזהרעתנחשףהמידעבפניהרשויות
המקומיות". 
התאחדותהתעשייניםבישראל32מסרהבתשובתהלמשרדמבקרהמדינהמאפריל
 2019כי  לדעתה המידע בנוגע למיקום צוברי הגפ"ם של החברות הוא מידע
רגישמההיבט הביטחוני,מההיבטשלתחרותמסחריתוכןמההיבטשלחובת
פרסוםלציבור.בשלהטעמיםהאלוסוכםעםמשרדהאנרגייהכיהמידעיועבר
אליו בהשמטת שם חברת הגז ,ירוכז בקובץ אחיד כלל ארצי ,יישמר במערכת
מידע מאובטחת וישמש את המורשים בלבד ,וזאת אך ורק לצורך בטיחותי
ובטחוני .
בתשובתמשרדהמשפטיםמאפריל 2019נמסר,ביןהיתר,כימשרדהמשפטים
לאהביע,ואינומביעכעת,עמדהלגביהשאלהאםאכןמדוברבסודמסחרי .
יצוין כי ועדות הכנסת דנו כמה פעמים בנושא הטיפול בגפ"ם והעברת מידע
לרשויות המקומיות ולוועדות המקומיות שלצידן בנוגע למקומם ולמספרם של
צובריהגז,למשלבישיבותועדתהפניםוהגנתהסביבהמיוני2013ומינואר2014
ובדיוןבוועדתהכלכלהממרץ .2018
ל 70%-מהרשויות המקומיות אשר השיבו על השאלון אין מאגר נתונים מרוכז
על מספרם ומקומם של צוברי הגפ"ם הטמונים בתחומן ,ו 95%-מהן סבורות
שמידעעלצובריהגפ"םיכוללסייעלהןלטפלבמצביחירוםולהנפיקהיתרים
בהתאםלחוקהתכנוןוהבנייה. 
עלהרשויותהמקומיותוהוועדותהמקומיותלתתמשקלראוילשמירהעל
בטיחותהתושבים.לפיכך,עליהן לפעולמול גורמי האסדרה וחברות הגז
כדי להשיג את מלוא המידע על מיקומם המדויק של צוברי הגפ"ם
בתחומן .
עיריית אשדוד מסרה בתשובתה ממרץ  2019כי היא מייחסת חשיבות רבה
לתחוםהגפ"ם,ולכןפנתהלאפעםאלחברותהגזכדילקבלנתוניםבענייןזה,
אךנתקלהבסירובמטעמיםשוניםשעיקרם"מידעעסקירגיש".
עיריית אשקלון מסרה בתשובתה מפברואר  2019(להלן  -תשובת עיריית
אשקלון) כי אין בידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מיפוי או בסיס נתונים
לגבי כל צוברי הגז המוטמנים בעיר ,וכי החלטה על "ביצוע פרויקט מיפוי כל
הנכסיםבהםהוטמנוהצוברים"תועברלבחינתהשלהנהלתהעירייה .
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון מסרה בתשובתה מפברואר
2019 כיבעקבותהביקורתהחלוצוותימחלקותהפיקוח,התכנוןוהרישויבוועדה
לשקוד על הקמתו של מאגר נתונים וכי כבר הוחל בביצועו של סקר לצורך
מיפוי מתקני הגז ,סוגי המתקנים וחברות הגז הפועלות במרחב התכנון של

32

 ענףהגפ"םבהתאחדותהתעשייניםבישראלמאגדארבעחברותגפ"םגדולותבישראל,ובנוסף
פועלותבישראלעודכ50-חברותגפ"םקטנותיותר,אשראינןמאוגדותבהתאחדותהתעשיינים .

ל70%מהרשויות
המקומיותאשרהשיבו
עלהשאלוןאיןמאגר
נתוניםמרוכזעל
מספרםומקומםשל
צובריהגפ"םהטמונים
בתחומן,ו95%-מהן
סבורותשמידעעל
צובריהגפ"םיכול
לסייעלהןלטפל
במצביחירום
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הוועדה , והיעד הסופי הוא ליצור שכבה דינמית במערכת המידע הגיאוגרפי
()GISשלהוועדה .
עיריית חדרה מסרה בתשובתה ממרץ  2019(להלן  -תשובת עיריית חדרה) כי
היא תפנה לחברות הגז כדי לברר את מקום הימצאן של הצוברים ,וכי המידע
יסומןעלמפהייעודית .
עיריית חיפה מסרה בתשובתה מפברואר  2019כי המידע בדבר מיקומם של
צוברי הגז התקבל אצלה על פי דרישתה ,אומת באמצעות עובדי הפיקוח על
הבנייה והוטמע במערכת המיפוי העירונית ,וכי "התועלת במיפוי באה לידי
ביטוי בשעת מבחן אמת בזמן השריפה הגדולה שהתרחשה בכרמל"
(ההדגשהאינהבמקור) .
עיריית פתח תקווה מסרה בתשובתה מפברואר  2019כי היא פועלת למיפוי
צובריהגזואףהצליחהלקבלמידעמחלקמחברותהגז"ומתקייםהליךאכיפה
ורישוי" .אולם עמדת העירייה היא שהמדינה צריכה לסייע לוועדות המקומיות
באמצעות חקיקה שתחייב את חברות הגז למסור באופן שוטף את המידע
לוועדותהמקומיות,וכןתקבעסנקציותמתאימות שיינקטונגדגורמיםהמפרים
חובהזו .
עיריית תל אביב-יפו מסרה בתשובתה ממרץ  2019(להלן  -תשובת עיריית תל
אביב -יפו) כי היא מכירה באחריותה להשגת מידע על צוברי הגז ,אשר נודעת
להם השפעה על בריאותם ועל ביטחונם של התושבים ,וכי בכוונתה לפעול
למיפויהצובריםשבתחומה.עודמסרההעירייהכיהיאתפעלמולחברות הגז
כדילקבלמידעעלמיקומםהמדויקשלצובריהגפ"םשבתחומהלצורךמיפוים,
וכי בכוונתה להקים מאגר נתונים מרוכז על המקום והמאפיינים של צוברי הגז
הטמוניםבתחומהעדסוףשנת .2019
המועצההאזוריתמטהאשרמסרהבתשובתהממרץ 2019כיהיאהחלהלנהל
מאגר מידע על צוברי הגפ"ם שבתחומה ,וכי תפעל מול חברות הגז וגורמים
נוספים לקבלת עדכון על צוברי גפ"ם שלא דווחו ,וזאת כדי להוסיפם למאגר
המועצה .
עירייתשדרותמסרהבתשובתהממרץ2019כיהיאהחלהלמפותאתכלצוברי
הגפ"ם שבתחומה ,וכי תכלול את ממצאי המיפוי במערכת המידע הגיאוגרפי
() GISהמקומית.לדבריהעירייה,הצובריםבשכונותהחדשותידועיםומאושרים
במסגרתהיתריהבנייהשהוצאו .
עירייתקרייתאתאמסרהבתשובתהממרץ2019כילוועדההמקומיתישארכיון
הכו לל מאגר נתונים עצום המורכב מתיקי הבנייה  -וכן מאגר ממוחשב -
הכולליםגםאתהמידעעלצובריהגז.עודציינההעירייהכיהיאתקבלבברכה
כל שיתוף פעולה עם משרד האנרגייה או עם כל גורם ממשלתי אחר לשם
העברת הממצאים בדבר מיפוי הצוברים הארצי אל העירייה ,ולפיכך ניתן יהיה
להשתמשבהםכמאגרמידעבנושאזה .

טיפולהרשויותהמקומיותבצובריגפ"םובמחסניגפ"ם|387

מכלול התשובות השונות שהתקבלו מהרשויות המקומיות מעיד הן על
חוסרבהירותאצלן בנוגע לנדרש מהן על פי הדין בתחום הטיפול בגפ"ם
והןעלחוסראחידותבטיפולןבנושאהגפ"ם .


ניהולהמידעבמשרדיהממשלה 
.1

הבדיקה העלתה כי גם במשרד האנרגייה וגם במשרד העבודה  -שהם
הגורמיםהמאסדרים העיקרייםבתחוםהגפ"ם  -אין מידע שלםומרוכז על
מספרם,עלמקומםועלתקינותםשלצובריהגפ"םברחביהארץ. 
עוד בשנת  2013העיר משרד מבקר המדינה למשרד האנרגייה,
למשרד התמ"ת דאז (וכיום הגורם האחראי הוא משרד העבודה)
ולמשרד להגנת הסביבה כי "הם לא הצליחו להשיג מידע שלם,
מרוכז ומהימן על צוברי הגפ"ם הפרוסים ברחבי הארץ המוגדרים
מתקני גז לצריכה עצמית" .בשל היעדר מידע זה נבצר מן הגופים
המוסמכים למלא את תפקידם ולפקח באופן שיטתי ומסודר על
בטיחותם של צוברים אלו ,וכן על גופים המטפלים בחומרים
מסוכנים .33
משרד העבודה מסר בתשובתו כי בתהליך מתן היתר הבנייה מינהל
הבטיחותבמשרדהעבודהרקבוחןאםמקומוהמתוכנןשלהצוברהמיועד
להטמנהעומדבדרישותהתקןלענייןמרחקיהבטיחות.המינהלשומרמידע
רק בנוגע לבקשות להטמנת צובר שהוגשו לאישורו ,ולכן אין לו ולא יכול
להיותלומידעמלאעלאופןפריסתםשלכללהצובריםבמדינה .
עודמסרמשרדהעבודהכימשרדהאנרגייה -הנותןרישיונותלחברותהגז-
יכוללהתנותמתןרישיוןבתנאיםשונים,וכךלחייבאתחברותהגז להעביר
לידיו את כל המידע הנוגע לפריסתם של צוברי הגפ"ם .משרד העבודה
הוסיף כי לדעתו עניין זה מוסדר במסגרת תקנות הגז (בטיחות ורישוי)
(רישויספקיגפ"מ),התשע"ט,2018-שבהןנקבע כיבעלרישיוןלאספקת
גפ"םימסורלמינהלהבטיחותרשימהעדכניתשלכתובותהמכליםהנייחים
שהואמספקלהםגפ"ם. 
משרד האנרגייה מסר בתשובתו כי הוא פעל לקבל מחברות הגז את
הרשימות של כל מאגרי הגפ"ם (צוברים ומערכות גז מרכזיות ומכלים
מיטלטלים) שהן מספקות להם גז ,אולם "רמת הדיוק" של המידע לא
השביעה את רצונו .לפיכך ,משרד האנרגייה החל (באמצעות מיקור חוץ)
לבחוןאת"עמידתהמתקניםבתקן...ולמפותבאופןמדויקיותראתהמיקום

33

ראו מבקר המדינה ,דוח שנתי 64א ( ,)2013"משרד האנרגיה והמים  -בטיחות מערך הגז
הפחמימני המעובה" ,עמ'  ,245ולעניין זה ראו גם מבקר המדינה ,דוח מיוחד (יולי ,)2018
"מוכנותהמדינהלרעידתאדמה-תשתיותלאומיותומבנים" .

הבדיקההעלתהכי
גםבמשרדהאנרגייה
ובמשרדהעבודהאין
מידעמלאומרוכזעל
מספרם,עלמקומם
ועלמידתתקינותם
שלצובריהגפ"ם
ברחביהארץ
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שלהם".עודמסרמשרדהאנרגייהכילהערכתועדסוףשנת 2020יהיהלו
מידעלגבימיקומםותקינותםשלכללמאגריהגפ"םבישראל .
.2

באוגוסט  2016פרסם משרד האנרגייה מכרז (מס'  )30/2016ל"קבלת
שירותי מתן חוות דעת למינהל הדלק והגז על בטיחות מתקני גפ"ם".
בתחילת שנת  2018נבחרו שלוש חברות והן החלו לבצע מיפוי ובדיקות
בטיחותשלכלמתקניהגפ"ם,והמלאכהאמורהלהימשךכשלוששנים .
בדיק ת משרד מבקר המדינה במשרד האנרגייה העלתה כי במועד סיום
הביקורת בנובמבר  2018החברות הספיקו למפות ולבדוק כ35,000- 
(כ)40%-ממתקניהגפ"םהקיימים .
עוד העלתה הבדיקה כי משרד האנרגייה אינו משתף את הרשויות
המקומיות ואת רשות הכבאות במידע הנמצא ברשותו בדבר מספרם
ומיקומם של הצובריםאובדברבטיחותםשלמתקניהגפ"ם.בפגישתנציגי
מבקרהמדינהעםהנהלתמינהלהגזבאוקטובר 2018מסרו אלוהאחרונים
כיהםמנועיםמלשתףבמידעהאמור,שכןמינהלהדלקהתחייבלשמורעל
סודיותבענייןזהלפיהסכםעםחברותהגז.בשלכךאפילוהמידעשמשרד
האנרגייה החל לאסוף בשנת  2018בדבר בטיחותם של מתקני גפ"ם
הנמצאים בתחום שיפוטן של רשויות מקומיות אינו מועבר אליהן או אל
רשותהכבאות .
יצוין כי בשנים האחרונות פנו מספר רשויות מקומיות  -ובהן עיריות באר
שבע ,הרצלייה ,חיפה ופתח תקווה  -אל חברות הגז ודרשו מהן מידע
ו נתונים על מספרם ומקומם של כל מתקני הגפ"ם שהוטמנו בתחומן ללא
ידיעתן.הרשויותשעמדועלמילוידרישותיהןקיבלולבסוףמחברותהגזאת
המידע המבוקש אף בלא לנהל כנגדן הליכים משפטיים מלאים .כאמור,
בינואר  2013 -לאחר שעיריית הרצלייה והוועדה המקומית שלה נקטו
הליכים משפטיים נגד חלק מחברות הגז  -הושגה בין הצדדים הסכמה
שבסופושלדברקיבלהתוקףשלפסקדין,ובמסגרתהמסרולהןחברות
הגזאתהמידעעלמקוםהצובריםשהטמינו .34
שיתוף הרשויות המקומיות בממצאיו של מיפוי הצוברים הארצי
שמבצעות חברות זכייניות עבור משרד האנרגייה יחסוך לרשויות
המקומיות מאמצים ומשאבים הנדרשים לאיתור צוברי הגפ"ם
המוטמנים בתחומן .מסד הנתונים יכול לשמש כבסיס למאגר מידע
בכלרשות מקומית והרשויותיוכלולהמשיךלעדכנובאופןשוטף על
פימידעשיתקבלמןהוועדההמקומיתבעתמתןהיתרבנייה. 
בהצעתהחוקהוצעלקבועכיהמידעעלצובריהגז שיקבלמנהלבטיחות
הגז במשרד האנרגייה מבעלי רישיון לספק גז יועבר לרשות ציבורית -
בשלב זה לרשות הכבאות ולשירות ההתגוננות האזרחית  -וזאת על פי
בקשתה,ולצורךהצלתחייאדםאומניעתפגיעהברכוש.רשותציבוריתזו

34

ראוהערהמס'.30

שיתוףהרשויות
המקומיותבממצאיו
שלמיפויהצוברים
הארצישמבצעות
חברותזכייניותעבור
משרדהאנרגייה
יחסוךלרשויות
המקומיותמאמצים
ומשאביםהנדרשים
לאיתורצובריהגפ"ם
המוטמניםבתחומן
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לא תעביר את המידע לשום גורם אחר ולא תשתמש בו אלא להצלת חיי
אדםאולמניעתפגיעהברכושכאמור .35
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד האנרגייה כי עליו לבחון את
האפשרות  להוסיף לרשימת הגופים בהצעת החוק שאליהן הועבר
המידע גם את הרשויות המקומיות .עד להשלמת הצעת החוק על
משרד האנרגייה לבחון לשתף את הרשויות המקומיות ואת רשות
הכבאותבממצאיושלמיפויהצובריםהארצילענייןמיקומםובטיחותם
של צוברי הגפ"ם בתחומן של הרשויות המקומיות  -והכול ,בכפוף
לדין בדבר העברת מידע בין גופים ציבוריים ובכפוף לבדיקת
המשטרה ,המשרד לביטחון פנים והמשרד להגנת העורף בדבר
הסיכונים הביטחוניים הנובעים מכך ,וכמו כן עליו לקבוע הסדרים
שיבטיחו שמירה על סודיות המידע .על משרד האנרגייה ומשרד
המשפטיםלבחוןאתטענותיהםשלחברותהגזבדברסודמסחרי. 
משרד האנרגייה מסר (בין היתר) בתשובתו כי בזמן הכנתה של הצעת
החוקנשקלההאפשרותלהוסיףאתהרשויותהמקומיותלתוספתהרביעית
לחוק,אולםבהתחשבברגישותוהביטחוניתשלהמידע -ובשלעמדתושל
משרד המשפטים כי צעד זה טעון בחינות נוספות ,בין היתר עם גורמי
מערכתהביטחון-הוחלטלהמתיןלסיוםבחינתושלהעניין.עודצייןמשרד
האנרגייה כי מרבית הצוברים אינם טעונים היתר מטעם משרד האנרגייה
אלאהיתרשלהרשויותהמקומיות,ולכןהמידעעלהצובריםאמורלהימצא
בראשובראשונהברשותן .
משרד האנרגייה מסר בתשובתו ממאי  2019כי הוא פועל להסדרה של
העברת המידע לגופים הרלבנטיים במסגרת הצעת החוק .המשרד יבחן
בתקופה הקרובה אם יש הצדקה להוסיף לרשימת הגופים האמורים בין
היתרגםאתהרשויותהמקומיות. 
לנוכחממצאי הביקורתשהעלוכיאיןבידיהרשויותהמקומיותמידע
מרוכז על מקום צוברי הגפ"ם בתחומן ,על משרד האנרגייה לקיים
בשיתוף משרד המשפטים את הבחינות הנוספות הנדרשות ולשקול
לשתף את הרשויות המקומיות בממצאיו של מיפוי הצוברים הארצי
שמבצעות חברות זכייניות עבור משרד האנרגייה .ראוי כי מסד
הנתונים ישמש כבסיס למאגר מידע בכל רשות מקומית ,וזו תמשיך
לעדכנובאופן שוטף על פי מידע שיתקבל מן הוועדה המקומיתבעת
מתן היתר בנייה ,והכול  -בכפוף למגבלות הדין ובהתאם לצורך
באבטחתהמידע.

35

סעיף 23להצעתהחוקמטילחובתדיווחבדברכלמכלנייחשאינוטעוןהיתר(פחותמ 10-טון
באזור מגורים או פחות מ 20- טון באזורים אחרים) ,וכן בדבר מכלים מיטלטלים המחוברים
למערכתגזמרכזית.רובםהמוחלטשלצובריהגזנכלליםבקטגוריהזו.
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משרדהמשפטיםמסרבתשובתומאפריל 2019כיבישיבהשהתקיימהבמשרד
האנרגייה,בתחילתהחודש,בהשתתפותנציגימשרדהפניםומשרדהמשפטים,
סוכםכי"תיערך פניהלרשויותהמקומיותעלמנתשיבהירואתהצורךהמעשי
שבבסיסקבלתהמידעואתהסמכויותשעשויותלהיותרלוונטיותלצורךהעניין
ובהתאםלכך,ננסהלהתוותאתהמנגנוןהמתאים" .


ניהולהמידעברשותהכבאות 
בסעיף(4א)לחוקהכבאותנקבעותפקידיהשלרשותהכבאות,ובהםתפקידה
לפעול באירוע חומרים מסוכנים ,המוגדר בחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג-
,1993כ"התרחשותבלתימבוקרתאותאונה,שמעורבבהחומרמסוכן,הגורמת
או העלולה לגרום סיכון  לאדם ולסביבה ,לרבות שפך ,דליפה ,פיזור ,פיצוץ,
התאיידות,דליקה" .36
בתיקון לתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר ,שנכנס לתוקף במרץ ,2009
נקבעו הוראות אחידות בנושא בטיחות אש בבניינים המיועדות לכל הרשויות
המקומיות ,והן חלות על  כל בקשה להיתר לבניית כל סוגי הבניינים ,בכל
שימושיהם .
בהתבסס על התקנות האמורות מפרסמת רשות הכבאות מדי פעם "דרישות
כבאות להיתרי בניה" לסוגי בניינים שונים בכל שימושיהם ,ובין היתר פורסמו
דרישותהנוגעותלצובריגפ"ם.37
הבדיקה העלתה כי למרות תפקידה המרכזי של רשות הכבאות בטיפול
באירועיםהקשוריםלחומריםמסוכנים,ובהםגפ"ם,ואףכיהיאנותנתאישורים
במסגרת הנפקת היתרי בנייה לבניינים שבהם מוטמנים צוברי גפ"ם  -לרבות
היתריםלהטמנתצוברבבנייןקיים(כמפורטלהלן) -איןלרשותהכבאותמסד
נתוניםאומידעמרוכזעלמקומםותקינותםשלצובריהגפ"ם .
בהתחשב בתפקיד שממלאת רשות הכבאות בכיבוי דליקות באזורים
שבהם נמצאים חומרים מסוכנים  -הן בעיתות שגרה הן בעיתות חירום -
דרוש לה כל המידע הרלוונטי והמעודכן על מיקומם של מתקני הגז
במדינה,וזאתכדילהקלעליהלטפלבמקריחירום .
יצוין כי משרד מבקר המדינה העיר בדוח שפורסם ביולי  2018כי "על משרד
האנרגייה להעביר בהקדם לרשות הכבאות את המידע המעודכן שאסף על
מקום הצוברים ...עוד בטרם ישלים את הבקרה בנושא ,ועם השלמת הבקרה

36

כאמור ,גפ"ם מוגדר כחומר מסוכן על פי התוספת לתקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור),
התשנ"ו.1996- 

37

ראולדוגמההוראתנציבכבאותוהצלהמס' 532(יולי) 2014"אופןהגשתנספחאמצעיבטיחות
ומקראאחיד". 
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עליו לעדכן את רשות הכבאות ולהוסיף ולעדכן אותה מפעם לפעם במידע
שיתווסף" .38
בעקבותהביקורתהתקיימהבנובמבר 2018פגישהביןנציגירשותהכבאותובין
נציגי מינהל הגז .הדבר נועד לסייע לרשות הכבאות לקבל מידע על מיקום
הצוברים ומערכות הגז המרכזיות .נציגי משרד האנרגייה הבהירו בפגישה כי
בשלהסכםלשמירתסודיותביןמינהלהגזלחברותהגזמנועמשרדהאנרגייה
מלהעביר את המידע המבוקש לרשות הכבאות .עוד הבהירו נציגי משרד
האנרגייהכיאיןלהםאתכלהמידעהדרושלרשותהכבאות.39משרדהאנרגייה
הציע כי רשות הכבאות תפנה במישרין לחברות הגז בבקשת מידע .בפגישה
מאמצע דצמבר  2018הציע משרד האנרגייה להעביר בעצמו לרשות הכבאות
אתהמידעהנמצאברשותואםיאשרוזאתחברותהגז .
בפגישה אחרת שהתקיימה בנובמבר  2018בין נציגי רשות הכבאות ובין נציגי
חברותהגזונציגיהשלהתאחדותהתעשייניםהושגההסכמהעקרוניתלהעברת
מידע בדבר מקום צוברים ומתקני גז ממינהל הגז לרשות הכבאות בכפוף
לנקיטתצעדיםלצורךאבטחתהמידע .
לנוכח הערתושל משרדמבקרהמדינהבהקשרזהבדוח הביקורתביולי
 2018וחוות הדעת של מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים כי אין
מניעה להעביר לרשויות המקומיות מידע על צוברי הגז -וזאת בכפוף לדין
ובכפוףלבחינה אשריבצעוהגופיםהרלוונטיים בדברהמגבלות הנובעות
מןהסיכוניםהביטחונייםהכרוכיםבמסירתהמידע -משרדמבקרהמדינה
מדגיש את חשיבות קיומו של מאגר מידע עדכני ומלא גם בידי רשות
הכבאות.עלרשותהכבאותלהמשיךלפעולמולמשרדהאנרגייהוחברות
הגזכדילהשיגאתמלואהמידעהדרושלהלצורךפעילותההמבצעית. 
משרד האנרגייה מסר בתשובתו כי על פי רוב ,אנשי רשות הכבאות הם
הראשונים אשר מגיעים לטפל באירועי גפ"ם ,ולכן יש חשיבות עליונה לכך
שהרשות תחזיק במידע מקיף ומדויק בכל הנוגע למיקומם של צוברי גפ"ם
ומתקניגפ"ם.המשרדיוכללהעבירלרשותאתהמידעשבידיו,ובלבדשהרשות
תשמורעליובסוד .
רשותהכבאותמסרהבתשובתהממרץ 2019כיהיאמקיימתמגעיםמתקדמים
עםהתאחדותהתעשיינ יםונציגיחברותהגזכדילמצואפתרוןשיאפשרקבלת
מסדנתוניםהממפהאתצובריהגז,מסדנתונים"המוגדרכצורךמבצעיחיוני".
גםהתאחדותהתעשייניםבתשובתהמאפריל2019ציינהעובדהזו.עודנמסרכי
38

מבקר המדינה ,דוח מיוחד (יולי  ,)2018"מוכנות המדינה לרעידת אדמה  -תשתיות לאומיות
ומבנים".

39

עלפיהמסמךשלסיכוםהפגישהמדצמבר,2018אלההםהפרטיםהדרושיםלרשותהכבאות:
כתובתהצובראומרכזייתהגז;נקודותציוןשלהצובראושלמרכזייתהגז;ציוןהבנייןאוהמבנה
אשרלומתקןהגזמספקאתהגז;הכתובתשבהנמצאהברזהראשישלהמתקן;נקודתהציון
של הברז הראשי של המתקן; שם ספק הגז של המתקן; כתובת המאיידים (אם הם קיימים);
מנהלהסניף(אוהכונן)באזור .

משרדמבקרהמדינה
מדגישכיחשובשגם
בידירשותהכבאות
יהיהמאגרמידע
עדכניומלא
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למועד מתן התשובה ,המידע על מתקני הגפ"ם נמצא בידי משרד האנרגייה
וממופה  עלפיחברותהגז,וכינותרוכמהסוגיותבדברהרשאותוהבטחתמידע
שהסדרתןתאפשראתקבלתהמידע,ובהןאישוררמתהאבטחההדרושהכדי
להחזיקאתמסדהנתוניםאצלרשותהכבאות,קביעתמורשיםברשותהכבאות
כדילמנועהדלפתנתוניםוקביעתפרקיהזמןשבהםיתקבלוהנתונים .



תכנוןובנייה-היתריבנייהלהטמנתצוברי
גפ"ם 
זה יותר מארבעה עשורים מתחולל שינוי במתכונת אספקת גז בבנייני מגורים
שעיקרו המעבר ממערכות גז מרכזיות שבהן נעשה שימוש בבלוני גפ"ם
למערכותגזמרכזיותשבהןנעשהשימושבצובריגפ"ם .
כאמור,הגפ"םמגיעלצרכניהקצהבבלוניגפ"ם אובצובריגפ"ם,ועדיפותהשל
אספקתהגפ"םבאמצעותצוברמוטמןעלאספקתובאמצעותבלוןגפ"םבאה
לידי ביטוי בעיקר בהיבט הבטיחותי ,מאחר שהצובר טמון באדמה והסכנה
לדליפותגפ"םממנומועטהיחסית .
הטמנתצובריגזמתבצעתבשנימקרים:האחד-לבקשתהיזמיםלהטמיןצוברי
גפ"םלשימושהדייריםבמיזמיבנייהחדשה,וזאתכחלקבלתינפרדמהבקשה
להיתר הבנייה הכללי .השני ,כאשר הדיירים בדירות שכבר אוכלסו בבניינים
שבנייתםהסתיימהמבקשיםלהחליףאתבלוניהגפ"םבצובריגפ"ם .


הטמנתצובריגפ"םבבנייהחדשה 
ככלל ,הבקשה לקבלת היתר להטמנת הצובר היא חלק בלתי נפרד מבקשת
היתרהבנייהשלהמבנים .
כאמור ,בהתאם לתקנה  20.02לתקנות בקשה להיתר ,מערכת לאספקת גז
לבניין  -לרבות מערכת לאספקת גז מרכזית על מכליה ,מתקניה ואבזריה -
תותקן על פי הוראות ת"י  ,40158ואישור על עמידה בתקן האמור יינתן על ידי
מעבדה מאושרת .עוד נקבע בתקנות כי אם מעבדה מאושרת תקבע כי
המערכת לאספקת הגז או אופן התקנתה אינם בהתאם לדרישות ת"י ,158על
המעבדה המאושרת למסור לוועדה המקומית הודעה על כך תוך שבעה ימים.
מבקש ההיתר ימסור לוועדה המקומית את חוות דעתם של האחראי לביקורת
ושלמתכנן המערכתלאספקתהגזבנוגעלממצאיהמעבדה המאושרת,וכןאת
40

תקן ישראלי רשמי (להלן   -ת"י)  158"מתקנים לגזים פחמימניים מעורבים (גפ"מ)" הוא תקן
רשמי המחייב על פי חוק את כל העוסקים בהתקנת מערכות גז .תקן זה מגדיר את דרישות
הבטיחותבדברמכליםתת-קרקעיים,מכליםעל-קרקעייםומכליםמיטלטלים(בלוניגפ"ם),בין
היתר לעניין מרחקים ,צורת ההתקנה ,צנרת ,התקנת מכשירים צורכי גפ"ם ,אבזרי בטיחות,
בדיקותלאחרההתקנהוביקורתתקופתית .
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הוראותיהם לתיקון הליקויים שנמצאו לפי הודעתה .בתקנה  20.10לתקנות אלו
נקבע כי "לא יותקן מכל נייח למערכת לאספקת גז לפי תקנות אלה אלא
באישורושלמפקחעבודה" .
מכאן ,שיש למלא שני תנאים לצורך התקנת מערכת לאספקת גפ"ם לבניין:
אישורמפקחעבודהואישורמעבדהמאושרתעלעמידהבדרישותת"י.158
משרדהעבודהמאשרכיהמיקוםשנקבעבתוכניתלהטמנתצוברהגפ"םעומד
בדרישותת"י158 לענייןמרחקיהבטיחות.מכאן,שנודעתחשיבותלמתןאישורו
עודבשלבהנפקתהיתרהבנייהולפניהטמנתושלצוברהגפ"ם .
מפקח העבודהנותן"אישורהתקנתצוברגפ"ם"(להלן -אישורמשרדהעבודה
אוהאישור)אםצורפהלבקשהתוכניתהמתקןבחתימתםשלמודדמוסמךושל
מתכנן גפ"ם ,ואם המיקום תואם את מרחקי הבטיחות המצוינים בת"י .158
האישור תקף בצירוף התוכנית שהוגשה במסגרת היתר הבנייה לוועדה
המקומית .באישור משרד העבודה מצוין כי "האישור ניתן על בסיס תוכנית
מתקן ומרחקי הבטיחות שצוינו ,בהלימה למרחקים הנקובים בת"י  ."158עוד
נכתב על גבי האישור כי "אישור זה אינו מחליף את אישור המעבדה
המאושרת בדבר עמידה בהוראות ת"י  158על כל חלקיו" (ההדגשה
במקור).41
הביקורת העלתה כי חלק מהוועדות המקומיות ברשויות המקומיות שנבדקו -
ובהן חדרה ,נצרת ושדרות  -אינן דורשות כלל ממבקשי היתר הבנייה לבנייני
מגורים שבהם תוכננה הטמנת צוברי גפ"ם להמציא להן אישור של משרד
העבודההנוגעלמרחקיהבטיחותשנקבעובת"י,158וזאתכחלקמתנאיההיתר .
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדות המקומיות חדרה ,נצרת ושדרות כי
עליהן להקפיד על קבלת אישור משרד העבודה לפני הדיון בבקשות
לקבלת היתר בנייה בבניינים שבהם מתוכננת מערכת גז מרכזית
המחוברתלצוברגפ"ם .
על פי תקנה  97לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) ,התשע"ו ,2016-אם
מצאה רשות הרישוי לעניין תכנון ובנייה כי הבנייה או העבודות שעליהן נסבה
הבקשה בוצעו בהתאם להיתר ולפי כל דין  -וכן כי התקיימו התנאים שנקבעו
בהיתרלעניין הנפקתה של תעודתגמר -תיתןרשות הרישויתעודתגמרבתוך
חמישה ימים ממועד הגשת הבקשה או מועד מילוים של כל התנאים ,לפי
המאוחרבהם .42

41

מכון התקנים הישראלי או מי שהממונה על התקינה  -על פי סעיף (12א) של חוק התקנים
התשי"ג 1953- -הסמיכולבדוקאתהתאמתהמכליםלתקןאואתהתאמתמתקןהגפ"םלתקן
(לפיהעניין)ולתתתעודתבדיקהעלכך.

42

 לפני התקנות האמורות ,עם סיום הבנייה נתנו הוועדות המקומיותלמבקש ההיתרתעודת גמר,
כלומראישורשהמבנהבנויעלפיהיתרהבנייהותנאיו.אישורזה-הידועגםבכינויו"טופס"4או
"טופסאכלוס"-הינותנאילחיבורהמבנהלרשתחשמל,מיםאוטלפון.
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על פי הוראות ת"י  ,158על המעבדה המאושרת לבדוק את צובר הגפ"ם רק
לאחר התקנתו ,ולכן על מבקש ההיתר להציג את אישור המעבדה המאושרת
לפניהוועדהלאחרסיוםהבנייהוקודםלמתןתעודתגמר .
הבדיקה העלתהכיחלק מהוועדות המקומיות שנבדקו  -ובהן אשדוד,אשקלון,
בארשבע,חדרה,חיפה,נצרת,פתחתקווה,שדרותוהוועדותהמקומיותלתכנון
ולבנייה הגלילהעליוןוחבלאשר -אינן דורשות ממבקשי היתר בנייה להמציא
להן אישור של מעבדה מאושרת לכך שמערכת הגז המרכזית בבניינים  -על
מכליה,מתקניהואבזריה-הותקנהכנדרשעלפית"י158עודלפנימתןתעודת
גמר. 
עוד עלה בבדיקה כי היות שרשות הכבאות דורשת במסגרת טיפולה בבקשות
להטמנתם או להתקנתם של צוברי גפ"ם להמציא לה אישור מטעם מעבדה
מאושרת ולפיו צוברי הגפ"ם עומדים בדרישות ת"י  ,158חלק מהוועדות
המקומיות שנבדקו רואות את עצמן פטורות מלדרוש המצאת אישור כאמור.
ועדות אלו רואות כי בפועל נושא בטיחות הגז בכללותו הוא באחריותה של
רשות הכבאות ,ולכן מסתפקות הן באישור כוללני של רשות הכבאות לעניין
עמידהבדרישותיה,ואינןדנותכללבנושאהעמידהבדרישותהנוגעותלמערכות
הגז .
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה של עיריות
אשדוד ,אשקלון ,באר שבע ,חדרה ,חיפה ,נצרת ,פתח תקווה ,שדרות
ולוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה הגליל העליון וחבל אשר כי לפי
הוראות תקנות בקשה  להיתר ,עליהן לדרוש ממבקשי היתר הבנייה את
אישורהמעבדהלענייןהעמידהבתנאית"י 158 -ועליהןאףלפעוללשם
כך  - קודם למתן תעודת גמר .זאת כדי לוודא כי הטמנת הצובר בוצעה
בהתאםלתקניםהמחייבים .
עירייתאשדודמסרהבתשובתהממרץ 2019כימינהלההנדסהפועללפינוסח
קב וע לאישור לעניין גמר בנייה ,המצריך אישור מטעם משרד העבודה ורשות
הכבאותלהתקנתםולהפעלתםשלצובריגז .
עיריית אשקלון מסרה בתשובתה מפברואר  ,2019בין היתר ,כי בהתחשב
בהערותהביקורתהיאתדרושממבקשיהיתרהבנייהאתאישורהמעבדהלעניין
עמידה בתנאי ת"י  158וכי דרישה זו תימסר למבקשי ההיתר ובד בבד תכלל
בטופסהיתרהבנייה .
עירייתחדרהמסרהבתשובתהכיהיאתפעללכךשקבלתטופסאכלוסתותנה
בקבלתאישורםשלכלהגורמיםהרלוונטייםלתקינותהמתקן .
עיריית חיפה מסרה בתשובתה מפברואר  2019כי בעקבות הביקורת "אגף
הפיקוח על הבנייה הוסיף דרישה לקבלת אישור מעבדה עפ"י ת"י  158לצורך
הנפקתתעודתגמר" .
עיריית פתח תקווה מסרה בתשובתה מפברואר  2019כי הוועדה המקומית
"מסתמכת על האישור הכללי של רשות הכבאות לאכלוס בדבר עמידה

כמהמהוועדות
המקומיותשנבדקו
אינןדורשותממבקשי
היתרבנייהלהמציא
להןאישורשלמפקח
משרדהעבודה
ואישורמעבדה
מאושרתעלעמידה
בת"י158עודלפני
מתןתעודתגמר
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בדרישותיהם ,תוך מודעות לפריטי הדרישות עצמן ,לרבות הדרישות הנוגעות
למערכותה גז".הסתמכותהעל רשותמוסמכתלענייןזה,קרי רשותהכבאות,
עונה לדעתה על חובת העירייה במילוי תפקידה ובהפעילה את סמכויותיה
הסטטוטוריותעלפיחוקהתכנוןוהבנייה .
עירייתתלאביב -יפומסרהבתשובתהכילפימסמך"ריכוזאישוריםודרישות"-
שהוא רשימת הדרישות לעניין טופס אכלוס בבנייה חדשה  -יש להמציא
"תעודת בדיקה ראשונית של מתקן גפ"מ חדש ע"י מעבדה מאושרת" ,וכי
העירייהאינהרואהאתהחובהלבדוקאתהעמידהבת"י158כחובתהשלרשות
הכבאות .
מתשובות הרשויות המקומיות על השאלון עולה כי  45%מהוועדות המקומיות
שלהןאינןבודקותבשטחאתמיקומםשלצובריהגפ"םלפנימתןתעודתגמר
למבנים חדשים בתחום אחריותן ,ואף אינן מוודאות שצוברי הגפ"ם הוטמנו
בהתאםלאישורמשרדהעבודהובהתאםלדרישותבדברמרחקיהבטיחותאשר
נקבעובתוכניתהמצביתשהוגשהלמשרדהעבודהלפנימתןהיתרבנייה .
על הוועדות המקומיותלבדוק בשלבההטמנהבפועלאתמרחקיהבטיחות
שנקבעובמפההמצביתכדילוודאשצוברהגפ"םהוטמןבמקוםהדרושלפי
המפהבמסגרת הבדיקות שהן מבצעותקודםלמתן תעודת גמר,וזאת כדי
להבטיחשהקמתותואמתאתתנאיושלהיתרהבנייה .
עירייתאשקלוןמסרהבתשובתהכיהבדיקותלפנימתןתעודתגמרמתבצעות
לאחר סיום עבודות הבנייה .אך לא ברור כיצד יכול מפקח בנייה לבדוק את
מיקום הטמנתו של צובר הגפ"ם "לאחר שזה כבר הוטמן בקרקע" וכוסה
באדמה .
עודציינההעירייהכילפימיטבהבנתה,"חובתמתןהאישורעלהתקנתמיכל
הינהעלמפקחעבודהולאעלמפקחבניה.הדעתנותנתכךגםמשוםשהרקע
המקצועי הנדרש בעניין מיקום מכלי גפ"מ ,עומקם והיכולת המקצועית לוודא
שאכן בוצעו ע"פ תכנית שהוא אישר מתאים יותר לידע המקצועי של מפקח
עבודהולאשלמפקחבניה" .
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשקלון כי בפועל ניתן לאתר את
מקומו שלצובר  גפ"םטמון,וזאתעלבסיסהמפה המצבית שהכיןמודד
מוסמך מטעם ספק הגז ,וגם בהתאם לפתח המילוי ,לגידור ולשילוט.
לפיכך,אםימצא מפקחהבנייהשהצוברלאהוטמןבמקוםשקבעואישר
משרד העבודה ,על הוועדה המקומית לעכב את מתן תעודת הגמר,
לדרוש מהיזם לפנות לחברת הגז בבקשהלפעול לשינויהמקוםולהטמנת
הצוברבמקוםשיועדלו.ראוי שחבריהוועדההמקומיתיעדכנואתמשרד
האנרגייה ואת משרד העבודה בעניינושלכלצוברגפ"םשהוטמןבמקום
שונהמזהשנקבעואושר .
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עיריית באר שבע מסרה בתשובתה מפברואר  2019כי היא תשפר את הליך
הטיפולבנושאזה .


הטמנתצובריםבבנייניםקיימים 
היעדרהיתרבנייהלהטמנתצובריגפ"םמהוועדההמקומית 
הטמנת צוברי גפ"ם בבניינים קיימים מתבצעת ביוזמת ספקי הגז ונציגיהם של
דייריהבנייניםשבהםמאשריםלהחליףאתבלוניהגפ"םבצובריגפ"ם .
בתקנה  2לתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) ,התשס"ג2003-
(להלן-תקנותלעבודהמצומצמת),נקבעכיהתקנתמתקןגזבמכלנייחבבניין
קייםאולידבנייןקייםהיא"עבודהמצומצמת"המאפשרת מסלולרישוימקוצר
להנפקת היתר בנייה .תקנה  )6(4לתקנות אלו קובעת כי לא יינתן היתר
להתקנת מכל גז נייח אלא אם כן קיבל מבקש ההיתר את אישורו של משרד
העבודהלעשותזאת .
ביולי  2017בוטלו התקנות לעבודה מצומצמת ,ובמקומן נכנסו לתוקף תקנות
התכנוןוהבנייה(הליךרישויבדרךמקוצרת),התשע"ז2017-הקובעותכיבקשות
להיתרלהתקנתצוברגפ"םיידונובהליךרישויבדרךמקוצרת .43
כ 77%- מן הוועדות המקומיות שהשיבו על השאלון לא הנפיקו היתרי בנייה
להטמנתצובריגפ"םבבנייניםקיימים .
הוועדותהמקומיותאמונות (ביןהיתר) עלאיתורחריגותבנייהוהפרותשלדיני
התכנוןוהבנייה,ובכללזהבנייהללאהיתר,והכול-בהתאםלהוראותיושלחוק
התכנוןוהבנייה .
משרד מבקר המדינה מציין לשבח כי במהלך הביקורת נמצא שעיריות
באר שבע ,חיפה ופתח תקווה והוועדות המקומיות שלהן פועלות בעשור
האחרוןמולספקיהגזכדילהסדירבדיעבדאתהנפקתםשלהיתריבנייה
לצובריגפ"םשהןהטמינו(לגליזציה) .
לדוגמה,הוועדה המקומיתלתכנוןובנייהפתח תקווהפתחה כ 100-תיקים לשם
הכשרהבדיעבדשלצובריגפ"םשהוטמנובתחומהללאהיתר.עודבשנת2008
פנהמהנדסעירייתבארשבעלחברותהגזבבקשהלהסדרתהיתרים,ובעקבות
פנייתו זו נפתחו כ 250-תיקים להכשרה בדיעבד של הצוברים .באגף רישוי
ופיקוח בעיריית חיפה התקיימה עוד בשנת  2006פגישה עם נציגי כל חברות
הגז ,ובה הוסכם כי "יוגשו בקשות להיתרי בניה לכלל הצוברים במהלך 12

43

מטרתושלתיקון 101לחוקהתכנוןוהבנייההינהייעולם ושיפורםשל הליכיהרישוימבלילפגוע
באיכות הבנייה .אחת הדרכים להשגת יעד זה היא יצירת מדרג והבחנה בין מסלולי הרישוי,
וקביעתשלושהמסלולים:הליךרישוימלא,הליךרישוימקוצר ,וכןעבודותושימושיםהפטורים
מהליךרישוי .
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החודשים הבאים ...בהליך מקוצר מבחינת הועדה המקומית" .כמו כן פקחי
העירייהשמצאוצובריםבלאהיתריבנייההתריעועלכךלפניחברותהגז .
עיריית חיפה מסרה בתשובתה מפברואר  2019כי בעקבות דרישתה פעלו
חברותהגזלהוצאתהיתריבנייהלצובריםבבניינםקיימים. 
בסיורים שהתקיימו במסגרת הביקורת בתחומן של עיריות אשדוד ,אשקלון,
חדרה ,קריית אתא ,שדרות ,תל אביב-יפו ושל המועצות האזוריות מבואות
החרמון  ומטה אשר נמצא כי הוטמנו צוברי גפ"ם במבנים קיימים ללא היתר
כנדרש.להלןיוצגומספרתמונותשצולמובמהלךהביקורת :
תמונה:2צוברי גפ"ם טמונים בקרקע


מימין-צוברטמוןבקרייתאתא;באמצע-צוברטמוןבאשדוד;משמאל-צוברטמוןבשדרות 
צולםעלידיצוותהביקורת,אוגוסט2018 

הבדיקההעלתהכיספקיהגזהתקינואתצובריהגפ"םבבנייניםקיימיםבתחומי
אותן רשויות בלא להגיש בקשה לקבלת היתר מהוועדה המקומית לפני
ההתקנהכנדרש,ולמותרלצייןכיהןלאקיבלואתההיתרלכך .
אף שניתן לזהות ללא קושי את צוברי הגפ"ם שהוטמנו ,במרבית הרשויות
המקומיותשנבדקו  -ובהןעיריות אשדוד ,אשקלון,חדרה,קרייתאתא ,שדרות
ותל אביב-יפו  -נציגי הוועדות המקומיות של אותן רשויות מקומיות ציינו לפני
צוות הביקורת במהלך הביקורת כי הם לא פעלו לאיתור צוברי גפ"ם אשר
הוטמנו בבניינים קיימים ולא דרשו מחברות הגז אשר הטמינו צוברי גפ"ם
בבנייניםקיימיםלהסדיראתהיתרהבנייהלהטמנהכנדרש. 
משרדמבקרהמדינה מעירלרשויותהמקומיות -ובפרטלעיריותאשדוד,
אשקלון,קרייתאתא,שדרותותלאביב-יפוולוועדותהמקומיותשלהן-כי
עליהןלבצעפעולותפיקוחלשםאיתורכלצובריהגפ"םשהטמינוחברות
הגז בבניינים קיימים בתחומן ללא היתר בנייה ,ולאכוף את הוראות חוק
התכנוןוהבנייההחלותבענייןזה .
עיריית אשקלון מסרה בתשובתה כי לשכתה המשפטית בשיתוף מחלקת
הפיקוח יפעלו מול ספקי הגז להסדרת צוברים אשר הותקנו ללא היתר בנייה,
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וזאת הן באמצעות מכתבי דרישה לספקי הגז הן באמצעות אכיפה ופעילות
פיקוחעלהבנייה. 
הוועדההמקומיתהגלילהעליוןציינהבתשובתהמפברואר 2019כיהיא הכינה
פנייהמסודרתלכלהיישוביםשבהםאותרוצובריגזאשרלאנמצאהיתרבנייה
בעניינם,וכןכיהכינהפנייהלחברותהגזהפועלותבמרחבהתכנוןשלהוועדה.
הוועדה המקומית מסרה כי  תיקבע פגישה בין כל הגורמים לצורך הבהרתם
ומיסודםשל נו הליעבודהברוריםהמתחייביםעלפיהחוק.עודמסרההוועדה
המקומיתכילאחרשיושלםמסדהנתוניםתבוצע -במסגרתעבודותהפיקוח -
בחינהשלהנושאושלאופןשילובובמדיניותהאכיפהשלהוועדה .
עיריית חדרה מסרה בתשובתה כי היא תבצע פעולות פיקוח לאיתור צוברים
שהוטמנוללאהיתרבנייה.
עירייתקרייתאתאמסרהבתשובתהכיאיןחולקשישלאכוףאתדיניהתכנון
והבנייה,אולםאיןלהטילעלהוועדההמקומיתחובתאכיפהיזומהבעניינןשל
עבירותשחברותהגזמבצעותביודעין .
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית קריית אתא ולוועדה המקומית שלה
כי על פי הדין על הוועדה המקומית לאכוף את הוראות חוק התכנון
והבנייהגםעלחברותגזהמטמינותצובריגפ"םללאהיתרבנייה .
עיריית שדרות מסרה בתשובתה כי היא פועלת לאיתור הצוברים הלא חוקיים,
וזאת באישורם  ובתמיכתם של כל הגורמים הרלוונטיים בעירייה ובוועדה
המקומית,ודורשתלהוציאבעניינםהיתריבנייהבדיעבד .
עיריית תל אביב-יפו מסרה בתשובתה ממרץ  2019כי בכוונתה לבצע פעולות
פיקוחלאיתורכלצובריהגפ"םשהטמינוחברותהגזבבנייניםקיימיםללאהיתר
בנייהולאכוףאתהוראותיושלחוקהתכנוןוהבנייה .


טיפולהוועדותהמקומיותבאישורימשרדהעבודהלהטמנתצוברי
גפ"ם
משרדהעבודהמפרסםמפעםלפעםנוהלימדיניות,ביןהיתרבנושאיםהנוגעים
לצוברי גפ"ם .נהלים אלה נשלחים לחברות הגז ,לראשי הוועדות המקומיות
לתכנון ולבנייה ולמהנדסי הוועדות המקומיות .על פי נוהל של משרד העבודה
מינואר  2016("הודעה בדבר הסדרים הנוגעים למתן אישור להתקנת גפ"מ"),
בקשתו של ספק גז לקבל את האישור תוגש לוועדה המקומית והעתק שלה
יועברלמשרדהעבודהבצירוףתוכניתהבנייה. 
אישור מטעם משרד העבודה נשלח לכתובות הדוא"ל של מהנדסי הוועדות
המקומיות,והעתקשלונשלחלחברתהגזאשרהגישהאתהבקשה .
בבדיקהנמצאכיבשנים 2016עד2018נתןמשרדהעבודהאישוריםלהטמנתם
של יותר מ 5,000-צוברי גפ"ם בתחומי הרשויות המקומיות .להלן נתונים

אףשניתןלזהותללא
קושיצובריגפ"ם
שהוטמנו,מרבית
הרשויותהמקומיות
שנבדקולאפעלו
לאיתורצובריגפ"ם
אשרהוטמנובבניינים
קיימיםולאדרשו
מחברותהגזלהסדיר
אתהיתרההטמנה
כנדרש
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שהתקבלוממשרדהעבודהבדברמספרהאישוריםאשרניתנולהטמנתצוברים
בתחומיהרשויותהמקומיותשנבדקו :
לוח:1אישורים להטמנת צוברים מטעם משרד העבודה
רשות מקומית

2016

2017

2018

אשדוד

18

26

29

אשקלון

54

31

29

בארשבע

50

23

30

חדרה

29

36

28

חיפה

58

82

38

מבואותהחרמון

5

5

60

מטהאשר

13

7

15

נצרת

8

15

8

פתחתקווה

92

81

49

קרייתאתא 

9

4

13

שדרות

8

15

4

תלאביב-יפו

56

44

66

*

ברישומיםהמרוכזיםבמשרדהעבודהלאניתןלהפריד(מבחינהסטטיסטית)ביןאישורים
להטמנתצוברגפ"םבבנייהחדשהוביןאישוריהטמנהבבנייןקיים .

בביקורת נמצא כי אף שנוהל משרד העבודה קובע כי בקשת ספק גז לקבל
אישור להתקנתו של צובר גפ"ם תוגש לוועדה המקומית והעתק שלה יועבר
למשרד העבודה ,בפועל ספקי הגז מגישים במישרין את הבקשות למשרד
העבודה,וזהאינומוודאקודם למתןהאישורכאמורשהבקשותלהטמנתצובר
גפ"םהוגשוגםלוועדותהמקומיותלתכנוןולבנייהלצורךקבלתהיתרבנייה .
ראוי כי משרד העבודה יבחן את הבקשות רק לאחר שווידא כי בד בבד
הוגשהלוועדההמקומיתבקשהלהיתרבנייה,וידרוששיוגשלוהעתקשל
התוכנית בחתימת הוועדה ,וזאת כדי להבטיח שספקי הגז הגישו בקשות
לצורךהסדרתהיתריבנייהלצובריהגפ"ם .
משרדהעבודהטען(ביןהיתר)בתשובתוכילאראוישמפקחימשרדהעבודה
ייתנואתהאישורשנותןמפקחעבודהבהצגתהעתקבקשהלהיתרבנייה,וזאת
הןמשיק וליניצולםהמיטבישלמשאביכוחאדם,הןמשיקוליצמצומושלנטל
רגולטורימיותר .
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עודטעןמשרדהעבודהכיהתנייתמתןהאישורבמילויהדרישותהאמורותלא
תקדם את אכיפת התקנות ,שכן בהגשת בקשה כשלעצמה אין משום ערובה
לכך שהחברה לא תתקין את הצובר אף בניגוד לעמדתו של המפקח .משרד
העבודההוסיףכילאמקובלשרגולטוראחדבעלתפקידמשניבתהליךימלא
את מקומם של שני רגולטורים :האחד הוא משרד האנרגייה  -היכול להפעיל
סנקציות מינהליות או פליליות נגד חברות הגז אשר את פעולתן הוא מסדיר -
והשניהואהרשותהמקומית,אשרישביכולתהלהוציאצוויהריסהועוד .
תפקידו של משרד העבודה כמאסדר בהליך התכנוני נקבע בתקנות
הבטיחות ,ולכן על משרד העבודה לפעול על פי הנוהל שקבע בינואר
 2016("הודעה בדבר הסדרים הנוגעים למתן אישור להתקנת גפ"מ"),
ולוודאכיבקשתושל ספק גז לקבל אתהאישור תוגש לוועדה המקומית,
וכיהעתקשלהיועברלמשרדהעבודהבצירוףתוכניתהבנייה .
הבדיקה בוועדות המקומיות של עיריות אשדוד ,אשקלון ,חדרה ,קריית אתא,
שדרות ותל אביב-יפו העלתה כי חלק מאישורי משרד העבודה לעניין הטמנת
צובריגפ"ם  תויקובתיקיהבנייהשלבנייניםקיימים,וזאתמבלישהוועדותבדקו
אםניתן היתרבנייה כנדרש להטמנת הצוברים.יתרהמזו,גם כאשר לאנמצא
היתר ,הן לא דרשו כי יוגשו בקשות לקבלת היתרי בנייה .בחלק מהוועדות
המקומיות אישורי משרד העבודה נאספו במרוכז ללא שיוך לתיק הבנייה
המתאים. 
עלהוועדותהמקומיותלתכנוןולבנייההאמורותלבחוןאתאישורימשרד
העבודה להטמין צוברי גפ"ם המתקבלים במשרדיהן ,ולוודא כי נוסף על
אישורים אלו הוגשה לוועדה בקשה להיתר בנייה כדין לצורך הטמנת
הצוברבבנייןהקיים .
עיריית אשקלון מסרה בתשובתה כי בהתחשב בהערת הביקורת הנחה מנהל
אגףרישויופיקוחעלהבנייהכיבגיןכלאישורשיתקבלממשרדהעבודהבדבר
הטמנתגפ"םייפתחתיקבנייהחדשותישלחפנייהלספקהגזבדרישהלהסדיר
את ההיתר כראוי ,ואגף הרישוי והפיקוח על הבנייה יוודא כי הוראות החוק
מיושמות .
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון מסרה בתשובתה מפברואר
 2019 כיהיאבדקהאתהאישוריםשקיבלהממשרדהעבודה,ובהתאםלממצאי
הבדיקהחודדוהנהליםבדברבחינתםשלהאישוריםוהטיפולבהם .
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חבל אשר מסרה בתשובתה ממרץ  2019כי
בהתחשבבהמלצותהביקורת,עםקבלתאישורמטעםמשרדהעבודהלהתקנת
צוברי גפ"ם יישלח למשרד ולמבקשי ההיתר להטמנת הצובר מענה המציין כי
כדישיוטמןהצוברמחובתםלהצטיידבהיתרבנייהמטעםהוועדההמקומית .

הבדיקההעלתהכי
חלקמאישורימשרד
העבודהשקיבלו
הוועדותהמקומיות
תויקובתיקיהבנייה
שלבנייניםקיימים,
וזאתבלישהוועדות
בדקואםניתןהיתר
בנייהכנדרש
להטמנתהצוברים
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ע יריית חדרה מסרה בתשובתה כי היא תפעל לוודא כי מתקני הגפ"ם נכללו
בבקשות להיתרי הבנייה וכן תוודא את מקומם עוד בשלב הגשת הבקשה
למידע .
עיריית קריית אתא מסרה בתשובתה ממרץ  2019כי ההערה מקובלת עליה
ותיושםבהקדם .
עיריית שדרות מסרה בתשובתה ממרץ  2019כי הוועדה המקומית אינה
מסתפקת בהיתר מטעם משרד העבודה ,אלא דורשת לציין כל צובר גם
בבקשה להיתר בנייה עבור מבנה הסמוך לו ,וההיתר ניתן רק לאחר שמבקש
ההיתרעמדבכלתנאיהחוקוהתקן .
עירייתתלאביב-יפומסרהבתשובתהכיבכוונתהלבחוןאתהאישוריםלהטמנת
צובריגפ"םהמתקבליםבמשרדיהולוודאכיכלאימתשנדרשהיתרכזההוגשה
בקשהלהיתרבנייה .


אישורמעבדהמאושרתלפית"י158 
בסעיף  5לחלק  4בגיליון תיקון מס'  1לת"י  158(אפריל  )2016נקבע כי "אם
נדרש מטעם הרשות המוסמכת ייבדק מתקן הגפ"מ ע"י מעבדה מאושרת.
הבדיקה תהיה בחינה חזותית בלבד" .עוד נקבע כי "המעבדה רשאית לקבוע
התאמה של מתקן גפ"מ לתקן אם נמצאה התאמה בכל סעיפי הבדיקה"
(ההדגשהאינהבמקור) .
עיון בטופסי בדיקות מעבדה בביצוען של שלוש מעבדות מאושרות שונות
שהתקבלומרשותהכבאותהעלהכילכאורההבדיקותאינןמתבצעותכנדרש
בת"י  ,158שכן בפועל לא ניתן לבדוק במסגרתן אם הצובר הוטמן בהתאם
לדרישותשנקבעובכלסעיפיהתקן.לדוגמה,בטופסשלמעבדהא'צויןכי"על
פי בדיקה מדגמית  [ההדגשה אינה במקור] ,המערכת מתאימה לדרישות
התקן" .בטופס של מעבדה ב' נרשמו הערות כגון "לא הוגשה תכנית עם
מערכת הג ז בזמן הבדיקה" ,וכן "לא נבדק המרחק בין דופן מיכל תת-קרקעי
לכבלחשמלתת-קרקעי".הערותאלהאינןקשורותלסעיפיהבדיקההנדרשים
בתקן,ולאברוראםהןאכןהשפיעועלההחלטהלאשרכיההתקנההתבצעה
בהתאם לתנאי התקן .בטופס של מעבדה ג' צוין כי "התקנת מערכת הגפ"ם
מתאימהלסעיפיהתקניםשלפיהם היא נבדקה"(ההדגשהאינהבמקור),ולא
נאמרכיההתקנהבוצעהעלפיכלסעיפיהתקןכנדרש .
הרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות(להלן-הרשותלהסמכתמעבדות)44ציינה
בתשובתה מפברואר  2019 כי מעבדה א' "אינה רשאית לבצע בדיקה מדגמית
בתקןזה".בתשובהנוספתממרץ2019ציינההרשותלהסמכתמעבדות-לאחר
שהועברולעיונהטופסיהמעבדותא',ב'וג' -כיבסעיףהאמור"איןהתייחסות
44

 הרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותהינהתאגידשהוקםעלפיחוקהרשותהלאומיתלהסמכת
מעבדות,התשנ"ז. 1997-הרשותפועלתלקידום"האיכותוהכשירותשלגופיםמכיילים/בודקים".
ההסמכה שנותנת הרשות "מוגדרת כהכרה רשמית ביכולת המקצועית" של מעבדות כיול או
בדיקהושלגופיםבודקיםאחריםלבצעאתפעולותיהן.
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לבדיקה מדגמית" ,וכי יהיה עליה לברר מול המעבדה את עניין הבדיקה
המדגמית .
עוד מסרה הרשות להסמכת מעבדות בתשובתה כי אם מעבדה ב' לא פעלה
לפי סעיפי הבדיקה שנדרשו ,"נראה שמסקנת המעבדה שגויה" .בתשובתה
הנוספתממרץ 2019 היאציינהכילאברור"מהוהסימוכיןשעלבסיסובודקת
ומאשרת המעבדה [מעבדה ב'] התאמה על פי מדגם ולא בדיקת  ."100%עוד
נמסרבתשובתהכיבענייןמעבדהג'היאלאמצאהבסימוכיןכית"י 158מציין
אפשרותלבצעבדיקותמדגמיותבלבד .
הרשותלהסמכתמעבדותכתבהבתשובתהכילדעתהעלהרגולטורלדרושכי
בדוחותמעבדהשמפיקהמעבדהמאושרתיצויןבבירורכיביצעהאתהבדיקה
והכינהאתהדוחבהתאםלהסמכתה.היעדרמאפייניםאלופוגםבתקפותושל
הדוחוביכולתהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדותלפעולנגדמעבדהשהפיקה
דוחזה .
מעבדה א' מסרה בתשובתה מאפריל  ,2019כי בדוח המעבדה המיוחס לה
נפלהטעותסופרוהבדיקהלעולםאינהמדגמית.עודציינההמעבדהכיבשנת
2017לאחרשהתגלתההטעות,הדברתוקןלקראתסוףשנת .2017
במסגרתהביקורתהעבירמשרדמבקרהמדינה אתבדיקותהמעבדההאמורות
לבדיקתו של משרד האנרגייה וביקש לברר אם על פי חוות דעתו המקצועית
בדיקותאלומעידותכימתקניהגפ"םשנבדקואכןתואמיםאתדרישותהתקן .
בעניין זה מסר משרד האנרגייה בדצמבר  2018כי "בתקן  158חלק  4סעיף 5
גיליון תיקון  2016רשום במפורש שהבדיקה המבוצעת ע"י מעבדה המאושרת
חייבת להתבצע על פי כל סעיפי הבדיקה ולא ניתן לקבועהתאמה של מתקן
גפ"ם לתקןעלבסיסבדיקהחלקית",וכי"המשמעות היא שהמעבדות לא
ביצעו בדיקה מלאה ולכן בדיקה זו אינה קבילה"(ההדגשהבמקור). 
על משרד האנרגייה לסייע לרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהנחיית
המעבדותהמאושרותלבדוקאתמתקניהגפ"םבהתאםלהוראותת"י .158
הרשות מסרה בתשובתה כי את ההתקשרות עם המעבדה המאושרת מבצעים
הלקוחות המזמינים את הבדיקה על פי ת"י  ,158וכי דוחות הבדיקה מונפקים
ללקו חומוגשיםלרשויותהמקומיות.אםישללקוחאולרשותהמקומיתדרישות
לביצוע פעילויות נוספות ,אין לרשות כל מידע על פעילויות אלו .ההנחיה
מתקבלתממבקשהבדיקהולאמהרשותהמסמיכהאתהמעבדה .
עוד ציינה הרשות כי בעבר פרסמה את נוהל מס'  TR-0017-1"הנחיות הרשות
להסמכת מעבדות לארגונים המבקשים הסמכה לביצוע בדיקות למערכות גז
לפי ת"י ,"158וכי בדצמבר  2018היא קיימה פגישה עם נציגי משרד האנרגייה
לצורךעדכונושלהנוהל.הנושאיםשעלובפגישההיוקביעתתנאיסףלמנהל
תחוםבמעבדההמוסמכתלבצעבדיקותלפית"י,158בקשהשמשרדהאנרגייה
(הרגולטור) יעבה את נוהל הרשות ויקבע דרישות להסמכת המעבדות,
טכנולוגיותושיטתביצועשלהמבדק,וכןאפשרותלהסמכתחברותהגזלביצוע
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הבדיקות לאחר ההתקנה .כמו כן נקבע כי תתקיים פגישה נוספת לאחר
שהנושאיםיידונובמשרדהאנרגייהותגובשעמדהמשותפתבעניינושלכלאחד
מהם .
משרד האנרגייה מסר בתשובתו כי מפקחי אגף פיקוח ובטיחות של המשרד
מבצעיםמדישנהאלפיבדיקותמדגמיותלענייןעמידתםשלמתקניגזבדרישות
ת"י  , 158וכי המשרד נוקט הליכים מתאימים כל אימת שמתקן הגז אינו עומד
בדרישות התקן .עוד מסר המשרד כי לאי-עמידה בדרישות ת"י  158עלולות
להיותהשפעותבהיבטהבטיחותי,ובכללזהאףלגרוםלפגיעהבחייאדם.עוד
ציין המשרד כי משרד האנרגייה אינו רגולטור של המעבדות המאושרות ,ולכן
אינו אחראי לפעולותיהן .עוד מסר משרד האנרגייה בתשובתו כי עניין אישור
המעבדההואבאחריותשל ושהגופים:הרשותלהסמכתמעבדות,הממונהעל
התקינהבמשרדהכלכלהומכוןהתקנים .
הממצאים בפרקזהמלמדיםכיבדיקות המעבדותאינןמתבצעותכנדרש
בת"י ,158וכימהימנותןמוטלתבספק,שכןבפועללאחרהטמנתהצובר
לא ניתן לבדוק במסגרתן אם הוטמן בהתאם לדרישות שנקבעו בכל
סעיפיהתקן.חלקמאישוריהמעבדותכולליםהערותנלוותשאינןקשורות
לסעיפיהבדיקההנדרשיםבתקן ,ולאברוראםהערותאלואכןמשפיעות
עלההחלטהלאשראתהעמידהבתנאיהתקן. 



רישויעסקים 
הסדרת רישוי עסקים ,הפיקוח עליהם והפעלת סמכויות האכיפה בעניינם הם
כלים חשובים שניתנו לרשות המקומית לשם שמירה על רווחת תושביה ,על
בריאותםועלאיכותחייהם .
חוקרישויעסקיםוהתקנותוהצוויםשהותקנומכוחומסדיריםאתנושארישומם
שלעסקים.בחוקנקבעכישרהפניםרשאילקבועבצוויםאילועסקיםטעונים
רישויולהגדירםכדילהבטיחאתהשגתהמטרותשקובעהחוק .
פיקוח הרשות המקומית על עסקים בתחומה נועד לאתר עסקים טעוני רישוי
הפ ועלים ללא רישיון ,ולהסדיר את פעילותם כדין .על הגוף המפקח ברשות
המקומית לבקר בעסקים בתדירות סבירה כדי לפקח על מילוי תנאי הרישיון,
להתריעעלליקוייםולבצעמעקבלענייןתיקונם.אםמתגלותעבירות,עלהגוף
המפקחלהגישדוחלצורךנקיטתהליכיםמינהלייםומשפטיים .


הממצאיםהעלוכי
בדיקותהמעבדות
אינןמתבצעותכנדרש
בת"י,158וכי
מהימנותןמוטלת
בספק,שכןבפועל
לאניתןלבדוק
במסגרתןאםהטמנת
הצוברבוצעהבהתאם
לדרישותשנקבעו
בכלסעיפיהתקן
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רישיונותעסקלעסקיםשבהםהותקןצוברגפ"םללא
היתרמאתהוועדההמקומית 
בצו רישוי עסקים פורטו כאמור העסקים טעוני הרישוי לפי מטרות הרישוי
העיקריותשלהם .בסעיף(1א)()6לחוקרישויעסקיםנאמר כישרהפניםרשאי
לקבועבצוויםאילועסקיםטעוניםרישויולהגדירםכדילהבטיח,ביןהיתר,את
קיוםתכליתםשלדיניהתכנוןוהבנייה .
הבדיקה העלתה כי במהלך הבחינה אם המבנה שבו מנוהל העסק אכן נבנה
עלפיהיתרבנייהובהתאםלתנאיו(לצורךמתןהיתרלרישויעסקים)הרשויות
המקומיות אינן מתייחסות להטמנת צובר גפ"ם ללא היתר בנייה כאל עבירת
בנייה,וממילאאינןשוקלותנושאזה .
על הרשויות המקומיות לפקח על העסקים הפועלים בתחומן ,וראוי
שיאכפואתדינירישויעסקים,ובכללזהשיתנו את מתןרישיונות העסק
לבתי עסק שבהם הותקנו צוברי גפ"ם גם בהסדרת היתר הבנייה של
הצוברים .
עיריית אשקלון מסרה בתשובתה כי בהתחשב בהערות הביקורת היא תדגיש
לפני בוחני התוכניות לרישוי עסקים כי בבואם לבחון אם העסק פועל כדין
עליהםלהתייחסגםלמכליגפ"םטמוניםכאלבנייההטעונההיתר.עודמסרה
העירייהכיהוועדההמקומיתשלהתאכוףאתנושאהטמנתצובריהגזשבוצעה
ללא היתר ,וכי הדבר ייעשה בהתאם לאישורים שתקבל הוועדה המקומית
ממשרדהעבודה,וכןבהתאםלנתוניםשייאספובמסגרתפיקוחיזום .
עירית פתח תקווה מסרה בתשובתה מפברואר  2019כי במסגרת הליך הרישוי
יבדוקאגףרישויעסקיםאםבעלהעסקנרשםכספקגזמורשהמטעםמשרד
האנרגייה.כמוכןהאגףיבקשממינהלההנדסה אתמיפויהצובריםכדילבדוק
אםהםטעונירישיוןעסקואםישלהםרישיוןכנדרש .
עירייתתלאביב-יפומסרהבתשובתהכיבעתקבלתבקשהלרישיוןעסקשיש
בו צורך באחסנת גפ"ם תיבדק אחסנת הגז בהתאם לתכליתו של חוק התכנון
והבנייהכמפורטבחוקרישויעסקים.עודמסרההעירייהכיהיאתפעללהסדרת
ההליכיםלהוצאתרישיוןעסק,לרבותאכיפהבהתאםלהוראותהדין.העירייה
ציינהכיבכוונתהלדרושלשםכךמחברותהגזרשימהמפורטתשלבתיעסק
שבהם הותקנו צוברי גז ,ובהתאם לרשימה זו יידרשו בעלי עסק להסדיר את
סוגיית הרישוי בלא דיחוי,ואם יימצא כי לא הסדירו אותה כנדרש יינקטו נגדם
צעדיאכיפהבהתאםלהוראותהחוק .
המועצה האזורית מבואות החרמון :על פי נתוני משרד העבודה ,בשנים
 2016עד 2018נתןמשרדהעבודההיתריהטמנהל 70-צובריגפ"ם,וכ 30-מהם
נועדו להטמנה במתחמי יחידות אירוח (להלן  -צימרים) .בבדיקה שבוצעה
בו ועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון  -האחראית למרחב התכנון
והבנייהשלהמועצה -נמצאכיצובריהגפ"םהוטמנוללאהיתריבנייהכנדרש
בחוק .
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על פי נתונים שהתקבלו מהמחלקה לרישוי עסקים במועצה האזורית מבואות
החרמון ,בתחום המועצה פועלים מתחמי צימרים ולתשעה מהם היה במועד
הביקורתרישיוןעסק. 45הבדיקההעלתהכיבחמישהממתחמיהצימריםהוטמנו
צובריגפ"םבלאשהוגשהבקשהלקבלהיתרבנייהמהוועדההמקומיתהגליל
העליון .היעדרו של היתר הבנייה לצוברי הגפ"ם לא נשקל בעת מתן רישיון
העסק .
על הוועדה המקומית הגליל העליון למפות את צוברי גפ"ם שהוטמנו
במרחב התכנון שלה .עליה לאכוף את חוקי התכנון והבנייה בעניין זה,
ולדרוש מספקי הגז אשר הטמינו את הצוברים בתחום המועצה האזורית
מבואות החרמון לנקוט את הצעדים הנדרשים לשם הבטחת קיומן של
הוראותהחוקבנושאזה .
זאתועוד,עלהמועצההאזוריתמבואותהחרמוןלהתנותאתחידושרישיון
העסק של בעלי הצימרים שהתקינו צוברי גפ"ם ללא היתר בנייה גם
בהסדרתהיתרהבנייהשלהצובריםשהותקנובהם .
הוועדה המקומית הגליל העליון מסרה בתשובתה מפברואר  2019כי הנהלים
בנושא הבדיקה הובהרו הן למחלקת הפיקוח הן למנהלי אגף רישוי עסקים
ולמהנדסיהמועצותבתחומההמוניציפלישלהוועדה .
המועצה האזורית מטה אשר :עלפינתונימשרדהעבודה,בשנים 2016עד
 2018נתן משרד העבודה היתרי הטמנה ל 22-צוברי גפ"ם הפועלים בתחום
המועצה האזורית ,ששמונה מהם נועדו להטמנה בלולים מבוקרים . 46בבדיקה
שקיימה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל אשר  -האחראית למרחב
התכנוןוהבנייהשלהמועצה  -נמצאכילכלצובריהגפ"םהמוטמניםבתחומה
איןהיתרבנייהכנדרשבחוק .
עוד נמצא בבדיקה כי בתחום המועצה פועלים  19לולים מבוקרים המחוממים
באמצעותצובריגפ"ם,וכירקלשניםמאותםלוליםישרישיוןעסק .
על הוועדה המקומית חבל אשר למפות את צוברי הגפ"ם שהוטמנו
במרחב התכנון שלה .עליה לאכוף את חוקי התכנון והבנייה ולדרוש
מספקי הגז אשר הטמינו את הצוברים לנקוט את כל הצעדים הנדרשים
כדילהבטיחאתקיומםשלדיניהתכנוןוהבנייהבנושאזה .
על המועצה האזורית מטה אשר לפקח על העסקים הפועלים בתחומה.
עליה לאכוף את דינירישוי עסקים ,ובכלל זה להתנות את מתן רישיונות
העסק של כל הלולים הפועלים בתחומה גם בהסדרת היתר הבנייה של
הצובריםשהותקנובהם .

45

עלפיצורישויעסקים,מתחםצימריםהכוללמעלארבעיחידותאירוחמצריךרישיוןעסק.

46

עלפיצורישויעסקים,לולמצריךרישיוןעסק;לולמבוקרהואלולשבופועלתמערכתלצורך
בקרתאוורור,טמפרטורהולחות,ותנועתהאוויראליווממנומבוקרת.
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המועצה האזורית מטה אשר מסרה בתשובתה ממרץ  2019כי בדיונים בעניין
בקשות לאישור הוועדה המקומית בדבר עמידת עסקים בדרישותיהם של דיני
התכנוןוהבנייהתדרושהוועדההמקומיתמהיזםפירוטשלצובריגזאוהצהרה
כיבבדיקתומולהגורמיםהרלוונטייםנמצאשאיןצובריםכאלהבאזורהעסק .


רישיוןמטעםמנהלבטיחותהגזבמשרדהאנרגייה
למחסניגפ"ם 
כאמור ,על פי צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי
מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר) ,התשנ"ב ,1992-גפ"ם למטרות מסחריות
בכמות של יותר מ  1,000ליטר ( 500ק"ג גפ"ם) מאוחסן במחסן גפ"ם ,ואילו
גפ"םבכמותמסחריתקטנהיותר-במחסןעזר .
על פי  הוראות צו רישוי עסקים ,הפעלת מחסן גפ"ם או מחסן עזר מצריכה
רישיון עסק מטעם רשות הרישוי ,רישיון שתקופת תוקפו היא  15שנה .לפי
סעיפים 9ו(16-א)לחוקהגז  ,רישיוןהעסקמותנהבקבלתרישיוןמטעםמנהל
בטיחות הגז במשרד האנרגייה ,הממונה כאמור על חוק הגז ,רישיון שתוקפו
שלוששנים .
על פינתונימשרדהאנרגייה,בתחוםהרשויותהמקומיותישנם 82מחסני גפ"ם
ו 352-מחסניעזר מורשים ,וכן  26מחסניגפ"םו 17-מחסניעזרבתהליךרישוי.
מהנתונים של משרד האנרגייה עולה עוד כי במערכות המיחשוב שלו רשומים
גם  38מחסני גפ"ם ו 220-מחסני עזר אשר פג תוקף רישיונם או רישיונם בוטל
עלידיהמשרד .
בבדיקה נמצא כי משרד האנרגייה אינו נוהג לעדכן את הרשויות המקומיות
(כרשויותרישוי)בדברהחלטתולבטל -אושלאלחדש  -אתרישיוןההפעלה
שנתןלמחסןגפ"ם,ועלכןישמחסניגפ"םשהםבעלירישיוןעסקתקףמטעם
הרשותהמקומיתלמרותהיעדרושלרישיוןמטעםמשרדהאנרגייהכנדרש .
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סיכום 
לעיסוק בגפ"ם ובמתקני גפ"ם יש היבטים בטיחותיים חשובים
ומשמעותיים .שימוש בלתי מבוקר במתקני גפ"ם או פגיעות בקווי גז
עלולים לגרום לדליפות גז ,לפיצוצים ,לדליקות ,לחנק ולהרעלת גז
המסכנים חיי אדם .הביקורת העלתה כי תחומי האחריות ,הסמכויות
וחלוקת התפקידים בין הגורמים המאסדרים בתחום אינם ברורים דיים
ומקשיםאתהפיקוחהנדרשבתחום .
באחריות הרשויות המקומיותורשותהכבאותלהבטיח (ביןהיתר) כי יהיה
בידיהן כל המידע על עבודות הנעשות בתחום הגז בתחומן ועלולות
להשפיעעלבריאותתושביהן,בטיחותםוביטחונם .
בביקורת נמצא ו ליקויים בטיפולן של הרשויות המקומיות בעניין הפיקוח
והבקרה על צוברי גפ"ם ועל מחסני גפ"ם הנמצאים בתחומן .ליקויים
נמצאו גם בפעילותם של המשרדים המאסדרים -משרד האנרגייה ומשרד
העבודה .
בתחוםהטיפולבגפ"םקיימיםפעריםהןבדברהדרישותהןבדברהתיאום
הנחוץ בין הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה והרשויות המקומיות ובין
משרדי הממשלה ,וזאת בעיקר לגבי הנפקתם של היתרי בנייה לצוברי
גפ"םורישיונותעסקלמחסניגפ"םולענייןהעברתהמידעהרלוונטילצורך
פעילותהפיקוחוהבקרהשלהרשויותהמקומיות .
על משרד האנרגייה ועל משרד העבודה לפעול לתיקון הליקויים שצוינו
בדוח זה בנוגע לתחומי אחריותם וסמכותם .רשות הכבאות והרשויות
המקומיות והוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה חייבות לפעול בתחומי
סמכותןבנושאיתכנוןובנייהורישויעסקים .
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דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

פתח דבר
דוח זה מציג את תוצאות הביקורת שנעשתה בשלטון המקומי בשנת
 2019ועוסק במגוון נושאים ,הן מערכתיים והן נקודתיים.
הדוח ,כמו דוחות שקדמו לו ,משקף את החזון והיעדים שקבעתי עם כניסתי
לתפקיד ,ובכללם שמירה על שלטון החוק ,הבטחת הזכויות של האזרח,
הבטחת איכות חייו והטמעת נורמות תקינות בממשל ובמינהל הציבורי .בתחום
השלטון המקומי שמתי במהלך כהונתי דגש על הגברת הנשיאה באחריות של
נ בחרים ונושאי משרה; על הבטחת אכיפת הוראות הדין; על חלוקת משאבי
הרשות באופן שוויוני והוגן ולפי הוראות החוק; וכן על הבטחתם ושיפורם של
השירות לתושב ,בטיחותו וביטחונו.
הכנת דוח זה הצריכה מאמץ רב של עובדי משרד מבקר המדינה ,והם
עמלו על הכנתו בקפדנות ,ביסודיות ובמקצועיות ,מתוך הקפדה על
הליכי בקרה ואיכות .תודתי והוקרתי נתונות להם.
הביקורת ברשויות המקומיות שנבדקו עסקה בין היתר בשמירה על טוהר
המידות ובשמירה על הוראות החוק ,בהיבטים שונים הנוגעים לביטחונם
ובטיחותם של אזרחי המדינה ,בביצועם של פרויקטים ,בהתקשרויות עם יועצים
וניהול כוח אדם ובהטלת ארנונה וגבייתה .בדוח הושם דגש על שמירת עקרון
השוויון ,על היעילות והחיסכון ועל כללי מינהל תקין.
טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן :בשנת 1998
חוקקה הכנסת את החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח ,1998-שמטרתו
"לאסור הטרדה מינ ית כדי להגן על כבודו של אדם ,על חירותו ועל פרטיותו,
וכדי לקדם שוויון בין המינים" .ב 27.2.18-ביקשה ממני הוועדה לענייני ביקורת
המדינה של הכנסת להכין חוות דעת על יישום החוק.
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בישראל  257רשויות מקומיות ,המעסיקות כ 140,000-עובדים וכן עובדים רבים
של חברות כוח אד ם ונותני שירותים אחרים .בסביבת עבודה זו מתקיימים בין
עובדים רבים יחסי מדרג ותלות ,ורבים מעובדי הרשויות המקומיות גם באים
במגע תכוף עם הציבור ,בעיקר במסגרת קבלת קהל ומתן שירותים שונים
לתושבים.
הביקורת העלתה כי אף שחלפו יותר מ 20-שנה מחקיקת החוק ,משרד הפנים
לא קבע נהלים ברורים והנחיות לפעילותן של הרשויות המקומיות בנושא,
והתיקון לתקנות משנת  ,2014שהסדיר חלק מפעילותם של גופים אחרים
למניעת הטרדות מיניות ,לא הוחל עליהן .במצב זה כל רשות מקומית פעלה לפי
ראות עיניה ושיקול דעתה .נתגלו ליקויים מהותיים באופן שבו רשויות מקומיות
מיישמות את הוראות החוק ובטיפולן בתלונות .עגומה במיוחד התמונה ברשויות
המקומיות הערביות.
התקשרויות עם משרדים חיצוניים לקבלת שירותים חשבונאיים :הדוח
מלמד כי מספר מזערי של נותני שירותים חשבונאיים מעניקים את שירותיהם
למרבית הרשויות המקומיות .הדבר נובע בחלקו מכך שרשויות מקומיות קבעו
במכרזים בתחום זה תנאי סף מגבילים מדי ,שמנעו למעשה ממציעים נוספים
להתמודד ,אף שמתן שירותים חשבונאיים הוא עבודה מקצועית שגרתית
הנעשית לפי כללים ברורים ואינה דורשת מומחיות מיוחדת וגם לא יחסי אמון
מיוחדים .בדוח הועלו ליקויים כבדי משקל נוספים ,כגון התקשרויות ללא מכרז
לתקופות ממושכות וליקויים הנוגעים למשך ההתקשרויות ,לאופן התשלום
לנותני השירות ,להיעדר הפיקוח הנחוץ עליהם ועוד.
ליקויי בטיחות בגני ילדים :לבטיחות במוסדות החינוך  -ובכלל זה בגני
הילדים  -נודעת חשיבות עליונה ,שכן גם מפגע יחיד עלול לגרום לתוצאה הרת
אסון .לפיכך ,על הרשויות המקומיות וגופים אחרים שבבעלותם מוסדות חינוך
למלא בקפדנות את הוראות החוק ,הנהלים וההנחיות בנושא זה.
הביקורת על פעולות הרשויות המקומיות ומשרד החינוך בכל הנוגע להבטחת
הבטיחות בגני הילדים שחוק חינוך חובה חל עליהם העלתה ליקויים מהותיים
שעניינם אי-מילוי הנחיותיו ונהליו של משרד החינוך בידי הרשויות המקומיות ,וכן

דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

חוסר פיקוח ואכיפה יעילים של משרד החינוך על קיום כללי הבטיחות בגני
הילדים.
הפעלה ובטיחות של בריכות שחייה ציבוריות :ממצאי הביקורת הצביעו על
ליקויים רבים בטיפול הרשויות המקומיות שנבדקו בבריכות השחייה שבתחומן,
חלקם חמורים עד כדי חשיפת הציבור לסכנות בעת השימוש בבריכות .נוכח
הממצאים נדרש משרד הפנים ,מכוח אחריותו הכוללת לפי חוק הסדרת מקומות
הרחצה ,להנחות את הרשויות המקומיות להקפיד לפעול בהתאם להוראות
הבטיחות ולאכוף הוראות אלה על בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן.
אספקת חשמל במועצות המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן :ניהול משק
החשמל במועצות המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן  -מג'דל שמס ,בוקעאתה,
מסעדה ועין קיניא  -נעשה על ידי המועצות עצמן .ממצאי הביקורת מלמדים על
כשלים מהותיים וליקויים רבים בכל הקשור לאספקת החשמל ולניהול
ולתחזוקה של רשת החשמל באותן מועצות .פעולותיהם של כל הגורמים
האחראיים  -מינהל התכנון במשרד האוצר ,משרד האנרגייה ,רשות החשמל,
משרד הפנים והמועצות המקומיות  -התאפיינו בהיעדר ראייה כוללת ,וגורמים
אלה לא הצליחו להגיע לפתרון מערכתי הולם לבעיית אספקת החשמל
במועצות אלה.
רמת התחזוקה של רשתות החשמל בארבע המועצות המקומיות אינה תואמת
את התקן ,ומצבן הפיזי של חלק מהרשתות ירוד ביותר ומהווה סכנה בטיחותית
עבור הציבור הרחב .אספקת החשמל במועצות הללו אינה מפוקחת כנדרש
ואינה עומדת בתקנים של רשות החשמל .בד בבד ,בחלק מאותן מועצות שיעור
הגבייה של תשלומים עבור צריכת החשמל הוא נמוך.
טיפול הרשויות המקומיות בצוברי גפ"ם ובמחסני גפ"ם :הביקורת העלתה
כי תחומי האחרי ות ,הסמכויות וחלוקת התפקידים בין הגורמים המאסדרים
בתחום הגפ"ם (גז פחמימני מעובה) אינם ברורים דיים והדבר מקשה עליהם את
קיום הפיקוח הנדרש בתחום זה .נמצאו ליקויים בטיפולן של הרשויות המקומיות
והוועדות המקומיות שלהן בעניין הפיקוח והבקרה על צוברי גפ"ם ועל מחסני
גפ"ם הנמצאים בתחומי שיפוטן ובפעילותם של המשרדים המאסדרים בתחום
זה  -משרד האנרגייה ומשרד העבודה.
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אשדוד  -היבטים ביישום פרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" :בשנת
 2011פרסמו משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומשרד האוצר קול קורא
לבחירת רשות מקומית שתשמש "עיר מודל למערכת תחבורה בת קיימא".
עיריית אשדוד נבחרה מבין  17רשויות שנענו לקול קורא .הדוח מציג תמונה
ולפיה הפרויקט במתכונתו הנוכחית אינו יכול לשמש מודל כפי שתכננו משרדי
התחבורה והאוצר .הפרויקט ,שיצא לדרך לפני כשבע שנים ,לא הגיע לסיומו
ואין צפי להשלמתו; תקציבו גדל ,תכולתו שונתה וצומצמה באופן ניכר דווקא
במקומות שבהם היא נדרשה ביותר ,ועוקרו ממנו אלמנטים המאפיינים תחבורה
ירוקה.
עיריית אשדוד חרגה לאורך כל הפרויקט מתנאי ההסכם שעליו חתמה עם
ממשלת ישראל .העירייה נהגה בחוסר שקיפות ,לא שיתפה פעולה באופן מלא
עם משרד התחבורה ,קיבלה החלטות חד-צדדיות בנוגע לתכולת הפרויקט
ובנוגע להקפאת ביצוע מרכיבים מרכזיים בו ,והכול בלי שקיימה הליכים סדורים
לבחינת השינויים שעשתה ותוצאותיהם ובלי שמועצת העירייה דנה בשינויים
אלה .למרות החריגות הרבות בלוחות הזמנים ובתקציב ,המשיכו משרדי
התחבורה והאוצר להעביר לעירייה כספים ,לא בחנו את אופן המשך
ההתקשרות עמה ולא השתמשו בכלים שעמדו לרשותם להבאת הפרויקט
למסלול תקין שיביא לסיומו תוך צמצום החריגות.
החברה

הכלכלית

לפיתוח

עפולה

ומתחם

התחנה

ב ע פ ו ל ה  :בדצמבר  2015העבירה עיריית עפולה לחברה הכלכלית לפיתוח
עפולה בע"מ (החכ"ל)  -חברה עירונית בבעלות העירייה  -את ביצוע פרויקט
המתחם ההיסטורי של תחנת הרכבת הטורקית במרכז עפולה ,שנועד לשקם
את המתחם ,לשמרו ולהופכו למוקד תרבות ובילוי.
ממצאי הביקורת מצביעים על גירעונות כספיים גדולים בחכ"ל שהצטברו לאורך
השנים; ביצוע הפרויקט היה כרוך בעבירות בנייה ובבזבוז כספי ציבור; החכ"ל
ביצעה במתחם עבודות בנייה ,עבודות שימור ועבודות תשתית ללא היתרי
הבנייה והאישורים הנדרשים בדין .במועד סיום הביקורת הופסקו העבודות
במתחם התחנה בלא שהושלמו ,ואין בידי העירייה והחכ"ל מידע מלא על היקף
ההתחייבויות הכספיות בגין הפרויקט .נוסף על כך ציוד יקר שהוזמן ,בשווי
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מיליוני ש"ח ,מאוחסן במקומות שונים באופן העלול לגרום לו נזקים עד כדי אי-
התאמתו לשימושו המתוכנן ולהביא לבזבוז ניכר של כספי ציבור.
מרכז

הירידים

והקונגרסים

בישראל

ב ע " מ הוא תאגיד

בבעלות מלאה של עיריית תל אביב-יפו .בדיקת משרד מבקר המדינה שנעשתה
בעקבות תלונות שקיבל על פעילות התאגיד העלתה ליקויים בתחומים שונים.
בין היתר הועלו ליקויים בהליכים להפעלתו של ביתן  ,2לרבות הליכי התכנון
והתקצוב שלו ,בהתקשרויות ,בתשלומי השכר לעובדים ובתכנון נסיעות עובדים
לחו"ל ,באישורן ובדיווח עליהן.
הביקורת על פעולות המועצה המקומית לקייה העלתה כשל תפקודי
מתמשך .הדבר התבטא הן במישור הכספי הן במישור הניהולי-ארגוני ,בין
השאר בהזנחת פיתוח המרחב הציבורי והתשתיות ביישוב ובמתן שירותים ברמה
נמוכה ביותר לתושב ים .הליקויים הרבים וכבדי המשקל שצוינו בדוח מתכנסים
לכדי תמונה חמורה ומדאיגה של תפקוד המועצה ובעלי התפקידים בה,
המאופיין באוזלת יד ובאי-אכיפת הוראות החוק וזלזול בהן .ממצאי הדוח
מלמדים כי משרד הפנים קיבל מידע רב על תפקודה הלקוי של המועצה ,אך
לא השתמש בסמכויו ת המוקנות לו בחוק ולא התערב בנעשה בה בהחלטיות
ובנחישות.
הטלת ארנונה וגבייתה :מאחר שמס הארנונה הוא אחד המקורות העיקריים
למימון התקציב של הרשות המקומית ,הדרוש לה לביצוע מטלותיה ומיצוי
סמכויותיה ולמתן סל שירותים לתושב ,ולמען הצדק וההגינות ,חשוב שהליך
גבייתו י הא תקין ושוויוני .לשם כך חשוב לוודא שבסיס המס הוא נכון ומקיף את
כל הנכסים שבתחום שיפוט העירייה .בכמה רשויות מקומיות  -עיריית באקה
אל-גרבייה ,עיריית כפר יונה ,המועצה המקומית לקייה והמועצות
המקומיות הדרוזיות ברמת הגולן  -מג'דל שמס ,בוקעאתה ,מסעדה ועין
קיניא  -הועלו ליקויים בנושא הטלת ארנונה וגבייתה.
תכנון ובנייה :בביקורת על הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא
ועל הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון הועלו ליקויים בטיפול
בבנייה בלתי חוקית ובאכיפת הוראות החוק.
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הרשות המקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה .נאמנות זו
מחייבת אותה להפעיל את סמכותה כדי לדאוג לאינטרס הציבורי
ולשמור על שלטון החוק .חובתן של הרשויות המקומיות היא לפעול
בדרך מהירה ויעילה לתיקון הליקויים שצוינו בדוח זה ,כדי לקדם את
השירות הציבורי בישראל ,ובכך לשפר את איכות החיים והסביבה של
תושבי ישראל.

יוסף חיים שפירא ,שופט (בדימ')
מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור
ירושלים,

סיוון התשע"ט
יוני 2019
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مسوّدة
ُ
يعرض هذا التقرير نتائج المراقبة التي تم إجراؤها في الحكم المحلي خالل
دة مواضيع ،سواء على مستوى المنظومة أو
العام  2019وهو يتمحور حول ع ّ
العيني.
المستوى
ّ
يعكس التقرير ،مثل التقارير التي سبقته ،الرؤيا واألهداف التي وضعتها عند بدء
مزاولتي لمهامي ،وبضمن ذلك الحفاظ على سلطة القانون وضمان حقوق المواطن
وضمان جودة الحياة وتذويت أسس التعامل السليم في الحكم واإلدارة العا ّمة .في
مل منتخبي الجمهور
ددت ،خالل دورتي ،على تعزيز تح ّ
مجال الحكم المحلي ،ش ّ
وشاغلي الوظائف للمسؤولية؛ ضمان تنفيذ تعليمات القانون؛ توزيع موارد السلطة
بصورة عادلة ونزيهة وبموجب تعليمات القانون؛ وكذلك على ضمان وتحسين الخدمات
المقدمة للمواطن ،سالمته وأمنه.
استدعى إعداد هذا التقرير بذل الكثير من الجهد من طرف موظفي مكتب
مراقب الدولة ،وقد عملوا على إعداده بدقّة وبصورة جذرية ومهنية ،من
دم لهم بالغ
منطلق التشديد على إجراءات الرقابة والجودة .وعليه ،فإنني أق ّ
شكري وتقديري.
دة أمور أخرى،
تمحورت الرقابة على السلطات المحلية التي تم فحصها ،من ضمن ع ّ
حول الحفاظ على النزاهة وااللتزام بتعليمات القانون ،في مختلف الجوانب المتعلقة
بسالمة وأمن مواطني الدولة ،تنفيذ المشاريع ،التعاقد مع المستشارين وإدارة القوى
البشرية وفرض ضريبة األرنونا وجبايتها .تم التشديد ضمن التقرير على الحفاظ على
مبدأ المساواة ،على النجاعة والتوفير وعلى قواعد اإلدارة السليمة.
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تعامل السلطات المحلية مع التحرش الجنسي ومنعه :في العام  ،1998أقرّ
الكنيست قانون منع التحرش الجنسي –  ،1998والذي يهدف إلى "منع التحرش
الجنسي من أجل حماية كرامة اإلنسان ،حريته وخصوصيته ،ومن أجل النهوض
بالمساواة بين الجنسين" .بتاريخ  ،27.2.18طلبت مني اللجنة البرلمانية لشؤون مراقبة
الدولة إعداد وجهة نظر بشأن تطبيق القانون.
في إسرائيل ،هنالك  257سلطة محلية ،تُش ّغل نحو  140,000موظف ،باإلضافة إلى
الكثير من عاملي شركات القوى العاملة ومقدمي الخدمات اآلخرين .في بيئة العمل
تدرجيّة وارتباط مهني ،كما ينكشف الكثير
هذه ،تنشأ بين الكثير من العاملين عالقات
ُ
من موظفي السلطات المحلية بصورة متواترة على الجمهور الواسع ،باألساس في إطار
استقبال الجمهور وتقديم مختلف الخدمات للسكان.
ن القانون ،فإن وزارة
الرغم من مرور أكثر من  20عاما على س ّ
أظهرت الرقابة أنه على ّ
الداخلية لم تضع قواعد وأنظمة واضحة وتوجيهات بشأن نشاط السلطات المحلية في
يسر عليها تعديل األنظمة من العام  ،2014والذي قام بتنظيم جزء
هذا الموضوع ،ولم
ِ
من نشاطات الجهات األخرى في مجال منع التحرش الجنسي .في هذه الحالة ،قامت
كل سلطة محلية بالعمل وفقا لما تراه مناسبا والعتباراتها الخاصة .تبيّن وجود حاالت
خلل جوهرية في طريقة تطبيق السلطات المحلية لتعليمات القانون ومعالجة الشكاوى.
وقد كانت الصورة في السلطات المحلية العربية أكثر قتامة.
التعاقدات مع مكاتب خارجية لتلقي خدمات المحاسبةُ :يظهر التقرير أن عددا
ضئيال ً من مقدمي خدمات المحاسبة يقومون بتقديم خدماتهم لغالبية السلطات
المحلية .ينبع األمر بصورة جزئية من أن السلطات المحلية وضعت شروط حد أدنى
مقيّدة جدا ضمن المناقصات في هذا المجال ،والتي منعت عمليا ،مقدمي العروض
اآلخرين ،من المنافسة ،رغم أن تقديم خدمات المحاسبة هو عمل مهني روتيني يتم
وفقا لقواعد واضحة وال يستدعي درجة خاصة من االختصاص وال حتى عالقات ثقة من
دية جدا ،مثل التعاقد بدون مناقصة
نوع خاص .عرض التقرير حاالت خلل إضافية ج ّ
دة التعاقد وطريقة الدفع لمقدمي الخدمات و
لفترات زمنية طويلة وحاالت خلل تتعلق بم ّ
غياب الرقابة الالزمة عليهم وغيرها.
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خلل في ضمان السالمة في رياض األطفال :تحظى السالمة في المؤسسات
التربوية – وبضمن ذلك رياض األطفال – بأهمية قصوى ،حيث من شأن أي عائق أو خلل
ولو كان وحيدا ،أن يؤدي إلى نتائج كارثية .بنا ًء على ذلك ،يجب على السلطة المحلية
والجهات األخرى التي تملك المؤسسات التربوية أن تن ّفذ تعليمات القانون واألنظمة
والتوجيهات المتعلقة بهذا المجال بحذافيرها.
أظهرت الرقابة على نشاطات وعمل السلطات المحلية ووزارة التربية ،في كل ما يتعلق
بضمان السالمة في رياض األطفال التي يسري عليها قانون التعليم اإللزامي ،وجود
نواقص أساسية ترتبط بعدم تطبيق توجيهات وأنظمة وزارة التربية من قبل السلطات
المحلية ،وكذلك نقص الرقابة وتطبيق القانون بصورة ناجعة من طرف وزارة التربية بشأن
تطبيق قواعد السالمة في رياض األطفال.
تشغيل وسالمة المسابح (البرك) العمومية :أشارت نتائج الرقابة إلى نواقص
كثيرة في مجال تعامل السلطات المحلية التي تم فحصها مع المسابح (برك السباحة)
الواقعة ضمن مناطق نفوذها ،كان بعضها خطيرا لدرجة تعريض الجمهور للخطر خالل
استخدام هذه المسابح .في ظل هذه النتائج ،طلب من وزارة الداخلية ،بموجب
مسؤوليتها الشاملة وفقا لقانون تنظيم أماكن السباحة ،توجيه السلطات المحلية لتعزيز
العمل بموجب تعليمات السالمة وتطبيق هذه التعليمات على المسابح العمومية
الواقعة ضمن مناطق نفوذها.
تزويد الكهرباء في المجالس المحلية الدرزية في هضبة الجوالن :تتم إدارة
موارد الكهرباء في المجالس المحلية الدرزية في هضبة الجوالن – مجدل شمس،
بقعاتا ،مسعدة وعين قنية – من قبل المجالس نفسها .تشير نتائج الرقابة إلى وجود
حاالت خلل جوهرية والكثير من النواقص في كل ما يتعلق بتزويد الكهرباء وإدارة شبكة
الكهرباء وصيانتها في تلك المجالس .اتّسم عمل كافة الجهات المسؤولة – مديرية
التخطيط في وزارة المالية ،وزارة الطاقة ،سلطة الكهرباء ،وزارة الداخلية والمجالس
المحلية – بغياب الرؤيا الشمولية ،ولم تنجح هذه الجهات بالتوصل إلى حل على
مستوى المنظومة يكون الئقا بمشكلة تزويد الكهرباء في هذه المجالس.
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ال يتالءم مستوى صيانة شبكة الكهرباء في المجالس المحلية األربعة مع المعايير
والمواصفات ،وتعتبر حالة قسم من الشبكات ،الفيزيائية المادية ،متدنية جدا وتشكل
خطرا على سالمة الجمهور الواسع .ال تجري رقابة على تزويد الكهرباء في هذه
المجالس كما يجب وال يتم استيفاء متطلبات معايير سلطة الكهرباء .وفي نفس الوقت،
متدن
فإن مستوى جباية الدفعات مقابل استهالك الكهرباء في بعض هذه المجالس
ٍ
جدا.
مسال ومخازن الغاز المسال:
معالجة السلطات المحلية لخزانات الغاز ال ُ
أظهرت الرقابة أن مجاالت المسؤولية والصالحيات وتوزيع المهام بين الجهات الناظمة
(الواضعة ل ألنظمة) في مجال الغاز المسال (الغاز النفطي المسال) ليست واضحة
بصورة كافية ،األمر الذي يزيد من صعوبة إجراء الرقابة المطلوبة في هذا المجال .وجدت
الكثير من حاالت الخلل في معالجة السلطات المحلية واللجان المحلية التابعة لها
لموضوع الرقابة والمراقبة على خزانات الغاز المسال وعلى مخازن هذا الغاز الموجودة
ضمن مناطق نفوذها ،وفي مجال عمل الوزارات الناظمة في هذا المجال – وزارة الطاقة
ووزارة العمل.
أشدود– جوانب تطبيق مشروع "مدينة نموذجية للمواصالت المستديمة":
في عام  ، 2011نشرت وزارة المواصالت واألمان على الطرق ووزارة المالية ندا ًء الختيار
سلطة محلية تؤدي دور "مدينة نموذجية لمنظومة مواصالت مستديمة" .تم اختيار
بلدية أشدود من بين  17سلطة محلية استجابت للنداء .يعرض التقرير صورة تفيد بأن
المشروع بصيغته الحالية ال يمكن أن يشكّل نموذجا كما خططت له وزارة المواصالت
والمالية .لم يصل المشروع ،الذي انطلق قبل نحو سبع سنوات ،إلى نهايته ،وليس
هنالك موعد متوقع إلتمامه؛ ازدادت ميزانيته ،تم تغيير محتواه وتقليصه بصورة ملحوظة،
وتحديدا في األماكن التي تحتاج إلى هذا المحتوى أكثر من غيرها ،واستبعدت منه
العناصر التي تميّز المواصالت الصديقة للبيئة.
على مدار المشروع ،قامت بلدية أشدود بتجاوز شروط االتفاقية التي وقعت عليها مع
حكومة إسرائيل .انتهجت البلدية عدم الشفافية ،لم تتعاون بصورة كاملة مع وزارة
المواصالت ،اتخذت قرارات من جانب واحد في ما يتعلق بمضمون ومحتوى المشروع
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وفي ما يتعلق بتجميد تنفيذ بعض عناصره المركزية ،وكل ذلك دون عقد أي إجراءات
نظامية لفحص التغييرات التي قامت بها وتأثيرها ،ودون أن يناقش مجلس البلدية هذه
التغييرات .برغم الكثير من التجاوزات للجداول الزمنية والميزانيات ،واصلت وزارة
المواصالت تحويل األموال للبلدية ،ولم تقم بفحص طريقة االستمرار بالتعاقد معها ،ولم
تستخدم األدوات المتاحة لها من أجل إعادة المشروع إلى المسار السليم الذي يؤدي
إلى نهايته مع الحد من التجاوزات.
الشركة االقتصادية لتطوير العفولة ومجمع المحطة في العفولة :في كانون
األول  ،2015حوّلت بلدية العفولة إلى الشركة االقتصادية لتطوير العفولة م.ض – .شركة
بلدية تملكها البلدية – موضوع تنفيذ مشروع مجمع محطة القطار التركية التاريخي
الواقع في وسط العفولة ،والذي يهدف إلى ترميم المجمع ،الحفاظ عليه وتحويله إلى
مركز ثقافي وترفيهي.
تشير نتائج الرقابة إلى عجز مالي كبير في الشركة االقتصادية تراكم على مدار
السنوات؛ كان تنفيذ المشروع منوطا بمخالفات بناء وتبذير األموال العامة؛ أجرت الشركة
االقتصادية في المجمع أعمال بناء ،أعمال حفاظ وأعمال بنى تحتية دون تراخيص بناء
ودون التصاريح الال زمة بموجب القانون .في وقت انتهاء الرقابة ،تم التوقف عن العمل
في مجمع المحطة دون إتمامه ،وال تملك البلدية أو الشركة االقتصادية معلومات كاملة
حول حجم االلتزامات المالية المرتبطة بالمشروع .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تخزين معدات
غالية الثمن تم طلبها ،بقيمة ماليين الشواقل ،في أماكن مختلفة بصورة من شأنها أن
ما
تلحق بها الضرر الذي قد يصل إلى حد جعلها غير مالئمة لالستخدام المخطط ،م ّ
يعني تبذيرا كبيرا لألموال العامة.
مركز المعارض والمؤتمرات في إسرائيل م.ض .هو شركة بملكية كاملة لبلدية
تل أبيب-يافا .أظهر فحص مكتب مراقب الدولة الذي أجري في أعقاب شكاوى تلقاها
دة أمور
بشأن نشاط الشركة ،وجود عدد من النواقص في مجاالت متعددة .من بين ع ّ
أخرى ،ظهرت حاالت خلل في إجراءات تشغيل العنبر رقم  ،2بما في ذلك إجراءات
التخطيط وتخصيص الميزانيات له ،في مجال التعاقدات ،دفعات رواتب العاملين وتخطيط
سفريات العاملين والموظفين إلى خارج البالد ،المصادقة عليها واإلبالغ عنها.
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تجسد
أظهرت الرقابة على عمل مجلس اللقية المحلي وجود خلل أدائي متواصل.
ّ
ذلك على المستوى اإلداري -التنظيمي ،بما شمل إهمال تطوير الحيز العامل والبنى
ن جدا للسكان .تجتمع النواقص
التحتية في البلدة وتقديم الخدمات بمستوى متد ٍّ
الكثيرة وشديدة التأثير التي تمت اإلشارة إليها ضمن التقرير في صورة واحدة خطيرة
ومثيرة للقلق بشأن أداء المجلس وشاغلي المناصب فيه ،والذي يتّسم بانعدام القدرة
وانعدام تطبيق تعليمات القانون ،بل وحتى االستهتار بها .تشير نتائج التقرير إلى أن
وزارة الداخلية تلقت الكثير من المعلومات بشأن عمل المجلس غير السليم ،لكنها لم
خل في ما يدور في المجلس
تستخدم الصالحيات الممنوحة لها بموجب القانون ولم تتد ّ
بصورة صارمة وحاسمة.
فرض ضريبة األرنونا وجبايتها :نظراً لكون ضريبة األرنونا أحد المصادر األساسية
لتمويل ميزانية السلطة المحلية الالزمة لها من أجل تنفيذ مهامها وتطبيق صالحياتها
وتقديم سلة الخدمات للمواطن ،ومن أجل العدالة والنزاهة ،من المهم أن تكون إجراءات
الجباية سليمة ومتساوية .لذلك ،من المهم ضمان أن يكون أساس الضريبة صحيحا
وشامال لجميع العقارات الموجودة ضمن مناطق نفوذ البلدية .في عدد من السلطات
المحلية – بلدية باقة الغربية ،بلدية كفار يونا ،مجلس اللقية المحلي،
والمجالس المحلية الدرزية في هضبة الجوالن – مجدل شمس ،بقعاتا،
مسعدة وعين قنية – تم إيجاد الكثير من الخلل في موضوع فرض وجباية ضريبة
األرنونا.
التخطيط والبناء:من خالل الرقابة على اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في
كريات آتا وعلى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء جنوب الشارون ،تبين وجود
خلل في معالجة البناء غير القانوني وفي تطبيق تعليمات القانون.
السلطة المحلية هي مؤتمنة الجمهور في كافة نشاطاتها وأعمالها.
يستدعي هذا االئتمان من السلطة المحلية أن تقوم بتفعيل صالحياتها من
أجل االهتمام بالمصلحة العامة والحفاظ على سلطة القانون .من واجب
السلطة المحلية العمل بسرعة ونجاعة من أجل إصالح النواقص التي تمت
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اإلشارة إليها ضمن هذا التقرير ،من أجل النهوض بالخدمات العامة في
إسرائيل ،ومن خالل ذلك رفع جودة حياة سكان إسرائيل.

يوسف حاييم شفيرا ,قاض (متقاعد)
مراقب الدولة
ومندوب شكاوى الجمهور

أورشليم القدس ،حزيران 2019
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תקציר
רקע כללי
בשנת  2011פרסמו משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן  -משרד
התחבורה) ומשרד האוצר קול קורא "לבחירת רשות מקומית שתשמש עיר
מודל למערכת תחבורה בת-קיימא" .עיריית אשדוד נבחרה מבין  17רשויות
שנענו לקול קורא ,ובו הן נדרשו להציג תוכנית שתציע ותיישם תפיסה כוללת
לפיתוח תחבורתי בר קיימה .העיר שתוכניתה תיבחר תזכה למימון מהממשלה
לביצוע העבודות הנדרשות ליישומה .עיריית אשדוד נבחרה מבין  17רשויות
שנענו לקול קורא .מטר ת התוכנית שהגישה עיריית אשדוד היא להביא לידי
שיפור משמעותי בתשתיות התחבורה הציבורית בעיר ,על ידי יצירת צירי
העדפה לתחבורה ציבורית ותשתיות להולכי רגל ,ושילובם של אמצעים
נוספים ,כמו אופניים ואופניים חשמליים ,ופרויקטים נוספים לעידוד השימוש
בתחבורה ציבורית ותחבורה מקיימת 1ולצמצום השימוש ברכב פרטי.
בינואר  2014חתמו משרד התחבורה ,בשם ממשלת ישראל ,ועיריית אשדוד
על הסכם התקשרות לביצוע הפרויקט על פי הצעת העירייה (להלן  -הסכם
ההתקשרות) .בהסכם נקבע כי ועדת המכרזים הבין-משרדית 2שבחנה את
ההצעות שהוגשו במענה על הקול הקורא תמנה ועדת היגוי שתפקח על יישום
הפרויקט ותסייע לקדמו (להלן  -ועדת ההיגוי או ועדת ההיגוי העליונה).3
ההצעה שעיריית אשדוד התחייבה עליה כללה ביצוע מרכיבים רבים בתקציב
של כ 220-מיליון ש"ח שהממשלה הקצתה לטובת הפרויקט .בהמשך תפחה
עלות הפרויקט לסכום של כ 291-מיליון ש"ח ,ומרכיבים רבים ומרכזיים
שנכללו בהצעה המקורית הוסרו .במועד סיום הביקורת טרם בוצעו מרכיבים
רבים שנותרו בתוכנית לאחר צמצום הפרויקט ,ולא היה בידי העירייה אומדן
מפורט בנוגע ליתרת הכספים שהוצאתם נדרשת לביצוע יתרת מרכיבי
הפרויקט שטרם בוצעו ולוחות זמנים עדכניים להשלמת ביצועם.

1

כמו כלי תחבורה לא ממונעים.

2

ועדת מכרזים בין-משרדית המאוישת דרך קבע על ידי נציגים ממשרדי התחבורה והאוצר.

3

תפקידי הוועדה כללו ליווי הפרויקט בשלבי התכנון והביצוע ,ביישום תקציבו ,בביצוע שינויים
במתווה הפרויקט ובתכולתו ופיקוח על עמידה בלוחות הזמנים.

הצעת העירייה
כללה ביצוע
מרכיבים רבים
בתקציב ,שהיה
כ 220-מיליון ש"ח.
בהמשך תפחה
עלות הפרויקט
לסכום של כ291-
מיליון ש"ח,
ומרכיבים רבים
ומרכזיים שנכללו
בהצעה המקורית
הוסרו
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פעולות הביקורת
בחודשים מאי-אוקטובר  42018בדק משרד מבקר המדינה היבטים שונים
ביישום פרויקט עיר מודל לתחבורה בת קיימה בעיר אשדוד .5בין היתר נבדקו
הנושאים האלו :פרסום הקול הקורא ,גיבוש ההצעה של עיריית אשדוד
והבחירה בהצעתה ,שינויים בפרויקט והגדלת תקציבו ,ביצוע הפרויקט על ידי
העירייה והבקרה של משרדי התחבורה והאוצר על הפרויקט ועל התנהלות
העירייה במסגרתו .הביקורת נעשתה בעיריית אשדוד ובמשרדי התחבורה
והאוצר .במסגרת זו קיבל צוות הביקורת הבהרות ומידע מחברת הניהול
והפיקוח שהעירייה התקשרה עימה לצורך הפרויקט ומשתי חברות בקרה
מטעם משרד התחבורה שליוו אף הן את הפרויקט.
יודגש כי דוח זה הועבר להתייחסותו של משרד התחבורה כמקובל ,אך למרות
מספר תזכורות הוא לא העביר את התייחסותו עד מועד סיום הכנת הדוח.

הליקויים העיקריים
פרסום הקול הקורא,
גיבוש ההצעה של עיריית אשדוד והבחירה בהצעה
תהליך קבלת ההחלטות בעירייה להגשת ההצעה :העירייה התקשרה
בהסכם עם יועץ להכנת הצעה במענה על הקול הקורא וקבעה את מועד
תחילתו כחודש לפני אישור מועצת העירייה להשתתף בקול הקורא .העירייה
לא מסרה לעיונם של כל חברי מועצת העירייה את הצעת העירייה המפורטת,
על כל מרכיביה ,וחברי המועצה אישרו את ההצעה ברוב קולות מבלי שזו
הוצגה להם באופן מפורט .חברי המועצה שהצביעו בעד אישור ההצעה לא
דרשו לקבל מידע בנושא ,וממילא לא דנו בפרטי התוכנית ובהשלכותיה ,כפי
שנדרש לעשות בנוגע לתוכניות בהיקף שהוצע.
תהליך קבלת ההחלטות במשרדי התחבורה והאוצר :משרדי התחבורה
והאוצר פעלו בניגוד לנהלים שהם עצמם קבעו ולא קיימו בדיקות מספיקות
לבחינת סבירות עלות הפרויקט שהגישה העירייה ולבדיקת כדאיותו ,בייחוד
בדיקות היתכנות ובדיקות כלכליות .הם גם בחרו להעביר את ניהול הפרויקט
וביצועו לעיריית אשדוד מבלי שבחנו את יכולותיה לנהל ולבצע הפרויקט

4

בדיקה מקדימה נעשתה בעירייה ובמשרד התחבורה בינואר  2018ובדיקות השלמה נעשו
בנובמבר .2018

5

מנובמבר  2008מכהן ד"ר יחיאל לסרי כראש עיריית אשדוד (להלן  -ראש העירייה) ,ובאוקטובר
 2018הוא נבחר לכהונה שלישית .מדצמבר  2008מכהן מר אילן בן עדי כמנכ"ל העירייה (להלן -
מנכ"ל העירייה).
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שהציעה ,זאת למרות שעיריית אשדוד אינה בעלת ניסיון בביצוע פרויקטים
דומים.

שינויים בפרויקט והגדלת תקציבו
עיכוב בהכנת תחשיב תקציבי :רק ביולי  ,2015כשנה וחצי ממועד החתימה
על ההסכם ,הכינה העירייה תחשיב תקציבי עדכני לפרויקט.
ליקויים בקול קורא ובהצעת העירייה :מתחשיב שהכינה העירייה
בנובמבר  2015עלה כי עלות הפרויקט שהיא הציעה הייתה גבוהה יותר מפי
שניים מסך התחשיב המקורי משנת  2012בהצעה שהעירייה הגישה במענה
על הקול הקורא  -כ 525-מיליון ש"ח לעומת כ 227-מיליון ש"ח ,ובפרמטרים
מסוימים אף גבוהה מכך .למשל ,על פי התחשיב משנת  ,2015עלות ביצוע
התשתית בצירי ההעדפה היא כ 323-מיליון ש"ח לעומת כ 73-מיליון ש"ח
בתחשיב המקורי משנת  , 2012דהיינו יותר מפי ארבעה .הפער הניכר בהערכת
עלות הפרויקט מצביע על כך שתחשיב העירייה לביסוס עלות הפרויקט
שהגישה כמענה לקול קורא לא ה יה מבוסס דיו ,ומשרדי התחבורה והאוצר
וועדת המכרזים הבין-משרדית לא עמדו על החוסרים בתחשיב העירייה ולא
דרשו ממנה הבהרות בנוגע לתחשיב זה ,באופן הנדרש להיקף העבודה
ומורכבותה .בהתנהלות משרדי התחבורה והאוצר נפלו פגמים מהותיים בכל
הנוגע לבדיקת הצעתה של עיריית אשדוד ובחירתה בקול קורא.
תכולה חדשה לפרויקט :בעקבות החריגה הגדולה בעלות הפרויקט
החליטה ועדת ההיגוי ,בנובמבר  ,2015על הגדלת תקציב הפרויקט בכ64-
מיליון ש"ח (כלומר ,לכ 291-מיליון ש"ח) ועל גריעת מרכיבים מרכזיים בו:
הציר המזרחי (ציר העדפה לתחבורה ציבורית) שאורכו הוא חצי מאורך כל
צירי ההעדפה לתחבורה ציבורית שנכללו בהצעת העירייה ,ובו עוברת
תחבורה ציבורית עירונית ובין-עירונית בהיקף נרחב; שיקום מדרכות ברחבי
העיר; מדיניות חניה בת קיימה; ופרויקט הגברת המודעות במפעלים ,בעסקים
ובמוסדות חינוך לשימוש בתחבורה ציבורית .נוסף על כך ,בעקבות חריגות
תקציביות במהלך ביצוע הפרויקט על פי תכולתו החדשה החליטה ועדת
ההיגוי ,בספטמבר  ,2017על גריעת מרכיבים מרכזיים נוספים שהיו נדבך חשוב
בפרויקט עם מרכיבים בני קיימה ,כמו תשתית שבילי אופניים ,ועל הפחתת
תקציב מרכיב העירייה במודל .6נכון למועד סיום הביקורת ,באוקטובר 2018
(להלן  -מועד סיום הביקורת) ,טרם הועברה לעירייה הרשאה תקציבית
לביצוע כל המרכיבים שהושארו במסגרת הפרויקט.
הליכי קבלת ההחלטות לגבי שינוי תכולת הפרויקט והגדלת התקציב:
משרדי התחבורה והאוצר ,ועדת ההיגוי והעירייה לא ביצעו בדיקה מקיפה של
התו כנית המצומצמת כדי להבטיח כי כספי הציבור ינוצלו באופן מיטבי ,וכי
הפרויקט במתכונתו המצומצמת עונה על מטרותיו .משרדי התחבורה והאוצר
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מרכיב זה כלל שינוי בהתנהגות התחבורתית של עובדי העירייה שישמש דוגמה לתושבי העיר.
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גם לא בדקו את האפשרות לבחון הצעות אחרות שהוגשו ועונות על דרישות
הקול הקורא ,אף שנודע להם ,בטרם תחילת העבודות בפרויקט ,כי הצעתה
של עיריית אשדוד לקויה.
השלכות השינויים על מציעים פוטנציאליים :ועדת ההיגוי אישרה שינויים
משמעותיים בפרויקט ,לרבות הגדלת המימון הממשלתי ,מבלי שבחנה את
האפשרות לפגיעה בעקרונות השוויון וההוגנות בין המציעים השונים שענו על
הקול הקורא .נוסף על כך ,היא לא יידעה את המציעים על השינויים שבוצעו
בתוכנית ,וגם לא איפשרה להם להגיש הצעה מתוקנת ,בין היתר על בסיס
העלות החדשה לתוכנית שבאותה עת טרם הוחל בביצועה בעיר אשדוד.
באופן זה ,ספק אם ההצעה של עיריית אשדוד ,במתכונתה הנוכחית ,השונה
באופן ניכר מההצעה המקורית שבגינה נבחרה העיר אשדוד ,היא ההצעה
הטובה ביותר ליישום פרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא".

ביצוע הפרויקט על ידי עיריית אשדוד
התחייבות העירייה לממן מרכיבים בפרויקט :ביוני  2016העביר מנכ"ל
העירייה למשרד התחבורה התחייבות ולפיה העירייה תממן עבודות בהיקף
כספי של כ 13.5-מיליון ש"ח ,מבלי לדון בה או לאשר אותה לפני כן במועצת
העירייה ובוועדת הכספים ,וממילא הן לא אישרו מקור תקציבי למימון
ההתחייבות לפני העברתה.
הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלנים :נכון לאוקטובר  ,2018צפי
החשבון הסופי של אחד משני הקבלנים שהעירייה התקשרה עימם לביצוע
העבודות בצירי ההעדפה ,עמד על כ 45.6-מיליון ש"ח כולל מע"ם ,כלומר
כמעט בגובה העלות על פי הסכם ההתקשרות עימו ,וזאת מבלי שבוצעו כל
העבודות מושא ההתקשרות שעלותן אינה ידועה בשל שינוי תכנוני שהעירייה
ביקשה לעשות .צפי החשבון לקבלן השני עומד על כ 67.8-מיליון ש"ח כולל
מע"ם לביצוע ציר העדפה אחד ,דהיינו חריגה של כ 24.1-מיליון ש"ח לעומת
עלות ביצוע הציר לפי כתב הכמויות .נוסף על כך ,הקבלן השני העביר
לעירייה דרישת תשלום לפיצוי בסך כולל של כ 26-מיליון ש"ח מעבר לחריגה
בצפי החשבון הסופי שלו.
בישיבותיה באפריל ובמאי  2017אישרה מועצת העירייה להגדיל את היקף
ההתקשרות עם שני הקבלנים האמורים מבלי שהגדלה זו נדונה ואושרה
בוועדת הכספים ומבלי שהועברו לחברי המועצה נתונים נדרשים לצורך
קבלת החלטה מושכלת בעניין ,אף שחלקם ביקשו לקבלם .לאחר שמנכ"ל
העירייה וראש העירייה הציגו לחברי המועצה את הנתונים בעמימות החליטה
המועצה להגדיל את התקציב של שני הקבלנים בסך כולל של  35מיליון
ש"ח ,ומהם  15מיליון ש"ח שיוקצו מתקציב העירייה לשנת .2017
שדרוג הסטנדרט של מרכיבים שונים בפרויקט :כארבעה חודשים וחצי
לאחר שהעירייה הוציאה צווי התחלת עבודה לשני הקבלנים ,הודיע מנכ"ל
העיר ייה למשרד התחבורה כי העירייה שידרגה פריטי ריצוף ,גדרות ומעקות
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בטיחות לסטנדרט גבוה יותר ,בניגוד להסכם ההתקשרות בין הצדדים.
העירייה לא בחנה את המשמעויות התקציביות והמשפטיות של השינוי האמור,
כל שכן לא קיימה דיון על הנושא במועצת העירייה ועם משרד התחבורה
לפני ביצועו בשטח.
היעדר בקרה תקציבית ומעקב שוטף אחר ביצוע הפרויקט :נכון למועד
סיום הביקורת אין בידי עיריית אשדוד מידע מלא ומפורט על סטטוס
הפרויקט ,לרבות אומדן מפורט ליתרת הכספים שהוצאתם נדרשת לביצוע
מרכיבי הפרויקט שטרם בוצעו; אומדן הכספים שתוציא העירייה מקופתה כדי
לממן את יתרת מרכיבי הפרויקט שהיא תבצע במימון מלא שלה; פירוט
מרכיבי העבודה שנדרשו לפי צווי התחלת עבודה שטרם בוצעו ועלותם;
ולוחות זמנים מפורטים ועדכניים לסיום ביצוע כל המרכיבים .נוסף על כך ,אין
בידי העירייה דוח המפרט את מרכיבי הפרויקט שבוצעו ואת המרכיבים שטרם
בוצעו וביצועם מתעכב או מבוטל.
הקפאת ביצוע ציר ז'בוטינסקי :ציר ז'בוטינסקי הוא אחד משני צירי הרוחב
שאושרו בפרויקט ,ואורכו כ 20%-מאורך כל צירי ההעדפה לתחבורה ציבורית
בפרויקט שאושר .העירייה החליטה באופן חד-צדדי להקפיא בפועל את
הביצוע של ציר זה ,אף שחברת הבקרה המליצה להוציא את צו התחלת
העבודה לציר בנובמבר  .2016אין בידי עיריית אשדוד אסמכתאות על תהליך
קבלת החלטות בנוגע להקפאת ביצוע הציר .העירייה לא קיימה דיון במועצת
העירייה על הנושא ולא קבעה אם החלטה זו זמנית או התקבלה לצמיתות
ומהם התנאים לקיומה .כמו כן ,העירייה לא בחנה את המשמעויות המשפטיות
והתקציביות של החלטתה ואת השלכותיה על תקציב הפרויקט ועל לוחות
הזמנים להשלמת הפרויקט .העירייה גם לא העבירה מידע זה למשרד
התחבורה ולחברת הבקרה למרות הדרישות החוזרות ונשנות שלהם לקבל
נתונים הנוגעים להחלטתה זו .יתרה מזאת ,משרד התחבורה וועדת ההיגוי לא
קיימו דיון על הנושא ולא פעלו לאכיפת הסכם ההתקשרות עם העירייה.
הקפאת ביצוע כיכר אילן רמון :כיכר אילן רמון ממוקמת על ציר בגין.
באוקטובר  2017הודיעה העירייה למשרד התחבורה כי החליטה "להשהות"
את העבודות בכיכר במקטע שאורכו כ 25%-מהאורך הכולל של ציר בגין,
ולשנות את התכנון המקורי שהיא בעצמה הכינה; הכול ,מבלי שהעירייה
אישרה החלטה זו במועצה ,כל שכן קיימה דיון על השלכותיה התקציביות,
התחבורתיות והמשפטיות של החלטה כזו.
משרד התחבורה וועדת ההיגוי קיבלו את קביעת העירייה לשינוי התכנון
המקורי מבלי שנימקו זאת ,ובניגוד לדעתם של גורמי המקצוע (חברת
הבקרה) שליוו את הפרויקט מטעמם ,ולא דנו בהשלכותיה המשפטיות
והתקציביות והשפעתה על לוחות הזמנים ועל השלמת הפרויקט.
שדרוג חדר הבקרה :העירייה התמהמהה בפרסום מכרז לשדרוג חדר
הבקרה ,ונכון למועד סיום הביקורת טרם נבחר הקבלן לביצוע עבודות
השדרוג .היעדרו של מרכז בקרה מותאם למטרות הפרויקט מונע מתן העדפה
לתחבורה ציבורית בצירי ההעדפה ופוגע במטרות הפרויקט ובשלמותו.
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עדכון הסכם ההתקשרות בין העירייה
לבין משרד התחבורה ואכיפתו
חוסרים בהסכם ההתקשרות :להסכם ההתקשרות בין העירייה לבין משרד
התחבורה לא צורף נספח ובו פירוט אבני דרך ומועדים לביצוע הפרויקט ,וזאת
בניגוד לנקבע בו .העירייה לא עמדה בהתחייבויותיה בהסכם ההתקשרות ולא
העבירה באופן סדיר ועדכני לוחות זמנים לבקשתם של משרד התחבורה ושל
חברת הבקרה מטעמו .נכון למועד סיום הביקורת טרם הוכן לוח זמנים עדכני,
מלא ומפורט לכל מרכיבי הפרויקט ,כך שאין כל צפי לסיום הפרויקט.
אי-עדכון הסכם ההתקשרות לביצוע הפרויקט והארכת תוקפו :בהסכם
ההתקשרות נקבע כי תוקפו יהיה ארבע שנים ממועד החתימה עליו ,דהיינו עד
ינואר  . 2018אף שתוקפו של ההסכם פג ,ולמרות השינויים הרבים שהיו
בתכולת הפרויקט ,בתקציבו ובלוחות הזמנים שלו ,ואף שהפרויקט טרם
הסתיים וההתקשרות עם העירייה עדיין נמשכת ,לא פעל משרד התחבורה,
שמייצג את הממשלה בעניין זה ,לחידושו או לעדכונו של ההסכם ,וזאת גם
בניגוד להחלטת ועדת ההיגוי העליונה כארבע שנים קודם לכן.
תקצוב תחזוקת התשתיות והמערכות שיוקמו במסגרת הפרויקט:
לאחר שינוי תכ ולתו של הפרויקט והגדלת עלות המרכיבים השונים שנכללו בו
לא המציאה העירייה למשרדי התחבורה והאוצר התחייבות עדכנית לתחזוקת
התשתיות והמערכות שיוקמו במסגרת הפרויקט ,לפי דרישות הקול הקורא
והסכם ההתקשרות עם העירייה.
פעילות ועדת ההיגוי העליונה :ועדת ההיגוי לא התכנסה בתדירות שהיא
עצמה קבעה ,דבר שהיה עשוי למנוע עיכובים בביצוע הפרויקט והשלמתו.
הוועדה לא ביצעה סקרים למעקב אחר אופן השגת יעדי הפרויקט ,שהיו
אמורים להציג בפניה תמונה מהימנה ומקיפה על קצב התקדמות הפרויקט
והשגת מטרותיו .הוועדה גם לא קיימה דיונים למעקב אחר פעילות העירייה
ופיקוח עליה ,כמתחייב מהוראות הקול הקורא ומהסכם ההתקשרות ,גם לא
בעקבות ההפרות והפעולות החד-צדדיות של העירייה שהוצגו לחבריה ולנציגי
משרד התחבורה.
אכיפת הסכם ההתקשרות :בהסכם ההתקשרות לא נקבעו קנסות בגין
הפרה או אי-עמידה של העירייה בתנאי ההסכם ובביצוע תכולת הפרויקט על
פי לוחות הזמנים שהתחייבה עליהם .הדבר מקבל משנה תוקף נוכח העובדה
כי הסעדים שקבע משרד התחבורה ,כמו ביטול ההסכם והפרויקט ,לא היו
אפקטיביים ,בייחוד לאחר תחילת ביצוע הפרויקט.
על אף פעולותיה החד-צדדיות של העירייה והפרותיה החוזרות ונשנות את
הסכ ם ההתקשרות ,שהובילו להתמשכות הפרויקט ולפגיעה בשלמותו ,ועל
אף התרעותיה של חברת הבקרה ,לא נקטו משרדי התחבורה והאוצר וועדת
ההיגוי העליונה פעולות נחרצות ואפקטיביות לטיפול בחריגות ,ואף בחלק
מהמקרים איפשרו לעירייה לבצע את השינויים שביקשה מבלי לדון על כך או
לבחון את האפשרויות השונות העומדות לפניהם.
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ההמלצות העיקריות
על משרדי התחבורה והאוצר ועל ועדת ההיגוי לקיים בהקדם דיון לבחינת
האפשרויות השונות העומדות לפניהם להשלמת הפרויקט ולהשגת מטרותיו.
מהאמור בדוח עולה החשש כי המשך ביצוע הפרויקט במתכונתו הנוכחית,
לאחר שנגרעו מרכיבים שונים ולא תוקצבו מרכיבים אחרים ,במיוחד
המרכיבים שהיו אמורים לבסס מערכת תחבורה בת קיימה ,לא יושגו מטרות
הפרויקט ,שהוא בעל היקף תקציבי גדול מאד.
נוכח הליקויים שפורטו בתפקודם של העירייה ,והעומד בראשה ושל מנכ"ל
העירייה ,בכל הנוגע לאישור הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלנים ושינוי
הסטנדרט ,השתת העלויות על העירייה ותהליך אישור התקציב למימון שינוי
זה במועצת העירייה ובוועדת הכספים ,מבלי שהובהר גובה התקציב ומקורו,
על משרד הפנים לבחון אם יש מקום להטלת חיוב אישי על ראש העירייה ועל
מנכ"ל העירייה הנושאים באחריות לליקויים.
על העירייה להקפיד להכין לוחות זמנים עדכניים ,כוללניים ומפורטים לביצוע
הפרויקט על כל מרכיביו ולהעבירם לחברות הבקרה מטעם משרד התחבורה
כנדרש .על משרד התחבורה לפעול באופן נחרץ מול העירייה ולוודא כי היא
מנהלת לוחות זמנים המשקפים את כל מרכיבי הפרויקט ואת סטטוס הביצוע
שלהם.
על משרד התחבורה והעירייה לפעול בהקדם לעיגון ההתקשרות בהסכם
חדש ועדכני שייתן ביטוי למתווה הפרויקט החדש כפי שיוסכם בין הצדדים.
המשך ההתקשרות מבלי שהדבר עוגן בהסכם עלול לערב את הצדדים
בסכסוכים ובהתדיינויות משפטיות ,בהארכת משך ביצוע הפרויקט ובבזבוז
כספי ציבור.
על משרדי התחבורה והאוצר ,שפרסמו את הקול הקורא ,לבחון את הפרויקט
בעיר אשדוד ולהחליט על עתיד הפרויקט תוך צמצום הנזקים ומניעת בזבוז
כספי ציבור .על מנת להשיג את המטרה שלשמה הוחלט על הפרויקט ,דהיינו
לשמש "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" ,על משרדי התחבורה והאוצר לקיים
תהליך מובנה של הפקת לקחים כדי למנוע הישנותם של הכשלים הרבים
שהועלו בדוח זה ,לטובת פיתוח פרויקטים נוספים בתחום התחבורה הציבורית
במדינה.

סיכום
פרויקט התחבורה בת קיימה בעיר אשדוד נועד לשמש מודל לדוגמה לערים
אחרות בארץ בכל הנוגע לבניית תשתיות תחבורתיות בנות קיימה ומודל
לעירוניות מתחדשת בישראל .יעד העל של הפרויקט היה צמצום השימוש
ברכב הפרטי בד בבד עם הגברת השימוש בתחבורה ציבורית ותחבורה
מקיימת אחרת ,כדי לשפר את רמת השירות לנוסעים ואת נגישות האוכלוסיות
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המוחלשות לתחבורה הציבורית ,להקטין מפגעים סביבתיים ולשדרג את
המרחב הציבורי .מימוש יעדי הפרויקט היה אמור להיעשות בין היתר
באמצעות מתן עדיפות לתחבורה ציבורית ,בניית תשתית שבילי אופניים,
שדרוג התשתיות להולכי רגל והגברת השימוש בכלי תחבורה שאינם מזהמים.
הדוח מציג תמונה ולפיה הפרויקט במתכונתו הנוכחית אינו יכול לשמש מודל
כפי שתכננו משרדי התחבורה והאוצר .הפרויקט שיצא לדרך לפני כשבע
שנים לא הגיע לסיומו ואין צפי להשלמתו ,תקציבו גדל ותכולתו שונתה
וצומצמה באופן ניכר מבלי שנבחנה המשמעות של גריעת מרכיבים מרכזיים
ממנו על השגת המטרות שעמדו בבסיסו.
משרדי התחבורה והאוצר וועדת המכרזים הבין-משרדית בחרו בהצעת העיר
אשדוד מבלי שביצעו בדיקות מספקות להצעה ולכדאיותה הכלכלית .נוסף
על כך ,משרדי התחבורה והאוצר וועדת ההיגוי קיבלו את החלטותיהם בכל
הקשור לפרויקט מבלי שקיימו דיונים סדורים ,מבלי שדנו בהשלכות השינויים
על הפרויקט ועל השגת מטרותיו ובחינת חלופות להשלמתו ומבלי שניתנו
נימוקים לקבלתן בחלק מהנושאים .החריגות הרבות בביצוע הפרויקט שנבעו
גם מהתנהלות העירייה ,הובילו לחריגה משמעותית בלוחות הזמנים ובתקציב,
אך משרדי התחבורה והאוצר המשיכו להעביר לעירייה כספים ,לא בחנו את
אופן המשך ההתקשרות עמה ואופן השלמת הפרויקט ולא עשו שימוש בכלים
שעמדו לרשותם להבאת הפרויקט למסלול תקין שיביא לסיומו תוך צמצום
החריגות .התנהלותם של משרדי התחבורה והאוצר בקידום הפרויקט לא
הלמה את חובתם לנהוג באחריות כמצופה מגופים המנהלים פרויקט בסדר
גודל כספי של מאות מיליוני ש"ח.
עיריית אשדוד שקיבלה את האחריות להקמת הפרויקט חרגה לאורך כל משך
ביצועו מתנאי ההסכם עליו חתמה עם משרד התחבורה .העירייה נהגה בחוסר
שקיפות ,לא שיתפה פעולה באופן מלא עם משרד התחבורה וועדת ההיגוי,
קיבלה החלטות חד צדדיות בנוגע לתכולת הפרויקט ובנוגע להקפאת ביצוע
מרכיבים מרכזיים בו ,הכל מבלי שקיימה הליכים סדורים לבחינת השינויים
שעשתה והשלכו תיהם ומבלי שקיימה דיונים במועצת העירייה .משרד מבקר
המדינה רואה בחומרה את התנהלותם של ראש העירייה ומנכ"ל העירייה בכל
הנוגע לקידום הפרויקט ,ובמיוחד בנושא עמידה בהתחייבויותיה על פי ההסכם
עם משרד התחבורה ,התנהלות שלא הייתה שקופה כלפי חברי המועצה,
משרדי התחבורה והאוצר והציבור ועלולה לפגוע בתקציב העירייה ,בעקרונות
היעילות והחיסכון ובאמון הציבור במערכת השלטונית.
על העירייה להקפיד ולקיים הליכי קבלת החלטות תקינים ושקופים ולפעול על
פי החלטותיהם של ועדת ההיגוי ושל משרדי התחבורה והאוצר ובשיתוף פעולה
מלא איתם כדי להביא לידי סיום הפרויקט והשגת מטרותיו .על העירייה ועל
משרדי התחבורה והאוצר לתקן את הליקויים שפורטו בדוח וללמוד מהם לצורך
ביצוע פרויקטים עתידיים .הדבר מקבל משנה תוקף נוכח העובדה שהפרויקט
בעיר אשדוד נועד לשמש גם מודל לדוגמה לערים אחרות בארץ.

הפרויקט במתכונתו
הנוכחית אינו יכול
לשמש מודל כפי
שתכננו משרדי
התחבורה והאוצר.
הפרויקט ,שיצא
לדרך לפני כשבע
שנים ,לא הגיע
לסיומו ואין צפי
להשלמתו ,תקציבו
גדל ותכולתו שונתה
וצומצמה באופן ניכר
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מבוא
.1

בשנת  2017מנתה אוכלוסיית העיר אשדוד כ 250,000-תושבים .מנובמבר
 2008מכהן ד"ר יחיאל לסרי כראש עיריית אשדוד (להלן  -ראש העירייה),
ובאוקטובר  2018הוא נבחר לכהונה שלישית .מדצמבר  2008מכהן מר אילן
בן עדי כמנכ"ל העירייה (להלן  -מנכ"ל העירייה) .מועצת העירייה מונה 27
חברים ומהם ארבעה סגנים של ראש העירייה .על פי נתוני הדוח הכספי
המבוקר של העירייה ,נכון לסוף  2017הסתכמו התקבולים בתקציב הרגיל
(השוטף) לאותה שנה בכ 1.58-מיליארד ש"ח והתשלומים בכ 1.57-מיליארד
ש"ח .בשנת  2017סיימה העירייה את פעילותה בתקציב השוטף בעודף של
כ 3.1-מיליון ש"ח ובעודף מצטבר של כ 36.4-מיליון ש"ח בתקציב הרגיל.
העיר אשדוד מדורגת בדרגה  5בסולם הדירוג החברתי-כלכלי של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.7

.2

תחומה של העיר אשדוד משתרע על כ 50,000-דונם ,והיא מאופיינת
מהבחינה התכנונית בחלוקה לרבעים (שכונות); בכל רובע מתגוררים
בממוצע כ 16,000-תושבים .כל רובע תוכנן לתפקד כרובע עצמאי ובו מרכז
מסחרי ,מרכזי תרבות ,מוסדות חינוך ושירותים שונים לקהילה .אשדוד
מאופיינת בצירי תחבורה רחבים ותשתיות נוחות לרכב פרטי וברמת מינוע
נמוכה יחסית .להלן במפה  1מוצגת חלוקת הרבעים בעיר אשדוד:

7

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות לפי המצב החברתי-כלכלי של
האוכלוסייה בסולם של עשר דרגות ,ודרגה  1היא הדרגה הנמוכה ביותר.

 | 422דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

מפה  :1מפת הרבעים של העיר אשדוד

המקור :ערך "אשדוד" בוויקיפדיה.

.3

במהלך  2011פרסמו משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן  -משרד
התחבורה) ומשרד האוצר קול קורא "לבחירת רשות מקומית שתשמש עיר
מודל למערכת תחבורה בת-קיימא" .בקול קורא נדרשו הרשויות המקומיות
להציג תוכנית שתציע ותיישם תפיסה כוללת לפיתוח תחבורתי בר קיימה.
על פי עקרונות הקול הקורא ,העיר שתוכניתה תיבחר תזכה למימון
מהממשלה לביצוע העבודות הנדרשות ליישומה .עיריית אשדוד נבחרה
מבין  17הרשויות שנענו לקול קורא.
פרויקט התחבורה בת קיימה שהציעה עיריית אשדוד נועד לחולל שינוי
תפיסתי ,הן מבחינת ניצול התשתיות העירוניות והן מהבחינה ההתנהגותית
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של תושבי העיר ,שירחיב את השימוש בתחבורה מקיימת 8ויצמצם את השימוש
ברכב פרטי .כפי שקבעה העירייה ,מטרת הפרויקט היא להביא לידי שיפור
משמעותי בתשתיות התחבורה הציבורית בעיר ,כולל הקמת צירי העדפה
לתחבורה ציבורית ותשתיות להולכי רגל ,ושילוב של אמצעי תחבורה
נוספים ,כמו אופניים ואופניים חשמליים ,ופרויקטים נוספים לעידוד השימוש
בתחבורה ציבורית.

פעולות הביקורת
בחודשים מאי-אוקטובר  2018בדק משרד מבקר המדינה היבטים שונים ביישום
פרויקט עיר מודל למערכת תחבורה בת קיימה באשדו ד . 9בין היתר נבדקו
הנושאים האלו :פרסום הקול הקורא ,גיבוש ההצעה של עיריית אשדוד והבחירה
בהצעה ,שינויים בפרויקט והגדלת תקציבו ,ביצוע הפרויקט על ידי העירייה
והבקרה של משרדי התחבורה והאוצר על הפרויקט ועל התנהלות העירייה.
הביקורת נעשתה בעיריית אשדוד ובמשרדי התחבורה והאוצר .במסגרת זו קיבל
צוות הביקורת הבהרות ומידע מחברת הניהול והפיקוח שהעירייה התקשרה
עימה לצורך הפרויקט ומשתי חברות בקרה מטעם משרד התחבורה שליוו את
הפרויקט.
יודגש כי דוח זה הועבר להתייחסותו של משרד התחבורה כמקובל ,אך למרות
מספר תזכורות הוא לא העביר את התייחסותו עד מועד סיום הכנת הדוח.

8

תחבורה ציבורית ,כלי תחבורה לא ממונעים וכדומה.

9

בדיקה מקדימה נעשתה בעירייה ובמשרד התחבורה בינואר  2018ובדיקות השלמה נעשו
בנובמבר .2018

פרויקט התחבורה בת
קיימה שהציעה עיריית
אשדוד נועד לחולל
שינוי תפיסתי ,הן
מבחינת ניצול
התשתיות העירוניות
והן מהבחינה
ההתנהגותית של
תושבי העיר ,שירחיב
את השימוש
בתחבורה מקיימת
ויצמצם את השימוש
ברכב פרטי
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פרסום הקול הקורא ,גיבוש ההצעה של
עיריית אשדוד והבחירה בהצעה
בשנת  2016פרסם הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ( )OECDדוח שבו
נקבע כי הצפיפות בכבישי ישראל היא מהגבוהות ביותר בקרב מדינות הארגון.10
אחוז השימוש בתחבורה ציבורית (להלן  -תח"צ) בערי ישראל נמוך באופן ניכר
לעומת המקובל בערים מתקדמות באירופה ,בין היתר בגלל רמת שירות נמוכה
של אמצעי התחבורה המתחרים ברכב הפרטי .להקטנת מספר המשתמשים
ברכב פרטי ישנה תועלת גבוהה למשק הלאומי ולכן יש כדאיות בהשקעה
ממשלתית שתוביל לצמצום השימוש בו .בדוח מסכם של ועדת הכלכלה של
הכנסת מיולי  2018צוין כי על פי הערכות משרד האוצר הנזק השנתי למשק
מהגודש בכבישים עומד על כ 35-מיליארד ש"ח בשנה.11
באותו דוח מסכם של ועדת הכלכלה נקבע כי התחבורה הציבורית בישראל
זקוקה בראש ובראשונה לנתיבי תחבורה ציבורית (להלן  -נת"צ) שיאפשרו
לרכבי תחבורה ציבורית להגיע במהירות וביעילות ממקום למקום .בדוח צוין כי
ועדת הכלכלה מתריעה שהעומס בכבישים "מהווה מצב חירום למשק ולמדינה,
המחייב תגובה מהירה ונרחבת הכוללת מחויבות לאורך זמן לתיקון המצב".
הוועדה ציינה כי היא רואה ברשויות המקומיות שותפות חיוניות לפיתוח
התחבורה הציבורית לרווחת תושביהן ,והיא קוראת להן להתגייס למהלך פיתוח
התחבורה הציבורית ,ובכלל זה לסייע בסלילה מהירה של נת"צ ולהקצות
שטחים נדרשים למסופים ולחניונים תפעוליים.
בישראל קיימת תשתית של נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית בכמה רשויות
מקומיות ובהן תל אביב-יפו ,ירושלים ,חיפה ופתח תקווה .למשל ,בחיפה יש
שלושה קווי שירות למטרונית , 12כאשר לאוטובוסים הנוסעים בהם זכות דרך
בלעדית ועדיפות בחציית צמתים מרומזרים .אורך קווי השירות שהוקמו הוא 45
ק"מ .עלות הפרויקט עמדה על  1.59מיליארד ש"ח ,והוא מומן ברובו על ידי
משרד התחבורה.13
בשנת  2011פעלו משרדי התחבורה והאוצר להכנת קול קורא לעיריות שיעמדו
בקריטריונים שקבעו ליישום פרויקט לתחבורה בת קיימה ,באמצעות השקעה
משולבת בתשתיות ובשירות לנוסעים .החזון שעמד בבסיס הפרויקט הוא "עיר
שתאפ שר איכות חיים ונגישות גבוהה לכלל תושביה ובאיה ותהווה מודל מוצלח
10

הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי,Car Purchase Tax: Green Tax Reform in Israel ,
 ,30.6.16עמ' .13

11

דוח מסכם של ועדת הכלכלה של הכנסת" ,ישראל עומדת  -קידום התחבורה הציבורית
בישראל" ,3.7.18 ,עמ'  ;1ראו גם מבקר המדינה ,דוח ביקורת מיוחד "משבר התחבורה
הציבורית" (.)2019

12

אוטובוסים משודרגים ומרובי קיבולת.

13

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " ,)2013( 2013הקמת מערך
הסעת המונים במטרופולין חיפה  -המטרונית" (להלן  -דוח המטרונית) ,עמ' .425
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לעירוניות מתחדשת בישראל" .14מטרת העל של הפרויקט היא צמצום הנסיעה
ברכב פרטי באמצעות שיפור רמת השירות לנוסעים ,הקטנת המפגעים
הסביבתיים ,הפחתת תאונות הדרכים ,צמצום מקומות החניה ,שיפור הנגישות
לאוכ לוסיות מוחלשות ,שיפור רמת החיים בעבור תושבי העיר ,חיסכון בזמן
נוסעים ושדרוג המרחב הציבורי .במטרה לעודד עיריות להשתתף בקול קורא
הובטח החזר כספי בגין ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה לקול קורא ,וכן
הובעה נכונות לממן פיתוח של תשתיות ציבוריות כמו שיפור המרחב העירוני.
בנובמבר  2011פרסמו משרדי התחבורה והאוצר קול קורא (מספר )18/2011
כאמור שהופנה ל 18-עיריות 15שמספר תושביהן נע בין  70,000ל 250,000-תושבים,
בבקשה שיכינו תוכניות פיתוח לתשתיות תחבורה בת קיימה .לאחר פרסום הקול
הקורא החליטו משרדי התחבורה והאוצר לאפשר לעירייה נוספת 16להשתתף בקול
קורא ,כך שבסך הכול יכלו  19עיריות להגיש הצעה לתוכנית (להלן -המציעים
הפוטנציאליים).
בקול קורא נקבע כי הממשלה תבחר בזוכה "אשר לפי מיטב הערכתה יצליח
ליישם את הפרויקט באופן הראוי ביותר ,כך שהעיר הנבחרת תשמש מודל
לדוגמא לערים אחרות בארץ בכל הנוגע לבניית תשתיות תחבורתיות בנות-
קיימא".
העיריות נדרשו להגיש בהצעותיהן פירוט מהותי וטכני של כל שמונת מרכיבי
הפרויקט שפורטו בקול קורא :הצעה לרשת מסלולי העדפה לתחבורה ציבורית
(להלן גם  -תח"צ) ; 17פריסת טכנולוגיות מתקדמות לשימוש וניהול של תח"צ;18
הצעה לעדכון רשת תח"צ על ידי הוספת קווים או הגדלת תדירותה של התחבורה
הציבורית; שיפור התשתית הפיזית לנוסעי התח"צ ;19תשתית שבילי אופניים; שיפור
התשתית להולכי הרגל ,לרבות פיתוח מדרחובים להולכי רגל בלבד במרכז
העיר; מדיניות חניה בת קיימה ;20ואמצעים נוספים .21העיריות נדרשו להוכיח זמינות
של כל מרכיבי הפרויקט שיציעו ולהתחייב על יישומם באופן מלא.
בקול קורא נקבע כי גובה המימון שממשלת ישראל ,המיוצגת על ידי משרדי
התחבורה והאוצר ,תקצה לטובת הפרויקט יהיה עד  220מיליון ש"ח כולל מע"ם.
עוד נקבע כי התקציב יעמוד לטובת הפרויקט במשך שלוש שנים מיום החתימה
14

כנס תחבורה ציבורית ,מצגת בנושא "תוכנית ממשלתית לעידוד תחבורה ירוקה  -קול קורא
לבחירת רשות מקומית שתשמש כעיר מודל לתחבורה בת-קיימא".27.10.11 ,

15

אשדוד ,אשקלון ,באר שבע ,בני ברק ,בית שמש ,בת ים ,הרצליה ,חדרה ,חולון ,כפר סבא ,לוד,
מודיעין -מכבים-רעות ,נצרת ,נתניה ,פתח תקווה ,ראשון לציון ,רחובות ורמת גן.

16

עיריית רמלה.

17

הקצאה ופיתוח של נתיבים בלעדיים לתחבורה ציבורית סדירה ומתן העדפה לאוטובוסים
בצמתים.

18

הקמת מערך שלטי מידע אלקטרוניים בתחנות  ,המספקים מידע על זמן ההגעה של האוטובוס,
פריסת מערכת כרטוס אלקטרוני ,פריסת מערכת אכיפה אלקטרונית ומערך בקרה ושליטה
לתחבורה הציבורית.

19

למשל ,שדרוג סככות המתנה ,שיפור הנגישות לתחנות ,הצבת מפות ושדרוג מסופים.

20

מדיניות התומכת בצמצום כלי רכב במרכז העיר.

21

אמצעים נוספים המיועדים להגביר את השימוש בתחבורה בת קיימה ,כגון הגבלת תנועת רכבים
מזהמים לפי חוק אוויר נקי ,מיזמים של רכב שיתופי ומיזמי השכרת אופניים.
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על הסכם ההתקשרות עם הזוכה ,וכי תקציב שלא ינוצל 22בתקופה זו ולא תהיה
בגינו התחייבות יוחזר לקופת המדינה .במכתב הבהרה שהעבירו משרדי
התחבורה והאוצר לעיריות  ,לאחר פרסום הקול הקורא ולפני הבחירה בזוכה,
נקבע כי על הזוכה לנצל לפחות  80%מהתקציב במהלך שלוש השנים מיום
החתימה על ההסכם עימו ,ואת יתרת התקציב עליו לנצל עד ארבע שנים מיום
החתימה.
 17עיריות מתוך ה 19-הגישו הצעות במענה על הקול הקורא ,ובהן עיריית
אשדוד .ועדת מכרזים בין-משרדית המאוישת דרך קבע על ידי נציגים ממשרד
התחבורה ומאגף החשב הכללי ואגף תקציבים במשרד האוצר ,הייתה אמונה
על בדיקת ההצעות ועל בחירת הזוכה (להלן  -ועדת המכרזים הבין-משרדית).
בישיבתה מינואר  2012החליטה ועדת המכרזים הבין-משרדית למנות תת-ועדה
"כדי להבטיח אי תלות ואובייקטיביות בשיפוט ההצעות" (להלן  -ועדת השיפוט).

תהליך קבלת ההחלטות בעירייה בנוגע
להגשת הצעה ולאישור הפרויקט
תהליך קבלת החלטות תקין ברשות מינהלית הוא תהליך סדור המבוסס על
תשתית עובדתית מלאה (איסוף נתונים ושמיעת עמדות רלוונטיות) ,על עיבוד
המידע ועל גיבוש חלופות שונות ושקילתן באמצעות בחינת יתרונותיהן
וחסרונותיהן ועל ניתוחי עלות לעומת תועלת של כל אחת מהן .23משרד מבקר
המדינה העיר בעבר כי כללי מינהל תקין מחייבים רשות מינהלית לתעד את
דיוניה ,בכלל זה את הנושאים שנדונו וההחלטות שהתקבלו בעניינם .התיעוד
כאמור תורם לקיום סדור של הליכי חשיבה ותכנון ,להבניה של שיקול הדעת,
לעמידה בחובת ההנמקה ,לפעולה על פי תכנון ולרציפות ושימור של הזיכרון
הארגוני בטווח הקצר והארוך .התיעוד משמש גם למעקב אחר השגת היעדים,
להפקת לקחים ולשמירה על עקרון השקיפות בפעילות הארגון.24
לאחר פרסום הקול הקורא פעלה עיריית אשדוד להכנת הצעה ,ובאפריל 2012
הגישה אותה למשרד התחבורה .להלן הפרטים:
.1

בישיבה פנימית שהתקיימה בעירייה באמצע נובמבר  ,2011בהשתתפות
מנכ"ל העירייה ובעלי תפקידים נוספים מהעירייה ,נבחנו שתי הצעות למתן

22

תקציב מנוצל הוא תקציב שוועדת ההיגוי אישרה לביצוע ומתקיימת התקשרות עם ספק או קבלן
לביצוע העבודה ,או לסירוגין תקציב שבגינו החלה העבודה אם הסתיימה אם לאו.

23

בג"ץ  297/82ברגר נ' שר הפנים  ,פ"ד לז( ;)1983( 29 )3דפנה ברק-ארז ,משפט מינהלי ,כרך
א ,עמ'  ;)2010( 270 ,262ראו מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת
" ,)2015( 2015העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות" ,עמ'  3עד .68

24

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " ,)2015( 2015העסקת יועצים
חיצוניים על ידי רשויות מקומיות" עמ'  3עד  ;68מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון
המקומי לשנת " ,)2017( 2017המועצה המקומית-תעשייתית נאות חובב  -בניית מבנה למועצה
ומרכז מבקרים" ,עמ'  775עד .849
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שירותי ייעוץ להכנת הצעת העירייה במענה על הקול הקורא ,והוחלט
לבחור בהצעתו של אחד מהיועצים (להלן  -היועץ) כהצעה זוכה .בעקבות
כך ,ב 4.12.11-חתמה העירייה על הסכם התקשרות עם היועץ .בהסכם
נקבע כי תוקפו מתחילת נובמבר  ,2011דהיינו לפני בחינת ההצעות ולפני
החתימה על ההסכם .בתמורה לשירותים שיעניק היועץ לעירייה הוא יהיה
זכאי לשכר בסך  220,000ש"ח (בתוספת מע"ם) ולבונוס בסך  40,000ש"ח
בהתאם לניקוד שתקבל העירייה על ההצעה.
רק ב , 7.12.11-לאחר ההתקשרות עם היועץ בהסכם ,אישרה מועצת
העירייה פה אחד את השתתפות העירייה בקול קורא לבחירת רשות מקומית
שתשמש עיר מודל למערכת תחבורה בת קיימה (להלן  -ישיבת המועצה
מדצמבר .)2011
מהאמור עולה כי לצורך הכנת הצעה במענה על הקול הקורא
התקשרה העירייה בהסכם עם יועץ שלושה ימים לפני שאישרה
מועצת העירייה את השתתפות העירייה בקול קורא; כלומר ,העירייה
קבעה את מועד תחילתו של ההסכם כחודש לפני אישור מועצת
העירייה להשתתף בקול קורא .החלטה זו היא בגדר "קביעת עובדות
בשטח" ,והיא מרוקנת את הח לטת מועצת העירייה מכל תוכן.
בתשובתה מפברואר  2019מסרה העירייה למשרד מבקר המדינה כי אין
בבחירת גורם מייעץ ותחילת התקשרות עימו משום קביעת "מסמרות",
והעירייה הייתה יכולה להפסיק את ההתקשרות אם מליאת המועצה לא
הייתה מאשרת את השתתפותה בקול קורא.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי חתימה על הסכם עם יועץ
לקבלת שירותים שלושה ימים לפני הדיון במועצת העירייה ולפני
שהמועצה קיבלה החלטה בעניין ,הוא תהליך לא תקין .החתימה על
ההסכם כאמור מטילה על העירייה חובות שונות ,ועל כן התקשרות
בהסכם שכזה צריכה להיעשות רק לאחר שנבחנו כל היבטיה
והתקבלו החלטות על פי דין לביצועה.
.2

על פי מסמכי הקול הקורא ,על כל עירייה לצרף להצעתה "פרוטוקול
ישיבת מועצת העירייה שבה אישרה את השתתפות העירייה בתוכנית ואת
הפרויקט המוצע מטעמה ,על כל מרכיביו" .על פי הקול הקורא ,נציגי
מועצת העירייה נדרשים להצהיר כי מועצת העירייה אישרה את השתתפות
העירייה בתוכנית ואת הפרויקט שהעירייה מציעה במסגרתה ,על כל
מרכיביו ,וכי הם מסכימים כי הגשת ההצעה מחייבת את המועצה "לכל דבר
ועניין".
הועלה כי בישיבתה במרץ  2012אישרה מועצת העירייה את ההצעה
שהכינה העירייה באמצעות היועץ (להלן  -ישיבת המועצה במרץ .)2012

העירייה התקשרה
בהסכם עם יועץ
שלושה ימים לפני
שמועצת העירייה
אישרה את השתתפות
העירייה בקול הקורא.
העירייה לא מסרה
לעיונם של כל חברי
מועצת העירייה את
הצעתה המפורטת
לפני ישיבת המועצה
שבה התבקשו
לאשרה
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עוד הועלה כי הצעת עיריית אשדוד כללה בין היתר כמה מרכיבים
שביצועם עתיד היה להשפיע באופן מהותי על תושבי העיר ,וזאת בשל
השפעתם על קווי התחבורה הציבורית הקיימים ועל הסדרי החניה בעיר .בין
היתר כללה ההצעה פירוט של צירי ההעדפה לתחבורה ציבורית; רשת
שבילי אופניים ושבילי הולכי רגל; ויישום מדיניות חניה בת קיימה באמצעות
הרחבת אכיפת החניה תוך הגדלת תקציב מערכת החניה בכ ,20%-ביטול
 130מקומות חניה בארבעה רחובות המשמשים חלק מתשתית התח"צ
והוספת כ 530-מקומות חניה באזורים אחרים .הצעת העירייה נפרסה על
 381עמודים וצורפו לה  295עמודים של נספחים.
העירייה צירפה להצעה את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה מדצמבר
 2011וממרץ  , 2012וכן מסמך חתום בידי ארבעה חברי מועצת העירייה :שני
סגני ראש העירייה ,ממלא מקום ראש העירייה וחבר מועצה נוסף; המסמך
כולל את ההתחייבויות שפורטו בקול קורא ,כפי שתואר לעיל.
עלה כי העירייה לא מסרה לעיונם של כל חברי מועצת העירייה את
הצעת העירייה המפורטת ,על כל מרכיביה ,לפני ישיבת המועצה
במרץ  2012שבה הם התבקשו לאשרה.
על פי פרוטוקול ישיבת המועצה ממרץ  ,2012הדיון על הצעת העירייה היה
נושא אחד מתוך כמה נושאים שנדונו באותה ישיבה .בפרוטוקול יש
ההתייחסות קצרה להצעת העירייה ,והדיון עליה כלל הצגה כללית מאוד
של הפרויקט וציון ההחלטה שלפיה "מחליטים פה אחד לאשר השתתפות
עיריית אשדוד בקול קורא לבחירת רשות מקומית שתשמש עיר מודל
למערכת תחבורה בר קיימא" (ההדגשה אינה במקור).
העירייה מסרה בתשובתה כי בישיבת המועצה במרץ  2012הוצגה בפני
חברי המועצה מצגת מפורטת המסבירה את הצעת העירייה לקול קורא.
מהקלטה של הישיבה עולה כי במשך פחות משתי דקות הוצגו באופן כללי
לחברי המועצה פרקי ההצעה ותקציב הפרויקט הכולל ,ללא פירוט
מרכיבים מרכזי ים בפרויקט .לאחר הצגה זו התקיים ויכוח שנמשך כשלוש
דקות לאחר שחבר מועצה ביקש לראות את תוכנית החניה; בתגובה השיב
לו ראש העירייה כי תוכנית החניה אינה קשורה לקול קורא וכי על חבר
המועצה להגיש הצעה לסדר היום בנושא .מיד לאחר מכן פנה ראש
העירייה לחברי המועצה" :מי שבעד השתתפות עיריית אשדוד בקול קורא
לבחירת רשות מקומית שתשמש עיר מודל לתחבורה ירים את ידו" .יצוין כי
מההקלטה לא ניתן להסיק לגבי תוצאותיה של ההצבעה ,אך ראש העירייה
ציין" :העברנו ברוב את ההצעה הזו" (ההדגשה אינה במקור).
העירייה מסרה בתשובתה כי אף אם נרשם בטעות שהתקבלה החלטה פה
אחד ,והיא התקבלה רק ברוב קולות ,עדיין מליאת המועצה החליטה על
הגשת הפרויקט כפי שהוכן בידי הצוות המקצועי.
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משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לעיריית אשדוד על שלא
העבירה לעיונם של כל חברי המועצה את הצעת העירייה המפורטת,
על כל מרכיביה ,בטרם התבקשו לאשרה ,בייחוד כשמדובר בפרויקט
גדול ומורכב הכולל מרכיבים שביצועם עתיד היה להשפיע באופן
מהותי על תושבי העיר ,ונוכח אחריותה כנאמן הציבור .יתרה מזאת,
ראש העירייה מנע מחבר מועצה לקבל מידע בדבר תוכנית החניה,
באמתלה כי תוכנית זו אינה קשורה לקול הקורא .בכך לא שיקף את
המציאות כהווייתה שכן ההצעה כללה התייחסות למדיניות החניה
בעיר .התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם הדרישה המחייבת גוף
ציבורי והעומד בראשו ,ובכלל זה רשות מקומית ,לפעול בשקיפות
ולהעביר מידע ומסמכים לחברי מועצת הרשות כדי שיוכלו לקבל
החלטה מושכלת.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשדוד על שפרוטוקול ישיבת
מועצת העירייה אינו משקף נכונה את תוצאות ההצבעה שהתקבלה
ב"רוב" ולא "בפה אחד" .מכאן עולה החשש כי היה בדבר כדי
להטעות את משרדי התחבורה והאוצר ,שפרסמו את הקול הקורא
ובדקו את הצעת העירייה כפי שהוגשה ,שיכולים היו לחשוב שלא היו
מתנגדים להצעה.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברי מועצת עיריית אשדוד שהצביעו
בעד אישור הצעת העירייה בלי שהוצגה להם באופן מפורט ,בלי
שדרשו לקבל מידע בנושא ובלי שדנו בתוכנית באופן יסודי ומעמיק.
בכך פעלו אותם חברי המועצה באופן המרוקן מתוכן את תפקידם
ואת חובתם לפעול בנאמנות כמשרתי ציבור והפכו לחותמת גומי.

תהליך קבלת ההחלטות במשרד התחבורה
לבחירה בהצעה של עיריית אשדוד
משרדי התחבורה והאוצר אמורים לאשר פרויקט תחבורתי לפי תוצאות בדיקת
חלופות וכדאיות כלכלית בשלב ייזום הפרויקט ועל פי תכנון ראשוני לכל
הפחות .בדוחות קודמים של משרד מבקר המדינה נמצאו כמה פרויקטים
תשתיתיים שהתכנון המפורט שלהם נעשה לאחר האישור ,ואומדני העלות
ומשך הביצוע של הפרויקט היו גבוהים במידה ניכרת מהאומדנים שהוצגו
למקבלי ההחלטות בעת אישורם.25

25

מבקר המדינה ,דוח שנתי 56ב (" ,)2006משרד התשתיות הלאומיות  -פרויקט הולכת גז טבעי",
עמ'  ;776דוח שנתי 58ב (" ,)2008משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  -הרכבת הקלה
בירושלים" ,עמ'  ;1195דוח שנתי 60ב (" ,)2010ייזום ומימוש של תכניות פיתוח בתחום
התשתית" ,עמ'  .3ראו גם דוח המטרונית ,עמ' .443
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בחודשים מאי-נובמבר  2012קיימה ועדת השיפוט תהליך לבדיקת ההצעות
שהוגשו ולניקודן על פי הוראות הקול הקורא ,ובין היתר נבדקו קריטריונים
כמותיים ואיכותיים להצעות אלו .בישיבת הוועדה בנובמבר  2012נבחנו ההצעות
תוך התמקדות בהצעות שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר ,לפי הקריטריונים
שנבדקו ,וכן לאחר עריכת השוואה בין ההצעות .בישיבה זו הוחלט פה אחד
להמליץ על בחירה בהצעתה של עיריית אשדוד כזוכה בקול קורא.
בהמלצתה קבעה ועדת השיפוט כי "התשתיות שהוצגו [בהצעת אשדוד] פורטו
ברמת איכות גבוהה והציגו רמת ישימות גבוהה לביצוע תוך הצגת אומדני תקציב
סבירים ונכונות גבוהה מצד הרשות לבצע ויתורים בכל הנוגע לרכב הפרטי
לטובת שיפור מערך התחבורה המוצע ...לא נסתרו מעיני הועדה גם חסרונות
מסוימים שנפלו בהצעה דוגמת העדר תכנון תשתיות מספקות בחלקה הדרומי
של העיר ,צימצום מועט של מקומות חניה ברחובות ועומסי תנועה נמוכים יחסית
בחלק מהצירים בהם הוצעו תשתיות ההעדפה לתחבורה ציבורית .למרות
חולשות אלו מצאה הועדה את הצעת העיר אשדוד כטובה ביותר מבין כל אלו
שהתקבלו" .ועדת המכרזים הבין-משרדית החליטה באותו יום לקבל את
המלצת ועדת השיפוט ולהכריז על העיר אשדוד כעיר הזוכה בקול קורא.
בסוף ינואר  2014חתמו משרד התחבורה ,בשם ממשלת ישראל ,ועיריית אשדוד
על הסכם התקשרות לביצוע ה פרויקט על פי הצעת העירייה שזכתה בקול קורא
(להלן  -הסכם ההתקשרות).
בהסכם ההתקשרות נקבע כי ועדת המכרזים הבין-משרדית תמנה ועדת היגוי
שתפקח על יישום הפרויקט ותסייע לקדמו .בפברואר  2015מינה מנכ"ל משרד
התחבורה דאז ועדת היגוי לליווי הפרויקט ,בראשות מנהל הרשות הארצית
לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה ,ובה נציגים ממשרדי התחבורה והאוצר
ומהעירייה (להלן  -ועדת ההיגוי או ועדת ההיגוי העליונה) .בכתב מינוי הוועדה
נקבע כי בין היתר תפקידה יהיה ללוות את הפרויקט בשלבי התכנון והביצוע,
ביישום התקציב ,בביצוע שינויים במתווה הפרויקט ובעמידה בלוחות הזמנים
והתכולה של הפרויקט .מהאמור עולה כי גם כאשר נקבע בהסכם ההתקשרות
כי משרד התחבורה יהיה נציג הממשלה בפרויקט המשיך משרד האוצר ללוות
את הפרויקט באמצעות ועדת ההיגוי.

בחינת סבירות עלות ההצעה והכדאיות הכלכלית של
הפרויקט
.1

נוהל שותפים לדרך הוא נוהל עבודה של משרד התחבורה מול הרשויות
המקומיות בתחום תקצוב תשתיות בטיחות ופיתוח תשתיות תחבורה (להלן -
נוהל שותפים לדרך) .קיומו של הנוהל הוא תנאי הכרחי לבחינת אפשרות
השתתפות תקציבית של משרד התחבורה ותשלום ההשתתפות בפועל.
בנוהל נקבע בין היתר כי תנאי להשתתפות משרד התחבורה במימון ביצוע
של פרויקט תחבורתי הוא זמינות הפרויקט לתכנון מהבחינה הסטטוטורית,
לרבות תכנון מפורט והיעדר מטרדים ,קיום אומדן ביצוע וכן תוכניות
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מאושרות על ידי הגורם המוסמך .בהיעדר תכנון מפורט יבחן המשרד אם
להשתתף במימון התכנון בלבד.
עם זאת ,בקול קורא איפשרו משרדי התחבורה והאוצר לעיריות להגיש
הצעות ללא תכנון מפורט מלא וללא אומדנים מדויקים .בהסכם
ההתקשרות נקבע כי על העירייה להכין תכנון הנדסי מפורט ואומדני
תקציב מעודכנים בתוך חמישה חודשים מיום החתימה על ההסכם; דהיינו,
נוהל שותפים לדרך לא הוחל על הפרויקט.
עלה כי משרד התחבורה לא בחן את ההשלכות של החרגת הפרויקט
מהצורך בקיום הוראות נוהל שותפים לדרך ,ולא קבע מנגנון חלופי
אחר לבדיקת הפרויקט מבחינת בשלות התנאים השונים שנקבעו
בנוהל ,ובהם בחינת עלות הפרויקט בסדר גודל שהוצע.
.2

משרד התחבורה משתתף במימון פרויקטים תחבורתיים בתחום הרשויות
המקומיות לאחר שבחן ואישר את כדאיותם הכלכלית למשק המדינה.
לצורך כ ך ,ועל מנת ליצור סדר עדיפויות נכון ותכנון יעיל של קידום
פרויקטים להשקעה בתשתיות התחבורה השונות ,פרסמו לראשונה משרדי
התחבורה והאוצר את נוהל פר"ת (פרויקטים תחבורתיים) בשנת .1994
הנוהל מרכז את כלל ההנחיות לעריכת בדיקות כדאיות כלכלית ,והוא
מגדיר מערכת אחידה של מדדים ושיטות להערכת התועלות והעלויות
הכלכליות-חברתיות של פרויקטים תחבורתיים .גם בנוהל שותפים לדרך
נקבע כי כל פרויקט שעלותו גבוהה מ 3-מיליון ש"ח מחייב ביצוע בדיקת
כדאיות כלכלית-תחבורתית למשק ,שתיעשה במימונו המלא של משרד
התחבורה.
בעדכון האחרון של נוהל פר"ת ,משנת  ,2012שעניינו "הנחיות לבחינת
כדאיות פרויקטים תחבורתיים" ,נקבע כי "המדינה משקיעה משאבים רבים
בפיתוח ואחזקת רשת התחבורה היבשתית ...חשוב שתקציבים אלו יוקצו
בצורה שתתרום את המירב לתועלת החברה והכלכלה ושתהיה כלכלית
ויעילה תוך התחשבות בשיקולים סביבתיים וחברתיים" .במסגרת זו ,יש
להבטיח הקצאה נאותה של המקורות  -באילו פרויקטים להשקיע ומתי
וכיצד להימנע מהשקעות שאינן כדאיות .מטרתו של נוהל פר"ת היא לספק
את הכלים וההנחיות לבדיקת כדאיות של פרויקטים תחבורתיים המספקים
מענה על שאלות אלו .חלק חשוב בבדיקת כדאיות הפרויקט היא הבדיקה
הכלכלית .התוצר העיקרי של בדיקה זו הוא כמה מדדים כלכליים מצרפיים
המתארים את תועלת הפרויקט בהשוואה לעלותו .הנוהל מביא בחשבון את
כל הגורמים המשפיעים על עלות הפרויקט כולל עלויות ההקמה ,האחזקה,
הציוד וההפעלה.
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הועלה כי משרדי התחבורה והאוצר לא ביצעו בדיקות כדאיות להצעה
שהגישה עיריית אשדוד ,שעלותה הייתה כ 220-מיליון ש"ח ,לא לפני
הבחירה בהצעה והחתימה על הסכם ההתקשרות עם העירייה ,ולא
בשלב מאוחר יותר לאחר ביצוע שינויים רבים בפרויקט והגדלת
תקציבו ,כפי שיפורט בהמשך ,ובין היתר לא ביצעו בדיקת כדאיות
כלכלית של הפרויקט על פי נוהל שותפים לדרך ונוהל פר"ת.
.3

משרדי התחבורה והאוצר גם לא ביקשו חוות דעת מקצועיות לבחינת
סבירות עלות העבודות שנקבעו בהצעות העיריות לפני הבחירה בהצעה
הזוכה; הדבר מקבל משנה תוקף נוכח מורכבותו וייחודיותו של הפרויקט
והעובדה שתוכנן על ידי רשויות מקומיות ,שהן אינן גוף המחזיק בניסיון
מספיק בתכנון פר ויקט תחבורתי בסדר גודל שכזה הכולל מרכיבים
רבים ומגוונים.

המנהלת לשעבר של פרויקט עיר מודל לתחבורה בת קיימה מטעם משרד
התחבורה (להלן  -מנהלת הפרויקט לשעבר) מסרה לצוות הביקורת ביולי
ובאוגוסט  2018כי נוהל פר"ת לא הוחל על הפרויקט וכי הוחלט על מנגנון
תחרותי עם ניקוד בקול קורא.
בביקורת עלה כי אין בנמצא מסמכים המעידים על החלטה של משרד
התחבורה שלא לבצע בדיקות של כדאיות כלכלית לפרויקט או בדיקות אחרות
על פי הנהלים ,או על החלטה להחרגת הפרויקט מנוהל פר"ת כפי שמסרה
מנהלת הפרויקט לשעבר  -שתי החלטות שאמורות לכלול נימוקים המצדיקים
חריגה מהוראות הנהלים שקבעו משרדי התחבורה והאוצר או מצדיקים אי-ביצוע
בדיקות כאמור .נוסף על כך ,משרדי התחבורה והאוצר לא קבעו בקול קורא
מנגנון אחר לביצוע בדיקות של כדאיות כלכלית להצעות שיוצעו במסגרתו.
הצורך בביצוע בדיקות כאלו מקבל משנה תוקף נוכח היקפו ומורכבותו של
הפרויקט והיקף התקציבים הגדול שהמדינה העמידה לביצועו.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי התחבורה והאוצר על שפעלו בניגוד
לנהלים שהם עצמם קבעו ולא קיימו בדיקות מספיקות לבחינת עלות
הפרויקט ולבדיקת כדאיותו ,בייחוד בדיקות היתכנות ובדיקות כלכליות.
בחירה במתווה של פרויקט תחבורה בת קיימה בעלות של יותר מ220-
מיליון ש"ח מבלי שנבחנה כדאיות הפרויקט יכולה להביא לידי השקעת
משאבים ציבוריים בפרויקט שכדאיותו הכלכלית מוטלת בספק .עוד מעיר
משרד מבקר המדינה למשרדי התחבורה והאוצר על שלא דנו בהחרגת
הפרויקט מהנהלים ולא קבעו מנגנונים חלופיים לבחינתו .על משרדי
התחבורה והאוצר להקפיד כי פעולותיהם ייעשו לפי הנהלים ועל פי
תהליכי קבלת החלטות סדורים ושקופים.

משרדי התחבורה
והאוצר לא ביצעו
בדיקות כדאיות
להצעה שהגישה
עיריית אשדוד  -לא
לפני הבחירה בהצעה
והחתימה על הסכם
ההתקשרות עם
העירייה ,ולא בשלב
מאוחר יותר לאחר
ביצוע שינויים רבים
בפרויקט והגדלת
תקציבו

אשדוד | 433

בחינת חלופות לביצוע הפרויקט
משרדי התחבורה והאוצר קבעו בקול קורא כי אחד מתנאי הסף להשתתפות
בפרויקט הוא אישור מועצת העירייה כי הפרויקט יבוצע על ידי "חברה פרטית
ו/או ממשלתית ,וזאת במידה שהמזמין [ממשלת ישרא ל ] 26יבחר לבצע את
הפרויקט באמצעות אחת החברות."27
בהסכם ההתקשרות נקבע כי "האחריות המלאה והכוללת לביצוע הפרויקט
בהתאם לתכניות כפי שאושרו ,תחול על העירייה בלבד" ,אך העירייה רשאית
לבצע א ת הפרויקט ,כולו או בחלקו ,באמצעות חברה ממשלתית או עירונית
שעיקר עיסוקה הוא בתחומי הפרויקט ,והיא תאושר מראש על ידי משרד
התחבורה .הועלה כי בסופו של דבר בחרה העירייה לבצע את הפרויקט
בעצמה.
נמצא כי משרדי התחבורה והאוצר בחרו להעביר לעירייה את האחריות לביצוע
הפר ויקט שהציעה כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות ,וזאת מבלי שבחנו את
יכולותיה ,הן מבחינת משאביה (כמו כוח אדם) והן מהבחינה הארגונית,
התפקודית והמקצועית ,לנהל ולבצע פרויקט מורכב בהיקף תקציבי נרחב .כמו
כן ,נמצא כי הם לא בחנו חלופות לביצוע הפרויקט שהציעה העירייה ,באמצעות
חברות פרטיות או ממשלתיות בעלות ידע ומקצועיות בתחום כפי שנקבע בקול
קורא.
אגף התקציבים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה במאי  2019כי נבחנו
מנגנונים לביצוע הפרויקט באמצעות גורמי מקצוע אחרים ,אך חלופות אלה
נפסלו מטעמים שונים.
מנהלת הפרויקט לשעבר מסרה לצוות הביקורת באוגוסט  2018כי "במסגרת
הכנת הקול [ה]קורא נידון הנושא ...עלו כמה רעיונות לביצוע על ידי חברות
ממשלתיות אחרות .משגובש הקונספט הייחודי הוחלט להעביר את האחריות
לעירייה ,בין היתר ע"מ לצמצם את המורכבות לאישור התוכניות ...מדובר על
פרויקט פיילוט ראשון מסוג ו המעביר אחריות לקידום תכנון וביצוע לרשות
[מקומית] ,בין היתר לאור הקושי של משרדי הממשלה להגיע לעיתים
להסכמות על הסדרי העדפה לתחבורה הציבורית .לאחר סיום הפרויקט יבוצע
תהליך הפקת לקחים מסודר שיבחן האם ניתן לשכפל את המודל או להמשיך
את המתכונת המסורתית שבה ברוב המקרים חברות התשתית הממשלתיות
מקדמות פרויקטים ברשויות".
בביקורת עלה כי אין ברשות משרד התחבורה מסמכים המעידים על תהליך
הבחינה שנעשה לטענת מנהלת הפרויקט לשעבר במהלך גיבוש הקול הקורא,
בנוגע לזהות הגורם שיבצע את הפרויקט שהציעה עיריית אשדוד במענה על
הקול הקור א או להחלטה להעביר את האחריות לעירייה ולא לחברה ממשלתית
או פרטית אחרת לאחר הבחירה בהצעה כאמור.

26

על פי הקול קורא  -הוגדר המזמין כממשלת ישראל ,המיוצגת על ידי הרשות הארצית לתחבורה
ציבורית במשרד התחבורה ואגף תקציבים במשרד האוצר.

27

כדוגמת נתיבי איילון ,נת"ע ,חוצה ישראל.
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי התחבורה והאוצר כי בחרו להעביר
את ניהול הפרויקט וביצועו לעיריית אשדוד בלי שבחנו את יכולותיה
בתחום זה ,אף שמדובר בפרויקט מורכב בהיקף תקציבי נרחב .משרד
מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה כי תהליך מינהלי תקין מחייב
תיעוד של דיונים ושל החלטות שנגזרו מהם .על משרד התחבורה להקפיד
לתעד את תהליכי קבלת ההחלטות שלו.

משרדי התחבורה
והאוצר בחרו להעביר
את ניהול הפרויקט
וביצועו לעיריית
אשדוד בלי שבחנו את
יכולותיה בתחום זה,
אף שמדובר בפרויקט
מורכב בהיקף תקציבי
נרחב
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שינויים בפרויקט והגדלת תקציבו
הצעת העירייה שנבחרה בקול קורא כללה רשת של ארבעה צירי העדפה
לתחבורה ציבורית שאורכם הכולל  9.85ק"מ ,28הכוללים שני צירי אורך ושני צירי
רוחב ,וכן  21.5ק"מ של שבילי אופניים ברחבי העיר ו 13-ק"מ של צירי הליכה,
כולל שדרוג רחוב רוגוזין למדרחוב .מרכיב אמצעים הנוספים בהצעת עיריית
אשדוד כלל ארבעה מרכיבים :העירייה כמודל  -שינוי בהתנהגות התחבורתית
של עובדי העירייה שישמש דוגמה לתושבי העיר; עידוד עובדים בעיר לעבור
לתחבורה בת קיימה  -העלאת המודעות בקרב המפעלים והעסקים ,באמצעות
תמריצים ,לשימוש עובדיהם בתחבורה ציבורית ובאמצעים בני קיימה; שימוש
באופניים בקרב תלמידי בתי ספר  -שינוי בהרגלי הנסיעה בקרב בני הנוער
הלומדים בבתי הספר; מערך להשכרת אופניים חשמליים ברחבי העיר אשדוד.
לפי ההצעה ,מערכת צירי ההעדפה היא רשת רציפה של תשתית העדפה
המקשרת את מוקדי המשיכה המרכזיים בעיר המחברים את דרום העיר עם צפון
העיר ואת מזרח העיר עם מערב ה עיר ,באמצעות מערך קווים ישירים ומהירים,
ה"מהווים את לב ליבה של התוכנית" (ההדגשה אינה במקור):
.1

ציר מערבי הרצל ( 2.89ק"מ)  -הציר משמש לחיבור בין אזור הסיטי
לאזורי תעסוקה בצפון העיר ,כמו גם למוסדות חינוך ולרבעים א' ו-ב'
המאופיינים באוכלוסייה רבה ובהם מרוכזים מוסדות חינוך ,מוסדות ציבור
ומוקדי מסחר.

.2

ציר מזרחי ( 4.22ק"מ)  -שדרות בני ברית ,שדרות הפלמ"ח ,הרחובות יצחק
הנשיא ,שלמה בן יוסף ודב גור ושדרות הפרחים .על פי הצעת העירייה,
רחובות אלו הם רחובות עירוניים שדרכם עוברת רוב התחבורה הציבורית
הקיימת בחלק הצפון-מזרחי של העיר.

.3

ציר בגין ( 1.64ק"מ)  -ציר המחבר בין המוקד המרכזי של אזור הסיטי שבו
ממוקמת התחנה המרכזית לבין אזור תחנת הרכבת ,כאשר ממערב לתחנת
הרכבת נבנה בית חולים ועתידים להיבנות אוניברסיטה ואזור תעסוקה.

.4

ציר ז'בוטינסקי ( 1.1ק"מ)  -הציר ממוקם בצפון העיר בסמוך לאזורי
התעסוקה והמסחר .הציר נמצא בתפר שבין אזורי התעסוקה שבצפון העיר
לאזורי המגורים ברבעים א' ו-ב' ,וקיימים בו מוקדי משיכה כגון מרכז הקניות
סטאר סנטר ומתחם המכללות.

להלן במפה  2מוצגת רשת צירי ההעדפה שהציעה העירייה .נכון למועד
הביקורת לא בוצעו הצירים הצבועים בכחול ,ולפחות ציר אחד ,הציר המזרחי,
נגרע מהפרויקט (ראו בהרחבה בהמשך):

28

 19.7ק"מ בחישוב של נתיב תחבורה ציבורית לכל כיוון בכל ציר.
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מפה  :2רשת צירי העדפה לתחבורה ציבורית

המקור :מפה שהוצגה בוועדת ההיגוי שהתכנסה בספטמבר  ,2014בעיבוד משרד מבקר המדינה.

עיכוב בהכנת התכנון המפורט ותחשיב
תקציבי עדכני לפרויקט
בהצעתה ציינה עיריית אשדוד כי מרכיבי התוכנית שהוצגו בהצעה יוצרים מארג
שלם כאשר כל מרכיב משתלב ומשלים את מרכיבי התוכנית האחרים .סך
עלות יישום פרויקט התחבורה בת קיימה בעיר ,על שמונת מרכיביו ,שהציגה
העירייה בהצעתה עמד על כ 220-מיליון ש"ח כולל מע"ם .העירייה צירפה
להצעתה לוח זמנים לביצוע הפרויקט  -תחילת  2013עד תחילת  ,2016דהיינו
הפרויקט צפוי היה להימשך כשלוש שנים.
בהסכם ההתקשרות בין העירייה לבין משרד התחבורה נקבע כי הצעת העירייה
"מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מהסכם זה" ,וכי "עיריית אשדוד מתחייבת לבצע
תכנון מפורט של כלל המרכיבים כמפורט בהצעתה" .עיריית אשדוד התחייבה
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בהסכם כי היא "בדקה את כלל הנסיבות הקשורות בביצוע התחייבויותיה לפי
הסכם זה ...לרבות נתונים בקשר עם ביקוש ,תשתיות ,אומדני עלויות ,תחשיבי
כדאיות וכיוצא באלו ,ומצאה כי היא יכולה ומסוגלת לבצען בשלמותן ועל פי כל
תנאיהן ובמסגרת לוחות הזמנים השונים ,והיא תבצע כנגד התקציבים שיועמדו
לה על פי הסכם זה".
כמו כן ,העירייה התחייבה בהסכם להכין תוכנית מפורטת לביצוע הפרויקט,
שתכלול אבני דרך מעודכנות ,תכנון הנדסי מפורט ,לוחות זמנים ליישום ואומדני
תקציב מעודכנים ,לאשרה בוועדת ההיגוי בתוך חמישה חודשים מיום החתימה
על הסכם ההתקשרות ,דהיינו עד סוף יוני  ,2014ולהתחיל ביישום הפרויקט
בתוך שישה חודשים ,דהיינו עד סוף יולי .2014
הועלה כי רק ביולי  ,2015כשנה וחצי ממועד החתימה על ההסכם ,הכינה
העירייה תחשיב תקציבי עדכני לפרויקט ,שבינו לבין התחשיב המקורי
בהצעה שהוגשה במענה על הקול הקורא נרשם פער תקציבי גדול ,שנדון
מול משרדי התחבורה והאוצר ,דבר שגרם לעיכוב בקידום הפרויקט (ראו
להלן).
עוד הועלה כי רק בינואר  2016העבירה לראשונה עיריית אשדוד למשרד
התחבורה לוח זמנים שלדי ,29בחודשים פברואר-אפריל  2016העבירה העירייה
למשרד התחבורה תכנון הנדסי מפורט של צירי ההעדפה ,שהיו מרכיב מרכזי
בפרויקט ,ובחודשים מרץ ואוקטובר  2017השלימה את התכנון המפורט
למרכיבים נוספים .עד מועד סיום הביקורת באוקטובר ( 2018להלן  -מועד סיום
הביקורת) לא העבירה העירייה את תכנון מרכיב שדרוג רחוב רוגוזין.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי לוח זמנים שלדי הוצג בפני
החברה שליוותה את הפרויקט מטעם משרד התחבורה בשלבים הראשוניים של
הפרויקט ,ולכל הפחות כבר במהלך  .2015יצוין כי העירייה לא צירפה
לתשובתה את לוח הזמנים השלדי האמור.
ביולי ובאוגוסט  2016התקשרה העירייה עם שני קבלנים לביצוע צירי ההעדפה
והוציאה להם צווי התחלת עבודה שבהם נקבע כי הביצוע בפועל יחל בנובמבר
 , 2016קרי כשנתיים ושלושה חודשים לאחר המועד שנקבע בהסכם ההתקשרות
לתחילת העבודות (ראו בהרחבה להלן).
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי נוכח מורכבותו של
הפרויקט ,לרבות תנאי השטח ,הליך התכנון היה מסובך מאוד וכלל תיאומים
רבים בין העירייה לבין גורמים רבים ,דבר שהאריך את התהליך.
29

על פי נוהל בקרת לוחות זמנים של חברת נתיבי ישראל (מס'  )12.02.20מנובמבר  2011לוח
זמנים שלדי הוא לוח זמנים הנערך בידי מנהל הפרויקט .לוח זמנים כאמור מגדיר את תהליך
הביצוע של הפרויקט ,מתאר את תהליך העבודה ו מנתח את הנתיב הקריטי לפי שלבי ביצוע.
הוא כולל פעילויות עיקריות ,פעילויות צד ג' ואבני דרך חוזיות ,וזאת מבלי להיכנס לפירוט ברמה
הקבלנית .על פי לוח הזמנים השלדי נקבעים המועדים לאבני הדרך החוזיות ולאבני הדרך
למעקב ,כפי שיופיעו במסמכי המכרז.

רק ביולי  ,2015כשנה
וחצי ממועד החתימה
על ההסכם ,הכינה
העירייה תחשיב
תקציבי עדכני
לפרויקט ,שבינו לבין
התחשיב המקורי
בהצעה שהוגשה
במענה על הקול
הקורא נרשם פער
תקציבי גדול
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשדוד על העיכוב בהעברת תחשיב
תקציבי עדכני של הפרויקט למשרד התחבורה ,כשנה וחצי ממועד
החתימה על הסכם ההתקשרות עם משרד התחבורה ,אף שעל פי
ההסכם היה עליה להעביר את האמור בתוך חמישה חודשים בלבד; גם
כשלוש שנים וחצי מאוחר יותר לא הושלם התכנון המפורט לכל מרכיבי
הפרויקט ,דבר שגרם לעיכוב בביצוע הפרויקט .משרד מבקר המדינה
מעיר למשרד התחבורה על שלא אכף את הסכם ההתקשרות שחתם מול
העירייה ,בכל הנוגע למועד העברת התכנון המפורט והאומדנים של
הפרויקט.

ליקויים בהצעת העירייה ובבדיקת סבירותה
ביולי  , 2015לאחר הכנת האומדן העדכני לאותה עת על ידי העירייה ,החליטה
ועדת ההיגוי כי יש לקיים ישיבות עבודה פרטניות עם נציגי משרד האוצר לצורך
גישור על הפערים בעלותו של הפרויקט וקביעת תכולתו .להלן בתרשים ובלוח
 1מוצגים עלות התוכנית שהכינה עיריית אשדוד במסגרת המענה לקול הקורא
31
בשנת  302012ותחשיב עדכני לפרויקט שהכינה העירייה בנובמבר 2015
והפערים בין עלויות המרכיבים השונים בפרויקט:

30

הנתונים שהופיעו בהצעת עיריית אשדוד לאחר הוספת  15%בצ"מ ,ניהול ותכנון והוספת 16%
מע"ם.

31

הנתונים כוללים  10%תכנון 3% ,ניהול ופיקוח 1.5% ,הבטחת איכות 3% ,נלוות 15% ,בצ"מ ו-
 17%מע"ם.
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לוח  :1השוואה בין תחשיב העירייה משנת  2012לבין תחשיב העירייה
משנת ( 2015במיליוני ש"ח ,בקירוב)
התחשיב

התחשיב

משנת 2012

משנת 2015

צירי העדפה לתחבורה ציבורית
72.5

ציר מערבי הרצל ,ציר בגין ,ציר ז'בוטינסקי והציר

322.6

המזרחי
דרך הגישה לרכבת

*-

10.4

מרכז בקרה

** -

11.8

טכנולוגיות לשימוש וניהול תח"צ
בצירי ההעדפה ומחוצה להם
תשתית שבילי אופניים

59.3

13.9

28.8

27.8

תשתית להולכי רגל
שיקום מדרכות ברחבי העיר ושדרוג מדרחוב רוגוזין

30.3

50.6

תשתית פיזית לנוסע
הצבת כ 300-סככות ברחבי העיר

18.9

55.8

מסוף צפוני ותחנה מרכזית

2.9

16

מרכיבים אחרים
השכרת אופניים חשמליים

3.3

4.3

העירייה כמודל

0.8

5

העלאת מודעות במפעלים ובמוסדות חינוך

1.7

0

מדיניות חניה בת קיימה

1.4

0

קשרי קהילה  -ניהול עירוני

7

7.02

סה"כ 226.96

525.34

על פי נתוני העירייה וחברת הבקרה ,בעיבוד משרד מבקר המדינה.
בהצעה נכלל כביש הגישה לרכבת בציר בגין.
*
בהצעה היה תקציב להקמת מערכת לניהול התחבורה הציבורית ,והוא נכלל במרכיב טכנולוגיות
**
בצירי העדפה.

מהלוח עולה כי התקציב של הפרויקט משנת  ,2015גדול יותר מפי שניים
מהתקציב המקורי שהגישה העירייה במסגרת הקול הקורא (תוספת של
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כ - )130%-כ 525-מיליון ש"ח בתחשיב משנת  2015לעומת כ 227-מיליון ש"ח
בלבד בתחשיב המקורי.
בעקבות כך ,בנובמבר  2015הכינה חברת בקרה שליוותה את הפרויקט מטעם
משרד התחבורה (להלן  -חברת הבקרה) דוח לבחינת התקציב במטרה להמליץ
על תקציב ותכולה חדשים לפרויקט .מהדוח של חברת הבקרה עולה כי "רכיב
בצ"מ [בלתי צפוי מראש] ,ניהול ותכנון שנקבע ב'קול קורא' על כ 15%-מהיקף
תקציב הפרויקט ,אינו תואם לתקציב המאושר והמקובל כיום בפרויקטים של
תחבורה לשלב התכנון המוקדם" .על פי הדוח האמור ,יש להעמיד את תקציב
הבצ"מ לבדו על  25%מעלות הפרויקט ,את הוצאות התכנון על  10%ואת
הוצאות הניהול על  ;3%דהיינו 38% ,לעומת  15%שנקבעו בקול קורא .נוסף על
כך ,החברה קבעה כי יש להוסיף מרכיבים שכלל לא נלקחו בחשבון בקול קורא
שפרסמו משרדי התחבורה והאוצר :שיעור של  3%למימון עלויות נלוות ,ושיעור
של  1.5%למימון בקרת אבטחת איכות.
על פי הדוח האמור ,לו הצעת עיריית אשדוד לקול קורא הייתה מחושבת על
בסיס השיעורים הנדרשים הייתה עלותה גבוהה בכ 63-מיליון ש"ח ,דהיינו כ290-
מיליון ש"ח ולא כ 227-מיליון ש"ח .עם זאת ,חברת הבקרה קבעה כי החישוב
המחודש של תקציב הפרויקט ,בעקבות נתוני העירייה משנת  ,2015יתבסס על
בצ"מ בשיעור  15%ולא  25%ל"אלמנטים שכבר סיימו את שלב התכנון
המפורט" .חברת הבקרה המליצה לתקצב כל מרכיבי הפרויקט הכלולים בקול
קורא ,גם במתכונת מצומצמת ,וזאת "בראיה הוליסטית של מהות הפרויקט".
אגף החשב הכללי במשרד האוצר (להלן גם  -החשכ"ל) מסר בתשובתו
למשרד מבקר המדינה מפברואר ( 2019כי בפרויקטים המבוצעים בידי משרד
התחבורה נהוג לשריין בשלב התכנון הראשוני תקציב גבוה לבצ"מ ,שאף מגיע
לעיתים לרמה של  50%מעלות הפרויקט.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למשרדי התחבורה והאוצר על
הליקויים המשמעותיים שהיו במסמכי הקול הקורא שפרסמו ,בכל הקשור
לשיעור הוצאות הבצ"מ ,הניהול והתכנון ,שהיו הבסיס לחישוב התקציב
בהצעות שהגישו הרשויות המקומיות במענה על הקול הקורא .עוד מעיר
משרד מבקר המדינה למשרדי התחבורה והאוצר כי גם בעת בחינת
ההצעות לא הייתה התייחסות לשיעורי ההפרשה בעבור בצ"מ ,ניהול
ותכנון ,וכן לאי התחשבות בעלויות נלוות ובקרת איכות ,שלפי חברת
הבקרה הביאה לידי תקצוב חסר של כ 64-מיליון ש"ח בהצעה של עיריית
אשדוד.
עוד עולה מלוח  1כי בעוד שעלות ביצוע התשתית בצירי ההעדפה ,לפי הצעת
העירייה ,32הייתה כ 72.5-מיליון ש"ח ,על פי התחשיב משנת  2015עמדה עלות
זו על כ 323-מיליון ש"ח ,דהיינו פער של כ 250-מיליון ש"ח ,יותר מפי ארבעה
מהעלות שהוצגה בהצעה שהוגשה במענה על הקול הקורא (תוספת של יותר

32

ציר מערבי הרצל ,ציר בגין ,הציר המזרחי וציר ז'בוטינסקי.
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מ .) 300%-זאת ועוד ,בהצעת העירייה עמדה עלות הקמתן של כ 300-סככות על
כ 18.9-מיליון ש"ח בלבד לעומת כ 55.8-מיליון ש"ח בתחשיב משנת .2015
בנוסף ,תחשיב העירייה משנת  2015אף כולל הפחתת מרכיבים שנכללו
בהצעת העירייה ,כמו העלאת מודעות במפעלים ובמוסדות חינוך ,וכן הפחתת
מרכיב מדיניות חניה בת קיימה.
הפער הניכר בהערכת עלות הפרויקט מצביע על כך שתחשיב העירייה לביסוס
עלות הפרויקט בהצעה שהגישה במענה על הקול הקורא לא היה מבוסס דיו,
ומשרדי התחבורה והאוצר וועדת המכרזים הבין-משרדית לא עמדו על החוסרים
בתחשיב העירייה ולא דרשו ממנה הבהרות בנוגע לתחשיב זה ,באופן הנדרש
להיקף העבודה ומורכבותה ,ובכלל זה סבירות תכולת העבודות לפי התוכנית
שהעירייה הציגה ,לרבות עלות ביצוע צירי ההעדפה שהיו חלק ניכר ומרכזי
מהפרויקט .הדבר מקבל משנה תוקף נוכח היקפו של הפרויקט והעובדה
שתוכנן על ידי רשות מקומית שאינה מחזיקה בניסיון מספיק בתכנון פרויקט
תחבורתי בסדר גודל שכזה הכולל מרכיבים רבים ומגוונים ,בעוד שבידי משרד
התחבורה שמקדם פרויקטים תחבורתיים רבים במדינה ,אמורים להיות הכלים
לבחינת עלות של פרויקט תחבורתי שכזה .בהתנהלות משרדי התחבורה והאוצר
נפלו פגמים מהותיים בכל הנוגע לבדיקת הצעתה של עיריית אשדוד ובחירתה
בקול קורא.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למשרדי התחבורה והאוצר ולוועדת
המכרזים הבין-משרדית על הליקויים המשמעותיים שבבדיקת הצעתה של
עיריית אשדוד ובבדיקת סבירות עלות הפרויקט שהציגה .הליקויים
בפעולתם השליכו על תהליך הבחירה ברשות המקומית הזוכה והובילו
מחד להתייקרות ניכרת בעלות הפרויקט שנבחר ומאידך להפחתה
בתכולתו .משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשדוד על כך שהתחשיב
שהגישה בהצעתה לביצוע התשתית בצירי ההעדפה היה נמוך באופן
משמעותי מהעלות בפועל ,משום שלא היה מבוסס באופן שהולם את
מהות הפרויקט והיקפו.
העירייה מסרה בתשובתה כי התחשיב משנת  2015מבוסס על תכנון של
הפרויקט בפועל ואומדנים שהתקבלו מיועצי הפרויקט ונבדקו על ידי כמאי; 33
לעומת זאת ,התחשיב שהוגש בשנת  2012במסגרת הקול הקורא הוכן על בסיס
"כמויות משוערות" ,כאשר את המחירים קבע משרד התחבורה ,והם היו "נמוכים
מאוד ולא ריאליים".

33

איש מקצוע המודד או מחשב כמויות.

הפער הניכר בהערכת
עלות הפרויקט מצביע
על כך שתחשיב
העירייה לביסוס עלות
הפרויקט בהצעה
שהגישה לא היה
מבוסס דיו ,ומשרדי
התחבורה והאוצר
וועדת המכרזים הבין-
משרדית לא עמדו על
החוסרים בתחשיב
במועד
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשדוד כי העובדה שהסתפקה
בהגשת הצעה שהתבססה על כמויות משוערות שהיו נמוכות באופן
משמעותי מהכמויות בפועל ,הובילה לחריגה גדולה מאוד בתקציב
הפרויקט .עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי בעת הכנת הצעה
בהיקף שכזה במענה על הקול הקורא ,ולכל המאוחר לפני חתימה על
הסכם התקשרות עם משרד התחבורה ,שבו התחייבה לבצע את העבודות
בהיקף שהציעה ובמחיר שהוסכם ,היה עליה לבחון את הכמויות
והמחירים שהציעה; אם סברה העירייה כי המחירים אינם ריאליים או
שאינם בני ביצוע לפי הסטנדרט שקבע משרד התחבורה ,היה עליה
להתריע על כך בפניו וכבר לפני החתימה על ההסכם.

קביעת תכולה חדשה לפרויקט וביטול
מרכיבים
בדוח שהכינה בנובמבר  2015המליצה חברת הבקרה על תכולה חדשה
לפרויקט בהיקף תקציבי של כ 296-מיליון ש"ח  -הפחתה בכמה מרכיבים
מרכזיים שהופיעו בהצעת העירייה ותוספת תקציבית של כ 64-מיליון ש"ח .להלן
בתרשים ובלוח  2מוצגים הפערים בין תחשיב העירייה משנת  2015לבין המלצת
חברת הבקרה על תכולה חדשה:
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לוח  :2השוואה בין תחשיב העירייה משנת  2015לבין המלצת חברת
הבקרה (במיליוני ש"ח ,בקירוב)
תחשיב

ציר מערבי הרצל ,ציר בגין ,ציר

העירייה

המלצת

משנת

חברת

2015

הבקרה

הפער

הערות

208.5

187.7

20.8

הפחתה של  10%מתחשיב העירייה בשל
התבססות על שיעור גבוה מהנדרש לטובת

ז'בוטינסקי ודרך הגישה לרכבת

הסדרי תנועה זמניים ,הכללת עבודות החורגות
מהסטנדרט של משרד התחבורה והתבססות על
כמויות גדולות מהנדרש
ציר מזרחי

124.5

0.0

124.5

מרכיב שנגרע מהפרויקט

טכנולוגיות בצירי ההעדפה

13.9

9

4.9

תחשיב העירייה כולל גם טכנולוגיות בציר
המזרחי שבוטל

ומחוצה להם
מרכז בקרה

11.8

11.8

מסוף צפוני והתחנה המרכזית

16

16

סככות ברחבי העיר

55.8

14.3

תשתית שבילי אופניים

27.8

27.8

שיקום מדרכות ברחבי העיר

37.4

0.0

שדרוג רחוב רוגוזין

13.2

13.2

העירייה כמודל

5

5

41.5

בשני התחשיבים מדובר על  302סככות.
חברת הבקרה התבססה על עלות יותר
נמוכה של סככה סטנדרטית
על פי החלטה של ועדת הופחת התקציב
למרכיב זה ל 22.26-מיליון ש"ח (ראו להלן)

מערך השכרת אופניים חשמליים 4.3

4.3

0.0

0.0

37.4

מרכיב שנגרע מהפרויקט

מרכיב שבוטל על פי החלטה של ועדת
ההיגוי (ראו להלן)

מדיניות חניה בת קיימה +
הגברת המודעות
קשרי קהילה

7.02
סה"כ 525.34

7.02
296.24

על פי נתוני העירייה וחברת הבקרה ,בעיבוד משרד מבקר המדינה.

229.10
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מהלוח עולה כי עיקר צמצום העלויות בתקצוב הפרויקט מושג באמצעות ויתור
על המרכיבים ציר מזרחי ,שיקום מדרכות ברחבי העיר והורדת המפרט שהוצע
לסככות ,ביטול התקציב שיועד למדיניות חניה בת קיימה וביטול פרויקט הגברת
המודעות במפעלים ,בעסקים ובמוסדות חינוך.
בסוף נובמבר  2015דנה ועדת ההיגוי בהמלצות של חברת הבקרה ואישרה
תקציב כולל לפרויקט בסך  291מיליון ש"ח (לעומת תקציב של כ 296-מיליון
ש"ח שהציעה חברת הבקרה) .בפרוטוקול הדיון פורטו המרכיבים שנשארו
בפרויקט וצוין כי "המרכיבים שלא יבוצעו מפאת מגבלות תקציב הם :הציר
המזרחי (בני ברית -הפלמ"ח -יצחק הנשיא -שלמה בן יוסף -דב גור -הפרחים);
שיקום מדרכות ברחבי העיר; סכימת השכרת אופניים חשמליים".
.1

גריעת הציר המזרחי מהפרויקט :כאמור ,על פי הצעת העירייה,
הרחובות שבהם עובר הציר המזרחי ( 4.22ק"מ) הם רחובות עירוניים
שדרכם עוברת מרבית תנועת התחבורה הציבורית הקיימת בחלק הצפון-
מזרחי של העיר.
ממסמכי ההצעה עולה כי לציר זה חשיבות מכמה סיבות :יותר מ60%-
מהנוסעים בתחבורה העירונית באשדוד מרוכזים בציר המערבי ובציר
המזרחי; מרבית תנועת התחבורה הציבורית הקיימת בחלק הצפון-מזרחי של
העיר עוברת בציר המזרחי; בשעות  6:30עד  9:30נוסעים יותר מ 3,000-בני
אדם בתחבורה הציבורית בציר בני ברית שהוא חלק מהציר המזרחי;
תשתית העדפה לאורך ציר זה תאפשר קישור מהיר של תושבי החלק
המזרחי של העיר למוקדי התעסוקה בצפון ולאזור הסיטי שבמערב;
ברבעים ג' ו-ז' שדרכם עובר הציר המזרחי מתגוררת אוכלוסייה חרדית
"המאופיינת בשימוש רב בתחבורה ציבורית" ,והוא ישמש בחלקו גם למעבר
של תחבורה ציבורית בין-עירונית ענפה המקשרת בין העיר אשדוד לבין
ריכוזי אוכלוסייה חרדית ברחבי הארץ; ברחובות שעל ציר זה קיימים עומסי
תנועה המצדיקים מתן העדפה לתחבורה ציבורית.
מהאמור עולה כי גריעת הציר המזרחי מהפרויקט היא למעשה ויתור
על קרוב לחצי מאורך נתיבי התחבורה הציבורית שתוכננו ונכללו
בהצעה של עיריית אשדוד ,וכן ויתור על ציר מרכזי שבו עוברת
תחבורה ציבורית עירונית ובין-עירונית בהיקף נרחב המשרתת גם
אוכלוסייה חרדית שעושה שימוש רב בתחבורה ציבורית.
בביקורת עלה כי משרדי התחבורה והאוצר לא ביצעו בדיקות כדאיות או
תהליך מוסדר של קבלת החלטות ,בין היתר לבדיקת התוכנית החדשה
לאחר גריעת הציר המזרחי ,לרבות בחינת משמעותה של גריעה כזאת ,כל
שכן ביצוע התאמות שמטרתן לוודא כי התוכנית המצומצמת היא התוכנית
המיטבית הכוללת את המרכיבים הנדרשים להבטחת יעילותה ומועילותה.
גם בדיון ועדת ההיגוי מסוף נובמבר  2015שבו אישרה את המלצות חברת
הבקרה לא דנה הוועדה בהשלכות של גריעת מרכיב מרכזי בתוכנית
שזכתה בקול קורא ,דהיינו הציר המזרחי ,ולא בחנה חלופות לציר זה

גריעת הציר המזרחי
היא למעשה ויתור על
קרוב לחצי מאורך
נתיבי התחבורה
הציבורית שתוכננו
ונכללו בהצעה של
עיריית אשדוד ,וכן
ויתור על ציר מרכזי
שבו עוברת תחבורה
ציבורית עירונית ובין-
עירונית בהיקף נרחב
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במטרה לשמור על עקרונות ההצעה של עיריית אשדוד ועל מטרותיה ,כפי
שפורטו באופן נרחב בהצעת העירייה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי התחבורה והאוצר ולוועדת ההיגוי
על שלא קיימו דיון על משמעות ההחלטה לגרוע מהפרויקט מרכיב
כה משמעותי שעליו התחייבה העירייה במסגרת הצעתה ,ולהשלכות
של החלטה כזו על הפרויקט בכללותו ועל השגת מטרותיו.
.2

הפחתה בתקציב לתשתית שבילי אופניים :מעיון בתקציב שאישרה
ועדת ההיגוי עולה כי תקציב זה זהה לתקציב שהציעה חברת הבקרה,
למעט גריעה של  5.56מיליון ש"ח  -מתקציב של  27.82מיליון ש"ח
שהציעה חברת הבקרה לתקציב של  22.26מיליון ש"ח ,וזאת מבלי שצוין
בפרוטוקול של ישיבת ועדת ההיגוי שהתקציב שיועד לתשתית שבילי
אופניים הופחת ,מבלי שצוינה תכולת העבודה שהופחתה ממרכיב זה ומבלי
שנומקה ההפחתה בתקציב.

.3

ביטול מרכיב שיקום מדרכות ומרכיב מדיניות החניה :ועדת ההיגוי לא
דנה בביטולם של מרכיב שיקום המדרכות ברחבי העיר ושל מרכיב מדיניות
חניה בת קיימה ,וכן בהשלכות של ביטולם על הפרויקט ועל השגת
מטרותיו ,כפי שהעירייה התחייבה בהצעתה.
יצוין כי פרויקט שיקום המדרכות ברחבי העיר הוא חלק ממרכיב שיפור
התשתית להולכי הרגל כפי שהוגדר בקול קורא ,ומטרתו הייתה לעודד
הליכה ברגל כדרך התניידות ,ובכך לצמצם את הנסיעות הממונעות ולשפר
את בטיחותם של הולכי הרגל ואת הנגישות למערכת התחבורה הציבורית
בעיר.
מרכיב מדיניות חניה בת קיימה היה אחד משמונת המרכיבים המרכזיים
שנדרשו בקול קורא ,שמטרתו היא קביעת מדיניות חניה התומכת בצמצום
נסיעת כלי רכב במרכז העיר ומאפשרת פיתוח חניוני "חנה וסע" באופן
שיעודד בעלי רכב פרטי להשתמש בתחבורה ציבורית .בהצעתה של עיריית
אשדוד הודגש כי תוכנית חניה בת קיימה מציעה התבוננות הוליסטית על
נושא החניה מתוך אמונה כי מדיניות חניה נכונה היא כלי משמעותי
בהפחתת נסועת הרכב הפרטי.

.4

ביטול התקציב של מרכיבים נוספים :ועדת ההיגוי לא דנה בנושא ביטול
התקציב לפרויקט השכרת אופניים חשמליים ולפרויקט העלאת המודעות
במפעלים ,בעסקים ובמוסדות חינוך לשימוש בתחבורה ציבורית – שני
פרויקטים שהיו חלק מהצעת העירייה הכלולים במרכיב "אמצעים נוספים"
לפי הקול הקורא.
העירייה הדגישה בהצעתה כי הפרויקטים שנכללו במרכיב זה מאפשרים
לעירייה להוסיף אמצעים נוספים המשמשים מסגרת משלימה לתוכנית.
המסגרת האמורה מייצרת מארג כלל-עירוני המחבר את התושבים ברמה
היום-יומית לשינוי המובנה והמהותי החדש בעיר .מארג שכולל מרכיבים
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תחבורתיים-חברתיים המאפשרים הטמעת השינוי ,והכול במטרה לעודד
מעבר מרכב פרטי לאמצעי תחבורה בת קיימה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדת ההיגוי ,למשרדי התחבורה והאוצר
ולעירייה ,שנציגיהם נטלו חלק בוועדה ,על שלא דנו בהפחתת התקציב
שיועד לתשתית שבילי אופניים ,לרבות תיאור מהות ההפחתה והנמקתה,
וכן לא דנו על ביטול מרכיבים שונים רבים ,חלקם מרכיבים מרכזיים ,שהיו
חלק מהצעת העירייה ושעל בסיסה נבחרה העיר אשדוד כזוכה בקול
קורא ,לרבות ההשלכות שבביטולם .ועדת ההיגוי גם לא בחנה חלופות
אחרות להשלמת הפרויקט שיאפשרו שמירה על העקרונות שנקבעו
בהצעת העירייה ובקול קורא ,לרבות אלו הנוגעים לתחבורה בת קיימה.

הרשאות תקציביות וגריעת מרכיב תשתית
שבילי אופניים מהפרויקט
נכון למועד הביקורת ,בתקופה שבין דצמבר  2013לנובמבר  2016הוציא משרד
התחבורה לעיריית אשדוד הרשאות תקציביות 34בסכום כולל של כ 219.4-מיליון
ש"ח ,וזאת מתוך תקציב בסך  291מיליון ש"ח שאישרה ועדת ההיגוי .להלן
בלוח  3מוצגות ההרשאות התקציביות:
לוח  :3הרשאות תקציביות ,דצמבר  2013עד נובמבר ( 2016במיליוני
ש"ח ,בקירוב)
הרשאת

מועד הוצאת
ההתחייבות

הנושא

התקציב

דצמבר 2013

קמפיין עיר בת קיימה  -קשרי קהילה

7

דצמבר 2013

תכנון מפורט

34.3

נובמבר 2016

רמזורים ,סככות ,מצלמות וטכנולוגיה

32.2

ספטמבר 2016

ציר בגין ודרך הגישה לרכבת

51.5

ספטמבר 2016

שדרוג חדר בקרה קיים  -מרכז בקרה

10.3

ספטמבר 2016

צירים הרצל וז'בוטינסקי ,מסוף צפוני (ז'בוטינסקי)

84.2

והתחנה המרכזית
על פי נתוני משרד התחבורה ,בעיבוד משרד מבקר המדינה.

34

התחייבות ואישור השתתפות ממשרד התחבורה למימון פרויקט תחבורתי.
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הועלה כי במהלך ביצוע העבודות בצירי ההעדפה הרצל ובגין (ראו להלן) היו
חריגות תקציביות גדולות ,ובעקבות כך החליטה ועדת ההיגוי באוגוסט 2017
להסמיך צוות מקצועי 35שימליץ לה על מתווה ל"התכנסות" תקציבית בפרויקט.
הצוות המקצועי קבע כי "התקציב שחויב עד היום עומד על  220מיליון ש"ח וכי
טרם תוקצב תקציב שעומד על  71מיליון ש"ח נוספים ,בין היתר ,בעבור שבילי
אופניים ,רחוב רוגוזין ,העירייה כמודל והסדרת והחלפת כ 300-סככות אוטובוס
ברחבי העיר " .הצוות המליץ לוועדת ההיגוי על שינויים בתכולת הפרויקט
כדלקמן:
.1

למימון תוספת של  25מיליון ש"ח שביקשה העירייה בגין הגדלת כתבי
כמויות וביצוע שינויים בפרויקט ,ייגרע מהפרויקט מרכיב תשתית שבילי
אופניים שתקציבו כבר הופחת בעבר לכ 22.3-מיליון ש"ח .הצוות קבע כי
לאור העובדה שהעירייה חתמה על "הסכם גג" 36עם משרד הבינוי והשיכון
(להלן  -הסכם הגג) ,שבמסגרתו הוקצה תקציב ליישום רשת שבילי
אופניים בעיר ,הוחלט שלא לבצע את תשתית שבילי אופניים במסגרת
הפרויקט.
יצוין בהקשר זה כי אחד משמונת המרכיבים שנכללו בקול קורא ושהרשויות
נדרשו להציע לו תוכנית הוא הקמת תשתית שבילי אופניים .בהצעתה של
עיריית אשדוד צוין כי מטרתו של מרכיב זה לגשר על הפערים הקיימים
בתשתית שבילי האופניים הקיימת בעיר באמצעות הוספת שבילים בצירים
ראשיים ושבילים בתוך שכונות ,וכן כדי לאפשר נגישות לצירי ההעדפה.
עוד יצוין כי קביעת הצוות המקצועי כי יישום רשת שבילי אופניים בעיר
יבוצעו במסגרת הסכם הגג ,נעדרת כל פירוט לרבות היעדר התייחסות
להקמת תשתית שבילי אופניים שתוכננה במסגרת הפרויקט ולקשר שלה
עם רשת צירי ההעדפה.

.2

הפחתה של  600,000ש"ח מתקציב מרכיב עירייה כמודל "עד אשר תתבהר
העלות של הסדרת הרמזורים בטווח ההשפעה".

מפרוטוקול דיון ועדת ההיגוי מספטמבר  2017עולה כי הוועדה אישרה את
המלצות הצוות המקצועי במלואן .עוד עולה מהפרוטוקול כי הוועדה לא קיימה
דיון על המלצות הצוות המקצועי ,בין היתר בנושא גריעת מרכיב תשתית שבילי
אופניים מהפרויקט והפחתת תקציב מרכיב עירייה כמודל ,ועל ההשלכות של
הדבר על השגת מטרות התוכנית שהציעה העירייה במענה על הקול הקורא.

35

בצוות היו מנכ"ל העירייה ,מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה דאז ,נציג
אגף תקציבים במשרד האוצר ,סגן חשב משרד התחבורה ,גזבר העירייה ומנהלת הפרויקט
מטעם משרד התחבורה.

36

לפי אתר המרשתת של משרד הבינוי והשיכון ,העיקרון המנחה של "הסכם גג" הוא העמדת
קדם -מימון על ידי הממשלה לפיתוח תשתיות ,מוסדות חינוך ומבני ציבור ,פארקים ומחלפי
31.7.18
המקומיות,
ברשויות
דיור
מיזמי
שיווק
משלב
כבר
תחבורה,
.www.gov.il/he/Departments/General/heskemey_gag

משרדי התחבורה
והאוצר והעירייה
ביטלו מרכיב מרכזי
בפרויקט  -תשתית
שבילי אופניים  -שהוא
אחד מהמרכיבים
שעל בסיסם זכתה
העיר אשדוד בקול
הקורא
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משרד מבקר המדינה מעיר לוועדת ההיגוי ,למשרדי התחבורה והאוצר
ולעירייה על ביטול מרכיב מרכזי בפרויקט  -תשתית שבילי אופניים  -שהוא
אחד מהמרכ יבים שעל בסיסם זכתה העיר אשדוד בקול קורא ,וזאת מבלי
לדון על הנושא ולבחון את ההשלכות של החלטה זו על השגת מטרות
הפרויקט .נוסף על כך ,היעדר דיון על נושא המרכיבים שהושמטו מנע
קיומו של תהליך קבלת החלטות סדור בעניין תקצוב הפרויקט.

הרשאות נוספות
נכון למועד סיום הביקורת לא ניתנה הרשאה תקציבית משלימה ל 291-מיליון
ש"ח  -התקציב שאושר בוועדת ההיגוי .התקציב החסר מיועד לביצוע של שדרוג
רחוב רוגוזין (בדגש על תשתית להולכי רגל) ,של מרכיב העירייה כמודל ושל
שדרוג סטנדרט סככות אוטובוסים ברחבי העיר.
במרץ  2016כתב נציג חברת הבקרה לגורמים שונים במשרד התחבורה כי אם
לא תינתן הרשאה משלימה ,המשמעות היא שיבוצעו רק צירי העדפה ושדרוג
חדר הבקרה ,אך לא יבוצעו מרכיבים אחרים שאינם לאורך צירי ההעדפה ,ובכך
יאבדו "כל השדרוגים האחרים של פרויקט דגל של עיר ברת קיימא".
נציגי אגף תקצ יבים במשרד האוצר מסרו לצוות הביקורת ביולי  2018כי נוכח
החריגות התקציביות ,וכל עוד לא יהיה סדר והפרויקט לא "יתכנס" מהבחינה
המקצועית והתקציבית ,אין כוונה לתת הרשאה תקציבית נוספת מעבר לכ220-
מיליון ש"ח שכבר ניתנו; הם ציינו כי "נכון להיום לא רואים שיש התקדמות ועל
כן יש סכנה שכל ההשקעה בפרויקט תרד לטמיון".
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי הפרויקט
טרם הסתיים כי צפויים להגיע תקציבים נוספים לעיר ,וכי כל חלקי הפרויקט
שנטען בדוח שבוטלו (נגרעו מהפרויקט) ,יבוצעו בשנים הקרובות.
אגף תקציבים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2019כי הבהיר
לוועדת ההיגוי כי לא תהיה תוספת תקציבית לפרויקט מלבד מה שאישרה
הוועדה (עד  291מיליון ש"ח) .עוד מסר בתשובתו כי התוספת שאישרה הוועדה,
הייתה חיונית להצלחת הפרויקט ,וכי היא טרם הועברה לעירייה בשל "קשיים
בהתנהלות העירייה".
החשכ"ל מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי נוכח התנהלות העירייה נכון
למועד מתן התשובה יש חוסר בהירות לגבי המשך הפרויקט ,ורק לאחר
שיוסכם לגבי המשכו תינתן התחייבות תקציבית נוספת.
הועלה כי על אף התשובות שהתקבלו מאגף התקציבים ומהחשכ"ל ,נכון
למועד סיום הביקורת לא דנה ועדת ההיגוי באפשרות להקפיא את המימון של
הפרויקט ובהשפעות הקפאה כאמור על מועד השלמת הפרויקט ועל השגת
מטרות התחבורה בת קיימה .יודגש כי ועדת ההיגוי לא אישרה תקציבים מלבד
התוספת שאישרה ב( 2015-עד  291מליון).
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי התחבורה והאוצר ולוועדת ההיגוי כי
עליהם לבחון את האפשרויות השונות העומדות לפניהם להשלמת
הפרויקט ולהשגת מטרותיו או לחלופין לקבוע יעדים ריאליים במסגרת
האילוצים השונים .מהמתואר עולה החשש כי המשך ביצוע הפרויקט
במתכונתו הנוכחית ,באמצעות הורדת מרכיבים שונים ואי-תקצוב מרכיבים
אחרי ם ,בייחוד המרכיבים שהיו אמורים לבסס מערכת תחבורה בת
קיימה ,כמו תשתית שבילי אופניים ושדרוג תשתית להולכי רגל ,לא יוביל
להקמתו של המודל שנדרש בקול קורא וכפי שנקבע בהצעת העירייה
המקורית .כמו כן ,יש חשש כי הפרויקט לא ישיג את מטרותיו והשקעה
תקציבית גדולה מאוד תרד לטמיון.

הליכי קבלת ההחלטות על שינוי תכולת
הפרויקט והגדלת התקציב
בפסיקה שעסקה בדיני המכרזים נקבע כי לעקרון התחרות בתנאי שוויון יש
מעמד בכורה ,ו"משכך נוהגים בתי המשפט להעדיפו גם במחיר של ויתור על
השגת תוצאה כלכלית מיטבית באותם המקרים שבהם נוצרת התנגשות בין שתי
תכליות אלה" .37בית המשפט העליון ,בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים
מינהליים ,קבע ש"ההנחה היא כי בסופו של יום ,לא קיימת סתירה בין התכליות
השונות ,שכן בטווח הארוך ,יש בשמירה על עיקרון השוויון כדי להגביר את אמון
הציבור במנגנון המכרזים ולעודד השתתפות בו ,שתגשים בתורה גם את
האינטרסים הכלכליים שביסוד עריכת מכרז" .38עוד נקבע בפסיקה כי גם בתהליך
פטור ממכרז יש להבטיח הזדמנות שווה ולשמור על טוהר המידות ,וכי משאבי
הרשות הציבורית יחולקו בתהליך מוסדר ושקוף כדי למנוע הקצאת משאבים לא
שוויונית .39כללי מינהל תקין מחייבים קיומו של מנגנון שיבטיח התנהלות שקופה
של רשות ציבורית ,ניהול תקין והוגן של התקשרויותיה וחלוקת משאבים שוויונית
והוגנת.40

37

עע"ם  6203/11הסעות המוביל הארצי  2007בע"מ נ' עיריית רמלה (פורסם במאגר
ממוחשב ;)27.12.11 ,עע"ם  3499/08רון עבודות עפר ייזום ופיתוח מ.א .בע"מ נ' ועדת
המכרזים  -עיריית עפולה (פורסם במאגר ממוחשב ;)18.1.09 ,עומר דקל ,מכרזים ,כרך
ראשון ,עמ' ( 92תשס"ד).

38

עע"ם  6823/10מתן שירותי בריאות בע"מ נ' משרד הבריאות (פורסם במאגר ממוחשב,
 ;)28.2.11עע"ם  3499/08רון עבודות עפר ייזום ופיתוח מ.א .בע"מ נ' ועדת המכרזים -
עיריית עפולה (פורסם במאגר ממוחשב.)18.1.09 ,

39

עע"מ  6145/12עיריית נצרת עילית נ' הרטמן (פורסם במאגר ממוחשב ;)13.1.13 ,בג"ץ
 101/74בינוי ופיתוח בנגב בע"מ נ' שר הביטחון ,פ"ד כח(.)1974( 452 ,451 ,449 )2

40

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " ,)2015( 2015העסקת יועצים
חיצוניים על ידי רשויות מקומיות" ,עמ' .13
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ועדת השיפוט נימקה את המלצתה לבחור בהצעת העיר אשדוד כהצעה הזוכה
בקול קורא בכך ש"הצעת אשדוד מציגה תכנית מעמיקה ,פרטנית ואיכותית
לכל אחד מהמרכיבים הנדרשים .במרכז ההצעה עומדת רשת תחבורה
ציבורית ...ובונה סביבה את המרכיבים האחרים באופן משולב הנותן חיזוק הדדי
לכל אחד מהמרכיבים בפני עצמו ומייצר מערכת משולבת רבת אמצעים
ובת-קיימא המהווה חלופה אמיתית לשימוש ברכב הפרטי" (ההדגשות אינן
במקור) .עיריית אשדוד הדגישה במסמכי ההצעה את השילוביות והקישוריות בין
המרכיבים השונים של התוכנית ,שנותנות מענה בנוגע לתחבורה בת קיימה
בעיר  ,וציינה כאמור כי מרכיבי התוכנית "יוצרים מארג שלם כאשר כל מרכיב
משתלב ומשלים את מרכיבי התוכנית האחרים".
להלן בתרשים  1מוצג ציר הזמנים ממועד פרסום הקול הקורא ועד לביצוע
השינויים בתכולת הפרויקט:
תרשים  :1ציר זמנים לביצוע השינויים בפרויקט

על פי נתוני העירייה ומשרד התחבורה ובעיבוד משרד מבקר המדינה.

יצוין כי בקול קורא לא נקבעו אמות מידה ברורות או קריטריונים לעריכת שינויים
בפרויקט לאחר הבחירה בהצעה הזוכה ,לרבות שינויים במרכיבי הפרויקט
שנדרשו בקול קורא או הגדלת תקציבו של הפרויקט ,לשם הבטחת השמירה על
עקרונות השוויון וההוגנות כלפי המציעים הפוטנציאליים ,העומדים בבסיס כללי
מינהל תקין.
.1

משרדי התחבורה והאוצר ,ועדת ההיגוי והעירייה לא קיימו הליך סדור ומקיף
לבחינת ההשלכות של השינויים בפרויקט על השגת מטרותיו ,ולא ביצעו
בדיקה מקיפה של התוכנית המצומצמת כדי להבטיח כי כספי הציבור ינוצלו
באופן מיטבי ,וכי הפרויקט במתכונתו המצומצמת עונה על דרישותיהם כפי
שאלו פורטו בקול קורא ובהצעה שהגישה העירייה.
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בביקורת עלה כי משרדי התחבורה והאוצר גם לא בדקו את האפשרות
לבחון הצעות אחרות שהוגשו ועונות על דרישות הקול הקורא כפי שפורסם,
בעת שנודע להם ,דהיינו בטרם החלה העירייה לבצע את הפרויקט ,כי
הצעתה לקויה וכי עלות הפרויקט בפועל גבוהה יותר מפי שניים מהעלות
שהציעה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי התחבורה והאוצר כי בעקבות
השינוי בתכולתו והגדלת תקציבו של הפרויקט ,השונה באופן מהותי
ממתכונתו המקורית ,הם לא בחנו את השלכות השינוי ,זאת למרות
שאין כל ערובה לכך שהשינויים שחלו בו מאז הבחירה בעיריית
אשדוד כעיר הזוכה ,לא רוקנו מתוכן את התהליך שנעשה בוועדת
המכרזים הבין-משרדית ובוועדת השיפוט לצורך בדיקת ההצעות
שהוגשו במסגרת הקול הקורא ,ניקודן והבחירה בעיר הזוכה.
.2

הביקורת העלתה כי השינויים הרבים בפרויקט ,לרבות ביטול מרכיבים
והגדלת תקצוב של מרכיבים אחרים ,לא הובאו לדיון במועצת העירייה,
לא הוצגו לחברי המועצה וממילא המועצה לא אישרה אותם .משרד
התחבורה גם לא ביקש מהעירייה שתמציא לו אישור מהמועצה על
המתכונת החדשה של הפרויקט לאחר ביצוע השינויים והתחייבות
לביצועו על פי מתכונת זו.

.3

בסעיף  19לקול קורא נקבע כי התוכנית המתוארת אינה בבחינת מכרז .עם
זאת ,בסעיף  16נקבע כי ועדת המכרזים הבין-משרדית תהיה רשאית בכל
עת ,בין לפני הגשת הצעות ובין לאחריה ,להורות כי איזו דרישה מדרישות
התוכנית תבוטל באופן חלקי או מלא ,לרבות באמצעות קביעה מחודשת
ושינוי התנאים; והכול ,אם סברה הוועדה כי הדבר יהיה לטובת התוכנית,
ובלבד שהחלטותיה יחולו באופן שוויוני על כל המציעים שהגישו הצעתם
עד לאותו מועד והצעתם הייתה כשירה להשתתף בתוכנית .בהתאם לצורך
תאפשר ועדת המכרזים הבין-משרדית למציעים שהגישו הצעה לתקן או
להגיש מחדש את הצעותיהם או חלק מהן או תאפשר הגשה של מציעים
נוספים.
מהאמור עולה כי הוראות סעיף  16בקול קורא נועדו בין היתר לשמור על
השוויוניות בין כל המציעים הפוטנציאליים ,גם כאשר דיני המכרזים לא חלו
על התוכנית .הדבר נועד להבטיח כי גם התקשרות כזו ,שעסקה בחלוקת
משאבים ממשלתיים גדולים לרשות מקומית ,תיעשה בדרך תחרותית,
הוגנת ושקופה ,על פי אמות מידה ברורות ותוך שמירה על השוויון בין
המציעים כמתחייב מעקרונות המשפט המינהלי ומכללי מינהל תקין.

משרדי התחבורה
והאוצר ,ועדת ההיגוי
והעירייה לא קיימו
תהליך סדור ומקיף
לבחינת ההשלכות
של השינויים בפרויקט
על השגת מטרותיו
ולא ביצעו בדיקה
מקיפה של התוכנית
המצומצמת כדי
להבטיח כי כספי
הציבור ינוצלו באופן
מיטבי
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בביקורת עלה כי ועדת ההיגוי אישרה את השינויים בפרויקט בנובמבר
 2015ושינתה את מתכונת ההצעה שזכתה בקול קורא ואת עלות
המימון הממשלתי לפרויקט ,וזאת מבלי שבחנה את האפשרות
לפגיעה בעקרונות השוויון וההוגנות בין המציעים השונים שענו על
הקול הקורא .נוסף על כך ,היא לא יידעה את יתר המציעים על
השינויים שבוצעו בתוכנית ,וגם לא איפשרה להם להגיש הצעה
מתוקנת ,בין היתר על בסיס העלות החדשה לתוכנית שבאותה עת
טרם הוחל בביצועה בעיר אשדוד.
במרץ  , 2016דהיינו לאחר אישור ועדת ההיגוי ,פנה סגן חשב משרד
התחבורה לייעוץ המשפטי במשרד התחבורה ושאל אם שינוי תכולת
הפרויקט ישפיע על הניקוד שעיריית אשדוד הייתה מקבלת על הצעתה
במענה על הקול הקורא .כמו כן ,הוא שאל" :האם השינוי [בתכולה] חושף
אותנו מול רשויות אחרות שהגישו הצעה לקול קורא?" בתשובה שקיבל
נכתב כי הקול הקורא צפה שינויים תקציביים ושינוי תכולות ,ואף הסמיך את
ועדת ההיגוי לדון בכך ,וכי היה ברור בקול קורא שקיים חסר תכנוני
שיושלם לאחר כריתת ההסכם עם הזוכה בקול קורא.
יצוין כי בתשובה לא הייתה התייחסות לכל השאלות שהעלה סגן חשב
משרד התחבורה ,בין היתר בנושא הפגיעה ביתר הרשויות המקומיות.
נושאים שגם לא הובאו לדיון בפני ועדת ההיגוי .התשובה גם לא כללה
התייחס ות לעובדה כי השינויים כללו ביטול של מרכיבים שנקבעו בקול
קורא וכן כללו תוספת תקציבית משמעותית בפרויקט ,מעבר למה שנקבע
בקול קורא ולא כללה התייחסות לסעיף  16לקול קורא ,שנועד כאמור
לשמור על השוויוניות בין המציעים.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי התחבורה והאוצר ולוועדת ההיגוי כי
תפקודם בנוגע לשינויים בפרויקט פגע בשוויון בין המציעים הפוטנציאליים
בכלל ובין מציעים שהגישו הצעות על פי תנאי הקול הקורא ולא נבחרו
בפרט ,שכן כל תהליך הבדיקה ,הניקוד וההשוואה בין ההצעות השונות
שהוגשו ,שנעשה בוועדת המכרזים הבין-משרדית ובוועדת השיפוט ,לא
היה רלוונטי בעקבות שינויים אלו .משרד מבקר המדינה רואה בחומרה
רבה תפקוד לקוי זה שפגע בעקרונות השוויון ובכללי מינהל תקין,
שאמורים היו להבטיח בחירה בתהליך מוסדר ,שקוף ותחרותי.



תפקודם של משרדי
התחבורה והאוצר ושל
ועדת ההיגוי בנוגע
לשינויים בפרויקט
פגע בשוויון בין
המציעים
הפוטנציאליים בכלל
ובין מציעים שהגישו
הצעות על פי תנאי
הקול הקורא ולא
נבחרו בפרט
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מהאמור לעיל עולה כי הצעתה של עיריית אשדוד במסגרת הקול הקורא
שכללה ביצוע מרכיבים רבים בתקציב של כ 220-מיליון ש"ח ,ובגינה
זכתה העירייה לאחר שהתחייבה לקיימה ,תפחה לסכום של כ 291-מיליון
ש"ח ,אף שמרכיבים רבים ומרכזיים הוסרו ממנה ,לרבות מרכיבי תחבורה
בת קיימה שנדרשו בקול קורא .באופן זה ,עולה ספק אם ההצעה
במתכונתה הנוכחית היא ההצעה הטובה ביותר ליישום פרויקט "עיר מודל
לתחבורה בת קיימא" ,על פי תנאי הקול הקורא שפורסם .ייתכן שהפער
הניכר בין התקציב הנמוך שכלל תכולה רבה לבין הביצוע בפועל היה
נמנע לו משרדי התחבורה והאוצר היו בוחנים ביסודיות את סבירות עלות
הצעתה של עיריית אשדוד שאינה בעלת ניסיון בביצוע פרויקטים דומים.
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ביצוע הפרויקט על ידי עיריית אשדוד
באפריל  , 2016לאחר שינוי תכולת הפרויקט ,הכינה חברת הבקרה מטעם משרד
התחבורה דוח "מוכנות למכרז" להקמת צירי ההעדפה שנשארו בפרויקט  -צירים
ז'בוטינסקי ,הרצל ובגין כולל כביש הגישה לרכבת ,וכן להקמת מסוף תחבורה
חדש בצפון העיר ושיפוץ מסוף קיים בתחנה המרכזית (להלן  -דוח מוכנות
למכרז) .בדוח המליצה חברת הבקרה לפרסם את המכרז לביצוע הצירים ,אך
להמתין עם החתימה על הסכם עם קבלנים עד מילוי התנאים שקבעה .עוד
המליצה החברה כי העבודה מושא המכרז תפוצל  -המציע הזול ביותר יבצע
 60%מהיקף העבודה והמציע שהצעתו תדורג שנייה יבצע  .40%יודגש כי מדובר
במכרז לביצוע חלק מהמרכיבים שנקבעו בהצעת העירייה לקול קורא; לביצוע
מרכיבים אחרים פרסמה העירייה מכרזים נפרדים.
באותו חודש פרסמה עיריית אשדוד "מכרז פומבי מס'  30/16לביצוע עבודות
תשתית ,סלילה ,פיתוח והסדרי תנועה במסגרת פרויקט 'גל ירוק' בעיר אשדוד"
(להלן  -המכרז) בצירים שפורטו לעיל ובשני המסופים .למסמכי המכרז צורף
לוח זמנים כללי שעל פיו היה על הקבלנים לפתוח את הנתיבים לתנועת
תחבורה ציבורית בתוך  22חודשים לכל היותר מיום קבלת צו התחלת עבודה
(כולל מרווח ביטחון של חודשיים).

התחייבות העירייה לממן מרכיבים בפרויקט
לפי פקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת העיריות) ,ועדת כספים היא
ועדת חובה בעיריות וחבריה הם מקרב חברי מועצת העירייה .תפקיד הוועדה
לבחון את ההקצאות השונות של משאבי העירייה ולייעץ למועצה בכל ענייני
הכספים של העירייה.41
ל מכרז שפרסמה העירייה צורף כתב כמויות שכלל פרק שכותרתו "עבודות
במימון  100%עירייה" .סכום עלות מרכיבי העבודה הנקובים בפרק זה עמד על
כ 10.8-מיליון ש"ח כולל מע"ם .ביוני  2016העביר מנכ"ל העירייה למשרד
התחבורה התחייבות ולפיה העירייה תממן באופן מלא עבודות בהיקף כספי של
כ 13.5-מיליון ש"ח ,כולל העמסות של הוצאות ניהול ,אבטחת איכות ובצ"מ.
העתק ממכתב זה הועבר לראש העירייה ולגזבר העירייה.
מנכ"ל העירייה מסר לצוות הביקורת בספטמבר  2018כי מדובר בעבודות
לשיקום כבישים (הוספת שכבה שלישית של אספלט לכבישים בנתיב לרכב
פרטי) ,לשדר וג עמודי תאורה ולתוספת לגינון לצורך שדרוג הסטנדרט של
משרד התחבורה .המנכ"ל הוסיף כי התחייבות זו תקפה גם למועד עריכת
הביקורת ,אך הביצוע בפועל של מרכיבים אלו והחיוב בגינם טרם הסתיימו ,ויש
41

ראו גם משרד הפנים ,הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות ,ועדת כספים ,ספטמבר .2013
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חילוקי דעות בין העירייה לבין משרד התחבורה בנוגע למרכיבים שאמורים
להיכלל במימון מלא של העירייה.
נמצא כי עיריית אשדוד העבירה את ההתחייבות למשרד התחבורה מבלי לדון
בה או לאשר אותה במועצת העירייה ובוועדת הכספים ,וממילא הן לא אישרו
מקור תקציבי למימון התחייבות זו לפני העברתה.
משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה ,למנכ"ל העירייה ולגזבר
העירייה על שהעבירו למשרד התחבורה התחייבות למימון עבודות בהיקף
של כ 13.5-מיליון ש"ח מבלי שאושרה במועצת העירייה ובוועדת הכספים.
מתן התחייבות כספית ללא ידיעה ואישור של חברי המועצה ומבלי
שאושר לה מקור תקציבי פוגע בכללי מינהל תקין ועשוי לפגוע באיזון
התקציבי.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי עד מועד מתן התשובה
היא מימנה בפועל כ 10-מיליון ש"ח בעבור אותם מרכיבים חריגים .העירייה
הוסיפה כי בדיון של ועדת הכספים מנובמבר  ,2016דהיינו לאחר העברת
ההתחייבות ,אושר תקציב פיתוח ממקורותיה העצמיים של העירייה שכלל
תוספת של  6מיליון ש"ח לשנת  2017ועוד כ 7.5-מיליון ש"ח "לשנים הבאות",
למימון עבודות במסגרת פרויקט התחבורה בת קיימה.
מפרוטוקול דיון של ועדת הכספים מנובמבר  2016עולה כי לא ניתן פירוט
לגבי מהות התקציב שאושר ולא פורטו העבודות שהוא מיועד להן.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי אישור התקציב בוועדת הכספים
נעשה לאחר שעברו יותר מחמישה חודשים ממועד העברת ההתחייבות
האמורה למשרד התחבורה ומבלי שניתן פירוט למהות התקציב ולעבודות
להן הוא מיועד.

הגדלת היקפי ההתקשרות עם הקבלנים
ללא אישור ועדת הכספים
למכרז  30/16הוגשו שלוש הצעות בהם צויינה ההנחה שיתן המציע על המחירים
הנקובים בכתב הכמויות של העירייה בשיעורים הבאים( 11.2% ;1.56% :הנחה
שהציע קבלן א'); ו( 14.99%-הנחה שהציע קבלן ב') .על פי פרוטוקול ישיבת
ועדת המכרזים של עיריית אשדוד מיולי  2016עמד אומדן העירייה למכרז על
הנחה של  6.2%מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות .בדיון המליצה הוועדה
לבחור בשני הקבלנים שהציעו את ההנחות הגבוהות :קבלן ב' יבצע 60%
מהיקף העבודות מושא המכרז וקבלן א' יבצע  .40%באותו חודש חתמה
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העירייה על הסכם התקשרות עם קבלן א' ,ובאוגוסט  2016חתמה על הסכם
התקשרות עם קבלן ב'.
באוגוסט  2016הודיעה חברת הבקרה למשרד התחבורה כי התנאים שקבעה
בדוח מוכנות למכרז מולאו ,ו"אין מניעה מהוצאת פקודת עבודה לצירים" .חברת
הבקרה גם פירטה את המרכיבים שכל קבלן יבצע על פי תוצאות המכרז  -קבלן
א' יבצע את ציר בגין ואת ציר דרך הגישה לרכבת ,וקבלן ב' יבצע את ציר
מערבי הרצל ,את ציר ז'בוטינסקי ואת הקמת המסוף הצפוני ושיפוץ התחנה
המרכזית .באותו חודש הוציאה עיריית אשדוד צווי התחלת עבודה לשני
הקבלנים  -צו התחלת העבודה שהוצא לקבלן א' היה לביצוע ציר בגין ,לרבות
כביש הגישה לרכבת ,וצו התחלת העבודה שהוצא לקבלן ב' היה לביצוע ציר
מערבי הרצל בלבד ,ללא ציר ז'בוטינסקי ,ללא הקמת מסוף צפוני וללא שיפוץ
התחנה המרכזית .על פי הצווים מועד תחילת ביצוע העבודות בפועל יהיה
תחילת נובמבר .2016
הועלה כי עלות ביצוע העבודות שנכללו בצווי התחלת העבודה ,על פי כתב
הכמויות ולאחר הנחת הקבלנים ,עמדה על כ 46-מיליון ש"ח (כולל מע"ם)
לקבלן א'  -כ 41-מיליון ש"ח במימון הממשלה וכ 5-מיליון ש"ח במימון העירייה,
ועל כ 43.7-מיליון ש"ח לקבלן ב' (כולל מע"ם)  -כ 40.5-מיליון ש"ח במימון
הממשלה וכ 3.2-מיליון ש"ח במימון העירייה.
בספטמבר  2016העביר משרד התחבורה לעירייה הרשאה תקציבית בסכום של
כ 51.5-מיליון ש"ח (כולל מע"ם) "לביצוע דרך מנחם בגין  -דרך גישה לרכבת -
עיר בת קיימא" ,כאשר כ 42.7-מיליון ש"ח מסכום זה יועד לתשלום לקבלן א'
בגין ביצוע העבודות . 42באותו חודש העביר משרד התחבורה לעירייה הרשאה
תקציבית נוספת בסכום של כ 84.2-מיליון ש"ח (כולל מע"ם) "לביצוע הרצל,
זבוטינסקי ,מסוף זבוטינסקי [מסוף צפוני] ותחנה המרכזית  -עיר בת קיימא",
כאשר כ 59-מיליון ש"ח מסכום זה יועד לתשלום לקבלן ב' בגין ביצוע כלל
העבודות הנכללות בהרשאה (שלא על פי צו התחלת העבודה שהוצא רק
לביצוע ציר מערבי הרצל).43
נכון לסיום מועד הביקורת נמצא כי צפי החשבון הסופי לקבלן א' בעבור
ביצוע ציר בגין עומד על כ 45.6-מיליון ש"ח כולל מע"ם ,דהיינו כמעט
בגובה העלות על פי כתב הכמויות ,וזאת מבלי שבוצע מקטע "כיכר אילן
רמון" (ראו בהמשך) ומבלי שיושלמו כל העבודות בדרך הגישה לרכבת.
עלותן של העבודות שטרם בוצעו אינה ידועה בשל הצורך בעריכת תכנון
מחודש של מקטע כיכר אילן רמון.

42

היתרה מיועדת להוצאות ניהול ,פיקוח ואבטחת איכות (כ 2.1-מיליון ש"ח) ולבצ"מ (כ  6.7-מיליון
ש"ח).

43

היתרה מיועדת לטיפול בתשתיות (כ  10.8-מיליון ש"ח) ,להוצאות ניהול ,פיקוח ואבטחת איכות
(כ 3.5-מיליון ש"ח) ולבצ"מ (כ  11-מיליון ש"ח).
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עוד נמצא כי במועד האמור צפי החשבון הסופי לקבלן ב' בעבור ביצוע
ציר מערבי הרצל בלבד עומד על כ 67.8-מיליון ש"ח כולל מע"ם; דהיינו,
תקציב הביצוע הצפוי חורג בכ 24.1-מיליון ש"ח לעומת עלות ביצוע ציר זה
לפי כתב הכמויות .הקבלן סיים את ביצוע הציר באוגוסט .2018
יודגש כי קבלן ב' העביר לעירייה באוקטובר  ,2018דהיינו במועד סיום הביקורת,
דרישת תשלום לפיצוי בגין "שיבושים ,תוספות ושינויים בפרויקט הגל הירוק
אשדוד" בסך כולל של כ 26-מיליון ש"ח .הדרישה כללה פיצוי בעבור עלויות
הסדרי תנועה זמניים ,עלויות ניהול אתר ותקורה עקב התארכות הביצוע ,ירידה
בתפוקות וניהול שינויים; הדבר חושף את העירייה לסיכון של תשלום כספים
נוספים ועלול אף להגדיל את התשלום הצפוי לקבלן.
בביקורת עלה כי בישיבת מועצה שהתקיימה בתחילת אפריל  2017בנוכחות
ראש העירייה ,כחמישה חודשים לאחר מועד תחילת ביצוע העבודות לפי צווי
התחלת העבודה ,ביקשה המועצה להגדיל את היקף ההתקשרות עם קבלן א'.
הגדלה זו לא הועברה לאישור ועדת הכספים של העירייה לפני הדיון במועצת
העירייה ולא הועברו לחברי המועצה נתונים על היקף ההתקשרות המקורי ,אף
שחלק מחברי המועצה ביקשו לקבל את הנתונים האמורים ,ואף ביקשו לדון על
נושא זה בוועדת הכספים .למרות האמור ,החליטה המועצה לאשר את ההגדלה
ברוב של  15חברי מועצה לעומת ארבעה חברים שהתנגדו .אחת מחברות
המועצה שהתנגדו אמרה בדיון כי "המועצה היא לא חותמת גומי".
משרד מבקר המדינה מעיר לראש עיריית אשדוד על שאיפשר לקיים
הצבעה על הגדלת היקף ההתקשרות עם קבלן א' מבלי לדון על הגדלה
זו ולאשרה בוועדת הכספים ,ואף מבלי שהועברו לחברי המועצה נתונים
בסיסיים והכרחיים על היקף ההתקשרות אף על פי שחלקם ביקשו
לקבלם .הדבר מנוגד לכללי מינהל תקין ,פוגע בעקרון השקיפות ומונע
בקרה תקציבית על פעילות המועצה.
בישיבת מועצה נוספת שהתקיימה כחודש לאחר מכן נדון נושא "התאמת
התקצוב להגדלת היקפי הסכומים בפרויקט הגל הירוק" .מנכ"ל העירייה פתח
את הדיון באומרו כי העירייה זקוקה להחלטה דומה גם בנוגע לקבלן ב' ,דהיינו
כפי שנעשה בישיבת מועצה קודמת שבה הוחלט בעניינו של קבלן א' .המנכ"ל
ציין כי העירייה רוצה להגדיל את היקף ההתקשרות עם קבלן א' ב 17.3-מיליון
ש"ח  -מ 36.5-מיליון ש"ח ל 53.8-מיליון ש"ח ,ואת היקף ההתקשרות עם קבלן
ב' ב 12-מיליון ש"ח  -מ 50.4-מיליון ש"ח ל 62.4-מיליון ש"ח .44המנכ"ל ציין כי
"הסטייה מגיעה משני מקומות .1 :סטיית כמות  .2סטיית סטנדרט" ,כאשר
סטיית הכמות היא כ 30%-מסך ההגדלה הנדרשת שעמדה על  35מיליון ש"ח
כולל מע"ם ,דהיינו כ 10.5-מיליון ש"ח.
44

ב פרוטוקול ישיבת המועצה לא נרשם אם סכומים אלו כוללים מע"ם ,אף שבמקום אחר
בפרוטוקול צוין כי סכום ההגדלה הכולל הוא  35מיליון ש"ח כולל מע"ם .מכאן שהסכומים
שציין המנכ"ל אינם כוללים מע"ם.
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הועלה כי הנתונים על היקפי ההתקשרות עם הקבלנים שמנכ"ל העירייה הציג
בדיון שונים מהנתונים בכתב הכמויות שהוא חלק ממסמכי ההתקשרות עם
הקבלנים .המנכ"ל לא פירט בישיבת המועצה מהם המרכיבים שבגינם נדרשת
הגדלת התקציב ולא צירף כתב כמויות מפורט המסביר את הגדלת התקציב.
לגבי מקורות המימון לתוספת התקציבית של  35מיליון ש"ח ציין המנכ"ל:
"מקורות מימון הפוטנציאלים שעומדים לרשותנו הם מו"מ מול משרד התחבורה
ומשרד האוצר לעניין סטיית הכמות וסטיית המחיר ,צופה שחלק ניכר מהפער
יוכר על ידם " .מנכ"ל העירייה הוסיף כי הוא מבקש להגדיל את תקציב העירייה
לשנת  2017ב 17-מיליון ש"ח לצורך מימון חלק מהתוספת התקציבית הנדרשת.
ראש העירייה ציין[" :אני] מאמין וכמעט בטוח שלא נצטרך להוציא מכספי
העירייה אפילו שקל ומאמין שנצליח להתארגן בתוך התקציב עצמו".
לאחר ההצבעה נרשם בפרוטוקול כי המועצה החליטה "לאשר הגדלת התקציב
הקבלני לפרויקט הגל הירוק בסך  35מיליון ש"ח כמימון ביניים ממלוות ...סך
הכל ההגדלה המבוקשת  35מיליון ש"ח כאשר  15מיליון יילקחו מתוך תקציב
 ... 2017מקורות המימון עירייה ומקורות חוץ" .עוד הוחלט "לאשר הגדלת
ההתקשרות בין עיריית אשדוד לבין הקבלנים עד ."50%
לעניין החלטה זו יש לציין כי לפי הנתונים שהציג מנכ"ל העירייה ,הגדלת היקפי
ההתקשרות עם הקבלנים ב 50%-היא למעשה הגדלה בסכום של כ 50-מיליון
ש"ח (כולל מע"ם) ולא  35מיליון ש"ח כפי שהוצג.
אחד מחברי המועצה אמ ר בדיון" :קשה לדון על נושא כשאין דף עם מספרים
מול עיני החברים וב 5-דקות אי אפשר לדון בהגדלה של  50%בהיקף של מכרז,
מבקש לקבל את הנתונים בכתב" .חבר מועצה אחר הוסיף כי התוספת צריכה
לבוא בסוף העבודה ולא בשליש הראשון של העבודה .חבר מועצה אחר שאל
"מה היתה הבעיה להעביר נייר מסודר לחברי המועצה לפני הדיון בישיבה ...וכי
יש סממנים של חיפזון מסוים ...כשלא מביאים סכומים מביא הדבר לפתח של
עננה לא חיובית" .חלק מחברי המועצה דרשו לקבל את אישור ועדת הכספים
לפני הדיון במועצת העירייה .בתגובה אמר ראש העירייה כי הוא "מבקש
מהפקיד ות להציג מסמכים לפני הדיונים ...הדחיפות היא בשל השינויים שהגיעו
ממש בחודש האחרון ...וכי יעבירו את הנתונים בוועדת הכספים".
לאחר שחברי המועצה הצביעו בעד ההחלטה להגדיל ב 35-מיליון ש"ח כולל
מע"ם את התקציב לשני הקבלנים ,ברוב של  15חברים לעומת שישה מתנגדים,
הוח לט ברוב דומה שלא להביא את הנושא לאישורה של ועדת הכספים ,וזאת
בניגוד לדרישת חלק מחברי המועצה.
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משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לראש העירייה ולמנכ"ל העירייה על
שלא הביאו את הנושא לאישור ועדת הכספים של העירייה .יתרה מכך,
הם לא הבהירו בישיבת המועצה אילו מרכיבים יהיו במימון מלא של
העירייה ,ולא פירטו מהם המרכיבים בהיקף של  70%שהם "סטיית
סטנדרט" ומהם המרכיבים בהיקף של  30%שהם "סטיית כמות" ,לרבות
מיקומם ,היקפם ופירוט עלותם .מנכ"ל העירייה וראש העירייה הציגו
לחברי המועצה את הנתונים בעמימות ,והחלטת המועצה אינה ברורה
ונתונה לפרשנות בנוגע להיקף ההגדלה ולאיזה סכום מתוכה יהיה במימון
העירייה .אופן הצגת הנתונים מנע מחברי המועצה לקבל החלטה
מושכלת ופגע בעקרון השקיפות.
משרד מבקר המדינה מעיר לחברי המועצה על שהצביעו בעד ההחלטה
לאשר תוספת תקציבית משמעותית מבלי שהיה בידיהם מידע הכרחי
לצורך קבלת החלטתם ,כדוגמת הצרכים המפורטים להגדלת התקציב
והמ קורות התקציביים שישמשו לצורך זה ,וכן ההשלכות של הגדלה זו על
תקציב העירייה; וזאת ,אף שהובהר להם כי הנושא לא עבר את אישורה
של ועדת הכספים ,והם גם סירבו לאפשר לוועדת הכספים לדון על
הגדלה תקציבית זו .התנהלותם זו של חברי המועצה רוקנה מתוכן את
תפקידם וחובתם לפעול בנאמנות כמשרתי ציבור.
בנובמבר  , 2017כחצי שנה לאחר ישיבת המועצה לעיל ,אישרה ועדת הכספים
של העירייה ,במסגרת אישור תקציב הפיתוח לשנת  ,2018סכום של  10מיליון
ש"ח בלבד ממקורותיה העצמיים לטובת "תכנון וביצוע גל ירוק" .מפרוטוקול
הדיון עולה כי מנכ"ל העירייה הסביר לחברי הוועדה כי העירייה צריכה להעמיד
תקציב בסך  13מיליון ש"ח ,כאשר כ 50%-ממנו נדרש למימון עבודות חשמל
וגינון ,וקבע כי "מעריכים בסופו של דבר שייצא חצי מהסכום הזה" .המנכ"ל ציין
כי יש סכום נוסף" ,באזור [ 20מיליון ש"ח]" ,שנדרש לצורך שדרוג סטנדרט
והגדלת כמויות (ראו להלן) .המנכ"ל הציג את הדרישות ללא כל פירוט של
הסכומים ושל היקף העבודות שהעירייה נדרשת לממן .בדצמבר  2017אישרה
מועצת העירייה את החלטת ועדת הכספים.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למנכ"ל העירייה על שלא פירט
באופן בהיר לחברי ועדת הכספים לאיזה צורך מיועדים  10מיליון ש"ח
שהעירייה נדרשת לממן בפרויקט ,ולא ציין אם מימון זה הוא חלק
מהתוספת התקציבית בסך  35מיליון ש"ח שאישרה המועצה כחצי שנה
קודם לכן ,או נוסף עליה .התנהלות זו פגעה ביכולתם של חברי המועצה
לקבל החלטה מושכלת.

חברי המועצה אישרו
כמה פעמים את
הגדלת תקציב
הפרויקט בלי שהיו
בידיהם נתונים
מפורטים על
המרכיבים שהגדלתם
נדרשת ועל גובה
התקציב שהעירייה
צריכה להעמיד
ממקורותיה לטובת
מימון עבודות שונות
בפרויקט
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משרד מבקר המדינה מעיר לחברי המועצה שאישרו כמה פעמים את
הגדלת תקציב הפרויקט מבלי שהיו בידיהם נתונים מפורטים על
המרכיבים שהגדלתם נדרשת ועל גובה התקציב שהעירייה צריכה
להעמיד ממקורותיה לטובת מימון עבודות שונות בפרויקט ,שיכלו לסייע
להם בקבלת החלטה מושכלת .אישור הגדלת התקציב על ידי חברי
המועצה מבלי שהיו בידיהם הנתונים המפורטים הפכה אותם לחותמת גומי
ורוקנה את תפקידם מתוכן.

שדרוג הסטנדרט של מרכיבים שונים
בפרויקט
על פי הסכם ההתקשרות" ,סטנדרט הבניה אשר העירייה תיקח בחשבון בהכנת
המפרטים ההנדסיים ואומדני התקציב לעבודות התשתית בתכנון הסופי הינו
סטנדרט של משרד התחבורה .למען הסר ספק יובהר כי הממשלה לא תממן
במסגרת עלות הקמת הפרויקט עבודות תשתית שאינן לפי סטנדרט משרד
התחבורה" .עוד נקבע בהסכם כי ביצוע שינויים בהסכם ללא קבלת הסכמת
הממשלה מראש תעמיד לממשלה זכות לביטול ההסכם.
בדצמבר  , 2016כארבעה חודשים וחצי לאחר שעיריית אשדוד הוציאה צווי
התחלת עבודה לקבלנים א' ו-ב' ,העביר מנכ"ל עיריית אשדוד לחברת הבקרה
הודעה בדואר אלקטרוני ,עם העתקים בין היתר לנציגי משרד התחבורה ,ובה
הודיע כי "בחודש האחרון" הבחינה העירייה שפריטי ריצוף המדרכות ,אבני
הסף ,אבני האי ,הגדרות ומעקות הבטיחות ,שפורטו בכתב הכמויות שאישר
משרד התחבורה ושימש בסיס להתקשרות עם הקבלנים ,הם בסטנדרט נמוך,
והעירייה החליטה להתקין פריטי ריצוף בסטנדרט גבוה יותר .מנכ"ל העירייה
הוסיף כי "בימים הקרובים" תבקש העירייה פגישה במשרד התחבורה כדי
להחליט מה יעלה בגורלם של פריטים אלו .בתגובה על הדוא"ל כתב נציג
חברת ה בקרה למנכ"ל העירייה כי "חומרי הגמר המפורטים במכרז הינם
בהתאם לתכנון שהוכן ואושר על ידי העירייה" ,ואם העירייה מבקשת לשנות
מרכיבים מסוימים בפרויקט ולשינוי זה השלכות כספיות" ,יש לאשרו תחילה מול
נציגי [משרד התחבורה] בצוות ההיגוי".
בינואר  2017פנה נציג חברת הבקרה למשרד התחבורה והודיע כי בסיור שערך
באשדוד הבחין כי פריטים שפורטו בכתב הכמויות שונו ,והשינוי הביא לידי
תוספת כספית ניכרת .בעקבות כך כתב הנציג למנכ"ל העירייה" :החלטתכם
לפעול ללא קבלת אישור מוקדם מנציגי [משרד התחבורה] בוועדת ההיגוי...
מטילה את האחריות הכוללת [עליכם]".

העירייה לא בחנה את
המשמעויות
התקציביות
והמשפטיות של
החלטתה על שדרוג
הסטנדרט של מרכיבי
הפרויקט ואת
השלכות ההחלטה
על ביצוע הפרויקט,
וממילא לא קיימה דיון
על הנושא במועצת
העירייה ועם משרד
התחבורה לפני ביצוע
השינוי בשטח
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בביקורת עלה כי העירייה לא בחנה את המשמעויות התקציביות
והמשפטיות של החלטתה על שדרוג הסטנדרט של מרכיבי הפרויקט ואת
השלכותיה על ביצוע הפרויקט ,וממילא לא קיימה דיון על הנושא במועצת
העירייה ועם משרד התחבורה לפני ביצוע השינוי בשטח; וזאת ,למרות
השלכו ת שינוי זה על תקציב העירייה ,על תקציב הפרויקט ומשך ביצועו
ועל קיום תנאי הסכם ההתקשרות עם משרד התחבורה.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי ועדת הכספים והעירייה
אישרו בשנים  2018 - 2017תוספת כספית למימון ההשתתפות העצמית של
העירייה בכל התוספות שמשרד התחבורה לא יממן.
יצוין כי תשובת העירייה מדגישה את הליקוי ,לפיו ועדת הכספים ומועצת
העירייה דנו בתקציבים חודשים רבים לאחר העברת ההתחייבות למשרד
התחבורה ביוני  2016ולאחר הודעת מנכ"ל העירייה על שינוי הסטנדרט
בדצמבר  ,2016כפי שגם עולה מהתרשים להלן:
תרשים  :2ציר זמנים להתחייבות העירייה ולאישור התקציבים

על פי נתוני העירייה ומשרד התחבורה ובעיבוד משרד מבקר המדינה
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משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לראש עיריית אשדוד ולמנכ"ל
העירייה על שלא עדכנו את משרד התחבורה בטרם החליטו על שינוי
הסטנדרט ,ובכך קבעו "עובדות בשטח" מבלי לבחון את משמעות
ההחלטה ומבלי לקיים דיון על הנושא במועצת העירייה ועם משרד
התחבורה .התנהלות זו עומדת בניגוד להתחייבות העירייה בהסכם
ההתקשרות ובניגוד גמור לכללי מינהל תקין ולקיום עקרון השקיפות ,והיא
חושפת את העירייה להוצאה כספית ניכרת.
במרץ  , 2017ובהמשך לבקשת משרד התחבורה ,הכינה העירייה מסמך שכלל
אומדן לעלות התוספת התקציבית בגין שדרוג הסטנדרט של פריטי הריצוף
והגדלת הכמויות בפרויקט .האומדן היה כ 43-מיליון ש"ח כולל מע"ם  -כ28-
מיליון ש"ח בגין שינוי הסטנדרט של מרכיבים שנכללו בכתב הכמויות וכ15-
מיליון ש"ח נוספים בגין הגדלת כתבי הכמויות בפרויקט.
כאמור ,בישיבת המועצה במאי  2017ובישיבת ועדת הכספים בנובמבר 2017
אושרו תקצ יבים להגדלת ההתקשרות עם הקבלנים ולמימון עבודות על ידי
העירייה .לפי ההחלטות בשתי הישיבות ,לא ברור מהם המקורות התקציביים
של ההגדלות התקציביות ,והן לא כללו פירוט של הסכומים ושל העבודות
שהעירייה נדרשת לממן.
בדיון הצוות המקצועי באוגוסט  2017נקבע כי העירייה החליטה באופן חד-צדדי
על שינוי הסטנדרט שאישר משרד התחבורה (בהיקף  28מיליון ש"ח) .בישיבת
הצוות התחייב מנכ"ל העירייה כי העירייה תשלם על החריגות בסטנדרט וכי יש
לה מקור תקציבי לכך .עוד התחייב המנכ"ל כי העירייה לא תעשה כל שינוי
בפרויקט ללא אישור מראש של הגורמים המוסמכים בממשלה .ועדת ההיגוי
אישרה את המלצות הצוות בספטמבר .2017
נמצא כי נכון למועד סיום הביקורת אין לעירייה נתונים מפורטים בנוגע לסכום
שהיא תידרש לשלם ממקורותיה בגין שינוי הסטנדרט ,כפי שהתחייבה בפני
ועדת ההיגוי והצוות המקצועי .עוד נמצא כי במועד הביקורת גם לא היה ברור
מה המקור התקציבי של העירייה למימון עבודות אלו.
בנובמבר  2018מסר מנכ"ל העירייה לצוות הביקורת" :העירייה טרם החליטה
בעניין זה ,גם אם ברור לנו שבסופו של יום חלק מהפער בעניין הסטנדרט
יצטרך להיות ממומן על חשבון קופת העירייה הרי שטרם נתגבשו לא הכמויות
ולא הפערים המוסכמים" (ההדגשה אינה במקור).
העירייה מסרה בתשובתה כי הכספים שאושרו נועדו למימון ביניים בלבד של
כל ההוצאות הנוספות שהיא לקחה על עצמה הן בגין שדרוג הסטנדרט והן
בשל תוספות שלא תוקצבו .עוד מסרה העירייה כי הסכם הגג יממן עלויות שינוי
סטנדרט בפרויקט ,וכי הצפי הוא שהסכומים שהעירייה תידרש לממן מתקציבה
יהיו נמוכים בהרבה מאלו שהציג מנכ"ל העירייה לפני מועצת העירייה בשנת
 , 2017וייתכן שאף נמוכים יותר מאלו ששוריינו כבר בתקציב הפיתוח.
יצוין כי העירייה לא פירטה בתשובתה למשרד מבקר המדינה באילו סכומים
מדובר ואילו עבודות ימומנו באמצעות הסכם הגג לטענתה .לכן ,לא ברור כמה
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בסופו של דבר תצטרך העירייה לשלם מקופתה בגין עבודות שבוצעו לפני זמן
רב .עוד יצוין כי תשובות העירייה ומנכ"ל העירייה מנוגדות להתחייבות המנכ"ל
ולהחלטת ועדת ההיגוי מאוגוסט  ,2017ולפיה העירייה תישא בעלויות בגין שינוי
הסטנדרט שעמדו אז על כ 28-מיליון ש"ח; הדבר מקבל משנה תוקף נוכח
העובדה כי את עבודות שינוי הסטנדרט כבר ביצעה כאמור העירייה לפני זמן
רב.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולמנכ"ל העירייה כי אף שחלפה יותר
משנה מאז החלטת ועדת ההיגוי בנושא מימון שינוי הסטנדרט והתחייבות
המנכ"ל ,אין לעירייה פירוט של העלויות שהיא אמורה לממן מתקציבה.
מועצת העירייה וועדת הכספים דנו באישור התקציב למימון עבודות אלו,
אך הדיונים נעדרו כל פירוט של העבודות ושל עלותן ולא היה ברור
מהדיונים כמה מהן ובאיזה שיעור תממן העירייה מתקציבה בסופו של
דבר .היעדרו של פירוט להוצאה כספית משמעותית בהיקף של כ28-
מיליון ש"ח ,בייחוד כשמדובר במימון עבודות שכבר בוצעו ,עומד בניגוד
גמור לניהול תקציבי תקין ולכללי מינהל תקין.

חיוב אישי
סעיף  221לפקודת העיריות קובע את סמכות הממונה על המחוז במשרד הפנים
להטיל חיוב אישי על נושאי משרה או תפקיד ברשות מקומית בגין הוצאה שלא
כדין מקופת הרשות שהם היו אחראים לה ,וזו לשון הסעיף" :על פי עצתו של
רואה החשבון ...יפסול הממונה כל פריט בחשבון שהוא בניגוד לדין ,ויחייב בו
את האדם ששילם או שהירשה את התשלום הבלתי-חוקי ,וכן יחייב הממונה כל
אדם האחראי לחשבון בכל סכום של חסר או הפסד שנגרמו בשל התרשלותו
או התנהגותו הרעה או בכל סכום שהיה צריך להביא בחשבון ולא הביא ,ובכל
מקרה כזה יאשר בכתב את הסכום המגיע מאותו אדם".
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מינואר  452009נקבעו נוהל ואמות מידה להטלת חיוב
אישי על נושאי משרה ברשויות מקומיות בגין הוצאה שלא כדין .בחוזר הוגדרה
הוצאה שלא כדין כ"הוצאה בדרך של התקשרות או בכל דרך אחרת ,שבוצעה
בחריגה מהוראות הדין ,לרבות חריגה מהוראות הדין המהותי ,חריגה מדרישות
דין שבנוהל או כל חריגה מהדין הפוגמת בתוקפה החוקי של ההוצאה".
כדוגמאות לפעולות שייחשבו להוצאה שלא כדין ציין משרד הפנים בין היתר
הפרת הכללים הקבועים בדין לעניין תנאים מוקדמים לביצוע התקשרות ,או
פעולה אחרת בעלת השלכות כספיות או פעולה ללא אישור המועצה ,וכן
התקשרות או פעולה לפני אישור תקציב בלתי רגיל.

45

חוזר  ,1/2009ינואר  .2009חוזר זה עדכן את הנוהל שפורסם לראשונה בספטמבר .2001
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העירייה מ סרה בתשובתה כי כל התחייבויות העירייה היו על פי הוראות הדין
ובשום שלב של הפרויקט לא בוצעה הוצאה שאינה כדין.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשדוד כי בניגוד לתשובתה ונוכח
הליקויים שפורטו בתפקודם של העירייה והעומד בראשה ושל מנכ"ל
העירייה ,בכל הנוגע לאישור הגדלת היקפי ההתקשרות עם הקבלנים
ושינוי הסטנדרט של משרד התחבורה והשתת העלויות על העירייה,
ובנוגע לתהליך אישור התקציב למימון שינוי זה במועצת העירייה ובוועדת
הכספים ,מבלי שהובהר גובה התקציב ומקורו ,על משרד הפנים לבחון
אם יש מקום להטלת חיוב אישי על ראש העירייה ועל מנכ"ל העירייה
הנושאים באחריות לליקויים.

בקרה תקציבית ומעקב שוטף אחר ביצוע
הפרויקט
.1

במאי  2014התקשרה עיריית אשדוד בהסכם עם חברה מטעמה לניהול
הפרויקט ופיקוח עליו (להלן  -חברת הניהול) .על פי ההסכם ,חברת הניהול
תספק לעירייה שירותי תיאום ,ניהול ופיקוח בתמורה לשכר טרחה של
 4.35%מערך הפרויקט בפועל (כ 8-מיליון ש"ח כולל מע"ם לפי אומדן
הפרויקט ההתחלתי).
על פי הסכם ההתקשרות עם חברת הניהול ,היא נדרשת לספק לעירייה בין
היתר את השירותים האלו :הכנת אומדן של הפרויקט וחלקיו ,מעקב שוטף
לפי התקדמות העבודות ,הכנת לוח זמנים מפורט לתהליך התכנון והביצוע
ומעקב אחר עמידה בלוח הזמנים.
נמצא כי נכון למועד סיום הביקורת אין בידי עיריית אשדוד מידע מלא
ומפורט על סטטוס הפרויקט ,לרבות אומדן מפורט ליתרת הכספים
שהוצאתם נדרשת לביצוע מרכיבי הפרויקט שטרם בוצעו; אומדן הכספים
שהעירייה תוציא מקופתה כדי לממן את יתרת מרכיבי הפרויקט שתבצע
במימון מלא שלה; פירוט מרכיבי העבודה שנדרשו לפי צווי העבודה שטרם
בוצעו ועלותם; ולוחות זמנים מפורטים ועדכניים לסיום ביצוע כל המרכיבים
בפרויקט (ראו להלן) .עוד נמצא כי אין בידי העירייה דוח המפרט את
מרכיבי הפרויקט שבוצעו ואת המרכיבים שטרם בוצעו וביצועם מתעכב או
מבוטל.
בתשובתה מפברואר  2019מסרה חברת הניהול למשרד מבקר המדינה כי
אומדן הכספים שהעירייה תוציא מקופתה למימון מרכיבי הפרויקט שהיא
מממנת באופן מלא ומרכיבים שהעירייה מנהלת בעצמה ,כמו פרסום,
שיווק ,חניוני לילה ומסופים ,אינו נמצא בתחום אחריות החברה ,ועל כן היא
אינה מתייחסת למרכיבים אלו.

נוכח הליקויים שפורטו
בתפקודם של
העירייה והעומד
בראשה ושל מנכ"ל
העירייה בכל הנוגע
לתהליך אישור
התקציב במועצת
העירייה ובוועדת
הכספים ,על משרד
הפנים לבחון אם יש
מקום להטלת חיוב
אישי על ראש
העירייה ועל מנכ"ל
העירייה הנושאים
באחריות לליקויים
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משרד מבקר המדינה מע יר לעיריית אשדוד על כך שמרכיבים רבים
ומרכזיים בפרויקט אינם נמצאים בתחום אחריותה של החברה שעימה
התקשרה לניהול הפרויקט ,דבר שפוגע בתהליכי התיאום ,הפיקוח
והניהול הנוגעים לפרויקט בכללותו .יצוין כי בהסכם ההתקשרות של
העירייה עם חברת הניהול נקבע כי החברה תנהל את "פרויקט
אשדוד עוברת לגל הירוק" ולא נקבע בו שמרכיבים מהפרויקט לא
יהיו בתחום אחריותה.
נוסף על כך ,על פי ההסכם נדרשה חברת הניהול להכין עד  10בכל חודש
דוח שיכלול את כל הפעילות שבוצעה באותו חודש ,אומדנים ולוחות זמנים,
וכן תיאור הבעיות שנתקלו בהן ופתרונן.
העירייה מסרה בתשובתה כי במקום הכנת דוח חודשי התקיימו ישיבות
מטה מדי שבוע בהשתתפות נציגי חברת הניהול; אולם מעיון בפרוטוקולים
של ישיבות אלו עלה כי הם כללו פירוט לגבי חסמים שנכונים למועד הדיון
וסיכומים לגבי דרכי הפעולה להסרתם .הפרוטוקולים לא כללו פירוט של
הפעולות שבוצעו ,אומדנים ולוחות זמנים מפורטים של כלל מרכיבי
הפרויקט.
.2

בספטמבר  2017קבעה ועדת ההיגוי כי העירייה תעביר למשרד התחבורה
ולחברת הבקרה מטעמו אחת לחודש דוח בקרה תקציבית בנוגע לצירי
ההעדפה שבביצוע ,המרכז את היקפי הביצוע עד מועד הכנת דוח הבקרה
כאמור ואת תביעות הקבלן ,וכן חריגים וצפי תקציבי לסיום הפרויקט ,וזאת
על מנת לוודא כי אין חריגה תקציבית בפרויקטים אלו.
בביקורת עלה כי העירייה לא העבירה למשרד התחבורה ולחברת הבקרה
דוח בקרה כאמור.
העירייה מסרה בתשובתה כי במהלך הפרויקט הוכנו באופן שוטף אומדני
תקציב ולוחות זמנים ,שהוצגו בישיבות שהתקיימו בעירייה ובוועדת ההיגוי
בהשתתפות נציגים ממשרד התחבורה.
יצוין כי אין ברש ות העירייה דוחות שמרכזים נתונים מפורטים על כל מרכיבי
הפרויקט ,כמו אומדנים עדכניים ומפורטים על יתרות הכספים ועל
המרכיבים שלא בוצעו ואומדן לכספים שתוציא מקופתה ,וכן לוחות זמנים
לסיום הפרויקט.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לעיריית אשדוד על כך שאין היא
מחזיקה ב נתונים בסיסיים שאמורים לסייע לה בניהול הפרויקט ,ועל שלא
הכינה דוחות חודשיים על התקדמות ביצוע הפרויקט לפי דרישתה של
ועדת ההיגוי .היעדר בקרה תקציבית על ביצוע הפרויקט מנוגד לכללי
מינהל תקין ועשוי לפגוע בקופת העירייה.
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה על שהמשיך בביצוע
הפרויקט ובהעברת תקציבים לעירייה ,אף שהיא לא העבירה לו ,לבקשתו,
מידע בסיסי שהיה אמור לשמש אותו לצורך הבקרה התקציבית על
הפרויקט בכללותו ומעקב אחר לוחות הזמנים .המשך ביצוע הפרויקט
ללא מידע בסיסי שביקש משרד התחבורה ,ואותו היה על העירייה לדרוש
מחברת הניהול ,עשוי לפגוע בקופה הציבורית ובביצוע הפרויקט
והשלמתו.

הקפאת ביצוע ציר ז'בוטינסקי
ציר ז'בוטינסקי הוא אחד משני צירי הרוחב שאושרו בפרויקט ,ואורכו כ20%-
מאורך כל צירי ההעדפה לתחבורה ציבורית שנכללו בפרויקט שאושר .העירייה
הדגישה בהצעתה כי הפיכת ציר זה לציר העדפה לתח"צ יאפשר את שיפור
השירות לאזורי התעסוקה ולנמל ואת ההמשכיות של צירי התחבורה הציבורית
המזרחיים והמערביים ליצירת תנועה מהירה ורצופה בין החלקים השונים של
העיר.
בפנייתה מאוגוסט  2016למשרד התחבורה קבעה חברת הבקרה כי לאחר
שבחנה את השפעת פיצול צווי התחלת העבודה לצירים השונים ,בהיבט של
לוח הזמנים הכולל של המכרז ,יש להוציא את צו התחלת העבודה לציר
ז'בוטינסקי עד שלושה חודשים ממועד הוצאת צווי התחלת העבודות לציר
מערבי הרצל וציר בגין ,דהיינו עד נובמבר  .2016כאמור ,ההרשאה התקציבית
לביצוע ציר ז'בוטינסקי הועברה לעירייה כבר בספטמבר .2016
מהתכתבויות שונות בין נציגי משרד התחבורה והעירייה בשנים  2016ו2017-
עולה כי העירייה לא הוציאה צו התחלת עבודה לביצוע ציר ז'בוטינסקי ,דבר
שגרם לחריגה ולעיכוב .בישיבה מינואר  ,2017שבה נכחו בין היתר נציגים
ממשרד התחבורה ומעיריית אשדוד ,סוכם כי המועד הצפוי לתחילת העבודות
בציר ז'בוטינסקי הוא אפריל  .2017במרץ  2017פנה נציג חברת הבקרה למשרד
התחבורה ,עם העתק למנכ"ל עיריית אשדוד ,וציין כי חברת הבקרה אישרה
לעירייה להוציא צו התחלת עבודה לציר ז'בוטינסקי "לפני כשלושה חודשים",
אך הצו לא ניתן .חברת הבקרה ביקשה לדעת מהו המועד הצפוי לתחילת
העבודות בציר ז'בוטינסקי וכיצד ישפיע מועד זה על לוח הזמנים להשלמת
הפרויקט ,וכן ביקשה לקבל לוח זמנים כולל להשלמת הפרויקט על כלל
תכולתו.
עיריית אשדוד לא העבירה למשרד התחבורה או לחברת הבקרה את
הנתונים שביקשו בנוגע למועד תחילת העבודות בציר ז'בוטינסקי
והשפעתו על לוח הזמנים של הפרויקט ,כפי שהתבקשה.

משרד התחבורה
המשיך בביצוע
הפרויקט ובהעברת
תקציבים לעירייה ,אף
שהיא לא העבירה לו,
לבקשתו ,מידע בסיסי
שהיה אמור לשמש
אותו לצורך הבקרה
התקציבית על
הפרויקט בכללותו
ומעקב אחר לוחות
הזמנים
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בפנייה נוספת למשרד התחבורה מאותו חודש הדגיש נציג חברת הבקרה:
"נראה כי היחסים בין העירייה והקבלן במשבר .הורדת תכולה [של ציר
ז'בוטינסקי מתכולת העבודה של הקבלן] זוהי האופציה הקלה יותר אך היא
תפגע לדעתי בטווח ארוך בפרויקט הן בהיבט של לו"ז והן בתקציב ולכן מומלץ
לבחון כל דרך ניהולית אחרת על מנת להגיע לסיכומים והבנות מול הקבלן ללא
הורדת התכולה" .באוקטובר  2017פנה שוב נציג חברת הבקרה ועדכן בין היתר
את נציגי משרד התחבורה כי לא הוצא צו התחלת עבודה לציר ,שנמצא "בנתיב
הקריטי של הפרויקט".
בישיבת מועצה במרץ  2017ציין כבדרך אגב מנכ"ל העירייה" :אנו פועלים
להעביר את הביצוע של ציר ז'בוטינסקי להסכם הגג ולפנות התקציב במסגרת
פרויקט זה כ 17.5-מיליון ש"ח".
העירייה מסרה בתשובתה כי ביצוע ציר ז'בוטינסקי ימומן בחלקו מתקציב
הפרויקט וחלקו האחר ימומן במסגרת הסכם הגג ,אך לא פירטה מהו הסכום
שיוקצה מכל אחד משני מקורות אלו לביצוע העבודות בציר.
אמירתו של מנכ"ל העירייה ותשובת העירייה שמהן עולה כי העירייה אינה
מתכוונת לבצע את כל העבודות בציר ז'בוטינסקי במסגרת הפרויקט כלל
לא הובאו לדיון בוועדת ההיגוי או לידיעת משרד התחבורה ,שהמשיך
לדרוש מהעירייה כי תחל בביצוע הציר לאחר שהעביר לה הרשאה
תקציבית מלאה לביצועו.
מסיכום ישיבה מינואר  2018ומדוחות בקרה שהכינה חברת הבקרה במאי
ובאוגוסט  2018עלה כי יש "פיגור משמעותי בלוח הזמנים וזאת ללא ביצוע ציר
ז'בוטינסקי" ,והעירייה לא החלה בביצוע הציר למרות התחייבותה לבצע בעת
ובעונה אחת את כל צירי ההעדפה.
בדיון ועדת ההיגוי במאי  2018נקבע כי על חברת הניהול מטעם העירייה
להעביר למשרד התחבורה נתונים לגבי "משמעות דחיית הפרויקט בדגש על
תשלום על כל חודש דחייה ,תשלום בעבור יציאה מהחוזה ללא ביצוע ,וכן
סיכונים לתביעות עתידיות" .נוסף על כך ,העירייה תתחייב לקבוע מועדים
עדכניים לביצוע הציר ולפרסם מכרז חדש.
בדיון נוסף ביולי  , 2018בהשתתפות נציגים מהעירייה וממשרד התחבורה ,נקבע
כי "באופן חד צדדי העירייה נתנה אישור לעכב העבודות עקב חשש שהקבלן
לא יצליח לעבוד בכל האזורים במקביל ולסיים בזמן" .בדיון זה שוב התבקשה
העירייה להעביר למשרד התחבורה ולחברת הבקרה נתונים שונים במטרה
לבחון את המשמעויות המשפטיות של סיום ההסכם מול קבלן ב' והוצאת מכרז
חדש לביצוע ,וזאת עד אמצע ספטמבר .2018
גם לאחר שני הדיונים ,במאי וביולי  ,2018לא העבירה העירייה למשרד
התחבורה ולחברת הבקרה את הנתונים שביקשו ,ונכון למועד סיום
הביקורת טרם הוחל בביצוע ציר ז'בוטינסקי.
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עלה כי אין בידי עיריית אשדוד אסמכתאות על תהליך קבלת ההחלטה בנוגע
להקפאת ביצוע ציר ז'בוטינסקי .העירייה לא קיימה דיון במועצת העירייה על
הנושא ולא קבעה אם החלטה זו זמנית או התקבלה לצמיתות ומהם התנאים
לקיומה .כמו כן ,העירייה לא בחנה את המשמעויות המשפטיות והתקציביות של
החלטתה ואת השלכותיה על תקציב הפרויקט ועל לוחות הזמנים להשלמתו.
העירייה גם לא העבירה מידע זה למשרד התחבורה ולחברת הבקרה למרות
הדרישות החוזרות ונשנות שלהם לקבל נתונים הנוגעים להחלטתה זו.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לעיריית אשדוד ,לראש העירייה
ולמנכ"ל העירייה על שההחלטה החד-צדדית להקפיא בפועל את ביצוע
ציר ז'בוטינסקי לא הובאה לידיעת משרד התחבורה ,והיא חסרה פירוט
מהותי לגבי תוקפה ותנאיה .העירייה לא העבירה למשרד התחבורה
ולחברת הבקרה את הנתונים שביקשו ולא קיימה תהליך קבלת החלטות
מסודר ,לרבות בחינת משמעויותיה של ההחלטה והשלכותיה על לוחות
הזמנים ועל מהות הפרויקט ,כל שכן קיימה דיון על הנושא במועצת
העירייה .הדבר מקבל משנה תוקף נוכח העובדה כי ציר ז'בוטינסקי הוא
אחד משלושת צירי ההעדפה לתחבורה הציבורית שנשארו בפרויקט ,כך
שכל עיכוב בביצוע ציר זה או ביטולו משמעם פגיעה קשה בשלמות
הפרויקט.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בינואר  ,2019דהיינו לאחר
מועד סיום הביקורת ,היא חתמה עם קבלן ב' על הסכם ,ולפיו הוא מוותר על
ביצוע העבודות בציר ז'בוטינסקי שנכללו במכרז שבו זכה .העירייה ציינה כי היא
בוחנת אפשרות להעביר את ביצוע ציר ז'בוטינסקי לקבלן א' שזכה במכרז או
לפרסם מכרז חדש.
למרות ההחלטה החד-צדדית של העירייה להקפיא את ביצוע ציר ז'בוטינסקי,
וכן הפניות של חברת הבקרה למשרד התחבורה בעניין והתרעותיה על השלכות
דחיית ביצוע העבודות בציר זה על השלמת הפרויקט ועל לוחות הזמנים ,נמצא
כי משרד התחבורה וועדת ההיגוי לא קיימו דיון על הנושא ולא בחנו את
ההשלכות של הקפאת ביצוע הציר על השלמת הפרויקט .כמו כן ,הם לא פעלו
לאכיפת הס כם ההתקשרות עם העירייה ,גם לאחר שהעירייה לא העבירה
למשרד התחבורה ולחברת הבקרה את הנתונים שביקשו במשך חודשים.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה ולוועדת ההיגוי על כך שלא
קיימו דיון על הנושא ולא בחנו את ההשלכות של הקפאת ביצוע הציר על
השלמת הפרויקט .אפשר שהתנהלותם זו פגעה בקידום הפרויקט
והשלמתו במועד שנקבע לכך.

העירייה החליטה
באופן חד-צדדי
להקפיא בפועל את
ביצוע ציר ז'בוטינסקי
בלי שהביאה את
הנושא לידיעת משרד
התחבורה .העירייה
לא העבירה למשרד
התחבורה ולחברת
הבקרה את הנתונים
שביקשו ולא קיימה
תהליך קבלת
החלטות מסודר
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הקפאת ביצוע כיכר אילן רמון
כיכר אילן רמון ממוקמת על ציר בגין בין שדרות בני ברית לשדרות הרצל.
הכיכר היא אחד ממרכזי המסחר והשירות הפעילים בעיר אשדוד ,ותנועת הולכי
הרגל בה רבה עקב הפעילות המסחרית והעסקית מסביבה .להלן במפה  3מוצג
מיקומה של כיכר אילן רמון:
מפה  :3מיקומה של כיכר אילן רמון

המקור :אתר  Google Mapsבמרשתת.
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להלן בתמונה  1מוצגת כיכר אילן רמון.
תמונה  :1כיכר אילן רמון

המקור :אתר  Ynetבמרשתת( 3.12.11 ,התמונה צולמה על ידי מר אבי רוקח).

במטרה לתת עדיפות לתחבורה ציבורית בכיכר החליטה העירייה בתכנון
המקורי של ציר בגין על סלילת נתיב ימני לתחבורה ציבורית על חשבון חניה
קיימת במקום ,וכן על התקנת רמזורים בכיכר כדי לשלוט על תנועת הולכי
הרגל ולאפשר זרימת תנועה טובה יותר.
באוקטובר  ,2017במהלך ביצוע ציר בגין ,פנתה העירייה למשרד התחבורה
והודיעה כי קיימה דיון שבו סוכם "להשהות" את העבודות בכיכר ,לבצע רימזור
בכיכר ללא העדפה לאוטובוסים בשלב זה ולשנות את התכנון של הכיכר
באמצעות בדיקת היתכנות לשתי אפשרויות חדשות למיקום נתיב התח"צ בקטע
זה  -דרך הכיכר או במעבר התחתי של הכיכר .בפנייתה ביקשה העירייה לקיים
דיון על הנושא עם משרד התחבורה בטענה ש"צמצום החנייה הנדרשת ליצירת
הנת"צ בעייתי ועלול לגרום לפגיעה של ממש במספר עסקים הנמצאים
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במקום" ,וכן "הכיכר נדרשת לחידוש פניה [משום] שבתוך הכיכר פיתוח נופי
שלא הולם את המקום" .יצוין כי אורכו של המקטע שבו הושהו העבודות הוא כ-
 25%מאורכו הכולל של הציר.
בעקבות כך ,בתחילת נובמבר  ,2017פנה נציג חברת הבקרה לגורמים שונים
במשרד התחבורה וציין" :לא חל שום שינוי פיזי במצב הקיים ...כנראה [יש] לחץ
של סוחרי המקום אשר אינם מקבלים את ביטול החניות ...אני ממליץ לדחות את
בקשתם ...החלטה זו מתווספת להחלטת העירייה על אי הוצאת צו התחלת
עבודה ברחוב ז'בוטינסקי ...בהתאם להחלטות אילו של העירייה קיימת דחייה
ודאית של כחצי שנה לפחות בהשלמת הפרויקט".
במאי  2018אישר משרד התחבורה להוציא  15,000ש"ח מתקציב התכנון שכבר
ניתן לעיריית אשדוד עם צאת הפרויקט לדרך ,לצורך בדיקת עומסים בכיכר.
בישיבת ועדת ההיגוי מאותו חודש ,דהיינו כשבעה חודשים לאחר הודעת
העירייה על השהיית העבודות ,סוכם כי העירייה תקבל חוות דעת של מהנדס
בניין (קונסטרקטור) על אפשרות סלילת נתיב התח"צ דרך הכיכר .מפרוטוקול
דיון מיולי  ,2018בהשתתפות נציגים מהעירייה וממשרד התחבורה ,עולה כי לפי
חוות הדעת ניתן לסלול את הציר דרך הכיכר .בדיון זה סוכם כי משרד
התחבורה יעדכן את העירייה בנוגע לבקשתה לתקצב מחדש את התכנון של
הכיכר.
מהאמור עולה כי משרד התחבורה קיבל את קביעת העירייה לשינוי התכנון
המקורי ,אף שטרם קיבל החלטה לגבי תקצוב התכנון החדש ,וזאת בניגוד
לדעתם של גורמי המקצוע (חברת הבקרה) שליוו את הפרויקט מטעמו .יצוין כי
התכנון המקורי הוכן בידי העירייה ואושר בוועדת ההיגוי ,והיה חלק מתכולת
הפרויקט שסוכמה בין הצדדים.
נמצא כי משרד התחבורה לא נימק את החלטתו ,וועדת ההיגוי לא דנה בנושא
שינוי התכנון המקורי ובהקפאת ביצוע העבודות בכיכר ,וכן בהשלכותיה
המשפטיות והתקציביות והשפעתה של ההחלטה האמורה על לוחות הזמנים
ועל השלמת הפרויקט.
נכון למועד סיום הביקורת טרם נערך תכנון חדש של ציר ההעדפה בכיכר ,כך
שבשלב זה גם לא ידוע מהי עלות ביצוע השינויים ומי ישא בה.
עוד נמצא כי החלטת העירייה להקפיא את ביצוע העבודות לסלילת נתיב
העדפה בכיכר אילן רמון והחלטתה לשינוי התכנון לא נבחנו במועצת העירייה.
העירייה גם לא קיימה תהליך לבחינת ההשלכות התקציביות ,התחבורתיות
והמשפטיות של החלטה כזו.
העיריי ה מסרה בתשובתה כי מאחר שהכיכר נמצאת במקום אסטרטגי וכדי
למנוע מפגע תעבורתי עתידי היא ביקשה לשנות את התכנון הסופי של הכיכר.

עיריית אשדוד
החליטה להקפיא את
ביצוע כיכר אילן רמון
בלי שביצעה תהליך
קבלת החלטות סדור,
וממילא לא קיימה דיון
על הנושא במועצת
העירייה ועם משרד
התחבורה ,וזאת
למרות השפעותיה על
תקציב העירייה ועל
תקציב הפרויקט
וביצועו
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשדוד על שהחלטתה להקפיא את
ביצוע כיכר אילן רמון נעשתה בלי שביצעה תהליך קבלת החלטות סדור,
לרבות בחינת משמעויותיה של ההחלטה והשלכותיה ,וממילא לא קיימה
דיון על הנושא במועצת העירייה ועם משרד התחבורה ,וזאת למרות
השפעותיה על תקציב העירייה ועל תקציב הפרויקט וביצועו.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה כי העיכוב במתן עדיפות
לתחבורה ציבורית בכיכר אילן רמון ,והאפשרות למתן אישור לפריצת
מסגרת התקציב לצורך שינוי התכנון של נתיב התח"צ ,וזאת כשנה וחצי
בלבד לאחר שהעירייה פרסמה את המכרז שכלל את ביצוע הנתיב כפי
שתוכנן ,אינם עולים בקנה אחד עם חובתו להבטיח כי העירייה ,המנהלת
פרויקט בהיקף נרחב במימונו ,תנהג ביעילות ובחיסכון בכספי ציבור
ותקיים איזון בין שיקולים הנוגעים לתועלתם של בעלי עסקים שייפגעו
מצמצום החניה לבין שיקולים הנוגעים לתועלת כלל הציבור.

שדרוג מרכז הבקרה
על פי הצעת העיר ייה במענה על הקול הקורא ,בעיר אשדוד אין מופעלות
טכנולוגיות לצורך ניהול של תחבורה ציבורית ושימוש בה; הרמזורים בעיר אינם
מחוברים למרכז בקרה ואין בה כל העדפה לתחבורה ציבורית .אי לכך ,התוכנית
שהציגה העירייה כללה הקמת מרכז בקרה בעירייה שישולב עם מרכז בקרה
קיים ,שיכלול בין היתר שליטה בתחבורה הציבורית והצגת מידע ממצלמות
ברחבי העיר  .על פי הצעת העירייה ,הדבר יאפשר פריסה של טכנולוגיות
חכמות המייצרות מערך בקרה שלם הכולל מערכת בקרת רמזורים הנשלטת
ממרכז בקרה ,מערכת העדפת תחבורה ציבורית ברמזורים ומערכת לזיהוי
רכבים לא מורשים הנוסעים בנתיב התח"צ.
ממצגת שהוכנה לישיבת ועדת ההיגוי שהתכנסה בינואר  2015עולה כי עיריית
אשדוד מעוניינת למקם את מרכז הבקרה בחניון העירייה ולשלבו עם מרכז
בקרה קיים המשמש מוקד פניות תושבים .מטרתו של מרכז הבקרה המשודרג
היא לשפר את רמת השירות למשתמשים בדרך בדגש על תחבורה ציבורית ,את
רמת הבטיחות בדרך ואת התיאום בין כל מערכות התחבורה ,וכן לצמצם את
הפגיעה בסביבה.
בישיבה האמורה החליטה ועדת ההיגוי כי משרד התחבורה יאשר את תכולת
מרכז הבקרה ואת שילובו עם מרכז הבקרה הקיים ,וזאת לאחר שהעירייה תגבש
הצעה סופית הכוללת את מרכיבי המרכז ואומדן תקציבי לביצועו.
בישיבת ועדת ההיגוי בנובמבר  ,2015שבה אושר התקציב הכולל לפרויקט,
אושר גם תקציב למרכיב מרכז בקרה  11.75 -מיליון ש"ח .46בספטמבר 2016
46

כולל 10% :תכנון;  3%ניהול ופיקוח;  1.5%הבטחת איכות;  3%נלוות;  15%בצ"מ ו 17%-מע"ם.
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העביר משרד התחבורה לעירייה הרשאה תקציבית בסכום של כ 10.3-מיליון
ש"ח לצורך שדרוג מרכז הבקרה הקיים.
על פי דוח המוכנות למכרז שהכינה חברת הבקרה מטעם משרד התחבורה
באפריל  ,2016נקבע כי בינואר  2017יתחיל ביצוע של מכרז ל"שינוי והרחבת
חדר בקרה קיים של העירייה וזיווד חדר הבקרה בטכנולוגיות קצה" ,והוא יסתיים
בינואר  .2018מהתכתבות בדואר אלקטרוני בין נציג חברת הבקרה לסגן חשב
משרד התחבורה ממרץ  , 2016בעניין הכנת דוח מוכנות למכרז ,עולה כי "שדרוג
חדר הבקרה הוא קריטי לציר ההעדפה".
לבקשת משרד התחבורה הכינה חברת הבקרה במאי  2017דוח מיוחד,
שכותרתו "חדר בקרה  -בדיקת אומדן" ,ובו בחנה את אומדן עלות הרחבת חדר
הבקרה הקיים של עיריית אשדוד הממוקם במרתף בניין העירייה ועלות שדרוג
כלל המערכות בו ,וזאת לאחר שהוצג היתר בנייה מאושר לביצוע ההרחבה .על
פי הדוח האמור ,ביצוע הרחבת מרכז הבקרה הקיים יבוצע באמצעות שלושה
מכרזים :בניית ההרחבה ,ריהוט ונגרות ובקרת רמזורים ,מחשוב וטכנולוגיות.
במסגרת הדוח המליצה חברת הבקרה לאשר את אומדן פרויקט שדרוג חדר
הבקרה בסך  10.22מיליון ש"ח ,כאשר ההרשאה התקציבית שהעביר משרד
התחבורה לעירייה הייתה כאמור בסך  10.26מיליון ש"ח ,והאומדן שהכינה
העירייה היה  10.28מיליון ש"ח.
באוגוסט  2017אישר משרד התחבורה לעיריית אשדוד לפרסם מכרז לביצוע
שדרוג חדר הבקרה .בפרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי נכתב כי "הקמת מרכז
הבקרה נמצאת בנתיב הקריטי של הפרויקט" ,ו"פרסום המכרז בזמן הקרוב
יאפשר פתיחת המרכז בזמן (יולי  .")18לפיכך ,החליטה ועדת ההיגוי בישיבתה זו
כי יש לקדם באופן מיידי את פרסום המכרז לביצוע שדרוג חדר הבקרה על
בסיס האישור שהוציאה חברת הבקרה.
במאי ובאוגוסט  2018קבעה חברת הבקרה כי עיכוב בהשלמת שדרוג חדר
הבקרה לא יאפשר שליטה ומתן עדיפות לתחבורה ציבורית.
עלה כי רק במאי  , 2018כתשעה חודשים לאחר שמשרד התחבורה הורה
לעירייה לפרסם מכרז לביצוע שדרוג חדר הבקרה ,פרסמה העירייה מכרז
לביצוע עבודות הבינוי ותשתית המערכות ,אך למכרז לא ניגשו מציעים .בישיבה
ביולי  , 2018בהשתתפות נציגים מהעירייה וממשרד התחבורה ,הוחלט כי
העירייה תבחן את התאמת המכרז לצרכים הקיימים ותשקול הכנת מכרז חדש.
עוד הוחלט כי אם יהיה פער בין האומדן לבין העלות הצפויה של העבודות
תפנה העירייה לחברת הבקרה מטעם משרד התחבורה כדי לקבל חוות דעת
בנושא .בספטמבר  2018מסר מנכ"ל העירייה לצוות הביקורת כי העירייה מכינה
מכרז חדש ובוחנת את הפערים התקציביים מול משרד התחבורה.
בביקורת עלה כי נכון למו עד סיומה ,העירייה לא הכינה אומדן ולא פרסמה
מכרז חדש.
העירייה מסרה בתשובה כי היא ערוכה לפרסום מכרז לשדרוג חדר הבקרה אך
טרם אושרה ההגדלה הנדרשת בתקציב .עוד מסרה כי משך ביצוע העבודות
מתוכנן לשישה חודשים.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשדוד על כך שהתמהמהה בשנים
 2017עד  2018בנוגע לפרסום המכרז לשדרוג חדר הבקרה .נכון למועד
סיום הביקורת טרם הסתיים תהליך בחירת קבלנים לביצוע עבודות
השדרוג שתוכנן להסתיים בינואר  .2018היעדרו של מרכז בקרה מונע מתן
עדיפות לתחבורה ציבורית בצירי ההעדפה ופוגע במטרות הפרויקט
ובשלמותו.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא פעלה באופן אחראי
והתאימה את יישום הפרויקט למציאות המשתנה ,בין היתר בנושא גידול
אוכלוסיית העיר וכי התנהלותה בכל הקשור לפרויקט הינה התנהלות מנהלית
ראויה ותקינה .העירייה ציינה כי ביצוע מרכיבי הפרויקט לא הוקפא אלא נדחה,
לפי מקורות תקציביים זמינים ובשל היתכנות תחבורתית המשתנה עקב שינויים
אורבניים ,והכול תוך מעקב תקציבי הדוק.


משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לעיריית אשדוד כי שלא כבתשובתה,
הממצאים שפורטו לעיל מעידים על כך שהיא לא בחנה את המשמעויות
התקציביות והמשפטיות של החלטותיה לחרוג מכתבי הכמויות ומתכולת
העבודה שאישר משרד התחבורה ,וכן להקפיא אלמנטים מרכזיים
בפרויקט ,ואף לא עדכנה את משרד התחבורה בזמן אמת על שינויים
שעשתה בפרויקט .הדבר עיכב את ביצוע הפרויקט וגרם להגדלת עלותו
התקציבית שתיעשה באמצעות הקטנת תכולת הפרויקט ותמומן בידי
עיריית אשדוד ,ויכול שגם בידי משרד התחבורה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה שלמרות היותו הגורם
שניהל ומימן את הפרויקט מטעם ממשלת ישראל ,הוא לא פעל באופן
נחרץ מול העירייה כדי לוודא שהיא מבצעת את הפרויקט על פי הסכם
ההתקשרות ביניהם ,ופעם אחר פעם נתן לעירייה לבצע שינויים בפרויקט,
לעיתים בניגוד לדעתם של אנשי המקצוע ששכר לליווי הפרויקט ,ובאופן
המטיל בספק את השגת מטרות הפרויקט.

עיריית אשדוד
התמהמהה בשנים
 2017עד  2018בנוגע
לפרסום המכרז
לשדרוג חדר הבקרה
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עדכון הסכם ההתקשרות בין העירייה
לבין משרד התחבורה ואכיפתו
כל התקשרות של המדינה עם ספק לרכישת טובין או שירותים צריכה להיערך
לפי כל דין ולהיות מוסדרת בחוזה כתוב לפני תחילת ההתקשרות .על החוזה
לפרט את כל ההסכמות שאליהן הגיעו הצדדים ואת כל התרופות להפרתן.
התקשרות של גוף ציבורי בחוזה היא ביטוי לעקרון שלטון החוק וחוקיות
המינהל ,והיא נועדה להבטיח שבעלי הסמכות לפי דין יפעלו על פי תפקידיהם,
שכל השיקולים הרלוונטיים יובאו בחשבון ,שייעשה שימוש זהיר ,מושכל ומבוקר
בכספי ציבור ,ויצומצם ככל הניתן החשש למחלוקות עתידיות בדבר קיום
החוזה .החוזה אף מבטיח את קיומה של מערכת בקרה שתוכל לוודא כי הגוף
הציבורי המתקשר בעסקה נהג בזהירות הראויה ובחן את העסקה כהלכה.47
הסכם ההתקשרות בין העירייה לבין משרד התחבורה נחתם כאמור בינואר
 , 2014כשנה ושלושה חודשים לאחר בחירת הצעת העיר אשדוד כהצעה הזוכה
בקו ל קורא .ההסכם היה אמור לכלול כמה נספחים בהם יפורטו הוראות
בנושאים שונים.
הועלה כי בין הסיבות לשיהוי בחתימה על ההסכם היה סבב דיונים שניהל
משרד התחבורה עם גורמים שונים בעירייה במטרה לשפר את התוכנית
שהוצעה; למשל ,משרד התחבורה ביקש מהעירייה להשלים שביל אופניים עד
תחנת הרכבת ,שלפי ההצעה מסתיים כ 200-מ' לפני התחנה .עם השלמת
השיפורים בהצעה ,שנבחנו ואושרו בידי העירייה ,הוכן מסמך "המלצות בנוגע
לשיפורים בתכולת ההצעה" שצורף כנספח להסכם.

חוסרים בהסכם ההתקשרות
 .1לוח זמנים ואבני דרך :בהסכם ההתקשרות נקבע כי העירייה מתחייבת
לבצע את הפרויקט על פי אבני דרך ומועדים שייקבעו בנספח ב' של
ההסכם .עוד נקבע כי העירייה מתחייבת להמציא למשרד התחבורה כל
מידע שיבקש ,ושיתוף פעולה מצידה הוא תנאי יסודי להסכם.

47

ראו דוח המטרונית.
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נמצא כי להסכם ההתקשרות לא צורף הנספח האמור לא במועד
החתימה עליו ולא במועד מאוחר יותר .עוד נמצא כי חברת הניהול
הכינה בעבור העירייה בכמה הזדמנויות לוחות זמנים ,אך לא הכינה
לוח זמנים מלא ,מפורט ועדכני לכל מרכיבי הפרויקט ולכל הפעילויות
שבו ,הכולל גם פירוט של המועדים הצפויים להשלמת המרכיבים
השונים שבו ,על פי דרישות משרד התחבורה וחברת הבקרה (להלן
גם  -לו"ז) .יצוין כי מדובר בכלי בקרה חשוב ומרכזי לניהול פרויקט
בסדר גדול שכזה .להלן הפרטים:
בינואר  2016פנתה חברת הבקרה מטעם משרד התחבורה לחברת הניהול
מטעם העירייה וציינה כי הלו"ז השלדי שהעבירה חברת הניהול אינו תקין
וחסרה בו התייחסות לנושאים רבים ,לכן הוא אינו מאושר .מהתכתבויות
נוספות במהלך השנים  2016עד  2017בין גורמים שונים במשרד התחבורה
עולה כי העירייה לא הכינה לו"ז ,כפי שדרשו משרד התחבורה וחברת
הבקרה ,והדבר פגע בתהליכי הבקרה על קידום הפרויקט.
בדיון של ועדת ההיגוי העליונה באוגוסט  2017נדרשה העירייה להעביר
למשרד התחבורה לו"ז מפורט לביצוע העבודות בצירי ההעדפה ,על כל
שלביו ,בעבור כל אחד משני הקבלנים שנבחרו .כשבוע לאחר מכן פנתה
מנהלת הפרויקט לשעבר לחברת הניהול מטעם העירייה וביקשה ממנה
להעביר לחברת הבקרה לו"ז "אינטגרטיבי" של כל מרכיבי הפרויקט,
הכולל מרכיבים בביצוע ומרכיבים בתכנון ,לרבות הקשרים ביניהם.
הועלה כי במהלך ספטמבר  2017שלחה חברת הניהול למשרד התחבורה
לו"ז אינטגרטיבי ,אך הלו"ז האמור לא ענה על דרישות חברת הבקרה ,שכן
הוא לא כלל התייחסות לצירים שטרם הוחל בביצועם ,לתכנון שטרם
הושלם ,למועד פתיחת צירי ההעדפה ולביטוי לחסמים ,בעיות וקשרים בין
הפעילויות השונות בפרויקט .נציג חברת הניהול אישר לנציג חברת הבקרה
כי מדובר בלו"ז שלדי גנרי לפרויקט .בדיון של צוותי העבודה של משרד
התחבורה והעירייה בינואר  2018סוכם כי מנהל הפרויקט מטעם העירייה
יעביר בתוך עשרה ימים לו"ז אינטגרטיבי שיתכלל את כל מרכיבי הפרויקט
עד להפעלתו.
חברת הבקרה ציינה בדוחות בקרה שהכינה בינואר ובמאי  2018כי הפרויקט
נמצא "בחריגת לו"ז משמעותית" ,והוא מנוהל ברמת הקבלן הבודד ללא
לו"ז אינטגרטיבי הכולל התייחסות לכל הקבלנים ,לממשקים שביניהם
ולהשפעתם על הלו"ז הכולל של הפרויקט .היא ציינה בדוחות כי היא אינה
יכולה לבקר את מועד הסיום הצפוי של העבודות לאורך צירי ההעדפה.
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במועד סיום הביקורת לא העבירה העירייה ,או חברת הניהול מטעמה,
למשרד התחבורה ולחברת הבקרה לו"ז אינטגרטיבי כולל ומלא
לביצוע כל מרכיבי הפרויקט ,כפי שהתבקשה .נמצא כי אין לעירייה
לוח זמנים לביצוע והשלמה של המרכיבים שטרם הוחל בביצועם ,כמו
ציר ז'בוטינסקי ,כיכר אילן רמון ומדרחוב רוגוזין ,כך שאין כל צפי
לסיום הפרויקט.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשדוד על שלא עמדה
בהתחייבויותיה שנקבעו בהסכם ההתקשרות ולא העבירה באופן
סדיר ועדכני לוחות זמנים לבקשת משרד התחבורה ,וגם לוחות
הזמנים שכבר העבירה לא עמדו בדרישות חברת הבקרה ולא היו
עדכניים .עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה על כך שנכון
למועד סיום הביקורת טרם הוכן לו"ז עדכני לכל מרכיבי הפרויקט,
ואין לה צפי להשלמת העבודות .היעדר לוחות זמנים מפורטים
המעודכנים באופן תדיר עם התקדמות שלבי הביצוע פוגם ביכולת
לנתח חריגות בביצוע ,וכפועל יוצא הדבר עלול בין היתר לגרום
לגידול בעלויות הפרויקט ולהתארכות משך ביצועו .על העירייה
להקפיד להכין לוחות זמנים עדכניים ,כוללניים ומפורטים לפרויקט
ולהעבירם לחברת הבקרה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה על שחתם על הסכם
התקשרות מבלי שצורף אליו נספח לוחות הזמנים ואבני הדרך לביצוע
הפרויקט ,שחשיבותו של נספח כזה קריטית ומכרעת להצלחת
הפרויקט בהיבט של עמידה ביעדי התקציב ובלוחות הזמנים .עוד
מעיר משרד מבקר המדינה למשרד התחבורה כי הוא לא הקפיד
שהעירייה תעמוד בהתחייבותה לספק לוחות זמנים באופן תדיר ולפי
המבנה שקבעו הוא וחברת הבקרה מטעמו .על משרד התחבורה
לפעול באופן נחרץ יותר מול העירייה ולוודא כי היא מנהלת לוחות
זמנים המשקפים את כל מרכיבי הפרויקט ואת סטטוס הביצוע שלהם.
הדבר מקבל משנה תוקף נוכח החריגות המשמעותיות בלו"ז הפרויקט
וקביעת חברת הבקרה שהיא אינה מסוגלת לבצע בקרה על סיום
העבודות ,דבר הפוגע בהשלמת הפרויקט.
בתשובותיהם מפברואר  2019מסרו החשכ"ל ואגף תקציבים במשרד האוצר
למשרד מבקר המדינה כי לוחות זמנים ניתן להגיש רק לאחר ביצוע תכנון
מפורט של פרויקט ברמה גבוהה יותר מזו שהוגשה בקול קורא  -תכנון כזה
בוצע רק לאחר חתימה על הסכם התקשרות.
משרד מבקר המדינה מעיר לחשכ"ל ולאגף תקציבים כי גם אם
לטענתם הכנת לוחות זמנים לפרויקט התאפשרה רק לאחר ביצוע
התכנון המפורט ,הרי היה צורך לקבוע לוחות זמנים כאלה בנספח
שיצורף להסכם עם העירייה -גם לאחר חתימתו -אך הדבר לא נעשה.

במועד סיום הביקורת
לא העבירה העירייה,
או חברת הניהול
מטעמה ,למשרד
התחבורה ולחברת
הבקרה לוח זמנים
אינטגרטיבי כולל
ומלא לביצוע כל
מרכיבי הפרויקט ,כפי
שהתבקשה

 | 478דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

 .2סקרים ודוחות התקדמות :בהסכם ההתקשרות נקבע כי ועדת ההיגוי
והעירייה יבצעו סקרים תחבורתיים במהלך יישום הפרויקט ואחריו ,בין היתר
לבחינת השגת יעדי הפרויקט שיוגדרו בנספח ה' להסכם ,והעירייה תמציא
לממשלה או מי מטעמה דוחות התקדמות על ביצוע הפרויקט כפי שיפורט
בנספח ו' להסכם .יודגש כי הנספחים האמורים משמשים בסיס ליישום
הפר ויקט ולהסדרה של תהליכי העבודה של העירייה ושל תהליכי הבקרה
של משרד התחבורה על פעילויותיה.
נמצא כי להסכם לא צורפו הנספחים האמורים לא במועד החתימה על
ההסכם ולא במועד מאוחר יותר .נוסף על כך ,משרד התחבורה לא קבע
הוראות ,לרבות מועדי ביצוע והגשה ,בנושא הסקרים התחבורתיים שעל
העירייה לבצע או הדיווחים שעליה להגיש במהלך יישום הפרויקט .עוד
נמצא כי במהלך יישום הפרויקט העירייה ומשרד התחבורה לא ביצעו
סקרים תחבורתיים כאמור.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה על שלא צירף את
הנספחים האמורים להסכם ההתקשרות .היעדר הנספחים והיעדר
הוראות אחרות לביצוע הסקרים התחבורתיים פוגע בתהליכי הבקרה
על הפרויקט והמעקב אחר התקדמותו והשגת יעדיו החשובים ,בייחוד
כשמדובר בפרויקט מורכב ובהיקפים כספיים של מאות מיליוני
שקלים שעלול להוביל למחלוקות והתדיינויות בין הצדדים .על כן,
החתימה על ההסכם מבלי שצורפו הנספחים שהיו חלק בלתי נפרד
מהוראותיו היא בגדר פגם חמור .על משרד התחבורה לפעול בהקדם
להסדרת הנושאים שלא יושמו בהסכם ההתקשרות ולפעול לביצוע
הסקרים שיסייעו לו בבקרה על הפרויקט ומעקב אחר ביצועו ,וכן
בקבלת החלטות במהלך קידום הפרויקט והשגת מטרותיו.

אי עדכון הסכם ההתקשרות לביצוע
הפרויקט והארכת תוקפו
בהסכם ההתקשרות נקבע כי תוקפו יהיה ארבע שנים ממועד החתימה עליו,
דהיינו עד ינואר  . 2018אף שתוקפו של ההסכם פג ,ואף שבמהלך ביצוע
הפרויקט נעשו בו שינויים רבים  -למשל תכולת הפרויקט שונתה ובוטלו
מרכיבים מרכזיים ,תקצ יבי המרכיבים שונו והתקציב הכולל לפרויקט גדל בכ70-
מיליון ש"ח ולוחות הזמנים התארכו  -ועל אף המשמעויות הנגזרות משינויים אלו
וגידול העלויות הנגזרות מהשיהוי בסיום הפרויקט ,לא פעל משרד התחבורה
לחתימה על הסכם התקשרות חדש עם העירייה שיעגן את השינויים
וההתחייבויות שנגזרו מהשינויים האמורים ,או לחלופין לעדכון ההסכם הישן
ונספחיו.
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עלה כי כבר בינואר  2015קבעה ועדת ההיגוי העליונה כי "לאחר סיום התכנון
המפורט ,ייחתם חוזה בין משרד התחבורה ועיריית אשדוד שיכלול את מרכיבי
הפרויקט הסופיים ,כפי שיגזרו מהאומדן התקציבי" .נוסף על כך ,בהתכתבויות
פנימיות בין נציגי משרד התחבורה ממרץ  2016עלה הצורך בעדכון הסכם
ההתקשרות עם העירייה בנוגע לשינוי התקציבי בפרויקט ,וכן הצורך בהוספת
כלי בקרה נוספים לשימוש משרד התחבורה.
מהאמור עולה כי גם לאחר שעלה הצורך בעדכון הסכם ההתקשרות ,הן על ידי
ועדת ההי גוי העליונה והן על ידי גורמים שונים שליוו את הפרויקט מטעם משרד
התחבורה ,ואף שחלפו ממועד החתימה על ההסכם ועד מועד סיום הביקורת
כחמש שנים ,לא פעל משרד התחבורה לעדכון ההסכם והארכת תוקפו אף
שהפרויקט טרם הסתיים וההתקשרות עם העירייה נמשכת.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה ,שמייצג את הממשלה
בהסכם ההתקשרות עם העירייה ,כי אי-חידוש ההסכם הוא בניגוד לכללי
מינהל תקין ועלול להקשות על הצדדים להבטיח את קיום ההתחייבויות
והזכויות של הצד השני ולערב אותם בסכסוכים ובהתדיינויות משפטיות
מיותרות ,בהארכת משך ביצוע הפרויקט ובבזבוז כספי ציבור .על משרד
התחבורה ועל העירייה לפעול בהקדם לעיגון ההתקשרות ביניהם בהסכם
חדש ועדכני.
חשכ"ל מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי חשבות משרד התחבורה
הבהירה שהשינויים בפרויקט והגדלת התקציב דורשים תיקון של הסכם
ההתקשרות ,אך מכיוון שלא תוקצבה הגדלת הפרויקט עדיין לא תוקן ההסכם.
משרד מבקר המדינה מעיר לחשכ"ל כי ועדת ההיגוי אישרה את הגדלת
התקציב לפני זמן רב .גם אם לטענת החשכ"ל לא תוקן ההסכם משום
שלא ניתנה הרשאה תקציבית להגדלת הפרויקט ,הרי בפועל בוצעו
בפרויקט שינויים רבים ,גם במסגרת התקציב המקורי ,לרבות ביטול
מרכיבים ,הגדלת מרכיבים ושינויים בלוחות הזמנים  -שינויים שלא עוגנו
בהסכם כדין .הדבר מנוגד לכללי מינהל תקין ועלול להקשות על משרדי
התחבורה והאוצר להבטיח כי ההתחייבויות בגינו אכן יקוימו.

תקצוב תחזוקת התשתיות והמערכות שיוקמו
במסגרת הפרויקט
בקול קורא נקבע כי אחד מתנאי הסף להשתתפות בו הוא התחייבות גזבר
העירייה להעמיד תקציב רב-שנתי לתחזוקת התשתיות והמערכות שהעירייה
מתחייבת להקים במסגרת הצעתה .גם בהסכם ההתקשרות נקבע כי העירייה
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מתחייבת לתקצב את תחזוקת התשתיות והמערכות שיוקמו במסגרת הפרויקט
(למעט טכנולוגיות תחבורה ציבורית) למשך עשר שנים ממועד השלמתו.
למסמכי הצעת העירייה צורף נספח מאפריל  2012עם אישור גזבר העירייה
להעמדת התקציב הנדרש לתחזוקת כל מרכיבי הפרויקט המוצע .באישור
האמור מפורט תקציב התחזוקה שתעמיד העירייה  -כ 9.5-מיליון ש"ח לשנה -
שחושב כשיעור מעלות הביצוע של כל אחד מהמרכיבים כפי שנקבעה בהצעה
שהוגשה במענה לקול קורא.
עלה כי באפריל  , 2016לאחר שינוי תכולתו של הפרויקט והגדלת עלות
המרכיבים השונים שנכללו בו ,ואף הגדלת תקציבו הכולל ,פנה לעירייה נציג
של החברה שליוותה את הפרויקט מטעם משרד התחבורה ,בעניין עדכון
התחייבותה לתקצוב התחזוקה שנדרש בקול קורא ,אך העירייה לא המציאה
התחייבות חדשה חתומה בידי הגזבר והסתפקה בתשובה כי היא תעמוד
בהתחייבותה הקודמת.
מאז ועד מועד סיום הביקורת לא ביקשו משרדי התחבורה והאוצר מהעירייה
להמציא להם אישור עדכני בנוגע להתחייבותה לתחזוקת התשתיות והמערכות
שיוקמו במסגרת הפרויקט ,ולמותר לציין כי התחייבות כזו לא ניתנה על ידי
העירייה; בחלק מהמרכיבים ,כמו תשתיות צירי ההעדפה ,גדלה עלות המרכיב
בעשרות אחוזים מבלי שהוגדלה ההתחייבות לתחזוקת מרכיבים אלו ,שכאמור
חושבה כשיעור מעלות הביצוע המקורי של המרכיבים.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי התחבורה והאוצר על שלא עמדו על
דרישתם לקבל מהעירייה התחייבות עדכנית לתחזוקת התשתיות
והמערכות שיוקמו במסגרת הפרויקט ,לפי דרישות הקול הקורא ולפי
הסכם ההתקשרות ,לרבות פירוט גובה התקציב שהעירייה תעמיד לטובת
התחזוקה של המרכיבים השונים .התחייבות על תקצוב חסר בנושא
התחזוקה עלולה להוביל לפגיעה בתחזוקת הפרויקט ולקיצור אורך חיי
המרכיבים שיוקמו במסגרתו ,דבר העלול לגרום להוצאות גבוהות בהמשך
ולפגיעה בקופה הציבורית .על משרדי התחבורה והאוצר לפעול בהקדם
מול העירייה להמצאת התחייבות עדכנית להקצאת תקציב תחזוקה בהיקף
המתאים לעלות הפרויקט ותכולתו החדשה ,לאור השינויים המהותיים
שנעשו בפרויקט.

פעילות ועדת ההיגוי העליונה
בהסכם ההתקשרות נקבע כי ועדת המכרזים הבין-משרדית תמנה ועדת היגוי
שתפקח על יישום הפרויקט ותסייע לקדמו .עוד נקבע בהסכם כי ועדת ההיגוי
תקבע בישיבתה הראשונה את אופן פעולתה ,את מתכונת ישיבותיה ותדירותה
ואת תדירות הדיווחים בנושאים שונים כפי שתמצא לנכון ,וזאת נוסף על
הדיווחים שתעביר העירייה על פי הקבוע בהסכם ההתקשרות .תפקידי ועדת

משרדי התחבורה
והאוצר לא עמדו על
דרישתם לקבל
מהעירייה התחייבות
עדכנית לתחזוקת
התשתיות והמערכות
שיוקמו במסגרת
הפרויקט ,לרבות
פירוט גובה התקציב
שהעירייה תעמיד
לטובת התחזוקה של
המרכיבים השונים
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ההיגוי כפי שנקבעו בהסכם כוללים בין היתר פיקוח על יישום הפרויקט וסיוע
בהוצאת הפרויקט אל הפועל; קידום הפרויקט ומתן פתרון לכל בעיה שעולה
במהלך יישומו; ואישור התקציב הדרוש לפרויקט ומרכיביו ,לאבני הדרך,
למפרטים הטכניים וללוחות הזמנים .כאמור ,בוועדת ההיגוי יושבים נציגים
ממשרדי התחבורה והאוצר ומהעירייה.
עוד נקבע בהסכם כי העירייה תשתף פעולה עם ועדת ההיגוי ותבצע את כל
החלטות הוועדה ,את החלטות הממשלה ואת החלטות ועדת המכרזים הבין-
משרדית ,וכן תמסור לה כל מידע שתתבקש .בהסכם נקבע כי שיתוף הפעולה
של העירייה הוא תנאי יסודי להסכם.
.1

ועדת ההיגוי התכנסה לראשונה בפברואר  .2014בדיון זה לא קבעה הוועדה
את מתכונת התכנסותה ותדירותה ואת תדירות הדיווחים שתבקש .נמצא כי
עד אוגוסט  ,2017כשלוש שנים וחצי לאחר מועד התכנסותה הראשונה ,לא
קבעה הוועדה את אופן פעילותה ואת תדירות התכנסותה; בתקופה זו
התכנסה הוועדה בממוצע אחת לחצי שנה .בישיבת הוועדה באוגוסט 2017
הוחלט כי יש לקבוע סדרה של ישיבות בתדירות שלא תפחת מישיבה אחת
בכל שלושה חודשים.
בביקורת עלה כי הוועדה התכנסה בפועל רק במאי  ,2018דהיינו כתשעה
חודשים לאחר התכנסותה הקודמת ,ובישיבתה זו קבעה הוועדה כי היא
תתכנס אף אחת לחודשיים .אולם גם לאחר החלטה זו לא התכנסה הוועדה
בתדירות שנקבעה ,והיא התכנסה שוב רק לאחר שישה חודשים ,בנובמבר
.2018
מהאמור עולה כי ועדת ההיגוי ,שתפקידה המרכזי הוא פיקוח על
ביצוע הפרויקט ,על הסרת חסמים ועל סיוע בהוצאת הפרויקט אל
הפועל ,לא התכנסה בתדירות שהיא עצמה קבעה .התכנסות הוועדה
בתדירות גבוהה יותר עשוייה הייתה לתרום להעלאת סוגיות חשובות
הגורמות לעיכובים בביצוע הפרויקט ולמציאת פתרונות להסרתם בזמן
אמת ,וכן למעקב צמוד יותר אחר ביצוע הפרויקט.

.2

אחד מתפקידי ועדת ההיגוי כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות הוא לעקוב
אחר אופן השגת יעדי הפרויקט באמצעות סקרים במהלך ביצועו.
נכון למועד סיום הביקורת לא ביצעה ועדת ההיגוי סקרים כאמור שהיו
אמורים להציג לפניה תמונה מהימנה ומקיפה על קצב התקדמות
הפרויקט והשגת מטרותיו ,דבר שהיה מסייע לה בתהליך קבלת
ההחלטות בזמן אמת.

.3

תפקיד נוסף של ועדת ההיגוי כפי שנקבע במסמכי הקול הקורא ובהסכם
ההתקשרות הוא מעקב ופיקוח על פעילות העירייה ,ולשם כך תתכנס
הוועדה ללא נציגי העירייה.

ועדת ההיגוי,
שתפקידה המרכזי
הוא פיקוח על ביצוע
הפרויקט ,לא
התכנסה בתדירות
שהיא עצמה קבעה,
לא ביצעה סקרים
שהיו אמורים להציג
לפניה תמונה מהימנה
ומקיפה על קצב
התקדמות הפרויקט
ולא קיימה דיונים
לצורך מעקב אחר
פעילות העירייה
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הביקורת העלתה כי ועדת ההיגוי לא קיימה דיונים לצורך מעקב אחר
פעילות העירייה ופיקוח עליה ,כמתחייב מהוראות הקול הקורא
ומהסכם ההתקשרות ,גם לא בעקבות ההפרות והפעולות החד-
צדדיות של העירייה שהוצגו לחבריה ולנציגי משרד התחבורה.
.4

בהסכם נקבע כי העירייה תעביר לממשלה ,כאשר משרד התחבורה הוגדר
כנציג הממשלה ,דיווח רבעוני על התקדמות הפרויקט לפי רמת הפירוט
שתקבע הממשלה מדי פעם בפעם.
העירייה לא
שהתחייבה.

הגישה

למשרד

התחבורה

דוחות

רבעוניים

כפי

מהאמור עולה כי ועדת ההיגוי ,האחראית מטעם הממשלה למעקב
אחר ניהול הפרויקט ,לא מילאה את תפקידה כראוי ,וזאת אף שהיה
ידוע לה על חריגות מהותיות בביצוע הפרויקט בכל הנוגע לתכולתו,
לתקציבו וללוחות הזמנים שלו .מכאן ,עולה חשש כי התנהלות זו של
הוועדה גרמה לעיכובים בביצוע הפרויקט והשלמתו כפי שתואר בדוח
זה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדת ההיגוי ולמשרדי התחבורה והאוצר על
שלא פעלו להתכנסות ועדת ההיגוי העליונה בתדירות הנדרשת .עוד מעיר
משרד מבקר המדינה על כך שהוועדה לא התכנסה לדון על נושאים
הנוגעים למעקב אחר פעילות העירייה ופיקוח עליה ,גם כשהעירייה הפרה
את תנאי הסכם ההתקשרות.

אכיפת הסכם ההתקשרות וטיפול משרד
התחבורה בהפרות העירייה
.1

48

בהסכם ההתקשרות נקבעו הוראות לטיפול בהפרות מצד העירייה להוראות
ההסכם והסעדים שיעמדו למשרד התחבורה במקרים כאלו .לדוגמה,
בהסכם נקבע כי משרד התחבורה רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות
בהודעה בכתב  60ימים מראש בקרות הפרה יסודית של ההסכם ,48או לחלופין
כשהעירייה הפרה תנאי שאינו מהווה הפרה יסודית וניתנה לה הודעה
מראש של  60ימים וארכה של  14ימים לתיקון ההפרה .עוד נקבע כי משרד
התחבורה יהיה רשאי לבטל או לעכב העברת כספים אם הוא נוכח
שהעירייה אינה עומדת בהוראות ההסכם ,ובכלל זה עמידה באבני הדרך
ולוחות הזמנים .משרד התחבורה גם רשאי להפסיק את ההתקשרות עם
הפרה יסודית כוללת בין היתר מקרים שהעירייה החליטה או פעלה בניגוד למחויבויותיה.
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העירייה ,לבטל את ההסכם או להתלותו במקרים שבהם התגלו ליקויים
חמורים בפעילות העירייה וחריגות תקציביות ,או בכל מקרה שבו העירייה
אינה מעבירה מידע ואינה משתפת פעולה עם פעולות הבקרה.
מלבד סעדים אלו לא נקבעו בהסכם ההתקשרות קנסות בגין הפרה
או אי-עמידה של העירייה בתנאי ההסכם ובביצוע תכולת הפרויקט
על פי לוחות הזמנים שהתחייבה עליהם .לדבר חשיבות מיוחדת נוכח
העובדה כי הסעדים שקבע משרד התחבורה בהסכם ,כמו ביטולם
של ההסכם ושל הפרויקט ,לא היו אפקטיביים ,בייחוד לאחר תחילת
ביצוע הפרויקט ,שכן האינטרס של משרד התחבורה הוא לבצע את
הפרויקט כ"עיר מודל" כפי שדרש ,ולא לבטלו .נוסף על כך ,ביטול
פרויקט בסדר גודל שכזה לאחר תחילת ביצועו היה גורם להפסד
כספי גדול מאוד למדינה מבלי להשיג את מטרותיו של הקול הקורא
שפורסם.
.2

כאמור ,במהלך הפרויקט ביצעה העירייה פעולות ללא ידיעת משרדי
התחבורה והאוצר וועדת ההיגוי ,כמו שינוי הסטנדרט של משרד התחבורה,
וכן שינויים בפרויקט ,או שהקפיאה ביצוע מרכיבים שונים ,וזאת מבלי לדון
על כך עם שני המשרדים ובפורום ועדת ההיגוי ומבלי לקבל אישור מראש
לשינויים שעשתה.
בנובמבר  2017פנה נציג חברת הבקרה למנהלת הפרויקט לשעבר והתריע
על פעולות ושינויים שהעירייה עושה בפרויקט על דעת עצמה ,כמו עצירת
העבודות בכיכר אילן רמון ואי-הוצאת צו התחלת עבודה לציר ז'בוטינסקי,
שגורמים ל"דחייה ודאית של כחצי שנה לפחות בהשלמת הפרויקט" .בסיום
דב ריו ציין נציג חברת הבקרה" :באופן כללי [אני] ממליץ שעו"ד המשרד
יבחן את ההסכם שנחתם מול העירייה תוך הוצאת מכתבי התראה".
מנהלת הפרויקט לשעבר מסרה לצוות הביקורת באוגוסט  2018כי עם זיהוי
חריגות על ידי חברות הבקרה הועבר באופן מיידי מכתב למנכ"ל העירייה
בנושא .בהת כתבויות בין גורמים שונים במשרד התחבורה ובין העירייה
מהחודשים אפריל  - 2017ינואר  2018ביקשו נציגי משרד התחבורה
מהעירייה לקבל נתונים על החריגות בפרויקט כולל פירוט הכמויות ,אך
העירייה לא העבירה נתונים כאמור .נציג משרד התחבורה התריע
באוקטובר  2017כי מצב זה גורם לעיכובים ולקשיים בתהליך התשלומים
וביכולתו של המשרד לבצע פיקוח ובקרה נאותים.
בסיכום ישיבה מינואר  ,2018בהשתתפות נציגים ממשרד התחבורה,
מעיריית אשדוד ומחברות הבקרה ,שהופץ גם לנציגים מאגף תקציבים
במשרד האוצר ,צוין כי "משרד התחבורה מתפלא על כך כי העירייה
מקבלת החלטות משמעותיות בפרויקט מבחינת לוח זמנים ותקציב מבלי
לעדכן ולדון עליהם עם גורמי משרד התחבורה .שינויים אלה יביאו בהכרח
לאי עמידה בלוח הזמנים ,באי ביצוע תכולת הפרויקט כפי שנחתמה על ידי
העירייה ומשרד התחבורה וחריגות בתקציב .משרד התחבורה מציין כי אין
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לוח זמ נים אינטגרטיבי להשלמת כל מרכיבי הפרויקט ואין מעקב אחר
מסגרת התקציב שאמורה להביא את כל מרכיבי הפרויקט להשלמה
ולהפעיל את התחבורה הציבורית במתכונתה המתוכננת .משרד התחבורה
מודאג כי הפרויקט לא יסתיים בלוח הזמנים שנקבע ולא יכלול את כל
מרכיבי הפרויקט כפי שסוכמו" .בפברואר  2018התריע נציג חברת הבקרה
מטעם משרד התחבורה בפני העירייה כי אם העירייה לא תעביר את המידע
שהתבקשה להעביר יעכב המשרד את התשלומים.
.3

ביולי  2018מסרו נציגי משרד האוצר לצוות הביקורת כי "העירייה קיבלה את
ניהול הפרויקט והקמתו לידיה ,אולם השתמשה בסמכותה כדי לעצב מחדש
את הפרויקט ,באופן שמקטין את יעילות התחבורה הציבורית" .עוד מסרו כי
ביטול אלמנטים מרכזיים בפרויקט והקפאת אלמנטים אחרים פגעו
"בהעדפה" לתחבורה ציבורית באשדוד ,והם עלולים להביא לשירות
תחבורה ציבורית שאינו אופטימלי .הם ציינו כי "נוסף למחלוקות המקצועיות
חלה גם התייקרות משמעותית בפרויקט ,שבחלקה נובעת מהחלטה חד
צדדית של העירייה על ביצוע שדרוג סטנדרט ...החלטה זו התבצעה בניגוד
לסיכום עם משרד התחבורה ומשרד האוצר ...נכון להיום לא רואים שיש
התקדמות ועל כן יש סכנה שכל ההשקעה בפרויקט תרד לטמיון".

מהממצאים שפורט ו בדוח עולה כי במועד סיום הביקורת לא היה צפי ודאי
לסיום ביצוע כל מרכיבי הפרויקט ,וממילא לא היה ידוע מה תהיה תכולת
הפרויקט הסופית ,וכפועל יוצא מה תהיה העלות הסופית של הפרויקט
במתכונתו הנוכחית.
החשכ"ל מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי חשבות משרד התחבורה
לא תממן חריגה מסטנדרט הפרויקט וכי נכון למועד מתן תשובתו מעוכבים
תשלומים לעירייה בסך  39מיליון ש"ח בגין חריגות .הוא ציין כי חשבות משרד
התחבורה נענתה להמלצות משרד מבקר המדינה ,ועל כן דרשה שמשרד
התחבורה יגבש תהליכים להשלמת הפרויקט ,שאם לא כן לא ניתן יהיה
להמשיך בביצוע הפרויקט .נכון למועד מתן התשובה טרם הוחלט על אופן
ההתקדמות ביישום הפרויקט.
אגף תקציבים במשרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר
 2019כי מתוך סכום ההרשאות שניתנו לעירייה שולמו עד כה  130מיליון ש"ח
בעבור ביצוע בפועל .עוד נמסר כי חלקים משמעותיים מהפרויקט מבוצעים והוא
ממשיך להתקדם ,וכי תוספת התקציב לא הועברה בשל קשיים בהתנהלות
העירייה .עוד מסר אגף תקציבים בתשובתו ממאי  2019כי כאשר העירייה נקטה
הליכים חד-צדדיים שגרמו להתייקרות הפרויקט ,כגון שינוי הסטנדרט ללא
אישור משרדי התחבורה וה אוצר ,ועדת ההיגוי החליטה כי העירייה תישא
בעצמה בעלויות העודפות שנבעו מהחריגה בסטנדרט.

במועד סיום הביקורת
לא היה צפי ודאי
לסיום ביצוע כל
מרכיבי הפרויקט,
וממילא לא היה ידוע
מה תהיה תכולת
הפרויקט הסופית,
וכפועל יוצא מה תהיה
העלות הסופית של
הפרויקט במתכונתו
הנוכחית
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הביקורת העלתה כי על אף פעולותיה החד-צדדיות של העירייה והפרותיה
החוזרות ונשנות את הסכם ההתקשרות ,שהובילו להתמשכות הפרויקט
ולפגיעה בשלמותו ,ועל אף התרעותיה של חברת הבקרה ,לא נקטו
משרדי התחבורה והאוצר וועדת ההיגוי העליונה פעולות נחרצות
ואפקטיביות לטיפול בחריגות ,ואף בחלק מהמקרים איפשרו לה לבצע את
השינויים שביקשה מבלי לדון על כך או לבחון את האפשרויות השונות
העומדות לפניהם .הם גם לא קיימו דיונים לבחינת ההפרות והצעדים
האפשריים ה עומדים לרשותם לתיקון המצב או לצמצום הנזקים לפרויקט
והשלמתו ,כמו האפשרות להעביר את ניהול הפרויקט וביצועו לחברה
ממשלתית או פרטית עם ידע ומומחיות בביצוע פרויקטים כאלו.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לעיריית אשדוד על שפעלה בניגוד
לקבוע בהסכם ההתקשרות .על העירייה לפעול על פי החלטותיהם של
ועדת ההיגוי ושל משרדי התחבורה והאוצר ,ולעשות זאת בשקיפות
הנדרשת ובשיתוף פעולה מלא איתם כדי להביא לידי סיום הפרויקט
והשגת מטרותיו.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא סבורה שמימוש חלקי
של הפרויקט ואי-ביצועו בשלמותו אכן עלול לגרום לפגיעה בתוכנית בכללותה.
העירייה הבהירה כי תעשה כל שלאל ידה כדי לממש את התוכנית עד סופה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה כי אין די בהודעות ששלח
לעירייה על הפרותיה את הסכם ההתקשרות .כמו כן ,משרד מבקר
המדינה מעיר למשרדי התחבורה והאוצר כי על אף המשאבים הרבים
שהפנו לפרויקט בעיר אשדוד ,כולל משאבים תקציביים בהיקף של מאות
מיליוני שקלים ,הם לא נקטו צעדים ממשיים נגד העירייה ,שהפרה פעם
אחר פעם את תנאי הסכם ההתקשרות .אף שמדובר בחלק מהמקרים
בהפרה יסודית של תנאי ההסכם ,הם לא פעלו להפעלת אמצעים לתיקון
ההפרה ו לא קיימו תהליך מסודר של בחינת האפשרויות העומדות
לרשותם בנושא .היעדר צעדי אכיפה בנוגע לקיום תנאי ההסכם הוביל
להתמשכות הפרויקט ,לחריגה מסטנדרטים מקובלים ולגידול בעלויות.
מהאמור עולה כי טיפול משרדי התחבורה והאוצר בקידום הפרויקט
ובהשגת מטרותיו היה לקוי ביותר.
על משרדי התחבורה והאוצר לקיים בהקדם דיון כדי להחליט על המשך
ביצוע הפרויקט ולגבש צעדים שיבטיחו את השלמתו ,תוך צמצום הנזקים
והעלויות וקיצור משך הזמן לסיומו ,וימנעו בזבוז כספי ציבור .במסגרת זו,
יש להביא את הנושא לידיעת הדרגים הבכירים בשני המשרדים ,לרבות
שרי התחבורה והאוצר ,כדי לקבל החלטות אופרטיביות ומיידיות לקידום
פרויקט תחבורה בת קיימה בעיר אשדוד .כמו כן ,עליהם לקיים תהליך
מוסדר להפקת לקחים ממהלך ביצוע הפרויקט ,כדי למנוע הישנותם של
הליקויים שעלו בדוח זה ,לטובת פיתוח פרויקטים נוספים בתחום
התחבורה הציבורית במדינה.

על אף המשאבים
הרבים שהפנו משרדי
התחבורה והאוצר
לפרויקט בעיר
אשדוד ,כולל
משאבים תקציביים
בהיקף של מאות
מיליוני שקלים ,הם
לא נקטו צעדים
ממשיים נגד העירייה,
שהפרה פעם אחר
פעם את תנאי הסכם
ההתקשרות
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סיכום
פרויקט התחבורה בת קיימה בעיר אשדוד נועד לשמש מודל לדוגמה
לערים אחרות בארץ בכל הנוגע לבניית תשתיות תחבורתיות בנות קיימה
ומודל לעירוניות מתחדשת בישראל .יעד העל של הפרויקט היה צמצום
השימוש ברכב הפרטי בד בבד עם הגברת השימוש בתחבורה ציבורית
ותחבורה מקיימת אחרת ,כדי לשפר את רמת השירות לנוסעים ואת
נגיש ות האוכלוסיות המוחלשות לתחבורה הציבורית ,להקטין מפגעים
סביבתיים ולשדרג את המרחב הציבורי .מימוש יעדי הפרויקט היה אמור
להיעשות בין היתר באמצעות מתן עדיפות לתחבורה ציבורית ,בניית
תשתית שבילי אופניים ,שדרוג התשתיות להולכי רגל והגברת השימוש
בכלי תחבורה שאינם מז המים .הדוח מציג תמונה ולפיה הפרויקט
במתכונתו הנוכחית אינו יכול לשמש מודל כפי שתכננו משרדי התחבורה
והאוצר .הפרויקט שיצא לדרך לפני כשבע שנים לא הגיע לסיומו ואין צפי
להשלמתו ,תקציבו גדל ותכולתו שונתה וצומצמה באופן ניכר מבלי
שנבחנה המשמעות של גריעת מרכיבים מרכזיים ממנו על השגת המטרות
שעמדו בבסיסו.
משרדי התחבורה והאוצר וועדת המכרזים הבין-משרדית בחרו בהצעת
העיר אשדוד מבלי שביצעו בדיקות מספקות להצעה ולכדאיותה
הכלכלית .נוסף על כך ,משרדי התחבורה והאוצר וועדת ההיגוי קיבלו את
החלטותיהם בכל הקשור לפרויקט מבלי שקיימו דיונים סדורים ,מבלי
שדנו בהשלכות השינויים על הפרויקט ועל השגת מטרותיו ובחינת חלופות
להשלמתו ומבלי שניתנו נימוקים לקבלתן בחלק מהנושאים .החריגות
הרבות בביצוע הפרויקט שנבעו גם מהתנהלות העירייה ,הובילו לחריגה
משמעותית בלוחות הזמנים ובתקציב ,אך משרדי התחבורה והאוצר
המשיכו להעביר לעירייה כספים ,לא בחנו את אופן המשך ההתקשרות
עמה ואופן השלמת הפרויקט ולא עשו שימוש בכלים שעמדו לרשותם
להבאת הפרויקט למסלול תקין שיביא לסיומו תוך צמצום החריגות.
התנהלותם של משרדי התחבורה והאוצר בקידום הפרויקט לא הלמה את
חובתם לנהוג באחריות כמצופה מגופים המנהלים פרויקט בסדר גודל
כספי של מאות מיליוני ש"ח.
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עיריית אשדוד שקיבלה את האחריות להקמת הפרויקט חרגה לאורך כל
משך ביצועו מתנאי ההסכם עליו חתמה עם משרד התחבורה .העירייה
נהגה בחוסר שקיפות ,לא שיתפה פעולה באופן מלא עם משרד התחבורה
וועדת ההיגוי ,קיבלה החלטות חד צדדיות בנוגע לתכולת הפרויקט ובנוגע
להקפאת ביצוע מרכיבים מרכזיים בו ,הכל מבלי שקיימה הליכים סדורים
לבחינת השינויים שעשתה והשלכותיהם ומבלי שקיימה דיונים במועצת
העירייה .משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלותם של ראש
העירייה ומנכ"ל העירייה בכל הנוגע לקידום הפרויקט ,ובמיוחד בנושא
עמידה בהתחייבויותיה על פי ההסכם עם משרד התחבורה ,התנהלות
שלא הייתה שקופה כלפי חברי המועצה ,משרדי התחבורה והאוצר
והציבור ועלולה לפגוע בתקציב העירייה ,בעקרונות היעילות והחיסכון
ובאמון הציבור במערכת השלטונית.
על העירייה להקפיד ולקיים הליכי קבלת החלטות תקינים ושקופים
ולפעול על פי החלטותיהם של ועדת ההיגוי ושל משרדי התחבורה והאוצר
ובשיתוף פעולה מלא איתם כדי להביא לידי סיום הפרויקט והשגת
מטרותיו .על העירייה ועל משרדי התחבורה והאוצר לתקן את הליקויים
שפורטו בדוח וללמוד מהם לצורך ביצוע פרויקטים עתידיים .הדבר מקבל
משנה תוקף נוכח העובדה שהפרויקט בעיר אשדוד נועד לשמש גם מודל
לדוגמה לערים אחרות בארץ.

עיריית באקה אל-גרבייה
אופן פעילותה של העירייה בתחומי הארנונה
והסעות תלמידים
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תקציר
רקע כללי
באקה אל-גרבייה הוכרזה כעיר בשנת  .1996על פי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה לסוף שנת  ,2017אוכלוסיית באקה אל-גרבייה (להלן גם -
העיר) מנתה באותה עת כ 29,000-תושבים .שטח השיפוט של עיריית באקה
אל-גרבייה (להלן  -העירייה) הוא כ 9,200-דונם ,והעיר מדורגת ברמה
חברתית-כלכלית נמוכה (באשכול .)13
עו"ד מורסי אבו מוך נבחר לראש העירייה בבחירות מיוחדות שהתקיימו
באוקטובר  , 22011ונבחר בשנית לתפקיד זה בבחירות מיוחדות שהתקיימו
בנובמבר  ,2015ולפיכך בסוף אוקטובר  ,2018מועד הבחירות לכלל הרשויות
המקומיות ,לא התקיימו בחירות בבאקה אל-גרבייה .המועצה מונה  15חברים,
לרבות ראש העירייה .במרץ  2017מונה לעירייה חשב מלווה חדש (להלן -
החשב המלווה).
על פי הדוח המבוקר של העירייה ,בשנת  2017הסתכמו הוצאותיה במסגרת
תקציבה הרגיל בכ 167-מיליון ש"ח .העודף השוטף שלה לאותה שנה הסתכם
בכ 529,000-ש"ח .הגירעון המצטבר של העירייה במסגרת תקציבה הרגיל
לסוף אותה שנה הסתכם בכ 9-מיליון ש"ח ,והגירעון הסופי בתב"רים שכבר
הושלמו הפעילויות שהם הוקצו לביצוען 3הסתכם בכ 1.3-מיליון ש"ח.
על פי הדוח הכספי המבוקר של העירייה לשנת  ,2017חוב חייבי הארנונה
לעירייה לסוף שנת  2017הסתכם בכ 175-מיליון ש"ח ,מכלל זה הופרשו
כ 148-מיליון ש"ח לחובות מסופקים ולחובות למחיקה .שיעור הגבייה הסתכם
בכ 75%-מכלל החיוב השוטף נטו לאחר קיזוז הנחות ומחיקות ,שיעור הגבייה
מפיגורים הסתכם בכ 25%-ומהחיוב הכולל נטו בכ.53%-

1

היישובים בארץ נחלקים לעשרה אשכולות על פי מצבם החברתי-כלכלי (יישובים המדורגים
באשכול  1הם ברמה החברתית-כלכלית הנמוכה ביותר).

2

לא במועד שבו התקיימו הבחירות הכלליות ברשויות המקומיות.

3

תקציב בלתי רגיל (תב"ר) כולל כספים של רשות מקומית המיועדים לפעולה חד-פעמית או
לתחום פעילות מסוים .כל תב"ר כולל אומדן של התקבולים והתשלומים הצפויים לאותה פעולה
או לאותו תחום פעילות.
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פעולות הביקורת
במחצית השנייה של שנת  2018בדק משרד מבקר המדינה את אופן פעילותה
של עיריית באקה אל-גרבייה בתחומים אלה :גביית ארנונה ,מתן הנחות
בארנונה והסעת תלמידים למוסדות חינוך.

הליקויים העיקריים
גביית ארנונה
בשנים  2017 - 2015לא נקטה העירייה את כל האמצעים העומדים לרשותה
כדי לגבות את חובות הארנונה של  220חייבים אשר צברו באותן שנים כ11-
מיליון ש"ח בסך הכול ,אשר שיעורם היה באותה עת כ 41%-מכלל יתרת
הפיגורים בארנונה ,שהסתכמה לסוף שנת  2017בכ 27-מיליון ש"ח לא כולל
חובות מסופקים.
לסוף שנת  2017צברו  66עובדי עירייה חובות בסך כ 4.4-מיליון ש"ח בגין
חיובי ארנונה עבור נכסי מגורים שבבעלותם .עד אוגוסט  2018גבתה העירייה
רק את חובותיהם של  16מ 66-העובדים האמורים ,בסכום כולל של
כ 575,000-ש"ח .העירייה לא פעלה לגביית חובותיהם של ( 50כ)76%-
העובדים הנותרים ,ובכלל זה לא ניסתה לקבוע איתם הסדר ולפיו מהשכר
המשולם להם יקוזז סכום חודשי עד לפירעון מלא של חובותיהם .אשר על כן
חובם הלך ותפח ליותר מ 4.5-מיליון ש"ח.
העירייה לא קבעה נוהל עבודה כתוב ,סדור ומחייב בכל הנוגע לפעילותה של
חברת הגבייה שהעסיקה בשנים  ,2018 - 2015לרבות בענייני ארנונה ,שלפיו
יקוים הליך קבוע לביצוע כל פעולת גבייה ויצורפו האסמכתאות והאישורים
הנדרשים לכל פעולה המתבצעת במסגרת ההליך.
אין בידי מחלקת הגבייה מידע המאפשר לה להבחין בין חייבי הארנונה אשר
העיקול על חשבון הבנק שלהם בוטל משום שחובם הוסדר לבין החייבים
שלא הסדירו את חובם והעיקול על חשבונם הוסר באופן אוטומטי .עקב כך
נבצר מהעירייה לחדש באופן מיידי את העיקול על חשבון הבנק של חייבים
שלא הסדירו את חובם ואשר העיקול על חשבונם הוסר באופן אוטומטי.
העיקול על חשבונות הבנק של החייבים חודש רק במסגרת "המבצע הבא".4

4

העירייה לא פעלה לעיקול חשבון בנק של כל חייב לאחר שנשלחו לו שתי התראות והוא טרם
שילם את חובו ,אלא רק בצורה מרוכזת ,באמצעות מבצעי עיקול שעשתה ,בדרך כלל בחודשים
אוגוסט-ספטמבר בכל שנה.

עיריית באקה אל-גרבייה | 493

בשנים  2017ו 2018-ביטל מנהל הארנונה בעירייה עיקולי חשבון בנק נוספים
על אלה שביטל מנהל הגבייה ,5שלא בהתאם לדרישת החשב המלווה .כתוצאה
מכך ,לא ניתן היה לעמוד על פשר ביטול העיקולים ובאם הסדרת החוב
כדרישתו הייתה העילה לביטול או שהם בוטלו מסיבה אחרת.
העירייה לא נקטה נגד חייבים פעולות גבייה במישור המשפטי ,כגון פתיחת
תיק הוצאה לפועל בלשכות ההוצאה לפועל ,הטלת עיקולים והנפקת צווי
עיכוב יציאה מן הארץ ,וזאת גם לאחר מיצוי ההליך המינהלי שננקט נגדם.
העירייה לא רשמה המחאות שחוללו בחשבון נפרד ומקביל במערכת הנהלת
החשבונות שלה ,שלא לפי הנחיות משרד הפנים להנהלת חשבונות ,וכן לא
קיימה מעקב אחר הטיפול בגביית החובות שנוצרו.
כמו כן ,במערכת הממוחשבת של העירייה שונו סיווגי נכסים  -חלק מהנכסים
החייבים בתשלום ארנונה סווגו כנכסים שפטורים מתשלום ארנונה ,בנימוקים
כגון" :בלתי ראוי למגורים" או "נכס בבנייה" ,ללא אסמכתה כדין .בין היתר
בוצע שינוי הסיווג של נכסים במערכת באופן המיטיב עם שני חברי מועצה
מכהנים ועם חבר מועצה לשעבר בלא שצורפו למערכת הממוחשבת
תצלומים ברורים ומהימנים או מסמכים אחרים שיעידו כי שינוי סיווג הנכסים
מוצדק.
העירייה חייבה את בעלי הנכסים בארנונה כללית שלא בהתבסס על מדידה
מדויקת של שטחי הנכסים או על תוכניות בנייה ,ולפעמים חייבה אותם רק על
סמך הערכה של עובדי מחלקת הגבייה .בעירייה לא נמצאו אסמכתאות
המעידות על אופן קביעת שטחי הנכסים ,ואף לא נמצאו בה תרשימים
לביסוס הנתונים בדבר שטחיהם .מכך אפשר ללמוד על כשל ניהולי הפותח
פתח לפגיעה בטוהר המידות.

מתן הנחות בארנונה
שלא בהתאם להוראות הדין ,העירייה לא התנתה את מתן ההנחה בארנונה
בהסדרת חובות ה עבר .לא זו אף זו ,העירייה לא ביטלה הנחות בארנונה
לחייבים שלא שילמו את חובותיהם לאחר שאושרו בקשותיהם להנחות.
בחלק מהבקשות להנחה שהוגשו לעירייה לא היה מידע על מקורות המחיה
של מבקשי ההנחות ועל פרטי הנכסים אשר בבעלותם .כמו כן ,העירייה לא
דרשה ממבקשי ההנחות לצרף לבקשותיהם אסמכתאות המעידות על נכונות
המידע שציינו בבקשות ,כגון דפי חשבון בנק.
בשנים  2017 - 2015העניקה העירייה הנחות בארנונה בשיעור של 80%
לשישה חברי מועצה ,בלא שצורפו לבקשותיהם לקבלת הנחה המסמכים

5

מנהל הגבייה שימש בתפקיד זה בעירייה תקופה קצרה בלבד  -מינואר  2017עד מועד פיטוריו
באוגוסט .2018
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הדרושים כדי לזכותם בהנחה ,כנדרש בהוראות הדין .התעורר חשש כי בכך
ניתן לנבחרי ציבור יחס מועדף העלול לפגוע באמון הציבור בהם ובעירייה.
העירייה לא עדכנה את כל ממצאי סקר הנכסים שביצעה ,והדבר לא איפשר
לה למצות את מלוא פוטנציאל החיוב בארנונה.

הסעת תלמידים למוסדות חינוך
בחוזה שנחתם בין העירייה ובין חברת הסעות וטיולים (להלן  -חברת
ההיסעים) מונתה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן -
משכ"ל) לתת לעירייה שירותי ניהול ופיקוח בכל הנוגע לביצוע ההסעות,
ואולם לא נחתם הסכם נפרד ומפורט בין משכ"ל ובין העירייה ,אשר מגדיר
באופן מספק את מהותם והיקפם של שירותי הניהול שמשכ"ל תספק לעירייה
ואת תחומי אחריותה של משכ"ל.
בניגוד להוראות החוזה ,בעירייה לא נמצאו רשימות מעודכנות של הנהגים
המבצעים  -מטעם חברת ההיסעים  -את הסעות התלמידים ,ולמותר לציין כי
לא היו בידיה תצלומי רישיונות הנהיגה של נהגי ההסעות ואישור מהמשטרה
שהם עומדים בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ,התשס"א .2001-בעירייה גם לא נמצאו אישורים מעודכנים של קצין
הבטיחות מטעם חברת ההיסעים שיעידו כי מצב בריאותם של הנהגים תקין.
ליד ארבעה משישה בתי ספר בבאקה אל-גרבייה שאליהם מוסעים תלמידי
חינוך רגיל לא הוקמו כלל תחנות הסעה מוסדרות ומשולטות .בחלק מנקודות
האיסוף וההורדה אין מדרכה סלולה ,והתלמידים נאלצים לעמוד בכביש -
תוך סיכון ממשי של חייהם  -ולחכות לרכבי ההסעה .זאת ועוד ,רק ב 2-מ24-
נקודות האיסוף וההורדה של תלמידים הפזורות ברחבי העיר הוצבו תחנות
והותקנו בהן סככות כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך .בשום נקודת איסוף
והורדה מנקודות האיסוף וההורדה שבתחום השיפוט של העירייה לא הוצבו
שלטים.
שום מוסד ממוסדות החינוך בעיר לא מינה מורה תורן שמתפקידו לפקח על
התלמידים בעת עלייתם לרכבי ההסעות ובעת רדתם מהם.
בחשבונות החודשיים שחברת ההיסעים הגישה לעירייה לא צוינו פרטים
חשובים נוספים כנדרש בהסכם שנחתם עם חברת ההיסעים ,לרבות מספר
כלי הרכב שבוצעו בהם ההסעות בכל מסלול ומספרי הרישוי שלהם.
רק בשתיים מ 206-הבדיקות המדגמיות שביצעו בקרים מטעם משכ"ל  -שיעור
זניח במיוחד  -נבדקו הסעות של תלמידי החינוך המיוחד אל מחוץ לעיר.
בתיקי העירייה גם לא נמצאו מסמכים המעידים כי משרד החינוך קיים בדיקות
או סיורים לבדיקת אופן יישום הנחיותיו והוראותיו ,בכל הנוגע לסדרי ההסעות
הנדרשים.

רק ב 2-מ 24-נקודות
האיסוף וההורדה
של תלמידים
הפזורות ברחבי
העיר הוצבו תחנות
והותקנו בהן סככות.
בשום נקודת איסוף
והורדה לא הוצבו
שלטים
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ההמלצות העיקריות
על העירייה לפעול לאלתר להגדלת היקף גביית הארנונה מכלל תושבי
באקה אל-גרבייה ולהפחתת יתרות החובה שלהם ,ועליה לנקוט צעדים
נמרצים במיוחד נגד אותם חייבים שצברו חובות בסכומים ניכרים.
על העירייה להפסיק לאלתר מתן הנחות ופטורים שלא בהתאם להוראות
שנקבעו בתקנות ובדין .עליה גם להפסיק לאפשר לחייבים שלא הסדירו את
חובות העבר שלהם לקבל הנחות בשנה הנוכחית.
על העירייה לנקוט גם את הפעולות האלה :לקבוע נוהל מפורט בנושא
פעילותה לגביית חובות חייבים ונהלים ברורים ומפורטים לעניין הטלת
עיקולים ,הסרתם וכל הקשור בכך; להעמיד לרשות מחלקת הגבייה בעירייה
את כל הנדרש לה כדי שתוכל לטפל כהלכה בתחום הליכי הגבייה
המשפטית; להגביר את הפיקוח על פעולות מחלקת הגבייה בכל הנוגע
לשינוי סיווגי נכסים במערכת הממוחשבת ולדרוש מהמחלקה לתעד שינויים
אלה ולצרף למערכת הממוחשבת אסמכתאות המעידות על השינויים;
להקפיד לממש את הסמכויות המוקנות לה בדין לגביית תשלומים מחייבים,
בייחוד כאשר מדובר בחייבים שהם עובדים שהיא מעסיקה ואף משלמת את
שכרם; לגבות את חובות החייבים זמן סביר לאחר היווצרותם של החובות -
על מנת למנוע את הצטברותם לסכומים גדולים שהיא תתקשה לגבות;
להגביר את הפיקוח על מחלקת הגבייה ולקבוע את סכומי החיוב לפי מדידות
מדויקות של שטחי הנכסים שמבצעים אנשי מקצוע מוסמכים ובהתבסס על
מסמכים ואסמכתאות כנדרש; לנהל רישום ,בחשבון נפרד ומקביל במערכת
הנהלת החשבונות ,בנושא הטיפול בגבייתן של ההמחאות שחוללו ,לבצע
מעקב בנושא ו לספק למחלקת הגבייה את כל הסיוע הנדרש בתחום הליכי
הגבייה המשפטית הננקטים נגד חייבים בעלי המחאות שחוללו.
בכל הנוגע למתן הנחות ,על העירייה לאשר בקשת הנחה בארנונה רק אם
שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס; מן הראוי גם שהעירייה
תפעיל ממשק מידע רחב ומפורט בשיתוף המוסד לביטוח לאומי ,באופן
שיאפשר לה לבצע בקרה יעילה על המידע הכלול בבקשות להנחה שהוגשו
לה .על העירייה מוטלת החובה להקפיד גם שהתושבים המגישים לה בקשות
לקבלת הנחה יצרפו לבקשותיהם מסמכים המאששים את הנתונים המפורטים
בבקשות.
על העירייה להפסיק לאלתר לתת הנחות לחברי מועצה כל עוד אינן מגובות
באסמכתאות כנדרש ,לרבות אישור החשב המלווה.
בהתחשב בכך שהעירייה ביצעה את סקר הנכסים האחרון יותר מארבע שנים
לפני מועד סיום הביקורת ,וכן בכך ששטחיהם של נכסים רבים שהוזנו
במערכת הממוחשבת התבססו על הערכה של עובדי מחלקת הגבייה ,על
העירייה להזין במערכת זו את הנתונים המדויקים על שטחם של נכסים אלה
בהתאם לממצאי הסקר ,וזאת בהקדם האפשרי .אם ממצאי הסקר לא סיפקו
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מידע על כלל הנכסים שבתחום שיפוטה של העירייה ,עליה לבצע סקר
נכסים חדש ולהזין למערכת הממוחשבת שלה את ממצאיו.
אשר להסעות תלמידים למוסדות חינוך ,על העירייה לחתום עם משכ"ל על
חוזה ניהול ופיקוח ,ובו לפרט את מלוא חובותיהם וזכויותיהם של שני הצדדים;
לקיים מעקב שוטף כדי לוודא כי רישיונות ההסעה ורישיונות רכבי ההסעות
ופוליסות הביטוח תקפים ומתחדשים לפי הצורך; וכן עליה להקפיד כי יוגשו
לה ,בתדירות שתקבע ,רשימות של נהגי ההסעות המסיעים את התלמידים,
לרבות אישורים מהמשטרה המעידים כי הנהגים לא הורשעו בעבירות מין
ואישורים מקצין הבטיחות המעידים על תקינות מצבם הבריאותי.
כדי להבטיח את בטיחות התלמידים ואת שלומם ,על העירייה לפעול ללא
דיחוי נוסף להתקנת תחנות הסעה ,לרבות באמצעות הגבהת המדרכה מעל
פני הכביש ,הצבת מעקות ושלטים ברורים ,וזאת כדי לאפשר לתלמידים
להמתין בבטחה לרכבי ההסעה .על העירייה להפקיד בכל אחת מהתחנות
הסמוכות לבתי הספר מורה תורן אחראי שמתפקידו לפקח על הסדר בעת
העלאת תלמידים לרכבי ההסעות ובעת רדתם מהם ולדווח באופן שוטף
למנהל בית הספר על מפגעים וליקויים בתחנת ההסעה.
בכל הנוגע לסדרי דיווח ובקרה ,על העירייה לדאוג שבחשבוניות לתשלום
שיוגשו לה י יכללו דיווחים מפורטים על שירותי ההסעות שקיבלה .כמו כן
עליה לדרוש שנציגי מוסדות החינוך שאליהם מוסעים התלמידים יאשרו
בחתימתם את פרטיה של כל הסעה .עוד מוטל עליה להגדיל במידה רבה את
תדירות הבדיקות בעניין ההסעות של תלמידי החינוך המיוחד ולעגן את
מספרן של הבדיקות הנדרשות בהסכמים שבין כל הצדדים :העירייה ,משכ"ל
וחברת ההיסעים.
על העירייה לכלול בהסכמי התקשרות עתידיים עם נותני שירותי ההסעות את
ההסדרים הדרושים לביצוע השירות כהלכה אשר צוינו בדוח זה ,כגון :ביצוע
מעקב שוטף אחר תוקף רישיונות כלי הרכב ורישיונות הנהיגה של הנהגים,
אחר מידת עמידתם של הנהגים בתנאי הכשירות שנקבעו ,אחר מספר
הבדיקות התקופתיות שיבוצעו ואחר מסירת דיווחים מפורטים על שירותי
ההסעות.
על משכ"ל מוטלת החובה לפעול בהקדם לחתום עם כלל הרשויות המקומיות
על חוזה התקשרות שיסדיר ויפרט את מהותם והיקפם של שירותי הניהול
שמשכ"ל תספק לרשות ואת תחומי אחריותה של משכ"ל.

סיכום
ממצאי דוח זה מעידים כי אופן טיפולה של העירייה בנושא גביית ארנונה ומתן
ההנחות בארנונה היה כושל והתאפיין בגרירת רגליים ,ועקב כך פגע בכוח
ההרתעה שלה ועודד תושבים שלא להסדיר את חובם לעירייה .העירייה
פעלה בנושא זה שלא בהתאם להוראות של פקודת העיריות [נוסח חדש] ושל
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פקודת המסים (גביה) משנת  1929וגם לא התחשבה בהנחיות החשב המלווה
שמונה לה והעניקה לחייבים הנחות שלא הייתה מוסמכת להעניק .היא
העניקה לנבחרי ציבור פטור ללא אסמכתאות מתאימות ,ברורות ונכונות וכן
העניקה לחברי מועצה הנחות שלא בהתבסס על מסמכים המוכיחים כי הן
מוצדקות; והדבר ,אשר אינו עולה בקנה אחד עם עקרון השוויון ,עלול לפגוע
באמון הציבור בנבחריו .גם לתגובת העירייה בעניין ממצאי הדוח היא צירפה
מסמכים שקיים ספק בנוגע למהימנותם ותצלומים באיכות ירודה במיוחד,
שעוררו חשש שהומצאו לביקורת "יש מאין" .כמו כן העלה דוח זה כי לבקשות
רבות לקבלת הנחה לא צורפו המסמכים המתאימים ,וכי העירייה לא נקטה
צעדים נגד מספר לא מבוטל של עובדי עירייה שצברו חוב בגין אי-תשלום
ארנונה .מנגד היא גבתה ארנונה על סמך מדידות לא מדויקות ,שלא על פי
כללי מינהל תקין ,ובכך פגעה באמון הציבור בה.
העירייה אף שינתה במערכת הממוחשבת סיווג נכסים של שני חברי מועצה
ושל חבר מועצה לשעבר באופן שהם סווגו כנכסים פטורים מתשלום ארנונה,
בלא שדרשה אסמכתאות מספקות המצדיקות את שינוי הסיווג .לאותם
שלושה חברי מועצה ולשלושה חברי מועצה נוספים ניתנו הנחות מארנונה
שלא התבססו על מסמכים המוכיחים כי ההנחות מוצדקות .הסיווגים ששונו
וההנחות שניתנו לא התיישבו עם הוראות הדין ועקרון השוויון ,ויש בכך כדי
לפגוע באמון הציבור בנבחריו.
נמצאו ליקויים של ממש גם באופן טיפולה של העירייה בתחום הסעות
התלמידים למוסדות החינוך בעיר ומחוצה לה  -העירייה התעלמה מהוראות
בסי סיות של משרד החינוך ומהסכם עם חברת ההיסעים ,ואף לא הקפידה
על הוראות בטיחות הכרחיות שנועדו למנוע סיכון לבריאותם ואף לחייהם של
התלמידים.
על העירייה  -בשים דגש על העומד בראשה  -לשמש דוגמה אישית לשמירת
חוק ,לגלות אחריות ציבורית ולהקפיד לפעול לפי עקרונות מינהל ציבורי תקין.
כמו כן ,מחובתה לנהוג ביתר זהירות בכספי הציבור ,לתקן בהקדם את
הליקויים שהועלו בדוח זה.
על משרד הפנים ,בתור המאסדר של השלטון המקומי בכלל ושל עיריית
באקה אל-גרבייה בפרט ,מוטלת החובה לפקח על העירייה ,באמצעות החשב
המלווה שמינה לעירייה ורואי החשבון המבקרים מטעמו ,כדי לוודא שהעירייה
פועלת לפי החוק ,ההנחיות וההוראות שנקבעו וכי תיקנה את הליקויים
שהועלו בדוח זה .ואם בדיקתו העלתה כי העירייה לא פעלה כנדרש בתחומים
אלה ,עליו לשקול אם יש בכך כדי להשפיע על זכאותה לקבלת מענקים
להפחתת גירעונה.
על משרד החינוך  -בהיותו המאסדר ובעל הסמכות בכל הנוגע לסדרי
ההסעות למוסדות החינוך ברחבי הרשויות המקומיות ,ובייחוד בהיותו הגורם
העיקרי המממן את ההסעות  -מוטלת גם האחריות לקיים בקרה שוטפת כדי
לוודא שהנחיותיו והוראותיו מקוימות.
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לנוכח הליקויים החמורים ,המהותיים וכבדי המשקל שהעלה משרד מבקר
המדינה בנושא אופן תפקודה של העירייה ,ובייחוד בנושא מתן פטורים
והנחות בתשלומי הארנונה לתושבים  -ובפרט לחברי מועצת הרשות ,ממליץ
משרד מבקר המדינה למשרד הפנים לבחון ביסודיות את הליקויים שהועלו
בדוח זה בנושא אופן גביית הארנונה בעיר ולשקול לנקוט את הכלים שהוקנו
לו על פי דין נגד מי שיימצא אחראי לפגיעה בסדרי מינהל תקין ,בטוהר
המידות ובמוסדות ציבור .כמו כן ,אם ממצאיה של בחינה כזאת של משרד
הפנים יעלו חשש לעבירות פליליות ,לרבות בעניינים הנוגעים לגביית הארנונה
ולמתן פטורים והנחות ,יהיה עליו לערב בנושא גם את הגורמים הרלוונטיים
מטעם היועץ המשפטי לממשלה.
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מבוא
באקה אל-גרבייה הוכרזה כעיר בשנת  ,1996ובשנת  2003אוחדה עם המועצה
המקומית ג'ת .ביולי  2010אישרה הכנסת את חוק הרשויות המקומית (ביטול
איחוד המועצות המקומיות באקה אל-גרבייה וג'ת) ,התש"ע ,2010-ובעקבות כך
ב 15.11.11-חדלה הישות המשפטית באקה  -ג'ת להתקיים ,והמצב שב
לקדמותו כלפני האיחוד.
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסוף שנת  ,2017אוכלוסיית באקה
אל-גרבייה מנתה באותה עת כ 29,000-תושבים .שטח השיפוט של עיריית
באקה אל-גרבייה (להלן  -העירייה) הוא כ 9,200-דונם ,והיא מדורגת ברמה
חברתית-כלכלית נמוכה (באשכול .6)3
עו"ד מורסי אבו מוך נבחר לראש העירייה בבחירות מיוחדות שהתקיימו
באוקטובר  ,72011ונבחר בשנית לתפקיד זה בבחירות שהתקיימו בנובמבר ,2015
ולפיכך באוקטובר  2018לא התקיימו בחירות בבאקה אל-גרבייה .המועצה מונה
 15חברים ,לרבות ראש העירייה .במרץ  2017מינה משרד הפנים חשב מלווה
חדש שישמש גם גובה ממונה לעיריית באקה אל-גרבייה ,ובמועד סיום הביקורת
הוא עדיין ממלא תפקיד זה (להלן  -החשב המלווה) .מדצמבר  1992מר חאלד
מואסי משמש בתפקיד מנהל מחלקת הארנונה בעירייה.
לוח  :1פירוט ההכנסות וההוצאות של העירייה במסגרת תקציבה הרגיל
בשנים ( 2017 - 2015באלפי ש"ח)
עודף

מענקים להקטנת

הגירעון

השנה

ההכנסה

ההוצאה

שנתי

הגירעון המצטבר*

המצטבר

2015

138,067

137,975

92

514

()9,771

2016

148,931

148,761

170

300

()9,301

2017

167,236

166,707

529

26

()8,746

מענקים ממשרד הפנים.
*
המקור :דוחות כספיים שנתיים מבוקרים של עיריית באקה אל-גרבייה.

מהלוח עולה כי הוצאות העירייה השוטפות לא עלו על הכנסותיה ,ואף נותר
עודף קטן בכל אחת מהשנים  ;2017 - 2015עודף הכנסות זה הוגדל במידה
ניכרת בעקבות קבלת מענקים להקטנת הגירעון ממשרד הפנים .עוד עולה
מהטבלה כי בשנת  2017תקציב העירייה גדל בשיעור של כ 21%-לעומת שנת
 ,2015וכי המענקים ממשרד הפנים שיועדו להקטין את הגירעון פחתו בכחצי
מיליון ש"ח בין שנת  2015לשנת  .2017כמו כן עולה מהטבלה כי הגירעון
המצטבר של העירייה במסגרת תקציבה הרגיל לסוף שנת  2017הסתכם בכ9-
6

היישובים בארץ נחלקים לעשרה אשכולות על פי מצבם החברתי-כלכלי (יישובים המדורגים
באשכול  1הם ברמה החברתית-כלכלית הנמוכה ביותר).

7

לא במועד שבו התקיימו הבחירות הכלליות ברשויות המקומיות.

 | 500דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

מיליון ש"ח .יצוין כי הגירעון הסופי בתב"רים 8שהסתיימו הסתכם בכ 1.3-מיליון
ש"ח.

פעולות הביקורת
במחצית השנייה של שנת  2018בדק משרד מבקר המדינה את אופן פעילותה
של עיריית באקה אל-גרבייה בתחומים אלה :גביית ארנונה ,מתן הנחות
בארנונה והסעות תלמידים למוסדות חינוך.

8

תקציב בלתי רגיל (תב"ר) כולל כספים של רשות מקומית המיועדים לפעולה חד-פעמית או
לתחום פעילות מסוים .כל תב"ר כולל אומדן של התקבולים והתשלומים הצפויים לאותה פעולה
או לאותו תחום פעילות.
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גביית ארנונה ומתן הנחות בארנונה
לזכאים
בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת העיריות) נקבעו סמכויותיה של
העירייה להטיל ארנונה ,אגרות ,היטלים ושאר תשלומי חובה ,וכן לחוקק חוקי
עזר כדי לאפשר לה לגבות אותם .הארנונה היא המס העיקרי שגובות הרשויות
המקומיות והמקור העיקרי למימון ההוצאות הכרוכות בביצוע תפקידיהן.
הרשויות מוסמכות ,ואף חייבות ,לנקוט הליכים שונים  -מינהליים ומשפטיים -
לגביית חובות ארנונה מחייבים.
לפי נתוני המערכת הממוחשבת של העירייה בתחום שיפוטה יש  9,774נכסים.
על פי הדוח הכספי המבוקר של העירייה לשנת  2017הסתכם חובם של חייבי
הארנונה לסוף אותה שנה בכ 175-מיליון ש"ח (מכלל זה הופרש לחובות
מסופקים וחובות למחיקה סך של כ 148-מיליון ש"ח) .בשנת  2017גבתה
העירייה ארנונה בסך כ 30.1-מיליון ש"ח (גבייה שוטפת בסך כ 23.8-מיליון ש"ח
וכ 6.3-מיליון ש"ח בעד שנים קודמות).
לפי הדוח הכספי המבוקר של העירייה לשנת  ,2017שיעור הגבייה ,בניכוי
הנחות ,הסתכם בכ 75%-מהחיוב השוטף ,שיעור הגבייה מפיגורי ם 9הסתכם
בכ ,25%-ושיעור הגבייה מהחוב הכולל הסתכם בכ.53%-

המסד הנורמטיבי
בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג-
( 1992להלן  -חוק ההסדרים) ,10נקבע כי מועצת הרשות המקומית תטיל בכל
שנה ארנונה כללית על הנכסים שבתחום שיפוטה שאינם אדמת בניין .11תקנות
ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) ,התשס"ז2007-
(להלן  -תקנות הארנונה) ,קובעות את הכללים שלפיהם תחשב הרשות
המקומית את הארנונה השנתית.
גביית חובות על ידי הרשות המקומית ,בכלל זה חובות ארנונה ,מתאפשרת
באמצעות נקיטת הליכי גבייה מינהליים ,כגון משלוח התראות ,הטלת עיקול
חשבון בנק והטלת עיקול מיטלטלין ,וכן באמצעות נקיטת הליכי גבייה
משפטיים ,כגון פתיחת תיק הוצאה לפועל נגד החייב בלשכות ההוצאה לפועל,
9

השיעור מחושב בניכוי חובות מסופקים וחובות למחיקה.

10

זהו חוק שממשלות ישראל נוהגות ליזום מדי שנה ,עוד משנות השמונים של המאה העשרים,
אשר עוסק במגוון נושאים שהממשלה מעוניינת לקדם באמצעות תיקוני חקיקה נרחבים ,זאת
כדי להקטין את ההוצאה התקציבית השנתית או לקדם רפורמות במשק.

11

קרקע שאינה משמשת לחקלאות ,שאינה תפוסה ולא נבנה עליה בניין.
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הטלת עיקולים והנפקת צווי עיכוב יציאה מן הארץ .החוקים העיקריים
המסדירים את הנושאים הללו הם פקודת המסים (גביה) משנת ( 1929להלן -
פקודת המסים [גביה]) 12ופקודת העיריות .רשות מקומית רשאית לבחור בין נקיטת
הליך מינהלי לנקיטת הליך משפטי ,אך משפתחה בהליכי גבייה של חוב מכוח
אחד המסלולים ,עליה למצות את אותו הליך לשם גביית חוב זה.13
חוק ההסדרים הסמיך את שר הפנים לקבוע את סוגי ההנחות בארנונה ,את
אמות המידה להענקתן ואת שיעורן המרבי והמזערי.
בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג( 1993-להלן -
תקנות ההנחות) ,נקבעו ההנחות והקריטריונים המזכים בקבלת ההנחות
בארנונה הכללית שמטילה הרשות המקומית ,וכן הוגדרו תפקידיה של ועדת
ההנחות ברשות המקומית.
על פי תקנות ההנחות ,ההנחות נחלקות לשלושה סוגים עיקריים :הנחות שאין
לרשות המקומית שיקול דעת בנתינתן; הנחות שהרשות המקומית רשאית לאמץ
במלואן או בחלקן או להגביל את שיעורן (להלן  -הנחות כלליות) ; 14הנחות
שוועדת ההנחות של הרשות המקומית מוסמכת לתת.15

צבירת חובות
לפי הנתונים במערכת הממוחשבת של מחלקת הגבייה 220 ,חייבים צברו ,כל
אחד ,חובות ארנונה בסך של יותר מ 20,000-ש"ח בשנים  2015עד ( 2017ללא
חובות עבר  -שנצברו לפני שנת  ,)2014כמתואר בלוח  2להלן.

12

זאת מכוח אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת
שעה) ,התש"ס  ,2000-ששר האוצר מאריך את תוקפה מדי שנה.

13

ראו סעיף  317לפקודת העיריות וכן עת"מ  37776-04-11פרידמן נ' עירית חולון ,פורסם
במאגר ממוחשב.

14

הנחות אלה מפורטות בפרק ב' לתקנות ההנחות .הנחות נוספות שהרשות המקומית רשאית לתת
לפי שיקול דעתה מפורטות בפרק ה' לתקנות ההנחות :הנחות לבניין ריק ולתעשייה.

15

הנחות אלה מפורטות בפרק ד' לתקנות ההנחות .הנחות נוספות שניתנות בסמכות ועדת ההנחות
מפורטות בפרק ה' 1לתקנות ההנחות :הנחות לעסקים.
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לוח  :2מספר החייבים בארנונה ,לפי סכום החוב של כל אחד ,וסך
חובותיהם
צבירת חובות בגין אי-תשלום ארנונה בשנים 2017 - 2015
סך כל החובות
סכום החוב (ש"ח) מספר החייבים

(במיליוני ש"ח)

 20,000עד 50,000

178

5.05

 50,001עד 100,000

32

2.11

 100,001ויותר

10

3.96

סך הכול 220

11.12

המקור :לפי המערכת הממוחשבת של מחלקת הגבייה.

מהלוח עולה כי יתרות הפיגורים של  220חייבים אלה בגין אי-תשלום ארנונה
בשנים  2017 - 2015הסתכמו לסוף שנת  2017בכ 11-מיליון ש"ח ,16ששיעורם
כ 41%-מכלל יתרות הפיגורים בתשלום חובות ארנונה לסוף אותה שנה (ללא
חובות מסופקים)  -כ 27-מיליון ש"ח.17
נמצא כי העירייה לא נקטה את כל האמצעים המינהליים והמשפטיים העומדים
לרשותה ,כמפורט לעיל ,כדי לגבות את חובות הארנונה שצברו כלל החייבים
בשנים אלה ,בפרט מ 42-החייבים העיקריים שיתרת חובותיו של כל אחד מהם
הסתכמה ביותר מ 50,000-ש"ח; העירייה הסתפקה במשלוח התראות על
עיקולי בנק לחלק מהחייבים האלה ,אולם אלה לא מומשו.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית באקה אל-גרבייה ,ובייחוד לעומד
בראשה ולחברי המועצה ,כי עליהם לפעול לאלתר להגדלת שיעור גביית
הארנונה מכלל התושבים ולהקטנת יתרות החובה שלהם .עוד מעיר
משרד מבקר המדינה לעירייה כי בהתחשב בכך ששיעורן של יתרות
הפיגורים של  220חייבים (המסתכמות ביותר מ 11-מיליון ש"ח) הוא
כ 41%-מכלל יתרות הפיגורים בארנונה (ללא חובות מסופקים) ,על
העירייה להקדיש מאמץ מיוחד לחייבים אלה ,ולנקוט נגדם את כל
האמצעים המינהליים והמשפטיים העומדים לרשותה על פי חוק ,כדי
לגבות מהם את חובותיהם .צבירת חובות בהיקפים כאלה מעידה על
טיפול רופס בהליך גביית החובות ,ונדרשת אפוא פעולה יזומה והחלטית
לתיקון המעוות.

16

יתרת החובות המסופקים לסוף שנת  2017אינה כוללת חובות שנוצרו בשנים .2017 - 2015

17

לפי הדוח הכספי המבוקר של העירייה לשנת .2017

 | 504דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בפברואר  2019כי מחלקת
הגבייה תונחה לבחון ביסודיות את עניינם של החייבים הללו ולייחד תשומת לב
מיוחדת להסדרת עניינם .עוד מסרה כי לאחר שתמנה משרד עורך דין חיצוני
לביצוע גבייה באמצעות כלים משפטיים ,היא תבחן אם כדאי להעביר את
הטיפול בעניינם של חייבים אלו למסלול המשפטי.
החשב המלווה מסר למשרד מבקר המדינה בפברואר  2019כי מאז מונה
לתפקידו התחלפו בעלי התפקידים העוסקים בתחום הגבייה; כי גזבר העירייה
שכיהן עשר שנים בתפקידו עזב את העירייה בתחילת שנת  ,2018ומאז ועד
לאחרונה שימשו בתפקיד זה ממלאי מקום .עוד מסר החשב המלווה כי מנהל
הגבייה אשר מונה בתחילת שנת  2017לא היה מנוסה דיו בתחום הגבייה ולא
ניהל את עבודת המחלקה באופן מקצועי ופוטר בשנת  2018על רקע סכסוכים
מתמשכים עם מנהל הארנונה ,ואילו מנכ״ל העירייה פוטר בשנת  2017ומאז
פעלה העירייה ללא מנכ״ל עד אמצע שנת  .2018החשב המלווה הוסיף כי
חברת הגבייה שזכתה במכרז הגבייה בשנת  2015לא תפקדה כיאות וגם לא
סיפקה עובדים כמתבקש  ,על רקע סכסוך מתמשך עם העירייה וחילוקי דעות
עד כדי שיתוק מערך הגבייה כולו .במאי  2018הסתיים החוזה בינה לבין
העירייה ,ו נושא הגבייה אומנם הועבר לניהולה של הרשות וטופל באמצעות
עובדים שנקלטו ברשות ,אך גם לאחר העברת הנושא לניהולה לא קיבלה
הרשות עזרה מספקת לטיפול בנושא מהבחינה המקצועית והביצועית,
שבאמצעותה תוכל להגביר את הגבייה.
עוד מסר החשב המלווה כי מאחר שלא מונו כל חברי ועדת הערר נבצר
מהוועדה לדון בהשגות על חיובי הארנונה ובביטולי חובות ארנונה .גם ועדת
ההנחות לא התכנסה באופן שוטף.
משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה כי כראש המערכת מחובתו
לדאוג לעזרה מספקת למחלקת הגבייה כדי שתוכל לפעול להגדלת היקף
הגבייה ,וכן מחובתו למנות את כל חברי ועדת הערר כדי שוועדה זו תוכל
לפעול כהלכה ולדאוג להתכנסותה השוטפת של ועדת ההנחות.
העירייה מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובה נוספת באפריל ( 2019להלן -
תשובתה הנוספת) כי מינתה לאחרונה ועדת ערר ,אשר מינויה פורסם ברשומות
ביום .3.4.2019

התקשרות עם חברת גבייה
במרץ  2003פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא "נוהל העסקת חברות
גביה"( 18להלן גם  -נוהל גבייה) ,שבאמצעותו ביקש משרד הפנים להסדיר את

18

חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' .2/2003
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אופן העסקת חברות הגבייה על ידי רשויות מקומיות ,למטרות אלה :משלוח
הודעות חיוב במיסים עירוניים לסוגיהם ,גבייה שוטפת וגביית חובות פיגורים
שמקורם באי-תשלום ארנונה ומיסים עירוניים אחרים .כמצוין בנוהל גבייה,
העסקת חברות גבייה תתבצע על פי הוראותיו.
בין היתר קובעות הוראות נוהל הגבייה כי חברת הגבייה תפעל על פי נוהל
עבודה מפורט בכתב שיקבע גזבר הרשות המקומית ,ויצוינו בו כל פעולות
הגבייה שמוטל על החברה לבצע וכל האישורים שיידרשו לביצוע כל פעולה
שנקבעה בנוהל .עוד נקבע בהוראות הנוהל כי נקיטת אמצעי גבייה נגד חייבים
תהיה טעונה החלטה פרטנית של גזבר הרשות ,אלא אם כן מדובר במשלוח
התרעה ראשונית בדבר אי-תשלום חוב.
באפריל  2015התקשרה העירייה עם חברת גבייה ,באמצעות מכרז מסגרת
שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן  -משכ"ל),
לקבלת שירותי גבייה למשך שלוש שנים .עובדים שמעסיקה חברת הגבייה הם
שתפעלו את מערך הגבייה במשרדי מחלקת הגבייה בעירייה .חברת הגבייה
עבדה בכפוף להנחיותיו של מנהל מחלקת הארנונה ,שהוא עובד העירייה.
נמצא כי שלא בהתאם להוראות נוהל הגבייה ,גזבר העירייה לא קבע נוהל
עבודה כתוב ,סדור ומחייב בכל הנוגע לפעילותה של חברת הגבייה ,שלפיו
יקוים הליך קבוע לביצוע כל פעולת גבייה ויצורפו האסמכתאות והאישורים
הנדרשים לכל פעולה המתבצעת במסגרת ההליך ,לרבות גביית חובות בגין אי-
תשלום ארנונה.
העירייה מסרה בתשובתה כי גזבר העיריה כן קבע נוהל כתוב ,סדור ומחייב
בכל הנוגע לפעילות חברת הגבייה וצירפה נוהל שהכינה חברת הגבייה
במסגרת סיכום פגישה מאפריל  2015בין הגזבר לבין חברת הגבייה  -והוא נושא
את הכותרת "הצעה למדיניות גביה ותוכנית עבודה ממאי ."2015
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הגורם שהכין את המסמך שצירפה
לתשובתה הוא חברת הגבייה ולא הגזבר ,וכי מסמך זה אינו בבחינת נוהל
כפי שנדרש בחוזר המנכ"ל ממרץ  .2003יתרה מזו ,בביקורת שעשה משרד
מבקר המדינה עלה כי הן מנהל הארנונה והן מנהל הגבייה בעירייה לא
היו ערים לדבר קיומו של המסמך שהכינה חברת הגבייה ולמותר לציין כי
הם לא פעלו לפיו אף לפני סיום החוזה עם חברת הגבייה.
עוד מסרה העירייה בתשובתה כי לבקשת החשב המלווה וגזבר העירייה הכין
היועץ המשפטי של העירייה בינואר  2019טיוטה של שני נהלים חדשים
ומפורטים :האחד  -נוהל למתן הנחה בארנונה או פטור מתשלום ארנונה למחזיק
בבניין חדש או ב"בניין ריק" שאינו בשימוש ,והשני  -נוהל למתן הנחה בארנונה
או פטור מתשלום ארנונה למחזיק בנכס שניזוק ואינו ראוי לשימוש.
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במרץ  2018פסק בג"ץ 19כי הפרקטיקה של ביצוע גבייה בתחום שיפוטו של
השלטון המקומי באמצעות חברות פרטיות כרוכה באצילת סמכות לאותן חברות
שלא בהתאם לדין הקיים ,וכדי להסמיך את החברות לבצע גבייה כאמור נדרש
לעגן סמכות זו בחוק .כניסתו לתוקף של פסק הדין הושעתה בשנה ,20על מנת
לתת לכנסת שהות לקידום חקיקה בנושא ,אם תחפוץ בכך.
על משרד הפנים ,בתפקידו כמאסדר של השלטון המקומי לנקוט כפועל
יוצא מהוראת בג"ץ את הצעדים הדרושים כדי לוודא שהרשויות המקומיות
נערכות לבצע בעצמן את פעולות הגבייה החל מכניסתו לתוקף של פסק
הדין ,כל עוד לא עוגנה אצילת הסמכות בחוק.
במאי  2018הסתיימה ,כאמור ,ההתקשרות עם חברת הגבייה .נוכח החלטתו
האמורה של בג" ץ לא פעלה העירייה להעסקת חברת גבייה אחרת והחליטה
לפרסם מכרז כדי לקלוט עובדים שיאיישו את מערך הגבייה שלה ויוקנה להם
מעמד של עובדי עירייה.
משרד הפנים לא ציין בתשובתו למשרד מבקר המדינה אם הוגשה בקשה
לדחיית יישום החלטת בג"ץ ,או אם בכוונתו להגיש בקשה לדחיית היישום.
בתשובתו הוא לא דן עניינית ומהותית בנושא ובלי לחוות דעתו בעניין.
העירייה מסרה בתשובתה הנוספת כי היא פרסמה מכרז לקבלת שירותי גבייה
מנהלית וכי עובדי העירייה הם שינהלו את מחלקת הגבייה.

הליכי הגבייה
הליכי הגבייה המינהליים מאפשרים לרשות המקומית לנקוט  -על פי פקודת
המסים (גביה)  -בין היתר אמצעים אלה :משלוח דרישות לתשלום המס ,עיקול
נכסי החייב בידי צד שלישי ומינוי כונס נכסים לנכס מסוים של החייב לשם
גביית חוב מס .21במסגרת הליכי הגבייה הננקטים מכוח פקודת העיריות 22רשאית
העירייה לתפוס את נכסי החייב ולמכור אותם וכן להטיל עיקול על משכורתו
של החייב.23

19

בג"ץ  4113/13לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נ' שר הפנים ואח' (פורסם במאגר
ממוחשב.)26.3.18 ,

20

העירייה מסרה בתשובתה הנוספת כי בג"ץ נתן אורכה עד  ,26.7.19לכניסתו לתוקף של פסק
הדין.

21

לפי פקודת המסים (גביה) ,המונח "מס" חל על כל מס ,לרבות ארנונה ,וכן על כל תשלום ששר
האוצר הכריז כי גבייתו כפופה לפקודה.

22

פרק  15לפקודת העיריות.

23

בסכום מרבי של רבע ממשכורתו.
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בפברואר  2012פרסם היועץ המשפטי לממשלה הנחיה בנושא "הפעלת הליכי
גבייה מנהליים לפי פקודת המסים (גביה)" ,24שמטרתה להנחות ,בין היתר ,את
הרשויות המקומיות בנוגע להפעלת שיקול דעתן לעניין גביית חובות בהתאם
לסמכויות הגבייה שמקנה להן פקודת המסים (גביה) .על פי המפורט בהנחיה,
אלה הן החלופות להליכי גבייה מינהליים :הגשת תובענה אזרחית לבית
המשפט נגד החייב; נקיטת הליכי הוצאה לפועל לשם גביית החוב; קיזוז סכום
החוב שחב האזרח (החייב) לרשות המקומית מסכום שהיא חייבת לו ,וזאת על
פי הוראת דין מפורשת ;25גבייה פסיבית.26

גבייה מינהלית
.1

הבדיקה העלתה כי לאחר שעבר המועד הסופי שנקבע לתשלום חוב
ארנונה ,העירייה בחרה לנקוט פעולות אכיפה נגד החייבים אך ורק
באמצעות ההליכים המינהליים האלה :משלוח הודעות דרישה לתשלום,
משלוח הודעות דרישה חוזרות ,משלוח הודעות בדבר ביצוע עיקול וביצוע
עיקולים על חשבון הבנק של החייבים.
את האכיפה האקטיבית  -ובייחוד ביצוע עיקולי בנק  -ביצע מנהל הגבייה
בעירייה (עד מועד פיטוריו בספטמבר  )2018לאחר משלוח הודעות דרישת
תשלום חוזרות (שתי התראות) עבור חובות שוטפים .אם לאחר משלוח
ההודעות החוזרות עדיין לא שילמו החייבים את חובם ,שולחת העירייה
לבנקים השונים ,בדרך כלל בחודשים אוגוסט-ספטמבר ,דרישות לעיקולי
חשבונות הבנק שלהם .אם לאחר שלושה חודשים לא חידשה העירייה את
העיקולים ,העיקול מתבטל באופן אוטומטי.

.2

עוד נמצא כי אין בידי מחלקת הגבייה מידע המאפשר לה להבחין בין חייבי
הארנונה שהעיקול על חשבון הבנק שלהם בוטל משום שחובם הוסדר לבין
החייבים שלא הסדירו את חובם והעיקול על חשבון הבנק שלהם הוסר
באופן אוטומטי מאחר שהעירייה לא חידשה אותו.

24

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ( 7.1002התשע"ב).

25

ראו לדוגמה :חוק קיזוז מסים ,התש"ם .1980-

26

המתנה של הרשות עד אשר יהיה החייב זכאי לתגמול ממנה או יזדקק לאישור שלה או יצטרך
שתבצע עבורו פעולה כלשהי ,ודרישה מן החייב לשלם את חובו כתנאי למתן התגמול (או
האישור או לביצוע הפעולה) .רשות הפועלת באמצעות גבייה פסיבית חייבת לשלוח לחייב
הודעה על דבר קיום החוב ועל היותו נושא ריבית בתדירו ת שלא תפחת מפעם בשנתיים ,זאת
לפי סעיף  9להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ( 7.1002התשע"ב) "הפעלת הליכי גבייה
מנהליים לפי פקודת המסים (גביה)" .יצוין כי לפי ההנחיה ,יש לנקוט גבייה אקטיבית לפני
נקיטת גבייה פסיבית.

 | 508דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי היעדר מעקב אחר חייבים
שעיקלה את חשבונות הבנק שלהם גרם לכך שהעירייה לא חידשה
באופן מיידי את עיקול חשבון הבנק של חייבים שלא הסדירו את
חובם ואשר עיקול חשבון הבנק שלהם בוטל אוטומטית .העיקול על
חשבונות הבנק של החייבים חודש רק במסגרת "המבצע הבא" .27עוד
מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי העיקול נועד לשמש כלי
אכיפה לתשלום החובות ולכן אין לקבל מצב לפיו  -כתוצאה
ממחדלה של העירייה  -בוטלו עיקולים שהוטלו על חשבון הבנק של
חייבים שעדיין לא שילמו את חובם .דפוס הפעולה שנקטה העירייה
מעיד על אכיפה לא שיטתית ופוגע בכוח ההרתעה שלה.
העירייה מסרה בתשובתה כי היא החליטה לנקוט במרוכז את ההליכים
לעיקול חשבונות בנק או לחידושם כדי לחסוך במשאבי כוח אדם ובהוצאות
כספיות נוספות ,וכי לנוכח הערת הביקורת היא תבחן את הנושא מחדש.
.3

על פי נתוני מערך הגבייה ,בשנת  2017העירייה שלחה  4,972דרישות
לעיקול חשבונות בנקים (לכל חייב נשלחו דרישות לעיקול חשבונות
הבנקים השונים  -לכל היותר  11בנקים) ,28ועוקלו רק ( 370פחות מ)8%-
מחשבונות הבנק האמורים .ואולם רק שלושה מהעיקולים מומשו  -דהיינו
הבנקים העבירו לעירייה את הכספים המעוקלים בעקבות דרישתה לקבלם.
בעירייה לא נמצאו מסמכים שאפשר ללמוד מהם מדוע לא מומשו שאר
העיקולים של אותם חייבים שלא שילמו את חובותיהם ומדוע העירייה לא
חידשה את העיקולים של חייבים אלה ובכך איפשרה להם להתבטל
אוטומטית.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית באקה אל-גרבייה כי בכך שלא
מימשה את עיקול החשבונות לא זו בלבד שהיא רקנה מתוכן את
דרישותיה בנושא ,פגעה בכוח ההרתעה של פעולות האכיפה שלה
עצמה ,והדבר גרם לפגיעה בהכנסותיה אלא שאי מימוש העיקול גם
יש בו משום פגיעה בשוויון ובאמון הציבור ואף מעלה את החשש
שהדרישה לעיקול נועדה למראית עין בלבד .יתרה מזו ,עקב אי-עיקול
חשבונותיהם של החייבים ,החוטא יוצא נשכר .אם אין העירייה
מממשת עיקול זה או אחר עקב אי-תשלום החוב ,כללי מינהל תקין
מחייבים אותה  -למען השקיפות ולמען השוויון  -לתעד בכתב את
הסיבות לאי-מימוש העיקול.

27

העירייה לא פעלה לעיקול חשבון בנק של כל חייב לאחר שנשלחו לו שתי התראות והוא טרם
שילם את חובו ,אלא רק בצורה מרוכזת ,באמצעות מבצעי עיקול שעשתה ,בדרך כלל בחודשים
אוגוסט-ספטמבר בכל שנה.

28

בעיבוד המחשב שהתקבל מהעירייה לא צוין מספר החייבים.

בשנת  2017שלחה
העירייה 4,972
דרישות לעיקול
חשבונות בנקים,
ומהם עוקלו 370
חשבונות (פחות מ-
 .)8%רק שלושה
מהעיקולים מומשו
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העירייה מסרה בתשובתה כי לנוכח הערת הביקורת "הגבייה תונחה לתעד
במסמכים ובתיקי תושב את הסיבות לאי-מימוש עיקול כלשהו והסיבה
בגינה הוסר העיקול".
.4

כאמור ,בעת שהעירייה פעלה באמצעות חברת גבייה היא לא קבעה נוהל
עבודה מפורט לחברה זו ,ובין היתר היא לא קבעה נהלים לעניין הטלת
עיקולים ,כיצד יהיה ניתן לפעול כך שלא יבוטלו אוטומטית וכל הנוגע לכך.
באוקטובר  2017שלח החשב המלווה מכתב אלקטרוני לעובדי מחלקת
הגבייה ובו ביקש " כגובה ממונה וכחשב מלווה אבקש מעתה ואילך שאף
גורם לא יבטל עיקולים במערכת ללא אישורי .עם זאת ,אני מסמיך את
מנהל הגבייה לבטל עיקולים שכאלה ורק לאחר שווידא את הסדרת החוב
ואחת לתקופה יעדכן אותי בביטולים שבוצעו על ידו".
הבדיקה העלתה כי למרות דרישת החשב המלווה ,מאוקטובר  ,2017המועד
שבו נשלחה הדרישה ,ועד ספטמבר  ,2018ביטל מנהל הארנונה בעירייה
עיקולי חשבון בנק נוספים על אלה שביטל מנהל הגבייה ,ללא אישור
החשב המלווה.
החשב המלווה מסר בעניין זה כי בשנים  2017ו 2018-הוא פנה פעמים רבות
לעובדי חברת הגבייה ,למנהל מחלקת הגבייה ולמנהל הארנונה והורה להם
שלא לבטל עיקולי בנקים לחייבים אלא אם כן הם הסדירו את חובותיהם
במלואם .הוא הדגיש בפניותיו כי הליך העיקול של חשבון בנק אמור
להסתיים רק לאחר תשלום החוב .החשב המלווה הוסיף כי אם מנהל
הגבייה (שהיה רשאי לבטל עיקולים) או מנהל הארנונה ביטלו עיקולים
שלא לפי ההוראות ,יש לבחון את הביטולים האמורים ולפעול נגד הגורם
שפעל שלא בתוקף סמכותו.
גם העירייה מסרה בתשובתה כי על פי הנחיות החשב המלווה ,ביטול עיקול
בנק אמור להתבצע אך ורק באישורו ,ולאחר קבלת אישור לכך מגזבר
העירייה.
משרד מבקר המדינה מעיר למנהל הארנונה בעירייה על שביטל את
עיקולי הבנק לאחר הודעת החשב המלווה ובלא קבלת אישורו לכך ,שלא
כנדרש לפי הנחיית החשב המלווה .כתוצאה מכך לא עלה בידי החשב
המלווה לעמוד על פשר ביטול העיקולים ובאם הסדרת החוב הייתה
העילה לביטולם או שהם בוטלו מסיבה אחרת .עוד מעיר משרד מבקר
המדינה לעירייה כי כללי מינהל תקין מחייבים שהיא תקבע נוהל שיפרט
גם את מדיניותה לעניין הטלת עיקולים ,הסרתם וכל הקשור בכך .כמו כן,
אם הבנק הסיר אוטומטית עיקולים על חשבונות בנק של חייבים שלא
הסדירו את חובם ,עליה לחדש את העיקולים בלא דיחוי.

העירייה מסרה בתשובתה כי לנוכח הערת הביקורת תפעל גזברות העירייה
בשיתוף החשב המלווה להכנת נוהל מפורט חדש בעניין .מנהל הארנונה מסר
כי לנוכח הערת הביקורת הוא "יפסיק לנהוג כפי שנהג בעבר" וידאג להבא
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לקבל גם אישור של גזבר העירייה ושל החשב המלווה לכל ביטול של עיקול
בנק.

גבייה משפטית
.1

נמצא כי בשנים שנבדקו ,דהיינו בשנים  ,2018 - 2015לא פעלה העירייה
במישור המשפטי לגביית חובות של חייבים שכבר מוצה ההליך המינהלי
שננקט נגדם  -בשנים האמורות לא העבירה מחלקת הגבייה לטיפול
משפטי רשימה של חייבים כדי שיינקטו נגדם צעדים משפטיים.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית באקה אל-גרבייה כי היא לא
מילאה את חובתה לנקוט הליכים שונים לגביית חובות ארנונה .אי-
נקיטה בכלי אכיפה זה  -המאפשר ,בין היתר ,להוציא צווי עיכוב
יציאה מהארץ נגד חייבים ,להוציא צווי עיקול של רישיון נהיגה ,לרשום
הערת אזהרה או להוציא למכירה נכסים שיעוקלו  -פגע בכוח
ההרתעה שלה ובגביית החובות בגין אי-תשלום ארנונה.
הועלה כי לאחר מיצוי הליכי הגבייה המינהליים מחלקת הגבייה אינה
נוקטת כל הליך משפטי נגד חייבים ,מכיוון שהעירייה לא הקצתה לה לצורך
כך כוח אדם ייעודי  -עורך דין המטפל בתביעות משפטיות.
החשב המלווה מסר בתשובתו כי מאז כניסתו לתפקיד הוא ביקש מהעירייה
שתפרסם מכרז להתקשרות עם גורם המבצע אכיפה משפטית ,כדי שיוקנו
לעירייה כלים נוספים לביצוע גבייה באמצעות אכיפה במישור המשפטי,
לרבות פנייה ללשכת הוצאה לפועל ,עיקולי כלי רכב והוצאת צווי עיכוב
יציאה מהארץ .עוד מסר החשב המלווה כי העירייה לא טיפלה בנושא ,בין
היתר מכיוון שהנהלתה הטילה ספק ביעילות צעדים אלו ,ואולם למרות זאת
" בימים אלה מתנהל הליך מכרזי לבחירת חברה לגבייה משפטית ואף
הוגשו הצעות למכרז".

.2

עוד נמצא כי העירייה לא נקטה הליך משפטי גם נגד חייבים שצברו חובות
בסכ ומים ניכרים ואשר פעולות האכיפה המינהלית שננקטו נגדם לא נשאו
פרי .להלן שתי דוגמאות לכך:
א .חייב א' צבר לסוף שנת  2018חוב בסך כ 475,000-ש"ח בגין אי-תשלום
ארנונה .העירייה לא הצליחה לגבות ,ולו באופן חלקי ,את חובו ,וזאת
על אף פעולות האכיפה שננקטו נגדו ,לרבות עיקולי מיטלטלין
(במסגרת העיקול האחרון ,שבוצע בספטמבר  ,2017עוקל רק ציוד
בשווי מזערי יחסית לסכום החוב :מסך  LCDוהליכון).
ב .חייב ב' צבר עד סוף שנת  2016חוב בסך כ 880,000-ש"ח בגין אי-
תשלום ארנונה .הליכי הגבייה המינהליים שנקטה נגדו העירייה במשך
השנים לא נשאו פרי .באפריל  2016שלחה העירייה ּגֹובֶה ארנונה לבית
החייב כדי לעקל מיטלטלין שבבעלותו ,אך התברר כי החייב כבר
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נפטר .הגובה ציין בדוח שהכין כי "החייב נפטר ובנכס מחזיק בנו".
ואולם בדיקה במערכת הממוחשבת העלתה כי למועד סיום הביקורת
הנכס עדיין רשום על שמו של האב וממשיך לצבור חובות .אף על פי
כן ,העירייה לא פעלה במישור המשפטי לגביית החוב  -לרבות
באמצעות מינוי מנהל עיזבון  -ובשנים  2017ו 2018-אף לא שלחה לבן
חיוב בתשלום ארנונה לשנים אלה ,אף שהוא הצהיר בדוח ּגֹובֶה
הארנונה האמור מאפריל  2016כי הוא התגורר בנכס מאז מות אביו.
בסוף שנת  ,2018לנוכח הערות הביקורת ,שלח מנהל מחלקת
הארנונה לבנו של חייב ב' דרישה לתשלום חוב שנצבר מיום פטירת
האב; זאת לנוכח העובדה  -שאותה ציין מנהל מחלקת הארנונה
במערכת הממוחשבת  -כי הבן הצהיר בדוח הגובה שהוא מתגורר
בנכס מיום פטירת האב .29העירייה לא נקטה הליכים שיבטיחו כי החוב
ישולם ,כגון רישום שעבוד על הנכס 30או מינוי מנהל עיזבון.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה לספק למחלקת הגבייה
כלים שתוכל לנקוט נגד חייבים במסגרת ההליכים המשפטיים
בעניינם ,מאחר שהיעדרם של כלים אלה פוגע במישרין הן ביכולתה
של המחלקה לגבות את החובות והן במקורות ההכנסה של העירייה.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי בהימנעותה מלנקוט את
כלל האמצעים העומדים לרשותה נפגע השוויון בין התושבים וחוטא
יוצא נשכר.
העירייה מסרה בתשובתה כי במשך השנים היא נהגה לפעול לגביית חובות
ארנונה במישור המינהלי .עוד מסרה כי בעקבות שינוי במדיניותה היא
פרסמה "מכרז גבייה משפטית" (מכרז לצורך התקשרות עם משרד עורכי
דין המספק שירותי גבייה במסגרת ההליכים המשפטיים) ,והוא נמצא
ב"טיפול בשלבים מתקדמים" .אשר לחייבים שצברו חובות בסכומים ניכרים
ואשר פעולות האכיפה המינהלית נגדם לא נשאו פרי ,כמתואר לעיל ,היא
תעביר את הטיפול בעניינם לערכאות משפטיות ,באמצעות משרד עורכי דין
שיזכה במכרז.
היועץ המשפטי של העירייה מסר למשרד מבקר המדינה בינואר  2019כי
הוא "המליץ וחזר והמליץ" (וצירף אסמכתאות רבות בכתב המאששות את
טענתו) להנהלת העירייה לנקוט אמצעים משפטיים לגביית חובות כאמור,
לרבות הכנת חוברת מכרז ,זאת מכיוון שסבר שאין לעירייה מערך מתאים
לכך (שכולל מנגנון מעקב וטיפול ,ציוד ואמצעים) .עוד מסר היועץ המשפטי
בתשובתו כי מאחר שאין חולק כי הלשכה המשפטית בעירייה אינה ערוכה
לטיפול בגבייה המשפטית בעצמה ,אין מנוס מלהעביר מטלה זו לטיפול
29

מנהל מחלקת הארנונה מסר לעובדי משרד מבקר המדינה בנובמבר  2018כי בהיעדר צו ירושה,
לא ניתן להשית על בנו של החייב חובות עבר שנצברו לפני פטירת החייב.

30

לפי סעיף  11א לפקודת המיסים ,בייחוד אם יתברר כי חלק מהחוב הוא של מחזיק שאינו
הבעלים של הנכס.
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חיצוני של משרד עורכי דין חיצוני ,כנהוג בשאר הרשויות המקומיות ,ואולם
למרות זאת ועל אף "הצורך בביצוע גבייה משפטית באמצעות מייצג חיצוני"
הוא חזר וביקש בכל הדיונים שמחלקת הגבייה תגיש לו "פיילוט של מקרים
בהם היה מיצוי הליכי אכיפה מנהליים כדי לבדוק אותם לטיפול משפטי ,אך
לשוא".
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ,ובפרט לעומד בראשה ,כי לאור
החובות בסכומים ניכרים ואי-היעילות של כלי האכיפה המינהליים,
היה עליהם לאמץ את עצת היועץ המשפטי והחשב המלווה ולפיה היה
עליהם להעמיד לרשות מחלקת הגבייה את האמצעים שיאפשרו לה
לגבות את חובות החייבים ,לרבות באמצעות המישור המשפטי .משרד
מבקר המדינה מביע תמיהה על התעקשותם במשך שנים של
העירייה ,העומד בראשה והנהלתה לדבוק במדיניות ולפיה גביית
חובות ארנונה תתבצע באמצעות המישור המינהלי בלבד ,לרבות
כאשר מדובר בחייבים אשר הצעדים שננקטו נגדם במישור זה כשלו.
היועץ המשפטי הוסיף כי רק באוגוסט  2018פרסמה העירייה מכרז למתן
שירותי גבייה משפטית ,וכי בעקבות כך ועדת מכרזים התכנסה בסוף
ספטמבר  , 2018פתחה את הצעות המשתתפים ודנה בהן "באופן מהותי"
בסוף נובמבר  ,2018ומאז העירייה ממתינה לזימונו של אחד המציעים -
המסתמן כזוכה במכרז  -לריאיון לפני ועדת המכרזים ,אולם הדבר עדיין לא
נעשה (על אף כמה תזכורות ושיחות של היועץ המשפטי עם כל חברי
הוועדה).
עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי עליה מוטלת החובה
להפסיק לאלתר את הסחבת שהיא נוקטת בעניין תהליך בחירת
הזוכה במכרז זה יותר מחצי שנה לאחר פרסומו של המכרז ,ולפעול
לבחירת הזוכים במכרז ללא דיחוי נוסף.

שינוי בסיווג נכסים
על פי הנתונים ממערכת הגבייה הממוחשבת המעודכנים לשנת  ,2016שטח
המבנים למגורים בבאקה אל-גרבייה שהיו חייבים בארנונה באותה עת הסתכם
בכ 1,060-דונם ,ואילו בשנת  2017שטח המבנים למגורים הסתכם רק בכ1,050-
דונם.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הטמעת נתוני
סקר הנכסים במערכת הגבייה בשנת  2015חל גידול כולל של כ 278,000-מ״ר
בשטח המבנים החייבים בארנונה .בשנים  2016ו 2017-טופלו השגות ועררים
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שהגישו תושבים בעניין חיובם בארנונה ,וההחלטות שהתקבלו בעניינם הן
שגרמו להפחתת השטחים החייבים בארנונה.
בפקודת העיריות (סעיף  )330נקבע כי נכס שנהרס או שניזוק במידה שאי
אפשר להתגורר בו ,ואין מתגוררים בו ,פטור מתשלום ארנונה .הפטור יינתן
ממועד מסירת הודעה בכתב לעירייה ,לאחר שהוכח כי הנכס עומד בקריטריונים
הנדרשים לקבלת הפטור .בתקנות הארנונה נקבע כי העירייה רשאית לקבוע כי
תינתן הנחה בארנונה בשיעור מרבי של  ,100%עבור  12חודשים לכל היותר,
למחזיק בבניין חדש ו"ריק" (לא מאוכלס) ,שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי
לשימוש אין משתמשים בו במשך פרק זמן רצוף .עוד נקבע בתקנות הארנונה כי
העירייה רשאית לקבוע כי תינתן הנחה למחזיק ב"בניין ריק" שאין משתמשים בו
במשך פרק זמן מצטבר כלהלן :במשך ששת החודשים הראשונים (או חלק
מפרק הזמן האמור) ניתן להפחית את סכום הארנונה בשיעור מרבי של 100%
(היינו ,פטור מלא); מהחודש השביעי ועד החודש ה 12-ניתן להפחית את סכומה
בשיעור מרבי של  ,66.66%ואילו מהחודש ה 13-עד החודש ה 36-ניתן להפחית
את הסכום בשיעור מרבי של .50%
בדיקת חיובי הארנונה לשנת  2017העלתה כי במערכת הממוחשבת שונו
סיווגי נכסים  -חלק מהנכסים החייבים בתשלום ארנונה סווגו כנכסים
שפטורים מתשלום ארנונה ,בנימוקים כגון "בלתי ראוי למגורים" או "נכס
בבנייה" .במערכת הממוחשבת לא נסרקו אסמכתאות המצדיקות את
השינויים בסיווג ,מלבד הצהרות מנהל הארנונה שלא התבססו על ביקורו
בשטח או על ביקורת של גורם מפקח אחר מטעם העירייה.
להלן דוגמאות לחיובי ארנונה בעייתיים במיוחד ,מאחר שהם נוגעים לחברי
מועצה:
.1

בשנים שנבדקו לא חויב חבר המועצה א' בתשלום ארנונה עבור אחד
מנכסיו ,שנרשם במערכת הממוחשבת .בשנים  2015ו 2016-הוגדר הנכס
כ"נכס בבנייה" ,בשנת  2017הוגדר כ"נכס שאינו ראוי לשימוש" ובשנת
 2018שוב הוגדר כ"נכס בבנייה" .במערכת הממוחשבת נסרקה הצהרה של
מנהל הארנונה ממאי  2015ובה צוין" :לפי ידיעתי האישית והביקורת בנכס
בתחילת החודש עדיין הנכס בשלבי בנייה" .בינואר  2017נסרקה הצהרה
שנייה של מנהל הארנונה ולפיה "הנכס  ...אינו ראוי לשימוש והוא נטוש
לשנת  ."2017להצהרות לא צורפו תצלומים או מסמכים המעידים שהנכס
נמצא בעיצומה של בנייה ,אינו ראוי לשימוש או ננטש.
העירייה מסרה בתשובתה כי "אכן מעבר להצהרת מנהל הארנונה לא קיים
תיעוד נוסף בענין".

.2

בבעלות חבר המועצה ב' נכס אשר מנתוני המערכת הממוחשבת עולה כי
הוא חולק לשניים .בשנים  2016ו 2018-מנהל הארנונה קיזז מהארנונה
שהושתה על אחד משני החלקים (ששטחו  507מ"ר)  3,508ש"ח ו3,649-
ש"ח ,בהתאמה ,וציין כי הסיבה לקיזוז הארנונה היא שמדובר ב"נכס

חלק מהנכסים
החייבים בתשלום
ארנונה סווגו במערכת
הממוחשבת כנכסים
שפטורים מתשלום
ארנונה ,בנימוקים כגון
"בלתי ראוי למגורים"
או "נכס בבנייה" ,בלא
שנסרקו אסמכתאות
המצדיקות את
השינויים בסיווג
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בבנייה" .במערכת הממוחשבת לא נמצאו אסמכתאות ,ובכלל זה רישומים,
המעידות כי מדובר בנכס בבנייה.
הנכס בחלק השני ,קומת מרתף (ששטחה  169מ"ר) ,הוגדר בשנים 2015
ו 2016-כ"נכס ריק" וחויב בארנונה בשיעור  50%מסכומה המלא .בשנת
 2017הוגדר הנכס כנכס אשר "אינו ראוי לשימוש" ולא חויב בארנונה כלל.
באותה שנה צורפה למערכת הממוחשבת הצהרה של מנהל הארנונה ולפיה
"הנכס עבר שיפוץ" .בשנת  2018הועברה החזקת הנכס במערכת
הממוחשבת לחשבון חייב אחר .אך גם בחשבון האחר הוגדר הנכס כנכס
בבנייה וצורפה אליו הצהרה של מנהל הארנונה ולפיה "הנכס בבנייה ואינו
ראוי לשימוש לשנת  2018לפי תמונות מצורפות" .ואולם לא נמצאו תצלומים
כאמור במערכת הממוחשבת.
העירייה מסרה בתשובתה לגבי הנכס הראשון כי בתיקיה נמצאת אסמכתה
אשר בעת ביצוע הביקורת נשמרה בקלסר נפרד ולא הייתה סרוקה
במחשב ,וכי בעקבות הביקורת נסרקה האסמכתה במחשב .לגבי הנכס
השני  -יש בידה תצלומים המעידים על מצבו בשנת  2017ו.2018-
התצלומים המעידים על מצבו בשנת  2018היו בצבעי שחור ולבן ולכן לא
נסרקו למחשב.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בשל איכותן הנמוכה של
האסמכתאות שנסרקו וצורפו לתשובה לא ניתן לדעת מתי צולמו ועל
ידי מי .לתשובתה גם לא צורפו מסמכים שניתן ללמוד מהם מי מטעם
העירייה (עובד או גורם מפקח אחר) עשה את הביקורת בשטח .יתרה
מזו ,על סמך התצלומים לא ניתן בכלל לזהות באיזה נכס מדובר.
.3

בבעלות חבר המועצה לשעבר ג' ארבעה נכסים .בעד שני נכסים הארנונה
שולמה במלואה .אחד משני הנכסים הנוספים ,ששטחו  193מ"ר ,סווג
במערכת הממוחשבת כמשרד .במערכת הממוחשבת צוין כי "הנכס ריק",
וכי בשנים  2016ו 2017-הופחתה הארנונה שבו חויב ב ,50%-וצורפה הצהרה
של מנהל הארנונה מאפריל  2017ולפיה "הנכס ריק שנה שלישית ע"פ
ביקור בשטח" .למסמכים לא צורפו תצלומים או מסמכים אחרים שיעידו כי
הנכס "ריק" .גם חבר המועצה לשעבר קיבל הנחה בשיעור  80%בארנונה
שהושתה על הנכס השני שבבעלותו (ראו פרק "מתן הנחות לחברי
מועצה").
משרד מבקר המדינה מעיר למנהל הארנונה כי אם הוא סבור שיש
להפחית את הארנונה המושתת על נכסים בעילה שהם אינם ראויים
לשימוש ,עליו להמציא תצלומים ברורים ומסמכים המעידים כי הפחתת
הארנונה מוצדקת ,כמו דוח מפורט של פקח מטעם העירייה לאחר ביקור
בנכס ,וזאת בייחוד כאשר מדובר בנכסים של נבחרי ציבור.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית באקה אל-גרבייה ,לנבחרי הציבור
ולמנהל הארנונה כי מתן פטור ללא אסמכתאות מתאימות ,ברורות ונכונות
לנבחרי ציבור הוא מעשה מנוגד להוראות הדין ולכללי מינהל תקין ,אינו
עולה בקנה אחד עם עקרון השוויון ,מעלה חשש למתן יחס מועדף
לנבחרי הציבור ועלול לפגוע במישרין באמון הציבור בנבחריו.
להלן עוד שתי דוגמאות לחיוב ארנונה בעייתי בעקבות שינוי בסיווג נכסים
במערכת הממוחשבת:
.1

התנועה לאיכות השלטון שלחה לעירייה באמצע שנת  2018תלונה על כך
שהיא אינה מפעילה הליכי גבייה נגד חייב ג' ,שחובו לעירייה בגין כמה
נכסים בחזקתו ,הסתכם ב 1.8-מיליון ש"ח.
בביקורת עלה כי לא זו בלבד שהעירייה לא גבתה את החוב ,אלא שבסוף
שנת  2017ובתחילת שנת  2018שינה מנהל הארנונה את הסיווגים של חלק
מנכסי החייב הזה מ"נכס עסקים" ל"נכס בבנייה" או ל"נכס לא ראוי
לשימוש" וציין במערכת הממוחשבת כי שינה את ההגדרה על סמך
תצלומים .ואולם במערכת הממוחשבת לא נמצאו תצלומים כאמור; גם
לאחר שעובדי הביקורת ביקשו ממנהל הארנונה להמציא לידיהם את
התצלומים המעידים כי שינוי סיווגי הנכסים מוצדק ,לא הומצאו להם
תצלומים כאלה.
העירייה מסרה כי יש בנמצא תצלומים המעידים כי שינוי ההגדרה היה
מוצדק ,אולם הם לא היו סרוקים במחשב קודם לכן ונשמרו בקלסרים
המרוכזים .לדברי העירייה ,בעקבות הערות הביקורת נסרקו התצלומים
במחשב .העירייה צירפה לתשובתה תצלומים אלה ,והם מובאים להלן
בתמונה .1
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תמונה  :1תצלומי הנכס של חייב ג' ,שאותם צירפה העירייה לתשובתה
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולמנהל הארנונה בחומרה כי
איכות התצלומים ירודה בלשון המעטה ,כי לא ניתן לזהות את הנכס
המצולם בהם ואת מקום הימצאו ,וכי לא ידוע מתי צולמו התצלומים
ובאילו נסיבות ומי צילם אותם .משרד מבקר המדינה מוסיף כי לא
יעלה על הדעת שסיווגים של נכס זה או אחר ישונו לפי תצלומים
באיכות ירודה שאינם מאפשרים לזהות את הנכס ואת מקום הימצאו,
וללא שום אסמכתאות נוספות שיש בהן כדי להצדיק את שינוי הסיווג,
כגון תצלומים נאותים של הנכס שצילמו אנשי מקצוע במהלך
ביקוריהם בנכס ,בדוחות כתובים ,אשר מאפשרים לזהות את הכתובת
שבה שוכן הנכס ואת מצב הנכס .יתרה מזו ,נראה שהתצלומים -
שכאמור לא נמצאו בקלסרים ואף לא היו סרוקים במערכת
הממוחשבת של העירייה בעת שהתקיימה ביקורת משרד מבקר
המדינה  -צולמו כלאחר יד וכדי לצאת ידי חובה בלבד ,ואין בהם כדי
להעיד מדוע סווגו הנכסים כפי שסווגו והאם יש הצדקה למתן פטור
מתשלום ארנונה לבעל הנכס.
.2

בבעלות חברה למכירת רכב (חברה א') נכס מסוג בית מלאכה ששטחו
 2,935מ"ר .במערכת הגבייה סווג הנכס בתת-הסיווג "בתי מלאכה לסוגיהם
הפתוחים משני צדדים ."...מבדיקת החיובים והתשלומים של החברה
במערכת הממוחשבת של העירייה בשנים  2017 - 2015עלה כי במשך
השנים הפחיתה מחלקת הגבייה את החיובים שהושתו על הנכס בסכומים
ניכרים באמצעות סיווג הנכס כ"נכס בבנייה" או "אינו ראוי לשימוש" .בשנת
 2015החיוב הראשוני הסתכם בכ 152,000-ש"ח ,אך בעקבות סיווג הנכס
כ"נכס בבנייה" נרשמה הפחתה בסך כ 77,000-ש"ח בסכום האמור.
למערכת הממוחשבת צורף מסמך מספטמבר  2015שכותרתו "ערעור על
כשירות המבנה לשימוש" ,ובו הצהיר נציג החברה כי הנכס נמצא בשיפוצים
ו"תקופה ארוכה עמד ריק" .מנהל מחלקת הארנונה ציין במסמך כי "לפי
תמונות מצב העסק הינו בשיפוצים  6חודשים" .במערכת הממוחשבת לא
נמצאו תצלומים כאמור .בשנת  2016החיוב הראשוני הסתכם בכ155,000-
ש"ח ונרשמה הפחתה בסך כ 65,000-ש"ח מסכום זה ,ובשנת  2017החיוב
הראשוני הסתכם בכ 159,000-ש"ח ונרשמה הפחתה בסך כ 66,000-ש"ח
מסכום זה .בסך הכול הפחיתה אפוא העירייה בשנים  2015עד  2017את
הארנונה המושתת על החברה בכ 208,000-ש"ח .בשנים  2016ו 2017-צוין
במערכת הממוחשבת בשורות ההפחתה "מבנה לא ראוי לשימוש" ולא
צורפו אסמכתאות או הצהרות של החברה או של מנהל מחלקת הארנונה
המעידות על נכונות הדברים.
יש לציין שמבדיקות שביצעה העירייה בשנים קודמות מתברר כי בשנת
 2013הוענקה לחברה הנחה בסך כ 50,000-ש"ח ,וכי בעקבות ביטולה
בשנת  2015שלח מנהל מחלקת הגבייה דאז מכתב לבעלי החברה המבהיר
כי "בבדיקה שנערכה לא קיימים מסמכים המעידים על אישור ביצוע
ההנחה .במידה ונמצאי ם ברשותך מסמכים המעידים על ביצוע הנחה
כאמור ,נא הצג אותם ...אחרת נבטל את ההנחה ותידרש לשלם הסכומים".
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בעירייה לא נמצאו תצלומים או מסמכים משנת  2015המעידים כי
הנכס שופץ באותה עת או לחלופין מסמכים המתעדים דיווח של גורם
עירוני או של עובד מטעם חברת הגבייה המעידים כי בוצעו שיפוצים
בנכס .חמור מכך ,לא נמצאו הסברים המלמדים מדוע חלק משטח
הנכס סווג בשנים  2017 - 2015כ"נכס לא ראוי לשימוש".
גם בתשובתה של העירייה בעניינו של ממצא זה נמסר כי יש ברשותה
מסמכים המוכיחים שהנכס לא היה ראוי לשימוש באותן שנים ,וכי
המסמכים האמורים לא היו סרוקים במערכת הממוחשבת אלא נשמרו
בקלסריה ,וכי לנוכח הערת הביקורת הם נסרקו במערכת הממוחשבת.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי התצלומים שצירפה לתשובתה
לא זו בלבד שצולמו על ידי בעל הנכס שהוא בעל אינטרס מובהק,
אלא שהנתונים על שטח הנכס  -אשר חושבו לאחרונה  -הסתמכו על
ביקור שקיים במקום מהנדס העירייה כבר בשנת  .2012על העירייה
לשלוח לנכס מהנדס או מודד מטעמה שיתעדו בתצלומים ברורים
וימלאו דוח ביקור בנכס ובו מידע עדכני על שטחו של בית המלאכה.


משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי במהלך הביקורת נדרש ממנהל
הארנונה להגיש את האסמכתאות לדוגמאות שהובאו לעיל כדי לקבל את
תגובתו בעניינן וכדי לתת לו הזדמנות להמציא לעובדי הביקורת
אסמכתאות שלא נ סרקו ,אם אכן היו אסמכתאות כאלה .ואולם מנהל
הארנונה מסר כי אין ברשותו אסמכתאות שלא נסרקו ,ופעולות הקיזוז
בוצעו על סמך התרשמותו האישית בעקבות הביקורת שקיים בשטח .עוד
מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי איכות התצלומים של הנכסים
שנידונה במסגרת הביקורת בפרק זה ,ואשר אותם צירפה העירייה
לתשובתה ,ירודה במיוחד ,כפי שניתן לראות  -הם אינם ברורים בעליל,
אינם מלווים בדוח ביקור בנכס שהכין גורם מוסמך ,לא ידוע מי צילם
אותם ומתי ,והם אינם מאפשרים לזהות את הנכס ואת מקום הימצאו וגם
נראה כי נסרקו לראשונה והוזנו למערכת הממוחשבת רק כעת .אשר על
כן ,מתעורר חשש שהומצאו לביקורת "יש מאין" בעקבות הערות הביקורת.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולעומד בראשה וכן למנהל הארנונה
בחומרה על אופן פעילותהם בתחום שינוי סיווגי נכסים .עוד הוא מעיר
לראש העירייה כי מחובתו להגביר את הפיקוח על פעולות מחלקת הגבייה
בכל הנוגע לשינוי סיווגי נכסים במערכת הממוחשבת וכן לדרוש
מהמחלקה לתעד כל שינוי שהיא מבצעת ולסרוק אסמכתאות אלה
למערכת הממוחשבת שלה .עוד מעיר משרד מבקר המדינה לראש
העירייה כי אופן הקטנת סכומי הגבייה בנימוקים שתועדו במערכת (הנכס
אינו ראוי לשימוש ,הנכס ריק וכיו"ב) ללא גיבוי של מסמכים ואסמכתאות
מתאימות הוא בניגוד להוראות הדין ולמינהל התקין ויש בו משום פגיעה
ממשית בהכנסות העירייה ,והדבר גורם במישרין לפגיעה בשירותים
הניתנים לתושביה ובעקרון השוויון.
החשב המלווה מסר בתשובתו כי הוא ביקש כמה פעמים מהעירייה  -ובייחוד
ממנהל הארנונה ומהגזבר  -להקצות עובדים או אפילו קבלנים שיבחנו בשטח
את הנכסים המוגדרים "כנכסים בבנייה" לצורך בירור מצבם ובנוסף להצליב את
ממצאי הבחינה האמורה עם מידע ממשרד הפנים בדבר זהות הזוגות שהתחתנו
בשנים האלה  -מידע המעיד כי הוקם ברשות נכס חדש (מאחר שבמגזר הערבי
נהוג שרוב הזוגות שמתחתנים עוברים לגור בבית שנבנה עבורם) ולבחון אם
בפועל חל שינוי במעמד הנכס.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה לבצע ללא דיחוי נוסף בדיקה
דקדקנית בכל נכס שמוגדר במערכת הארנונה כ"נכס בבנייה" כדי לקבוע
אם הגדרתו במערכת נכונה ורלוונטית.

חובות עובדים
לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מאוקטובר  312007בעניין נוהל קיזוז חובות
ברשויות המקומיות ,רשות מקומית רשאית לקזז משכרם של עובדי הרשות את
החובות שצברו ,וזאת בהסכמת העובדים ובכפוף לתנאים המפורטים בחוזר
ובדין.
על פי נתוני מחלקת הארנונה ,עד סוף שנת  2017צברו  66עובדים של העירייה
חובות בסך כ 4.4-מיליון ש"ח בגין אי-תשלום ארנונה שהושתה על נכסי מגורים
שבבעלותם.
נמצא כי עד אוגוסט  2018גבתה העירייה רק את חובותיהם של  16מ66-
העובדים האמורים ,המסתכמים בכ 575,000-ש"ח .העירייה לא פעלה לגביית
חובותיהם של  50העובדים האחרים ,בין היתר באמצעות הסדר פריסת חובות

31

חוזר מנכ"ל משרד הפנים .7/2007

עד סוף שנת 2017
צברו  66עובדים של
העירייה חובות בסך
כ 4.4-מיליון ש"ח בגין
אי-תשלום ארנונה
שהושתה על נכסי
מגורים שבבעלותם
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של עובדים אלה  -המאפשר לקזז משכרם סכום חודשי קבוע עד לפירעון מלא
של חובותיהם  -ואשר על כן חובם ,כאמור עד אוגוסט  ,2018בגין אי-תשלום
ארנונה שהושתה על נכסי מגורים גדל ולבסוף הסתכם ביותר מ 4.5-מיליון ש"ח.
החשב המלווה מסר בתשובתו כי הוא פנה ביולי  2018למנכ״ל העירייה,
למנהלת כוח האדם ולמנהל הארנונה ודרש מהם לטפל בעניין לאלתר
באמצעות קיום מפגשים עם העובדים החייבים וגיבוש הסדר תשלומים עימם.
העירייה מסרה בתשובתה כי עם חלק מהעובדים כבר נקבעו הסדרים לקיזוז
ארנונה משכרם ,וכי ננקטו הליכי גבייה מינהליים נגד עובדים שאינם חתומים על
הסדר כאמור  ,ואולם לא צרפה לתשובתה איזה הסדרים ועם מי מהעובדים
נקבעו ואף לא צרפה אסמכתאות באיזה הליכי גבייה מינהליים נקטה נגד
העובדים האחרים.
משרד מבקר המדינה מ עיר לעירייה כי עליה להקפיד על מימוש הסמכויות
המוקנות לה בדין לגביית התשלומים שהיא זכאית להשית על חייבים,
וזאת בייחוד כאשר החייבים הם עובדים שהיא מעסיקה ומשלמת את
שכרם .עליה לגבש הסדר עם עובדים אלה ,ולפיו יקוזז משכרם סכום
חודשי קבוע עד לפירעון מלא של חובותיהם .זאת לצד הליכי גבייה
אחרים שאפשר לנקוט כלפי חייבים שהם עובדי עירייה  -הכול בהתאם
לנדרש על מנת שלא ייווצר הרושם שהעירייה מבצעת אכיפה סלקטיבית
ומפלה לטובה את עובדיה תוך כדי פגיעה ממשית בעקרון השוויון .משרד
מבקר המדינה מדגיש כי העירייה ועובדיה צריכים לשמש דוגמה אישית
של תושבים שומרי חוק ולשלם את תשלומי הארנונה כדין.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי עליה להקפיד לגבות את
הארנונה באופן שוטף מתושבי העיר בכלל ומעובדי העירייה בפרט כדי
למנוע הצטברות של חובות שיקשה עליה לגבותם בהמשך ויקשה על
החייבים לשלמם.
משרד מבקר המדינה מפנה את תשומת ליבו של משרד הפנים לכך שאם
לדעתו אכ ן ראוי לפעול לקיזוז חובות ארנונה של עובדי רשויות מקומיות
מהשכר המגיע להם  -כפי שמשתקף מחוזר המנכ"ל לעיל שפרסם
באוקטובר  - 2007ייתכן שיש לבחון את האפשרות לקבוע בחוק זכות קיזוז
כאמור ,לרבות כזאת שלא תהיה כפופה להסכמתו של העובד ,המקבל
את משכורתו מאותה קופה ציבורית שהוא אמור לשלם לה את חובות
הארנונה שלו .משרד מבקר המדינה מדגיש כי על עובדי העירייה לעמוד
בהוראות החוק בכל הנוגע לתשלום דמי הארנונה ובכך לתת בין היתר,
דוגמה אישית לתושבי הרשות ,גם כדי שלא תיווצר פגיעה באמון הציבור
ברשות המקומית ובעובדיה.
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חיובים נטולי ביסוס
בתקנות הארנונה נקבעו כללים לחישוב שטח נכס לצורך הטלת ארנונה .בסעיף
( 2א) לתקנות הארנונה נקבע כי "חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה
כללית יהיה במטרים רבועים; הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה
בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה
למטר רבוע".
הבדיקה העלתה כי קביעת שטחי הנכסים כבסיס לחיוב בארנונה כללית של
בעלי הנכסים לא הסתמכה על מדידות מדויקות ואף לא על תוכניות בנייה
(מלבד הנכסים שנכללו בסקר הנכסים האחרון בשנת  ,2014ראו להלן).
בעירייה לא נמצאו אסמכתאות המעידות על אופן קביעת שטחי הנכסים ,ואף
לא נמצאו בה תרשימים לביסוס הנתונים בדבר שטחיהם.
עוד העלתה הבדיקה ששיתוף הפעולה בין מחלקת ההנדסה ובין מחלקת
הגבייה בעירייה לקוי ביסודו ,ולפיכך הן לא מעבירות מידע זו לזו ,לא מבצעות
רישום מדויק של השטחים המחויבים בארנונה ,והעירייה אינה פועלת ביוזמתה
לאיתור מבנים חדשים כדי לעדכן כראוי את מערכות הגבייה שלה .עוד הועלה
כי לפעמים נאלצים עובדי מחלקת הגבייה  -שלא הוסמכו כמודדים מוסמכים -
להעריך את שטחי הנכסים לצורך חיובם בארנונה ולא על סמך מדידות בפועל,
ובעל נכס הטוען ששטח נכסו לא הוערך נכונה רשאי להגיש למחלקת הגבייה
ערעור בנושא בצירוף מתווה (סקיצה) שעליו חתם מודד מוסמך.
יצוין כי לפי תוצאות סקר הנכסים האחרון אשר בוצע בעיר בשנים - 2010
 ,2014שטחם הכולל של הנכסים שנבדקו גדל מכ 194,000-מ"ר לפני
ביצוע הסקר לכ 522,000-מ"ר (גידול של כ .)269%-עובדה זו מעידה יותר
מכול כי במשך השנים נגבתה ארנונה בשיעור קטן מהנדרש.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לעירייה ,ובפרט לעומד בראשה
ולמועצתה ,כי קביעת שטח הנכסים המחויבים בארנונה לפי הערכות ולא
על סמך מדידות בפועל עלולה לגרום נזק כלכלי לא מבוטל לעירייה
ולתושבים ,והיא פותחת פתח רחב לפגיעה בטוהר המידות .בכך
שהעירייה העריכה את שטח הנכסים האמורים לצורך קביעת סכום
הארנונה ולא ביצעה מדידות בשטח היא פעלה בחוסר מקצועיות ואף
בשרירותיות כלפי תושביה ושלא בהתאם לאחריותה לשמש נאמן ציבור.
על העירייה לקבוע את החיובים בהתבסס על מדידות שביצעו אנשי
מקצוע מוסמכים וכן בהתבסס על אסמכתאות כנדרש ולקיים ממשק
לשיתוף פעולה ולהעברת מידע בין מחלקות ההנדסה והגבייה בעירייה.
עליה גם לנקוט כל אמצעי שבידה להגברת הפיקוח על מחלקת הגבייה.
העירייה מסרה בתשובתה כי היא עתידה לבצע סקר נכסים עדכני לאחר
שתשלים את גיוס התקציב לכך ,וכי היא תיעזר בנתונים שיאספו ממערך
המדידות ,מהנתונים של תאגיד המים ומהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה .עוד
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מסרה העירייה כי תפעל בשיתוף הגזברות ,מחלקת הגבייה ומחלקת ההנדסה
לקביעת נוהל מתאים לעדכון הנכסים.

טיפול העירייה בהמחאות שחוללו
בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות שפרסם משרד
הפנים (להלן  -הנחיות הנהלת חשבונות) 32נקבע כי "המחאה שלא נפרעה תרשם
בחשבון נפרד במערכת הנהלת החשבונות בחשבונות מקבילים ויבוצע מעקב
אחר הטיפול בגביית התמורה ...נמסרה המחאה לטיפול משפטי או לגורם אחר,
בנוסף לרישום האמור לעיל בהנהלת החשבונות ובמחלקת הגביה ,יש לציין למי
נמסרה ויש להחתים את מקבל ההמחאה עם קבלתה".
בדיקה במערכת הממוחשבת העלתה כי בשנת  2017לא כובדו המחאותיהם של
מאות חייבי ארנונה בסכום כולל של יותר מ 1.8-מיליון ש"ח.
נמצא כי עד תחילת מאי  2018טיפלה חברת הגבייה בהמחאות שחוללו במסלול
אכיפה נפרד ,וכי למועד הביקורת  -לאחר סיום ההתקשרות עם חברת הגבייה -
העירייה עדיין אינה רושמת המחאות שחוללו בחשבון נפרד ומקביל במערכת
הנהלת החשבונות ,ואף אינה מקיימת מעקב אחר הטיפול בגביית החובות שנוצרו
אלא רושמת אותם שוב בחשבונו של בעל הנכס ,ודינם כדין כל חוב אחר.
העירייה מסרה בתשובתה כי המחאה שחוללה נרשמת בכרטיס התושב
בפעולה הפוכה מפעולת קבלת התמורה ,וכי התושב מחויב בהתאם לכך .החוב
בגין המחאה שחוללה מטופלת באמצעות תהליך אכיפה מינהלית ,כשאר חובות
התושב .בתשובתה הנוספת מסרה העירייה כי בגלל מוגבלות בתוכנה
המשמשת את מחלקת הגבייה ,העירייה עדיין אינה רושמת המחאות שחוללו
בחשבון נפרד ומקביל במערכת הנהלת החשבונות ,וכי חברת המחשוב הונחתה
על ידי גזבר העירייה לפתור בהקדם את הבעיה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה שעליה לנהל חשבונות מקבילים
לטיפול בהמחאות שחוללו ולנהל מעקב אחר הטיפול בגבייתם באמצעות
קבלת דיווחים שוטפים על תושבים שפרעו את חובם ,כפי שנקבע
בהנחיות להנהלת חשבונות .עליה גם להעמיד לרשות מחלקת הגבייה
בעירייה את כל הנדרש לה כדי שתוכל לטפל כהלכה בתחום הליכי
הגבייה המשפטית נגד חייבים בעלי המחאות שחוללו .רק כך תוכל
העירייה לעדכן את רישומיה בעוד מועד ולהבטיח כי תקבל את הכספים
שהיא זכאית להם סמוך למועדי הפירעון של ההמחאות.

32

את ההנחיות פרסם אגף בכיר לביקורת ברשויות מקומיות באפריל  .2017הנחיה זו נמנתה עם
ההנחיות הקודמות בנושא הנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות שפרסם משרד
הפנים בשנת .2004
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העירייה מסרה בתשובתה כי הטיפול המשפטי בהמחאות שחוללו יועבר לטיפול
משרד עורכי הדין שיזכה במכרז הגבייה המשפטית ,שאותו פרסמה כאמור
באוגוסט .2018

הנחות
כאמור ,תקנות ההנחות קובעות רשימת הנחות כלליות ואת שיעורן המקסימלי
למחזיק בנכס שהוגדר כזכאי להנחה על פי התקנות ,והרשות המקומית רשאית
לאמץ הנחיות אלה במלואן או בחלקן ,על פי שיקול דעתה.33

הנחה לפי מבחן ההכנסה
בהנחות הכלליות נקבע ,בין היתר ,כי הרשות המקומית רשאית להעניק הנחה
בארנונה לבעלי הכנסה חודשית ממוצעת הנמוכה מזו המפורטת בטבלת
ההכנסות המובאת בתוספת הראשונה לתקנות ,לפי מספר הנפשות המתגוררות
בנכס .34הטבלה מפרטת את שיעורי ההנחה המרבית לזכאים להנחה על פי מבחן
ההכנסה ,בהתבסס על שני קריטריונים :מספר הנפשות הדרות בנכס וההכנסה
החודשית הממוצעת.
מבקש הפונה לעירייה בבקשה לקבלת הנחה לפי מבחן ההכנסה נדרש על פי
דין לצרף לבקשתו מסמכים המעידים כי הבקשה מוצדקת ,ובין השאר אישורי
השתכרות של כל הבגירים הדרים בנכס וכן אישורי זכאות לגמלה מהמוסד
לביטוח לאומי ,אסמכתה ובה מפורטות תקופות העיסוק של המבקש ושל כל
הבגירים הדרים בנכס ומסמך המעיד על מעמדו הרשום במוסד לביטוח לאומי.
בהתבסס על אלו מחושבת הכנסתו החודשית הממוצעת של המבקש,
ובאמצעות שקלול של מספר הנפשות הדרות בנכס נבדק אם הוא זכאי להנחה
בהתאם לשיעורי ההנחות המפורטים בטבלת ההכנסות.
הביקורת בדקה עשרות רבות של הנחות שניתנו לתושבים בשנת  .2017נמצא כי
במרבית המקרים שנבדקו ,בבקשות להנחות שהוגשו לעירייה לא היה מידע על
מקורות המחיה של מבקשי ההנחות ולא פורטו הנכסים אשר בבעלותם.
נמצא כי העירייה מסתפקת בהצהרות של הדיירים הבגירים הנוספים
המתגוררים בנכס על מקורות ההכנסה שלהם ואינה דורשת מהם להמציא
אישורים מהמוסד לביטוח לאומי בדבר מקורות הכנסה שלהם כפי שנדרש ממי

33

פרק ב' בתקנות ההנחות.

34

הסכומים המפורטים בטבלת מבחן ההכנסה בארנונה ,שהובאה בתוספת הראשונה לתקנות,
מתעדכנים מדי שנה.
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שפונה לעירייה בבקשה לקבל הנחה .בבדיקה שנעשתה , 35ובהן בקשות של
חברי מועצת העירייה ,העלתה כי העירייה לא דרשה ממגישיהן של רוב
הבקשות שנבדקו מסמכים המעידים כי הבקשה מוצדקת ,כגון דפי חשבון בנק
של מבקשי ההנחות או תצהיר שנחתם בנוכחות עורך דין או רשם בית המשפט -
ולפיו המבקש או הדרים איתו בנכס עבדו בתקופה הרלוונטית או בחלקה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי היעדר מסמכים המעידים כי
הבקשה מוצדקת אינו מתיישב עם הוראות הדין ,פותח פתח לפגיעה
בטוהר המידות מכיוון שהוא טומן בחובו סכנה לקבלת החלטות לא
מבוססות ולא שוויוניות בכל הנוגע לאישור הבקשות ואף עלול להביא
לידי פגיעה בקופתה.
במכתב אלקטרוני ששלח החשב המלווה למנהל מחלקת הגבייה בתחילת שנת
 2018הוא ביקש ממנו להנחות את עובדי הגבייה בעירייה לבקש ממבקשי
ההנחות לצרף לבקשותיהם בין היתר "תדפיס שלושה חודשים אחרונים של
חשבון הבנק של בני הזוג" .מבדיקה אקראית של המסמכים שצורפו ל20-
בקשות בשנת  ,2018מתוך יותר מ 2,600-בקשות שהוגשו לעירייה ,עלה כי
למרות הנחיית החשב המלווה ,לשלוש מהבקשות ,שאושרו על ידי מחלקת
הגבייה ,לא צורפו העתקים של תדפיס פעולות שבוצעו בחשבונות הבנק של
מבקשי ההנחות או מסמכים אחרים המעידים כי הבקשות מוצדקות.
לדוגמה ,לחייב ד' אושרה בשנת  2017הנחה בארנונה בשיעור  80%לפי מבחן
ההכנסה .מטופס הבקשה הסרוק במערכת הממוחשבת של העירייה עולה כי
מבקש ההנחה דיווח כי בשנת  2016לא הייתה לו  -ואף לאשתו  -כל הכנסה.
מחלקת הגבייה אישרה את בקשת החייב בלא שחקרה את מקורות המחיה שלו
ולא ביקשה העתק של ת דפיס חשבונות הבנק שלו או מסמכים אחרים המעידים
על נכונות טענותיו והסתפקה בטופס פירוט תקופות עיסוק מהמוסד לביטוח
לאומי ,ממאי  ,2017שעל פיו חייב ד' לא עבד בשנת  .2016גם בשנת  2018הגיש
החייב בקשה להנחה בארנונה לפי מבחן ההכנסה ,אך הפעם מסר כי הייתה לו
הכנסה בשנת ( 2017הכנסה חודשית ממוצעת בסך  9,508ש"ח) ,וכיוון שדרות
עימו עוד ארבע נפשות  -הוענקה לו הנחה בארנונה בשיעור  .20%מבדיקת
טופס פירוט תקופות עיסוק מהמוסד לביטוח לאומי שצורף לבקשה משנת 2018
עולה כי חייב ד' עבד גם בשנת  .362016אף שהמידע האמור העיד שהיו למבקש
מקורות הכנסה בשנת  ,2016לא ביטלה העירייה בדיעבד את ההנחה בארנונה
בסך  8,722ש"ח שהוענקה לו בשנת .2017

35

העירי יה העבירה למשרד מבקר המדינה את רשימת מקבלי ההנחות בשנת ( 2017ובה מפורטות
מאות הנחות שניתנו) .משרד מבקר המדינה בדק באופן אקראי עשרות טופסי בקשות ואת
המסמכים שצורפו להן ,שנסרקו במערכת הממוחשבת.

36

באישור מהמוסד לביטוח הלאומי שצורף לבקשת ההנחה בשנת  2017לא עודכנו הנתונים משנת
 , 2016והוא הודפס עוד לפני שהמידע דווח או נקלט במוסד לביטוח לאומי.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי מחובתה לפעול לפי הוראות הדין
ולתת הנחות רק בכפוף להמצאת המסמכים המעידים כי ההנחות ניתנו
מטעמים מוצדקים .פעולה שלא לפי הוראות הדין היא פסולה ואינה
מתיישבת עם עקרון השוויון ומפחיתה את היקף הגבייה .עוד מעיר משרד
מבקר המדינה למשרד הפנים כי עליו לבחון את האפשרות לקיים ממשק
מידע רחב ומפורט עם המוסד לביטוח לאומי ,באופן שיאפשר לכלל
הרשויות המקומיות לבצע ביקורת יעילה על המידע הכלול בבקשות
להנחה המוגשות להן.
העירייה מסרה בתשובתה כי גזברות העירייה ,בשיתוף החשב המלווה ,תחזור
ותחדד את הנחיותיה לגבי המצאת מסמכים המוכיחים את הזכאות לקבלת
הנחה .עוד מסרה העירייה כי מערך הגבייה בעירייה מתבסס על מאגרי הנתונים
של המוסד לביטוח לאומי אשר במחלקת הרווחה וכן בעמדת שירות עצמי של
המוסד לביטוח לאומי המוצבת במחלקת הגבייה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי מחובת העירייה בנוסף לחידוד ההנחיות,
לקיים בקרה שוטפת על הפעולות הנעשות בתחום זה.

תנאים לקבלת הנחות
פרק ו' לתקנות ההנחות קובע הוראות כלליות לעניין מתן ההנחות ,ובכלל זה
תנאים לקבלתן .בין היתר נקבע כי זכאי להנחה שלא פרע את מלוא יתרת
הארנונה שהוטלה על הנכס עד  31בדצמבר של אותה שנה ,תהיה ההנחה
שנקבעה לו בטלה מאותו יום .עוד נקבע בתקנות כי לא תינתן לזכאי הנחה אלא
אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתשלום אחד מראש,
בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר ,באופן שהניח את דעתה של הרשות
המקומית.
נמצא כי העירייה לא התנתה את מתן ההנחה בארנונה בהסדרת חובות העבר.
לא זו אף זו ,העירייה לא ביטלה הנחות בארנונה לחייבים שלא שילמו חובותיהם
לאחר אישור הבקשה להנחה שהגישו.
העירייה מסרה בתשובתה כי מחלקת הגבייה אכן אמורה לבטל כל הנחה
בארנונה אם מקבל ההנחה לא הסדיר את יתרת חובו עד סוף השנה הרלוונטית,
ואולם היא פעלה בדרך זו במשך השנים כדי שתוכל לגבות לכל הפחות
"תשלום בגין השוטף" .גם החשב המלווה מסר בתשובתו כי הוא הורה למחלקת
הגבייה שאין לאשר בקשות להנחה אם לא הוסדרו חובות העבר של מבקש
ההנחה.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על שפעלה שלא בהתאם להוראות
שנקבעו בתקנות ההנחות בכך שאפשרה מתן הנחה לחייבים שלא הסדירו
את חובם .הדבר פוגע בכוח ההרתעה של העירייה ומעודד את התושבים
שלא להסדיר את חובותיהם .עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי
התירוץ שבאמצעותו הצדיקה את העובדה שההנחות האמורות לא ניתנו
כדין ,ולפיו פעילותה נועדה לאפשר את גביית החוב השוטף ,משמעו
שהיא לא נקטה נגד החייבים הליכים לגביית חובות העבר וממילא
הקטינה את סיכוייה לגבות את החובות האלה בעתיד.

מתן הנחות לחברי מועצה
לפי פקודת העיריות "על אף הוראות כל דין ,לא תינתן הנחה ממסי העיריה,
אלא אם כן אישר החשב המלווה ,בכתב ,את החלטת המועצה או ועדת ההנחות
בדבר מתן הנחה כאמור; החלטת מועצה או ועדת הנחות שלא אושרה כאמור -
בטלה".
לאחר מינויו לתפקיד חשב מלווה וגובה ממונה במרץ  2017כאמור ,הנחה החשב
המלווה את מחלקת הגבייה כי יש להעביר לאישורו כל בקשה להנחה ,לרבות
בקשות של חברי מועצת העירייה.
בשנים  2017 - 2015העניקה העירייה הנחות בארנונה בשיעור  80%לשישה
חברי מועצה ,בלא שהם צירפו לבקשותיהם לקבלת הנחה את המסמכים
הדרושים המבססים את זכאותם להנחה ,כמפורט להלן:
.1

לחבר מועצה ד' אושרה הנחה בארנונה לשנת  2017בסך  4,833ש"ח
(הנחה בסך  80%מהארנונה) ,והאישור הוזן במערכת הממוחשבת .יצוין כי
הבקשה אושרה בהתאם למבחן ההכנסה של חבר המועצה ,אולם החשב
המלווה לא אישר אותה .למערכת הממוחשבת לא צורפו הבקשה
והמסמכים הדרושים לאישור ההנחה.

.2

לחבר מועצה ה' ניתנה הנחה בסך  8,036ש"ח בארנונה לשנת ( 2017הנחה
בסך  80%מהארנונה) לפי מבחן ההכנסה .ואולם למערכת הממוחשבת לא
צורפו בקשה ומסמכים הדרושים לאישור ההנחה בארנונה של אותו חבר
מועצה אלא של תושב אחר.
העירייה מסרה בתשובתה כי תיקנה את הטעות ,וכי הבקשה הנכונה
נסרקה לתיק ו"תינתן לחבר המועצה הזדמנות להשלים החסר [תדפיס
תנועות מחשבון הבנק או מסמכים תומכים אחרים] לפני ביטול ההנחה".

.3

לחבר מועצה א' ניתנה הנחה בסך  4,015ש"ח בארנונה לשנת ( 2015הנחה
בסך  80%מהארנונה) לפי מבחן ההכנסה .אומנם למערכת הממוחשבת
צורפו הבקשה להנחה ושלושה תלושי משכורת ,ואולם לא צורף לה אישור
מהמוסד לביטוח לאומי או מסמכים אחרים התומכים בבקשה כגון תצהיר
שנחתם בנוכחות עורך דין או רשם בית משפט ולפיו לא הייתה לחבר
המועצה הכנסה אחרת בשנת  ,2015וגם לבת זוגו לא הייתה הכנסה באותה

בשנים 2017 - 2015
העניקה העירייה
הנחות בארנונה
בשיעור  80%לשישה
חברי מועצה ,בלא
שהם צירפו
לבקשותיהם לקבלת
הנחה את המסמכים
הדרושים המבססים
את זכאותם להנחה
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שנה .לבקשה גם לא צורף תדפיס של פעולות שבוצעו בחשבון הבנק של
חבר המועצה ובת זוגו או מסמכים אחרים המעידים על נכונות המידע
שמסר  .הנחה זו לחבר מועצה א' ניתנה לו נוסף על הפטור מתשלום ארנונה
על אחד מנכסיו .37לפי חישובי צוות הביקורת ,ההנחות ופטור מתשלום ארנונה
שניתנו לו בשנים  2015עד  2017הסתכמו בסך  30,490ש"ח.
העירייה מ סרה בתשובתה כי לפני שתבטל את ההנחה היא תאפשר לחבר
המועצה להוכיח כי הוא זכאי להנחה ,ובכלל זה תיתן לו הזדמנות להשלים
את האסמכתאות החסרות.
.4

לפי המערכת הממוחשבת ,בבעלותו של חבר מועצה ב' שני נכסים .בשנת
 2015העניקה העירייה לחבר מועצה ב' הנחה בארנונה המושתת על אחד
הנכסים בסך  3,672ש"ח ( 60%ממנה) ,לפי מבחן ההכנסה ,ובשנת  2017נתנה
לו הנחה בארנונה בסך  14,416ש"ח ( 80%ממנה .) 38במערכת הממוחשבת
שבה הוזנה הבקשה בשנת  ,2017ללא אישור החשב המלווה ,לא נמצאו
הבקשות והמסמכים הדרושים לאישור ההנחות (וכמובן לא נמצא אישור
של החשב המלווה) .הנחה זו לחבר מועצה ב' ניתנה לו נוסף על הפטור
מתשלום ארנונה על חלק מנכסיו . 39לפי חישובי צוות הביקורת ,ההנחות
והפטור מתשלום ארנונה שניתנו לו בשנים  2015עד  2017הסתכמו
ב 44,283-ש"ח.
העירייה מסרה בתשובתה כי הבקשה לא נסרקה ,וכי היא נשמרה "בתיקים
מרוכזים".

.5

לחבר מועצה ו' ניתנה הנחה בארנונה לשנים  2017 - 2015עבור נכס מגורים
שבבעלותו ,אשר הסתכמה ב 10,080-ש"ח (הנחה בסך  80%מהארנונה),
לפי מבחן ההכנסה .הבקשות והמסמכים הדרושים לאישור ההנחה לא
צורפו למערכת הממוחשבת.
נמצא כי ההנחה הוזנה במערכת הממוחשבת בלא שהתקבל אישור לכך
מהחשב המלווה.

.6

בבעלות חבר המועצה לשעבר ג' ארבעה נכסים ,כאמור .חבר המועצה
קיבל הנחה בסך  7,772ש"ח ( )80%בארנונה שהושתה על אחד הנכסים -
נכס מגורים ששטחו  273מ"ר  -לשנת  ,2017וזאת לפי מבחן ההכנסה.
במערכת הממוחשבת צורפה הבקשה ושומת מס לשנת  2015בלבד ,אולם
לא צורפו דפי בנק או מסמכים אחרים המעידים כי הבקשה מוצדקת,
והעירי יה לא חקרה את מקורות המחיה של מבקש ההנחה .הנחה זו לחבר
מועצה לשעבר ג' ניתנה לו נוסף על פטור מתשלום ארנונה על אחד מנכסיו.40
לפי חישובי צוות הביקורת ,ההנחות והפטור מתשלום ארנונה שניתנו לו
בשנים  2015עד  2017הסתכמו ב 50,832-ש"ח.

37

בעניין אי-חיוב אחד מנכסיו בתשלום ארנונה ,ראו פרק "שינוי בסיווג נכסים".

38

לאחר שביצע בנכס תוספת בנייה.

39

ראו הפרק "שינוי בסיווג נכסים".

40

שם.
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.1

העירייה מסרה בתשובתה כי לפני שתבטל את ההנחה היא תיתן לחבר
המועצה הזדמנות להוכיח את זכאותו להנחה ,ובכלל זה תאפשר לו
להשלים את האסמכתאות החסרות.

החשב המלווה מסר בתשובתו כי שלוש משש הבקשות להנחה שהגישו חברי
המועצה כלל לא נמסרו לו כדי שיבדוק אם לאשרן  ,וכי לאיש מעובדי מחלקת
הגבייה אין אישור להזין הנחה אם הבקשה להנחה אינה נושאת אישור בחתימתו.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה בחומרה על שהוזנו במערכת
הממוחשבת הנחות בארנונה שלא נשאו את אישור החשב המלווה .עוד
מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה על שאישרה בקשות הנחה בארנונה,
בפרט בקשות שהגישו חברי מועצה ,בלא שצורפו להן מסמכים המעידים
כי הן מוצדקות ,כגון העתק של תדפיס הפעולות שבוצעו בחשבון הבנק
של מבקשי ההנחות .על העירייה להקפיד לאשר הנחות רק על סמך
מסמכים אלה ,בפרט כאשר מדובר בחברי מועצה .מתן הנחות לחברי
מועצה שאינן מתבססות על מסמכים המוכיחים כי הן מוצדקות הוא
בניגוד להוראות הדין ולכללי מינהל תקין ,מעורר חשש כי ניתן לנבחרי
ציבור יחס מועדף והדבר פוגע באמון הציבור בהם ובעירייה כולה.
ראוי כי העירייה תעגן בנוהל עבודה הליך של אישור הנחה לארנונה ,שבו
ייקבע ברורות שלא יתקבלו בקשות להנחה בארנונה מתושבים שלא
הסדירו את חובות העבר שלהם .נוסף על כך יפורטו בנוהל כל המסמכים
והאישורים שיש לצרף בעת הגשת בקשות להנחה בארנונה .על העירייה
לבחון אפשרות לפתוח את הגישה במערכת הממוחשבת למתן אישור
זכאות לקבלת הנחה רק עבור החשב המלווה ,ולחסום אותה עבור
משתמשים אחרים.

סקר נכסים לקביעת הארנונה
סקר נכסים המבוצע אחת לכמה שנים הוא אמצעי יעיל המאפשר לוודא כי
מספרם ושטחם של הנכסים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית והשימוש
הנעשה בהם בפועל תואמים באופן מלא את רישומי מערך הארנונה של
הרשות .אחת ממטרותיו העיקריות של סקר הנכסים הוא להביא לכך שהארנונה
המוטלת על הנכסים השונים תחושב במדויק ותהיה שוויונית.
בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ממרץ  2008וממרץ  ,412009רשויות מקומיות
יכולות לבצע סקרים ,אך הן אינן מחויבות לעשות זאת; משרד הפנים דרש מהן
לבצע סקר כזה כתנאי לאישור תוכנית הבראה (אם הסקר לא בוצע בארבע
השנים שקדמו למועד הגשת תוכנית ההבראה לאישורו) וכתנאי לקבלת החלק
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המותנה בקבלת מענק האיזון (אם הוא לא בוצע בחמש השנים הקודמות לשנת
הזכאות).
כאמור לעיל ,בשנת  2010החלה עיריית באקה אל-גרבייה לבצע סקר נכסים,
ואולם רק בשנת  2014הושלם ביצוע הסקר.
הבדיקה העלתה כי העירייה עדכנה במערכת הממוחשבת של מחלקת
הגבייה שלה את מרבית ממצאיו של סקר הנכסים ,ובהתאם להם הוגדלו
במידה רבה הכנסות העירייה מארנונה; אולם מאחר שהעירייה לא עדכנה
את שטחם של מקצת הנכסים שנבדקו בסקר ,היא לא מיצתה את
פוטנציאל החיוב בארנונה ,ולפיכך הארנונה שהטילה לא חושבה במדויק
ולא הייתה שוויונית ,ועקב כך אף נגרם לה הפסד הכנסות .להלן שלוש
דוגמאות:
.1

בבעלות תושב א' נכס ,שעל פי תוצאות הסקר שטחו  434מ"ר (מכלל זה
השטח לחיוב  289 -מ"ר) .לפי הנתונים שהוזנו במערכת הממוחשבת לפני
ביצוע הסקר ,שטח הנכס הוא  155מ"ר בלבד ,אולם אף שהסקר העלה
ששטח הנכס גדול בהרבה ,העירייה לא הזינה את שטחו העדכני במערכת
הממוחשבת .לא זו בלבד אלא שבספטמבר  2018עדיין הוגדר הנכס
במערכת הממוחשבת כ"נכס בבנייה" והוא לא חויב בתשלום ארנונה.
בתמונה להלן ,שצילמו מבצעי הסקר ,מטעם העירייה ,ביוני  2013ונסרקה
במערכת הממוחשבת של העירייה ,ניתן לראות כי עבודות הבנייה בנכס
כבר הסתיימו במועד האמור ,והנכס היה מוכן לכאורה לאכלוס .למרות
זאת ,במועד סיום הביקורת עדיין לא ביצעה מחלקת הגבייה ביקורת בשטח
כדי לברר אם הנכס אוכלס ,ואם יש לחייבו בארנונה.
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תמונה  :2בית מוכן למגורים ,שבנייתו הושלמה באמצע שנת 2013

התמונה צולמה על ידי העירייה במהלך הסקר שביצעה.

.2

בבעלות תושב ב' מגרש .על פי תוצאות הסקר ,שטח המגרש  1,564מ"ר,
והוא משמש חניון בתשלום .במערכת הממוחשבת עודכן שטח המגרש אך
צוין שלא נגבה תשלום תמורת החניה בו ,ואשר על כן במועד סיום
הביקורת עדיין לא חויב המגרש בארנונה.
בתחילת ספטמבר  2018החנה עובד משרד מבקר המדינה את רכבו הפרטי
בחניון זה תמורת תשלום של  10ש"ח .על הקבלה שניתנה לו צוין מספר
הע סק המורשה (מספר הזהות) של מפעיל החניון .בדיקה במערכת
הממוחשבת של העירייה העלתה כי מפעיל החניון מחזיק רק נכס אחד:
נכס מגורים .לאמור ,העירייה לא חייבה בארנונה את בעל הנכס או את
המחזיק בו.
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תמונה  :3חניון בבעלות תושב ב'

התמונה צולמה על ידי העירייה במהלך הסקר שביצעה.

.3

בבעלות תושב ג' נכס ,ועל פי ממצאי הסקר שטחו החייב בתשלום ארנונה
הוא  307מ"ר .במועד סיום הביקורת טרם עודכן שטח הנכס במערכת
הממוחשבת ,ונכלל בה רק מידע שהוזן לפני ביצוע הסקר ולפיו שטח הנכס
שיש לחייבו בארנונה הוא  142מ"ר בלבד ,דהיינו פחות ממחצית השטח שיש
לחייבו בארנונה בפועל .בשנת  2018הוגדר הנכס במערכת הממוחשבת
כ"נכס בבנייה" ולא חויב כלל בתשלום ארנונה; למערכת הממוחשבת לא
צורפו אסמכתאות ובכלל זה רישומים שיסבירו מדוע חל שינוי בהגדרת
הנכס.

העירייה מסרה בתשובתה כי לנוכח הערת הביקורת תיקן מנהל הארנונה את
הטעויות האמורות.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי המקרים לעיל מעוררים חשש
שהיא פעלה באופן רשלני ולא עדכנה את מערך תשלומי הארנונה שלה
באופן מלא ,על פי ממצאי סקר הנכסים שביצעה .בהתחשב בעובדה
שהעירייה ביצעה את סקר הנכסים האחרון יותר מארבע שנים לפני מועד
סיום הביקורת ,ובהתחשב גם בכך שרבים משטחי הנכסים אשר הוזנו
במערכת הממוחשבת נקבעו רק לפי הערכה של עובדי מחלקת הגבייה,
על העירייה להזין במערכת זו את מלוא ממצאי הסקר בהקדם האפשרי.
אם סקר הנכסים לא סיפק מידע עדכני על כל הנכסים שבתחום שיפוטה
של העירייה ,על העירייה לבצע סקר נכסים חדש ולהזין במערכת
הממוחשבת את ממצאיו.


הממצאים שהובאו לעיל מעידים כי לא זו בלבד שהעירייה לא פעלה
כנדרש להסדרת פעילותה בנושא הגבייה ,אלא שהיא אף פעלה שלא
בהתאם לכללי מינהל תקין ולעקרונות השוויון והשקיפות ובכך חרגה
מהוראות הדין המחייבות אותה .היא לא קבעה נהלים אחידים ומחייבים
בתחומי האכיפה והגבייה ,לא העמידה לרשות מחלקת הגבייה את כל
הנדרש לה כדי שתוכל לטפל כהלכה בתחום הליכי הגבייה המשפטית,
חייבה את בעלי הנכסים בארנונה כללית שלא בהתבסס על מדידה
מדויקת של שטחי הנכסים או על תוכניות בנייה ,ושינתה סיווגי נכסים
החייבים בתשלום ארנונה ,ללא מתן הסברים ובלא לצרף אסמכתאות
המצדיקות את ביצוע הפעולות ,באופן שהסיווג החדש פטר את בעליהם
מתשלומי ארנונה .העירייה גם לא ניהלה חשבונות מקבילים לשם טיפול
בהמחאות שחוללו ולא עקבה אחר הטיפול בהן ואף איפשרה לחייבים
שלא הסדירו את חובם לקבל הנחות.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה בחומרה כי עליה להפסיק לתת
הנחות ופטורים שלא בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות .בייחוד עליה
להפסיק לאלתר לתת הנחות ופטורים לחברי מועצתה ,האמורים לשמש
דוגמה אישית לשמירת החוק ,אם לא צורפו לבקשותיהם מסמכים
המעידים כי הן מוצדקות ובלא אישור החשב המלווה .כמו כן מוטלת על
העירייה החובה לקבוע באופן מיידי נהלים אחידים ומחייבים בתחומי
האכיפה והגבייה ,להפסיק לאפשר מתן הנחות בארנונה לתושבים שלא
הסדירו את חובות העבר שלהם ולהפסיק כליל מתן הנחות בלא קבלת
אישור החשב המלווה  .על העירייה מוטלת החובה לתקן את כל הליקויים
המפורטים לעיל שהעלה משרד מבקר המדינה ולעשות בדק בית יסודי
בכל הכרוך באופן טיפולה בתחומי הארנונה.

העירייה פעלה באופן
רשלני ולא עדכנה את
מערך תשלומי
הארנונה שלה באופן
מלא ,על פי ממצאי
סקר הנכסים שביצעה
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ,ובפרט לעומד בראשה ולחברי
מועצתה ,כי עליהם לשמש דוגמה אישית לשמירת החוק ולהקפיד לפעול
לפי עקרונות מינהל ציבורי תקין .כפועל יוצא מזה ,עליהם לטפל באופן
מיידי בתיקון הליקויים ,לפעול להגדלת היקף גביית הארנונה מכלל
התושבים ,לרבות מנבחרי העירייה ומעובדיה ,ולפעול לכך שיינתנו
לתושבים הנחות בארנונה על פי דין בלבד.
על משרד הפנים ,המאסדר של השלטון המקומי ,להגביר את הפיקוח על
העירייה בתחום גביית הארנונה ,באמצעות החשב המלווה שמינה ומתן
הנחיות מתאימות לרואי החשבון המבקרים מטעמו ,כדי שהם יוכלו לוודא
שהעירייה תפעל לפי החוק ,ההנחיות וההוראות שפורסמו בנושא הגבייה.
משרד הפנים מסר למשרד מבקר המדינה באפריל  2019כי "המחוז [מחוז חיפה]
יפעל למינוי המבקר המחוזי לבדיקת עומק" ,לכל התנהלות העירייה בנושא
פטורים והנחות שניתנו בתשלומי הארנונה לתושבים ובפרט לחברי מועצת
הרשות.
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הסעת תלמידים למוסדות חינוך
בשנת הלימודים התשע"ח (ספטמבר  - 2007אוגוסט  )2008למדו ב 13-בתי
הספר שבבאקה אל-גרבייה  7,026תלמידים בסך הכול.42
בתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום) ,התשי"ט( 1959-להלן  -תקנות
לימוד חובה ) ,נקבע כי המרחק המרבי בין בתי הספר לבין מקום מגורי
התלמידים יהיה שני קילומטרים; ואם התלמיד בכיתה ה' ומעלה  -שלושה
קילומטרים .לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך מספטמבר ( 432013להלן  -חוזר
מנכ"ל משרד החינוך ) ,על הרשות המקומית לדאוג להסעת תלמיד למוסד
החינוך שהוא לומד בו ,אם המרחק מביתו למוסד החינוך הקרוב ביותר גדול
מהמרחקים האמורים לעיל.
על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,המשרד משתתף במימון הוצאות הסעה לגני
חובה ולבתי ספר רשמיים בלבד ,מכיתה א' עד כיתה י' ועד בכלל; וחובת ארגון
ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחום
שיפוטה . 44עוד נקבע בחוזר כי השתתפות כספית של המשרד ,בשיעורים של
 40%עד  , 90%תינתן לפי סוג הרשות המקומית ומעמדה ,ובלבד שהיא עומדת
בתנאים שקבע המשרד  -המשרד ישתתף רק בהוצאות מסלולי נסיעה העומדים
באמות המידה לזכאות המפורטות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך וקיבלו את
אישורה של ועדת ההסעות המחוזית של המשרד.45
בשנת הלימודים התשע"ח הפעילה העירייה שירות הסעות לכ 800-תלמידי
החינוך הרגיל ולכ 40-תלמידי החינוך המיוחד .משרד החינוך השתתף במימון
ההסעות של כ 500-מתלמידי החינוך הרגיל ושל כל תלמידי החינוך המיוחד,
ושיעור השתתפותו הוא  80%מעלות ההסעות.

42

בשמונה בתי ספר יסודיים (ובהם  3,530תלמידים) ,בשלושה בתי ספר "מקיף" ,בבית ספר תיכון
אחד (ובהם  1,862תלמידים בכיתות ז'-ט' ו 1,540-בכיתות י'-יב') ובבית ספר לחינוך מיוחד (ובו 94
תלמידים;  40מהם תושבי באקה אל -גרבייה).

43

חוזר המנהל הכללי ,הוראות קבע" ,הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים",
עד(1/ב) ,ספטמבר .2013

44

בית המשפט העליון פסק בתיק ועד ההורים של היישובים בנימינה וגבעת עדה ואח' נ'
ראש המועצה המקומית גבעת עדה בנימינה ואח' (בערעור עע"ם  ,)1761/12כי "הזכות
לחינוך חינם אינה כוללת את הזכות למימון הסעה לבית הספר".

45

היקף תחולתו של חוק לימוד חובה הורחב במשך השנים ,ובעקבות כך הוא הוחל גם על ילדים
בגיל  4 - 3ועל תלמידי כיתות י"א ו -י"ב .בחוזר המנכ"ל נקבע כי "למרות הרחבת חוק חינוך חובה
לגילאי  4-3אין השתתפות במימון הסעות לילדים אלה עקב בעיות בטיחות הכרוכות בהסעתם.
כמו כן ,למרות הרחבת חוק חינוך חובה עד כיתה י"ב אין השתתפות במימון הסעות לתלמידי
כיתות י"א-י"ב בתוך יישוב המגורים".
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מכרז להסעת תלמידים
בפקודת העיריות נקבע כי לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או
טובין ,להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא באמצעות מכרז פומבי .בתקנות
העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח( 1987-להלן  -תקנות המכרזים) ,נקבעו הכללים
שלפיהם תבצע העירייה מכרז.
לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ,חוזי ההתקשרות עם המסיעים יוכנו על פי נוסח
אחיד שהוסכם בין משרד החינוך ,מרכז השלטון המקומי וארגון המועצות
האזוריות ,שאותו מפיץ משרד החינוך לרשויות המקומיות (להלן  -חוזה ההסעות
האחיד) .החוזה תקף לשנת לימודים אחת ,ולרשות ניתנת האפשרות להאריך
פעמיים את תוקפו ,לפי ש יקול דעתה הבלעדי ,בכל פעם לשנת לימודים נוספת,
באופן שתקופת ההתקשרות כולה תארך שלוש שנים לכל היותר.
בחוזה האחיד נכללו התנאים להשתתפותו של משרד החינוך במימון הוצאות
הסעתם של תלמידים למוסדות חינוך .כמו כן ,נקבעו בו הסוגים והמפרטים של
כלי הרכב שבהם יוסעו התלמידים ,המסמכים שיגישו המציעים והתנאים
להשתתפות קבלני ההסעות במכרז.

התקשרות על פי מכרז המסגרת של החברה למשק
וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,התשל"ב ,1972-מאפשר לרשות
מקומית להתקשר עם ספק או נותן שירותים בהתאם למכרז שפרסם ארגון או
מוסד ציבורי ,ובלבד ששר הפנים אישר את ההתקשרות.
משכ"ל עוסקת זה שנים בשני תחומי פעילות עיקריים :האחד  -הכנה ופרסום
של מכרזי מסגרת עבור הרשויות המקומיות בישראל; השני  -מתן שירותי תיאום,
ניהול ופיקוח (להלן  -שירותי הניהול) לרשויות המקומיות הבוחרות להתקשר עם
הקבלנים שזכו במכרזי המסגרת.46
מפעם לפעם מנכ"ל משרד הפנים מפרסם בחוזר מנכ"ל אישור לרשויות
המקומיות להתקשר עם קבלנים שזכו במכרז משכ"ל למתן שירותי היסעים
תלמידים.
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבעו הנחיות בטיחות בתחומים שונים הקשורים
למערך ההסעות ,וכן נקבעו בחוזר תחומי האחריות של בעלי התפקידים
המופקדים על הבטחת הבטיחות בהסעות ,ובהם תפקידיו של רכז תחבורה
בנושא הסעות תלמידים ותפקידיו של קצין בטיחות בתעבורה ברשות המקומית.
הנחיות הבטיחות נועדו לצמצם את הסכנות הכרוכות בהסעות מאורגנות של
תלמידים (כגון :אלימות והתפרעות של תלמידים במהלך ההסעה ,תאונה
במהלך העלייה לרכב ההסעה והירידה ממנו ,השארת תלמיד ברכב ההסעה
46

ראו מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2015פורסם בשנת ,)2015
"החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ  -ביקורת מעקב" ,עמ' .355 - 327
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בתום הנסיעה בשל חוסר תשומת לב של הנהג) .בחוזר מנכ"ל משרד החינוך
נקבע גם כי הרשויות המקומיות הן האחראיות להתקנתן ולתחזוקתן של תחנות
הסעה המיועדות לתלמידים.
באישור משרד הפנים להתקשרות במכרזים של משכ"ל נקבע כי הסכם
ההתקשרות ייחתם במישרין בין הרשות המקומית ובין הזוכה במכרז .יש בכך
כדי להעיד ,בין היתר ,כי הרשות המקומית עצמה נותרה הגוף האחראי כלפי
התלמידים והוריהם בעניין שלום התלמידים המוסעים; זאת ,אף אם הוחלט כי
חלק ממטלות הניהול והפיקוח בנוגע להתקשרות עם חברת ההיסעים יבוצעו
באמצעות או על ידי משכ"ל.
באוגוסט  , 2015בעקבות זכייתה של חברת הסעות וטיולים (להלן  -חברת
ההיסעים) במכרז שפרסמה משכ"ל ,חתמה עימה העירייה על הסכם התקשרות
למתן שירותי היסעים של תלמידים.
החו זה נחתם בין העירייה ובין חברת ההיסעים ,וצוין כי העירייה ממנה את
משכ"ל לתת לה שירותי ניהול .אשר לביצוע ההסעות ,בחוזה נקבע גם כי
הבקרה על חברת ההיסעים תתבצע "על ידי נציג הרשות המזמינה ו/או החברה
המנהלת" .כן נקבע ,בין היתר ,כי הבקרה תכלול :ביקורות מדגמיות ,לרבות
צילומים ,לגבי אופן ביצוע שירותי ההסעה; בדיקות מדגמיות לגבי עמידה
בלוחות הזמנים; וניהול מערך החשבונות המוגשים על ידי חברת ההיסעים.
משרד מבקר המדינה העיר כבר בשנת  472005כי התקשרות עם משכ"ל
כדי לקבל את שירותיה כוללת התחייבויות הן את הרשות המקומית והן
את משכ"ל  ,וכי על פי הדינים החלים על הרשויות המקומיות חובה לעגן
התקשרות כזאת בחוזה כתוב בין שני הצדדים .על פי סדרי מינהל ציבורי
תקין ,יש לפרט בחוזה הזה את מלוא חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים
כדי שיהיו נהירים וידועים לציבור וכדי לשמור על האינטרסים של הרשות
המקומית ,המייצגת את הציבור.
משרד מבקר המדינה העיר למשכ"ל גם בשנת  482015כי עליה לעגן
בכתב את כל התקשרויותיה עם הרשויות המקומית ,כפי שכבר צוין בדוח
הקודם.
בתגובת משכ"ל מיוני  2015להערת ביקורת זו היא התחייבה כי "תפעל להעברת
חוזים לחתימה לכל רשות שתבקש את שירותיה ותבצע מעקב ובקרה ביחס
לחתימת החוזים על ידי הרשויות".
הבדיקה העלתה כי על אף תשובת משכ"ל מיוני  2015ועל אף שמשכ"ל
ממשיכה בשנים האחרונות להעניק לעירייה שירותי ניהול ובקרה ביחס לחברת
ההיסעים ,הרי שבשום שלב לא נחתם הסכם נפרד ומפורט בין משכ"ל ובין
47

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2005פורסם בשנת ,)2005
"החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ" ,עמ' .294

48

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2015פורסם בשנת ,)2015
"הסעות תלמידים למוסדות חינוך" ,עמ' .196 - 145
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העירייה ,אשר מגדיר את מהותם והיקפם של כלל השירותים שמשכ"ל מחויבת
לספק לה ,את תחומי אחריותה ואת אופן בחינת ביצוע התחייבויות אלו הלכה
למעשה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי החוזה שנחתם בינה ובין חברת
ההיסעים אינו מסדיר באופן מספק את תחומי אחריותה של משכ"ל ,ואין
בו פירוט של מכלול השירותים שהיא מחיובת לספק ,כגון שירותי ניהול,
תיאום ובקרה ,לרבות בקרת שטח על רכבי ההסעות והנהגים .על פי סדרי
מינהל ציבורי תקין ,על העירייה לחתום ישירות מול כל ספק שלה ,לרבות
משכ"ל ,על חוזה שיפרט את מלוא חובותיהם וזכויותיהם של שני הצדדים -
ולא בצורה אגבית במסגרת התקשרות עם צד ג'.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי החוזה החתום בין בינה ובין
חברת ההיסעים מקיף ומפורט ,וכי משכ״ל לא הסבה את תשומת ליבה לצורך
בחתימת חוזה נפרד.
משכ"ל מסרה בתשובותיה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019ומאפריל
 2019כי שיר ותי הניהול והפיקוח פורטו במסגרת אחד מסעיפי חוזה ההתקשרות
מול חברת ההיסעים .עוד מסרה משכ"ל כי במועד חתימת החוזה עם חברת
ההיסעים ,הכנתו של נוסח חוזה ניהול ופיקוח סטנדרטי בתחום ההיסעים הייתה
בעיצומה וטרם הושלמה ,וכי לאחר שתושלם הכנתו היא תשלח אותו לכל רשות
שת בקש להיעזר בשירותיה .הכנתו של החוזה הסטנדרטי שציינה משכ"ל
בתשובתה הושלמה רק ביוני .2016
משרד מבקר המדינה מעיר למשכ"ל כי למרות תשובתה למשרד מבקר
המדינה מיוני  , 2015במהלך כל השנים מאז היא לא פעלה כדי לחתום על
חוזה נפרד עם עיריית באקה אל-גרבייה ,לפי מתכונתו של חוזה ניהול
בתחום הסעות התלמידים שהכינה ,ולפיכך גם לא הוגדר היקף שירותי
הניהול שעליה לספק לעירייה.
משרד מבקר המדינה מוסיף ומציין כי גם הסעיף בחוזה ההתקשרות מול
חברת ההיסעים אליו הפנתה משכ"ל בתשובותיה ,בדבר שירותי הניהול
והבקרה ,לא הסדיר ולא פירט כראוי את תחומי אחריותה של משכ"ל ואת
מכלול השירותים שאותם התחייבה להעניק לעירייה .פירוט כזה ניתן
לראות דווקא במתכונת החוזה שהוכנה על ידי משכ"ל וצורפה לתשובתה
למשרד מבקר המדינה .עליה לפעול בהקדם לחתום עם כלל הרשויות
המקומיות על ניסוח התקשרות במתכונת דומה לחוזה הניהול שאת הכנתו
השלימה כבר בשנת  , 2016כך שתוסדר ותפורט תחומי אחריותה במסגרת
התקשרות בינה לבינן בתחום הסעות התלמידים.
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כשירות הנהגים
על פי חוזה ההתקשרות בין העירייה לחברת ההיסעים ,החברה נדרשה להצהיר
כי יש לה הידע הנדרש ,כלי הרכב המתאימים ,הרישיונות הנדרשים על פי כל
דין להסעת תלמידים ופוליסות ביטוח תקפות המתאימות לכל כלי הרכב שבהם
יוסעו תלמידים לפי החוזה ונספחיו.
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת
רכב) ,התשמ"ה , 1985-על רכב הסעות להיות רשום בחברת הסעות על מנת
שיוכל לבצע הסעות בשכר .משרד התחבורה הוא המנפיק "רישיון להסעה
מיוחדת באוטובוס" (להלן  -רישיון הסעה) ,ועל הרכב מוטבעים מספר הרישוי
שלו ושם חברת ההסעות המשתמשת בו .רישיון ההסעה מקנה אישור לבצע
הסעות שהוזמנו באמצעות חברת ההסעות בלבד ומבטיח שהן יבוצעו בפיקוחה.
בחוזה ההסעות שנחתם עם חברת ההיסעים נקבע כי נהג המסיע תלמידים בכל
גיל יהיה בעל רישיון להסעת ילדים וניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג
הרכב שבו הוא נוהג ,כי עליו להציג לחברת ההיסעים אישור רפואי המעיד על
מצב בריאות י תקין ,וכן עליו לעמוד בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני
מין במוסדות מסוימים ,התשס"א( 2001-להלן  -החוק למניעת העסקה של
עברייני מין) .עוד נקבע בחוזה ההסעות כי החלפת נהג תבוצע "בתיאום מראש
ובכתב עם נציג הרשות והחברה המנהלת ,והקבלן [חברת ההיסעים] יעביר
להם פרטיו האישיים של הנהג החדש".
כדי להבטיח את ביטחון התלמידים ולמנוע מנהגים שאינם כשירים  -לרבות
עברייני תנועה ,אלימות ומין  -להסיע תלמידים צעירים ,מחייב משרד התחבורה
את נהגי האוטובוסים משנת  1996לעבור הכשרה מיוחדת להסעת ילדים .כל
נהגי האוטובוסים שהוכשרו לנה יגה לפני שנה זו ומעוניינים להסיע תלמידים
מחויבים לעבור הכשרה זו כתנאי להסעת תלמידים .על רישיון הנהיגה שלהם
מוטבעת החותמת "רשאי להסיע ילדים".
הבדיקה העלתה כי בעירייה לא היו רשימות מעודכנות של הנהגים המבצעים
מטעם חברת ההסעות את הסעות התלמידים ,ולמותר לציין כי לא היו בידיה
תצלומי רישיונות הנהיגה של נהגי ההסעות ואישור מהמשטרה המעיד שהם
עומדים בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין .בעירייה גם לא נמצאו
אישורים מעודכנים של קצין הבטיחות מטעם חברת ההיסעים (להלן  -קצין
הבטיחות) המעידים כי מצב בריאותם של הנהגים תקין .במהלך הבדיקה מסרה
העירייה העתק של מכתב הנושא את חתימתו של קצין בטיחות של חברת
ההיסעים ,ובו צוין ,בין היתר ,כי קצין הבטיחות מבצע אחת לחודש בדיקה של
כלי הרכב .עוד צוין במכתב האמור כי לטופס הבדיקה שהוא ממלא מצורפת
הצהרה של הנהג ,בחתימתו ,ולפיה מצב בריאותו תקין ורישיון הנהיגה שלו
בתוקף ,וכי הוא אינו משתמש בסמים ובאלכוהול.

בעירייה לא נמצא
אישור מהמשטרה
המעיד שהנהגים
המבצעים את הסעות
התלמידים עומדים
בהוראות החוק
למניעת העסקה של
עברייני מין ,וגם לא
נמצאו אישורים
מעודכנים המעידים כי
מצב בריאותם של
הנהגים תקין
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה להקפיד על יישום הוראות
החוזה ,בפרט שמדובר בחוזה הסעות לתלמידים וכי כל אימת שחלים
שינויים בעניין נהגי ההסעות המסיעים את התלמידים ,עליה להקפיד
לקבל לידיה רשימות מעודכנות של נהגים אלה ,וכן עליה להקפיד לקבל
מהמשטרה אישורים ולפיהם הנהגים האמורים לא הורשעו בביצוע עבירות
מין ואף לקבל מקצין הבטיחות אסמכתאות ולפיהן הוא קיבל לידיו
אישורים רפואיים המעידים על מצבם הבריאותי של נהגי ההסעות,
ולצרפם למסמכי חוזה ההסעות .בהיעדרם של עדכונים שוטפים על פרטי
הנהגים המסיעים ושל האישורים הנדרשים ,לא יכולה העירייה לוודא
שנהגי ההסעות המבצעים את ההיסעים עומדים בתנאי הכשירות
הנדרשים.

תחנות הסעה
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבעו הוראות המסדירות את הקמתן והפעלתן של
תחנות ההסעה ,ובכלל זה נקבע בהוראות כי הרשות המקומית היא האחראית
להתקנתן ולתחזוקתן של תחנות ההסעה ,כי בתחנות יוצבו שלטים ברורים ,וכן
כי בתחנות יותקנו מדרכה מוגבהת מעל פני הכביש וסככה שאינה קרובה קרבה
מסוכנת לכביש ,ובה יוכלו התלמידים לחכות בבטחה להסעה.
בתחום שיפוטה של העירייה נקבעו  30נקודות לאיסוף תלמידים הממתינים
להסעות ולהורדתם מרכבי ההסעה; שש מהן סמוכות לבתי הספר אשר אליהם
ומהם מוסעים תלמידים.
.1

בסיור שקיים צוות הביקורת ביולי  2018נמצא כי רק בשתי נקודות איסוף
והורדה מתוך  24הפזורות ברחבי העיר הוקמו תחנות והותקנו בהן סככות
כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ,וכי בשום תחנה מתחנות האיסוף
וההורדה שבתחום השיפוט של העירייה לא הוצבו שלטים.
עוד נמצא בסיור האמור כי בחלק מנקודות האיסוף וההורדה אין מדרכה
סלולה ,ועקב כך התלמידים נאלצים לעמוד בכביש תוך סיכון ממשי של
חייהם ולחכות לרכבי ההסעה.
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תמונה  :4נקודות איסוף והורדה בבאקה אל-גרבייה

צולם על ידי צוות הביקורת באוגוסט .2018
מימין :נקודת איסוף והורדה (ברחוב "אלשאפעי") ,שאין בה שילוט ולא הוקמה בה תחנת הסעה
מוסדרת; משמאל :איסוף והורדה של תלמידים על הכביש עצמו (רחוב "מעסרה").

תמונה  :5נקודות איסוף והורדה בבאקה אל-גרבייה

צולם על ידי צוות הביקורת בנובמבר .2018
מימין :נקודת איסוף והורדה סמוך לבית הספר "עומר בן אלחטאב"; משמאל :אחד ממקומות הורדת
התלמידים המוסעים מבית הספר "אבן סינא".

.2

בסיור נוסף בנובמבר  2018נמצא כי נקודת האיסוף וההורדה של תלמידי
חטיבת הביניים "אבן סינא" מרוחקת כ 200-מטרים מבית הספר ,זאת בשל
ה רחוב הצר העובר סמוך לבית הספר .בין בית הספר לנקודת האיסוף
וההורדה יש שני עיקולים בכביש שאינם מאפשרים לפקח מבית הספר על
מקום האיסוף וההורדה.

עיריית באקה אל-גרבייה | 541

.3

עוד נקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך כי בסמוך לתחנות ההסעה בקרבת
בתי הספר יוצבו שלטים המכוונים את התלמידים המוסעים למקום ההסעה,
כי יוקמו גדרות מגן להפרדת השטח שבו עומדים התלמידים מאזור התנועה,
וכי במידת האפשר מסלול התנועה בתחנה יאפשר לאוטובוסים לצאת ממנו
בלא שייאלצו להשתמש בהילוך אחורי.
בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה בחודשים יולי וספטמבר  2018הועלה
כי ליד ארבעה בתי ספר (חטיבות הביניים "אלאנדלוס" ו"-אבן אלהיתם",
וכן בתי הספר "אבן סינא" ו"עומר בן אלחטאב") לא הוקמו תחנות הסעה
מוסדרות ומשולטות .בפועל כלי הרכב המשמשים להסעות אספו את
התלמידים ממפרץ חניה בסמוך לבתי הספר.

תמונה  :6נקודות איסוף והורדה בסמוך לבתי ספר

צולם על ידי צוות הביקורת באוגוסט .2018
מימין :נקודת הסעה בסמוך לבית הספר "עומר בן אלחטאב"; משמאל :נקודת הסעה בסמוך לבית
הספר "אבן סינא".

.4

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע גם כי על כל אחת מהתחנות הסמוכות
לבתי הספר יהיה אחראי מורה תורן שמתפקידו יהיה לפקח על הסדר בעת
העלאת תלמידים לאוטובוסים ובעת הורדתם מהם ולדווח למנהל בית
הספר על מפגעים בתחנת ההסעה .עוד נקבע בחוזר כי מנהל מוסד החינוך
או המורה שהסמיך המנהל לעניין זה יבקרו בתחנות האיסוף לעיתים
מזומנות כדי לפקח על סדרי ההסעה.
מסיורים שקיים צוות הביקורת עלה כי שום מוסד ממוסדות החינוך בבאקה
אל-גרבייה לא מינה מורה תורן ,וכי אף העירייה לא נקטה שום פעולה
בעניין זה.
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משרד מבקר המדינה רואה בחומרה רבה את ההתעלמות המוחלטת
של העירייה מהוראותיו הבסיסיות של משרד החינוך המסדירות את
הקמתן ,הפעלתן ושילוטן של תחנות ההסעה .סדרי האיסוף והפיקוח
של המסיעים ,לרבות מינוי אחראי תורן ,נועדו למנוע בראש ובראשונה
את סיכון בטיחותם של התלמידים .לנוכח זאת מעיר משרד מבקר
המדינה לעירייה כי עליה לפעול ללא דיחוי נוסף הן להתקנת תחנות
הסעה שבהן יוכלו התלמידים להמתין בבטחה לרכבי ההסעה ,והן
להצבת שלטים ברורים בתחנות .כמו כן על העירייה להפקיד בכל
אחת מהתחנות הסמוכות לבתי הספר מורה תורן אחראי שיפקח על
הסדר בעת העלאת תלמידים לרכבי ההסעות ובעת רדתם מהם.
עיריית באקה אל-גרבייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי תפעל
להשלמת השילוט הדרוש לפי הנוהל ,וכי היא עושה "מאמצים כבירים"
לסלול מדרכות בכל רחבי העיר כדי להבטיח את שלומם של התלמידים
ותשריין למטרה זו תקציב "בתוכנית העבודה של השנה הקרובה" .עוד
מסרה העירייה כי אגף החינוך ירענן במכתב למנהלי בתי הספר את הצורך
למנות בלא דיחוי מורה תורן בתחנות הסמוכות לבתי הספר ,זאת נוסף על
מאבטח בית הספר.
.5

בתיקי העירייה לא נמצאו מסמכים שיעידו כי משרד החינוך קיים בדיקות או
סיורים כדי לוודא שהיא מיישמת את הנחיותיו והוראותיו הנוגעות לסדרי
ההסעות התקינים הנדרשים ,שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
משרד החינוך מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בינואר  2019כי עובדי
המשרד במחוזות ובמטה מבצעים עשרות ביקורות שטח מדי חודש במוסדות
החינוך ברחבי הארץ ,וכמו כן המשרד פועל לביצוע בקרות שטח באמצעות
חברה חיצונית אשר זכתה לאחרונה במכרז שפרסם ,ואולם המשאבים
העומדים לרשותו מועטים מכדי לאפשר לו לעשות בקרה על כל מסלולי
הנסיעה ומוסדות הלימוד במדינה ,מאחר שהיקפם אדיר.
משרד מבקר המדינ ה מעיר למשרד החינוך כי בהיותו המאסדר ובעל
הסמכות בכל הנוגע לסדרי ההסעות למוסדות החינוך שברשויות
המקומיות ,ובייחוד לנוכח היותו המשתתף העיקרי במימון ההסעות,
מוטלת עליו גם האחריות לקיים פיקוח שוטף כדי לוודא שהנחיותיו
והוראותיו מקוימות.
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סדרי הדיווח והבקרה על שירותי חברת
ההיסעים
כדי שהעירייה תוכל לקיים בקרה נאותה על שירותי ההסעה ועל התשלומים
לחברת ההסעות ,עליה לקבל מהחברה דיווחים שוטפים ומפורטים על ההסעות
שביצעה ולאמתם .על פי ההסכם עם חברת ההסעות ,על החברה לצרף
לדיווחים השוטפים "דו"ח ריכוז ביצוע חודשי"  -טבלה ובה יצוינו עבור כל מסלול
פרטים אלה :מספר המסלול ,סוג כלי הרכב ומספרם ,תדירות ההסעות
השבועית ,מספר התלמידים המשתמשים בהסעות ,מספר תחנות ההסעה,
מספר הקילומטרים הכולל של מסלולי ההסעה ,שעת התחלת המסלול ,שעת
סיום המסלול ,זמן הנסיעה הכולל ,נקודת האיסוף הראשונה ,נקודת הפיזור
האחרונה ועלות הנסיעה בכל מסלול.
בפועל ,חברת ההיסעים הגישה למנהל מחלקת החינוך של העירייה את
החשבונות החודשיים בעבור ההסעות ודף שנשא את חתימתו של נציג המוסד
החינוכי שאליו הוסעו התלמידים ובו פורטו מספר הימים בחודש שבהם בוצעו
ההסעות .לאחר שמנהל מחלקת החינוך אישר את החשבוניות ,דיווחה מחלקת
הגזברות בעירייה לחברה על הסכומים הנקובים בחשבונות.
הבדיקה העלתה כי בחשבונות החודשיים שהגישה חברת ההיסעים צוין רק
מספר ההסעות שנעשו בכל קו במרוצת החודש שעבר ,ואולם לא צוינו בהם
שעת היציאה של כל הסעה ,שעת הגעתה ליעדה ,מספרי הרישוי של רכבי
ההסעות ומספר התלמידים שהוסעו בכל הסעה; יתרה מזו ,בחשבונות
החודשיים האמורים לא צוינו מספר כלי הרכב שבוצעו בהם ההסעות בכל
מסלול ומספרי הרישוי שלהם.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה להקפיד שבחשבוניות
לתשלום ייכללו דיווחים מפורטים על שירותי ההסעות שקיבלה ,כנדרש
בהסכם .כמו כן עליה לדרוש שנציגי מוסדות החינוך שאליהם מוסעים
התלמידים יאשרו בחתימתם את פרטי כל הסעה .זאת משום שבהיעדר
דיווחים מפורטים לא ניתן לקבוע אם קבלן ההסעות מילא את תנאי
ההסכם ,ואם הוא אכן זכאי למלוא התמורה שנקבעה בהסכם.
על פי חוזה ההתקשרות מאוגוסט  2015בין העירייה לחברת ההיסעים ,הגוף
שיעשה בקרה על ביצוע השירותים על ידי החברה יהיה "נציג הרשות המזמינה
[עיריית באקה אל-גרבייה] ו/או החברה המנהלת [משכ"ל]" ,והבקרה תכלול בין
היתר את הפעולות האלה :ביצוע ביקורות מדגמיות בנושא אופן מתן שירותי
חברת ההיסעים ,ובכלל זה צילום של ממצאי הביקורות; ביצוע בדיקות מדגמיות
בנושא אופן עמידתה של חברת ההיסעים בלוחות הזמנים ובמועדים הנקובים
בחוזה; ניהול מערך החשבונות שמגישה חברת ההיסעים ,בדיקת אישורים על
ידי נציג העירייה לרבות בדיקה מדגמית של התאמתם לחוזה ההתקשרות; ביצוע
מעקב שביעות רצון.
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עוד נקבע בחוזה ההתקשרות כי אם המעקב העלה שהעירייה אינה שבעת רצון
ממתן שירותי חברת ההיסעים ,תזומן חברת ההיסעים לשימוע.
משכ"ל ביצעה בדיקות מדגמיות בנושא אופן ביצוע השירותים על ידי חברת
ההיסעים ,וזאת באמצעות בקרים מטעמה שעוצרים רכבי הסעה המסיעים
תלמידים ובודקים פרמטרים קבועים אלה :האם נמצא ברכב ההסעות מלווה,
האם רישיון הנהיגה של נהג הרכב תקף ,האם רישיון הרכב תקף ,האם נקבע
ברישיון הרכב אישור להסעת תלמידים ,מהו גיל הרכב (האם גילו פחות מעשר
שנים) ,האם מותקן ברכב "חיישן למניעת שכחת ילדים" ,האם הרכב מבוטח,
האם האישור האחרון של בדיקת קצין בטיחות עדיין תקף ,האם יש ברכב
חגורות בטיחות ,פנסי איתות ,ערכת עזרה ראשונה וערכת מילוט ,מהו מצב
הניקיון ברכב ,האם המזגן תקין ,האם מותקן על הרכב השלט "ילדים" ,האם
מנגנון הפתיחה של הדלת האחורית תקין .לאחר שהבדיקות הושלמו וממצאיהן
נבחנו ,הבקרים שולחים למשכ"ל ולמנהל מחלקת החינוך בעירייה מסמך ובו
טבלה המרכזת את הממצאים עבור כל כלי רכב.
בשנת הלימודים התשע"ח (עד אמצע יולי  )2018ביצעה משכ"ל  206בדיקות
בקרים שבהן נבחנו  38כלי רכב ששימשו את חברת ההיסעים להסעות ילדי
באקה אל-גרבייה .תוצאות כל הבדיקות שנעשו היו חיוביות ולא נמצא שום
פרמטר שאינו תקין .באוגוסט  2018המציאה משכ"ל לידי עובדי משרד מבקר
המדינה טבלה המרכזת את תוצאות הבדיקות של הבקרים .צוות משרד מבקר
המדינה בדק את הטבלה בסמוך למועד שבו הומצאה לידיו ,ובדיקתו העלתה
את הממצאים האלה:
.1

במסגרת הבדיקות המדגמיות של בקרי המשכ"ל כמעט לא נבדקו כלל
הסעות של תלמידי החינוך המיוחד המוסעים מדי יום מבאקה אל-גרבייה
לבתי ספר בערערה (שני כלי רכב) ,בכפר קרע (שני כלי רכב) ,באום אל-
פחם ובתל אביב; בפועל רק בשתיים מ 206-הבדיקות נבדקו הסעות החינוך
המיוחד אל מחוץ לעיר.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי חשוב מאוד שיצוין בהסכם
מספר הבדיקות שמבצעת משכ"ל או מי מטעמה; וכי חשוב במיוחד
שתצוין בהסכם את תדירות הבקרות בנושא היסעי החינוך המיוחד.
אי-ציון מספר הבדיקות שתבצע משכ"ל מדגיש שבעתיים את
החשיבו ת שבחתימת הסכם נפרד בין העירייה למשכ"ל ובו ייקבע
מספר הבדיקות הדרוש בנושא כל כלי רכב ,כל קו הסעות וכל סוגי
ההסעות.
משכ"ל מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה הנוספת כי בחוזה הניהול
הסטנדרטי מיוני  2016האמור לעיל היא קבעה "סטנדרט" של מספר
ביקורות מינימלי לכל מסלול במהלך שנת לימודים.

בבדיקות המדגמיות
של בקרי המשכ"ל
בשנת הלימודים
התשע"ח כמעט לא
נבדקו כלל הסעות
של תלמידי החינוך
המיוחד המוסעים מדי
יום אל מחוץ לעיר
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עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעיריית באקה אל-גרבייה ולמשכ"ל
כי חשוב מאוד לקיים מעקב אחר הסעות של תלמידי החינוך המיוחד,
ובייחוד תלמידים המוסעים לערים אחרות; העובדה כי במשך תשעה
חודשים התבצעו שתי בדיקות כאלה בלבד מעידה על היעדר בקרה
בתחום זה בשנת הלימודים התשע"ח .ראוי שתתבצע בדיקה בתדירות
גבוהה הרבה יותר של הסעות החינוך המיוחד.
משכ"ל מסרה בתשובתה כי היא תפעל לחדד מול הבקרים שהיא מעסיקה
את הצורך לבצע בתדירות גבוהה יותר גם בקרות על הסעות תלמידים
בחינוך המיוחד .עוד מסרה משכ"ל כי בשנים האחרונות היא שקדה על
מציאת אמצעי טכנולוגי שיסייע בניהול מערך ההיסעים ובבקרה עליו.
במסג רת זו בוצעו בדיקות וניסויים במגוון מערכות ותוכנות בקרה ,ולאחר
הליך ארוך של אפיון ,הפקת לקחים ופיתוח עלה בידי החברה להשיק את
מערכת  Traffical49אשר תאפשר בייחוד ניטור מקוון של כלי הרכב המשמשים
להסעות תלמידים ,וכפועל יוצא מכך לשפר לאין שיעור את יכולת הבקרה
על הנעשה בשטח.
עוד מסרה משכ"ל כי הטמעת המערכת ברשויות היא פרויקט מורכב ,אשר
דורש גיוס כוח אדם מיומן (לרבות אנשי תוכנה ותמיכה טכנית) ,ביצוע
הדרכות בקרב עובדי הרשויות ,המסיעים והמלווים ,וכן הקמה והטמעה של
מאגרי המידע הנדרשים לצורך הפעלת השירות .משכ"ל מסרה עוד כי
המערכת נמצאת בשלבים שונים של הטמעה בכ 50-רשויות מקומיות ,ובד
בבד החברה מסייעת לרשויות אלו לבחון את אופן ניהול מערך ההיסעים
באמצעותה .הטמעתה של המערכת הממוחשבת הזאת  -סיכמה משכ"ל
בתשובתה  -צפויה לאפשר בקרה שוטפת ומלאה על מסלולי ההסעות שכל
חברת היסעים אחרא ית להם ,לרבות מסלולי ההסעות של תלמידים בחינוך
המיוחד.
.2

בהסכם של העירייה עם חברת ההיסעים לא נקבע המספר המזערי של
בדיקות מדגמיות שמוטל על הבקר לבצע במהלך שנת הלימודים בכל כלי
רכב שמעמידה לרשותו חברת ההיסעים.
משרד מבקר המדינה בחן כמה בדיקות ביצעו הבקרים בין ספטמבר 2017
ליולי  2018לגבי כל אחד מ 38-מכלי הרכב ששימשו בתקופה זו להסעות
תלמידים בבאקה אל-גרבייה.
הבדיקה העלתה כלהלן :בשנת הלימודים התשע"ח בוצעה בדיקה מדגמית
אחת בלבד של  14כלי רכב; שבעה כלי רכב נבדקו פעמיים; חמישה כלי

49

המערכת צפויה לאפשר ,בין היתר ,ניהול של המידע (רשימות תלמידים ,מסלולים ושמות
מוסדות) ,מעקב אחר אופן ביצוע המסלולים בזמן אמת ,ניהול חשבונות חודשיים באופן אוטומטי
וממוחשב ,ניהול תקציב וביצועו בפועל בהשוואה לחוזה ההתקשרות ,ניהול מלווים בהסעות
באמצעות אפליקציה מותאמת ,התרעות על ליקויים בהסעות ,הפקת דוחות וניתוח ממצאיהם,
איסוף וניהול של כל מסמכי חברות ההסעה במקום אחד אולי התכוונתם  -ריכוז כל מסמכי
חברות ההסעה באתר אחד וניהול המסמכים והקמת בסיס מידע לשם תכנון והפעלה מיטביים
של מסלולי ההיסעים שבתחום הרשות.
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רכב נבדקו ארבע פעמים; חמישה כלי רכב נבדקו שבע עד תשע פעמים;
ושלושה  10 -עד  11פעמים.
משכ"ל מסרה בתשובתה כי הביקורת מתבצעת לפי מסלולי ההסעות ולא
לפי כלי הרכב הספציפיים המשמשים להסעות בכל אחד מהמסלולים ,לכן
אין לייחס משמעות מיוחדת לתדירות הבדיקות של כל אחד מכלי הרכב.
משרד מבקר המדינה מעיר למשכ"ל ולעיריית באקה אל-גרבייה כי
במסגרת הבדיקה חשוב יותר לזהות את כלי הרכב הנבדק מאשר לברר
באיזה מסלול הסעות הוא משמש .כמו כן ,סביר להניח כי כלי רכב
המשמש להסעות בתדירות גבוהה במסלול מסוים לא יחליף את מסלולו.
אשר על כן יש לבדוק את כל כלי הרכב וכן את המסלולים בתדירות
תכופה יותר ,ובייחוד יש לבדוק את רישיונות הנהגים ולבחון אם הם
עומדים בלוחות הזמנים .משרד מבקר המדינה מדגיש כי לנוכח תדירותן
של מרבית בדיקות כלי הרכב שנבדקו מצטייר כי לא נעשתה בקרה
מספקת על מערך ההסעים ששימשו את התלמידים במהלך שנת
הלימודים התשע"ח.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי והיה אם בעתיד תספק משכ"ל שירותי
ניהול ופיקוח לעירייה בנושא הסעות תלמידים ,על העירייה ומשכ"ל לקבל
מראש החלטה המוסכמת על שתיהן בדבר מתכונת קבועה של בדיקות
מחזוריות בתדירות גבוהה יותר ,בהתחשב בין היתר ב"פרמטרים" כגון :גיל
הרכב ,מ ספר שנות הוותק של הנהג וליקויים שהועלו בתאריך הבדיקה
האחרון.
משכ"ל מסרה בתשובתה הנוספת כי תכנית הבקרה עבור העירייה נקבעה
בהתחשב באילוצי כוח אדם ,היקפה הכספי של ההתקשרות" ,תקציב יעילות
וכדאיות כלכלית" .עוד מסרה משכ"ל כי שילובה של מערכת  Trafficalנועד גם
לבצע ביקורת נוספת (על זו הקיימת).


אף שעיריית באקה אל-גרבייה הפעילה שירותי הסעות למאות תלמידים
בתחום שיפוטה ומחוצה לו ,היא לא דאגה להסדיר כראוי את תחומי
אחריותה של משכ"ל למכלול השירותים שתספק .העירייה לא דאגה
להתקנת תחנות הסעה מוסדרות ולהפעלתן לטובת ביטחונם ובטיחותם
של תלמידיה .כמו כן הועלו ליקויים חמורים בסדרי הדיווח והבקרה של
העירייה על שירותי חברת ההיסעים.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית באקה אל-גרבייה כי במסגרת הסכם
ההתקשרות העתידי בינה ובין נותן שירותי ההסעות ,עליה לכלול את
ההסדרים הדרושים לביצוע השירות כהלכה אשר צוינו בדוח זה ,כגון:
קיום מעקב שוטף בנושא תוקף רישיונות כלי הרכב והנהגים ,כשירות
הנהגים ,מספר הבדיקות התקופתיות שיבוצעו ומסירת דיווחים מפורטים
על שירותי ההסעות.
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סיכום
ממצאי דוח זה מעידים כי אופן טיפולה של העירייה בנושא גביית ארנונה
ומתן ההנחות בארנונה היה כושל והתאפיין בגרירת רגליים ,ועקב כך פגע
בכוח ההרתעה שלה ועודד תושבים שלא להסדיר את חובם לעירייה.
העירייה פעלה בנושא זה שלא בהתאם להוראות של פקודת העיריות ושל
פקודת המ סים (גביה) וגם לא התחשבה בהנחיות החשב המלווה שמונה
לה והעניקה לחייבים הנחות שלא הייתה מוסמכת להעניק .היא העניקה
לנבחרי ציבור פטור ללא אסמכתאות מתאימות ,ברורות ונכונות וכן
העניקה לחברי מועצה הנחות שלא בהתבסס על מסמכים המוכיחים כי
הן מוצדקות; והדבר ,אשר אינו עולה בקנה אחד עם עקרון השוויון ,עלול
לפגוע באמון הציבור בנבחריו .גם לתגובת העירייה בעניין ממצאי הדוח
היא צירפה מסמכים שקיים ספק בנוגע למהימנותם ותצלומים באיכות
ירודה במיוחד ,שעוררו חשש שהומצאו לביקורת "יש מאין" .כמו כן העלה
דוח זה כי לבקשות רבות לקבלת הנחה לא צורפו המסמכים המתאימים,
וכי העירייה לא נקטה צעדים נגד מספר לא מבוטל של עובדי עירייה
שצברו חוב בגין אי-תשלום ארנונה .מנגד היא גבתה ארנונה על סמך
מדידות לא מדויקות ,שלא על פי כללי מינהל תקין ,ובכך פגעה באמון
הציבור בה.
העירייה אף שינתה במערכת הממוחשבת סיווג נכסים של שני חברי
מועצה ושל חבר מועצה לשעבר באופן שהם סווגו כנכסים פטורים
מתשלום ארנונה ,בלא שדרשה אסמכתאות מספקות המצדיקות את שינוי
הסיווג .לאותם שלושה חברי מועצה ולשלושה חברי מועצה נוספים ניתנו
הנחות מארנונה שלא התבססו על מסמכים המוכיחים כי ההנחות
מ וצדקות .הסיווגים ששונו וההנחות שניתנו לא התיישבו עם עקרון השוויון,
ויש בכך כדי לפגוע באמון הציבור בנבחריו.
נמצאו ליקויים של ממש גם באופן טיפולה של העירייה בתחום הסעות
התלמידים למוסדות החינוך בעיר ומחוצה לה  -העירייה התעלמה
מהוראות בסיסיות של משרד החינוך ומהסכם עם חברת ההיסעים ,ואף
לא הקפידה על הוראות בטיחות הכרחיות שנועדו למנוע סיכון לבריאותם
ואף לחייהם של התלמידים.
על העירייה  -בשים דגש על העומד בראשה  -לשמש דוגמה אישית
לשמירת חוק ,לגלות אחריות ציבורית ולהקפיד לפעול לפי עקרונות מינהל
ציבורי תקין .כמו כן ,מחובתה לנהוג ביתר זהירות בכספי הציבור ,לתקן
בהקדם את הליקויים שהועלו בדוח זה וליישם את ההמלצות העיקריות
שהובאו בו.
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על משרד הפנים ,בתור המאסדר של השלטון המקומי בכלל ושל עיריית
באקה אל-גרבייה בפרט ,מוטלת החובה לפקח על העירייה ,באמצעות
החשב המלווה שמינה לעירייה ורואי החשבון המבקרים מטעמו ,כדי לוודא
שהעירייה פועלת לפי החוק ,ההנחיות וההוראות שנקבעו וכי תיקנה את
הליקויים שהועלו בדוח זה .ואם בדיקתו העלתה כי העירייה לא פעלה
כנדרש בתחומים אלה ,עליו לשקול אם יש בכך כדי להשפיע על זכאותה
לקבלת מענקים להפחתת גירעונה.
על משרד החינוך  -בהיותו המאסדר ובעל הסמכות בכל הנוגע לסדרי
ההסעות למוסדות החינוך ברחבי הרשויות המקומיות ,ובייחוד בהיותו
הגורם העיקרי המממן את ההסעות  -מוטלת גם האחריות לקיים בקרה
שוטפת כדי לוודא שהנחיותיו והוראותיו מקוימות.
לנוכח הליקויים החמורים ,המהותיים וכבדי המשקל שהעלה משרד מבקר
המדינה בנושא אופן תפקודה של העירייה ,ובייחוד בנושא מתן פטורים
והנחות בתשלומי הארנונה לתושבים  -ובפרט לחברי מועצת הרשות,
ממליץ משרד מבקר המדינה למשרד הפנים לבחון ביסודיות את הליקויים
שהועלו בדוח זה בנושא אופן גביית הארנונה בעיר ולשקול לנקוט את
הכלים שהוקנו לו על פי דין נגד מי שיימצא אחראי לפגיעה בסדרי מינהל
תקין ,בטוהר המידות ובמוסדות ציבור .כמו כן ,אם ממצאיה של בחינה
כזאת של משרד הפנים יעלו חשש לעבירות פליליות ,לרבות בעניינים
הנוגעים לגביית הארנונה ולמתן פטורים והנחות ,יהיה עליו לערב בנושא
גם את הגורמים הרלוונטיים מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

עיריית כפר יונה
התקשרות לביצוע סקר נכסים לקביעת ארנונה
והתקשרות עם חברת גבייה
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תקציר
רקע כללי
כפר יונה הוכרזה כמועצה מקומית בשנת  1940וביוני  2014קיבלה מעמד של
עירייה .מספר התושבים בתחום עיריית כפר יונה (להלן גם  -העירייה) בסוף
שנת  2017היה  ,22,205ומספר בתי האב  .7,419 -על פי המדד החברתי-
כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,העיר מדורגת באשכול . 17
במועד הביקורת עמד בראש עיריית כפר יונה מר אפרים דרעי ,אשר כיהן
בתפקיד משנת  1977עד שהוחלף בבחירות בנובמבר .2018
על פי הדוח הכספי המבוקר של העירייה לשנת  ,2017תקציב העירייה בשנת
 2017היה כ 134-מיליון ש"ח .העירייה גבתה בשנת  2017עבור ארנונה כ37-
מיליון ש"ח .חוב חייבי הארנונה לסוף שנת  ,2017בכלל זה חובות מסופקים
וחובות למחיקה ,הסתכם בכ 16-מיליון ש"ח .שיעור הגבייה הכולל עבור
הארנונה היה .292%
במחצית השנייה של שנת  2014נחתם בין העירייה לחברת גבייה פרטית
(להלן  -חברת הגבייה או החברה) חוזה 3לקבלת שירותי גבייה ,לרבות אכיפה
מינהלית (להלן  -חוזה הגבייה) .בהתאם לחוזה האריכה העירייה את
ההתקשרות עם חברת הגבייה שלוש פעמים עד ספטמבר .2019
חברת הגבייה היא המפעילה והמנהלת של מחלקת הגבייה בעירייה ,וכל
עובדי המחלקה  -מנהל המחלקה וחמש עובדות  -הם עובדי החברה .גזבר
העירייה ,שהוא גם הממונה על הגבייה ומנהל הארנונה (להלן  -הגזבר) ,הוא
המפקח היחיד על פעילות מחלקת הגבייה בעירייה.
הארנונה השנתית שמשלם המחזיק בנכס מחושבת לפי שטחו הכולל .4ביצוע
סקר נכסים לקביעת הארנונה בתחום הרשות המקומית הוא אמצעי יעיל
להתאים בין מספר הנכסים ושטחם והשימוש הנעשה בהם בפועל ובין רישומי
מערך הארנונה של הרשות .בתחילת שנת  2016התקשרה העירייה בחוזה עם
חברת הגבייה לביצוע "מדידות וסקר שימושים לצרכי ארנונה" (להלן  -חוזה
המדידות).

1

היישובים בארץ נחלקים לעשרה אשכולות על פי מצבם החברתי-כלכלי (יישובים המדורגים
באשכול  1הם ברמה החברתית-כלכלית הנמוכה ביותר).

2

שיעורי הגבייה מהשוטף ומהפיגורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות ארנונה למחיקה.
שיעור הגבייה ללא ניכוי החובות האלה היה .69.3%

3

החוזה אינו נושא תאריך ,למעט השנה.

4

השיטה הנהוגה בכפר יונה לחישוב של שטחי הנכסים לצורך הטלת ארנונה היא "ברוטו-ברוטו":
בשטח הנכס נכללים שטחי הרצפה ,הקירות הפנימיים והחיצוניים וחלקו היחסי של הנכס
בשטחים המשותפים ,כגון מקלט ,לובי ,חדר מדרגות וחדרי אשפה.
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פעולות הביקורת
בחודשים מאי-נובמבר  2018בדק משרד מבקר המדינה את פעילות העירייה
בנוגע לביצוע סקר נכסים לקביעת ארנונה ובנוגע להתקשרות עם חברת
הגבייה.

הליקויים העיקריים
ביצוע מדידות וסקר שימושים לצורכי ארנונה
העירייה לא הוציאה לחברת הגבייה הזמנת עבודה ,בניגוד לקבוע בחוזה
המדידות .בהיעדר הזמנת עבודה אין לדעת מתי בדיוק החלו עבודות המדידה
לסוגיהן ,ומה בדיוק סוכם בין הצדדים בדבר היקף השירותים שיינתנו ,תוכנית
העבודה ולוחות הזמנים .בהיעדר הזמנת עבודה גם תתקשה העירייה לתבוע
מחברת הגבייה את תשלום הפיצויים המוסכמים הקבועים בחוזה המדידות
בגין אי-עמידתה בלוחות הזמנים ובמועד סיום עבודות המדידה.
העירייה לא בדקה וממילא לא העריכה נכונה בשלב פרסום מכרז המדידות
וגם במועד החתימה על חוזה המדידות את המספר הכולל של הנכסים
למדידה ,ובפרק זמן של כשנה ושבעה חודשים ממועד המכרז נוספו 713
נכסים למדידה .בשל הערכה שגויה זו נפגעת יכולת העירייה לעמוד על קיום
הוראות החוזה בנוגע למועד סיום המדידות ולדרוש את הפיצוי המוסכם בחוזה
בגין איחור בהשלמתן.
אשר להנחיות לביצוע המדידות  -העירייה נתנה למודדים הנחיות לא ברורות
לביצוען; במסמך ההנחיות נפלו טעויות שהטעו את המודדים בשטח;
ההחלטה שלא לחייב בארנונה חניונים תת-קרקעיים בבנייה רוויה גם אם
תקרתם גבוהה מ 2.20-מ' מנוגדת לצו הארנונה שלה.
העירייה לא קיימה הליכי פיקוח ובקרה של ממש על עבודת המדידות של
חברת הגבייה כנדרש בחוזה המדידות.
עד מאי  2018התקבלו בעירייה  144פניות והשגות של תושבים בנוגע לשומות
הארנונה המעודכנות שקיבלו .מהמדידות החוזרות של הנכסים עולה כי
היעדר הנחיות ברורות לביצוע המדידות והיעדר פיקוח ובקרה נאותים במועדי
מדידת הנכסים גרמו לחיובים שגויים.
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פיקוח ובקרה של העירייה על עבודת חברת הגבייה
בעירייה אין מדיניות כתובה ומעודכנת בנושא המטרות והיעדים בתחומי
הגבייה השונים ,שתהיה בסיס לנהלים הקיימים ,לדוגמה בתחום ההרשאות
לצפייה ולעדכון נתונים במערכת הגבייה.
לא מונה מפקח על חברת הגבייה הכפוף לגזבר העירייה ,כנדרש ב"נוהל
העסקת חברות גביה"( 5להלן  -הנוהל) .המפקח אמור להיות מופקד על הקשר
עם חברת הגבייה ולוודא שהיא מבצעת את תפקידה בהתאם לנוהל ,לבדוק
כל תלונה שמתקבלת נגד החברה ולהגיש דוח שוטף לגזבר על פעולות
הפיקוח והבקרה שביצע ועל החריגות ,אם מצא כאלה.
חברת הגבייה לא הגישה לאישור הגזבר תוכניות עבודה לשנים  2017ו,2018-
ואף לא הוגשו סיכומי פעילות תקופתיים ,והעירייה מצידה לא הקפידה לדרוש
תוכניות וסיכומים אלו.
בפועל אין הפרדה בין התפקידים במחלקת הגבייה כנדרש ,ולכל עובד
במחלקה הרשאה לעדכן ולבצע שינויים במערכת ,אף שהפרדת תפקידים
היא אחת מבקרות היסוד בכל הקשור לניהול כספים ונועדה להבטיח את
מניעתן של פעולות לא מורשות.

אכיפת הגבייה על חייבי ארנונה
בשל אופן ניהולה של מערכת אכיפת הגבייה בעירייה ,קשה להבטיח
שמחלקת הגבייה והעומד בראשה מקבלים הנחיות לפעולה באופן שאינו
מותיר להם שיקול דעת ,אלא סמכויות ביצוע בלבד ,כפי שנדרש בפסיקה,
בנוהל ובחוזה הגבייה.
למעלה משנה לא נקטה מחלקת הגבייה כל פעולת אכיפה לגביית חובות
ארנונה של תושבים (קובץ חייבים מעודכן הועבר בפעם האחרונה לאישור
הגזבר להמשך הפעלת האכיפה בנובמבר  .)2017הגזבר לא קידם פעולות
גבייה במהלך תקופה זו.

ההמלצות העיקריות
על העירייה לציין על כל חוזה שהיא צד לו את מועד חתימתו.
על העירייה לשלם לחברת הגבייה עמלה בהתאם לשיעור הנקוב בחוזה,
שהוא גם שיעור העמלה שהציעה חברת הגבייה במכרז .על העירייה לקזז

5

חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' ( 2/03פורסם במרץ .)2003
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מתשלומיה לחברת הגבייה את הסכום העודף ששילמה לה שלא בהתאם
לשיעור עמלה זה.
כדי להבטיח שכל ההשגות על חיובי הארנונה יטופלו כראוי וכדי לפקח על
אופן הטיפול בהן ,חובה על העירייה לנהל בסיס נתונים מעודכן ומסודר.
על העירייה לשמור את נתוני המדידות הישנים לצורך מעקב ולבצע את
הקיזוזים מול חברת הגבייה באופן שוטף.
על העירייה למצוא פתרון שיאפשר בקרה לגזבר על השינויים המבוצעים
במערכת בעת ביצועם.
על העירייה להקפיד ולקיים את הוראות הנוהל בנושא מתן אישורי העסקה
לעובדי חברת הגבייה.
על העירייה למצות את זכותה ,המעוגנת בחוזה הגבייה ,לקבל מחברת הגבייה
ללא תוספת תשלום מדידות באמצעות מודד מוסמך בהיקף של  10,000מ"ר
בשנה.
על העירייה להגביר את הפיקוח על עבודת חברת הגבייה ולאכוף עליה לקיים
את הוראות חוזה הגבייה ואת הוראות הנוהל.

סיכום
דוח זה מצביע על התנהלות לקויה של עיריית כפר יונה בביצוע סקר נכסים
לקביעת הארנונה בעיר .מאחר שמס הארנונה הוא אחד המקורות העיקריים
למימון התקציב של הרשות המקומית לצורך ביצוע מטלותיה ומיצוי
סמכויותיה ולמתן סל שירותים לתושב ,ולמען הצדק וההגינות ,חשוב שהליך
גבייתו יהא תקין ושוויוני .לשם כך חשוב לוודא שבסיס המס הוא נכון ומקיף
את כל הנכסים שבתחום שיפוט העירייה .אי-קיום נאות של כל סעיפי
ההתקשרות של העירייה עם חברת הגבייה ,חריגה מתנאי ההתקשרות או
היעדר פיקוח ובקרה נאותים על תהליך ביצוע הסקר  -כל אלה עלולים לפגוע
בקופה הציבורית ובאמון התושבים ברשות המקומית.
הדוח מצביע גם על ליקויים באופן התנהלותה של מחלקת הגבייה בעירייה.
המחלקה מופעלת באמצעות חברת גבייה חיצונית באופן שאינו תואם את
הנוהל שקבע משרד הפנים ואת חוזה הגבייה .במתכונת הנוכחית של הפעלת
מחלקת הגבייה גם אין מתאפשרת לעירייה מידה מספקת של פיקוח ובקרה
על הפעלתה בידי חברת הגבייה ,וכל אלו יחדיו עלולים להביא לידי פגיעה
בקופה הציבורית ובתושבים.
על העירייה להפיק לקחים מהליקויים שהועלו בדוח זה כדי שאלו לא יישנו,
ולטפל לאלתר בנושא הפיקוח והבקרה על חברת הגבייה .מעורבות של ראש
העירייה נדרשת לתיקון הליקויים שהועלו ,לקידום סיומו של סקר הנכסים,
לתיקון התנהלות מחלקת הגבייה ולהיערכות לסיום ההתקשרויות עם החברה.
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מבוא
כפר יונה הוכרזה כמועצה מקומית בשנת  1940וביוני  2014קיבלה מעמד של
עירייה .על פי נתוני משרד הפנים לסוף שנת  ,62017מספר התושבים בתחום
עיריית כפר יונה (להלן גם  -העירייה) הוא  ,22,205ומספר בתי האב  .7,419 -על
פי המדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,העיר מדורגת
באשכול .77
במועד הביקורת עמד בראש עיריית כפר יונה מר אפרים דרעי ,אשר כיהן
בתפקיד משנת  1977עד שהוחלף בבחירות בנובמבר .2018
על פי הדוח הכספי המבוקר של העירייה לשנת  ,2017תקציב העירייה בשנת
 2017היה כ 134-מיליון ש"ח .עודף התקציב השנתי הרגיל הסתכם ב76,000-
ש"ח .הגירעון המצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה היה כ 5.2-מיליון ש"ח.
העירייה גבתה בשנת  2017כ 37-מיליון ש"ח עבור ארנונה .חוב חייבי הארנונה
לסוף שנת  , 2017בכלל זה חובות מסופקים וחובות למחיקה ,הסתכם בכ16-
מיליון ש"ח .שיעור הגבייה הכולל עבור הארנונה היה .892%
את מחלקת הגבייה בעירייה מפעילה ומנהלת חברת גבייה פרטית (להלן -
חברת הגבייה או החברה) .כל עובדי מחלקת הגבייה  -מנהל המחלקה וחמש
עובדות  -הם עובדים של חברת הגבייה .גזבר העירייה ,שהוא גם הממונה על
הגבייה ומנהל הארנונה (להלן  -הגזבר) ,הוא המפקח היחיד על פעילות
המחלקה .לאחר סיום הביקורת פרש גזבר העירייה לגמלאות ,ומחליפתו נכנסה
לתפקיד בדצמבר .2018

פעולות הביקורת
בחודשים מאי-נובמבר ( 2018להלן  -תקופת הביקורת) בדק משרד מבקר
המדינה את פעילות העירייה בנוגע לביצוע סקר נכסים לקביעת ארנונה ובנוגע
להתקשרות עם חברת הגבייה.

6

על פי דוח הביקורת המפורט של העירייה לשנת .2017

7

היישובים בארץ נחלקים לעשרה אשכולות על פי מצבם החברתי-כלכלי (היישובים המדורגים
באשכול  1הם ברמה החברתית-כלכלית הנמוכה ביותר).

8

שיעורי הגבייה מהשוטף ומהפ יגורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקת ארנונה.
שיעור הגבייה ללא ניכוי החובות האלה היה .69.3%
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רקע נורמטיבי
אחד המקורות העיקריים למימון התקציב לצורך ביצוע מטלותיה ולמיצוי
סמכויותיה של רשות מקומית הוא הכנסות עצמיות .הכנסות אלו מבוססות
בעיקר על תקבולי מס הארנונה שהרשות המקומית מטילה על המחזיקים
בנכסים בתחומה ,לפי ייעודם ,שטחם ומיקומם .בפקודת העיריות [נוסח חדש]
(להלן  -פקודת העיריות) נקבעו סמכויותיה של העירייה להטיל ארנונה ,אגרות,
היטלים ושאר תשלומי חובה ,וכן לחוקק חוקי עזר כדי לאפשר לה לגבות אותם.
עם חקיקת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),
התשנ"ג( 1992-להלן  -חוק ההסדרים) ,הפך הוא למקור הסמכות להטלת
ארנונה.
לפי חוק ההסדרים ולפי תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות
המקומיות) ,התשס"ז( 2007-להלן  -תקנות הארנונה) ,שהותקנו מכוח חוק זה,
בכל שנת כספים תטיל רשות מקומית ארנונה כללית על הנכסים שבתחומה
שאינם אדמת בניי ן , 9וחובת התשלום תוטל על המחזיק בנכס .כן נקבע כי
הארנונה תוטל באמצעות צווי ארנונה שתעדכן המועצה הנבחרת של הרשות
המקומית מדי שנה בשנה ,וכי הפקת שומות הארנונה וגבייתה מוטלות על
הרשות המקומית.
הארנונה השנתית מחושבת לפי שטחו הכולל של הנכס .שיטת החישוב של
שטחי הנכסים הנהוגה בכפר יונה היא "ברוטו-ברוטו".10
ב תקנות הארנונה נקבע כי הארנונה השנתית שתוטל על נכס תחושב לפי שטחו
הכולל (במ"ר) שחושב לצורך הטלת מס הארנונה בשנה הקודמת ,אלא אם כן
התגלתה טעות בחישוב השטח שאינה תוצאה של שיטת חישוב שונה .בכך
מקובעת למעשה שיטת המדידה של נכסים שהייתה נהוגה לפני כניסת התקנות
לתוק פן .קיבוע שיטת המדידה נועד למנוע עקיפה של המגבלה על יכולת
הרשויות המקומיות להעלות את שיעור העדכון של תעריפי הארנונה בתחומן
באמצעות מדידה שונה של אותו נכס; הן אינן יכולות לשנותה או לעדכנה כדי
להתאימה לשינויים בתחומן.11
ביצוע סקר נכסים לקביעת הארנונה בתחום הרשות המקומית הוא אמצעי יעיל
להתאים בין מספר הנכסים ושטחם והשימוש הנעשה בהם בפועל ובין רישומי
9

"אדמת בנין" כמשמעותה בסעיף  269לפקודת העיריות" :כל קרקע שבתחום העיריה שאינה לא
בנין ולא אדמה חקלאית ולא קרקע תפוסה".

10

ישנן ארבע שיטות עיקריות לחישוב שטחי נכסים לצורך הטלת ארנונה :בשיטת "נטו-נטו" -
בשטח הנכס נכלל שטח הרצפה בלבד ,ללא הקירות הפנימיים והחיצוניים; בשיטת "נטו" -
נכללים שטח הרצפה והשטח שתופסים הקירות הפנימיים בלבד; בשיטת "ברוטו"  -נכללים
שטחי הרצפה ושטח הקירות הפנימיים והחיצוניים; בשיטת "ברוטו-ברוטו"  -נכללים שטחי
הרצפה ,הקירות הפנימיים והחיצוניים וחלקו היחסי של הנכס בשטחים המשותפים ,כגון מקלט,
לובי ,חדר מדרגות וחדרי אשפה.

11

במסגרת המאבק באינפלציה הדוהרת בשנות השמונים של המאה העשרים נחקק החוק לייצוב
המשק ,התשמ"ה .1985-לפי חוק זה הוגבלה סמכות הרשויות המקומיות להפחית את גירעונן
באמצעות העלאת תעריפי הארנונה ,והועברה לשרי הפנים והאוצר הסמכות להעלאת
התעריפים מעל תקרה מסוימת.

עיריית כפר יונה | 559

מערך הארנונה של הרשות .החקיקה הקיימת מאפשרת לרשויות המקומיות
לבצע סקר נכסים ,אך אינה מחייבת זאת  .משרד הפנים דורש מרשויות מקומיות
לבצע סקר נכסים כתנאי לאישור תוכנית הבראה (אם לא נעשה סקר כזה
בארבע השנים שלפני הגשת תוכנית ההבראה לאישורו) ,וכתנאי לקבלת החלק
המותנ ה 12במענק האיזון (אם הוא לא נעשה בחמש השנים הקודמות לשנת
הזכאות) .13

12

בהסכמי ההבראה הותנתה הענקת הכספים בכך שהרשויות המקומיות ישיגו את יעדי תוכנית
ההבראה.

13

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " ,2014ארנונה ברשויות
המקומיות  -הטלה ,הנחות והסדרת הגבייה" ,עמ' .19
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סקר נכסים לקביעת ארנונה
מכרז מדידות וסקר שימושים לצורכי ארנונה
בפקודת העיריות נקבע כי עירייה לא תתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע
עבודה אלא על פי מכרז פומבי .עוד נקבע כי שר הפנים יקבע בתקנות את צורת
המכרז ואת הדרכים להזמנתן ולקבלתן של הצעות מחיר.
בתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח( 1987-להלן  -תקנות המכרזים) ,נקבעו
הכללים לביצוע המכרז הפומבי ולניהולו .כללים אלו נועדו להבטיח כי ההכרעה
על התקשרות העירייה עם גופי חוץ תהיה מבוססת על תהליך שוויוני ותחרותי
אשר ינוהל באופן פומבי :המכרז יפורסם והליכי המכרז ,החלטות הוועדה
ונימוקיה יהיו פתוחים לעיון הציבור .במשך כל הליכי המכרז יש לשמור על
סודיות ,ובכלל זה יש להימנע מהדלפת מידע שלא כדין.
בסעיף  148לפקודת העיריות נקבע כי המועצה תבחר מקרב חבריה ועדת
מכרזים קבועה ,שתפקידה לבדוק את הצעות המחיר המוגשות לעירייה בעקבות
פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש העירייה על ההצעה שלדעתה ראויה לאישורו.
בנובמבר  2015פרסמה העירייה מכרז פומבי (מס'  )8/2015ל"מדידות וסקר
שימושים לצרכי ארנונה" (להלן  -מכרז המדידות) .במסמכי המכרז נכתב כי
המדידות וסקר השימושים לצורכי ארנונה מטרתם לעדכן את מסד הנתונים של
העירייה בנושא חיובי ארנונה ,לרבות איתור נכסים שלא חויבו בארנונה.
המדידות וסקר השימושים יתאמו את הוראות הדין בעניין ואת הוראות צו
הארנונה המעודכן של העירייה .במסמכי המכרז נקבע כי העמלה המוצעת לא
תעלה על  0.8ש"ח למ"ר מדוד בתוספת מע"ם.
בפרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים מדצמבר  2015בנושא מכרז המדידות נרשמה
הצעה אחת בלבד :של חברת הגביי ה . 14בפרוטוקול צוין כי חברת הגבייה
ביקשה עמלה של  0.79ש"ח למ"ר ,וכי אומדן המכרז לגובה העמלה הוא 0.78
ש"ח למ"ר (הסכומים אינם כוללים מע"ם) .בישיבת ועדת מכרזים שהתקיימה
בינואר  2016הכריזה הוועדה שחברת הגבייה היא הזוכה במכרז.
בעקבות זכייתה במכרז חתמה חברת הגבייה עם העירייה על "חוזה התקשרות
לשירותי מדידות וסקר שימושים לצרכי ארנונה" (להלן  -חוזה המדידות) .החוזה
שנחתם אינו נושא תאריך ,ואין לדעת מתי נחתם .ממסמכים שהמציאה העירייה
למשרד מבקר המדינה וממידע שנמסר מגזברות העירייה עולה שהחוזה נחתם

14

בתחילה התעניינו במכרז שתי חברות נוספות ואף עיינו במסמכי המכרז שבאתר האינטרנט של
העירייה ופנו לעירייה בשאלות ובהבהרות ,אולם רק חברת הגבייה קנתה את המסמכים והגישה
הצעה.
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בתחילת שנת  . 2016יצוין כי במהלך הבדיקה הועלה כי גם חוזים אחרים
שחתמה העירייה לא נשאו תאריך.15
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה להקפיד שבכל חתימת חוזה
יצוין מועד חתימתו .ציון מועד חתימת החוזה מחויב מכוח כללי המינהל
התקין ,וייתכן שיהיה חשוב לצורך קיום הוראות החוזה; כך לדוגמה כאשר
מועד קיום החיוב או סיום ההתקשרות נובעים ממועד חתימת החוזה ,או
כאשר בין הצדדים הוחלפו מסמכים שונים ,ושאלת תוקפם המחייב נגזרת
מהשאלה אם הם קודמים למועד חתימת החוזה או מאוחרים לו.
בתשובת העירייה מינואר  2019למשרד מבקר המדינה (להלן  -תשובת העירייה)
נמסר" :העירייה מקבלת את הערת המבקר ותפעל בהתאם .אנו נקפיד כי בכל
חוזה יצוין מועד החתימה ונבצע על כך בקרה .לאחרונה פורסם בעירייה נוהל
אשר יחייב את כל האגפים".

היקף המדידות
.1

על פי מסמכי המכרז ,מספר הנישומים הכללי בעיר (שאת נכסיהם החברה
הזוכה אמורה למדוד) הוא כ ;5,568-על פי מסמכי העירייה 16מספר נכסי
המגורים נכון למועד פרסום המכרז ,הוא כמספר הנישומים הכללי בעיר
ושטח נכסי המגורים הוא  790,735מ"ר; מספר נכסי התעשייה הוא 48
בשטח של  4,980מ"ר; מספר נכסי המלאכה הוא  10בשטח של  1,639מ"ר;
בנק אחד בשטח של  568מ"ר; ו 160-נכסים עסקיים בשטח של 15,154
מ"ר .סה"כ השטח שיש למדוד על פי מסמכי המכרז הוא  813,076מ"ר
ב 5,787-נכסים.
במסמכי המכרז ובחוזה המדידות הודגש כי העירייה אינה מתחייבת להזמין
מן הזוכה במכרז שירותי מדידות וסקר שימושים לצורכי ארנונה בהיקף
כלשהו ,כלומר העירייה רשאית להזמין מחברת הגבייה מדידות נכסים
בהיקף שונה מזה שצוין במסמכי המכרז.
בסעיף  4.1לחוזה המדידות נכתב כי "העירייה תזמין מהקבלן באמצעות
הזמנת עבודה שתוצא לקבלן לאחר הודעה על הזכייה במכרז ,ביצוע
מדידות ארנונה וסקר שימושים ביחס לכלל נכסי המגורים בעיר" .בהמשך
הסעיף וכן בחלק "תנאים כלליים" שבמסמכי המכרז נכתב בין השאר כי
"על הזוכה במכרז יהיה להשלים את ביצוע המדידות וסקר השימושים

15

חוזה למתן שירותי גבייה שחתמה העירייה עם חברת הגבייה בשנת  2014וגם חוזה שהיא חתמה
עם חברה אחרת למתן שירותי ייעוץ בתחום הטמעת מערכות מחשוב (ראו להלן).

16

על פי "דו"ח חישוב ארנונה לתקופה" מנובמבר .2015
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בנכסי המגורים ,הכל על פי החוזה שבמסמכי המכרז ,בעיר בתוך  420יום
[כלומר  14חודשים] ממועד הוצאת הזמנת העבודה".17
בפרק "הפרות וסעדים" בחוזה המדידות נכתב כי "מוסכם בין הצדדים כי
איחור בהשלמת השירותים שבכל הזמנת עבודה מעבר לקבוע בסעיף 4.1
לעיל תזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 1,000
ש"ח לכל יום איחור".
נמצא כי העירייה לא הוציאה לחברת הגבייה "הזמנת עבודה" ,ולכן אי
אפשר לק בוע מתי החלו המדידות ומתי היו אמורות להסתיים (לאחר 420
יום כאמור) .ביולי  2016פרסמה העירייה הודעה לתושבים על תחילת ביצוע
סקר הנכסים .18ניתן להסיק מכך שהמדידות החלו בחודש יולי.
בתשובת חברת הגבייה למשרד מבקר המדינה מפברואר ( 2019להלן -
תשובת חברת הגבייה) נמסר כי העירייה לא הוציאה לה הזמנת עבודה
מסודרת ,ולכן לא ניתן לקבוע את זמן הביצוע ממועד תחילת העבודה.
מבחינת חברת הגבייה ,ביצוע הסקר באורח תקין מותנה בקבלת המסמכים
האלה  :אלפון נכסים עדכני למדידה ,כתבי הסמכה למודדים והבהרות
(הנחיות) מדידה לביצוע הסקר .חברת הגבייה הוסיפה כי מדידת העסקים
החלה ביולי  ,2016אולם מדידת נכסי המגורים החלה רק בינואר .2017
לטענתה ,העיכוב הניכר בזמני ביצוע הסקר נבע מכך שהיא קיבלה את
הבהרות המדידה הסופיות והחתומות מהעירייה רק בינואר  2017בעקבות
"פיצוח" צו המיסים (ראו להלן) .מלבד זאת חל עיכוב בשל  1,500בעלי
נכסים (שהוגדרו "סרבנים וחמקנים") ושלא היה אפשר לתאם עימם את
מדידת הנכסים.
מנתונים שהתקבלו מגזברות העירייה עולה כי עד סוף מרץ  ,2018כחודש
לאחר המועד שבו הייתה אמורה להסתיים מדידת נכסי המגורים ,הגישה
חברת הגבייה חשבונות לתשלום עבור מדידות בשטח כולל של 693,094
מ"ר.19
מהנתונים שהעבירה חברת הגבייה למשרד מבקר המדינה ביולי  2018עולה
שעד לאותו המועד נמדדו נכסים בשטח כולל של כ 769,049-מ"ר .דהיינו,
כארבעה חודשים לאחר המועד שנקבע לסיום המדידות של נכסי המגורים,
היא עדיין לא סיימה אותן.
מנהל מחלקת הגבייה מסר למשרד מבקר המדינה במהלך הביקורת כי
סקר הנכסים יסתיים כנראה רק בתחילת שנת  ,2019גם משום שיש
התנגדויות והשגות רבות .בפגישה שקיים צוות משרד מבקר המדינה עם

17

אשר לנכסים שאינם נכסי מגורים ,בחוזה נקבע כי העירייה תוציא לחברת הגבייה הזמנת עבודה
מפעם לפעם לפי שיקול דעתה ,ועל החברה יהיה להשלים את המדידות בתוך  90יום ממועד
מסירת כל הזמנת עבודה.

18

באמצעות פרסום בעיתון ובאתר האינטרנט שלה ,ולדברי מנהל מחלקת הגבייה ,גם באמצעות
הודעות לבתי התושבים.

19

השטח כולל את כל הנכסים  -מגורים ועסקים  -שנמדדו עד סוף מרץ  ,2018בהתאם לדיווחי
חברת הגבייה לעירייה.
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נציגי חברת הגבייה באוקטובר  2018לא ידעו נציגי החברה לנקוב בתאריך
הצפוי לסיום הסקר.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הזמנת העבודה נועדה להגדיר
את בסיס ההתקשרות בין הצדדים לחוזה .בהיעדר הזמנה זו אין
לדעת מתי בדיוק החלו עבודות המדידה לסוגיהן ,ומה בדיוק סוכם בין
הצדדים בדבר היקף השירותים שיינתנו ,תוכנית העבודה ולוחות
הזמנים .יתרה מזאת ,בהיעדר הזמנת עבודה תתקשה העירייה לתבוע
מחברת הגבייה את תשלום הפיצויים המוסכמים (בסך של  1,000ש"ח
לכל יום איחור) שנקבעו בחוזה המדידות אם החברה לא תעמוד
בלוחות הזמנים לסיום עבודות המדידה.
בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה נמסר כי העירייה מקבלת את
ההערה ותפעל לפיה.
.2

מנתוני סטטוס של העירייה מתחילת יולי  2017עולה כי מספרם הכולל של
הנכסים למדידה באותו המועד היה  ,6,500כלומר  713נכסים יותר ממספר
הנכסים המצוין במסמכי המכרז.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי לא בדקה וממילא לא העריכה
נכונה את מספרם הכולל של הנכסים למדידה ,לא בשלב הפרסום
של מכרז המדידות ולא במועד החתימה על חוזה המדידות (שנחתם
כאמור בתאריך לא ידוע בשנת  .)2016אין זה סביר שבפרק הזמן
שחלף ממועד פרסום המכרז ועד מועד עדכון הסטטוס האמור (כשנה
ושבעה חודשים) נוספו  713נכסים למדידה שהעירייה לא ידעה על
קיומם ועל הצורך במדידתם .בשל ההערכה השגויה של מספר
הנכסים למדידה נפגעת יכולת העירייה לעמוד על קיום הוראות
החוזה בנוגע למועד סיום המדידות ולדרוש את הפיצוי המוסכם בחוזה
בגין איחור בהשלמתן .מכל מקום ,מאחר שמדידת כל הנכסים הייתה
אמורה להימשך  14חודשים ,מדידת  713נכסים נוספים אינה מצדיקה
תוספת של למעלה משמונה חודשים למשך המדידות.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה חברת הגבייה כי עד פברואר
 2019הגישה לעירייה סקר נכסים של כ 6,070-נכסים בשטח של כ927,203-
מ"ר .ה פער נובע בעיקרו ממדידות של נכסים שנמצאו בשלבי בנייה במהלך
הפרויקט ,ועורך המכרז לא הביאם בחשבון בעת כתיבת המכרז.
העירייה השיבה למשרד מבקר המדינה כי במכרז המדידות לא הובאה
בחשבון התוכנית לבנייה רוויה בעתיד ,מאחר שלפי לוח הזמנים שנקבע
בחוזה היו המד ידות צריכות להסתיים קודם אכלוס השכונות החדשות.
במועד פרסום המכרז הייתה מגבלה בנושא התחבורה שהגבילה את מתן
היתרי הבנייה מכוח תב"ע בשתי שכונות .לקראת סוף שנת  2016הוסרה
המגבלה ,ובעקבות זאת יתווספו  1,600יחידות דיור.

בהיעדר הזמנת
עבודה תתקשה
העירייה לתבוע
מחברת הגבייה את
תשלום הפיצויים
המוסכמים (בסך של
 1,000ש"ח לכל יום
איחור) שנקבעו בחוזה
המדידות אם החברה
לא תעמוד בלוחות
הזמנים לסיום עבודות
המדידה
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי מאחר שביולי  2017טרם
הסתיימה בנייתן של  1,600יחידות הדיור ,ממילא הן אינן נכללות
בתוספת האמורה של  713נכסים שהעירייה לא כללה במכרז אך
הוסיפה למניין הנכסים שעל חברת הגבייה למדוד.
.3

על פי תקנה ()7(3ב) לתקנות המכרזים ,העירייה רשאית להתקשר בחוזה
ללא מכרז ,אם החוזה יעלה את הוצאות העירייה על ידי הוספת פרטים
לחוזה קיים ,ובלבד ששיעור העלאת ההוצאות בשל כך לא יעלה על 25%
מכלל הוצאות העירייה על פי החוזה הקיים ,או על  - 50%אם המועצה
קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת.
מהנתונים שהעבירה חברת הגבייה למשרד מבקר המדינה עולה כי עד
אוקטובר  2018נמדדו נכסים בשטח כולל של כ 873,922-מ"ר .לדברי נציגי
חברת הגבייה ,העירייה ממשיכה להעביר לחברה למדידה בנייני מגורים
חדשים שבנייתם אך הסתיימה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי מאחר שלא אמדה את היקפי
הבנייה החדשה ולא כללה אותם במכרז ,עליה להקפיד שערכה
הכס פי של התוספת לשטח שחברת הגבייה מודדת לא יעלה על
 25%מהסכום הנקוב במסמכי המכרז.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה השיבה העירייה כי משהתברר שיש צורך
בהרחבת ההסכם ,הופסקו התשלומים לחברת המדידות ,והנושא הובא
לבדיקתה של ועדת ההתקשרויות .בהתאם לחוות הדעת בעל פה שהביעה
היועצת המשפטית של העירייה בישיבת ועדת ההתקשרויות ,יובא ההסכם
לאישור מועצת העיר בפברואר  2019לצורך הרחבת ההתקשרות ב.50%-
בבירור של משרד מבקר המדינה במרץ  202019נמצא כי מועצת העירייה
התכנסה בפברואר  2019ואישרה את הרחבת ההתקשרות עם חברת
הגבייה ב 50%-לצורך מדידות נכסים.

ביצוע המדידות
ביולי  2016כאמור הודיעה העירייה לתושבי העיר" :בימים אלה החלה עיריית
כפר יונה בביצוע סקר נכסים ברחבי העיר ...במסגרת הסקר ימדדו כל המבנים
ברחבי העיר בהתאם לתוכנית עבודה מסודרת ...על מנת לקבל נתוני אמת
תתבצע המדידה על ידי סוקרים אשר יבצעו את המדידה תוך תיאום עם מחזיקי
הנכסים .בתום הסקר תשלח שומה מעודכנת לכל מחזיק אשר יתגלה שינוי
בשטח ו/או בשימוש בנכס".
20

לאחר מועד תום הביקורת.
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צוות המדידות
.1

במסמכי המכרז נכתב כי כ ל מציע יוזמן להציג מצגת לפני הצוות המקצועי
של העירייה .במצגת זו הוא יציג את צוות הניהול מטעמו שיכלול ראש צוות
המדידות המוצע למתן השירותים לעירייה ,מנהל בכיר אשר ייתן תמיכה
מקצועית ,הדרכה ,פיקוח ייעוץ ולווי וכן ראש צוות ( G.I.S 21להלן  -צוות
הניהול) .לא ניתן להציג חלופות וחובה על המשתתף שיזכה במכרז
להעסיק אך ורק את ראש הצוות שהוצג בפני הצוות המקצועי.22
הועלה שחברת הגבייה לא הוזמנה להציג מצגת לפני הצוות המקצועי של
העירייה כפי שנדרש במסמכי המכרז.
במסמכי המכרז שהגישה חברת הגבייה לעירייה נרשמו שמות העובדים
ב"צוות ה ניהול של הקבלן" :המנהל הבכיר ,ראש צוות המדידות וראש צוות
.G.I.S
נמצא כי בפועל ,ראש צוות המודדים אינו מי שצוין במסמכי המכרז.
בתשובת חברת הגבייה למשרד מבקר המדינה נטען כי העובד ששימש
בפועל ראש צוות המדידות החל את עבודתו בחברה חמישה ימים לאחר
שהוגשו מסמכי המ כרז .מלבד זאת ,העובד שרשום במסמכי המכרז כראש
הצוות ניהל את הפרויקט באופן צמוד לאורך כל תקופת הפרויקט ,וראש
הצוות החדש לא הועסק במקומו אלא כתגבור.

.2

על פי חוזה המדידות ,נאסר על הקבלן "למסור לקבלן משנה מתן חלק
מהשירותים ,אלא בהסכמת המנהל ,מראש ובכתב".
הועלה כ י בעבודת המדידות הועסקו שני צוותים .המודד המוסמך האחראי
בשני הצוותים ,שהוא גם שכיר של חברת הגבייה ,העסיק בעבודות המדידה
קבלני משנה .הם היו חברי צוות המודדים הראשו ן 23והחלו את עבודת
המדידות בסוף שנת  .2016כל חברי הצוות הזה קיבלו הסמכה להעסקתם
מהגזבר וממנכ"ל העירייה.
מנכ"ל העירייה וחברת הגבייה נדרשו להמציא למשרד מבקר המדינה
מסמכים המעידים כי העירייה ידעה שיש בצוותים מודדים שהם קבלני
משנה ואישרה "מראש ובכתב" את העסקתם במדידות כנדרש בחוזה
המדידות .המנכ"ל השיב כי למיטב הבנתו אין מדובר בקבלני משנה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה חברת הגבייה כי העבודה שנמסרה
לקבלני המשנה הייתה עבודת המדידות בלבד ,ואילו את הפיקוח על כלל
המדידות ואת הגשת התוצרים ביצעה היא עצמה .מכל מקום ,כל המודדים
אשר עבדו כקבלני משנה קיבלו מראש העירייה תעודת הסמכה לביצוע
עבודת המדידות.

21

 - Geographic Information Systemמערכת מידע גיאוגרפי ,ובה כלים לעבודה עם מידע גיאוגרפי
דיגיטלי.

22

על פי מסמכי המכרז ,הצוות המקצועי כולל את הגזבר ,המנכ"ל ומהנדס העירייה.

23

המודד המוסמך האחראי בשני הצוותים ,שהוא גם הבעלים של חברת מדידות ,שילם את שכרם.
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לאחר שהתגל ו טעויות במדידת שטח הנכסים (ראו להלן בפרק "הנחיות
לביצוע המדידות" ובפרק "מדידות חוזרות") ובעיות בתפקוד המודדים ,בכלל
זה בהתנהלותם מול התושבים ,החליטה חברת הגבייה להחליף את קבלני
המשנה בצוות מודדים שכירים מקרב עובדיה ,וצוות זה החל את עבודתו
בתחילת יולי  . 2017לצוות המודדים השני נוספו גם שני עובדים כקבלני
משנה .כל חברי הצוות השני קיבלו אישורים והסמכות מהגזבר וממנכ"ל
העירייה להעסקתם במדידות.
בפרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מיוני  2017בנושא אישור צו הארנונה
לשנת  2018ציין ראש העירייה לשעבר" :כנראה נפלנו בקבוצת מודדים
הקודמת שהייתה קצת בעייתית והחלפנו אותה" .יצוין כי גם לאחר החלפתה
התקבלו בעירייה פניות והשגות של תושבים ,וחלק הארי של הפניות
שהתבררו נמצאו מוצדקות (ראו להלן בפרק "השגות ארנונה").
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי ההוראות במכרז ובחוזה המדידות
לגבי כוח האדם המופקד על ביצוע המדידות נועדו להבטיח קבלת
אחריות ,הקפדה על איכות המדידות ופגיעה מזערית בתושבים ,ולכן היה
עליה להקפיד על קיומן.

הנחיות לביצוע המדידות
.1

כדי להנחות את המודדים בשטח כיצד למדוד את הנכסים ולחשב את
השטחים לחיוב ,היה צורך בביאור ("פיצוח") צו הארנונה של העירייה .לשם
כך התקיימה בנובמבר  2016ישיבת עבודה ,24ובסיומה הוכן המסמך "הנחיות
מדידה כפר יונה" .המסמך נחתם בחותמות של העירייה ושל הגזבר .חברת
הגבייה מסרה למשרד מבקר המדינה כי מסמך זה הוא שהנחה בפועל את
המודדים בעבודתם (להלן  -מסמך ההנחיות המעודכן).
למסמך ההנחיות המעודכן קדמו מסמכי הנחיות אחרים ,שתוקנו ועודכנו בין
השאר בעקבות בעיות וטעויות שהתגלו בעבודת השטח .ואולם בשום נוסח,
ובכלל זה בנוסח האחרון והמעודכן ביותר ,לא צוין תאריך .לפיכך אין לדעת
אם המודדים הסתמכו במדידות על המסמך האחרון או על קודמיו.
נ מצא כי גם במסמך ההנחיות המעודכן נפלו טעויות שהטעו את המודדים
בשטח :במסמך לא צוין כנדרש שכל סוג של מרחב מוגן (ממ"ד) ,גם כזה
הנמוך מ  2.20 -מ' ,מחויב בארנונה; טעויות נפלו גם בניסוח ההנחיות לגבי
חיוב מרתפים; ולא הייתה הנחיה ברורה לגבי חיוב חניות תת-קרקעיות
בבנייה רוויה.
על פי מסמך ההנחיות המעודכן ,שאמור היה להנחות את המודדים בעבודתם,
יש לחייב בארנונה כל חנייה מקורה צמודה שגובה תקרתה מעל  2.20מ'.

24

בישיבה השתתפו הגזבר ,מנהל אגף ההכנסות ,המנהל האזורי של חברת הגבייה ויועץ חיצוני
(ראו להלן).
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מבדיקה של חיוב חניונים תת-קרקעיים בבנייה רוויה באחד המתחמים בעיר
נמצא כי במכתב מדצמבר  2016הורה הגזבר למנהל הגבייה שאין לחייב
את מרתפי החנייה במתחם .לפיכך הופחתה שומת הארנונה לחיוב לדיירי
בניינים אלו בכ 35-מ"ר לכל דירה.
בפרוטוקול ישיבת עבודה מיוני  2018נקבע כי "הוחלט באופן גורף שלא
לחייב את החניונים התת קרקעיים בבנייה רוויה גם אם גובה החניון מעל
."2.20
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי ההחלטה שלא לחייב בארנונה
חניונים תת-קרקעיים בבנייה רוויה ,גם אם תקרתם גבוהה מ 2.20-מ',
מנוגדת לצו הארנונה שלה ,וכי על העירייה להקפיד לגבות
מהתושבים ארנונה באופן שוויוני ואחיד ובהתאם לצו הארנונה שלה.
כדי למנוע חוסר אחידות במדידות וחיובים שגויים (ראו להלן בפרק
"השגות על חיובי ארנונה") ,היה על העירייה להעביר את מסמך
ההנחיות המעודכן לאישור היועצת המשפטית של העירייה ולהמציא
למודדים מסמך הנחיות מחייב.
בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה נכתב כי "ביום  17.11.2016נשלח
מסמך הנחיות מחייב לחברת המדידה עליו חתומים גזבר העירייה והיועצת
המשפטית .בהמשך למסמך זה הנחה גזבר העירייה בע״פ את חברת
המדידות שעל כל המדידות להתבצע בהתאם לו" .העירייה צירפה
לתשובתה את מסמך ההנחיות.
כאמור ,חברת הגבייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא
קיבלה את הבהרות המדידה הסופיות והחתומות מהעירייה (בעקבות פיצוח
צו המיסים) רק בינואר  .2017החברה צירפה לתשובתה מסמך שכותרתו
"הבהרות מדידה כפר יונה" ועליו חתום גזבר העירייה; ליד החתימה רשום
התאריך  . 17.1.17לטענת חברת הגבייה מסמך זה הוא המסמך המחייב של
פיצוח צו הארנונה שמסרה לה העירייה ,ועל פיו ביצעה את המדידות.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי שלושת מסמכי פיצוח צו
הארנונה  -מסמך ההנחיות שצירפה לתשובתה העירייה; המסמך
שהומצא למשרד מבקר המדינה במהלך הביקורת כביאור המעודכן
של צו הארנונה ,שלפיו עבדו המודדים; והמסמך מיום 17.1.17
שצירפה חברת הגבייה לתשובתה  -שונים זה מזה .מאחר שכל
המסמכים חתומים בחותמות של העירייה ושל גזבר העירייה ,ושניים
מהם כאמור אינם נושאים תאריך ,ומאחר שלמסמכים אלו קדמו
כאמור עוד מסמכים שבכולם התגלו טעויות ,אין לדעת על סמך אילו
הנחיות ביצעו המודדים את המדידות בכל מועד.
העירייה מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי בעקבות ישיבת
היערכות בתחום הארנונה לשנת  2019שהתקיימה בעירייה בדצמבר 2018

גם במסמך ההנחיות
המעודכן נפלו טעויות
שהטעו את המודדים
בשטח; ההחלטה של
העירייה שלא לחייב
בארנונה חניונים תת-
קרקעיים בבנייה רוויה,
גם אם תקרתם גבוהה
מ 2.20-מ' ,מנוגדת
לצו הארנונה שלה
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התבקשה היועצת המשפטית לחוות את דעתה בנושא תחולת צו הארנונה
על חניונים תת-קרקעיים .נוסף על כך הגישה העירייה בתחילת מרץ 2019
למשרד הפנים ולמשרד האוצר בקשה לאישור שינוי בצו הארנונה של
העירייה לשנת  2019ובה ביקשה פטור מתשלום ארנונה על מרתף חנייה
בבניין שגובה הכניסה אליו עד  2.20מ' .העירייה ציינה כי היא ממתינה
לתגובת משרדי הפנים והאוצר בנושא.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה חברת הגבייה כי פעלה בהתאם
להנחיות העירייה.
.2

בעקבות הבעיות שהתעוררו בקשר לעבודות המדידה מינה ראש העירייה
ועדה בהרכב חברי הנהלה ,כדי לבחון את צו הארנונה ,את הפרשנות
שניתנה לצו ואת ההוראות שניתנו למודדים ולהציג את מסקנותיה
לתושבים.
הוועדה התכנסה ביולי  ,2017אולם הישיבה לא תועדה ,ולא התקבלו בה
כל החלטות או מסקנות ,וממילא לא נמסרו הבהרות כלשהן לציבור
התושבים.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי נוכח הבעיות והטעויות
שהתגלו בביצוע המדידות וההשגות הרבות שהוגשו (ראו להלן) ,ראוי
היה למנות לחברה בוועדה גם את היועצת המשפטית של העירייה או
נציג מטעמה ,לדרוש מהוועדה לבצע תהליך מסודר ומתועד של
הפקת לקחים ולקבל החלטות בהתאם למסקנותיה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה העירייה כי הוועדה הורכבה מחברי
הנהלה בלבד ,ומטרתה הייתה להמליץ לראש העירייה על שינויים עתידיים.
לוועדה לא הייתה כל סמכות לקבל החלטות בנוגע לביצוע פרויקט
המדידות או לשנות את אופן התנהלות חברת המדידות ,ולכן לא היה כל
צורך לצרף לוועדה את אנשי המקצוע.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי על פי פרוטוקול ישיבת
המועצה מיוני  ,2017שבה אושר צו הארנונה לשנת  ,2018ראש
העירייה אמר כי בישיבת ההנהלה ימנו ועדה כדי שתבחן את צו
הארנונה ואת ההנחיות שניתנו למודדים ותצא בהודעה לציבור.
בפועל ,אף שוועדה כזו מונתה לכאורה ,היא לא פעלה כל עיקר כפי
שהתבקש.
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תשלומים
.1

בחוזה המדידות נקבע כי "הקבלן זכאי לתשלום בהתאם להזמנת/ות
העבודה שנמסרו לו ,העמלה שהוצעה על ידו במכרז ,כפי שנתקבלה על ידי
העירייה  ...סכום העמלה הינו קבוע וסופי ...היה וכתוצאה מדו"ח מדידות
ו/או סקר שימושים יקטן ו/או יגדל החיוב לנכס ,לא יגרע הדבר
מהתשלומים המגיעים לקבלן" .משמעות הדבר היא שחברת הגבייה
מקבלת תשלום בהתאם לסך כל "השטח המדוד" של הנכסים שהיא
מודדת ,ולא לפי סך כל "השטח לחיוב" ,שהוא השטח שבגינו העירייה גובה
את הארנונה מהתושבים.
עם זאת נקבע בחוזה המדידות ,כי אם בעקבות בדיקות חוזרות ,השגות או
עררים תידרש העירייה להפחית או לבטל חיוב בגין נכס שנקבע על סמך
דוח מדידות ושימושים שהגיש הקבלן" ,יחזיר הקבלן לעירייה כל תשלום
ששולם לו בגין השטח שהוקטן".
נמצא כי הקיזוזים בין החברה לעירייה אינם נעשים באופן שוטף ,אלא ייעשו
רק בתום סקר המדידות .יצוין כי כאשר מוזנים למערכת הממוחשבת נתונים
חדשים של שטח מדוד ,הנתונים הקודמים "נדרסים" ,ולא ניתן לדעת מה
היה השטח המדוד במדידה הקודמת.
עוד נמצא כי למעלה מ 200-בעלי נכסים הגישו בקשות לבדיקות חוזרות של
המדידות ,ואלו נמצאו מוצדקות (ראו להלן בפרק "השגות על חיובי
ארנונה") .מאחר שלעירייה ולחברה אין נתונים מרוכזים ומלאים על כלל
ההשגות והעררים שהוגשו ,וגם אין להן נתונים על סך כל השטח המדוד
הקודם ,לא ברור כיצד תוכל העירייה לבדוק אם עומדת לה הזכות לקבל
מחברת הגבייה החזר כספים ,ומהו סכום ההחזר.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי היה עליה לשמור את נתוני
המדידות הקודמות לצורך מעקב ולבצע את הקיזוזים עם חברת
הגבייה באופן שוטף.
בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה נכתב כי נתוני המדידה הקודמים
נשמרו במערכת הגזברות בנפרד מהקבצים המשמשים את מחלקת הגבייה
בצמוד לכל חשבון שאושר לתשלום לחברת הגבייה .העירייה תבדוק לגבי
כל נכס מה היה שטחו המדוד הקודם ומהו השטח המדוד העדכני ,תרכז
את הנתונים בטבלת אקסל ותבצע מול חברת הגבייה התקזזות בהתאם.

.2

במסמכי המכרז שהגישה חברת הגבייה לעירייה היא ביקשה כאמור לקבל
עמלה של  0.79ש"ח בתוספת מע"ם כדין "בגין כל מ"ר למגורים ,מסחר
תעשייה וכיו"ב סווגים שעל פי דין ו/או על פי צו הארנונה של עיריית כפר
יונה ,שיימדד ויאושר" (כך גם נרשם כאמור בפרוטוקול של פתיחת תיבת
המכרזים).
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בביקורת בגזברות העירייה נמצא שהסכומים שהועברו לחברת הגבייה
חושבו לפי עמלה גבוהה יותר 0.80 :ש"ח למ"ר בתוספת מע"ם ,שהיא
העמלה המרבית על פי מסמכי המכרז .מאחר שעל פי המכרז והחוזה ,על
חברת הגבייה למדוד נכסים בהיקף של  813,076מ"ר ,יוצא שבפועל תשלם
העירייה לחברת הגבייה כ 8,130-ש"ח יותר ממה שנקבע בחוזה (וזאת בלי
להביא בחשבון את הנכסים החדשים שהעירייה הוסיפה למדידות).
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה להקפיד לשלם לחברת
הגבייה עמלה בהתאם לשיעור הנקוב בחוזה ,שהוא גם שיעור העמלה
שהציעה חברת הגבייה במכרז .על העירייה לקזז מתשלומיה לחברה
את הסכום העודף ששילמה לה שלא בהתאם לשיעור עמלה זה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי פנתה לחברת הגבייה
בנוגע לתעריף המופיע בחשבונות .בעקבות הפנייה התחייבה חברת הגבייה
כי תתקן את החיובים ל 0.79-ש"ח למ"ר ,והעירייה תקבל זיכוי על ההפרש.
בתשובת חברת הגבייה למשרד מבקר המדינה נמסר כי נעשתה טעות
בחשבון הראשון ,והיא נגררה לאורך כל החשבונות שהוגשו לעירייה ,וכי
יבוצע קיזוז בגין הפרשי העמלות.
במרץ  2019שלחה חברת הגבייה למשרד מבקר המדינה מסמך שכותרתו "דוח
התחשבנות לאחר קיזוז עמלה ולאחר קיזוז השגות/שינויים  -סקר מדידות כפר
יונה" ,וממנו עולה שעל חברת הגבייה להשיב לעירייה סכום של כ 37,035-ש"ח
(לא כולל מע"ם).
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה לבצע קיזוז מהתשלומים
שעליה לשלם לחברת הגבייה בהתאם להתחשבנות בינה ובין החברה.

פיקוח ובקרה
בחוזה המדידות נקבע כי "יוגדרו מראש תאריכי ביקורת ,יעדים ,לו"ז ,אבני דרך,
בדבר התקדמות מתן השירותים".
עוד נכתב בחוזה המדידות כי "המנהל [הגזבר או מי שימונה מטעמו] יפעל
לפקח על מתן השירותים על ידי הקבלן .המנהל יהיה מוסמך לבקר ,לבדוק
ולפקח על התאמה ,טיב ואיכות השירותים להוראות חוזה זה".
בביקורת לא נמצאו אסמכתאות לכך שהוגדרו יעדים ,לוחות זמנים
ותאריכי ביקורת בדבר התקדמות מתן השירותים כנדרש בחוזה המדידות.
לכל אלו חשיבות לצורך הפיקוח והבקרה על יישום הוראות החוזה.

לא נמצאו אסמכתאות
לכך שהוגדרו יעדים,
לוחות זמנים ותאריכי
ביקורת בדבר
התקדמות מתן
השירותים כנדרש
בחוזה המדידות .לכל
אלו חשיבות לצורך
הפיקוח והבקרה על
יישום הוראות החוזה
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בתשובתה למשרד מבקר המדינה הבהירה העירייה כי אחת לתקופה דרש
הגזבר וקיבל לידיו דוח סטטוס על התקדמות המדידות.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי קבלת דוחות סטטוס אחת לתקופה
המציגים את מספר הנכסים שנמדדו עד למועד הדיווח אינם בגדר הפיקוח
והבקרה שהעירייה מחויבת לבצע על פי כללי המינהל התקין ועל פי חוזה
המדידות.

התקשרות עם יועץ חיצוני
העירייה מעסיקה יועץ חיצוני לנושא הטמעת מערכות המחשוב שלה .הועלה כי
העירייה החליטה שהיועץ יסייע לגזבר בפיקוח ובבקרה על התנהלות סקר
הנכסים בעיר .יצוין כי מנהל מחלקת הגבייה מנוע מלפקח על עבודת המדידות
של חברת הגבייה ולבקר אותה מאחר שהוא כאמור עובד החברה ולכן מצוי
בניגוד עניינים .היועץ החיצוני הוא הבעלים של חברת ייעוץ פרטית ,וההתקשרות
החוזית של העירייה נעשתה עם החברה (להלן  -היועץ).
מבדיקת הליך ההתקשרות עולה כי בפועל לא הייתה כל התקשרות בכתב
שממנה עולה כי היועץ התחייב לתת לעירייה גם שירותי פיקוח ובקרה כאמור.
ל דברי היועץ ,הוא החל לתת לעירייה בהתנדבות שירותי פיקוח ובקרה רק מיוני
 . 2017כלומר ,גם לדבריו ,במשך כשנה ממועד תחילת המדידות של חברת
הגבייה לא היו כל פיקוח ובקרה על עבודת המודדים .גם לגבי התקופה שבה
נתן היועץ לדבריו שירותי פיקוח ובקרה אלו לא נמצאו אסמכתאות ותוצרי
עבודה שיעידו כי אכן התקיים הליך יעיל ואפקטיבי כנדרש .להלן פירוט
הממצאים:
.1

ביולי  2016נחתם בין העירייה ליועץ הסכם לתקופה של שישה חודשים
לקבלת שירותי ייעוץ להטמעת שירותי מחשוב שמספקת חברה חיצונית
לעירייה .בפברואר  2017נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם ,ולפיה תוארך
תקופת ההסכם בעוד שישה חודשים ,כלומר עד יולי.
בשנת  2018נחתם הסכם נוסף באותו עניין (להלן  -הסכם  .)2018ההסכם
אינו נושא תאריך ,למעט השנה .לא נמצא הסכם בין הצדדים מיולי 2017
ועד לחתימה על הסכם  , 2018ולא ברור אם היה הסכם כזה .בהסכם 2018
אין כל אזכור לכך שהוא ממשיך התקשרות קודמת ובתנאים דומים .עוד
נקבע בהסכם  2018כי "כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יש לערכם בכתב
ולהחתים כדין את הצדדים להסכם זה וכל שינוי ו/או תוספת שלא יעשו
בכתב לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב".
נמצא כי בשום הסכם מההסכמים שנחתמו בין העירייה ליועץ לא צוין
שעל היועץ לתת גם שירותי פיקוח ובקרה על התנהלות סקר הנכסים
ועל החברה המבצעת את הסקר.
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מנכ"ל העירייה מסר למשרד מבקר המדינה כי לא נחתם עם היועץ הסכם
נפרד בקשר לתפקיד הנוסף ,ולא שולמה לו על כך תוספת תשלום .את
התפקיד הנוסף הוא אמור לבצע במסגרת ההתקשרות החוזית הקיימת.
היועץ מסר למשרד מבקר המדינה כי החל לייעץ לעירייה בנושא הטמעת
מערכות המחשוב כאמור ,ומשום שהוא בעל ניסיון וידע גם בפיקוח ובקרה
על הטמעת מכרזים ועל יישומם בתחום המדידות לצורך גביית ארנונה,
ביקשה ממנו העירייה לשמש גם מבקר ומפקח על התנהלות סקר הנכסים.
היועץ הסכים והחל לתת שירותי פיקוח ובקרה ללא תשלום נוסף כאמור
מיוני  ,2017עת החל צוות המודדים השני את עבודתו.
יוצא אפוא כי מחויבותו של היועץ לבצע פיקוח ובקרה על עבודת
המדידות אינה מעוגנת בשום הסכם.
.2

בהסכם  2018נקבע כי על היועץ להגיש לעירייה דוחות תקופתיים על
התקדמותו בביצוע עבודותיו; אבל בעירייה לא נמצאו דוחות ודיווחים על
עבודתו בייעוץ להטמעת מערכות המחשוב ,ולמשרד מבקר המדינה לא
הומצאו דוחות ודווחים על עבודתו בפיקוח ובקרה על סקר הנכסים.
היועץ המציא למשרד מבקר המדינה מסמכים ,אך אלו לא העידו על
פעולות של פיקוח ובקרה על חברת הגבייה ועובדיה (ובכללם קבלני
המשנה שהעסיקה) בכל הקשור לסקר הנכסים שהיא מבצעת בעיר .נראה
לכאורה שהיועץ מסייע בעבודת מחלקת הגבייה בעקבות הסקר ,למשל
במשלוח הודעות לנישומים .לא נמצאו אסמכתאות לעבודותיו ,למשל
לבדיקות מדגמיות שערך לצורך בקרה ושלדבריו ,במהלכן הוא מצא טעויות
במדידות ובעקבות זאת ביקש מחברת הגבייה לבדוק שנית את הנתונים או
אף למדוד מדידות חוזרות .יצוין כי המסמכים שהמציא היועץ למשרד מבקר
המדינה הם מפברואר  ; 2017אבל לדבריו ולדברי העירייה ,עבודת הפיקוח
והבקרה שלו החלה רק ביוני באותה השנה.
היועץ אף מסר למשרד מבקר המדינה כי לא הוגדרו מראש ובכתב יעדים,
לוחות זמנים ותאריכי ביקורת בדבר התקדמות מתן השירותים ,כנדרש
בחוזה עם חברת הגבייה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי היה עליה להבטיח שיתקיימו הליכי
פיקוח ובקרה של ממש על עבודת המדידות של חברת הגבייה ,כנדרש
בחוזה המדידות ,ובכלל זה הגדרת תאריכי ביקורת ,יעדים ,לוחות זמנים
ואבני דרך בדבר התקדמות הפרויקט .משהחליטה העירייה שיועץ חיצוני
יבצע תפקיד זה ,היה עליה לעגן זאת בחוזה כתוב ,ובו הגדרה ברורה של
דרישות התפקיד ושל מחויבות היועץ לביצוען ,גם כדי שהיא תוכל לעמוד
על קיום התחייבויותיו כלפיה וגם כדי שלא תהיה חשופה לתביעות .אי-
סיכום הדברים בכתב אינו עולה בקנה אחד עם כללי המינהל התקין .כמו
כן ,היעדר פיקוח ובקרה נאותים תרם לפגיעה באיכות עבודת המדידות
(ראו גם להלן).
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בתשובתה למשרד מבקר המדינה השיבה העירייה כי היא מקבלת את הערתו
ותפעל בהתאם.

השגות על חיובי ארנונה
לחייבים בתשלום ארנונה עומדת הזכות להשיג על חשבון הארנונה שקיבלו.
הדין המסדיר את נושא ההשגה והערר על קביעת ארנונה כללית הוא חוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו( 1976-להלן -
חוק הערר) .בחוק נקבע כי מי שחויב בארנונה רשאי להשיג עליה לפני מנהל
הארנונה בתוך  90ימים מיום קבלת השומה .על מנהל הארנונה להשיב על
ההשגה בתוך  60יום מיום קבלת ההשגה (ועדת הערר יכולה להאריך את מתן
התשובה ב 30-יום נוספים) .לא השיב מנהל הארנונה בפרק זמן זה ,תיחשב
ההשגה כאילו התקבלה .הרואה את עצמו נפגע מתשובת מנהל הארנונה
שמורה לו הזכות להגיש ערר לוועדת הערר בתוך  30יום מיום שנמסרה לו
תשובת מנהל הארנונה .על החלטת ועדת הערר רשאים העורר ומנהל הארנונה
לערער לפני בית המשפט לעניינים מינהליים .כאמור ,גזבר העירייה מונה להיות
מנהל הארנונה.
השגה ניתן להגיש מהטעמים האלה( :א) מיקום הנכס  -הנכס אינו נמצא באזור
שנקבע בהודעת התשלום; (ב) סוג הנכס  -אינו תואם את האמור בהודעת
התשלום; (ג) גודל הנכס  -שטח הנכס בפועל אינו תואם את השטח המחויב;
(ד) סיווג הנכס  -השימוש שנעשה בנכס בפועל אינו תואם את השימוש המחויב;
(ה) זהות המחזיק בנכס  -מי שחויב בתשלום אינו המחזיק בנכס; (ו) אם מדובר
בנכס מסוג עסק המוחזק על ידי חברה פרטית  -מי שחויב בתשלום אינו בעל
השליטה בחברה או שהחוב נפרע בידי החברה.

בסיס הנתונים
על פי נתוני העירייה ,עד תחילת יולי  2017התקבלו בעירייה  107פניות והשגות
של תושבים בנוגע לשומות הארנונה המעודכנות שקיבלו בעקבות סקר הנכסים.
יצוין כי חלק מהפניות אינן מוגשות בכתב ,כנדרש על פי החוק לצורך הגדרתן
כהשגות ,אלא נעשות בטלפון ,במייל או בפנייה של התושב אל עובדי מחלקת
הגבייה ,והן מטופלות במחלקה בהתאם לצורך (כל הפניות וההשגות ייקראו
להלן  -השגות).
מבדיקה של ההשגות שהגיע ו למחלקת הגבייה בעירייה נמצא כי במחלקה אין
מידע מרוכז ,שלם ומעודכן עליהן ,ולפיכך לא ניתן לקבל בזמן אמת תמונת מצב
מלאה ומעודכנת בנושא.
.1

לבקשת משרד מבקר המדינה ,הומצא לו מסמך אקסל האמור להכיל ריכוז
של השגות התושבים על שומת הארנונה שנשלחה אליהם לאחר מדידת
נכסים שברשותם או שהם מתגוררים בהם (להלן  -מסמך ריכוז ההשגות).
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על פי מסמך ריכוז ההשגות ,עד מאי ( 2018מועד עריכת המסמך) הוגשו
לעירייה  144השגות.
נמצא כי מסמך ריכוז ההשגות לא כלל רישום של כל ההשגות שנעשו עד
לאותו המועד .עובדת במחלקת הגבייה הסבירה כי מפאת עומס הפניות לא
כולן תועדו במסמך ,אבל תועדו בו פניות שנשלחו בכתב בדואר רשום.
בבדיקה של מדגם השגות ,ובכלל זה בדיקה של תיק השגות שנשלחו
בכתב בדואר רשום ,נמצא כי גם חלק מהשגות אלה לא תועדו במסמך
ריכוז ההשגות.
משרד מבקר המדינה השווה בין מסמך ריכוז ההשגות לבין מסמך שרוכזו
בו השגות נכון למועד מוקדם יותר ,ומצא כי גם  38מההשגות שתועדו
במסמך הקודם אינן מופיעות במסמך ריכוז ההשגות.
יצוין כי לבקשת הביקורת מסר גזבר העירייה ,שנכון לאותו המועד התקבלו
 192פניות של תושבים בנושא 110 :מתוכן התקבלו בתקופת עבודתו של
צוות המודדים הראשון (מינואר עד סוף יוני  ,)2017ו 82-פניות התקבלו
מתחילת עבודתו של צוות המודדים השני (מיולי .)2017
מאחר שאין מידע מרוכז ,שלם ומעודכן על ההשגות המוגשות ,לא ברור מה
מקור הנתונים שמסר הגזבר.
.2

בהשגות שתועדו במסמך ריכוז ההשגות חסרו פרטים על אופן קבלת
הפנייה ,תאריך קבלתה ,מהותה או סטטוס הטיפול בה .בחלק גדול מהן לא
נרשם תקציר לגבי הטיפול בפנייה וסיכומו .כך למשל ,בעקבות עיון בתיקים
של כמה מן ההשגות נמצא כי הן טופלו ואף נסגרו ,אולם פעולות אלו לא
תועדו במסמך ריכוז ההשגות .להלן שתי דוגמאות:
א .השגה מיולי  2017לגבי נכס א' ,בקשה למדידה חוזרת :בסטטוס
הטיפול בה נרשם כי נשלחה אל בעלת הנכס הודעת דואר אלקטרוני
לתיאום פגישה .מעיון בתיק נמצא כי מדובר בבירור ולא בהשגה ,כי
בוצעה מדידה חוזרת ,וכי בעקבותיה שונה פעמיים חיוב השומה .פרטים
אלה לא עודכנו במסמך ריכוז ההשגות.
ב .השגה של תושב העיר לגבי נכס שכתובתו לא נרשמה במסמך ריכוז
ההשגות .כמו כן לא נרשם במסמך מתי התקבלה ההשגה ובאיזה
אופן ,מה נעשה בעניינה ,סטטוס הטיפול בה ,תקציר וסיכום הטיפול.
מעיון בתיק נמצא כי בעקבות הפנייה בוצעה מדידה חוזרת ,וזו הביאה
לידי הפחתת סכום השומה לחיוב בשל שינוי בשטח לחיוב מ 201-מ"ר
ל 173-מ"ר .הסיבה :בשטח לחיוב נכלל מרתף שגובהו פחות מ2.20-
מ"ר .הודעה על השינוי נמסרה לפונים כבר בפברואר .2018
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי כדי להבטיח שכל ההשגות יטופלו
כראוי וכדי לפקח על אופן הטיפול בהן ,וכן לצורך ההתחשבנות עם
חברת הגבייה ,עליה לנהל בסיס נתונים מלא ,מעודכן ומסודר.
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בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי יצרה הבחנה בין ״פנייה״
ל״השגה״ ,מאחר שעל פי דין" ,השגה" היא רק השגה שמוגשת בכתב .ככלל,
ההשגות תועדו במערכת ,הובאו לדיון ,והחלטות של מנהל הארנונה והתייחסות
לגביהן נשלחו בכתב בדואר רשום .עם זאת הבהירה העירייה כי גם השגות
שלא הוגשו על פי הדין והופנו בכתב למנהל מחלקת הגבייה ,ולא למנהל
הארנונה ,טופלו לפנים משורת הדין כהשגות והועברו לטיפולו של מנהל
הארנונה .בעניין פניות שוטפות למחלקת הגבייה  -הטיפול בהן שונה ונעשה
במחלקה זו; את המעקב אחריהן עושה ידנית פקידה שיועדה לטיפול בנושא זה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה חברת הגבייה כי אין סקר ללא טעויות
אולם כל השגה או פנייה של תושב בנוגע לסקר הנכסים בהיבטים עובדתיים
(גודל השטח והשימוש בנכס) מטופלת באופן שוטף ומיידי על ידי מודדים
מקצועיים מטעמה ומופק תשריט מדידה עדכני לתושב.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בסיס הנתונים שלה צריך להיות
מעודכן ולכלול את כל התיקים שבטיפול .על העירייה לתעד את הפניות
אליה ואת תוצאות הטיפול ללא קשר לאופן סיווגן.

מדידות חוזרות
בבדיקת מדגם אקראי של  39השגות שהגישו תושבים בשנים 2018 - 2017
בנוגע לשומות ארנונה שנשלחו אליהם בעקבות מדידות הנכסים בעיר ,הועלה
כי לאחר מדידות חוזרות בנכסים נמצאו טעויות בשל מדידת יתר של שטחים
(לחיוב וגם לא לחיוב) .רוב ההשגות שנבדקו נמצאו מוצדקות ,ומחלקת הגבייה
עדכנה בהתאם את גודל השטח המדוד או את גודל השטח לחיוב של הנכסים.
מהמדגם עולה כי סך השטחים לחיוב ב 37-מקרים 25במדידה הראשונה ,לפני
הפנייה או ההשגה ,היה כ 8,049-מ"ר ,ואילו במדידה החוזרת  -כ 6,663-מ"ר.
נמצא כי הטעויות במדידות הראשונות של הנכסים נבעו מסיבות שונות :חיוב
מקלטים הפטורים מארנונה; חיוב מרתפים שגובה תקרתם נמוך מ 2.20-מ';
חישוב מוטעה של שטח פרגולות לחיוב; חיוב פרגולות שפטורות מחיוב; חיוב
כבִּים (קרניזים); טעויות
יתר בגין שטח המיועד לאנטנות; חישוב מוטעה של כַּרְ ֻּ
בחישוב שטח מדרגות; טעות דפוס ברישום שטח עיקרי; קביעת שטחים על פי
מדידה חיצונית בלבד; חילוקי דעות בנוגע לגודל ולחיוב שטחים משותפים
וחלוקת השימושים בנכס .להלן דוגמאות:
.1

במאי  2017נמדד נכס ב' .השטח לחיוב בארנונה שקבעו המודדים במדידה
זו היה  365מ"ר .בעל הנכס השיג על תוצאות המדידה ,ובעקבות השגתו
נמדד הנכס בשנית .במדידה החוזרת נמצא כי השטח לחיוב בארנונה הוא
 276מ"ר .הטעויות במדידה הראשונה היו חיוב יתר בגין מקלט שפטור

25

שתי השגות לא נכללו בחישוב מאחר שבתיק אחד לא נמצאו נתונים לגבי המדידה הראשונה,
ובתיק אחר לא נמצאו נתונים לגבי המדידה החוזרת.

לאחר מדידות חוזרות
בנכסים נמצאו טעויות
בשל מדידת יתר של
שטחים .רוב ההשגות
שנבדקו נמצאו
מוצדקות ,ומחלקת
הגבייה עדכנה
בהתאם את גודל
השטח המדוד או את
גודל השטח לחיוב
של הנכסים
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מחיוב ומרפסת לא מקורה שחויבה כחלק מהשטח העיקרי .ההשגה נמצאה
מוצדקת והתקבלה.
.2

באפריל  2017נמדד נכס ג' .השטח לחיוב בארנונה שקבעו המודדים
במדידה זו היה  430מ"ר .בעל הנכס השיג על תוצאות המדידה ,ובעקבות
השגתו נמדד הנכס בשנית .במדידה החוזרת נמצא כי השטח לחיוב
בארנונה הוא  265מ"ר בלבד .הטעויות במדידה הראשונה היו חיוב יתר בגין
מרתף שגובה תקרתו נמוך מ 2.20-מ' ,בגין מקלט שפטור מחיוב ובגין שטח
מדרגות .ההשגה נמצאה מוצדקת והתקבלה.

.3

ביוני  2017נמדד נכס ד' .סך כל שטח הנכס שנמדד במדידה זו היה 294
מ"ר ,והשטח לחיוב בארנונה היה  240מ"ר .בעלי הנכס השיגו על תוצאות
המדידה ,והנכס נמדד בשנית .במדידה החוזרת נמצא כי סך כל שטח הנכס
הוא  268מ"ר ,והשטח לחיוב בארנונה הוא  214מ"ר .הטעויות במדידה
הראשונה היו במדידה ובחיוב של השטח העיקרי וכן במדידת השטח הכולל
של הנכס .ההשגה נמצאה מוצדקת והתקבלה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי החיובים השגויים נגרמו ,בין היתר,
מהיעדר הנחיות ברורות לביצוע המדידות ומהיעדר פיקוח ובקרה נאותים
במועד מדידת הנכסים.

בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה העירייה כי נוכח הטעויות שהתגלו
במדידות הנכסים היא חייבה את חברת הגבייה לענות על כל השגה והשגה
ולבצע מדידות חוזרות .במדידות החוזרות השתפרה איכות המדידה.

ועדת ערר
על פי חוק הערר ,מועצה של רשות מקומית תמנה ועדת ערר אחת או יותר -
בהרכב של שלושה חברים מקרב בעלי הזכות להיבחר לחברי המועצה  -ואת
יושבי הראש שלהן .בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/2012מינואר  2012פורסמו
הנחיות לעניין אופן מינוין של ועדות ערר לארנונה ,ונקבע בהן בין היתר כי בשל
היותן גוף מעין שיפוטי ,יושב ראש הוועדה יהיה עורך דין הכשיר להתמנות
לשופט בית משפט שלום ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפלי.
בכפר יונה מונתה ועדת ערר אחת בהרכב של שלושה חברים ,כנדרש בחוק
הערר :יו"ר הוועדה הוא עורך דין ,ושני חברי הוועדה האחרים משמשים בה נציגי
ציבור .נוסף לחברי הוועדה משתתפים בישיבות הוועדה גם נציגים מטעם
העירייה :הגזבר ,היועצת המשפטית ומנהל מחלקת הגבייה.
בשנת  2018הוגשו לעירייה תשעה עררים .נמצא כי ועדת הערר לא התכנסה כל
עיקר בשנת  ,2018והעררים לא נדונו בפורום כלשהו.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי נוכח הגשת העררים עליה לכנס
את ועדת הערר ולקבוע מועדים לדיונים בהם.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה העירייה כי הדיונים בעררים לשנת
 2018היו אמורים להתקיים החל בחודש יולי  2018במועדים הקבועים בחוק
הערר ,אבל ועדת הערר סברה שאין זה נכון לקיים דיונים במועדים הקרובים
למועד הבחירות המוניציפליות ,ולו מחשש מראית עין .נוסף על כך ,גזבר
העירייה נעדר מסיבות רפואיות תקופה ארוכה שבה נכללו המועדים שנקבעו
לכינוס הוועדה .מייד לאחר הבחירות קבעה הוועדה מועדים לדיונים ,והם יחלו
בחודש מרץ .2019
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי על ועדת הערר ,כרשות מינהלית,
לפעול בתוך פרק זמן סביר .מלבד זאת ,מאחר שמדובר בוועדה מקצועית
שסמכותה נוגעת לעניינים עובדתיים וטכניים ,לא היה מקום לחשש מקיום
הדיונים בסמוך למועד הבחירות לרשויות המקומיות  -כך עולה גם
מהיעדר הנחיות בנושא בחוזר מנכ"ל משרד הפנים .1/2012
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התקשרות עם חברת גבייה
נוהל העסקת חברות גבייה
במרץ  2003פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים  2/2003בנושא "נוהל העסקת
חברות גביה" (להלן  -הנוהל) ,ובו הוראות להסדרת עבודתן של רשויות מקומיות
הפועלות בתחום הגבייה באמצעות חברות פרטיות .בנוהל מוגדרים סוגי
המטלות שחברת הגבייה רשאית לבצע ,הוראות בדבר הטיפול בהודעות חיוב,
דרכי הטיפול בגבייה השוטפת ובגביית חובות הפיגורים ,אופן קבלת התשלומים
ואפשרות הסדרי התשלום ,טיפול החברה בנושא הנחות בארנונה ,אופן המינוי
של עובדי חברת הגבייה והחובות המוטלים עליהם ,כללי חובת הדיווח של
חברת הגבייה לרשות המקומית ופעולות הפיקוח והבקרה של הרשות המקומית
על עבודתה של חברת הגבייה.
בנוהל נקבע כי הפעלת אמצעי גבייה נגד חייבים ,לבד ממשלוח התראה
ראשונה על קיומו של חוב ,תהיה טעונה החלטה פרטנית של גזבר הרשות .אחת
לתקופה שתיקבע או באופן שוטף תעביר חברת הגבייה לגזבר הרשות את
רשימות החייבים שנשלחו להם התראות ראשונות וטרם פרעו את חובם בתוך
פרק הזמן שנקבע בהתראות .גזבר הרשות או נציגו יורה לחברה בכתב ,בנוגע
לכל אחד מהחייבים ,אם יש לנקוט כלפיו אמצעי גבייה ואילו אמצעים לנקוט.
אישור הגזבר או נציגו יינתן לנקיטת אמצעי גבייה אחד בלבד בכל פעם .כלומר,
אם לא יפרע החייב את חובו לאחר נקיטת אמצעי ,תעביר החברה את פרטיו
לגזבר פעם נוספת ,וזה יורה בכתב מהו אמצעי הגבייה הנוסף שיינקט.
מטרת הנוהל להסדיר את פעולות חברות הגבייה בהתאם לעקרונות שנקבעו
בפסיקה :26לחברת הגבייה לא תינתן סמכות החלטה בשאלות שבמדיניות הכוללות
גם שיקול ד עת ,אלא סמכויות ביצוע בלבד ,ולפיכך היא תגבה חובות לפי נוהל
עבודה מפורט בכתב מטעם גזבר הרשות ,וכל פעולת גבייה מתוך שימוש
באמצעי גבייה תתבצע רק על פי החלטה פרטנית וקונקרטית של הגזבר; גם את
הסדרי התשלום ואת הפחתות החיובים וההנחות תקבע הרשות בלבד.

חוזה לקבלת שירותי גבייה
ביוני  2014פרסמה העירייה מכרז פומבי (מס'  )3/14לקבלת שירותי גבייה,
לרבות אכיפה מינהלית .בפרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים מיוני  2014בנושא מתן
שירותי הגבייה נרשמו שתי הצעות  -של חברת הגבייה ושל חברה נוספת.
ההצעה של חברת הגבייה הייתה הזולה ביותר ועמדה על עמלה בשיעור של

26

עע"ם  6848/10ארז נ' עיריית גבעתיים (פורסם במאגר ממוחשב ;)30.5.12 ,בג"ץ 2303/90
פיליפוביץ נ' רשם החברות ,פ"ד מו(.)1992( 410 ,)1
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 2.85%בתוספת מע"ם (מהגבייה החודשית הכוללת) .ביולי  2014הודיעה
העירייה לחברת הגבייה על זכייתה במכרז.
בין העירייה לחברת הגבייה נחתם חוזה למתן שירותי גבייה (להלן  -חוזה
הגבייה) .החוזה ,שצורף למסמכי המכרז ,אינו נושא תאריך.
העירייה האריכה את ההתקשרות עם חברת הגבייה שלוש פעמים עד ספטמבר
 ,2019בהתאם לחוזה.
במרץ  2018פסק בג"ץ 27כי הפרקטיקה הנוכחית של ביצוע גבייה בתחום השלטון
המקומי באמצעות חברות פרטיות אינה עומדת במבחן הדין ,וכי הרשויות אינן
יכולות לאצול את סמכויותיהן בתחום הגבייה לחברות פרטיות בלי שהדבר
יוסדר בחקיקה מסמיכה מפורשת .החלת פסק הדין נדחתה בשנה כדי לאפשר
לכנסת לקדם חקיקה בנושא ,אם תחפוץ בכך.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי כל עוד אין הנושא מוסדר
בחקיקה ,עליה להיערך לסיום ההתקשרות עם חברת הגבייה ולסיימה עד
סוף מרץ .2019
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי היא נערכת למכרז ,ובד
בבד ממתינה להנחיות מרכז השלטון המקומי בנושא ותפעל לפיהן.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה לפעול בהתאם לפסק הדין
של בג"ץ.

פיקוח ובקרה של העירייה על עבודת חברת
הגבייה
העירייה וחברת הגבייה מחויבות לפעול על פי הנוהל ועל פי חוזה הגבייה.
במהלך שנת  2015ערכה מבקרת העירייה ביקורת במחלקת הגבייה (להלן -
הביקורת הפנימית) .28במהלך הבדיקה של משרד מבקר המדינה במחלקה נבדקו
חלק מהנושאים שבדקה מבקרת העירייה ,29ונבדקה גם מידת היישום של הערותיה
בנושאים אלו .נמצא כי מרביתן לא תוקנו .להלן הפירוט:

27

בג"ץ  4113/13לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נ' שר הפנים (פורסם במאגר
ממוחשב.)26.3.18 ,

28

הדוח פורסם בשנת  2016ונדון במועצת העירייה בדצמבר .2016

29

סביבת הבקרה שהמחלקה פועלת בה :קיום מדיניות ,נהלים ותוכניות עבודה ,הרשאות והפרדת
תפקידים; מנגנוני הבקרה ש ל העירייה על מחלקת הגבייה.
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מדיניות ונהלים
בנוהל נקבע כי חברת הגבייה תפעל על פי נוהל עבודה כתוב ומפורט שיקבע
גזבר הרשות .נוהל העבודה יתייחס לכל פעולות החברה ולאישורים שיידרשו
לכל פעולה.
במהלך הביקורת הפנימית פרסמה מחלקת הגבייה חמישה נהלים חדשים,
ובהם נוהל גביית חוב מתושב; נוהל הקמה וחיוב בארנונה נכס חדש; נוהל ועדת
הנחות לאישור הנחות ומחיקת חובות.
בתגובה לדוח הביקורת הפנימית ,שהתייחס לנושא נהלים במחלקת הגבייה,
השיב מנהל המחלקה כי בכוונת העירייה להוסיף נהלים חדשים ,והם אמורים
להביא לידי ביטוי את המדיניות בתחומים האלה :הרשאה לצפייה ולעדכון
נתונים במערכות המידע; רמת השירות לציבור; הכנת תוכנית עבודה כבסיס
לפעילות המחלקה .בבדיקת משרד מבקר המדינה במחלקה נמצא כי לא נכתבו
נהלים בנושאים האמורים.
עוד נמצא כי בנושא המטרות והיעדים בתחומי הגבייה השונים אין בעירייה
מדיניות כתובה ומעודכנת שתהיה בסיס לנהלים הקיימים.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה לפעול לפי הוראות הנוהל,
וכי קביעת מדיניות גבייה ונוהלי עבודה :תורמת להסדרת תהליכי העבודה
ולהגדרת הסמכויות והאחריות של בעלי התפקידים במערך הגבייה;
חשובה להבטחת הבקרה ולהבטחת פעולות החברה בהתאם לעקרונות
שנקבעו בפסיקה; מסדירה את פעולות החברה מול התושבים ואת
השירות הניתן להם.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי תפעל להרחבת הנהלים.

מפקח על חברת הגבייה
בנוהל נקבע כי "הרשות המקומית תמנה עובד שיהיה כפוף לגזבר הרשות אשר
יהיה אחראי על הקשר עם חברת הגבייה ועל הפיקוח והבקרה עליה" .המפקח
אמור לוודא שחברת הגבייה מבצעת את תפקידה בהתאם לנוהל ,לבדוק כל
תלונה שמתקבלת נגד החברה ולהגיש דוח שוטף לגזבר על פעולות הפיקוח
והבקרה שביצע ועל החריגות ,אם מצא כאלה.
נמצא כי עד למועד סיום הביקורת לא מונה בעירייה מפקח על חברת הגבייה
הכפוף לגזבר ,כנדרש בנוהל.
יצוין כי בדוח הביקורת הפ נימית הוער לעירייה על כך ,והגזבר השיב כי בעתיד
תבחן העירייה הוספת תפקיד של פיקוח ובקרה ,אולם כאמור הדבר לא נעשה.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי לנוכח העברת פעילות הגבייה
שלה (בהיקף של מיליוני שקלים בשנה) לגוף חיצוני והדרישה בנוהל שגוף
זה יקבל הנחיות מהגז בר לגבי כל מקרה לגופו ,יש למנות מפקח מטעם
העירייה לצורך פיקוח צמוד על פעילות חברת הגבייה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי "בימים אלה מפרסמת
העירייה מכרז להעסקת סגן/ית גזבר שחלק מתפקידו יהיה לפקח על פעילות
חברת הגבייה".
מבירור שנעשה בעירייה במרץ  2019עלה שהמכרז פורסם.

תוכניות עבודה
על פי חוזה הגבייה התחייבה חברת הגבייה להגיש לאישור המועצה תוכנית
עבודה לביצוע שירותי הגבייה ולקיימה במלואה.
בדוח הביקורת הפנימית הוער כי במחלקת הגבייה לא הוכנה תוכנית עבודה
כנדרש ,ואין מוגשים לגוף כלשהו סיכומי פעילות תקופתיים בהשוואה לתכנון,
הכוללים ביצועים ,מדדים ולקחים .בעקבות דוח הביקורת הפנימית הוגשה
לאישור גזבר העירייה תוכנית לשנת העבודה .2016
נמצא כי לא הוגשו לאישור הגזבר תוכניות עבודה לשנים  2017ו ,2018-ואף לא
הוגשו סיכומי פעילות תקופתיים ,והעירייה מצידה לא הקפידה לדרוש תוכניות
וסיכומים אלו .ממילא לא הוגשו למועצה תוכניות עבודה לשנים אלו  ,כנדרש
בחוזה הגבייה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי לעריכת תוכנית עבודה יש חשיבות
רבה :היא מגדירה מסגרת של מטרות ויעדים לעבודת האגף; מאפשרת
את מדידת ביצועיו בשנה השוטפת; משמשת כלי חשוב לפיקוח ובקרה,
בייחוד לנוכח היעדר תפקיד כזה במערך הטיפול העירוני בגבייה .על
העירייה להקפיד ולדרוש ממחלקת הגבייה להמציא תוכנית כזו מדי שנה
בשנה; לבחון את מידת עמידתה שלה ביעדים שנקבעו למחלקה במסגרת
התוכנית; להפיק לקחים מכך בנוגע להמשך פעילות המחלקה בשנים
הבאות.
העירייה מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי בפברואר  2019הוחלף
מנהל מחלקת הגבייה בעירייה ,וכי במרץ הגיש מנהל מחלקת הגבייה החדש
תוכנית עבודה לביצוע הגבייה בשנת .2019
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הפרדת תפקידים
בנוהל נקבע כי רשות מקומית רשאית להיעזר בחברת גבייה לצורך עדכון נתוני
הנכסים בתחום הרשות שבגינם מוטל מס עירוני ,ובלבד שאת הנתונים יעדכן
עובד אחד בלבד של חברת הגבייה שאת זהותו אישר גזבר הרשות .הרשות
המקומית רשאית להתיר לחברת הגבייה לקבוע עובד אחר שלה לממלא מקומו
של עובד זה ,והוא יוסמך לעדכן את הנתונים בהיעדר בעל התפקיד הקבוע.
את מחלקת הגבייה בעירייה כאמור מפעילה ומנהלת חברת הגבייה .במחלקה
מנהל וחמש עובדות ,וכולם עובדים של חברת הגבייה :עובדת במחלקה
מופקדת על סקר נכסים ושומה  -עדכון נתוני נכסים ,שלוש עובדות מטפלות
בהנחות ובקבלת קהל ,ועובדת אחרת משמשת קופאית ראשית ומופקדת על
האכיפה.
בביקורת הפנימית שנערכה במחלקת הגבייה הוער כי "בפועל כל אחד מעובדי
מחלקת הגבייה מורשה לעדכן נתונים במערכת ב"חתימת יחד" ללא אישור גורם
מורשה בעירייה ,בניגוד לכללי הפרדת תפקידים ולהנחיות משרד הפנים".
מתגובת מנהל מחלקת הגבייה להערה עולה כי לא נעשתה הפרדה בין תפקיד
לתפקיד ,וזאת כדי לתת שירות יעיל וטוב וכדי למנוע שיבושים בקבלת הקהל
ו"צוואר בקבוק".
בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה במחלקת הגבייה נמצא כי בפועל עדיין
אין בה הפרדה בין התפקידים כנדרש ,ולכל עובדת יש הרשאה לעדכן ולבצע
שינויים במערכת.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הפרדת תפקידים היא אחת
מבקרות היסוד בכל הקשור לניהול כספים ונועדה להבטיח את מניעתן
של פעולות לא מורשות .על העירייה לבחון את ההרשאות של בעלי
התפקידים במחלקת הגבייה וליישם את הפרדת התפקידים בהתאם
לכללי משרד הפנים.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה השיבה העירייה כי היא מקבלת את ההערה,
תפעל בהתאם ,והעניין יטופל מייד.

בקרה על שינויים במערכת הגבייה
בדוח הביקורת הפנימית נכתב כי לא קיים תהליך מוסדר ומתועד של בקרה על
השינויים שעושים עובדי מחלקת הגבייה בנתוני מערכת הגבייה .מנהל המחלקה
השיב כי הנושא יתוקן בנוהלי העבודה החדשים ,והגזבר הוסיף כי בקרוב יחל
לקבל מסרון על כל שינוי בשומות שבמערכת הגבייה.
גם בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה במחלקת הגבייה ,בחלוף למעלה
משנתיים ממועד הביקורת הפנימית ,נמצא כי לא נעשו פעולות לשיפור הבקרה
על שינויים במערכת כפי שהתחייב מנהל המחלקה.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בשל המשמעות הכספית שיש
לשינויים הנעשים במערכת הגבייה עליה למצוא פתרון שיאפשר לגזבר
לבצע בקרה על השינויים הנעשים במערכת בעת ביצועם.
בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה נכתב כי היא מקבלת את ההערה
ותפעל לפיה ,וכי נקבעה ישיבת עבודה עם חברת המחשוב לבדיקת היתכנותו
של פתרון.

אישורי העסקה
בנוהל נקבע כי העסקת עובד של חברת הגבייה תאושר בוועדה שתמנה הרשות
המקומית .בוועדה יהיו חברים :מנכ"ל הרשות או נציגו ,היועץ המשפטי של
הרשות או נציגו וגזבר הרשות או נציגו.
בשנים  2018 - 2017אישר גזבר העירייה את עבודתן של שלוש עובדות חברת
הגבייה במחלקת הגבייה של העירייה במסגרת מכרז הגבייה .נמצא כי את
האישורים נתן גזבר העירייה בלבד ,ולא ועדה כנדרש בנוהל.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה להקפיד לקיים את הוראות
הנוהל בנושא מתן אישורי העסקה ,שכן הקפדה יתרה נדרשת בהעסקת
עובדים חיצוניים בעלי גישה למערכת הכספים של העירייה המשרתים את
ציבור התושבים.
העירייה השיבה למשרד מבקר המדינה כי היא מקבלת את הערתו ,וכי העסקת
העובדים שנקלטו במחלקה לאחרונה אושרה בידי ועדה בהתאם לנוהל.

הדרכות
על פי חוזה הגבייה התבקשה חברת הגבייה לקיים בתקופת ההתקשרות
השתלמויות מקצועיות לעובדים שהיא מעסיקה בשירותי הגבייה ,לפחות שלושה
ימים מלאים בכל שנה .לתוכנית ההשתלמות נדרש אישור הגזבר מראש ובכתב.
בשנת  2017השתתפה אחת מחמש עובדות מחלקת הגבייה בהדרכה בנושא
אכיפה ,ועובדת אחרת השתתפה בהדרכה בנושא יחסי אנוש; בשנת 2018
השתתפו שלוש העובדות האחרות בהדרכה בנושא יחסי אנוש .מנהל מחלקת
הגבייה מסר כי אחת לחודשיים עובדי המחלקה משתתפים ביום השתלמות
מרוכז ,בין השא ר בנושא עדכוני חקיקה .לא נמסרו המועדים המדויקים של
השתלמויות אלה בשנים .2018 - 2017
נמצא כי חברת הגבייה לא הגישה תוכניות השתלמות לעובדי המחלקה לגבי
השנים האלה ,וממילא הגזבר לא אישר אותן מראש ובכתב כנדרש.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי מאחר שתוכניות ההדרכה לא
קיבלו את אישור הגזבר ,ובפועל אין מסמכים המכילים פירוט שלהן ,אין
העירייה יכולה לוודא שהעובדים השתתפו בהדרכות והרחיבו את
הכשרתם המקצועית בהיקף הנדרש בחוזה הגבייה .על העירייה לוודא את
קיומה של תוכנית הדרכות לעובדי חברת הגבייה ולאשרה מדי שנה
בשנה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה העירייה כי אומנם תוכניות ההשתלמות
השנתיות לא קיבלו את אישור הגזבר מראש ובכתב ,אבל בפועל הוציאה חברת
הגבייה את כל עובדי הגבייה להשתלמויות מקצועיות למשך שלושה ימים
מלאים בכל שנה ,כנדרש ,וגזבר העירייה פנה למנכ״ל חברת הגבייה כדי לוודא
את קיומן.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה חברת הגבייה כי ביצעה לכל עובדי
הגבייה השתלמויות מקצועיות בהתאם לנדרש .בפועל לא דרש הגזבר לאשר
מראש תוכניות השתלמות.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי אישורו של הגזבר מראש לתוכניות
ההשתלמות השנתיות הוא חיוני ,בין היתר כדי לאפשר לעירייה להיות
מעורבת בקביעת תוכניהן.

סקר שביעות רצון
ב חוזה הגבייה נקבע כי לפי דרישת הגזבר ייערך ,באמצעות צד ג' ועל חשבון
החברה ,סקר שנתי של שביעות רצון תושבי העירייה ממחלקת הגבייה.
נמצא כי סקר כזה לא נערך.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי במצב שבו חברה חיצונית מועסקת
לאורך שנים בהפעלת מחלקת גבייה ברשות ומקבלת עמלה לפי סכום
הגבייה החודשית ,ובייחוד כאשר אין גוף המפקח ומקשר בין המחלקה
לממונה על הארנונה ,כמו בעיריית כפר יונה ,מן הראוי שייערך סקר כזה
שממנו ניתן יהיה ללמוד על בעיות בהתנהלות המחלקה מול התושבים,
להפיק לקחים ולטייב את עבודת המחלקה.
בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה נמסר כי היא מקבלת את הערתו.
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פעולות גבייה כלפי חייבי ארנונה
.1

גביית חובות על ידי הרשות המקומית מתאפשרת באמצעות נקיטת הליכי
גבייה מינהליים ,על פי פקודת המסים (גביה) (להלן  -פקודת המיסים)
ומכוח אכרזה של שר האוצר 30או באמצעות נקיטת הליכי גבייה משפטיים,
על פי פקודת העיריות [נוסח חדש] .רשות מקומית רשאית לבחור בין
נקיטת הליך מינהלי לנקיטת הליך משפטי ,אך משפתחה בהליכי גבייה של
חוב מכוח אחד החיקוקים ,עליה למצותם לגבי אותו החוב .הליכים אלו
מתוארים בנוהל "גביית חוב מתושב" של העירייה.
אכיפת הגבייה בעירייה מנוהלת באמצעות מערכת אכיפה ממוחשבת
(אג"ם) .לאחר משלוח ההתראות הראשונות ותום התקופה לתשלום
הנקובה בהן ( 25ימים) ,מחלקת הגבייה מכינה רשימה ממוחשבת של בעלי
נכסים שטרם פרעו את חובם ומעבירהּ לאישור הממונה על הגבייה .הגזבר
חותם על הרשימה ומוצ יא למנהל מחלקת הגבייה ,בתוקף תפקידו כגובה
מס" ,כתב הרשאה על פי סעיף  4לפקודת המיסים (גבייה)" ,ובאמצעותו
הוא מסמיכו לדרוש מאת החייבים ששמם נקוב ברשימה את הפירעון
המיידי של הסכומים המגיעים מהם (התראה שנייה) .אם הממונה מתנגד
למשלוח התראה שנייה לחלק מהחייבים המופיעים ברשימה ,הוא מוחק את
שמותיהם ומחזיר לגובה המס רשימה מעודכנת .ההתראות השניות נשלחות
לבתי החייבים בדואר רשום .לאחר חלוף הזמן הנקוב בהן (חמישה ימים),
מחלקת הגבייה מעדכנת את רשימת החייבים הממוחשבת ומכינה רשימת
בקשות עיקול לבנקים .גם רשימה זו נשלחת לאישור הגזבר .הממונה בודק
אותה ,מסמן את שמות החייבים שהוא מאשר לשלוח בקשות עיקול
לגביהם לבנקים ושולח אותה חזרה למנהל מחלקת הגבייה .לדברי מנהל
מחלקת הגבייה ,את הרשימה המסומנת יכול לראות הגזבר בלבד .גם
בשלב זה הגזבר יכול להפע יל את שיקול דעתו המקצועי ולא לאשר את
המשך האכיפה על חלק מהחייבים ברשימה.
הבדיקה העלתה כי אין בידי מנהל מחלקת הגבייה רשימות או קובצי חייבים
שנחתמו ואושרו על ידי הגזבר .גם במערכת הממוחשבת לא היה אפשר
לעקוב אחר אישורי הגזבר כי כאמור אפשרות זו נתונה לו בלבד.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בשל אופן הניהול של מערכת
האכיפה ,קשה להבטיח שאכן מתקיימות דרישות הפסיקה ,הנוהל
והחוזה עם חברת הגבייה בנושא סמכויות מחלקת הגבייה ,כלומר
שהמחלקה והעומד בראשה מקבלים הנחיות לפעולה באופן שאינו
מותיר להם שיקול דעת ,אלא סמכויות ביצוע בלבד .לעניין זה נודעת
חשיבות יתר ,בייחוד משום שאין מתקיימים הליכי פיקוח ובקרה על
פעילות מחלקת הגבייה ,כנדרש בנוהל ובחוזה הגבייה כאמור.

30

אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)( ,הוראת שעה),
התש"ס.2000-
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בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי היא מקבלת את
ההערה .עוד מסרה כי סגן הגזבר שייבחר במכרז שפרסמה ,יופקד בין
היתר על ניהולה של מערכת אכיפת הגבייה בעירייה.
.2

על פי קובץ החייבים ,באוקטובר  2018הסתכמו חובות הארנונה של תושבים
העיר בכ 15,350-מיליון ש"ח.

לוח  :1חובות ארנונה ,לפי גובה החוב2018 ,
החלק היחסי
מספר

סכום החובות

מסכום החוב של

סכום החוב בש"ח

החייבים

הכולל בש"ח

כלל החייבים תושבי העיר

עד 2,000

393

532,487

3.47%

מ 2,000-עד 5,000

306

994,642

6.48%

מ 5,000-עד 25,000

311

3,430,787

22.35%

מ 25,000-עד 50,000

67

2,352,775

15.33%

מעל 50,000

65

8,039,315

52.37%

15,350,006

100%

סה"כ 1,142

מהלוח עולה כי למעלה ממחצית הסכום הכולל של החוב הוא של 65
חייבים בלבד.
לדברי מנהל מחלקת הגבייה ,להמשך הפעלת האכיפה הוא העביר קובץ
חייבים מעודכן לאישור הגזבר בפעם האחרונה בנובמבר .2017
בבדיקת מדגם של  28חייבים שהיו רשומים בקובץ שהומצא למשרד מבקר
המדינה 31עולים הממצאים האלה:
א .ל 19-חייבים (שחובם מסתכם ב 667,822-ש"ח) 32נשלחו התראות ראשונות
באוגוסט  ,2017ובנובמבר אותה שנה נשלחו התראות שניות .לאחר מכן
לא המשיכה המחלקה בהליך הגבייה ולא נקטה כל פעולת אכיפה
מעל לשנה.
ב .לארבעה חייבים (שחובם מסתכם ב 143,487-ש"ח ) 33שלחה מחלקת
הגבייה באוגוסט  2017התראות ראשונות בלבד; ומאז ועד תום
הביקורת ,כעבור כשנה ושלושה חודשים ממשלוח ההתראות
הראשונות ,לא נקט כל פעולת אכיפה.

31

הקובץ שממנו נלקח המדגם מסודר לפי סכום יורד (מהחוב הגבוה ביותר עד לנמוך ביותר).
למדגם נבחרו המקרים מתחילת הקובץ ,כלומר החובות בסכומים הגבוהים יותר.

32

סכום החוב הנמוך ביותר 13,750 :ש"ח והגבוה ביותר 186,515 :ש"ח.

33

סכום החוב הנמוך ביותר 17,229 :ש"ח והגבוה ביותר 68,279 :ש"ח.
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ג.

לגבי חמישה חייבים (שחובם מסתכם ב 142,635-ש"ח ) 34לא נקטה
מחלקת הגבייה כל פעולת אכיפה עד מועד תום הביקורת (נובמבר
.)2018

לגבי עשרה חייבים יצוין כי מדובר בחובות ישנים שלא שולמו במשך שנים:
מ 2007-עד .2017
מבירור שעשה משרד מבקר המדינה בעירייה לאחר מועד סיום הביקורת,
במרץ  ,2019עלה שהעירייה עדיין לא נקטה שום פעולות אכיפה נגד
החייבים בארנונה .העירייה מסרה כי תכלול בתוכנית העבודה לשנת 2019
ניתוח חובות לצורך פעילות האכיפה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הוא רואה בחומרה את אי-
נקיטת כל פעולת אכיפה מצד מחלקת הגבייה כדי לגבות חובות
ארנונה של תושבים ,וזאת במשך תקופה כה ממושכת .עוד רואה
משרד מבקר המדינה בחומרה את אי-קידומן של פעולות כאלה
במהלך תקופה זו מצד הגזבר ,שהוא המפקח היחיד על פעילות
מחלקת הגבייה בעירייה.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בשנת  2018לא
התקיימה אכיפה מינהלית בעירייה בשל חופשת מחלה ממושכת של
הגזבר ,הממונה על הגבייה ,ובהיעדר פקיד גבייה המוסמך למלא את
מקומו.
בתשובת חברת הגבייה למשרד מבקר המדינה נמסר כי החברה פועלת
בהתאם להנחיות המתקבלות מן העירייה באמצעות הגזבר .במהלך השנים
 ,2018 - 2017בהיעדר אחראי מטעם העירייה שבסמכותו לאשר את פעולות
האכיפה המינהליות ,לא היה אפשר לבצע פעולות אקטיביות לגביית
החובות.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי אכיפה חייבת להיעשות
ברציפות ובלי תלות בממלא תפקיד כלשהו .בהיעדרו של הגזבר היה
על ראש העירייה למנות עובד אחר לממונה על הגבייה.

מדידות נכסים
בחוזה הגבייה ,שנחתם כאמור בשנת  ,2014נקבע כי שירותי הגבייה שתיתן
חברת הגבייה לעירייה יכללו בין היתר "ביצוע מדידות של נכסים לצורך חיובי

34

סכום החוב הנמוך ביותר 13,657 :ש"ח והגבוה ביותר 67,364 :ש"ח.

מבירור שעשה משרד
מבקר המדינה
בעירייה לאחר מועד
סיום הביקורת ,במרץ
 ,2019עלה שהעירייה
עדיין לא נקטה שום
פעולות אכיפה נגד
החייבים בארנונה.
העירייה מסרה כי
תכלול בתוכנית
העבודה לשנת 2019
ניתוח חובות לצורך
פעילות האכיפה
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ארנונה ,באמצעות מודד מוסמך ,בהיקף של עד  10,000מ"ר בשנה ,ללא כל
תוספת תשלום".
בדוח הביקורת הפנימית הוער לעירייה על שלא ניצלה את סל המדידות הנזכר
שעומד לרשותה במסגרת הסכם הגבייה .מנהל מחלקת הגבייה הגיב" :ינוצל הן
בסקר הנכסים והן במסגרת נהלי העבודה החדשים שנכנסו לתוקף".
נמצא כי עד מועד סיום הביקורת לא ניצלה העירייה את סל המדידות האמור
ואף לא כללה כל אזכור לכך בחוזה המדידות ,שחתמה עליו עם חברת הגבייה
בשנת .2015
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי היה עליה להתייחס לעניין זה
במסמכי מכרז המדידות שפרסמה .על העירייה למצות את זכותה,
המעוגנת בחוזה הגבייה ,לביצוע מדידות באמצעות מודד מוסמך בהיקף
שהוסכם .נוסף לכך ,על העירייה לבחון את האפשרות לקזז את
התשלומים עבור מדידות בהיקף של  10,000מ"ר בשנה מן התשלומים
עבור המדידות שביצעה חברת הגבייה במסגרת חוזה המדידות.
העירייה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי מכיוון שבסוף  2016החל
סקר מדידות של כלל הנכסים ,הן נכסים למגורים והן נכסים מסחריים ,לא
עלה בתקופה זו הצורך במדידות שנקבעו בחוזה הגבייה .לפיכך סוכם עם חברת
הגבייה כי מדידות בהיקף של  10,000מ"ר לשנה לשנים  2018 - 2016ינוצלו
במכסה אחת בתחילת שנת .2019
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי מאחר שחוזה הגבייה עם חברת
הגבייה נחתם ביוני  ,2014עמדה לעירייה הזכות לקבל מדידות בהיקף
האמור כבר ממועד זה.


הממצאים שהועלו בפרק זה מצביעים על ליקויים בעבודת העירייה מול חברת
הגבייה .ניתן לקבוע כי העירייה לא פיקחה על הפעלת שירותי הגבייה בידי
חברת הגבייה ,ולא קוימו הוראות שנקבעו בחוזה הגבייה ובנוהל.
משרד מבקר המדינה מ עיר לעירייה על התנהלותה מול חברת הגבייה,
וזאת למרות הביקורת הפנימית בנושא זה .על העירייה להגביר את
הפיקוח על עבודת החברה ולאכוף עליה לקיים את הוראות חוזה הגבייה
והנוהל.
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סיכום
דוח זה מצביע על התנהלות לקויה של עיריית כפר יונה בביצוע סקר
נכסים לקביעת הארנונה בעיר .מאחר שמס הארנונה הוא אחד המקורות
העיקריים למימון התקציב של הרשות המקומית לצורך ביצוע מטלותיה
ומיצוי סמכויותיה ומתן סל שירותים לתושב ,ולמען הצדק וההגינות ,חשוב
שהליך גבייתו יהא תקין ושוויוני .לשם כך חשוב לוודא שבסיס המס הוא
נכון ומקיף את כל הנכסים שבתחום שיפוט העירייה .אי-קיום נאות של כל
סעיפי ההתקשרות של העירייה עם חברת הגבייה ,חריגה מתנאי
ההתקשרות או הי עדר פיקוח ובקרה נאותים על תהליך ביצוע הסקר  -כל
אלה עלולים לפגוע בקופה הציבורית ובאמון התושבים ברשות המקומית.
הדוח מצביע גם על ליקויים באופן ההתנהלות של מחלקת הגבייה
בעירייה ,המופעלת באמצעות חברת גבייה חיצונית באופן שאינו תואם את
הנוהל ואת חוזה הגבייה .במתכונת הנוכחית של הפעלת המחלקה גם אין
מתאפשרת לעירייה מידה מספקת של פיקוח ובקרה על הפעלתה בידי
חברת הגבייה ,וכל אלו יחדיו עלולים להביא לידי פגיעה בקופה הציבורית
ובתושבים.
על העירייה להפיק לקחים מהליקויים שהועלו בדוח זה כדי שאלו לא
יישנו ,ולטפל לאלתר בנושא הפיקוח והבקרה על חברת הגבייה .מעורבות
של ראש העירייה נדרשת לתיקון הליקויים שהועלו ,לקידום סיומו של
סקר הנכסים ,לתיקון התנהלות מחלקת הגבייה ולהיערכות לסיום
ההתקשרויות עם החברה.

עיריית עפולה
החברה הכלכלית לפיתוח עפולה ומתחם התחנה בעפולה
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תקציר
רקע כללי
החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן  -החכ"ל או החברה) נוסדה
על ידי עיריית עפולה (להלן  -העירייה) ונרשמה אצל רשם החברות בדצמבר
 .1996החכ"ל היא חברה עירונית בבעלות העירייה ובשליטתה .על פי תקנון
החברה ,מטרות החברה הן לתכנן ,ליזום ,לפתח ולהקים פרויקטים כלכליים,
לייעץ בתכנון פרויקטים ובהקמתם ולקדמם ,ולנהל את נכסי העירייה
המניבים.
בדירקטוריון החכ"ל מכהנים שבעה חברים .מנובמבר  2013עד נובמבר 2018
כיהן כיו"ר דירקטוריון החכ"ל מר יצחק מירון ,ראש עיריית עפולה הקודם
(להלן  -ראש העירייה הקודם); בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו
באוקטובר  2018נבחר מר אבי אלקבץ לראש העירייה ,והוא החל לכהן
בתפקיד בנובמבר  . 2018יצוין כי מר אלקבץ כיהן כראש העירייה גם בשנים
 .2013 - 2005מר תומר חדד כיהן כמנכ"ל החכ"ל משנת ( 2014להלן  -מנכ"ל
החכ"ל) עד סוף ינואר .2019
מהנדס העירייה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עפולה הוא מר ישראל
קנטור (להלן  -מהנדס העיר) ,שהיה חבר בדירקטוריון החברה משנת ,12005
ובמאי  2017קיבל ממבקר המדינה צו הגנה זמני כחושף שחיתות (הצו בוטל
בדצמבר .2)2018
בשנת  2015החלה העירייה לקדם את פרויקט המתחם ההיסטורי של תחנת
הרכבת הטורקית במרכז עפולה (להלן  -המתחם) ,שנועד לשקם את
המתחם ,לשַ מרו ולהופכו למוקד תרבות ובילוי (להלן  -פרויקט מתחם התחנה
או הפרויקט)  .בסוף אותה שנה העבירה העירייה את ניהול הפרויקט וביצועו
לחכ"ל .אומדן עלות הפרויקט היה כ 24-מיליון ש"ח 3והוא היה אמור להסתיים
ביולי  .2016המתחם ,ששטחו כ 34-דונם ,שימש עד  2014כפארק ,כגינה
ציבורית וכחניון.
המתחם נמצא בחלקו בשטח עתיקות מוכרז ,4והוכרז כאתר לשימור .במתחם
חמישה מבנים היסטוריים לשימור :מבנה מסוף הנוסעים (טרמינל) ,ששימש
כמשרדי מחלקת הקליטה של העירייה; מבנה מחסן הסחורות ,שהיה מושכר

1

בדצמבר  2016הודיע המהנדס לחכ"ל על התפטרותו מהדירקטוריון; בישיבתה בנובמבר 2018
החליטה מועצת העירייה למנותו מחדש לחבר דירקטוריון בחכ"ל.

2

מפברואר  2016ועד מרץ  , 2017לסירוגין ,האציל מהנדס העיר מסמכויותיו כמהנדס הוועדה
המקומית לאחרים.

3

לפי אומדן עלויות הפרויקט מיולי  ,2015ולפני הוספת הוצאות בלתי צפויות בשיעור  20%ומע"ם
(ראו להלן).

4

השטח הוכרז בילקוט הפרסומים  ,1091עמ' .1387
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לאגודה למען החייל ושימש כבית החייל; מבנה השירותים (להלן  -מבנה
השירותים) שהיה נטוש; מבנה ששימש למגורי המסילאים (להלן  -מבנה
המסילאים) ושמתגוררות בו שתי משפחות; ומגדל המים ,שסיפק מים לקטרי
הקיטור ולתחנת כיבוי ושימש נקודת תצפית וקשר .עוד במתחם מבנה
שפועלת בו מסעדה.

פעולות הביקורת
בתוקף סמכותו לפי סעיף  )7(9לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח
משולב] ,מבקר המדינה הפעיל את ביקורת המדינה על חכ"ל עפולה
בנובמבר  .2014בחודשים מאי עד ספטמבר  2018בדק משרד מבקר המדינה
היבטים בהתנהלותה של החכ"ל וביחסי הגומלין בינה לבין העירייה ,וכן
היבטים בתכנון פרויקט מתחם התחנה ובאופן ניהולו .הביקורת נעשתה
בחכ"ל ,בעיריית עפולה ובוועדה המקומית לתכנון ובנייה עפולה (להלן -
הוועדה המקומית) .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפנים ,במשרד לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל( 5להלן  -המשרד לפיתוח הפריפריה) ,ברשות מקרקעי
ישראל (להלן  -רמ"י) ,בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה (מחוז צפון) (להלן -
הוועדה המחוזית) וברכבת ישראל בע"מ (להלן  -הרכבת).

הליקויים העיקריים
יחסי הגומלין בין החכ"ל לבין העירייה
העברת פעילויות לניהול החכ"ל ללא הסדרה וללא הסכם :עיריית
עפולה העבירה לניהול החכ"ל פעילויות בלי להסדיר את ההתקשרויות ביניהן
בחוזים המפרטים את התנאים ,ההתחייבויות והזכויות של כל צד בהתקשרות
(למשל ניהול הבריכה וניהול הפרסום בשנת  2014ופרויקט מתחם התחנה
בשנת  .)2015החכ"ל קיבלה עליה ניהול פעילויות ללא הסדרה חוזית עם
העירייה.
בהסכם המסגרת שנחתם במרץ  2018הוענקו לראש העירייה סמכויות
נרחבות ובלעדיות בכל הנוגע למסירת פעילויות או פרויקטים לניהול החכ"ל,
אף שלהחלטות על מסירת פעילויות לחכ"ל או על הפסקת ההתקשרות בגינן
עשויות להיות השלכות כספיות ותפעוליות מהותיות וארוכות טווח גם על
תקציב העירייה ,שהיא הבעלים של החכ"ל.
אי-העברת כספים מהחכ"ל לעירייה :בשנים  2016 - 2014לא העבירה
החכ"ל לעירייה כספים בהתאם להסכמות ביניהן ולהתחייבויותיה .גזבר
5

עד נובמבר  2015המשרד נקרא המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

במרץ  2018הוענקו
לראש העירייה
סמכויות נרחבות
ובלעדיות בכל
הנוגע למסירת
פעילויות או
פרויקטים לניהול
החכ"ל

עיריית עפולה | 595

העירייה לא דרש מן החכ"ל את הכספים המגיעים לעירייה מחלקה בהכנסות
מן הנכסים שקיבלה החכ"ל לנהל.
מצבה הכספי הגירעוני של החכ"ל :מאז הקמתה ועד סוף שנת 2017
צברה החכ"ל גירעונות בסך כ 50-מיליון ש"ח.
החכ"ל לא הביאה לאישור הדירקטוריון את הדוחות הכספיים לשנת 2017
במועד הקבוע בחוק ,עד סוף אפריל  ,2018סמוך לביצוע הפעולות  -מועד
המאפשר תיקון ליקויים בשנת  .2018דירקטוריון החכ"ל לא דרש מהנהלת
החברה להביא לאישורו את הדוחות הכספיים במועד ,ובכך נפגעה יכולתו
לפקח על פעילות החברה ולבקרה.
פיקוח משרד הפנים :בשנת  2017נעשתה בחכ"ל בדיקה של משרד הפנים
על ידי אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות
בשיתוף אגף בכיר לתאגידים ,הממונה על הפיקוח על התאגידים ,אולם
למרות מצבה הכספי החמור של החברה ,לא בדק משרד הפנים את הסיבות
לגירעונה המצטבר ולא דרש ממנה להכין תוכנית לשיפור מצבה הכספי.

ניהול כושל של פרויקט מתחם התחנה
פרויקט מתחם התחנה
אי-הכנת ספר פרויקט :העירייה לא הכינה ,טרם תחילת ביצוע הפרויקט,
מסמך מסכם לפרויקט מתחם התחנה (להלן  -ספר פרויקט) ,ובו הפרטים
האלה :היקפו המלא והמפורט של הפרויקט ,אומדן העלויות ,תקציב ומקורות
מימון ,לוח הזמנים עד להשלמת הפרויקט.
העברה לא מסודרת של ניהול הפרויקט לחכ"ל :העירייה העבירה את
הפרויקט לניהול החכ"ל ללא הליך סדור ובלי לבדוק אם החכ"ל היא הגורם
המתאים ביותר לביצוע הפרויקט ,ללא אישור המועצה ,ובלי הסכם כתוב בין
הצדדים ,הקובע את התחייבויות החכ"ל לביצוע הפרויקט ואת פירוט תכולת
הפרויקט ,לוחות זמנים לביצועו והיבטים כספיים.
אי-היערכותה של החכ"ל לפרויקט מבחינת כוח אדם :החכ"ל לא הייתה
ערוכה כראוי לניהול הפרויקט ולבקרה עליו מבחינת כוח אדם מקצועי משלה,
כגון מהנדס ומנהל כספים.

תכנון המתחם
אי-הסדרת הזכויות על המקרקעין במתחם :העירייה החלה בביצוע
עבודות במתחם ללא שהוסדרו הנושאים הנדרשים עם רכבת ישראל,
המחזיקה בפועל במתחם.
רמ"י חתמה על הסכם החכירה עם העירייה בטרם הסדירה את החזקה על
המבנים במתחם ,לרבות מבנה המסילאים .ככלל אין מקום לחתום על הסכם

העירייה העבירה את
הפרויקט לניהול
החכ"ל ללא הליך
סדור ובלי לבדוק
אם החכ"ל היא
הגורם המתאים
ביותר לביצוע
הפרויקט
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חכירה בטרם הוסדרה סוגיית ההחזקה של המבנים שבמתחם ,לרבות מבנה
המסילאים ,תוך כדי דחיית הטיפול באופן המעורר חשש כבד להצלחתו.

ביצוע עבודות ללא היתרים
עבודות במתחם בניגוד לתוכניות החלות עליו :העירייה והחכ"ל פעלו
בניגוד להוראותיה של תוכנית התשתית הלאומית (להלן  -תת"ל) ,והחלו
בביצוע הפרויקט ללא אישור של תוכנית שימור מפורטת ,כפי שמחייבת
התת"ל .הדבר פגע בביצוע הפרויקט ,ייקר את עלויותיו ומנע את השלמתו
כמתוכנן.
אישור שימוש חורג שלא כדין  :לבקשת העירייה אישרה הוועדה המקומית,
ללא סמכות ,שימוש חורג בסטייה ניכרת.
עבודות בפרויקט ללא היתרי בנייה :החכ"ל ביצעה במתחם עבודות בנייה,
עבודות שימור ועבודות תשתית ללא קבלת היתרי בנייה והאישורים הנדרשים
בדין .בין היתר ביצעה החברה עבודות במבנים לשימור ,הקימה תשתיות
לאוהל אירועים ולמבנים יבילים והציבה את המבנים במתחם .החכ"ל גם
הקימה חומה במתחם ללא היתר בנייה ובניגוד לתוכניות החלות עליו ,ובכך
"קבעה עובדות בשטח".
אי-נקיטת פעולות פיקוח ואכיפה :הוועדה המקומית לא נקטה פעולות
פיקוח ואכיפה נגד הבנייה הלא-חוקית במתחם שביצעה החכ"ל .בכך לא
מילאה את חובתה לאכוף את הוראותיו של חוק התכנון והבנייה.
תוכנית השימור :הוועדה המחוזית אישרה את תוכנית השימור בלי שמסרה
הודעה על הפקדת התוכנית לשימור לרכבת ישראל ולמחזיקים במבנים
במתחם ,ובכך פגעה באפשרות שלהם להשמיע את טענותיהם ,ואישרה את
התוכנית בלי לשמוע את עמדתם.

נזקים כספיים ובקרה כספית לקויה
פעולות שביצעה החכ"ל ללא היתרי בנייה גרמו נזקים בהיקף של מיליוני
ש"ח .נוסף על כך ,האחסנה הממושכת של המבנים היבילים ושל אוהל
האירועים ,ששוויים מיליוני שקלים ,עלולה לגרום להם נזקים עד כדי אי
התאמתם לשימושם המתוכנן ולהביא לבזבוז כספי ציבור.
החכ"ל שילמה לקבלן המבצע שני מיליון ש"ח ללא מדידה וללא אישור של
הכמויות בפועל כפי שנקבע בהסכם עם חברת הניהול והפיקוח ,ושלא על פי
חשבון מאושר וחתום על ידי חברת הניהול והפיקוח.

ההמלצות העיקריות
נוכח מצבה הכספי הגירעוני של החכ"ל וניהולו הכושל של פרויקט מתחם
התחנה ,על העירייה לשקול את המשך פעילותה של החכ"ל במתכונתה
הנוכחית.

הוועדה המקומית
לא נקטה פעולות
פיקוח ואכיפה נגד
הבנייה הלא-חוקית
במתחם שביצעה
החכ"ל
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נוכח הכספים שהושקעו בפרויקט עד כה ,והניהול הכספי הכושל ,על
העירייה לבחון באופן יסודי את הפעולות הכספיות שנעשו בפרויקט .על
העירייה ועל החכ"ל להשלים בהקדם את הטיפול בקבלת היתרי בנייה כחוק.
על העירייה לפעול לקבלת תמונת מצב מלאה ועדכנית מכל הגורמים
המעורבים בפרויקט ,ובהמשך להחליט על עתידו של הפרויקט והפעלתו
לטובת הציבור.
על הוועדה המקומית לאכוף את דיני התכנון והבנייה בתחומה ,במיוחד
במקרים שהבנייה הלא-חוקית מבוצעת בידי העירייה או בידי החכ"ל.
על החכ"ל כגוף ציבורי להקפיד שכל פעולותיה יהיו לפי הדין ,לרבות ביצוע
עבודות בנייה בהתאם להיתרי בנייה כדין.
על דירקטוריון החכ"ל לדרוש מהנהלת החברה להביא את הדוחות הכספיים
לאישורו במועד הקבוע בחוק ,לדון בחוות דעת של רואה החשבון המבקר,
לבקש הסברים על עסקאות שנעשו ,לדון לעומק במצבה הכספי של החברה
ובמגמות העולות מן הדוחות ,ולתעד את דיוניו.
על רמ"י להסדיר את זכויותיהם של כל הגורמים במתחם :העירייה ,הרכבת
ושוכרי המבנים במתחם.

סיכום
החכ"ל בבעלות מלאה של העירייה ופועלת מטעמה זה כעשרים שנה .שנים
רבות לא הוסדרו יחסי הגומלין בין העירייה לחכ"ל ,והחכ"ל לא העבירה
לעירייה כספים שהייתה חייבת להעביר לה ,בין היתר בגין ההכנסות מנכסי
העירייה.
פרויקט שימור מתחם תחנת הרכבת הישנה בלב עפולה ופיתוחו הוא פרויקט
חשוב מאד לעיר ומיועד לשמש מתחם תרבות ,בילוי ונופש עירוני ואזורי.
הקמתו חייבה תכנון ,ניהול ,ביצוע ופיקוח הדוק מצד כל הגורמים המעורבים
בו :העירייה ,היזמית; החברה הכלכלית ,מבצעת הפרויקט; רמ"י ,שהקצתה
את השטח ומספקת חלק ניכר מהמימון; והמשרד לפיתוח הפריפריה המסייע
אף הוא במימון.
בביקורת נמצאו ליקויים חמורים בהתנהלותן של העירייה ושל החכ"ל וביחסי
הגומלין ביניהן ,אשר השפיעו גם על התכנון ,הניהול והביצוע של פרויקט
מתחם התחנה ועל הפיקוח עליו .ביצוע הפרויקט היה כרוך בעבירות בנייה
ובבזבוז כספי ציבור.
במועד סיום הביקורת הופסקו העבודות במתחם התחנה טרם השלמתן ,ואין
בידי העירייה והחכ"ל מידע מלא על היקף ההתחייבויות הכספיות בגין
הפרויקט .נוסף על כך ציוד יקר שהוזמן ,בשווי מיליוני ש"ח ,מאוחסן במקומות
שונים .על העירייה ועל החכ"ל לדון דיון מעמיק בנזק שנגרם ושצפוי להיגרם
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מאי-השלמת הפרויקט ,ובצעדים שיש לנקוט כדי להפיק את המרב מן
המתחם.
נוכח הגירעון המצטבר של החכ"ל ,כ 50-מיליון ש"ח ,וכישלונה בניהול
הפרויקט ,על העירייה לבחון מחדש את המשך פעילותה של החברה
במתכונתה הנוכחית.

ביצוע הפרויקט היה
כרוך בעבירות בנייה
ובבזבוז כספי ציבור.
העבודות במתחם
התחנה הופסקו
לפני השלמתן ,ואין
בידי העירייה
והחכ"ל מידע מלא
על היקף
ההתחייבויות
הכספיות בגין
הפרויקט
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מבוא
סעיף  )30(249לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת העיריות או
הפקודה) קובע כי בסמכות עירייה "לייסד חברה ,אגודה שיתופית או כל אגודה
אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות העירייה ותפקידיה ,לרכוש מניות או
ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל חברה ,אגודה שיתופית או אגודה
אחרת ,שמטרותיה מסייעות ,לדעת המועצה ,להשגת כל מטרה כאמור ,ולנהוג
בהם דרך בעלים" .לפי סעיף 249א לפקודה ,תאגיד עירוני הוא "חברה ,עמותה,
אגודה שיתופית או אגודה אחרת שמטרותיה במסגרת סמכויות העיריה
ותפקידיה ,ויש בידי העיריה לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה
בתאגיד".
תאגיד עירוני נועד לשמש בידי הרשות המקומית כלי לביצוע המשימות המוטלות
עליה ,כעין זרוע ארוכה שלה .בה בעת התאגיד העירוני הוא ישות משפטית
לעצמה ,ואין רואים בו מחלקה ממחלקות הרשות המקומית .מרגע התהוותו
התאגיד העירוני נושא זכויות וסמכויות ומנגד נושא בחובות .אחד מטעמי הקמתו
של התאגיד העירוני הוא לאפשר לרשות המקומית לבצע חלק מתפקידיה
באמצעות גוף עצמאי ,שיהיה מוסמך להפעיל שיקולים עסקיים .ביזור סמכויות
כזה אמור לייעל את תפקוד הרשויות המקומיות ולספק להן מימון לפעולותיהן
הציבוריות ,ועליהן להיזהר שהתאגיד לא ייהפך לנטל כספי וניהולי עליהן.6
אחד מסוגי התאגיד העירוני הוא חברה כלכלית ,המשמשת מכשיר לפיתוח
אורבני וליזמות עסקית .העברת פעולות מסוימות מהרשות לחברה כלכלית
טומנת בחובה יתרונות תפעוליים וכלכליים ,ונועדה לקדם פרויקטים לרווחת
תושבי הרשות המקומית באמצעות משאבים עירוניים ,ממשלתיים-ציבוריים או
פרטיים .החברה הכלכלית נמצאת בתווך בין התחום העירוני-ציבורי,
שהשיקולים המנחים בו הם מינהל תקין ושמירת האינטרס הציבורי ,לבין התחום
העסקי ,ששיקוליו הם יעילות והשאת רווחים.7
חוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן  -חוק החברות) ,מגדיר את תפקידי
הדירקטוריון וסמכויותיו  ,ובהם התוויית מדיניותה של החברה ,פיקוח על תפקוד
המנכ"ל ופעולותיו ובדיקת מצבה הכספי של החברה .לפי חוק החברות,
הדירקטוריון אף אחראי לעריכת הדוחות הכספיים של החברה ואישורם .8שופט
בית המשפט העליון בדימוס דב לוין ציין בכנס של לשכת רואי חשבון כי
המנהלים והדירקטורים מחויבים "כנושאי משרה ובעלי סמכות לנהוג ביושר,
הגינות ואחריות בקבלת ההחלטות ולפקח כראוי על הפעילות הכספית של
התאגיד".9

6

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים ( 2012 - 2011דצמבר ,)2012
"אסדרת התאגידים העירוניים בשלטון המקומי והפיקוח עליהם" ,עמ' .67

7

שם ,הדוח בנושא אסדרת התאגידים העירוניים בשלטון המקומי והפיקוח עליהם.

8

ראו גם מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2017נובמבר ,)2017
"דירקטורים של תאגידים עירוניים" ,עמ' .5

9

להרחבה ראו יוסף גרוס ,דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי (.)2011
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החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן  -החכ"ל או החברה) נוסדה על
ידי עיריית עפולה (להלן  -העירייה) ונרשמה אצל רשם החברות בדצמבר .1996
החכ"ל היא חברה עירונית בבעלות העירייה ובשליטתה  .על פי תקנון החברה
המעודכן ,שאישרה מועצת העירייה בנובמבר  ,2016מטרות החברה הן :לתכנן,
ליזום ,לפתח ולהקים פרויקטים כלכליים ,לייעץ בתכנון פרויקטים ובהקמתם
ולקדמם ,ולנהל את נכסי העירייה המניבים .יו"ר הדירקטוריון של החכ"ל הוא
ראש העירייה.
בדירקטוריון החכ"ל מכהנים שבעה חברים .10מנובמבר  2013עד נובמבר 2018
כיהן כיו"ר דירקטוריון החכ"ל מר יצחק מירון ,ראש עיריית עפולה הקודם (להלן
 ראש העירייה הקודם); בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו באוקטובר 2018נבחר מר אבי אלקבץ לראש העירייה והוא החל לכהן בתפקיד בנובמבר
 . 2018יצוין כי מר אלקבץ כיהן כראש העירייה גם בשנים  .2013 - 2005מר תומר
חדד כיהן כמנכ"ל החכ"ל ממאי ( 2014להלן  -מנכ"ל החכ"ל) עד סוף ינואר
.2019
מהנדס העירייה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עפולה הוא מר ישראל קנטור
(להלן  -מהנדס העיר) ,שהיה חבר בדירקטוריון החברה משנת  ,112005ובמאי 2017
קיבל ממבקר המדינה צו הגנה זמני כחושף שחיתות (הצו בוטל בדצמבר .12 )2018
החכ"ל אחראית לתפעולם של כמה פרויקטים בעפולה ,ובראשם :הפעלת
השוק החדש שבנתה החברה עבור עיריית עפולה והקאנטרי קלאב שבנתה
ובשנת  2011קיבלה לידיה את החזקתו והפעלתו .באחריות החכ"ל גם ניהול
חלק מנכסי העירייה ,והיא מחויבת להעביר לעירייה שיעור מסוים מהכנסותיה
מהם.
בדצמבר  2015העבירה העירייה לחכ"ל את פרויקט המתחם ההיסטורי של
תחנת הרכבת הטורקית במרכז עפולה (להלן  -המתחם) ,שנועד לשקם את
המתחם ,לשַ מרו ולהופכו למוקד תרבות ובילוי (להלן  -פרויקט מתחם התחנה
או הפרויקט) .אומדן עלות הפרויקט היה כ 24-מיליון ש" ח , 13ולפי תוכנית
העבודה הוא היה אמור להסתיים ביולי .2016

10

באוגוסט  2018היו רשומים כדירקטורים בחכ"ל :יצחק מירון (משנת  ,)2013אסתר דהן (משנת
 ,)2015חביב פרץ (משנת  ,)2013מיכאל ברקן (משנת  ,)2013שלמה מליחי (משנת ,)2013
ישראל קנטור (משנת  )2005ומאיר אלי וקנין (משנת .)2005

11

בדצמבר  2016הודיע המהנדס לחכ"ל על התפטרותו מהדירקטוריון; בישיבתה בנובמבר 2018
החליטה מועצת העירייה למנותו מחדש לחבר דירקטוריון בחכ"ל.

12

מפברואר  2016ועד מרץ  , 2017לסירוגין ,האציל מהנדס העיר מסמכויותיו כמהנדס הוועדה
המקומית לאחרים.

13

לפי אומדן עלויות הפרויקט מיולי  ,2015ולפני הוספת הוצאות בלתי צפויות בשיעור  20%ומע"ם
(ראו להלן).
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פעולות הביקורת
בתוקף סמכותו לפי סעיף  )7(9לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח
משולב] ,מבקר המדינה הפעיל את ביקורת המדינה על חכ"ל עפולה בנובמבר
 .2014בחודשים מאי עד ספטמבר  2018בדק משרד מבקר המדינה היבטים
בהתנהלותה של החכ"ל וביחסי הגומלין בינה לבין העירייה ,וכן היבטים בתכנון
פרויקט מתחם התחנה ובאופן ניהולו .הביקורת נעשתה בחכ"ל ,בעיריית עפולה
ובוועדה המקומית לתכנון ובנייה עפולה (להלן  -הוועדה המקומית) .בדיקות
השלמה נעשו במשרד הפנים ,במשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל( 14להלן
 המשרד לפיתוח הפריפריה) ,ברשות מקרקעי ישראל (להלן  -רמ"י) ,בוועדההמחוזית לתכנון ובנייה (מחוז צפון) (להלן  -הוועדה המחוזית) וברכבת ישראל
בע"מ (להלן  -הרכבת).

14

עד נובמבר  2015המשרד נקרא המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
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יחסי הגומלין בין החכ"ל לבין העירייה
העברת פעילויות לניהול החכ"ל ללא
הסדרה וללא הסכם
.1

כללי המינהל התקין מחייבים רשויות מקומיות להסדיר כל התקשרות שלהן
עם גופים אחרים בהסכם כתוב המפרט את מערכת היחסים בין הצדדים.
על ההסכם לפרט את כל ההסכמות בין הצדדים ,את תנאי ההתקשרות,
את השירותים שכל צד מתחייב לתת ,את התשלום בעד השירותים הללו,
וכיוצא בזה.15
מהביקורת עלה כי עד שנת  2018לא נחתם בין העירייה לבין החכ"ל הסכם
המסדיר את מערכת היחסים ביניהן ומפרט את התנאים ,את ההתחייבויות
ואת הזכויות של כל צד בהתקשרות .16רק בתחילת  ,2018בעקבות בדיקה
של משרד הפנים בשנת  , 2017אישרו דירקטוריון החכ"ל (בפברואר )2018
ומועצת העירייה (במרץ  )2018הסכם מסגרת בין הצדדים ,ובמרץ 2018
חתמו עליו (להלן  -הסכם המסגרת) .בהסכם המסגרת נכללו הוראות
לניהול נכסי העירייה ופרויקטים עבורה בידי החכ"ל.
נמצא כי במשך שנים ,עד לחתימת הסכם המסגרת במרץ  ,2018העבירה
עיריית עפולה פעילויות לביצוע החכ"ל ,בלי הסכמים בכתב המסדירים את
תנאי ההתקשרות ביניהן כנדרש .עוד נמצא כי העירייה העבירה פעילויות
לביצוע החכ"ל ללא אישורה של מליאת המועצה ,וללא שהוצגו למליאת
המועצה היתרונות בניהול הפעילויות בידי החכ"ל על פני ניהולן בידי
העירייה ,השיקולים שביסוד ההחלטה להעבירן לחכ"ל ,ופרטי ההתקשרות
בין החכ"ל לעירייה.
לדוגמה ,בשנת  2014העבירה העירייה לניהול החכ"ל את הפרסום על
מתקני הפרסום בעיר ,שהיקפו בשנת  2016היה כ 1.2-מיליון ש"ח ,ואת
ניהול הבריכה העירונית בעפולה עילית ,ובשנת  2015העבירה לניהול
החכ"ל את פרויקט מתחם התחנה (ראו בהמשך) .בשלושת המקרים
העירייה לא הגדירה בכתב את הפעילויות שעל החכ"ל לבצע; את הכספים
שעל החכ"ל להעביר לעירייה; ואת הגורמים הנושאים באחריות לניהול
התקין.

15

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי (דצמבר " ,)2005פעולות הרשויות
המקומיות באמצעות עמותות" ,עמ'  .137ראו גם מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון
המקומי לשנים ( 2012 - 2011דצמבר " ,)2012אסדרת התאגידים העירוניים בשלטון המקומי
והפיקוח עליהם" ,עמ' .96

16

יצוין כי היו הסכמים בנושאים מסוימים ,כמו הסכם לניהול נכסים ממאי  ,2007שתוקפו היה עד
מאי .2012
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית עפולה על כי בניגוד לכללי
המינהל התקין העבירה במשך שנים לניהול החכ"ל פעילויות ללא
התקשרות בחוזים המפרטים את התנאים ,את ההתחייבויות ואת
הזכויות של כל צד בהתקשרות.
משרד מבקר המדינה מעיר לחכ"ל על שקיבלה על עצמה ניהול
פעילויות ללא הסדרה חוזית בינה לבין העירייה המסדירים את
ההתחייבויות ואת העלויות האמורות לחול על כל אחד מהצדדים.
.2

בפקודת העיריות נקבע כי עירייה תפעל באמצעות ראש העירייה ,והוא יהיה
אחראי לכך שיבוצעו כראוי התפקידים שהוטלו על העירייה בפקודה זו או
בכל דין אחר .מועצת הרשות המקומית היא הגורם המוסמך לאשר נושאים
ועניינים שהוגדרו בפקודת העיריות ,לפקח עליהם ולבקרם .על המועצה
לד ון במעשיה ובתוכניותיה של הנהלת העירייה ,לחוות את דעתה על
המדיניות שראש העירייה מבקש להתוות ,לבחון את תוכניותיו ,לאשר את
ענייניה הכספיים של העירייה ,לפקח על פעילות ראש העירייה ועל הדרג
הממונה ולבקרם.17
בהסכם המסגרת הוענקו לראש העירייה סמכויות לביצוע פעולות על פי
שיקול דעתו בלבד ,ללא צורך באישור המועצה ובלי שיידרש לבחון ולהציג
את יתרונותיה של החכ"ל על פני העירייה בביצוע הפעילויות ,ובכלל זה בלי
שיידרש לנמק את ההשלכות הכספיות של העברת פעילויות לחכ"ל.
לדוגמה ,נקבע כי העירייה תעביר לחברה ניהול פרויקטים כפי שיקבע ראש
העירייה ,וכי העירייה רשאית ,על פי החלטתו של ראש העירייה ,להפסיק
בכל עת את ההתקשרות לצורך כל פעילות או פרויקט ,בלי שיהיה על ראש
העירייה לנמק את הדבר או להציג עילה לכך .עוד נקבע כי כל מקרה של
מחלוקת בין הצדדים ,ייושב "בהחלטה של ראש העירייה ו/או בדרך
שתיראה לו".
משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה הקודם כי בניגוד לכללי
המינהל התקין ,בהסכם המסגרת שנחתם במרץ  2018הוא לקח
לעצמו סמכויות נרחבות ובלעדיות של העברת פעילויות ופרויקטים
לניהול החכ"ל .התנהלות זו פוגעת בשקיפות ועלולה לפגוע בפיקוח
של המועצה על פעולותיו של ראש העירייה.

17

כך למשל ,בנושא תקציב העירייה ,נקבע בסעיף  206לפקודת העיריות כי המועצה תדון בו
ותאשר אותו; בסעיף 170ג נקבע כי המועצה תקיים דיון מיוחד ותדון בדוח המבקר ותחליט בדבר
אישור הסיכומים או ההצעות שהגישה הוועדה לענייני ביקורת.

עיריית עפולה
העבירה במשך שנים
לניהול החכ"ל
פעילויות ללא
התקשרות בחוזים
המפרטים את
התנאים ,את
ההתחייבויות ואת
הזכויות של כל צד
בהתקשרות
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי להחלטות על מסירת פעילויות
לחכ"ל או על הפסקת ההתקשרות בגינן עשויות להיות השלכות
כספיות ותפעוליות מהותיות וארוכות טווח גם על תקציב העירייה,
בהיותה הבעלים של החכ"ל ,ולפיכך הדיווח למועצה בטרם העברת
פעילויות לחכ"ל וקבלת אישורה הכרחיים לפיקוח המועצה ולבקרה
שלה על החלטות העירייה.

אי-העברת כספים מהחכ"ל לעירייה
הדוחות הכספיים של העירייה ושל החכ"ל אמורים לשקף את תוצאות
פעילויותיהן ,את תזרימי המזומנים שלהן ואת מצבן הכספי.
במאי  2007חתמו כאמור העירייה והחכ"ל על הסכם לניהול נכסים שתוקפו היה
עד מאי  . 182012בהסכם נקבע ,בין השאר ,כי העירייה מעבירה לחכ"ל את ניהול
חלק מנכסיה ; 19כי החכ"ל תתקשר עם קבלן שינהל את הנכסים או תנהל את
הנכסים בעצמה ,תעסיק את העובדים כפי שיידרש ותישא בכל הוצאות הניהול
הנאות והיעיל של הנכסים; וכן כי החכ"ל תדאג להחזיק את הנכסים במצב
תקין ותפעל לפי החלטות מועצת העירייה .עוד נקבע בהסכם כי החכ"ל תעביר
לעירייה  60%מדמי השכירות ומכל תקבול שייגבה מדיירי הנכסים או
ממחזיקיהם (להלן  -עמלת נכסים).
בביקורת נמצא כי אף שפג תוקפו של ההסכם בשנת  ,2012המשיכה החכ"ל
לנהל נכסים של העירייה ,וכי רק במרץ  ,2018בהסכם המסגרת ,נקבעו הסדרים
חדשים לניהול נכסים אלו בידי החכ"ל.
על פי כרטסת "הכנסות משכירות" בחכ"ל ,הכנסותיה בשנים  2017 - 2014היו
כ 1.3-מיליון ש"ח .בביקורת נמצא כי החכ"ל לא העבירה מעולם כספים לעירייה
בגין הנכסים ,וכי העירייה לא דרשה מהחכ"ל את עמלת הנכסים בהתאם
להסכם שחתמה עימה.
עוד עלה כי בשנים  2016 - 2014רשמה החכ"ל בדוחותיה הכספיים הוצאות בגין
עמלת נכסים בסך כ 530-אלף ש"ח ,אך לא העבירה כספים אלה לעירייה,
והעירייה לא רשמה בדוחותיה הכספיים לשנים אלה הכנסות מעמלה זו.
משרד מבקר המדינה מעיר לחכ"ל על שבשנים  2016 - 2014לא העבירה
לעירייה כספים בהתאם להסכמות ביניהן ,ובניגוד לרישומים בדוחותיה
הכספיים.

18

הסכם דומה נחתם ביוני  ;1999תוקפו היה מיולי  1999עד דצמבר .2004

19

להסכם לא צורפה רשימת הנכסים שהועברו לניהול החכ"ל.

בשנים 2016 - 2014
לא העבירה החכ"ל
לעירייה כספים
בהתאם להסכמות
ביניהן ,ובניגוד
לרישומים בדוחותיה
הכספיים
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משרד מבקר המדינה מעיר לגזבר העירייה על שלא תבע מן החכ"ל את
הכספים המגיעים לעירייה מחלקה בהכנסות מן הנכסים .על העירייה
לבדוק את פעולות החכ"ל ,שכאמור רשמה את עמלת הנכסים בדוחותיה
הכספיים אך לא העבירה את הכספים לעירייה.
מנכ"ל החכ"ל מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרץ ( 2019להלן -
תשובת מנכ"ל החכ"ל) כי "החברה הכלכלית לא העבירה תשלומים לעיריית
עפולה ...לאור מצבה הכלכלי".
גזבר העירייה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרץ  2019כי אי-תשלום
החוב נבע מהיעדר מקורות מימון בחכ"ל ,וכי "[ה]מחסור בכסף בחכ"ל היה כל
כך קשה עד שהעירייה נאלצה אף להעביר לחברה מפעם לפעם קדמי מימון".

מצבה הכספי הגירעוני של החכ"ל
.1

בלוח  1מפורטים ההכנסות וההפסדים של החברה בשנים 2017 - 2013
וגירעונה המצטבר:

לוח  :1הכנסות והפסדים של החכ"ל בשנים  ( 2017 - 2013במיליוני
ש"ח)
השנה

ההכנסות

ההפסד

הגירעון המצטבר

*2013

7.7

-1.8

-42.1

*2014

7.6

-2.2

-44.3

2015

11.3

-2.2

-46.5

2016

**21.9

-1.9

-48.4

2017

***10.7

***-2.6

-51.0

המקור :הדוחות הכספיים של החכ"ל לשנים  ,2016-2013בעיבוד משרד מבקר המדינה.
בדוחות הכספיים לשנים  2014 - 2013נרשמה הערת "עסק חי" (כמפורט בהמשך).
*
מתוך זה כ  11-מיליון ש"ח בגין העסקת עובדים עבור העירייה.
**
*** מתוך הדוחות הכספיים של העירייה לשנת .2017

מהלוח עולה כי עד לשנת  2014צברה החברה גירעון מצטבר בסך
כ 42-מיליון ש"ח ,וכי מצבה הכספי של החברה גירעוני לאורך שנים
וגדל משנה לשנה:
בשנים  2013עד  2016הפסידה החברה מדי שנה כשני מיליון ש"ח ,ובשנת
 2017גדל ההפסד השנתי לכ 2.6-מיליון ש"ח .בסוף שנת  2017היה הגירעון
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המצטבר של החברה יותר מ 50-מיליון ש"ח  -סכום גדול פי חמישה
מהכנסותיה באותה שנה.
מנכ"ל החכ"ל מסר בתשובתו כי מאז כניסתו לתפקיד בשנת  2014נבחנה
פעילות החברה בכל אחד מתחומי פעילותה ובוצעה תוכנית הבראה יסודית
לשיקום החברה .כך למשל ,מתקני הפרסום העירוניים הניבו כ 1.5-מיליון
ש"ח בשנה.
העירייה מסרה בתשובתה 20למשרד מבקר המדינה ממרץ ( 2019להלן -
תשובת העירייה) כי למרות מצבה הקשה של החכ"ל ,יש יתרון בהמשך
פעילותה תוך ניסיון להבריאה .עוד מסרה העירייה כי יש בכוונתה לגבש
תוכנית הבראה ,שבמסגרתה יוסדרו בין היתר ההתחשבנויות בין העירייה
לבין החכ"ל ,תוך קביעת דפוסי עבודה מסודרים לעתיד.
.2

בחוק החברות נקבע כי הדירקטוריון של החברה יפקח על ביצוע תפקידי
המנכ"ל ,יבדוק את מצבה הכספי של החברה ויהיה אחראי לעריכת הדוחות
הכספיים ולאישורם .בחוק נקבע עוד כי החברה תמנה רואה חשבון מבקר
שיבקר את הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם ,וכי על
רואה החשבון המבקר להביא לידיעתו של יו"ר הדירקטוריון מידע על
ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
עוד נקבע בחוק החברות כי חברה 21תערוך לכל שנה דוחות כספיים שיכללו
מאזן ,דוח רווח והפסד ודוחות כספיים אחרים .הדוחות ייערכו תוך שישה
חודשים או במ ועד אחר שייקבע בתקנון החברה ,ובלבד שלא תיקבע
תקופה העולה על תשעה חודשים . 22חוזר מנכ"ל משרד הפנים מאוגוסט
 2014קובע כי הדוחות הכספיים של תאגידים עירוניים יוגשו למשרד הפנים
לא יאוחר מ 30-באפריל בשנה העוקבת לשנת הפעילות .מכאן שיש לסיים
את עריכתם ולאשרם לפני מועדים אלה.
על פי גילוי דעת  58של לשכת רואי חשבון בישראל ,אפשר להניח כי עסק
ימשיך להתקיים בתקופה שלא תעלה על שנה אם אין מידע משמעותי
הסותר הנחה זו ,ואם יש ספק ביכולתו של עסק לקיים הנחה זו ,קרי העסק
אינו מסוגל לפרוע את התחייבויותיו או לממש את נכסיו במהלך הרגיל של
העסקים ,אזי נדרשת הוספת "הערת עסק חי".
בדוח מבקר המדינה 23הוער כי מפרוטוקול הדיון של הדירקטוריון בדוח הכספי
של החברה לשנת  2014עלה כי הדירקטוריון אישר את הדוח בלי שדן
בהערותיו של רואה החשבון המבקר ,וכי על אף הספק לגבי המשך קיומה
של החברה ,לא דן הדירקטוריון בצעדי התייעלות והבראה שנדרש לנקוט

20

התשובה נמסרה על ידי ראש עיריית עפולה ,שהינו גם יו"ר דירקטוריון החכ"ל.

21

אלא אם מדובר ב"תאגיד מדווח"  -תאגיד שניירות הערך שלו לא הוצעו לציבור ושאינם נסחרים
בבורסה או רשומים בה למסחר.

22

בתקנון החכ"ל שאושר באסיפה הכללית בנובמבר  2016אין התייחסות לנושא של מועד עריכת
הדוחות הכספיים.

23

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2017נובמבר ,)2017
"דירקטוריונים של תאגידים עירוניים" ,עמ' .40
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לנוכח הפסדי החברה וגירעונה הגדול ,לא בחן את מקורות המימון ולא
קבע יעדים לצמצום ההפסדים והגרעון .עוד נכתב כי הדירקטוריון אישר את
הדוח הכספי לשנת  ,2015שהצביע אף הוא על הפסדים ועל גירעון כבד,
גם כן ללא שום דיון ,וכי למרות שהדוח הצביע ,בין היתר ,על גידול של
כשני מיליון ש"ח בהפסדים ,ולמרות הסתייגות רואה החשבון המבקר ,שציין
כי בכוונתו לשוב ולבחון את יכולת החברה להמשיך לפעול כ"עסק חי"-
הדירקטוריון לא ביקש הבהרות ומידע בנוגע לדיווח האופטימי של המנכ"ל,
ולא דן בפירוט במכלול הצעדים שבכוונת ההנהלה לנקוט כדי לשפר את
מצבה הכספי של החברה ,כמתחייב מתפקידו.
בביקורת נמצא כי בשנים  2013ו 2014-נכללה בדוחות הכספיים של
החכ"ל הערת "עסק חי" .בשנת  2015בוטלה ההערה ,לאור תחזית
לשיפור במצב הכספי של החברה .להלן הפרטים:
בדוחות הכספיים של החכ"ל לשנת  2014ציין רואה החשבון המבקר כי
הרווח של החברה לשנה זו ,בניכוי הוצאות הפחת" ,הינו במגמת ירידה עד
לכדי הפסד" בהשוואה לשנה הקודמת; כי מגמה זו "מעלה ספק בדבר
המשך קיומה של החברה כ'עסק חי' באם לא תתקיים תמיכה וגיבוי של
בעלת השליטה בחברה"; וכי על סמך סימני האזהרה הוחלט להפנות את
תשומת הלב להערת "עסק חי" בדוח .עוד נכתב בדוחות כי הסרתה של
הערת "עסק חי" מדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  2015תיבחן בכפוף
למימוש תוכניותיה של החברה ולעמידתה בהתחייבויותיה ללא הזרמת
כספים מבעלת המניות שלה ,קרי מהעירייה.
בדוחות הכספיים לשנת  2015ביטל רואה החשבון המבקר את הערת "עסק
חי" וכתב כי ההחלטה על הסרת ההערה התקבלה לאור נתונים שהציגה
החברה לשנת  , 2016שעל פיהם היא עתידה להגיע לאיזון תזרימי כבר
בשנה זו .עוד נכתב כי בדוחות הכספיים לשנת  2016עתידה להיבחן שוב
יכולת החברה להמשיך ולפעול כ"עסק חי" ,וזאת בהתאם למימוש
התוכניות והתחזיות שהציגה הנהלת החברה.
בביקורת עלה כי מצבה הכספי של החברה המשיך להיות גירעוני,
היא המשיכה להפסיד גם בשנים  2016ו 2017-וגירעונה המצטבר גדל.
עוד הוער בדוח מבקר המדינה כי על החברה להקפיד לתעד במפורט את
דיוני הדירקטוריון ,וכי תיעוד ההחלטות המתקבלות יסייע לעקוב אחר
מימושן ,ויתרום לפיקוח יעיל ומועיל של הדירקטוריון על הנהלת החברה.
מפרוטוקול של דיון הדירקטוריון ביוני  2017עולה כי הדירקטוריון אישר את
הדוחות הכספיים של החכ"ל לשנת  2016ללא תיעוד של הדיון ושל
הסיבות לגירעון הגדל של החכ"ל גם בשנה זו ,ושל אי-העמידה בתחזית
לצמצום הגירעון.
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מנכ"ל החכ"ל מסר בתשובתו בין היתר כי נתוניה הכספיים של החברה
הובאו במלואם בפני דירקטוריון החברה והוצגו בשקיפות מלאה ,וכי דיוני
הדירקטוריון בכלל הנושאים תומצתו בפרוטוקול בנקודות כחלק ממדיניות
הדירקטוריון .עם זאת ,מסר המנכ"ל ,הדיונים היו מעמיקים ויסודיים ועסקו
בכל הנושאים  .תשובותיהם למשרד מבקר המדינה של חלק מהדירקטורים
של החברה מפברואר וממרץ  2019היו אף הן ברוח זו.
משרד מבקר המדינה מעיר לחכ"ל על כי לא תיעדה את דיוני
הדירקטוריון ,לרבות הדיונים על אישור הדוחות הכספיים לשנת 2016
ועל הצעדים שהנהלת החברה מתכוונת לנקוט כדי לשפר את מצבה
הכספי של החברה ,וזאת אף שמשרד מבקר המדינה כבר העיר לה
על כך בעבר .תיעוד הדיונים וההחלטות המתקבלות יסייע כאמור
לעקוב אחר מימושן ,ויתרום לפיקוח יעיל ומועיל של הדירקטוריון על
הנהלת החברה.
עד מועד סיום הביקורת ,בספטמבר  ,2018לא הביאה החכ"ל את דוחותיה
הכספיים לשנת  2017לאישור הדירקטוריון ,וממילא הדירקטוריון לא אישר
דוחות אלו.
משרד מבקר המדינה מעיר לחכ"ל כי היה עליה להביא את הדוחות
הכספיים לאישור הדירקטוריון עד סוף אפריל  ,2018סמוך למועד
ביצוע הפעולות ,ולפעול לתיקון יעיל ומהיר של הליקויים.
משרד מבקר המדינה מעיר לדירקטוריון החכ"ל על שלא דרש
מהנהלת החברה להביא לאישורו את הדוחות הכספיים במועד; בכך
נפגעה יכולתו לפקח על פעילות החברה ולבקרה.

פיקוח משרד הפנים
בעקבות דוח מבקר המדינה על פעולות הרשויות המקומיות באמצעות
עמותות ,24הקים משרד הפנים בשנת  2008אגף בכיר לתאגידים (להלן  -אגף
התאגידים) ,הממונה על הפיקוח על התאגידים .בין מטרות האגף :פיקוח על
תאגידים ובקרתם ,וכן הסדרת תאגידים קיימים ,הפסקת פעילות של תאגידים
עירוניים בעייתיים ובחינת פרויקטים מתוכננים.25

24

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי (דצמבר " ,)2005פעולות הרשויות
המקומיות באמצעות עמותות" ,עמ' .137

25

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים ( 2012 - 2011דצמבר ,)2012
"אסדרת התאגידים העירוניים בשלטון המקומי והפיקוח עליהם" ,עמ' .67
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מתכתובת פנימית של משרד הפנים מינואר  2008עלה כי בשנים 2004 - 2000
בנתה החכ"ל את הקאנטרי קלאב העירוני ואת השוק העירוני ,שעלותם הכוללת
כ 55-מיליון ש"ח (מהם כ 30-מיליון ש"ח מתקציב העירייה) ,וכי כבר בשנים
 2005 - 2002צברה גירעון מצטבר בסך  15מיליון ש"ח "בשל ניהול כושל" ובגלל
הוצאות מימון גבוהות ,תביעות כספיות והסכמי פשרה עם מרבית הקבלנים
שבנו את שני הפרויקטים .עוד נכתב כי "בשנתיים האחרונות הנהלת [ה]עירייה
החלה להתערב בצורה אקטיבית בניהול וייעול החכ"ל" ,ובשנת  2006אף
העבירה שמונה מיליון ש"ח לצורך כיסוי הגירעון.
בבדיקה עלה כי אגף התאגידים קיבל את הדוחות הכספיים של החכ"ל מדי
שנה ,ובכלל זה גם את הדוחות לשנים  2013ו 2014-שכללו הערת "עסק חי" ,וכן
את הדוח הכספי לשנת  .2015בספטמבר  2016העביר מנכ"ל החכ"ל למשרד
הפנים סקירה כלכלית של פעילות החברה וכתב בה כי "החברה אינה נשענת
כלכלית על העירייה בתפעול השוטף" ,וכי על פי הדוח הכספי המבוקר לשנת
 , 2015על סמך ביצועי החברה במחצית הראשונה של  2016והתחזית לשנת
 , 2017הוסרה הערת "עסק חי" מדוחות החברה .בתחילת אוקטובר  2016המליצו
מנהל אגף התאגידים ומנהל מינהל השלטון המקומי דאז למנכ"לית המשרד
לאשר את בקשת החכ"ל להגדיל את הון המניות הרשום של החברה בארבעה
מיליון ש"ח ,על מנת "לאפשר לעירייה להגדיל את השקעותיה בחברה ולממן
השקעות בפרויקטים בחברה דרך הון מניות".
בשנת  2017עשה אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על
החשבונות במשרד הפנים ,בשיתוף אגף התאגידים ,בדיקה בחכ"ל בנושא
"התנהלות כספית ומינהל תקין בתאגידים עירוניים" (להלן  -בדיקת משרד
הפנים) .בבדיקה נמצא כי לא נחתמו בין העירייה לבין החכ"ל הסכמים על
פעילויות הדדיות; כי באותו מועד לא היה לחברה מבנה ארגוני שאושר בידי
הדירקטוריון ובידי משרד הפנים; וכי בדוחות הכספיים לשנת  2015לא הייתה
התאמה בין יתרת העירייה בספרי החברה לבין היתרות שנרשמו בספרי
העירייה .באמצע נובמבר  ,2017במכתב שצירף לדוח הביקורת בנושא החכ"ל,
כתב משרד הפנים לראש העירייה (הוא יו"ר הדירקטוריון בחכ"ל כאמור) כי על
החברה לנקוט את הצעדים המתבקשים לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם,
ליישם את ה המלצות לשיפור המינהל התקין ולייעל את התנהלות התאגיד.
בעקבות בדיקת משרד הפנים תיקנה החכ"ל חלק מהליקויים שעלו בדוח, 26
לרבות עדכון המבנה הארגוני שלה וחתימה על הסכם מסגרת בינה לבין
העירייה.
נמצא כי בבדיקה של משרד הפנים לא הייתה התייחסות לגירעונה של החברה
ולסי בותיו ,וממילא לא נדרשה החברה להגיש למשרד הפנים תוכנית פעולה
לשיפור מצבה הכספי.

26

בביקורת לא נבחן נושא ה התאמות בין יתרת העירייה בספרי החברה לבין היתרות כפי שמוצגות
בספרי העירייה לשנים  2016ו .2017-
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משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי בכוונת
האגף לקדם בדיקות עתידיות בתאגידים עירוניים שישימו דגש גם על בחינה
פיננסית של התנהלות התאגידים.
משרד מבקר המדינה מעיר לאגף התאגידים במשרד הפנים כי לנוכח
מצבה הכספי החמור של החכ"ל ומתוקף אחריותו של האגף לפקח על
התאגידים העירוניים ,היה עליו לבדוק את מצבה הכספי של החכ"ל ואת
הסיבות שהביאו אותה לגירעון מצטבר בסך יותר מ 50-מיליון ש"ח,
ולדרוש ממנה להכין תוכנית פעולה לשיפור מצבה הכספי.
נוכח הליקויים שעלו בבדיקת משרד הפנים ,ובהם הצורך בחתימה של
העירייה ושל החכ"ל על הסכמים לגבי פעילויות הדדיות ,על משרד הפנים
לשקול להנחות את הרשויות המקומיות להסדיר את הקשרים ביניהן לבין
החברות העירוניות שלהן ולעגן קשרים אלה בהסכמים בכתב.
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פרויקט מתחם התחנה
רקע
כאמור ,בשנת  2015החלה עיריית עפולה לקדם תוכנית לשיקום המתחם
ההיסטורי של תחנת הרכבת הטורקית ,המשתרע על כ 34-דונם במרכז עפולה.27
הפרויקט נועד לשמר את מבני המתחם ולהסב אותו למוקד תרבות ובילוי,
בדומה למתחמים דומים הקיימים בבאר שבע ,בירושלים ובתל אביב .המתחם,
שחלקו נמצא בשטח עתיקות מוכרז ,28מיועד בתוכניות התקפות לשטח ציבורי
והוכרז כאתר לשימור.
עד שנת  2014שימש המתחם כפארק ,כגינה ציבורית וכחניון .29במתחם חמישה
מבנים היסטוריים לשימור :מבנה מסוף הנוסעים (טרמינל) ,ששימש כמשרדי
מחלקת הקליטה של העירייה; מבנה מחסן הסחורות ,שהיה מושכר לאגודה
למען החייל ושימש כבית החייל; מבנה השירותים (להלן  -מבנה השירותים)
שהיה נטוש; מבנה ששימש למגורי המסילאים (להלן  -מבנה המסילאים)
ומתגוררות בו שתי משפחות (להלן  -הדיירים); ומגדל המים ,ששימש מקור מים
לקטרי הקיטור ולתחנת כיבוי ,וכן נקודת תצפית וקשר .עוד במתחם מבנה
שפועלת בו מסעדה (להלן  -המסעדה).
תמונה  :1תשריט של מתחם התחנה

המקור :מתכנן הפרויקט ,בעיבוד משרד מבקר המדינה.
27

גוש  16658חלקה  .1בין הרחובות זלמן הוז ,זלמן שז"ר ,שפרינצק ומשה שרת.

28

השטח הוכרז בילקוט הפרסומים  ,1091עמ' .1387

29

על פי מכתב של מהנדס העיר למנהל יחידת המסחר ברכבת ישראל מנובמבר .2015
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ממסמכים שונים עולה חשיבותו הרבה של הפרויקט לעיר עפולה .למשל,
במסמך מנובמבר  2015שכותרתו "תחנת הרכבת א-פולה ,פרוגרמה תכנית
ותפקודית למתחם תחנת הרכבת הטורקית בעפולה "( 30להלן  -הפרוגרמה
התכנונית) צוין כי המתחם המחודש ,שיפעל כל שעות היממה ובכל ימות
השבוע ,ישמש מוקד פעילות חינוכי-תרבותי שיציג באופן חווייתי אינטראקטיבי
את עברה של העיר כבירת העמק בתחומי התחבורה ,הכלכלה והחברה.
במסמך של לשכת מהנדס העיר שכותרתו "פרויקט התחדשות עירונית בעפולה
 שדרוג מרכז העיר ,גן הרכבת והקמת מתחם הרכבת" 31צוין כי הפרויקט טומןבחובו פוטנציאל מסחרי ותיירותי ,וכי ינוהל כמכלול כלכלי שיתרום לתקציב
העיר ולרווחי היזמים.
תמונה  :2הדמיה של הפרויקט

המקור :מתכנן הפרויקט ,בעיבוד משרד מבקר המדינה.

בשנת  2015בחרה העירייה מתכננים ויועצים לקידום הפרויקט ,ובדצמבר 2015
העבירה את ניהול הפרויקט לחכ"ל .בפברואר  2016חתמה החכ"ל עם
האדריכל (להלן  -האדריכל) על הסכם לתכנון של שיקום המבנים ושל פיתוח
המתחם .בהסכם נקבע כי האדריכל אחראי ,בין השאר ,לספק את שירותי
התכנון לפרויקט ,לרבות תוכנית עבודה אדריכלית מפורטת ,להכנת הדמיות,
לאיסוף מידע ומסמכים מכל גורם רלוונטי ,ולהכנת תוכנית סטטוטורית או
מפורטת .החכ"ל חתמה על עוד הסכם דומה עם יועץ לתכנון (להלן  -המתכנן),
להכנת תוכנית רעיונית ותפקודית למתחם ולניהול התכנון למתחם.32

30

המסמך הוכן על ידי האדריכל והמתכנן ,ועודכן בינואר .2016

31

המסמך אינו נושא תאריך ונראה כי הוכן לקראת סוף שנת .2015

32

ההסכם אינו נושא תאריך ,אך צוין בו כי יחול על הצדדים החל מינואר  .2016בספטמבר 2016
הודיעה החכ"ל למתכנן על סיום ההתקשרות איתו.
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בספטמבר  2016חתמו המדינה ,עיריית עפולה והחכ"ל על הסכם גג 33שנקבע
בו כי מתחם התחנה יהיה תשתית-על וימומן בידי רמ"י בהתאם להסכם זה.
אומדן עלות הפרויקט שהוצג לרמ"י במרץ  - 2016ולא כלל את עלות העבודות
במבנים לשימור ואת עלות המבנים היבילים  -היה כ 20-מיליון ש"ח .רוב הסכום
יועד לפיתוח סביבתי ולפיתוח תשתיות ,לרבות מזרקה או בריכה אקולוגית,
ריצוף ונטיעות ,תאורה וריהוט רחוב .להלן הפרטים:
לוח  :2אומדן עלות הפרויקט ,ללא מבנים לשימור ומבנים יבילים ,מרץ
( 2016באלפי ש"ח)
סעיף בתקציב

סכום (מעוגל)

מבנים ציבוריים המשרתים את הפארק

465

פיתוח סביבתי ,לרבות הנחת אדני רכבת ,קרונות,
קטר ומזרקה או בריכה אקולוגית

2,646

פיתוח תשתיות במתחם

4,170

ריצוף ,נטיעות ושביל אופניים היקפי

6,090

ריהוט רחוב

1,247

תאורת רחוב

1,660

סיכום ביניים

16,278

בלתי צפוי מראש ()10%

1,628

עמלה גלובלית ()14%

2,279
עלות כוללת לפרויקט (ללא מע"ם) 20,185

על פי אומדן שצורף לבקשה שהגישה החכ"ל לרמ"י לסיוע במימון ,בעיבוד משרד מבקר המדינה.

אי-הכנת ספר פרויקט
לאחר אישור התכנון הרעיוני ובדיקת הכדאיות הכלכלית של פרויקט ,מגיע
השלב של התכנון המפורט ,שלב הכנתה של תוכנית לביצוע .בתוכנית זו
נקבעות המשימות שיש לבצע ,סדר ביצוען והתיאום ביניהן ,משך הזמן לכל
משימה ולוח זמנים כולל; מוגדרים בה הסיכונים והאילוצים בפרויקט; ומצוינות

33

הסכמי גג הם הסכמים שחתמה המדינה באמצעות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) עם רשויות
מקומיות בדבר שיווק של קרקעות לבנייה למגורים בשטחי אותן רשויות.
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אבני הדרך לביצועו .בסיום התכנון המפורט מגובשת תכולת הפרויקט ,ומכינים
תוכניות ,מפרטים וכתבי כמויות ,המאפשרים פרסום מכרזים לביצועו.34
הביקורת העלתה כי העירייה לא הכינה לפרויקט התחנה מסמך מסכם
המפרט את מלוא תכולת הפרויקט ,את אומדן העלויות ,את התקציב
ומקורות המימון ואת לוח הזמנים לשלבי הפרויקט עד השלמתו (להלן -
ספר פרויקט) .בהיעדרו של ספר פרויקט ,המשמש את כל הגורמים
השותפים לפרויקט ,ובהם ה עירייה ,החכ"ל ,היועצים והקבלנים ,התבססה
הביקורת בעיקר על מצגות שהכינו האדריכל והמתכנן.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על שלא הכינה ,טרם תחילת ביצוע
הפרויקט ,ספר פרויקט המפרט ,בין השאר ,את תכולתו ,את אומדן
עלויותיו ,את תקציבו ואת לוחות הזמנים לביצועו .אי-בהירות בנושאים אלה
עלול לעכב את הפרויקט ולגרום חריגות תקציביות ולפגוע בהשגת
מטרותיו.
נמצא כי במסמכים השונים ,ובהם מסמכי תכנון ומצגות שהכינו האדריכל
והמתכנן ,לא היה מידע מלא על הפרויקט ,ולפיכך לא היה אפשר לעקוב באופן
מלא אחר ביצועו ,לרבות העמידה בלוח הזמנים שתוכנן והיצמדות למסגרת
התקציב.
לדוגמה ,בכל מסמכי התכנון והמצגות שהוכנו לא הוזכר לוח זמנים לשלבי
הקמתו של המתחם ,ולא צוינו המועד לסיום הפרויקט ומועד תחילת הפעלת
המתחם .התייחסות ללוח הזמנים נמצאה רק במסמך שהכינו האדריכל והמתכנן
במרץ  ,2016ולפיו הפרויקט יסתיים ביולי  ,2016כלומר תוך חמישה חודשים .לוח
הזמנים שנקבע במסמך זה לסיום הפרויקט 35כלל את עבודות הפיתוח והתשתיות,
את עריכת המכרז להפעלה ואת בחירת המפעיל לאתר וההתקשרות איתו.
הביקורת העלתה כי למרות לוח הזמנים האמור ,החכ"ל לא התקשרה בהסכם
עם הקבלן המבצע אלא ביולי  ,2016המועד שבו היה הפרויקט אמור להסתיים,
ואז קצבה לעבודות  12חודשים.
במועד סיום הביקורת ,ספטמבר ( 2018להלן  -מועד סיום הביקורת) ,הקבלן
המבצע טרם סיים את העבודות במתחם וטרם בוצעה מסירה של הפרויקט
מהקבלן לחכ"ל.
משרד מבקר המדינה מעיר לחכ"ל שלוח הזמנים שקבעה לביצוע
הפרויקט לפני תחילת העבודה בו לא היה מציאותי ,וכי היה עליה לתכנן
את לוח הזמנים באופן סביר כך שישקף את הזמן הדרוש לכל אחד
משלבי הביצוע של הפרויקט.

34

ש' גלוברזון ,א' שטאוב ,ניהול פרויקטים (.)2000

35

בהתאם לתרשים לוח זמנים שצורף לפרוגרמה.

העירייה לא הכינה
לפרויקט מתחם
התחנה ,לפני תחילת
ביצועו ,מסמך מסכם
המפרט את מלוא
תכולת הפרויקט ,את
אומדן העלויות ,את
התקציב ומקורות
המימון ואת לוח
הזמנים עד השלמתו
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העברה לא מסודרת של ניהול הפרויקט
לחכ"ל
בפסיקה של בג"ץ 36צוין" :ההקפדה ...כי עובר לקבלת ההחלטה על-ידי בעל
סמכות על -פי חוק יקוים תהליך קבלת החלטה הראוי לשמו ,היא אולי הערובה
היעילה ביותר לכך ,שהשימוש בשיקול הדעת ,שהוענק על-ידי המחוקק לזרוע זו
או אחרת של הרשות המבצעת ,לא ילקה בליקויים ,שיש בהם כדי לרוקן מטרתו
של החוק מתוכנה".
הביקורת העלתה כי בשנת  2015העבירה העירייה את הפרויקט לניהול
החכ" ל 37בלי לבדוק אם החכ"ל היא הגורם המתאים ביותר לביצוע
הפרויקט ,ללא הליך סדור הכולל את אישור המועצה ,ובלי הסכם כתוב
בין הצדדים הקובע את התחייבויות החכ"ל לביצוע הפרויקט ואת תכולת
הפרויקט ,את לוחות הזמנים לביצועו ואת ההיבטים הכספיים .להלן
הפרטים:
לא נמצא תיעוד כי העירייה בחנה את המשמעויות הכלכליות והניהוליות
בהעברת הפרויקט לחכ"ל בהשוואה לגורמים אחרים ,ולא בדקה אם בביצוע
הפרויקט יש לחכ"ל יתרונות על פני אחרים .ממילא לא הוצג מידע כזה למליאת
המועצה ולא התקבל אישורה למסירת הפרויקט לביצוע החכ"ל.
עלה כי אסמכתה להעברת הפרויקט מהעירייה לחכ"ל נמצאת בהודעת דואר
אלקטרוני ששלח בדצמבר  2015גזבר העירייה למהנדס העיר ,ובה כתב כי
בפגישתו עם ראש העירייה "סוכם כי החכ"ל יבצעו את פרויקט התחנה".
לא נמצא כי בין העירייה לבין החכ"ל נחתם הסכם המפרט את הזכויות והחובות
של כל צד; את תכולת הפרויקט ולוח הזמנים להשלמתו; ואת הסדרת היחסים
הכספיים ביניהן :חלוקת האחריות בין הצדדים למימון ההשקעות ולמימון
הפעילות השוטפת במתחם ,והתמורה שתקבל החכ"ל עבור ביצוע הפרויקט.
עוד עלה כי החכ"ל עצמה לא דרשה הסכם כתוב המסדיר את יחסיה עם
העירייה ואת זכויותיה וחובותיה במתחם ,לפני שנטלה על עצמה את הפרויקט.
משרד מבקר המדינה מ עיר לעיריית עפולה ולחכ"ל כי היעדר הסכם
התקשרות  -הכולל את תנאי ההתקשרות ,את חלוקת הזכויות והחובות בין
הצדדים ,את השירותים שכל צד מתחייב לתת ואת התשלום בעד שירותים
אלה  -אינו עולה בקנה אחד עם כללי המינהל התקין.

36

בג"ץ  297/82ברגר נ' שר הפנים ,פ"ד לז(.59 ,29 )3

37

לא נמצא מידע לגבי המועד המדויק להעברה ,אך בדצמבר  2015אישרה החכ"ל את
התקשרויות העירייה עם היועצים.

העירייה והחכ"ל לא
חתמו הסכם המפרט
את הזכויות והחובות
של כל צד ,את
תכולת הפרויקט ולוח
הזמנים להשלמתו
ואת היחסים הכספיים
ביניהן
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עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעיריית עפולה ולראש העירייה הקודם,
על שהעבירו את ניהול הפרויקט לחכ"ל ללא דיון במועצת העירייה,
וממילא ללא אישורה למהלך ,ללא בחינת חלופות לחכ"ל ,וללא תיעוד
ההחלטה ונימוקיה.

אי-היערכותה של החכ"ל לפרויקט מבחינת
כוח אדם
מתחם התחנה הוא פרויקט הנדסי ייחודי שעלותו עשרות מיליוני ש"ח .לשם
הצלחת הקמתו היה על החברה להקים צוות מקצועי.
הביקורת העלתה כי החכ"ל לא נערכה כראוי לניהול הפרויקט ,לביצועו ולפיקוח
עליו ,וכי עם קבלתו הועסקו בחכ"ל עובדים אחדים בלבד .אף שהחכ"ל העלתה
את הצורך בגיוס כוח אדם מקצועי ,היא לא גייסה עובדים משלה לביצועו
ולניהולו באופן מיטבי ,כגון אנשי מקצועות ההנדסה והכספים ,דבר שפגע
בביצוע הפרויקט (בנושא זה  -ראו בהמשך).
כך למשל ,בספטמבר  2014ביקש מנכ"ל החכ"ל מדירקטוריון החברה לאשר
את מינויו של יועץ הנדסי לחכ"ל .עלה כי החכ"ל לא עשתה כן ורק בספטמבר
 2017ביקש מנכ"ל החכ"ל מאגף התאגידים אישור לגייס עובדים לחכ"ל לצורך
ביצוע פרויקטים ,וציין כי עובדים כמו מהנדס ,בודק חשבונות ,בודק תוכניות,
פקיד רכש ומזכיר למינהלת הסכם הגג הם "הכרחיים ואף קריטיים" לחברה
לצורך ביצוע פרויקטים במסגרת הסכם הגג .עוד נמצא כי רק ביוני  ,2017לאחר
שהסתיים חלק ניכר מהעבודות בפרויקט ,מינתה החכ"ל מנהל כספים לחברה.
ביוני  2018אישר אגף התאגידים את המבנה הארגוני המאפשר לחכ"ל להעסיק,
בין השאר ,מנכ"ל ,מהנדס ,חשב ,שלושה בודקי חשבוניות ,שלושה בודקי
תוכניות ושלושה מנהלי פרויקטים.38
באפריל  2018פרסמה החכ"ל מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום ההנדסה
האזרחית .ועדת המכרזים פסלה את כל הניגשים למכרז בגלל אי-התאמה
לצורכי החכ"ל .ביוני  2018פרסמה החכ"ל מכרז נוסף לאותם שירותים ,ומשלא
ניגשו מועמדים פרסמה שוב את המכרז באוגוסט  .2018במועד סיום הביקורת
טרם נתמנה מהנדס.
משרד מבקר המדינה מעיר לחכ"ל כי לא נערכה כראוי עם כוח אדם
מקצועי משלה שיאפשר ביצוע נאות של הפרויקט ,ניהולו ובקרתו.

38

מדובר בתקנים מאושרים באופן זמני עד לתום תוקפו של הסכם הגג.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על שלא בחנה את מוכנות החכ"ל
לביצוע פרויקט מתחם התחנה בטרם מסרה אותו לניהולה.
מנכ"ל החכ"ל מסר בתשובתו כי החברה התקשרה עם בעלי מקצוע בתחומים
שונים כגון אדריכל ,מתכנן ,מנהל פרויקט ,יועץ קרקע ועוד.
משרד מבקר המדינה מעיר כי התקשרות עם יועצים חיצוניים ונותני
שירותים לפרויקט מתחם התחנה אינה תחליף לכוח אדם מקצועי של
החכ"ל שמתפקידו לנהל את הפרויקט ולפקח עליו.
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תכנון הפרויקט
אי-הסדרת הזכויות על המקרקעין במתחם
על פי חוק יסוד :מקרקעי ישראל" ,מקרקעי ישראל ,והם המקרקעים בישראל
של המדינה ,של רשות הפיתוח או של הקרן הקיימת לישראל ,הבעלות בהם לא
תועבר ,אם במכר ואם בדרך אחרת" .בסעיף 1א לחוק רשות מקרקעי ישראל,
התש"ך ,1960-נקבע כי "רשות מקרקעי ישראל תפעל ,במסגרת תפקידיה...
לניהול מקרקעי ישראל כמשאב לשם פיתוחה של מדינת ישראל לטובת
הציבור ,הסביבה והדורות הבאים ,ובכלל זה להשארת עתודות קרקע מספיקות
לצרכיה ולפיתוחה של המדינה בעתיד ,תוך איזון ראוי בין צורכי שימור לצורכי
פיתוח ,ובין שיווק קרקע לשמירה על עתודות קרקע לצורכי ציבור".

העברת המתחם מחזקת הרכבת לרמ"י
המקרקעין של מתחם הפרויקט ,לרבות מבנה המסילאים ,המסעדה ומבנה
השירותים ,הם בחזקת רכבת ישראל .העברת המתחם לחזקת עיריית עפולה
לשם ביצוע הפרויקט הייתה כרוכה בהעברת החזקה על הקרקע מהרכבת
לרמ"י ומרמ"י לעירייה.
הביקורת העלתה כי אף שהמקרקעין במתחם הפרויקט היו בחזקת רכבת
ישראל ,העירייה החלה בביצוע פעולות במתחם ללא אישור הרכבת ,ללא
הסדר עמה וללא תיאום עם רמ"י .העירייה החלה בהעברת המתחם
לחזקתה רק לאחר תחילת העבודות במתחם .להלן הפרטים:
לרכבת ישראל הסכמים משנות השישים של המאה העשרים עם שתי משפחות
השוכרות את מבנה המסילאים למגורים ועם מפעיל המסעדה .כל המבנים
מאוכלסים (על פרטי ההסכמים ראו בהמשך).
באפריל  , 2015בפנייתו למנהלת הפרויקטים בעירייה ,ציין מנהל יחידת המסחר
ברכבת כי בסוף חודש מרץ  2015מפקח מטעם הרכבת מצא כי עיריית עפולה
החלה בהכשרת שטחי חניה ובהכנות לעקירת עצים ולהתקנת גדרות ללא
אישור מן הרכבת וללא תיאום עימה .במאי  2015פנה מהנדס העיר למנהל
מרחב עסקי צפון ברמ"י בדרישה לבדוק את טענות הרכבת על חזקתה במתחם.
בביקורת עלה כי החל משנת  2015ניהלו הרכבת ,רמ"י והעירייה דיונים
ותכתובות בנושא החזקה במקרקעין במתחם ,אך המתחם נותר בחזקת הרכבת:
בהתכתבות בין נציגי רמ"י לנציג הרכבת בפברואר  2016ציין נציג הרכבת כי יש
לקדם את תהליך הגריעה של מתחם התחנה ,וכי העברת מתחם הרכבת
לעירייה מידי רמ"י היא "בעייתית"; נציגת רמ"י ,מנהלת אגף פרויקטים לאומיים,
השיבה באותו חודש כי מחוז צפון של רמ"י מכין תשריט שיגדיר את כל המתחם
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לגריעה ,ויתואם מועד לחתימת מסמכים להשבת הקרקע לרמ"י; באותו חודש
גם כתבה מרכזת תחום שמירה תכנונית ברכבת ישראל ליו"ר הוועדה המקומית
כי התכנון המבוקש במגרש ,קרי "שימוש חורג משצ"פ [שטח ציבורי פתוח]
מסילת רכבת למתחם תיירותי" ,פוגע "במקרקעי הרכבת ,תחנת עפולה
הישנה"; כי על היזם להעביר את מסמכי הבקשה לרכבת ישראל לשם בדיקה
ותיאום; וכי לצורך קידום הבקשה "נדרש לבצע תיאום עם אנשי המקצוע
ברכבת".
עלה כי עד מועד סיום הביקורת לא נגרע מתחם התחנה מנכסי הרכבת .אף על
פי כן ,במאי  2016חתמה רמ"י עם העירייה על חוזה חכירה למתחם (ראו להלן).
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על שהחלה בעבודות במתחם ללא
שהוסדרו הנושאים הנדרשים עם רכבת ישראל ,המחזיקה בפועל במתחם.
משרד מבקר המדינה מעיר לרמ"י כי החכרת המתחם לעירייה ללא
הסדרת היחסים בין העירייה ,הרכבת והשוכרים מהרכבת ,וללא הסדרת
זכויותיהם של כל הצדדים ,מנוגדת למינהל התקין ופגעה גם באפשרות
לקידום מסודר של הפרויקט.

העברת המתחם מרמ"י לחזקת העירייה ולחכ"ל
39

בינואר  2016הודיעה רמ"י לעיריית עפולה כי בהחלטתה מדצמבר 2015
אישרה הנהלת רמ"י עקרונית את בקשת העירייה לזכות חכירה של המתחם
ל 49-שנים "למטרת פארק ציבורי" ,ואת הבקשה להרשאה לשימוש של שבע
שנים למטרת מתחם תיירותי (מתחם התחנה) בלב הפארק .בהחלטת ההנהלה
צוין כי העירייה מבקשת לקדם את פרויקט מתחם התחנה ,הכולל פארק ציבורי
ו"מתחם סחיר" ,בין השאר באמצעות הצבת מבנים יבילים .עוד צוין כי העירייה
מבקשת לקדם את השימושים המסחריים באמצעות שימוש חורג.40
בהחלטה של הנהלת רמ"י נקבע כי אפשר להקצות לעירייה את שטח הפארק
ואת השטח המסחרי ,וכי יש לגבות דמי שימוש עבור השטח המסחרי .בהחלטה
צוין כי את הפארק הציבורי אפשר להעביר לעירייה ,וכי לגבי השטח המסחרי,
ששטחו כחמישה דונמים ,תיערך עסקה להרשאת שימוש לשבע שנים ,בכפוף
לתשלום דמי שימוש לפי שומה ; השטחים המסחריים המאושרים בפרויקטים
מסוג זה הם בדרך כלל קטנים ,שטחם עד  200מ"ר ופועלים בהם עסקים קטנים
דוגמת בתי קפה ,אך בפרויקט התחנה מדובר בשטח גדול ,כ 1,500-מ"ר של
מתקני מסחר שינוהלו במבנים יבילים הניתנים לפינוי ,ולא בבנייה קבועה.

39

החלטת הנהלה ( 3877להלן  -החלטת ההנהלה).

40

חוק התכנון והבנייה הגדיר שימוש חורג בקרקע או בבניין כך" :השימוש בהם למטרה שלא הותר
להשתמש בהם ,הן במיוחד והן מהיותם באזור או בשטח מיוחד ,לפי כל תכנית או תקנה אחרת
שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין או לפי היתר על-פי כל חוק הדן בתכנון ובניה".
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הביקורת העלתה כי בינואר  2016הגישה העירייה לרמ"י "בקשה להקצאת
מגרש בפטור ממכרז לרשויות מקומיות  -לצרכי ציבור" ,עבור מגרש בשטח כ34-
דונם .לבקשה צורף תצהיר ולפיו "המגרש פנוי מכל אדם וחפץ" וכי במגרש
קיימים מבנים לשימור  -הגם שהמתחם לא היה פנוי :במבנה המסילאים
שבחלקו המזרחי התגוררו שתי משפחות ,והמסעדה ,שהושכרה על ידי הרכבת,
הייתה פעילה.
בפברואר  2016הזמינה רמ"י משמאי שומה לשטחים המסחריים במתחם.
בטיוטת השומה ממרץ  2016צוין כי בחלק המזרחי של המתחם קיימים מגרש
חניה ציבורי סלול ומבנה מגורים שלא נערך בו סיור .עוד צוין בטיוטה כי על
המתחם חלה תוכנית תשתית לאומית (תת"ל) המייעדת את המקרקעין לשימור,
וכי "יש צורך להכין תכנית מפורטת לשימור" .טיוטת השומה קבעה כי שווי
הזכויות ,ללא מע"ם וללא פיתוח של שטחי המסחר לפי הפרוגרמה המבוקשת,
כ 3.8-מיליון ש"ח.41
הביקורת העלתה כי במאי  2016חתמה רמ"י על חוזה החכירה עם העירייה ,אף
שלא בחנה קודם לכן את המתחם ואת התאמתו לתוכניות שהעירייה מבקשת
לקדם ,ואף על פי שבשומה שהוכנה לשטחים המסחריים במתחם נכתב כי יש
בו מבנה מגורים וכי יש צורך להכין תוכנית שימור מפורטת ,ועל כן אי אפשר
לקדם את הפרויקט באמצעות שימוש חורג ,כפי שביקשה העירייה.
רק באוקטובר  , 2016לאחר חתימת הסכם החכירה ,ערכה רמ"י בדיקה במתחם
ומצאה כי מבנה המסילאים "תפוס ע"י פולשים" ,כך לפי הדוח שהוכן בעקבות
הבדיקה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית עפולה על שהגישה לרמ"י ,עם
הבקשה להקצאת המגרש ,תצהיר שאינו תואם את המצב במגרש ,ובכך
הטעתה את רמ"י ופגעה בהסדרת הקצאתו של השטח לשימוש העירייה
ולפרויקט.
רמ"י מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרץ  2019כי "אין זה מתפקידה
של רמ"י לאמת תצהירים" .עוד מסרה רמ"י בתשובתה כי מדובר בקידום פרויקט
שיש בו כדי לשקם את מרכז העיר עפולה וליצור מוקד משיכה נוסף לתושבים
ולמבקרים.
משרד מבקר המדינה מעיר לרמ"י כי לא בדקה את כל המתחם לפני
החלטתה על הקצאתו ובטרם חתמה על הסכם החכירה עם העירייה ,וכך
למעשה לא ידעה על השימוש בפועל בחלק ממבני המתחם.

41

באפריל  2018הוגשה שומה נוספת ,ולפיה שווי הקרקע בנכס "במצב פיתוח קיים וללא מע"ם"
כעשרה מיליון ש"ח (ראו להלן).

רמ"י חתמה על חוזה
החכירה עם העירייה,
אף שלא בחנה קודם
לכן את המתחם ואת
התאמתו לתוכניות
שהעירייה מבקשת
לקדם
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עלה כי העירייה והחכ"ל לא חתמו על הסכם המסדיר את החובות והזכויות של
כל צד במקרקעין ,וכי העירייה העבירה את המתחם לחזקת החכ"ל ולשימושה
ללא הסכם ביניהן.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי היה עליה לחתום עם החכ"ל על
הסכם שיפרט את החובות והזכויות של כל אחת מהן במתחם ,ויסדיר את
השימוש שעושה החכ"ל במקרקעין.

הקצאת הקרקע לעירייה ללא הסדרת חכירתם של
מבנים במתחם
הביקורת העלתה כי רמ"י לא הסדירה אלא את חכירתם של שניים ממבני
המתחם :מבנה מסוף הנוסעים ומבנה מסוף הסחורות .בדצמבר  2015ביקש
מהנדס העיר ממנהל מינהל הדיור הממשלתי להעביר את מבני התחנה
המושכרים שבמתחם לרמ"י ,על מנת שתוכל להקצותם לעירייה .ביוני 2016
העביר מינהל הדיור הממשלתי לרמ"י את מבני התחנה שבמתחם ,ורמ"י
העבירה אותם לחזקת העירייה.
עלה כי רמ"י לא פעלה להסדרת חכירתם של שאר המבנים במתחם -
מבנה המסילאים ,המסעדה ומבנה השירותים  -טרם העברתם לחזקת
העירייה.
בבדיקה שערכה רמ"י במתחם בפברואר  , 2018נמצאו תוספות בנייה במבנה
המסילאים .בחוות דעת משפטית של רמ"י מאפריל  2018צוינה הבעייתיות
שבהקצאת הקרקע מרמ"י לעירייה ,וצוין כי העירייה הצהירה שהנכס פנוי מכל
אדם וחפץ בניגוד למצב בשטח; כי על קיומם של מבנה המסילאים והמסעדה
כמבנים מושכרים לא נודע לרמ"י אלא לאחר חתימת החוזה עם העירייה; ובחוות
הדעת נכתב כי את ה"מזנון " 42אפשר להקצות לעירייה על סמך ההוראה
המתירה שימוש סחיר נלווה בשטח שלא יעלה על  20%מהשטח המבונה של
המקרקעין.
לגבי מבנה המגורים ,קבעה חוות הדעת מאפריל  2018כי מדובר במקרה ייחודי,
וכי החלטת רמ"י אינה מגדירה כללים להקצאה לעירייה בפטור ממכרז של
שטח המוחזק בידי שוכרים ,וכיצד יחושב החיוב עבור ההקצאה .בחוות הדעת
צוין כי "הימצאותם של השוכרים במקום מהווה גיבנת בגב הפרויקט" .בחוות
הדעת של רמ"י הוצעו שלוש אפשרויות לפתרון הסוגיה של מבנה המסילאים:
 . 1חיוב העירייה בהסכם לפנות את הדיירים מהמקרקעין תוך חמש שנים ,שאם
לא תעשה כן תנקוט רמ"י סנקציות;  .2רמ"י תחריג את מבנה המגורים משטח
ההקצאה לעירייה ,ובכך תצטרך רמ"י לטפל בדיירים ובפינוים  -נושא שאינו
42

הכוונה למסעדה.
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מתחום עיסוקיה של רמ"י ושיהיה כרוך במשאבים רבים;  .3מכר המקרקעין
לדיירים בהתאם לדיני מכרזים.
במאי  2018הודיעה רמ"י לעירייה כי דנה בהקצאת השטח המסחרי לעירייה
ושללה אותה על סמך התנגדותו של הייעוץ המשפטי ,בגלל מבנה המגורים
שבשטח המתחם .ביוני  2018אישרה הנהלת רמ"י לשנות את תנאי העסקה עם
העירייה ,ובמסמך "שינויים בעסקה לתהליך" אימצה את האפשרות הראשונה
שהוצעה בחוות הדעת  -חיוב העירייה בהסכם לפנות את הדיירים מהמקרקעין
תוך חמש שנים.
משרד מבקר המדינה מעיר לרמ"י כי ככלל אין מקום לחתום על הסכם
חכירה בטרם הוסדרה סוגיית ההחזקה של המבנים שבמתחם ,לרבות
מבנה המסילאים ,תוך כדי דחיית הטיפול בסוגיה באופן המעורר חשש
כבד להצלחתו.
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ביצוע הפרויקט
עבודות במתחם בניגוד לתוכניות החלות עליו
בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1965-להלן  -החוק או חוק התכנון והבנייה)
ובתקנות שהותקנו על פיו נקבעו הוראות לתכנון הבנייה ,לרישוי הבנייה
ולשימוש במקרקעין ,ונקבע מדרג של תוכניות .על פי החוק ,תכנון הקרקעות
ייעשה במסגרת תוכניות מתאר ברמות הארצית ,המחוזית והמקומית ,ובמסגרת
תוכניות מפורטות הקובעות את ייעוד הקרקעות ,את תכנונן ,את פיתוחן ואת
השימוש בהן ,תוך הבטחת תנאים נאותים לאוכלוסייה .כל בנייה או שימוש
בקרקע טעונים היתר לפי סעיף  145לחוק ולתקנות התכנון והבניה (עבודות
ושימוש הטעונים היתר) ,התשכ"ז( 1967-להלן  -היתר בנייה) ,ויתבצעו בהתאם
לתוכניות ולהוראות הדין החלות על הקרקע או על הבניין הנדונים .מתן היתר
בנייה אמור להבטיח את מילוי דרישות החוק ותקנותיו.
על פי חוק התכנון והבנייה ,לכל מרחב תכנון מקומי תהיה ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה ,ומתפקידה להבטיח את קיומן של הוראות החוק וכל תקנה על פיו.
מאחריות זו נגזרת חובתן של הוועדות המקומיות לפקח כי כל הבנייה במרחב
התכנון שלהן תיעשה בהתאם לחוק ,לתקנות ולתוכניות החלות על המקרקעין,
ולא תתבצע בנייה שאיננה תואמת את הוראות אלה.
בחוק התכנון והבנייה נקבע כי המונח "תוכנית" חל על התוכניות המפורטות
בפרק ג' לחוק (להלן גם  -התוכניות הסטטוטוריות).
עפולה הוגדרה כמרחב תכנון מקומי כהגדרתו בסעיף  13לחוק התכנון והבנייה,
הכולל רשות מקומית אחת .למרחב המקומי הוקמה הוועדה המקומית לתכנון
ובנייה עפולה (להלן  -הוועדה המקומית) ,בהתאם לסעיפים  17ו 18-לחוק
התכנון והבנייה .מהנדס העיר הוא גם מהנדס הוועדה המקומית.
על מתחם התחנה חלות כמה תוכניות :על פי תוכנית מפורטת ג 5681/משנת
 ,2000המבנים ההיסטוריים של תחנת הרכבת מיועדים לשימור; על פי תוכנית
מתאר ג 302/משנת  ,2003ייעוד המקרקעין במתחם הוא מסילת ברזל ,ובשטח
המסילה מותרות עבודות גינון ,באישור הרכבת; על פי תוכנית מתאר ג12567/
משנת  , 2005ייעוד המקרקעין הוא שטח ציבורי פתוח ומסילת ברזל; על פי
תוכנית מתאר עפ/מק 4/5681/משנת  ,2006ייעוד המקרקעין במתחם הוא שטח
ציבורי פתוח ודרך; על פי תוכנית תשתית לאומית ( 13/6/2להלן  -תת"ל) משנת
 , 2006ייעוד המקרקעין במתחם הוא מסילת ברזל ו"מתחם מבנה לשימור".
בתת"ל נקבע כי הוראותיה גוברות על ההוראות בתוכניות אחרות ,אלא אם צוין
אחרת .בתת" ל נקבע כי בשטח המתחם יותרו שימושים בהתאם לתוכנית שימור
מפורטת שתאושר בוועדה המחוזית.
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הביקורת העלתה כי על אף הקביעה בתת"ל שבשטח המתחם יותרו
שימושים בהתאם לתוכנית שימור מפורטת ,עשו העירייה והחכ"ל במתחם
עבודות תשתית ,לרבות תשתית לשימושים מסחריים ,כגון הצבת אוהל
ומבנים יבילים , 43בלי שאושרה תוכנית שימור מפורטת וללא היתרי בנייה
כנדרש בדין.
נמצא כי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל( 44להלן  -המועצה לשימור)
הפנתה את תשומת ליבן של העירייה ושל החכ"ל לצורך בהכנת תוכנית שימור
מפורטת ,אך הללו החלו בתכנון הפרויקט ובעבודות בו לפני הכנת תוכנית כזו.45
עלה כי רק ביולי  2017המליצה הוועדה המקומית להפקיד תוכנית שימור כפי
שנדרש בתת"ל ,בהתאם לתכנון של פרויקט התחנה שהחכ"ל החלה בביצועו
(ראו להלן בפרק "תוכנית שימור מפורטת").

אישור שימוש חורג שלא כדין
חוק התכנון והבנייה הגדיר שימוש חורג בקרקע או בבניין כך" :השימוש בהם
למטרה שלא הותר להשתמש בהם ,הן במיוחד והן מהיותם באזור או בשטח
מיוחד ,לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין
או לפי היתר על-פי כל חוק הדן בתכנון ובניה" .סעיף  146לחוק התכנון והבנייה
מסמיך את הוועדה המקומית להתיר שימוש חורג.
בחוק התכנון והבנייה נקבע כי "לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש
בכך סטיה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או הבנין" .בתקנות התכנון והבניה
(סטיה ניכרת מתוכנית) ,התשס"ב( 2002-להלן  -תקנות סטייה ניכרת) נקבע כי
כסטייה ניכרת מתוכנית ייחשבו" :שימוש בבנין או בקרקע שיש בו שינוי
מהשימוש שנקבע בתכנית והוא משנה את אופיה של הסביבה הקרובה" ,וכן
בנייה בניגוד להוראותיה של תוכנית לשימור מבנים או אתרים.
בינואר  2016ביקשה ,וקיבלה ,העירייה מן הוועדה המקומית אישור מוגבל
בתנאים לשימוש חורג במתחם למשך חמש שנים :משטח ציבורי פתוח המיועד
למסילת רכבת למתחם תיירות .ביולי  2016הוארך האישור לשימוש חורג
במתחם לעשר שנים.

43

המבנים היבילים שהוצבו במתח ם פונו לאחר שמפקח של היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון
והבנייה במקרקעין מצא בביקור באפריל  2017כי הוצבו ללא היתר ובניגוד לתוכניות החלות על
המקרקעין.

44

ה מועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות הוקמה בשנת  1984על ידי החברה להגנת הטבע
בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת .מינואר  2008המועצה פועלת כעמותה עצמאית
בשם "מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל".

45

העירייה והחכ"ל ביצעו עבודות במתחם באמצעות בקשה לשימוש חורג שהגישו לוועדה
המקומית (עוד בנושא זה בהמשך).

על אף הקביעה
בתת"ל שבשטח
המתחם יותרו
שימושים בהתאם
לתוכנית שימור
מפורטת ,עשו העירייה
והחכ"ל במתחם
עבודות בלי שאושרה
תוכנית כזו וללא
היתרי בנייה כנדרש
בדין
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באוגוסט  2016נתנה הוועדה המקומית היתר לעבודות פיתוח ולעבודות עפר
ומילוי במתחם התחנה .לפיכך הודיעה בינואר  2017ראש מדור רשויות תיאום
ובקרה במינהל ההנדסה בעירייה למנכ"ל החכ"ל כי הבקשה לשימוש חורג
שונתה לבקשה להיתר לעבודות פיתוח ,עפר ומילוי (שנענתה ,כאמור) וכי
נפתחה בקשה חדשה לשימוש חורג.
בינואר  2017החליטה הוועדה המקומית לאשר את הבקשה החדשה לשימוש
חורג מ"שטח ציבורי פתוח מסילת ברזל" למתחם תיירות לעשר שנים ,ואישרה,
בתנאים ,שימוש חורג בשטח כ 850-מ"ר במתחם התחנה.
עלה כי הוועדה המקומית אישרה שימוש חורג מתוכנית אף שלכאורה מדובר
בסטייה ניכרת .הסטייה הניכרת היא בשינוי ייעוד הקרקע ,משטח ציבורי פתוח,
מסילת ברזל ומבנים לשימור למתחם תיירות .השימוש החורג שונ ֶה מהשימוש
שנקבע בתוכנית ומשנה את אופייה של הסביבה הקרובה.
מהנדס העיר מסר בתשובתו הנוספת ממרץ  2019כי התת"ל אימצה את הוראות
התוכנית המפורטת החלה על המתחם ,שקובעת כי התכליות המותרות במתחם
הן בין היתר גנים ,נטיעות ,מתקני משחק וספורט ,וכי "השימושים שהיו מותרים
ערב אישורה של התת"ל ,ימשיכו להיות שימושים מותרים" (ההדגשה במקור).
עוד מסר מהנדס העיר כי הפרוגרמה לפרויקט תוכננה למבנים יבילים על גבי
מסילת ברזל כשהכוונה למבנים ניידים ולא למבנים של קבע.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית על שהתירה לעירייה שימוש
חורג בסטייה ניכרת ,לכאורה ללא סמכות.
משרד מבקר המדינה מעיר למהנדס העיר כי היה עליו לפעול בהתאם
להוראות התת"ל ולהכין תוכנית שימור מפורטת לפני תחילת העבודות
בפרויקט ,פרויקט שתכליתו מסחר ותיירות ,ולא לפעול באופן המנוגד
לתת"ל על פי אישור לשימוש חורג.

עבודות בפרויקט ללא היתרי בנייה
חוק התכנון והבנייה 46קובע כי כל המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא
היתר כנדרש או בסטייה מהיתר או מתוכנית ,עובר עבירה פלילית וצפוי לעונש.
עוד נקבע בחוק כי אם בוצעה עבירה כאמור ,אפשר להאשים בה אחד או יותר
מאלה ) 1(" :בעל ההיתר לביצוע העבודה או השימוש כאמור; ( )2מי שמוטלת
עליו חובה להשיג היתר )3( ;...בעל המקרקעין בשעת ביצוע העבירה; ( )4מי
שהוחזק כבעלים של המקרקעין בשעת ביצוע העבירה )6( ;...המבצע בפועל

46

ראו סעיפים  204ו 208-לחוק התכנון והבנייה בנוסחם עד אוקטובר  .2017בחוק התכנון והבנייה
(תיקון מס'  ,)116התשע"ז ,2017-ס"ח  884מאפריל ( 2017שנכנס לתוקפו ב )25.10.17-שונה
נוסח הסעיפים ,ושניהם יחד עוגנו בסעיף  243לחוק.

הוועדה המקומית
אישרה שימוש חורג
מתוכנית אף
שלכאורה מדובר
בסטייה ניכרת
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את העבירה; ( )7המשתמש בפועל במקרקעין; ( )8האחראי לעבודה או
לשימוש."...
בפרק י' לחוק נקבעו הוראות להפסקת עבירות על החוק ולהעמדה לדין של
העוברים על הוראותיו ,לרבות כלים מינהליים ופליליים לאכיפת דיני התכנון
והבנייה ,ובהם צווי הפסקת עבודה מינהליים ,צווי הפסקת עבודה שיפוטיים ,צווי
הריסה מינהליים ,צווי הריסה שיפוטיים והטלת קנסות.
בית המשפט העליון 47עמד על כך כי עבירה של שימוש במבנה ללא היתר היא
עבירה נמשכת ,אשר אפשר בכל עת להגיש בגינה כתב אישום ,כל עוד לא
הופסק השימוש בנכס או עד שניתן היתר כדין לשימוש בו .עוד עמד בית
המשפט על כך שעבירת השימוש ללא היתר היא עבירה העומדת בפני עצמה,
ולכן גם כשעבירת הקמתו של מבנה ללא היתר מתיישנת ,עבירת השימוש
החורג ,שהיא עבירה נמשכת ,מוסיפה לעמוד לחובתו של המשתמש ללא היתר
במקרקעין ,ואינה "נבלעת" בעבירת הבנייה ללא היתר.
משר ד מבקר המדינה כבר הדגיש כי עבודות בנייה שרשויות מקומיות או
תאגידים עירוניים שלהן מבצעים בחריגה מהוראות החוק ,משקפות דרך
פעולה כושלת של מי שמופקד על קיומן של הוראות החוק ואמור לשמור
ללא עוררין על כללי המינהל התקין .הדבר מחליש את כוח ההרתעה של
מוסדות המדינה ,בבחינת "אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי
הקיר".48
הביקורת העלתה כי במסגרת הפרויקט נעשו במתחם בשנים  2016ו2017-
עבודות בנייה ,שימור ותשתיות ללא קבלת האישורים וההיתרים הנדרשים
בדין ,לרבות היתרי בנייה .להלן הפרטים:
עבודות ללא היתר במבנים לשימור :על פי תקנות התכנון והבנייה (עבודות
ומבנים הפטורים מהיתר) ,התשע"ד  ,2014אפשר לפטור מן הצורך בהיתר סוגים
מסוימים של בניינים ,עבודות ושימושים מסוימים ,בתנאי שאינם בתחום מגרש,
אתר ,מתחם או בניין המיועדים לשימור לפי תוכנית מאושרת או לפי רשימת
שימור מאושרת.
כאמור ,מתחם התחנה הוא מתחם לשימור ,ומבנה התחנה ,מבנה
הסחורות ומבנה השירותים הם מבנים לשימור .לפיכך אי אפשר לפטור
מהיתר עבודות במבנים אלה.

47

ראו :רע"פ  8986/06סוזה נ' מדינת ישראל (פורסם במאגר ממוחשב ;)18.02.07 ,רע"פ
 6553/15פליישר נ' מדינת ישראל  -הועדה המקומית לתכנון ובניה זמורה (פורסם במאגר
ממוחשב .)18.02.16 ,ראו גם מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת
( 2017נובמבר " ,)2017עבירות בנייה של רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים" ,עמ' .75

48

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2017נובמבר " ,)2017עבירות
בנייה של רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים" ,עמ' .75

בשנים  2016ו2017-
נעשו במתחם עבודות
בנייה ,שימור ותשתיות
ללא קבלת האישורים
וההיתרים הנדרשים
בדין ,לרבות היתרי
בנייה
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.1

עלה כי בשני מבנים לשימור במתחם  -מבנה התחנה ומבנה הסחורות -
בוצעו על ידי החכ"ל עבודות ,לרבות עבודות בגגות הרעפים ,בחלונות
ובתריסים ,וכן בוצעו על ידה בתוך המבנים עבודות שימור ללא היתר בנייה
כדין.
כך למשל ,בקר של המשרד לפיתוח הפריפריה כתב בספטמבר ,2018
בהתייחס לבקשת תשלום של החכ"ל ,כי העבודות במסוף הנוסעים
ובמסוף הסחורות  -שניהם מבנים היסטוריים  -מחייבות הוצאת היתר בנייה
כחוק.

.2

העירייה והחכ"ל תכננו לשמר את מבנה השירותים ולהכשירו לשמש
שירותים ציבוריים במתחם ,49ותכננו לשחזר את גגו המקורי .הבדיקה העלתה
כי החכ"ל לא שימרה את מבנה השירותים ,לא הכשירה אותו למבנה
שירותים כפי שתכננה ,50והוא מהווה מפגע חזותי ובטיחותי .לדוגמה ,נצפה
סדק לכל אורך אחד הקירות ,וכן ציור קיר (גרפיטי) על קיר אחר ,כפי
שאפשר לראות בתמונות להלן.

תמונה  :3מבנה השירותים במתחם

צולם על ידי צוות הביקורת ב.18.10.18-

עבודות ללא היתר במבנה המסעדה :במרץ  ,2016במהלך העבודות
בפרויקט ,ביקר מפקח בנייה של הוועדה המקומית במסעדה 51שבמתחם ,ומצא
כי בוצעו במבנה עבירות בנייה כגון שינוי חומר הגג ,שינוי חזיתות ,תוספות בנייה,
בניית קירות סביב המבנה ,והצבת סֶ פֶן (דֶ ק) בחזית המסעדה  -ללא היתר.

49

בהתאם למצגת התכנון המוקדם מינואר .2016

50

מפעיל המסעדה במתחם שוכר גם את מבנה השירותים.

51

בשנת  1975השכירה מדינת ישראל את המבנה למטרת ניהול מזנון.
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משרד מבקר המדינה מעיר לרכבת על שאיפשרה לבצע עבירות בנייה
במתחם.
מדיווחי חברת הניהול והפיקוח ב 2017-עולה כי בשנה זו עשתה החכ"ל במבנה
המסעדה ,בכספי הפרויקט ,עבודות ללא היתר בנייה ,לרבות החלפת גג
הרעפים ,פירוק סֶ פֶן ("דֶ ק") קיים והתקנת סֶ פֶן חדש במקומו.
עבודות ללא היתר במתחם המסילאים :נמצא כי במבנה המסילאים נעשתה
בנייה ללא היתר .בדצמבר  2015כתבה המועצה לשימור לראש העירייה הקודם
כי התת"ל קובעת שבשטח המתחם יותרו שימושים בהתאם לתוכנית שימור
מפורטת ,והמליצה כי במסגרת הפרויקט יטופל גם מבנה המסילאים ,52שדייריו
ביצעו השתלטות לא חוקית מזה עשרות שנים .במכתב צוין כי השתלטות זו
הפקיעה מידי הציבור נכסים ציבוריים שעשויים לתרום תרומה חשובה להבנת
המתחם ולהרחבת אפשרויות החייאתו העתידית .הבדיקה העלתה כי תיק הבניין
של מבנה המסילאים לא נמצא בוועדה המקומית.
רק בעקבות הביקורת הכינה מחלקת הפיקוח בוועדה המקומית דוח פיקוח
לבנייה הבלתי חוקית במתחם המסילאים .מדוח הפיקוח של הוועדה מנובמבר
 2018עולה כי עם עבירות הבנייה נמנו בניית כ 80-מ"ר למגורים ללא היתר
בשטח ציבורי; בניית  15מ"ר של מחסנים ללא היתר בשטח ציבורי; בניית בריכה
ללא היתר; הקמת גדר ללא היתר; ופלישה לקרקע ציבורית ששטחה כשלושה
דונם.
תמונה ( 4ממאי  )2016ותמונה ( 5מאוגוסט  )2017מציגות את עבירות הבנייה
שנעשו במהלך העבודות בפרויקט מתחם התחנה ,ובהן :השתלטות על קרקע
ציבורית ,הוספת מבנה ,הקמת חומה ,סלילת שבילים ועקירת עצים.

52

נמצאו הסכמים מהשנים  1963ו 1969-ולפיהם השכירה מדינת ישראל ,שיוצגה על ידי המנהל
הכללי של מסילות הברזל ,את מבנה המסילאים לשתי משפחות למגורים .על פי הסכמי
שכירות אלה יתגוררו במבנה שתי משפחות ,וכל אחת מהן תקבל שני חדרים ,מטבח ,שירותים
וחצר.
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תמונה  :4מתחם המסילאים ,מאי 2016

תצלום אוויר של מתחם מבנה המסילאים ממאי  2016שהתקבל מהוועדה המחוזית ,בעיבוד משרד
מבקר המדינה.
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תמונה  :5מתחם המסילאים ,אוגוסט 2017

תצלום אוויר של מתחם מבנה המסילאים מאוגוסט  2017שהתקבל מהוועדה המחוזית ,בעיבוד משרד
מבקר המדינה.
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משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לוועדה המקומית על שלא ניהלה
תיק בניין למבנה המסילאים ,ועל כי במשך שנים לא ערכה פיקוח על
המבנה ועל סביבתו .בכך איפשרה פלישה בלתי חוקית לקרקע ציבורית.
על הוועדה לפעול לאלתר ולנקוט את הצעדים הנדרשים בנוגע לעבירות
הבנייה.
רכבת ישראל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרץ  2019כי "בשים
לב שממילא שטח זה עתיד היה להיגרע משטחי הרכבת ולעבור לרמ"י  -הרי
שהרכבת לא נקטה בצעדים משפטיים כנגד הדיירים המוגנים" .עוד מסרה
הרכבת כי "מעמד הדיירים כדיירים מוגנים והסכמת העירייה שאמונה על
הטיפול בעבירות מסוג זה ,ו לכך שהוחלט כי שטח זה יגרע משטחי הרכבת
ויעבור לרמ"י ,סברה הרכבת שאין זה נכון יהיה לנקוט בצעדים נוספים"
(ההדגשה במקור).
משרד מבקר המדינה מעיר לרכבת ,שהחזיקה במתחם שנים רבות ,על
שלא מנעה את עבירות הבנייה.
הקמת חומה ללא היתר :הביקורת העלתה כי החכ"ל הקימה במתחם ,ללא
היתר בנייה כדין ,חומת בטון שגובהה כשני מטרים ואורכה עשרות מטרים.
החומה יצרה חיץ בין המתחם לבין מבנה המסילאים ,ובפועל תחמה את מבנה
המסילאים בחלקה ששטחה יותר משלושה דונמים.
הקמת תשתית לאוהל אירועים ללא היתר :עלה כי החכ"ל הקימה ,ללא
היתר בנייה כדין ,משטח בטון ששטחו כ 500-מ"ר ,כתשתית לאוהל פעילויות
ואירועים.
הקמת תשתיות למבנים יבילים והצבתם במתחם ללא היתר :הביקורת
העלתה כי במסגרת הפרויקט עשתה החכ"ל ,ללא היתר ,עבודות תשתית
והכנה להצבת  22מבנים יבילים שנועדו לשימוש מסחרי ,כ 50-מ"ר שטחו של
כל מבנה .עוד נמצא כי החכ"ל הציבה במתחם בלי היתר  12מהמבנים היבילים.
להלן בתמונה  6מקצת המבנים היבילים שהוצבו במתחם.
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תמונה  :6מקצת המבנים היבילים שהוצבו במתחם

הוועדה המקומית לא
נקטה פעולות פיקוח
ואכיפה נגד הבנייה
הלא-חוקית שעשו
במתחם גורמים שונים
ובהם החכ"ל

צולם על ידי נציג עיריית עפולה באמצע שנת .2017

באפריל  2017ביקר במתחם מפקח של היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון
והבנייה במשרד האוצר (להלן  -היחידה הארצית לאכיפה) ומצא כי נעשות בו
עבודות בנייה ללא היתר; באותו יום הוציאה היחידה התראה בנושא .באותו
החודש הוציאה היחידה הארצית לאכיפה צווי הפסקה מינהליים להפסקה
מיידית של כל הבנייה המבוצעת בניגוד לחוק ,ובכלל זה בניית "מבנים הבנויים
מקונסטרוקציית מתכת על קורות יסוד מבטון ,כל אחד בשטח של כ 52-מ"ר"
ובניית "רצפת בטון מוגבהת בעלת  16צלעות בשטח של כ 500-מ"ר" .בעקבות
הצווים הופסקו העבודות במתחם ,ובספטמבר  2017פונו ממנו המבנים היבילים
שהציבה החכ"ל.53
ביולי  2017הודיעה היחידה הארצית לאכיפה למהנדס העיר כי נוכח היקף
הבנייה וההכנות לשימושי מסחר ,ונוכח הימנעותה של הוועדה המקומית
מנקיטת הליך אכיפתי ,היא מפעילה את סמכות האכיפה המקבילה ,ומעתה
תטפל היא בעבירות הבנייה במתחם ,בשם המדינה.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לוועדה המקומית על שלא נקטה
פעולות פיקוח ואכיפה נגד הבנייה הלא-חוקית שעשו במתחם גורמים
שונים ובהם החכ"ל .יתרה מכך ,במצב זה היה עליה לפעול במשנה תוקף
נגד הגורמים המעורבים ,ובהם העירייה והחכ"ל .בכך לא מילאה הוועדה
המקומית את חובתה לאכוף את חוק התכנון והבנייה.

53

בתשובתה מסרה היחידה הארצית לאכיפה כי ביולי  2018נמסרה הודעה לחשודים כי אין כוונה
להעמידם לדין.
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משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לחכ"ל על עבירות הבנייה שעברה
במתחם לשימור .עוד מעיר משרד מבקר המדינה לחכ"ל על כי הקימה
חומה במתחם ללא היתר בנייה ובניגוד לתוכניות החלות עליו .בכך
"קבעה עובדות בשטח".
על היחידה הארצית לאכיפה לתת את הדעת לממצאים החמורים שעלו
בביקורת זו בעניין העבודות הציבוריות שעשתה החכ"ל בניגוד לחוק,
ולתפקודן של הוועדה המקומית ושל העירייה ,שלא מנעו עבירות אלה.

תוכנית השימור
עיריית עפולה יזמה "תכנית שימור מפורטת  -מתחם התחנה עפולה ג"23560/
ששטחה כ 35-דונם (להלן  -תוכנית השימור) .ביולי  2017החליטה הוועדה
המקומית להעביר את התוכנית לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון
(להלן  -הוועדה המחוזית) ולהמליץ על הפקדתה .מטרותיה של תוכנית השימור
היו ,בין השאר ,הסדרת ייעודי הקרקע ,הזכויות ,השימושים ,והוראות בינוי
ושימור במתחם התחנה ,לרבות הקמתו של מתחם בילוי במרכז העיר הכולל
שימושים מסחריים וציבוריים .בתוכנית השימור הוצעו הסדרה של מבנים דו-
קומתיים לשימור (מבני המסוף) והקמת מבנים חד-קומתיים (המבנים היבילים).
סך שטחי הבנייה המוצעים בתוכנית  2,565מ"ר ,מהם  1,655מ"ר למסחר ו910-
מ"ר למוסדות ציבור.
בישיבתה בספטמבר  2017החליטה הוועדה המחוזית להפקיד את תוכנית
השימור בתנאים ,ובהם :הגבלת השימוש למגורים במבנה המסילאים  -שאינו
מותר בתוכנית השימור המוצעת ולא הותר בתוכנית התקפה  -ל 15-שנים ממועד
אישור התוכנית; קביעת מעמד מחייב לנספח הבינוי; והטמעת הוראה בתוכנית
שתתנה מתן היתר בנייה לכל בנייה במתחם בהכנת תוכנית עיצוב אדריכלי לכל
שטח התוכנית ,ובאישור תוכנית זו בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
באוקטובר  2017העבירה הוועדה המחוזית לוועדה המקומית ולעורך תוכנית
השימור רשימה של תנאים נוספים להפקדה ,ובהם :כל שטח המיועד לבינוי,
לרבות שטח המסעדה ,יסומן בסימון של שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות
ציבור .בנובמבר  2017נוסף לרשימה עוד תנאי ,ולפיו יש לתקן את מסמכי
התוכנית בהתאם לחוות הדעת של יועץ השימור של הוועדה המחוזית ,ולהעביר
את הקטר ההיסטורי לתוואי המסילה המקורית .בדצמבר  2017פורסמה תוכנית
השימור להפקדה ברשומות ,ובאפריל  2018פורסמה למתן תוקף.
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אי-התאמת התוכנית לבנייה הקיימת במתחם
הביקורת העלתה כי העירייה ,יוזמת התוכנית ,הציגה בנספח הבינוי המחייב של
התוכנית רק חלק מהמבנים במתחם ,ולא הציגה את מבנה המסילאים ,את
תוספות הבנייה הלא-חוקיות בקרבתו ואת החומה שהקימה החכ"ל מסביב לו.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על שלא הציגה בתוכנית השימור
ובנספח הבינוי את כל הבנייה הקיימת במתחם.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית על שלא דרשה שבנספח
הבינוי תוצג כל הבנייה הקיימת במתחם.
עוד עלה כי החכ"ל הציבה את הקטר ,שרכשה בחו"ל תמורת כמיליון ש"ח,
במקום אחר במתחם ולא על פסי הרכבת כפי שנקבע בנספח הבינוי.
משרד מבקר המדינה מעיר לחכ"ל על כך שהציבה את הקטר לא במקום
שנקבע בנספח הבינוי.

התעלמות בתוכנית השימור ממחזיקי הנכסים
סעיף  5לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה קובע" :החליטה ועדה מחוזית
להפקיד תכנית לשימור ,תמסור על כך הודעה לבעלים ולמחזיקים בנכס
הנמצא בתחום התכנית .הודעה כאמור תימסר או תישלח בדואר רשום לפי
מענם הידוע של הבעלים והמחזיקים".
כאמור ,על פי הסכמי השכירות שנחתמו עם הרכבת ,במבנה המסילאים
במתחם מתגוררות שתי משפחות ,ובמבנה אחר פועלת מסעדה .לפי תוכנית
השימור" :השימוש במבנה המסילאים הקיים למגורים ,יהווה שימוש חורג
כמשמעותו לפי פרק ז' לחוק התכנון והבניה לתקופה שלא תעלה על  15שנים
מיום אישור התכנית .עם סיום תקופה זו יותרו במבנה המסילאים שימושים
ציבוריים בלבד ויבוצעו בו עבודות שימור".
הביקורת העלתה כי בתוכנית השימור נדחה הטיפול בהסדרת מעמדם של
המחזיקים במבנים במתחם .להלן הפרטים:
הועלה כי בתוכנית השימור שהגישה הוועדה המקומית נרשם כי בעלי העניין
בקרקע הם מדינת ישראל באמצעות רמ"י בלבד ,ולא צוינו בעלי עניין אחרים:
הרכבת ,המשכירה את מקצת המבנים במתחם ,ושוכריהם של המבנים
מהרכבת ,ובראשם הדיירים המתגוררים במבנה המסילאים מאז שנות השישים
של המאה העשרים ,אשר עלולים להיפגע פגיעה קשה מאישור תוכנית השימור.
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משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית על שלא ציינה בתוכנית את
כל בעלי העניין בקרקע ,לרבות רכבת ישראל והדיירים השוכרים.
הביקורת העלתה כי אף שהרכבת מסרה ביולי ובאוגוסט  2017לוועדה המחוזית
כי "יש חוזי שכירות פעילים במתחם התחנה" ,וכי "כל הנכסים מאוכלסים ע"י
החתומים על החוזים ו/או יורשיהם ...כולל תשלום דמי שכירות באופן שוטף",
הוועדה המחוזית לא דרשה מהעירייה ומהוועדה המקומית שהדבר יבוא לידי
ביטוי בתוכנית השימור.
ע וד העלתה הביקורת כי הוועדה המחוזית אישרה את תוכנית השימור בלי לבצע
את כל הפעולות הנדרשות ,לרבות העברת הודעה  -בהתאם לתוספת הרביעית
לחוק התכנון והבנייה (להלן  -התוספת הרביעית)  -על תוכנית השימור
למחזיקים בנכסים במתחם :הרכבת והמחזיקים במבנה המסילאים ובמבנה
המסעדה.
עוד עלה כי הוועדה המחוזית התירה שימוש חורג למגורים לתקופה של  15שנה,
אך לא שלחה על כך הודעות לרכבת ולמשפחות המתגוררות במבנה
המסילאים .בכך פעלה לכאורה שלא כחוק ופגעה בזכותם של דיירי מבנה
המסילאים להתנגד להחלטה.
שתי משפחות הדיירים מסרו בתשובותיהן למשרד מבקר המדינה ממרץ  2019כי
הן מתנגדות בחריפות לתוכנית .אחת המשפחות הוסיפה בתשובתה כי לא
יודעה בדבר התוכנית ,כי נודע לה עליה רק מצוות הביקורת ,וכי לא ניתנה לה
אפשרות לערער על ההחלטה.
בחוות הדעת המשפטית של רמ"י מאפריל  2018הוגדרה כאמור נוכחותם של
השוכרים במבנה המסילאים כ"גיבנת בגב הפרויקט" ,והוצעו שלוש אפשרויות
לפתרון הסוגיה .רמ"י אימצה את הראשונה :לחייב את העירייה לפנות את
הדיירים מהמקרקעין בתוך חמש שנים.
ביולי  2018העבירה רמ"י לעירייה מפרט כספי לשומה שערכה לשטחים
המסחריים במתחם התחנה .על פי המפרט ,על העירייה לשלם יותר מארבעה
מיליון ש"ח כדמי היוון .במסגרת המפרט ציינה רמ"י כי העירייה מתחייבת לפנות
את דייריו של מבנה המסילאים בתוך חמש שנים ,וכי אם לא יושלם הפינוי תוך
חמש שנים ,תחויב העירייה בדמי שימוש בגובה  5%מערך הקרקע עד לפינוי
הדיירים בפועל.
יוצא אפוא כי תו כנית השימור לא פתרה את סוגיית המשפחות המתגוררות
במתחם ,אלא דחתה את מועד הטיפול בה.
ה עירייה מסרה בתשובתה כי בדעתה לפעול מול רמ"י לביטול התחייבותה
לפינוי המחזיקים הפרטיים מהשטח.
הוועדה המחוזית מסרה בתשובתה ממרץ  2019כי "ככל שהדבר נוגע למחזיקים
בפועל ...לאלו אכן לא נמסרה הודעה כלשהי ,מאחר ולא היה בידי הוועדה
המחוזית מידע עדכני לגביהם  -וכאמור ,העירייה ,אשר היא בעלת הידיעה לגבי
זהות המחזיקים ,לא יידעה את הוועדה המחוזית אודות זהות אלו" .עוד מסרה

הוועדה המחוזית
אישרה את תוכנית
השימור והתירה
שימוש חורג למגורים
לתקופה של  15שנה
בלי להעביר הודעה
על כך למחזיקים
בנכסים במתחם
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הוועדה המחוזית כי "בכל מקרה  -הואיל ולא ניתן היה לקבל מידע מעודכן
אודות זהות המחזיקים  -הפעולה שבוצעה (פרסום חלופי בלוחות המודעות
ותליית שלטים בסמוך למגרשים) ,כאשר לא ידועה לוועדה המחוזית זהות
המחזיקים  -עומדת בדרישות הדין".
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המחוזית כי היה עליה לדעת את זהות
הדיירים מאחר שהמידע עליהם הועבר אליה מהרכבת .משכך היה עליה
לפעול בהתאם להוראות התוספת הרביעית ולמסור לדיירים במבנה
המסילאים במתחם הודעה על הפקדת התוכנית לשימור ,שכאמור עלולה
לפגוע בהם .היות שלא עשתה כן ,פגעה בזכותם של הדיירים להשמיע
את התנגדויותיהם ,ואישרה את התוכנית בלי לשמוע את עמדתם.
משרד מבקר המדינה מעיר לרמ"י על שלא פתרה את סוגיית המשפחות
המתגוררות במבנה המסילאים אלא דחתה את מועד הטיפול בה ובחרה
להעביר את האחריות לטיפול לעירייה.

בקשות להיתר בנייה מתוקף תוכנית השימור
עלה כי למרות אישור תוכנית השימור ,עד מועד סיום הביקורת טרם קיבלה
החכ"ל את היתרי הבנייה ,וכל הבקשות שהגישה טרם אושרו בוועדה המקומית.
נוסף על כך טרם התקבל היתר להצבת המבנים היבילים ,האוהל ,המעלית,
הקטר וחדר החשמל .להלן עיקרי הדברים:
לאחר אישור תוכנית השימור ,הגישה החכ"ל במהלך שנת  2018בקשות להיתרי
בנייה ,בין היתר להוספת אוהל ,מבנים יבילים ,מעלית וחדר חשמל.
נמצא כי במועד סיום הביקורת טרם קיבלה החכ"ל היתרי בנייה להשלמת
העבודות בפרויקט ,לרבות הצבת המבנים היבילים והאוהל.
העירייה מסרה בתשובתה כי תסדיר את המצב הסטטוטורי של המתחם ,את
התוכנית המפורטת ואת היתרי הבנייה.
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נזקים כספיים ובקרה כספית לקויה
עלויות נוספות בגין המבנים היבילים
למימוש ייעודו של הפרויקט כמתחם בילוי ומסחר ,תוכנן להציב בו  22מבנים
יבילים 21 :מבנים לשימוש מסחרי כגון חנויות ,גלידרייה ובית קפה ,ומבנה יביל
שישמש שירותים ומשרד .באוגוסט  2016פרסמה החכ"ל מכרז לתכנון המבנים
היבילים ולהצבתם .במסמכי המכרז נקבע כי "באחריות הקבלן ,ועל חשבונו ,כל
התיאומים מול הרשויות בגין הובלת המבנים והתקנתם באתר ,"...וכי "קבלן
הפיתוח יכין רצפות מבטון מזויין אשר עליהם יורכבו המבנים היבילים".
במפגש מציעים שהתקיים באוגוסט  2016ציינו נציגי החכ"ל כי המבנים היבילים
יוכנו וייבנו באתר הקבלן ויובלו לאתר התחנה כשהם שלמים; כי הם ייבנו כשלד
מתכת וחלונות זכוכית; כי  21מבנים ישמשו למסחר ,ואילו המבנה ה 22-ישמש
בחלקו לשירותים ציבוריים ובחלקו למשרד של הנהלת המתחם.
בספטמבר  2016בחרה ועדת המכרזים של החכ"ל בהצעתה של חברה א'
(להלן  -יצרנית היבילים) ,שמחירה היה כ 8.7-מיליון ש"ח (כולל מע"ם);
בנובמבר  2016חתמה החכ"ל עם יצרנית היבילים על הסכם לתכנון המבנים
היבילים ,לאספקתם ולחיבורם לתשתיות שיכין הקבלן המבצע .בהסכם נקבע
כי הביצוע יושלם בתוך ארבעה חודשים ממועד צו התחלת העבודה ,שניתן
ליצרנית היבילים באותו יום.
כאמור ,אף שלא היה בידיה לא היתר בנייה להצבת המבנים היבילים ולא אישור
מרמ"י לשימוש המסחרי במתחם ,הציבה החכ"ל במתחם  12מבנים יבילים.
ביולי  2017הוציאה היחידה הארצית לאכיפה צו הפסקה שיפוטי ,ובספטמבר
 2017פונו המבנים היבילים מהמתחם לאחסנה בתשלום במגרש בעפולה; שאר
המבנים היבילים הושארו לאחסנה בתשלום אצל יצרנית היבילים.54
.1

הצבת המבנים היבילים ללא היתר בנייה ,פינוים ואחסונם ,כרוכים בעלויות
נוספות .להלן בלוח  3פירוט חלקי 55של עלויות אלה.

54

אצל יצרנית היבילים מאוחסנים עשרת המבנים היבילים הנותרים ,ובכלל זה המבנה הנוסף
שמיועד לשירותים ולמשרד ,השונה בגודלו ומחויב בדמי אחסנה כשני מבנים.

55

העלויות המוצגות בלוח  3הינן עלויות חלקיות ,בהתאם לחשבוניות שנמצאו בחכ"ל ובעירייה
בסמוך למועד סיום הביקורת.
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לוח  :3עלויות נוספות בשל הצבה ללא היתר של המבנים היבילים
(בש"ח)
עלות בש"ח
פירוט

(כולל מע"ם)

הובלת  12מבנים יבילים למגרש בעפולה

99,450

כיסוי המבנים היבילים המאוחסנים לאחר פינוים

52,650

אספקת עגלות תאורה לעבודות לילה

9,828

גינון בשטחי המבנים היבילים שפונו

388,379

שמירה על המבנים היבילים

177,606

אחסון המבנים היבילים אצל יצרנית היבילים

224,640

אחסון המבנים היבילים במגרש בעפולה (בידי הקבלן המבצע)
מספטמבר  2017עד מאי 2018
ארנונה עבור המגרש בעפולה מספטמבר  2017עד יוני 2018

152,500
59,100
סה"כ 1,164,153

עלה כי במועד סיום הביקורת החכ"ל ממשיכה לאחסן חלק מהמבנים
היבילים במגרש בעפולה וחלק אצל יצרנית היבילים ,וממשיכה לשלם על
כך כספים.
כך לדוגמה ,למועד סיום הביקורת החכ"ל חויבה עבור אחסנתם בכ27,240-
ש"ח בחודש :ליצרנית היבילים  -עבור אחסנת  11מבנים יבילים 11,000
ש"ח בחודש; לקבלן המבצע  -עבור אחסנת  12מבנים יבילים שהעביר
לאחסנה אצל גורם שלישי במגרש פרטי בעפולה בתוספת תשלום הארנונה
שהעירייה מחייבת את הגורם השלישי בגין המגרש שהיבילים מאוחסנים בו,
ובסך הכול משלמת החברה לקבלן המבצע כ 16,240-ש"ח בחודש תמורת
אחסנה.
.2

עוד עלה כי במועד סיום הביקורת אחסנת רק חלק מהמבנים והציוד
מוסדרת בכתב .במסמך ממרץ  2018שהעבירה יצרנית היבילים לחכ"ל,
הצהירה היצרנית כי היא מחזיקה בלעדית במגרש אחסנה באשדוד
ומאחסנת בו ארבע מכולות של הזכוכית למבנים היבילים; כי ידוע לה
שחכ"ל או העירייה הן בעלי הזכוכית המאוחסנת; וכי תאפשר את הוצאת
המכולות מן המגרש ואת הובלתן לכל מקום שיורו בעליה .במסמך דומה
מפברואר  2018שהעבירה לחכ"ל חברה ב' ,היא מצהירה כי היא מחזיקה
במגרש במרכז הארץ שבו מאוחסנים ,באמצעות יצרנית היבילים ,תשעה
מבנים יבילים.
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לא נמצא כל תיעוד להסדר לגבי המבנה היביל האמור לשמש
שירותים ומשרד שמאוחסן אצל יצרנית היבילים באשדוד ,ולגבי
מכולה נוספת שנמצאת בידיה ובה ציוד יקר ערך.
עלה כי אין לחכ"ל כל הסכם כתוב עם הקבלן המבצע לגבי
המבנים היבילים שאחסנתם באחריותו ,ושערכם מיליוני שקלים.
שהחברה משלמת לקבלן דמי אחסנה חודשיים ,אין בידיה
התחייבות מצידו באשר לזכויות החכ"ל והעירייה עליהם ,ואף
התחייבות לשמירה על תקינותם.
.3

12
אף
כל
לא

עוד העלתה הביקורת כי נוסף על דמי האחסנה ,החכ"ל נדרשה לשלם גם
את הארנונה שהטילה העירייה על בעל המגרש הפרטי שמאוחסנים בו
המבנים היבילים ,ועל כן שילמה במאי  2018לקבלן המבצע  59,100ש"ח
עבור ארנונה לתקופה של עשרה חודשים (מספטמבר  2017עד יוני .)2018
מנכ"ל החכ"ל כתב לקבלן המבצע במאי  2018כי החכ"ל משלמת סכום זה
עבור הארנונה ,וכי אם יתקבל תיקון של החיוב מהעירייה "נתחשבן על
ההפרשים".
בביקורת נמצא כי חיוב הארנונה לתקופה האמורה שונה עקב תיקון שטח
המגרש ,ל 42,720-ש"ח ,אך לא נעשה תיקון להתחשבנות עם הקבלן
המבצע ,והכספים ששילמה החכ"ל עבור הארנונה לא הועברו לעירייה
כנדרש.
משרד מבקר המדינה מעיר לחכ"ל כי הזמנת המבנים היבילים והצבתם
במתחם ללא היתר בנייה הסבו נזק כספי שבמועד סיום הביקורת עלה על
מיליון ש"ח .עוד מעיר משרד מבקר המדינה לחכ"ל כי היה עליה לעגן
בכתב את ההסדרים לאחסנת המבנים היבילים והציוד הנלווה ,ולוודא
שיהיה תיעוד של מקומות האחסנה ,של היקף האחסנה בכל מקום ,של
עלויות האחסנה ושל הגורם האחראי לשלמותם של המבנים ושל הציוד
המאוחסנים.

בביקורת נמצא כי בשל היעדר היתרי בנייה ,נוסף על המבנים היבילים החכ"ל
מאחסנת שני מבנים שיועדו למיגון ,וכן היא מאחסנת במכולה במגרש של
העירייה את אוהל הפעילויות והאירועים.
משרד מבקר המדינה מעיר לחכ"ל כי פעולותיה האמורות ,שאותן עשתה
ללא היתרי בנייה כדין ,גרמו בזבוז של כספי ציבור .זאת ועוד ,יש חשש כי
בזבוז נוסף של כספי ציבור ייגרם בגלל אחסנה ממושכת של המבנים
היבילים ,של הזכוכית ושל האוהל ,ששוויים מיליוני שקלים ,שכן הם
עלולים להינזק מן האחסון הממושך.

הזמנת המבנים
היבילים והצבתם
במתחם ללא היתר
בנייה הסבו נזק כספי
וגרמו לבזבוז של
כספי ציבור
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בקרה לקויה של החכ"ל על התשלומים
בפרויקט
מקורות המימון לפרויקט אושרו כבר בשנת  23 :2016מיליון ש"ח מרמ"י
במסגרת הסכם הגג שנחתם בספטמבר  ;2016כחמישה מיליון ש"ח מהמשרד
לפיתוח הפריפריה; והיתרה מתקציב העירייה.
עד אוגוסט  2018קיבלה החכ"ל למימון הפרויקט כ 15-מיליון ש"ח מרמ"י ,ועוד
כ 1.6-מיליון ש"ח מהמשרד לפיתוח הפריפריה.

התקשרות עם חברה חיצונית לניהול ופיקוח
במאי  2016חתמה החכ"ל על הסכם למתן שירותי ניהול ,ארגון ,פיקוח ותיאום
עם חברת הניהול והפיקוח (להלן  -חברת הניהול והפיקוח) .בהסכם נקבע כי
חברת הניהול והפיקוח מקבלת על עצמה את ניהול הפרויקט ,ארגונו ואת
הפיקוח עליו ,כדי להבטיח את איכות ביצועו בהתאם לחוזים השונים שייחתמו
עם מבצעי העבודות ,ובמסגרת התקציב שאושר לכל אחד מהם .בין הפעולות
שהתחייבה להן חברת הניהול והפיקוח בהסכם :תיאום ומעקב אחר ביצוע
הפרויקט ,פיקוח באתר ,אישור חשבונות ודיווח לחכ"ל.
ההסכם קבע עוד כי חברת הניהול והפיקוח תבדוק ותאשר לחכ"ל את
החשבונות החלקיים והסופיים של כל גורם שמינתה החכ"ל לבצע כל חלק
מהפרויקט בהתאם להסכמים איתם ,על סמך מדידה ואישור של הכמויות
בפועל ,או בדרך אחרת שנקבעה בהסכמים; וכי בדיקה ואישור של החשבונות
החלקיים והסופיים תושלם תוך שבועיים ממועד קבלתם ,בכפוף לקבלת כל
התחשיבים ,המדידות והתוכניות "לאחר ביצוע" המתייחסים לחשבון .לעניין
הפיקוח באתר נקבע בהסכם כי חברת הניהול והפיקוח תקיים פיקוח מקצועי
צמוד על כל תהליך הבנייה ועל טיב העבודות באתר ,וכי תהיה נוכחת באתר
לכל אורך זמן העבודה .כן נקבע כי תדווח לחכ"ל באופן שוטף ותעקוב באופן
הדוק אחר כל חשבון שאישרה .תמורת עבודתה ,התחייבה החכ"ל לשלם
לחברת הניהול והפיקוח  379,665ש"ח.56
מן ההסכם עולה כי ניהול הפרויקט והפיקוח עליו הוטלו על אותה חברה -
חברת הניהול והפיקוח.
ביוני  2016מסר מנכ"ל החכ"ל לראש העירייה בדואר אלקטרוני כי בישיבת
ועדת המכרזים לבחירת חברת הניהול והפיקוח ,זומן המהנדס מחברת הניהול
והפיקוח ונשאל לגבי "חששות" שעוררה הצעת החברה .המנכ"ל הוסיף וכתב כי
המהנדס עדכן שהוא עצמו ישמש מנהל הפרויקט (להלן  -מנהל הפרויקט),
ואילו נציג אחר ש ל החברה ישמש מפקח בלבד ,וכך הפיקוח והניהול לא יבוצעו

56

בפברואר  2018אישר דירקטוריון החכ"ל להגדיל את התמורה לחברת הניהול והפיקוח בשיעור
של .25%
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בידי אותו אדם .המנכ"ל ציין כי התשובות הניחו את דעתם של חברי הוועדה
והם החליטו לקבל את ההצעה.
בינואר  2019מסר מנהל הפרויקט לצוות הביקורת כי בפועל ניהל הוא את
הפרויקט וגם פיקח עליו בעזרת המפקח ,שהיה נציג מטעמו ושהה רוב הזמן
בשטח .עוד מסר המנהל כי הוא בעצמו השתתף בישיבות המעקב ,ערך את
סיכומי הישיבות ואישר חשבונות.
החכ"ל לא דרשה מהחברה מסמך המסדיר את חלוקת התפקידים בין המפקח
למנהל ,ובפועל לא נשמרה הפרדת התפקידים.
משרד מבקר המדינה מעיר לחכ"ל כי לא דאגה לקיום ההפרדה בין ניהול
הפרויקט לפיקוח עליו ,כפי שהוצג לוועדת המכרזים ,דבר שאינו תקין.

התקשרות עם הקבלן המבצע ואישור חשבונות
.1

באוגוסט  2016חתמה החכ"ל עם חברה ג' (להלן  -הקבלן המבצע) על
חוזה ל פיתוח תשתיות ולעבודות בנייה ,שיפוץ ושימור מבנים במתחם
התחנה ,בסך כ 12.5-מיליון ש"ח בתוספת מע"ם .צו לתחילת עבודה ניתן
בחודש העוקב .בחוזה הוסכם כי העבודה תושלם ותימסר לא יאוחר מ12-
חודשים מקבלת צו התחלת העבודה ,קרי עבודת הקבלן המבצע אמורה
הייתה להסתיים עד מחצית ספטמבר .2017
עלה כי עד סוף שנת  2017הגיש הקבלן המבצע לחכ"ל שישה חשבונות,
וכי כולם אושרו לתשלום .במאי  2018שילמה החכ"ל לקבלן המבצע שני
מיליון ש"ח ,ונמצא כי חשבון נוסף שהגיש טרם שולם .כאמור במועד סיום
הביקורת טרם בוצעה מסירה של הפרויקט מהקבלן לחכ"ל.
להלן בלוח  4פירוט תשלומי החכ"ל לקבלן המבצע עד מועד סיום הביקורת.

לוח  :4תשלומי החכ"ל לקבלן המבצע (כולל מע"ם ,במיליוני ש"ח)
הסכום
תאריך

סכום

מועד

הסכום

המצטבר

מס' החשבון

החשבון

החשבונית

התשלום

ששולם

ששולם

חשבון חלקי 1

נובמבר 2016

1.06

נובמבר 2016

1.06

1.06

חשבון חלקי 2

ינואר 2017

2.96

ינואר 2017

2.96

4.02

חשבון חלקי 3

מרץ 2017

2.41

מרץ 2017

2.41

6.43

חשבון חלקי 4

מאי 2017

4.11

מאי 2017

4.11

10.54

חשבון חלקי 5

ספטמבר 2017

3.02

ספטמבר 2017

3.02

13.56

חשבון חלקי 6

נובמבר 2017

2.00

נובמבר 2017

2.00

15.56

-

מאי 2018

2.00

17.56

על פי נתוני החכ"ל ,בעיבוד משרד מבקר המדינה.
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מהלוח עולה כי החכ"ל שילמה לקבלן המבצע כ 15.6-מיליון ש"ח עבור
57
החשבוניות שהגיש עד נובמבר  ,2017ושנכללו בחשבון החלקי המצטבר
מס' ( 6להלן  -חשבון  )6מנובמבר  ;2017יצוין כי החשבון כלל גם עלויות
חריגים 58בסך כ 3.6-מיליון ש"ח.
עלה כי במאי  2018שילמה החכ"ל לקבלן המבצע עוד שני מיליון ש"ח,
שלא על פי חשבון מאושר וחתום בידי חברת הניהול והפיקוח .להלן
הפרטים:
במאי  2018חתמו החכ"ל והקבלן המבצע על נספח לחוזה ההתקשרות
ביניהם ,ולפיו החכ"ל תעביר לחשבון הבנק של הקבלן המבצע שני מיליון
ש"ח עבור חשבון ביניים מס'  , 597וכי תוך  14ימים ממועד החתימה על
הנספח יגיש הקבלן המבצע לחכ"ל חשבון סופי לעבודות שביצע בפרויקט.
עוד נכתב בנספח כי אין בתשלום זה משום אישור או הסכמה של החכ"ל
לסכומים או לסעיפי התשלום שדרש הקבלן המבצע בחשבון הביניים
האמור ,וכי מוסכם ביניהם שאם יתברר לאחר הגשת החשבון הסופי
שהקבלן המבצע חייב מכל סיבה כספים כלשהם לחכ"ל  -כגון שהקבלן
המבצע לא ימלא איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה ההתקשרות ,לרבות בכל
הקשור לביצוע השלמות או תיקונים ,או לאחר מדידה בפועל של הכמויות
בידי החכ"ל  -אזי הקבלן המבצע וערביו מתחייבים לשלם לחכ"ל את החוב.
לא נמצא פירוט עבור אילו עבודות שילמה החכ"ל עוד שני מיליון ש"ח
לקבלן המבצע.
מנכ"ל החכ"ל מסר בתשובתו כי הקבלן המבצע הגיש חשבון טרום סופי
על סך  3.7מיליון ש"ח ,וכי "בידיעת חברת הניהול והפיקוח" היה על החכ"ל
לשלם לקבלן המבצע בכל מקרה שני מיליון ש"ח מתוכם.
משרד מבקר המדינה מעיר לחכ"ל על ששילמה שני מיליון ש"ח
לקבלן המבצע שלא על סמך מדידה ואישור של כמויות בפועל ולא
על סמך חשבון מאושר וחתום על ידי חברת הניהול והפיקוח ,כפי
שנקבע בהסכם עם החברה.
הביקורת העלתה כי ביולי  2018הגיש הקבלן המבצע לחכ"ל "חשבון סופי"
עבור העבודות במתחם בסך כ 25.3-מיליון ש"ח (להלן  -החשבון הסופי).
בחשבון נכללו עלויות חריגים בסך כ 11.2-מיליון ש"ח.

57

הקבלן המבצע בפרויקט העביר לאישור החכ"ל חשבונות חלקיים מצטברים ובהם פירוט של כל
העבודות שנעשו עד לאותו מועד ,כך שכל חשבון כלל את החשבונות לפניו וכן את עלויות
העבודה בתקופה שבין שני החשבונות .לאחר אישור החשבון הגיש הקבלן המבצע לחכ"ל
חשבונית מס לתשלום.

58

סעיפים אשר לא נכללו בכתב הכמויות שחתם עליו קבלן הביצוע.

59

לפי המסמך ,החשבון הוא על סך כ 4-מיליון ש"ח.

החכ"ל שילמה 2
מיליון ש"ח לקבלן
המבצע שלא על סמך
מדידה ואישור של
כמויות בפועל ולא על
פי חשבון מאושר
וחתום על ידי חברת
הניהול והפיקוח
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עוד עלה כי חברת הניהול והפיקוח לא אישרה את החשבון הסופי האמור,
ובאוקטובר  2018הפיקה חשבון מתוקן לחשבון הסופי שהגיש הקבלן
המבצע  -חשבון חלקי מצטבר מס' ( 8להלן  -חשבון  ,)8בסך כ 17-מיליון
ש"ח ,הכולל חריגים בסך כ 4.5-מיליון ש"ח.
עד מועד סיום הביקורת ,לא נפתרה המחלוקת לגבי החשבון הסופי
של הקבלן המבצע.
.2

כאמור ,החכ"ל שילמה לקבלן המבצע את חשבון  6לאחר אישורו על ידי
חברת הניהול והפיקוח .נמצא כי בחשבון  8מאוקטובר  ,2018שהפיקה
חברת הניהול והפיקוח ,בוצעו שינויים בסעיפים שכבר אושרו ושולמו
בחשבון  .6להלן דוגמאות:
א .קו מים :בחשבון  6שילמה החכ"ל כ 238,000 -ש"ח תמורת אספקת
 934מ' צינורות פלדה לקו מים והנחתם ,ובחשבון  8ירד ללא הסבר
החיוב על אותו סעיף לכ 82,000-ש"ח עבור  320מ' בלבד.
ב .ריצוף קומת הקרקע במבנה התחנה :בחשבון  6נכללו שלוש חלופות
לריצוף בקומת הקרקע במבנה התחנה ,בסך כ 52,650-ש"ח :פירוק
מרצפות קיימות וריצוף מחדש בהן ,או ריצוף חדש בסגנון מתאים
לשימור ,או ריצוף חדש אחר.
נמצא כי החכ"ל שילמה עבור כל שלוש החלופות כ 158,000-ש"ח .עוד
נמצא כי בחשבון  8לא נכלל חיוב עבור סעיפים אלה ,ואילו בפרק
"עבודות נוספות" בחשבון זה נוסף חיוב עבור ריצוף מבנים יבילים בסך
כ 131,000-ש"ח.
משרד מבקר המדינה מעיר לחכ"ל בחומרה כי השינויים בחשבונות
עבור העבודות בפרויקט מצביעים על אי-סדרים כספיים .על החכ"ל
היה לוודא שהחשבונות ישקפו את העבודות שבוצעו בפועל.
נוכח האמור לעיל ,על העירייה ועל החכ"ל לבחון באופן יסודי את כל
התשלומים בפרויקט.
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סיכום
החכ"ל בבעלות מלאה של העירייה ופועלת מטעמה זה כעשרים שנה.
שנים רבות לא הוסדרו יחסי הגומלין בין העירייה לחכ"ל ,והחכ"ל לא
העבירה לעירייה כספים שהייתה חייבת להעביר לה ,בין היתר בגין
ההכנסות מנכסי העירייה.
פרויקט שימור מתחם תחנת הרכבת הישנה בלב עפולה ופיתוחו הוא
פרויקט חשוב מאד לעיר ומיועד לשמש מתחם תרבות ,בילוי ונופש עירוני
ואזורי .הקמתו חייבה תכנון ,ניהול ,ביצוע ופיקוח הדוק מצד כל הגורמים
המעורבים בו :העירייה ,היזמית; החברה הכלכלית ,מבצעת הפרויקט;
רמ"י ,שהקצתה את השטח ומספקת חלק ניכר מהמימון; והמשרד לפיתוח
הפריפריה המסייע אף הוא במימון.
בביקורת נמצאו ליקויים חמורים בהתנהלותן של העירייה ושל החכ"ל
וביחסי הגומלין ביניהן ,אשר השפיעו גם על התכנון ,הניהול והביצוע של
פרויקט מתחם התחנה ועל הפיקוח עליו .ביצוע הפרויקט היה כרוך
בעבירות בנייה ובבזבוז כספי ציבור.
במועד סיום הביקורת הופסקו העבודות במתחם התחנה טרם השלמתן,
ואין בידי העירייה והחכ"ל מידע מלא על היקף ההתחייבויות הכספיות בגין
הפרויקט .נוסף על כך ציוד יקר שהוזמן ,בשווי מיליוני ש"ח ,מאוחסן
במקומות שונים .על העירייה ועל החכ"ל לדון דיון מעמיק בנזק שנגרם
ושצפוי להיגרם מאי-השלמת הפרויקט ,ובצעדים שיש לנקוט כדי להפיק
את המרב מן המתחם.
נוכח הגירעון המצטבר של החכ"ל ,כ 50-מיליון ש"ח ,וכישלונה בניהול
הפרויקט ,על העירייה לבחון מחדש את המשך פעילותה של החברה
במתכונתה הנוכחית.

נוכח הגירעון
המצטבר של החכ"ל,
שסכומו כ 50-מיליון
ש"ח ,וכישלונה בניהול
הפרויקט ,על העירייה
לבחון מחדש את
המשך פעילותה של
החברה במתכונתה
הנוכחית

עיריית תל אביב-יפו
מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ
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תקציר
רקע כללי
מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ (להלן  -מרכז הירידים או התאגיד)
הוא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית תל אביב-יפו (להלן  -גם
העירייה) ,המחזיק והמתפעל שטח גדול המיועד לקיום כנסים ,תערוכות,
ירידים ,בחינות ,מופעים ואירועים ישראליים ובין-לאומיים .מדי שנה בשנה
מתקיימים במקום מאות אירועים ,ומבקרים בהם יותר מ 2.5-מיליון בני אדם.

פעולות הביקורת
בעקבות תלונות שהתקבלו במשרד מבקר המדינה ,בדק המשרד בחודשים
אפריל-אוגוסט  2018את פעולות מרכז הירידים ,בעיקר בין ינואר  2016ליוני
 ,2018בנושאים שעלו בתלונות אלה ובנושאים אחרים :הפעלת ביתן ,2
השכרת מתחם ,המצב הכספי של התאגיד ,הוצאות לשכר עבודה ,התקשרות
עם יועצים ,נסיעות לחו"ל ואירוח כנסים בין-לאומיים .הבדיקה נעשתה במרכז
הירידים .בדיקת השלמה נעשתה בעיריית תל אביב-יפו.

הליקויים העיקריים
פגמים בתכנון ביתן  2ובהשכרת חלקו לחללי עבודה
התכנון המקורי של ביתן  2במרכז הירידים ,שנחנך במאי  ,2015לקה בחסר:
לא הובאו בחשבון הבעיות שייווצרו בגלל גובהו של המבנה; ולא תוכננו
הייעודים של החללים שלא הושלמו במועד חניכתו.
באפריל  2016שכרה חברה א' ממרכז הירידים שתי קומות בביתן  2ששטחן
הכולל כ 2,300-מ"ר ,והפכה אותן לחללי עבודה משותפים ,1בניגוד להוראות
תוכנית המתאר המפורטת החלה על שטח הביתן והיתר הבנייה שניתן על
פיה ,שקובעים כי אפשר לבנות משרדים רק בתנאי שישמשו לצורך
התערוכות; לא הוגשה בקשה לשימוש חורג.
שתי הקומות האמורות הושכרו לחברה א' לעשר שנים בלא פרסום מכרז
פומבי.

1

חללי עבודה משותפים הם סביבת עבודה שמתאספים בה אנשים וחברות לשם פעילות עסקית.
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פגמים בהשכרת מתחם (לשעבר גן אירועים)
באוקטובר  2017חתם מרכז הירידים עם חברה א' על הסכם התקשרות
לחמש שנים להשכרת מתחם ששימש בעבר גן אירועים ,לצורך הקמת חללי
עבודה משותפים ,בניגוד להוראות תוכנית המתאר המפורטת והיתר הבנייה
החלים על החלקה ,שאינם מתירים שימוש כזה.
ועדת המכרזים של מרכז הירידים לא דנה באיכות הצעתה של חברה א' ולא
העניקה לה ניקוד איכות ,כנדרש; בתיבת המכרזים לא הוצג אומדן שכירות;
חוות דעת השמאי ,שנערכה בדיעבד ,לאחר קבלת ההצעות למכרז ,תמחרה
את השכרת המקום לפי הפעלת אולמות אירועים ,ולא לפי הפעילות שהציעה
חברה א'; בחוות הדעת לא מבואר כיצד קבע השמאי את הסכום המוערך.

מעבר מרווח שנתי לגירעון שנתי
התאגיד סיים את פעילותו ב 2014-וב 2015-ברווח כספי ,ואילו השנים 2016
ו 2017-הסתיימו בגירעונות כספיים .ההוצאות השנתיות של התאגיד גדלו
בשנים האחרונות ,בין היתר בגין הפעלת ביתן  ,2שהוסיפה להוצאות יותר מ-
 13.8מיליון ש"ח; ההוצאות השנתיות בגין שכר העבודה של עובדי מכירות
ושיווק גדלו בכ 23%-משנת  2014לשנת  ; 2017ההוצאות על נסיעות לחו"ל
גדלו באותן שנים מ 47,000-ש"ח בשנת  2014ל 207,000-ש"ח בשנת .2017
לעומת זאת הכנסות התאגיד גדלו באופן מזערי ( )1%מ 2015-ל.2017-
ההכנסות מתערוכות בארגון עצמי קטנו באופן משמעותי ב 7.4( 2017-מיליון
ש"ח) לעומת  15.4( 2015מיליון ש"ח).

העלאות שכר לא מוסברות ותוספות בגין שעות
נוספות גלובליות
בדיקה מדגמית של משכורותיהן של שלוש עובדות העלתה כי שכרן הועלה
בשיעורים גבוהים ,ולא נמצאו בתיקיהן האישיים מסמכים המסבירים את
הסיבות להעלאה ואת שיעורה; התאגיד נהג לשלם לחלק מעובדיו בגין שעות
נוספות גלובליות מתחילת עבודתם ,בלא שבדק אם הם אכן עובדים מעבר
למשרתם ,זאת בניגוד להנחיות המחייבות.
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שימוש בתוצרי יועצים
בשנת  2016נעזר התאגיד בשירותיהם של שמונה יועצים בלבד ,ואילו בשנת
 2017נעזר ב 17-יועצים .הוצאותיו עבור יועצים בשנת  2017היו  756,887ש"ח,
לעומת הוצאותיו ב 572,504 - 2016-ש"ח.
התאגיד שכר שני יועצים לשם הכנת שילוט הכוונה בכל רחבי היריד ,לרבות
מספור ביתנים ושילוט פנימי בהם ,ושילם להם יותר מ 160,000-ש"ח ,אך
השתמש בתוצרי עבודתם באופן חלקי ובאיחור.

נסיעות לחו"ל  -ליקויים בתכנון ובאישור
מינואר  2016עד יוני  2018השתתפו  19ממנהלי התאגיד ועובדיו (לרבות יו"ר
הדירקטוריון וחברת הדירקטוריון) ב 22-נסיעות לחו"ל לצורך השתתפות ב28-
כנסים .הוצאות התאגיד על נסיעות לחו"ל הסתכמו בתקופה האמורה בכ-
 500,000ש"ח.
ב חלק ניכר מהבקשות לנסיעות לחו"ל לא נכתבו נימוקים לאישור הנסיעה,
ובבקשות אחרות נכתבו נימוקים כלליים; במסמכי התאגיד לא נמצא כי
התקיימו דיונים על מידת נחיצותה של כל נסיעה.

טיפול לקוי באירוח כנסים בין-לאומיים
אף שאירוח כנסים בין-לאומיים הוא מיעדיו המרכזיים של מרכז הירידים,
התקיימו בו בשנים  2016ו 2017-רק תשעה כנסים כאלה .עד סוף שנת 2016
התאגיד לא השקיע כסף בקידום פעילות בין-לאומית .בשנת  2017היה
תקציבו למטרה זו מיליון ש"ח ,אך ההוצאות בפועל הסתכמו ב 334,000-ש"ח
בלבד .ב 2018-היה התקציב בסעיף זה  1.3מיליון ש"ח ,וההוצאות בפועל
הסתכמו ב 831,000-ש"ח בלבד .התאגיד לא הכין תוכנית אסטרטגית לקידום
הפעילות הבין-לאומית.

ההמלצות העיקריות
על מרכז הירידים להקפיד בעת תכנון פרויקטים דוגמת ביתן  2לנקוט תכנון
מפורט יותר ,שהוא בסיס לביצוע מיטבי ולחיסכון בעלויות.
על משרד הפנים לקבוע כי ההוראה בדבר חובת מכרז בנוהל אסדרת חברה
עירונית תחול לא רק לגבי רשות מקומית המבקשת להקים חברה עירונית
חדשה בתחום שיפוטה או להסדיר את מעמדה של חברה קיימת ,אלא על כל
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התאגידים העירוניים .התנהלות ראויה היא שמרכז הירידים יחיל על עצמו,
כנורמה ראויה ,את התנאים שנקבעו בנוהל אסדרת חברה עירונית.
על מרכז הירידים לפעול אך ורק בהתאם לתוכניות והיתרי בנייה של הוועדה
המקומית לתכנון ובנייה ולא לחרוג מהם כמלוא הנימה ,ובמידת הצורך להגיש
בקשות לאישור שימוש חורג כדין.
על מרכז הירידים להכין תוכנית בת ביצוע להכנסות עתידיות שתהלום את
התחייבויותיו.
על מרכז הירידים להפסיק את נוהג התשלום בגין שעות נוספות גלובליות.
על הנהלת מרכז הירידים ליישם באופן מלא ומיידי את תוצרי פעילות יועצי
השילוט ולהציב שילוט מנחה בין הביתנים ובתוכם.
על מרכז הירידים לקיים דיונים על מידת נחיצותה של כל נסיעה לחו"ל
ולסכם בכתב את המסקנות מהנסיעות ולקבצן למקום אחד.
על התאגיד להכין תוכנית אסטרטגית לקידום הפעילות הבין-לאומית וכן
תוכנית אופרטיבית ליישום ולתרגום של האסטרטגיה למעשים.

סיכום
בדיקת משרד מבקר המדינה במרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ,
בעקבות תלונות שקיבל על פעילות התאגיד ,העלתה ליקויים בתחומים
שונים .ההליכים להפעלתו של ביתן  ,2לרבות הליכי התכנון והתקצוב שלו,
היו לקויים; בהתקשרויות מרכז הירידים לא נשמרו עקרונות דיני המכרזים;
הועלו ליקויים בתשלומי השכר לעובדים; היו פגמים בתכנון נסיעות עובדים
לחו"ל ובאישורן; והתאגיד לא פעל במידה מספקת למען אחת ממטרותיו
העיקריות  -קיום כנסים בין-לאומיים בשטח מרכז הירידים.
על מרכז הירידים  ,בהיותו תאגיד עירוני בבעלותה של עיריית תל אביב-יפו,
להקפיד לשמור על כללי המינהל התקין בין היתר בכל הנוגע להתקשרויות,
לתהליכי קבלת ההחלטות ולתיעודן ולשמירה על עקרונות היעילות והחיסכון.
על התאגיד לפעול לתיקון הליקויים שהועלו בדוח .על עיריית תל אביב-יפו
לוודא שמרכז הירידים יפעל בהתאם לתוכניות והיתרי בנייה של הוועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,ולהגביר את הפיקוח על פעולותיו .על דירקטוריון
מרכז הירידים ועל העירייה לעקוב אחר תיקון הליקויים ולהפיק לקחים
בנושאים שהועלו בדוח זה.
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מבוא
מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ הוא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של
עיריית תל אביב-יפו (להלן  -גם העירייה) ,המחזיק והמתפעל שטח גדול לקיום
כנסים ,תערוכות ,ירידים ,בחינות ,מופעים ואירועים ישראליים ובין-לאומיים
(להלן  -מרכז הירידים או התאגיד) .מדי שנה מתקיימים במקום מאות אירועים,
ומבקרים בהם יותר מ 2.5-מיליון בני אדם.
מרכז הירידים שוכן משנת  1959בתל אביב בסמוך לשדרות רוקח ,פארק
הירקון ,נתיבי איילון ותחנת הרכבת "תל אביב  -אוניברסיטה" .שטחו הכולל 350
דונם ,ויש בו עשרה ביתני תצוגה ששטחם הכולל כ 50,000-מ"ר ושטח תצוגה
פתוח של עוד  20,000מ"ר.
בדירקטוריון מרכז הירידים ,נכון למועד הביקורת 12 ,חברים .בהנהלת התאגיד
 14חברים ,והמנכ"ל הנוכחי נבחר לתפקיד זה בנובמבר .2016
תרשים  :1מרכז הירידים

המקור :סטודיו עליזה שינזון בע"מ

תאגיד עירוני ,ככלל ,נועד לשמש כלי בידי הרשות המקומית לביצוע המשימות
המוטלות עליה והוא מעין זרוע ארוכה שלה .בה בעת ,התאגיד העירוני הוא
ישות משפטית הנושאת את עצמה ,ואין רואים בו מחלקה ממחלקות הרשות
המקומית .מרגע התהוותו קונה לעצמו התאגיד העירוני זכויות וסמכויות וכן נושא
בחובות .יש לפעול באופן שהתאגיד לא יהפוך לנטל כספי וניהולי על הרשות
המקומית.
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לפי פקודת העיריות [נוסח חדש] ,בסמכות העירייה "לייסד חברה ,אגודה
שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות העירייה
ותפקידיה ...ולנהוג בהם דרך בעלים".2

פעולות הביקורת
בעקבות תלונות שהתקבלו במשרד מבקר המדינה ,בדק המשרד בחודשים
אפריל-אוגוסט  2018את פעולות מרכז הירידים ,בעיקר בין ינואר  2016ליוני
 ,2018בנושאים שעלו בתלונות אלה ובנושאים אחרים :הפעלת ביתן  ,2השכרת
מתחם ,המצב הכספי של התאגיד ,הוצאות לשכר עבודה ,התקשרות עם
יועצים ,נסיעות לחו"ל ואירוח כנסים בין-לאומיים .הבדיקה נעשתה במרכז
הירידים .בדיקת השלמה נעשתה בעיריית תל אביב-יפו.

הפעלת ביתן 2
במאי  2015חנך מרכז הירידים את ביתן  .2בביתן אולם ראשי ששטחו כ6,470-
מ"ר ואפשר לחלקו באמצעות מחיצות אקוסטיות לארבעה אולמות קטנים יותר,
וגובהו  26מטרים ללא עמודים; תשעה אולמות כנסים המכילים כ 1,500-מקומות
ישיבה; קומת גג לאירועים ששטחה כ 2,200-מ"ר; ושתי קומות חניה תת-
קרקעית המכילות כ 460-מקומות חניה.
עלות הקמת ביתן  2הייתה כ 376-מיליון ש"ח .מקורות המימון היו 172 :מיליון
ש"ח  -הלוואה מבנק 154 ,מיליון ש"ח  -הון עצמי של התאגיד 50 ,מיליון ש"ח -
השתתפות העירייה.

2

ראו משרד מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים 2012 - 2011
( ,)2012בפרק " אסדרת התאגידים העירוניים בשלטון המקומי והפיקוח עליהם" ,עמ' .72
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תמונה  :1ביתן 2

המקור :פרסומי מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ

תכנון וביצוע
ביולי  2017פרסם המבקר הפנימי דאז של התאגיד דוח ביקורת בנושא "הקמת
ביתן  ." 2הממצאים העיקריים המובאים בו עוסקים בעלות הקמת הפרויקט (376
מיליון ש"ח לעומת תחזית של  282מיליון ש"ח) ובמשך הקמתו ( 56חודשים
לעומת תחזית של  40חודשים) .יצוין כי בדוח האמור קובע המבקר הפנימי כי
חלק ניכר מהחריגות נבע מ"משתנים שלא ניתן היה למונעם או לשנותם במידה
מהותית".
מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה וממסמכים שנמסרו לו עולה כי
במועד חנוכת ביתן ( 2מאי  )2015הכיל המבנה מעטפת וחלוקה בסיסית
בלבד .באותו מועד נדרשה השקעה נוספת (מעבר ל 376-מיליון ש"ח) כדי
לסיים את תהליך הבנייה.
להלן הפירוט:
באפריל  2016שכרה חברה א' ממרכז הירידים שתי קומות בביתן  2ששטחן
הכולל כ 2,300-מ"ר ,והפכה אותן לחללי עבודה משותפים .בקומות אלו לא
הייתה חלוקה פנימית ,ולפיכך בהסכם השכרתן (ראו להלן) נדרשה השוכרת
לסיים את עבודות הגמר בעלות של כ 7-מיליון ש"ח על חשבונה.
נמצא כי בסופו של דבר נדרש מרכז הירידים לאשר תקציב נוסף להשלמת
הקמתו של ביתן  , 2כפי שהופיע בפורומים שונים כלהלן :בישיבת דירקטוריון
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בתחילת נובמבר  2017הודיע המנכ"ל כי "נוצר קשר עם חברת יעוץ בין-לאומית
שהמליצה להקים שלושה אולמות כנסים וחדרי ישיבות בחללים לא מושלמים
בביתן  ;"2בישיבת ועדת הביקורת בסוף נובמבר  2017דיווח המנכ"ל כי "התקרה
הגבוהה מייקרת עלויות ללקוחות 1,300 .ש"ח לכל נקודת תלייה לעומת 250
ש"ח בביתן  ...1גובה הביתן ( 20מ"ר [מטר]) גם יוצר בעיות בקירור וחימום...
העלויות להנמכת התקרה מוערכות בכשני מיליון ש"ח"; בישיבת ועדת הכספים
בסוף מרץ  2018הוחלט לאשר תקציב של  15מיליון ש"ח להשלמת החללים
בביתן .2
בתשובת מרכז הירידים למשרד מבקר המדינה מינואר ( 2019להלן  -תשובת
מרכז הירידים) נכתב לגבי השכרת ביתן  2כי מדובר בפרקטיקה מקובלת
בהשכרת חללים גדולים .התאגיד רצה מחד גיסא לחסוך בעלויות ומאידך גיסא
להשאיר את כל האופציות פתוחות על מנת לאפשר לשוכרים פוטנציאליים
לבנות את המרחב הפנימי בהתאם לצורכיהם ,על חשבונם ,ועל כן שלב התכנון
לא כלל תכנון של המרחב הפנימי בביתן.
עוד נכתב בתשובת מרכז הירידים כי בניית התקרה הגבוהה הייתה חלק
מהתכנון האסטרטגי ליצור אולם תערוכות ומופעים ייחודי בקנה מידה שלא היה
קיים בישראל .התאגיד ציין שביתן  2נבנה ביוזמת העירייה כדי לתת מענה לסוג
מסוים של מופעים ואירועים שלא היה להם מענה לפני כן ,וההוכחה לנחיצות
מבנה כזה היא בחירת הביתן לאירוח אירוע האירוויזיון במאי .2019
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי עלויות הקמת ביתן ,2
לרבות ההשקעה הנוספת לשם השלמתו ,חורגות מהעלויות שתוכננו .לא
הובאו בחשבון הבעיות שייווצרו בגלל גובהו של המבנה; ולא נקבע מה
יהיו הייעודים של החללים הלא מושלמים שבו .על מרכז הירידים להקפיד
בעת תכנון פרויקטים דוגמת ביתן  2לנקוט תכנון מפורט יותר ,שהוא בסיס
לביצוע מיטבי ולחיסכון בעלויות בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה.
יצוין כי בישיבת ועדת הכספים בסוף מרץ  2018דיווח המנכ"ל כי שיעורי
התפוסה בביתן  2באותה עת היו  25%בלבד .עוד דיווח המנכ"ל" :אנו
עושים מאמצים להגדיל את אחוז התפוסה .אין ביתן במרכז הירידים
שנמצא בתפוסה כה נמוכה".
בתשובת מרכז הירידים נכתב כי התפוסה הממוצעת בעולם למתקנים דומים
אינה עולה בהרבה על  ,25%והתפוסה המרבית במתקני כנסים ותערוכות
מוצלחים עומדת על כ . 50%-עוד נכתב כי מטבע הדברים ,בשלבי ההרצה של
ביתן חדש נדרש זמן להגיע לשיעורי התפוסה המקובלים בעולם ,ובפרט כאשר
מדובר בביתן גדול וייחודי.

התקשרות להשכרת חללי עבודה משותפים
חללי עבודה משותפים ( )Coworking Spaceהם סביבת עבודה שבה מתאספים
אנשים וחברות ,בדרך כלל בתחילת דרכן ,לשם פעילות עסקית .הם מאפשרים
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לעצמאים שכירת מרחב עבודה שיתופי כתחליף לשכירת משרד או לעבודה
מהבית ,ומציעים תנאי עבודה נוחים .שוכר חלל עבודה מקבל מהמשכיר שירותי
משרד ,לרבות ריהוט ,מדפסות ,עמדות אינטרנט ,חדרי ישיבות ושירותי ניקיון.
מרחב העבודה השיתופי מאפשר לבעלי מקצועות מתחומים שונים לעבוד תחת
אותה קורת גג ולהכיר איש את רעהו (נטוורקינג) ,מפגשים שהם כר פורה
ליוזמות ורעיונות חדשים.3
בשנים  2014עד  2016פרסם מרכז הירידים מודעות והזמנות לקבלת הצעות
להשכרת שתי קומות בביתן  ,2אך הן לא נענו .הניסיונות למצוא שוכר התפרשו
על פני שנים מספר ,שבהן התקיימו פגישות עם גורמים רבים ,אך המגעים לא
הבשילו עם איש מהם .בישיבת הדירקטוריון בסוף מרץ  2016דיווחה מנכ"לית
התאגיד דאז" :בימים האחרונים אנחנו במו"מ סודי עם חברה שתשכור את שתי
הקומות של משרדי ביתן  ,2תשפץ ותסיים את עבודות הגמר".
באפריל  2016שכרה חברה א' ממרכז הירידים את שתי הקומות בביתן 2
ששטחן הכולל כ 2,300-מ"ר ,והפכה אותן לחללי עבודה משותפים .במקום יש
בעיקר משרדים פ רטיים בגדלים שונים ,עמדות עבודה משותפות וחדרי ישיבות,
וכן יש טרקלין עסקים המיועד לקיום כנסים ,מסיבות עיתונאים ,השקות וכדומה.
בהסכם שנחתם בין מרכז הירידים לבין חברה א' נקבע כי שתי הקומות,
שהושכרו ברמת מעטפת ,יוכשרו לעבודה על ידי חברה א' בהשקעה של 7
מיליון ש "ח לפחות (כולל מע"ם) .תקופת השכירות שנקבעה בהסכם הייתה
עשר שנים ,ודמי השכירות החודשיים  116,000 -ש"ח (כולל מע"ם) ,לפי תחשיב
של  58ש"ח למ"ר עבור  2,000מ"ר .נקבע שדמי השכירות יעלו מדי שנה ב.2%-
בדמי השכירות נכללו  170מינויי חניה לשימוש חברה א' ו 700-מדבקות לחניה
חד-פעמית .הוצאות נוספות ,כגון ארנונה ,מים ,חשמל ,ניקיון ומיזוג אוויר ,יהיו
על חשבון השוכרת.
עולה כי יש סתירה בהסכם :השטח שהושכר הוא  2,300מ"ר ,ואילו
התשלום הוא עבור  2,000מ"ר בלבד .יוצא אפוא שחברה א' לא נדרשה
לשלם תמורה מלאה לשטח ששכרה.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים על כי חתם על הסכם שבו
מושכר לשימוש שטח מסוים אך נגבים דמי שכירות לפי שטח קטן ממנו.
בתשובת מרכז הירידים נכתב כי לא מדובר בטעות או בסתירה אלא בסיכום
מסחרי לגיטימי בין הצדדים .התאגיד ציין כי ההסכם נחתם בתקופת ההנהלה
הקודמת ,ומשכך לא עלה בידו לקבוע בוודאות מה היה הרקע להסכמה
מסחרית זו ,וייתכן שהפער בשטחים נעוץ בכך שהמושכר כולל שטח גדול של
שירותים ציבוריים.

3

בתקופת הביקורת פעלו בישראל כ 200-חללי עבודה משותפים ,כ 70-מהם בתל אביב.
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משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי הן בחוזה שנחתם בין
הצדדים והן בפרוטוקולים של הדיונים ביניהם לא נכתב הסבר כלשהו,
לרבות שיקול מסחרי ,המסביר את הפער בין השטח הקיים לשטח שבגינו
שולמה השכירות.

אי-קיום מכרז
חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 1992-קובע כי כל תאגיד עירוני לא יתקשר בחוזה
לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין אלא על פי מכרז פומבי .החוק קבע כי שר
הפנים ,בהתייעצות עם ש ר האוצר ,יקבע בתקנות פטורים לביצוע מכרז פומבי,
ואולם עד מועד סיום הביקורת שר הפנים לא התקין תקנות.
ב 2011-פרסם משרד הפנים את "נוהל אסדרת חברה עירונית" ,ובו נקבע ,לגבי
רשות מקומית המבקשת להקים חברה עירונית בתחומה או להסדיר מעמדה של
חברה קיימת ,כי "לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או
במקרקעין ...אלא על פי מכרז ,על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב 1992 -
והתקנות שיותקנו על פיו ,ועד להתקנת התקנות ,על פי הכללים החלים על
הרשות המקומית בשינויים המחויבים".
משרד מבקר המדינה כבר קבע בעבר כי החלת חובת המכרזים על התאגידים
העירוניים נועדה ,בין היתר ,להחיל עליהם כללי מינהל תקין ,שכן למרות היותם
גופים פרטיים הם משמשים זרוע ארוכה של הרשות המקומית .ראוי
שהתקשרויותיהם ייעשו בהתאם לכללים שמטרתם היא שמירה על טוהר
המידות ,על שוויון הזדמנויות ועל תחרות הוגנת.4
כאמור ,מרכז הירידים השכיר באפריל  2016לחברה א' שתי קומות בביתן ,2
שלא כתוצאה מהליך מכרזי.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי עליו לקבוע כי ההוראה
בדבר חובת עריכת מכרז בנוהל אסדרת חברה עירונית תחול לא רק לגבי
רשות מקומית המבקשת להקים חברה עירונית חדשה בתחום שיפוטה או
להסדיר את מעמדה של חברה קיימת ,אלא על כל התאגידים העירוניים.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי אכן ,נוהל אסדרת חברה
עירונית חל רק על רשות מקומית המבקשת להקים חברה עירונית בתחום
שיפוטה או להסדיר את מעמדה של חברה קיימת ,אך התנהלות ראויה
היא שהתאגיד יפעל להסדרת מעמדו בהתאם לנוהל זה ,יחיל על עצמו
את התנאים שנקבעו בנוהל ויקיים מכרז פומבי לפני שהוא משכיר שטח
גדול למשך שנים רבות.

4

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים  ,)2012( 2012 - 2011בפרק
"אסדרת התאגידים העירוניים בשלטון המקומי והפיקוח עליהם" ,עמ' .95
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בנוהל האמור נקבע עוד " :החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין,
להחליפם ,למשכנם ,או להשכיר אותם לתקופה העולה על  5שנים ,אלא על פי
החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי
שהוסמך לכך מטעמו".
נמצא כי בהסכם האמור מדובר בהשכרה לעשר שנים ,בלא שהתאגיד
קיבל את הסכמת מועצת העירייה ושר הפנים .בהקשר זה יצוין כי עיריית
תל אביב-יפו הוכרזה עירייה איתנה ,וככזו היא זכאית לשורה של הקלות
מבחינת האסדרה של משרד הפנים ,ובין היתר  -פטור מקבלת אישור שר
הפנים לביצוע עסקאות במקרקעין; שר הפנים רשאי להחיל הקלה זו אף
על חברה עירונית של עירייה איתנה ,ואולם הדבר מסור לשיקול דעתו,
ומכל מקום ברי כי אין לבצע עסקה כמתואר אלא על פי החלטת מועצת
הרשות המקומית ברוב חבריה.
מרכז הירידים כתב בתשובתו כי "נוהל אסדרת חברה עירונית" איננו הנחיה
מחייבת לת אגידים עירוניים ,אלא יש בו כמה הוראות שיש לכלול בתקנון של
חברה עירונית חדשה המוגשת לאישור.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי מן הראוי היה שהתאגיד
יפעל להסדרת מעמדו ו יחיל על עצמו את התנאים המופיעים ב"נוהל
אסדרת חברה עירונית" כנורמה ראויה ,ויקיים מכרז פומבי לפני שהוא
משכיר שטח גדול למשך שנים רבות.
מרכז הירידים כתב עוד בתשובתו ,לעניין הצורך בקבלת אישור מועצת העירייה,
כי בכוונתו לפנות למועצה לקבלת אישורה.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי גם אם תהיה פנייה למועצת
העירייה לקבלת אישורה להשכרת הנכס ,הרי שפעולה זאת תיעשה
באיחור של שלוש שנים ורק לאחר שהשוכר כבר פועל בנכס.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי מן הראוי היה שהתקשרות
רחבת היקף עם חברה א' ביותר מ 15-מיליון ש"ח 5תעשה בהליך שמטרתו
לשמור על ערכים כמו שוויון ,מתן הזדמנות שווה ,שקיפות ובחירת המציע
הטוב ביותר.

5

 116,000ש"ח לחודש כפול  12חודשים ,למשך  10שנים ,ובתוספת התייקרות שנתית של .2%
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התעלמות מהוראות תוכנית המתאר המפורטת והיתר
הבנייה
על שטח מרכז הירידים חלה תוכנית מתאר מפורטת מס' ( 62540להלן  -תוכנית
המתאר או התוכנית) .יוזמיה היו מרכז הירידים והוועדה המקומית לתכנון ובנייה
בתל אביב -יפו ,ומטרותיה ,בין היתר" :קביעת זכויות ופרוגרמה שתאפשר בינוי
חדש והקמת מרכז לירידים ,תערוכות וכנסים ,מרכז סחר ותקשורת ובית מלון".
על פי הוראות התוכנית ,שטחי מרכז הירידים מיועדים לשלוש מטרות :תערוכות
וגנים; בנייה; וחניה .בשטחים שיועדו לתערוכות וגנים נקבעו שימושים ראשיים
ושימושים נלווים .השימושים הראשיים הם מרכז לירידים ותערוכות ומרכז כנסים.
השימושים הנלווים הם" :מרכז סחר ותקשורת ,מסחר ,מסעדות ,מועדון בריאות,
משרדים ,אולפני טלוויזיה ,חדרי ציוד ,מחסנים ,בית מלון ,תצוגות זמניות ,מבני
עזר לשירותים הנדרשים לשימושים האלה וכדומה".
ביחס לשימושים הנלווים נקבע בתוכנית כי מדובר בשירותים התומכים
בשימושים הראשיים.
ביחס לשטחי הבנייה  ,הוצגה טבלה המפרטת את שטחי הבנייה המותרים
לשימושים אלה בלבד :מרכז לירידים ותערוכות ,מרכז לכנסים ,משרדי הנהלה,
מרכז סחר ומרכז תקשורת ,בית מלון ,מבני עזר ,חניה תת-קרקעית ומעברים
ציבוריים וארקדות.7
בהיתרי הבנייה שהוצאו לביתן  2באוגוסט  2011ובאפריל  2014נקבע כי הביתן
"מיועד לקיום תערוכות ,תצוגות ,ירידים ,ועידות ,כינוסים ואירועים הכולל :שתי
קומות מרתף וארבע קומות מעל הקרקע ...בקומה השנייה ...אולמות כנסים
ואירועים ,משרדים וחדרים למציגים ...בקומה השלישית ...אולמות כנסים
ואירועים ,משרדים וחדרים למציגים" (ההדגשות אינן במקור).
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מסרה בתשובה למשרד מבקר המדינה ממאי
 , 2019כי על פי הוראות התכנית המפורטת שימוש של משרדים וחדרים אשר
נלווה למרכז הירידים  -לתערוכות ,תצוגות ,כינוסים וכדומה  -מותר.
בתשובת מרכז הירידים נכתב כי מרכז המשמש לכנסים ,תערוכות ,אירועים
וירידים פושט צורה ולובש צורה בהתאם לאירועים המתקיימים בו באופן שוטף.
לכן ברור שגם בתוכנית להקמתו אי אפשר לקבוע לו ייעוד על פי השימושים
המוכרים .התאגיד ציין כי גמישות זו באה לידי ביטוי באופן ניסוח התוכנית,
ולדעתו צריכה לבוא ל ידי ביטוי גם באופן פרשנות התוכנית ופרשנות תכליתה.
עוד ציין התאגיד כי שיעור השטח האמור ,שהוקצה למשרדים וחדרי ישיבות,
הוא כ 10%-בלבד מהמתחם כולו.

6

התוכנית הופקדה ב ,28.3.97-והתאריך למתן תוקף הוא  .30.4.08התוכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים מס' .5798

7

ארקדות הם מעברים המקורים ברצף של קשתות או קמרונות הנתמכים בעמודים.
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משרד מבקר המדינה חוזר ומדגיש כי כל שימוש בשטח האמור מותר רק
על פי תוכנית המתאר המפורטת והיתר הבנייה שניתן על פיה ,ואלו התירו
שימוש במשרדים רק כפעילות נלווית שתומכת בפעילות הליבה של מרכז
הירידים  -קרי ,בכנסים ,בירידים וכו'.
בתשובת מרכז הירידים נכתב כי החברה השוכרת התחייבה להפעיל את
המתחם בהתאם לכל דין ,לרבות בהתאם לכל היתר או תוכנית ,ולפיכך לא
מעניינו של התאגיד לדאו ג לקבלת היתר לשינוי תוכנית המתאר .עוד מסר מרכז
הירידים בתשובתו כי החברה השוכרת אכן פעלה על פי התחייבותה והגישה
בקשה לשימוש חורג הכוללת תוכניות והדמיות .לדברי מרכז הירידים ,הבקשה
פורסמה כדין ,וככל הידוע לתאגיד לא התקבלו התנגדויות ,והיא צפויה להידון
בוועדה.
מהאמור לעיל עולה כי בהתאם לעמדת הרשות המוסמכת וכפועל יוצא
מפעולות החברה השוכרת לקבלת היתר לשימוש חורג ,השימוש של
חברה א' בשטח של  2,300מ"ר בביתן  2כחללי עבודה משותפים ,שאין
בינם לבין תערוכות וכנסים דבר ,הוא שימוש החורג מההוראות שנקבעו
בתוכנית המתאר המפורטת ומנוגד להיתרי הבנייה.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים שכתאגיד עירוני המופקד על
רכוש ציבורי הוא אינו יכול לפטור את עצמו בטענה שעל השוכרת מוטל
להגיש בקשה לשימוש חורג ולהשכרת נכסיה לייעוד הסותר את הנאמר
בתוכנית המתאר ובהיתר הבנייה .עוד יש לציין כי מרכז הירידים סותר את
עצמו בתשובתו מִניה וביה .מצד אחד הוא טוען ששימוש במשרדים אינו
שימוש חורג ,ולפיכך אינו זקוק להיתר ,ומצד שני הוא מדווח שהשוכר
הגיש בקשה לשימוש חורג.
עוד נכתב בתשובת מרכז הירידים כי השטח האמור מושכר בשיטת חללי עבודה
משותפים ,כלומר הוא לא נועד לשמש בניין משרדים רגיל  -אין מדובר במרכז
עסקים אלא בחלל ייחודי בהיקף מוגבל המקיים יחסי גומלין עם מרכז הירידים
בכלל ,ועם ביתן  2בפרט.
משרד מבקר המדינה מעיר כי במרכז הירידים כמעט אין יחסי גומלין בין
שוכרי החללים לבין התערוכות והירידים המתקיימים במקום.
בסוף יולי  , 2018בעקבות שאלות שהציג עובד משרד מבקר המדינה במהלך
הביקורת ,קיימו מפקחים מטעם מחלקת הפיקוח על הבנייה שבמינהל ההנדסה
של העירייה ביקורת בביתן  2ובה גילו כי "חילקו חללים שמסומנים בהיתרי
הבנייה ...בתור משרדים לתאים ...לאחר התייעצות עם מנהלת מדור אכיפת דיני
תכנון ובנייה בשירות המשפטי הוחלט שאין צורך בקבלת היתר מפני שמדובר
בחלוקה פנימית".
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נמצא כי חוות הדעת המשפטית האמורה לא התייחסה כלל לשימושים
המותרים והלא מותרים שנקבעו בתוכנית המתאר המפורטת ובהיתרי
הבנייה שניתנו על פיה.
הוועדה המקומית מסרה בתשובתה ,כי חוות הדעת התייחסה להיבטי הבנייה
בלבד ,וכי ככל שבעתיד תבוצע בנייה טעונת היתר או יבוצע שימוש המנוגד
להוראות התכנית והיתרי הבנייה ,הרי שהוועדה המקומית תפעל לחידוש הליכי
האכיפה.


בדוחות משרד מבקר המדינה מהשנים האחרונות הועלו ממצאים חמורים
בדבר ביצוע עבודות בנייה על ידי רשויות מקומיות בניגוד להוראות החוק
והתקנות .עבירות כאלה של הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים
שלהן מכרסמות באמון הציבור במערכות השלטון ובמערכת אכיפת
החוק.8
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,לעירייה
ולמרכז הירידים על התעלמותם מהוראות תוכנית המתאר המפורטת
ומהיתר הבנייה ,שאינם מתירים שימוש במתחם לחללי עבודה משותפים
שאינם נלווים למטרה של קיום תערוכות .אם סברה הוועדה המקומית
שיש להתיר שימוש חורג וזמני לצורך זה ,היה עליה לדרוש ממרכז הירידים
להגיש בקשה להיתר לשימוש חורג ,על כל המשתמע מכך.

השכרת מתחם
בחלקו המערבי של מרכז הירידים ,בסמוך לשדרות רוקח ,קיים מתחם ששימש
במשך שנים רבות גן אירועים .התקיימו בו אירועים פרטיים (כגון חתונות ,חגיגות
בר מצווה ובת מצווה ובריתות) ואירועים עסקיים (כגון ימי עיון וימי גיבוש) (להלן
 גן האירועים או המתחם).שטחו של המתחם כ 2.5-דונם ,והיו בו אולם מקורה (כ 1,000-מ"ר) ,מטבח
(כ 800-מ"ר) וקומת משרדים (כ 330-מ"ר) .גן האירועים הופעל בעבר על ידי
שוכרים שונים בשמות מותג כגון "גן אורנים"" ,פריים" ו"הווילה  -גן אורנים" .הוא
פעל במתכונת זו עד ספטמבר .2016

8

ראו מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ,2017בפרק "עבירות בנייה
של רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים" ,לרבות הערת שוליים .27

מרכז הירידים התעלם
מהוראות תוכנית
המתאר המפורטת
ומהיתר הבנייה,
שאינם מתירים שימוש
במתחם לחללי
עבודה משותפים
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בקשה לקבלת מידע
9

בדצמבר  2016פרסם מרכז הירידים בעיתונות "בקשה לקבלת מידע () RFI
והצעות חדשניות ויצירתיות לשימוש ,הפעלת והשכרת מתחם בשטח מרכז
הירידים" (להלן  -הבקשה) .בבקשה נכתב כי מרכז הירידים מעוניין "לעודד
ולקדם את הקמתו והפעלתו של מתחם זה בשטח מרכז הירידים בו ייעשו
שימושים חדשניים ו/או יצירתיים ו/או תרבותיים ו/או יעודדו חינוך
טכנו לוגי/למצוינות ו/או קולינריים (בית קפה/מסעדה) ו/או אחרים המועילים
לציבור ...באופן סינרגטי ,משלים ובעל ערך לפעילות המתקיימת במרכז
הירידים".
עוד נכתב בבקשה כי מטרתה "קבלת רעיונות בדבר השימוש ,הפעלת והשכרת
המתחם מהציבור ומגורמים שלהם ניסיון ויכולת מקצועית ופיננסית מוכחת
המסוגלים לעסוק בפרויקט ,לרבות שיפוץ ,הפעלה וניהולו של המתחם".
מרכז הירידים הדגיש בפרסום כי הבקשה "אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות
ואינה חלק מהליכי מכרז או בחירת מציעים עימם תתבצע ההתקשרות" .מטרת
מרכז הירידים בשלב זה ,נכתב ,היא "פנייה מקדמית לצורך קבלת מידע ובדיקת
התכנות אשר בעקבותיה תשקול החברה את המשך פעולותיה".
הבקשה פורסמה כמה פעמים בעיתונים שונים ואף נעשו ניסיונות לעניין כמה
יזמים .ארבעה יזמים ,לרבות היזם שזכה בסופו של התהליך (ראו להלן) ,הגישו
הצעות שונות (הקמת מרכז באולינג ,הקמת גן אירועים ומטבח יצרן ,הקמת
חללי עבודה בתוך מרכז חדשנות ויזמות ,חינוך טכנולוגי ,מסעדה ומרכז ספורט)
ונערך להם סיור במקום .בתום ההליך האמור ,אשר כלל סיעור מוחות בתאגיד,
סיורים ושיחות עם יזמים ,שכר מרכז הירידים את שירותיו של עורך דין חיצוני,
כדי שילווה את המכרז שעתיד להתפרסם.

מכרז פומבי דו-שלבי
.1

בתחילת מאי  2017פרסם מרכז הירידים "מכרז פומבי דו שלבי עם שלב מיון
מוקדם ועם תהליך תחרותי נוסף מס'  05/2017לשכירת והפעלת מתחם
במרכז הירידים" (להלן  -המכרז) .המכרז התחלק לשני שלבים ,ונאמר כי
"כל מציע נדרש להגיש בשלב הראשון של מכרז זה ,שהינו שלב מיון
מוקדם ( , 10) P.Q.תוכניות הפעלה מפורטת לגבי המתחם ,שתכלול פירוט
של כלל הפעילויות המתוכננות בו .תוכניות ההפעלה השונות תיבחנה על
ידי החברה ותקבלנה ציון איכות .בשלב השני של מכרז זה ,שהינו שלב של
הגשת מחיר ( ,)RFPיתבקשו כל המציעים שיעברו בהצלחה את שלב המיון
המוקדם ויעפילו לשלב זה ,להגיש הצעת מחיר לגבי דמי השכירות
המוצעים לחברה בגין השכרת המתחם".

9

.RFI – Request for Information

10

.P.Q. – Pre-Qualification
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במכרז נקבע כי בסיום השלב הראשון תיבחן כל הצעה באמצעות מתן
ניקוד מפורט וציון איכות שייקבע על פי פרמטרים מסוימים (ישימות
התוכנית ,אטרקטיביות ונגישות ,ניסיון קודם של המציע ,תקציב ולוח זמנים,
התרשמות כללית) והמשקל שניתן לכל פרמטר .עוד נקבע כי ציון "עובר"
לשלב הראשון לא יפחת מ.75-
במכרז נכתב עוד כי "בשים לב לחזונה של החברה להפוך את מרכז
הירידים תל אביב למרכז בינלאומי של כנסים ,תערוכות וירידים המשלב
פעילות פנאי וב ילוי שוקק ...החברה מעוניינת כי המתחם יהפוך למתחם של
פעילויות חווייתיות ומגוונות לרבות טכנולוגיות ו/או תרבותיות ו/או חינוכיות
ו/או ספורטיביות ו/או מסחריות אשר תהיינה פתוחות ,חלקן או כולן ,לציבור
הרחב (לרבות בתשלום) ...מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אחת
הפעי לויות שתכללנה במתחם (אם כפעילות יחידה ואם כפעילות נוספת
לצד פעילויות אחרות כמפורט לעיל) תהיה הפעלת מסעדה/בית
קפה/מתחם מסעדות/מתחם מזון והסעדה ('שוק אוכל') ,הפתוח לקהל
הרחב".
במכרז צוין כי יתקיימו סיורי משתתפים במועדים האלה :יומיים בסוף מאי
 2017ויום נוסף בתחילת יוני  .2017המועד האחרון להגשת הצעות נקבע
לקראת סוף יוני .2017
ממסמכים שמסר מרכז הירידים למשרד מבקר המדינה עולה כי התקיימו
שני סיורים במתחם :ב ,22.5.17-ובו השתתף מפיק אירועים אחד בלבד ,וב-
 , 29.5.17ובו השתתפו שני נציגים של חברת אלקטרוניקה עולמית שיש לה
סניפים בארץ.
.2

בסוף יוני  2017הגישה חברה א'(החברה המפעילה את שתי קומות
המשרדים בביתן  )2את הצעתה למכרז .על פי ההצעה ,מבין  2,100מ"ר
שטח בנוי ישמשו  1,300מ"ר ( 62%מהשטח) לפעילות ליבה בדמות חללי
עבודה משותפים ,והשאר ( 800מ"ר )38% ,ישמשו לפעילויות נלוות (מסעדה
  300מ"ר ,מתחם חדשנות  200 -מ"ר ,מרכז לימודי  150 -מ"ר וחדר כושר - 150מ"ר).
בתחילת יולי  2017התקיימה ישיבה של "ועדה לפתיחה טכנית של מכרזים",
ובפרוטוקול הישיבה נכתב כי הייתה הצעה אחת  -של חברה א' ,והיא
תועבר לבדיקה כספית ומשפטית.
כאמור ,נקבע כי המכרז יתנהל בשני שלבים :הגשת ההצעה ובדיקת
איכותה ,ולאחר מכן הגשת הצעת מחיר.
נמצא כי ,בניגוד למה שנקבע במכרז ,ועדת המכרזים לא דנה באיכות
הצעתה של חברה א' ולא העניקה לה ניקוד איכות כנדרש.
בישיבת ועדת המכרזים מאמצע אוגוסט  2017הודיעה היועצת המשפטית
של מרכז הירידים כי "הוגשה הצעה אחת בלבד ע"י חברה א' (ששוכרת את
המשרדים בביתן  ...) 2הם מציעים להפעיל במקום חללי עבודה משותפים
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(בדומה לפעילות של חברה א') ,חדר כושר ובית קפה .הצעת המחיר
שהוצעה נמוכה מהסכומים ששולמו בעבר" .מנכ"ל מרכז הירידים הבהיר כי
דמי השכירות החודשיים ששולמו בעבר היו  101,100ש"ח (לפני מע"ם) .עוד
הודיע כי המציעים הציעו דמי שכירות של  73,000ש"ח כולל מסעדה או
 91,000ש"ח בלעדיה" ,והעבירו מסרים שנכונים להעלות את המחיר".
בסופה של הישיבה האמורה התקבלה החלטה כי "מורים על ביטול המכרז,
בכפוף לשימוע ,וניהול מו"מ להשכרת הנכס .ההתקשרות תובא לאישור
ועדת מכרזים".
בעקבות ההחלטה האמורה התקיים למחרת ישיבת ועדת המכרזים שימוע
לנציגי חברה א' .על פי פרוטוקול השימוע ,הציעו נציגי חברה א' לשכור את
המתחם לשבע שנים בדמי שכירות חודשיים של  120,000ש"ח .נציגי מרכז
הירידים קבעו כי "הוחלט לבחון אפשרות לקבל את ההצעה ,בכפוף
לחשיבה על סידורי חנייה ודרישה לשאת בעלויות הורדת הגדר".
מהאמור עולה כי מרכז הירידים החליט על ניהול משא ומתן עם
חברה א' על סמך התרשמותו מהצעתה ,וללא שבחן כלל את איכות
ההצעה כנדרש בהוראות המכרז ,אף לא לאחר השימוע ושיפור
ההצעה.
בתשובת מרכז הירידים נכתב כי סכום ההצעה היחידה שהוגשה היה נמוך
מאוד ,ועל כן לא היה טעם של ממש לקיום ההליך במלואו  -הנהלת
התאגיד החליטה להמליץ לוועדת המכרזים לפסול את המכרז כולו ,ומטעם
זה לא ניתן ניקוד איכות להצעה .עוד ציין כי מטרת בדיקת האיכות במכרז
היא לבחון אם הצעות שהוגשו עומדות בדרישות שנקבעו ,ומאחר שמרכז
הירידים הבהיר הן בישיבת ועדת המכרזים והן במהלך השימוע שהתקיים
שהתוכנית שהציגה חברה א' מצוינת  -ממילא ברור שההצעה הייתה עוברת
את שלב ניקוד האיכות במכרז.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי ייתכן שכבר לא היה טעם
בבדיקת איכות פורמלית מלאה בשעה שהנטייה הייתה לבטל את המכרז,
ברם אחרי השימוע ,כשההצעה שופרה והוחלט שהמכרז לא יבוטל  -לא
הייתה הצדקה להימנעות מ בדיקת איכות כמתחייב .בדיקת האיכות לא
בוצעה לא לפני המשא ומתן ,לא במהלכו ולא עם סיומו ,אף שהיא
הכרחית והיא תנאי ראשון וקודם למחיר.

חוות דעת שמאי
בסוף יולי  , 2017לאחר הגשת הצעתה של חברה א' אך לפני קבלת החלטת
ועדת המכרזים ,פנה מרכז הירידים לשמאי בבקשה לחוות דעת מקצועית בעניין
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"אומדן דמי שימוש ראויים למתחם גן אורנים" .תמורת עבודתו קיבל השמאי
 7,605ש"ח.
כחודש לאחר מכן  ,לאחר קבלת הצעת חברה א' על ידי ועדת המכרזים ,הגיש
השמאי את חוות דעתו .לצורך האומדן הוא אסף נתוני ביקוש לשכירות של
עשרה אולמות אירועים בסביבה הקרובה והרחוקה (תל אביב ,פתח תקווה,
ראשון לציון ,נתניה) .מניתוח דמי השכירות כאמור ,שנעו בין  40ל 142-ש"ח
למ"ר ,הסיק השמאי שבממוצע דמי השכירות החודשיים למ"ר הם כ 60-ש"ח.
עוד העריך כי בהתחשב בעובדה שהמתחם נשוא חוות הדעת שטחו  2.5דונם
ויש בו אולם ,מטבח וקומת משרדים ,דמי השכירות החודשיים האמורים
להתקבל מסתכמים בכ 100,000-ש"ח .בחוות דעתו של השמאי לא מבואר כיצד
חישב את הסכום האמור.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי היה עליו לבקש מהשמאי
חוות דעת מפורטת ומנומקת ,והיה עליו להציג לו שאלות כאמור.
בתשובת השמאי מינואר  2019למשרד מבקר המדינה נכתב כי חישוב אומדן
דמי השכירות הראויים למתחם מתבסס על נתוני ביקוש לשכירות לאולמות
אירועים בסביבה הקרובה והרחוקה ,ומביא בחשבון את היחס שבין שטח
האולמות נטו לבין שטחי התפעול ,החצר והמשרדים .בחישוב אומדן דמי
השכירות הממוצעים למ"ר הראויים למתחם הובאו בחשבון בין השאר גודלי
שטחי התפעול ,החצר והמשרד וההפחתות שיש לבצע בגינם ,הביקוש לאולמות
אירועים בסביבה והביקוש לאולמות אירועים באותו גודל.
מרכז הירידים הודיע בתשובתו כי הוא מקבל את ההערה כי היה על התאגיד
לבקש מהשמאי חוות דעת מפורטת ומנומקת יותר.
מרכז הירידים פנה לשמאי בסוף יולי  ,2017לאחר פתיחת תיבת המכרזים
(בתחילת אותו חודש) ובשלב בדיקת הצעת חברה א' .בישיבת הנהלה
שהתקיימה כמה ימים לפני הפנייה לשמאי דיווח המנכ"ל" :כרגע יש לנו הצעה
מ[מנהל חברה א'] ...והעיסוק העיקרי שלה הוא להגדיל את [עיסוקם] למתחם
נוסף .יש לבצע הערכה שמאית".
נמצא כי בתיבת המכרזים לא היה אומדן של שמאי ,שכן כאמור האומדן
הוגש רק במהלך המשא ומתן של התאגיד עם חברה א'.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי נוכח ההיקף הגדול של
ההתקשרות ,המסתכמת במיליוני ש"ח ,היה ראוי שהיא תיעשה לפי כללי
מינהל תקין ,ושבשעת עריכת המכרז יהיה בידי התאגיד אומדן .זאת כדי
לקיים את התכלית של עריכת התקשרות ראויה  -השגת מרב התועלת
למען קיום האינטרס הציבורי שעליו מופקדת החברה.
בתשובת מרכז הירידים נכתב כי התאגיד מקבל את ההערה כי מוטב היה לקבל
חוות דעת שמאית לפני פתיחת המעטפות ,אולם אין מקור נורמטיבי המחייבו
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להכין חוות דעת או אומדן; נוהל מכרזים והתקשרויות שלו קובע רק כי אם
נעשה אומדן של שווי ההתקשרות קודם פרסום המכרז ,הוא יישמר בתיבת
המכרז עד פתיחתה .התאגיד ציין כי בראותו שסכום ההצעה נמוך מהתשלום
ששילם המפעיל הקודם ,פעל מיד להזמין חוות דעת חיצונית על מנת להימנע
מהתקשרות לא יעילה ובה בעת לא להפסיד עסקה כדאית.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי על אף חוסר הבהירות
בנוגע להסדר הנורמטיבי ולתחולת התקנות על החברה ,ראוי היה לקבל
חוות דעת שמאית לפני פתיחת המעטפות.
עוד נמצא כי אף שהצעתה של חברה א' הייתה ליצור בנכס חללי עבודה
משותפים ופעילויות נלוות ,מרכז הירידים הזמין מהשמאי חוות דעת על
מחיר השכרת המקום להפעלת אולמות אירועים  -פעילות שמלכתחילה
לא הייתה מטרת העסקה ,ויש להניח כי דמי השכירות עבורה שונים .יוצא
אפוא כי חוות דעת השמאי לא תרמה כלל לבחינת שווי השכרת המקום.
לא ברור מדוע לא הוזמנה חוות דעת על השכרת המקום לסוגי הפעילות
שהציעה חברה א'  .לא ברור גם מדוע הסתמך מרכז הירידים במשא ומתן
עם החברה על חוות דעתו של השמאי בשעה שכבר ידע שאינה רלוונטית,
נוכח השימושים שפורטו בהצעה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2019ציין השמאי כי ביקר במתחם
בלוויית נציג מרכז הירידים ,וכי הנציג ציין שהמתחם שימש אולם אירועים,
ובכוונת התאגיד להשכירו כאולם אירועים .השמאי הוסיף כי בביקור לא הוזכר
כי המקום מיועד להשכרה לשימוש אחר ,וכי דובר על שומה לגבי דמי שכירות
ראויים לשימוש במקום כאולם אירועים.
בתשובת מרכז הירידים נכתב כי הסתמך על חוות הדעת בתום לב מוחלט ,ורק
לאחר פניית משרד מבקר המדינה התברר לו כי חוות הדעת התייחסה לדמי
שכירות של אולם אירועים .עוד ציין כי אכן מן הראוי היה להזמין חוות דעת
מדויקת יותר ולעשות כן לפני פתיחת המעטפות.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי נפלו פגמים בהליך הזמנת
חוות דעתו של השמאי :חוות הדעת הוזמנה באיחור; השמאי התבקש
להגישה על השכרת המתחם כאולם שמחות ולא למטרה שיועדה לו;
והתאגיד לא דרש מהשמאי שיפרט וינמק את הסכום שקבע בה.

הסכם התקשרות
בסוף אוקטובר  2017חתם מרכז הירידים על הסכם התקשרות עם חברה א'
ולפיו התאגיד ימסור לידיה "את הזכות להשתמש ,להפעיל ולנהל את המתחם...
הספק מתחייב להפעיל במתחם את הפעילויות בהתאם להצעתו למכרז...
הספק מתחייב לערוך שיפוץ מלא ומקיף של המתחם מבפנים ומבחוץ" .תקופת

השמאי שנשכר על
ידי מרכז הירידים
התבקש להגיש חוות
דעת על השכרת
המתחם כאולם
שמחות ולא למטרה
שיועדה למתחם
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ההתקשרות נקבעה לחמש שנים ,עם אפשרות לחברה א' להאריכה בשתי
תקופ ות בנות שנה כל אחת ולמרכז הירידים להאריכה בשלוש תקופות נוספות
בנות שנה כל אחת .עוד נקבע כי חברה א' תשלם למרכז הירידים דמי שכירות
חודשיים בסך  120,000ש"ח בתוספת מע"ם.

הוראות תוכנית המתאר המפורטת

11

והיתר הבנייה

המתחם שבו שכן גן האירועים נמצא בגוש  6645והוא חלק מחלקה  .6היתר
הבנייה 12שניתן מכוח התוכנית החלה באותו מועד 13אינו מאפשר שימוש למשרדים.
מהוראות תוכנית המתאר המפורטת והיתר הבנייה החלים על החלקה
עולה כי המתחם ששימש גן אירועים מיועד לשימוש ראשי לתערוכות
וירידים ולשימושים נלווים הקשורים לכך ,והתוכנית וההיתר אינם מתירים
כלל שימוש בו למשרדים .יוצא אפוא כי השימוש העתידי של היזם בשטח
של  1,300מ"ר כחללי עבודה משותפים מנוגד להוראות אלה.
יצוין כי בעקבות קבלת תלונה ובעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה
במקום ,הוציאה מחלקת הפיקוח על הבנייה של עיריית תל אביב-יפו בתחילת
פברואר  2018לחברה א' צו מינהלי להפסקת עבודה בגין עבודות הריסה ובנייה
של קירות במעטפת המבנה שנעשו ללא היתר .עבודות אלו הופסקו ,ועד מועד
סיום הביקורת לא הוגשה בקשה לקבלת היתר להמשך העבודות.
בביקורת נוספת של מפקחים מטעם העירייה במתחם שבוע לאחר הוצאת הצו,
הם גילו כי במקום שבו שכן אולם האירועים נבנים קירות גבס לצורך חלוקה
פנימית של המשרדים .בהתייעצות עם מנהלת מדור אכיפת דיני תכנון ובנייה
בשירות המשפטי של העירייה ,חיוותה זו את דעתה כי "[חברה א'] ששכרה את
מבנה אולם האירועים לאחר שזכתה במכרז ,עוסקת בהשכרת חללים
למשרדים ...הם קיבלו את הבניין למטרה הזו ,ולכן לא הגיוני להוציא להם צו
הפסקת עבודות בגין שינויים פנימיים לצורך התאמת הבניין למטרת השכירות".
נמצא כי חוות הדעת המשפטית האמורה לא התייחסה כלל לשימושים
שהותרו או שלא הותרו בתוכנית המתאר המפורטת שחלה על מבנה זה
ובהיתר הבנייה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,לעירייה
ולמרכז הירידים על התעלמותם מהוראות תוכנית המתאר המפורטת
והיתר הבנייה שאינם מתירים שימוש במתחם גן האירועים לשעבר לחללי
עבודה משותפים.

11

ראו הערה  6לעיל.

12

היתר בנייה מס'  1/135מיום  17.10.84כפי שאושר בישיבת הוועדה המקומית ב.7.3.84-

13

תוכנית  581שפורסמה למתן תוקף ב.27.9.62-
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בתשובת מרכז הירידים נכתב כי תשובתו לעיל ביחס לשימושי המשרדים בביתן
 2רלוונטית ,בשינויים המחויבים ,גם לנושא זה ,וכי אין מדובר במשרדים גרידא,
אלא בחלל ייחודי ,בהיקף מוגבל ,המקיים יחסי גומלין עם מרכז הירידים.
עוד מסר מרכז הירידים בתשובתו כי בהסכם התחייבה חברה א' להפעיל את
המתחם בהתאם לכל דין ,לרבות בהתאם לכל היתר או תוכנית ,והיא אכן
פעלה על פי התחייבותה והגישה בקשה לשימוש חורג הכוללת תוכניות
והדמיות; הבקשה פורסמה כדין וככל הידוע לתאגיד לא התקבלו התנגדויות,
והיא צפויה להידון בוועדה.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי בתשובתו הוא סותר את
עצמו מיניה וביה .מחד גיסא הוא טוען ששימוש במשרדים אינו שימוש
חורג ,ולפיכך אין הוא זקוק להיתר ,ומאידך גיסא הוא מדווח שהשוכר
הגיש בקשה לשימוש חורג.
נמצא כי בקשת חברה א' "לשימוש חורג מאולם אירועים (גן אורנים)
למשרדים ,מסעדה וחדר כושר" הוגשה לעירייה בתחילת ספטמבר ,2018
דהיינו קרוב לשנה לאחר שמרכז הירידים חתם איתה על ההסכם.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולמרכז הירידים כי אין לחרוג
מהוראות תוכנית המתאר המפורטת החלה על הנכס והיתר הבנייה שניתן.

המצב הכספי של מרכז הירידים
להלן פירוט הכנסותיו והוצאותיו של מרכז הירידים בשנים  2014עד :2017
לוח  :1ההכנסות וההוצאות של מרכז הירידים 2014 ,עד ( 2017באלפי
ש"ח)
2014

2015

2016

2017

הכנסות

74,385

90,196

81,228

91,178

הוצאות

55,743

81,319

91,792

99,803

8,877

()10,564

()8,625

רווח (הפסד) שנתי 18,642
על פי נתוני הדוחות הכספיים של מרכז הירידים.

מהלוח עולה כי התאגיד סיים את פעילותו בכל אחת מהשנים  2014ו2015-
ברווח כספי ,ואילו  2016ו 2017-הסתיימו בגירעונות כספיים .הסיבות לכך יפורטו
להלן.
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הכנסות
הכנסות התאגיד מתקבלות מארבעה מקורות :תערוכות בארגון עצמי; תערוכות
ואירועים בארגון חוץ; זיכיונות ושכר דירה; חניה .יצוין כי התנודתיות בהכנסותיו
במשך השנים נובעת מהמחזוריות שבהכנסות מתערוכות בארגון עצמי,
המתקיימות אחת לשנתיים.
הכנסות התאגיד גדלו במידה מזערית ( )1%משנת  2015לשנת .2017
מבדיקת הכנסותיו לסוגיהן עולה כי ההכנסות מתערוכות בארגון עצמי
קטנו באופן משמעותי ב 7.4( 2017-מיליון ש"ח) לעומת  15.4( 2015מיליון
ש"ח).
בתשובת מרכז הירידים נכתב כי התאגיד משקיע בשנתיים האחרונות מאמצים
רבים שתכליתם להגדיל משמעותית את מחזור הכנסותיו :גיוס מנכ"ל בעל
ניסיון עסקי עשיר בתחום השיווק והמכירות; בניית אסטרטגיה להכפלת מחזור
ההכנסות בתוך שנים אחדות; גיוס כוח אדם ייעודי ומנוסה בתחום השיווק
והמכירות; ופיתוח מנועי צמיחה חדשים ,דוגמת חדירה לשוק הכנסים הקטנים
ולשוק הבין-לאומי ,על מנת לתמוך במאמץ זה .התאגיד ציין כי הגדיר יעדים
אגרסיביים לצוות השיווק והמכירות ,המנוטרים מדי חודש ,כי בנה מערך בק-
אופיס התומך בפעילות וכי שינה את מודל ההפעלה של אנשי המכירות על מנת
שיצאו לשטח ויביאו לקוחות חדשים .הוא הוסיף כי מאמצים אלו נתנו את
אותותיהם בשטח כבר בשנת  ,2018שבה עלה מחזור ההכנסות ב ,5%-והוא
צפוי לעלות באופן משמעותי יותר החל ב .2019-על פי הערכות ,ב 2019-יגדלו
הכנסות התאגיד ב 30-מיליון ש"ח בהשוואה לשנת .2016

הוצאות
מבדיקת פירוט ההוצאות של מרכז הירידים עולות כמה סיבות לעלייה
המשמעותית בהן בשנים האמורות .להלן פרטים:
ביתן  :2הגורם העיקרי לגדילה בהוצאות היה ההוצאות השנתיות שנוצרו בגין
בניית ביתן  2והפעלתו .הוצאות ההקמה הסתכמו ,כאמור ,בכ 376-מיליון ש"ח,
וכדי לממן אותן קיבל מרכז הירידים מבנק הפועלים ביוני  2016הלוואה של 172
מיליון ש"ח לפירעון במשך  12שנים .ההחזר השנתי בגין קרן ההלוואה הוא יותר
מ 15-מיליון ש"ח (ואינו נחשב להוצאה); תשלומי הריבית השנתיים  -כ 4-מיליון
ש"ח; וההוצאות בגין ארנונה  -כ 9.8-מיליון ש"ח .כלומר לתאגיד נוספו בגין ביתן
 2הוצאות שנתיות של כ 13.8-מיליון ש"ח .לבד מאלה יש לו הוצאות בגין תפעול
הביתן ,כגון מיזוג אוויר ,חשמל ,ניקיון ,תיקונים ותחזוקה.
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נמצא כי ההוצאות השנתיות של התאגיד גדלו בשנים האחרונות בגין
הפעלת ביתן  2בסכום הגבוה בהרבה מ 13.8-מיליון ש"ח (לא כולל החזר
קרן ההלוואה) .זאת ועוד ,הוצאות הפחת השנתיות של התאגיד הרשומות
בספרי החשבונות בגין ביתן  2גדלו בכ 20-מיליון ש"ח.
בישיבת דירקטוריון בסוף דצמבר  2016אמר המנכ"ל" :יש להפנים שאם נרצה
שמרכז הירידים יגיע לאותם ביצועים עסקיים ותזרים בשנת  2018שהחברה
הייתה בהם בשנת  , 2014החברה צריכה לייצר עוד  30מיליון ש"ח רווח .לשם
כך על החברה להגדיל את המחזור ב 50-מיליון ש"ח .בפועל על החברה
למכור פי  2ממה שמוכרת עתה" (ההדגשה אינה במקור).
המבקר הפנימי של התאגיד אמר בישיבת ועדת הביקורת בסוף פברואר ,2018
ביחס להוצאות השנתיות על ביתן " :2זה דורש גידול של  50-60מיליון ש"ח
במחזור המכירות ...חשוב לקיים דיון בזמן אמת ולא פוסט מורטום".
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי מעיון במסמכי התאגיד
עולה שלא נקבעה תוכנית כוללת להגדלה ניכרת של הכנסותיו .מן הראוי
שהתאגיד יגבש תכנית בת ביצוע להכנסות עתידיות שתהלום את
התחייבויותיו.
שכר עבודה :גורם נוסף לגידול בהוצאות בשנים האמורות היה ההוצאות
השנ תיות בגין שכר עבודה של עובדי מכירות ושיווק :כ 7-מיליון ש"ח ב,2014-
 7.4מיליון ש"ח ב 8 ,2015-מיליון ש"ח ב 2016-ו 8.6-מיליון ש"ח ב - 2017-דהיינו
גדילה של כ 23%-מ 2014-ל .2017-בתקציב ל 2018-שאושר בישיבת
הדירקטוריון בסוף דצמבר  2017תוקצב סעיף זה ב 9.4-מיליון ש"ח" ,בגלל גידול
בשכר שיווק הכולל תשלום עמלות ולכן גדל עם כל גידול באירועים ,וכתוצאה
מגיוס אנשי אחזקה ,קנין ,מנהלי שיווק".
נסיעות לחו"ל :גם ההוצאות על נסיעות לחו"ל גדלו באופן משמעותי בשנים
אלה 47,000 :ש"ח ב 25,000 ,2014-ש"ח ב 199,000 ,2015-ש"ח ב2016-
ו 207,000-ש"ח ב .2017-ב 2017-נוספה הוצאה בסך  334,000ש"ח על קידום
הפעילות הבין-לאומית (ראו להלן בפרק "אירוח כנסים בין-לאומיים").

הוצאות לשכר עבודה
עלייה בהוצאות לשכר עבודה
חוזר מנכ"ל משרד הפנים  -מיוחד  3/2003ממרץ ( 2003להלן  -חוזר המנכ"ל)
קובע הוראות בד בר תנאי העסקתם ושכרם של המנכ"ל ובעלי תפקידים אחרים
בחברה עירונית .בחוזר נקבע כי "בתוך המשכורת הכוללת ,כלולים כל
התשלומים שהעובד היה זכאי לקבלם אילולא הועסק בחוזה זה ,לרבות

ההוצאות השנתיות
של התאגיד גדלו
בשנים האחרונות בגין
הפעלת ביתן 2
בסכום הגבוה בהרבה
מ 13.8-מיליון ש"ח
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בתשלום עבור שעות נוספות ,כוננויות ...למען הסר ספק העובד לא יהיה זכאי
לכל הטבה אחרת פרט לאלו המופיעות בחוזה/ים המצ"ב".
עוד נקבע בחוזר" :ניתן יהיה לעדכן המשכורת הכוללת על פי החלטת הממונה
על השכר במשרד האוצר אחת לשנה בחודש ינואר ,אם יאושר עדכון כזה...
והכל בהתאם להוראות הממונה על השכר וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים
שיתפרסמו בנושא" .בהתאם להוראות החוזר ,אפשר להעלות את שכרו של
עובד בשיעור של עד  5%אחת לשנתיים עד רמת השכר המרבית לאותו תפקיד.
על פי הדוחות הכספיים של התאגיד לשנים  2014עד  ,2017הוצאותיו לשכר
עבודה ונלוות של כל עובדיו היו  10.6מיליון ש"ח ( 11 ,)2014מיליון ש"ח (,)2015
 12מיליון ש"ח ( )2016ו 12.5-מיליון ש"ח (.)2017
משרד מבקר המדינה בדק את השינויים שחלו ,מינואר  2016למאי  ,2018בשכרן
של שלוש מעובדות התאגיד שנבחרו באופן אקראי .להלן ממצאי הביקורת:
.1

משכורתה של עובדת א' בינואר  2016הייתה  14,000ש"ח .בפברואר 2017
קודמה לתפקיד ניהולי בתחום אחר ומשכורתה החודשית נקבעה ל15,500-
ש"ח ,ובינואר  2018נחתם עימה הסכם עבודה חדש ובו נקבע כי שכרה
החודשי יהיה  20,000ש"ח.
בתיקה האישי של העובדת לא נמצאו מסמכים המבארים מדוע
הועלתה משכורתה תחילה ב 1,500-ש"ח ולאחר מכן בעוד 4,500
ש"ח.

.2

משכורתה של עובדת ב' בינואר  2016הייתה  6,556ש"ח .בינואר 2017
קודמה לתפקיד ניהולי בתחום עבודתה ומשכורתה הייתה  7,556ש"ח.
בינואר  2018נקבע כי משכורתה תהיה  15,500ש"ח ושתבוטל עמלת השיווק
ששולמה לה עד אז.
בתיקה האישי של העובדת לא נמצאו מסמכים המבארים מדוע
כשקודמה לתפקיד ניהולי הועלתה משכורתה ב 1,000-ש"ח ()15%
ומדוע לאחר מכן הועלתה בעוד כ 7,900-ש"ח ( )105%אף שלא חל
שינוי בתפקיד שמילאה .לא נמצאו קריטריונים שעל פיהם ניתנו שתי
ההעלאות האמורות.

.3

משכורתה של עובדת ג' בינואר  2016הייתה  8,000ש"ח .בינואר 2017
הועלתה משכורתה ל 9,000-ש"ח ובינואר  - 2018ל 9,400-ש"ח.
בתיקה האישי של העובדת לא נמצאו מסמכים המבארים מדוע
הועלתה משכורתה תחילה ב 1,000-ש"ח (.)12.5%
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משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי לא קבע קריטריונים כתובים
לקידומם של העובדים ולגובה שכרם ,וכי ניתנו הגדלות שכר בניגוד
לאמור בחוזר המנכ"ל .כמו כן ,מרכז הירידים אינו מתעד בתיקים האישיים
של העובדים את הנימוקים להחלטה להגדיל את שכרם ,לעיתים באלפי
שקלים ,ואת זהות הגורם שהחליט על ההגדלה .התנהלות זו אינה עולה
בקנה אחד עם כללי המינהל התקין.
מרכז הירידים הודיע בתשובתו כי הוא מקבל את ההערה בעניין תיעוד חסר
בתיקים האישיים ,וכי ישפר את תיעוד ההחלטות בענייני כוח אדם ויפעל לעדכון
התיקים האישיים של העובדים.
עוד הודיע מרכז הירידים בתשובתו כי ביקש להסדיר עם משרד הפנים את כל
ענייני השכר ,ופנה למשרד באפריל  2018לקבלת הנחיות בדבר האופן שבו עליו
לפעול בנושא המבנה הארגוני ומודל השכר של עובדיו ,אולם פנייתו לא נענתה.
התאגיד ציין כי מנהל לשכת התאגידים בעיריית תל אביב-יפו הבהיר לו וליתר
החברות העירוניות של העירייה כי הלשכה מנהלת דין ודברים עם משרד
הממונה על השכר במשרד האוצר ,וכי העקרונות שסוכמו עם המשרד לגבי כלל
התאגידים העירוניים יופצו בהמשך במסמך והחברות העירוניות בתל אביב-יפו
יידרשו לפעול על פיו.

תשלום בגין שעות נוספות גלובליות
בדוח מבקר המדינה 14נכתב כי "שעות נוספות הן השעות שהעובד עובד בפועל
נוסף על שעות העבודה הרגילות הכרוכות במשרתו .הן נועדו לאפשר לעובדים,
בהגבלות הקבועות בחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,1951-להתגבר על
עומס עבודה זמני או לבצע משימות זמניות מיוחדות .התשלום בגין שעות
נוספות מחושב לפי השיעורים הקבועים בחוק .המרכז [מרכז השלטון המקומי]
נהג לשלם לחלק מעובדיו תשלום בגין שעות נוספות גלובליות ...בלא דיווח
כלשהו ...לכן תשלום זה הוא בעצם תוספת קבועה לשכרם של אותם עובדים.
יצוין שכבר בשנת  1984הורה משרד הפנים לרשויות המקומיות להימנע
מתשלום ב גין שעות נוספות גלובליות" .מבקר המדינה קבע בדוח האמור כי "כל
תשלום עבור שעות נוספות ,גם כאשר נקבעה בחוזי העסקה של עובדים מכסה
גלובלית של שעות נוספות בחודש ,חייב להיות מותנה במילוי חובת הרישום של
שעות העבודה והדיווח עליהן .לאור כך אין לשלם לעובד עבור עבודה נוספת
שלא בוצעה בפועל".
נמצא כי לכל שלוש העובדות ששכרן נבדק שולמה משכורת חודשית שכללה
את השכר המשולב ותשלום בגין שעות נוספות גלובליות בשיעור של 33.3%
מהשכר המשולב.

14

דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2007פורסם בפברואר  ,)2008בפרק "מרכז
השלטון המקומי" ,עמ' .305 - 304
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משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי נוהג התשלום בגין שעות
נוספות גלובליות ,ובפרט כשתשלום זה נקבע בתחילת ההעסקה ,בלי
לוודא שהעובד בתפקיד כלשהו מבצע בפועל עבודה נוספת מעבר
למשרתו  -הוא נוהג פסול ,ועל התאגיד להפסיקו.
מרכז הירידים השיב כי הוא מקבל את הערת משרד מבקר המדינה בעניין שעות
נוספות גלובליות ,וכי בשנה האחרונה אימץ חוזים שאין בהם התחייבות לתשלום
בגין שעות נוספות גלובליות.

התקשרות עם יועצים
במשך השנים התקשר התאגיד בחוזים עם יועצים בתחומים שונים .משרד מבקר
המדינה בדק את מספר היועצים שיעצו לתאגיד בכל אחת מהשנים  2016עד
( 2018עד חודש יוני) ,את השכר ששולם להם ואת תוצרי הייעוץ.
ב 2016-נעזר התאגיד בשירותיהם של  8יועצים ,ואילו ב 2017-נעזר ב 17-יועצים.
הוצאות התאגיד עבור יועצים ב 2016-הסתכמו ב 572,504-ש"ח ,וב- 2017-
ב 756,887-ש"ח .במחצית הראשונה של  2018הסתכמו ההוצאות ל 11-יועצים ב-
 543,198ש"ח .להלן דוגמאות ליישום תוצרי היועצים.

תוצרי הייעוץ
ייעוץ לשילוט
בתחילת אפריל  2014הוציא מרכז הירידים הזמנת עבודה לחברת ייעוץ בתחום
השילוט (להלן  -יועצת השילוט או היועצת) על סך  118,000ש"ח (כולל מע"ם).
בהזמנה התבקשה יועצת השילוט לבנות "תוכנית כוללת לשילוט הכוונה לשטחי
החוץ בכל רחבי היריד ,כולל מספור ביתנים ,כולל שילוט פנימי לביתנים".
היועצת הגישה למרכז הירידים באוקטובר  2015את תוכניתה ,שכללה גם הצעת
מכרז שילוט לצורך בחירת חברה שתבצע את הפקת השילוט והצבתו .בשנת
 2016שילם לה התאגיד תמורת עבודתה  122,104ש"ח (כולל מע"ם).
בסיורים שעשה עובד משרד מבקר המדינה ברחבי מרכז הירידים במהלך
הביקורת עלה כי כל המהלך ברחבי המרכז אינו מוצא את דרכו בגלל
היעדר שלטי הכוונה לביתנים.
מרכז הירידים מסר בתשובתו כי השתמש בעבודת היועצת לצורך הכנת מכרז
שילוט ,והוא הוכן כמתוכנן ופורסם ב ,9.3.16-אולם מאחר שאף אחד מהמגישים
לא עמד בתנאי הסף בוטל המכרז ,מתוך כוונה לצאת למכרז מתוקן .התאגיד

מרכז הירידים נהג
לשלם בגין שעות
נוספות גלובליות בלי
לוודא שהעובד בצע
בפועל עבודה נוספת
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פרסם מחדש את מכרז השילוט ב 18.10.18-לאחר ש"נעשו בו דיוקים" ,וגם
במכרז זה היה שימוש בתוצרי עבודת היועצת.
מרכז הירידים מסר עוד בתשובתו כי "צוות הביקורת מוזמן לבקר שוב במרכז
הירידים ולראות בעצמו את השילוט המודרני המרהיב שהחברה התקינה ברחבי
מרכז הירידים על פי המלצת יועצת השילוט ובהתאם למכרז שנערך והסתיים זה
לא מכבר".
בעק בות תשובת מרכז הירידים נערך סיור נוסף במקום ,ובו נמצא כי יש
שיפור חלקי בשילוט ההכוונה ,המעיד על שימוש חלקי בעבודת היועצת.

ייעוץ למימוש התוכנית המפורטת
התאגיד התקשר ביולי  2017עם חברה לתכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ
(להלן  -היועץ) לצורך הכנת תוכנית אסטרטגית למרכז הירידים .באוקטובר
 2017הגיש היועץ את "תוכנית עבודה  ."2017-2018בהקדמה לתוכנית הוא
קובע ,לגבי מרכז הירידים ,כי "המרחב הציבורי כיום אינו מזמין עבור תנועה
ושהייה של הולכי רגל ,וקיים קושי רב בהתמצאות בשטחי המרכז" .היועץ הציע
חלופות אחדות לבחירת משרד העוסק באדריכלות ואדריכלות נוף ,כדי שיתכנן
תוכנית ויפקח על ביצועה.
היעדים שנקבעו בתוכנית האמורה לשנת  2018היו מתיחת פנים למרכז הירידים,
יציאה לתחרות אדריכלים והתערבות מיידית בכמה נקודות בשטח (כגון מבנה
הקופות ,עיצוב הצמחייה ,תוכנית שילוט ותאורה ,חזיתות ביתנים  11עד 13
ושיפור נראות הכניסות למרכז הירידים).
תמורת עבודה זו שילם מרכז הירידים בשנת  2017ליועץ  41,976ש"ח.
נמצא כי עד מועד סיום הביקורת ,יוני  ,2018יישם התאגיד רק חלק
מתוכנית היועץ.
מרכז הירידים כתב בתשובתו כי ב 2018-החל להוציא לפועל את תוכנית היועץ,
ובהמלצתו אוירו כלל חזיתות הביתנים הישנים ,דבר ששינה את פני המרחב
הציבורי "באופן דרמטי" .הוא הוסיף כי בימים אלו מוקמת במקום כיכר על פי
מכרז שהיועץ סייע לבנות ובהתאם לעקרונות ולתקציב שהציע.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי אין זה ראוי שהמרכז יוזם
ומזמין עבודות ייעוץ ,ומשתמש בהמלצות המוגשות לו באופן חלקי ורק
לאחר פרק זמן ארוך .על הנהלת מרכז הירידים ליישם באופן מלא ומיידי
את תוצרי פעילות יועצי השילוט ולהציב שילוט מנחה בין הביתנים
ובתוכם.
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נסיעות לחו"ל
נסיעות לחו"ל שבוצעו בפועל
15

בנוהל נסיעות לחו"ל שפרסם מרכז הירידים נכתב כי "מדיניות החברה היא
לעודד את יציאתם של העובדים לקורסים ,להשתלמויות ,לתערוכות ,כנסים
בינלאומיים ואירועים המתקיימים בחו"ל ,במסגרת תפקידם וזאת במטרה לשפר
את הרמה המקצועית של העובדים".
משרד מבקר המדינה בדק את התנהלות התאגיד ביחס לנסיעות לחו"ל של
מנהליו ועובדיו בין ינואר  2016ליוני .2018
מהבדיקה עולה כי בתקופה האמורה נסעו לחו"ל  19ממנהלי התאגיד ועובדיו
(לרבות יו"ר הדירקטוריון וחברת הדירקטוריון) ב 22-נסיעות ל 28-כנסים:
ב 2016-התקיימו  7נסיעות (ל 8-כנסים) ,ב 2017-התקיימו  11נסיעות (ל15-
כנסים) ובמחצית הראשונה של שנת  2018התקיימו  4נסיעות (ל 5-כנסים).
הוצאות התאגיד על נסיעות לחו"ל מ 2016-ועד יוני  2018היו ,על פי דוחותיו
הכספיים 199,000 ,ש"ח ב 207,000 ,2016-ש"ח ב 2017-ו 92,000-ש"ח במחצית
הראשונה של .2018

נהלים
לשכת התאגידים בעיריית תל אביב-יפו פרסמה בינואר " 2014נוהל נסיעות
לחו"ל" (להלן  -נוהל התאגידים); הנוהל עודכן באפריל  .2016הנוהל עוסק
בכללי אישור נסיעה לחו"ל ובדיווח העובד לאחר חזרתו מהנסיעה .כאמור לעיל,
מרכז הירידים פ רסם בעבר נוהל פנימי מפורט יותר העוסק בנסיעות לחו"ל
(להלן  -נוהל התאגיד).

אישורי נסיעות
בנוהל התאגידים נקבע כי נסיעה לחו"ל תאושר על ידי הדירקטוריון וכי אישורה
מותנה "בהצגת הסיבות והתועלת לחברה מהנסיעה המבוקשת".
עד אפריל  2017נהג דירקטוריון התאגיד לאשר את הנסיעות לחו"ל .בישיבת
הדירקטוריון בתחילת אפריל  2017הודיעה היו"ר כי "ועדת הכספים מבקשת
להאציל אליה את סמכויות הדירקטוריון ביחס לאישור הנסיעות לחו"ל באופן
שהדירקטוריון יאשר את תקציב הנסיעות וועדת הכספים תהיה בבקרה ותאשר
נסיעות ושינויים ככל שיעלה הצורך" .הדירקטוריון החליט לקבל את הבקשה.
לנוהל התאגיד צורף "טופס בקשה לנסיעה לחו"ל" שעל הנוסע להגיש להנהלת
התאגיד לצורך אישור נסיעתו .הממונה הישיר על העובד ומנכ"ל התאגיד

15

הנוהל פורסם במרץ  2006ועודכן לאחרונה ביוני .2015
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נדרשים לאשר בכתב את הנסיעה על גבי הטופס ולנמק בו את החלטתם ,או
לחלופין לא לאשרה.
נמצא כי בחלק ניכ ר מבקשות עובדי התאגיד לנסיעה לחו"ל לא נכתבו
נימוקים לאישור הנסיעה .בחלק אחר מהבקשות נכתבו נימוקים כלליים
כגון "כנס חשוב ומקצועי בו יש חשיבות לנוכחות של מרכז הירידים";
"נסיעה חשובה לקידום הפעילות הבינלאומית".
בתשובת מרכז הירידים נכתב כי טופס הבקשה הוא מסמך פורמלי המתווסף
לתכנון הנסיעה השנתי ולמצגת והדיון בוועדת הכספים; הוא ממולא רק לאחר
שהתקיים דיון מעמיק בוועדה והנסיעה אושרה ,ועל כן אין צורך לפרט בו את
כלל המטרות והמשימות שקשורות לנסיעה ,ומטבע הדברים אינו כולל את כל
הנימוקים לאישורה.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי היעדר הפירוט בכתב של
הנימוקים לאישור הנסיעות ,או כתיבת נימוקים כלליים ,מעלים את החשש
שמא הדיונים על הנסיעות לא היו מעמיקים .מרכז הירידים אומנם בחר
להחיל על עצמו כללים מחמירים ,אך לא עמד בהם .כמו כן לא ברור איזה
מידע עמד בפני ועדת הכספים לגבי הצורך והחיוניות שבכל נסיעה .יצוין
כי גם בפרוטוקולים של ישיבות הוועדה נמצא פירוט מועט על המשימות
שהוטלו על הנוסעים.

דיווח על הנסיעות ועל תוצריהן
בנוהל התאגידים נקבע כי העובד ימסור דיווח בכתב הסוקר את ביקורו ,וכי
הדוח "יועבר גם ליחידת קשרי חוץ [בעירייה] על מנת שיוכלו לשתף במידע
גורמים עירוניים נוספים ולצורך שמירת הידע בעירייה לאורך זמן" .בנוהל
התאגיד נקבע כי עובד שחזר מנסיעה לחו"ל ימלא תיק סיכום נסיעה.
מבקר המדינה קבע בעבר 16כי "מטרת דיווח על נסיעה היא לסכם את התובנות
והתועלות שהופקו ממנה במטרה לאפשר להסתייע בהן בכלל הארגון ולשמרן
בזיכרון הארגוני" .מבקר המדינה הוסיף וקבע 17בעניין זה כי הדיווחים "יכולים
לשמש כלי ניהולי ולאפשר חיסכון בהוצאות נסיעה של בעלי תפקידים אחרים.
כמו כן ,הם חשובים הן לצורך מעקב שוטף אחר הפעילות בתחום זה והן לצורך
הסקת מסקנות שישמשו לתכנון הנסיעות בעתיד".

16

דוח שנתי 63ג לשנת  2012ולחשבונות שנת הכספים ( 2011פורסם במאי  ,)2013בפרק
הדן בנסיעות לחו"ל של יו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד בע"מ ,עמ' .1552

17

דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2016פורסם בנובמבר  ,)2016בפרק הדן
בנסיעות לחו"ל של נבחרי ציבור ועובדים ברשויות המקומיות ,עמ' .301
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נמצא כי הן לשכת התאגידים והן מרכז הירידים לא קבעו בנוהליהם כי יש לקבץ
למקום אחד את הידע והתובנות שנצברו בעקבות הנסיעות ,כדי שישמשו בעתיד
את עובדי התאגיד ואת עובדי תאגידים עירוניים אחרים או עובדי העירייה.
יצוין כי בין נוהלי מרכז הירידים יש "נוהל הכנות ליציאה לחו"ל ודיווח נסיעה",18
ואולם גם בו אין דרישה לקבץ את הידע והתובנות שנצברו בעקבות הנסיעות.
בישיבת דירקטוריון בסוף ספטמבר  2016נקבע כי "החברה תקיים דיון בנושא
מתודולוגיה של הלמידה מנסיעות לחו"ל ומעקב על שימור קשרים" ,אולם
במסמכי התאגיד לא נמצאה עדות לכך שאכן התקיים דיון בנושא זה.
בתשובת מרכז הירידים למשרד מבקר המדינה מאפריל  2019נכתב כי כל
סיכומי הנסיעות כוללים פירוט רב של הנסיעות והפגישות שהתקיימו במהלכן,
התייחסות מעמיקה למשימות ויעדי הנסיעות ולעמידה או אי עמידה בהם ,וכן
רשמים ומשימות מפורטות.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז הירידים כי יש חשיבות מרובה לתובנות
המתקבלות בעקבות נסיעות לחו"ל שהרי זו מטרת הנסיעה ,ושיתופן יכול
להפרות את שאר עובדי התאגיד; לפיכך על מרכז הירידים לסכם בכתב
את המסקנות מהנסיעות ולקבצן למקום אחד .תובנות אלו אמורות לשרת
את התאגיד גם לאחר שהעובדים שהשתתפו בנסיעות יסיימו את עבודתם
בו .יצוין כי תשעה מבין  19העובדים שנסעו לחו"ל בתקופה שנבדקה אינם
עובדים עוד בתאגיד במועד סיום הביקורת .אף שכבר בספטמבר 2016
הנחה הדירקטוריון את הנהלת התאגיד לקבוע מתודולוגיה בנושא זה ,היא
לא יישמה את ההנחיה והדירקטוריון לא ביצע מעקב על יישומה.

אירוח כנסים בין-לאומיים
האיגוד הבין-לאומי של מארגני הכנסים והקונגרסים ( ICCA - International
 ,)Congress and Convention Associationהמייצג את המומחים בתחום הארגון
והניהול של אירועים וכנסים בין-לאומיים ,מנה  113מדינות בשנת  .2016על פי
פרסומי האיגוד ,19באותה שנה התקיימו יותר מ 12,000-כנסים בין-לאומיים ,וישראל
דורגה במקום ה 62-לאחר שאירחה  34כנסים.
לאירוח כנס בין-לאומי יתרונות רבים :ההכנסות ממשתתפי הכנסים גבוהות
באופן משמעותי מההכנסות מתייר רגיל ,שכן מדובר באוכלוסייה ממעמד סוציו-
אקונומי גבוה; הכנסים מתקיימים גם בעונות השפל של בתי המלון; בסיומם של
הכנסים משמשים משתתפיהם שגרירים של המדינה והעיר המארחות.

18

נוהל מס'  01.11ממרץ  ;2006בחודשים אלו התאגיד מעדכן את נהליו.
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באתר הארגוןhttps://www.iccaworld.org ,
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עלויות האירוח של כנס בין-לאומי הן גבוהות :לדברי מנהלת השיווק הבין-לאומי
במרכז הירידים ,אירוח כנס בין-לאומי קטן שמשתתפים בו כ 500-איש יעלה
כ 200,000-אירו ,ובכנס גדול ,של  2,500איש ומעלה ,ההוצאות מסתכמות
בכמיליון אירו .עלויות אלו כוללות גם את הלינה ,התחבורה ,הטיסות והוצאות
נוספות.

חזון מרכז הירידים
בהקדמה לתוכנית העבודה ל 2017-כתבה יו"ר הדירקטוריון דאז כי "מרכז
הירידים צועד בכל שנה צעד משמעותי נוסף לעבר השתייכות לרשימה
המכובדת של מרכזי הקונגרסים המובילים בעולם ...בשנת  2017החברה
תתמקד בקידום ופיתוח הפעילות הבינלאומית" .בהקדמה לתוכנית העבודה
ל 2018-היא כתבה כי "בשנת  2018תחל החברה את פעילותה למימוש
האסטרטגיה ולקידום פעילותה במגוון תחומים בדגש על :פיתוח פעילות
בינלאומית".
מנכ"ל התאגיד הודיע בישיבת הדירקטוריון בספטמבר  2017כי התאגיד משמש
בעיקר "מקום לתערוכות ,ירידים וכינוסים פוליטיים ...ואנו רוצים לשנות כיוון
ולעלות מדרגה לתערוכות בין-לאומיות שכיום אין מספיק .נוסיף נדבך נוסף של
כנסים" .המנכ"ל מסר למשרד מבקר המדינה כי אחד היעדים המרכזיים של
התאגיד הוא לארח כנסים בין-לאומיים במרכז הירידים.
מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי בשנים  2016ו 2017-התקיימו כנסים בין-
לאומיים מעטים ביותר במרכז הירידים :חמישה כנסים ב 2016-וארבעה ב.2017-
עוד נמצא כי עד סוף שנת  2016לא היו לתאגיד כל הוצאות על קידום פעילות
בין-לאומית .התקציב לשנת  2017לקידום פעילות בין-לאומית היה מיליון ש"ח,
ואילו ההוצאות בפועל בסעיף זה הסתכמו ,על פי הדוחות הכספיים ,ב334,000-
ש"ח בלבד .התקציב לשנת  2018עמד על  1.3מיליון ש"ח ,וההוצאות בפועל
הסתכמו ב 831,000-ש"ח.
משרד מבקר המדינה מעיר לתאגיד כי אם אכן אחד היעדים המרכזיים
שלו הוא אירוח כנסים בין-לאומיים במרכז הירידים ,הרי שעליו להכין
תוכנית אסטרטגית לקידום הפעילות וכן תוכנית אופרטיבית ליישום
ולתרגום האסטרטגיה למעשים.

לשכת הכנסים
בראשית שנת  2017הוקמה לשכת הכנסים הבין-לאומית של תל אביב-יפו
(להלן  -לשכת הכנסים) ,שחברים בה כמה גופים עירוניים :מינהלת עיר עולם
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ותיירות( 20להלן  -עיר עולם) ,התאחדות המלונות ומרכז הירידים .מטרת לשכת
הכנסים היא קידום קיומם של כנסים בין-לאומיים בתל אביב-יפו.
בישיבת לשכת הכנסים שהתקיימה ביולי  2017נקבע כי כל אחד משלושת
הגופים האמורים ישתתף בתקצוב פעילות הלשכה כדלהלן :בשנת  :2017עיר
עולם  200,000 -ש"ח ,התאחדות המלונות  100,000 -ש"ח ומרכז הירידים -
 100,000ש"ח ,ובשנת  :2018עיר עולם  600,000 -ש"ח ,התאחדות המלונות -
 300,000ש"ח ומרכז הירידים  300,000 -ש"ח.
נמצא כי ממועד הקמת לשכת הכנסים השתתפה נציגת מרכז הירידים בתערוכה
אחת בלבד שבה הציגה העירייה דוכן מבקרים.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולמרכז הירידים כי קיום כנס בין-
לאומי במרכז הירידים מחייב היערכות רבתי של כמה גורמים ,ולפיכך על
העירייה ועל מרכז הירידים להיערך לשילוב מסיבי ,לשלב פעילויות
משותפות ולפעול ביתר נחישות להשגת מטרה זו.

20

עיר עולם ותיירות הוא תאגיד עירוני הכפוף ללשכת ראש עיריית תל אביב-יפו ומתמקד בהנגשת
העיר לעולם ,בשיתוף פעולה עם גופים עירוניים ,לאומיים ופרטיים .התאגיד מתמקד בשלושה
עמודי תווך עיקריים המניבים את התשתית הדרושה לצמיחה כלכלית גלובלית ,והם :פיתוח
כלכלי ,תיירות ותקשורת גלובלית .תפקידו ליצור צמיחה כלכלית על ידי משיכת חברות ,יזמים,
מבקרים ,סטודנטים ואירועים בין -לאומיים.
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סיכום
בדיקת משרד מבקר המדינה במרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ,
בעקבות תלונות שקיבל על פעילות התאגיד ,העלתה ליקויים בתחומים
שונים .ההליכים להפעלתו של ביתן  ,2לרבות הליכי התכנון והתקצוב
שלו ,היו לקויים; בהתקשרויות מרכז הירידים לא נשמרו עקרונות דיני
המכרזים; הועלו ליקויים בתשלומי השכר לעובדים; היו פגמים בתכנון
נסיעות עובדים לחו"ל ובאישורן; והתאגיד לא פעל במידה מספקת למען
אחת ממטרותיו העיקריות  -קיום כנסים בין-לאומיים בשטח מרכז הירידים.
על מרכז הירידים ,בהיותו תאגיד עירוני בבעלותה של עיריית תל אביב-יפו,
להקפיד לשמור על כללי המינהל התקין ולפעול לאימוץ נורמות וסדרי
עבודה המאפיינים גוף ציבורי ,בין היתר בכל הנוגע להתקשרויות,
לתהליכי קבלת ההחלטות ולתיעודן ולשמירה על עקרונות היעילות
והחיסכון.
על התאגיד לפעול לתיקון הליקויים שהועלו בדוח .על עיריית תל אביב-
יפו לוודא שמרכז הירידים יפעל בהתאם לתוכניות והיתרי בנייה של
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,ולהגביר את הפיקוח על פעולותיו .על
דירקטוריון מרכז הירידים ועל העירייה לעקוב אחר תיקון הליקויים ולהפיק
לקחים בנושאים שהועלו בדוח זה.

המועצה המקומית לקייה
ניהול כללי וכספי
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תקציר
רקע כללי
המועצה המקומית לקייה (להלן גם  -המועצה) הוכרזה מועצה מקומית בשנת
 .1996במועצה מתגוררים בני המגזר הבדואי .בשנת  2018נמנו עם אוכלוסיית
המועצה כ 14,400-תושבים . 1המועצה מעניקה שירותים לעוד כ 4,000-איש
שאינם נמנים עם תושביה .2מנובמבר  2013עד מועד סיום הביקורת כיהן מר
סאלם אבו עאיש בתפקיד ראש המועצה .בבחירות שהתקיימו בנובמבר 2018
נבחר מר אחמד אלאסד לתפקיד ראש המועצה .המועצה מדורגת באשכול ,1
הנמוך ביותר בדירוג החברתי-כלכלי.3
בעשור האחרון התאפיינה פעילות המועצה בכשל תפקודי מתמשך .הדבר
התבטא הן במישור הכספי הן במישור הניהולי-ארגוני ,בין השאר בהזנחת
פיתוח המרחב הציבורי והתשתיות ביישוב וברמה נמוכה ביותר של מתן
שירותים לתושבים .עקב הכשלים בניהול המועצה מינה לה משרד הפנים
בשנת  2011חשב מלווה .4בשנים  2014ו 2016-חתמה המועצה על שני הסכמי
הבראה עם משרד הפנים (להלן  -תוכניות ההבראה).

פעולות הביקורת
בחודשים מאי עד אוקטובר  2018בדק משרד מבקר המדינה היבטים שונים
בהתנהלות המועצה ,בהם יישום תוכניות ההבראה ,גביית החובות המגיעים
לה מהתושבים והיבטים שונים במישור הניהולי ובמישור התפקודי .בדיקות
השלמה נעשו באגף לתקצוב ופיתוח במינהל השלטון המקומי במשרד הפנים
ובמחוז דרום של משרד הפנים.

1

על פי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים בחודש מאי .2018

2

מתוך דוח ביקורת מפורט שהכין רואה חשבון מטעם משרד הפנים על המועצה לשנת .2017

3

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות בסולם של עשר דרגות
(אשכולות) לפי המצב החברתי-כלכלי של אוכלוסיותיהן .אשכול  1מציין את המצב החברתי-
כלכלי הנמוך ביותר.

4

מנובמבר  2017מכהן רו"ח יהודה אמסלם כחשב המלווה של המועצה (להלן  -החשב המלווה
הנוכחי) .לפניו ,מינואר  2014עד אוקטובר  ,2017כיהן בתפקיד עו"ד דוד אטיאס.

בעשור האחרון
התאפיינה פעילות
המועצה בכשל
תפקודי מתמשך.
הדבר התבטא הן
במישור הכספי הן
במישור הניהולי-
ארגוני ,בין השאר
בהזנחת פיתוח
המרחב הציבורי
והתשתיות וברמה
נמוכה ביותר של
מתן שירותים
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הליקויים העיקריים
אי-ניצול של תקציבים ממשלתיים
לפיתוח המרחב הציבורי
המועצה קיבלה בשנים  2017 - 2012הרשאות תקציביות רבות ממשרדי ממשלה,
בעיקר ממשרד הפנים ,למימון תקציבים בלתי רגילי ם( 5להלן  -תב"רים).
תקציבים אלו יועדו בין היתר לפיתוח המרחב הציבורי ביישוב .אף שמצב
התשתיות במועצה היה לקוי ביותר ואף שכמה מהתב"רים אושרו עוד בשנת
 112 ,2012תב"רים בסכום של כ 92-מיליון ש"ח לא נוצלו או נוצלו חלקית.
היתרה התקציבית שלא נוצלה בגין התב"רים הללו מסתכמת בכ 41-מיליון
ש"ח .אם כן ,המועצה ניצלה רק  55%מהתקציב שאושר .יצוין כי המועצה
כלל לא החלה בביצועם של  48תב"רים בסכום כולל של כ 12.6-מיליון ש"ח
מתוך התקציבים שלא נוצלו.

מצבן הירוד של התשתיות במועצה ואספקת שירותים
ברמה נמוכה לתושבים
המועצה לא טיפלה בליקויים רבים ובמפגעים בתשתיותיה ,כמה מהם חמורים
מאוד .המצב המתמשך של העדר טיפול ,מעיד על הזנחה רבת-שנים ,חוסר
תחזוקה של תשתיות וחוסר פיקוח על מפגעים .כל אלו משליכים על ביטחונם
של התושבים ועל איכות חייהם.
על אף הצורך הדחוף לממן תחזוקה של תשתיות ופיתוח שלהן ,להסיר
מפגעים ולשפר את רמת השירותים ,המועצה לא ניצלה כאמור ,את כל
התקציבים שאושרו לה ולא ביצעה מיזמים שהיה בהם כדי לשמור על המרחב
הציבורי ולפתחו ולתרום לשיפור במצבה הכלכלי והתפקודי .כך נפגעה רווחת
התושבים.

השחתה זדונית של מוסדות ציבור וחינוך
והשמירה עליהם
במועצה יש תופעה חמורה  -השחתה זדונית של מבני ציבור וחינוך .כך,
למשל ,אולם ספורט הושחת זמן קצר לאחר שבוצע בו שיפוץ בעלות של
כחצי מיליון ש"ח וגן ילדים חדש הושחת ערב פתיחת שנת הלימודים .המועצה
לא הגישה תלונות במשטרת ישראל על מקרי ההשחתה ,פרט למקרה אחד.
במקרה זה התלונה הוגשה כחצי שנה לאחר האירוע .בהקשר זה יצוין כי
5

תקצ יב בלתי רגיל הוא תקציב של רשות מקומית המיועד לפעולה חד-פעמית.
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שירותי השמירה שהמועצה רוכשת מחברה פרטית אינם מועילים ,שכן בחלק
מהמוסדות השמירה מתקיימת רק בכמה משעות הלילה ובכמה מימות השבוע.
אומנם המועצה התקשרה עם חברה בהסכם להסדרת שירותי שמירה
בתחומה ,אך הסכם זה נעשה לכאורה למראית עין (פיקציה) בלבד .למעשה,
לפחות בחלק מהמקרים המועצה שילמה באמצעות חברת השמירה דמי
חסות ,ולא תשלום עבור שירותי שמירה של ממש .תשלום זה פוגע פגיעה
חמורה בשלטון החוק ומבזבז את משאבי המועצה המצומצמים.
משרד מבקר המדינה הפנה עניין זה לטיפול היועץ המשפטי לממשלה על פי
סעיף (14ג) לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב].

חיבורי חשמל ומים לא חוקיים וגניבות מנכסי המועצה
אף שהמועצה ידעה שיש תופעה רבת שנים של גניבת חשמל ומים מנכסיה
באמצעות חיבורים לא חוקיים למערכות החשמל והמים של מוסדות ציבור
ואף שתופעה זו פוגעת בקופת המועצה וגורמת מפגע בטיחות חמור ,בעיקר
במוסדות חינוך ,היא לא נקטה פעולות ממשיות לטפל בה .באוגוסט 2017
החלה המועצה לנקוט פעולות נקודתיות לניתוק חיבורי חשמל בלבד ,אך היא
לא הכינה תוכנית מקיפה לאיתור חיבורי חשמל אחרים וחיבורי מים ולטיפול
בהם ,בניגוד לדרישות משרד הפנים ואף שהיה לה מידע שממנו עולה חשש
ממשי שיש בכמה אתרים חיבורים לא חוקיים נוספים .פרט למקרה אחד,
המועצה לא הגישה תלונות במשטרת ישראל על חיבורים כאמור.

אי-חיוב נכסים בארנונה וטיפול לקוי של המועצה
בגביית חובותיהם של תושבים
נכסים שאינם מחויבים בארנונה :בתחום המועצה  912נכסים המחויבים
בארנונה .שטחם הכולל הוא  176,494מ"ר .אולם נכסים רבים המועצה אינה
מחייבת בארנונה ,למשל  770נכסים שנמדדו בסקר נכסים בשנת 2013
בשטח כולל של  92,995מ"ר ,ועשרות רבות של עסקים.
היקף חובות התושבים ושיעורי הגבייה :היקף החובות המגיעים למועצה
מתושבים גדול מאוד ,והוא ממשיך לגדול מדי שנה בשנה אף שהמועצה
מבצעת מחיקת חובות .הסכום הכולל של החובות בסוף  2017היה כ96-
מיליון ש"ח ,סכום הגדול יותר מפי  12מהגירעון הנצבר של המועצה בתקציב
הרגיל לאותה שנה .מאז שבוצע סקר נכסים בשנת  2013גדל מאוד חיוב
הארנונה השנתי ,אך סכומי גביית הארנונה נותרו קטנים ,והם יורדים עוד בכל
שנה .שיעור הגבייה השוטף מארנונה קטן ,והוא הלך ופחת מכ 31%-בשנת
 2014עד כ 14%-בלבד בסוף שנת  .2017שיעור גביית חובות הארנונה עבור
שנים קודמות קטן מאוד ,והוא הלך ופחת עד  1.2%בסוף שנת .2017
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התקשרות עם חברות גבייה :מסוף שנת  2015עד דצמבר  2017לא
העסיקה המועצה חברת גבייה ,זאת בניגוד להתחייבותה למשרד הפנים
בתוכנית ההבראה משנת  .2014בדצמבר  2017התקשרה המועצה עם חברת
גבייה ללא מכרז או הליך תחרותי אחר כנדרש .במועד עריכת הביקורת חוזה
ההתקשרות שבין המועצה לחברה לא היה בתוקף.
פעולות אכיפה :כנגד חייבים רבים ,שלחלקם חובות גדולים ,לא נקטה
המועצה פעולות אכיפה .המועצה העבירה כמה מהחובות לטיפול משפטי ,אך
בהיעדר תבחינים בנושא ,לא ברור מדוע החליטה להעביר דווקא את חובות
אלו .בכמה מהמקרים שהועברו לטיפול משפטי עוד בשנת  2016הסתכם
הטיפול במשלוח התראות בלבד ,ולא ננקטו צעדים נוספים נגד החייבים.

חוסר טיפול של המועצה ברישוי עסקים
למועצה אין רישום עדכני ומלא של כל העסקים הפועלים בתחומה.
ממסמכים שונים עולה כי בתחום המועצה פועלים בערך  140 - 130עסקים.
רק לשני עסקים ניתן רישיון עסק כדין .המועצה לא הפעילה את סמכויותיה
לאכיפת חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח .1968-היא לא שלחה מכתבי התראה
לעסקים הרבים הפועלים ללא רישיון עסק ,לא הוציאה צווי הפסקה מינהליים
או צווי סגירה לעסקים כאלה ולא הגישה כתבי אישום נגדם .משרד הפנים לא
השתמש ב סמכותו לחייב את המועצה לבצע את המוטל עליה בתחום רישוי
העסקים.

אי-טיפול בתפקוד לקוי של עובדים במועצה
ואי-טיפול בליקויים שעלו בדוחות ביקורת
המועצה לא נקטה פעולות לטיפול בעובדים שלגביהם טענו החשבים
המלווים כי אינם מבצעים את תפקידם כראוי ,ואף לא נמצא שהיא פנתה
לעובדים אלה וערכה בירור איתם .תוכנית ההבראה משנת  2016לא כללה
אבני דרך או יעדים לצמצום כוח האדם הלא יעיל במועצה ,זאת אף שבדיון
שקדם לחתימת התוכנית בהשתתפות נציגים מהמועצה וממשרד הפנים
הוחלט שנושא זה יהיה אחד היעדים העיקריים בה.
בדוחות הביקורת שהכין משרד הפנים על המועצה ובדוחות מבקר המועצה
מהשנים האחרונות עלו ליקויים רבים ,חלקם חמורים מאוד ,אך הם לא תוקנו
במשך שנים .בשנים  2018 - 2014התכנסה ועדת הביקורת של המועצה פעם
אחת בלבד.
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ליקויים ביישום תוכניות ההבראה ותפקוד לקוי של
משרד הפנים ושל החשבים המלווים
לנוכח מצבה הכספי של המועצה ,הגירעון המצטבר הגדול בתקציבה השוטף
והליקויים בתפקודה ,בין היתר בתחומים שהוזכרו לעיל ,הכין משרד הפנים
שתי תוכניות הבראה ,בשנים  2014ו ,2016-לשיפור מצבה הכספי של המועצה
ומצבה הניהולי.
יישום תוכניות ההבראה :המועצה לא יישמה יעדים רבים שנקבעו לה
בשתי תוכניות ההבראה אף שכמה מהם היו מרכזיים ונועדו להגדיל את
הכנסותיה ולהבריאה לטווח הארוך .למשל ,המועצה לא עמדה ביעדי הגבייה
לשנים  2015ו ;2017-המועצה לא חוקקה חוקי עזר ולא קבעה נהלים; המועצה
לא הקימה מערכת רישוי עסקים.
בתוכנית ההבראה מ 2014-נכללו אבני דרך ויעדים לשנים  2014ו,2015-
והמועצה התחייבה לעמוד בהם במלואם .המועצה דיווחה למשרד הפנים על
יישום אבני הדרך והיעדים לשנת  2014בלבד .משרד הפנים אישר למועצה
מענקים והיתרים להלוואות בגין אבני דרך שהמועצה לא עמדה בהן באופן
מלא .משרד הפנים לא עמד על כך שהמועצה תדווח לו על יישום אבני הדרך
והיעדים האחרים שהיו לשנת  .2015משרד הפנים ריכז את כל המענקים
בתוכנית ההבראה בגין יישום אבני דרך ויעדים לשנת  2014בלבד ,והדבר פגע
למעשה בתמריץ המועצה להמשיך ליישם את תוכנית ההבראה בשנת .2015
גיבוש תוכנית ההבראה מ :2016-משרד הפנים גיבש תוכנית הבראה
חדשה למועצה בשנת  2016בלי שקיבל מהמועצה דיווח אם עמדה בכל אבני
הדרך והיעדים של התוכנית הקודמת ,ולא כלל בתוכנית החדשה אבני דרך
שהמועצה לא ביצעה .תוכנית ההבראה מ 2016-נחתמה ימים מעטים לפני
תום שנת  .2016כמה מהיעדים שקבע משרד הפנים לשנה זו הותאמו לביצוע
בפועל שהיה ידוע במועד החתימה ,כלומר  -המועצה תוגמלה על פעולות
שכבר ביצעה.
הבראת המועצה בתחומים נוספים :בניגוד למה שנקבע בתוכניות
ההבראה ,משרד הפנים לא ביצע למועצה אבחון מקצועי ,ובכלל זה אבחון
במישור הארגוני ובמישור האסטרטגי ,ולא כלל בתוכניות ההבראה תחומים
נוספים שהיה בהם כדי להבריאה לטווח הארוך.
תפקוד החשבים המלווים :החשבים המלווים שמינה משרד הפנים העבירו
לו דיווחים לא מדויקים וחסרים על יישום אבני הדרך והיעדים בשתי תוכניות
ההבראה.
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ההמלצות העיקריות
על המועצה לבצע סקר מקיף כדי לבחון את מצב התשתיות ולאתר מפגעים
בתחומה .לאחר מכן עליה להתבסס על תוצאות הסקר ולהכין תוכנית עבודה
רב-שנתית לתחזוקה שוטפת ולפיתוח המרחב הציבורי .בתוכנית ייקבעו סדרי
העדיפויות לטיפול בתשתיות ובמפגעים על פי תבחינים ומדיניות שהמועצה
תקבע .במסגרת זו על המועצה לבחון את מכלול התקציבים המאושרים
העומדים לרשותה ,להתוות את אופן השימוש בהם ולפעול ללא דיחוי
לביצועם.
על המועצה לבחון את ההתקשרות עם חברת השמירה ,שככל הנראה
משמשת כסות לתשלום דמי חסות למשפחות ביישוב ,ולבחון סוגיה מטרידה
זו עם משטרת ישראל ,עם המשרד לביטחון פנים ועם משרד הפנים .נוסף על
כך ,על המועצה לבחון דרכים להפעיל שירותי שמירה מועילים על מוסדותיה,
בין היתר בהתייעצות עם משטרת ישראל ,להגיש תלונה במשטרה בכל פעם
שנגרם נזק לרכושה ולסייע ככל הניתן לגורמי האכיפה.
על המועצה לפעול בשיתוף חברת החשמל ותאגיד המים נווה מדבר 6כדי
לבדוק בדיקה מלאה את תשתיות החשמל והמים המחוברות לנכסי המועצה,
לאתר מקומות שיש בהם חשד לגניבות או לחיבורים לא חוקיים ולנתק
חיבורים אלה לאלתר  ,וכך למנוע גניבה מכספי ציבור וסיכון חיי אדם .כן
עליה להגיש תלונות במשטרת ישראל בכל פעם שמתגלה חיבור לא חוקי .על
משרד הפנים להמשיך לפעול עם המועצה כדי להבטיח שתטפל בסוגיה זו
באופן מלא.
על המועצה לבצע סקירה של כל הנכסים והעסקים שבתחומה שאינם
מחויבים בארנונה ולגבות מהם ארנונה כדין .על המועצה לפעול בדחיפות
לזיהוי הבעלים של כל הנכסים שבתחומה ולזיהוי חייבים שאין ננקטות נגדם
פעולות אכיפה .לאחר מכן עליה להכין תוכנית עבודה ולכלול בה תעדוף על
פי תבחינים ברורים ושוויוניים ,הליכי עבודה לטיפול בחובות ופירוט של דרכי
גבייתם .פעולות אלו יאפשרו להגביר את הגבייה ולצמצם את יתרות החייבים,
יתרות המסתכמות היום בעשרות מיליוני ש"ח .על המועצה להסדיר את
ההתקשרות עם חברת הגבייה ולהכין נוהל לעבודת החברה.
על המועצה ועל העומד בראשה ,המשמש גם ראש רשות הרישוי ,לפעול נגד
העסקים הפועלים ללא רישיון עסק ולהביאם להסדיר את האישורים
הנדרשים .היעדר אכיפה בתחום זה מסכן את הציבור ואת בריאותו ,ויש בו
כדי ללמד על זילות החוק.
על משרד הפנים להתערב כדי להשליט סדר בתחום רישוי העסקים במועצה.
על המועצה לדון בדוחות הביקורת של משרד הפנים ובדוחות מבקר המועצה
בהקדם ולפעול לתיקון הליקויים שהועלו בהם .על משרד הפנים לפעול עם

6

מינואר  2011הועבר מפעל המים של המועצה ל"נווה מדבר תאגיד מים בע"מ".
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המועצה לכינוס ועדת הביקורת ולוודא כי ועדה זה מקיימת את המוטל עליה
בדין.
על המועצה להמשיך לפעול ליישום מלא של כל יעדי תוכניות ההבראה
ולשמירה על איזון תקציבה כדי לשפר את תפקודה ואת השירותים שהיא
מעניקה לתושביה.
על משרד הפנים לעקוב מקרוב אחר תפקוד המועצה ,לוודא כי היא עומדת
בהקדם בכל היעדים שהתחייבה לעמוד בהם בתוכניות ההבראה ולהתאים
לכך את המענקים והאשראי שהוא נותן לה .על משרד הפנים לפעול בהתאם
למה שנקבע בתוכניות ההבראה ולבצע אבחון מקצועי במועצה כבסיס
להרחבת התוכניות לתחומים נוספים החשובים כדי לשפר את תפקודה לטווח
הארוך ואת יכולותיה הארגוניות ויכולותיה הניהוליות.
על משרד הפנים לדרוש ולקבל דוחות תקופתיים מהחשבים המלווים ובהם
כל המידע והנתונים הנדרשים כדי לעקוב אחר מצבה של המועצה ואחר
יישום תוכנית ההבראה .על החשב המלווה הנוכחי להעביר למשרד הפנים
דיווחים שוטפים ,מדויקים ומלאים על התנהלות המועצה ועל עמידתה ביעדי
תוכנית ההבראה כדי לסייע בהליכי הבקרה של המשרד וכדי להגביר את
סיכויי הבראת המועצה.
על משטרת ישראל לפעול עם המועצה ועם גורמים אחרים הנוגעים בדבר,
לטפל בתופעות החמורות שהועלו בדוח זה ,תופעות הפוגעות בשלטון החוק
ובביטחון התושבים ,ולהגביר את נוכחותה במועצה.

סיכום
מצב התשתיות בתחום הרשויות המקומיות והשירותים שהן מספקות משפיעים
ישירות על איכות חייהם של תושביהן ועל רווחתם.
הביקורת העלתה כי הרמה הירודה של תשתיות ושירותים במועצה נובעת לא
רק מכך שעומד לרשותה היקף מוגבל של משאבים אלא גם מכשלים שלה:
כשלים ניהוליים ,כספיים ,ארגוניים ותפקודיים ואי-פיתוח של תשתיות
ושירותים וכי הדבר פוגע ברווחת התושבים ובאיכות חייהם .יתרה מזו,
הכשלים שהועלו בתפקוד המועצה פגעו במאמצים להבריאה ולהעצימה
ופגעו בעקרונות הבסיסיים של שלטון החוק ושל מינהל תקין ,בעקרונות
השוויון וההוגנות ובאמון הציבור במועצה ובנבחריה .הליקויים הרבים וכבדי
המשקל שצוינו בדוח זה מתכנסים לכדי תמונה חמורה ומדאיגה של תפקוד
המועצה ובעלי התפקידים בה ,המאופיין בניהול לקוי ,באוזלת יד ובאי-אכיפת
הוראות החוק וזלזול בהן .כל אלו הובילו לפגיעה קשה במשילות העולה כדי
מצב של "איש הישר בעיניו יעשה".
הממצאים מלמדים כי משרד הפנים קיבל מידע רב על תפקודה הלקוי של
המועצה ,בין היתר מדוחות הביקורת של רואי החשבון שמינה ומדיווחי

תפקוד המועצה
ובעלי התפקידים
בה מאופיין בניהול
לקוי ,באוזלת יד
ובאי-אכיפת הוראות
החוק ,ואלה הובילו
לפגיעה קשה
במשילות העולה
כדי מצב של "איש
הישר בעיניו יעשה".
משרד הפנים לא
השתמש בסמכויותיו
ולא התערב בנעשה
במועצה בהחלטיות
ובנחישות
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החשבים המלווים ,אך לא השתמש בסמכויות המוקנות לו בחוק ולא התערב
בנעשה במועצה בהחלטיות ובנחישות .בהמלצת החשבים המלווים העביר
משרד הפנים אל המועצה מענקים גם כאשר היא לא עמדה בתנאים שנקבעו
בתוכניות ההבראה כתנאי לקבלתם .משרד הפנים סייע למועצה לאזן את
תקציבה לזמן קצר ,אך לא ביצע חלק מרכזי בתוכניות ההבראה ,חלק שהיה
אמור לייצר מנגנונים ארגוניים וכלכליים כדי לסייע בידה להיחלץ מהמצב
המשברי שהיא שרויה בו לטווח הארוך.
על המועצה  ,על בעלי התפקידים בה ועל משרד הפנים לממש את אחריותם,
לפעול לתקן את הליקויים שהועלו בדוח ,להפיק מהם לקחים ולפעול
בנחישות לאכוף את החוק בתחום המועצה כדי לשפר את תפקודה ובד בבד
לשפר את איכות חיי התושבים.
על משטרת ישראל לפעול עם המועצה ועם גורמים אחרים הנוגעים בדבר,
לטפל בתופעות החמורות שהועלו בדוח זה ,תופעות הפוגעות בשלטון החוק
ובביטחון התושבים ,ולהגביר את נוכחותה במועצה.
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מבוא
המועצה המקומית לקייה (להלן גם  -המועצה או לקייה) משתרעת על שטח של
כ 5,600-דונם צפונית-מזרחית לבאר שבע .היא הוכרזה מועצה מקומית בשנת
 .1996בשנת  2018נמנו עם אוכלוסיית המועצה כ 14,400-תושבים . 7המועצה
מעריכה כי יש עוד כ 4,000-איש המתגוררים בתחום המועצה או בצמוד לה,
שאינם תושבי קבע במועצה ,אך הם מקבלים ממנה שירותי חינוך ,בריאות ומים
ואינם מחויבים בארנונה .8המועצה מדורגת באשכול  ,1האשכול הנמוך ביותר
בדירוג החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .9בתחום המועצה
אין אזור תעשייה או אזור תעסוקה מוסדר ,והמועצה גובה ארנונה בעיקר
ממגורים (ראו בהרחבה בפרק "אי-חיוב נכסים בארנונה וטיפול לקוי של
המועצה בגביית חובותיהם של תושבים").
מנובמבר  2013עד מועד סיום הביקורת ,אוקטובר  ,2018כיהן מר סאלם אבו
עאיש בתפקיד ראש המועצה (להלן  -ראש המועצה לשעבר) .בבחירות
שהתקיימו בנובמבר  2018נבחר מר אחמד אלאסד לתפקיד ראש המועצה
(להלן  -ראש המועצה החדש) .מר זיאד אבו גנים מכהן בתפקיד גזבר המועצה
זה  18שנים (להלן  -גזבר המועצה) .מר מנסור אלסאנע כיהן בתפקיד מהנדס
המועצה מאפריל  2013עד דצמבר ( 2017להלן  -מהנדס המועצה לשעבר).
באפריל  2018מונה מהנדס חדש למועצה ,אך הוא עזב את תפקידו בסוף יולי
 , 2018ומאז עד מועד סיום הביקורת טרם מינתה המועצה מהנדס.
בעשור האחרון נקלעה המועצה למשבר כספי ,ובעטיו צברה גירעונות רבים.
בשנים אלה נפגע גם תפקוד המועצה ,ובעקבות זאת גם פיתוח המרחב הציבורי
והתשתיות ,איכות השירותים שהמועצה העניקה לתושבים ורווחת התושבים.
בסוף שנת  2013היה הגירעון בתקציב הרגיל של המועצה כ 4.6-מיליון ש"ח,
והגירעון המצטבר בתקציבה הרגיל היה כ 18.4-מיליון ש"ח .גירעון זה הוא
בגובה של כ 46%-מסך תקציבה השוטף לאותה שנה  -כ 39.7-מיליון ש"ח.
בשנת  2017הסתכמו הכנסות המועצה בתקציב הרגיל בכ 60-מיליון ש"ח,
והוצאותיה הסתכמו בכ 58-מיליון ש"ח .להלן סקירה של שני הכלים העיקריים
ששימשו את משרד הפנים לטיפול במשבר שהמועצה נקלעה אליו.
.1

מינוי חשב מלווה :בפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] (להלן -
פקודת המועצות המקומיות) 10נקבע כי שר הפנים רשאי למנות חשב מלווה
למועצה מקומית .על חשב מלווה ,בין היתר ,לבקר את הוצאת הכספים
ברשות ואת המידה שהיא עומדת ביעדי תוכנית ההבראה .משנת 2011
מתנהלת המועצה בליווי של חשב מלווה שמינה משרד הפנים :מאוגוסט
 2011עד דצמבר  2013מילא את התפקיד מר סלאמה אבו דעיבס; מינואר

7

על פי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים בחודש מאי .2018

8

מתוך דוח ביקורת מפורט שהכין רואה חשבון מטעם משרד הפנים על המועצה לשנת .2017

9

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות בסולם של עשר דרגות
(אשכולות) לפי המצב החברתי-כלכלי של אוכלוסיותיהן .אשכול  1מציין את המצב החברתי-
כלכלי הנמוך ביותר.

10

סעיף  34א לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]; סעיף 142ב לפקודת העיריות [נוסח
משולב].
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 2014עד אוקטובר  2017מילא את התפקיד עו"ד דוד אטיאס (להלן  -החשב
המלווה לשעבר) .בנובמבר  2017מינה משרד הפנים את רו"ח יהודה
אמסלם לחשב המלווה של המועצה ,והוא שימש בתפקידו זה גם במועד
עריכת הביקורת (להלן  -החשב המלווה הנוכחי).
.2

תוכניות הבראה :בפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] נקבע כי
תוכנית להבראת מועצה מקומית אמורה להביא לכך שהוצאותיה השנתיות
של המועצה המקומית מתקציבה הרגיל לא יעלו על הכנסותיה (להלן -
איזון תקציבי) וכן להסדיר את חובות העבר שלה .בחוזר מנכ"ל משרד
הפנים מינואר  112006פורסם "נוהל הגשת תכנית הבראה  -עדכון (.")2005
באפריל  2014חתמה המועצה עם משרד הפנים על "הסכם להסדר הבראה
מועצה מקומית לקייה" .בהסכם נקבעה תוכנית הבראה (להלן  -תוכנית
ההבראה מ , )2014-ובה יעדים ואבני דרך שהמועצה אמורה לעמוד בהם
ולוחות זמנים להשלמת ביצוע אבני הדרך .המועצה התחייבה לבצע את
תוכנית ההבראה במלואה עד סוף שנת  .2015בדצמבר  ,2016לאחר
שהמועצה לא עמדה ביעדי הגבייה שנקבעו בתוכנית ההבראה לשנת ,2015
היא חתמה על הסכם נוסף להסדר הבראה ,לשנים  2016ו( 2017-להלן -
תוכנית ההבראה מ.)2016-
המועצה יישמה באופן חלקי את תוכניות ההבראה (ראו בפרק "תוכניות
ההבראה ותפקוד לקוי של החשבים המלווים") ,ואף על פי כן קיבלה
מענקים והלוואות לכיסוי הגירעון המצטבר שלה .בסוף  2017הצטמצם
גירעונה המצטבר לכ 7.6-מיליון ש"ח  -כ 12.7%-מסך תקציבה השוטף.

בשנים האחרונות קיבלה הממשלה כמה החלטות שנגעו לפיתוח הרשויות
המקומיות במגזר הלא יהודי .בין היתר ,התקבלו שתי החלטות הרלוונטיות
למועצה המקומית לקייה  -החלטות ממשלה מספר  12922ומספר . 132397
בהחלטות אלו החליטה הממשלה להעביר תקציבים ממשלתיים לטובת ביצוע
מיזמים במועצה .יצוין כי בביקורת זו לא נבדק היישום של החלטות הממשלה
מאחר שבמועד הביקורת הן היו בשלבי ביצוע מוקדמים מאוד.

11

חוזר מנכ"ל מיוחד בנושא תוכניות הבראה מספר .2/2006

12

החלטה מדצמבר  2015בנוגע ל"פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים
 ."2020 - 2016בינואר  2018אישר משרד הפנים למועצה המקומית לקייה הרשאה תקציבית
לביצוע מיזמים בתחומים שונים בסך כולל של כ 7.3-מיליון ש"ח .תקציבים אלו טרם נוצלו.

13

החלטה מפברואר  2017בנושא "תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב
 ."2021 - 2017במסגרת התוכנית הגישה המועצה בקשה לביצוע  35מיזמים שונים בעלות כוללת
של כ 13-מיליון ש"ח לשנים  2017ו .2018-עד יוני  2018קיבלה המועצה ממשרד הפנים הרשאות
תקציביות לרוב המיזמים ,אך היא החלה לבצע רק חלק קטן מהם.
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פעולות הביקורת
בחודשים מאי עד אוקטובר  2018בדק משרד מבקר המדינה היבטים שונים
בהתנהלות המועצה ,בהם יישום תוכניות ההבראה ,גביית החובות המגיעים לה
מהתושבים והיבטים שונים במישור הניהולי ובמישור התפקודי .בדיקות השלמה
נעשו באגף לתקצוב ופיתוח במינהל השלטון המקומי במשרד הפנים ובמחוז
דרום של משרד הפנים.
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מצבן הירוד של התשתיות במועצה
ואספקת שירותים ברמה נמוכה
לתושבים
על מועצה מקומית 14לדאוג לפיתוח היישוב והתשתיות הפיזיות שבו ולהעניק
לתושבים שירותים שונים ,בהם תחזוקת דרכים ומבני ציבור ,תאורת רחובות,
שירותי תברואה ,פינוי אשפה וגזם וגינון ,והכול כדי להבטיח תנאי חיים נאותים.
השירותים שהרשויות המקומיות מספקות משפיעים ישירות על איכות חייהם של
תושביהן ועל רווחתם .מומחים סבורים כי ההבדלים בין יישובים ברמת
השירותים נובעים לא רק מהבדלים בהיקף המשאבים העומדים לרשותם או
משונות בצורכי התושבים אלא גם מכשלים של הרשות המקומית ,בעיקר
בתחום הניהול.15

אי-ניצול של תקציבים ממשלתיים לפיתוח
המרחב הציבורי
בתקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים) ,התשל"א ,1971-נקבע כי תקציב
בלתי רגיל (להלן  -תב"ר) הוא תקציב של רשות מקומית המיועד לפעולה חד-
פעמית וכי נכללים בו אומדן התקבולים והתשלומים לאותה פעולה .המקורות
העיקריים לתב"ר הם :הקצבות מהתקציב הרגיל של הרשות המקומית,
השתתפויות בעלים (למשל אגרות והיטלים) ,השתתפות משרדי ממשלה
והשתתפויות של מוסדות ותרומות ,דוגמת מפעל הפיס.
כדי לממן תב"רים ולבצעם ,רשות מקומית מקבלת הרשאות תקציביות
(התחייבויות להעביר תקציבים) ממשרדי ממשלה ,למשל ממשרד הפנים,
ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים או ממשרד החינוך .אי-ניצול של הרשאות
תקציביות שהרשות מקבלת עלול לגרום את ביטולן ,ירידה ברמת השירותים
הניתנת לתושבים ופגיעה במיזמים מתוכננים.16

14

סעיפים  146ו  147-לצו המועצות המקומיות ,התשי"א( 1950-להלן  -צו המועצות המקומיות).

15

מתוך מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " ,)2012( 2011סל
שירותים מוניציפליים ברשויות המקומיות"; נ' בן-אליא ,מסל שירותים לשירותי ליבה -
הרחבת האחריות המיניסטריאלית של משרד הפנים ( ,)2006עמ'  .28 ,11 - 10הוועדה
הממלכתית לענייני השלטון המקומי (בראשות מר משה זנבר) ,השלטון המקומי בישראל (יוני
.)1981

16

ראו מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " ,)2015( 2015המועצה
המקומית בית ג'ן".
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בשנים  2017 - 2012קיבלה המועצה המקומית לקייה ממשרדי ממשלה,
בעיקר ממשרד הפנים ,הרשאות תקציביות רבות למימון תב"רים ,בין היתר
לטובת פיתוח המרחב הציבורי ביישוב .בביקורת עלה כי בספרי הנהלת
החשבונות של המועצה רשומים  112תב"רים פתוחים ,בסכום של כ92-
מיליון ש"ח ,אשר לא נוצלו או נוצלו חלקית .כמה מהם אושרו עוד בשנת
 .2012היתרה התקציבית שלא נוצלה בגין התב"רים הללו מסתכמת
בכ 41-מיליון ש"ח .אם כן ,המועצה ניצלה רק  55%מהתקציב שאושר לה.
יצוין כי מתוך התקציבים שלא נוצלו ,המועצה כלל לא החלה בביצועם של
 48תב"רים בסכום כולל של כ 12.6-מיליון ש"ח.
התב"רים שלא נוצלו או שנוצלו באופן חלקי ביותר יועדו לביצוע של מגוון
מיזמים בתחומים כמו הקמת ושיפוץ מבני ציבור; פיתוח ושדרוג תשתיות ,לרבות
כבישים ,מדרכות וניקוז ,ושיקום תאורת רחוב; עבודות גינון; פיתוח ושיפוץ של
שטחים ציבוריים; הקמת התקני בטיחות; סימון כבישים והסרת מפגעים; רכישת
ציוד וריהוט למוסדות חינוך; ביצוע עבודות הנגשה במוסדות ציבור לאנשים עם
מוגבלויות; תיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך; הצללת חצרות במוסדות חינוך;
קידום ושיפור איכות הסביבה .אם כן ,במיזמים אלו היה כדי לשדרג את המרחב
הציבורי ביישוב ולהביא לשיפור השירותים שהמועצה מעניקה לתושבים.

מצבן הירוד של התשתיות במועצה
.1

בדוחות ביקורת שהכין מבקר המועצה המקומית לקייה בשנים 2016 - 2013
הועלו ממצאים חמורים בכל הקשור למצב התשתיות ביישוב ולטיפול של
המועצה במפגעים שבתחומה .רבים מהליקויים חזרו על עצמם ,והדבר
מעיד כי המועצה לא פעלה לתקנם .17המבקר קבע בדוח משנת  2016כי
מצב התשתיות ביישוב ירוד אף שיש תקציבים לתיקון תשתיות כבישים
ומדרכות .עוד ציין כי המועצה אינה נוקטת פעולות אכיפה ביישוב וכי הדבר
מעודד השלכת פסולת בשטחים ציבוריים וברחובות וגרימת נזקים לרכוש
ציבורי.

.2

בסיור שערך צוות הביקורת של משרד מבקר המדינה בתחום המועצה
באוגוסט  2018נצפו ליקויים רבים בתשתיות ומפגעים .אף שכמה מהם
חמורים מאוד ,המועצה לא טיפלה בהם .למשל :קטעי מדרכה רבים אינם
מתוחזקים או חסומים ,ומצבם אינו מאפשר להשתמש בהם בבטחה; בתחום
היישוב יש קטעי דרך רבים שהם צרים ומשובשים או שאינם סלולים;
תושבים הקימו בלא אישור סוללות עפר על כמה מהכבישים הסלולים
וחסמו אותם באופן המונע מעבר חופשי של תושבים ושל רכבי חירום;
תמְרּור מלא ,ובכמה מהמקומות אין הסדרי בטיחות וסימוני
בכבישים אין ִ
תנועה; בתחום המועצה כמעט שאין גינות ציבוריות ואין גינון לאורך

17

יצוין כי נכון למועד הביקורת ,טרם פורסם דוח מבקר המועצה לשנת .2017

בשנים 2017 - 2012
קיבלה המועצה
ממשרדי ממשלה
הרשאות תקציביות
רבות ,בין היתר
לטובת פיתוח המרחב
הציבורי ביישוב .אולם
המועצה ניצלה רק
 55%מהתקציב
שאושר לה
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הרחובות ועל איי התנועה; בכמה ממוסדות החינוך והציבור בוצעו מעשי
השחתה זדונית (ונדליזם) קשים ,והדבר מנע שימוש בהם במשך זמן רב
(ראו להלן בפרק "השחתה זדונית של מוסדות ציבור וחינוך והשמירה
עליהם "); בסיור נצפו כבלי חשמל עיליים שהתקינו תושבים בלא אישור;
בסיור נצפתה כמות גדולה מאוד של פסולת בניי ן 18ושל פסולת יבשה
אחרת בצידי הדרכים ,בשטחים הפתוחים ,באפיקי נחל ובאתרים רבים
ברחבי המועצה; כמה עסקים השליכו את הפסולת שיצרו בשטחים
הפתוחים הצמודים להם .להלן תמונות הממחישות כמה מהמפגעים
שהועלו בסיורים.

18

פסולת בניין מוגדרת בחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד " :1984-חמרים ושיירי חמרים המשמשים
לבנייה ,או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה ,לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של
מבנים".
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תמונה  :1סיור שערך צוות הביקורת במועצה המקומית לקייה באוגוסט 2018

תמונה עליונה מימין :פסולת שהושלכה באפיק נחל בתחום המועצה; תמונה עליונה משמאל :גרוטאת
רכב וצמחייה חוסמות מדרכה; תמונה אמצעית מימין :סוללת עפר חוסמת דרך; תמונה אמצעית
משמאל :סחורה של עסק חוסמת מדרכה; תמונה תחתונה מימין :כבל חשמל לא תקני; תמונה
תחתונה משמאל :פסולת שהושלכה ליד בית עסק.
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.3

נמצא כי אין ברשות המועצה נתונים מפורטים על צרכיה בנושא פיתוח
התשתיות במרחב הציבורי ותחזוקתן ,כמו אורך הדרכים הלא סלולות או
שטח המדרכות הלא תקינות .עוד נמצא כי המועצה אינה מעסיקה פקחים
בתחומים כגון איכות הסביבה ,השלכת פסולת ותברואה ,פיקוח על
העסקים בתחומה (ראו בהרחבה בפרק "חוסר טיפול של המועצה ברישוי
עסקים") וטיפול בנושאי ביטחון וסדר ציבורי (הפרות סדר ,רעש ,אלימות
ומקרי השחתה זדונית) ואינה מבצעת אכיפה בתחומים אלה.
המצב הירוד של התשתיות הפיזיות בתחום המועצה ומחדלי הבטיחות
במרחב הציבורי מעידים על הזנחה רבת-שנים ,חוסר תחזוקה של תשתיות
וחוסר פיקוח על מפגעים .כל אלו משליכים על ביטחונם של התושבים
ועל איכות חייהם.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה כי אי-ניצול של תקציבי
פיתוח בעוד מצב התשתיות ירוד ביותר מעיד על כשל מהותי בתפקודה
ובתפקודם של ראש המועצה לשעבר ,מר סאלם אבו עאיש ,ושל בעלי
תפקידים אחרים ,כמו מהנדס המועצה לשעבר ,מר מנסור אלסאנע .אלו
לא פעלו לנצל את התקציבים ולבצע מיזמים שהיה בהם כדי לשמור על
המרחב הציבורי ,לפתח את התשתיות במועצה ולשפר את רמת השירותים
שהמועצה מעניקה לתושבים .יצוין גם כי אי-פיתוח של המרחב הציבורי
פוג ע בסיכויה של המועצה למשוך משקיעים ויזמים לקידום מיזמים שונים
בתחומה ,וכך נמנעת ממנה עוד הזדמנות לשפר את מצבה הכלכלי ואת
תפקודה.
על המועצה לבצע סקר מקיף לבחינת מצב התשתיות ולאיתור מפגעים
בתחומה .על פי תוצאות הסקר עליה להכין תוכנית עבודה רב-שנתית
לתחזוקה שוטפת של המרחב הציבורי ולפיתוחו .בתוכנית תקבע המועצה
מדיניות ,סדרי עדיפויות ותבחינים לטיפול בתשתיות ובמפגעים .במסגרת
זו על המועצה לבחון את מכלול התקציבים המאושרים העומדים לרשותה,
להתוות את אופן השימוש בהם בתוכנית הרב-שנתית ולפעול ללא דיחוי
לביצוע כל המיזמים המאושרים על פי סדרי העדיפויות והתבחינים.

ראש המועצה החדש מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי
המועצה תבצע עד אפריל  2019סקר מקיף לאיתור המפגעים בתחומה ושעל פי
ממצאי הסקר היא תכין תוכנית עבודה לטיפול בתשתיות ובמפגעים .עוד מסר
ראש המועצה החדש כי עד סוף פברואר  2019תמפה המועצה את כלל
התקציבים העומדים לרשותה ותקבע סדרי עדיפויות לניצולם וכי עד סוף מרץ
 2019היא תכין תוכנית פעולה לניצול התקציבים ,כולל לוחות זמנים .גזבר
המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי המועצה
בוחנת בצורה אינטנסיבית א ת מכלול תקציבי הפיתוח העומדים לרשותה וכי
הטיפול בנושא יושלם עד תום שנת .2019

המצב הירוד של
התשתיות הפיזיות
ומחדלי הבטיחות
במרחב הציבורי
מעידים על הזנחה
רבת-שנים ,חוסר
תחזוקה של תשתיות.
כל אלו משליכים על
ביטחונם של
התושבים ועל איכות
חייהם
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השחתה זדונית של מוסדות ציבור וחינוך
והשמירה עליהם
.1

אף שהמועצה מעסיקה חברה לשמירה על מוסדות ציבור וחינוך (על
העסקת חברת שמירה ראו להלן) ,בסיור שערך צוות הביקורת במועצה
באוגוסט  2018התגלתה תמונה חמורה ומטרידה מאוד בהקשר של השחתה
זדונית של מבנים .להלן פירוט:
אולם ספורט בשכונה  :3אולם הספורט בשכונה  3צמוד לבית ספר תיכון
רב-תחומי ,והוא שימש בעבר הן את תלמידי בית הספר הן את תושבי
השכונה .בסיור עלה כי אולם הספורט הושחת ונהרס במזיד ,כי מערכות
המבנה ניזוקו קשות וכי כמויות גדולות של פסולת הושלכו בכל מקום עד כי
אי אפשר להשתמש בו כלל (ראו תמונה  .)2במועד הסיור ,שער הכניסה
לחצר ודלת המבנה היו פתוחים.
הועלה כי האולם הושחת ביולי  ,2017זמן קצר לאחר שבוצע בו שיפוץ
בהשקעה של כחצי מיליון ש"ח במימון משרד הבינוי והשיכון .עוד הועלה כי
המועצה הגישה תלונה במשטרת ישראל בנוגע להשחתה הזדונית רק
בדצמבר  , 2017כחצי שנה לאחר האירוע .יצוין כי ממועד השחתת המבנה
עד מועד סיום הביקורת ,באוקטובר  ,2018האולם לא תוקן ולא היה
בשימוש.

אף שהמועצה
מעסיקה חברה
לשמירה על מוסדות
ציבור וחינוך ,בסיור
שערך צוות הביקורת
במועצה באוגוסט
 2018התגלתה תמונה
חמורה ומטרידה מאוד
בהקשר של השחתה
זדונית של מבנים
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תמונה  :2אולם הספורט שהושחת

(צולם בידי צוות הביקורת באוגוסט )2018

מבנים יבילים שיועדו לשמש בית ספר חדש בשכונה  :6בשנת 2017
ביצעה המועצה עבודות תשתית להקמת בית ספר והציבה מבנים יבילים
בעלות כוללת של כ 1.4-מיליון ש"ח .בסיור בשטח בית הספר עלה כי כמה
מהמבנים היבילים שהוצבו הושחתו במזיד .בין השאר ,בוצע עליהם ירי,
והגדר שהקיפה אותם פורקה ונגנבה (ראו תמונה  .)3הועלה כי המועצה לא
הגישה תלונה במשטרת ישראל על השחתת המבנים היבילים.
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תמונה  :3מבנים יבילים שהושחתו

(צולם בידי צוות הביקורת באוגוסט )2018

גן ילדים בשכונה  :8באפריל  2018הושחת במזיד גן ילדים חדש .בעקבות
זאת שיפצה המועצה את הגן כדי להכשירו לשנת הלימודים .2019 - 2018
לאחר שיפוץ הגן ,ערב פתיחת שנת הלימודים ,הגן הושחת בשנית :ציוד
נשבר ,מערכות המבנה ניזוקו קשות ,וכמויות גדולות של פסולת הושלכו
לתוכו (ראו תמונה  .)4בעקבות זאת ,הגן לא היה ראוי לשימוש ולא נפתח
בתחילת שנת הלימודים.
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תמונה  :4גן ילדים שהושחת

(צולם בידי מנהל מחלקת הביטחון במועצה באוגוסט )2018

הועלה כי גם במקרה זה לא הגישה המועצה תלונה במשטרת ישראל.
ממידע שהתקבל במהלך הביקורת עולה כי הושחתו במזיד גם גנים אחרים
בתחום המועצה.
על פי "תאוריית החלונות השבורים" שפרסמו הקרימינולוגים ג'יימס וילסון
וג'ורג' קלינג ,19פשיעה היא תולדה בלתי נמנעת של אי-סדר .אם חלון נשבר
ונשאר שבור ,יסיקו מכך העוברים על פניו כי באותו אזור אין דין ואין דיין,
ובמהרה יישברו חלונות נוספים ,ותחושת ההפקרות תתפשט ברחוב .עוד
גורסת התאוריה שבני אדם אינם נולדים פושעים ושסיבות הפשיעה בדרך
כלל אינן סוציולוגיות או פסיכולוגיות ,אלא האזור הפיזי שהם נמצאים בו
משדר אווירת פורענות .תאוריה זו יושמה בהצלחה במיגור הפשיעה החמורה
בניו יורק ובלונדון בשנות התשעים של המאה העשרים.20

19

).George L. Kelling and James Q. Wilson, “Broken Windows”, The Atlantic (March, 1982

20

מתוך מאמר של ד"ר שלומית גיא" ,תיאוריית החלונות השבורים (כך מפחיתים אלימות)",
ויקיפדיה .ראו מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ,)2016( 2016
"עיריית טייבה  -היבטים בטיפול בעירייה במשבר ובניהולה" (להלן  -דוח עיריית טייבה).
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משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה על כך שלא הגישה
תלונות במשטרת ישראל על כל מקרי ההשחתה הזדונית הקשים
שהתרחשו במוסדותיה .השחתות אלו גרמו נזקים גדולים מאוד ובזבוז
כספי ציבור ופגעו בשירותים חיוניים שהתושבים זכאים ליהנות מהם.
ההזנחה רבת-השנים של התשתיות העירוניות ,היעדר התחזוקה,
הפיתוח והשדרוג ,תחושת ניכור של התושבים וחולשתם של גורמי
האכיפה  -כל אלה הם חממה לאלימות ולפשיעה חמורה .על
המועצה להגיש תלונה במשטרת ישראל בכל פעם שמתגלה כי נגרם
נזק לרכושה .גם כשהמועצה אינה מגישה תלונות למשטרת ישראל
על השחתת המוסדות ,על המשטרה לפעול נחרצות לאכיפת החוק
ולטיפול בתופעה חמורה זו בכל האמצעים העומדים לרשותה.
.2

המו עצה מעסיקה חברה לשמירה על מוסדות חינוך 21ומבני ציבור ,כגון גני
ילדים ,בתי ספר ,מתנ"ס ומחסן .בשנת  2017הוציאה המועצה על שמירה
כ 1.64-מיליון ש"ח ,22שהם כ 3%-מתקציבה .במועד עריכת הביקורת היה
בתוקף הסכם בין המועצה לחברת שמירה .החוזה נחתם בנובמבר .2017
שירותי השמ ירה שהמועצה רוכשת מהחברה אינם כוללים שמירה על כל
מבני הציבור .במקומות שהמועצה רוכשת שירותי שמירה ,אין היא רציפה,
ולכן אינה נותנת מענה מלא לצורך בשמירה על מוסדות אלה .למשל,
בחמישה בתי ספר אין כלל שמירה בימים חמישי ושישי; במוסדות חינוך
וציבור אחרים יש שמירה רק בכמה משעות הלילה .זאת ועוד ,המועצה אינה
בודקת ומוודאת כי השומרים מבצעים את תפקידם בשעות המדווחות ומנהל
מחלקת הביטחון של המועצה אינו מעורב בקביעת שעות השמירה בכל
מוסד.
הועלה כי המועצה משלמת עבור שמירה על מחסן שבבעלותה אף
שהמחסן ריק ואינו בשימוש ואף שאי אפשר להיכנס אליו אלא דרך מוסך
לכלי רכב.

.3

גורמים בכירים בהנהלת המועצה מסרו לצוות הביקורת ביוני  2018כי
התשלום שהמועצה משלמת בגין שירותי השמירה הוא למעשה סוג של
תשלום "שכירות על הקרקע" .לדבריהם ,אי אפשר לחדול מלשלם זאת
מפני שמדובר בהתחייבות ארוכת שנים של המועצה כלפי משפחות שונות
שניתנה בתמורה להסכמה מצידן להקים מבני ציבור על אדמות שהן
תובעות עליהן בעלות.
אומנם המועצה התקשרה עם חברה בהסכם להסדרת שירותי שמירה
בתחומה ,אך מהמתואר לעיל יוצא לכאורה כי השמירה ,לפחות בחלק
מהמקרים ,היא למראית עין בלבד .המועצה שילמה אפוא באמצעות חברת

21

המועצה רוכשת שירותי שמירה לשעות שאין בהן אבטחה במימון משרד החינוך  -שעות שאין הן
שעות הפעילות של מוסדות אלו.

22

בשנת  2016הסתכמו הוצאות השמירה של המועצה בכ 1.42-מיליון ש"ח.
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השמירה דמי חסות ,ולא תשלום על ביצוע שמירה בפועל .תשלום זה פוגע
פגיעה חמורה בשלטון החוק ומבזבז את משאבי המועצה המצומצמים.
בית המשפט העליון עמד על התופעה דרישת "דמי חסות" בכסות של
רכישת שירות אבטחה מחברה פרטית בדרום ישראל וקבע כי "בית משפט
זה כבר כינה את הדפוס העברייני של סחיטת דמי החסות הפושה בדרום
הארץ' ,מכת אזור'  ,והדגיש כי יש להטיל עונשי מאסר ממושכים בגין עבירות
אלה ,כדי להרתיע מלבצען ולעודד את הנפגעים מהן לפנות לעזרתן של
רשויות החוק " . 23בפסיקה מוקדמת יותר התייחס בית המשפט העליון
לדרישת דמי החסות כך " :שפלות זו מתבטאת בהשגת רווחים קלים על
חשבון הזולת ,תוך הטלת אימה ופחד עד כדי חשש לחיים ולמשפחה .יש
מהן מן המדינות המתוקנות שנוגעו בנגע ה'פרוטקשן' בתקופות מסוימות עד
כדי פגיעה באשיותיהן .ניתן ליבנו למינוח הציני שנטבע לתופעה זו' :דמי
חסות' ובאנגלית 'הגנה' ,קרי ,הסוחט 'מגן' על הנסחט ומעניק לו את
'חסותו' ,וכל זאת כמובן בלא שה'חוסה' חפץ ב'חסות' וב'הגנה' והיא נכפית
עליו ,ואם לא יקבלנה ,יבולע לו חלילה".24
מחוז דרום במשרד הפנים מסר לצוות הביקורת ביוני  2018כי תופעת
תשלום דמי חסות בידי מועצות מקומיות מוכרת לו בכמה מהיישובים
הבדואיים וכי קיים ישיבה עם משטרת ישראל בנושא .בישיבה זו ציינה
המשטרה כי התופעה אינה מוכרת לה וכי לרשות המקומית יש זכות
להעסיק חברת שמירה על פי שיקול דעתה .פרט לכך ,המחוז לא טיפל
בנושא.
ראש המועצה החדש מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 2019
כי מבדיקות שערך עולה כי לא מדובר בשמירה למראית עין ,בכיסוי לדמי
חסות או בדמי שכירות קרקע .חלק ממוסדות הציבור והחינוך ביישוב
נשמרים היטב הודות לערנותם של השומרים ולתושייתם .עוד מסר כי ייתכן
שרמת הפיקוח על עבודת השומרים אינה מספיקה וכי המועצה תבחן את
נושא השמי רה ,את השירות שהיא מקבלת מחברת השמירה ואת
פעולותיהם של השומרים וכי הנושא יטופל עד סוף מאי .2019
חברת השמירה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2019כי
היא פועלת בהתאם לתנאי המכרז ולדרישות המועצה וכי מעולם לא
הועברה אליה כל פנייה לשינוי צורכי השמירה .עוד מסרה החברה כי דיווחי
שעות העבודה מועברים מדי חודש לגורמים שונים במועצה ,והם מאשרים
את הדיווחים .לטענתה ,אין היא יודעת על תשלום "דמי חסות" במועצה.
יצוין כי תשובותיהם של ראש המועצה החדש ושל חברת השמירה אינן
עולות בקנה אחד עם הממצאים ועם המידע שנמסר לביקורת.

23

ע"פ  4906/09איאד אלנברי נ' מדינת ישראל (פורסם במאגר משפטי ממוחשב.)24.1.10 ,

24

ע"פ  9839/06מדינת ישראל נ' אייל חבני (פורסם במאגר משפטי ממוחשב ;)2.2.07 ,ע"פ
 1725/07מדינת ישראל נ' פלוני (פורסם במאגר משפטי ממוחשב.)14.5.07 ,

השמירה ,לפחות
בחלק מהמקרים ,היא
למראית עין בלבד.
המועצה שילמה אפוא
באמצעות חברת
השמירה דמי חסות,
ולא תשלום על ביצוע
שמירה בפועל
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משרד מבקר המדינה רואה בחומרה רבה את העובדה שהמועצה
שילמה סכומים גבוהים מתקציבה ללא קבלת תמורה ושלא כדין,
בהציגה לכאורה מצג חוקי למעשיה .גם תשלום "שכירות" עבור
שימוש בקרקע ציבורית שלא הוכחו כל זכויות פרטיות בה הוא תשלום
שלא כדין .סוגיה זו גורמת פגיעה חמורה בשלטון החוק ,בזבוז כספי
ציבור ופגיעה בתקציב המועצה ,וכפועל יוצא מכך פגיעה בשירותים
הניתנים לתושבים .על המועצה לבחון את ההתקשרות עם חברת
השמירה ,שככל הנראה משמשת כסות לתשלום דמי חסות
למשפחות ביישוב ,ולבחון סוגיה מטרידה זו עם משטרת ישראל ,עם
המשרד לביטחון הפנים ועם משרד הפנים.
כאשר גורמים פרטיים נדרשים לשלם ללא תמורה ,הם קורבנות סחיטה.
ואולם ,כאשר רשות ציבורית משלמת דמי הסכמה או דמי חסות ללא
תמורה ובכסות של מתן שירותים ,זוהי אוזלת יד משוועת ,העולה כדי אי-
עמידה בחובותיה כרשות מרשויות השלטון לשמור על הסדר הציבורי
ולהעניק ביטחון אישי לתושביה.
משטרת ישראל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי
לא הוגשו לה תלונות בנוגע למקרים שצוינו בדוח וכי היא לא קיבלה מידע
מודיעיני בנושא  .עוד נמסר כי על המועצה להגיש תלונה במשטרה כדי
שהנושא יטופל וכי המשטרה פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה
לחשוף עבירות בכלל ועבירת דמי חסות בפרט ,גם כשלא מוגשת תלונה.
המשרד לביטחון הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר
 2019כי השר לביטחון הפנים עוסק בנושא במשך השנים כחלק ממדיניותו
וכי הוא יעסוק בו גם בשנת  2019וכי משטרת ישראל תמשיך להשקיע
מאמצים לפגוע בארגוני הפשיעה ולעקור מהשורש את התופעה של סחיטת
דמי חסות.
לנוכח מקרי ההשחתה הזדונית והגניבה הרבים שאירעו במוסדות
המועצה ,על המועצה לבחון דרכים להפעיל שירותי שמירה יעילים על
מוסדותיה ,בין היתר בהתייעצות עם משטרת ישראל ולסייע ככל הניתן
לגורמי האכיפה.
משרד מבקר המדינה הפנה עניין זה לטיפול היועץ המשפטי לממשלה על
פי סעיף (14ג) לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב].
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חיבורי חשמל ומים לא חוקיים וגניבות מנכסי
המועצה
בחוק החשמל ,התשי"ד ,1954-נקבע כי "לא יתקין אדם מתקן חשמלי ולא ישנה
בו שוני יסודי אלא על-פי היתר בכתב ...ובהתאם לתנאי ההיתר" .מתקן חשמלי
מוגדר כמתקן המשמש לייצור חשמל ,הולכתו ,הפצתו ,צריכתו ,צבירתו או
שינויו.
בכללי ת אגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה ,הטיב והאיכות של
השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) ,התשע"א ,2011-בפרק "טיפול בגניבות
מים" ,נקבע כי "התחבר אדם שלא כדין למערכת מים של חברה ,רשאית
החברה לנתק את החיבור ולחייב את אותו אדם בעד צריכת מים ...וכן בכל
העלויות הכרוכות בניתוק החיבור" .בחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-נקבע כי "מי
שבמזיד או במרמה נוטל או צורך חשמל או מים או גז שאינו זכאי להם ,או
משתמש בהם או גורם להטייתם או לבזבוזם ,דינו  -מאסר שלוש שנים".
.1

תשתיות חשמל :בתוכנית ההבראה משנת  2014נדרשה המועצה לבדוק
את חשבונות החשמל שלה ולפעול לניתוק חיבורים בלתי חוקיים למערכות
החשמל של מוסדות ציבור ושל נכסי המועצה .יודגש כי החיבורים הלא
חוקיים למערכות החשמל והגניבות ממערכות אלה הם מפגע בטיחותי
חמור ,במיוחד במוסדות חינוך ,וכן הם פוגעים בקופת המועצה ,שכן הנזק
הכספי למועצה עשוי להצטבר למאות אלפי ש"ח .כך ,לדוגמה ,בשנת
 2017היו הוצאות החשמל של גני הילדים במועצה  307,050ש"ח ,אך
התקציב המאושר לסעיף זה היה  58,000ש"ח בלבד ,וביצוע הסעיף לשנת
 2016היה  81,296ש"ח בלבד .יוצא אפוא שהביצוע בפועל של הסעיף לשנת
 2017היה יותר מפי חמש מהתקציב שאושר לו .חריגה משמעותית שכזו עשויה
להעיד על גניבות חשמל מגני הילדים במועצה.
נמצא כי משרד הפנים פנה פעמים רבות למועצה בדרישה לטפל
בסוגיה ,כפי שהתחייבה בתוכנית ההבראה ,אך רק באוגוסט 2017
היא החלה לנקוט פע ולות ממשיות לניתוק חיבורים בלתי חוקיים
למערכות החשמל של מוסדות ציבור ומוסדות חינוך ,ובינתיים שילמה
את חשבונות החשמל שלהם .להלן פירוט:
במרץ  2015דיווחה המועצה למשרד הפנים כי רוב חיבורי החשמל הבלתי
חוקיים נותקו .המועצה לא צירפה לדיווח מסמכים המלמדים על פעולות
המועצה.
נמצא כי אין למועצה או למשרד הפנים תיעוד לכך כי בשנים 2014
ו 2015-נותקו חיבורי חשמל בלתי חוקיים במועצה .כאמור ,ניתוקים
כאלה בוצעו במחצית השנייה של שנת .2017
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בדיון שהתקיים באפריל  2017בהשתתפות נציגים ממחוז דרום במשרד
הפנים ,החשב המלווה לשעבר של המועצה ונציגי המועצה ,הבהירו נציגי
משרד הפנים לראש המועצה לשעבר כי אם המועצה לא תנקוט צעדים
משמעותיים בנושא ,ייאלץ משרד הפנים לפעול למיגור התופעה ואף יבחן
את האפשרות לחייבם "חיוב אישי" 25בנושא .בדיון סוכם כי המועצה תכין
תוכנית למיגור תופעת גניבות המים והחשמל.
נמצא כי המועצה לא פעלה על פי הסיכום מאפריל  .2017בעקבות
זאת החליט החשב המלווה לשעבר לא לאשר לשלם את חשבון
החשמל של המועצה ,ובאוגוסט  2017ניתקה חברת החשמל את זרם
החשמל לבניין המועצה לכמה ימים.
רק לאחר שמ"מ הממונה על מחוז דרום במשרד הפנים (להלן  -הממונה על
המחוז) התערבה ,שילמה המועצה את חשבון החשמל ,ובאוגוסט 2017
הנחתה הממונה על המחוז את ראש המועצה לשעבר כי על המועצה לבצע
כמה פעולות :לבצע בדיקה מקיפה לאיתור חיבורים בלתי חוקיים למוני
חשמל ולמדי מים שהמועצה משלמת את חשבונותיהם; לנתק מיד חיבורים
בלתי חוקיים; להגיש תלונה במשטרה בנושא; להגיש תביעות לפיצוי כספי
נגד מבצעי העבירות; להעביר למשרד הפנים בתוך  30יום דוח מפורט ,ובו
חוות דעת מקצועית כי בוצעו הפעולות הנדרשות לניתוק חיבורים לא חוקיים
ולמניעה של גניבות מים וחשמל.
באוקטובר  2017דיווח מנהל מחלקת הביטחון במועצה לגורמים שונים
במועצה ,לרבות לראש המועצה לשעבר ,כי נותקו חיבורים בלתי חוקיים
של חשמל לשני גני ילדים ,לבית ספר אחד ולמסגד וכי חשמלאי המועצה
ינתק חיבורים בלתי חוקיים לבית ספר נוסף .מנהל מחלקת הביטחון ציין
בדיווח כי "תופעה זאת רחבת היקף אני משוכנע שקיימים מקומות נוספים
שעדיין לא אותרו ,מיגור תופעה זאת מצריך גיוס של כל עובדי הרשות
ובמיוחד העומד בראשה ,ועל הרשות להכין תכנית פרטנית לנושא זה"
(ההדגשה לא במקור).
מעדכונים שהעביר מנהל מחלקת הביטחון במועצה לראש המועצה
לשעבר בינואר ובפברואר  2018עולה כי הוא ביקר ביקורים יזומים באתרים
שנותקו בהם חיבורים בלתי חוקיים לחשמל ומצא כי בכמה מהמקומות
החיבורים שנותקו חוברו מחדש .מנהל מחלקת הביטחון מסר לצוות
הביקורת במהלך הביקורת כי לדעתו יש עוד חיבורים לא חוקיים שלא
אותרו ולא טופלו ,אך אין ביכולתו לאתר אותם.

25

בסעיף  221לפקודת העיריות [נוסח חדש] נקבע שהממונה על המחוז מוסמך להטיל חיוב אישי
על נושאי משרה או תפקיד ברשות מקומית בגין הוצאה שלא כדין מקופת הרשות אשר הם היו
אחראים לה .בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספטמבר ( 2001חוזר  ,5/2001ועדכון לנוהל בחוזר
מנכ"ל משרד הפנים  ,6/2008אוגוסט  )2008נקבעו נוהל ואמות מידה להטלת חיוב אישי על
נושאי משרה ובעלי תפקידים ברשויות מקומיות בגין הוצאה שלא כדין.
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נמצא כי אף שמשרד הפנים דרש מהמועצה כמה פעמים להכין
תוכנית מסודרת ומקיפה לאיתור החיבורים הלא חוקיים למערכות
החשמל והמים ולטפל בהם ,להגיש תלונות למשטרת ישראל על
חיבורים לא חוקיים לחשמל ולפעול נגד הגורמים שגנבו חשמל
ממוסדות ציבור להשבת כספים לקופת המועצה ,המועצה לא עשתה
את המוטל עליה ,לא דנה בנושא ולא הגישה תלונות למשטרת
ישראל ,למעט תלונה אחת בלבד.
אי-טיפול בתשתית תאורת רחוב :תקציב סעיף הוצאות החשמל של
עמודי התאורה במועצה בשנים  2016ו 2017-היה  300,000ש"ח לשנה
(סכום הדומה לצריכה בפועל לשנת  ,)2015ואילו הביצוע בפועל של
הסעיף היה כ 363,000-ש"ח ב 2016-וכ 443,000-ש"ח ב .2017-מכך עולה
שהייתה חריגה בהוצאות החשמל של עמודי התאורה  -בסוף שנת 2017
הייתה הצריכה השנתית גבוהה בכמעט  50%מהתקציב ובכ 80,000-ש"ח
(גידול של כ )22%-מהצריכה בפועל בשנת  .2016החריגה בסעיף זה עשויה
להעיד על גניבות חשמל מעמודי התאורה במועצה ,והיה על המועצה
לבדוק את הנושא ,אך היא לא עשתה זאת.
על אף החריגה הגדולה בסעיף הוצאות החשמל של עמודי התאורה,
בשנים  2018 - 2015לא ניסתה המועצה כלל לאתר חיבורים לא
חוקיים לעמודי התאורה.
.2

תשתיות מים :כאמור ,משרד הפנים דרש מהמועצה בכמה הזדמנויות
לטפל גם בחיבורים לא חוקיים למערכות המים של מוסדות ציבור וחינוך.
יצוין כי מינואר  2011הועבר מפעל המים של המועצה ל"נווה מדבר תאגיד
מים בע"מ" (להלן  -תאגיד המים נווה מדבר).26
נמצא שבכמה ממוסדות החינוך ,צריכת המים לא הייתה סבירה .כך,
לדוגמה ,נמצא כי בשנים  2018 - 2014היו הפרשים של יותר מ2000%-
בחשבון המים של גן ילדים  .צריכה זו גם גבוהה באלפי אחוזים מהצריכה
הממוצעת של גן ילדים אחר ביישוב .עוד נמצא כי באותן שנים היו הפרשים
של יותר מ 800%-בחשבון המים של חטיבת ביניים.
בדוח מבקר המועצה משנת  2010בנושא "ניהול מפעל המים" ציין המבקר
כי עובדי מחלקת המים של המועצה גילו גניבות מים רבות .עוד ציין כי
"משיקולים פוליטיים" לא נקטה המועצה צעדים ממשיים נגד העבריינים
לאכיפת החוק ולמיגור התופעה.

26

התאגיד משותף לכמה רשויות מקומיות במגזר הבדואי  -תל שבע ,לקייה ,חורה ,כסייפה ,ערערה
בנגב ושגב שלום .המועצה מחזיקה בכ  13.4%-ממניותיו.

אף שמשרד הפנים
דרש מהמועצה כמה
פעמים להכין תוכנית
מסודרת ומקיפה
לאיתור החיבורים
הלא חוקיים למערכות
החשמל והמים
ולפעול נגד הגורמים
שגנבו חשמל
ממוסדות ציבור,
המועצה לא עשתה
את המוטל עליה
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נמצא כי המועצה כלל לא פעלה לאתר חיבורים בלתי חוקיים
למערכות המים של מוסדות ציבור וחינוך במועצה ולנתקם ,זאת
בניגוד לדרישות משרד הפנים ,אף שצריכת המים של כמה
ממוסדותיה הייתה לא סבירה באופן קיצוני ואף שמבקר המועצה
העלה את נושא גניבות המים בדוח שהכין עוד בשנת .2010
.3

עוד נמצא כי אף שהמועצה לא טיפלה כנדרש בנושא חיבורי החשמל
והמים הלא חוקיים ,משרד הפנים לא נקט פעולות ל"חיוב אישי" כלפי נושא
משרה או בעל תפקיד במועצה ,כפי שהוא קבע עוד באפריל  2017שיעשה.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה ולראש המועצה לשעבר על
כך שלא פעלו בנחישות ובתוך פרק זמן סביר לטפל בכל חיבורי החשמל
והמים הבלתי חוקיים בתחומה .הדבר פגע בקופת המועצה ובאמון הציבור
בה ,בבטיחותם של תושבי המועצה ושל התלמידים הלומדים במוסדות
החינו ך ובשלטון החוק .על המועצה לפעול בשיתוף חברת החשמל
ותאגיד המים נווה מדבר לבדוק בדיקה מלאה את תשתיות החשמל והמים
המחוברות לנכסי המועצה ,לאתר מקומות שיש בהם חשד לגניבות או
לחיבורים לא חוקיים ולפעול לניתוק חיבורים אלה לאלתר ,וכן להגיש
תלונות במשטרת ישראל בכל מקרה שמתגלה חיבור לא חוקי .פעולות
אלו ימנעו בזבוז כספי ציבור וסיכון חיי אדם.

ראש המועצה החדש מסר בתשובתו כי המועצה תפעל עד סוף מרץ 2019
לגבש תוכנית כוללת ומפורטת למיפוי כל מקרי ההתחברות הלא חוקיים
למערכות המים והחשמל של מוסדות המועצה וכן שתפעל לניתוק התחברויות
אלה .עוד מסר כי יוגשו תלונות במשטרה ותביעות כספיות לשיפוי המועצה על
נזקיה.
על משרד הפנים להמשיך לפעול עם המועצה כדי להבטיח כי תטפל
בסוגיה זו באופן מלא ולבחון את תפקוד המועצה בעניין ,לרבות את
האפשרות להטיל חיוב אישי על נושאי משרה או על בעלי תפקיד
שהתרשלו בטיפול בנושא.
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אי-חיוב נכסים בארנונה וטיפול לקוי של
המועצה בגביית חובותיהם של תושבים
המקור העיקרי של רשויות מקומיות להכנסות עצמיות הוא מס הארנונה שהן
מטילות על המחזיקים בנכסים בתחום שיפוטן לפי ייעוד השימוש בהם ,שטחם
ומקומם . 27בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),
התשנ"ג( 1992-להלן  -חוק ההסדרים) ,נקבע כי בכל שנת כספים תטיל רשות
מקומית ארנונה כללית על הנכסים שבתחומה ,וישלם אותה כל מחזיק בנכס.
המועצה מטילה את הארנונה הכללית בהתאם להוראות תקנות הסדרים במשק
המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) ,התשס"ז .2007-המועצה רשאית
לחרוג מהוראות מסוימות בתקנות ההסדרים האמורות בכפוף לאישור חריג מאת
שר הפנים ושר האוצר או מי שכל אחד מהם הסמיך.
פרט לארנונה ,הרשויות המקומיות מוסמכות לחייב את תושביהן ,באמצעות
התקנת חוקי עזר ,בתשלום אגרות ,היטלים ודמי השתתפות 28או תשלומי חובה
אחרים תמורת השירותים שהן מספקות להם.29
למועצה המקומית לקייה אין חוקי עזר .בהיעדרם כמעט שאין לה הכנסות
מהיטלים ,אגרות ,דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים ,ולכן עיקר
הכנסותיה העצמיות הן מארנונה.
בידי הרשויות ניתנו הסמכות והחובה לנקוט מגוון הליכים ,מינהליים ומשפטיים,
לגביית חובות ארנונה .30רשות מקומית שאינה עושה די לגביית תשלומי חובה
המגיעים לה פוגעת למעשה בהכנסותיה ובשירותים שבכוחה לספק לתושביה -
בהיקפם ובאיכותם .בסעיף 142א לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת
העיריות)  ,שחל בעניין זה על מועצות מקומיות ,נקבע כי שר הפנים רשאי למנות
גובה ממונה לרשות מקומית אשר אינה פועלת במידה מספקת לגביית ארנונה,
27

סעיף (152א) לצו המועצות המקומיות ,התשי"א 1950-וסעיף  14לפקודת המועצות המקומיות.
ראו גם מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " ,)2014( 2014ארנונה
ברשויות המקומיות  -הטלה ,הנחות והסדרת הגבייה" (להלן  -דוח ביקורת בנושא ארנונה) ,עמ'
.8

28

סעיף ( 152א) לצו המועצות המקומיות" .הלכה מקובלת היא כי המושגים 'אגרה'' ,היטל'' ,דמי
השתתפות' ...כוונתם אינה למס ,אלא לתשלומי חובה המשתלמים מתוך זיקה לשירות שהרשות
מגישה לאזרח" .שיטת ההיטל ברשויות המקומ יות מבוססת על חישוב כלל העלויות הצפויות
בנוגע לסוג התשתית הרלוונטי בתחומי הרשות המקומית ,ואין היא מקיימת זיקה של מימון בין
שיעור ההיטל ובין העלות המידית של התשתית הספציפית .מתוך ע"א  889/01עיריית ירושלים
נ' אל עמי ייזום השקעות ובניה בע"מ ,נז( ;)2002( 340 )1ע"א  1711/02עיריית חולון נ'
ארגון הקבלנים והבונים חולון ,נח (.)2004( 933 )5

29

סעיפים  14ו 25-לפקודת המועצות המקומיות .ראו גם דוח עיריית טייבה ,עמ' .709

30

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה " , 7.1002הפעלת הליכי גבייה מנהליים לפי פקודת המסים
(גבייה)" (פברואר .)2012
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ושיעורי גביית הארנונה שלה הם  50%או פחו ת . 31לגובה הממונה יהיו כל
הסמכויות הנתונות על פי דין לרשות המקומית ,לראש הרשות או לעובד הרשות
לגביית הארנונה.

נכסים שאינם מחויבים בארנונה
בחוק ההסדרים נקבע כי בכל שנת כספים תטיל רשות מקומית ארנונה כללית
על הנכסים 32שבתחומה שאינם אדמת בניין . 33חוק ההסדרים מפנה להגדרה
"בניין" המצויה בפקודת העיריות'" :בנין'  -כל מבנה שבתחום העיריה ,או חלק
ממנו ,לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה או לכל
צורך אחר של אותו מבנה ,אך לא יותר מהשטח שקבעה לכך המועצה למעט
קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם ,כולו או בחלקו".
מיסי הארנונה משולמים בעיקר בהתאם למבחן הפונקציונלי בדיקת "גמר
בנייה" .בהתאם למבחן זה ,גם מבנה בלתי חוקי חייב בארנונה .34לפי ההלכה
הפסוקה ,תחול חובת התשלום על המחזיק בנכס גם אם אינו מחזיק בו כדין.
הרציונל שבבסיס קביעה זו הוא שהחוטא לא יצא נשכר" :לא יתכן שאדם
משתמש בנכס באופן לא חוקי ונהנה משירותי העירייה ,ובשל אי החוקיות יהיה
פטור מלשלם עבור שירותים אלו".35
במועד הביקורת היו מחויבים במערכת הגבייה של המועצה  912נכסים,
ששטחם הכולל  176,494מ"ר .בשנת  2017היו בתחום היישוב כ 1,820-בתי אב,
אך רק  852מתוכם חויבו בארנונה . 36מכאן שכ 1,000-בתי אב (יותר מ50%-
מבתי האב ביישוב) לא חויבו בארנונה.

31

ברשות מקומית הנמצאת באשכולות  4-1בדירוג החברתי -כלכלי של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

32

בצו המועצות המקומיות הוגדרו "נכסים"  -בנינים וקרקעות שבתחום המועצה ,תפוסים או פנויים,
ציבוריים או פרטיים ,למעט רחוב.

33

כל קרקע שאינה אדמה חקלאית או קרקע תפוסה .כהגדרתה בצו המועצות המקומיות.

34

הנריק רוסטוביץ ,ארנונה עירונית  ,ספר ראשון (מהדורה חמישית ,התשס"א) ,עמ' .325 ,322

35

עע"מ  9963/03יצחק זוהר נ' עיריית תל אביב יפו (פורסם במאגר משפטי.)1.8.06 ,

36

מתוך דוח הביקורת המפורט של המועצה לשנת  2017שהוכן על ידי רואה חשבון מטעם משרד
הפנים.
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אף שהמועצה מחויבת להטיל חובת תשלום ארנונה על כל הנכסים
שבתחומה ,אין היא מחייבת נכסים רבים בתחומה שאינם אדמת בניין,
כגון מאות נכסים שאין למועצה נתונים על זהות בעליהם; נכסים שנבנו
על שטחים שלא בהתאם למצב התכנוני המאושר שלהם ושהוגשו תביעות
לבעלות עליהם אך הן לא הוסדרו ; 37רבים מהעסקים הפועלים בתחום
המועצה; מבנים ממגוון סוגים ,כגון מבנים שבטיים (הנקראים "שיגים"),
מבנים קלים אחרים וסככות לגידול בעלי חיים.
עוד נמצא כי אין בידי המועצה נתונים על נכסים שאין היא מחייבת בארנונה,
לרבות שם המחזיק בהם ,שטחם והשימוש שנעשה בהם בפועל.
גזבר המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי אין
מרשם או מאגר נתונים שהמועצה יכולה לקבל ממנו נתונים על המחזיקים
בנכסים בתחומה שהוקמו על מגרשים לא מוסדרים וללא היתרי בנייה .ראש
המועצה החדש מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי קשה מאוד לזהות את
הבעלים של הנכסים וכי עד סוף שנת  2019המועצה תפעל לזיהוי הבעלים
בחלק מהנכסים בעזרת תקציב שאושר לה בהחלטת ממשלה .922
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה כי בכך שאין היא מחייבת
את כל הנכסים שבתחומה בארנונה היא פועלת בניגוד להוראות החוק
ופוגעת באמון הציבור במועצה ובעקרון השוויון וההוגנות .על המועצה
לבצע סקירה של כל הנכסים שבתחומה שאינם מחויבים בארנונה ולגבות
מהם ארנונה על פי חוק לאלתר וכן לגבות חובות ארנונה משנים קודמות.

ליקויים בהטמעת סקר הנכסים במערכת הגבייה
מדידה של נכסים בתחום הרשות המקומית (להלן  -סקר נכסים) היא כלי יעיל
להתאמת רישומי מערך הארנונה של הרשות לנכסים שבתחום הרשות
המקומית (מספרם ושטחם) ולשימוש הנעשה בהם בפועל .ככל שהתאמה זו
גבוהה יותר ,הארנונה המוטלת על הנכסים השונים מדויקת ושוויונית יותר.
פעולה זאת אמורה להביא ,בייחוד ברשויות שמערכת הבקרה הפנימית בהן
לקויה ,לגידול ניכר בסכום מיסי הארנונה המוטלים על הנכסים.
המועצה ביצעה סקר נכסים בשנת  ,2013ודיווחה למשרד הפנים במרץ  2015כי
הוא הוטמע במערכת הגבייה בשנת .2014

37

בתחילת שנות השבעים של המאה העשרים הוכרז על הליך הסדר קרקעות בנגב הצפוני על פי
פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש] ,התשכ"ט .1969-בהסדר זה נרשמת בספר
המקרקעין כל חלקת קרקע על שם בעליה .מנתונים שהוצגו בדוח הוועדה להצעת מדיניות
להסדרת התיישבות הבדווים בנגב בראשות השופט בדימוס אליעזר גולדברג ( )2008עולה כי עד
אוקטובר  1979הגישו הבדואים בנגב ,בהתאם להוראות הפקודה 3,220 ,תביעות הנוגעות ל-
 776,856דונם.

כ 1,000-בתי אב (יותר
מ 50%-מבתי האב
ביישוב) לא חויבו
בארנונה .אין בידי
המועצה נתונים על
נכסים שאין היא
מחייבת בארנונה,
לרבות שם המחזיק
בהם ,שטחם והשימוש
שנעשה בהם בפועל
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.1

מקובץ "נכסים לא מזוהים" שהעבירה המועצה לצוות הביקורת עולה כי
בסקר הנכסים שנערך בשנת  2013נמדדו ,בין היתר 770 ,נכסים בשטח
כולל של  92,995מ"ר .במועד הביקורת נכסים אלו לא היו מחויבים
בארנונה.
במועצה נמצא קובץ אחר ,ובו רשומים  582נכסים בשטח כולל של 91,675
מ"ר שאין להם כלל מספר נכס .אין ברשות המועצה מידע מתי הוכן קובץ
זה ,אם כמה מהנכסים המופיעים בו נכללים בקובץ "נכסים לא מזוהים"
ואילו פעולות ביצעה אשר לנכסים אלה ,אם בכלל.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה על כך שיישמה באופן
חלקי את ממצאי סקר הנכסים ועל כך שגם חמש שנים אחרי שבוצע
הסקר ,עדיין יש מאות רבות של נכסים בתחומה שאינם מחויבים
בארנונה אף שנמדדו בסקר הנכסים .הדבר מקטין מאוד את
פוטנציאל ההכנסות של המועצה ופוגע באמון הציבור במועצה
ובעקרון השוויון .על המועצה לפעול ללא דיחוי לזיהוי כל הנכסים
בתחומה ולחיובם בארנונה כדין.

.2

בתוכנית ההבראה מ 2014-נדרשה המועצה לבצע סקר נכסים ולהטמיע את
תוצאותיו במערכת הגבייה עד יוני  ,2014כולל טיפול בהשגות תושבים.
במרץ  2015דיווחה המועצה למשרד הפנים כי סקר הנכסים בוצע והוטמע
במערכת הגבייה .המועצה ציינה בדיווח כי הקשיים היחידים שנתקלה בהם
בהטמעת הסקר נגעו לזיהוי המחזיקים בנכסים בפועל ולטיפול בהשגות של
תושבים על המדידות בסקר .החשב המלווה לשעבר ציין בדיווח כי הסקר
הוטמע במערכת וכי המועצה מטפלת בהשגות תושבים רבות ,והמליץ
לאשר שהמועצה עמדה באבן דרך זו באופן מלא .המועצה והחשב המלווה
לא ציינו בדיווח כי יש מאות נכסים בתחום המועצה שנמדדו בסקר אך הם
לא הוטמעו במערכת הגבייה ואינם מחויבים בארנונה.
משרד הפנים אישר לשלם את מלוא המענק בגין אבן דרך זו לשנת - 2014
 200,000ש"ח.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה רבה למועצה ולחשב המלווה
לשעבר על כך שדיווחו למשרד הפנים דיווח חסר ולא מדויק.

חיוב עסקים בארנונה
בסיורים שערך צוות הביקורת בכמה רחובות במועצה בחודשים יוני ואוגוסט
 2018נצפו עשרות עסקים פעילים ,כגון חנויות לחומרי בניין ,מוסכים ,קופות
חולים ובתי מרקחת ,עסקים לממכר מזון ,מכולות וחנויות שונות.

 | 714דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

נמצא כי במועד הביקורת לא הייתה למועצה רשימה עדכנית של העסקים
הפועלים בתחומה.
מנתונים שונים שהתקבלו במהלך הביקורת עולה כי בתחום המועצה פועלים
בערך  140 - 130עסקים .במועד הביקורת היו רשומים במערכת הגבייה  53מבני
משרדים ו"שירותים" ,ארבעה מבני תעשייה ,ארבעה מבני מלאכה וחמישה
מבנים המשרתים קופות חולים בשטח כולל של כ 8,700-מ"ר בלבד .יוצא אפוא
כי יותר ממחצית העסקים הפועלים בתחום המועצה אינם רשומים במערכת
הגביה וממילא אינם מחויבים בארנונה.
יצוין כי בבדיקה שערך מבקר המועצה בשנת  2014בנושא חיוב עסקים בארנונה
עלה כי יותר מ 70%-מהעסקים במועצה לא היו רשומים במערכת הגבייה ולא
חויבו בארנונה וכי שיעור הגבייה מעסקים בשנת  2014היה  3.3%בלבד .המבקר
ציין בדוח הביקורת שהכין אז כי "הגבייה מארנונה עסקית הנו נמוך ביותר במשך
כל השנים ,דבר המעיד על המדיניות המתמשכת של ראשי הרשות להתעלם
מהסדרת הגבייה בתחום זה ...מדיניות זו פגעה לאורך כל השנים בהכנסות
המועצה".
בשנת  2017הגישה המועצה דרישות תשלום בגין ארנונה לעסקים שבתחומה
בסך כולל של כ 440-אלפי ש"ח .נמצא כי  11עסקים בלבד שילמו למועצה
תשלומי ארנונה בשנת ( 2017כמה מהם שילמו תשלומים חלקיים) בסכום כולל
של כ 51-אלפי ש"ח בלבד ,דהיינו שיעור הגבייה מעסקים לשנת  2017היה כ-
 .12%עוד נמצא כי בסוף שנת  2017הסתכם החוב המצטבר של העסקים
הרשומים במערכת הגבייה למועצה בכ 4.5-מיליון ש"ח.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שלא גבתה ארנונה מכל
העסקים שבתחומה כדין ,וכך הצטמצמו מאוד הכנסותיה .העובדה כי
פחות מחצי מהעסקים הפועלים בתחום המועצה רשומים במערכת הגבייה
מעידה כי פוטנציאל הגבייה של הארנונה במועצה גבוה הרבה יותר
מהחיוב בפועל .על המועצה לוודא כי כל העסקים הפועלים בשטחה
רשומים במערכת הגבייה ומחויבים בארנונה ולגבות מהם את הארנונה
ביעילות ובנחישות.

חיוב נכסים חדשים בארנונה ועדכון שטחים של נכסים
קיימים
במאי  2016אישרה המועצה "נוהל עדכון/הוספת נכס חדש למערכת הגבייה"
(להלן  -נוהל עדכון נכסים) .בנוהל נקבע כי בשני מועדים מדי שנה יסיירו פקיד
של מחלקת הנדסה ומודד מוסמך ברחבי המועצה כדי לזהות שינויים בנכסים
ביישוב .עוד נקבע כי בחודשים ינואר ויולי בכל שנה יעביר פקיד מחלקת הנדסה
רשימות עד כניות של נכסים חדשים שנמצאו ושל נכסים ששטחם השתנה
למחלקת הגבייה כדי שהיא תעדכן את מערכת הגבייה.

יותר ממחצית
העסקים הפועלים
בתחום המועצה אינם
מחויבים בארנונה.
בשנת  2017רק 11
עסקים שילמו
למועצה תשלומי
ארנונה ,ושיעור
הגבייה מעסקים היה
כ 12%-בלבד
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נמצא כי מחלקת ההנדסה אינה פועלת על פי נוהל עדכון נכסים .המחלקה לא
ערכה בשנתיים האחרונות סיורים לאיתור נכסים חדשים ולמעקב אחר ביצוע
שינויים בשטחי הנכסים הרשומים במערכת הגבייה לצורך הטלת ארנונה כנדרש
ולא ניהלה מעקב שיטתי ומסודר אחר בנושא.
במועצה נמצאו עשרות טפסים שנרשמו עליהם כתובות של נכסים והערות (כגון
אם הנכס עשוי מבטון או מפח או אם הוא בנוי או בתהליך בנייה) .לכל טופס
צורפה תמונה של הנכס .יצוין כי על הטפסים לא רשום תאריך ,ולכן אי אפשר
לדעת מתי נכתבו .נמצא שרק חמישה מ 20-נכסים שנבדקו בביקורת 38רשומים
במערכת הגבייה ,והמועצה מחייבת אותם בארנונה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי עליה לפעול באופן שוטף ושיטתי
לאיתור נכסים חדשים ותוספות בנייה בנכסים קיימים ולעדכן את השינויים
במערכת הגבייה לצורך הטלת ארנונה כדין.

היקף חובות תושבים ושיעור הגבייה
כאמור ,במערכת הגבייה של המועצה  912נכסים ,מהם  841מבני מגורים ,והיתר
מבנים המשמשים למסחר ,משרדים ונכסים אחרים .הסכום הכולל של החובות
למועצה בסוף שנת  2017בגין הנכסים הרשומים במערכת הגבייה היה כ96-
מיליוני ש"ח ,39מהם כ 53-מיליוני ש"ח בגין מיסי ארנונה .40ראו בלוח  1להלן את
התפלגות חובות הארנונה למועצה ואת שיעורי הגבייה בשנים  2017 - 2013הן
מהחוב השוטף הן מחובות השנים הקודמות (פיגורים) .יצוין כי סכום החובות
הכולל למועצה גדול פי יותר מאחת וחצי מתקציב המועצה כולו לשנת - 2017
כ 55.5-מיליון ש"ח ,והוא יותר מפי  12מהגירעון הנצבר שלה בתקציב הרגיל
לסוף אותה שנה  -כ 7.6-מיליון ש"ח.

38

נבחרו לבדיקה רק נכסים שבטפסים שלהם לא נרשם שהנכס בבנייה ולא נרשם שמדובר בנכס
שלא צר יך לחייבו בארנונה ושבתמונה המצורפת לטופס מצולם נכס בטון גדול במיוחד או נכס
מסחרי.

39

הסכום הכולל של החובות למועצה היה כ 89-מיליוני ש"ח בסוף שנת  2016וכ 85-מיליון ש"ח
בסוף שנת  . 2015הנתונים מובאים מתוך הדוח הכספי השנתי המבוקר של המועצה לשנת .2017

40

היתרה ,כ 41-מיליון ש"ח ,היא בגין חובות מים משנים קודמות .כאמור ,מינואר  2011הועבר
מפעל המים של המועצה לתאגיד המים נווה מדבר .חובות המים למועצה הם בגין השנים
שקדמו למועד העברת מפעל המים לתאגיד.

הסכום הכולל של
החובות למועצה
בסוף שנת  2017היה
כ 96-מיליוני ש"ח -
סכום הגדול פי יותר
מאחת וחצי מתקציב
המועצה לאותה שנה,
ויותר מפי  12מהגירעון
הנצבר שלה
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לוח  :1היקף חובות הארנונה ,הכנסות הארנונה ושיעורי הגבייה בשנים
2017 - 2013
מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנים 2017 - 2013
2014

2015

2016

2017

סעיף/שנה

2013

היקף חובות הארנונה 1באלפי ש"ח

52,912 47,997 45,029 42,429 38,481

חיוב שנתי 2באלפי ש"ח

3,835

6,654

4,351

7

6,263

6,494

חיוב שנתי נטו 3באלפי ש"ח

2,845

4,739

2,864

7

4,743

5,317

גבייה בגין החיוב השנתי השוטף באלפי ש"ח 343

1,455

1,060

1,305

763

גבייה בגין חובות משנים קודמות באלפי ש"ח 40

937

506

522

657

4

14.4% 27.5% 37.0% 30.7% 12.1%

שיעור הגבייה השוטף מהחיוב נטו
5

שיעור גביית חובות עבר

שיעור גביית חובות עבר מיתרת הפיגורים
1
2
3
4
5
6
7

0.1%
6

0.4%

2.2%

1.1%

1.1%

9.2% 10.9% 19.3%

1.2%
8.8%

יתרה לסוף השנה .בכלל זה חובות מסופקים וחובות למחיקה (ראו להלן).
בעיבוד משרד מבקר המדינה.
אחרי הפחתה של הנחות ,פטורים ,זיכויים ומחיקת חובות.
שיעור הגבייה השוטף  -סך הארנונה שנגבתה בשנה מסוימת מסך חיובי הארנונה לאותה שנה
בניכוי קיזוזים והנחות (לא כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה).
סך הארנונה שנגבתה בשנה השוטפת בגין חובות משנים קודמות מסך חובות הארנונה .בעיבוד
משרד מבקר המדינה.
סך הארנונה שנגבתה בשנה השוטפת בגין חובות משנים קודמות מסך חובות הארנונה ,בניכוי
חובות מסופקים ,הנחות ,מחיקות ,זיכויים ופטורים.
גזבר המועצה מסר לצוות הביקורת כי החיוב השנתי שנרשם בדוחות הכספיים לשנת  2015היה
שגוי.

בשנים  2016ו 2017-אישר משרד הפנים למועצה למחוק חובות בגין שנים
קודמות בהיקף של כ 5.3 -מיליון ש"ח ו 1.3-מיליון ש"ח בהתאמה .41בשנת 2016
מחקה המועצה בפועל כ 2.6-מיליון ש"ח (כ 49%-מהחובות שאושרו למחיקה)
ובשנת  2017כ 0.7-מיליון ש"ח בלבד ( .)56%מדוח הביקורת המפורט של
המועצה לשנת  2017עולה כי המועצה לא מחקה את כל החובות שאושרו
למחיקה מאחר שהחייבים לא שילמו לה את יתרת החוב בגינם .יצוין כי מחיקת
החובות מקטינה את סך החוב שהמועצה תוכל לגבות ,וכך גדל שיעור הגבייה
שלה.

41

על פי פקודת העיריות ,החלה בעניין זה גם על מועצה מקומית ,ו"נוהל מחיקת חובות לרשות
המקומית" שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  5/2012בדצמבר  ,2012משרד הפנים הוא
המחזיק בסמכות לאשר מחיקת חוב.
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מכל האמור לעיל ומהנתונים שבלוח  1מצטיירת תמונת מצב חמורה בכל
הנוגע לטיפול המועצה בגביית חובות הארנונה :היקף החובות למועצה
גדול מאוד  ,והוא ממשיך לגדול מדי שנה אף שהמועצה מוחקת חובות.
כך ,בשנים  2017 - 2013גדל היקף החובות בכ .37%-סכומי הגבייה של
החובות קטנים ויורדים בכל שנה ,זאת אף שהחיוב השנתי גדל מאוד מאז
שבוצע סקר נכסים במועצה בשנת  .2013שיעור הגבייה השוטף הצטמצם
 בשנת  2014הוא היה כ ,31%-ואילו בסוף שנת  2017הוא היה כ14%-בלבד  -לרמה דומה של שיעור הגבייה בשנת  ,2013טרם גיבוש תוכניות
ההבראה למועצה והטמעת סקר הנכסים .שיעור גביית חובות העבר בגין
ארנונה קטן מאוד ,והוא הלך ופחת משנת  2014עד  1.2%בלבד בסוף
שנת .2017

יעדים בתחום הגבייה בתוכניות ההבראה
תוכנית ההבראה מ 2014-ותוכנית ההבראה מ( 2016-להלן  -תוכניות ההבראה)
כללו כמה אבני דרך ויעדים בתחום הגברת הגבייה ,בעיקר מארנונה ,וגביית
חובות בגין שנים קודמות .בתוכניות ההבראה נקבע כי אם המועצה תשיג את
היעדים ,יינתנו לה מענקים והיתרים ליטול הלוואות.
.1

בתוכנית ההבראה מ 2014-התחייבה המועצה להגדיל את הגבייה השנתית
ל 1.2-מיליון ש"ח בשנת  2014ול 2.6-מיליון ש"ח בשנת  ,2015ואת הגבייה
החודשית ל 100,000-ש"ח בשנת  2014ול 200,000-ש"ח בשנת .2015
מלוח  1לעיל עולה כי המועצה גבתה בשנת  2014כ 2.4-מיליון ש"ח (גבייה
מהשוטף ומהשנים הקודמות) ועמדה באבן הדרך לאותה שנה .משרד
הפנים אישר לש לם לה את מלוא המענק בגין ביצוע אבן דרך זו לשנת
.2014
נמצא כי המועצה לא עמדה ביעד הגבייה לשנת  2015אלא גבתה
בשנה זו כ 1.56-מיליון ש"ח בלבד ,סכום הנמוך ביותר ממיליון ש"ח
(כ )60%-מהיעד שהוצב לה לאותה שנה ונמוך בכ 800-אלפי ש"ח
מסכום הגבייה שגבתה בשנת .2014
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי סכום הגבייה הנמוך שגבתה
בשנת  2015מעלה חשש כי לאחר שקיבלה את המענקים בגין
עמידתה ביעד הגבייה לשנת  2014היא חזרה לסורה ולא פעלה די
להגברת הגבייה מתושביה .יודגש כי אי-מימוש של יעד הגבייה ,יש בו
כדי לפגוע במאמצים להבראת המועצה לטווח הארוך ולהכשיל את
תוכנית ההבראה.
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.2

אחד היעדים המרכזיים שנקבעו בתוכנית ההבראה מ 2016-היה שהמועצה
תגדיל את הכנסותיה מארנונה לשנת  2017לסך של  2.3מיליון ש"ח לפחות
  500אלפי ש"ח יותר מהכנסותיה בשנת .2016נמצא כי המועצה לא זו בלבד שלא הצליחה להגדיל את הגבייה בשנת
 ,2017אלא שהגבייה בשנה זו הסתכמה בכ 1.4-מיליון ש"ח (כ 60%-מהיעד
שהוצב לה) .כאמור ,בשנת  2017פחת מאוד שיעור הגבייה מארנונה יחסית
לשנים .2016-2014
אף שהמועצה לא עמדה ביעד הגבייה לשנת  2017ואף שחלה ירידה
ניכרת בסכום הגבייה יחסית לשנים קודמות ,ביקשה המועצה ממשרד
הפנים  62%מסכומי המענקים וההלוואות שנקבעו בגין סעיף זה,
והחשב המלווה הנוכחי המליץ למשרד הפנים לאשר את בקשת
המועצה .יצוין כי אי-עמידת המועצה ביעד זה מעורר חשש אשר
לסיכוי להבריאה לטווח הארוך בתחום הגבייה.
החשב המלווה הנוכחי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 2019
כי המליץ לתת למועצה חלק יחסי מהמענק אף שהמועצה לא עמדה ביעד
שנקבע בתוכנית ההבראה ,זאת כדי לעודד את הרשות להמשיך להתנהל
באיזון תקציבי.
משרד מבקר המדינה מעיר לחשב המלווה הנוכחי על כך שהמליץ
למשרד הפנים לתת למועצה מענקים ,גם אם חלקיים ,לאבן דרך
שלא זו בלבד שהיא לא עמדה בה ,אלא אף שתוצאות הגבייה הצביעו
על הרעה בתפקודה ביחס לשנים שקדמו לה .התנהלות זו של החשב
המלווה אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות תוכנית ההבראה ,ויש בה
כדי לפגוע במאמצים לתמרץ את המועצה להגביר את הגבייה.

.3

הועלה כי בשנים  2017 - 2014נפגשו כמה פעמים נציגים ממשרד הפנים
ומהמועצה לדון בין היתר בנושא מצב הגבייה במועצה ובעמידת המועצה
ביעדי הגבייה שנקבעו בתוכניות ההבראה .נציגי משרד הפנים והחשב
המלווה לשעבר של המועצה התריעו בישיבות על כך שמצב הגבייה
במועצה פוגע בפעילות השוטפת שלה.
בישיבה שהתקיימה במשרד הפנים בספטמבר  2016ציין החשב המלווה
לשעבר כי הרשות אינה עומדת ביעדי הגבייה שמשרד הפנים קבע לה וכי
כמה מעובדי המועצה ומחברי המועצה לא רק שאינם מסייעים למועצה
לגבות ארנונה ,אלא הם אף מחבלים בניסיונותיה לעשות כן.
כיוון שהמועצה לא עמדה ביעדי הגבייה ,בדצמבר  2017הורתה הממונה על
המחוז למועצה להעביר אליה מדי חודש דוח על כל הפעולות שעשתה
בנושא הגבייה (להלן  -דוחות גבייה).

המועצה לא עשתה די
כדי להגביר את
הגבייה ולעמוד
בהתחייבויותיה,
ובפועל שיעורי הגבייה
ירדו מאוד בשנים
 .2017 - 2015החשב
המלווה הנוכחי המליץ
למשרד הפנים לתת
למועצה מענקים
לאבן דרך שלא
עמדה בה
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הועלה כי המועצה לא פעלה על פי הנחיית הממונה על המחוז ולא העבירה
דוחות גבייה כפי שהתבקשה .בעקבות זאת הודיעה הממונה על המחוז
למועצה במאי  2018כי מיוני  2018היא תאשר למועצה תב"רים רק לאחר
שתקבל מהמועצה עדכון המלמד שהיא קידמה מאוד את נושא הגבייה.
בעדכונים שהעב יר החשב המלווה לממונה על המחוז ביוני וביולי  2018הוא
הדגיש כי אין די בצעדים שהמועצה נוקטת בנושא הגבייה וכי מצב הגבייה
השוטף למחצית הראשונה של שנת " 2018גרוע מאוד!! ונמוך אף בהשוואה
לתקופות מקבילות בשנים עברו ...ונראה מנתונים אלו שהמצב הולך
ומחמיר ונעשה גרוע יותר!!!!"
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שהתעלמה מדרישת
הממונה על המחוז במשך יותר מחצי שנה .הדבר מעיד על זלזול
מצדה בנוגע למילוי חובותיה ,ובמיוחד בנוגע לחובתה לשפר את
מצבה הכספי .מהאמור עולה גם כי לא זו בלבד שהמועצה לא עשתה
די בשנים האחרונות כדי להגביר את הגבייה ולעמוד בהתחייבויותיה,
אלא שבפועל ירדו מאוד שיעורי הגבייה בשלוש השנים האחרונות,
והירידה החמירה עוד יותר את מצבה הכספי של המועצה ופגעה עוד
ביכולתה למלא את תפקידיה בצורה נאותה.
משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2019כי
הממונה על מחוז דרום במשרד החליטה כי ככל שלא יוצג שיפור ניכר
בהיקפי הגבייה של המועצה עד אמצע שנת  ,2019יפעל משרד הפנים
לעצור העברת תקציבים למועצה .כמו כן מסר משרד הפנים כי אם המצב
יישאר על כנו ,תיבחן האפשרות לנקוט פעולות נוספות .עוד מסר משרד
הפנים כי מפני שהמועצה לא עמדה ביעדי הגבייה ,הוא לא אישר את
בקשתה למנות סגן ראש מועצה בשכר מלא.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי במשך תקופה ארוכה,
ולבד מהצהרותיו שלא יאשר בעתיד תקציבים למועצה ,פעולה שיש
בה כדי לפגוע דווקא ברווחת התושבים ,גם כאלה המשלמים את
חובותיהם למועצה ,הוא לא נקט פעולות ממשיות שהיה בהן כדי
להביא להגברת הגבייה  .על משרד הפנים לבחון את הדרכים
האופרטיביות להניע את המועצה ואת העומד בראשה לטפל בגביית
הארנונה ,וככל שצעדים אלו לא יניבו את התוצאות הרצויות ,כפי
שקרה בעבר ,עליו לבחון את האפשרות למנות גובה ממונה למועצה,
כפי שהוא מוסמך לעשות על פי דין .הוא לא עשה כן אף שהתנהלות
המועצה הייתה לקויה ואף שהתעלמה מדרישותיו.
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חובות מסופקים
מהבחינה החשבונאית ,חובות מסופקים הם חובות שיש חוסר ודאות בנוגע
לאפשרות לגבות אותם .בהנחיותיו של אגף בכיר לביקורת במשרד הפנים נקבע
כי על רשות מקומית להכין אומדן של החובות המסופקים ושל החובות למחיקה
ולחשב חלק ממנו בהתאם לבדיקת יתרות חוב פרטניות וחלק אחר על פי
שיעורים מסוימים מיתרות החוב משנים קודמו ת . 42עוד נקבע כי על רשות
מקומית לציין בדוחותיה הכספיים כיצד חישבה את האומדן של סך החובות
המסופקים.
נמצא כי בדוחות הביקורת המפורטים על המועצה לשנים  ,2016 - 2014דוחות
שהכינו רואי חשבון שמינה משרד הפנים ,צוין כליקוי שהמועצה לא קבעה
תבחינים לסיווג החובות ולא ערכה רישומים לטיפול ומעקב אחרי חובות אבודים
ומסופקים המגיעים לה .עוד נמצא כי בדוחותיה הכספיים המבוקרים של
המועצה לשנת  2017נקבע כי  84מיליון ש"ח בקירוב ,שהם כ 87%-מיתרת
החובות לסוף השנה ,סווגו כחובות מסופקים הנובעים מארנונה וממים.43
נמצא כי בניגוד להנחיות משרד הפנים ,לא נבדקו החובות המסופקים הרשומים
בדוחותיה הכספיים של המועצה לשנת  2017בדיקה פרטנית אלא חושבו לפי
 100%מחובות הארנונה שגילם יותר משלוש שנים וכ 99%-מחובות המים
למועצה .חובות מסופקים אחרים (שאינם מארנונה ומים) חושבו לפי 90%
מיתרת חוב הפיגורים לסוף השנה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שקבעה את סכום החובות
המסופקים שלא בהתאם להנחיות משרד הפנים .הצגת סכום כולל של
חובות מסופקים ללא בדיקה פרטנית של החובות אינה משקפת נכונה את
היתרות בנושא ,מעוותת את שיעורי הגבייה ,ויש בה משום הטעיה בנוגע
למצבה הכספי הכולל של המועצה .ההחלטה השרירותית של המועצה כי
כל חובות הארנונה שגילם יותר משלוש שנים הם חובות מסופקים מקטינה
את סכום יתרת החייבים בדוחותיה הכספיים .על המועצה להכין תוכנית
מוסדרת לבדיקת כל החובות ולטיפול בהם .בדיקה פרטנית של החובות
תשמש בסיס לסיווגם ותאפשר למועצה לתעדף ביתר יעילות את גבייתם.

פעילות המועצה לגביית החובות
מחובתן של הרשויות המקומיות לפעול לגבות חובות מכל החייבים שבתחומן
ולמצות את פוטנציאל הגבייה שלהן .אי-שימוש בכלי האכיפה והגבייה העומדים

42

מתוך "הנחיות מקצועיות לרואה חשבון ,ביקורת חשבונות ברשויות המקומיות לשנת  ,"2016עמ'
ז.15-

43

בדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנת  2016הייתה יתרת החובות המסופקים והחובות
למחיקה  76מיליון ש"ח בקירוב  -כ  86%-מיתרת החובות בסוף אותה שנה.
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לרשותן או שימוש בררני בהם עלולים להתפרש כפגיעה בטוהר המידות,
כאכיפה בררנית וכפגיעה בעקרון השוויון.44
רשות מקומית רשאית לבחור בין שני סוגי הליכים לגבות חובות ,ובכלל זה
חובות ארנונה )1( :הליכי גבייה מינהליים ,הנסמכים על פקודת המסים (גבייה)
(להלן  -פקודת המיסים) ועל אכרזה של שר האוצר 45או על פקודת העיריות;
( )2הליכי גבייה משפטיים בדרך של הגשת תביעה אזרחית .הליכים אלה
נסמכים על פקודת העיריות.
על פי פקודת המיסים ,מועצה יכולה לנקוט את הליכי הגבייה המינהליים
האלה :משלוח דרישות לתשלום המס ,עיקול נכסי החייב בידי צד שלישי ומינוי
כונס נכסים לנכ ס מסוים של החייב לשם גביית חוב מס .מכוח פקודת העיריות,
שכאמור חלה על המועצות המקומיות בעניין גביית ארנונה ,המועצה רשאית גם
לתפוס את נכסי הטובין של החייב ולמכור אותם וכן להטיל עיקול על עד רבע
ממשכורתו של החייב.
יצוין בהקשר זה כי הפעלת סמכות האכיפה המינהלית עלולה לפגוע בזכויות
הפרט משום שהיא מאפשרת לנקוט אמצעי גבייה והוצאה לפועל בלי התדיינות
משפטית ובלי פסק דין .לפיכך ,השימוש בסמכות זו מחייב לקבוע בנוהל
הוראות שיבטיחו הסדרה ופיקוח נאותים כדי למנוע פגיעה בזכויותיהם של
החייבים שהרשות נוקטת נגדם אמצעי אכיפה .הדבר מקבל משנה תוקף אם
הרשות המקומית מתקשרת עם חברה פרטית לביצוע הגבייה והאכיפה.
עוד יצוין כי הליך קבלת החלטות בגוף ציבורי והעקרונות של פעולה על פי כללי
הצדק ,השקיפות והשוויון ,במיוחד בביצוע הליכי גבייה מינהליים ,מחייבים כי
הגוף יקבל את החלטותיו על פי תבחינים ענייניים המשקפים את אותם עקרונות.
במחלקת הגבייה במועצה עובדים שני עובדי מועצה ועובדת של חברת גבייה
שהמועצה מעסיקה (ראו להלן) .המחלקה מופקדת על ניהול המידע בנושא
המי סים העירוניים ועוסקת בקשת של פעילויות לשם גביית מיסים אלה .המידע
במחלקת הגבייה מנוהל באמצעות מערכת מידע ממוחשבת (להלן  -מערכת
הגבייה).

התקשרות עם חברות גבייה
בהתאם לצו המועצות המקומיות ,התשי"א( 1950-להלן  -צו המועצות
המקומיות)" ,לא תתקשר מועצה לביצוע עבודה אלא על פי הוראות התוספת
הרביעית".
בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות נקבעו בין היתר הוראות המחייבות
את המועצה בדבר הליכי קיום מכרזים ובדבר תנאים להתקשרות המועצה ללא
מכרז .התקשרות בסכום גבוה מ 348,300-ש"ח מחייבת את המועצה לערוך
44

ראו דוח עיריית טייבה ,עמ'  ;716דוח ביקורת בנושא ארנונה ,עמ' .42

45

אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה),
התש"ס.2000-
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מכרז פומבי .מועצה מקומית כמו לקייה ,שמספר התושבים בתחום שיפוטה אינו
יותר מ ,20,000-רשאית להתקשר בהסכם להזמנת טובין או לביצוע עבודה
שערכו גבוה מ 69,700-ש"ח אך אינו עולה על  348,300ש"ח 46באמצעות "מכרז
שאינו פומבי"  -הליך של קבלת הצעות (להלן  -מכרז זוטא) .במקרה זה על
המועצה לקבל הצעות מארבעה או משישה ספקים לפחות הכלולים בספר
הספקים ,47זאת בהתאם לערכו של ההסכם המוצע.
על פי הפסיקה ,שיטת המכרזים נועדה להבטיח הגינות ,טוהר מידות וניקיון
כפיים ,שהם מסימניו של ממשל תקין וראוי לשמו .בית המשפט העליון קבע
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק כי "חשוב ביותר ,שמידות אלה יתקיימו וגם
ייראה שנתקיימו" . 48מן הבחינה הציבורית ,דיני המכרזים אמורים להגשים את
עקרון השוויון באמצעות מתן הזדמנות שווה לכל אדם החפץ להגיש את
מועמדותו .מן הבחינה הכלכלית ,הם מבטאים שאיפה לנהוג בכספי הציבור
באופן יעיל וחסכוני ולהשיג יתרונות מרביים למפרסם המכרז.49
רשויות מקומיות רבות מעסיקות חברות גבייה פרטיות לביצוע פעולות הקשורות
בגבייה של מיסים ושל תשלומי חובה אחרים .העסקת חברות גבייה נועדה ,בין
השאר ,לייעל את מערך הגבייה ,להגדיל את שיעורי הגבייה ולמנוע הפעלה של
לחצים על עובדי הרשות המקומית ועל נבחריה .בחוזר מנכ"ל משרד הפנים
 2/2003ממרץ  2003פורסם נוהל להעסקת חברות גבייה בידי רשויות מקומיות
(להלן  -נוהל חברות גבייה) .בנוהל נקבע כי רשות מקומית תעסיק חברת גבייה
על פי מכרז.
באוקטובר  2013התקשרה המועצה עם חברת גבייה פרטית לאספקת שירותי
אכיפה וגבייה (להלן  -חברה א') .הסכם ההתקשרות היה תקף לשלוש שנים,
אך ההתקשרות נמשכה ארבעה חודשים בלבד והופסקה במחצית הראשונה של
 . 2014בספרי הנהלת החשבונות של המועצה נכתב כי המועצה העסיקה את
החברה בחודשים פברואר עד מאי  2014ב"אירגון מחלקת גביה" וכי החברה
קיבלה בגין שירותיה  70,800ש"ח.
במרץ  , 2015כשנה לאחר שהופסקה ההתקשרות עם חברה א' ,התקשרה
המועצה עם חברת גבייה פרטית אחרת לאספקת שירותי אכיפה וגבייה (להלן -
חברה ב') .תוקפו של הסכם ההתקשרות היה עד תום שנת  ,2015ונקבע שהוא
יתחדש לעוד שתי תקופות של  12חודשים כל אחת אם אף אחד מהצדדים לא
יבקש לסיימו .הועלה כי ההתקשרות הסתיימה בדצמבר  2015ולא חודשה.

46

נכון ל .15.1.18-הסכומים המצוינים בקטע זה אינם כוללים מע"ם.

47

בסעיף ( 8ב) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות נקבע כי ועדת המכרזים של המועצה
המקומית תנהל ספר ,ובו רשימה של ספקים וקבלנים שיהיו רשאים להשתתף במכרז זוטא
ותקבע את אמות המידה שלפיהן תפנה אליהם הרשות המקומית .עוד נקבע כי הרשימה תהיה
פתוחה לעיון הציבור ,שכל נותן שירות יהיה רשאי לבקש לצרפו לרשימה ושוועדת המכרזים
תהיה מחויבת לדון בבקשתו .רשות מקומית שאינה מנהלת ספר ספקים או רשות המנהלת ספר
באופן לקוי אינה רשאית לקיים מכרזי זוטא.

48

בג"ץ  101/74בינוי ופיתוח בנגב בע"מ נ' שר הביטחון ,פ"ד כח(.)1974( 452 ,449 )2

49

ראו גבריאלה שלו" ,מכרזים ציבוריים לאחר חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,"1992-משפט
וממשל ב ,עמ' .461
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נמצא כי מסוף שנת  2015עד דצמבר  2017לא העסיקה המועצה חברת
גבייה כלל ,שלא בהתאם להתחייבותה בתוכנית ההבראה מ.2014-
בתקופה זו פחתה הגבייה של המועצה במידה ניכרת הן מבחינת סכומי
הגבייה הן מבחינת שיעורם ,וכך נפגעו הכנסותיה ונפגע אמון הציבור
בשלטון החוק.
בדצמבר  2017התקשרה המועצה עם חברת גבייה פרטית שלישית לאספקת
שירותי אכיפה וגבייה (להלן  -חברה ג') .הועלה כי תוקפו של הסכם
ההתקשרות בין המועצה ובין חברה ג' היה ארבעה חודשים בלבד ,דהיינו עד
אפריל .2018
הליך ההתקשרות עם חברה ג' :בהסכם שבין המועצה לחברה ג' נקבע כי
התמורה שתקבל חברה ג' תהיה  20,000ש"ח מדי חודש לפני מע"ם וכי לכך
יתווספו סכומים בגין פעולות אכיפה מינהלית שתבצע אם פעולות האכיפה
יובילו לגביית חובות .יוצא אפוא שהיקף ההתקשרות היה לפחות  80,000ש"ח
לתקופת ההתקשרות שנקבעה בהסכם  -כאמור ,ארבעה חודשים .אם כן ,היה
על המועצה לבצע את ההתקשרות באמצעות מכרז זוטא.
נמצא כי המועצה לא הכינה אומדן או הערכה לעלות ההתקשרות הכוללת עם
חברת הגבייה ,לרבות עלויות הקשורות לפעולות האכיפה המינהלית שהיה על
חברה ג' לבצע  .אומדן כזה היה נחוץ למועצה ,בין היתר כדי לקבוע את דרך
ההתקשרות עם החברה  -מכרז זוטא או מכרז פומבי.
עוד נמצא כי המועצה התקשרה עם חברה ג' ללא שביצעה מכרז או הליך
תחרותי אחר ,כנדרש בצו המועצות המקומיות.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שהתקשרה עם חברת הגבייה
ג' בלי שפרסמה מכרז או למצער בלי שפנתה לקבל הצעות ,בניגוד
להוראות הדין .התקשרות ללא הליך תחרותי אינה מתיישבת עם כללי
מינהל תקין ופוגעת בעקרון השוויון .על המועצה להקפיד לקיים מכרז או
הליך תחרותי אחר ,הכול בהתאם להיקף הכספי של כל התקשרות.
חוסרים בהסכם ההתקשרות עם חברה ג' :בהסכם התקשרות בין רשות
מקומית לספק יש ל עגן את פרטי ההתקשרות המהותיים ,כגון מטרות
ההתקשרות ,דרישותיה ,תקופת ההתקשרות ,התמורה בגין ההתקשרות
והסעדים שיעמדו לרשות המקומית אם יתגלעו מחלוקות בינה ובין נותן
השירותים .הסכם התקשרות עם חברת גבייה צריך לכלול הוראות שיבטיחו
הסדרה ופיקוח נאותים על פעולות החברה הפרטית בגביית החובות מהתושבים
ולכלול את העקרונות שנקבעו בנוהל חברות גבייה ,כמו תנאים למינוי עובדים
של חברת הגבייה ,החובות המוטלים עליהם והדרכים העומדות לרשות הרשות
המקומית כדי לפקח על עבודתם.50

50

ראו נוהל חברות גבייה.

מסוף שנת  2015עד
דצמבר  2017לא
העסיקה המועצה
חברת גבייה כלל,
שלא בהתאם
להתחייבותה בהסכם
ההבראה .בתקופה זו
פחתה הגבייה של
המועצה במידה ניכרת

 | 724דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

נמצא כי בהסכם ההתקשרות שחתמה המועצה עם חברת הגבייה ג' אין
התייחסות לנושאים רבים וחשובים הקשורים בפעילות החברה בביצוע הגבייה
והאכיפה ,לרבות נושאים שנקבעו בנוהל חברות גבייה .נוסף על כך ,לא נקבעו
בהסכם הוראות המאפשרות למועצה לנקוט צעדים נגד החברה אם תפעל
בניגוד להוראות ההסכם או בניגוד להנחיות אחרות שתקבל מהמועצה .יצוין כי
כמה מנושאים אלה כן הופיעו בהסכמים שחתמה המועצה עם חברות הגבייה א'
וב'.
בנוהל חברות גבייה נקבע גם כי חברת גבייה תפעל על פי נוהל עבודה מפורט
שיקבע בכתב גזבר הרשות וכי נוהל זה יתייחס לכל הפעולות שהחברה תבצע
ולאישורים שיידרשו לכל פעולה.
נמצא כי המועצה לא התקינה נוהל עבודה לעבודת חברת הגבייה.
באפריל  ,2018ארבעה חודשים לאחר שנחתם הסכם ההתקשרות ,שלח גזבר
המועצה מכתב לחברה ג' בבקשה להאריך את הסכם ההתקשרות איתה עד
דצמבר  . 2018נמצא כי נכון למועד סיום הביקורת ובמשך כחצי שנה המשיכה
המועצה להעסיק את חברה ג' ,אך לא חתמה איתה על הסכם להארכת
ההתקשרות ולהסדרת התנאים לכך .יצוין כי בגין החודשים דצמבר  2017עד
אוקטובר  2018הגישה חברה ג' למועצה דרישות תשלום בסך כולל של
כ 257,000-ש"ח (כולל מע"ם).
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שההתקשרות בהסכם עם
חברת הגבייה ג' ללא עיגון של הוראות רבות לשם הסדרת פעילות
החברה בגבייה ובאכיפה כנדרש והיעדר של נוהל עבודה לחברת הגבייה
הם פגם משמעותי .עוד מעיר משרד מבקר המדינה למועצה כי התקשרות
באמצעות הסכמים שחסרים בהם פרטים מהותיים או שאינם בתוקף
נוגדת את כללי המינהל התקין ועלולה להקשות על המועצה להבטיח
שהצדדים יקיימו את התחייבויותיהם ויקבלו את זכויותיהם .עוד ,הדבר
עלול לערב את המועצה בסכסוכים ובהתדיינויות משפטיות מיותרות
ולהביא לבזבוז כספי ציבור .51הדבר מקבל משנה תוקף אם ההסכם אמור
להסדיר את מימוש סמכותה של המועצה לאכיפה מינהלית ,סמכות
שהפעלתה טעונה זהירות ורגישות ,בפרט כשהיא מופקדת בידי חברה
פרטית ,חברה שמניעה כלכלי בעיקרו.

51

ראו מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " ,)2015( 2015העסקת
יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות" ,עמ' .13
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על המועצה להסדיר את ההתקשרות עם חברת הגבייה ,לנהל הליך
התקשרות כדין ולהסדיר את תנאיו בהסכם בכתב ,בין היתר בהתאם
להוראות נוהל חברות גבייה .עוד על המועצה להכין בהקדם נוהל עבודה,
ובו פירוט של כל הפעולות שבאחריות חברת הגבייה ,של יחסי הגומלין
בין המועצ ה ובין החברה בפעולות הגבייה והאכיפה ואת האישורים
שיידרשו לביצוע כל פעולה.
יעדים שנקבעו בתוכניות ההבראה :בתוכנית ההבראה מ 2014-התחייבה
המועצה להתקשר עם חברת גבייה ולא "להפריע" לה בביצוע עבודתה .עוד
התחייבה להכין תוכנית גבייה לשנים  2015 - 2014ולהגיש למשרד הפנים דוחות
רבעוניים על ביצוע הגבייה בפועל בשנים אלה ,ובהם להציג ,בין השאר ,נתונים
כמותיים על אכיפת הגבייה וחקירות יכולת.
במרץ  2015דיווחה המועצה למשרד הפנים על יישום אבני הדרך שנקבעו לשנת
( 2014להלן  -הדיווח ממרץ  .)2015בדיווח זה ציינה המועצה כי התקשרה עם
חברת גבייה (חברה א') וכי "חברת הגבייה ...עוסקת בגביה ובהגשת תכניות
עבודה" .המועצה לא צירפה לדיווח תוכנית גבייה לשנים  2014ו ,2015-נתונים
על אכיפת גבייה בפועל ,נתונים על עיקולים שביצעה וחקירות יכולת ,כפי
שנדרשה.
נמצא כי המועצה לא ציינה בדיווח ממרץ  2015כי ההתקשרות עם חברה א'
הופסקה עוד במאי  ,2014ארבעה חודשים לאחר שהחלה ,וכי לא התקשרה עם
חברה חדשה בשנת  .2014המועצה גם לא ציינה בדיווח את פעולות הגבייה
שביצעה החברה ואת תוצאותיהן.
בהתבסס על הדיווח ממרץ  2015המליץ החשב המלווה לשעבר למשרד הפנים
לאשר למועצה את מלוא המענקים וההיתרים ליטול הלוואות בגין העמידה
באבן דרך זו .משרד הפנים קיבל את המלצתו של החשב בלי שווידא שהמועצה
אכן עמדה באבן הדרך ובלי שביקש אסמכתאות לכך.
החשב המלווה לשעבר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2019כי
בדיווח קודם שמסר למשרד הפנים ,במאי  ,2014הוא כתב כי הוא ממליץ לאשר
למועצה את המענק אף שחברה א' הפסיקה את עבודתה .בדיווח זה כתב
החשב כי המועצה פועלת לקלוט חברת גבייה חדשה .החשב מסר בתשובתו כי
בסופו של דבר ,ניסיון זה לא צלח.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שדיווחה למשרד הפנים דיווח
חסר ולא מדויק .הדיווח ממרץ  ,2015שלפיו המועצה עמדה באבני הדרך,
הטעה את משרד הפנים ,והוא אישר למועצה מענקים על פיו.

 | 726דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

משרד מבקר המדינה מעיר לחשב המלווה לשעבר כי בכך שהמליץ
למשרד הפנים לאשר למועצה מענקים בגין אבן דרך זו ,בלי שציין בדיווח
השנתי ממרץ  2015כי למעשה המועצה עבדה במשך כעשרה חודשים
ללא חברת גבייה ,שלא בהתאם להתחייבותה בהסכם ההבראה ,הוא לא
מילא את תפקידו בצורה תקינה ,ובשל כך שולם למועצה מענק שלא
הגיע לה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים על כך שאישר למועצה את
מלוא המענק בגין אבן דרך זו לשנת  2014בלי שקיבל מהמועצה את מלוא
הנתונים שנדרשה להציג לפניו בתוכנית ההבראה ובלי לדרוש ממנה
אסמכתאות לכך שעמדה באופן מלא באבן הדרך .הדבר מקבל משנה
תוקף מאחר שהחשב המלווה לשעבר דיווח למשרד הפנים במאי  2014כי
ההתקשרות עם חברת הגבייה הופסקה ,ואף על פי כן לא ביקש משרד
הפנים הבהרות בנוגע לתפקוד החברה בתקופת העסקתה ולא בירר אם
המועצה התקשרה עם חברת גבייה חדשה.

חייבים שלא ננקטו נגדם פעולות אכיפה
מנתונים שנאספו בביקורת עולה כי לרוב הנכסים בתחום המועצה יש חובות
למועצה .מבדיקה של  18חייבים שהיו להם במועד הביקורת יתרות חוב גדולות
במיוחד ,חובות שהסתכמו בכ 12.5-מיליון ש"ח , 52נמצא כי כלפי  15מהם לא
נקטה המועצה פעולה כלשהי לגביית החוב וכי חייב אחד בלבד הועבר לטיפול
משפטי ולשני חייבים אחרים עוקל שכר בלבד.
עוד נמצא כי אין למועצה דוח עדכני ומפורט על חייבים שאין ננקטות נגדם
פעולות גבייה ואכיפה ועל הסיבות לשיהוי בנקיטת פעולות כלפי חייבים שונים.
המועצה אינה ממיינת את החובות המגיעים לה על פי תבחינים ברורים ,כמו גיל
החוב או גובהו ,כדי לנקוט פעולות גבייה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שלא נקטה פעולות לגביית
חובות כנגד תושבים החייבים לה סכומי כסף גדולים .ההימנעות מביצוע
הליכי גבייה נגד חייבים פוגעת באכיפת החוק ובקופה הציבורית .היעדר
תיעוד של עיכובים בטיפול בחייבים פוגע ביכולת המועצה לעמוד על
זכותה לגבות חובות המגיעים לה ומעורר חשש כי החלטות המועצה
נשענות גם על שיקולים זרים .על המועצה לפעול בדחיפות לזהות חייבים
שאין ננקטות נגדם פעולות אכיפה ,למיינם ולקבוע תבחינים והליכי עבודה
לגביית חובותיהם.

52

לכל אחד מהחייבים שנבדקו חובות למועצה בסך של מאות אלפי ש"ח.

המועצה לא נקטה
פעולות לגביית חובות
כנגד תושבים החייבים
לה סכומי כסף
גדולים
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אכיפה מנהלית
לפי פקודת המיסים (גבייה) ,נתונים בידי רשות מינהלית כמה אמצעי אכיפה:
כניסה לחצריו של החייב או לחצרים שמיטלטליו מוחזקים בהם; תפיסת
מיטלטלין ,עיקולם ומכירתם; תפיסה ועיקול של נכסי החייב המצויים בידי צד
שלישי; מכירה כפויה של מקרקעין השייכים לחייב; הגשת בקשה לאסור אותו.
לעניין הארנונה ,סעיף  4לצו האכרזה 53מצמצם במידה מסוימת סמכויות אלו
בקובעו כי הליכי גבייה לפי פקודת המיסים (גביה) יינקטו רק בנוגע לחוב סופי
אשר אינו שנוי במחלוקת ואשר חלף המועד להגשת השגה ,ערר או ערעור עליו,
ורק אם הנישום נקט אחד מן ההליכים הללו.
בהסכמי ההתקשרות בין המועצה לחברות הגבייה נקבע כי עם פעולות האכיפה
המינהלית שיספקו החברות למועצה נמנות הפעולות :ביצוע עיקולי בנקים,
עיקולי שכר ,עיקולי צד ג' ,עיקולי מיטלטלין ,עיקולי רכב במשרד התחבורה,
עיקולי נכסים ורישום הערות אזהרה ברשם המקרקעין.
ממסמכים שונים מהשנים  2015ו 2018-עולה כי המועצה שלחה לחייבים
התראות להסדרת חובם .המועצה מסרה לצוות הביקורת כי היא גם עיקלה
שכר לכ 100-חייבים מדי שנה .לא נמצא במועצה תיעוד מרוכז על עיקולי שכר
שהיא ביצעה מדי שנה ותיעוד של סך החובות בגין מיסים משנים קודמות שהיא
גבתה בעקבות עיקולי השכר לחייבים ,וכן כיצד הוסרו העיקולים ובאילו נסיבות.
עוד נמצא כי נכון למועד הביקורת לא עיקלה המועצה חשבונות בנק
ונכסים של חייבים (כמו מיטלטלין ורכבים) .הגם שיש להשתמש בצעד זה
במשורה ,דומה כי המועצה המקומית לקייה היא דוגמה קיצונית להיעדר
גבייה ואכיפה ,גם במקרים המצדיקים לנקוט צעדים מסוג זה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שבמשך שנים היא לא מיצתה
את פעולות הגבייה המינהלית והאכיפה שיכלה לנקוט נגד חייבים אף
שהגבייה בשנים אלה הייתה נמוכה מאוד.
גזבר המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בסוף שנת  ,2018דהיינו
לאחר מועד סיום הביקורת ,הותקנה במחלקת הגבייה מערכת ממוחשבת וכי
היא מבצעת פעולות אכיפה מינהליות נגד חייבים ,כגון עיקולים של חשבונות
בנק ,רכבים וזכויות המוחזקות אצל צד שלישי.

53

אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה),
התש"ס.2000-
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טיפול בחובות תושבים באמצעות אכיפה משפטית
ובאמצעות ההוצאה לפועל
.1

בסעיף  317לפקודת העיריות ,החל גם על מועצות מקומיות ,נקבע כי רשות
מקומית יכולה לפתוח בהליכים לגביית ארנונה כחוב אזרחי .רשויות
מקומיות משתמשות בחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 1967-להלן  -חוק
ההוצאה לפועל) ,שלפיו אפשר לבצע בהוצאה לפועל תביעה על סכום
כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים ,שיש עליה ראיה
בכתב או שהיא מתבססת על הוראה מפורשת של חיקוק ,כמו פסק דין של
בית משפט ,ובלבד שסכום התביעה אינו עולה על  75,000שקלים חדשים
ביום הגשתה.
משנת  2014עד מועד עריכת הביקורת ,ספטמבר  ,2018העבירה המועצה
 241חובות בגין נכסים בתחומה לטיפול של עורך דין חיצוני (להלן  -עורך
הדין) .54בשנת  2017העבירה המועצה לטיפולו של עורך הדין תשעה חובות
חדשים בלבד (שישה מהם בחודש ינואר) ,וזאת אף שבמשך כמעט כל
השנה המועצה לא העסיקה חברת גבייה .בשנת  2018לא הועברו כלל
חובות חדשים לטיפולו של עורך הדין .מדוח סטטוס שהכין עורך הדין
והעביר לצוות הביקורת בספטמבר ( 2018להלן  -דוח הסטטוס) עולה כי
סך החובות שהועברו לטיפולו הוא כ 5.8-מיליון ש"ח ,סכום שהוא רק שישה
אחוזים מסך החובות למועצה.
נמצא כי המועצה לא הכינה תבחינים לקביעה אילו חובות יועברו
לטיפולו של עורך הדין וכלפי אילו חייבים לא תינקט אכיפה משפטית,
ולא תיעדה את הליך הבחירה.
עוד עולה מדוח הסטטוס כי עורך הדין פתח  160תיקי הוצאה לפועל
לחייבים שהועברו לטיפולו ,מהם  48תיקים בגין המחאות שנתנו חייבים
למועצה אך לא כובדו ויותר מ 100-תיקים שעליהם הגיש עורך הדין תביעה
להוצאה לפועל בגין חובות למועצה שלא שולמו .בגין יותר מ 30-תיקי
חייבים שהועברו לטיפולו של עורך הדין עוד בשנת  2016הסתכם הטיפול
במשלוח התראות ,ולא ננקטו צעדים נוספים נגד החייבים .לא נמצא תיעוד
לסיבות שבגינן עוכבו הליכי הטיפול בחייבים אלה.
נמצא כי אין ברשות המועצה תיעוד מרוכז של החובות שהצליח עורך
הדין לגבות באמצעות תביעות משפטיות ופתיחת תיקי הוצאה לפועל
לחייבים .המועצה גם לא בחנה אם טיפולו המשפטי של עורך הדין
בחובות שהועברו לו היה יעיל.
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יצוין כי לעיתים לחייב אחד יש חובות כספיים בגין כמה נכסים שונים.
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.2

בשתי תוכניות ההבראה התחייבה המועצה להפנות חובות פיגורים ל"מסלול
המקוצר של ההוצאה לפועל" - 55מסלול אחר מזה ששימש אותה באמצעות
עורך הדין החיצוני .במסלול זה אפשר לטפל בחובות שאינם גבוהים מ-
 25,000ש"ח.
נמצא כי המועצה לא עמדה בהתחייבות זו ואף לא דיווחה למשרד הפנים
שהחליטה לא להעביר חובות פיגורים למסלול המקוצר של ההוצאה
לפועל .עוד נמצא כי משרד הפנים לא בדק אם המועצה פעלה לפי
התחייבותה בסעיף זה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שהחליטה באופן חד-
צדדי לפעול שלא בהתאם להתחייבותה בתוכניות ההבראה .עוד
מעיר משרד מבקר המדינה למשרד הפנים על כך שלא בדק כי
המועצה עמדה בהתחייבותה זו .הדבר פוגע במאמצים לשפר את
תפקוד המועצה בגביית חובות.

יוצא אפוא שעל אף נתוני הגבייה הנמוכים נקטה המועצה הליכי גבייה חלקיים
בלבד ,וגם זאת לכל היותר כלפי כ 35%-מהחייבים .56למותר לציין כי היא לא
הצליחה לצמצם במידה ניכרת את היקף חובות הארנונה.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את ההיקף הגדול של חובות
למועצה ,חובות המסתכמים בעשרות מיליוני ש"ח ,ואת שיעורי הגבייה
הנמוכים ,במיוחד חובות שבפיגור .לנוכח הגבייה המועטה במועצה ולנוכח
העובדה שבשנים  2017 - 2016המועצה לא העסיקה חברת גבייה ,היה
עליה לנקוט פעולות נמרצות יותר כנגד החייבים ,אך היא לא עשתה כן.
העובדה כי המועצה נקטה הליכים נגד כמה מהחייבים ללא תבחינים
ברורים וללא תיעוד מעוררת חשש כי האכיפה בעניין זה הייתה בררנית
ופגעה בעקרון השוויון ובכללי מינהל תקין ואף ייתכן כי נשענה על
שיקולים זרים .כל אלה משקפים תמונה עגומה של אוזלת יד ורפיסות מצד
המועצה אל מול החייבים.
על המועצה לפעול בנחישות למיצוי פוטנציאל הגבייה של מיסיה כדי
שתוכל למלא את תפקידיה ולשפר את יכולתה לספק לתושביה שירותים
ברמה ובאיכות גבוהים מאלה הניתנים היום .לשם כך עליה להכין תוכנית
עבודה שנתית ותוכנית רב-שנתית ולכלול בהן יעדים ,מטרות ומשימות ,וכן
תעדוף ע ל פי תבחינים ברורים ושוויוניים לטיפול בחובות ופירוט של דרכי
גבייתם.
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המסלול המקוצר מיועד לטיפול בתיקי הוצאה לפועל בתוך זמן קצר ,עד שמונה חודשים,
במעורבות מינימלית של ה"זוכה" וללא הוצאות נלוות רבות.
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זאת בהנחה כי עורך הדין טיפל בחייבים שלא עוקל שכרם ובהנחה כי בוצעו כ 100-עיקולי שכר
בשנה.

המועצה נקטה הליכי
גבייה חלקיים בלבד,
וגם זאת לכל היותר
כלפי כ35%-
מהחייבים .מפעולות
המועצה עולה תמונה
עגומה של אוזלת יד
ורפיסות אל מול
החייבים
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חוסר טיפול של המועצה ברישוי עסקים
רישיון עסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים כדי
להפעיל את העסק בצורה תקינה ,בלא לסכן את הציבור ואת שלומו ,כדי למנוע
פגיעה בסביבה ,כדי להבטיח את בטיחותם של העובדים ושל הלקוחות הבאים
בסביבת העסק וכדי להבטיח שיישמרו דיני התכנון והבנייה והדינים הנוגעים
לכבאות והצלה .57החובה לקבל רישיון עסק מעוגנת בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח-
( 1968להלן  -חוק רישוי עסקים) ,וכן בתקנות שהותקנו על פיו ובצווים שהוצאו
58
מכוחו .בין השאר ,בחקיקה האמורה נקבע אילו סוגי עסקים טעונים רישוי
ונקבעו הוראות בדבר רישוי ָם ואמצעים לאכיפת חוק רישוי עסקים על מי
שמנהלים עסק הטעון רישוי ופועל ללא רישיון .בחוק הוגדר שראש הרשות
המקומית או מי שהוא הסמיך לכך הוא רשות הרישוי המקומית.
נמצא כי אין במועצה מידע עדכני על העסקים הפועלים בתחומה ועל
רישוים.
מנהל מחלקת התברואה ורישוי העסקים העביר לצוות הביקורת רשימה של
כ 130-עסקים הפועלים בתחום המועצה .59הרשימה אינה נושאת תאריך ,ומנהל
המחלקה מסר לצוות הביקורת כי הוכנה בשנת  2015או בשנת  .2016ברשימה
צוין כי  15מהעסקים אינם נדרשים לקבל רישוי עסקים 67 ,חייבים ברישיון עסק,
ואשר ליתרת העסקים ,לא צוין אם הם נדרשים להוציא רישיון עסק .ברשימה
נכללו  35עסקים שלטענת מנהל מחלקת התברואה ורישוי העסקים פעלו
מפחונים לא חוקיים .בנוגע לעסקים אלו הוא לא ניהל מידע על מהות העסק,
כתובתו והקביעה אם הוא נדרש לרישיון עסק .יצוין כי למנהל מחלקת
התברואה ורישוי העסקים אין רישום עדכני של העסקים הפועלים בתחום
המועצה.
נמצא כי רק לשני עסקים במועצה יש רישיון עסק כנדרש (שני בתי מרקחת) וכי
עסק שלישי (בריכת שחייה) הגיש בשנת  2017בקשה לקבל רישיון עסק ,אך
היא טרם אושרה .יצוין כי העסק שהגיש בקשה לרישיון עסק לא רשום באף
אחת מרשימות העסקים של המועצה שצוינו לעיל.
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מתוך מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " ,)2017( 2017המועצה
האזורית מטה בנימין היבטים בהתנהלות המועצה" ,עמ' .751

58

עסקים טעוני רישוי מפורטים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג.2013-

59

בעסקים שפורטו ברשימה נכללו ,בין השאר :חמש קופ ות חולים ,שלוש מרפאות שיניים ,בית
מרקחת 24 ,מכולות ,שמונה מזנונים בבתי ספר ,ארבעה איטליזים ,שלוש מסעדות ,שלוש
מאפיות ,שתי פיצריות ,ארבע חנויות לממכר חומרי בניין ,ארבע מספרות ,חמישה מוסכים ,תחנת
דלק ושני עסקים למכירת בלוני גז.

רק לשני עסקים
בתחום המועצה
(מתוך בערך - 130
 140עסקים הפועלים
בתחומה) יש רישיון
עסק כנדרש

המועצה המקומית לקייה | 731

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה ולמנהל מחלקת התברואה
ורישוי העסקים ,מר סלימאן אבו עאיש ,על כי אין ברשותם מידע עדכני,
אמין ,מדויק ומלא על כלל העסקים הפועלים בתחום המועצה ,ולכן אין
הם יכולים להשית פיקוח נאות על עסקים אלה ולאכוף את הוראות החוק
עליהם .על המועצה לרשום רישום מלא את העסקים שבתחומה ולעדכנו
באופן שוטף כדי שהמידע יהיה נגיש ,זמין ועדכני .ודוק ,אין מדובר בעניין
פורמלי גרידא ,אלא ,כאמור ,עלולות להיות להיעדר רישוי ופיקוח על
עסקים השלכות חמורות מבחינה בטיחותית ,דבר המגביר את הסכנה
למפגעים המסכנים את בריאות הציבור.
בתוכנית ההבראה מ 2014-נקבע כי על המועצה לפעול להקמת מערכת רישוי
עסקים עד הרבעון השלישי של שנת  .2014בתוכנית ההבראה מ 2016-לא
נקבעו אבני דרך או יעדים בתחום זה.
במרץ  2015דיווחה המועצה למשרד הפנים כי אבן דרך זו תבוצע בשנת .2015
נמצא כי נכון למועד עריכת הביקורת ,כארבע שנים לאחר המועד
שהמועצה התחייבה בתוכנית ההבראה להקים מערכת לניהול תחום רישוי
העסקים וכשלוש שנים לאחר שחזרה והתחייבה לעשות כן לפני משרד
הפנים ,היא טרם ביצעה זאת.

פעולות אכיפה על עסקים החייבים ברישיון
ב חוק רישוי עסקים נקבע כי "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו
רישיון ,היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו" .החוק מאפשר
לרשות הרישוי ,כאשר יש יסוד סביר להניח שעסק פועל ללא רישיון ,להוציא
לעסק צו הפסקה מינהלי עוד לפני שהוגש נגד הבעלים כתב אישום .הפרת צו
הפסקה מינהלי דינה מאסר .בסמכותה של רשות הרישוי לבקש מבית המשפט
צו מניעת פעולות ,אם "נעשו במקום פלוני פעולות הכנה לניהול עסק או
לפתיחתו ,או לשימוש במבנים ,בחצרים או במקרקעין לצורך ניהול עסק טעון
רישוי ,בלי שניתן רישיון או היתר ...או בסטייה מן הרישיון או מהיתר כאמור".
בביקורת עלה כי מינואר  2014עד יוני  2018לא נקטה המועצה אמצעי אכיפה
כלשהם נגד עסקים שפעלו ללא רישיון עסק :לא נמצאו ברשות המועצה
אסמכתאות לכך ששלחה מכתבי התראה לעסקים האמורים או שנקטה
כלפיהם פעולת אכיפה אחרת ,כגון הוצאת צווי הפסקה מינהליים ,הוצאת צווי
סגירה או הגשת כתבי אישום.
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שלא הפעילה את סמכויותיה
כדי לאכוף את חוק רישוי העסקים על עסקים בתחומה ,זאת אף שפועלים
בה עסקים רבים ומגוונים המחייבים אישורים מגורמים שונים אך אין להם
רישיון עסק .היעדר אכיפה נגד עסקים הפועלים ללא רישיון עסק יש בה
כדי לפגוע בשלטון החוק ,לאיין את ההרתעה ולסכן את שלום הציבור,
את בריאותו ואת ביטחונו.
על המועצה ועל העומד בראשה ,המשמש גם ראש רשות הרישוי ,לפעול
בנחישות נגד כל העסקים הפועלים ללא רישיון עסק ולהביאם להסדיר
את האישורים הנדרשים.
ראש המועצה החדש מסר בתשובתו כי עד סוף מאי  2019תמפה המועצה
ותעדכן את רשימת כל העסקים ביישוב וכי עוד בתחילת יולי  2019יישלחו
התראות לעסקים טעוני רישוי שאין בידיהם האישורים הנדרשים.

פיקוח משרד הפנים
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  6/2008מאוגוסט  2008בנושא "הגברת האכיפה
ברישוי עסקים ברשויות המקומיות" נקבע כי כל רשות מקומית תעביר מדי שנה
למשרד הפנים דיווח על מצב רישוי העסקים בתחום שיפוטה .עוד נקבע בחוזר
כי רשויות מקומיות שיש בהן שיעור גבוה של עסקים הפועלים ללא רישיון עסק,
ימנה להן משרד הפנים ועדת חקירה בעניינן .הוועדה תזמן את ראש הרשות
לשימוע ,ומשרד הפנים יעכב את תקציבי הפיתוח ואת המענקים המיועדים
לרשות.
הועלה כי המועצה העבירה למשרד הפנים דוח בנושא רישוי עסקים בפעם
האחרונה בשנת  .2014בדוח ציינה המועצה כי פעלו בתחומה  31עסקים
החייבים רישיון עסק ,ומהם ל 21-עסקים ( )68%לא היה רישיון עסק .עוד עולה
מהדיווח כי בשנים  2014 - 2012לא נקטה המועצה כלל צעדי אכיפה נגד
עסקים שפעלו ללא רישיון עסק.
נמצא כי משרד הפנים לא הפעיל את סמכויותיו ,כפי שנקבעו בחוזר המנכ"ל
משנת  , 2008כדי לחייב את המועצה לבצע את המוטל עליה בתחום רישוי
העסקים .הוא לא עשה כן אף שבשנים  2018 - 2015לא העבירה לו המועצה
דיווח על רישוי העסקים ואף שבדיווח משנת  2014עלה כי ליותר משני שלישים
מהעסקים שבתחומה לא היה רישיון עסק כנדרש .עוד נמצא כי בתקופה זו לא
פנה משרד הפנים למועצה בעניין זה.

המועצה לא הפעילה
את סמכויותיה כדי
לאכוף את חוק רישוי
העסקים ,ומשרד
הפנים לא הפעיל את
סמכויותיו כדי לחייב
את המועצה לבצע
את המוטל עליה
בתחום רישוי העסקים
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים על כך שלא הפעיל את
סמכויותיו בתחום רישוי העסקים אף שעוד בשנת  2014ידע שטיפול
המועצה בעסקים עגום ואף שעם השנים הלך המצב והחמיר .על משרד
הפנים ,בהיותו מאסדר של הרשויות המקומיות ,להתערב כדי להשליט
סדר בתחום רישוי העסקים במועצה ,ובכלל זה עליו להפעיל את
סמכויות יו כדי לחייב את המועצה לאכוף את דיני רישוי העסקים על בעלי
העסקים שבתחום שיפוטה.
משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2019כי אין לו דרך
לאכוף על רשות מקומית לדווח לו על מצב רישוי העסקים בתחומה .עוד מסר
כי בשנת  2019קלט מחוז דרום במשרד עובדת חדשה ושיוטל עליה לעקוב אחר
תחום רישוי העסקים במחוז.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים על כך שבניגוד לתשובתו,
בהוראות חוזר המנכ"ל משנת  2008נקבעו כלים שבאמצעותם הוא יכול
לפעול מול רשויות מקומיות שיש בהן שיעור גבוה של עסקים הפועלים
ללא רישיון עסק ,למשל למנות ועדת חקירה בעניינן ,אך הוא לא השתמש
בהם במקרה של לקייה .יודגש כי כלפי לקייה לא נקט משרד הפנים אף
בפעולות פיקוח ובקרה בסיסיות :במשך שנים הוא לא ביקש מהמועצה
לדווח לו על מצב רישוי העסקים בתחומה אף שידע שהוא חמור.
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תפקוד עובדים במועצה ומנגנוני
הביקורת בה
אי-טיפול בתפקוד לקוי של עובדים
הליכי אכיפת המשמעת ברשויות המקומיות מושתתים על שני חוקים עיקריים:
( )1חוק הרשויות המקומיות (משמעת) ,התשל"ח( 1978-להלן  -חוק הרשויות
המקומיות משמעת); ( )2חוק שירות המדינה (משמעת) ,התשכ"ג .1963-על פי
חוקים אלו ,לראש הרשות המקומית יש סמכות לטפל במקרה שמתעורר חשש
שעובד הרשות ביצע עבירת משמעת ,בין היתר אם לא קיים את המוטל עליו
כעובד הרשות המקומית על פי חוק ,תקנה ,נוהג ,הוראה כללית או הוראה
מיוחדת שניתנה לו כדין או אם התרשל בקיום המוטל עליו כאמור.60
בית המשפט העליון קבע כי הדין המשמעתי נועד להגן על אמון הציבור
בשירות הציבורי וליצור הרתעה יעילה בקרב עובדי ציבור מפני מעשים שיש
בהם מעילה באמון הציבור ובאמון הממונים עליהם.61
.1

בדוחות מבקר המועצה לשנים  2016 - 2014הועלו ממצאים רבים בנוגע
לתפקוד עובדי המועצה בנושאים שבדק .המבקר כתב בדוחותיו כי על ראש
המועצה לשעבר לפעול נגד עובדים או מנהלים שאינם נרתמים לפעילות
המועצה ולפעול לשינוי התרבות הארגונית שהעובדים התרגלו אליה.
במסגרת זו הציע המבקר כי המועצה תפריש חלק ממנהלי המחלקות
ומהעובדים ותקלוט עובדים חדשים.
בשני דיונים שהתקיימו במחוז דרום של משרד הפנים בנובמבר 2015
ובספטמבר  2016דיווח החשב המלווה לשעבר כי יש כמה עובדים "שלא
מביאים תפוקה והרשות מבקשת את עזרת המשרד [הפנים] בהפסקת
העסקתם" .בדיון שהתקיים בספטמבר  2016הוחלט כי אחד היעדים
העיקריים של תוכנית ההבראה משנת  2016יהיה צמצום כוח האדם הלא
יעיל במועצה.
נמצא כי בניגוד לנאמר בדיון בספטמבר  ,2016בתוכנית ההבראה
משנת  ,2016תוכנית שנחתמה בדצמבר  ,2016לא נכללו אבני דרך או
יעדים לצמצום כוח האדם הלא יעיל במועצה.

.2

בישיבה שנערכה במחוז דרום של משרד הפנים באפריל  2015בהשתתפות
נציגים מהמחוז ומהמועצה ובהשתתפות החשב המלווה לשעבר נידון בין

60

סעיף  )2(9לחוק הרשויות המקומיות משמעת .ראו גם מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת
בשלטון המקומי לשנת " ,)2009( 2008הטיפול במשמעת בשלטון המקומי" ,עמ' .206

61

עש"מ  4350/06מדינת ישראל נ' חיים רון ( ,)4.6.07פדע-אור; עש"מ  11976/05רוחי חליל נ'
נציבות שירות המדינה ( ,)11.4.07פדע-אור.
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היתר נושא ההעסקה של עובדים שעבדו במחלקת המים של המועצה
בעבר ,לפני שהוקם תאגיד המים והביוב (להלן  -עובדי מחלקת המים).
הממונה על מחוז דרום דאז קבע כי עובדים אלה ,שלא נקלטו בתאגיד
המים והביוב ,ינוידו למשרות אחרות במועצה המתאימות לכישוריהם ,ואם
לא ,תופסק עבודתם במועצה לאלתר.
בדיון שנערך בינואר  ,2017בהשתתפות נציגים ממחוז דרום במשרד הפנים
והחשב המלווה לשעבר ,עדכן החשב בדבר ליקויים של ממש בתפקודם
של שלושת עובדי מחלקת המים.
אחד מעובדי מחלקת המים מסר למשרד מבקר המדינה בינואר  2019שהוא
ישמח אם יוכל לפרוש פרישה מוקדמת מהמועצה "בתנאים הולמים במקום
מילוי משבצות סרק".
נמצא כי המועצה לא נקטה פעולות לטיפול בעובדים שלכאורה לא
מילאו את תפקידם כראוי או שאינם "מביאים תפוקה" ,ואף לא נמצא
שהיא ערכה עימם בירור או זימנה אותם לשימוע .עוד נמצא כי במועד
עריכת הביקורת היו שלושת עובדי מחלקת המים עדיין מועסקים
במועצה.
.3

ביוני וביולי  ,2018לאחר שמונה חשב מלווה חדש למועצה ,פנה החשב
למחוז דרום במשרד הפנים ודיווח על ליקויים קשים בפעילות מנהל מחלקת
הגבייה.
נמצא כי נכון למועד סיום הביקורת ,על אף פניותיו של החשב
המלווה ,לא בחנו משרד הפנים והמועצה את תפקוד מנהל מחלקת
הגבייה במועצה .דחוף במיוחד היה לטפל בנושא זה משום שמצב
הגבייה במועצה ירוד ,כפי שפורט בפרק "אי-חיוב נכסים בארנונה
וטיפול לקוי של המועצה בגביית חובותיהם של תושבים".
מנהל מחלקת הגבייה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 2019
כי מעולם לא פנה אליו החשב המלווה ,ראש המועצה או גורם אחר בנוגע
לתפקודו .עוד מסר כי הוא ממלא את התפקיד "ללא סמכויות והחלטות
בעניין הגבייה ,כל הזמן הדברים נעשים מעלי ללא שום תאום איתי".

המועצה לא נקטה
פעולות לטיפול
בעובדים שלכאורה
לא מילאו את
תפקידם כראוי

 | 736דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי מחובתה לוודא כי כל
העובדים במועצה ממלאים את תפקידם ונושאים באחריותם .עובדים
שאינם מבצעים את תפקידם כראוי פוגעים באיכות השירות שהמועצה
מעניקה לתושביה ומכבידים על הקופה הציבורית .היעדר טיפול
בעובדי ציבור שאינם מבצעים את תפקידם פוגעים באמון הציבור
בשירות הציבורי ובהרתעה כלפי עובדי הרשות המקומית .משרד
מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שמשרד הפנים לא כלל
את נושא הטיפול בכוח האדם "הלא יעיל" בתוכנית ההבראה אף
שהוא קבע כי זהו יעד מרכזי בתוכנית.
משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי
הממונה על המחוז הדגישה לפני ראש המועצה החדש שיש לרענן את כוח
האדם במועצה וכי החלטת ממשלה  2397מאפשרת למועצה לקבל תקציב
לעידוד פרישה של עובדים ולבניית מבנה ארגוני לרשות.
על המועצה ,בשיתוף משרד הפנים ,לפעול ביתר שאת לטיפול
בעובדים שת פקודם לקוי ולפעול לניצול התקציבים שקיבלה במסגרת
החלטת ממשלה  2397לעניין זה.

תפקוד לקוי של ועדת הביקורת ואי-טיפול
בליקויים שעלו בדוחות ביקורת
בחוקים המסדירים את דרכי עבודתה של הרשות המקומית נקבעו מנגנוני
פיקוח ,בקרה וביקורת  -פנימית וחיצונית  -כדי להבטיח ,במידת האפשר,
שהרשות המקומית תמלא את תפקידה על פי הוראות החוק ובהתאם לכללי
היעילות ,החיסכון וטוהר המידות.
משרד הפנים מקיים מערכת של ביקורת חשבונות ודוחות ביקורת מפורטים
ברשויות מקומיות באמצעות אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות .האגף
מעביר את הדוחות לרשות המקומית המבוקרת ולבעלי עניין אחרים ,ומבקש
מראש הרשות לנקוט כמה פעולות ,ובהן להביא את הדוחות לדיון בוועדת
הביקורת ברשות (ראו להלן); לכנס דיון מיוחד בדוחות הוועדה ובהמלצותיה;
להורות לעובדי המועצה לתקן את הליקויים.62

62

בין היתר מתוך מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ,)2015( 2015
"העסקת מערך רואי חשבון על ידי משרד הפנים לביקורת החשבונות ברשויות המקומיות" ,עמ'
 ;69מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " ,)2017( 2017עיריית
טבריה" (להלן  -דוח עיריית טבריה) ,עמ'  ;439 - 438דוח עיריית טייבה ,עמ' .704

המועצה המקומית לקייה | 737

על פי פקודת העיריות ,החלה בעניין זה גם על המועצות המקומיות ,על מועצת
הרשות לבחור מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת (להלן  -ועדת הביקורת) .בין
תפקידיה של ועדת הביקורת לדון בדוחות ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב
תלונות הציבור ,בדוחות משרד הפנים ובדוחות מבקר הרשות המקומית ולעקוב
אחר תיקון הליקויים שעלו בביקורות .בצו המועצות המקומיות נקבע כי "ועדה
שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים" .כינוס
הוועדה במועדים שנקבעו לכך על פי החוק חיוני לניהול תקין של ענייני הרשות
המקומית.
על פי צו המועצות המקומיות ,על מבקר המועצה להגיש לראש המועצה מדי
שנה דוח ובו ממצאי הביקורת שערך ולשלוח העתק מהדוח לוועדת הביקורת
של המועצה .על ראש המועצה להגיש לוועדת הביקורת את הערותיו על הדוח
ולהמציא לחברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו בתוך שלושה חודשים
מיום קבלת דוח המבקר .בקרת המבקר על פעולות המועצה היא כלי חשוב
לשמירה על תפקודה התקין ,למניעת בזבוז משאבים ולתיקון ליקויים בהליכי
העבודה.63
.1

בדוחות הביקורת שכתב מבקר המועצה לשנים  2016 - 2014הוא מצא
שליקויים רבים חזרו על עצמם ולא תוקנו .ב 2018-הכין מבקר המועצה
מסמך בשם "מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו בדוחות הביקורת השונים",
ובו קבע כי כמעט כל הליקויים שהועלו בדוחות לא תוקנו כלל או תוקנו
חלקית .נוסף על כך ,במרץ  2017הגיש המבקר לראש המועצה לשעבר את
דוח הביקורת לשנת  ,2016אך הוא החזיר למבקר את התייחסותו לדוח רק
בדצמבר  ,2017דהיינו כעבור כתשעה חודשים ,בלי להעביר את הדוח או
את התייחסותו לדוח לוועדת הביקורת של המועצה.

.2

בדוחות הביקורת המפורטים על המועצה לשנים  ,2017 - 2014דוחות
שהכינו רואי חשבון מטעם משרד הפנים ,עלו ליקויים רבים ,והם חזרו על
עצמם ולא תוקנו על ידי המועצה.
מהאמור עולה כי המועצה אינה פועלת כראוי לתיקון הליקויים הרבים
שהעלו רואי החשבון מטעם משרד הפנים והליקויים שהעלה מבקר
המועצה וכי לא קיימה את הוראות הדין בעניין .על המועצה לנקוט
את כל הפעולות המתחייבות מדוחות הביקורת ,לרבות קביעת תוכנית
פעולה לתיקון הליקויים.

.3

אף שלוועדת הביקורת תפקיד חשוב ומרכזי במערך שומרי הסף של הרשות
המקומית וב שמירה על סדרי מינהל תקין בפעולותיה ,קיימה ועדת הביקורת
של המועצה בשנים  2018 - 2014ישיבה אחת בלבד ,בנובמבר .2015
בישיבה זו דנה הוועדה בדוח הביקורת המפורט שהכין משרד הפנים בנוגע
להתנהלות המועצה בשנת  .2014בשנים  2017 ,2016 ,2014ו 2018-לא

63

מתוך מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " ,)2011( 2010הביקורת
הפנימית ברשויות המקומיות" ,עמ' .226 - 156

אף שלוועדת
הביקורת תפקיד
חשוב ומרכזי במערך
שומרי הסף של
הרשות המקומית
ובשמירה על סדרי
מינהל תקין
בפעולותיה ,בשנים
 2018 - 2014קיימה
ועדת הביקורת של
המועצה ישיבה אחת
בלבד
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התכנסה הוועדה כלל .יוצא אפוא שוועדת הביקורת לא דנה כלל בשנים
האמורות בדוחות מבקר המועצה ובדוחות הביקורת של משרד הפנים
כנדרש ,לא הגישה למליאת המועצה המלצות אשר לדוחות אלה ולא
עקבה אחר תיקון הליקויים שהועלו בהם.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה וליו"ר ועדת הביקורת לשעבר
שנבחר בנובמבר  2018לתפקיד ראש המועצה החדש כי אי-כינוסה
של ועדת הביקורת מנוגד לדין ומונע הן מהוועדה והן מהמועצה
לעקוב אחר הליך תיקון הליקויים שצוינו בדוחות משרד הפנים
ובדוחות מבקר המועצ ה ואחר הליך הפקת הלקחים בעניינם .כיוון
שלא כונסה ,היא התקשתה למנוע את הישנות הליקויים .על המועצה
לדון בדוחות הביקורת בהקדם ולפעול לתיקון הליקויים שהועלו בהם.
.4

נמצא כי הליקויים בפעילות ועדת הביקורת עלו בדוחות שהכינו רואי
החשבון מטעם משרד הפנים בארבע השנים האחרונות ,אך המשרד לא
פעל בנושא מול המועצה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי אי-תפקודה של ועדת
הביקורת מונע מהמועצה לקיים את אחד ממנגנוני הבקרה הסטטוטוריים
הפנימיים המרכזיים העומדים לרשותה ומפר את מנגנון האיזונים והבלמים
שביסוד השיטה הדמוקרטית .על משרד הפנים לפעול עם המועצה לכינוס
ועדת הביקורת ולוודא כי ועדה זה מקיימת את המוטל עליה בדין.

משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2019כי יפעל עם
המועצה לכינוס ועדת הביקורת.
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ניהול ורישום נכסים ומצאי במועצה
.1

בתקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין) ,התשכ"ז1967-
(להלן  -תקנות ניהול המקרקעין) ,נקבע כי על כל רשות מקומית לנהל
פנקס מיוחד ולרשום בו את זכויותיה על המקרקעין (להלן  -ספר הנכסים).
את הזכויות ירשום רשם נכסים שתמנה מועצת הרשות.
אף שבבעלות המועצה נכסים שונים ,כגון מוסדות חינוך ותרבות ,אין
היא מנהלת ספר נכסים בהתאם לתקנות ניהול מקרקעין .במצב זה
אין בידי המועצה מידע מלא על נכסיה ,ולפיכך עולה ספק בנוגע
ליכולתה לנהלם ביעילות לתועלת תושביה .ניהול לא ראוי של
הנכסים ואי-רישומם כנדרש עלולים לגרום אובדן של זכויות המועצה
בנכסים ופגיעה בנכסי הציבור .על המועצה לשמור את זכויותיה
בנכסיה ולנהל ספר נכסים בהתאם לדין.

.2

רשויות מקומיות רוכשות מלאי ומצאי 64מכספן ,והם משמשים לתפקודן השוטף
ולביצוע משימותיהן .ניהול ורישום של מלאי ומצאי נחוצים לשמירה על
הרכוש הציבורי ,לבקרה עליו ולקבלת החלטות בעניינו על בסיס מידע מלא
ועדכני.
בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע כיצד יש לרשום את
הטובין במועצות המקומיות ,לנהלם ,לסמנם ,לאחסנם ,לספור אותם ולטפל
ב"אחזקתם" .בתוספת נקבע כי "רשם המצאי 65ינהל רישום מרוכז של המצאי
במועצה ,על יחידותיה ,בפנקס 66הטובין".
המועצה לא החזיקה מחסנים ,ולמותר לציין כי לא החזיקה מלאי .המועצה
לא מינתה רשם מצאי ולא ניהלה רישום של פריטי המצאי שברשותה או של
מצאי שרכשה מפעם לפעם בפנקס ,כנדרש בצו המועצות המקומיות .עוד
נמצא כי פריטי מצאי ,כגון מזגנים ,ציוד מחשב וריהוט שרכשה המועצה
מפעם לפעם ,הועברו לשימושן של המחלקות השונות של המועצה בלי
שייר שמו .יודגש כי פריטים אלה נרכשו בכספי ציבור וכי כמה מהם רבי-
ערך.

64

בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות הוגדרו" :טובין"  -מיטלטלין שבבעלות המועצה או
שנמסרו לה דרך שכירות ,שאילה או רישיון ,לרבות כאלה שנתרמו או שנרכשו מכספי תרומה;
"מלאי"  -טובין המצויים במחסן של המועצה; "מצאי"  -טובין בני -קיימה שאינם מאוחסנים
במחסן המועצה.

65

רשם מצאי הוגדר בצו כעובד המועצה שמונה לנהל רישום מצאי של טובין במועצה.

66

פנקס הוגדר בצו כרשימה בספר המלאי והמצאי של המועצה ,ערוכה לפי מספרים קטלוגיים.
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שלא ניהלה רישום מלא
ומעודכן של המצאי שברשותה .רישום כזה נחוץ לשמירה על הרכוש
הציבורי ולבקרה ופיקוח עליו .היעדר רישום מסודר של מצאי המועצה
עלול לגרום אי-סדרים ,שליחת יד בהם או אובדן ,והדבר מעורר חשש
שהם לא יהיו זמינים לשימוש המועצה בעת הצורך.
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ליקויים ביישום תוכניות ההבראה
ותפקוד לקוי של משרד הפנים ושל
החשבים המלווים
בתוכנית הבראה יש לכלול צעדים אשר ישפיעו על מצבה הכספי של רשות
מקומית השפעה ארוכת טווח .כל רשות מקומית הנמצאת בהליך הבראה
מתחייבת לבצע במלואם את הצעדים הנגזרים מיעדיה של תוכנית ההבראה,
כפי שהם מפורטים בהסכם להסדר ההבראה שהיא חותמת עליו עם משרד
הפנים.67
כאמור ,לנוכח מצבה הכספי של המועצה ,הגירעון המצטבר הגדול בתקציבה
השוטף והליקויים בתפקודה ,בין היתר בתחומים שהובאו בפרקים הקודמים,
הכין משרד הפנים שתי תוכניות הבראה ,בשנים  2014ו ,2016-לשיפור מצבה
הכספי של המועצה ומצבה הניהולי .בתוכניות ההבראה נקבע כי הן נועדו
להביא את המועצה לאיזון תקציבי משנת  2015ואילך .עוד נקבע כי המועצה
מתחייבת לבצע את ההסדרים שנקבעו בתוכניות במלואם וכי כל סיוע שתקבל
במסגרתן מותנה בכך שהיא תעמוד באבני הדרך שנקבעו בהן ובלוחות הזמנים
שפורטו בהן .בתוכניות נקבע גם כי המועצה תקבל מהמדינה מענקים והיתרים
ליטול הלוואות לזמן ארוך אם תעמוד באבני הדרך וביעדים ,והכול לשם כיסוי
הגירעון המצטבר שלה.
נמצא כי המועצה סיימה את השנים  2015 ,2014ו 2017-בעודף בתקציב הרגיל,68
ואת שנת  2016היא סיימה בגירעון בסכום  171אלף ש"ח.69
הועלה כי המועצה דיווחה שעמדה בכמה מהיעדים ומאבני הדרך שנקבעו
בתוכנית ההבראה מ 2014-לשנת  ,2014ובגינם קיבלה מהמדינה מענקים בסך
כ 4.06-מיליון ש"ח 70ונטלה הלוואות בסך  2.88מיליון ש"ח 71לכיסוי הגירעון
המצטבר.
במרץ  2018העביר החשב המלווה הנוכחי למשרד הפנים "התייחסות ליישום
תכנית הבראה המועצה המקומית לקיה" ,כולל דיווח על יישום אבני הדרך
והיעדים שנקבעו בתוכנית ההבראה מ( 2016-להלן  -הדיווח משנת .)2018
באפריל  2018העביר החשב המלווה הנוכחי למשרד הפנים עדכון להמלצתו,
ובו המליץ לשחרר למועצה מענקים בסך  1,904אלפי ש"ח והלוואה בסך 1,904
אלפי ש"ח בגין עמידה חלקית באבני הדרך וביעדים שנקבעו בתוכנית ההבראה
67

ראו דוח תכניות הבראה ,עמ'  ;15דוח עיריית טייבה ,עמ' .672

68

כ 1.3-מיליון ש"ח בשנת  ,2014כ 370-אלף ש"ח בשנת  2015וכשני מיליון ש"ח בשנת .2017
מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנים  2015 ,2014ו.2017-

69

מתוך הדוח הכספי המבוקר של המועצה לשנת .2016

70

מתוך  4.2מיליון ש"ח מענקים שנקבעו בתוכנית.

71

מתוך  7.55מיליון ש"ח שנקבעו בתוכנית לנטילת הלוואות.
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מ .2016-נכון למועד סיום הביקורת ,לא סיים משרד הפנים לבדוק את הדיווח
שהעביר החשב המלווה ,וממילא לא אישר למועצה מענקים או היתרים ליטול
הלוואות בגין עמידה ביעדים ובאבני דרך הכלולים בתוכנית זו.
נמצא כי המועצה לא יישמה יעדים רבים ,חלקם מרכזיים ,בשתי תוכניות
ההבראה ,יעדים שנועדו להגדיל את הכנסותיה ולהבריאה לטווח הארוך,
כפי שיפורט להלן.

יישום יעדי הסף בתוכניות ההבראה
בשתי תוכניות ההבראה נקבע כי המועצה מתחייבת לפעול לעמוד ב"יעדי סף"
שהוגדרו בהן ,בין היתר בנושאים אלה :יעדי גבייה מינימליים ,72חיוב ארנונה לפי
תעריפי מינימום ,ביטול הנחות לא חוקיות ,גביית חובות של נבחרים ועובדי
מועצה בגין ארנונה ומים וביטול חריגות שכר שניתנו לעובדים (להלן  -יעדי
הסף).
יעדי הסף לא נכללו באבני הדרך של תוכניות ההבראה ,דהיינו  -לא נקבעו להם
לוחות זמנים ולא נקבע שהמועצה תקבל בגין ביצועם מענקים או היתרים ליטול
הלוואות .בהסכמי הסדר ההבראה שהמועצה חתמה עליהם נקבע כי אם
המועצה לא תעמוד באחד או יותר מיעדי הסף ,יהיה שר הפנים רשאי לממש את
סמכותו למנות ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש המועצה ,זאת בהתאם
לתקנות העיריות ( כללים למינוי ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות המקומית
והמועצה) ,התשס"ד .732004-בהסכם ההבראה מ 2016-נקבע גם שמימוש יעדי
הסף הוא תנאי לקבלת כספים בתוכנית ההבראה.
בבדיקה שביצע צוות הביקורת בנוגע לכמה מיעדי הסף שנקבעו בתוכניות
ההבראה  -יעדי גבייה מינימליים ,ביטול חריגות שכר במועצה וגביית
חובות נבחרים ועובדים בגין ארנונה ומים  -נמצא כי המועצה לא עמדה
בהם או עמדה בהם באופן חלקי בלבד.
נמצא כי המועצה לא התייחסה ליעדי הסף בדיווחים שהעבירה למשרד הפנים
בגין יישום תוכניות ההבראה .עוד נמצא כי משרד הפנים לא בחן אם המועצה
עמדה ביעדי הסף שנקבעו בתוכניות ההבראה ולא ביקש מהמועצה אסמכתאות
לכך שעמדה ביעדים אלה.
מהאמור עולה כי אף שהמועצה לא עמדה באופן מלא ביעדי הסף שנקבעו
בתוכניות ,העביר לה משרד הפנים עוד בשנת  2014מענקים והיתרים ליטול
הלוואות בגין עמידה ביעדים אחרים.
72

גביית מיסים בשיעור של  ,80%בהתאם לנוסחה שפרסם משרד הפנים.

73

התקנות חלות גם על מועצות מקומיות.

המועצה לא יישמה
יעדים רבים ,חלקם
מרכזיים ,בשתי
תוכניות ההבראה,
יעדים שנועדו להגדיל
את הכנסותיה
ולהבריאה לטווח
הארוך
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שלא עמדה במלואם ביעדי
הסף בהתאם להתחייבויותיה בתוכניות ההבראה כלפי משרד הפנים.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים על כך שלא תבע מהמועצה
לעמוד ביעדי הסף שקבע בתוכניות ההבראה במלואם ולא בחן אם בכלל
עמדה בהם לפני שהעביר לה מענקים והיתרים ליטול הלוואות מכוח
התוכניות .עוד מעיר משרד מבקר המדינה למשרד הפנים כי כדי שתוכנית
הבראה תגשים את יעדיה ,עליו לדרוש מהמועצה לעמוד בה במלואה,
ובמיוחד ביעדי הסף שהתחייבה לעמוד בהם.

יישום אבני הדרך ודיווח למשרד הפנים
יישום מלא של אבני הדרך שנקבעו בתוכנית הבראה יכול להיות מנוף משמעותי
לשיפור מצבה הכלכלי של רשות מקומית.
.1

בפרקים קודמים " -חיבורי חשמל ומים לא חוקיים וגניבות מנכסי
המועצה"; "אי-חיוב נכסים בארנונה וטיפול לקוי של המועצה בגביית
חובותיהם של תושבים"; "חוסר טיפול של המועצה ברישוי עסקים" -
נמצא כי המועצה לא עמדה באבני דרך וביעדים רבים שנקבעו בתוכניות
ההבראה מ 2014-ומ 2016-או עמדה בהם באופן חלקי בלבד.

.2

חקיקת חוקי עזר וכתיבת נהלים :התקנת חוקי עזר היא אחד הכלים
למיצוי פוטנציאל ההכנסות של רשויות מקומיות וכלי לאכיפת דינים
בתחומים כמו איכות הסביבה והסרת מפגעים .נהלים נועדו להכתיב
מדיניות אחידה לטיפול בנושא מסוים ,לשמור על הסדר בתהליכי העבודה
המקובלים ולייעל את התהליכים כדי להשיג את יעדי הארגון.
באבני הדרך שנקבעו בתוכנית ההבראה מ 2014-לשנים  2014ו2015-
התחייבה המועצה לחוקק חוקי עזר בתחומים כמו שילוט ,שווקים ,איכות
הסביבה וסלילת רחובות ולכתוב נהלים בתחומים כמו שכר ,התקשרויות,
מכרזים ,בקרה ואישור התחייבויות כספיות ודיווחים למשרדי ממשלה.
בתוכנית ההבראה מ 2016-התחייבה המועצה להכין נוהלי עבודה ,אך לא
נקבעו בה אבני דרך ויעדים בתחום חקיקת חוקי העזר.
נמצא כי נכון למועד עריכת הביקורת ,אין למועצה חוקי עזר מאושרים ואין
לה נהלים כתובים בתחומים לעיל .מכאן שהמועצה לא עמדה באבני דרך
אלה ,אבני דרך הנחוצות להבראתה ולהסדרת פעילויותיה .בדיווחי המועצה
למשרד הפנים לא הייתה התייחסות לעמידה בנושאים אלה ,ומשרד הפנים
לא ביקש מהמועצה עדכון על כך.
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שלא התקינה חוקי עזר
ולא הכינה נהלים בתחומים שצוינו בתוכניות ההבראה ,בניגוד
להתחייבויותיה .התקנה של חוקי עזר ונהלים לפעילויות המועצה היא
פעולה בסיסית ,והיה על המועצה לקדם אותה בהחלטיות .היעדר
חוקי עזר במועצה פוגע בכוח האכיפה שלה וברמת השירותים שהיא
מעניקה .הדבר מקבל משנה תוקף לנוכח המצב העגום של התשתיות
והשירותים בתחומה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי עליו לתבוע ביתר שאת
מהמועצה לעמוד בהקדם באבני הדרך שהתחייבה לעמוד בהן ולוודא
כי היא מקדמת את חקיקת חוקי העזר ואת הכנת הנהלים ,נושאים
שיש בהם כדי להבריאה לטווח הארוך.

אישור משרד הפנים לכך שהמועצה עמדה
באבני דרך לשנת 2014
כאמור ,בדיווח שהעבירה המועצה למשרד הפנים במרץ  2015המליץ החשב
המלווה לשעבר לאשר למועצה כ 97%-מסך המענקים (כ 4.1-מיליון ש"ח)
ולאשר לה ליטול כ 92%-מההלוואות (כ 4.2-מיליון ש"ח) על סמך עמידתה
בתוכנית ההבראה עד סוף שנת  .2014משרד הפנים אישר את המלצת החשב
המלווה והעניק למועצה את מלוא המענק שהומלץ .המועצה מימשה כ2.9-
מיליון ש"ח מההלוואות שאושרו לה (כ.)69%-
מהאמור לעיל עולה כי משרד הפנים אישר למועצה מענקים והיתרים להלוואות
גם בגין אבני דרך שלא יושמו במלואן .נמצא כי אין ברשות משרד הפנים
אסמכתאות המבססות את דיווח המועצה על כך שעמדה באבני הדרך.
משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי כלל המענקים והיתרי
האשראי שניתנו למועצה בגין עמידה באבני הדרך בתוכנית ההבראה ניתנו על
בסיס עמידה ביעדים.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי בניגוד לתשובתו הוא אישר
מענקים והלוואות למועצה בגין אבני דרך שלא יושמו במלואן .הדבר מעיד
כי המשרד לא בדק היטב את דיווחיהם של המועצה ושל החשב המלווה.
התנהלות זו אינה תקינה ,והיא פוגעת באמון הציבור ועלולה לפגוע בקופה
הציבורית ,שכן המועצה קיבלה כספים שלא הגיעו לה .עוד מעיר משרד
מבקר המדינה לחשב המלווה לשעבר על כך שדיווח למשרד הפנים
דיווחים שאינם מדויקים והמליץ לפני המשרד לאשר למועצה מענקים
והלוואות בגין אבני דרך שבוצעו באופן חלקי בלבד.

משרד הפנים אישר
למועצה מענקים
והיתרים להלוואות גם
בגין אבני דרך שלא
יושמו במלואן
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יישום אבני הדרך לשנת 2015
בתוכנית ההבראה מ 2014-נפרסו אבני הדרך והיעדים לשנים  2014ו,2015-
והמועצה נדרשה ליישם את התוכנית במשך שנתיים ועד סוף הרבעון הרביעי
של שנת .2015
נמצא כי המועצה והחשב המלווה לשעבר לא דיווחו למשרד הפנים אם המועצה
עמדה באבני הדרך לשנת  ,2015אבני דרך שכללו יעדים רבים בתחומים כמו
גבייה ,איכות הסביבה ,חינוך והתקנת חוקי עזר .משרד הפנים לא דרש דיווח
כזה.
עוד נמצא כי כל המענקים שנקבעו בתוכנית (כ 4.2-מיליון ש"ח) וכ60%-
מההלוואות (כ 4.5-מיליון ש"ח) התייחסו לעמידת המועצה באבני דרך לשנת
 2014בלבד .בגין עמידת המועצה באבני הדרך של שנת  2015היא הייתה יכולה
לקבל היתרים ליטול הלוואות בסך של כשלושה מיליון ש"ח ,ולא מענקים.
הדבר פגע בתמריצים שהיו למועצה ליישם את אבני הדרך של שנת .2015
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי אי-הדיווח על מידת עמידתה
באבני הדרך שהיא התחייבה לעמוד בהן בתוכנית ההבראה לשנת 2015
הוא כשל היורד לשורשו של הסכם ההבראה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים בחומרה על כי לא עמד על כך
שהמועצה תדווח לו אם עמדה באבני הדרך שהתחייבה לעמוד בהן
בתוכנית ההבראה לשנת  .2015אבני דרך אלו הן חלק בלתי נפרד
מהתחייבות המועצה בהסכם להסדר ההבראה .הדבר פוגע במאמציה של
המועצה להבריא ובסיכוי שתשיג את יעדיה .עוד מעיר משרד מבקר
המדינה למשרד הפנים כי העובדה שהוא ריכז את כל המענקים בגין אבני
דרך ויעדים לשנת  2014פגעה ביעילות תוכנית ההבראה ובהשפעתה על
התנהלות המועצה לטווח הארוך מפני שנפגעו התמריצים שלה להמשיך
ליישם את התוכנית בשנת .2015

גיבוש תוכנית ההבראה מ2016-
בישיבה שהתקיימה במשרד הפנים בספטמבר  ,2016לאחר שהמועצה לא
עמדה ביעדי הגבייה לשנים  2015ו ,2016-סוכם כי תגובש לה תוכנית הבראה
חדשה וכי היעדים המרכזיים בה יהיו הגברת הגבייה וצמצום כוח האדם "הלא
יעיל" במועצה.
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הביקורת העלתה כי קודם לאישור התוכנית החדשה ,לא בחן משרד
הפנים מה עשתה המועצה כדי לעמוד באבני הדרך לשנת ( 2015אלו
שנקבעו בתוכנית ההבראה מ )2014-ואם עמדה בהן .יש לציין שכמה מהן
לא בוצעו או בוצעו באופן חלקי בלבד.
נמצא כי תוכנית ההבראה מ 2016-לא התייחסה כלל ליעדים ולאבני דרך שהיו
בתוכנית ההבראה מ 2014-ושהמועצה לא עמדה בהן ,כמו חקיקת חוקי עזר
והקמת מערכת לרישוי עסקים .כאמור ,התוכנית גם לא כללה יעדים הנוגעים
לטיפול בכוח האדם במועצה.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי היה עליו לקבל תמונה
מלאה ומדויקת על יישום תוכנית ההבראה הראשונה של המועצה טרם
גיבש ואישר את תוכנית ההבראה החדשה .בדיקה כזאת הייתה מייעלת
את טיפולו בהבראת המועצה ומאפשרת לו לוודא כי היא עומדת באופן
מלא ביעדים שהתחייבה עליהם בתוכניות ההבראה.

קביעת אבני הדרך לשנת 2016
תוכנית ההבראה מ 2016-נחתמה כמה ימים לפני תום שנת  .2016בתוכנית
נקבע שהמועצה צריכה לעמוד בארבע אבני דרך עד סוף הרבעון האחרון של
שנת  2016ושבגינן היא תהיה זכאית לקבל  1.16מיליון ש"ח מענקים והיתר
ליטול הלוואות בסך  1.16מיליון ש"ח .מדובר בכ 52%-מכלל המענקים
וההלוואות שהמועצה הייתה זכאית להם בתוכנית.
הועלה כי משרד הפנים התאים חלק מאבני הדרך ומהיעדים של תוכנית
ההבראה לשנת  - 2016הגדלת הכנסות מארנונה והגדלת גבייה מעצמיות
חינוך  -לסכום הביצוע בפועל שהיה ידוע לו כשנחתם הסכם ההבראה.
סכום זה היה נמוך במידה ניכרת מתקציב המועצה המתוכנן והמאושר
לסעיף זה באותה שנה.
יצוין כי המועצה דיווחה למשרד הפנים שעמדה עמידה מלאה ביעדים אלה
לשנת  , 2016והחשב המלווה המליץ למשרד הפנים לאשר למועצה את מלוא
המענקים וההלוואות בגינם.
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משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למשרד הפנים כי הצבת אבני דרך
ויעדים בתוכניות הבראה מיועדת לעודד ולתמרץ שיפור בפעילות הרשויות
המקומיות ולא לתגמל אותן על פעולות שכבר ביצעו .התנהלות משרד
הפנים בכל הקשור לקביעת היעדים לשנת  ,2016כפי שתוארה לעיל,
מעלה חשש כבד שמטרתו הייתה להעביר למועצה מענקים בלי לחייב
אותה לנקוט צעדי הבראה ,שכן במועד חתימת ההסכם היא כבר השיגה
את אותם יעדים ,והישגיה היו נמוכים מהתקציב השנתי המאושר .יוצא
א פוא שבפועל קיבלה המועצה תגמול כספי אף שלא הצליחה לעמוד
ביעדי הגבייה שתכננה ושאושרו בתקציבה לאותה שנה.

יעדים כלליים בתוכנית ההבראה מ2016-
בתוכנית ההבראה מ 2016-נכללו יעדים שלא נקבע להם לוח זמנים לביצוע,
ובהם טיפול בחובות הרשות; השתתפות המועצה בכיסוי גירעון ממקורות
עצמיים; גביית חובות עובדים ונבחרים בארנונה; הכנת דוח בדיקה בנושא
תקציבי חינוך ורווחה ויישומו; הגשת דוח מצבת כוח אדם בהתאם להנחיות
האגף לניהול ההון האנושי במשרד הפנים; תיקון כל הליקויים העולים מדוח
מצבת כוח האדם; בדיקת חריגות השכר של העובדים; טיפול בחריגות השכר;
הכנת נוהלי עבודה לרשות ,כולל הסדרת התקשרויות במכרזים כדין .יצוין כי
משרד הפנים העמיד לזכות המועצה בגין היעדים הנוספים מענקים בסך 320
אלפי ש"ח בלבד והיתרים ליטול הלוואות בסכום דומה ,דהיינו פחות מ15%-
מסך המענקים וההלוואות שנקבעו בתוכנית.
נמצא כי מבין כל היעדים הנוספים ,המועצה דיווחה למשרד הפנים
שביצעה רק בדיקה של חריגות שכר של עובדים וכי טיפלה בחריגות
השכר שהתגלו וביקשה מענק בגין יעד זה .עוד נמצא כי המועצה לא
עמדה ביתר היעדים הכלליים שהתחייבה עליהם בתוכנית מ.2016-

הבראת המועצה בתחומים נוספים
תוכנית הבראה צריכה להוביל את הרשות המקומית לנקוט צעדים שישפיעו על
מצבה הכספי השפעה ארוכת טווח ויביאו אותה למשטר של איזון תקציבי.
הצלחה של תו כנית הבראה אמורה להיבחן בין היתר בשנים שלאחר התקופה
שהופעלה .היכולת של רשות מקומית להביא לשינוי ארוך טווח במצבה
התקציבי וביכולתה להעניק שירותים נאותים לתושביה מותנית אפוא בין היתר
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בביצוע פעולות שתעצבנה מציאות חדשה .השגת תוצאה כזו מחייבת ביצוע
פעולות במישור המבני ,הארגוני והחוקי.74
המועצה לא עמדה ביעדים שנקבעו בתוכניות ההבראה בנוגע לשיפור תהליכים
ניהוליים ותפעוליים ,כמו חקיקת חוקי עזר ,כתיבת נהלים ומיסוד מערך הטיפול
בעסקים .כך נפגעה יכולתה לתפקד לאורך זמן באיזון או לשפר את השירותים
שהיא מעניקה לתושבים .הדבר מקבל משנה תוקף לנוכח העובדה שלמועצה
הכנסות עצמיות מוגבלות ,לנוכח המצב העגום של התשתיות והשירותים שהיא
מעניקה לתושבים ולנוכח הבעיות הניהוליות והתפקודיות הקשות שהיא
מתמודדת איתן ,כפי שתואר בהרחבה בדוח.
בשתי התוכניות נקבע כי משרד הפנים "עתיד לבצע במהלך החודשים
הראשונים של תוכנית ההבראה ,אבחון מקצועי בהיבטים שונים בהתנהלות
הרשות ובכלל זה ,במישור הארגוני תחום התכנון והבנייה והמישור האסטרטגי
(מנועי צמיחה ברשות)" .עוד נקבע כי בכפוף לאבחון האמור תורחב תוכנית
ההבראה לתחומים נוספים (תוכנית הבראה רב-תחומית) .בתוכנית ההבראה מ-
 2014שוריינו הלוואות בהיקף של  2.074מיליון ש"ח במטרה להעבירן למועצה
בגין עמידה ביעדי-על אסטרטגיים ובמנועי צמיחה .עוד נקבע שיעדים אלו יוגדרו
למועצה בתוכנית ההבראה המורחבת וכי ההלוואות ישמשו לגיוון מקורות
ההכנסה העצמיים שלה ,להגדלתם ולייעול המערך הארגוני שלה ומערך
השירותים .בתוכנית ההבראה מ 2016-לא שוריינו מענקים או הלוואות כאמור.
נמצא כי משרד הפנים כלל לא ביצע במועצה אבחון מקצועי ,כפי שנקבע בשתי
תוכניות ההבראה ,ולמותר לציין כי תוכניות ההבראה לא הורחבו לתחומים
נוספים וכי לא נקבעו יעדי-על אסטרטגיים ומנועי צמיחה למועצה ,ומאליו גם לא
ניתנו ההלוואות ששוריינו לצורך כך.
בלי להסיר אחריות מהמועצה ,משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים
על כך שלא ביצע אבחון מקצועי במועצה ולא הרחיב את תוכנית
ההבראה לתחומים נוספים וחשובים .בתחומים אלה יש כדי לפתח
במועצה מנופי צמיחה ולהביא לייצוב תפקודי וכלכלי כדי לשפר את
יכולותיה הניהוליות והארגוניות ,לצמצם את עלויות התפעול שלה ולמצוא
עוגנים כלכליים שיגדילו את הכנסותיה העצמיות ,וכך למנוע הידרדרות
כלכלית ותפקודית של המועצה ולשפר את רמת השירות שתושביה
מקבלים .הממצאים מצביעים על כך שבפועל משרד הפנים העביר
למועצה מענקים לכיסוי גירעונותיה בלי לוודא כי היא עמדה בכל היעדים
שיש בהם כדי להבריאה לאורך זמן ,ובכך פגע ברציונל שבבסיס תוכניות
ההבראה.
משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי תוכנית ההבראה כללה
"אפשרות" להרחיבה לתחומים נוספים אך שלא היה הכרח בכך .עוד מסר כי
מאחר שהמועצה לא עמדה ביעדי הסף שנקבעו בתוכנית ,לא היה מקום

74

ראו דוח תכניות הבראה ,עמ'  ;54ודוח עיריית טייבה ,עמ' .678

משרד הפנים לא
ביצע במועצה אבחון
מקצועי ,כפי שנקבע
בשתי תוכניות
ההבראה ,ותוכניות
ההבראה לא הורחבו
לתחומים נוספים ולא
נקבעו יעדי-על
אסטרטגיים ומנועי
צמיחה למועצה
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להרחי בה .עוד מסר משרד הפנים כי המועצה תוקצבה בהחלטת ממשלה
מספר  2397בכ 3.7-מיליון ש"ח לביצוע אבחון ארגוני ולמימון של תהליך לבניית
תשתיות ארגוניות וכי תוכנן לבצע את תהליך זה בשנת .2019
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי עוד בשנת  2014הוא
התחייב לבצע אבחון מקצועי במועצה בחודשים הראשונים ליישום תוכנית
ההבראה וכי קבע כי תורחב לתחומים נוספים ,אך הדבר לא נעשה.
התחייבות זו של משרד הפנים אינה קשורה בשאלה אם המועצה עמדה
ביעדי הסף ,מה גם שיעדים אלה לא בהכרח נוגעים לתחומים שהמשרד
ביקש לאבחן .זהו חלק מרכזי בתוכניות ,והוא נועד לשפר את המבנה
הארגוני של המועצה ,לייעלו ולהעמיד לה מנועי צמיחה כדי לסייע לה
להיחלץ מה מצב המשברי שהיא שרויה בו .יוצא אפוא כי המשרד סייע
למועצה לאזן את תקציבה לזמן קצר אך לא סייע לה לייצר מנגנונים
ארגוניים וכלכליים שיסייעו בידה לטווח הארוך .כך עלולים לרדת לטמיון
התקציבים שהוקצו למועצה בשנים האחרונות .על משרד הפנים לפעול
בשיתוף המועצה לנצל את התקציב שניתן לה לפי החלטת ממשלה 2397
לטיפול בתחום הארגוני .על המשרד גם לעמוד בהתחייבותו לבצע אבחון
מקצועי בהיבטים אחרים וחשובים הכרוכים בהתנהלות המועצה כדי
להביאה לתפקוד תקין ולשפר את יכולותיה הארגוניות והניהוליות.

בקשת המועצה לסיים את תוכנית ההבראה
בישיבה שהתקיימה במשרד הפנים בפברואר  2018ביקשה המועצה לקבל
מענקים בטענה שעמדה בכמה מאבני הדרך שנקבעו בתוכנית ההבראה מ-
 . 2016עוד ביקשה לסיים את תוכנית ההבראה בלי להשלימה .בדיווח שהעביר
החשב המלווה למשרד הפנים במרץ  2018הוא ציין כי המועצה עמדה באבני
הדרך העי קריות בתוכנית ,בכמה מהן באופן חלקי ,והמליץ לסיים את התוכנית
אף שהמועצה לא עמדה באופן מלא בכל התחייבויותיה בשתי תוכניות
ההבראה.
הועלה כי משרד הפנים דן כמה פעמים בבקשת המועצה ,אך טרם קיבל
החלטה בנושא .עוד הועלה כי המועצה ביקשה לסיים את תוכנית ההבראה בלי
שתקב ל את מלוא המענקים וההיתרים להלוואות שהועמדו לזכותה בתוכנית,
זאת בין היתר כיוון שרצתה לעדכן את שכר עובדיה ,שהוקפא במהלך תוכנית
ההבראה.
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המועצה לא ביצעה רבות מהפעולות שהתחייבה לבצע כדי לצאת
מהמשבר הכספי שנקלעה אליו .ממצאי הביקורת מעלים תמונה עגומה
ומדאיגה שלפ יה תפקוד המועצה היה לקוי ופגע במאמצים להבריאה
ולהעצימה לטווח הארוך .על המועצה לפעול לעמוד עמידה מלאה בכל
יעדי תוכניות ההבראה ולשמור על איזון תקציבה כדי לשפר את תפקודה
ואת יכולתה להעניק לתושביה שירותים טובים יותר.
בתוכניות ההבראה התחייבה המועצה לעמוד בכל היעדים ואבני הדרך
שפורטו בהן במלואם .הבראה אמיתית מחייבת טיפול בגורמים שבכוחם
לשפר את מערך ההכנסות של המועצה ואת אופן תפקודה של המועצה
בכל הקשור לניהול כוח האדם שלה ולשימוש שהיא עושה בכספים .כדי
שתוכנית הבראה תגשים את יעדיה ,על משרד הפנים לדרוש מהמועצה
לעמוד בהם במלואם ולוודא כי היא תיישם את הצעדים היכולים להביא
להבראתה לטווח הארוך בתוך שמירה על האיזון התקציבי.

תפקוד החשבים המלווים
לפי המדריך לחשב המלווה ברשות המקומית מינואר ( 2007להלן  -המדריך לחשב
77
המלווה) 75נדרש חשב מלווה להגיש למשרד הפנים דוחות חודשיים 76ורבעוניים
בנוגע להתנהלות המועצה וליישום תוכניות ההבראה.
כאמור ,החשב המלווה לשעבר והחשב המלווה הנוכחי העבירו למשרד הפנים
דיווחים לא מדויקים וחסרים בגין יישום שתי תוכניות ההבראה .נוסף על כך,
נמצא כי אין ברשות משרד הפנים רבים מהדוחות החודשיים ומהדוחות
הרבעוניים של החשב המלווה לשעבר ושל החשב המלווה הנוכחי.
נמצא כי הדוחות החודשיים והדוחות הרבעוניים שהגיש החשב המלווה לשעבר
לא כללו התייחסות לנושאים רבים שהוא נדרש להתייחס להם לפי המדריך

75

המדריך פורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים.

76

הדוחות החודשיים יכללו דוח על פעילות הרשות ונספחים כגון דוח נתוני גבייה ודוח נתוני כוח
אדם .הדוח על הפעילות יכלול צעדים אופרטיביים שנקטה הרשות ושיש בהם כדי להשפיע על
ביצוע התקציב ,פירוט הגורמים והסיבות המביאים לעיכוב בביצוע תוכנית ההבראה וקשיים
שהחשב המלווה נתקל בהם בעבודתו ברשות.

77

הדוחות הרבעוניים יכללו ,בין היתר ,התייחסות כללית של החשב המלווה לנתונים הכספיים של
הרבעון ואם הרשות עמדה בתוכנית ההבראה; כולל פירוט צעדי תוכנית ההבראה שביצעה
הרשות ברבעון .על החשב המלווה לציין לכל סעיף בהסכם ההבראה אם בוצע ,בוצע חלקית או
שיבוצע בעתיד; לפרט את הצעדים בפועל שנקטה הרשות בנוגע לאותו סעיף בתוכנית ההבראה
ולציין סיבות לביצוע חלקי או לעיכוב בביצוע; נתונים כספיים על ביצוע תקציב הרשות המקומית
בנוגע לתקציב השנתי המאושר של הרשות המקומית והסברים לסטיות בין הביצוע בפועל ובין
התקציב המאושר; נתוני שכר וכוח אדם.

החשבים המלווים
העבירו למשרד
הפנים דיווחים לא
מדויקים וחסרים בגין
יישום שתי תוכניות
ההבראה
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לחשב המלווה .78מהתכתבויות שונות מהחודשים ספטמבר  -אוקטובר  2015עולה
כי בדוחות שהגיש החשב המלווה לשעבר למשרד הפנים אשר לרבעון הראשון
והשני של  2015חסר מידע וכן כי חסרו הסברים בתחומים שונים.
משרד מבקר המדינה מעיר לחשב המלווה לשעבר כי אי-הגשת דוחות או
הגשת דוחות שאינם מלאים היא התנהלות שאינה תקינה ,והיא מעידה כי
לא ביצע את תפקידו.
החשב המלווה לשעבר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2019כי
העביר למשרד הפנים באופן תדיר ושוטף דיווחים באמצעות מערכת ממוחשבת
וכי ייתכן שחלקם לא הגיעו ליעדם עקב תקלות טכניות באותה מערכת .עוד ציין
החשב כי משרד הפנים לא פנה אליו לקבל דיווחים חסרים ומשלא עשה כן,
הניח כי הדיווחים הועברו והתקבלו כנדרש.
החשב המלווה הנוכחי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2019כי
הגיש למשרד הפנים את כל הדוחות החודשיים והרבעוניים מיום כניסתו
לתפקיד.
בביקורת עלה כי משרד הפנים לא פנה לחשבים המלווים בדרישה לקבל את
הדוחות החסרים.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי עליו לדרוש ולקבל דוחות
חודשיים ורבעוניים מהחשבים המלווים ,ובהם כל המידע והנתונים
הנדרשים .אי-קבלת דוחות מלאים ושלמים פוגעת ביכולתו של המשרד
לעקוב אחר מצבה של המועצה ואחר יישום תוכנית ההבראה .על החשב
המלווה הנוכחי להעביר למשרד הפנים דיווחים שוטפים ,מדויקים ומלאים
על התנהלות המועצה ועל עמידתה ביעדי תוכנית ההבראה כדי לא לפגוע
בהליכי הבקרה של המשרד וכדי להגביר את סיכויי המועצה להבריא.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את הכשלים בהתנהלות משרד
הפנים והחשבים המלווים בעניין יישום תוכניות ההבראה  -הם היו אמורים
לפקח כי המועצה מבצעת בצורה מלאה את כל הסעיפים בתוכניות
שעליהן התחייבה.



78

הדוחות החודשיים לא כללו התייחסות לצעדים אופרטיביים שנקטה הרשות כדי להשפיע על
ביצוע התקציב ולא כללו פי רוט של הגורמים והסיבות המביאים לעיכוב בביצוע תוכנית ההבראה
ולקשיים שהחשב המלווה נתקל בהם בעבודתו .הדוחות הרבעוניים לא כללו התייחסות כללית
לנתונים הכספיים של הרבעון ,פירוט של צעדי תוכנית ההבראה שביצעה המועצה ברבעון,
סיבות לביצוע חלקי או עיכוב בביצוע אבני דרך והסברים לסטיות בין הביצוע בפועל ובין
התקציב המאושר (למעט הדוחות הרבעוניים של שנת .)2014
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ראש המועצה החדש מסר למשרד מבקר המדינה בפברואר  2019כי היעדר
מקומות תעסוקה הביא את התושבים לתחתית הסולם החברתי-כלכלי במדינת
ישראל וכי הדבר משליך על רמת החינוך ,על הממשק בין התושב לממשל ועל
הממשקים בין התושב למועצה .גם סכסוכי הבעלות על הקרקע בין תושבי
הנגב ה בדואים ובין המדינה מציבים קושי אמיתי לנצל את משאב הקרקע,
ולעיתים הדבר מונע פיתוח של היישוב .עוד מסר ראש המועצה שמקור
ההכנסה העצמית הפעוט מארנונה למגורים אינו יכול לענות על הצרכים
התקציביים הרבים של המועצה בהיעדר מקורות הכנסה נוספים .ראש המועצה
ציין כי הוא וחברי המועצה יעשו כל מאמץ לשפר את רמת השירותים ולטפל
בליקויים שהועלו בדוח.
משרד הפנים הדגיש בתשובתו כי הרשויות המקומיות הבדואיות ,ובפרט לקייה,
מטפלות בנוסף לאוכלוסייה הרשומה גם בתושבי פזורה שלא היו כלולים
בתקציבים עד שנת  .2018המועצה נכללת ביישובים שנקבע בהחלטות ממשלה
 922ו 2397-כי הן זכאיות לתקציבים לפיתוח ולפעילות שוטפת ,ותקציבים אלו
אמורים לשפר את רווחת התושבים ואת רמת השירותים של המועצה.
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סיכום
מצב התשתיות בתחום הרשויות המקומיות והשירותים שהן מספקות
משפיעים ישירות על איכות חייהם של תושביהן ועל רווחתם.
ה ביקורת העלתה כי הרמה הירודה של תשתיות ושירותים במועצה נובעת
לא רק מכך שעומד לרשותה היקף מוגבל של משאבים אלא גם מכשלים
שלה :כשלים ניהוליים ,כספיים ,ארגוניים ותפקודיים ואי-פיתוח של
תשתיות ושירותים וכי הדבר פוגע ברווחת התושבים ובאיכות חייהם .יתרה
מזו ,הכשלים שהועלו בתפקוד המועצה פגעו במאמצים להבריא את
המועצה ולהעצימה ופגעו בעקרונות הבסיסיים של שלטון החוק ושל
מינהל תקין ,בעקרונות השוויון וההוגנות ובאמון הציבור במועצה
ובנבחריה .הליקויים הרבים וכבדי המשקל שצוינו בדוח זה מתכנסים לכדי
תמונה חמורה ומדאיגה של תפקוד המועצה ובעלי התפקידים בה,
המאופיין בניהול לקוי ,באוזלת יד ובאי-אכיפת הוראות החוק וזלזול בהן.
כל אלו הובילו לפגיעה קשה במשילות העולה כדי מצב של "איש הישר
בעיניו יעשה".
הממצאים מלמדים כי משרד הפנים קיבל מידע רב על תפקודה הלקוי של
המועצה ,בין היתר מדוחות הביקורת של רואי החשבון שמינה ומדיווחי
החשבים המלווים ,אך לא השתמש בסמכויות המוקנות לו בחוק ולא
התערב בנעשה במועצה בהחלטיות ובנחישות .בהמלצת החשבים
המלווים העביר משרד הפנים אל המועצה מענקים גם כאשר היא לא
עמדה בתנאים שנקבעו בתוכניות ההבראה כתנאי לקבלתם .משרד הפנים
סייע למועצה לאזן את תקציבה לזמן קצר ,אך לא ביצע חלק מרכזי
בתוכניות ההבראה ,חלק שהיה אמור לייצר מנגנונים ארגוניים וכלכליים
כדי לסייע בידה להיחלץ מהמצב המשברי שהיא שרויה בו לטווח הארוך.
על המועצה ,על בעלי התפקידים בה ועל משרד הפנים לממש את
אחריותם ,לפעול לתקן את הליקויים שהועלו בדוח ,להפיק מהם לקחים
ולפעול בנחישות לאכוף את החוק בתחום המועצה כדי לשפר את
תפקודה ובד בבד לשפר את איכות חיי התושבים.
על משטרת ישראל לפעול עם המועצה ועם גורמים אחרים הנוגעים
בדבר ,לטפל בתופעות החמורות שהועלו בדוח זה ,תופעות הפוגעות
בשלטון החוק ובביטחון התושבים ,ולהגביר את נוכחותה במועצה.

פרק שלישי

תכנון ובנייה

עיריית קריית אתא
התנהלות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא
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תקציר
רקע כללי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא (להלן  -הוועדה המקומית או
הוועדה) הוקמה מכוח סעיף  18לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1965-להלן -
חוק התכנון והבנייה או החוק) ,החל על מרחב תכנון מקומי הכולל תחום של
רשות מקומית אחת בלבד .באוגוסט  11969הכריז שר הפנים כי התחום של
עיריית קריית אתא הוא מרחב תכנון מקומי לפי סעיף  18לחוק ולכן מועצת
העיר תהיה גם הוועדה המקומית.2
מועצת העיר מונה  17חברים ,וה ם גם חברי הוועדה .שטח מרחב התכנון של
הוועדה הוא כ 17,435-דונם ,ובנובמבר  2018היה מספר התושבים בתחומה כ-
 . 70,000ראש העירייה מר יעקב פרץ משמש גם יו"ר הוועדה .בהתאם לסעיף
(18ה) לחוק ,הקימה הוועדה ועדת משנה לתכנון ולבנייה שחבריה חמישה
מחברי מועצת העיר ,ובהם יו"ר ועדת המשנה . 3מהנדס העירייה מר שמעון
דניאל משמש גם מהנדס הוועדה מכוח סעיף (5ג) לחוק הרשויות המקומיות
(מהנדס רשות מקומית) ,התשנ"ב . 41991 -נוסף על היועץ המשפטי של
העירייה ,שאמור לשמש יועצה המשפטי של הוועדה ,התקשרה העירייה עם
יועץ משפטי חיצוני לוועדה.
הוועדה פועלת מכוח הסמכויות שניתנו לה בחוק התכנון והבנייה ובתקנות
שהותקנו על פיו .עם תפקידיה נמנים תכנון המרחב שלה באמצעות תכנון
מתארי כולל או תכנון מפורט; דיון בבקשות הבנייה המוגשות לה ואישורן;
הנפקת היתרי בנייה בגין בקשות הבנייה שאישרה; פיקוח על הבנייה; ואכיפת
החוק.

פעולות הביקורת
בחודשים מאי עד אוקטובר  2018עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על
פעולות עיריית קריית אתא (להלן  -העירייה) והוועדה המקומית בשנים - 2015

1

קובץ התקנות מספר  2449מיום .11.9.69

2

בסעיף ( 18א) לחוק נקבע כי במרחב תכנון מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד
מועצת הרשות המקומית תהיה הוועדה המקומית.

3

ראש העירייה משמש גם יו"ר ועדת המשנה ,וסגנו מר אברהם מועלם משמש ממלא מקום יו"ר
ועדת המשנה.

4

כאמור בסעיף  18לחוק התכנון והבנייה ,ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית מהנדס
העירייה יהיה מהנדס הוועדה המקומית ,וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית
יהיו לו גם במרחב התכנון של ועדה מקומית כאמור.

 | 760דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

 2018בתחומים האלה :תכנון ,רישוי בנייה ,פיקוח ואכיפה ,התקשרויות עם
נותני שירותים לוועדה וחשש לניגוד עניינים.

הליקויים העיקריים
תכנון
תוכנית המתאר הכוללנית של קריית אתא ,שהכנתה החלה ב ,11.11.12-טרם
הופקדה בוועדה המחוזית אף על פי שעברו כמעט שש שנים מתחילת
הכנתה .היעדרה של תוכנית מתאר כוללנית עלול לפגוע בפיתוחה ובתכנונה
של העיר.

רישוי הבנייה  -תמ"א 38
בשנת  2013נתנה הוועדה היתר בנייה להקמת מבנה מגורים בן עשר קומות
מעל קומת מרתף ובו  40דירות ,לאחר שאישרה הקלות מספר ,שחלקן אושר
בניגוד לתקנות התכנון והבנייה .הוועדה אישרה תוספות בנייה שבוצעו במבנה
על סמך תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה
(להלן  -תמ"א  ,)38אף על פי שהוראות התוכנית אינן חלות על הבנייה
שבוצעה במקרה זה.
במקרה אחר ,בניגוד לתוכנית המפורטת התקפה ובניגוד לתקנות ,אישרה
הוועדה הקמת מבנה מסחרי בשטח שהבנייה המותרת בו למסחר הוגבלה ל-
 50%משטח המבנה .בניגוד להוראות התוכנית המפורטת החלה באזור זה
אישרה הוועדה גם הסדרת חלק נכבד ממקומות החנייה עבור המבנה מחוץ
למגרש.

פיקוח ואכיפה
הוועדה אינה עוקבת באופן שוטף אחר עבודת המפקחים כדי להגביר ולייעל
את הפיקוח ואת האכיפה במרחב התכנון שלה ,ונמצא כי הטיפול בתיקי
הפיקוח נמשך במידה בלתי סבירה .הוועדה אינה פועלת ליישום מדיניות
האכיפה שלה במלואה ובאופן עקבי.
הוועדה לא פעלה כראוי לאכיפת הדין על גורמים שעברו עבירות בנייה
במרחב התכנון שלה ,ולעיתים הסתפקה בפעולות אכיפה חלקיות בלי למצות
עימם את הדין .אשר לעבירות שנפתחו תיקים בעניינן בעקבות פעולות פיקוח
יזומות של מפקחי הוועדה  -רובן אותרו רק בתום הבנייה ,והדבר הגביל את
פעולות האכיפה שהוועדה רשאית לנקוט.
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לדוגמה ,הוועדה נתנה לבית קפה היתר לשימוש חורג לשנה ,להקמת פרגולה
וקירוי חורף ולהצבת ריהוט חוץ בצמוד למבנה בית הקפה ,על שטח המוגדר
כשטח ציבורי פתוח .הקירוי הזמני ,שאושר להקמה בשנת  ,2008משמש מאז
הקמתו חלק קבוע ובלתי נפרד ממבנה בית הקפה שאליו חובר .אף על פי
שפקע תוקפו של היתר הבנייה ,לא פעלה הוועדה נגד בעליו של בית הקפה.
הוועדה לא הכינה תוכנית פיקוח שיטתית להסדרת פעולות הפיקוח ,לא
קבעה למפקחיה יעדי תפוקה כמותיים להכנת תיקי פיקוח שיועברו לתובע
לשם הגשת כתבי אישום ,ולא דאגה שמפקחיה יערכו פעולות יזומות בתחומי
היישוב ובמחזוריות סבירה .הכנת תוכנית כזו היא חיונית במיוחד משום
שהוועדה גייסה שני מפקחים חדשים.
נמצא כי הן מדור הפיקוח והן תובע הוועדה לא ניהלו רישום כלשהו של
העברת תיקי הפיקוח ביניהם ,ולפיכך אין למדור הפיקוח מידע מרוכז ועדכני
על התיקים שהעביר לתובע ועל התיקים שקיבל ממנו לשם השלמה או לשם
סגירה .גם לתובע ה וועדה אין רישום מרוכז של התיקים שעברו בינו ובין מדור
הפיקוח .הדבר מצביע על חוסר שיתוף פעולה ועל חוסר יעילות ,ופוגע
בבקרה על הטיפול בתיקים.

התקשרויות עם נותני שירותים
שנים רבות התקשרה העירייה עם שני שמאים ועם יועץ משפטי חיצוני שלא
נבחרו בהליך תחרותי .קיום הליך תחרותי נועד להבטיח שירות איכותי,
הזדמנות שווה לכל המעוניין להציע את שירותיו לעירייה ,ותחרות בין המציעים
שלא אחת מסתיימת בחיסכון לקופה הציבורית .בתיקי הוועדה לא נמצאו
הסכמי ההתקשרות עם אחד השמאים.

חשש לניגוד עניינים של יועץ משפטי חיצוני
בעת התקשרותה עם היועץ המשפטי החיצוני לא שקלה העירייה את העובדה
שהוא מייצג כמה יזמים וקבלנים הפועלים במרחב התכנון של הוועדה.
העירייה אף לא ערכה עימו הסדר למניעת ניגוד עניינים ,כנדרש ,דבר שעלול
היה להעמידו בנסיבות מסוימות במצב של חשש לניגוד עניינים מובנה .יצוין
כי במהלך הביקורת ,ביוני  ,2018ערכה העירייה עם היועץ המשפטי החיצוני
הסדר למניעת ניגוד עניינים.
בכמה מקרים נמנע היועץ המשפטי החיצוני מלהשתתף בישיבות הוועדה
שנדונו בהן בקשות בנייה שהגישו קבלני בנייה שהם לקוחותיו ,ובכל זאת
העבירה הוועדה לידיו את החומרים שהיו קשורים בעררים הנוגעים להם בזמן
אמת ,לרבות תגובות הוועדה המקומית לערר ,פרוטוקול הדיון בוועדת הערר
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וההחלטות שניתנו בערר .התנהלות זו של הוועדה המקומית בעייתית ,ועלולה
הייתה להעמיד את היועץ המשפטי החיצוני במצב של חשש לניגוד עניינים.

ההמלצות העיקריות
על הוועדה המקומית לפעול בשיתוף הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה
(להלן  -הוועדה המחוזית) לקידום תוכנית המתאר הכוללנית שהוחל בהכנתה
עוד בשנת  ,2012ולעמוד בהקדם בתנאים שנקבעו להפקדתה.
על הוועדה להקפיד על יישום הוראותיו של חוק התכנון והבנייה בכל הקשור
למתן היתרי בנייה ובפיקוח על הבנייה בתחומה.
על הוועדה לגבש תוכנית פיקוח סדורה ,לפעול לאכיפה שיטתית ולקיים
מעקב אחר עבודת המפקחים.
על העירייה לפעול לבחירתם של נותני השירותים בהליך תחרותי שיאפשר
לבחון כמה הצעות ,להשוותן ולבחור בטובה וביעילה ביותר .עליה לחתום על
הסכמי התקשרות כתובים עם כל נותני השירותים ,לקצוב את תקופות
ההתקשרות עימם ולבחון את ההסכמים מפעם לפעם.
בכל הקשור להעסקת היועץ המשפטי החיצוני על העירייה להקפיד על קיומן
של הוראות הנוהל למניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים
ברשויות המקומיות שפרסם משרד הפנים בחוזר מנכ"ל מס'  ,52/2011ולקבוע
הסדר למניעת ניגוד עניינים ליועצים שעלולים להיות במצב של חשש לניגוד
עניינים עקב עיסוקיהם האחרים.
על העירייה לבחון מחדש את ההתקשרות הממושכת שלה עם היועץ
המשפטי החיצוני ללא הליך תחרותי.
על ראש העירייה ,המשמש יו"ר הוועדה המקומית ,על חברי הוועדה ועל
שומרי הסף בעירייה לתת את דעתם על הליקויים שנמצאו בכל הקשור
לטיפול הוועדה בעבירות הבנייה בתחומה.
על היועץ המשפטי של העירייה לתת את דעתו על ממצאי הדוח ,לפקח על
עבודת היועץ המשפטי החיצוני ולוודא כי היא מתבצעת בהתאם לדין.
על הוועדה המחוזית והיחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה (להלן -
יחידת האכיפה הארצית) לתת את דעתן על ממצאי הדוח ,לפי תחומי אחריותן
וסמכותן ,ולתקן את הכשלים ,לשפר את תפקודה של הוועדה ולהבטיח את
יעילות האכיפה ,כדי למנוע בנייה בלתי חוקית ולהבטיח את יישומן של
הוראות החוק והתקנות במרחב התכנון שלה.

5

חוזר המנהל הכללי מספר 2/2011שפורסם באפריל  .2011ראו לעניין זה גם את הנוהל שנקבע
בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים מספר  8/2016בנוגע להעסקת יועצים חיצוניים בפטור
ממכרז ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקתם .הנוהל נכנס לתוקף ב.1.1.18-
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סיכום
הביקורת שנעשתה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא העלתה
ליקויים רבים ,כמה מהם חמורים עד כדי פגיעה באמון הציבור בה .ממצאי
הדוח מעידים על ליקויים בפעילותה של הוועדה במתן היתרי בנייה ובאי-
הקפדה על אכיפת החוק במרחב התכנון שלה.
במרחב הוועדה בוצעה בנייה בלתי חוקית בלי שהוועדה עשתה די למיגורה
של התופעה .במקרים רבים הסתפקה הוועדה בהתראות לעברייני בנייה בלי
שנקטה פעולות אכיפה נוספות או אמצעים משפטיים להפסקת הבנייה
הבלתי חוקית .בטיפולה הלקוי של הוועדה בבנייה הבלתי חוקית בתחומה יש
משום פגיעה בשלטון החוק.
הליקויים בהתקשרויות העירייה לתקופות ממושכות עם שמאים ועם היועץ
המשפטי יש בהם כדי לפגוע בעקרון השוויון ,היעילות והחיסכון ואף בכללי
מינהל תקין .העירייה כרתה הסכם למתן שירותים משפטיים עם יועץ משפטי
חיצוני לוועדה המקומית ,אך עד יוני  2018לא ערכה עימו הסדר למניעת ניגוד
עניינים שיגדיר את תפקידו ויסדיר אותו באופן שלא יפגע בחובת הנאמנות
שלו כלפי הוועדה וכלפי הציבור ,הגם שייצג קבלני בנייה במרחב התכנון.
במצב דברים זה ,עד לעריכת ההסדר למניעת ניגוד עניינים עלולה הייתה
הוועדה להעמידו בפועל במצב של ניגוד עניינים.
על הוועדה להפיק לקחים מהליקויים שהועלו בדוח זה ולפעול לתיקונם
ולמניעת הישנותם .כן עליה להקפיד ,כרשות ציבורית ,לפעול בהגינות,
בשקיפות ,ביעילות ,במקצועיות וללא משוא פנים ,תוך שמירה על כללי מינהל
תקין ,שמירה על הקופה הציבורית והתחשבות בצורכי התושבים המתגוררים
במרחב התכנון שלה.
לנוכח הממצאים שהועלו בדוח בנוגע לתפקוד הוועדה ,על הוועדה המחוזית,
יחידת האכיפה הארצית ומינהל התכנון במשרד האוצר להפיק את הלקחים
הנדרשים ולפעול לתיקון כל הליקויים שנמצאו.
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מבוא
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא (להלן  -הוועדה המקומית או
הוועדה) הוקמה מכוח סעיף  18לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1965-להלן -
חוק התכנון והבנייה או החוק) ,החל על מרחב תכנון מקומי הכולל תחום של
רשות מקומית אחת בלבד .בסעיף (18א) לחוק נקבע כי במרחב תכנון מקומי
הכולל תחום של רשות מקומית אחת בלבד תשמש מועצת הרשות המקומית
כוועדה המקומית.
במועד הביקורת מנתה מועצת העיר  17חברים ,והם גם חברי הוועדה .שטח
מרחב התכנון של הוועדה הוא כ 17,435-דונם ומספר התושבים בתחומה
בנובמבר  2018היה כ .70,000-ראש העירייה מר יעקב פרץ משמש גם יו"ר
הוועדה .בהתאם לסעיף (18ה) לחוק ,הקימה הוועדה ועדת משנה לתכנון
ולבנייה שחברים בה חמישה מחברי מועצת העיר .ראש העירייה משמש גם יו"ר
ועדת המשנה ,וסגנו מר אברהם מועלם משמש ממלא מקום יו"ר ועדת המשנה.
מהנדס העירייה מר שמעון דניאל משמש גם בתפקיד מהנדס הוועדה מכוח
סעיף (5ג) לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית) ,התשנ"ב.61991-
נוסף על היועץ המשפטי של העירייה ,שאמור לשמש יועצה המשפטי של
הוועדה ,שכרה העירייה גם את שירותיו של יועץ משפטי חיצוני.
הוועדה המקומית פועלת מכוח הסמכויות שניתנו לה בחוק התכנון והבנייה
ובתקנות שהותקנו על פיו .עם תפקידיה נמנים תכנון המרחב שלה באמצעות
תכנון מתארי כולל או תכנון מפורט; דיון בבקשות הבנייה המוגשות לה ואישורן;
הנפקת היתרי בנייה בגין בקשות הבנייה שאישרה; פיקוח על הבנייה; ואכיפת
החוק .החוק קובע כי מתן היתר או אישור אחר שלא כדין הוא עבירה פלילית,
וכל המבַצע עבודה אסורה במקרקעין כמפורט בחוק ,או העושה שימוש אסור
בהם עובר עבירה פלילית וצפוי לעונש.7

פעולות הביקורת
בחודשים מאי עד אוקטובר  2018עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על פעולות
עיריית קריית אתא (להלן  -העירייה) והוועדה המקומית בשנים 2018 - 2015
בתחומים האלה :תכנון ,רישוי בנייה ,פיקוח ואכיפה ,התקשרויות עם נותני
שירותים לוועדה וחשש לניגוד עניינים.

6

ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית כאמור בסעיף  18לחוק התכנון והבנייה יהיה
המהנדס מהנדס הוועדה המקומית ,וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית ,יוקנו
לו גם במרחב התכנון של ועדה מקומית כאמור.

7

סעיפים  244 ,243ו 251-לחוק התכנון והבנייה.
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תכנון
.1

לפי סעיף  61לחוק ,תוכנית מתאר מקומית מסדירה את אופי הבנייה
והשימוש במקרקעין בתוך מרחב התכנון המקומי שהיא חלה עליו.
מטרותיה של תוכנית המתאר המקומית הן התוויית ייעודי הקרקע ,התוויית
מערכת הדרכים המקומית ,קביעת צפיפות הבנייה וקביעת השטחים
הציבוריים הפתוחים והשטחים המיועדים למוסדות ציבור.
חשיבותה של תוכנית מתאר מקומית כוללנית הועלתה בדברי ההסבר
לתזכיר חוק התכנון והבנייה ,שם נאמר כי היעדרה של תכנית מתאר
כוללנית ,החלה על כל מרחב התכנון המקומי או על חלק נכבד ממנו ,פוגע
בפיתוחם ובתכנונם של יישובים ובאפשרות להשיג מטרות ארוכות טווח; וכי
קידום תוכניות מפורטות נקודתיות על פני תוכנית מתאר מקומית כוללת
מונעת טיפול ראוי בתשתית העירונית הכוללת והתמודדות עם סוגיות
חברתיות ,כלכליות וסביבתיות.8
מטבע הדברים ,הכנתה של תוכנית מתאר מקומית היא תהליך מורכב.
בדוח שפרסם בשנת  2010העיר משרד מבקר המדינה כי בישראל נמשכים
הליכי התכנון שנים רבות ,ויש לעשות את מרב המאמצים להאיצם כדי
למנוע פגיעה באיכות התכנון וכדי שהתכנון יהיה עדכני ומטרותיו בנות
השגה.9

.2

תוכנית מתאר כוללנית הוגדרה בסעיף 62א(ג) לחוק ,ועל פיו היא חלה על
כל מרחב התכנון המקומי ,על כל שטח היישוב או על חלק משמעותי
ממרחב התכנון או משטח היישוב .בדרך כלל התוכנית קובעת קווים כלליים
ומנחים להתפתחות היישוב ,ולכן על פי רוב נדרש גם תכנון מפורט
שיאפשר הוצאתם של היתרי בנייה.

.3

הוועדה המקומית אחראית בין השאר לפיתוחו של מרחב התכנון באמצעות
קידומן של תוכניות מתאר מקומיות ותוכניות מפורטות ,ביוזמתה וביוזמתם
של משרדי ממשלה וגורמים פרטיים .תפקיד הוועדות המחוזיות הוא לפקח
על פעילות הוועדות המקומיות ולהורות להן להכין תוכנית מתאר ולהגישה
במועד שנקבע ,וכן לדון בתוכנית המתאר ולהחליט על הפקדתה ועל
אישורה .לפי החוק ,אם הוועדה המקומית אינה מקיימת הוראה או דרישה
של הוועדה המחוזית ,הוועדה המחוזית רשאית לעשות בעצמה את כל
הדרוש לביצוע ההוראה.
מינהל התכנון שבמשרד האוצר (להלן  -מינהל התכנון) הוא הגורם
המקצועי הבכיר בתחום התכנון והבנייה ,ועם תפקידיו נמנה מתן הנחיות
מקצועיות להכנת תוכניות מתאר מקומיות כוללניות .במשרד האוצר פועלת

8

דברי ההסבר לתזכיר חוק התכנון והבניה (תיקון מס'  ,)90התשס"ט .2008-

9

מבקר המדינה ,דוח שנתי 60א (פורסם בשנת " ,)2010היבטים בתכנון המתארי המקומי
הכולל" ,עמ' .383
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היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה ,שבאמצעות מפקחים
מוסמכים פועלת לפיקוח על ביצוען של הוראות חוק התכנון והבנייה (להלן
 היחידה הארצית לאכיפה).להלן סקירת התכנון בקריית אתא ופירוט הממצאים:

תוכניות מתאר
במועד סיום הביקורת מנתה אוכלוסיית קריית אתא כ 70,000-תושבים ,והיא
מתוכננת להגיע ל 200,000-בקירוב בשנת  .2035העיר שוכנת בלב מטרופולין
חיפה ושטחה כמחצית משטח גלעין קריות . 10על פי תמ"א  , 1135היא בתחום
השטח המיועד למרקם עירוני .על שטח היישוב חלות כמה תוכניות מתאר
(מחוזית ,מקומית ומפורטת) ,כמתואר להלן:
תוכנית מתאר מחוזית למחוז חיפה (להלן  -תמ"מ  ,)6שאושרה בשנת ,2012
קבעה אזורי פיתוח עירוני סביב קריית אתא .חלק מאזורים אלה נמצא בתוך
שטח השיפוט של העיר וחלק מחוץ לו ,מצפון ומדרום . 12התוכנית מאפשרת
התרחבות גדולה של העיר .תמ"מ  6מגדירה גם את אזורי התעסוקה המזרחי
והמערבי של העיר ואת מקום הפארקים העירוניים.
תוכנית המתאר המקומית הקיימת של העיר  -כ ,150/שאושרה בשנת - 1980
חלה על  14,254דונם ותכליתה הסדרה בעיקר של אזור מרכז העיר ושל
השכונות הוותיקות .התוכנית מגדירה בנייה בצפיפות של שש יחידות דיור (להלן
 יח"ד) לדונם ,ועיבוי צירי מרכז העיר לאזור מגורים ג' באופן שיבטא אתהפיכתה לעיר.
על סמך תוכנית המתאר המקומית אושרו במרוצת השנים תוכניות מפורטות
לחלקים שונים בעיר ,כמו כ ,222/כ/150/ח ו-כ/155/ג .רוב הקרקעות בשטחי
העיר הן בבעלות פרטית ומכאן הקושי הקיים בהכנת תוכניות.
תוכנית המתאר הכוללנית שהכנתה החלה בנובמבר  2012ואושרה להפקדה
במרץ  2017חלה על כ 24,000-דונם .תכליתה הסדרה ופירוט של הייעודים
והתפקוד העירוני בהתאם לתמ"מ  6ולתמ"א  ,35כפי שצוין לעיל .אף על פי
שעברו כמעט שבע שנים מתחילת הכנתה ,עדיין היא בשלב של תיקונים לפני
הפקדה.
במסגרת המאמץ הלאומי ליצירת מאגר של יח"ד בארץ ,מתוכננים בקריית אתא
שני מוקדים עיקריים שהוגדרו במסגרת תוכניות מועדפות לדיור (להלן  -תמ"ל)

10

הכולל ,נוסף על העיר קריית אתא ,את קריית ביאליק ,קריית מוצקין וקריית ים.

11

תוכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה ,לפיתוח ולשימור (להלן  -תמ"א  .)35עם מטרותיה
נמנה מתן מענה לצורכי הבנייה והפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים ועל
עתודות הקרקע לדורות הבאים.

12

החלקים שמחוץ לשטח שיפוט קריית אתא שייכים לשטח השיפוט של מועצה אזורית זבולון.

תוכנית המתאר
הכוללנית שהכנתה
החלה בנובמבר 2012
ואושרה להפקדה
במרץ  2017נמצאת
עדיין בשלב של
תיקונים לפני הפקדה,
אף על פי שעברו
כמעט שבע שנים
מתחילת הכנתה

עיריית קריית אתא | 767

לפיתוח מדרום לעיר ומצפון לה ,שנגזרו מהעקרונות אשר גובשו בתוכנית
המתאר הכוללנית.
המוקד הראשון ,תמ"ל  1024דרומי ,אושר ביוני  .2018הוא מקיף כ 1,535-דונם
ובהם כ 4,500-יח"ד .13החלק השני ,תמ"ל  1025צפוני ,נמצא בשלב תום הפקדה,
לאחר שמיעת התנגדויות בנובמבר  2018ולפני מתן החלטת חוקר .הוא מקיף כ-
 6,600דונם ובהם כ 16,000-יח"ד וכולל את הפארק ,שאמור לשרת את האזור
כולו ,ואת שטחי התעסוקה.
בינואר  2019הוחלט על פרסום תמ"ל  ,1025לאחר שיוכנסו בה השינויים
שהותמ"ל החליטה עליהם ,14ובין השאר צמצום שטח התוכנית ב 650-דונם בקירוב
וצמצום יח"ד ב 3,500-בקירוב.
כחלק מהסרת החסמים לפיתוח התוכניות הללו וכדי לאפשר הסדרת התנועה
וקידום הסעת המונים ,אושרה ביולי  2018התוכנית תת"ל( 1556 /רק"ל חיפה
נצרת) ,המיועדת לתעבורה בין המרכזים העירוניים חיפה ,קריית אתא ונצרת.

13

שטח זה נמצא בתחום שיפוט מועצה אזורית זבולון ,והוא אמור לעבור לתחום השיפוט של עיריית
קריית אתא בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים ב.17.9.17-

14

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור.

15

תת"ל  -תוכנית תשתית לאומית.
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תמונה :1קריית אתא  -חלק ממטרופולין חיפה

המקור :הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא.

הקו הכחול שמופיע בצילום של תוכנית המתאר הוא הקו שמסמן את גבולותיה
של התוכנית.
כדי לקדם את התכנון בתחומי העיר המבונה עשתה הוועדה המקומית שימוש
נרחב בתוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (להלן -
תמ"א  ,)38ממועד אישורה בשנת ( 2005ראו להלן) .בעקבות השימוש בכלי זה
נוצלו במלואם אחוזי הבנייה המותרים במרכז העיר ובשכונות המרכז ,ולכן אי
אפשר לצופף עוד את הבנייה.
בתשובת הוועדה המקומית למשרד מבקר המדינה ממרץ ( 2019להלן  -תשובת
הוועדה המקומית) צוין כי העיכוב בתוכנית הכוללנית נבע בין השאר מחילוקי
דעות בינה ובין הוועדה המחוזית בכמה נושאים בעלי השפעה מכרעת על
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אופייה של העיר ,בהם אזור התעשייה ,אך נעשו מאמצים רבים כדי לגבש עם
הוועדה המחוזית הסכמות על תכנון שיתאים לתושבי העיר.
בתשובת מינהל התכנון למשרד מבקר המדינה ממרץ  2019צוין כי ניהולה
והובלתה של תוכנית המתאר הם בידי העירייה ,שאיננה עושה את המוטל עליה
על מנת למלא את התנאים להפקדתה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי עליה לפעול בשיתוף עם
הוועדה המחוזית לקידום תוכנית המתאר הכוללנית ,שתיתן מענה תכנוני
ראוי לצורכיהם של תושבי קריית אתא ולהתפתחות היישוב .הצורך בקידום
מהיר של הליכי התכנון חשוב במיוחד לנוכח גודלו של השטח הנמצא
בתכנון מפורט ומספר יח"ד הכלולות בו.
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רישוי הבנייה על פי תמ"א 38
.1

בחוק התכנון והבנייה נקבע כי הוועדה המקומית לא תיתן היתר בנייה אלא
אם ההיתר או העבודה שהוא נדרש עבורה מתאימים לתוכנית ,להנחיות
המרחביות ולהוראות אחרות בחוק החלות על הקרקע או על הבניין
הנדונים.
בחוק התכנון והבנייה נקבע שאין לבנות בניין בלא היתר בנייה שנתנו
הוועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית ,לפי העניין ועל פי תנאי
ההיתר .16היתר הבנייה חייב להיות תואם לתוכניות המפורטות החלות על
האזור .סעיף (151א) לחוק קובע כי לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג
אם יש בכך סטייה ניכרת מתוכנית החלה על הקרקע או הבניין.
בסעיף  2לתקנות סטייה ניכרת מתוכנית ,התשס"ב( 2002-להלן  -תקנות
סטייה ניכרת) ,נקבע מה שייחשב כסטייה ניכרת .לדוגמה ,על פי סעיף
 )1(2סטייה ניכרת היא שימוש בבניין או בקרקע שיש בו שינוי מהשימוש
שנקבע בתוכנית ,והוא משנה את אופייה של הסביבה הקרובה; על פי סעיף
 ,) 2(2סטייה ניכרת היא בנייה בשינוי מהוראות הבנייה הקבועות בתוכנית,
המשנה את אופייה של הסביבה הקרובה.

.2

תמ"א  1738היא תוכנית שהוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
כדי לקבוע מסגרת חוקית לטיפול בסיכונים שמציבים בניינים ישנים בזמן
רעידות אדמה .התוכנית אושרה בממשלה באפריל  .2005מטרותיה הן
קביעת הסדרי תכנון כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים ,חוקיים
ואחרים לשיפור מבנים וחיזוקם .היא מעניקה תמריצים כלכליים לחיזוק
המבנים על ידי הענקת זכויות בנייה מוגדלות ועל ידי קיצור ההליכים
לקבלת היתר בנייה.
בפברואר  2010אושר שינוי מס'  2לתמ"א  ,38המאפשר בגדר "חיזוק מבנים"
הריסת מבנה שהוקם לפני  1.1.80והקמת מבנה חדש במקומו ,תוך מתן
זכויות בנייה נוספות על אלו שהגיעו מכוח התוכניות התקפות .תמריצים אלו
נקבעו בסעיף 14א לתמ"א .38
סעיף  14לתמ"א  38דן במבנים קיימים שאינם מיועדים למגורים .במסגרת
סעיף זה אפשר להוסיף תוספת בנייה של קומה אחת ובלבד שעומדים
בכמה תנאים ,ובהם התנאים הנוגעים לחיזוק המבנה.
במאי  2011נכנס לתוקפו שינוי מס'  3לתמ"א  ,38שנועד בין השאר לצמצם
את הזכויות הנרחבות שנקבעו בשינוי מס'  2לתמ"א.

16

ראו סעיף  145לחוק התכנון והבנייה.

17

תמ"א  38שאושרה באפריל  2005עברה כמה שינויים :תיקון מס'  1מיולי  ,2007תיקון מס' 2
מפברואר  ,2010תיקון מס'  3ממאי  ,2011ותיקון מס' /3א מדצמבר  .2016בדצמבר  2016פורסם
הנוסח המשולב של תמ"א  38הכולל את כל השינויים שנעשו.
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לפי סעיף  27לתמ"א " , 38לא יותרו תוספות בנייה על פי האמור בסעיפים
14 ,14 ,13 ,12 ,11א ו 16-אלא אם פורסמה הודעה על כך וניתנה לכל בעל
עניין הזדמנות להעיר את הערותיו בפני הוועדה המקומית בתוך המועד
ש ייקבע וטרם מתן החלטה בעניין .דרכי הפרסום ,שמיעת ההערות
וההחלטה בבקשה להיתר יעשו בדומה לקבוע בסעיף  149לחוק".
נתגלו מקרים שהוועדה הוציאה בהם היתרי בנייה בניגוד לחוק ולהוראות
תמ"א  .38להלן שתי דוגמאות:

מתן היתר שלא כדין במבנה מגורים
.1

תקן ישראלי ת"י  18413לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה נכנס לתוקף
בשנת  1975ומחייב מינואר  .1980מעריכים כי רוב המבנים שנבנו לפני שנת
 1980אינם עומדים בתקן זה .לפיכך חוששים כי אם תתחולל בישראל
רעידת אדמה חזקה ,היא תגרום להתמוטטותם של מבנים רבים .מכאן
נקבע בתמ"א  38כי התאריך הקובע לעניין הזכאות לתוספת זכויות בנייה
הוא .1.1.80
בסעיף  4.1לנוסח המשולב של תמ"א  38מדצמבר  ,2016שעניינו תחולת
התוכנית ,נקבע כי "תכנית זו תחול על מבנים קיימים אשר הוצא היתר
לבנייתם קודם ה 1-בינואר  1980למעט מבנים כאמור שתקן ישראלי ת"י
 413פטר אותם מתחולתו .על מבנים קיימים שניתן היתר לבנייתם לאחר
המועד האמור ונקבע בכתב על ידי מהנדס ,כי לא נבנו על פי התקן ,כפי
שהיה בתוקף במועד הוצאת ההיתר לגביהם ,יחולו הוראות תכנית זו למעט
תוספת זכויות בנייה כאמור בסעיפים 14 -11א .התכנית לא תחול על מבנים
המיועדים להריסה על פי תכנית או על פי צו סופי של בית משפט" .סעיף
זה נשאר בתוקף בהוראות תמ"א  38למן אישורה.
בסעיף  ) 6(2לתקנות סטייה ניכרת נקבע בין השאר כי בנייה מחוץ לקו
שנקבע בתוכנית כגבול לבנייה מצידי המגרש היא סטייה ניכרת מתוכנית
לעניין סעיף  151לחוק התכנון והבנייה ,למעט אחת מאלה:
"(א) בניית קיר ,עם פתחים ,לרבות בליטה או גזוזטרה החורגת ב 10%-או
פחות ,מהמרווח שנקבע בתכנית בצדי המגרש והמשאירה מרחק של
 2.70מטרים לפחות ,מהגבול הצדדי של המגרש;
(ב) בניית קיר ,שאין בו פתחים ,המשאירה מרחק של  2.70מטרים
לפחות ,מהגבול הצדדי של המגרש".

.2

בינואר  2010יזמה עמותה מקומית (להלן  -היזם) תוכנית מפורטת כ497/
להקמת מבנה מגורים על חלקות  25ו 27-בגוש  11016בקריית אתא (להלן -

18

תקן  413כלל בין השאר שינוי בשיטת הבנייה של היסודות בבניינים על ידי הוספת קורות קשר,
המחברות בין העמודים בבניין.
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החלקות) ,תוך איחודן לחלקה אחת .על החלקות חלה עד אז תוכנית
מפורטת כ/150/ח ,19שאיפשרה הקמה של  24יח"ד לכל היותר בבניין שגובהו
עד חמש קומות .במועד הגשתה של תוכנית כ 497/למוסדות התכנון ניצבו
על החלקות שני מבנים :יחידת מגורים משנת  1946ששימשה בית כנסת,
ושלד של מבנה מגורים משנת  ,1984תלת-קומתי מעל קומת עמודים
מפולשת ,שהיו מתוכננות בו  12יח"ד.
תוכנית כ 497/אושרה בפברואר  .2012עיון בתוכנית מעלה כי היא נועדה
להגדיל את זכויות הבנייה כך שיהיו מנוף כלכלי להריסת המבנים הקיימים
ולהקמת בינוי מודרני ,על ידי הוספת שתי קומות ותשע דירות מעל למותר
לפי תוכנית כ/150/ח ,כך שסך כל הבנייה שתותר תסתכם ב 33-יח"ד
בשבע קומות מעל קומת חניון תת-קרקעי .לתוכנית צורף נספח המדמה את
המבנה וסביבתו הקרובה.
מעיון בתשריט התוכנית עולה כי שני המבנים שהיו בנויים על החלקות
סומנו להריסה כתנאי לביצוע הבנייה מכוח תוכנית זו .התוכנית מקנה זכויות
בנייה על פני  7,650מ"ר ,מהם  4,250מ"ר 20לשימוש עיקרי והיתר 3,400 -
מ"ר - 21לשטחי שירות.
.3

בספטמבר  2012ביקש היזם היתר להריסת שני המבנים שעל החלקות
ולהקמת מבנה מגורים בן עשר קומות ו 40-דירות ,מעל קומת מרתף3,850 ,
מ"ר לשימוש עיקרי (ללא מרפסות מקורות) ו 1,995-מ"ר שטח שירות,
ולכמה הקלות מתוכנית כ ,497/שנדרש להסדירן באמצעות פרסום ,כחלק
מתהליך מקדים לצורך אישורן בוועדה.
באוקטובר  2012פרסמה הוועדה הודעה על ההקלות שדרש היזם בכמה
נושאים כדלקמן :הקלה במספר יח"ד  40 -במקום  ;33הקלה במספר
הקומות  -הוספת שלוש; הקלה בגובה מבנה  32.26 -מ' במקום  22מ';
העברת שטח שירות המיועד לחניון תת-קרקעי לשטחי שירות כלליים
במבנה; הקלה במרווח קדמי  0 -במקום  5.0מ'  -למבנה אשפה; הקלה
במרווח צידי  4.96 -מ' במקום  5.0מ'; והקלה במרווח צידי בצד הצפוני של
הבנייה  3.6 -מ' במקום  5.0מ'.
נמצא כי הוועדה אישרה לפרסם הקלה במרווח הצידי  3.6 -מ' במקום 5.0
מ' בצד הצפוני של הבנייה ,בניגוד להוראות סעיף  )6(2לתקנות סטייה
ניכרת :על פי הבקשה להיתר יוקמו מרפסות בצד הצפוני של הבניין והן
יחרגו מקו הבניין ב 1.4-מ' .22אלה כ 30%-חריגה במקום  10%חריגה לכל
היותר ,שהם  0.5מ' שאפשר לאשר לפי סעיף  )6(2לתקנות סטייה ניכרת.

19

התוכנית אושרה במרץ .2006

20

על פי הוראות התוכנית ,מתוך שטחי הבנייה כולם יוקצו  400מ"ר למרפסות מקורות ששטחן
הממוצע  12מ"ר ליח"ד .אי אפשר לנייד שטח זה לשטח עיקרי אחר.

21

מתוכם  2,000מ"ר מיועדים לבנייה מתחת לכניסה הקובעת של הבניין ,והם כוללים את שטח
החניון התת-קרקעי ושטחי שירות כמו מחסנים משותפים ,חדרים טכניים וכדומה .שאר השטח -
 1,400מ"ר  -מיועדים לבנייה מעל לכניסה הקובעת של הבניין.

22

קו הבניין הצידי שנקבע בתוכנית כ 497/הוא  5.0מ'.

נמצא כי הוועדה
אישרה לפרסם הקלה
במרווח הצידי ,בצד
הצפוני של הבנייה,
בניגוד להוראות סעיף
 )6(2לתקנות סטייה
ניכרת

עיריית קריית אתא | 773

בעקבות הפרסום הוגשו בנובמבר  2012שתי התנגדויות לאישור ההקלות
האמורות .בינואר  2013דחתה הוועדה את ההתנגדויות והחליטה לאשר את
הבקשה להיתר ובמאי  2013נתנה היתר בנייה ראשון ,המתיר ליזם להרוס
את המבנים הקיימים ולהקים גדר במגרש כחלק מן ההכנות לבניית מבנה
המגורים.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי אישור בקשת הבנייה
נעשה בניגוד לתקנות סטייה ניכרת ,שלא בהתאם לדין ותוך חריגה
מסמכות.
בינואר  2013הגיש היזם בקשה מתוקנת להיתר בנייה ,שכללה עדכון
בשטחים שהוצעו לבנייה  4,020 -מ"ר שטח עיקרי (ללא מרפסות מקורות) ו-
 2,165מ"ר שטח שירות .השטח העיקרי המתוקן שהוצע חורג ב 170-מ"ר
מהשטח המותר לבנייה שנקבע בתוכנית.
באפריל  2013פרסמה הוועדה הודעה על הקלה נוספת בבקשת הבנייה
המתוקנת ,בהתאם לסעיף  27לתמ"א  ,38כדי להכשיר את תוספת השטח
שהוצעה לבנייה (בשימוש העיקרי) .גם הפעם אישרה הוועדה את ההקלה,
ובאוקטובר  2013מסרה ליזם היתר בנייה שני ,המתיר לו לבנות את מבנה
המגורים בהתאם לבקשת הבנייה המתוקנת.
.4

יצוין כי במאי  2012מכר היזם את זכויות הבעלות שלו בחלקות לחברה
מקומית ,בחוזה מכר .החלקות נרשמו על שם החברה בלשכת רישום
המקרקעין בנובמבר .2013
במרץ  2014פנתה החברה לוועדה המקומית בבקשה להעביר על שמה את
היתר הבנייה השני שהוצא ליזם ,והוועדה עשתה כן באותו החודש .ביוני
 2014נתנה הוועדה לחברה היתר בנייה שכלל את השטחים שאושרו לבנייה
בהיתר השני  -הקמת מבנה הכולל  40יח"ד בעשר קומות מעל קומת מרתף,
שטחו הכולל  6,185מ"ר ,מהם  4,020מ"ר שטח עיקרי ו 2,165-מ"ר שטחי
שירות .כאמור ,ההיתר ניתן על סמך תוכנית כ 497/ותמ"א .38
בתום הבנייה הגישה החברה במרץ  2015בקשת היתר חדשה ,שכללה את
השינויים שבוצעו בסטייה מההיתר שניתן לה ,בין השאר מיקום חדר
המדרגות ותוספות ועדכון בשטחי הבנייה במרתף ,בדירות ובמחסנים שונים.
הבקשה כללה  4,145מ"ר שטח עיקרי ,לא כולל  400מ"ר שטח המרפסות
המקורות ו 2,722-מ"ר שטחי שירות  -חריגה של  295מ"ר בשטח העיקרי מן
המותר לבנייה כשטח עיקרי לפי תוכנית כ.497/
תוכנית כ 497/ייעדה את המבנים שהיו קיימים בשטח החלקות להריסה,
כחלק מהגדלת זכויות הבנייה על פי התוכנית וכתנאי לאישורה .במצב זה,
מקום שהמבנים בו יועדו להריסה על פי תוכנית  -אין להחיל בו את הוראות
התמ"א.
ואולם נמצא כי החברה ניצלה את מלוא זכויות הבנייה שאפשר לקבל לפי
תוכנית כ . 497/לשם אישור חריגת הבנייה שביצעה אישרה לה הוועדה את
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הבקשה תוך החלת הוראות תמ"א  ,38/3במקום שתדרוש ממנה להכין
תוכנית מפורטת ,שהיא בסמכות הוועדה המחוזית.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי אישור בקשות הבנייה
על סמך תמ"א  38ומתן ההיתרים ,שכללו היתרים לתוספות בנייה
נוסף על הנקבע בתוכנית ,נעשו בניגוד להוראות התמ"א ולחוק
התכנון והבנייה ,ומשמעותם אישור זכויות בנייה נוספות שלא הגיעו
לחברה.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה לוועדה ולמהנדס הוועדה כי היה על
האחראים בוועדה לבדוק היטב את הבקשות ואת עמידתן בהוראות
התמ"א ,ולהימנע מלהעביר לאישור מליאת הוועדה בקשה שאינה
מקיימת את התוכניות ואת החוק ,ובכך היה נמנע מתן היתרים שלא
בהתאם לחוק.
בתשובתה ציינה הוועדה כי הבקשה להיתר נדונה בטעות לפי תמ"א  ,38על
סמך הצהרת עורך הבקשה ,שציין בה כי מדובר בבקשה לפי תמ"א .38
זאת ועוד ,היות שמדובר במבנים ישנים שמקיימים את תנאי התמ"א ,נעלם
מעיניהם של בודקי הרישוי כי תשריט תוכנית כ 497/מסמן את המבנים
להריסה ובכך שולל את תחולת תמ"א .38
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לוועדה המקומית על שלא נהגה
בזהירות הראויה ונתנה היתר בנייה שלא בהתאם להוראות הדין .על
הוועדה המקומית להקפיד בבדיקת הבקשות להיתרי בנייה על כל
פרטיהן ,לרבות מידת התאמתן לתוכניות המפורטות החלות עליהן.
כמו כן עליה להנחות את בודקי הבקשות להיתרי בנייה להקפיד על
קיום הוראות התכניות הרלוונטיות בכל בקשה ובקשה.

ליקויים במתן היתר במבנה מסחרי
.1

23

על חלקות  19ו 21-בגוש ( 11009להלן  -החלקות) ,ששטחן יחד  1,754מ"ר,
חלה תוכנית כ .222/התוכנית ,שאושרה בשנת  ,1998נועדה להמריץ את
עיבוי הבנייה במרכז העיר ולהסדיר את תכנון הפיתוח של מרכז העסקים
הראשי לאורך רחוב העצמאות על ידי הגדלת גובה הבנייה לשבע קומות
וציפופה ל 12-יח"ד לדונם .ביולי  2008אישרה הוועדה המקומית לבעלי
החלקות תשריט חל ,23351/שמטרתו לאחד את שתי החלקות.

על פי החוק ,אישור תשריט איחוד וחלוקה הוא בסמכות הוועדה המקומית.

לשם אישור חריגת
הבנייה שביצעה
החברה אישרה לה
הוועדה את הבקשה
תוך החלת הוראות
תמ"א  ,38/3במקום
שתדרוש ממנה להכין
תוכנית מפורטת,
שהיא בסמכות
הוועדה המחוזית
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לפי תוכנית כ , 222/החלקות נמצאות באזור מגורים ד' ,שמותרים בו שימושי
מגורים בכל הקומות מעל קומת הקרקע ,לרבות שירותי אכסון ומלונאות.
בקומת הקרקע יותר שימוש למשרדים ,למסחר קמעונאי ,ולשירותים
עסקיים ואישיים .השימוש המרבי למסחר באזור זה לא יעלה על 18%
מהשטח המותר לבנייה.
היקף הבנייה המותר באזור מגורים ד' נקבע לפי אחוזים משטח המגרש ,כך
שלשימוש עיקרי מותר לבנות עד  120%משטח המגרש ולשטחי שירות עד
 .70%ג ובה הבנייה הוא עד שבע קומות ,ומקומות החנייה יסופקו בתחום
המגרש בהתאם לתקן החנייה התקף בעת היתר הבנייה.
בסעיף  2.5לתוכנית כ 222/נקבע כי באזורים מסוימים בתוך הייעוד של
מגורים ד' אשר נכללו בתחומי מוקדים שהוגדרו בתוכנית כמוקדים לפיתוח
מותנה ,תותר בנייה על פי הוראות הבנייה של אזור מגורים ד' ומסחר ,ובלבד
שיתקיימו ארבעה תנאים במצטבר ,בהם איחוד חלקות מרצון ובניית חניון
תת-קרקעי.
בהתאם להוראותיה של תוכנית כ ,222/באזור מגורים ד' ומסחר מותר
השימוש למגורים ,לרבות שירותי אכסון ומלונאות ,מסחר קמעונאי ,שירותים
עסקיים ואישיים ,ומשרדים ,ובלבד שהשימוש המרבי למסחר באזור זה לא
יעלה על  50%משטח הבנייה המותר.
היקף הבנייה המותר באזור מגורים ד' ומסחר גם הוא נקבע לפי אחוזים
משטח המגרש ,כך שלשימוש עיקרי מותר לבנות עד  140%משטח המגרש
ולשטחי שירות עד  .100%גובה הבנייה הוא עד תשע קומות ,ומקומות
החנייה יסופקו בתחום המגרש בהתאם לתקן החנייה התקף בעת מתן היתר
הבנייה.
סעיף  2.7.1לתוכנית כ 222/מקנה תוספת בנייה למגרשים פינתיים בשני
רחובות בשיעור  10%משטח הבנייה המותר .סעיף  2.10לתוכנית מקנה
זכויות בנייה נוספות בגין הריסת מבנים קיימים.
.2

מבדיקת התיעוד בוועדה עולה כי עוד באפריל  2002מסרה מהנדסת
הוועדה דאז לאחד מבעלי החלקות כי "עפ"י תכנית כ ,222/לא ניתן לאשר
בקשתך לבניית מבנה בן  3,000מ"ר הכולל שטח מסחרי( ,קופ"ח) .כדי
להיענות לבקשתך ,יש להכין תכנית נקודתית מפורטת בסמכות הוועדה
המחוזית ,הן לצורך הגדלת אחוזי הבנייה והן להעברת אחוזי הבנייה משטח
המיועד למגורים לטובת שטח מסחרי".
במאי  , 2005בעקבות פנייתו של מהנדס הוועדה בעניין העברתם של שטחי
בנייה בתחום תוכנית כ ,222/כתבה היועצת המשפטית של הוועדה
כדלקמן" :ניתן לפרסם הקלה בשיעור השטחים שנקבעו למטרות מסחר מן
השטחים העיקריים ,בכפוף לכך שהגדלת השטחים אינה משנה את אופייה
של הבנייה בתחום התו כנית ואת חזות הסביבה ,שאם כך ,הרי שמדובר
בסטייה ניכרת מתוכנית על-פי תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת
מתוכנית) .בהקשר זה ,יש לבחון את הוראות סעיף )10( ,)3( ,)2( ,)1(2
לתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתוכנית)".
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.3

בשנת  2009ביקשה חברת ייזום (להלן  -החברה) מן הוועדה המקומית
היתר להריסת בית קיים ולביצוע עבודות עפר וביסוס ,כהכנה לבניית מבנה
מסחרי בן חמש קומות מעל קומת מרתף שתשמש חנייה מקורה על
החלקות (שאוחדו ,כאמור ,בשנת  .)2008השטחים שנכללו בבקשה להיתר
הסתכמו ב 4,736-מ"ר ,מהם  2,807מ"ר שטחים עיקריים ו 1,929-מ"ר שטחי
שירות .עוד כללה הבקשה  1,612מ"ר שטח לחנייה .מאחר שהחלקות
נמצאות בפינת הרחובות יצחק רבין וחנקין ,החלקה המאוחדת זכאית ל-
 10%תוספת בנייה בגין מגרשים פינתיים .על פני  108מ"ר בחלקה
המאוחדת היה קיים בית ישן.
נמצא כי הוועדה קבעה באותו מועד שבקשת ההיתר שהגישה החברה
מקיימת את הוראות סעיף  2.5לתוכנית כ 222/ולפיכך אפשר להחיל על
החלקה המאוחדת את ההוראות של אזור מגורים ד' ומסחר ולאפשר לה
ליהנות מאחוזי הבנייה שנקבעו לאזור זה .כאמור ,אחד התנאים לתחולת
הסעיף הוא בניית חניון תת-קרקעי (ראו בהמשך).
בשלב הדיון בבקשת ההיתר שהגישה החברה בשנת  2009חישבה הוועדה
המקומית את השטחים המותרים לבנייה בהתאם לתוכנית כ ,222/וקבעה כי
מותר לבנות על פני  2,809מ"ר 24שטח עיקרי ,ממנו מותר לייעד למסחר
לכל היותר  877מ"ר .שטח השירות שחישבה היה  1,929מ"ר.25
במועד אישור הבקשה בשנת  2011נכנס לתוקף שינוי מס'  2לתמ"א ,38
שכאמור התייחס לחיזוק מבנים בדרך של הריסת מבנים שהוקמו לפני
 1.1.80והקמת מבנים חדשים במקומם ,תוך מתן זכויות בנייה נוספות על
אלו שהגיעו מכוח התוכניות התקפות.
נמצא כי עד שנת  2013הוציאה הוועדה לחברה שלושה היתרי בנייה :היתר
להריסת בית קיים ולביצוע עבודות עפר וביסוס (הוצא בינואר  ;)2011היתר
להקמת מבנה מסחרי בן חמש קומות ועוד מרתף חנייה ,בשטח כולל של
 6,348מ"ר עיקרי ושירות (הוצא ביוני  ;)2011והיתר להשלמת תוספת
שטחים לפי תמ"א  38בקו המתאר (קונטור) של המבנה הקיים  -כ8,115-
מ"ר בסך הכול (עיקרי ,שירות וחנייה; הוצא במרץ .)2013
בשנת  2013התלתה ועדת הערר המחוזית את ההיתר השלישי בעקבות
ערר שהגישו כמה גובלים והחזירה את הבקשה לדיון בוועדה המקומית.
עוד נמצא כי במסגרת בקשת ההיתר פרסמה הוועדה כבר בספטמבר 2009
הודעה על הקלה בשיעור השטחים למטרות מסחר מהשטחים העיקריים,
בנייה בקו אפס 26במרווח צידי עבור חנייה תת-קרקעית ,והגדלת שטח התכסית
בקומת הקרקע .במועד זה לא פרסמה הוועדה שום הודעה הנוגעת לתמ"א
 .38רק בדצמבר  , 2012בדיון על ההיתר השלישי ,נעשה פרסום מכוח סעיף
 27לתמ"א  38שנגע לאישור תוספות בנייה מכוחה של התמ"א .בעקבות

24

 154%משטח המגרש ( 1,754מ"ר) ועוד  108מ"ר בגין בית קיים שנהרס .יובהר כי  154%כוללים
את ה 140%-המותרים באזור ד' מגורים ומסחר בתוספת  10%בגין מגרשים פינתיים.

25

חושב לפי  110%משטח המגרש ,כאשר ה 110%-כללה תוספת של  10%בגין מגרשים פינתיים.

26

בנייה בצמוד לגבול המגרש.

במסגרת בקשת
ההיתר פרסמה
הוועדה הודעה על
הקלה בשיעור
השטחים למטרות
מסחר מכלל
השטחים העיקריים,
בנייה בקו אפס
במרווח צידי ,והגדלת
שטח התכסית בקומת
הקרקע .במועד זה לא
פרסמה הוועדה שום
הודעה הנוגעת
לתמ"א 38
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הפרסום הוגשו התנגדויות מספר אך הן נדחו בוועדה המקומית ,ולכן הוגש
ערר לוועדת הערר המחוזית.
כאמור ,לפי סעיף  )2(2לתקנות סטייה ניכרת ,בנייה בשינוי מהוראות הבנייה
הקבועות בתוכנית ,המשנה את אופייה של הסביבה הקרובה ,היא סטייה
ניכרת.
יודגש כי בסביבה שהמבנה הוקם בה לא היו מבנים אחרים שיועדו אך ורק
למסחר .עוד נמצא כי בתיק הבנייה לא היה כל מסמך המעיד שהוועדה
בחנה את הוראות סעיף  2לתקנות סטייה ניכרת בטרם אישרה את פרסום
ההקלה.
בניוד שטחי המגורים לייעוד מסחרי יש משום סטייה ניכרת מתוכנית,
ולכן היה על הוועדה להימנע מאישור בקשת הבנייה לעניין זה
במסגרת הקלה .זאת ועוד ,מתן ההיתר על סמך הקלה שלא
במסגרת תוכנית מפורטת חדשה נעשה בניגוד לתקנות סטייה ניכרת
ובניגוד לעמדתה של מהנדסת הוועדה שהובאה לעיל.
מעיון בבקשת ההיתר שהגישה החברה לוועדה עולה כי עוד בשנת ,2011
במסגרת ההיתר הראשון והשני ,אישרה הוועדה למעשה לחברה להקים
את המבנה המסחרי 27לפי התכסית של המבנה ובמספר הקומות שנבנו
וקיימות כיום . 28עוד עולה כי בקשת ההיתר ,אשר כללה חצר פנימית (פטיו)
במרכז הבניין ,לא התייחסה כלל לזכויות בנייה מכוח תמ"א .38
יוצא אפוא כי ב בקשת ההיתר לא הייתה התייחסות כלשהי לתוספות בנייה
המגיעות מכוח תמ"א  . 38מעיון בפרוטוקולים ובמסמכי ההחלטות הנוגעות
לבקשת ההיתר לא נמצא כי הוועדה שקלה או התייחסה לנושא זה ,למרות
טענותיה כי הייתה מודעת לכוונות החברה לבנות על פי התמ"א ולמרות
טענותיה לרישוי הבני יה בשלבים ,בכמה היתרים ,כפי שהועלו בערר שהוגש
נגדה.
נמצא כי הוועדה המקומית אישרה בפועל לחברה לבנות על החלקה
המאוחדת מבנה ששטחו  4,736מ"ר (שטחים עיקריים ושטחי שירות) וכולו
יועד להיות מסחרי ,בניגוד להוראות תוכנית כ 222/החלה על השטח,
הקובעות בין השאר כי השימוש המרבי למסחר באזור מגורים ד' ומסחר לא
יעלה על  50%מהשטח המותר לבנייה.
.4

במסגרת ערר מס'  84/13שהגישו כמה גובלים בשנת  2013טענה הוועדה
המקומית כי הליך אישור הבנייה היה לפי תוכנית כ 222/בשילוב תמ"א ,38
וכי בשנת  2009פנתה החברה לוועדה המקומית וביקשה לבחון אפשרות
בנייתו של מבנה אגב הריסת המבנה הקיים בשילובה עם תמ"א  38תיקון

27

כאמור ,במסגרת בקשה זו אושר לחברה לבנות על פני כ 4,736-מ"ר לשימוש עיקרי ושירות ועוד
 1,612מ"ר לחנייה בקומת מרתף.

28

קומת מרתף המשמשת לחנייה ועוד חמש קומות מסחר ומשרדים מעליה.

יוצא אפוא כי בבקשת
ההיתר לא נידונו כלל
תוספות בנייה
המותרות מכוח תמ"א
38
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מס'  , 2שבאותה שעה היה בשלבים מתקדמים לפני אישור או פרסום למתן
תוקף.
עוד טענה הוועדה המקומית כי רישוי הבנייה נעשה בשלבים ,מתוך שטרם
החליטה על דרך יישומה של תמ"א  ,38/2והחלטתה לא חוללה שינוי
כלשהו בקו המתאר של המבנה ,בגובהו או במספר קומותיו .המבנה נותר
בדיוק כפי שהיה ואין מדובר אלא בחללים כלואים שלא הובאו בחשבון
השטחים.
יוצא אפוא שקו המתאר של המבנה ,גובהו ומספר הקומות שאושרו בוועדה
כללו מלכתחילה ,כפי שציינה בתשובתה במסגרת הערר ,תוספת על
השטחים שמתירות תוכנית כ 222/ותמ"א .38
בהקשר זה קבעה ועדת הערר בהחלטתה כי "הטענה לפיה דובר בהליך דו-
שלבי מצמצמת מראש שלא כדין את שיקול דעתה של הוועדה המקומית
בשמיעת ההתנגדויות התכנוניות תוך פגיעה בכללי הצדק הטבעיים" וכי
"מקום בו מונחה יזם מראש על ידי הוועדה המקומית לפעול ולבנות תוך
הסתמכות על הליך שיאושר ,הליך הכולל הקלה או מעין הקלה ,חוטאת
הוועדה המקומית פעמיים ,הן לציבור כמפורט לעיל והן ליזם אשר נאלץ
להשקיע השקעות משמעותיות בשלב א' כאשר שלב ב'  -סופו מי ישורנו".
בתשובת הוועדה המקומית צוין כי היא איפשרה את הרישוי בשלבים מכיוון
שהייתה זו ראשית הדרך של מימוש בקשות להריסה ובנייה מחדש ,ומשום
שאז טרם גיבשה עקרונות ברורים למדיניותה .עוד ציינה כי היא אכן
מסכימה שיש לדון בבקשות היתר לפי תמ"א  38כמקשה אחת ,וכך היא
פועלת.
כפי שנקבע בוועדת הערר ,הסברי הוועדה המקומית לפיצול הליך
הרישוי ואישורו בשלבים ,כפי שהוצגו במסגרת הערר ובביקורת ,אינם
עולים בקנה אחד עם הליכי תכנון ורישוי מקובלים ,ועלולים להיות
בגדר סטייה מכללי מינהל תקין.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי ביודעה על כוונת
החברה לבנות מלכתחילה לפי תמ"א  ,38כפי שטענה בדיון בוועדת
הערר ,היה עליה להנחות את החברה לערוך מראש את בקשת
הבנייה בהתאם ולפעול לפרסום ההקלות המתייחסות הן לתוכנית
כ 222/הן לתמ"א  38ולדון בבקשת הבנייה כמקשה אחת.
.5

29

הביקורת העלתה כי הוועדה המקומית אישרה לחברה תוספת זכויות בנייה
לשימוש עיקרי מכוח תמ"א  ,38בגודל של קומה טיפוסית אחת .בקשת
הבנייה שהגישה החברה כללה תוספת  1,200מ"ר והיא אושרה בוועדה
באוקטובר  . 2013סך כל השטח לשימוש עיקרי שאושר לחברה לאחר
אישור בקשה זו הסתכם ב 4,007-מ"ר ,29נוסף על  1,929מ"ר לשטחי שירות

 2,807מ"ר שאושרו בבקשה המקורית ועוד  1,200מ"ר שאושרו בבקשה זו.
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ועל  1,612מ"ר לחנייה מקורה .סך כל השטח לשימוש עיקרי ולשירות
הסתכם ב 7,548-מ"ר.
מעיון בדוח הפיקוח שערך אחד המפקחים בוועדה באוקטובר  ,2014על
סמך ביקור בשטח מאותו היום ,עולה כי החברה לא אטמה את השטחים
שהייתה אמורה לאטום  -בקומה ב' (מפלס  )+10.85כ 847-מ"ר ובקומה ג'
(מפלס  )+15.05כ 599-מ"ר (סה"כ בשתי הקומות כ 1,446-מ"ר) ,כדי
שתתאים את שטח הבנייה בפועל לשטח שאושר לה בהיתר השני.
יוצא אפוא כי השטחים שנאטמו בשלב מאוחר יותר היו תוספות שלא ניתנו
לאישור באותו מועד.
באוקטובר  2015נתנה הוועדה לחברה את היתר הבנייה הרביעי והאחרון ובו
אושרו תוספות הבנייה מכוח התמ"א .סך כל השטח שאושר בהיתר היה
 6,074מ"ר ללא החנייה ,שלשטחה אושרו  1,612מ"ר.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה כי היה עליה לערוך פיקוח שהיה
עשוי למנוע מהחברה לבצע עבודות בנייה מעבר לעבודות שאושרו
לה בהיתר .השלמת הבנייה לפני שהגיעו לחברה השטחים הנוספים
על פי התמ"א ולפני היתר הבנייה הרביעי ,גם אם אילצה אותה
הוועדה לאטום שטחים באופן זמני ,אינה מתיישבת עם הוראות החוק.
בתשובת החברה למשרד מבקר המדינה ממרץ  2019צוין כי לאחר עיכובים,
בירורים ובדיקות שערכה הוועדה המקומית ,באוקטובר  2015אישרה ועדת
הערר את הסכמות הצדדים על הנפקת "טופס  "4סופי למבנה ,ונתנה להן
תוקף של החלטה .עוד ציינה ,כי רק במסגרת עתירה מנהלית שהגישה
לבית המשפט המחוזי בחיפה ,בפברואר  ,2016נערכו הסכמות בינה לבין
הוועדה המקומית בעקבותיהן הונפק "טופס  "4במרץ  2016באיחור רב
ובלתי מוצדק.
בתשובת הוועדה המקומית צוין כי היא לא התירה בנייה מעבר למה שנקבע
בהיתרי הבנייה ,וחריגות הבנייה שנעשו בידי החברה טופלו בידי אגף
הפיקוח שלה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי העובדה שבפני ועדת
הערר עמדה להכרעה שאלת חוקיותה של קומה שלמה בת 1,200
מ"ר שכבר נבנתה ,מעידה על כך שהליכי הפיקוח שנקטה היו לקויים.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה לוועדה כי לא ציינה בתשובתה את
הליכי הפיקוח שנקטה נגד חריגות הבנייה שביצעה החברה ,ובהיעדר
תיעוד אין לדעת אם ננקטו פעולות כאלה ואת היקפן.
.6

על פי סעיף  3.5.9לתוכנית כ 222/יש לספק מקומות חנייה בתחום המגרש
בהתאם לתקן החנייה התקף בעת מתן היתר הבנייה.

מעיון בדוח הפיקוח
שהכין אחד
המפקחים בוועדה
באוקטובר  ,2014על
סמך ביקור בשטח
באותו היום ,עולה כי
החברה לא אטמה את
השטחים שהייתה
אמורה לאטום ,והם
היו בבחינת תוספות
שלא ניתנו לאישור
באותו מועד
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בסעיף  17לתמ"א  38נקבע כי תנאי להיתר לתוספת בנייה על פי האמור
בהוראות התמ"א הוא הצגת פתרון חנייה לשביעות רצונו של מהנדס
הוועדה המקומית .על פתרון החנייה להביא בחשבון את תוספת מקומות
החנייה הנדרשים על פי דין עקב תוספת הבנייה והשלמת מקומות החנייה
אם נגרעו עקב תוספת הבנייה.
עוד נקבע בסעיף  17כי אם אי אפשר להסדיר את מספר מקומות החנייה
הנדרש על פי דין במגרש ,הוועדה המקומית רשאית להתיר הסדרת
מקומות חנייה מחוץ לשטח המגרש ,ובלבד שנוכחה כי התקנת מקומות
חנייה בתוך המגרש אינה אפשרית מסיבות תכנוניות ,אדריכליות ואחרות.
נמצא כי הוועדה אישרה לחברה להסדיר את מקומות החנייה חלקם בתוך
המגרש והשאר מחוץ לו .מנספח החנייה האחרון שהוכן עבור הפרויקט
כולו ,ומהנדס הוועדה אישרו בתחילת ספטמבר  ,2015עולה כי נדרשו 101
מקומות חנייה ,לרבות חניות תפעוליות על פי השימושים במבנה לסוגיהם.
לאחר ב דיקת מספר מקומות החנייה הדרושים לשימושים השונים לפי חלקי
היממה ,בהתאם לטבלת החפיפה לייעודים ,30נקבע בוועדה כי יש צורך ב86-
מקומות חנייה ,לרבות חניות תפעוליות.
עוד נמצא כי לפי בדיקת הוועדה סיפקה החברה בתוך המגרש  -בחניון
התת קרקעי  55 -מקומות חנייה בלבד ,משמע חסרו לה  31מקומות חנייה.
הוועדה אפשרה לחברה לשלם לקרן חנייה 31בגין מקומות החנייה החסרים.
באוקטובר  , 2013לאחר דיון בהתנגדויות של גובלים לאישור תוספת הבנייה
על פי תמ"א  ,38החליטה הוועדה לדחות את ההתנגדויות שנגעו להסדרת
מקומות החנייה בתוך המגרש .נימוקה היה שסעיף  17לתמ"א מאפשר
הסדרת חניות מחוץ למגרש או התניית היתר בהשתתפות בהסדרת מקומות
חנייה במרחק סביר ,לפי תקנות התכנון והבנייה התקנת מקומות חנייה.
סעיף  17לתמ"א  38מאפשר לספק מקומות חנייה מחוץ למגרש אם
התקנתם בתוך המגרש אינה אפשרית מסיבות תכנוניות ,אדריכליות
ואחרות .בהחלטתה האמורה לא נימקה הוועדה המקומית את הסיבות
לאישור החנייה מחוץ למגרש והסתפקה באמירה סתמית שסעיף 17
מתיר זאת.

30

טבלת החפיפה לייעודים היא חלק מנספח החנייה ומפורטים בה חישובי מקומות החנייה
הדרושים לפי חלקי היממה.

31

בתוספת לתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חנייה) התשמ"ג ,1983-נקבע כי ועדה
מקומית רשאית לפטור מן החובה להתקין מקומות חנייה לפי התוספת ,כולם או מקצתם ,ולחייב
את מבקש היתר הבנייה להשתתף בהתקנתם של אותם מקומות חנייה בחניון ציבורי שמחוץ
לנכס שעבורו התבקש ההיתר ,שלמימונו הוקמה קרן ,ובלבד שהחניון יוקם בהתאם לתנאים
המפורטים בתקנות התכנון והבנייה התקנת מקומות חנייה.

נמצא כי הוועדה
אישרה לחברה
להסדיר את מקומות
החנייה ( 86מקומות),
חלקם בתוך המגרש
והשאר מחוץ לו.
החברה סיפקה בתוך
המגרש  55מקומות
חנייה בלבד ,וחסרו
לה  31מקומות חנייה

עיריית קריית אתא | 781

האפשרות שניתנה בסעיף  17לתמ"א להסדרתם של מקומות החנייה
מחוץ למגרש היא למקרה שהחיזוק אינו נעשה בדרך של הריסה
ובנייה מחדש ,ולכן היה על הוועדה לדרוש מראש הסדרת כל מקומות
החנייה בתוך המגרש ,בהתאם להוראות תוכנית כ 222/ותמ"א  .38יש
לשקול בכובד ראש את הסדרתם של חלק ממקומות החנייה מחוץ
למגרש ,ולא לאפשר זאת אלא כשאילוצים מיוחדים מונעים זאת.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה על כך שאישרה לחברה להסדיר
חלק נכבד ממקומות החנייה מחוץ למגרש ,בשעה שידעה כי החברה
מבקשת להשתמש בזכויות התמ"א תחת הריסת מבנה קיים ,ולאחר
שלא היו מניעה תכנונית או אילוצים בשטח לאספקת מקומות החנייה
בעקבות הריסת המבנה שהיה קיים בו .מלכתחילה ידעה הוועדה על
כוונת החברה להשתמש בתמ"א להגדלת זכויות הבנייה.
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פיקוח ואכיפה
בנייה בלתי חוקית היא בנייה בלא היתר בנייה או בחריגה מהתנאים שנקבעו
בהיתר . 32לבנייה בלתי חוקית השפעה שלילית על פיתוח מרחב התכנון של
הוועדה המקומית ,והיא פוגעת בשלטון החוק ובאיכות החיים והסביבה .בכוחן
של פעולות פיקוח יעילות לאכוף את החוק ולמנוע מעברייני הבנייה לקבוע
עובדות מוגמרות בשטח.
עבירות על חוק התכנון והבנייה הן מן העבירות הנפוצות ביותר בישראל .זה
שנים רבות שבים וקובעים בתי המשפט כי זוהי "מכת מדינה" שיש להילחם בה
ולמגר אותה .גורמים רבים מקשים את אכיפתו של חוק התכנון והבנייה ,ובהם
אי-העמדה לדין של עברייני בנייה ,הימשכות ההליכים ,ענישה מקלה ,היעדר
אכיפה של צווי הריסה והטיפול הממושך בהוצאתם לפועל .קשיי האכיפה הללו
פוגעים קשות בגורם ההרתעה ופוגעים באמון הציבור בשלטון החוק.33
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/04מינואר  2004נאמר כי עבריינות בנייה 34היא
תופעה חמורה המחייבת התייחסות מחמירה מצד גורמי השלטון ,ויש להקפיד
על ענישה חמורה ומרתיעה ,גם אם בינתיים הוכשרה העבירה.
בהתאם לסעיף  27לחוק התכנון והבנייה ,תפקידה של הוועדה המקומית
להבטיח את קיום הוראות החוק והתקנות שהותקנו לפיו ולפקח על הבנייה,
לרבות איכותה והתאמתה לדרישות החוק .בחוק ובתקנות יש הוראות למניעתן
ולהפסקתן של חריגות בנייה ולהעמדתם לדין של מפירי החוק .בפרק י' לחוק
הוקנו לוועדות המקומיות סמכויות אכיפה שכדי ליישמן על הרשויות המקומיות
והוועדות המקומיות לקיים פיקוח ,ובאמצעותו לאתר בנייה ושימוש בלתי חוקיים.
בפרק י' לחוק התכנון וה בנייה מפורטים אמצעי אכיפה כנגד בנייה בלתי חוקית.
פרק זה תוקן באופן מקיף ,בעקבות תיקון  116לחוק שאושר באפריל 2017
ועיקרו נכנס לתוקף באוקטובר  .2017להלן פירוט של סוגי הצווים העיקרים
שאפשר היה להוציא נגד בנייה לא חוקית ,לפני אישורו של תיקון :116
סעיף  224לחוק 35הסמיך את יו"ר או מהנדס הוועדה המקומית לצוות על מבצע
עבודת בנייה ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתוכנית להפסיק את העבודה
(להלן  -צו הפסקה מינהלי) .בסעיף  226נקבע כי תוקף צו ההפסקה המינהלי
 30יום ,אלא אם כן הגישה הוועדה לבית המשפט בקשה לאשרו לפני תום אותה
תקופה .בסעיף  227נקבע כי אם אישר בית המשפט את הצו ,יראו בו מאותו יום
צו הפסקה שיפוטי.

32

לרבות שימוש בשטח בניגוד לשימושים שאושרו בהיתר.

33

מתוך דברי ההסבר להצעת חוק התכנון והבניה (תיקון  ,)87התשס"ח.2008-

34

עמ'  11לחוזר המנכ"ל ,המפנה להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' " ,8.1150בקשות לדיון
בהליכים פליליים בשל הגשת בקשה להיתר או לתכנית" ,מיום .24.1.01

35

לפני תיקון .116
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סעיף  238א(א) לחוק התכנון והבנייה הסמיך את יו"ר הוועדה המקומית לצוות
בכתב על הריסה ,פירוק או סילוק של בניין או חלק ממנו שהוקם או שהוחל
בהקמתו ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתוכנית (להלן  -צו הריסה מינהלי),
ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום בידי מהנדס הוועדה המקומית המציין כי:
( )1לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר או שהבניין חורג (יש לציין במה
הוא חורג);
( )2לפי ידיעתו לא הסתיימה הקמת הבניין או שהסתיימה לא יותר מ60-
ימים לפני יום הגשת התצהיר;
( )3ביום הגשת התצהיר אין הבניין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס ,או
שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על  30יום.
סעיף ( 239א) קבע כי אם נעשתה עבודה או השתמשו במקרקעין בדרך
ובנסיבות שיש בהם משום עבירה לפי סעיף  ,204בין שהוגש בגין העבירה כתב
אישום לבית המשפט ובין שטרם הוגש ,בית המשפט רשאי לצוות על הנאשם,
או על מי שנראה לבית המשפט אחראי לביצוע העבירה ,ועל כל מי שעובד
בשירותם ,להפסיק את העבודה או את השימוש (להלן  -צו הפסקה שיפוטי),
ותוקפו של הצו יהיה עד לביטולו או לשינויו בבית המשפט.
בעקבות תיקון  116שונו סעיפים (239 ,238 ,226 ,224א ) המוזכרים בפרק זה,
מספר הסעיף שונה בעקבות התיקון 36וסמכויות האכיפה הורחבו גם למהנדס
הוועדה ,ליחידה הארצית לאכיפה ולמפקחים.

מדיניות אכיפה
בכוחו של פיקוח סדור ושיטתי לגלות עבירות בנייה מבעוד מועד ולאפשר
נקיטת צעדים מינהליים ומשפטיים למניעתן ולהפסקתן כבר בשלבים
המוקדמים של הבנייה .הפיקוח נעשה באמצעות מעקב אחר הדיווחים על שלבי
הבנייה המחויבים על פי החוק ,ובאמצעות ביקורת בידי מפקחים מטעם הוועדה.
המפקחים מסיירים במרחב התכנון של הוועדה ובאתרי בנייה ,ופותחים תיקי
פיקוח על חריגות בנייה שאיתרו.
נמצא כי בשנים  2016 ,2015ו 2017-הוציאה הוועדה  34 ,33ו 23-צווי הפסקת
עבודה מינהליים ,והגישה לבית המשפט  16 ,21ו 21-כתבי אישום בהתאמה.
ניהול יעיל ושיטתי של מערך הפיקוח חייב להתבסס על קווים מנחים שיבטיחו
כי פעולות הוועדה לאכיפת החוק יתאפיינו באחידות ובשוויוניות וישקפו איזון
ראוי של דרישות החוק ושל המציאות בשטח (להלן  -מדיניות אכיפה) .מדיניות

36

ראו סעיפים  236 ,221 ,216בחוק לאחר התיקון.
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אכיפה תאפשר לגזור נהלים והנחיות מעשיות לפעילותה של מחלקת הפיקוח
בוועדה.37
מדיניות אכיפה אמורה לסייע למפקחים באכיפת החוק .הבדיקה העלתה כי
באוקטובר  2014פרסמה ה וועדה נוהל מדיניות אכיפה המפרט את העקרונות
לקביעת סדרי העדיפות בפעולות הפיקוח והאכיפה ,אך בפועל לא הקפידה על
יישום העקרונות שקבעה לטיפול בעבירות הבנייה לפי חומרתן בהתאם לסדרי
העדיפויות שקבעה  ,וביניהם ,טיפול בעבירות המעכבות פיתוח עירוני ,בנייה
בשטח ציבורי ,בנייה ו/או שינוי פני קרקע בצירים הראשיים ובסביבתם.
בבדיקה מדגמית של  20תיקים שנפתחו בשנים  2017 - 2015עלה כי  12מהם
נפתחו בעקבות תלונות שהוגשו ולא בעקבות פיקוח יזום של מפקחי הוועדה.
עוד נמצאו מקרים שהוועדה החלה לטפל בהם בעבירות בנייה על ידי משלוח
התראות והזמנות למסירת עדות ,בלי לעקוב אחר הטיפול בהן ובלי לנקוט
פעולות אכיפה נוספות ,והטיפול בעבירות הבנייה נמשך באופן בלתי סביר.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה כי עליה לפעול ליישום מדיניות
האכיפה שלה באופן מלא ועקבי כדי להבטיח אכיפה ופיקוח יעילים,
אחידים ושוויוניים בתחום התכנון שלה .היעדר אכיפה עלול לתרום
להתפשטות הבנייה הבלתי חוקית ולפגוע בכוח ההרתעה של הוועדה.
הדבר אף פוגע באמון הציבור בוועדה ובעירייה.

היעדר פיקוח שיטתי של הוועדה
.1

באוגוסט  2003פורסם מחקר שנעשה עבור משרד הפנים על קריטריונים
להקצאת משאבים לפיקוח על הבנייה .המחקר בחן בין השאר את המצב
במערך הפיקוח בשלטון המקומי .על סמך ממצאיו גובשו המלצות והוכן
מודל לתקינת כוח אדם .אומנם משרד הפנים לא אימץ את המלצות המחקר
באופן רשמי ,אך הן משמשות אמת מידה לפעילותן של יחידות הפיקוח על
הבנייה של המשרד ושל ועדות מקומיות.38
במחקר האמור הומלץ שהוועדות המקומיות יגבשו ליחידות הפיקוח על
הבנייה קובץ נהלים ,בין השאר בנושאים האלה :טיפול בבקשה להיתר
בנייה; טיפול בבנייה חדשה ומעקב אחריה; ביקורת וטיפול בבקשת טופס
אכלוס; טיפול בתלונות על עבירות בנייה; פתיחת תיק פיקוח והמשך

37

מבקר המדינה ,דוח שנתי 59ב לשנת ( 2008פורסם בשנת " ,)2009אכיפת דיני מקרקעין" ,עמ'
.57 - 56

38

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים ( 2012 - 2011פורסם בשנת
" ,)2012הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש" ,עמ' .485

נמצא כי הוועדה
החלה לטפל בכמה
עבירות בנייה על ידי
משלוח התראות
והזמנות למסירת
עדות ,בלי לעקוב
אחר הטיפול בהן ובלי
לנקוט פעולות אכיפה
נוספות ,וכי הטיפול
בעבירות הבנייה
התמשך באופן בלתי
סביר
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הטיפול בו; הכנת תיק תביעה; הכנה לדיונים בבית משפט; טיפול בצווי
הפסקת עבודה ובצווי הריסה; הכשרת מפקחי בנייה.39
במסגרת תפקידם ,המפקחים נדרשים לפתוח תיק לכל בקשת בנייה
הנתונה לפיקוחם ,ובאמצעות סיורים באתרי הבנייה לנהל בתיק רישום
ומעקב אחר כל שלב משלבי הבנייה ,לשם החלטה על המשכה .המפקחים
מסיירים גם בעקבות תלונות על בנייה בלתי חוקית בתחום הוועדה ,ולפי
הצורך מוציאים מכתבי התראה או צווים למיניהם .מחלקת הפיקוח נדרשת
לדאוג שכל תיקי הפיקוח יהיו מסודרים ויכללו את כל המסמכים ,כדי
שתוכל לפקח ולעקוב באופן יעיל ושיטתי אחר כל אתרי הבנייה ועבירות
הבנייה שאותרו.
.2

במועד סיום הביקורת הועסקו בוועדה בפיקוח על הבנייה בתחומה שלושה
מפקחים ומנהלת מדור פיקוח ,שגם סייעה לעיתים לשאר המפקחים
בפעולות הפיקוח .אחד מעובדי מדור הפיקוח החל לעבוד בדצמבר 2016
והשניים האחרים בפברואר  .2018חלק מההסברים שניתנו לעובדי משרד
מבקר המדינה על חוסר הטיפול בחלק גדול מתיקי הפיקוח שנפתחו בשנים
שנבדקו ( )2017 - 2015נגעו לאיוש חלקי של כל התקנים בחלק מהזמן,
ובקליטת עובדים חדשים שעברו הכשרה.
בבדיקה מדגמית של  30תיקים עלה כי גם לאחר קליטת העובדים החדשים
והכשרתם בוועדה היו  23תיקי פיקוח שהטיפול בהם הופסק יותר משנה,
ובחלק אף יותר ,בלי שהוועדה פעלה לחידוש הפעילות בהם.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה כי היה עליה לעקוב באופן שוטף
אחר תיקי הפיקוח ,גם אם בחלק מהתקופות לא היה לה די כוח אדם,
לא כל שכן משאוישו כל משרות המפקחים בוועדה.

עוד נמצא כי הוועדה המקומית לא הכינה תוכנית פיקוח שיטתית להסדרת
פעולות הפיקוח ,ולא קבעה למפקחיה יעדי תפוקה כמותיים להכנת תיקי פיקוח
שיועברו לתובע לשם הגשת כתבי אישום .זאת ועוד ,הוועדה לא וידאה שמפקחיה
יערכו פעולות פיקוח יזומות בתחומי היישוב ובמחזוריות סבירה .לא אחת ננקטו
פעולות הפיקוח בתגובה על תלונה או על בקשה להנפקת טופס .404
נמצא כי הוועדה לא יצרה מנגנון להערכת עבודתם של המפקחים ,לא פיקחה
עליהם ולא ביצעה מעקב שוטף אחר פעילותם ,דבר שיש בו כדי לסכל את
מילוי תפקידם כנדרש ואת השגת היעילות הרצויה מפעילותם .משום כך גם
התארך באופן בלתי סביר זמן הטיפול בתיקי הפיקוח .לדוגמה ,נמצא כי לעיתים
עברו כמה חודשים בין משלוח ההתראה הראשונה לחשוד בביצוע עבירת בנייה
ובין משלוח ההתראה השנייה; לעיתים עברה שנה ויותר בין הוצאת מכתב
ההתראה ובין זימון החשוד לחקירה; לעיתים לא נפתח כלל תיק פיקוח בגין
עבירות הבנייה שאיתרו המפקחים; ובכמה מקרים חסרו בתיקים תמונות לתיעוד
39

שם ,עמ' .487

40

תעודה המעידה כי מהנדס הוועדה המקומית בדק ואישר את מילוי תנאיו של היתר הבנייה.
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העבירות .לפיכך לא התאפשר מעקב אחר עבירות הבנייה שנעשו (ראו דוגמאות
להלן).
בתשובת הוועדה צוין כי בעקבות הביקורת התוותה המחלקה המשפטית של
העירייה נוהל ולפיו אחת לשבועיים יצטרף אחד היועצים המשפטיים מצוות
המחלקה המשפטית לסיורים יזומים של מפקחי הבנייה ,לשם יצירת מנגנון של
הנחיה מקצועית בשטח ולשם פיקוח על עבודת המפקחים .עוד ציינה הוועדה כי
בעקבות הביקורת תקפיד על יישומה של תוכנית העבודה.
תובע הוועדה מסר בתשובתו כי החל בשיתוף עם מנהלת מדור הפיקוח בכתיבת
נוהלי עבודה מנחים למפקחי הבנייה ,המבוססים על העקרונות שנקבעו
במדיניות האכיפה ובהתחשב באופיו של מרחב התכנון של הוועדה.
בתשובתה למשרד מבק ר המדינה ממרץ  2019מסרה היחידה הארצית לאכיפת
דיני התכנון והבנייה כי לפי סעיף  254לחוק ,על הוועדה המקומית לבצע סקר
עבירות בנייה במרחב התכנון שלה ולסיימו עד אפריל  .2019הסקר אמור
לאפשר לוועדה לבנות מדיניות אכיפה ולבסס עליה תוכנית עבודה עדכנית .עוד
מסרה כי למרות דרישת החוק ,בשנת  2018לא מסרה הוועדה אלא את הדוח
הרבעוני הראשון.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית על שלא קבעה תוכנית
פיקוח שיטתית להסדרת פעולות הפיקוח והאכיפה בתחומה ,תוך קביעת
יעדים ומדדים ברורים ,ולא ניהלה בקרה על עבודת המפקחים ,ההכרחית
לייעול עב ודתם ולקיום הוראות החוק והתקנות .התנהלות הוועדה גורמת
לפגיעה באמון הציבור בה וביכולת האכיפה שלה ,ועלולה להביא לעלייה
בבנייה הלא-חוקית בתחומה .על הוועדה להכין תוכנית פיקוח שיוצבו בה
יעדים מוגדרים ולהנחות את כל המפקחים לפעול על פיה.

טיפול הוועדה בעבירות בנייה
בחוק התכנון והבנייה נקבעו סוגי הצווים שאפשר להוציא נגד עברייני בנייה.
.1

בלוח  1שלהלן מובאים מספר תיקי הפיקוח שפתחה הוועדה בשנים - 2015
 2017ומספר צווי ההפסקה המינהליים והשיפוטיים ,צווי ההריסה המינהליים
והשיפוטיים וכתבי האישום שהוגשו נגד עברייני בנייה בשנים אלה:

הוועדה המקומית לא
הכינה תוכנית פיקוח
שיטתית להסדרת
פעולות הפיקוח ,לא
קבעה למפקחיה יעדי
תפוקה כמותיים ולא
פיקחה על עבודתם,
ומכאן שהיא לא
וידאה שהם ממלאים
את תפקידם כנדרש
ופועלים ביעילות
המרבית
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לוח  :1מספר תיקי הפיקוח שפתחה הוועדה ומספר הצווים וכתבי
האישום שהגישה2017 - 2015 ,
פעולות האכיפה

2015

2016

2017

תיקי פיקוח

150

112

252

צווי הפסקה מינהליים

33

34

23

צווי הפסקה שיפוטיים

-

-

-

צווי הריסה מינהליים

11

15

17

צווי הריסה שיפוטיים

-

-

-

כתבי אישום

21

16

21

על פי נתונים שמסרה מנהלת מדור הפיקוח.

מהנתונים עולה כי בשנת  2015נפתחו כ 13-תיקים בחודש ,בממוצע ,בשנת
 - 2016כ ,9-ובשנת  2017כ .21-משמע בממוצע ,כל אחד ממפקחי הוועדה
פתח כארבעה תיקים בחודש בשנת  ,2015כשלושה תיקים בחודש בשנת
 2016וכחמישה תיקים בחודש בשנת .412017
.2

בסיס נתונים מלא על התיקים שמסר מדור הפיקוח לטיפולו של תובע
הוועדה הוא כלי ניהולי המאפשר מעקב אחר פעולותיו ובקרתן ,ואמצעי
לבחינת יישומה של מדיניות האכיפה ומיצוין של סמכויות הוועדה על פי דין
לעניין הטיפול בעברייני בנ ייה .חלק מהתיקים המועברים לטיפול התובע
מוחזרים למדור הפיקוח לשם השלמת חקירה או השגת ראיות נוספות,
וחלקם מוחזר לאחר שהתובע החליט לא להגיש בגינם כתבי אישום.
עלה כי הן מדור הפיקוח והן תובע הוועדה לא ניהלו רישום כלשהו של
העברת תיקי הפיקוח ביניהם ,ולפיכך אין למדור הפיקוח מידע מרוכז ועדכני
על התיקים שהעביר לתובע והתיקים שקיבל ממנו לשם השלמה או לשם
סגירה .גם לתובע הוועדה אין רישום מרוכז של התיקים שעברו בינו ובין
מדור הפיקוח.
על מדור הפיקוח ועל התובע לפעול בתיאום ולקבוע סדרי רישום,
דיווח ובקרה של התיקים המועברים לטיפולו של התובע ,כדי להבטיח
טיפול יעיל ,מלא והולם בכל התיקים ,ולאפשר מעקב אחר התיקים
המועברים ביניהם.

41

החישוב נערך לפי מספר המפקחים שהועסקו בוועדה באותן שנים ,כלהלן :בשנים  2015ו2016-
שני מפקחים ומנהלת מדור פיקוח בכל שנה ,ובשנת  2017ארבעה מפקחים ומנהלת מדור פיקוח
שעבדה עד אפריל.

הן מדור הפיקוח והן
תובע הוועדה לא
ניהלו שום רישום של
העברת תיקי הפיקוח
ביניהם
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בתשובת הוועדה המקומית ובתשובת תובע הוועדה צוין כי בעקבות
הביקורת החלה המחלקה המשפטית לנהל קובץ מעקב ממוחשב לכלל
התיקים המועברים בין התובע ובין מדור הפיקוח.

אכיפה לקויה
הביקורת העלתה כי הוועדה לא פעלה כראוי לאכיפת החוק על גורמים
שעברו עבירות בנייה במרחב התכנון שלה .היא הסתפקה בפעולות
אכיפה חלקיות בלי למצות את אמצעי האכיפה העומדים לרשותה,
ולעיתים פעלה נגד עברייני בנייה רק לאחר שקיבלה תלונות בנושא .אשר
לעבירות שתיקים נפתחו בעניינן בעקבות פעולות פיקוח יזומות של מפקחי
הוועדה  -רובן אותרו רק לאחר סיום הבנייה ,והדבר פגע בפעולות
האכיפה שהוועדה רשאית לנקוט והגבילן .להלן דוגמאות:
בית קפה :ביולי  2008ביקשו בעלי בית קפה היתר בנייה להקמת פרגולה וקירוי
חורף בצמוד למבנה בית הקפה (להלן  -התוספת) ולהצבת ריהוט חוץ .על פי
תוכנית כ 222/החלה על המקום ,השטח שביקשו להקים עליו את התוספת
אמור להיות שטח ציבורי פתוח (להלן  -שצ"פ).
באותו חודש דנה הוועדה המקומית בבקשת הבנייה והחליטה להשהות את
ההחלטה בה עד לקבלת חוות דעת משפטית .נציגי משרד מבקר המדינה ביקשו
להמציא להם העתק של חוות הדעת המשפטית ,אך במועד סיום הביקורת,
אוקטובר  , 2018טרם אותרה חוות דעת כזו בתיקי הוועדה המקומית ,וממילא
טרם הומצאה למשרד מבקר המדינה.
עוד קודם לכן ,בתחילת שנת  2008יזמה הוועדה המקומית תוכנית מפורטת
כ/222/ג להסדרת הסגירה החורפית (בפרגודים) של חזיתות בתי האוכל במרכז
העיר .עיקרי התוכנית הן לאפשר הקמת פרגודים על המדרכות 42לאורך חזיתן
של החנויות ,בהתאם לתוכנית מאושרת החלה על השטח ,לעסקים בעלי היתר
תקף להעמדת שולחנות וכיסאות על המדרכה בהתאם לחוק עזר לקריית אתא
(שימור רחובות) ,התש"ך .1960-ההיתר הוגבל לחצי שנה ,מ 15-באוקטובר עד
 15באפריל .עוד נקבעו בתוכנית שטח הפרגוד שמותר להציב והמרחקים שיש
לשמור בין הפרגוד לחזית העסק ובין הפרגוד לאבן שפת המדרכה.
התוכנית הוגשה לוועדה המחוזית באוגוסט  2008ובדצמבר הוחלט להפקידה
בתנאים .במרץ  , 2011כשלוש שנים מקבלת התוכנית בוועדה המחוזית ,הוחלט
לסגור את תיק התוכנית בשל אי-מילוי התנאים שקבעה הוועדה המחוזית
להפקדת התוכנית .עד מועד סיום הביקורת באוקטובר  2018לא יזמה הוועדה
המקומית תוכנית אחרת להסדרת הסגירה העונתית של בתי אוכל במרכז העיר.
42

אפשר להציב רק בסמוך למבנים הכלולים בייעוד מרכז עסקים ראשי על פי תוכנית מאושרת
כ , 222/על גבי דרך ,דרך משולבת או זיקת הנאה או על גבי שטח ציבורי פתוח.
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נמצא כי אף על פי שתוכנית כ/222/ג לא קודמה בוועדה המקומית ,בישיבתה
מספטמבר  2008החליטה הוועדה לאשר לבעלי בית הקפה להקים בחזיתו
מבנה פָּריק זמני להגנה מפגעי מזג האוויר ,כשימוש חורג .תוקף האישור הוגבל
לשנה אחת ,עד שתאושר תוכנית כ/222/ג .החלטת הוועדה הותנתה ,כאמור,
בקבלת חוות דעת משפטית ובפרסום הקלה לשימוש החורג שביקש בית
הקפה .הוועדה פרסמה את ההקלה באותו חודש ,ואילו חוות הדעת המשפטית,
כאמור ,לא הומצאה למשרד מבקר המדינה ולא ברור אם ניתנה חוות דעת
כזאת.
בנובמבר  2008נתנה הוועדה היתר בנייה למבנה הפָּריק במסגרת שימוש חורג
שתוקפו הוגבל לשנה.
עלה כי הקירוי הזמני שאושר בשנת  2008משמש מאז הקמתו ועד היום חלק
קבוע ובלתי נפרד ממבנה בית הקפה .קירות התוספת הם חלונות אלומיניום
ותקרתה לוחות מבודדים .סביבה ובתוכה הותקנו מנורות ,מאווררים ומזגנים,
המעידים כי התוספת אינה מיועדת לפירוק .בדיקה בוועדה העלתה כי אכן
התוספת שנבנתה לא פורקה מאז הקמתה ונעשה בה שימוש כל השנה.
תמונה  :2פרגולה וקירוי חורף צמודים למבנה בית הקפה ,אוגוסט 2018

צולם על ידי צוות הביקורת באוגוסט .2018

עוד עלה כי עם פקיעת תוקפו של ההיתר לשימוש החורג ,ולאחר שתוכנית
כ/222/ג לא קודמה ,לא פעלה הוועדה נגד בעלי בית הקפה ולא דרשה מהם
לפרק את התוספת או להסדיר אותה בצורה חוקית כלשהי .יוצא אפוא כי
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הוועדה איפשרה לבית הקפה לעשות שימוש לא-חוקי בשטח ציבורי במשך
כעשר שנים בניגוד למותר.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה כי מאחר שלא קידמה את תוכנית
כ/222/ג ,בתום תוקפו של ההיתר לשימוש חורג היה עליה לאכוף את
החוק על בעלי בית הקפה ולדרוש מהם לפרק את התוספת או להסדירה
באופן חוקי ככל שהתאפשר הדבר ,ולא לאפשר שימוש בלתי חוקי בשטח
ציבורי בניגוד להוראות התוכנית החלה במקום.
הימנעותה של הוועדה מפעולה לפירוק התוספת ,תקופה כה ארוכה
לאחר פקיעת ההיתר הזמני  -כעשר שנים  -פוגעת בכוח ההרתעה שלה
כלפי עברייני בנייה ועלולה לעודד את הבנייה הבלתי חוקית בתחומה.
הוועדה המקומית מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי תיק הפיקוח "לא
נסגר וחומר החקירה בו מושלם בימים אלו".
משרד מבקר המדינה חוזר ומעיר לוועדה כי דיווחה על כך שתיק הפיקוח
טרם נסגר  -לאחר התמשכות העבירה כעשר שנים  -מצביע על אכיפה
לקויה .על הוועדה לפעול ללא דיחוי לפירוק התוספת שנבנתה על השטח
הציבורי או להסדרתה באופן חוקי ככל שהדבר אפשרי.
התקנת בריכת שחייה :בינואר  2015התקבלה בוועדה תלונה על התקנת
ב ריכת שחייה בגג של בית משותף ברחוב ארלוזורוב חיים  .27בעקבות התלונה,
באותו חודש ביקר מפקח הוועדה באתר וצילם אותו .בצילומיו שנמצאו בתיקי
הוועדה נראים על גג הבניין בריכת שחייה וסביבה לוחות עץ.
תמונות  3ו :4-בריכת שחייה שהותקנה על גג של בית משותף ,ספטמבר
2018

תמונות שנלקחו מתיקי הפיקוח של הוועדה המקומית בספטמבר .2018

הוועדה איפשרה
לבית הקפה לעשות
שימוש לא חוקי
בשטח ציבורי במשך
כעשר שנים

עיריית קריית אתא | 791

בעקבות הביקור ,בינואר  2015שלח מפקח הוועדה התראה ראשונה לדיירי
הבניין וזימון למשרדי הוועדה .באותו החודש שלח להם התראה שניה וזימון
לחקירה לצורך שימוע ,שיוכלו להשמיע בו את טענותיהם בקשר לעבירת
הבני יה .נמצא כי דיירי הבניין לא התייצבו במשרדי הוועדה למסירת גרסתם.
עוד נמצא כי לבד ממשלוח שני מכתבי ההתראה האמורים לא נקטה הוועדה
פעולות אכיפה נוספות ,אף על פי שעברו כמעט ארבע שנים מגילוי העבירה עד
מועד סיום הביקורת.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה על שהסתפקה במשלוח שני מכתבי
התראה לדיירים בלי לנקוט את אמצעי האכיפה העומדים לרשותה ,אף
על פי שעברו כמעט ארבע שנים מגילוי העבירה .הימנעותה של הוועדה
מאכיפת החוק במקרה זה של עבירת הבנייה שנתגלתה ואף הוחל
בבדיקתה מצביעה על אוזלת ידה ופוגעת באמון הציבור בה .על הוועדה
לפעול ללא דיחוי למיצוים של אמצעי האכיפה העומדים לרשותה.
הוועדה המקומית ציינה בתשובתה כי בעקבות הביקורת היא בודקת בימים אלה
את תיק הפיקוח ומשלימה את חומר החקירה בו.
תובע הוועדה מסר בתשובתו כי הוועדה המקומית פעלה להוצאת צו כניסה
למקרקעין מבית המשפט על מנת לבדוק אם עבירת הבנייה עדיין מתקיימת.
יציקת משטח בטון בשטח ציבורי :בסיור שקיים מפקח הוועדה באוגוסט
 2015הוא מצא כי בעל דירה ברחוב שדה יצחק  3פלש לשטח ציבורי הגובל
בדירתו ויצק בו רצפת בטון ,סלל שביל גישה מדירתו לרצפת הבטון והתקין
שער ברזל.
הביקורת העלתה כי לבד מהתראה אחת ששלח המפקח לבעל הדירה לא
נקטה הוועדה פעולות אכיפה נוספות ,אף על פי שלפי מדיניות האכיפה של
הוועדה ,מניעת בנייה בשטח ציבורי מדורגת בראש סדר העדיפויות שלה ואף
על פי שעברו שלוש שנים ויותר מביצוע העבירה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה כי התעלמותה מעבירת הבנייה היא
בגדר מחדל המנוגד למדיניות שקבעה ,בין השאר לנוכח העובדה כי
מדובר בעבירה של פלישה לשטח ציבורי שהוא נחלת הכלל ,ולכן במקרה
זה חובת הוועדה לשמור עליו חלה עליה ביתר שאת .על הוועדה לפעול
נגד בעל הדירה בכל האמצעים העומדים לרשותה.
הוועדה המקומית ציינה בתשובתה כי בעקבות הביקורת הוגש במרץ  2019בבית
המשפט כתב אישום בגין העבירה.
הקמת בית חדש ללא היתר :בסיור שערכה מפקחת הבנייה בדצמבר 2015
היא מצאה כי בעל דירה ברחוב שבזי  24הרס דירה ישנה וללא היתר בנייה בנה
במקומה בית חדש ששטחו כ 177-מ"ר ,לרבות מרפסת פתוחה .מעיון בתיק
הפיקוח עולה כי מפקחת הבנייה ערכה במהלך הבנייה ,בשנים ,2018 - 2015
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שבעה ביקורים 43והוציאה שני צווי הפסקת עבודה מינהליים ,האחד בדצמבר
 2015והשני בפברואר  .2016בונה הבית הפר את שני הצווים.
מעיון של הביקורת בתמונות שתיעדו את העבירה נמצא כי מפקחת הבנייה
הייתה עדה לעבודות הבנייה מהשלבים הראשונים עד השלמת הבית ואכלוסו,
כשלוש שנים ,בלי שהוועדה נקטה פעולות ממשיות להפסקת הבנייה .גם כאשר
הפר בעל הדירה את שני צווי ההפסקה המינהליים לא טיפלה הוועדה בעבירה
במישור המשפטי ,והניחה לו למעשה להשלים את הבנייה ללא הפרעה  -כך עד
מועד סיום הביקורת.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לוועדה המקומית על טיפולה הלקוי
בעבירות הבנייה שביצע בעל הדירה .הימנעותה מהמשך פעולות האכיפה
שהחלה בהן ,במיוחד לנוכח העובדה שהוועדה ידעה על ההפרה כבר
מתחילתה ,והעובדה שבעל הדירה הפר שני צווים מינהליים שהוצאו לו
בגין העבירות האמו רות ,מצביעות על מערך אכיפה רופף ולא עקבי של
הוועדה.
הוועדה המקומית ציינה בתשובתה כי בעקבות הביקורת הגישה בחודש נובמבר
 2018בבית המשפט כתב אישום בגין העבירה.
בניית תוספת בקומת קרקע :בסיור שערכה מפקחת הבנייה באפריל 2016
נמצא כי בעל דירה ברחוב בעל שם טוב  21בנה ללא היתר תוספת בנייה
בקומת הקרקע ,צמודה לחזית הדרומית-מזרחית של המגרש ,המשמשת גן
ילדים.
מעיון בתמונות שתיעדו את העבירה עולה כי התוספת נבנתה כמבנה ברזל
מחופה עץ ,בעל דלתות וחלונות אלומיניום ,מקורה לוחות איסכורית מבודדים.
נמצא כי יום למחרת הביקור (באמצע אפריל  )2016שלחה מפקחת הבנייה
לבעל הדירה התראה בגין בניית התוספת .עוד נמצא כי אף שחלפו שנתיים
ויותר ממועד משלוח ההתראה עד מועד סיום הביקורת ,לא נקטה המפקחת
פעולות נוספות לטיפול בעבירת הבנייה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה על כך שאף שעברו כשנתיים מגילוי
העבירה ,היא הסתפקה במשלוח התראה אחת בלבד ,בלי לנקוט נגד
בעל הדירה פעולות אכיפה נוספות בגין עבירת הבנייה שנתגלתה ואף
הוחל בבדיקתה .הדבר חמור במיוחד משום שבדירה מופעל גן ילדים,
מוסד האמור להיבנות לפי תקני בטיחות מחמירים .על הוועדה לטפל
בעבירת הבנייה ללא דיחוי נוסף.
הוועדה המקומית ציינה בתשובתה כי בעקבות הביקורת הגישה במרץ 2019
בבית המשפט כתב אישום בגין העבירה.

43

הביקורים נערכו בתקופה דצמבר  - 2015יוני .2018

נמצא כי מפקחת
הבנייה הייתה עדה
לעבודות הבנייה
מהשלבים הראשונים
עד השלמת הבית
ואכלוסו ,במשך
כשלוש שנים ,בלי
שהוועדה נקטה
פעולות ממשיות
להפסקת הבנייה
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סגירת קומת עמודים :בדצמבר  ,2016בעקבות תלונה שנתקבלה במדור
פיקוח בוועדה ,סייר מפקח הוועדה ברחוב הדקלים  3וגילה כי בעל הדירה סגר
כ 17-מ"ר מקומת העמודים בלוחות מבודדים.
עוד באותו יום הוציא המפקח התראה לבעל הדירה ודרש בה ממנו להתייצב
במשרדי הוועדה לבדיקת אפשרות להכשרת התוספת .בהיעדר אפשרות כזאת,
נמסר לו ,כי יהיה עליו להרוס את התוספת .בעל הדירה לא נענה לדרישת
המפקח.
בינואר  2017שלח המפקח לבעל הדירה התראה שנייה והזמנה לחקירה ,וגם
הפעם לא התייצב האיש בוועדה .ביוני  2017ביקר שוב המפקח במקום ותיעד
את ממצאיו.
מנהלת מדור הפיקוח בוועדה מסרה לנציגיו של משרד מבקר המדינה כי התיק
הועבר לתובע הוועדה לשם הגשת כתב אישום ,אך תובע הוועדה מסר כי התיק
לא הגיע לידיו.
הוועדה ציינה בתשובתה כי בעקבות הביקורת פתחה במרץ " 2019הליך של
הסדר מותנה כמתחייב מהוראות החוק".
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה כי עליה להשלים את הטיפול בתיק זה
בהקדם האפשרי ולטפל בתיקי הפיקוח באופן שוטף ,כדי שתוכל לנקוט
את הפעולות העומדות לרשותה על פי חוק .עוד מעיר משרד מבקר
המדינה לוועדה כי על מדור הפיקוח והתביעה לנהל רישום מסודר של
התיקים העוברים בין שתי המחלקות ,כדי שיוכלו לעקוב אחר הטיפול
בהם.


הממצאים שתוארו לעיל מעידים על ליקויים בעבודת הוועדה :היא לא
פיקחה כראוי על הבנייה בתחום שיפוטה ,לא פעלה מבעוד מועד נגד
בנייה בלתי חוקית ולא נקטה צעדים מספיקים לאכיפת החוק .היעדר
אכיפה פוגע בכוח ההרתעה של הוועדה ,בשלטון החוק ובאמון הציבור
בוועדה ובעירייה ,ואף תורם לעידוד עבריינות בנייה.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לוועדה על אוזלת ידה בנושא הבנייה
הבלתי חוקית .בהימנעותה מנקיטת פעולות האכיפה העומדות לרשותה
ובהיעדר מעקב אחר פעולות האכיפה שהחלה בהן ,יש משום עידוד של
בנייה זו ופגיעה בשלטון החוק .על הוועדה למצות את אמצעי האכיפה
העומדים לרשותה נגד הפרות החוק בבנייה שבתחומה בסמוך לחשיפתן
וללא דיחוי.
על בעלי התפקידים בוועדה  -ובראשם יו"ר הוועדה ,המהנדס והתובע -
ועל הפיקוח המחוזי לתת את דעתם על הממצאים ולפעול לתיקון
הליקויים בהתאם לסמכותם ולאחריותם.

הוועדה לא פיקחה
כראוי על הבנייה
בתחום שיפוטה ,לא
פעלה מבעוד מועד
נגד בנייה בלתי חוקית
ולא נקטה צעדים
מספיקים לאכיפת
החוק
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על הוועדה לפעול בנחישות נגד עברייני הבנייה במרחב התכנון שלה,
לבנות תוכנית פיקוח למפקחים ולהגביר את פעולות הפיקוח היזומות כדי
לאתר עבירות בנייה בשלב מוקדם ככל האפשר .כמו כן עליה להנחות
את המפקחים לדווח באופן שוטף על עבירות בנייה ולנקוט צעדי אכיפה
מידיים נגד עברייני הבנייה .על כל הגורמים האחראים לאכיפה בוועדה,
בוועדה המחוזית חיפה וביחידה הארצית לאכיפה ,לעקוב אחר אופן
פעולתם של מפקחי הוועדה ביישומה של מדיניות האכיפה ובקיום
ההנחיות המחייבות.
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התקשרויות עם נותני שירותים
על העירייה כגוף ציבורי חלה החובה לנהל את התקשרויותיה במסגרת תחרות
הוגנת המאפשרת לכל מועמד להתמודד בה באופן שוויוני ,והדרך המרכזית למימוש
עיקרון זה היא קיום מכרז פומבי לבחירתו של נותן השירות שתתקשר עימו.
תקנה  )3(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח( 1987-להלן  -תקנות המכרזים
או התקנות) ,מאפשרת לעירייה להתקשר בפטור ממכרז בחוזה להזמנת טובין או
לביצוע עבודה אם סכום ההתקשרות אינו עולה על  142,800ש"ח . 44בתקנה
 )8(3לתקנות המכרזים נקבע כי אחד מסוגי החוזים שעירייה רשאית להתקשר
באמצעותם ללא מכרז הוא "חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע
ומומחיות מיוחדים ,או יחסי אמון מיוחדים ,כגון :עבודות תכנון ,פיקוח ,מדידה,
שמאות ,ייעוץ ועבודות כיוצא באלה".45
עקרון השוויון צריך להיות נר לרגלי הוועדה גם כאשר המחוקק מאפשר פטור
ממכרז ,שכן פטור מחובת מכרז אין בו כדי לפטור את העירייה מחובת הנאמנות
כלפי הציבור שהיא משרתת.46
בינואר  2013דן בית המשפט העליון בפרשנות של התקנה האמורה ,במסגרת
עתירה של עיריית נצרת עילית שעניינה רכישת שירותי ראיית חשבון לעירייה.47
בית המשפט העליון קבע כי מעקרונות המינהל התקין ומדיני המכרזים אפשר
להסיק שהתקשרות באמצעות מכרז פומבי היא מתכונת ההתקשרות
המועדפת .48תקנה  ) 8(3היא חריג לכלל וצריך לתת לה פרשנות מצמצמת .49רק
אם נדרשת מומחיות מיוחדת או אם מדובר ביחסי אמון מיוחדים יש מקום לתת
פטור ממכרז ,נוכח הייחודיות של נותן השירותים ,וגם בהליך החלופי למכרז יש
להבטיח הזדמנות שווה ושמירה על טהר מידות.
בעקבות פסק דין הרטמן פרסם משרד הפנים בנובמבר  2016חוזר מנכ"ל מס'
 , 508/2016שנקבע בו בין השאר כי בהתקשרות של רשות מקומית לביצוע
עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים יועדף
המכרז הפומבי ,והיא תיעשה באופן הוגן ,שוויוני ושקוף ככל האפשר ,שיבטיח
את מרב היתרונות לרשות המקומית .עוד נקבע כי בהתאם לנוהל ,ככל
44

הסכומים עודכנו לפי המדד שפורסם ב .15.12.18-העדכון בוצע בהתאם לתקנה (2א) לתקנות.
הסכומים ללא מע"ם.

45

ראו בעניין זה :מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2015פורסם
בשנת " ,)2015העסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות" ,עמ' .68 - 3

46

עע"ם  9660/03עיריית רחובות נ' שבדרון ,פ"ד נט(.)2005( 260 ,241 )6

47

עע"ם  6145/12עיריית נצרת עילית נ' הרטמן (פורסם במאגר ממוחשב( ,)13.1.13 ,להלן -
פסק דין הרטמן).

48

שם ,פס' לז לפסק דינו של השופט רובינשטיין.

49

שם ,פס' לח.

50

חוזר המנהל הכללי  - 8/2016נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות
מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (להלן  -חוזר  .)8/2016בחוזר המנכ"ל נקבע כי
תחילת תוקפו של הנוהל תהיה ב ,1.6.17-ואולם הנוהל נכנס לתוקפו ב.1.1.18-
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שהרשות רוצה לפעול בהתאם לתקנה ,)8(3כלומר בפטור ממכרז ,על ועדת
ההתקשרויות לנמק את הבחירה בפטור ממכרז על פני מכרז פומבי.
על פי החלק הכללי לחוזר המנכ"ל ,אין להעסיק יועצים חיצוניים בתפקידים
שמעצם טיבם או בהתאם לחוק עליהם להיות מאוישים על ידי עובדי הרשות
המקומית .אף על פי כן ,לעיתים נדרשת העירייה לקבל שירותים מספקים,
מיועצים ומנותני שירותים למיניהם ,בין השאר בתחום ההנדסי והארגוני ,לשם
ביצוע המוטל עליה או על הוועדה.
העירייה התקשרה עם נותני שירות חיצוניים ,ובהם שני משרדי שמאים ומשרד
עורכי דין לקבלת ייעוץ משפטי .בבדיקה עלה כי העירייה בחרה בנותני
השירותים האמורים ללא מכרז או הליך תחרותי כלשהו .להלן פירוט הממצאים:

התקשרות עם שמאים
הוועדה מקבלת שירותי שמאות משני שמאים :חברה לייזום ניהול ושמאות
מקרקעין (להלן  -שמאי מס'  ,)1שהעירייה התקשרה עימו לפני כ 18-שנה,
ועוסק פרטי (להלן  -שמאי מס'  ,)2שהתקשרה עימו לפני כ 12-שנה.
בינואר  2016חתמה העירייה עם שמאי מס'  1על הסכם חדש למתן שירותי
שמאות ולעריכת שומות להיטל השבחה .בהסכם נקבעו התנאים והתעריפים
למטלות שעל השמאי לבצע עבור הוועדה .סוכם כי תוקפו של ההסכם שנה
אחת ,והוא יתחדש באופן אוטומטי מדי שנה לתקופה שלא תעלה על ארבע
שנים במצטבר .אם ירצה אחד הצדדים לסיים את ההתקשרות ,ישלח הודעה
בכתב לצד האחר ,וזו תיכנס לתוקף חודש ימים ממועד מסירתה .בעד המטלות
שיב צע השמאי תשלם לו העירייה בכל חודש סכום קבוע בסך  47,500ש"ח
לפני מע"ם .במשרדי הוועדה לא נמצא הסכם התקשרות כתוב עם שמאי מס' .2
העירייה חילקה את המטלות בין שני השמאים לפי חלוקה גיאוגרפית ,כך
ששמאי מס'  1קיבל לטיפולו את עריכת השומות בכל תחום העיר חוץ מאזור
התעשייה ,והטיפול בשומות בו נמסר לשמאי מספר .2
הביקורת העלתה כי ההתקשרות של העירייה עם שני השמאים לקבלת שירותי
שמאות ,לכל התקופות האמורות ,נעשתה מבלי שנערך מכרז או הליך תחרותי
כלשהו.
יצוין כי בסוף שנת  2017הפסיק שמאי מס'  2לנהל את משרדו כעוסק פרטי,
ומאז התאגד בתור חברה בע"מ .בתיקי הוועדה לא נמצאו הסכמי ההתקשרות
שנעשו איתו ,לא בזמן שנתן את שירותיו כעוסק פרטי ולא לאחר שהתאגד
כחברה בע"מ.

ההתקשרות של
העירייה עם שני
שמאים לקבלת
שירותי שמאות ,האחד
מלפני  18שנה והשני
מלפני  12שנה,
נעשתה בלי שבוצעו
מכרז או הליך תחרותי
כלשהו
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משנת  2015עד יוני  2018אישרה הוועדה לשמאי מס'  1חשבונות בסך  2.4מיליון
ש"ח בקירוב ,ולשמאי מס'  - 2כ 125,000-ש"ח.51

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי כאשר יתאפשר סיום העסקתם של
השמאים בהתאם לחוזים הקיימים ,יהיה עליה לקיים הליך תחרותי לבחירת
שמאים ולחתום עם השמאים שייבחרו על הסכם התקשרות שיעגן את
החובות ואת הזכויות של הצדדים ,ויאפשר לבחון מדי תקופה את תנאי
ההתקשרות .הליך תחרותי יאפשר לעירייה לבחון מבין הצעות מספר בהצעה
הטובה והזולה ביותר ,ולשמאים יאפשר הזדמנות שווה .העסקת שמאים
תקופה כה ארוכה בלי לבחון הצעות חלופיות עלולה לפגוע בכללי מינהל
תקין ובעקרון השוויון .בכל התקשרות עתידית עם נותני שירותים חיצוניים על
העירייה לתת את דעתה על חוזר מנכ"ל  8/2016ולהוראותיו.
הוועדה המקומית ציינה בתשובתה כי במועד התקשרותה עם שמאי מס'  1היא
הייתה פטורה ממכרז לפי תקנות המכרזים ,וחוזר  8/2016לא היה בתוקף .לגבי
שמאי מס'  2ציינה כי לא מצאה כל הסכם התקשרות כתוב איתו ,וההתקשרות
נמשכה בשל תיקים "מתגלגלים" שטרם הושלם הטיפול בהם.
בתשובתם למשרד מבקר המדינה ,שמאי מס'  1ממרץ  2019ושמאי מס' 2
מפברואר  ,2019הם ציינו כי בעת ההתקשרות של העירייה איתם ,לא חלה על
העירייה חובה לפרסם מכרז ,כי עיסוקם הוא מסוג העיסוקים הדורשים ידע
ומומחיות מיוחדים ,הפטורים מחובת מכרז .עוד ציינו כי בעת התקשרותם עם
העירייה טרם נכנס לתוקף חוזר .8/2016
משרד מבקר המדינה חוזר ומעיר לעירייה ,כי גם בטרם עוגנה חובת
ההליך התחרותי לבחירת השמאים ,היה מקום לקיים הליך כזה.

התקשרות עם יועץ משפטי חיצוני
היועץ המשפטי הוא שומר הסף של הוועדה המקומית ,המחויבת לפעול על פי הדין
בהיותה יציר החוק ונבחריה ועובדיה נאמני הציבור ומשרתיו .היועץ המשפטי נועד
להנחות גורמים אלה בפעולה על פי הדין ולהסיר מפניהם מכשול.
בסעיף 20ב לחוק התכנון והבנייה נקבע כי בוועדה מקומית שהוקמה לפי סעיף
 18לחוק 52יהיה היועץ המשפטי של הרשות המקומית ,שמונה לפי חוק הרשויות
51

נציגי העירייה מסרו כי חשבון שמאי מס'  2כפי שמופיע בספרי העירייה אינו מעודכן ,משום שלא
הגיש לעירייה חשבונות בגין חלק נכבד מהעבודות שביצע עבורה.

52

במרחב תכנון מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד תהיה מועצת הרשות המקומית -
הוועדה המקומית.
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המקומיות (ייעוץ משפטי) ,התשל"ו( 1975-להלן  -חוק הרשויות המקומיות ייעוץ
משפטי) ,גם היועץ המשפטי של הוועדה המקומית.
בסעיף  3לחוק הרשויות המקומיות ייעוץ משפטי נקבע כי על עירייה למנות עורך
דין שישמש יועצה המשפטי והוא יהיה עובד העירייה ויחולו על מינויו וכהונתו
ההוראות החלות על עובדי עירייה .לעירייה יועץ משפטי שהוא עובד העירייה.53
במחלקה המשפטית בעירייה חמישה עורכי דין עובדי עירייה בשכר ,לרבות
היועץ המשפטי של העירייה .עורכי הדין שבמחלקה מסייעים ליועץ המשפטי
במילוי תפקידו ,ואחד מהם מכהן גם כתובע מטעם הוועדה המקומית בעבירות
על דיני התכנון והבנייה .העירייה שוכרת גם שירותי ייעוץ משפטי חיצוני (לא
כעובד קבוע של העירייה) :נמצא כי זה כ 25-שנה העירייה מקבלת שירותי ייעוץ
משפטי ממשרד עו"ד חיצוני (להלן  -היועץ המשפטי החיצוני) .ההסכם האחרון
נחתם בין העירייה ובין היועץ המשפטי החיצוני בדצמבר  2017ותוקפו לשנתיים
מינואר .2018
לפי ההסכם ,היועץ המשפטי החיצוני נדרש לתת ייעוץ משפטי לעירייה ,לוועדה
המקומית ,לוועדת המשנה שלה ,לרשות הרישוי ולמחלקת התכנון בעירייה;
להשתתף בישיבות של ועדות התכנון השונות; ולייצג את העירייה ,לרבות ועדות
התכנון שלה ,בהליכים שיפוטיים ומעין-שיפוטיים לסוגיהם ,בין השאר בבתי
המשפט ובוועדות ערר .בתמורה לשירותים האמורים תשלם לו העירייה שכר
טרחה חודשי קבוע בסך  101אלף ש"ח בקירוב ,בתוספת מע"ם .54יצוין כי עלות
העסקתם של חמישה עורכי דין כעובדים מן המניין במחלקת הייעוץ המשפטי
של העירייה ,בכללם היועץ המשפטי של העירייה ,היא כ 1.5-מיליון ש"ח
בממוצע בשנה.
משרד מבקר המדינה קבע בעבר 55לגבי התקשרות של רשות מקומית עם יועץ
משפטי חיצוני כי כנאמני הציבור ,על הרשויות המקומיות המזמינות עבודה
משפטית מעורכי דין חיצוניים או ממנות יועץ משפטי חיצוני ,לנהוג בהגינות
ובשקיפות ולשמור על עקרון ההזדמנות השווה .הדברים מקבלים חיזוק מן
הפרשנות המצמצמת של הפסיקה לפטורים מחובת המכרזים ומהוראות חוזר
מנכ"ל המדגישות את הצורך בפנייה לכמה מציעים גם בנסיבות של פטור
ממכרז .לפיכך מן הראוי שהרשויות המקומיות יפרסמו את בקשתן להצעות
להתקשר עם יועצים משפטיים פוטנציאליים ,ויקבעו להליך בחירתם אמות מידה
ברורות אשר יאפשרו את בחירת ההצעה המיטבית מבחינת מחיר ואיכות .הדבר

53

עו"ד חיים מלכה ,היועץ המשפטי של העירייה ,פרש מתפקידו ב  .10.9.17-הוא חזר לעבודה
בתפקיד זה באופן זמני באישור משרד הפנים ב  1.4.18-לשמונה חודשים  -עד  .30.11.18במקומו
מונתה עו"ד קרן רוזליס אשר נכנסה לתפקיד ב.2.9.18-

54

לדוגמה ,בשנת  2015הסתכם שכר הטרחה של היועץ המשפטי החיצוני כ  1.6-מיליון ש"ח,
בשנים  2016ו 2017-כ 1.4-מיליון ש"ח בכל שנה ,ובשנת  ,2018עד חודש אוקטובר ,כ 1.3-מיליון
ש"ח.

55

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2016פורסם בשנת ,)2016
"ייעוץ והספקת שירותים משפטיים בשלטון המקומי" ,עמ' ( 133להלן  -הדוח בנושא שירותיים
משפטיים).
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אף יתרום להגברת אמונו של הציבור ברשות המקומית ויצמצם את החשש
למשוא פנים.56
עוד קבע משרד מבקר המדינה בעניין זה כי יש חשיבות לתחלופה במתן
שירותים משפטיים ,שכן שירות ממושך יוצר יחסי קרבה מיוחדים המביאים לידי
תלות .התחלופה גם מאפשרת לעורכי דין רבים יותר ליהנות מן "העושר
הציבורי" בביצוע עבודות עבור הרשויות המקומיות .זאת ועוד ,בהתקשרות
ממושכת של רשות מקומית עם אותו עורך דין חיצוני היא חשופה פחות לשינויים
אפשריים בתנאי השוק ולצורך בעדכון תנאי השירות שהיא נזקקת לו מעורך
הדין החיצוני .לפיכך יש בהתקשרות ארוכת טווח חשש רב יותר להנצחת
הסדרים שאינם בהכרח לטובת הרשות .אי לכך ראוי שכלל הרשויות ירעננו את
שורות יועציהן המשפטיים החיצוניים מדי פעם בפעם ,באופן שלא יפגע
במקצועיות השירות שהן מקבלות מחד גיסא ויתיישב עם עקרון שוויון
ההזדמנויות ומניעת משוא פנים מאידך גיסא.57
נמצא כי כל התקשרויותיה של העירייה עם היועץ המשפטי החיצוני בכל תקופת
העסקתו נעשו בלי שהעירייה פרסמה מכרז או ערכה הליך תחרותי אחר.
בתשובת היועץ המשפטי החיצוני למשרד מבקר המדינה ממרץ ( 2019להלן -
תשובת היועץ המשפטי החיצוני) נמסר כי עריכת מכרז היא הדרך המועדפת על
פי הנוהל ,אך קיימת אפשרות לפעול בהתאם לתקנה  )8(3לתקנות המכרזים.
עוד צוין כי בחירת אופן ההתקשרות נתון לשיקולה של העירייה וליועץ ,כנותן
שירות ,אין מקום להתערב באופן הבחירה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה להקפיד לפעול בהתאם
לחוזר המנכ"ל ולפרש את הפטור ממכרז לפי תקנה  )8(3בצמצום,
ובהתקיים התנאים שנקבעו בחוזר ,וגם במקרה שהפטור חל ,עליה לקיים
פנייה לכמה מציעים על מנת להבטיח קיומו של הליך תחרותי ושוויוני.
בתשובת הוועדה המקומית נמסר כי ההתקשרות בין העירייה ובין היועץ
המשפטי החיצוני לא חודשה באופן אוטומטי אלא נבחנה בכל סיום תקופה
מחדש ,בידי מנכ"ל העירייה ,היועץ המשפטי של העירייה והגזבר ,ונשקלו
השיקולים הרלוונטיים ,לרבות היקף השירות ,איכותו ,זמינות ומומחיות ,ולאחר
קבלת משוב מהגורמים שמקבלים את השירות בעירייה ובוועדה.
בתשובת היו עץ המשפטי החיצוני נמסר כי כל התקשרות בינו ובין העירייה
נעשתה לתקופה מוגבלת ,שנתיים עד שלוש שנים ,ונבחנה בכל פעם מחדש,
על בסיס השירות והטיפול שניתנו ,היקף השירות והצורך בו והמחיר בעדו .גם
נוסח ההסכם נבחן ונדון בכל פעם מחדש.

56

הדוח בנושא שירותים משפטיים ,עמ' .149

57

הדוח בנושא שירותים משפטיים ,עמ' .159

נמצא כי כל
התקשרויותיה של
העירייה עם היועץ
המשפטי החיצוני בכל
תקופת העסקתו
בוצעו בלי שהעירייה
פרסמה מכרז או
קיימה הליך תחרותי
אחר
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי לאחר התקשרות עם היועץ
המשפטי החיצוני לתקופה כה ארוכה ,העולה על  25שנה ,יש לבחון את
ההתקשרות עם היועץ ואת תנאיה ,לרבות היקף השירותים הדרוש,
באמצעות בחינה של הצעות נוספות ולא בחינה פנימית של העירייה
לאותה הצעה .זאת ועוד ,עקרונות היעילות והחיסכון מחייבים אותה
לעשות שימוש מושכל בכספי ציבור ,ומשום כך עליה לבחון את סבירות
הסכומים שהיא משלמת ליועץ המשפטי החיצוני ,58גם לנוכח העובדה כי
במחלקת הייעוץ המשפטי של העירייה מועסקים חמישה יועצים משפטיים
בשכר.
בהסכם עם היועץ המשפטי החיצוני נקבע כי הוא נדרש להעניק ייעוץ משפטי
שוטף לוועדה המקומית .תקנה )8(3לתקנות המכרזים קובעת כי רשות מקומית
רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע
ומומחיות מיוחדים.
בנוהל מסירת עבודות משפטיות לעורכי דין חיצוניים ברשויות מקומיות  -חוזר
מנכ"ל משרד הפנים ( 595/2009להלן  -נוהל משרד הפנים  - )5/2009נקבע כי
ככלל אין להעסיק עורכי דין חיצוניים לביצוע עבודות משפטיות במשימות
שמטיבן צריך לבצע אותן היועץ המשפטי של הרשות .הנוהל הגביל את הרשות
המקומית וקבע שהיא תוכל למסור עבודות לעורכי דין חיצוניים רק למטרות
האלה :ייצוג הרשות בהליכים שונים; מתן חוות דעת בסוגיות הדורשות מומחיות
או בסוגיות מורכבות במיוחד בתחום שאינו תחום עיסוקו הרגיל של היועץ
המשפטי של הרשות; ייעוץ משפטי בתחום המצריך מומחיות מיוחדת; ועבודות
חד-פעמיות בהיקף נרחב לנושאים בתחום הגבייה שאינם כרוכים במורכבות
משפטית מיוחדת אך מצריכים עבודה מרובה .אף שבנוהל זה ביקשו להגביל את
סוגי העבודות המשפטיות שרשות מקומית רשאית למסור לעורך דין חיצוני ,לא
הוגבל בו ההיקף שאפשר למסור לו.
נוהל משרד הפנים  5/2009קובע במפורש כי ייעוץ משפטי לוועדה מקומית
אינו כלול במסגרת העבודות שאפשר למסור לעורך דין חיצוני ,וככלל
נדרש שאת הייעוץ בנושא זה ייתן היועץ המשפטי לרשות המקומית.
בתשובת הוועדה המקומית צוין כי הייעוץ המשפטי לוועדה נמסר בחלקו ליועץ
המשפטי החיצוני ,ואחד מעורכי הדין בצוות המחלקה המשפטית ,שהוסמך
כתובע עירוני ,הוא זה שמשמש יועץ משפטי לוועדה ומתוקף תפקידו הוא נוכח
בישיבות הוועדה ומייעץ לה.
בתשובת היועצת המשפטית של העירייה למשרד מבקר המדינה ממרץ 2019
(להלן  -תשובת היועצת המשפטית של העירייה) נמסר כי המחלקה המשפטית
58

ראו גם בדוח בנושא שירותים משפטיים ,עמ' .165 - 162

59

מנכ"ל משרד הפנים הקפיא את הנוהל בפברואר  ,2010בעקבות דרישתה של ועדת הפנים
והגנת הסביבה של הכנסת.
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נעזרת בשירותי היועץ המשפטי החיצוני בין השאר בייעוץ משפטי שוטף לוועדה
המקומית ,בהתאם לצורך ,משום שלסגל המחלקה המשפטית לא היה הידע
והמומחיות הדרושים לכך .עוד ציינה כי הייעוץ המשפטי שניתן לוועדה על ידי
המחלקה המשפטית נעשה באמצעות תובע הוועדה ,ולאחרונה הורחב היקף
הייעוץ השוטף כך שבפועל מייעצת גם היא בתחום זה.
בתשובת היועץ המשפטי החיצונ י צוין כי היועץ המשפטי של העירייה הוא זה
שמעניק ייעוץ לוועדה המקומית ,ונושאי הטיפול שמועברים אליו בתור יועץ
חיצוני עיקרם הליכים משפטיים ,עררים ומתן חוות דעת בסוגיות מורכבות
שדורשות מומחיות.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה כי אין לתשובתה סימוכין שאפשר
ללמוד מה ם כי תובע הוועדה היה מעורב בהענקת ייעוץ משפטי לוועדה.
מן התיעוד הקיים עולה כי היועץ המשפטי החיצוני מעורב באופן מלא
בייעוץ משפטי לוועדה ,נוכח בישיבותיה ומייעץ לה באופן שוטף ,ולא רק
בהליכים משפטיים או בעניינים הדורשים מומחיות ,דבר שאינו מתיישב עם
הוראות חוזר המנכ"ל.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי המשך העסקתו של היועץ
המשפטי החיצוני ללא הליך תחרותי כלשהו לבחירתו אינו עולה בקנה
אחד עם כללי מינהל תקין ועם עקרון השוויון .קיום הליך תחרותי מאפשר
שירות איכותי ,הזדמנות שווה לכל מי שמעוניין להציע את שירותיו לעירייה
ותחרות בין המציעים ,המבטיחה לא אחת התקשרות במחירים סבירים
וחיסכון לקופה הציבורית .על העירייה לקיים בהקדם הליך תחרותי
לבחירת שירותי ייעוץ משפטי ,ולעמוד על כך שיהיו בידיה כל המידע על
הכישורים ועל הניסיון הרלוונטיים של המשתתפים .על משרד הפנים לתת
את דעתו על העסקת היועץ המשפטי החיצוני בעירייה לתקופה ממושכת
ללא הליך תחרותי ולהיקף השירותים שהוא נותן לה ,ולהנחות את
העירייה בהתאם.
הוועדה המקומית ציינה בתשובתה כי היא מקבלת שירותים משפטיים מכוח
הסכם שנחתם בטרם כניסתו לתוקף של הנוהל ,ותוקפו יפוג בסוף שנת .2019
בתום תקופת ההסכם תיערך העירייה כנדרש על פי החוק ועל פי נוהל משרד
הפנים ,מתוך הקפדה על כללי מתן ההזדמנות השווה.

חשש לניגוד עניינים של היועץ המשפטי
החיצוני
כאמור ,העירייה מקבלת מהיועץ המשפטי החיצוני שירותי ייעוץ משפטי זה כ25-
שנה .ההתקשרות האחרונה של העירייה עימו נחתמה בדצמבר  2017ותוקפה
יפוג בדצמבר ( 2019להלן  -ההסכם האחרון).

עולה כי היועץ
המשפטי החיצוני
מעורב באופן מלא
בייעוץ משפטי
לוועדה ,נוכח
בישיבותיה ומייעץ לה
באופן שוטף ,ולא רק
בהליכים משפטיים או
בעניינים הדורשים
מומחיות ,דבר שאינו
מתיישב עם הוראות
חוזר המנכ"ל
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עקרון יסוד הוא כי יש להימנע מניגוד בין עניין שאדם מטפל בו ובין עניין
אישי או מוסדי שלו (להלן  -ניגוד עניינים).
הכלל שאוסר על הימצאות במצב של חשש לניגוד עניינים הוא כלל עצמאי
החל על רשויות השלטון  ,ואף אין צורך בהוראת דין מיוחדת שתקבע כי
אסור לעובד להימצא במצב המעורר חשש לניגוד עניינים .בהתקשרות
הרשות עם יועצים חיצוניים עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים בין עבודת
היועץ למען הרשות המקומית ובין עניין אחר שלו או בין תפקיד אחר שהוא
ממלא.
בנוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים
ברשויות המקומיות שפרסם משרד הפנים בחוזר מנכ"ל מס' 2/2011
(להלן  -הנוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים) נקבע הליך שיבטיח
כי קודם להעסקתם של יועצים ברשויות המקומיות תיבחן סוגיית ניגוד
העניינים אצל כל מועמד לתפקיד ויינקטו צעדים ,לפי הצורך ,שימנעו
מצבים שעלול להתעורר בהם חשש לניגוד עניינים.
60

עוד נקבע בנוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים כי התנאי לתחילת
עבודתו של המועמד שייבחר הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון
לעניין זה.
סעיף (4ד) לנוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים קובע כי "במקרים
שבהם ,לדעת היועץ המשפטי ,ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בין עניינו
האחר של המועמד לבין תפקידו ברשות המקומית בדרך של עריכת הסדר
למניעת ניגוד עניינים ,יערוך היועץ המשפטי הסדר ,כאמור ,לפי העקרונות
המותווים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה שהוזכרה לעיל".
בסעיף ( 4ה) לנוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים נקבע כי "אם
סבר היועץ המשפטי כי בנסיבות המקרה לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים
בדרך של עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים ,ואין מנוס מלפסול את
המועמד מלשמש בתפקיד ,הוא יעביר את מסקנתו זו להתייחסות המועמד
ולאחר קבלת התייחסותו בכתב ,ואם לא שינה את דעתו ,יעביר את חוות
דעתו לראש הרשות המקומית ולאחראי .אם נקבע בחוות דעתו של היועץ
המשפטי כי בנסיבות העניין לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים ,לא יועסק
המועמד על ידי הרשות המקומית בתפקיד זה".
בסעיף  5לנוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים נקבע כי היועץ
המשפטי של הרשות המקומית יזהיר את המועמד לתפקיד כי האחריות
להימנע מניגוד עניינים מוטלת בראש ובראשונה עליו .על המועמד מוטלת
חובה ,כאמור ,ובכלל זה מוטלת עליו החובה להיוועץ ביועץ המשפטי של
הרשות המק ומית בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר ,או
בסוגיות שלא נצפו מראש העשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד
עניינים ,ולפעול לפי הנחיותיו .כן יזהיר היועץ המשפטי של הרשות המקומית
את המועמד כי אם חל שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון ,חובתו היא לפנות

60

חוזר המנהל הכללי מספר 2/2011שפורסם באפריל .2011
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אל היועץ המשפטי ש ל הרשות המקומית ,למסור לו בכתב את מלוא המידע
הרלוונטי ולפעול על פי הנחיותיו.
בסעיף  6לנוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים נקבע כי יש לעגן את
ההוראות של הנוהל בחוזה ההעסקה של היועץ ,ולקבוע כי קיום הנוהל הוא
תנאי מהותי להעסקתו של היועץ ,והפרתו תהיה הפרה מהותית של החוזה
על כל הנובע מכך.
בסעיף  9לחוזר  8/2016נקבע:
" 9.1על מי שהרשות המקומית מתקשרת עמו לביצוע עבודה מקצועית
להתחייב ,כי במשך כל תקופת ההתקשרות לא יפעל מתוך ניגוד
עניינים ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר ,היוצר או עלול ליצור
מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור הרשות המקומית לבין
עיסוקיו האחרים.
 9.2לפני חתימת החוזה ,יידרש היועץ המשפטי של הרשות המקומית
לבחון את סוגיית ניגוד העניינים בהתאם לנוהל לבדיקה ולמניעת
חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות,
שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ."2/2011
בסעיף ( 14א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו-
 , 1986נקבע כי "לא ייצג עורך דין לקוח ,לא יקבל על עצמו לייצגו ולא
ימשיך בייצוגו ,אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית
כלפיו ,בשל עניין אישי שלו ,או בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו
כלפי אחר או בשל עומס עבודה או בשל סיבה דומה אחרת".
.2

בסעיף  9להסכם האחרון (בין העירייה ליועץ המשפטי החיצוני) נקבע כי
על היועץ המשפטי החיצוני ,במסגרת מתן השירותים לעירייה ,לפעול על פי
הכללים למניעת ניגוד עניינים ולשמור על סודיות ,וזאת בלי לגרוע מחובת
העמידה בכ ללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) .סעיף דומה נכלל גם
בהסכם שחתמו הצדדים לתקופה שקדמה לכך ,מינואר  2016עד דצמבר
 . 2017בשני ההסכמים לא צוין כי הפרת הנוהל לבדיקה ולמניעת חשש
לניגוד עניינים תהיה הפרה מהותית של ההסכם ,כפי שנקבע במפורש
בסעיף  6לנוהל.
נמצא כי ה יועץ המשפטי החיצוני מייצג כמה יזמים הבונים בתחום
קריית אתא ,וההסכם שחתמה העירייה עימו נכתב על נייר הפירמה
של משרד היועץ המשפטי החיצוני.
עוד נמצא כי במהלך תקופת ההתקשרות עימו ,ובניגוד לנוהל משרד הפנים,
לא ערכה העירייה ליועץ המשפטי החיצוני הסדר למניעת ניגוד עניינים
שיסדיר את אופן הטיפול במקרים שהוא מנוע מלעסוק בהם .בעקבות
הביקורת ובמהלכה ,הוציא היועץ המשפטי החיצוני ביוני  ,2018מכתב
לעירייה שכותרתו "הסדר למניעת ניגוד עניינים" ופירט בו את שמות
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הקבלנים שהם לקוחותיו והתחייב שלא לטפל בכל עניין שקשור בהם מול
הוועדה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי היה על המחלקה המשפטית
של העירייה לפעול למילוי תנאי הנוהל במלואם ,לרבות עריכת הסדר
למניעת ניגוד עניינים עימו עוד בתקופות שקדמו לביקורת ,במיוחד
לנוכח העובדה שהיועץ המשפטי החיצוני מייצג יזמים אחדים הבונים
בתחום העיר ומגישים את בקשות הבנייה לטיפול הוועדה המקומית
שהוא יועצה המשפטי .בנסיבות אלה ,היעדר הסדר למניעת ניגוד
עניינים עלול להעמיד את היועץ במצב של חשש לניגוד בין שמירת
האינטרסים של העירייה ובין שמירת האינטרסים שלו והתחייבויותיו או
חובת נאמנותו לאחרים.
.3

היועץ המשפטי החיצוני נ ותן ייעוץ משפטי שוטף לוועדה המקומית ומייצג
אותה גם בעררים המוגשים נגדה .הוא נדרש להכין ולהגיש תגובות לערר
ולהופיע בדיוני ועדת הערר המחוזית  -מחוז חיפה ,המטפלת בעררים בנושא
תכנון ובנייה .61מעיון במדגם של עררים שהוגשו נגד הוועדה ,הנוגעים בעיקר
לבקשות בנייה שכללו זכויות מכוח תמ"א  ,38נמצא כי היועץ המשפטי
החיצוני הוא מי שטיפל בהם ונכח מטעם הוועדה בדיוניה של ועדת הערר,
עם אדריכלית העיר.
נמצא כי עם לקוחותיו הפרטיים של היועץ המשפטי החיצוני נמנים גם קבלני
בנייה (ארבעה במספר) הפועלים בתחום העירייה ובקשותיהם להיתרי בנייה
נדונו בוועדה המקומית.
עוד נמצא כי נוסף על היועץ המשפטי החיצוני שמשתתף בדרך כלל
בישיבות הוועדה ,משתתף בהן גם תובע הוועדה אשר נמנה עם צוות
המחלקה המשפטית.
מעיון בפרוטוקולים של ישיבות הוועדה המקומית בשנים  2018 - 2017עולה
כי היועץ המשפטי החיצוני נמנע מלהשתתף בדיוני הוועדה בעניינם של
אותם קבלני בנייה המבצעים עבודות בנייה בעיר .לדוגמה ,בשנים האמורות
נמנע היועץ המשפטי החיצוני מלהשתתף בשלוש ישיבות שנדונו בהן
חמישה תיקים שנגעו לכמה מאותם הקבלנים .יצוין כי תובע הוועדה נכח
בישיבות האמורות.

61

ועדה שהוקמה מכוח סעיף  12א לחוק התכנון והבנייה ובין שאר תפקידיה לדון בעררים על
החלטות ועדה מקומית או רשות רישוי באותם עניינים כפי שנקבעו בסעיף 12ב לחוק.

נמצא כי במהלך
תקופת ההתקשרות
עם היועץ המשפטי
החיצוני ,העירייה לא
הכינה עבורו הסדר
למניעת ניגוד עניינים
שיסדיר את אופן
הטיפול במקרים
שהוא מנוע מלעסוק
בהם
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משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה כי אמנם היועץ המשפטי החיצוני נמנע
מלהשתתף בדיונים הנוגעים לסעיפים מסוימים בישיבות הוועדה ,בגלל
קשרי לקוח-עו"ד שבגינם הוא מנוע מלטפל בעניינם של כמה קבלנים
פעילים בעיר מחשש לניגוד עניינים ,אך היה על העירייה לבחון את
ההשלכות הציבוריות והמקצועיות של קשריו אלה ולהסדיר עניין זה בצורה
ברורה ומפורשת בהסדר למניעת ניגוד עניינים ,שיבחן ויגדיר ליועץ
המשפטי החיצוני כיצד עליו לנהוג במקרים דומים .זאת ועוד ,תפקיד היועץ
המשפטי לרשות המקומית הוא לגלות עצמאות מקצועית ,ובעניין תוכן
חוות דעתו המשפטית אין עליו מרות אחרת זולת מרות החוק.
נמצא כי במקרים מספר שהיועץ המשפטי החיצוני נמנע מלהשתתף בהם
בישיבות הוועדה שנדונו בהן בקשות בנייה שהגישו קבלנים שהם לקוחותיו,
הוועדה העבירה לידיו את החומרים שהיו קשורים בעררים הנוגעים להם בזמן
אמת  ,לרבות תגובות הוועדה המקומית לערר ,פרוטוקול הדיון בוועדת הערר
וההחלטות שניתנו בערר .כלומר הוא עודכן בטיפול בעררים שהוגשו לוועדת
הערר המחוזית נגד הוועדה ונגד כמה מלקוחותיו  -קבלני הבנייה  -והנוגעים
להיתרי הבנייה שנתנה הוועדה לאותם קבלנים .להלן שלוש דוגמאות:

ערר מס' 417/14
הערר נסב על החלטת הוועדה המקומית לאשר היתר להריסת מבנה חד-קומתי
קיים ולהקמת בית משותף בן שבע קומות ובו  11דירות ,תוך ניצול זכויות תמ"א
 . 38הערר הוגש נגד הוועדה המקומית ונגד יזם מקומי ,שהיועץ המשפטי החיצוני
טיפל בענייניו .עיקר ההתנגדויות בערר שהגישו תושבים הגובלים במגרש היה
שהבקשה יוצרת מבנה "מפלצתי" בלב השכונה המאופיינת בבנייה צמודת
קרקע ,וכי לצד זכויות התמ"א הוענקו ליזם זכויות מרחיקות לכת המאפשרות לו
לבנות מבנה גדול וצפוף ובו יחידות דיור רבות מאוד במגרש ששטחו  526מ"ר
נטו.
הוועדה המקומית החליטה לדחות את ההת נגדויות וקבעה כי גם בנייה על סמך
התוכניות המאושרות הייתה יוצרת שינוי במצב הקיים .הוועדה הוסיפה כי הנימוק
לאישור הבקשה הוא העובדה שהוועדה הפקיעה כ 40%-מהמגרש שבבעלות
היזם על מנת לאפשר הקמת תעלת ניקוז במגרש.
מעיון בתגובה על הערר שתויקה בתיק העררים של הוועדה עולה כי היא נוסחה
בשפה משפטית וברמה מקצועית של עו"ד הבקיא בתחום העררים ,אך לא
הייתה חתומה ובסופה נרשם שם הוועדה המקומית בלבד.
נמצא כי אף על פי שהיועץ המשפטי נמנע מלטפל בערר זה ,הוועדה העבירה לו
בזמן אמת את הזימון לישיבת ועדת הערר שקיבלה ,החלטות ביניים של ועדת
הערר והעתק של פרוטוקול הדיון בערר .את הוועדה ייצגה בדיון אדריכלית
העיר.

נמצא כי אף על פי
שהיועץ המשפטי
החיצוני נמנע מלטפל
בערר ,הוועדה
העבירה לו בזמן אמת
את הזימון לישיבת
ועדת הערר שקיבלה,
החלטות ביניים של
ועדת הערר והעתק
של פרוטוקול הדיון
בערר
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משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה כי מאחר שהיועץ המשפטי החיצוני
נמנע מלטפל בתיק אך הוא מטפל ומעורב בניסוח התגובות לעררים
שהוועדה צד להם ,להוציא את העררים הנוגעים ליזמים שהוא מייצג ,היה
על הוועדה לערב את המחלקה המשפטית של העירייה כדי שעו"ד
מטעמה יטפל בערר .כן מ עיר משרד מבקר המדינה לוועדה שהעברת
החלטות הביניים והפרוטוקול ליועץ המשפטי החיצוני עלולה הייתה
להעמיד את היועץ המשפטי החיצוני במצב של חשש לניגוד עניינים.
בתשובת הוועדה נמסר כי במקרה זה לא היה צורך שעורך דין מטעם הוועדה
המקומית ייצגה בפני ועדת הערר ,שכן הסוגיה שנדונה בוועדת הערר הייתה
סוגיה מקצועית שנגעה לחישובי שטחים .עוד צוין כי מהנדס העיר וצוותו הם
אלה שערכו את התשובה על הערר ,תוך הסתמכות על נוסח תגובות מן העבר.
לעניין היעדר חתימה על מסמך התשובה על הערר ,הוועדה טענה כי הדבר
חסר כל משמעות.
בתשובת הוועדה המקומית ובתשובת היועץ המשפטי החיצוני צוין כי החומרים
שקשורים בעררים שהוועדה המקומית מעורבת בהם מועברים למשרדו של
היועץ המשפטי החיצוני על ידי מזכירת מהנדס העיר ,כחלק מהליך פרוצדורלי
גרידא ,ואין בכך כדי להעיד כי הוא היה מעורב בעררים שנמנע מלטפל בהם.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי גם אם החומרים
הקשורים בעררים מועברים ליועץ המשפטי החיצוני כחלק מהליך מינהלי
שגרתי ,עליה לנקוט משנה זהירות ולהימנע מהעברת חומרים בתיקים
שהיועץ המשפטי החיצוני מנוע מלעסוק בהם ,כדי למנוע את האפשרות
שיועמד במצב של ניגוד עניינים.

ערר מס' 304/15
הערר מתייחס לבקשת היתר בנייה שניתן לחברה יזמית (להלן  -החברה)
להקמת שלושה מבני מגורים על מגרש ריק בעיר .על המגרש חלה תוכנית
מתאר מקומית כ/ 150/ח ,שמכוחה אפשר להוציא היתרי בנייה ושייעדה את
המגרש למגורים ב 1וקבעה את זכויות הבנייה שאפשר לממשן במבנה אחד בן
ארבע קומות.
הוועדה המקומית אישרה את בקשת הבנייה של החברה ,שכללה בניית שלושה
מבנים בני חמש קומות כל אחד ובסך הכול  26דירות ,ודחתה את ההתנגדויות.
המתנגדים ,המתגוררים בבית משותף ,מעבר לרחוב ומול המגרש דנן ,הגישו
ערר על החלטת הוועדה.
נמצא כי היועץ המשפטי החיצוני מייצג את החברה ,והוא נמנע מלהשתתף בדיון
של ועדת המשנה של הוועדה המקומית בבקשת ההיתר שהגישה החברה
לבניית שלושת המבנים .התגובה על הערר שהגישה הוועדה הייתה מנוסחת
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בשפה משפטית ונחתמה בידי אדריכלית העיר ,אשר נכחה בדיוני ועדת הערר
כנציגה יחידה של הוועדה.
עוד נמצא כי בהחלטות הביניים של ועדת הערר ובהחלטה הסופית הופיע שמו
של היועץ המשפטי החיצוני בתור בא כוחה של הוועדה ,וכי כל החומר שהיה
קשור בערר הובא לידיעתו :החלטות הביניים וההחלטה הסופית בערר ,העתק
התגובה על הערר ,העתק של פרוטוקול הדיון בוועדת הערר ,הודעה מטעם
החברה שנשלחה לוועדת הערר וזימון לישיבת ועדת הערר שנשלח בדוא"ל
ליועץ המשפטי החיצוני מטעם הוועדה המקומית .החומר לא הופץ לשאר עורכי
הדין במחלקה המשפטית של העירייה ,ולכן ספק אם היו הם מעורבים בערר.
בתשובתו ציין היועץ המשפטי החיצוני שאין מחלוקת על כך שלא הופיע לפני
ועדת הערר בערר זה ולא טיפל בו ,אך אפשר להבין את טעותה של ועדת
הערר כשציינה את שמו של היועץ המשפטי החיצוני על גבי החלטתה ,מתוך
הרגל ,שכן הוא מייצג את הוועדה המקומית בעררים רבים מאוד.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה כי עליה להקפיד להימנע מלשתף את
היועץ המשפטי החיצוני בעניינים שהוא מנוע מלעסוק בהם מחשש לניגוד
עניינים .גם במקרה זה היה על הוועדה לערב את המחלקה המשפטית של
העירייה כדי שעו"ד מטעמה יטפל בערר וייצגה בדיוני ועדת הערר .משלא
עשתה כן ,העמידה הוועדה את היועץ המשפטי החיצוני במצב של חשש
לניגוד עניינים.
בתשובת הוועדה נמסר כי במקרה זה לא היה צורך בעורך דין מטעמה שייצגה
בוועדת הערר ,שכן לפי שיקול דעתו של המהנדס די היה בייצוג הצוות
המקצועי .עוד צוין כי מהנדס העיר וצוותו הם שערכו את התשובה על הערר ,על
סמך נוסחן של תגובות עבר ,בעזרת הלשכה המשפטית.

ערר מס' 87/14
באמצע שנת  2014הוגש לוועדת הערר המחוזית ערר על החלטת הוועדה
המקומית להתיר לחברה קבלנית ממרכז הארץ להרוס מבנה קיים במגרש
בבעלות פרטית ולהקים תחתיו מבנה מגורים ומסחר בן עשר קומות .הבקשה
הוגשה לפי תמ"א  38ולפי תוכנית כ 222/החלה על המגרש ומכוחה אפשר
להוציא היתרי בנייה .הוועדה דחתה את התנגדויותיהם של גובלים ואישרה את
הבקשה ,ובעלי הדירות הגובלים הגישו ערר על החלטת הוועדה.
ביולי  , 2014כחודש לאחר הגשת הערר ,העביר בעל המגרש את זכויותיו במגרש
לחברה יזמית (להלן  -החברה) ,לקוחתו של היועץ המשפטי החיצוני ,על פי
חוזה קומבינציה בינו ובין החברה ,בתמורה לשירותי בנייה שיקבל מהחברה.
לשם מימוש ההעברה מינה בעל המגרש כמה עורכי דין ,ובהם היועץ המשפטי
החיצוני ,שיפעלו בשמו בהעברתן וברישומן של הזכויות על שם החברה בלשכת
רישום המקרקעין.
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נמצא כי היועץ המשפטי החיצוני הגיש באוקטובר  2014בשם הוועדה את
התגובה על הערר ,הגם שקודם לכן מונה כאמור לפעול בשם בעל המגרש
ברישום הזכויות על שם החברה .כלומר בזמן הגשת התגובה על הערר התקיים
קשר בין היועץ המשפטי החיצוני ובין הוועדה ,במקביל לקשר בינו ובין החברה,
דבר שהיה עלול להעמידו בניגוד עניינים ,אך הוא לא הצהיר על כך.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי בשל חשש לניגוד
עניינים ,היה עליה להקפיד שלא לערב את היועץ המשפטי החיצוני
בטיפול בערר ,שהיה מעורב בו ברישום הבעלות על הנכס שהחברה
שייצג בנתה עליו את המבנה נשוא הערר.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי בנסיבות העניין ולמען
הזהירות ומראית העין ,היה עליה להימנע מלהעביר ליועץ המשפטי
חומרים בתיקים שהיה לו קשר אישי כלשהו אליהם.
הוועדה המקומית והיועץ המשפטי החיצוני ציינו בתשובתם כי ייפוי הכוח שניתן
לשם רישום המגרש על שם החברה נחתם ביולי  ,2014והוא אינו רלוונטי
להחלטה שניתנה על ידי הוועדה המקומית חודשים קודם לכן בקשר לבקשת
היתר של חברה אחרת שאינה קשורה ליועץ המשפטי החיצוני .עוד ציינו כי
העוררים לא טענו נגד ההיתר אלא נגד הזכויות שמעניקה תמ"א .38
גם אם הערר דן בזכויות שמעניקה תמ"א  38ולא בהיתר עצמו ,כפי
שנטען ,היה על הוועדה להקפיד שלא לערב את היועץ המשפטי החיצוני
בטיפול בו ,כי בעת שנכח בדיון בערר הייתה לחברה נגיעה למגרש ,ולכן
לכל החלטה שתתקבל בערר לאחר הדיון שהשתתף בו תהיה השלכה על
המגרש ועל החברה.
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סיכום
הביקורת שנעשתה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אתא העלתה
ליקויים רבים ,כמה מהם חמורים עד כדי פגיעה באמון הציבור בה .ממצאי
הדוח מעידים על ליקויים בפעילותה של הוועדה במתן היתרי בנייה ובאי-
הקפדה על אכיפת החוק במרחב התכנון שלה.
במרחב הוועדה בוצעה בנייה בלתי חוקית בלי שהוועדה עשתה די
למיגורה של התופעה .במקרים רבים הסתפקה הוועדה בהתראות
לעברייני בנייה בלי שנקטה פעולות אכיפה נוספות או אמצעים משפטיים
להפסקת הבנייה הבלתי חוקית .בטיפולה הלקוי של הוועדה בבנייה
הבלתי חוקית בתחומה יש משום פגיעה בשלטון החוק.
הליקויים בהתקשרויות העירייה לתקופות ממושכות עם שמאים ועם היועץ
המשפטי יש בהם כדי לפגוע בעקרון השוויון ,היעילות והחיסכון ואף
בכללי מינהל תקין .העירייה כרתה הסכם למתן שירותים משפטיים עם
יועץ משפטי חיצוני לוועדה המקומית ,אך עד יוני  2018לא ערכה עימו
הס דר למניעת ניגוד עניינים שיגדיר את תפקידו ויסדיר אותו באופן שלא
יפגע בחובת הנאמנות שלו כלפי הוועדה וכלפי הציבור ,הגם שייצג קבלני
בנייה במרחב התכנון .במצב דברים זה ,עד לעריכת ההסדר למניעת ניגוד
עניינים עלולה הייתה הוועדה להעמידו בפועל במצב של ניגוד עניינים.
על הוועדה להפיק לקחים מהליקויים שהועלו בדוח זה ולפעול לתיקונם
ולמניעת הישנותם .כן עליה להקפיד ,כרשות ציבורית ,לפעול בהגינות,
בשקיפות ,ביעילות ,במקצועיות וללא משוא פנים ,תוך שמירה על כללי
מינהל תקין ,שמירה על הקופה הציבורית והתחשבות בצורכי התושבים
המתגוררים במרחב התכנון שלה.
לנוכח הממצאים שהועלו בדוח בנוגע לתפקוד הוועדה ,על הוועדה
המחוזית ,יחידת האכיפה הארצית ומינהל התכנון במשרד האוצר להפיק
את הלקחים הנדרשים ולפעול לתיקון כל הליקויים שנמצאו.

פרק רביעי

דוחות נוספים

עיריית בת ים
תהליך מכרזי כוח אדם ואיוש משרות בממלאי מקום
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תקציר
רקע כללי
שטח השיפוט של עיריית בת ים (להלן גם  -העירייה) הוא  8.23קמ"ר
ואוכלוסייתה מנתה בסוף  2017כ 129,000-תושבים .בינואר  2018הועסקו
בעירייה  3,218עובדים ,ובהם עובדים קבועים ,עובדים זמניים ,עובדים במשרה
חלקית ,עובדים יומִיים ועובדים לפי שעות.
מר יוסי בכר כיהן כממלא מקום ראש העירייה מפברואר  2014ובינואר 2015
הוא נבחר לראשות העירייה וכיהן בתפקיד זה עד דצמבר  .2018מר אפרים
מזרחי (להלן  -מנכ"ל העירייה דאז) כיהן כמנהל הכללי של העירייה ממאי
 2017ועד פברואר  .2019קודמו בתפקיד ,עו"ד ארז פודמסקי-שקד ,כיהן
בתפקיד מיולי  2011ועד אפריל  .2017סמנכ"ל משאבי אנוש וארגון לשעבר
בעירייה מר נתי לרנר כיהן בתפקיד מיוני  2015ועד פברואר .2018
עקב מצבה הגירעוני המתמשך של העירייה מונה לה בינואר  2018חשב מלווה
לתהליך הבראה.

פעולות הביקורת
בחודשים פברואר עד דצמבר  2018בדק משרד מבקר המדינה לסירוגין,
מכרזי כוח אדם ואיוש משרות בממלאי מקום בעיריית בת ים.

הליקויים העיקריים
איוש שיטתי של משרות הטעונות מכרז בממלאי מקום
בשנים  2017 - 2015התקבלו לעבודה בעירייה  136עובדים באמצעות מכרז
פומבי 53 .מהם ( )39%הועסקו לפני פרסום המכרז כממלאי מקום במשרה
שאליה הם נבחרו ,בתקופות שמשכן חודשים מספר עד שלוש שנים וחצי.
העירייה פעלה בעניין זה באופן שיטתי בניגוד לתקנות העיריות (מכרזים
לקבלת עובדים) ,התש"ם( 1979-להלן  -תקנות המכרזים) ובניגוד להוראות
חוזר מנכ"ל משרד הפנים לפיהם ניתן להעסיק ממלא מקום במקרים חריגים
במיוחד ,שבהם בשל נסיבות מוצדקות לא מתאפשר לעירייה לפרסם מכרז
כדין ומדובר במשרה נחוצה שיש לאייש בדחיפות כדי למנוע פגיעה קשה
בפעילות העירייה וגם זאת ,רק עד ששה חודשים 8 .ממשרות אלה הן משרות
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בכירות . 1בתיקים האישיים של  7מתוך ה 8-לא נמצאו מסמכים המתעדים
כיצד התקבלו מלכתחילה לתפקיד כממלאי מקום .היעדר מסמכים אלה מונע
בקרה על פעולותיה של העירייה ,ויש בו גם כדי לפגוע בעקרון השקיפות.
חודשים ספורים לאחר שממלא מקום סגן מנהל המוקד העירוני נבחר במכרז
פומבי לתפקיד סגן למנהל המוקד בדרגת מנהל מחלקה ,העירייה החליטה
לשדרג את דרגת המשרה לדרגת סגן מנהל אגף .העירייה אפשרה לסגן
מנהל המוקד העירוני להיות מעורב בניסוח תנאי המכרז לתפקיד סגן למנהל
אגף המוקד העירוני ,שהוא עצמו התמודד אליו; עולה חשש כי המכרז
לתפקיד התנהל למראית עין בלבד וכל כולו נועד להכשיר מתן תפקיד ברמת
סגן מנהל אגף לסגן מנהל המוקד העירוני.

פרסום מוקדם של שמות חברי ועדת הבחינה
לפני כל מכרז העירייה נוהגת לפרסם את שמות חברי ועדת הבחינה לאותו
מכרז על לוח המודעות טרם כינוסה .הפרסום עלול לגרום לניסיונות פסולים
להשפיע על דעת חברי הוועדה ולאפשר למי שיש לו עניין במועמד זה או אחר
לנסות לפעול כדי לקדם את עניינו אצל מי מחברי הוועדה עוד בטרם
התכנסותה.

היעדר הנמקת החלטות ועדת הבחינה בפרוטוקול
ב )41%( 60-מ 145-ועדות בחינה במכרזים למשרות בכירות שפורסמו בשנים
 2017 - 2015חלק מחברי ועדת הבחינה לא מילאו טבלאות דירוג של
המועמדים ,כנדרש בנוהל העירייה .טבלאות אלה משקפות אמות מידה
שנקבעו בתקנות המכרזים :השכלה ,ניסיון ,הכשרה והתאמה ,ומיועדות לתעד
את תהליך קבלת ההחלטות ואת הבקרה עליו .ב 41-מ 60-ועדות הבחינה
הללו אחד מחברי הוועדה שלא מילאו את טבלת הדירוג  -היה מנכ"ל העירייה
דאז ,גם בתפקידו הקודם כסמנכ"ל תפעול ומשנה למנכ"ל העירייה.
מתוך  71ועדות בחינה במכרזים פומביים למשרות בכירות שפורסמו בשנים
 2017 - 2015נמצאו  20ועדות ( )28%שהחלטותיהן אינן מנומקות כנדרש על
בסיס אמות המידה האמורות.
הפרוטוקולים של ועדות הבחינה בעירייה אינם משקפים את אשר התרחש
בדיו ני הוועדה כנדרש בתקנות המכרזים ,בפסיקה ובנוהלי העירייה .בהיעדר
טבלאות לדירוג המועמדים ובהיעדר הנמקות לקבלת ההחלטות של ועדות
הבחינה לא ניתן לקיים בקרה ראויה על תהליכי קבלת ההחלטות בוועדות
אלה ,ולא ניתן להבין כיצד התקבלו ההחלטות וכיצד נבחר מועמד זה או אחר.

1

משרות מדרגת סגן מנהל מחלקה (או תפקיד המקביל לו) ומעלה (להלן  -משרות בכירות).
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במצב דברים זה לא ניתן להבטיח כי המכרז מילא את ייעודו ושהמועמדים זכו
לשוויון הזדמנויות.

העברת סמכויות בתהליך בחירת המועמד הזוכה
ב )13%( 19-מ 145-המכרזים למשרות בכירות שפורסמו בשנים 2017 - 2015
העבירה ועדת הבחינה את סמכותה ואת חובתה לבחירת המועמד הראוי
ביותר למנהל היחידה שבה יועסק העובד שייבחר ושלחה אליו מועמדים
ל"ראיון עומק" .היו פעמים שמנהל היחידה גם קיים שיחה עם הממליצים על
המועמד .ב 18-מאותם מכרזים מנהל היחידה היה המנהל הישיר של התפקיד
שבו עסק המכרז .בחלק מאותם ראיונות עומק נכחו בעלי תפקידים נוספים.
כל זאת נעשה שלא בהתאם לתקנות המכרזים ,הקובעות את הרכב הוועדה,
את המניין החוקי לדיוניה ואת אופן קבלת ההכרעה בה ,והדבר עלול להביא
לפגיעה בטוהר ההליך המכרזי.

ההמלצות העיקריות
על העירייה לתכנן את פרסום המכרזים ולפעול באורח קבע לאיוש משרות
שהתפנו באופן שימנע ככל הניתן את הצורך בקבלת עובד כממלא מקום.
איוש משרות שהתפנו באורח קבע במילוי מקום צריך להתבצע רק במקרים
חריגים ,כפי שקובע חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,וגם במקרים אלה עליה
להקפיד למלא את ההוראות הקשורות לאופן העסקה זה ולא לאפשר
העסקה במתכונת זו יותר משישה חודשים.
לדעת משרד מבקר המדינה על העירייה לשמור על חסיון שמות חברי ועדת
הבחינה עד להתכנסות הוועדה ,וזאת כדי למנוע השפעה פסולה על חבריה.
על העירייה לפעול לתיעוד ראוי של תהליך קבלת ההחלטות בוועדות הבחינה
ולהביאן לידי ביטוי ב מסמכי הוועדה ,ובכלל זה להקפיד כי כל חברי הוועדה
ימלאו את טבלאות דירוג המועמדים וכי ייכתב פרוטוקול מנומק ,וזאת
בשקיפות הנדרשת לשם בקרה על ההליך.
על העירייה להפסיק לאלתר את הנוהג של ועדות הבחינה להפנות מועמדים
לראיונות אצל בעלי תפקידים בעירייה כדי להחליט מיהו המועמד הכשיר,
ועליה להבהיר לוועדות הבחינה כי הן אינן רשאיות לעשות כך .על העירייה
לוודא כי ועדת הבחינה במכרז מעורבת בכל שלבי בחינת המועמדים .אם
ועדת הבחינה סבורה שנדרשים ראיונות מפורטים יותר ,עליה לערוך ראיונות
אלה בעצמה ,עליה לתעדם בפרוטוקול ,בין באופן מלא ובין בתמציתיות,
ולנמק את ההחלטה בהתאם לאמות המידה שנקבעו .כמו כן ,מן הראוי שגם
שיחות עם ממליצים לאחר שוועדת הבחינה התכנסה ,יתנהלו בוועדה.
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סיכום
פרסום מכרז של רשות ציבורית לקבלת עובדים נועד לשרת שני עניינים
עיקריים :ראשית ,הוא נועד להבטיח כי הטוב שבין המועמדים יתקבל
למשרה ,וכך תעלה רמת השירות לציבור .שנית ,הוא נועד להעניק הזדמנות
שווה לכל המעוניין לזכות במשרה .בכך הוא משרת את עקרון השוויון.
ממצאי הביקורת מעידים כי עיריית בת ים פעלה באופן שיטתי למינוי ממלאי
מקום למשרות פנויות שאיושן טעון מכרז באופן שהיה בו כדי לשמש מסלול
עוקף להליך המכרזי .בהתנהלות המתוארת היה כדי לפגוע באמון הציבור
בעירייה .בחלק מהמקרים פעלו ועדות הבחינה שלה ,באופן שמנע בקרה
ופיקוח נאותים על תהליכי קבלת ההחלטות שלהן ובאופן שעלול היה להביא
לפגיעה בטוהר ההליך המכרזי .אופן תפקוד זה אינו מאפשר להבטיח לציבור
כי המועמד הראוי ביותר הוא שיתקבל לתפקיד ,וכי יישמרו עקרונות השוויון
וההגינות.
העירייה היא גוף ציבורי המחויב לפעול על פי הסמכויות שניתנו לו לפי
הוראות הדין .על העירייה לנהוג בהתאם לתקנות המכרזים ,לפסיקה
הרלוונטית ,לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ,לנהלים הפנימיים שהיא עצמה קבעה
ולכללי המינהל התקין ,וזאת כדי להבטיח לציבור שוועדות הבחינה שלה
בוחרות את המועמד הראוי ביותר לאיוש המשרה ,תוך הקפדה על עקרון
השוויון בבחינת המועמדים ,ותוך שמירה על טוהר ההליך המכרזי.
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מבוא
שטח השיפוט של עיריית בת ים (להלן גם  -העירייה) הוא  8.23קמ"ר ,ובסוף
 2017מנתה אוכלוסייתה כ 129,000-תושבים .בשנת  2018הצעת תקציב העירייה
הסתכמה בכ 881-מיליוני ש" ח , 2ומספר המשרות המתוקצבות בעירייה היה
( 2,370בשנים  2016ו 2017-מספר המשרות המתוקצבות היה  2,195ו2,263-
בהתאמה) .בינואר  2018הועסקו בעירייה  3,218עובדים ,ובהם עובדים קבועים,
עובדים זמניים ,עובדים במשרה חלקית ,עובדים יומִיים ועובדים לפי שעות.
מר יוסי בכר כיהן כממלא מקום ראש העירייה מפברואר  .2014בינואר  2015הוא
נבחר לראשות העירייה וכיהן בתפקיד זה עד דצמבר .2018
המנהל הכללי של העירייה ,מר אפרים מזרחי (להלן  -מנכ"ל העירייה דאז) כיהן
בתפקיד ממאי  2017עד פברואר  .2019קודמו בתפקיד ,עו"ד ארז פודמסקי-
שקד ,כיהן בתפקיד מיולי  2011ועד אפריל  .2017סמנכ"ל משאבי אנוש וארגון
לשעבר בעירייה מר נתי לרנר (להלן  -סמנכ"ל משאבי אנוש דאז) כיהן בתפקיד
מיוני  2015עד פברואר .2018
עקב מצבה הגירעוני המתמשך של העירייה (הגירעון בסוף  2016היה יותר מ91-
מיליון ש"ח) ,סוכם בין משרד הפנים ומשרד האוצר לבין העירייה שתגובש
תוכנית הבראה וימונה לעירייה חשב מלווה מטעם משרד הפנים שילווה את
תהליך ההבראה .החשב המלווה נכנס לתפקידו בינואר .2018

פעולות הביקורת
בחודשים פברואר עד דצמבר  2018בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגין ,מכרזי
כוח אדם ואיוש משרות בממלאי מקום בעיריית בת ים.

התשתית הנורמטיבית
הנורמות המשפטיות המסדירות את נושא ניהול כוח האדם ברשויות המקומיות
נקבעו בין השאר בחקיקה ראשית ,בחקיקת משנה ,בהסכמים ובהסדרים
קיבוציים ,בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ,ולגבי עיריית בת ים  -גם בנהליה
הפנימיים.
בפקודת העיריות [נוסח חדש] נקבע כי "ראש העיריה רשאי למנות לעיריה
עובדים ...למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר" ,ו"לא יתמנה אדם

2

בשנת  2017התקציב עמד על כ  840-מיליוני ש"ח ,בשנת  2016התקציב עמד על כ 782-מיליוני
ש"ח ובשנת  2015הביצוע בפועל היה כ  774-מיליוני ש"ח.

 | 860דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

לעובד עיריה ,...למעט המנהל הכללי ,אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא
הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי."...
בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ,התש"ם( 1979-להלן  -תקנות
המכרזים) נקבע כי החובה לקיים מכרז פומבי לא תחול על איוש משרה
שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה  7של הדירוג המינהלי או על דרגה 37
של דירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח) או של דירוג ההנדסאים והטכנאים .עוד
נקבע בתקנות כי חובת קיום מכרז פומבי לא תחול על משרות מסוימות ,ובלבד
ש מועצת העירייה אישרה את איושן לפי תקן כוח האדם המאושר וכי איוש
המשרות המנויות בתקנות 3והפטורות ממכרז ייעשה בהליך בחירה שוויוני ,הגון
ושקוף ככל האפשר ,לפי סוג המשרה .בתקנות נקבע עוד כי מי שהציע את
מועמדותו למשרה המוכרזת במכרז פומבי וכישוריו מתאימים לתנאי המכרז
יעמוד לבחינה בעל פה על ידי ועדת בחינה אשר ימנה ראש העירייה.
בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים מובאות הנחיות מקצועיות ,בין השאר בנוגע לחוזים
אישיים לתפקידי ניהול ולהעסקת ממלאי מקום.4
נוהלי עבודה פנימיים של העירייה מסדירים את תהליך איוש המשרות ,לרבות
באמצעות מכרז פנימי או מכרז פומבי.
בפסיקה נקבע כי לפרסום מכרז פומבי לקבלת עובדים יש תכלית כפולה:
"ראשית ,הוא נועד להבטיח כי הטוב שבין המועמדים יתקבל למשרה ,וכך
תעלה רמת השירות לציבור .שנית ,הוא נועד לתת הזדמנות שווה לכל המעונין
לזכות במשרה .בכך הוא משרת את עקרון השוויון " . 5גם בית הדין הארצי
לעבודה בהתייחסו למטרות העומדות בבסיס החובה לפרסם מכרז לקבלת
עובדים קבע כי "המטרה הצריכה לעמוד לנגד עיני בעל המכרז היא לקבל
תועלת כלכלית תוך שמירה על הגינות ושוויון".6

גיוס עובדים ואיוש משרות בעירייה
על פי תקנות המכרזים יש לפרסם מכרז פומבי לאיוש משרה פנויה אם לא
אוישה בדרך אחרת .הגם שבתקנות המכרזים אין הוראת דין שמחייבת עירייה
לערוך מכרז פנימי לקידום עובדים ,בעיריות רבות מונהגים מכרזים פנימיים
לקידום עובדים כפועל יוצא של הסדרים קיבוציים מתמשכים ופסיקת בתי הדין
לעבודה .7על פי נוהל פנימי של העירייה  -מכרזים לקבלת עובדים בעירייה (להלן -
נוהל מכרזים) ,8עבור משרות מסוימות יפורסם רק מכרז פנימי ועבור אחרות יפורסמו
3

למעט המשרות המנויות בתקנה (2ב)(.)3

4

משרד הפנים ,חוזרי מנכ"ל  3/2011ו.4/2011-

5
6

ראו בג"ץ  1086/94צוקר נ' עירית תל -אביב-יפו ,פ"ד מט(.)1995( 148-147,139 )1
עס"ק  1010/04הסתדרות המעו"ף  -עיריית בת ים (פורסם במאגר ממוחשב( )20.2.05 ,להלן
 פס"ד הסתדרות המעו"ף).ראו לדוגמה :פס"ד הסתדרות המעו"ף הנזכר מעלה.

8

עדכון .3.5.11

7
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גם מכרזים חיצוניים ,זאת בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת העירייה ועל פי
הנהלים המקובלים בעירייה.
בשנים  2017 - 2015איישה העירייה  209משרות באמצעות  353מכרזים פנימיים
ומכרזים פומביים ,9מהם  )36%( 145מכרזים לאיוש משרות מדרגת סגן מנהל
מחלקה (או תפקיד המקביל לו) ומעלה (להלן  -משרות בכירות) .בלוח 1
שלהלן מספר המכרזים הפנימיים והמכרזים הפומביים שפורסמו בכל שנה.
בלוח  2שלהלן מספר המכרזים הפנימיים והמכרזים הפומביים למשרות בכירות
שפורסמו בכל שנה.
לוח  :1מספר המכרזים הפנימיים והמכרזים הפומביים שפורסמו בעירייה,
2017 - 2015
2015

2016

2017

סה"כ

מכרזים פנימיים

24

19

75

118

מכרזים פומביים

54

62

119

235

סך הכול 78

81

194

353

על פי נתוני העירייה.

לוח  :2מספר המכרזים הפנימיים והמכרזים הפומביים למשרות בכירות
שפורסמו בעירייה2017 - 2015 ,
2015

2016

2017

סה"כ

מכרזים פנימיים

15

25

34

74

מכרזים פומביים

18

19

34

71

סך הכול 33

44

68

145

על פי נתוני העירייה.

משרד מבקר המדינה בדק את המכרזים למשרות שערכה העירייה בשנים 2015
 2017 -תוך התמקדות במשרות הבכירות.
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 73משרות אוישו במכרז פנימי ו 136-במכרז פומבי .בחלק מהמכרזים הפנימיים שפורסמו לא
נמצא עובד מתאים ובעקבותיהם פורסמו מכרזים פומביים .בחלק מהמכרזים הפומביים לא היו
מועמדים והעירייה פרסמה מכרזים נוספים.
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איוש שיטתי של משרות הטעונות מכרז בממלאי מקום
.1

העסקת עובדים כממלאי מקום עשויה להיות בעייתית ממספר טעמים:
ראשית ,העסקה כזו ללא מכרז עלולה להיות פתח למינויים לא תקינים
בשירות הציבורי ,בהיעדר כלי פיקוח וכללים מתאימים .שנית ,העסקת עובד
לפני מכרז כממלא מקום עשויה להקנות לאותו עובד ,אם יתמודד על
התפקיד ,יתרון במכרז ולפגוע בעקרון השוויון העומד בבסיס המכרז.
בנוגע ליתרון שעשוי להיות למועמדים המועסקים במשרה באופן ארעי
בטרם ייגשו למכרז ,בג"ץ עמד על חשיבות עקרון השוויון בקבלת עובדים
לעבודה ,באומרו 10כי "עיקרון השוויון הוא נשמת אפו של מכרז של רשות
ציבורית ...ומתן יתרון מקדמי למי מהמשתתפים בו חותר תחת יסוד זה .אין
מדובר בפגם שהוא טכני-פורמלי ,אלא פגם מהותי היורד לשורשו של עניין.
וכן ברור ומובן ,כי מכרז הנערך מתוך ידיעה מראש שייבחר משתתף מסוים
פגום הוא ופסול .יש בכך פגיעה בעקרון השוויון ,ומשום חוסר תום לב
וחוסר הגינות" .בג"ץ הוסיף כי "מקורה של הבעיה בכך שבתחילה מועסק
במשרה המתפנה ...כממלא מקום ,ורק לאחר זמן נערך מכרז כדין .העובד
הארעי זכאי אף הוא להשתתף במכרז ,וממילא נהנה הוא מעדיפות
משמעותית על פני שאר המתמודדים" .בהמשך קבע בג"ץ כי "התוצאה היא
כי המכרזים אינם נערכים בתנאי שוויון .יתרה מזאת .בכך נוצר פתח
לעקיפת המגמות העומדות בבסיס חובת המכרז".
בתקנות המכרזים נקבע כי אין חובה לפרסם מכרז פומבי למשרה
שהתפנתה באורח קבע ,לשם איושה במילוי מקום לתקופה זמנית שלא
תעלה על שלושה חודשים .מנכ"ל העירייה רשאי להאריך את התקופה
בשלושה חודשים נוספים ובלבד שנוכח לדעת כי ננקטו כל הפעולות
הדרושות לאיוש המשרה כדין ,וכי ההארכה דרושה לשם השלמת הליך
ה מכרז .עוד נקבע בתקנות כי איוש המשרה ,גם כאשר מדובר במילוי מקום,
ייעשה בהליך בחירה שוויוני ,הגון ושקוף ככל האפשר ,לפי סוג המשרה.
חוזר מנכ"ל משרד הפנים ( 113/2011להלן  -חוזר  )3/2011קובע כי העסקת
ממלא מקום תיעשה במקרים חריגים במיוחד ,שבהם בשל נסיבות מוצדקות
ל א מתאפשר לעירייה לפרסם מכרז כדין ומדובר במשרה נחוצה שיש
לאייש בדחיפות כדי למנוע פגיעה קשה בפעילות העירייה .העסקה זו תהא
לתקופה של שלושה חודשים 12ומותנית בין השאר בקיום התנאים האלה:
אישור מנכ"ל העירייה בכתב שלא היה ניתן לקלוט עובד במכרז כדין
למשרה זו והסיבות לכך; הבהרה שמדובר במשרה נחוצה מאוד אשר
העירייה לא תוכל לתפקד בלעדיה ולו לתקופה קצרה; אישור מנכ"ל
העירייה בכתב שלפיו בדק את קורות חייו של המועמד למילוי המקום ואת
השכלתו והוא עומד בדרישות הסף לאותה משרה.

10

בג"ץ  703/87קראון נ' נציב שירות המדינה ,פ"ד מה(.)1991( 522-524 ,512 )2

11

מתאריך .11.5.11

12

במקרה שבו נדרשת העירייה לאייש את המשרה על ידי ממלא מקום מעבר לתקופה האמורה,
עליה לקבל את אישור האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות ,מינהל השלטון המקומי
במשרד הפנים.
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מבקר המדינה העיר ב 2016-כי על רשות מקומית למנות ממלאי מקום
במקרים חריגים בלבד ולחדול משימוש שיטתי בדרך פעולה זו ,שכן היא
עלולה להתפרש כעקיפת דיני המכרזים והיא נעשית בניגוד לתנאים
שנקבעו בחוזר  . 133/2011ב 2018-עמד מבקר המדינה על כך כי העסקת
עובד לפני מכרז באמצעות מינוי זמני מקנה לו יתרון ,עקב ההתנסות
בתפקיד ועקב ההיכרות עם המשרד ובעיקר עם הממונים עליו ,ואף יוצרת
קשרי עבודה ומעין "ציפייה הדדית" להמשך העסקתו.14
בשנים  2017 - 2015התקבלו לעבודה בעירייה  136עובדים באמצעות
מכרז פומבי .הביקורת העלתה כי  53מהם ( )39%הועסקו בתחילה
על ידי העירייה כממלאי מקום במשך חודשים מספר עד שלוש שנים
וחצי.
יצוין כי  12מבין העובדים ( )23%שהועסקו כממלאי מקום הועסקו
במתכונת זו יותר משישה חודשים ,וזאת שלא בהתאם לתקנות
המכרזים וחוזר .3/2011
בביקורת עלה כי ב 10-מ 71-המכרזים הפומביים שערכה העירייה למשרות
בכירות התמודד מועמד שהועסק כממלא מקום במשרה שלאיושה נועד
המכרז  -כלומר  .14%מבין עשרת המועמדים  -שמונה נבחרו ככשירים
במכרזים שבהם התמודדו  -כלומר  .80%בשבעה מאותם מכרזים ועדות
הבחינה אשר בחרו את ממלא המקום במכרז פומבי נימקו את החלטתן
בהכרת המועמד ובשביעות רצון מתפקודו .כלומר ,בהיכרות המוקדמת עם
ממלאי המקום העניקה להם העירייה יתרון על פני מועמדים אחרים.
עיריית בת ים השיבה למשרד מבקר המדינה בינואר ( 2019להלן  -תשובת
העירייה) כי השימוש בממלאי מקום נועד להתמודד ,בין היתר ,עם העובדה
שיכולת הסינון והגיוס של העירייה לוקה בחסר פעמים רבות; הפועל היוצא
של מילוי המקום היה גם חשיפה של העירייה ליכולותיו של ממלא המקום
וצמצום אי-הוודאות בכל הקשור להמשך העסקתו .העירייה הוסיפה כי
במצב שבו היא נדרשת לתמרן בין מסגרות תקציב מצומצמות ,העסקת
ממלא מקום נועדה למנוע היווצרות של משרה צמיתה מחד גיסא ,ולאפשר
אספקת שירותים יעילה לתושבי העיר מאידך גיסא.
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מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי ( 2016פורסם בשנת " ,)2016עיריית
בית שאן" ,עמ' .808

14

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי ( 2018פורסם בשנת " ,)2018המועצה
האזורית מטה בנימין" ,עמ' .707

 39%מעובדי העירייה
שהתקבלו במכרז
פומבי ,הועסקו
בתחילה כממלאי
מקום במשך חודשים
מספר עד שלוש שנים
וחצי

 | 864דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2019

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה שהיא מתנהלת בניגוד להוראות
הדין .אין ביכולת הלקויה שלה לסינון עובדים ולגיוסם כדי להצדיק
העסקה במילוי מקום שלא בהתאם לתקנות המכרזים ולחוזר מנכ"ל
משרד הפנים ובאופן הפוגע בעקרון השוויון .לשם בחינת התאמת
הזוכה בתפקיד לתפקיד שבו זכה נועדה תקופת הניסיון ,ואילו
העירייה בדרכה זו מאפשרת לבחון את התאמת המועמד לפני בחירתו
כדין .גם אין לקבל את הטענה שהשימוש בממלאי מקום נעשה כדי
למנוע את קביעּות המשרה ואת ההוצאה הכרוכה באיושה לטווח
הארוך ,שהרי מינוי ממלאי המקום נעשה למשרות פנויות ולא למשרות
חדשות ,וממילא בסופו של התהליך נקלטו ממלאי המקום שנבחרו
במכרז פומבי כעובדים קבועים.
.2

בנוהל גיוס ,מיון וקליטת עובדים של העירייה נקבע כי איתור וגיוס של עובדים
חדשים 15שלא באמצעות מכרז ייעשה באמצעות פנייה ללשכת התעסוקה
או לחברות כוח אדם או על ידי פניה למועמדים שפנו במישרין ליחידת
משאבי אנוש.
בתיקו האישי של עובד המנוהל באגף משאבי אנוש בארגון ציבורי נרשם
מחזור חייו של העובד בארגון ,החל בהליכי קליטתו בארגון וקידומו ,וכלה
בסיום עבודתו.
בבדיקת שבעה משמונת המכרזים שבהם זכה במכרז פומבי עובד שאייש
את התפקיד קודם לכן במי לוי מקום ,לא נמצאו בתיקים האישיים של אותם
העובדים המנוהלים באגף משאבי אנוש מסמכים המלמדים כיצד התקבלו
העובדים לתפקיד ממלא מקום  -אם באמצעות פנייה ללשכת התעסוקה או
לחברת כוח אדם ,או לאחר שפנו במישרין ליחידת משאבי אנוש.
מהיעדר האסמכתאות כאמור עולה כי העירייה קלטה עובדים אלה
באופן שאינו מאפשר בקרה על פעולותיה ,ובכך פגעה בעיקרון חשוב
שבא לידי ביטוי בתקנות המכרזים  -עקרון השקיפות.

.3

תפקיד סגן מנהל המוקד העירוני אויש בממלא מקום מספטמבר  2016ועד
מרץ  - 2017המועד שבו נבחר ממלא המקום (להלן  -הסגן למנהל המוקד
או הסגן) לתפקיד זה במכרז פומבי .מעמד תפקיד זה היה בדרגת מנהל
מחלקה ,16בכפיפות למנהל המוקד העירוני ,שדרגתו מנהל אגף .מנהל המוקד
העירוני מסר ביולי  2018למשרד מבקר המדינה כי לא היה הגיוני שהסגן
שלו יהיה מנהל מחלקה ולא סגן מנהל אגף ,ולכן הוא פעל לשנות את
דרגת המשרה לזו של סגן מנהל אגף .בהתאם לכך ,ובעקבות שינוי דרגת
התפקיד ,כחצי שנה לאחר בחירת סגן למנהל המוקד במכרז פומבי,
באוקטובר  , 2017פרסמה העירייה מכרז פנימי לסגן למנהל אגף המוקד

15

למשרות שהדרגה התחילית שלהן היא  6מינהלי או דרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים.

16

דרגה הנמוכה מדרגת סגן מנהל אגף.
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העירוני .סגן מנהל המוקד לא היה זכאי לגשת למכרז הפנימי שכן לא עמד
בתנאי הסף של ות ק עבודה בעירייה .למכרז הפנימי לא היו מועמדים.
בנובמבר  2017פרסמה העירייה מכרז פומבי לתפקיד ,ואליו ניגשו חמישה
מועמדים ובהם סגן מנהל המוקד ,והוא נבחר לתפקיד בינואר .2018
הביקורת העלתה כי ב ,3.10.17-כשלושה שבועות לפני פרסום המכרז
הפנימי לסגן מנהל אגף המוקד העירוני וקרוב לחודשיים לפני פרסום
המכרז הפומבי ,שלח הסגן בדואר אלקטרוני לרפרנטית המכרזים
בעירייה ,לסמנכ"ל משאבי אנוש דאז וכן לממונה עליו ,מנהל המוקד
העירוני ,נוסח מוצע למכרז הפומבי שבו כאמור זכה לאחר מכן הסגן.
תיאור התפקיד והכישורים הנדרשים בנוסח המכרז ששלח הסגן
דומים בעיקרם לתיאור התפקיד ולכישורים שנדרשו במכרז הפומבי
שפרסמה העירייה ב.22.11.17-
העירייה בתשובתה טענה שבסופו של דבר נוסח המכרז שפורסם היה שונה
מהנוסח שהציע הסגן ,ואף נוסף לנוסח שהציע תנאי סף של שנתיים ניסיון
בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה ,תנאי סף שבו עמד הסגן
למנהל המוקד.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה מצב שבו העירייה מאפשרת
לעובד שצפוי להתמודד במכרז להיות מעורב בניסוח תנאי המכרז ,גם
אם בסופו של דבר הוסיפה תנאי סף שלא הופיע בנוסח שהציע.
העירייה מסרה בתשובתה כי מלכתחילה דרש מנהל המוקד העירוני כי
המשרה האמורה תהיה ברמה של סגן מנהל אגף .בשל שיקולי תקציב
פורסמה המשרה בדרגה של מנהל מחלקה .בעקבות בקשות חוזרות ונשנות
של מנהל המוקד העירוני מהנהלת העירייה שונתה דרגת המשרה ופורסמו
מכרז פנימי ומכרז פומבי.
מהאופן שבו פעלה העירייה עולה חשש שהמכרז לתפקיד סגן מנהל
אגף המוקד העירוני התנהל למראית עין בלבד וכל כולו נועד להכשיר
מתן תפקיד ברמת סגן מנהל אגף לסגן מנהל המוקד.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי השיעור הגבוה של משרות
המאוישות בממלאי מקום מעיד כי אין מדובר במקרים חריגים במיוחד,
שבהם בשל נסיבות מוצדקות לא מתאפשר לעירייה לפרסם מכרז כדין
לאיוש בדחיפות של משרה נחוצה כדי למנוע פגיעה קשה בפעילות
העירייה ,כפי שקבוע בחוזר  .3/2011התנהלותה האמורה של העירייה
עלולה לפגוע בזכויות המועמדים האחרים במכרזים שבהם מתמודדים גם
ממלאי מקום ,נוכח היתרון שיש לממלא המקום שהתקבל ללא מכרז
וקיבל הזדמנות להוכיח למעסיקתו  -העירייה  -ולממונים עליו בעירייה את
יכולותיו עוד קודם לפרסום המכרז .העירייה פעלה בעניין זה באופן שיטתי
בניגוד לדרישת תקנות המכרזים ובניגוד להוראות חוזר .3/2011
על העירייה לתכנן את פרסום המכרזים ולפעול לאיוש באורח קבע של
משרות שהתפנו באופן שימנע ככל הניתן את הצורך בקבלת עובד
כממלא מקום .איוש משרות במילוי מקום צריך להתבצע במקרים חריגים
בלבד כפי שקובע חוזר  ,3/2011וגם אז על העירייה להקפיד למלא את
ההוראות הקשורות לאופן העסקה זה ,ולא לאפשר העסקה במתכונת זו
יותר משלושה חודשים או עד ששה חודשים בתנאים הקבועים בתקנות
המכרזים.
בתשובת העירייה צוין כי בניגוד לשירות המדינה ,שקיימת בו הנחיה שאדם
ששימש מלא מקום למשרה לא יתמודד על משרה זו ,לא קיימת הנחיה כזאת
בהוראות החוקיות הנוגעות לעיריות ,ואף לא נקבעה הנחיה מינהלית כזאת
בחוזרי מנכ״ל משרד הפנים .העירייה הוסיפה כי היא תלמד את הטענות
הנוגעות לאיוש משרות בעירייה בממלאי מקום ,ובמידת האפשר ,בהתאם
ליכולותיה ולצרכיה המשתנים ,תצמצם את השימוש בכלי זה .עם זאת ,מדובר
בנושא שלעירייה שיקול דעת כיצד לפעול בו.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי שיקול הדעת שלה מוגבל להוראות
תקנות המכרזים ולחוזר מנכ"ל  ,3/2011הקובע כאמור כי העסקת ממלא
מקום תיעשה במקרים חריגים במיוחד ,ולפיכך העסקת ממלאי מקום אינה
יכולה להיעשות כעניין שבשגרה.

ועדות בחינה
בתקנות המכרזים נקבע כי מי שהציע את מועמדותו למשרה המוכרזת במכרז
פומבי וכישוריו מתאימים לתנאי המכרז ,יעמוד לבחינה בעל פה לפני ועדת
בחינה.
פרסום מוקדם של שמות חברי ועדת הבחינה :בתקנות המכרזים נקבע כי
ראש העירייה יקבע רשימה של שמות הנציגים שישמשו בוועדות הבחינה
למכרזים שמפרסמת העירייה .הרשימה תכלול את נציגי העירייה ואת נציגי
הציבור המקומי ,או נציגי מוסדות אחרים שימנה ראש העירייה (להלן -

התנהלות העירייה
עלולה לפגוע בזכויות
מועמדים במכרזים
שבהם מתמודדים גם
מי שכיהנו כממלאי
מקום ,נוכח היתרון
שיש לממלא מקום
על פני מועמד אחר
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הרשימה)  ,ותפורסם על לוח המודעות של משרדי העירייה .עוד נקבע כי לפני
כל מכרז ימנה ראש העירייה את חברי ועדת הבחינה לאותו מכרז מבין הנציגים
המנויים ברשימה.17
הביקורת העלתה כי ימים מספר לפני כל כינוס של ועדת הבחינה העירייה
נוהגת לפרסם על לוח המודעות את שמות חברי ועדת הבחינה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי לשון התקנה מורה לפרסם רשימה
כללית של שמות הנציגים המשמשים בוועדות הבחינה ולא את שמותיהם
של חברי ועדה המתכנסת לצורך מכרז מסוים .פרסום שמות חברי הוועדה
עלול לגרום לניסיונות פסולים להשפיע על דעתם ,ולאפשר למי שיש לו
עניין במועמד זה או אחר לנסות לפעול כדי לקדם את עניינו אצל מי
מחברי הוועדה עוד בטרם התכנסותה.
העירייה טענה בתשובתה כי תקנות המכרזים אינן מטילות חיסיון על זהות חברי
ועדת הבחינה .מלשון התקנות עולה ,לטענתה ,דווקא חובת פרסום זהותם של
חברי הוועדה .טעם רב יש בפרסום זה ,וזאת על מנת שאם קיימים טעמים של
ניגוד עניינים בין חבר ועדה ובין מועמד ,ניתן יהיה להתריע על כך מראש ולא
במועד הדיון לפני הוועדה ,דבר שעלול לפגוע בעבודת הוועדה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי תקנות המכרזים מורות על פרסום
הרשימה הכוללת של נציגי העירייה ונציגי הציבור ,ולא על פרסום שמות
חבריה של ועדת בחינה מסוימת .אל מול הטעם שהציגה העיריה לפרסום
מראש של שמות חברי ועדת הבחינה עומד האינטרס של מניעת ניסיונות
פסולים להשפיע עליהם .מעבר לכך ,חברי הוועדה המקבלים את פרטי
המועמדים טרם התכנסות הוועדה יכולים להתריע מצידם באם עולה ניגוד
עניינים אפשרי .לדעת משרד מבקר המדינה ,במאזן האינטרסים גובר
האינטרס של מניעת השפעה פסולה על חברי הוועדה ,ומכאן חשיבות
ההקפדה על שמירת החיסיון של שמותיהם עד למועד התכנסות הוועדה.
היעדר הנמקת החלטות ועדת הבחינה בפרוטוקול :על פי תקנות המכרזים,
חובה לערוך פרוטוקול של ישיבות ועדת הבחינה .בתקנות נקבע כי פרוטוקול
ועדת הבחינה יוכן לפי טופס לדוגמה ,הנכלל בתוספת לתקנות ,וכי הטופס
ייחתם בידי חברי הוועדה שנכחו בעת קבלת ההחלטה .לפי הדוגמה האמורה
בטופס ,יש לציין בפרוטוקול ישיבת ועדת הבחינה את פרטי המשרה ,את שמות
חברי הוועדה ואת שמות המועמדים .כמו כן יש לציין את שמו של המועמד
שהחליטה הוועדה למנות למשרה ,ואם נמצאו עוד מועמדים מתאימים יש לציין
את שמות המועמד השני והשלישי .אם לא נמצא מועמד מתאים יש לציין זאת
במפורש .בתקנות נקבע כי ההכרעה על קבלת מועמד למשרה מוכרזת תתקבל
על בסיס השכלתו ,ניסיונו ,הכשרתו והתאמתו של מועמד.
17

יצוין כי על פי תקנון שירות המדינה ,הן במכרז פנימי והן במכרז פומבי ,אין להביא לידיעת
המועמדים את שמות חברי הוועדה ,אלא בעת התכנסות הוועדה.
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בית המשפט העליון קבע 18שוועדת הבחינה חייבת לערוך פרוטוקול שישקף
למצער את עיקרי הדברים שנדונו בישיבתה ואת נימוקיה להחלטתה .בפסק
הדין הודגשה חשיבות ההנמקה של החלטות המינהל הציבורי למען שקיפות
פעולותיו וכדי להבטיח את היכולת לפקח עליו ולבקרו ,שכן "רק כך יהא ניתן
לבחון ולבדוק אם פעל המינהל כפי שראוי הוא כי יפעל" .עוד נקבע כי "החובה
לכתיבת פרוטוקול שורשיה במשפט המינהלי הכללי ובעקרון שקיפות פעילותו
של המינהל ...זכותו של הציבור וזכותם של המועמדים לדעת כיצד ועל יסוד
איזה מידע נתקבלו החלטות שנתקבלו; זכותם של חברי הוועדה היא כי הציבור
והמועמדים יידעו כיצד ניהגו את דרכיהם וכיצד מילאו הם את חובתם; זכותם
של אלה ושל אלה לגילוי האמת ,גילוי שיאפשר ביקורת ציבורית ומשפטית ,ועל
כל אלה :הצורך הדוחק לחשיפת האמת ולהבטחה כי המכרז אכן מילא את
ייעודו והעניק שוויון הזדמנויות מלא למתחרים בו".
על פי נוהל מכרזים ,על חברי ועדת הבחינה המראיינת את המועמדים לבחור
את המועמד הראוי ביותר לתפקיד .לצורך סיוע בקבלת ההחלטה מי הוא
המועמד הראוי ביותר ,נקבע בנוהל מכרזים כי במהלך הדיון ימלאו חברי הוועדה
טבלת דירוג של המועמדים (להלן  -טבלת הדירוג) .בטבלת הדירוג המצורפת
למסמכי המכרז יש לתת ציון לפי אמות המידה האלה :עמידת המועמדים בתנאי
הסף של ההשכלה והניסיון; התרשמות מהמועמד ,מהופעתו בריאיון ומהכשרתו
לצורכי התפקיד; ושקלול הערכת חבר הוועדה לגבי התאמת המועמד לתפקיד.
בסוף הדיון על חברי הוועדה לחתום על פרוטוקול .מכאן שהחלטת הוועדה
מיהו המועמד הראוי ביותר אמורה להביא לידי ביטוי את הציונים שנתנו חברי
הוועדה בטבלת הדירוג ,שהיא חלק ממסמכי המכרז.
הביקורת העלתה כי בתיק ועדת הבחינה של מכרז פומבי מדצמבר 2015
לתפקיד מנהל מחלקה אין פרוטוקול של ישיבת הוועדה.
נוסף על כך נמצא כי מתוך  145ועדות הבחינה במכרזים למשרות בכירות
שפורסמו בשנים  2017 - 2015ב 60-ועדות ( )41%חלק מחברי הוועדה לא
מילאו טבלאות דירוג.
ב 41-מ 60-הוועדות הללו מנכ"ל העירייה דאז ,גם בתפקידו הקודם
כסמנכ"ל תפעול ומשנה למנכ"ל העירייה ,היה בין חברי הוועדה שלא
מילאו את טבלת הדירוג .ב 28-ועדות בחינה יו"ר הוועדה לא מילא את
הטבלה ,ואף נמצאו חמש ועדות שבהן סמנכ"ל משאבי אנוש דאז לא
מילא טבלה כאמור.
הביקורת העלתה כי החלטותיהן של  )28%( 20מ 71-ועדות הבחינה
במכרזים הפומביים למשרות בכירות שפורסמו בשנים  2017 - 2015לא
נומקו כנדרש על בסיס אמות המידה שנקבעו בתקנות המכרזים :השכלה,
ניסיון ,הכשרה והתאמה.
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העירייה בתשובתה ציינה כי ברוב רובם של המקרים היעדר ההנמקה איננו
נחלתם של כל חברי הוועדה אלא של חלק מחברי הוועדה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בהיעדר טבלאות לדירוג
המועמדים ובהיעדר הנמקות להחלטות של ועדות הבחינה ,הפרוטוקולים
של ועדות הבחינה בעירייה אינם משקפים את אשר התרחש בדיוני
הוועדה כנדרש בתקנות המכרזים ,בפסיקה ובנוהלי העירייה .בנסיבות
אלה ,לא ניתן לקיים בקרה ראויה על תהליכי קבלת ההחלטות בוועדות
הבחינה ,ולא ניתן להבין כיצד התקבלו ההחלטות וכיצד נבחר מועמד זה
או אחר .במצב דברים זה לא ניתן להבטיח כי המכרז מילא את ייעודו -
בחירת המועמד הראוי ביותר תוך הענקת שוויון הזדמנויות למועמדים.
על העירייה לפעול לתיעוד ראוי של תהליך קבלת ההחלטות בוועדות
הבחינה :עליה לתעד את פעולות הוועדה ,ובכלל זה להקפיד כי כל חברי
הוועדה ימלאו את טבלאות דירוג המועמדים וכי ייכתב פרוטוקול מנומק,
וזאת בשקיפות הנדרשת לשם בקרה על ההליך .על סמנכ"ל משאבי אנוש
וארגון של העירייה לפעול לריענון הנהלים בקרב חברי הוועדה.
העירייה מסרה בתשובתה כי אין חולק על כך שכל הליך מינהלי שיש בו שיקול
דעת מחייב תיעוד ראוי ומלא של האופן שבו מפעילה הרשות המינהלית את
שיקול דעתה ,וזאת באמצעות הנמקה ראויה ונכונה .לדבריה היא מפנימה את
חובתה לעריכ ת פרוטוקול דיון מסודר והולם המתעד את דרך קבלת ההחלטות
בוועדה ותפעל בעניין זה ביתר מרץ ,במיוחד עם תחילת קדנציה זו שבה נבחרה
הנהגה חדשה לעיר בת ים.
העברת סמכויות בתהליך בחירת המועמד הזוכה :בתקנות המכרזים נקבע
כי הרכב ועדת הבחינה לא יפחת משלושה חברים .כמו כן נקבע כי אם מצאה
ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים ,יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון
בסדר העדיפות שקבעה הוועדה ,וכי החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות חברי
הוועדה.
על פי נוהל מכרזים ,בסיום הישיבה ולאחר שהוועדה תראיין את המועמדים ,היא
תבחר כאמור במועמד הראוי ביותר לתפקיד ,ותוכל לבחור בעוד שניים או
שלושה מועמדים נוספים ,שידורגו בעדיפות שנייה ושלישית.

הפרוטוקולים של
ועדות הבחינה
בעירייה אינם
משקפים את אשר
התרחש בדיוני
הוועדה ,כנדרש
בתקנות המכרזים,
בפסיקה ובנוהלי
העירייה
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נמצא כי ב )13%( 19-מ 145-המכרזים למשרות בכירות שפורסמו בשנים
 2017 - 2015ועדת הבחינה לא הכריזה על זוכה בסיום התכנסותה ,אלא
העבירה את סמכותה ואת חובתה לבחירת המועמד הראוי ביותר למנהל
היחידה שבה יועסק העובד שייבחר (להלן  -המראיין) ושלחה אליו בין
מועמד אחד לחמישה מועמדים לראיון נוסף (להלן  -ראיון עומק) .היו
פעמים 19שהמראיין גם קיים שיחה עם הממליצים על המועמד .ב 18-מאותם
מכרזים המנהל הישיר של התפקיד שבו עסק המכרז היה חבר בוועדת
הבחינה והוא גם היה המראיין .בחלק מאותם ראיונות עומק נכחו בעלי
תפקידים נוספים .לאחר ראיונות העומק המלצת המראיין על המועמד
הראוי ביותר הועברה לאישור ועדת הבחינה .בכל  19ועדות הבחינה
האמורות אושרה המלצת המראיין כהחלטת הוועדה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי העברת הסמכות והחובה של ועדת
הבחינה לבחירת המועמד הראוי ביותר לידי מנהל היחידה היא פסולה
ואינה עולה בקנה אחד עם תקנות המכרזים ,הקובעות את הרכב הוועדה,
את המניין החוקי לדיוניה ואת אופן קבלת ההכרעה בה ,והיא עלולה
להביא לפגיעה בטוהר ההליך המכרזי.
כאמור ,על הפרוטוקול לשקף למצער את עיקרי הדברים שנדונו בישיבת ועדת
הבחינה ואת נימוקיה להחלטתה .משהפנתה ועדת הבחינה את המועמדים
ל"ראיון עומק" היה עליה לשקף בפרוטוקול גם את עיקרי הדברים שנדונו בראיון
זה.
בביקורת עלה כי ב 15-מקרים לא נמצא פרוטוקול של "ראיונות העומק"
ושל השיחות עם הממליצים ,אלא רק סיכום ההתרשמות של המראיין מן
המועמד והמלצה אם לקבלו.
על העירייה להפסיק נוהג זה לאלתר ,ועליה להבהיר לוועדות הבחינה כי
הן אינן רשאיות להפנות את המועמדים לראיונות אצל בעל תפקיד
בעירייה כדי להחליט מיהו המועמד הכשיר .על העירייה לוודא כי ועדת
הבחינה במכרז מעורבת בכל שלבי בחינת המועמדים .אם ועדת הבחינה
סבורה שנדרשים ראיונות מפורטים יותר ,עליה לערוך ראיונות אלה
בעצמה ,עליה לתעדם בפרוטוקול ,בין באופן מלא ובין באופן מתומצת,
ועליה לנמק את ההחלטה בהתאם לאמות המידה שנקבעו .כמו כן ראוי
שגם שיחות עם ממליצים יתנהלו בוועדה.

19

בעשרה מקרים נשלחו המועמדים לראיונות עומק ,בשלושה מקרים בוצעה בדיקת ממליצים
בלבד ,ובשישה מקרים המועמדים נשלחו לראיונות עומק וגם בוצעה בדיקת ממליצים.
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סיכום
פרסום מכרז של רשות ציבורית לקבלת עובדים נועד לשרת שני עניינים
עיקריים :ראשית ,הוא נועד להבטיח כי הטוב שבין המועמדים יתקבל
למשרה ,וכך תעלה רמת השירות לציבור .שנית ,הוא נועד להעניק
הזדמנות שווה לכל המעוניין לזכות במשרה .בכך הוא משרת את עקרון
השוויון.
ממצאי הביקורת מעידים כי עיריית בת ים פעלה באופן שיטתי למינוי
ממלאי מקום למשרות פנויות שאיושן טעון מכרז באופן שהיה בו כדי
לשמש מסלול עוקף להליך המכרזי .בהתנהלות המתוארת היה כדי לפגוע
באמון הציבור בעירייה .בחלק מהמקרים פעלו ועדות הבחינה שלה ,באופן
שמנע בקרה ופיקוח נאותים על תהליכי קבלת ההחלטות שלהן ובאופן
שעלול היה להביא לפגיעה בטוהר ההליך המכרזי .אופן תפקוד זה אינו
מאפשר להבטיח לציבור כי המועמד הראוי ביותר הוא שיתקבל לתפקיד,
וכי יישמרו עקרונות השוויון וההגינות.
העירייה היא גו ף ציבורי המחויב לפעול על פי הסמכויות שניתנו לו לפי
הוראות הדין .על העירייה לנהוג בהתאם לתקנות המכרזים ,לפסיקה
הרלוונטית ,לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ,לנהלים הפנימיים שהיא עצמה
קבעה ולכללי המינהל התקין ,וזאת כדי להבטיח לציבור שוועדות הבחינה
שלה בוחרות את המועמד הראוי ביותר לאיוש המשרה ,תוך הקפדה על
עקרון השוויון בבחינת המועמדים ,ותוך שמירה על טוהר ההליך המכרזי.

עיריית בת ים
היבטים בהתקשרות העירייה עם מנהל פרויקטים
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תקציר
רקע כללי
בשנים  2017 - 2010התקשרה עיריית בת ים (להלן  -העירייה) עם חברה א'
בפטור ממכרז בשישה הסכמים לצורך ניהולן וקידומן של תוכניות פיתוח
בדרום העיר ובנושאים נוספים .בהסכם הראשון שנחתם עם חברה א' (להלן -
ההסכם הבסיסי) נקבע כי את השירותים לעירייה מטעם חברה זו ייתן מנהל
פרויקטים מטעמה (להלן  -הפרויקטור) .הפרויקטור סיים את התקשרותו עם
העירייה ב .31.5.18-תמורת השירותים שנתן בשנים  2018 - 2010שילמה לו
העירייה כ 3.26-מיליון ש"ח.
מר יוסי בכר (להלן  -ראש העירייה דאז) כיהן בתפקיד ממלא מקום ראש
העירייה מפברואר  .2014בינואר  2015הוא נבחר לראשות העירייה וכיהן
בתפקיד זה עד דצמבר  .2018מר אפרים מזרחי (להלן  -מנכ"ל העירייה דאז)
כיהן בתפקיד מנכ"ל העירייה ממאי  2017ועד פברואר  .2019קודמו בתפקיד,
עו"ד ארז פודמסקי-שקד (להלן  -מנכ"ל העירייה לשעבר) ,כיהן בתפקיד
מיולי  2011ועד אפריל  .2017עקב מצבה הגירעוני המתמשך של העירייה
מונה לה חשב מלווה ,וזה נכנס לתפקיד בינואר .2018

פעולות הביקורת
בחודשים נובמבר-דצמבר  2018בדק משרד מבקר המדינה היבטים הנוגעים
להתקשרויות העירייה עם הפרויקטור; היבטים הנוגעים לפיקוח ולבקרה על
הזמנות העבודה ועל התשלומים לפרויקטור; ואת התנהלות הנהלת העירייה
כאשר התעורר חשד שהפרויקטור זייף את חתימתה של מורשית חתימה
מטעם העירייה על מסמכים שהגיש לצורך קבלת תשלום .הביקורת נערכה
בעיריית בת ים ובחברה העירונית חוף בת ים ליזמות ופיתוח בע"מ (להלן -
חברת חוף בת ים או החברה).

הליקויים העיקריים
התקשרויות עם פרויקטור בלא הליך תחרותי
בנובמבר  2010התקשרה העירייה בהסכם בסיסי עם הפרויקטור לצורך
ניהולן וקידומן של תוכניות פיתוח בדרום העיר בת ים .בשנים 2017 - 2011
חתמה על שבעה הסכמי הארכה להסכם הבסיסי ועל חמישה הסכמים
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נוספים עם הפרויקטור .בסך הכול שילמה העירייה לפרויקטור תמורת שירותיו
בשנים  2018 - 2010כ 3.26-מיליון ש"ח .העירייה חתמה על כל ההסכמים עם
הפרויקטור בלי שקיימה הליך תחרותי סדור לבחינת כמה הצעות למתן
השירותים ,באופן המבטיח הזדמנות שווה ומקסום התועלת לעירייה .אין
בעירייה מסמכים המנמקים בזמן אמת את בחירתו של הפרויקטור במסלול
פטור ממכרז כנדרש במינהל תקין.

אי-ביצוע בקרה על הזמנות עבודה ותשלומים
לפרויקטור
את הזמנות העבודה של הפרויקטור הכין הפרויקטור בעצמו ואף חתם עליהן,
והן לא נבדקו או אושרו בידי מנהל מחלקה רלוונטי בעירייה כנדרש בנוהל
תשלומים של העירייה .גם התשלומים בגין הפרויקטים שריכז הפרויקטור
נעדרו אישור מנהל מחלקה רלוונטי בעירייה כנדרש בנוהל.

מינוי הפרויקטור למאשר הוצאותיה של חברת חוף בת
ים
באוגוסט  2017הודיע מנכ"ל העירייה דאז כי הפרויקטור ,בהיותו יועץ לעירייה,
בוחן את נחיצות חברת חוף בת ים .בהיעדר מנכ"ל לחברה מינה אותו
דירקטוריון החברה באותו מועד לתפקיד מאשר הוצאות החברה כמנגנון
בקרה נוסף על התחייבויות כספיות של החברה .מכלול מאפייני פעילותו של
הפרויקטור בחברת חוף בת ים העיד כי בפועל הוא ניהל את החברה.
העירייה חתמה על הסכמי הארכה של תוקף ההסכם הבסיסי ,אך לא נתנה
בהסכמים אלה ביטוי לשינויים בהיקף המטלות של הפרויקטור לנוכח
העבודה שמונה לבצע עבורה בחברת חוף בת ים .כמו כן לא נחתם כל הסכם
במישרין בין החברה לבין הפרויקטור בנוגע למטלותיו בחברה .העירייה פעלה
שלא בהתאם לכללי מינהל תקין ולנוהל חוזים ,המחייבים שבהסכם יובא
תיאור העבודה ויצוין היקף השירותים שיינתן.

התנהלות הנהלת העירייה בעקבות החשד לזיוף
חתימתה של מורשית חתימה מטעם העירייה על
הזמנות עבודה ואישורי חשבון של הפרויקטור
במרץ  2018התברר לסמנכ"לית פיתוח ואיכות הסביבה בעירייה (להלן -
סמנכ"לית פיתוח) ,שהיא גם מורשית חתימה בחברה ,כי הפרויקטור השתמש
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בחותמות שלה לאישור הזמנות עבודה ודרישות תשלום וטופסי אישור חשבון
שהגיש לעירייה .באפריל אותה שנה הודיעה הסמנכ"לית למנכ"ל העירייה
דאז ,לגזבר ,ליועצת המשפטית ולמבקרת העירייה שהפרויקטור אישר לפניה
כי זייף את חתימתה על המסמכים האמורים וציינה כי אינה יודעת מה היקף
הזיוף .בסוף אותו חודש הודיע מנכ"ל העירייה דאז למבקרת העירייה,
לסמנכ"לית פיתוח ,לגזבר וליועצת המשפטית כי הפרויקטור הודיע בכתב על
סיום התקשרותו עם העירייה בסוף מאי  .2018המנכ"ל דאז מסר לנציגי משרד
מבקר המדינה כי עדכן בעניין גם את ראש העירייה דאז ואת החשב המלווה.
ראש העירייה דאז והמנכ"ל דאז לא דיווחו לגורם אכיפה כלשהו על החשדות
האמורים ,ושומרי הסף  -היועצת המשפטית ,הגזבר  -ואף החשב המלווה לא
הצביעו לפניהם על הצורך בדיווח כאמור ולא פעלו לבצע בדיקת עומק על
חשבונות הפרויקטים שאותם ניהל הפרויקטור .רק בעקבות הביקורת שערך
משרד מבקר המדינה ,בינואר  ,2019שמונה חודשים לאחר שהתעורר החשד
לזיוף ,הוגשה תלונה למשטרה ,והעירייה החלה לפעול לבדיקת כלל
החשבונות שהגיש לה הפרויקטור לאורך שנות עבודתו עבור העירייה.
יצוין כי במערכת הבחירות לרשויות המקומיות שנערכו בנובמבר  2018שימש
הפרויקטור בתפקיד ראש מטה הבחירות של מר יוסי בכר ,ראש העירייה דאז.

ההמלצות העיקריות
על העירייה לנהוג בהתקשרויותיה לפי עקרון השוויון וההגינות ,לתת הזדמנות
שווה למציעים פוטנציאליים ,וכן לנהוג ביעילות ובחיסכון בכספי ציבור
בעסקאות שהיא מעורבת בהן.
על העירייה להקפיד לקיים תהליכי פיקוח ובקרה בהתאם לנהליה ולנוהלי
משרד הפנים ,באופן שיספק את הבקרה הראויה על תהליכי אישור ההזמנות
והתשלומים לספקים.
מאחר שחברת חוף בת ים היא ישות משפטית נפרדת ,מתבקש כי החברה
תתקשר עם נותני שירותים בעצמה  -ולא באמצעות העירייה.
מן הראוי שראש העירייה ומנכ"ל העירייה ידווחו לגורמי האכיפה הרלוונטיים
כאשר עולה חשד לעבירה פלילית בנוגע לפעולות הקשורות לעירייה.
כאשר מתעורר חשש לנזק לקופה הציבורית ,על העירייה ,המופקדת על כספי
הציבור לפעול במהירות בדרכים החוקיות העומדות לרשותה לבחינת הנזק
שנגרם ,ובהתאם לממצאים  -לפעול להשבת הכספים לקופה הציבורית.
מאחר שהתעורר חשד שהפרויקטור זייף את חתימתה של סמנכ"לית פיתוח,
שהנה מורשית חתימה גם מטעם חברת חוף בת ים ,על החברה לבדוק את
חשבונותיה בתקופת העסקתו של הפרויקטור כמאשר חשבונות בחברה.
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סיכום
הממצאים העולים בדוח זה מצביעים על ליקויים חמורים בהתקשרויות של
העירייה עם פרויקטור בשנים  2018 - 2010לצורך ניהול פרויקטים שהיקפם
עשרות מיליוני שקלים ובפיקוח ובבקרה עליהם .מכלול הממצאים החמורים
המתוארים בדוח זה משקף תמונה קשה ,העולה עד כדי הפרת חובתם של
עובדי הציבור בהיותם נאמני ציבור ויש בהם לפגוע באמון הציבור.
על העירייה ועל העומד בראשה לתת את דעתם על הליקויים החמורים
שהועלו בדוח זה ,להפיק מהם לקחים ולפעול כמתחייב מאחריותם הציבורית
ומחובת נאמנותם לציבור.
משרד מבקר המדינה העביר את הממצאים שהועלו בדוח זה ,בהתאם לסעיף
(14ג) לחוק מבקר המדינה [נוסח משולב] ,התשי"ח ,1958-ליועץ המשפטי
לממשלה.
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מבוא
שטח השיפוט של עיריית בת ים (להלן  -העירייה) הוא  8.23קמ"ר ,והתגוררו בה
בסוף  2017כ 129,000-תושבים .בשנת  2018עמדה הצעת תקציב העירייה על
כ 881-מיליון ש"ח.
בשנים  2017 - 2010התקשרה העירייה עם חברה א' בפטור ממכרז בשישה
הסכמים לצורך ניהול וקידום של תוכניות בדרום העיר ובנושאים נוספי ם. 1
בהסכם הראשון שנחתם עם חברה א' בנובמבר ( 2010להלן  -ההסכם הבסיסי)
נקבע כי את השירותים לעירייה מטעם החברה ייתן מנהל פרויקטים מטעמה
(להלן  -הפרויקטור) .הפרויקטור סיים את התקשרותו עם העירייה ב.31.5.18-
תמורת השירותים שנתן בשנים  2018 - 2010שילמה לו העירייה כ 3.26-מיליון
ש"ח.
מר יוסי בכר (להלן  -ראש העירייה דאז) כיהן בתפקיד ממלא מקום ראש
העירייה מפברואר  .2014בינואר  2015הוא נבחר לראשות העירייה וכיהן
בתפקיד זה עד דצמבר  .2018מר אפרים מזרחי (להלן  -מנכ"ל העירייה דאז)
כיהן בתפקיד מנכ"ל העירייה ממאי  2017ועד פברואר  .2019קודמו בתפקיד
עו"ד ארז פודמסקי-שקד (להלן  -מנכ"ל העירייה לשעבר) כיהן בתפקיד מיולי
 2011ועד אפריל .22017
עקב מצבה הגירעוני המתמשך של העירייה (גירעונה בסוף  2016היה יותר מ91-
מיליון ש"ח) סיכמו משרד הפנים ומשרד האוצר עם העירייה שתגובש תוכנית
הבראה וימונה לעירייה חשב מלווה מטעם משרד הפנים לליווי תהליך ההבראה.
החשב המלווה נכנס לתפקידו בינואר .2018

פעולות הביקורת
בחודשים נובמבר-דצמבר  2018בדק משרד מבקר המדינה היבטים הנוגעים
להתקשרויות העירייה עם הפרויקטור; היבטים הנוגעים לפיקוח ולבקרה על
הזמנות העבודה ועל התשלומים לפרויקטור; ואת התנהלות הנהלת העירייה
כאשר התעורר חשד שהפרויקטור זייף את חתימתה של מורשית חתימה מטעם
העירייה על מסמכים שהגיש לצורך קבלת תשלום .הביקורת נערכה בעיריית
בת ים ובחברה העירונית חוף בת ים ליזמות ופיתוח בע"מ (להלן  -חברת חוף
בת ים או החברה).

1

הסכם בסיסי לניהול ולקידום של תוכניות פיתוח בדרום העיר (שתוקפו הוארך כמה פעמים)
וחמישה הסכמי ייעוץ בנושאים אחרים.

2

לפני מינויו למנכ"ל הוא כיהן כסמנכ"ל תכנון וארגון בעירייה.
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התשתית הנורמטיבית
מכרז רכש ציבורי מושתת על שני עקרונות יסוד :הראשון  -עקרון השוויון,
המחייב לתת הזדמנות שווה לכל המציעים בהליך הבחירה של הזוכה ולנהוג
כלפיהם בהגינות; והשני  -הׂשאת התועלת הכלכלית והחיסכון בכספי ציבור
בעסקאות שהרשות הציבורית מעורבת בהן .בפסיקה נקבע כי האינטרס של
שמירה על טוהר המידות משותף לשתי התכליות .התקשרות שמקורה
בשחיתות ,בשוחד או במשוא פנים פוגעת בציבור הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט
של שוויון והגינו ת . 3עוד נקבע בפסיקה כי ערך השוויון עומד בלב המכרז
ומבטיח את הגינותה של התחרות ,וכי מקרב שתי התכליות העיקריות של הליך
המכרז  -השגת התועלת הכלכלית המרבית לרשות ושמירה על כללי שוויון
והגינות בתחרות  -יש לתת מעמד בכורה לעקרון השוויון.4
בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת העיריות) נקבע כי עירייה לא
תתקשר בחוזה לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי .בתקנות העיריות
(מכרזים) ,התשמ"ח( 1987-להלן  -תקנות המכרזים) ,נקבעו התנאים שבהם
רשאית עירייה להתקשר בפטור ממכרז פומבי או בפטור ממכרז כלל.
בשנת  1992קבע בית המשפט העליו ן - 5בהקשר של תקנה  )4(3לתקנות
המכרזים ,הנוגעת לפטור ממכרז לספק יחיד או מומחה יחיד  -שלמרות
האפשרות למתן פטור שנקבעה בתקנות המכרזים ,הרי שהכלל הוא עדיין קיומו
של מכרז פומבי ,והפטור הוא בגדר חריג שיש לפרשו על דרך הצמצום .בשנת
 2010הסביר בית המשפטי העליון 6כי "הטעם לכך נעוץ בעובדה שהתקשרות
בפטור ממכרז חותרת תחת כל האינטרסים העומדים ביסוד המכרז הפומבי:
הבטחת תנאים של שוויון בתחרות על הזכייה ,תוך שמירה על שקיפות,
התנהלות ראויה וטוהר המידות בהתקשרות ,ולבסוף מתן אפשרות לרשות
המינהלית להתקשר בעסקה שתמצה את תועלתה הכלכלית".
בשנת  2005קבע בית המשפט העליון כי החובה לנהל את ענייני הרכש באופן
שיש בו "מתן סיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל איש מתוך הציבור" צריכה להיות
נר לרגליה של הרשות גם במקום שאין המחוקק מחייבה במכרז פורמלי .אין
ה פטור מחובת מכרז פוטר את העירייה מחובת הנאמנות כלפי הציבור שהיא
משרתת ,ושאת זכויותיו שהופקדו בנאמנות בידיה היא מחלקת . 7במקום שבו
סוג י התקשרויות של רשות מקומית פטורים ממכרז ,עקרונות המשפט המינהלי
ועקרונות דיני המכרזים הציבוריים מחייבים הליך מינהלי סדור שבו ייבחנו במידת
האפשר כמה הצעות לאותה התקשרות ,על פי אמות מידה אחידות; זאת
במטרה להבטיח את חלוקת משאבי הציבור באופן ראוי ,תוך מתן סיכוי שווה

3

עע"מ  5375/15ביטחון שירותים אבידר בע"מ נ' נתיבי ישראל  -החברה הלאומית
לתשתיות (פורסם במאגר ממוחשב.)11.8.16 ,

4

עע"ם  10089/07אירוס הגלבוע בע"מ נ' ברוך (פורסם במאגר ממוחשב.)5.4.11 ,

5

בג"ץ  4672/90אריאל הנדסת חשמל רמזורים ובקרה בע"מ נ' עיריית חיפה ,פ"ד מו ()3
.267

6

בר"ם  2349/10שעשועים וספורט בע"מ נ' עיריית בני ברק ואח'.20.5.10 ,

7

עע"ם  9660/03עיריית רחובות נ' שבדרון ,נט (.)2005( 241 )6
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למועמדים ,שמירה על שקיפות ועל טוהר המידות והבטחת יעילות כלכלית
לרשות המקומית.
על פי תקנה  )8(3לתקנות המכרזים ,עירייה רשאית להתקשר בפטור ממכרז
ב חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון
מיוחדים ,כגון עבודות תכנון ,פיקוח ,מדידה ,שמאות ,ייעוץ ועבודות כיוצא באלה.
בשנת  2012נדרש בית המשפט העליו ן 8לסוגיית פרשנותה של תקנה )8(3
לתקנות המכרזים .בית המשפט קבע כי מעקרונות המינהל התקין ודיני המכרזים
אפשר להסיק שיש להעדיף התקשרות בדרך של מכרז פומבי על פני דרך
אחרת ,וכי מאחר שתקנה  ) 8(3היא חריג לכלל בדבר חובת מכרז ,יש לפרשה
בצמצום ולהשתמש בזהירות באפשרות לפטור ממכרז .עוד עמד בית המשפט
העליון על כך כי גם בהליך הפטּור ממכרז יש להבטיח הזדמנות שווה ושמירה
על טוהר המידות ,וכן עקרונות יסוד אחרים של דיני המכרזים (להלן  -פס"ד
נצרת עילית).
מבקר המדינה העיר בשנת  92013כי "מומחיות מיוחדת" היא ייחודו של נותן
השירות על פני מציעים אחרים או ידע מיוחד המצוי בידו ומייחד אותו לעומת
נותני שירות אחרים .המבקר קבע כי מעצם היות העירייה אמונה על שמירת
האינטרסים של תושבי העיר ומתוך עקרונות דיני המכרזים הציבוריים עולה כי
ראוי שגם בהתקשרויות הפטורות ממכרז תקיים הרשות המקומית תהליך
תחרותי ,ככל שניתן.
גם בדוח מבקר המדינה משנת  2015בעניין העסקת יועצים חיצוניים על ידי
רשויות מקומיות 10העיר המבקר כי "הרשויות המקומיות שנבדקו התקשרו עם
יועצים ...שלא בהתאם לעקרונות שקבע בית המשפט העליון .חלק
מההתקשרויות נמשכו במשך שנים רבות בלי שנבחן הצורך בהן מעת לעת ובלי
שניתנה הזדמנות שווה ליועצים אחרים ...התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם
עקרונות היעילות והחיסכון ,ויש בה כדי לפגוע באמון הציבור ולעורר חשש כי
שיקולים לא ענייניים היו מעורבים בהליכי קבלת ההחלטות".
בנובמבר  ,2016על רקע פס"ד נצרת עילית ,פרסם מנכ"ל משרד הפנים את
חוזר  - 8/2016נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות
מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז .ביוני  2017פורסם תיקון לנוהל
בחוזר מנכ"ל (להלן  -חוזר מנכ"ל משרד הפנים) ,ותחילת תוקפו של הנוהל
המתוקן נקבעה ל .1.1.18-לפי החוזר ,דרך המלך להתקשרות של רשות מקומית
היא מכרז פומבי ,וגם כאשר תקנה  )8(3לתקנות המכרזים מאפשרת פטור ,יש
לבחור בדרך הפטור רק כשלא ניתן להשיג את הידע והמומחיות המיוחדים
בדרך של מכרז פומבי ,ועל ועדת ההתקשרויות לנמק את הבחירה בפטור
ממכרז.

8

עע"ם  6145/12עיריית נצרת עילית נ' הרטמן (פורסם במאגר ממוחשב.)13.1.13 ,

9

מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ( 2013פורסם בשנת ,)2014
"עיריית ראשון לציון  -העסקת יועצים" ,עמ' .487

10

מבקר המדינה ,העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות ,דוחות על הביקורת
בשלטון המקומי לשנת  ,2015עמ' .12
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באפריל  2016קבעה העירייה נוהל התקשרויות בפטור ממכרז על פי תקנה )8(3
לתקנות המכרזים (להלן  -נוהל התקשרויות) ,והוא עודכן בנובמבר .2017

התקשרויות עם פרויקטור בלא הליך תחרותי
ההסכם הבסיסי :בנובמבר  2010התקשרה העירייה בהסכם בסיסי עם
הפרויקטור לצורך ניהול וקידום של תוכניות פיתוח בדרום העיר בת ים .לפי
ההסכם היה הפרויקטור אמור לפעול בכפיפות לסמנכ"ל תכנון וארגון דאז עו"ד
ארז פודמסקי-שקד .בהסכם הבסיסי נקבע שהפרויקטור יקבל  18,000ש"ח
לחודש במשך שלושה חודשים ,וכי תקופת השירות תוארך במידת הצורך
לשלושה חודשים נוספים.
אין בעירייה מסמכים המתעדים את הליך בחירתו של הפרויקטור כנדרש
במינהל תקין.
הארכות להסכם הבסיסי והסכמים נוספים :בשנים  2017 - 2011חתמה
העירייה עם הפרויקטור על שבעה הסכמי הארכה להסכם הבסיסי ,ובתוך כך
הגדילה את שכר הטרחה החודשי ששולם לו מ 18,000-ל 38,000-ש"ח.
נוסף על כך חתמה העירייה בשנים  2017 - 2011עם הפרויקטור על חמישה
הסכמים נוספים בנושאים שונים( :א) הטמעת היתרי בנייה  -מרכזי מחזּור
אשפה; (ב) הכנת מפרט טכני לריהוט משרדי בבניין העירייה החדש; (ג) מיקוד
צורכי העיר בענייני אשפה ותפעול ,תוך כדי הכנת נהלים בתחומי האשפה,
הטיאוט ,הגזם ,המנופים ומרכזי המחזּור; (ד) מיקוד צורכי העיר בעניין חוק
האריזות ,הכנת נהלים ומעקב אחר קבלנים; (ה) הכנת מכרזים לקבלני מסגרת
עבור שכונת פארק הים וכלל העיר .שכר הטרחה הגלובלי בגין כל אחד
מהסכמים אלו היה בסכום של  10,000עד  66,200ש"ח.
גם בהסכמים האחרים (הסכמי ההארכה וההסכמים הנוספים) התקשרה
העירייה עם הפרויקטור בלי מכרז ,כיוון שלטענתה היה מדובר בהליך הפטּור
ממכרז על פי תקנה  )8(3לתקנות המכרזים (התקשרות לעבודה מקצועית
הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים ,כגון עבודות תכנון
ופיקוח).
תמורת השירותים שנתן הפרויקטור לעירייה בשנים  2018 - 2010שילמה לו
העירייה כ 3.26-מיליון ש"ח.
.1

הביקורת העלתה כי כל ההסכמים על פני השנים נחתמו עם הפרויקטור
בלי הליך תחרותי סדור ,שבו נבחנות כמה הצעות ,באופן המבטיח
הזדמנות שווה למציעים ומקסום התועלת לעירייה ,בניגוד לאמור בפס"ד
נצרת עילית ולדוחות מבקר המדינה משנת  2013ומשנת .2015

כל ההסכמים על פני
השנים נחתמו עם
הפרויקטור בלי הליך
תחרותי סדור
המבטיח הזדמנות
שווה למציעים ואת
מקסום התועלת
לעירייה
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לשניים מההסכמים שנחתמו בשנת  2011צורף אישור היועצת המשפטית
לעירייה עו"ד חנה כהן מוצן (להלן  -היועצת המשפטית) ,ולפיו העירייה
אינה נדרשת לקבלת הצעות מחיר נוספות (בתחום מחזּור אשפה עירונית
ובתחום הכנת מפרט טכני לריהוט משרדי) ,מאחר שמדובר בעבודת ייעוץ.
אישור היועצת המשפטית לא היה מנומק כנדרש ,ולא פורטה בו המומחיות
המיוחדת של הפרויקטור בייעוץ הנדרש ממנו בנושאים הרלוונטיים
להסכמים אלו.
העירייה מסרה בתגובתה למשרד מבקר המדינה בפברואר ( 2019להלן -
תגובת העירייה) כי ההסכם הבסיסי נבדק ואושר בידי עורכת דין
מהמחלקה המשפטית של העירייה בתקופה שבה נעדרה היועצת
המשפטית ,וכי היועצת המשפטית לא הייתה מודעת בזמן אמת להסכם זה
או להליך בחירת הפרויקטור.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה וליועצת המשפטית על שאישרו
במשך השנים את ההתקשרויות עם הפרויקטור ללא נימוק מפורט של
ייחודו לעומת מציעים אחרים או של הידע המיוחד המצוי בידו ואינו
מצוי בידי נותני שירות אחרים ,ולפיכך אפשרו להתקשר עימו בפטור
ממכרז בלי שהובהרה ההצדקה לחרוג מדרך המלך של קבלת הצעות
מחיר או קיום הליך מכרזי.
העירייה מסרה בתגובתה שהמצב המשפטי בשנת ( 2010מועד תחילת
ההתקשרות עם הפרויקטור) בכל הנוגע לפטור ממכרז לפי תקנה " )8(3לא
היה ברור ומפורט כמו היום ,ומדובר בתקופה אשר קדמה לעניין [פס"ד]
נצרת עילית התקדימי ...והפסיקה המאוחרת אשר באה בעקבותיו" ואף
לחוזר מנכ"ל משרד הפנים .לטענת העירייה ,לא היה באפשרות העירייה
לפעול בהתאם לפסיקה מנחה ו/או בהתאם לנהלי משרד הפנים אשר לא
היו קיימים ו/או לא היו נהוגים באותה תקופה .לטענת העירייה היא הפעילה
שיקול דעת בסבירות ובהגינות ,והיא ציינה כי פעלה בהתאם לדין שהיה
באותה עת ובהתאם לנהלים פנימיים שוויוניים וסדורים ,ובחינת פעולותיה
לפי המצב המשפטי שהיה במועד תחילת ההתקשרות עם הפרויקטור
מלמדת כי לא היה כל פסול בהתנהלותה.
מנכ"ל העירייה לשעבר מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה במרץ 2019
כי הוא ובכירי העירייה ,שהיו מעורבים בעבודות הקשורות עם הפרויקטור,
ביקשו להשתמש בכישוריו הייחודיים כדי לקדם את הפעילות בתחומי
אחריותם ,וכי הם ביצעו את ההתקשרויות על פי נוהלי העירייה והנהלים
שהיו נהוגים במגזר הציבורי במועד קבלת ההחלטות.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה שעוד קודם שניתן פס"ד נצרת
עילית קבע בית המשפט העליון שפטור ממכרז הוא בגדר חריג שיש
לפרשו על דרך הצמצום .יתרה מזו ,גם לאחר שניתן פס"ד נצרת
עילית  -בשני הסכמים נוספים שחתמה עליהם העירייה עם
הפרויקטור בשנים  2013ו ,2017-ושתי הארכות של תוקף ההסכם
הבסיסי שנחתמו בשנים  2016ו - 2017-לא התייחסה העירייה
לפסיקה האמורה ולדוח מבקר המדינה מ 2013-והמשיכה
בהתקשרויות עם הפרויקטור ללא מכרז וללא תיעוד בזמן אמת בדבר
מומחיותו המצדיקה מסלול של פטור ממכרז .עוד מעיר משרד מבקר
המדינה לעירייה ,כי אי-תיעוד הליך קבלת ההחלטה בדבר בחירתו
ואי-נימוק הפטור אינם עולים בקנה אחד עם עקרון השקיפות ופוגע
ביכולת לקיים בקרה על פעולות העירייה ולבחון לגופו של עניין את
טענתה כי פעלה בשיקול דעת ,בסבירות ובהגינות בכל הנוגע
להתקשרות עם הפרויקטור.
.2

בנוהל התקשרויות נקבע כי התקשרות עם בעל מקצוע מומחה תיעשה
באישור ועדת התקשרויות למסירת עבודות ,וכי הוא ייבחר מתוך מאגר
יועצים בהתאם להליך המפורט בנוהל.
נמצא כי ב 13.7.17-חתמה העירייה עם הפרויקטור על הסכם לקבלת
שירותי ניהול הכנת מכרזים לבחירת קבלני מסגרת ,עבור שכונת
פארק הים וכלל העיר ,ללא אישור ועדת התקשרויות.

.3

עוד העלתה הביקורת ,כי בטרם הגיע תוקפם של שניים מההסכמים
לסיומו העלתה העירייה את שכר הטרחה של הפרויקטור בלי ששונתה
תכולת ההסכם .כך למשל נחתם באפריל  2011הסכם לשנה שלפיו
יהיה שכר הטרחה  18,000ש"ח לחודש ,ובאוגוסט  2011הועלה שכר
הטרחה ל 25,000-ש"ח לחודש .אין בהסכם שנחתם נימוק לשינוי זה.
העירייה מסרה בתגובתה כי כלל הפרויקטים שלצורך ניהולם נשכרו
שירותיו של הפרויקטור בוצעו לשביעות רצונה הגבוהה ותוצאותיהם היו
מעולות.
שביעות רצון העירייה משירותיו של הפרויקטור אינה יכולה לשמש
עילה לחריגה מחובת המכרזים .משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה
בחומרה על שהתקשרה עם הפרויקטור בשישה הסכמים ,במשך יותר
משבע שנים ,שבהן שולמו לו מהקופה הציבורית יותר מ 3-מיליון
ש"ח ,בלא שבוצע כל מכרז או הליך תחרותי סדור לבחינת הצעות של
מציעים אחרים לניהול הפרויקטים ,ובלי שתועדו בזמן אמת הנימוקים
לבחירה במסלול של פטור ממכרז.
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אי-ביצוע בקרה על הזמנות עבודה ותשלומים
לפרויקטור
עבודות ,שירותים ורכש בעירייה מתבצעים באמצעות הזמנות עבודה ,ובאמצעות
ההזמנות אפשר "לפקח ,לבקר ,לעקוב ולשמור על המסגרת התקציבית בכל
נושא ונושא" .התשלומים על ביצוע העבודות ,השירותים והרכש מתבצעים
בהתאם להזמנות העבודה ולחשבוניות המוגשות בגין ביצועם .כללי העירייה
בעניינים אלו מעוגנים בנוהל העירייה מאוגוסט ( 2007להלן  -נוהל תשלומים).
נוהל התשלומים קובע את חלוקת הסמכויות בנוגע להכנת הזמנות העבודה
ואישורן ובנוגע לאישור חשבונות ותשלומם .את שני התהליכים מתחיל מנהל
המחלקה הרלוונטית  -שאמור להכין את הזמנת העבודה או לבדוק את החשבון
המתקבל מהספק  -ואחר כך ההזמנה והחשבון עוברים לבדיקה ולאישור של
כמה גורמים בעירייה ,כמפורט בתרשים שלהלן:
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תרשים  :1תהליכי האישור של הזמנות העבודה והטיפול בחשבונות

על פי נוהל תשלומים של העירייה.
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בנוהל תשלומים נקבע כי לגבי עבודות של קבלנים שהעירייה מעסיקה מפקח
חיצוני על ביצוען ,יבדוק המפקח את החשבונות ביסודיות קודם אישורם
והעברתם למנהל המחלקה .מנהל המחלקה יבדוק את אלה :האם החשבון
מתאים לרישומי יומני העבודה המאושרים ולדוחות הביצוע; האם החשבון תואם
את כתב הכמויות בהסכם; האם העבודה בוצעה לשביעות רצונו .אם הקבלן או
הספק לא ביצעו את עבודתם כנדרש ,יפחית מנהל המחלקה מסכום התשלום
הרשום בחשבון את הקנסות המוסכמים.
שלבי הבקרה שנקבעו בנוהל התשלומים נועדו לתת מענה לרבדים
השונים בתהליך ההכנה והאישור של הזמנות העבודה ובתהליך בדיקת
החשבונות ואישור התשלומים .מנהל המחלקה ,המעורה בפרטי הפרויקט,
אמור לספק את הבקרה הראשונה המאמתת את צורכי הפרויקט ואת
הביצוע על פי הזמנת העבודה ובהתאם לתקציב המאושר בתוכנית
העבודה השנתית .חשב החטיבה בודק את ההיבטים הכספיים ,הכוללים
את הפיקוח התקציבי ע ל הפרויקט .הסמנכ"ל הממונה בודק את התאמת
פירוט העבודה למשימה הנדרשת מהמחלקה ומוודא שכל הגורמים
הממונים על ביצוע העבודה אכן בדקו ואישרו את החשבון כהלכתו .לאחר
חתימת שלושת גורמי הבק רה ,מנכ"ל העירייה חותם על כל הזמנות
העבודה מתוקף אחריותו ליישום תוכנית העבודה העירונית.
לפי מסמכי העירייה ,התקציב של פרויקט דרום העיר ,שניהל הפרויקטור
בכפיפות לסמנכ"לית פיתוח ואיכות הסביבה (להלן  -סמנכ"לית פיתוח)  -היה
 63מיליון ש"ח.11
במאי  2015התריע חשב חטיבת שיפור פני העיר (להלן  -שפ"ע)  -לפני מבקרת
העירייה ,סמנכ"ל חטיבת שפ "ע דאז וגזבר העירייה מר חיים אברהם (להלן -
הגזבר או גזבר העירייה) ,כי אין חתימת מנהל מחלקה בתהליך אישור הזמנות
העבודה ואישורי החשבונות לתשלו ם 12הן של הספקים ונותני השירותים
במסגרת הפרויקטים שהפרויקטור מרכז ,והן של הפרויקטור עצמו .הוא ציין כי
לדעתו ,ברשות ציבורית חייב להיות בעל תפקיד עירוני שיהיה מעורב בכל
פרויקט ופרויקט ,והסביר את חשיבות הבקרה של מנהל מחלקה ,בייחוד כאשר
העירייה נדרשת לטפל בתביעות קבלנים או נותני שירות ,או לאחר שמנהל
פרויקט מסיים את התקשרותו עם העירייה .הוא הוסיף כי העירייה נתקלה
בעבר ,ואף עלולה להיתקל בעתיד ,בקושי להגן על עצמה בעקבות אי-ערנותו
של הפרויקטור או אי-שמירה של מסמכים נחוצים בעירייה .הגזבר השיב לחשב
חטיבת שפ"ע כי הפרויקטור מרכז פרויקט לאורך שנים ,וכי הוא אינו רואה
מניעה שהפרויקטור יוציא הזמנת עבודה .מבקרת העירייה ,בתגובתה על
ההתכתבות האמורה ,ציינה כי היא סבורה שניתן לתקן את נוהל התשלומים
ולקבוע שבמקום מנהל המחלקה יאשר מנהל הפרויקט את הזמנת העבודה או
את החשבון.

11

נתוני התקציב נכונים ל.22.11.11-

12

הכוללים דרישות תשלום מאת ספקים ונותני שירותים וטופסי אישור חשבון.
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חשב חטיבת שפ"ע הסביר לנציגי משרד מבקר המדינה בנובמבר 2018
ובתגובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2018כי לאחר שהבין שאין מנהל
מחלקה שיחתום על ההזמנות ועל אישורי החשבון ,ולאחר שסירב לקבל הזמנות
בחתימת הפרויקטור בלבד ,סוכם שסמנכ"לית פיתוח תאשר את ההזמנות ואת
אישורי החשבון של הפרויקטור הנוגעים לפרויקטים שבאחריותה ,לפני העברתם
לחשב חטיבת שפ"ע כגורם בקרה ראשון ,ולא לאחר החשב ,כנדרש בנוהל.
בפרויקטים אחרים שהועסק בהם הפרויקטור חתם מנהל אגף פרויקטים בשפ"ע
על ההזמנות ועל אישורי החשבון של הפרויקטור.
סמנכ"ל שפ"ע דאז השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2018כי הוא ומנהל
מחלקת פרויקטים דאז לא הכירו את הפרויקטור ולא היו אחראים לפרויקטים
שניהל .הוא מסר כי חתימת מנהל מחלקת פרויקטים הייתה מיותרת ,וגם
חתימתו בתור סמנכ"ל הייתה כחותמת גומי ולפרוצדורה בלבד ,כיוון שהוא לא
התעמק בנושאים שלא היו באחריותו.
העירייה מסרה בתגובתה שמבקרת העירייה סברה כי קיים גורם עירוני  -לפני
המנכ"ל והגזבר (קרי הסמנכ"ל)  -שאמור להכיר ,לבדוק ולאשר את הזמנות
העבודה ואישורי החשבון ,ואחראי לכך מול העירייה ,ונוסף על כך יש לדרוש
מהפרויקטור לאשר בחתימתו את אישורי החשבון .בכך הוא מאשר כי העבודה
בוצעה במלואה .מבקרת העירייה הדגישה בתגובת העירייה כי לא הייתה כל
כוונה בחוות דעתה שהפרויקטור יהיה החותם היחיד על הזמנות העבודה ואישורי
החשבון  ,אלא שאחריו יחתמו מנהל אגף או סמנכ"ל המעורים בפרטים
ובעבודות המבוצעות כמתואר בנוהל.
הפרויקטור מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה בינואר  2019כי חברה א'
הועסקה בניהול עשרות פרויקטים בתחום השיפוט של העיר בת ים לאורך שנות
התקשרותה עם העירייה .את החברה העסיקו גורמי העירייה המורשים .את כל
הפרויקטים ואת שכר הטרחה בעניינם אישרו גורמים אלו מראש ,והם גם קבעו
את דרכי העבודה וההתחשבנות.
מהאמור עולה כי בוצעו רק חלק מהבקרות הנדרשות בתהליך הזמנות
העבודות של הפרויקטור ובאישורי החשבון .את הזמנות העבודה ואישורי
החשבון של הפרויקטור הכין הפרויקטור עצמו ,הוא חתם עליהם ,והם לא
נבדקו או אושרו בידי מנהל מחלקה כחלק מבקרת העירייה על נותני
שירותים חיצוניים כנדרש בנוהל תשלומים .גם הזמנות העבודה ואישורי
החשבון לספקים אחרים במסגרת הפרויקטים שריכז הפרויקטור נעדרו
אישור מנהל מחלקה כנדרש בנוהל.

את הזמנות העבודה
ואישורי החשבון של
הפרויקטור הכין
הפרויקטור עצמו ואף
חתם עליהם ,והם לא
נבדקו או אושרו בידי
מנהל מחלקה כנדרש
בנוהל
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יש לראות בחומרה את התנהלות העירייה ,שכן היא ויתרה על גורם בקרה
חיוני בשרשרת האישורים של הזמנות העבודה ואישורי החשבון
בפרויקטים שריכז הפרויקטור ,וזאת למרות שחשב חטיבת שפ"ע התריע
על כך .על פי נוהל התשלומים ,מנהל המחלקה הוא היחיד בשרשרת
החותמים על הזמנות העבודה ואישורי החשבון הבודק אם החשבון שהוגש
מתאים לרישומי יומני העבודה המאושרים וכן לדוחות הביצוע; ואם
החשבון תואם לכתב הכמויות בהסכם  -קרי לעבודה שהוזמנה ולעבודה
שבוצעה בפועל .אישור ההזמנות ואישורי החשבון בידי מנהל אגף או
סמנכ"ל אמור להיות נדבך נוסף בשרשרת האישורים ,ולא אישור ראשוני,
שכן הוא אינו יכול לשמש תחליף לבדיקת מנהל המחלקה .לפיכך היה על
העירייה לקבוע גורם חלופי לבקרת החשבונות ,לפני אישור הסמנכ"לית
לפיתוח והחשב.
על העירייה להקפיד לקיים תהליכי פיקוח ובקרה על ידי בעלי התפקידים
כנדרש בנוהל תשלומים באופן שיספק את הבקרה הראויה על תהליכי
אישור ההזמנות והתשלומים לספקים.

מינוי הפרויקטור למאשר הוצאותיה של
חברת חוף בת ים
חברת חוף בת ים היא חברה עירונית .תקציב החברה לשנת  2018היה  92מיליון
ש"ח .מנכ"ל העירייה לשעבר כיהן מתחילת שנת  2011ועד מאי  - 2017בד בבד
עם כהונתו בעירייה  -גם בתפקיד מנכ"ל חברת חוף בת ים.
הליכים לבחירת מנכ"ל לחברה :בפברואר  2017מינה דירקטוריון החברה
נציג מטעמו לוועדה לבחירת מנכ"ל לחברה ,ובמרץ אותה שנה מינה משרד
הפנים ועדת בוחנים .בטרם פרסמה העירייה הודעה לאיתור מנכ"ל ,סיים מנכ"ל
העירייה לשעבר את תפקידו בתור מנכ"ל החברה והדירקטוריון מינה ממלא
מקום מנכ"ל .באוגוסט  2017הודיע ממלא המקום על התפטרותו ,ודירקטוריון
החברה מינה הנהלה מצומצמת מקרב חברי הדירקטוריון :מנכ"ל העירייה דאז;
חברת מועצת העירייה; סמנכ"לית פיתוח.
בפברואר  2018הדירקטוריון אישר שוב לבצע הליך לאיתור מנכ"ל ,אך במרץ
 2018החליט הדירקטוריון לבטלו (להלן  -ההחלטה לביטול הליך הבחירה).
פעילות הפרויקטור בחברה :בעת מינוי ההנהלה המצומצמת הודיע מנכ"ל
העירייה דאז לדירקטוריון כי הפרויקטור מונה מטעם העירייה לבחון את נחיצות
החברה .היועצת המשפטית של החברה הציעה לדירקטוריון כי בהיעדר מנכ"ל
לחברה ,יאשר הפרויקטור את ההוצאות שתבצע החברה כמנגנון בקרה נוסף,
והדירקטוריון מינה את הפרויקטור לאישור הוצאות החברה.
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בדצמבר  2017אישרו מנכ"ל העירייה דאז והגזבר תוספת שכר של  8,000ש"ח
לחודש לפרויקטור .מתכתובת באותו חודש בין מנהל אגף תב"רים (תקציבים
בלתי רגילים) לגזבר עולה כי מדובר בתוספת עבור שירותי הפרויקטור ה"נדרש
גם לנהל את החברה" (חוף בת ים).
בדצמבר  2017הגיש הפרויקטור לדירקטוריון החברה תוכנית עבודה לשנת
 .2018בפברואר  2018הציג הפרויקטור לדירקטוריון לאישורו נהלים לחברה
בתחום כוח האדם ,מתן הלוואות ומפרעות לעובדי החברה ,הקמת מאגר יועצים
וכן בקשה לסגירת חשבונות בנקים .במרץ  2018פרסם הפרויקטור בשם החברה
באתר העירייה במרשתת את ההחלטה לביטול הליך הבחירה.
בנוהל העירייה בעניין כריתת חוזים עם קבלנים ונותני שירותים מנובמבר 2007
(להלן  -נוהל חוזים) נקבע כי את החוזה הסטנדרטי הנהוג בעירייה יש להתאים
להתקשרות הספציפית בשינויים בעניינים הנדרשים ,כגון תיאור העבודה ,נהלי
העבודה ,המפרטים הטכניים ,היקף השירותים ,לוח הזמנים וקנסות.
בפניית חשב חטיבת שפ"ע לגזבר ולסמנכ"ל חטיבת שפ"ע ממאי  2015צוין כי
שירותי הפרויקטור נשכרו למטרה מסוימת ,אך בפועל הוא שותף בעוד ועוד
פרויקטים בלי שהדבר עוגן בהסכם עימו .הגזבר השיב כי פניית החשב מוצדקת,
וכי יש להתאים את הסכם העבודה של הפרויקטור לעבודה המתבצעת.
הביקורת העלתה כי אף שמשנת  2015חתמה העירייה על שני הסכמי
הארכה של תוקף ההסכם הבסיסי של הפרויקטור ,לא ניתן בהסכמים
אלו ביטוי לשינויים בהיקף המטלות שלו באופן שיכלול את העבודה שהוא
מונה לבצע עבור העירייה בחברת חוף בת ים .כמו כן לא נחתם כל הסכם
במישרין בין חברת חוף בת ים לבין הפרויקטור בנוגע למטלות שלו
הנוגעות אליה.
העירייה פעלה בניגוד לכללי מינהל תקין ולנוהל חוזים ,המחייבים
שבהסכם יובא תיאור העבודה ויצוין היקף השירותים שאמורה העירייה
לקבל .על העירייה להקפיד שהסכמים שהיא חותמת עליהם ישקפו את
מהות השירות שהיא אמורה לקבל .מאחר שחברת חוף בת ים היא ישות
משפטית נפרדת ,מתבקש כי היא תתקשר בעצמה עם נותני שירותים
עבורה.
העירייה הבהירה בתגובתה כי לפרויקטור לא היו זכויות חתימה בחברת חוף בת
ים ,אך הוא שימש לתקופה מסוימת כמנגנון בקרה נוסף (פנימי) על מורשי
החתימה הקיימים.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולדירקטוריון חברת חוף בת ים כי אף
שלפרויקטור לא ניתנה זכות חתימה וכי אף שלא נערכה התקשרות בין
החברה לפרויקטור ,מאפייני פעילותו מאוגוסט  2017ועד מרץ  2018כפי
שתוארו לעיל מעידים שבפועל הוא ניהל את החברה.
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התנהלות הנהלת העירייה בעקבות החשד
לזיוף חתימתה של מורשית חתימה מטעם
העירייה על הזמנות עבודה ואישורי חשבון
של הפרויקטור
ברשות מקומית מכהנים כמה בעלי תפקידים שלצד תפקידם בקידום המימוש
של מטרות הרשות ויעדיה (כפי שהגדיר הדרג הנבחר בה והמנהל אותה) ,הם
נדרשים לוודא כי פעילות הרשות תיעשה לפי כל דין .נוכח תפקידם זה מקובל
לכנות בעלי תפקידים אלו  -שעימם נמנים היועץ המשפטי ,גזבר הרשות ומבקר
הרשות " -שומרי סף".
לאחר שבאוגוסט  2017מונה הפרויקטור למאשר החשבונות המוגשות לחברת
חוף בת ים ,חתמו עימו בדצמבר  2017נציגי העירייה על תוספת להסכם
הבסיסי ,ולפיה תוקף ההתקשרות עימו יוארך עד סוף שנת  ,2018ושכר טרחתו
החודשי יהיה  38,000ש"ח ,במקום  30,000ש"ח עד אז (להלן  -הארכת ההסכם
מדצמבר .)2017
סמנכ"לית פיתוח ,המכהנת גם בתפקיד דירקטורית בחברה ,היא מורשית
חתימה בחברה .היא הסבירה לנציגי משרד מבקר המדינה בנובמבר  2018כי
עם פרישתו של סמנכ"ל חטיבת שפ"ע בשנת  2015העביר אליה מנכ"ל העירייה
לשעבר את האחריות לאגף פרויקטים ופיתוח בחטיבת שפ"ע .בעקבות זאת היא
נדרשה לאשר הזמנות של האגף וחשבונות המוגשים לו ,לרבות בנוגע
ל פרויקטים שבהם עסק הפרויקטור .הסמנכ"לית ציינה כי מיום שהטיל מנכ"ל
העירייה דאז על הפרויקטור לבחון את נחיצות חברת חוף בת ים ,ולאחר
שדירקטוריון החברה הטיל על הפרויקטור לאשר את החשבונות המוגשים
לחברה  -פסקו להגיע לאישורה הזמנות העבודה לפרויקטור ואישורי החשבון
שהגיש  .היא הסבירה כי סברה שמנכ"ל העירייה דאז חותם על הזמנות העבודה
ועל אישורי החשבון של הפרויקטור.
עוד מסרה סמנכ"לית פיתוח ,כי במרץ  2018התברר לה שהפרויקטור השתמש
בחותמות שלה ,שהיו בחדרה ,לצורך אישור הזמנות עבודה שלו ואישורי חשבון
שהגיש לעירייה לצורך קבלת תשלומים לאחר הארכת ההסכם מדצמבר .2017
החותמות שבהן הוא השתמש :חותמת עם תבליט חתימתה ,שלטענתה לא
השתמשה בה מעולם ,וכן חותמת ובה שמה ותיאור תפקידה .את הזמנות
העבודה ואישורי החשבון הגיש הפרויקטור לאישור חשב חטיבת שפ"ע ללא
ידיעתה.
ב 18.4.18-כתבה סמנכ"לית פיתוח למנכ"ל העירייה דאז ,לגזבר ,ליועצת
המשפטית ולמבקרת העירייה ,כי הפרויקטור אישר לפניה כי זייף את חתימתה
על הזמנת עבודה ועל אישורי החשבון בגין שירותיו לעירייה וציינה כי אינה
יודעת מה היקף הזיוף.
ב ,18.4.18-בעקבות הודעת סמנכ"לית פיתוח ,כתבה מבקרת העירייה כי מדובר
במעשה חמור ,וכי נדרשת בדיקה של כל המסמכים שזויפו .ב 24.4.18-כתבה
היועצת המשפטית למנכ"ל העירייה דאז כי על פי ייעוץ משפטי שקיבלה ,יש

הפרויקטור אישר לפני
סמנכ"לית פיתוח כי
זייף את חתימתה על
הזמנת עבודה ועל
אישורי החשבון בגין
שירותיו לעירייה
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להזמין את הפרויקטור לשימוע .ב 29.4.18-הודיע מנכ"ל העירייה דאז למבקרת
העירייה  ,לסמנכ"לית פיתוח ,לגזבר וליועצת המשפטית כי הפרויקטור הודיע
בכתב על סיום התקשרותו עם העירייה החל ב.31.5.18-
העירייה מסרה בתגובתה כי ממועד גילוי התנהלותו של הפרויקטור ועד למועד
סיום ההתקשרות עימו עברו כחודש ימים בלבד ונקבעו  30יום נוספים כדי
שהפרויקטור יעשה חפיפה מסודרת למחליפו בחברת חוף בת ים.
מנכ"ל העירייה דאז מסר לנציגי משרד מבקר המדינה בדצמבר  2018כי לא
נערך שימוע לפרויקטור ,וכי בפגישה שערך עימו הודה הפרויקטור בעבירת
הזיוף .לא נכתב פרוטוקול בנושא  ,והפרויקטור בחר לסיים את ההתקשרות עם
העירייה .עוד מסר המנכ"ל דאז כי עדכן את ראש העירייה דאז ואת החשב
המלווה ,אך לא דיווח על העניין למועצת העירייה.
הביקורת העלתה כי ראש העירייה דאז והמנכ"ל דאז לא דיווחו לגורם
אכיפה כלשהו על החשדות בנוגע לפעולות הפרויקטור .שומרי הסף -
היועמ"שית והגזבר  -ואף החשב המלווה לא הצביעו לפני ראש העירייה
דאז והמנכ"ל דאז על הצורך בדיווח כאמור.
עוד נמצא כי עד דצמבר  ,2018אף שחלפו שמונה חודשים מעת שהתעורר
החשד לזיוף ,לא פעלו ראש העירייה דאז ,המנכ"ל דאז ושומרי הסף
לביצוע בדיקה מקיפה של המסמכים שהגיש הפרויקטור לעירייה כדי
לבחון את מעשיו ואת המשמעות הכספית שלהם .כמו כן לא מסר
המנכ"ל דאז דיווח לדירקטוריון חברת חוף בת ים כדי שיוכל להחליט
החלטה מושכלת בדבר הפעולות שעליו לנקוט לבדיקת פעילות
הפרויקטור בחברה נוכח החשד לזיוף.
החשב המלווה מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה בינואר  2019שאין הוא
סבור שהיה מחובתו לבדוק אם הוגשה תלונה במשטרה ,ודי היה לו בכך
שהיועצת המשפטית והמנכ"ל דאז פועלים על פי שיקול דעתם.
מבקרת העירייה מסרה לנציגי משרד מבקר המדינה בדצמבר  2018כי בהתאם
לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב 1992-אם העלתה הביקורת בגוף ציבורי יסוד
להניח שבוצעה עבירה פלילית ,יביא המבקר הפנימי את העניין ללא דיחוי
לידיעת הממונה ,וכך עשתה  .באשר לביצוע בדיקה מקיפה של ההזמנות
והחשבונות של הפרויקטור היא מסרה כי כוח האדם העומד לרשותה מצומצם
מאוד ,וכי היא הייתה עסוקה בביקורת השוטפת בעירייה והאחריות לבדיקה
מוטלת על בעלי התפקידים האחרים.
העירייה מסרה בתגובתה כי היא הופתעה מאוד ,וכי היא מוקיעה את התנהלותו
של הפרויקטור ,אולם יש להסתכל על העובדות כמכלול .למרבה הצער שגה
הפרויקטור בהתנהלותו זו "ונהג שלא בדרך ראויה (לשון המעטה)" ,אולם
בפועל אין מחלוקת כי הסכומים ששולמו לפרויקטור הם סכומים שהיה אמור
לקבל עבור עבודתו .היא הוסיפה כי דבריה נאמרים בלי להקל ראש
בהתנהלותו של הפרויקטור ,וברור כי מדובר בהתנהלות שאינה תקינה ויש

ראש העירייה דאז
והמנכ"ל דאז לא
דיווחו לגורם אכיפה
כלשהו על החשדות
בנוגע לפעולות
הפרויקטור ,ואף
שחלפו שמונה
חודשים מעת
שהתעורר החשד
לזיוף הם לא פעלו
לביצוע בדיקה מקיפה
בעניין
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להוקיעה .עוד מסרה העירייה בתגובתה כי על פי פקודת העיריות ,מבקר
העירייה פועל בהתאם לתוכנית עבודה שנתית .אי לכך ,אין כל חובה על מבקר
העירייה לבצע בדיקה בעת שמובאים לידיעתו חשדות מסוג זה.
הסכמת מנכ"ל העירייה דאז למצות את הליך הטיפול בקבלת מכתב סיום
התקשרות מידי הפרויקטור ,אין בה כדי לשקף כהלכה את הנסיבות בהן
הסתיימה התקשרות העירייה עם הפרויקטור ,ויש בכך כדי למנוע מידע זה
מרשויות ציבוריות אחרות.
בהקשר זה יצוין כי במערכת הבחירות לרשויות המקומיות שנערכו
בנובמבר  2018שימש הפרויקטור ראש מטה הבחירות של ראש העירייה
דאז מר יוסי בכר.
ראש העירייה דאז מסר למשרד מבקר המדינה בתגובתו מינואר  2019כי
הפרויקטור ידוע כאיש מקצוע מוכשר ,ולפיכך בחר להעסיקו במטה הבחירות.
מהבחינה המשפטית ,כל עוד לא הוכחה אשמתו הוא בחזקת חף מפשע.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הקפדתה על הבקרות שהוגדרו
בנוהל תשלומים על הזמנות עבודה ותשלומים של הפרויקטור ,וכן על
הפרויקטים שריכז הפרויקטור ,וקביעת גורם אחד ויחיד האחראי
להתקשרויות עימו  -היו יכולות למנוע את השתלשלות העניינים האמורה.
ראש העירייה דאז ,מנכ"ל העירייה דאז ושומרי הסף לא פעלו כמצופה
מעובדי ציבור המופקדים על כספי ציבור ואחראים להתנהלות התקינה של
הרשות המקומית.
ראש העירייה דאז מסר בתגובתו כי עם היוודע דבר זיוף החתימה לכאורה
הופסקה עבודתו של הפרויקטור בעירייה ,וכל החומרים הועברו לבדיקת מנכ"ל
העירייה דאז.
ראוי היה שהעירייה ,ובייחוד ראש העירייה דאז ומנכ"ל העירייה דאז,
יעדכנו את גורמי האכיפה הרלוונטיים מייד כאשר עלה חשד לעבירה
פלילית בפעולות הקשורות לעירייה .כן ראוי היה ששומרי הסף יפעלו
בביצוע בדיקת עומק על חשבונות הפרויקטים שאותם ניהל הפרויקטור,
באיתור הסיכונים ובהפקת לקחים למניעתם ,בייחוד מאחר שהחשד נגע
להתנהלות גורם שהיה מעורב במידה נרחבת ביותר בניהול פרויקטים
בעירייה ,במכרזים ,בעבודת יחידותיה השונות וגם בחברת חוף בת ים.
החשב המלווה מסר בתגובתו כי עם קבלת הערת הביקורת בטיוטת דוח מבקר
המדינה ,הוא כינס ישיבה דחופה בנושא ב ,1.1.19-ובה נכחו המנכ"ל דאז,
הגזבר ,היועצת המשפטית ,מבקרת העירייה וסמנכ"לית פיתוח .החשב והעירייה
ציינו בתשובותיהם כי ב 2.1.19-הגישה סמנכ"לית פיתוח תלונה למפלג חקירות
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והונאה במשטרה ,וכי העירייה פנתה לכמה משרדי רואי חשבון וביקשה הצעות
מחיר לביצוע בדיקה מעמיקה של כלל החשבונות שהגיש הפרויקטור לאורך
שנות עבודתו עבור העירייה.
העירייה מסרה בתגובתה כי לא נגרם נזק לקופת העירייה או לציבור.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה לבסס את טענתה כי לא
נגרם נזק לקופתה על בדיקה מקיפה של התשלומים שביצעה לכל נותני
השירותים שקיבלו את שכרם לאחר אישור הפרויקטור .מרגע שהתגלה
הפוטנציאל של נזק לקופה הציבורית ,מצופה היה משומרי הסף לפעול
במהירות בדרכים החוקיות העומדות לרשותם לבחינת המשמעות
הכספית ,ובהתאם לממצאים לפעול להשבת הכספים לקופה הציבורית.
מלבד פוטנציאל הנזק הכספי ,התנהלותה של העירייה בהקשר של
הפרויקטור פוגעת באמון הציבור בה.
מאחר שהתעורר חשד שהפרויקטור זייף את חתימתה של סמנכ"לית
פיתוח ,שהנה מורשית חתימה גם מטעם חברת חוף בת ים ,על החברה
לבדוק את חשבונותיה בתקופת העסקתו של הפרויקטור כמאשר חשבונות
בחברה.
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סיכום
הממצאים העולים בדוח זה מצביעים על ליקויים חמורים בהתקשרויות של
העירייה עם פרויקטור בשנים  2018 - 2010לצורך ניהול פרויקטים
שהיקפם עשרות מיליוני שקלים ובפיקוח ובבקרה עליהם .מכלול
הממצאים החמורים המתוארים בדוח זה משקף תמונה קשה ,העולה עד
כדי הפרת חובתם של עובדי הציבור בהיותם נאמני ציבור ויש בהם לפגוע
באמון הציבור.
על העירייה והעומד בראשה לתת דעתם לליקויים החמורים שהועלו בדוח
זה ,להפיק מהם לקחים ולפעול כמתחייב מאחריותם הציבורית ומחובת
נאמנותם לציבור.
משרד מבקר המדינה העביר את הממצאים שהועלו בדוח זה ,בהתאם
לסעיף (14ג) לחוק מבקר המדינה [נוסח משולב] ,התשי"ח ,1958-ליועץ
המשפטי לממשלה.

פעילות עסקית בבית הירוק
באוניברסיטת תל אביב
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תקציר
רקע כללי
הבית הירוק הוא כינויו של מבנה השוכן ברחוב ג'ורג' וייז בתל אביב ,במתחם
אוניברסיטת תל אביב .1הקרקע שעליה הוקם המבנה היא בבעלות עיריית תל
אביב-יפו (להלן  -העירייה) ,והעירייה החכירה אותה לאוניברסיטת תל אביב
(להלן  -האוניברסיטה) .נכון למועד סיום הביקורת ,המבנה משמש מקום
מושבה של עמותת מועדון אוניברסיטת תל אביב על שם מרסל גורדון (להלן
 עמותת הסגל או העמותה) .זכיין מפעיל במבנה אולם אירועים ,ובו מתקייםמגוון אירועים פרטיים ועסקיים ,לצד אירועים של עמותת הסגל .העמותה
מקבלת מהזכיין דמי זיכיון .העמותה משלמת לאוניברסיטה  15%מהכנסותיה,
בעד העמדת הנכס לרשות העמותה וכן בעד שירותים נוספים שמעניקה לה
האוניברסיטה .כמו כן ,האוניברסיטה משלמת לעירייה בעד פעילות כלכלית
המבוצעת בבית הירוק.

פעולות הביקורת
בחודשים נובמבר  2018עד פברואר  2019בדק משרד מבקר המדינה היבטים
הקשורים לשימוש חורג בבית הירוק ולרישוי הפעילות העסקית המבוצעת בו.
הבדיקה בוצעה בעירייה  -באגף הנכסים ובאגף הרישוי ,בוועדה המקומית
לתכנון ובנייה בתל אביב וכן באוניברסיטת תל אביב.

הליקויים העיקריים
הפעלת אולם אירועים ללא היתר לשימוש חורג
וללא רישיון עסק
בשנת  2010פג רישיון העסק להפעלת אולם אירועים ומסעדה בבית הירוק,
ובסוף שנת  2013פג ההיתר לשימוש חורג .אף על פי כן ,החל משנת 2010
ועד למועד סיום הביקורת בפברואר  ,2019עדיין פועל בבית הירוק אולם
אירועים בלא הרישיון וההיתר האמורים ,ואין כל בקשה תלויה ועומדת
לקבלתם.

1

בישראל קיימים כמה מבנים המכונים "הבית הירוק"; דוח זה נסב על הבית הירוק שנמצא
בתחומי אוניברסיטת תל אביב.
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בנסיבות האמורות מתבצעת תדיר פעילות חריגה ללא היתר לשימוש חורג
וללא רישיון עסק בקרקע שבבעלות העירייה .מצב זה ,המאפשר שימוש בלתי
חוקי בקרקע למשך פ רק זמן ארוך ,ובמיוחד כשמדובר בשימוש שנעשה על
קרקע שהיא בבעלות העירייה ,הוא בלתי מתקבל על הדעת ,ומנוגד להוראות
הדין ולכללי מינהל ציבורי תקין.
האוניברסיטה איפשרה ועדיין מאפשרת להפעיל בבית הירוק אולם אירועים
ללא רישיון עסק במשך עשר שנים לפחות ,זאת אף שבכירי האוניברסיטה
החברים בהנהלת העמותה הכירו בצורך בהסדרת רישיון עסק ובחשיבותו,
ואף שהעירייה פתחה בהליכים פליליים נגד הזכיינים הפועלים במקום.
האוניברסיטה לא הפעילה את הסמכויות שבידה למגר את התופעה.
רווחים מהפעלת עסק זה ללא היתר לשימוש חורג וללא רישיון עסק משמשים
הן לכיסוי הוצאות שוטפות של עמותת הסגל ,והן לתשלום לאגף נכסים
בעירייה בעד הפעילות הכלכלית במבנה .אגף הנכסים בעירייה גבה כספים
בעד הפעילות הכלכלית שהתקיימה בנכס בשנים  ,2018 - 2010כאשר
במקביל ועדת המשנה לתכנון ובנייה לא אישרה שימוש חורג בנכס ,האגף
לרישוי עסקים לא הנפיק רישיון עסק ,והמחלקה הפלילית נקטה צעדים
משפטיים נגד הזכיינים.

שימוש בנכס לקיום אירועים פרטיים ומסחריים
שימוש בנכס שלא עבור חברי הסגל והסטודנטים :לצד אירועים בעלי
אופי אקדמי שמתקיימים בבית הירוק ,נערכים בו אירועים פרטיים ,ובכלל זה
שמחות ואירועים עסקיים .ספק אם קיום אירועים פרטיים במבנה הוא בגדר
שימוש "לצורכי האוניברסיטה" כנדרש בהסכם החכירה המקורי שבין
האוניברסיטה לבין העירייה .היתר לשימוש חורג להפעלת אולם אירועים
ושמחות שנתנה בעבר ועדת המשנה לתכנון ובנייה התבסס על בקשת הזכיין
באותה עת לערוך במקום אירועים "רק לחברי הסגל והסטודנטים" ,ולכן לא
היה בהיתר זה כדי להכשיר את קיומם של אירועים פרטיים במבנה.
מיצוי פיננסי של השימוש בנכס ללא התייחסות בעירייה למהות שינוי
ייעודו :ההליך שהתקיים בעירייה בשנים  2006 - 2003לגבי עמדתה בנוגע
למתן היתר לשימוש חורג בנכס כאולם אירועים עסק במתן התמורה
הפיננסית לעירייה ,ולא במהות הפעילות בבית הירוק כתוצאה מהשימוש
החורג.

ההמלצות העיקריות
על העירייה לנקוט את מכלול האמצעים העומדים לרשותה על מנת להפסיק
את הפעלתו הרצופה של אולם האירועים בבית הירוק ,המתבצעת בלי היתר
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לשימוש חורג ובלי רישיון עסק ,ובכלל זה לבחון את אכיפת דיני התכנון
והבניה כולל צווים וקנסות מכוחם ,ואכיפת ההסכמים עליהם היא חתומה .אם
תימשך הפעילות העסקית כאמור ,על האוניברסיטה לפעול להסדירה
בהתאם להוראות החוק ולחלופין עליה להפסיקה.
על האוניברסיטה להקפיד כי כל פעילות כלכלית המתבצעת בשטחה
תתבצע על פי חוק ,ולעמוד על כך שהגורמים שהיא מתקשרת עימם לצורך
כך ימלאו את הוראות הדין  ,ובכלל זה שהעמותה תאכוף את ההסכם עם
הזכיין ,ולפיו הפעלת מסעדה או אולם אירועים ללא רישיון עסק או היתר
בנייה כדין היא בבחינת הפרה יסודית של ההסכם עימו.
על העירייה להקפיד על תיאום ושקיפות בין אגפיה ,ובמסגרת הליך קבלת
ההחלטות הנוגע לנכסים שהיא מנהלת עליה לבחון את המידע הנמצא בידי
כלל האגפים הרלוונטיים בעירייה.
אם האוניברסיטה והעמותה ימשיכו לקיים אולם אירועים בבית הירוק ,חובה
עליהן לפעול להגשת בקשה לשימוש חורג לגורמים הרלוונטיים בעירייה.
אשר לגורמים המוסמכים ל כך ,יהיה עליהם לדון במשתמע מהתרת שימוש
חורג בנכס ולא להתמקד אך ורק במימוש הפוטנציאל הפיננסי הגלום בו.
במקרה זה יהיה חובה על העירייה לאכוף את הוראות הדין בעניין רישוי
עסקים.

סיכום
הבית הירוק הוא מבנה השוכן בקרקע שבבעלות עיריית תל אביב-יפו ,שאותה
החכירה העירייה לאוניברסיטת תל אביב לצורכי האוניברסיטה .משנת 2010
פועל בבית הירוק אולם אירועים ללא רישיון עסק ,ומשנת  2014פועל האולם
גם ללא היתר לשימוש חורג  ,ובמועד סיום הביקורת עדיין פועל האולם ללא
הרישיון וההיתר האמורים .הסדרת רישוי עסקים היא כלי חשוב בידי העירייה
לשמירה על רווחת התושבים ,בריאותם ואיכות חייהם.
הפעלת אולם אירועים בבית הירוק באופן שאינו תואם להוראות התוכניות
החלות על הקרקע וללא הרישיונות וההיתרים הנדרשים לפי דיני התכנון
והבנייה ודיני רישוי עסקים  -נוגדת את הוראות הדין ,פוגעת באינטרס הציבור
ויש בה כדי לפגוע באמון הציבור בעירייה ובאוניברסיטה.
על האוניברסיטה להקפיד כי כל פעילות כלכלית בקרקע שהיא מחזיקה בה
תתבצע על פי חוק .על העירייה להפעיל את מכלול האמצעים העומדים
לרשותה להפסקת שימוש בלתי חוקי בקרקע שבבעלותה אשר הוחכרה לצד
ג' .על העירייה להקפיד על תיאום בין אגפיה .העירייה פועלת כנאמן הציבור
בכל פעולותיה ועליה להפעיל את סמכויותיה כדי לדאוג לאינטרס הציבורי
ולשמור על שלטון החוק.
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מבוא
הבית הירוק הוא כינויו של מבנה ברחוב ג'ורג' וייז בתל אביב ,במתחם
אוניברסיטת תל אביב  .הקרקע שעליה הוקם המבנה היא בבעלות עיריית תל
אביב -יפו (להלן  -העירייה) ,והעירייה החכירה אותה לאוניברסיטת תל אביב
(להלן  -האוניברסיטה) .במועד סיום הביקורת המבנה משמש מקום מושבה של
עמותת מועדון אוניברסיטת תל אביב על שם מרסל גורדון (להלן  -עמותת
הסגל או העמותה) .זכיין מפעיל במבנה אולם אירועים .כבר בשנות התשעים
של המאה העשרים פעל במקום אולם אירועים ,וזאת בלי שניתן רישיון עסק
להפעלתו; בשנת  1997הרשיע בית המשפט לעניינים מקומיים את הזכיין אשר
פעל בבית הירוק באותה עת בעבירה של עיסוק בעסק של עריכת אירועים ללא
היתר .2בשנת  2006קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי שגרת ההתנהלות
של העסק מעידה על כך שנערכו בו אירועים ללא רישיון ,והרשיע את הזכיין.3
באולם האירועים נערכים מגוון אירועים ,פרטיים ועסקיים ,שאינם קשורים
לאוניברסיטה או לפעילות העמותה ,כגון חגיגות השקה לחברות פרטיות,
חתונות ,ימי הולדת וכנסים .העמותה מקבלת מהזכיין דמי זיכיון .העמותה
משלמת לאוניברסיטה  15%מכלל הכנסותיה ,והאוניברסיטה משלמת לעירייה
תמורת כל פעילות כלכלית המבוצעת בשטח הבית הירוק "שאינה פעילות
רגילה של האוניברסיטה".

פעולות הביקורת
בהיותו של הבית הירוק נכס השוכן על קרקע שבבעלות עיריית תל אביב
ובשימושה של האוניברסיטה; וכיוון שהעירייה ועמותת הסגל של האוניברסיטה
נהנות מהכנסות בשל מתן ההרשאה לזכיין לעשות שימוש מסחרי בנכס ,בדק
משרד מבקר המדינה בחודשים נובמבר  2018עד פברואר  2019היבטים
הקש ורים לשימוש חורג ולרישוי הפעילות העסקית המבוצעת בנכס .הבדיקה
בוצעה בעירייה  -באגף הנכסים ובאגף הרישוי ,בוועדה המקומית לתכנון ובנייה
בתל אביב וכן באוניברסיטת תל אביב.

רקע
החכרת השטח לאוניברסיטת תל אביב
בדצמבר  1965נחתם הסכם בין העירייה לבין האוניברסיטה ,המסדיר חכירת
שטחים מהעירייה לאוניברסיטה לצורך הקמת קריית אוניברסיטת תל אביב
2

הערעור עסק בהליך .111623/96

3

עפא (ת"א)  80195/04עירית תל אביב נ' מידף שירותי קייטרינג ואירוח בע"מ; פסק הדין
ניתן ב .16.11.06-
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(להלן  -ההסכם המקורי) .ההסכם קובע כי העירייה מתחייבת להחכיר
לאוניברסיטה קרקע ברמת אביב ,וכי מטרת החכירה היא הקמת מבנים
שישמשו לצורכי האוניברסיטה בלבד .נספח להסכם מסייג את החובה
להשתמש בנכסים לצורכי האוניברסיטה בלבד" :אלא אם כן קיבלה
[האוניברסיטה] תחילה הסכמה בכתב על כך מאת העירייה ובכפיפות לתקנות
האגודה[."]4
ביולי  ,1983ביולי  1984ובינואר  1995נחתמו הסכמים נוספים בין העירייה לבין
האוניברסיטה ,כתוספת להסכם המקורי ועל פי תנאיו .במסגרת הסכמים אלה
החכירה העירייה לאוניברסיטה שטחים נוספים לצרכיה .ההסכם מ 6.7.83-עוסק
בשטח שבו נמצא מבנה הבית הירוק (להלן  -ההסכם הנוסף) .ב 4.6.13-נחתמה
תוספת להסכם המקורי והנוסף ,הנוגעת לשטח שבו נמצא הבית הירוק .5סעיף 10
לתוספת להסכם הנוסף קובע כי" :האוניברסיטה תישא בתשלום לעירייה בגין
כל פעילות כלכלית המבוצעת בשטח האמור 'שאינה פעילות רגילה של
האוניברסיטה"' .יצוין כי גם קודם לחתימת התוספת להסכם הנוסף שילמה
האוניברסיטה לעירייה בעד פעילות כלכלית שבוצעה בשטח האמור מכוח
הסכמות שגובשו בין הצדדים (הרחבות בעניין זה ראו בהמשך).
ב 4.3.15-חתמו העירייה והאוניברסיטה על הסכם מעודכן ,שבמסגרתו האריכה
העירייה את תקופת החכירה של כל השטחים שבהם עוסקים ההסכמים
הקודמים ,למשך תקופה נוספת של  49שנים ,עד שנת  .2062גם בהסכם זה צוין
כי החכירה נועדה לשמש לצורכי האוניברסיטה ,וכי" :החוכר [האוניברסיטה],
בין בעצמו ובין ע"י אחר הבא מטעמו/או מרשותו ,לא יהא רשאי להשתמש
במוחכר או בחלק ממנו למטרה אחרת מלבד מטרת החכירה ,מבלי שקיבל
הסכמה מפורשת מראש ובכתב על כך מאת המחכיר [העירייה]".

הקמת העמותה והפעלת מועדון האוניברסיטה
בשנת  1993הקימו בכירי האוניברסיטה דאז ,ובהם נשיא האוניברסיטה ,רקטור
האוניברסיטה ומנכ"ל האוניברסיטה ,את עמותת הסגל .מטרות העמותה ,לפי
תקנונה ,הן :להקים ,לקיים ,לנהל ולהפעיל מועדון חברים לסגל אוניברסיטת
תל-אביב ואחרים; להפעיל מסעדה אשר תשרת בעיקר את חברי הסגל של
האוניברסיטה ,את חברי המועדון ,א ת חברי חבר הנאמנים של האוניברסיטה,
את ידידי האוניברסיטה וקהלים נוספים שיוגדרו על ידי הנהלת המועדון; לערוך
אירועים אוניברסיטאיים כגון קבלות פנים ,כנסים וכנסים מדעיים ,סימפוזיונים
וימי עיון; לערוך פעילויות תרבותיות לחברי המועדון ולאורחים; ולערוך אירועים
לגור מים שונים .בין חברי הנהלת העמותה ,נמנו לאורך השנים ,בכירי הנהלת
האוניברסיטה.
עם הקמת העמותה ,בשנת  ,1993ובהתאם למטרותיה ,הפעיל זכיין בבית הירוק
מסעדה אשר שירתה את אנשי הסגל.

4

הכוונה לאוניברסיטה.

5

גוש  ,6650חלקה .9
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אופן השימוש של העמותה בבית הירוק הוסדר רשמית באמצעות הסכם בין
האוניברסיטה לבין העמותה שנחתם בנובמבר  ,1999הקובע כי לצורך קיום
פעילותה של העמותה תעמיד האוניברסיטה לרשותה את הבית הירוק .עוד
קובע ההסכם כי האוניברסיטה תספק לעמותה שירותים מינהליים ,ובהם שירותי
ייעוץ משפטי ,חישובי שכר וניהול חשבונות ,וכי העמותה תהיה כפופה לביקורת
של מבקר הא וניברסיטה .נוסף על כך קובע ההסכם כי העמותה מתחייבת
לשלם לאוניברסיטה תקורה בשיעור של  15%מכל הכנסותיה בעד קבלת
המבנה והשירותים.
עוד קובע ההסכם כי" :האוניברסיטה נותנת בזאת לעמותה הרשאה להעניק
לבר רשות זיכיון להפעלת מסעדה/אולם אירועים בקומת הקרקע של המבנה
[ה בית הירוק]" ,וכי כל החלפה של בר הרשות תתואם עם האוניברסיטה
ותתבצע בהסכמתה.

הפעלת אולם אירועים ללא היתר לשימוש
חורג וללא רישיון עסק
תמונה  :1הבית הירוק באוניברסיטת תל אביב

צילם ~Wikimedia Commons Ori /
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על פי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1965-להלן  -חוק התכנון והבנייה) ,שימוש
בקרקע או בבניין יוגדר כחורג אם הוא בוצע למטרות "שלא הותר להשתמש
בהם ...לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או
הבניין או לפי היתר" (להלן  -שימוש חורג) .בהתאם לחוק התכנון והבנייה ועדה
מקומית רשאית להתיר שימוש חורג ,6והיתר כאמור יינתן לתקופה מוגבלת מראש.7
דיני רישוי עסקים נועדו להבטיח ,בין היתר ,איכות נאותה של הסביבה ,קיום
תנאי תברואה נאותים ,מניעת מפגעים ומטרדים וקיום של הדינים הנוגעים
לתכנון ובנייה ולשירותי כבאות; וכן הם נועדו למנוע סכנות לשלום הציבור.
בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 81968 -להלן  -חוק רישוי עסקים) ,בתקנות
ובצווים שהוצאו על פיו ,נקבעו סוגי עסקים הטעונים רישיון עסק .בצו רישוי
עסקים (עסקים טיעונים רישוי) ,התשע"ג( 2013-להלן  -צו רישוי עסקים) ,נקבע,
בין השאר ,כי הפעלת מסעדה או אולם אירועים מחויבת ברישיון עסק מאת
רשות הרישוי .רשות הרישוי בתחום רשות מקומית היא ראש הרשות המקומית או
כל מי שהוא הסמיך לכך.
הסדרת רישוי העסקים ,הפיקוח עליהם והפעלת סמכויות אכיפת החוק הם
כלים חשובים שניתנו בידי הרשות המקומית לשם שמירה על רווחת תושביה ,על
בריאותם ועל איכות חייהם  .בעת הגשת בקשה לרישיון עסק בעיריית תל אביב
המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי באגף הרישוי בוחנת אם הבקשה עולה בקנה
אחד עם ייעודו של הנכס לפי היתר הבנייה המקורי ותוכנית בניין עיר (תב"ע).
אם השימוש אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע ,בעל העסק נדרש להגיש
בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג.
קבלת היתר לשימוש חורג בעיריית תל אביב מחויבת בהגשתם של מסמכים
לעירייה ובקבלתם של שרשרת אישורים מכמה גורמים ,כדלקמן (בסדר
כרונולוגי) :ועדה מייעצת של מינהל הנדסה ,ועדת התנגדויות (אם הוגשו
התנגדויות) וועדת המשנה לתכנון ולבנייה .אם מוגש ערר על החלטת הוועדה,
העניין מובא להחלטה לפני ועדת ערר מחוזית לתכנון ובנייה.9
בשנת  1991הוציאה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעירייה לבית הירוק היתר
בנייה ל"תוספת לבניין קיים" ,ובו הוגדרה מהות הבניין ותכליתו "מועדון סגל
האוניברסיטה" .בשנת  1998הוציאה הוועדה היתר ל "תוספת בניה בקומת
הקרקע של בנין ציבורי ואישור מצב קיים" .בשני ההיתרים מוצגים בקומת
הקרקע של הבניין "הול כניסה" ,מסעדה ומטבח . 10בכך שהמסעדה נכללה
בהיתר התאפשרה אפוא הפעלתה במבנה ללא צורך בהיתר לשימוש חורג .כמו

6

סעיף  146לחוק.

7

סעיף  148לחוק.

8

ביולי  2018פורסם תיקון  34לחוק הרישוי .נקבע כי מועד תחולתו יהיה  ,1.1.19וכי מועד תחולתן
של מקצת הוראותיו יהיה אפריל  . 2019בעת שהתרחשו האירועים שנסקרים בפרק זה חל חוק
הרישוי בנוסחו ערב התיקון האמור.

9

הוועדה פועלת מכוח הוראת סעיף 12א לחוק התכנון והבניה.

10

פרוטוקול  2002013בוועדת ערר מחוזית; היתר בנייה  )1990( 1/21והיתר בנייה 1-981116
(.)1998-1997
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כן ,תוכנית התב"ע הרלוונטית משנת  , 112003המפרטת את התכנון הכולל
והעדכני לשטח האוניברסיטה ,מתירה לייעד שטחים במגרשים לשירותים נלווים
לתכליות הראשיות ,בכלל זה מסעדות.
ואולם הפעלת אולם אירועים בבית הירוק אינה תואמת להוראות התוכניות
החלות בשטח ואף לא להוראה המפורשת שנקבעה בתב"ע ולפיה "לא יותרו
אולמות שמחות במסגרת שטחים אלו" .על כן ,לצורך הפעלת אולם אירועים
בבית הירוק נדרש היתר לשימוש חורג.
בשנים  2008 - 2001הזכיין אשר הפעיל את המסעדה בבית הירוק באותה עת
הגיש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה כמה בקשות לקבלת היתר לשימוש חורג
להפעלת אולם אירועים ושמחות בנכס.12
בשנת  2008החליטו ועדת המשנה לתכנון ובנייה בתל אביב וועדת הערר לאשר
שימוש חורג במבנה וכן בחצר המבנה לשם הפעלת אולם אירועים ושמחות.
ההיתר לשימוש חורג ניתן לחמש שנים .13כפועל יוצא מכך ,בשנת  2008קיבל
הזכיין היתר זמני ,ובמאי  2009קיבל היתר לשימוש חורג עד ל.31.12.13-
לצד קבלת היתר לשימוש חורג ,חוק רישוי עסקים מחייב הוצאת רישיון עסק
לצורך הפעלת אולם שמחות ומסעדה .כדי שיוכל מגיש הבקשה לקבל רישיון
זה ,עליו לקבל אישורים ממגוון גורמים ובהם המשטרה ,רשות כבאות והצלה,
המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.
לאחר קבלת היתר לשימוש חורג ,קיבל הזכיין בשנת  2008רישיון עסק (היתר)
זמני להפעלת מסעדה ואולם אירועים עד למאי  ,2009ובמועד האמור ניתן לו
רישיון עסק תקף עד ל.31.12.12-
לנוכח העובדה כי רישיון עסק ניתן לעסק ולא לנכס ,על פי תקנות רישוי עסקים
כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק טעון רישיון חדש .בשנת 2010
התחלף הזכיין הפועל בנכס ,ובשל כך ב 21.3.10-הוגשה לעירייה בקשה חדשה
לקבלת רישיון עסק להפעלת אולם אירועים ומסעדה .לאחר שקיימה העירייה
בדיקות בנושא ,הוחלט שלא לאשר רישיון עסק לזכיין החדש ,בין היתר משום
שביקורת בבית הירוק העלתה שבנכס בוצעו שינויים פיזיים שאינם מתיישבים
עם התוכנית שאושרה בשנת  ,2008ושבמקום מושמעת מוסיקה שלא בהתאם
לחוקי עזר עירוניים.
בשנת  2016התחלף שוב הזכיין בבית הירוק .ב 18.9.16-נחתם הסכם בינו לבין
עמותת הסגל ,והוא הזכיין הנוכחי .ההסכם קובע כי הפעלת המסעדה או אולם
האירועים ללא רישיון עסק הוא בבחינת הפרה יסודית של ההסכם ואף עילה
לפינוי מיידי של בר הרשות .בהתאם לכך ,בשנים  2017ו 2018-האיצו עורכי הדין
של העמותה בזכיין להסדיר את רישיון העסק בלא דיחוי .ב 21.5.17-הגיש

11

תוכנית .2642

12

תיק רישוי .022628

13

תחילה התקבלה בפברואר  2008החלטה לאשר שימוש רק במבנה לפרק זמן של כשנתיים;
וביולי  2008החליטה ועדת הערר לתת היתר לשימוש חורג גם בחצר המבנה ,וההיתר ניתן
לחמש שנים.
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הזכיין בקשה לקבלת רישיון עסק עבור אולם שמחות .ב 11.12.17-האגף לרישוי
עסקים בעירייה הדגיש לפני הזכיין כי השימוש המבוקש בבית הירוק הוא בגדר
שימוש חורג ,וככזה טעון היתר לשימוש חורג ,אולם הזכיין לא קיבל את
ההיתרים הנדרשים .ב 20.12.18-הגיש הזכיין בקשה חדשה לרישיון עסק עבור
הפעלת אולם שמחות ומסעדה ,וב 16.1.19-הגיש הזכיין בקשה חדשה המבטלת
את קודמתה ,תוך שינוי מהות הבקשה להפעלת מסעדה-בית אוכל בלבד.
מהביקורת עלה ,כי משנת  2010ועד למועד סיום הביקורת - 14פועל בבית
הירוק אולם אירועים ללא רישיון עסק כדין ,בנכס שכאמור לעיל מצוי על
קרקע שבבעלות העירייה ובחזקת האוניברסיטה .מתחילת שנת 2014
האולם פועל גם ללא היתר לשימוש חורג.
בתגובת האוניברסיטה מאפריל  2019על טיוטת הדוח (להלן  -תגובת
האוניברסיטה) צוין כי במועד האמור קיים בעיריית תל אביב "תיק בקשה לרישוי
עסקים" לרישוי העסק הפועל בבית הירוק ,ולפי המידע שברשותה נקבע לו
סטטוס של היתר זמני.
בבירור שקיים משרד מבקר המדינה עם אגף הרישוי בעירייה ,בעקבות תגובת
האוניברסי טה כאמור ,ציינה העירייה כי לא ניתן היתר זמני לעסק הפועל בבית
הירוק.
משרד מבקר המדינה מעיר לאוניברסיטה כי הבקשה העדכנית המדוברת,
אשר הוגשה ב ,16.1.19-נוגעת כאמור להפעלת מסעדה-בית אוכל בלבד
ולא להפעלת אולם אירועים ,ובניגוד למענה האוניברסיטה ,לא ניתן היתר
זמנ י מהעירייה ובמקום פועל עסק ללא רישיון .כמו כן ,לא הוגשה בקשה
לקבלת היתר לשימוש חורג.
בתגובת העירייה למשרד מבקר המדינה מאפריל  2019היא אישרה כי השימוש
להפעלת אולם אירועים אינו תואם להוראות התוכניות החלות על הקרקע,
ולפיכך מדובר בשימוש חורג מההיתר .אשר לפעילות העירייה בכל הנוגע
להפעלת העסק ללא רישיון ציינה העירייה כי המחלקה הפלילית בה נקטה
במשך השנים צעדים משפטיים נגד הזכיינים במבנה בגין פעילות ללא רישיון
עסק :בשנים  2011ו 2015-הוגשו כתבי אישום נגד הזכיין אשר הפעיל באותה
עת אולם אירועים ,בדצמבר  2017הוגש כתב אישום נגד הזכיין המפעיל את
האולם כיום ,ונקבע כי בית המשפט לעניינים מקומיים ידון בתיק בעניינו ביוני
.2019

14

בשנת  2016נסגר אולם האירועים ,ולאחר כמה חודשים נפתח שוב בידי זכיין אחר.

משנת  2010פועל
בבית הירוק אולם
אירועים ללא רישיון
עסק כדין ,בנכס
שמצוי על קרקע
שבבעלות העירייה
ובחזקת
האוניברסיטה.
מתחילת שנת 2014
האולם פועל גם ללא
היתר לשימוש חורג
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במועד סיום הביקורת ,פברואר  ,2019אולם האירועים פועל בבית הירוק
בלי היתר לשימוש חורג ובלי רישיון עסק; ואין בוועדה המקומית לתכנון
ובנייה בקשה תלויה ועומדת לקבלת היתר לשימוש חורג ,ואף אין בעירייה
בקשה תלויה ועומדת לקבלת רישיון עסק להפעלת אולם האירועים.
כאמור , 15כבר בשנת  1997הורשע הזכיין אשר הפעיל באותה עת את אולם
האירועים ללא רישיון עסק בעקבות האכיפה הפלילית של העירייה .הוא ערער,
זוכה והורשע שוב בשנת  .2006גם בשנים  2013ו 2016-הורשעו זכיינים אשר
הפעילו אולם אירועים בבית הירוק בבית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב
יפו בגין הפעלת האולם ללא רישיון עסק.
במרוצת השנים פסקי דין רבים חזרו וציינו שעבירות על חוק התכנון והבנייה
הפכו זה מכבר למכת מדינה .16בית המשפט העליון גם קבע כי "בנייה או שימוש
בקרקע בדרך בלתי חוקית הסותרת את דיני התכנון ,נוגדים את אינטרס הציבור
וחותרים תחת מושגי יסוד של שלטון החוק".17
אף שהעירייה נקטה במשך השנים פעולות לאכיפת הדין הפלילי נגד
זכיינים שבשעתם הפעילו את אולם האירועים בבית הירוק ,המשיכה
הפעלתו הרצופה של אולם האירועים בנכס זה בלי היתר לשימוש חורג
ובלי רישיון עסק .הדבר לא יעלה על הדעת ,בייחוד לנוכח העובדה
שמדובר בשימוש בקרקע שבבעלות העירייה .העירייה היא נאמן הציבור
בכל פעולותיה ,ועליה להפעיל את סמכויותיה כדי לדאוג לאינטרס
הציבורי .על העירייה לנקוט את מכלול האמצעים העומדים לרשותה על
מנת להפסיק את הפעלתו הרצופה של אולם האירועים בבית הירוק,
המתבצעת בלי היתר לשימוש חורג ובלי רישיון עסק ,ובכלל זה לבחון את
אכיפת דיני התכנון והבניה כולל צווים וקנסות מכוחם ,ואכיפת ההסכמים
עליהם היא חתומה.
משרד מבקר המדינה מעיר לאוניברסיטה על שהיא איפשרה ועדיין
מאפשרת לקיים בבית הירוק אולם אירועים ללא רישיון עסק במשך יותר
מעשר שנים ,זאת אף שבכירי האוניברסיטה החברים בהנהלת העמותה
הכירו בצורך בהסדרת רישיון עסק ובחשיבותו ,ואף שהעירייה פתחה
בהליכים פליליים כנגד הזכיינים הפועלים במקום .האוניברסיטה לא
הפעילה את הסמכויות שבידה למגר את התופעה.
תמורת השכרת המסעדה והאולם בשנים  - 2017 - 2010שנים שבהן לעסק לא
היה רישיון עסק בתוקף ובחלקן לא היה לו גם היתר תקף לשימוש חורג כאולם

15

ראו לעיל במבוא.

16

ראו בעניין זה רע"פ  2197/13סלימאן נ' מדינת ישראל (פורסם במאגר ממוחשב.)17.4.13 ,

17

עע"מ  2273/03אי התכלת שותפות כללית נ' החברה להגנת הטבע ,ס'  41לפסק דינה של
השופטת א' פרוקצ'יה (פורסם במאגר ממוחשב.)7.12.06 ,

על העירייה לנקוט את
מכלול האמצעים
העומדים לרשותה
להפסקת הפעלתו
הרצופה של אולם
האירועים בבית
הירוק ,המתבצעת בלי
היתר לשימוש חורג
ובלי רישיון עסק
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שמחות  -קיבלה העמותה מהזכיין יותר מ 5.9-מיליון ש"ח שמקורם ברווחי
הפעילות הכלכלית במבנה.
במכתבו של ראש אגף נכסים בעירייה 18למנהל אגף רישוי עסקים מ 4.1.11-צוין
כי "אגף נכסי העירייה יאשר את השימוש החורג לאחר הסדר נכסי נאות".
כחודש לאחר מכן ,ב ,6.2.11-נפגש ראש אגף נכסים בעירייה עם נציגת העמותה
וסמנכ"ל האוניברסיטה .בפגישה עודכנו פרטי התשלום וסוכם 19כי בעבור שימוש
חורג במבנה הבית הירוק להפעלת אולם אירועים תשלם העמותה לעירייה סך
של  15%מהכנסות העמותה מהזכיין או  120,000ש"ח בשנה ,הגדול בהם.
בהתאם להסדר ,אגף נכסים בעירייה גובה תשלום שנתי תמורת הפעילות
הכלכלית במבנה .גבייה בוצעה גם בשנים  ,2018 - 2010שבהן כלל לא היה
רישיון עסק ,ובחלקן גם לא היתר לשימוש חורג .העירייה גבתה עבור שנים אלה
סך כולל של כ 970,000-ש"ח.
משרד מבקר המדינה מעיר לאוניברסיטה כי לא ראוי שרווחים מפעילות
עסקית מתמשכת של אולם אירועים ללא היתר ,שזו איפשרה ,משמשים
לכיסוי הוצאות שוטפות של עמותת הסגל .אם תימשך הפעילות העסקית
כאמור ,על האוניברסיטה לפעול להסדירה בהתאם להוראות החוק
ולחלופין עליה להפסיקה.
על האוניברסיטה להקפיד כי כל פעילות כלכלית המתבצעת בשטחה
תתבצע על פי חוק ,ולעמוד על כך שהגורמים שהיא מתקשרת עימם
לצורך כך ימלאו את הוראות הדין ,ובכלל זה שהעמותה תאכוף את
ההסכם עם הזכיין ,ולפיו הפעלת מסעדה או אולם אירועים ללא רישיון
עסק או היתר בנייה כדין היא בבחינת הפרה יסודית של ההסכם עימו.
האוניברסיטה ציינה בתגובתה כי היא" :מקבלת את המלצת הביקורת בדבר
הצורך לוודא כי כל פעילות כלכלית המתבצעת בשטחה תתבצע על פי הוראות
הדין ,והיא תקפיד על כך בעתיד".
אגף נכסים בעירייה גבה כספים בגין הפעילות הכלכלית שבוצעה בנכס
במהלך השנים  ,2018 - 2010כאשר במקביל ועדת המשנה לתכנון ובנייה
לא אישרה שימוש חורג בנכס ,האגף לרישוי עסקים לא הנפיק רישיון
עסק ,והמחלקה הפלילית נקטה צעדים משפטיים נגד הזכיינים.20
על העירייה להקפיד על תיאום ושקיפות בין אגפיה ,ובמסגרת הליך
קבלת ההחלטות הנוגע לנכסים שהיא מנהלת עליה לבחון את המידע
הנמצא בידי כלל האגפים הרלוונטיים בעירייה.

18

אגף נכסי העירייה הינו הגוף האחראי והמנהל א ת כל נכסי העירייה באופן כלכלי ,יזמי ,השבחת
מקרקעין ומימוש הפוטנציאל הגלום בהם ,בין היתר באמצעות מכרזים פומביים.

19

על פי פרוטוקול הפגישה שסיכמה העמותה.

20

כאמור ,רישיון העסק פג בשנת  ,2010והיתר השימוש החורג בנכס פג בשנת .2013

על האוניברסיטה
להקפיד כי כל
פעילות כלכלית
המתבצעת בשטחה
תתבצע על פי חוק
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העירייה ציינה בתגובתה על טיוטת דוח הביקורת כי ככלל האמור בדוח מקובל
עליה.

שימוש בנכס לקיום אירועים פרטיים
ומסחריים
שימוש בנכס שלא עבור חברי הסגל והסטודנטים
כאמור ,בהתאם להסכמים בין האוניברסיטה לבין העירייה הנוגעים להחכרת
נכסי המקרקעין ובהם הבית הירוק ,החכירה נועדה לשמש לצורכי
האוניברסיטה; וכאמור ,האוניברסיטה העמידה את הבית הירוק לשימוש
העמותה.
גם ההיתר שנתנה ועדת המשנה לתכנון ובנייה לשימוש החורג שביקש הזכיין
לעשות בבית הירוק כאולם אירועים התבסס על הודעת הזכיין ולפיה האירועים
במבנה "יהיו רק לחברי הסגל והסטודנטים" .להלן פרטים בנושא:
ב ,9.3.03-הגיש הזכיין באותה עת למינהל ההנדסה בעירייה בקשה להיתר
לשימוש חורג .הזכיין ביקש ,בין היתר" ,לאשר לאנשים פרטיים חוץ מאשר
לאוניברסיטה" (ההדגשה אינה במקור) להשתמש במבנה.
כעבור שבועיים ,ב , 17.3.03-פנה הזכיין לעירייה והצהיר כי כנסים וימי עיון
מתקיימים בקומת הביניים של המבנה ,ואירועים פרטיים של עד  250איש
מתקיימים בקומת הקרקע.
ב 11.10.04-הגיש הזכיין בקשה נוספת לקבלת היתר לשימוש חורג .בדיון
שקיימה הוועדה המייעצת של מינהל ההנדסה בעקבות בקשה מחודשת זו עלה
כי הזכיין פנה למהנדס העיר ושינה את בקשתו ,לפיה "האירועים יהיו רק
לחבר הסגל והסטודנטים" (ההדגשה אינה במקור).
ב 26.3.08-עדכן האגף לרישוי עסקים את הזכיין בדבר החלטת ועדת המשנה
מ 27.2.08-לאשר את הבקשה לשימוש חורג במבנה להפעלת אולם אירועים
ושמחות עד סוף שנת  .2010למכתב צורף כנספח תיעוד של הדיונים בנושא,
ובכלל זה בקשת הזכיין  -שקדמה לדיון  -לצמצם את דרישתו ולקיים במקום
אירועים לחברי הסגל והסטודנטים בלבד.
בפועל ,במועד סיום הביקורת פועל בבית הירוק אולם אירועים המקיים פעילות
פרטית ועסקית לקהל הרחב ,לרבות שמחות (כגון חתונות ,ימי הולדת ואירועי
בר מצווה) ואירועים עסקיים (כגון כנסים והשקות) ,שאין להם קשר לחברי
הסגל והסטודנטים.
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משרד מבקר המדינה מעיר לאוניברסיטה כי הפעלת אולם המארח
אירועים פרטיים ומסחריים בבית הירוק מעוררת ספק אם פעילות כאמור
אכן משמשת "לצורכי האוניברסיטה" כנדרש בהסכם החכירה בין
האוניברסיטה לבין העירייה ,ובהתאם למאפייני הפעילות שעליהם
התבסס ההיתר לשימוש חורג שנתנה העירייה.

מיצוי פיננסי של השימוש בנכס ללא התייחסות
בעירייה למהות שינוי ייעודו
בביקורת עלה כי ההליך שהתקיים בעירייה לגבי עמדתה למתן היתר לשימוש
חורג במתחם הבית הירוק על פי הבקשה של הזכיין ,עסק רק בתמורה שתקבל
העירייה מהאוניברסיטה לאור הפעילות הכלכלית בנכס כתוצאה מהיתר
השימוש החורג ,ולא בהיבטים הקשורים לשינוי יעוד הנכס ולמשמעות הנובעות
מכך .אומנם מדובר באירועים שהתרחשו כבר בשנת  ,2006אך כיוון שיש
לאירועים אלה השפעה על מצב הדברים כיום ,וכיוון שהחלטות הנוגעות להיתר
לשימוש חורג בנכס עשויות להתקבל גם בהמשך ,מתוארים להלן פרטים
בנושא:
כאמור ,על פי תנאי ההסכמים שנחתמו בין העירייה לבין האוניברסיטה לגבי
חכירת השטחים שבהם שוכן הבית הירוק ,מטרת החכירה היא "לצורכי
האוניברסיטה" בלבד ,ו":החוכר [האוניברסיטה] ,בין בעצמו ובין ע"י אחר הבא
מטעמו/או מרשותו ,לא יהא רשאי להשתמש במוחכר או בחלק ממנו למטרה
אחרת מלבד מטרת החכירה ,מבלי שקיבל הסכמה מפורשת מראש ובכתב על
כך מאת המחכיר [העירייה]".
לנוכח העובדה כי במשך השנים הגישו זכיינים לעירייה בקשות חוזרות ונשנות
להפעיל בבית הירוק אולם אירועים ,פנו גורמים בעירייה כמה פעמים לאגף
הנכסים בעירייה לצורך הבהרת הסטטוס המדויק של השטחים והנכס ועל מנת
לקבל את חוות דעתו בנושא.
בשנת  ,2005במסגרת הטיפול בבקשות למתן היתר לשימוש חורג ,ביקשו
גורמים שונים בעירייה ממנהל אגף הנכסים בה חוות דעת ומידע מפורט בעניין
הנכס.
באוגוסט  2005שלח מנהל אגף רישוי עסקים בעירייה מכתב לזכיין המפעיל את
המסעדה אשר הגיש את הבקשה לשימוש חורג ,ועדכן אותו כי "בוועדה...
נתבקש לקבל את חוות דעת אגף הנכסים ...מנהל האגף מתנה את מתן חוות
דעתו המלאה בהגעתם להסדר אתו באשר להפעלת המקום".
ב 28.2.06-מנהל מחלקת מקרקעין באגף הנכסים עדכן את מנכ"ל
האוניברסיטה כי העירייה תסכים לשימוש חורג בנכס בכפוף לכך
שהאוניברסיטה תשלם לעירייה באמצעות אגף נכסים  20%מדמי הזיכיון
הכלליים או ההכנסה הכללית בשנה וחצי הראשונות ,ו 25%-ביתר התקופה.
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בפגישה בין נציגי האוניברסיטה והעירייה ב 4.4.06-הסכימו הצדדים כי מנהל
אגף הנכסים בעירייה ימליץ לוועדה המקומית לתכנון ובנייה לתת לזכיין היתר
לשימוש חורג בהתאם לבקשה שהגיש ,וזאת תמורת  20%מדמי הזיכיון הכלליים
שהאוניברסיטה תקבל בעד השימוש החורג.
לנוכח ההסכמות עם האוניברסיטה ,עדכן מנהל מחלקת מקרקעין באגף
הנכסים את אגף הרישוי ב 20.9.06-כי אין לאגפו שום התנגדות לבקשה
לשימוש חורג.
בדיון שקיימה ועדת המשנה לתכנון ובנייה ,ב 18.10.06-היא ביקשה הבהרות
נוספות מאגף הנכסים .האגף השיב כי לנוכח ההסדר הכספי שגיבשה העירייה
עם האוניברסיטה ,אין מניעה לאשר את השימוש החורג לחמש שנים.
ב , 27.2.08-לאחר שהעירייה הגישה את חוות דעתה לוועדת המשנה לתכנון
ובנייה בתל אביב ,החליטה הוועדה לאשר את השימוש החורג.
מהביקורת עלה כי ההליך שבמסגרתו גיבשה העירייה את עמדתה בנושא
מתן היתר לשימוש חורג במתחם הבית הירוק עסק רק בתמורה הפיננסית
שתקבל העירייה מהאוניברסיטה ולא במהות הפעילות בבית הירוק
בעקבות הפעלתו של אולם אירועים במקום ,למרות שהפעלת אולם אינה
תואמת להוראות התכניות החלות בשטח.
כאמור לעיל ,משנת  2014פועל בבית הירוק אולם אירועים ללא היתר
לשימוש חורג .אם האוניברסיטה והעמותה ימשיכו לקיים אולם אירועים
בבית הירוק ,חובה עליהן לפעול להגשת בקשה לשימוש חורג לגורמים
הרלוונטיים בעירייה .אשר לגורמים המוסמכים לכך ,יהיה עליהם לדון
במשתמע מהתרת שימוש חורג בנכס ולא להתמקד אך ורק במימוש
הפוטנציאל הפיננסי הגלום בו .במקרה זה יהיה חובה על העירייה לאכוף
את הוראות הדין בעניין רישוי עסקים.
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סיכום
הבית הירוק הוא מבנה השוכן בקרקע שבבעלות עיריית תל אביב-יפו,
שאותה החכירה העירייה לאוניברסיטת תל אביב לצורכי האוניברסיטה.
משנת  2010פועל בבית הירוק אולם אירועים ללא רישיון עסק ,ומשנת
 2014פועל האולם גם ללא היתר לשימוש חורג ,ובמועד סיום הביקורת
עדיין פועל האולם ללא הרישיון וההיתר האמורים .הסדרת רישוי עסקים
היא כלי חשוב בידי העירייה לשמירה על רווחת התושבים ,בריאותם
ואיכות חייהם.
הפעלת אולם אירועים בבית הירוק באופן שאינו תואם להוראות התוכניות
החלות על הקרקע וללא הרישיונות וההיתרים הנדרשים לפי דיני התכנון
והבנייה ודיני רישוי עסקים  -נוגדת את הוראות הדין ,פוגעת באינטרס
הציבור ויש בה כדי לפגוע באמון הציבור בעירייה ובאוניברסיטה.
על האוניברסיטה להקפיד כי כל פעילות כלכלית בקרקע שהיא מחזיקה
בה תתבצע על פי חוק .על העירייה להפעיל את מכלול האמצעים
העומדים לרשותה להפסקת שימוש בלתי חוקי בקרקע שבבעלותה אשר
הוחכרה לצד ג' .על העירייה להקפיד על תיאום בין אגפיה .העירייה
פועלת כנאמן הציבור בכל פעולותיה ועליה להפעיל את סמכויותיה כדי
לדאוג לאינטרס הציבורי ולשמור על שלטון החוק.

הפעלת אולם אירועים
בבית הירוק באופן
שאינו תואם להוראות
התוכניות החלות על
הקרקע וללא
הרישיונות וההיתרים
הנדרשים לפי דיני
התכנון והבנייה ודיני
רישוי עסקים  -נוגדת
את הוראות הדין,
פוגעת באינטרס
הציבור ויש בה כדי
לפגוע באמון הציבור
בעירייה
ובאוניברסיטה

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון
הטיפול בעבירות בנייה ובשימושים חורגים
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תקציר
רקע כללי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון (להלן  -הוועדה המקומית דרום
השרון ,הוועדה המקומית או הוועדה) אחראית על הבטחת קיומן של הוראות
חוק התכנון והבנייה והתקנות שהותקנו מכוחו במרחב התכנון של המועצה
האזורית דרום השרון (להלן גם  -המועצה או המועצה האזורית) ,בהתאם
לסעיף  27לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1965-להלן  -החוק) .לפי נתוני
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  ,2016האוכלוסייה המתגוררת בתחום
השיפוט של המועצה מונה כ 31,900-תושבים ,והמועצה מדורגת באשכול 8
בדירוג החברתי-כלכלי (מבין  10אשכולות).1
מרחב התכנון של הוועדה כמעט זהה לתחום השיפוט של המועצה האזורית
דרום השרון .שטחו כ 95,000-דונם ,והוא כולל  21מושבים 7 ,קיבוצים3 ,
יישובים קהילתיים ומרכז חינוכ י . 2אדמות המושבים שבתחום השיפוט של
המועצה שייכות למדינה והוקצו בעבר לתושבים לעיבוד חקלאי.
רשות מקרקעי ישראל (להלן  -רמ"י) מנהלת את מרבית הקרקעות שבשטחה של
מדינת ישרא ל . 3על פי החלטותיה של מועצת מקרקעי ישרא ל , 4קרקע
חקלאית תימסר בדרך של חכירה בלבד לייצור מוצרים חקלאיים ,לצורכי
הייצור החקלאי ,להקמת מבנים ומתקנים הדרושים למגורי המתיישבים (בעלי
הזכויות על הנחלה) ולמילוי צורכיהם האחרים .הרשויות המוסמכות לא ישנו
את ייעודה ושימושה של קרקע חקלאית לכל ייעוד או שימוש אחר ,אלא
במקרים יוצאים מן הכלל.5
באפריל  2016החליטה מועצת מקרקעי ישראל כי רמ"י תתיר לבעל זכויות על
נחלה לבצע בחלקת המגורים של נחלתו פעילות לא-חקלאית (להלן  -פל"ח),

1

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות לפי המצב החברתי-כלכלי של
האוכלוסייה המתגוררת בתחום שיפוטן .אשכול  10הוא הגבוה ביותר.

2

המושבים :אלישמע ,גבעת חן ,גן חיים ,גני עם ,גני יהודה (אינו שייך למועצה האזורית) ,גת
רימון ,חגור ,ירחיב ,ירקונה ,כפר מל"ל ,כפר מעש ,כפר סירקין ,מגשימים ,נווה ימין ,נווה ירק,
עדנים ,צופית ,צור נתן ,רמות השבים ,שדה ורבורג ,שדי חמד .הקיבוצים :אייל ,גבעת השלושה,
חורשים ,נחשונים ,ניר אליהו ,עינת ,רמת הכובש .הישובים הקהילתיים :מתן ,נירית ,צור יצחק.
המרכז החינוכי בית ברל.

3

רמ"י פועלת ממרץ  2013מכוח חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך .1960-היא החליפה את
מינהל מקרקעי ישראל.

4

לצד רמ"י פועלת מועצת מקרקעי ישראל ,הקובעת את מדיניות הקרקעות שלפיה פועלת רמ"י
ומפקחת על פעולותיה .בראש המועצה עומד שר האוצר ,וחבריה הם נציגים של משרדי ממשלה
ונציגי קרן קיימת לישראל.

5

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  1מ.17.5.65-
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בכפוף לתנאים המפורטים בהחלטה ,וכי פל"ח בשטח הנחלה תתאפשר רק
לאחר תשלום  91%דמי היוון 6מהחלקה המיועדת לפל"ח.7

פעולות הביקורת
בחודשים מאי עד נובמבר  2018עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על טיפול
הוועדה המקומית דרום השרון בעבירות בנייה ובשימושים חורגים ללא היתר.8
בדיקות השלמה נעשו במינהל התכנון ,ביחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון
והבנייה שבמשרד האוצר (להלן  -היחידה הארצית לאכיפה) וברמ"י.

הליקויים העיקריים
ההיקף של עבירות הבנייה והשימושים החורגים
ללא היתר במרחב התכנון של הוועדה המקומית
הוועדה המקומית אינה מרכזת נתונים על כלל עבירות הבנייה והשימושים
החורגים הנעשים במרחב התכנון שלה ,ולא היה לה מידע על מספרם של
תיקי הפיקוח הפעילים.
במאגר המידע של מחלקת הגבייה של המועצה יש נתונים על עסקים שאינם
חקלאיים ,לצורך חיוב בארנונה ,אך הוועדה לא ניצלה אותם כדי לכלול את
הנכסים האמורים במאגר שלה בנוגע לשימושים שאינם בהיתר ,וממילא לא
פעלה להפסקת השימושים החורגים ללא היתר בנכסים אלה.
ברבות מן הקרקעות שיש בהן שימושים חורגים ללא היתר פועלים עסקים
שאינם יכולים לקבל רישיון עסק בגלל השימוש החורג בקרקע ללא היתר.

מערך הפיקוח והאכיפה של הוועדה המקומית
הוועדה המקומית לא קבעה למפקחים תוכניות עבודה שנתיות ושוטפות
המגדירות את פעולות הפיקוח והאכיפה.

6

תשלום חד-פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים ליתרת תקופת החכירה הראשונה או
לתקופת חכירה אחת נוספת של  49שנים.

7

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  1458מ.18.4.16-

8

מונח זה נקבע בחוק התכנון והבנייה לפני תיקון  116לחוק שיתואר להלן .אחרי התיקון הוגדרו
שני סוגים עיקריים של עבירות  -עבודה אסורה ושימוש אסור .ככלל הדוח מתייחס בעיקר
להגדרות ולטיפול בעבירות כפי שהוגדרו לפני שנכנס תיקון  116לתוקפו.

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון | 815

מערך כוח האדם הנוכחי של יחידת הפיקוח ושל יחידת התביעה אינו מאפשר
להשיג את יעדי הפיקוח שקבעה הוועדה המקומית במדיניות האכיפה שלה
ולטפל כראוי בעבירות הבנייה ובשימושים החורגים ללא היתר הנעשים
במרחב התכנון של הוועדה.

ליקויים בפעולות הפיקוח והאכיפה
הוועדה המקומית לא עקבה אחר השימושים החורגים שהוגבלו בזמן ולא
וידאה שלא יימשכו יותר מהתקופה שהותרה.
הוועדה לא גבתה היטלי השבחה המגיעים לה על פי דין בגין המשך קיומם
של שימושים חורגים שתוקף אישורם פג ,ועקב כך צומצמו הכנסותיה .נוסף
על כך ,העבריינים יצאו נשכרים מכך שלא חויבו בהיטלי השבחה ,שהיו
מחויבים בהם אילו היו מקבלים היתרים.
מפקחי הוועדה המקומית מבצעים ביקורות יזומות מעטות בלבד לגילוי עבירות
בנייה ,והוועדה עושה שימוש מועט בכלי האכיפה המינהליים העומדים
לרשותה.
הוועדה לא וידאה שהודעות על הרשעות ליחידה הארצית לאכיפה הגיעו
ליעדן ,וחלק ניכר מגזרי הדין שניתנו בשנים  2017ו( 2018-עד ספטמבר) אינם
כלולים במאגר הנתונים של היחידה הארצית לאכיפה ,לצורך רישומם
במרשם הפלילי .הדבר פוגע בהרתעה הגלומה באמצעי אכיפה זה.
הוועדה לא עקבה אחר רישום הערות האזהרה בפנקסי המקרקעין ,וחלק ניכר
מצווי בית המשפט לא נרשמו במשרדי רישום המקרקעין ,כנדרש .הוועדה אף
לא פעלה כלל לרישומן בפנקסי המקרקעין של הערות אזהרה בגין הגשת
כתבי אישום ובגין צווי הריסה מינהליים שניתנו לאחר תיקון  116לחוק.9
הוועדה לא עקבה בשיטתיות אחר ביצועם של גזרי דין ולא אכפה בנחישות
ובעקיבות את ביצו עם של גזרי דין ,ובסופו של דבר נותרו עבירות רבות בלי
שבוצעה בעניינן אכיפה.
בעת מתן גזר הדין ,הוועדה לא נהגה לבקש מבית המשפט שיסמיך אותה
לבצע הריסת מבנה אם לא יעמוד המורשע בחובת ההריסה שהוטלה עליו
בזמן שנקצב  .בשני מקרים שבית המשפט הסמיך את הוועדה לבצע את
ההריסה ,במועד סיום הביקורת טרם בוצעו הצווים ,אף שחלפו יותר משישה
חודשים מהמועד שנקבע לביצועם.

9

ב  25.4.17-פורסם ברשומות תיקון  116לחוק התכנון והבנייה .נקבע כי מועד התחולה של התיקון
יהיה חצי שנה לאחר פרסום החוק.
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ההמלצות העיקריות
על הוועדה המקומית דרום השרון לנהל רישום מעודכן של השימושים
החורגים ,לרבות פרטי השימושים ומועדי פקיעתם של ההיתרים שניתנו להם,
ולקבוע נוהל שיאפשר מעקב סדור אחריהם .קביעת נוהל ומעקב כאמור
יסייעו לוועדה המקומית לוודא שהשימושים החורגים לא יימשכו יותר מתקופת
השימוש שהותרה ,ויאפשרו לה לגבות היטל השבחה נוסף על שימושים
חורגים הנמשכים אף שפג תוקף ההיתר שניתן להם.
נוכח ריבוי עבירות הבנייה שיחידת הפיקוח אינה מטפלת בהם ,ריבוי תיקי
הפיקוח שהתובע טרם השלים את טיפולו בהם והתמשכות הליכי הטיפול
בתיקים אלה  -על הוועדה המקומית לבחון את מתכונת הטיפול בתיקי
הפיקוח ,לרבות את הקצאת המשאבים לכך.
על הוועדה לקבוע תוכניות עבודה שנתיות ושוטפות ,לרבות פירוט לגבי
סיורים יזומים ותדירות הביקורים באזורים השונים שבמרחב התכנון; מועדים
לבדיקות מפקחים בעבודות בנייה חדשה; והוראות למעקב סדור אחר מועדי
פקיעתם של ההיתרים לשימושים חורגים.
על הוועדה המקומית להגדיל במידה ניכרת את תדירות הביקורות היזומות של
המפקחים במרחב התכנון שלה ,כדי להגביר את הסיכויים לגילוי מוקדם של
עבירות וכפועל יוצא מכך להגביר את היכולת של הוועדה להשתמש בכלי
אכיפה מינהליים בצורה יעילה יותר.
על הוועדה המקומית לעמוד בקשר שוטף עם היחידה הארצית לאכיפה ,על
מנת לוודא שקיבלה את הדיווחים על הרשעות האמורות להירשם במרשם
הפלילי ועדכנה את רישומיה בהתאם.
על הוועדה המקומית לרשום לאלתר בפנקס המקרקעין הערות על פעולות
אכיפה כפי שמאפשר החוק ובהתאם לקבּוע בגזרי הדין ,ובכך לחזק את
ההרתעה נגד עברייני בנייה.
על הוועדה לבצע מעקב שיטתי אחר גזרי דין כדי לוודא שהצווים שניתנו בהם
מבוצעים.

סיכום
במרחב התכנון המקומי דרום השרון ,הכולל בעיקר יישובים בעלי אופי כפרי,
הוקמו והופעלו במשך שנים עסקים רבים על קרקע חקלאית ,ללא היתר
בנייה וללא היתר לשימוש חורג כמתחייב .פעילות זו נעשתה תוך הפרה בוטה
של החוק ,ולא זו בלבד אלא שהיא משנה את אופייה של הסביבה הקרובה
ויש בה סטייה של ממש מהתוכניות התקפות.
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ממצאי דוח זה מצביעים על ליקויים בפעילותה של הוועדה המקומית בפיקוח
ובאכיפת הדין על מאות עבירות בנייה  -רובן שימושים חורגים ללא היתר
בתוקף או ללא היתר כלל במרחב התכנון שבאחריותה .הוועדה אינה עוקבת
אחר פקיעת תוקפם של ההיתרים לשימושים החורגים; כוח האדם ביחידת
הפיקוח והתביעה אינו מצליח לטפל בעבירות הבנייה ובשימושים החורגים
ללא היתר ולהשיג את יעדי הפיקוח שקבעה הוועדה לשם מימוש מדיניות
האכיפה שלה; למפקחים אין תוכניות עבודה שבועיות ושנתיות ,והם אינם
מבצעים ביקורות יזומות דרך שגרה; והיא ממעטת להשתמש באמצעי אכיפה
מינהליים .נוסף על כך הועלו ליקויים גם בהעברת מידע למרשם הפלילי
ולרשם המקרקעין ובאכיפת צווים שיפוטיים.
היעדר האכיפה פוגע קשות באמון הציבור בשלטון החוק ומערער את הסדר
החברתי .על הוועדה המקומית לפעול בנחישות ,ביעילות ובאפקטיביות נגד
הבנייה והשימושים הבלתי חוקיים ולנקוט את כל אמצעי הפיקוח והאכיפה
שניתנו לה ,כדי למנוע עבירות בנייה ולטפל בעבירות בנייה שכבר נעשו.
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מבוא
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון (להלן  -הוועדה המקומית דרום
השרון ,הוועדה המקומית או הוועדה) הוקמה על פי סעיף  18לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה( 1965-להלן  -חוק התכנון והבנייה או החוק) ,ועל פי סעיף 27
לחוק היא אחראית להבטחת קיומן של הוראות חוק התכנון והבנייה והתקנות
שהותקנו מכוחו במרחב התכנון של המועצה האזורית דרום השרון .האוכלוסייה
המתגוררת בשטח השיפוט של המועצה מונה כ 31,900-תושבים , 10והמועצה
מדורגת באשכול  8בדירוג החברתי-כלכלי (מבין  10אשכולות).11
מרחב התכנון של הוועדה כמעט זהה לתחום השיפוט של המועצה האזורית
דרום השרון .שטחו כ 95,000-דונם והוא כולל  21מושבים 7 ,קיבוצים 3 ,ישובים
קהילתיים ומרכז חינוכי.12
ד"ר מוטי דלג'ו כיהן כראש המועצה האזורית דרום השרון (להלן גם  -המועצה
או המועצה האזורית) וכיו"ר הוועדה משנת  1994עד נובמבר  .2018במרץ 2014
הכריז שר הפנים על המועצה האזורית דרום השרון "רשות איתנה" .13ביוני 2016
הסמיך מינהל התכנון את הוועדה המקומית לוועדה מקומית עצמאית ,הסמכה
המעניקה לה סמכויות תכנון נוספות על סמכויותיה של ועדה מקומית.

פעולות הביקורת
בחודשים מאי עד נובמבר  2018עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על טיפול
הוועדה המקומית דרום השרון בעבירות בנייה ובשימושים חורגים ללא היתר.14
בדיקות השלמה נעשו במינהל התכנון ,ביחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון

10

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.)2016( ,

11

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות לפי המצב החברתי-כלכלי של
האוכלוסייה המתגוררת בתחום שיפוטן .אשכול  10הוא הגבוה ביותר.

12

מושבים :אלישמע ,גבעת חן ,גן חיים ,גני עם ,גני יהודה (אינו שייך למועצה האזורית) ,גת רימון,
חגור ,ירחיב ,ירקונה ,כפר מל"ל ,כפר מעש ,כפר סירקין ,מגשימים ,נווה ימין ,נווה ירק ,עדנים,
צופית ,צור נתן ,רמות השבים ,שדה ורבורג ,שדי חמד .קיבוצים :אייל ,גבעת השלושה ,חורשים,
נחשונים ,ניר אליהו ,עינת ,רמת הכובש .ישובים קהילתיים :מתן ,נירית ,צור יצחק .המרכז
החינוכי בית ברל.

13

רשות איתנה היא רשות העומדת בתנאי סעיף 232א לפקודת העיריות [נוסח חדש]  -אינה
מקבלת מענק איזון ,נטולת גירעון שוטף ועומדת בכמה קריטריונים אחרים הנוגעים להתנהלותה
השוטפת .רשות שהוכרזה רשות איתנה זכאית לשורה של הקלות מבחינת האסדרה של משרד
הפנים.

14

מונח זה נקבע בחוק התכנון והבנייה לפני תיקון  116לחוק שיתואר להלן .אחרי התיקון הוגדרו
שני סוגים עיקריים של עבירות  -עבודה אסורה ושימוש אסור .ככלל הדוח מתייחס בעיקר
להגדרות ולטיפול בעבירות כפי שהוגדרו לפני שנכנס תיקון  116לתוקפו.
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והבנייה שבמשרד האוצר (להלן  -היחידה הארצית לאכיפה) וברשות מקרקעי
ישראל (להלן  -רמ"י).15

רקע כללי
אדמות המושבים בתחום השיפוט של המועצה האזורית שייכות למדינה והוקצו
בעבר לתושבים ,בחינם ,לעיבוד חקלאי .לכל בית אב הוקצתה נחלה .נחלה
היא חלקת אדמה חקלאית הנמצאת בבעלותן של המדינה ,קרן קיימת לישראל
או רשות הפיתוח ,והוחכרה לתקופה ארוכה למתיישב ,לצורך פרנסתו מהמשק
החקלאי שפותח או שיפותח בה . 16הנחלה נחלקת לשתי חלקות :חלקה א'
המיועדת למגורים ,למבני משק של החוכר ולעיבוד חקלאי ,וחלקה ב' המיועדת
לשימוש חקלאי בלבד.
חוק התכנון והבנייה קובע כי עבודות בנייה ושימוש בקרקע ,כפי שהוגדרו בו,
טעונות היתר של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ,וכל המבצע עבודה או
משתמש במקרקעין ללא ההיתר הנדרש או בסטייה מהיתר או מתוכנית ,עובר
עבירה פלילית וצפוי לעונש.
ביצוע עבודה במקרקעין או שימוש אחר בהם ,לרבות שימוש בשטחים חקלאיים
למסחר ,לאחסון או לתעסוקה ,ללא היתר בנייה כדין או בסטייה מתוכנית
(להלן  -בנייה בלתי חוקית) היו לתופעה נרחבת הפוגעת בשלטון החוק ובסדר
החברתי .לעיתים הבנייה הבלתי חוקית אף פוגעת במדיניות התכנון הארצית
המעוגנת בתמ"א  35בדבר שמירה על שטחים פתוחים וקרקעות חקלאיות.17
הבנייה הבלתי חוקית עלולה לסכן את בטיחותם של השוהים במבנים שנבנו
ללא היתר בנייה ,וממילא בלי שהתבצע בהם הפיקוח הנדרש בחוק; לפגוע
פגיעה כלכלית ברשות המקומית בשל אי-תשלום אגרות והיטלים; ליצור תחרות
בלתי הוגנת בבנייה ובשימושי קרקע בסביבה הנעשים כדין; לגרום עומס יתר
על התשתיות הקיימות שנועדו לחקלאות; לגרום מטרדי רעש ,זיהום אוויר ,זיהום
קרקע ועוד.
בדברי ההסבר להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון  )109נכתב כי עבירות על
חוק התכנון והבנייה הן מן העבירות הנפוצות ביותר והן נעשות בידי כל מגזרי
האוכלוסייה .בתי המשפט אמרו לא אחת כי מדובר ב"מכת מדינה" שיש
להילחם בה ולמגרה .להיווצרותו של מצב זה יש סיבות רבות :אי-העמדה לדין
של מבצעי העבירות ,התמשכות ההליכים הננקטים נגדם ,ענישה מקילה,
15

רמ"י פועלת ממרץ  2013מכוח חוק רשות מקרקעי ישראל ,תש"ך .1960-היא החליפה את מינהל
מקרקעי ישראל.

16

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  9מ.5.7.66-

17

בין מטרותיה של תמ"א " : 35מתן מענה תכנוני לצורכי הבנייה והפיתוח של מדינת ישראל ,תוך
הכוונת עיקר הפיתוח למרקמים העירוניים וצמצום תופעת הפרבור" וכן "שמירת עתודות קרקע
לדורות הבאים תוך כדי שמירה על ערכי טבע ,חקלאות ,נוף ומורשת ,שמירה על האופי הכפרי
של ההתיישבות החקלאית".

אדמות המושבים
בתחום השיפוט של
המועצה האזורית
שייכות למדינה והוקצו
בעבר לתושבים
בחינם לעיבוד חקלאי
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אי-אכיפה של צווי הריסה ,ומשך הזמן הנדרש להוצאתם לפועל של פסקי דין
הכוללים צווי הריסה .כל אלה פוגעים פגיעה קשה בהרתעה ,הן של העבריינים
עצמם הן של אחרים הרואים כיצד יוצא חוטא נשכר ומסיקים כי הבנייה הבלתי
חוקית משתלמת.18
בפברואר  2015מינה היועץ המשפטי לממשלה ,בתיאום עם שר הפנים דאז,
צוות בנושא הבנייה הבלתי חוקית בראשותו של המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה (אזרחי) עו"ד ארז קמיניץ .על הצוות הוטל למפות את הבנייה הבלתי
חוקית בשטח ולהציע דרכים להתמודדות עימה .בינואר  2016פורסם "דוח הצוות
להתמודדות עם תופעת הבניה הבלתי חוקית" (להלן  -דוח קמיניץ).
מדוח קמיניץ עולה ,בין השאר ,כי בשנים האחרונות קיימת תופעה נרחבת של
בנייה בלתי חוקית במגזר החקלאי ,שמתאפיינת בעיקר בשימוש מסחרי או
תעסוקתי אחר בקרקע המיועדת לחקלאות ,תוך הפרה של דיני התכנון והבנייה.
הקושי העיקרי שזוהה בעניין זה הוא הכדאיות הכלכלית שבשימושים החורגים
והרווחים הכלכליים הניכרים המופקים מהם ,דבר שמסכל כל הרתעה.
החלטת ממשלה 19מיוני  2016הנחתה את משרד המשפטים ומשרד האוצר לאמץ
את המלצותיו של דוח קמיניץ ולקדם תיקוני חקיקה לשם יישומן .באוקטובר
 2017נכנס לתוקפו תיקון  116לחוק התכנון והבנייה (להלן  -תיקון . 20) 116
התיקון מרחיב את סמכויות הפיקוח והאכיפה של הוועדה המקומית בנוגע
לעבירות תכנון ובנייה ,מרחיב את אפשרות השימוש בצווים מינהליים ,מוסיף
צווים מינהליים לשימוש הוועדה ומעלה את גובה הקנסות במידה ניכרת.
רמ"י מנהלת את מרבית הקרקעות שבשטחה של מדינת ישראל .על פי החלטת
מועצת מקרקעי ישראל ,21קרקע חקלאית תימסר בדרך של חכירה בלבד לייצור
מוצרים חקלאיים ,לצורכי הייצור החקלאי ,להקמת מבנים ומתקנים הדרושים
למגורי המתיישבים (בעלי הזכויות על נחלה) ולמילוי צורכיהם האחרים.
הרשויות המוסמכות לא ישנו את ייעודה ושימושה של קרקע חקלאית לכל ייעוד
או שימוש אחר ,אלא במקרים יוצאים מן הכלל.22
לנוכח השינויים שחלו במרחב הכפרי ומגמת הירידה בשיעור העוסקים
בחקלאות ,נוצר צורך בהסדרה מחודשת של הפעילות הלא-חקלאית (להלן -
פל"ח) במושבים . 23בשנת  2007החליטה 24מועצת מקרקעי ישראל כי מינהל
18

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס'  ,)109התשע"ו ,2016-עמ' .1426

19

החלטה  1559של הממשלה ה " ,34-חיזוק אכיפת דיני תכנון ובנייה" (.)19.6.16

20

ב 25.4.17-פורסם ברשומות תיקון  116לחוק התכנון והבנייה .נקבע כי מועד התחולה של התיקון
יהיה חצי שנה לאחר פרסום החוק .ראו הצעות חוק הממשלה  ,1074דברי ההסבר להצעת
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס'  ,)109התשע"ו ,2016-עמ' .1426

21

לצד רמ"י פועלת מועצת מקרקעי ישראל ,הקובעת את מדיניות הקרקעות שלפיה פועלת רמ"י
ומפקחת על פעולותיה  .בראש המועצה עומד שר האוצר וחבריה הם נציגים של משרדי ממשלה
ונציגי קרן קיימת לישראל.

22

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  1מ.17.5.65-

23

מרכז המחקר והמידע של הכנסת" ,פעילות לא חקלאית במושבים" (.)17.6.13

24

החלטת מועצת מקרקעי ישראל  1101מ " - 27.3.07-קביעת שימוש לתעסוקה לא חקלאית
בחלקת המגורים של הנחלה".
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מקרקעי ישראל יתיר לבעל הזכויות על הנחלה לקיים בחלקת המגורים של
נחלתו פל"ח בתנאים שפורטו בהחלטה ,לרבות תשלום דמי חכירה .נוסף על
כך נ קבע כי בעל זכויות אשר עשה עסקה הנוגעת לפל"ח לתקופה של  49שנה
על פי תוכנית בתוקף ושילם בגינה דמי חכירה מהוונים ,יהיה רשאי להשכיר את
השטח המשמש לפל"ח.
גופים שונים ,ובהם "פורום ה( "15-פורום הערים העצמאיות) ,עמותת אדם ,טבע
ודין והאגודה לצדק חלוקתי ,עתרו בעקבות החלטה זאת לבית המשפט העליון
בשבתו כבג"ץ ,בדרישה לשנות סעיפים מסוימים בה .25בג"ץ ביטל את הסעיף
המתיר את ההשכרה וקבע כי הוא חורג ממתחם הסבירות ,שכן "ההחלטה
בשאלת ההשכרה לא נסמכה על תשתית מוצקה במידה מספקת שרשות
סבירה הייתה מסתמכת עליה לצורך קבלת ההחלטה הנדונה".
בהתחשב בהחלטת בג"ץ החליטה מועצת מקרקעי ישראל באפריל  2016כי
רמ"י תתיר לבעל זכויות על נחלה לקיים בחלקת המגורים של נחלתו פל"ח,
בכפוף לתנאים המפורטים בהחלטה .עוד קובעת ההחלטה כי רמ"י רשאית
לאשר פל"ח בשטח חלקה א' שמחוץ לחלקת המגורים ,בכפוף לקיומה של
תוכנית תקפה או היתר תקף לשימוש חורג ובהתאם לתנאים המפורטים
בהחלטה .בכל מקרה ,פל"ח בשטח הנחלה תתאפשר רק לאחר תשלום 91%
דמי היוון 26מהחלקה המיועדת לפל"ח .27החלטה זו היתה תקפה במועד הביקורת.
ביוני  2001אושרה תוכנית שד/1000/א 281 /שבין מטרותיה הסדרת פעילות
יצרנית נוספת על פעילות חקלאית (פל"ח) בתחום אזור המגורים בנחלה
בהתאם לתוכניות המתאר הארציות ,המחוזיות והמקומיות.
על פי נתונים שמסרו רמ"י והוועדה המקומית 60 ,בעלי זכויות על נחלות
שבמושבים הכלולים במרחב התכנון של הוועדה המקומית דרום השרון קיבלו
אישור לפל"ח.

25

בג"ץ  1027/04פורום הערים העצמאיות נ' מועצת מקרקעי ישראל (פורסם במאגר
ממוחשב ,)9.6.11 ,פסקה .106

26

תשלום חד-פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים ליתרת תקופת החכירה הראשונה או
לתקופת חכירה אחת נוספת של  49שנים

27

החלטה  1485של מועצת מקרקעי ישראל מ .18.4.16-

28

התוכנית חלה על השטח המותר למגורים בחלקה א' במושב בתחום מרחב התכנון המקומי דרום
השרון ,למעט צופית ,שדה ורבורג ,ירקונה וכפר סירקין .התוכנית פורסמה למתן תוקף ברשומות
ב .27.6.02-
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מידע על היקפם של עבירות הבנייה
והשימושים החורגים במרחב התכנון של
הוועדה
היחידה הארצית לאכיפה מבצעת בקרה על פעילות האכיפה של הוועדות
המקומיות ועל מצבן של עבירות הבנייה בתחום התכנון של הוועדות המקומיות.
את כמות עבירות הבנייה והשימושים החורגים ללא היתר ממחיש סקר עבירות
בנייה שעשתה היחידה בשנת  2017באחד מ 21-המושבים שבאחריותה של
הוועדה המקומית .בסקר נבדקו  24מכ 80-נחלות חקלאיות המצויות במושב,
ונמצא שב 18-מהן נעשו עבירות בנייה ושימושים חורגים ללא היתר.
בסיס נתונים מעודכן הוא כלי חיוני לצורך הפקת המידע הנחוץ לוועדה למילוי
תפקידיה.
לוועדה מערכת ממוחשבת שרשומים בה כל תיקי הפיקוח של הוועדה שנפתחו
בגין עבירות בנייה ושימושים חורגים ללא היתר .בתיקי הפיקוח רושמים
המפקחים את כל פעולות האכיפה שביצעו.
על פי נתונים שמסרה יחידת הפיקוח של הוועדה ,במועד הביקורת טיפלו יחידות
הפיקוח והתביעה ב 300-תיקי פיקוח בקירוב.
לוועדה המקומית לא היו נתונים מרוכזים ומעודכנים על כל עבירות הבנייה
והשימושים החורגים במרחב התכנון שלה ,ולא הייתה בידיה רשימה עדכנית של
תיקי הפיקוח שבטיפולה.
על פי נתוני המערכת הממוחשבת ,בעת הביקורת היו יותר מ 3,000-תיקים
רשומים בסטטוס "פעיל" .אלא שנתונים אלה לא היו מעודכנים ולטענת הוועדה
המערכת כוללת תיקים כפולים ,תיקים סגורים לצד תיקים מעודכנים ,ויש צורך
לעדכן ולתקן את מערכת המידע של הוועדה.
בדיקה אקראית של חמישה תיקים שהיו רשומים כפעילים במערכת הממוחשבת
העלתה כי התיקים לא היו במאגר התיקים שבטיפול השוטף של הוועדה ,אף
שהטיפול בעניינם לא הסתיים ולא הוחלט לסוגרם.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה כי המידע שבמערכת הממוחשבת
חייב להיות נכון ,מדויק ומעודכן ,כדי שתהיה לה בכל רגע נתון תמונת
מצב של עבירות הבנייה והשימושים החורגים שבתחומה ושל תיקי הפיקוח
שבטיפולה.
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שימושים חורגים
מעקב אחר שימושים חורגים
.1

לפי חוק התכנון והבנייה ,שימוש חורג בקרקע או בבניין הוא שימוש בהם
למטרה שלא הותרה בתוכניות החלות על הקרקע או הבניין או בתקנות
שהותקנו לפי חוק התכנון והבנייה או שימוש שנעשה שלא על פי היתר
בנייה .החוק קובע גם את סמכותה של הוועדה המקומית להתיר שימוש
חורג ,וקובע עוד כי היתר לשימוש חורג מתוכנית יינתן לתקופה מוגבלת
מראש .היתר לשימוש חורג מהיתר יכול להינתן לתקופה מוגבלת מראש.
בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,אם עלה שווי הקרקע
בעקבות מתן היתר לשימוש חורג  -יוטל על מקבל ההיתר היטל השבחה.
ההשבחה תיקבע בידי שמאי מקרקעין סמוך לאחר התרת השימוש החורג.
דין זה חל גם על היתר נוסף ,אם ניתן ,עם תום תוקפו של היתר קודם.
הוועדה המקומית מזינה במערכת הממוחשבת שלה נתונים על היתרי בנייה
שנתנה ,לרבות היתרים לשימוש חורג.
נמצא כי הוועדה המקומית אינה מזינה במסד הנתונים במערכת
הממוחשבת את מועד פקיעת תוקפם של ההיתרים לשימושים
החורגים שנתנה .כתוצאה מכך ,אם נמשך השימוש החורג לאחר
פקיעת תוקפו של ההיתר ,הוועדה אינה גובה היטל השבחה נוסף.
עוד נמצא כי ליחידת הפיקוח בוועדה המקומית אין רשימה של כלל
ההיתרים לשימושים החורגים שאישרה הוועדה ומועד פקיעתם.
הוועדה גם אינה מבצעת במרחב שהיא אחראית לו פעילות יזומה
שוטפת לאיתור שימושים חורגים ללא היתר או שימושים חורגים
שתוקף אישורם פג ,לשם אכיפת הדין בעניינם.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית דרום השרון כי לא
מילאה את חובתה לעקוב אחר השימושים החורגים ולוודא שלא יחרגו
מתקופת ההיתר .על הוועדה לנהל רישום מעודכן של השימושים
החורגים ,הכולל את פרטי השימושים ומועדי פקיעת ההיתרים שניתנו
בעניינם .על הוועדה לקבוע נוהל שיאפשר מעקב סדור אחר ההיתרים
לשימוש חורג שנתנה.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה לוועדה המקומית כי מאחר שהיא לא
ביצעה מעקב סדור אחר השימושים החורגים שהוגבלו בזמן ,ולא
וידאה שלא ימשכו יותר מהתקופה שהותרה ,היא לא גבתה היטלי
השבחה המגיעים לה על פי דין בגין המשך קיומם של שימושים
חורגים שתוקף אישורם פג ועקב כך צומצמו הכנסותיה .נוסף על כך,
העבריינים יצאו נשכרים מכך שלא חויבו בהיטלי השבחה ,שהיו
מחויבים בהם אילו היו מקבלים היתרים.

הוועדה המקומית לא
גבתה היטלי השבחה
המגיעים לה על פי
דין בגין המשך קיומם
של שימושים חורגים
שתוקף אישורם פג,
ועקב כך צומצמו
הכנסותיה
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הוועדה המקומית מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר 2019
(להלן  -תשובת הוועדה) כי היא מקבלת את ההמלצה לשפר את המעקב
אחר תום תקופת ההיתרים לשימושים חורגים ופועלת בימים אלו להטמעת
הנושא הן במחלקת הרישוי ,באמצעות התוכנה לניהול הוועדה ,הן
במחלקת הפיקוח.
.2

מעיון בנתוני מחלקת הגבייה של המועצה האזורית עולה כי במושבים
שבתחום השיפוט של המועצה יש מאות נכסים שהגדרתם עסק (לא-חקלאי)
לצורכי חיוב בארנונה . 29מהשוואת נתונים מרמ"י ומהוועדה המקומית בדבר
היתרים לשימושים חורגים והיתרים לפל"ח ,עולה כי רוב רובם של העסקים
הללו לא קיבלו היתר לשימוש חורג.
עוד הועלה כי הפיקוח לא ידע על כל הנכסים הנמצאים במאגר נתוני
הארנונה לעסקים ואינם בעלי היתר לשימוש חורג ,וכי הוועדה לא
עשתה שימוש בנתונים אלה של מחלקת הגבייה כדי לכלול את
הנכסים האמורים במאגר שלה לגבי שימושים שאינם בהיתר ,וממילא
לא פעלה להפסקת השימושים החורגים ללא היתר בנכסים האלה.
לדוגמה ,באחד המושבים שנתוניו נבדקו היו במאגר נתוני הארנונה 30
נכסים המוגדרים כעסקים לא-חקלאיים ,בסיווג משרדים ,שירות ומסחר
ובסיווג תעשייה ומלאכה;  24מעסקים אלה לא קיבלו אישור לפל"ח .עלה
כי נגד עשרה מהם לא פעלה הוועדה בשלוש השנים האחרונות לפחות,
כלומר לא פעלה נגד  40%בקירוב מהשימושים החורגים באותו מושב .יתר
על כן ,לשום עסק מאותם  24עסקים לא הוצא רישיון עסק (ראו להלן
בפרק "רישוי עסקים").
יצוין כי בשנת  2013בדק מבקר הפנים של המועצה האזורית את נושא
הפיקוח והאכיפה בוועדה המקומית ומצא כי אין העברת מידע שיטתית בין
מפקחי אגף הגבייה ובין יחידת הפיקוח בוועדה המקומית.
נמצא כי הליקוי שציין מבקר הפנים לא תוקן.
הוועדה המקומית מסרה בתשובתה כי בתיקי פיקוח שנפתחים נעשה
שימוש קבוע בחומרים מתוך מערכת הגבייה (חוזי שכירות ,אישורי תשלום,
תעודות שונות וכיו"ב).

29

בשנת  2016עשתה המועצה האזורית דרום השרון סקר ארנונה ,ובמסגרתו נערכו מדידות של
שטחי הנכסים בכל היישובים שבתחום השיפוט של המועצה ונבדק השימוש בהם .עדכון
הארנונה על סמך הסקר תוכנן להסתיים עד פברואר .2019
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משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית דרום השרון כי לא די
להשתמש במסמכים הנמצאים במחלקת הגבייה .העברה רציפה
ומהימנה ,בין מפקחי הגבייה ובין יחידת הפיקוח בוועדה ,של מידע על
קיומם של שימושים חורגים תאפשר בקרה ומעקב על השימושים
החורגים ללא היתר ונקיטת צעדים למניעתם בעוד מועד.
עוד מסרה הוועדה בתשובתה כי יחידת הפיקוח בוועדה עושה את המרב
לפעול מול העסקים הרשומים במחלקת הגבייה והנתונים לגבי המושב
האמור לעיל מעידים על אכיפה נרחבת של החוק על עסקים שונים
במועצה בכלל ובאותו מושב בפרט.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי היעדר פעילות
אכיפה נגד  40%מהשימושים החורגים ללא היתר באותו מושב מעידה
על אכיפה שאינה מספקת ,במיוחד משום שמסמך מדיניות האכיפה
של הוועדה מדרג "שימוש חורג" בראש רשימת העבירות לטיפול.

רישוי עסקים
חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 1968-להלן  -חוק רישוי עסקים) ,התקנות שהותקנו
על פיו והצווים שהוצאו מכוחו מסדירים את נושא רישוי ָם של עסקים .על פי חוק
רישוי עסקים ,כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני
רישוי) ,התשע"ג( 2013-להלן  -צו רישוי עסקים) ,חייב ברישיון עסק לפתיחתו
ולניהולו.
רישיון העסק נועד לוודא מניעת מפגעים ומטרדים ,מניעת סכנות לשלום
הציבור ,בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו ,קיום תנאי תברואה
נאותים בעסק  ,קיום מערך למניעת דליקות ויישום חוקי התכנון והבנייה .כדי
לקבל רישיון ,על בית העסק לעמוד בתנאים של רשות הרישוי ושל נותני
האישור השונים ,לרבות אישור מהוועדה המקומית שהעסק עומד בדיני התכנון
והבנייה.
מאחר שבתחום השיפוט של המועצה האזורית פועלים כאמור עסקים
רבים ללא היתר לשימוש חורג ,הם אינם יכולים לקבל רישיון עסק וממילא
פועלים ללא רישיון .להלן דוגמה:
ביחידת הפיקוח של הוועדה יש תיק פיקוח שנפתח בשנת  .2002ממסמכי תיק
הפיקוח עולה כי כבר בשנת  2003נתן בית המשפט לבעל הזכויות על הנחלה
ולמשתמשים אחרים צווים להפסקת השימושים החורגים שבשטח הנחלה.
הצווים לא קוימו ,ובפברואר  ,2008במסגרת כתבי אישום אחרים ,האריך בית
המשפט את מועד הצווים עד אוגוסט .2008

בתחום השיפוט של
המועצה האזורית
פועלים עסקים רבים
ללא היתר לשימוש
חורג .עסקים אלה
אינם יכולים לקבל
רישיון עסק וממילא
פועלים ללא רישיון
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מפקח הוועדה ביקר במקום באוקטובר  ,2009ובינואר  2011כלל בדוח הפיקוח
 19סעיפים של עבירות בנייה ושימושים חורגים 16 ,מהם הפרות צו שיפוטי
מפברואר  . 2008בין עבירות הבנייה והשימושים החורגים שפורטו בדוח המפקח:
שימוש במבנה ששטחו כ 220-מ"ר כמחסן למשקאות ומזון; שימוש במבנה
ששטחו כ 176-מ"ר כנגרייה; שימוש במבנה ששטחו כ 525-מ"ר כעסק לממכר
מוצרי קרמיקה וכלים סניטריים; הכשרת מתחם ששטחו כ 200-מ"ר לתצוגה
לאותו עסק; עבודות אספלט על כ 180-מ"ר לשם הכשרת חנייה לעסק.
מנתוני אגף הגבייה של המועצה האזורית לצורך חיוב בארנונה עולה כי
בנחלה יש עשרה נכסים שמתנהלת בהם פעילות עסקית לא-חקלאית,
לרבות פעילות עסקית שפורטה בדוח המפקח מינואר .2011
נמצא כי ממועד מסירתו של דוח המפקח ב 2011-עד מועד הביקורת (יולי
 ,) 2018שבע שנים ויותר ,לא נעשתה כל פעילות אכיפה נגד עבירות
הבנייה והשימושים החורגים ,והם נמשכו למרות צווים שיפוטיים שניתנו
לפני יותר מעשור.
בעקבות הביקורת חידשה יחידת הפיקוח בוועדה המקומית את פעולות האכיפה
נגד עבירות הבנייה והשימושים החורגים בנחלה.
על פי חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים ,עסקים מהסוג שפורט בדוח המפקח
מינואר  2011חייבים ברישיון עסק .כל עסק כזה חייב גם באישורים של גורמי
פיקוח על פי מטרות הרישוי העיקריות כמפורט בצו .לדוגמה ,אחת ממטרות
הרישוי העיקריות לגבי נגרייה היא הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת
מפגעים ומטרדים; עסק לאחסון רהיטים או מכירתם חייב באישור המשרד
להגנת הסביבה על קיום תנאים השומרים על איכות הסביבה ובאישור המשרד
לביטחון הפנים שבעל העסק מקיים את הדינים הנוגעים לכיבוי אש.
בביקורת עלה כי יותר מ 15-שנה פעלו בנחלה עסקים ללא רישיון עסק
ואף לא הוגשו בעניינם בקשות לרישיונות עסק ,וממילא לא נבדק קיומן
של כל מטרות הרישוי האמורות לעיל.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית דרום השרון כי הימנעותה
מלפעול נגד השימושים החורגים ללא היתר תרמה לריבוי העסקים
הפועלים ללא רישיון עסק .מאחר ששימושים חורגים ללא היתר עלולים
לגרום מפגעים ומטרדים ,ומאחר שללא מתן רישיון עסק אין פיקוח על
המפגעים והמטרדים האלה  -על הוועדה לפעול מיוזמתה לאיתורם
ולמניעתם.

הימנעות הוועדה
מלפעול נגד
השימושים החורגים
ללא היתר תרמה
לריבוי העסקים
הפועלים ללא רישיון
עסק
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מערך הפיקוח והאכיפה של הוועדה
המקומית
חוק התכנון והבנייה מטיל ,כאמור ,על הוועדה המקומית להבטיח את קיומן של
הוראות החוק במרחב התכנון המקומי .מטרת הפיקוח על הבנייה היא לוודא
שהבנייה נעשית על פי היתרי הבנייה והשימוש במקרקעין תואם את התוכניות
התקפות.
בפסק דין של בג"ץ נקבע כי "חשיבותם של דיני התכנון והבנייה בעיצוב פני
הסביבה של האדם מותנית באכיפת חוק ראויה .בלא אכיפה כזו ,נותרים כללי
התכנון אות מתה ,שאינה מממשת את תכליות התכנון ,ומחטיאה את מטרותיהן
המרכזיות .נטל אכיפת חוקי התכנון והבנייה מוטל על הרשויות ,והן אינן רשאיות
להתנער ממנו; עקרון זה הוא גם בבחינת יסוד מוסד של שלטון החוק".30

נהלים ותוכניות עבודה
בג"ץ קבע כי "אכיפת החוק היא תפקיד המוטל על הרשויות המוסמכות והן אינן
רשאיות להתנער מתפקיד זה; עם זאת ,תפקיד זה מחייב לא אחת קביעת סדרי
עדיפויות הבנויים על היקף הצורך ומידת היכולת" .31עוד קבע בג"ץ כי קביעת
מדיניות אכיפה הכרחית שכן "אכיפת דיני התכנון והבנייה ,הלכה למעשה ,אינה
ניתנת ,ככלל ,למימוש מיידי בכל החזיתות הקיימות ,והכל בעת ובעונה אחת.
מדובר בפעולות מורכבות ,הצורכות תקציבים ,כח אדם ,היערכות ,ותכנון
דקדקני".32
מדיניות אכיפה ברורה מבטיחה שקיפות ושוויון לפני החוק.
ביולי  2014גיבש הצוות המקצועי של הוועדה המקומית מסמך הקובע את סדרי
העדיפויות של הוועדה באכיפתם של דיני התכנון והבנייה (להלן  -מסמך
מדיניות האכיפה) .המסמך לא הובא לאישורה של מליאת הוועדה המקומית אך
הוא משמש לוועדה מסמך מנחה לעבירות הבנייה שעליה להשקיע בהן את
מרב מאמצי האכיפה.
לפי מסמך מדיניות האכיפה ,בראש סדר העדיפויות של הוועדה צריך להיות
הטיפול בעבירות האלה :ריבוי עבירות בנייה בחלקה מוגדרת ,בנייה בשטח
העולה על  20מ"ר באזור חקלאי שאינה תואמת את ייעוד הקרקע ,מחסן שאינו
משמש למגורים (בשטח העולה על  30מ״ר) ,בניית סככה בשטח העולה על 50
מ״ר או שלא על פי ייעוד הקרקע ,מבנה יביל ושימושים חורגים.

30

בג"ץ  6243/08התנועה לשמירת אדמות הלאום נ' שר הבטחון (פורסם במאגר ממוחשב,
.)2.12.10

31

בג"ץ  1161/06תנועת "אנחנו על המפה" נ' שר הבטחון (פורסם במאגר ממוחשב,
.)14.10.07

32

בג"ץ  4475/09נדמי נ' שר הבטחון (פורסם במאגר ממוחשב.)8.8.10 ,
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נוהלי העבודה של יחידת הפיקוח :נוהלי עבודה ברורים ומפורטים מסייעים
למפקחים למלא את תפקידם ביעילות ובמקצועיות ,על פי דפוסי עבודה
קבועים ,ומאפשרים מעקב אחר פעילותם ובקרה עליה.
בספטמבר  2014גיבשה הוועדה המקומית נוהל בעניין מימוש מדיניות האכיפה
שלה (להלן  -נוהל מימוש מדיניות האכיפה) .מטרת הנוהל הייתה להגדיר את
תהליך העבודה ואת תחומי האחריות והסמכויות של יחידות התכנון ,הפיקוח
והתביעה ,כדי להבטיח את מימוש מדיניות האכיפה.
בנוהל מימוש מדיניות האכיפה נקבע בין היתר כי יחידת הפיקוח תבצע שתי
פעילויות עיקריות :האחת  -פיקוח יזום לאיתור עבירות אשר הוצבו בראש סדר
העדיפויות של הוועדה; והשנייה  -פיקוח שוטף .כן נקבעה בנוהל תדירות
מפגשיהן של יחידת הפיקוח ,יחידת התביעה ומהנדסת הוועדה.
ליחידת הפיקוח יש עוד נוהל עבודה משנת ( 2016להלן  -נוהלי הפיקוח)
שמפורטים בו שלבים שונים של עבודת הפיקוח.
הועלה כי נוהל מימוש מדיניות האכיפה ונוהלי הפיקוח עוסקים רק במשימותיה
של יחידת הפיקוח הנוגעות לטיפול בעבירות בנייה ,אולם אינם עוסקים כלל
בפעולות הנדרשות ממנה בנוגע להליכי הרישוי ,כגון הפעולות הקשורות למתן
היתרי בנייה.
תוכניות עבודה של יחידת הפיקוח :תוכניות עבודה שנתיות ושוטפות הן כלי
מרכזי בניהול הפעילות הארגונית ובהכוונתה להשגת יעדים מוגדרים .בבניית
תוכנית עבודה יש לקבוע לוחות זמנים ,אחראים לביצוע ומדדים לבחינת
הצלחתה של התוכנית .תוכנית עבודה בתחומי הפיקוח והאכיפה היא אמצעי
לשיפור הפיקוח והאכיפה ,ובאמצעותה אפשר לבחון אם מושגים היעדים
בתחומים אלה.
הועלה כי הוועדה המקומית דרום השרון לא קבעה למפקחים תוכניות עבודה
שנתיות ושוטפות המגדירות את פעולות הפיקוח והאכיפה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי כדי שמסמך מדיניות
האכיפה שקבעה ימומש וכדי לייעל את עבודת הפיקוח עליה לקבוע נוהלי
עבודה ברורים ומפורטים גם למשימות עבודת הרישוי וכן תוכניות עבודה
סדורות ומפורטות הכוללות ביקורות יזומות באזורים השונים שבמרחב
התכנון שלה .אשר לביקורות היזומות ,יש לקבוע את תדירותן; את
המועדים לבדיקות המפקחים במהלכן של עבודות בנייה חדשה; והוראות
למעקב סדור אחר מועדי פקיעתם של ההיתרים לשימושים חורגים.
חשיבותה של תוכנית עבודה נעוצה בכך שהיא מחייבת את הוועדה לייחד
מחשבה לתהליכי עבודתה ולא להסתפק בעבודה השוטפת ,ומאחר שהיא
כוללת יעדים ,משימות ומדדי ביצוע שמטרתם לשפר את פעילות הוועדה.
הוועדה המקומית מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא מקבלת את
ההמלצה לבניית תוכנית עבודה שבועית למפקחים ופועלת להטמעת הנושא.
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כוח האדם ביחידת הפיקוח
.1

יחידת הפיקוח של הוועדה המקומית כוללת מנהל ושני מפקחים .היא
אחראית לפיקוח על הבנייה במרחב התכנון ,למתן שירותים של תכנון
ובנייה לתושבי האזור ,לפיקוח יזום בהתאם למדיניות האכיפה ,לאיתור
עבירות ולייזום פעולות אכיפה .33ביחידת הפיקוח אין מסמכים כלשהם שמהם
ניתן ללמוד כמה שעות מקדישים המפקחים למשימות העיקריות הכלולות
בכל אחד מסוגי הפיקוח.
בנספח "דרכי מימוש מדיניות והנחיות עבודה" שצורף לנוהל מימוש מדיניות
האכיפה נקבעו בין היתר הנחיות עבודה ומדדים ליחידת הפיקוח בנוגע
לטיפול בעבירות הבנייה ,על פי סדרי העדיפויות שקבעה הוועדה המקומית.
בנוהל פורטו שעות הפיקוח הדרושות לטיפול בכל אחד מסוגי העבירות
("שעות מפקח") .מסיכום שעות הפיקוח המפורטות עולה שנדרשות
למפקח  78שעות שבועיות כדי לטפל בעבירות הבנייה שהאכיפה לגביהן
הוצבה בראש סדר העדיפויות של הוועדה .יודגש כי שעות אלו אינן כוללות
שעות הדרושות למפקח למילוי משימותיו בנוגע להליכי הרישוי.
לנוכח חובתה של יחידת הפיקוח ללוות גם את פעולות הרישוי של הוועדה,
ומאחר שהיקף משרתו של מפקח הוא  42שעות שבועיות ,יש צורך בשני
מפקחים לפחות לביצוען של פעולות האכיפה הנדרשות להשגתם של יעדי
הפיקוח שקבעה הוועדה .מסתבר אפוא שאין בכוחם של שני המפקחים
לבצע את משימות הפיקוח ולטפל בו בזמן גם בליווי הליכי הרישוי של
הוועדה.
פועל יוצא מכך הוא שאין ליחידת הפיקוח אפשרות להשיג את יעדי
הפיקוח שקבעה הוועדה המקומית למימוש מדיניות האכיפה שלה
ולטפל כראוי בעבירות הבנייה המבוצעות במרחב התכנון של הוועדה
ובשימושים החורגים במרחב זה.

.2

33

בשנת  2010ביצע אגף בכיר ועדות מקומיות במינהל התכנון סקר צרכים
בוועדות המקומיות לתכנון ובנייה ,לצורך תקצוב הוועדות .הסקר התבסס
על שאלונים משנים  ,2012 - 2010ותוצאותיו נמסרו לוועדות המקומיות
בשנת  .2014מהסקר עולה כי התקן המזערי המומלץ למפקחים במחלקת
הפיקוח בוועדה המקומית דרום השרון הוא שתיים וחצי משרות ,ובכללן
מנהל יחידת הפיקוח .יצוין כי לאחר ביצוע הסקר הגיע מינהל התכנון
למסקנה שיש לקבוע את התקן המומלץ על סמך מדדים שונים מאלו
שנקבעו בעבר ,ובמועד הביקורת היו מינהל התכנון והיחידה הארצית
לאכיפה בתחילתו של תהליך לעדכון תקן כוח האדם בוועדות ,לרבות תקן
המפקחים.

אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים ,הגדרות התפקיד של מפקח
תכנון ובנייה ומפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה.
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בחוות דעת של המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה 34מינואר
 , 2016בעניין הסמכת הוועדה המקומית דרום השרון כוועדה מקומית
עצמאית (ראה להלן) ,נכתב כי מאחר שהוועדה מופקדת על  31יישובים ,יש
צורך למנות בה עוד מפקח.
מהנדסת הוועדה ,תובע הוועדה ומנהל יחידת הפיקוח מסרו לצוות הביקורת
של משרד מבקר המדינה ,במהלך הביקורת ,כי הבעיה המרכזית באכיפתם
של דיני התכנון והבנייה במרחב התכנון של הוועדה היא כוח האדם החסר
ביחידת הפיקוח.
בביקורת עלה כי הוועדה לא ביקשה מהנהלת המועצה האזורית
לתקצב העסקה של מפקח נוסף.
הוועדה המקומית דרום השרון מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי
בשיחות עם היחידה הארצית לאכיפה העלו את נושא תקינת כוח האדם
ברשויות המקומיות בכלל ובמועצות האזוריות בפרט כמה פעמים אך מינהל
התכנון טרם עדכן את התקינה.
מינהל התכנון מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019כי
הכנת תקינת מפקחים בוועדות המקומיות נחלקת בין מינהל התכנון -
מפקחים כחולים (העוסקים בהליכי הרישוי) ובין היחידה הארצית לאכיפה -
מפקחים אדומים (העוסקים בפיקוח ואכיפה בנוגע לעבירות בנייה) .תקינת
המפקחים הכחולים ,הנעשית בידי מינהל התכנון ,אמורה להסתיים בסוף
יוני  .2019עוד צוין בתשובה שמדובר בתקינת מינימום שאינה מחייבת.
היחידה הארצית לאכיפה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרץ
 2019כי היא מובילה בימים האלה שינוי ארגוני במבנה יחידות הפיקוח
בוועדות המקומיות לתכנון ובנייה ,הכולל גם מסמך תקינה מחייב למפקחי
אכיפה .במסגרת זאת ייקבע תקן קבוע למספרם של מפקחי האכיפה בכל
ועדה מקומית ,על פי אמות מידה מקצועיות קבועות.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית דרום השרון כי היה
עליה לגבש בעצמה תקינה ליחידת הפיקוח ,לצורך השגתם של יעדי
הפיקוח והאכיפה שלה ,על פי אמות מידה המתאימות לה ,כגון שטחו
של מרחב התכנון ,היקפן של עבירות הבנייה והשימושים החורגים
בתחומה  -במיוחד לנוכח מודעותה למחסור בכוח אדם ולצורך
בתקינה שונה ממה שהציע מינהל התכנון.
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שמה של המחלקה שונה והיא נקראת כיום "היחידה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי
לממשלה".
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יחידת התביעה
בתחילת יולי  2015פרסמה המועצה האזורית "הליך לקבלת הצעות לתפקיד
תובע חיצוני בוועדה המקומית לתכנון ובניה ובמועצה האזורית דרום השרון".
במסמך הדרישות שהכינה הלשכה המשפטית של המועצה הוגדרו בין היתר
דרישות התפקיד ותנאי ההעסקה של התובע .בתנאי ההעסקה של התובע
נקבע כי לצורכי קביעת שכרו מוערכת כמות העבודה הכוללת שלו כשוות ערך
לחצי משרה .בהתאם להסכם שנחתם עם התובע ,הוא משמש מספטמבר 2015
כתובע חיצוני של הוועדה המקומית ושל המועצה על בסיס קבלני .יצוין כי
התובע מעסיק עורכת דין במשרה חלקית במשרדי הוועדה ,והיא מסייעת לו
במילוי משימותיו.
בהסכם עם התובע נקבע כי במסגרת תפקידו עליו לייצג את הוועדה המקומית
בהליכים משפטיים לפי פרק י' (פיקוח ,אכיפה ועונשין) לחוק התכנון והבנייה.
המשימות העיקריות הנגזרות מכך הן אלה :ניהול התיקים שבהם הוועדה
המקומית היא צד לתביעה ,לרבות הכנה והגשה של כתבי אישום ,תגובות על
בקשות ,הופעה בבתי המשפט והכנת צווים; עבודה מול יו"ר הוועדה המקומית,
מהנדס הוועדה והיועץ המשפטי של הוועדה בכל הנוגע להליכי התביעה של
הוועדה לפי פרק י' לחוק; תיאום עם פרקליטות המדינה בנוגע להליכי התביעה;
מטלות ותפקידים משפטיים אחרים על פי הנחיית הממונה בלשכה המשפטית.
נוסף על אלה עליו לייצג את המועצה האזורית ולנהל את ההליכים המשפטיים
בתחום הפלילי ובתחום האכיפה המינהלית.
לתובע נמסרים תיקי פיקוח שעניינם עבירות בנייה ושימושים חורגים ללא היתר
לצורך קבלת החלטה על אופן הטיפול בתיק  -הוצאת צווים מינהליים ,הגשת
כתב אישום ,העברה לפיקוח לצורך השלמת חקירה ,הסדר מותנה או סגירת
התיק  -ולהמשך הטיפול בו ,לרבות דיונים בבית משפט.
במועד הביקורת נמצאו בידי התובע  129תיקי פיקוח שהועברו אליו מיחידת
הפיקוח ונמצאו בשלבים שונים של טיפול או שטרם הוחלט על המשך ההליכים
הנדרשים בעניינם.
על פי נתוני הוועדה ,בשנתיים שקדמו לביקורת (מיוני  2016עד מאי )2018
הועברו לטיפולו של התובע  127תיקי פיקוח .הועלה כי במועד הביקורת נמצאו
 62תיקים בשלבים שונים של טיפול ,וב 59-תיקים טרם קיבל התובע כל החלטה
על המשך הטיפול בהם .יצוין כי  31מהתיקים שהועברו לו וטרם התקבלה כל
החלטה בעניינם הועברו לטיפולו לפני יותר משנה וחצי.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית ולוועדה המקומית כי נוכח
ריבוי עבירות הבנייה שיחידת הפיקוח אינה מטפלת בהם ,ריבוי התיקים
שהתובע טרם השלים את טיפולו בעניינם והתמשכות הליכי הטיפול בהם
 על המועצה האזורית והוועדה המקומית לבחון את מתכונת הטיפולבתיקי הפיקוח ואת הקצאת המשאבים הנדרשים לכך ,כדי לצמצם במידה
ניכרת את תופעת עבירות הבנייה ולעמוד במשימות בהתאם למדיניות
האכיפה של הוועדה.

בשנתיים שקדמו
לביקורת הועברו
לטיפולו של התובע
 127תיקי פיקוח .אשר
ל 59-תיקים ,במועד
הביקורת טרם קיבל
התובע כל החלטה
על המשך הטיפול
בהם 31 .מהם הועברו
לטיפולו לפני יותר
משנה וחצי
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ליקויים בפעולות הפיקוח והאכיפה
כאמור ,תפקידה של ועדה מקומית הוא הבטחת קיומן של הוראות חוק התכנון
והבנייה והתקנות שהותקנו מכוחו .על הוועדה מוטלת האחריות לאיתור עבירות
בנייה במרחב התכנון המקומי ,לחקירת עבירות אלה ולאכיפה של דיני התכנון
והבנייה על מבצעי העבירות.
מפסיקת בתי המשפט עולה כי לאכיפתם של דיני התכנון והבנייה יש שלוש
תכליות מרכזיות .35התכלית הראשונה היא שמירה על קיום שלטון החוק .עצימת
עין מהפרת שלטון החוק בתחום אחד של הפעילות האנושית ,סופה שתביא
לזלזול בחוק גם בתחומי חיים אחרים.36
התכלית השנייה היא שמירה על מטרות דיני התכנון והבנייה ועל מדיניות
התכנון שקבעו מוסדות התכנון .בעניין זה כתבה השופטת אילה פרוקצ'יה
כדלקמן" :בדורות האחרונים ,התגברה ההכרה כי מקרקעין הם משאב ציבורי
החשוף לכלייה באם ניצולו ייעשה בלא שים לב לצרכי הדורות הבאים ...דיני
התכנון כיום נותנים ביטוי גם לצורך בשימור הקרקע ,ובוחנים את השפעותיהן
הכלכליות ,חברתיות ,חלוקתיות ואקולוגיות של תכניות ,לצד ההכרה בצורך
בפיתוח ובבנייה".37
התכלית השלישית היא מניעת העבריין מליהנות מפרי העבירה ,לבל יצא חוטא
נשכר .בעניין זה צוין כי "בביצוע עבודות בנייה ללא היתר ,טמון רווח כלכלי רב,
בכך שהעבריין 'חוסך' ,בין-היתר ,הן את תשלומי החובה לרשויות בטרם קבלת
ההיתר ,והן את עלויות הבנייה .זאת ועוד :עבריין בנייה שפותח בהליכי תכנון
ורישוי במקביל לבנייה ,או אף לאחר השלמתה ,אף משיג יתרון משמעותי וניכר
בלוח הזמנים לקבלת ההיתר ,על פני זולתו שומר החוק ,שיתחיל לבצע עבודות
בנייה רק לאחר קבלת היתר .צמצום היתרון היחסי האמור של עבריין הבנייה -
הן בהיבט הכלכלי והן בלוח הזמנים להוצאת ההיתר  -עשוי להוות מכשיר רב-
תועלת במאבק בתופעת הבנייה הבלתי חוקית".38
לפי דיווחי תובע הוועדה המקומית דרום השרון למשרד המשפטים ,על
פעילות הוועדה לשנת  ,2017עבירות הבנייה האופייניות למרחב התכנון של
הוועדה הן אלה :שימושים חורגים בקרקע חקלאית ובשטחי ציבור ,ריבוי
יחידות בנחלה והשתלטות על שטחי ציבור ושטחים חקלאיים .להלן יפורטו
הליקויים השונים שהועלו בביקורת בקשר לטיפול הוועדה המקומית
בעבירות בנייה ובשימושים חורגים ללא היתר במרחב התכנון שלה:

35

על פי דוח קמיניץ ,תכליות אלה היו מרכיב מרכזי בהחלטה על הקמת הצוות בנושא הבנייה
בלתי חוקית (ראו לעיל בפרק המבוא) ,והן ,כלשון הדוח" ,מחייבות בחינה עמוקה של כלי
האכיפה העומדים בפני הרשויות בבואן להילחם במכת מדינה זו".

36

עע"מ  2273/03אי התכלת שותפות כללית נ' החברה להגנת הטבע( ,פורסם במאגר
ממוחשב( )7.12.06 ,להלן  -פסק דין אי התכלת).

37

פסק דין אי התכלת.

38

ע"פ (ירושלים)  2081/08כרמי קירקולה נ' מדינת ישראל( ,פורסם במאגר ממוחשב,
.)24.12.08
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שימוש מועט בכלי אכיפה מינהליים
החוק מקנה לוועדה המקומית (ליו"ר או למהנדס הוועדה) כלי אכיפה מינהליים
לשם התמודדות עם עבירות בנייה ,למשל צו מינהלי להפסקת עבודה ,צו
מינהלי להפסקת שימו ש 39וכן צו הריסה מינהלי ,שהוועדה מוסמכת לבצעו
בעצמה .אם התנאים להוצאת הצווים המינהליים אינם מתקיימים ,מוסמך תובע
הוועדה לבקש צווים אלו מבית המשפט באמצעות הגשת כתבי אישום כנגד
העבריינים וכן הוא מוסמך לבקש צו הריסה ללא הרשעה.
בדברי ההסבר להצעת החוק (תיקון  )109נכתב כי "עבירות בנייה ,מעצם טיבן,
מציבות עובדות בשטח ,אשר קשה מאוד להתמודד עמן ככל שהבנייה נמשכת.
לפיכך מוצע לתת בידי גורמי האכיפה כלים לאכיפה מינהלית .אכיפה זו יעילה
ביותר שכן ניתן באמצעותה להורות מיידית על הפסקת הבנייה ,בהליך פשוט,
ובלא צורך בפנייה לערכאות שיפוטיות ...מנגנון זה מאפשר אכיפה יעילה
ומהירה של עבירות בנייה המתגלות בעודן באיבן ,תוך סילוק הבנייה הבלתי
חוקית בפרק זמן קצר ביותר".
בין התנאים להוצאת צו מינהלי :להפסקת עבודה  -שהעבירה נעשית באותו
מועד שבו מתבקש הצו; להפסקת שימוש  -שלא חלפו יותר משישה חודשים
מיום שהחל השימוש האסור באותו מקום; להפסקת שימוש בבית מגורים  -שלא
חלפו יותר מ 30-ימים מהיום שבו החל השימוש האסור .בין התנאים להוצאת צו
הריסה מינהלי :שהעבודה האסורה לא הסתיימה או שלא חלפו יותר משישה
חודשים מיום שהסתיימה; ולהוצאת צו הריסה מינהלי של בית מגורים  -שבית
המגורים לא אוכלס או שלא חלפו יותר מ 30-ימים מהיום שאוכלס.
כלומר ,האפשרות להשתמש בצווים המינהליים ככלי אכיפה מותנה
באיתורן של העבירות סמוך למועד ביצוען ,ולשם כך יש לערוך במרחב
התכנון של הוועדה סיורים יזומים דרך קבע.
מנתונים שהתקבלו מיחידת הפיקוח על פתיחת  159תיקי פיקוח בעקבות תלונות
או ביקורות יזומות ,משנת  2016עד יוני  ,2018עולה כי רק  13מהתיקים נפתחו
בעקבות ביקורת יזומה של יחידת הפיקוח .נתונים אלו מצביעים על מיעוט
הביקורות היזומות שמבצעים המפקחים .עוד עולה כי בחמישה מ 13-התיקים
שנפתחו בעקבות הביקורות היזומות ניתנו צווים מינהליים להריסה או להפסקת
שימוש ,אך ברוב התיקים שנפתחו בעקבות תלונות לא ניתן היה לתת צווים
מינהליים מאחר שעבירות הבנייה בהם היו ישנות ,ומ 146-התיקים ניתנו צווים
מינהליים בחמישה מהם בלבד.
הוועדה המקומית מסרה בתשובתה כי בפועל נערכות ביקורות יזומות רבות יותר,
שאינן נרשמות בהכרח בטבלה מכיוון שלא נפתחו תיקי פיקוח בעקבותיהן .יצוין
כי לתשובתה צירפה הוועדה חמישה דוחות בלבד ,מהשנים .2018 - 2016
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רק מכניסתו לתוקף של תיקון  116באוקטובר .2017
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לוח  :1נתונים על אמצעי אכיפה שנקטה הוועדה המקומית בשנים 2016
 2018ביצוע
הריסה על מתן צווים
מתן צווים מתן

ידי

מינהליים

הוועדה

להפסקת

(על פי צו

שימוש (רק הגשת

כתיבת

מינהליים

צווים

דוחות

להפסקת

מינהליים מינהלי

מפקח

עבודה

להריסה

להריסה)

2016

302

13

2

2

מאוקטובר

כתבי

)2017

אישום
27

2017

216

11

2

2

1

19

2018

227

6

10

2

1

 - 8עד

(ועוד  4בידי

אוקטובר

התושבים)
המקור :המערכת הממוחשבת של הוועדה (כתיבת דוחות מפקח) ,יחידת הפיקוח (מתן צווים מינהליים
להריסה ,ביצוע הריסה) והדוחות השנתיים של התובע למשרד המשפטים (הגשת כתבי אישום).

הנתונים בלוח מצביעים על השימוש המועט שעושה הוועדה המקומית
בכלי האכיפה המינהליים העומדים לרשותה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי עליה להגביר במידה
ניכרת את תדירות הביקורים של המפקחים באזורים השונים שבמרחב
התכנון שלה ,ולצורך כך עליה לפעול להגדלת מערך הפיקוח שלה.
ביקורות יזומות יגבירו את הסיכוי לגילוי מוקדם של עבירות בנייה ,וממילא
גם את יכולתה של הוועדה להשתמש בכלי אכיפה מינהליים ביתר יעילות
ובמועד סמוך לביצוע העבירות.

אי-ביצוע פעולות אכיפה נגד שימושים חורגים
על פי נתוני מחלקת הגבייה בשבע נחלות באחד המושבים מתקיימים עסקים
רבים .מבדיקה של תיקי הפיקוח לגבי נחלות אלה הועלו הממצאים שלהלן:
.1

בתיק אחד בלבד נעשו פעולות אכיפה.

.2

בשש נחלות חלפו תקופות ארוכות ( 20 - 7שנה) בלי שננקטו פעולות
אכיפה נגד עבירות הבנייה והשימושים החורגים הרבים הנעשים ללא היתר
לשימוש חורג ,וממילא לא היה לאף אחד מהעסקים בנחלות אלה רישיון
עסק:
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לוח  :2תיקי הפיקוח שבהם לא נעשו פעולות אכיפה במשך זמן רב
פרק הזמן בין הפעולה האחרונה
לפעולה שקדמה לה או בין

מועד פעולת
תיק

הפיקוח

פעולת האכיפה

הפעולה האחרונה למועד

הפיקוח

האחרונה

האחרונה

הביקורת

א

1999

כתיבת דוח מפקח

עד מועד הביקורת  -כשני עשורים

ב

2011

הוצאת צו שיפוטי

ג

2004

הוצאת צו שיפוטי

ממועד שחלף לביצוע הצו עד מועד

2017

העברה לתובע

ההעברה לתובע  13 -שנה

ד

2010

דוח מפקח על

עד מועד הביקורת  8 -שנים

ה

2000

הוצאת צו שיפוטי

2003

דוח מפקח על

)בעקבות תלונת
תושב)
מהמועד שחלף לביצוע הצו עד
מועד הביקורת  7 -שנים

עבירות בנייה
עד מועד הביקורת  15 -שנה

אי-ביצוע הצו
ו

2008

הוצאת צו שיפוטי

2011

דוח מפקח על

עד מועד הביקורת  7 -שנים

אי-ביצוע הצו
המקור :המערכת הממוחשבת של הוועדה ותיקי הפיקוח.

להלן דוגמה :על פי הרישומים במערכת הממוחשבת של הוועדה ,תיק
פיקוח נפתח במאי  ,1999לאחר תלונת תושב ובעקבותיה ביקורו בשטח של
מפקח הוועדה ,שכתב דוח על בנייה ללא היתר באחת הנחלות .הפעולה
האחרונה המצוינת בתיק הפיקוח היא מכתב התראה ששלחה הוועדה ביוני
.1999
מנתוני אגף הגבייה של המועצה האזורית עולה כי בנחלה האמורה יש
יותר מעשרה נכסים שמתנהלת בהם פעילות עסקית לא-חקלאית.
נמצא כי במשך כשני עשורים  -ממועד כתיבת דוח המפקח ועד מועד
הביקורת (יולי  - )2018לא נעשתה בתיק זה כל פעילות אכיפה נגד
עבירות הבנייה והשימושים החורגים ,והם המשיכו להתקיים .עוד
נמצא כי כל העסקים בנחלה פועלים ללא רישיון עסק.
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מתשובתה של הוועדה המקומית למשרד מבקר המדינה עולה כי בעקבות
הביקורת החלה יחידת הפיקוח לפעול נגד עבירות הבנייה והשימושים
החורגים בנחלה.
.3

בארבעה מששת התיקים האמורים יש צו שיפוטי לפינוי המבנים שבהם
נעשו השימושים החורגים ולהריסת המבנים שנבנו ללא היתר בנייה .ואולם
על פי תיקי הפיקוח ,במשך  7עד  15שנים לא עשתה הוועדה דבר לאכיפת
הצווים .להלן דוגמה:
במאי  2000נתן בית המשפט צו הריסה וצו איסור שימוש חורג לגבי מבנים
באחת הנחלות ,דחוי ל 30-חודש .במאי  2003כתב מפקח הוועדה דוח
הכולל שישה סעיפים של עבירות בנייה .ארבע מהעבירות שצוינו בדוח
משמעותן היא הפרת הצווים השיפוטיים ממאי  ,2000ולבעל הזכויות על
הנחלה נשלחה התראה בנושא .מאז עד למועד הביקורת 15 ,שנים ,לא
נעשתה כל פעולה לאכיפת הצווים השיפוטיים.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי במשך שנים איפשרה את
המשך הבנייה הבלתי חוקית ואת השימושים החורגים הרבים ולא פעלה
די לאכיפת החוק במרחב התכנון שלה ,ופועל יוצא מכך הוא ריבוים של
עבירות הבנייה והשימושים החורגים לאורך שנים .בכך הפכה הוועדה את
מסמך מדיניות האכיפה ל"אות מתה".

רישום פלילי בעקבות עבירה על חוק התכנון והבנייה
ביצוע עבודה במקרקעין או שימוש בהם בלא היתר כדין או בסטייה מהיתר או
בסטייה מתוכנית הם עבירה פלילית ,והרשעה בגינם גוררת עונ ש 40ורישום
פלילי (כמפורט להלן).
הרישום הפלילי הוא כלי הרתעה חשוב מפני ביצוע עבירות בנייה .בחוק המרשם
הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א ,1981-נקבע כי המשטרה תנהל מרשם פלילי
ותכלול בו פרטי כל אדם שהורשע או שניתנה לגביו החלטה אחרת כמפורט
בחוק .בתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"ו ,1986-נקבע כי פרטי
רישום ש ל עבירות על חוק התכנון והבנייה יועברו מידי התובע אל מנהל היחידה
הארצית לאכיפה לא יאוחר מעשרה ימים ממועד מתן ההחלטה על ידי בית
המשפט ,וממנהל היחידה הארצית למשטרה לא יאוחר מ 15-ימים מיום קבלתם.
הועלה כי הוועדה המקומית שולחת ליחידה הארצית ,בדואר רשום ,פרטים של
גזרי דין שניתנו ,אך אין לה רשימה המרכזת את פרטי התיקים שבנוגע לגזרי
הדין שניתנו בהם נשלח דיווח כאמור ,והוועדה אינה עוקבת ואינה מוודאת אם
הדיווח הגיע ליעדו.

40

פרק י' לחוק התכנון והבנייה בנוסחו לפני תיקון .116

במשך שנים איפשרה
הוועדה המקומית את
המשך הבנייה הבלתי
חוקית ואת השימושים
החורגים הרבים ולא
פעלה די לאכיפת
החוק במרחב התכנון
שלה
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עוד הועלה כי חלק ניכר מגזרי הדין שניתנו בשנים  2017ו 2018-והסתיימו
בהרשעה אינם רשומים במאגר הנתונים של היחידה הארצית לאכיפה ,לצורך
רישומם במרשם הפלילי .למשל ,בשנת  2017הסתיימו בהרשעה  27גזרי דין ,אך
ביחידה הארצית לאכיפה נרשמו  15בלבד; בשנת ( 2018עד ספטמבר) הסתיימו
בהרשעה שישה גזרי דין ,אך ביחידה הארצית לאכיפה נרשמו שניים בלבד.
כלומר 12 ,גזרי דין שהסתיימו בהרשעה בשנת  2017ו 4-גזרי דין שהסתיימו
בהרשעה בשנת  2018לא היו מעודכנים במאגר נתוני היחידה הארצית לאכיפה,
וממילא גם לא הועברו למשטרה ולא נרשמו במרשם הפלילי.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית דרום השרון כי אין די
במשלוח דיווחים בדואר ליחידה הארצית לאכיפה ,אלא עליה לעמוד
בקשר שוטף עם היחידה הארצית לאכיפה ולוודא שקיבלה את הדיווחים
ועדכנה את רישומיה בהתאם.
הוועדה המקומית מסרה בתשובתה כי תפעל לגיבוש נוהל מעקב מול היחידה
הארצית לאכיפה על מנת לוודא את הרישום במרשם הפלילי.

אי-רישום הערה בפנקסי המקרקעין
בחוק התכנון והבנייה נקבעו הנסיבות שבהן יירשמו בפנקסי המקרקעין הערות
בדבר פעולות האכיפה שננקטו .עד לתיקון  116קבע החוק כי אם נתן בית
המשפט צו הריסה ,יורה בית המשפט על רישום הערה על מתן הצו בפנקסי
המקרקעין .בית המשפט גם היה רשאי להורות על רישומו של כל צו אחר שנתן
(כגון צו איסור שימוש) .נוסף על כך ,יו"ר ועדה מקומית היה רשאי להורות
לרשם המקרקעין לרשום בפנקסי המקרקעין הערה על הגשת כתב אישום.
בתיקון  116נקבע כי אם נתן בית המשפט צו להפסקת העבודה האסורה ,צו
הריסה או צו להפסקת השימוש האסור" ,יורה על רישום הערה בדבר מתן הצו
האמור בפנקסי המקרקעין" .נוסף על כך הורחבו המקרים המאפשרים לוועדה
המקומית לרשום פעולות אכיפה בפנקסי המקרקעין כך שיקיפו גם צו הריסה
מינהלי.
הרישום בפנקס המקרקעין חשוב ,מאחר שבדרך זו הציבור מיודע על העבירה
שנעברה במקרקעין ,על חובת הריסת המבנה ,על המגבלות בנוגע לשימוש
במקרקעין וכיוצא באלה .הרישום הוא גם גורם מרתיע ,מאחר שיש בו כדי
להשפיע על הערך הכלכלי של הנכס.41
במקרים שבהם הורה בית המשפט לוועדה המקומית דרום השרון לרשום הערה
בפנקסי המקרקעין בגין הצו השיפוטי שנתן ,עובדת המועצה האזורית דרום
השרון העבירה לרשם המקרקעין בקשה לרישומן של הערות אזהרה.

41

דברי ההסבר להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס'  ,)109התשע"ו ,2016-הצעת חוק
הממשלה מס'  ,)1.8.16( 1074עמ' .1443 ,1426
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נמצא כי הוועדה לא עקבה אחר רישומן של הערות האזהרה בפנקסי
המקרקעין ,וחלק ניכר מצווי בית המשפט לא נרשמו במשרדי רישום
המקרקעין כנדרש.
בדיקה של  26גזרי דין מהשנים  2016ו ,2017-שבהם הורה בית המשפט לוועדה
בצו לרשום הערת אזהרה בפנקסי המקרקעין על הנכס שבגינו הוגש כתב
האישום ,העלתה כי בנוגע ל 20-גזרי דין לא נרשמה הערה כאמור בצו.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה התייחסה הוועדה המקומית לשני מקרים
מתוך  20גזרי הדין שלא נרשמו ,ומסרה כי מדובר בנאשמים שאינם רשומים
כבעלי הזכויות על המקרקעין או החלקות שבהם נעשתה פרצלציה ולא עודכנו
הגושים והחלקות .שני מקרים אלו מועברים להחלטה נוספת של בית המשפט,
וההערות יירשמו לאחר התיקון.
עוד הועלה כי הוועדה לא פעלה כלל לרישום הערות אזהרה בפנקסי
המקרקעין בגין הגשת כתבי אישום ובגין צווי הריסה מינהליים שניתנו
לאחר תחילת תוקפו של תיקון .116
הוועדה המקומית מסרה בתשובתה כי אינה נוהגת לרשום הערות אזהרה
במצבים כאלה הואיל והם מצבים ארעיים הנתונים לשינויים תכופים ,ובנסיבות
אלה יעילותן של הערות פחותה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית דרום השרון כי אי-רישום
הערות אזהרה בגין החלטות בית המשפט ,הגשת כתבי אישום או הוצאת
צווי הריסה בנוגע לנכס עלול לפגוע בצד שלישי שיבצע עסקה בנכס בלי
שידע על אי-חוקיותו ,ולחשוף את הוועדה לתביעות עתידיות .אי-רישום
הערות אזהרה הוא ויתור של הוועדה על כלי אכיפה הקיים בחוק וגם
מסכל יצירת הרתעה בקרב הציבור ,מאחר שהציבור לא יחשוש מירידה
בערך הנכס הרשום בפנקס .על הוועדה המקומית לפעול לאלתר
להסדרת הרישום בפנקס המקרקעין כפי שמאפשר החוק ובהתאם לקבוע
בגזרי הדין.

אי-שימוש בהסדרים מותנים
חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'  ,)66התשע"ב ,2012-אשר נכנס לתוקף במאי
 ,2013מאפשר לתובע לפי חוק התכנון והבנייה להימנע מהגשת כתב אישום נגד
חשוד ולסגור את תיק החקירה נגדו בהסדר ,אם יודה בעובדות המהוות את
העבירה המיוחסת לו ויקיים את התנאים שיפורטו בהסדר (להלן  -הסדר או
הסדר מותנה) .ההסדר טעון אישור הפרקליטות.
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בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב שההסדר המותנה יעשיר את "ארגז הכלים"
העומד לרשות התביעה ויאפשר התאמה טובה יותר בין חומרת העבירה ונסיבות
ביצועה לבין חומרת התגובה החברתית המופעלת נגד העבריין .ההסדר
המותנה גם יעניק לתביעה כלי מידתי והולם יותר ,הן מבחינת האינטרס הציבורי
הן מבחינת הפרט .בהסברים להנחיית היועץ המשפטי 42נוספה עוד תכלית של
ההסדר המותנה והיא הפחתת העומס מהתביעה ומבתי המשפט והפניית
המשאבים לתיקים חמורים יותר .זאת ועוד ,בכוחו של הסדר מותנה ,האמור
להתבצע במהירות ותוצאתו ודאית ,להגביר את ההרתעה.
לאחר סגירת התיק בהסדר מותנה יש לפרסם באתר המרשתת של גורם
התביעה הרלוונטי את דבר סגירת התיק בהסדר ,לתאר את העובדות המהוות
עבירה שבהן הודה החשוד ,לציין את הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ולציין את
תנאי ההסדר ואת הנימוקים לסגירת התיק בהסדר  -והכול בלי שיתאפשר זיהויו
של החשוד.
פרסום ההסדר מבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול הדעת בקבלת ההחלטה
על סגירת התיק בהסדר ,מגביר את אמון הציבור ברשויות החוק ומגביר את
ההרתעה.
הועלה כי תובע הוועדה המקומית דרום השרון ערך שני הסדרים מותנים
בלבד ,וכי במועד הביקורת אישרה הפרקליטות רק אחד מהם ,אך גם הוא
לא פורסם באתר המרשתת של הוועדה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית דרום השרון שנוכח תכליתו
של ההסדר המותנה ,נוכח העובדה שהמחוקק הכיר בהסדר ככלי אכיפה
הולם ומידתי ונוכח תרומתו של ההסדר בין היתר להפחתת העומס
מהתביעה ומבתי המשפט  -על תובע הוועדה לשקול שימוש רב יותר
באמצעי זה במקרים המתאימ ים .זאת ועוד ,על הוועדה לפעול בהתאם
לחוק ולהקפיד לפרסם את פרטי ההסדרים שנחתמו.

אי-אכיפת ביצוע גזרי דין
היעדר אכיפה של צווי ההריסה הכלולים בגזרי הדין ,ובכלל זה משך הזמן
הנדרש להוצאתם לפועל ,הם כשלים הפוגעים פגיעה קשה בהרתעת העבריינים
ובהרתעת אחרים ,הרואים לנגד עיניהם כיצד יוצא חוטא נשכר וכיצד הבנייה
הבלתי חוקית משתלמת לעבריין.43
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הנחיה מס' " - 4.3042נוהל והנחיות להפעלת סימן א' 1בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
משולב] ,התשמ"ב' - 1982-הסדר מותנה'".
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דברי ההסבר להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס'  ,)109התשע"ו ,2016-הצעת חוק
הממשלה מס'  ,)1.8.16( 1074עמ' .1426
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.1

מבדיקה של  28תיקי פיקוח שניתנו בהם צווים שיפוטיים מאפריל  2016עד
פברואר ( 2018ראו פירוט להלן בפרק "מעקב אחר ביצוע צווי הריסה
שיפוטיים") עולה כי בתשעה בלבד קוים הצו השיפוטי.

.2

הימנעותה של הוועדה המקומית מאכיפת גזרי הדין כנדרש תרמה להמשך
קיומם של עבירות הבנייה והשימושים החורגים ללא היתר לאורך שנים.
להלן דוגמאות הממחישות את הימנעותה של הוועדה המקומית מאכיפת
גזרי דין:
א .בשנת  2002הגישה הוועדה המקומית כתב אישום נגד בעל הזכויות על
נחלה באחד המושבים בגין בנייה ללא היתר ושימוש חורג במקרקעין -
לאחסנה ולמפעל אלומיניום .בינואר  2003נתן בית המשפט צו הריסה
וצו לאיסור שימוש חורג במקרקעין דחוי ל 15-חודשים ,וצו לרישום
הצווים האמורים בלשכת רישום המקרקעין .דוח מפקח מיחידת הפיקוח
של הוועדה מאוקטובר  2004מלמד כי באותה עת עדיין נעשה במבנה
שימוש חורג  -כבית מלאכה לאלומיניום.
הועלה כי הוועדה לא רשמה את הצווים בלשכת רישום המקרקעין .עוד
עלה כי למרות הדוח של מפקח הוועדה מאוקטובר  ,2004הוועדה לא
וידאה את ביצועם של צו ההריסה והצו להפסקת השימוש החורג
במקרקעין .רק באפריל  ,2018כ 14-שנה לאחר אותו הדוח ,ביקר
במקום מפקח ,ודיווח כי בשטח קיים מבנה המשמש מפעל אלומיניום,
ללא היתר בנייה וללא היתר לשימוש חורג .במאי  2018הועבר התיק
לתובע הוועדה לצורך הגשת כתב אישום שני.

תמונה  :1מבנה ללא היתר בנייה וללא היתר לשימוש חורג ,המשמש
למפעל אלומיניום

הימנעותה של הוועדה
המקומית מאכיפת
גזרי הדין כנדרש
תרמה להמשך קיומם
של עבירות הבנייה
והשימושים החורגים
ללא היתר לאורך
שנים
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צולם על ידי צוות הביקורת ביולי .2018

על פי חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים ,עסק מהסוג המתואר לעיל
חייב ברישיון עסק .מטרות הרישוי העיקריות הן הגנת הסביבה ,מניעת
מפגעים ומטרדים ,שמירה על בטיחות הנמצאים במקום העסק או
בסביבתו וקיום הדינים הנוגעים לכיבוי אש.
כעשור ומחצה פעל העסק ללא רישיון עסק וממילא גם ללא
קבלת אישורים מהגורמים הרלוונטיים על קיומן של מטרות
הרישוי האמורות לעיל.
ב .בעל זכויות על נחלה וחברה עסקית הורשעו באפריל  ,2007על פי
הודאתם ובמסגרת הסדר טיעון ,בעבירות על חוק התכנון והבנייה .בית
המשפט הוציא צו הריסה וצו איסור שימוש חורג במקרקעין ,דחוי לשנה
וחצי ,וצו לרישום הצווים האמורים בלשכת רישום המקרקעין ,גם אם
המקרקעין אינם רשומים על שמם של הנאשמים.
נמצא כי הוועדה לא קיימה את צווי בית המשפט ולא רשמה הערה על
הצווים בלשכת רישום המקרקעין.
באפריל  , 2007בשלב הטיעונים לעונש ,טען הנאשם בעל הזכויות על
הנחלה שהוא פועל לנסות ולהכשיר את הבנייה ואת השימוש החורג
במקרקעין ,וכי ברור לו שאם לא יתקבל ההיתר בתוך התקופה
האמורה ,יהיה עליו להרוס את המבנה ולהפסיק את השימוש החורג.
ביוני  20 ,2010חודשים לאחר תום המועד לביצוע הצווים השיפוטיים,
ביקר מפקח הוועדה בנחלה וקבע שהצווים לא קוימו ,ואף נעשו בנחלה
עבירות בנייה נוספות .שנה לאחר מכן ,ביוני  ,2011הגישה הוועדה כתב
אישום נוסף נגד בעל הזכויות על הנחלה והחברה העסקית ,בין השאר
בגין אי-קיום הצווים השיפוטיים משנת  2007ובנייה נוספת ללא היתר
בנייה כדין .שנתיים לאחר מכן ,במאי  , 2013שוב הוציא בית המשפט צו
הפסקת שימוש וצווי הריסה וקבע שמועד ביצוע הצווים יידחה
לאוקטובר  , 2013לצורך השגת היתרי בנייה כדין .כן נתן בית המשפט
צו לרישום הצווים בלשכת רישום המקרקעין.
נמצא כי גם במקרה זה לא רשמה הוועדה את הצווים בלשכת רישום
המקרקעין.
במרץ  2014הגיש בעל הזכויות על הנחלה בקשה להיתר בנייה ל"מבנה
איחסון למוצרי אלקטרוניקה בשטח  500מ"ר" .הוועדה החליטה לאשר
את הבקשה בתיאום עם המהנדס ובתנאים ,ובכללם הריסה או הסדרה
של המבנים המסומנים להריסה טרם הוצאת היתר ,קבלת דוח מטעם
מפקח הבנייה של הוועדה ,תשלום היטל השבחה וקבלת אישורים
שונים ,בין היתר מפיקוד העורף וממכבי אש .עד מועד סיום הביקורת
לא הוצא היתר בנייה.
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על פי דוח של מפקח הוועדה ,במרץ  2017טרם בוצעו הצווים .בדוח
המפקח נרשמו  19סעיפים של עבירות בנייה ושימושים חורגים ,שהם
הפרה של הצווים השיפוטיים .עוד נכתב כי בשטח החלקה נרשמה
תכונה רבה" :מכוניות נכנסו ויצאו ,נצפתה פעילות ממבני המשרדים,
נצפו הרבה כלי רכב בכל המתחם".
תמונה  :2מבנה בתחום הנחלה ,כ 520-מ"ר שטחו ,ללא היתר בנייה
ובסטייה מתוכנית

המקור :תיק הפיקוח בוועדה.
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תמונה  :3שימוש במבנה לאחסנה ,ללא היתר בנייה וללא היתר לשימוש
חורג

המקור :תיק הפיקוח בוועדה.

תמונה  :4כלי רכב חונים בשטח הנחלה

המקור :תיק הפיקוח בוועדה.
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אף שמפקח הוועדה ביקר במקום ב 2014-ומצא שהצווים לא
קוימו ועבירות הבנייה והשימוש החורג נמשכו כסדרם ,רק
באפריל  ,2017כשלוש שנים לאחר המועד האחרון לביצוע הצווים
וביקור מפקח הוועדה במקום ,וכעשר שנים לאחר הגשת כתב
האישום הראשון ,העבירה יחידת הפיקוח את התיק לתובע
הוועדה .במועד סיום הביקורת ,נובמבר  ,2018יותר משנה ומחצה
לאחר מכן ,טרם הוגש כתב אישום.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה הוועדה המקומית כי
בחודשיים האחרונים נעשו השלמות חקירה בתיק לקראת הגשת כתב
אישום.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי המקרים הרבים בהם היא
אינה אוכפת את ביצוע גזרי הדין באופן נחוש ועקבי פוגעים בהרתעת
עבריינים ,אינם מאפשרים הלכה למעשה את מיגור הבנייה הבלתי חוקית
והשימושים החורגים ללא היתר ,ואף עלולים לפגוע באינטרסים תכנוניים.

מעקב אחר ביצוע צווי הריסה שיפוטיים
יחידת הפיקוח רושמת במערכת הממוחשבת את המועד האחרון לביצוע הצווים
השיפוטיים ,כדי שתוכל לעקוב אחר ביצועם .בביקורת נבדקו תיקי פיקוח
בעניינם של  28צווי הריסה שנתן בית המשפט מאפריל  2016עד פברואר ,2018
אשר בעת הביקורת (אוקטובר  )2018חלף המועד האחרון לביצועם .כאמור,
בתשעה מקרים הצו קוים .הועלה כי בשמונה תיקים מן ה 19-הנותרים נעשה
מעקב סמוך למועד האחרון לביצוע הצווים ,אך מלבד כתיבת דוח שהצו לא
בוצע ושליחת מכתב התראה או הזמנה למחזיק בנכס למסור את גרסתו ,תקופה
ארוכה (ארבעה עד עשרה חודשים) לא ננקטה כל פעולת אכיפה.
להלן דוגמה למעקב הלקוי של הוועדה אחר ביצועם של צווים שיפוטיים :בשנת
 2003הגיש בעל הזכויות על הנחלה בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי
ששטחו  500מ"ר .ועדת המשנה של הוועדה המקומית דחתה את הבקשה
בנימוק שהמבנה ממוקם בקרקע חקלאית מוכרזת ,ופעילות לא-חקלאית במבנה
כזה סותרת את תוכנית שד/1000/א( 1/תוכנית הפל"ח).
בשנת  2006הגישה הוועדה המקומית נגד בעל הזכויות על הנחלה כתב אישום
בגין שימוש חורג ללא היתר ובסטייה מתוכנית .כתב האישום הוגש בין היתר
בנוגע לשימוש בשני מבנים דו-קומתיים ששטחם הכולל כ 1,531-מ"ר למטרת
מבני משרדים עסקיים ,ולשימוש בשטח כורכר של כ 2,000-מ"ר למטרת חנייה
לעובדי המשרדים .בנובמבר  2007הורשע הנאשם על פי הודאתו במסגרת
עסקת טיעון ,ובית המשפט נתן צו הריסה ,צו הפסקת שימוש חורג במקרקעין
וצו לרישום הצווים בלשכת רישום המקרקעין ,גם על הזכויות הבלתי רשומות
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של הנאשם על הנכס .בית המשפט דחה פעמיים את מועד ביצועם של הצווים,
והדחייה האחרונה הייתה עד אוקטובר .2010
נמצא כי מהמועד האחרון לביצוע הצווים עד מועד סיום הביקורת ,כשמונה
שנים ,לא נרשם בתיק הפיקוח כל ביקור של מפקח בנכס ולא ננקטה כל פעולה
לוודא את ביצוע הצווים.
עובדי משרד מבקר המדינה ביקרו במתחם והבחינו כי הוא אזור מסחרי הכולל
מבנים רבים ,בחלקם יבילים ,ושטח חנייה גדול שבו חנו מכוניות רבות .יצוין כי
על פי נתוני אגף הגבייה ,באותה חלקה מתקיימת פעילות לא-חקלאית בשטח
של יותר מ 1,000-מ"ר.
תמונה  :5מבני משרדים בשטח הנחלה ללא היתרי בנייה וללא היתרים לשימוש
חורג

צולם על ידי צוות הביקורת ביולי .2018

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי לא די בכך שרשמה
במערכת הממוחשבת תזכורת לתום המועד לביצוע גזר הדין ,אלא עליה
לבצע מעקב שיטתי עד לביצוע הצו בפועל.
הוועדה המקומית מסרה בתשובתה כי "קיימים מעקבים משנת  2012ואילך ,ואף
חל שיפור ניכר בטיב המעקב אחר צווים החל משנת  ,2015והחל מאותו מועד
המעקב אחר כל גזרי הדין ,רצוף ,סדור ועקבי .בנוסף ,צווים מלפני 2012
מטופלים ,כחלק מביקורות יזומות וכחלק מרישוי/תלונות ,וכאשר נמצא צו ישן,
הוא נבדק ונאכף".
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי הדוגמאות שהובאו בדוח
זה מצביעות על כך שאין די באופן המעקב שהיא נוקטת ,לא לגבי הצווים
האחרונים ולא לגבי הצווים שניתנו בעבר.

כשמונה שנים לא
ננקטה כל פעולה
לוודא ביצוע צווים
שיפוטיים בחלקה
שבה ,על פי נתוני
הגבייה ,מתקיימת
פעילות לא-חקלאית
בשטח של יותר מ-
 1,000מ"ר
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ביצוע צווי ההריסה
אם הורשע אדם בבנייה או בשימוש בבנייה ללא היתר או בסטייה מהיתר או
מתוכנית ,חוק התכנון והבנייה מאפשר לבית המשפט לצוֹות בשעת גזר הדין ,גם
על הריסת הבנייה הבלתי חוקית .ההריסה ,הפירוק או הסילוק ייעשו על ידי
המורשע או על ידי הוועדה המקומית ,אם המורשע לא יעמוד בחובה המוטלת
עליו בזמן שהוקצב .על פי נוסח החוק קודם לתיקון  ,116הוועדה המקומית לא
הייתה רשאית לבצע את הפעולות האמורות במקום המורשע אלא אם כן ביקשו
זאת הוועדה המקומית או היועץ המשפטי לממשלה מבית המשפט .אם בוצעו
הפעולות האמורות על ידי הוועדה המקומית ,המורשע ישלם לרשות האוכפת
את הוצאות הביצוע.
לאחר תיקון  116רשאית הוועדה המקומית לבצע צו הריסה גם במקרים שבהם
המורשע שעליו הוטל קיום הצו לא קיים את הצו וחלף המועד לביצועו ,ללא
צורך בבקשה מפורשת מבית המשפט ,ובלבד שהתובע הודיע למורשע בכתב
מראש על כוונת הוועדה לבצע את הצו.
בבדיקת  28תיקי הפיקוח שצוינו לעיל נמצא כי  12תיקים שבהם לא ביצע
המורשע את הצו שנתן בית המשפט הועברו שוב לתובע להגשת כתב אישום.
יצוין כי בחמישה מ 12-התיקים מדובר בכתב אישום שלישי ,לאחר שהמורשעים
הפרו את שני הצווים השיפוטיים הקודמים ,ובשני תיקים אחרים מדובר בכתב
אישום רביעי ,לאחר שהמורשעים הפרו שלושה צווים שיפוטיים.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית על שלא נהגה לבקש מבית
המשפט בעת מתן גזר הדין לקבוע שאם לא יעמוד המורשע בחובה
המוטלת עליו להרוס את המבנה בזמן שנקצב ,תהיה היא רשאית לבצע
את הצו במקומו.
הוועדה המקומית מסרה בתשובתה כי לא כל תיק מתאים לביצוע הריסה על ידי
הוועדה ולעיתים הנסיבות מצדיקות דווקא פעולות לאכוף על הנאשם לבצע את
הצווים בעצמו ,כגון כשמדובר בהריסה יקרה מאוד ולא תתאפשר גביית
הוצאותיה מן הנאשם או כשמדובר בהריסה מורכבת מן הבחינה ההנדסית .עם
זאת ,לאחרונה החל תובע הוועדה לבקש מבית המשפט גזרי דין הכוללים את
הסמכת הוועדה להריסה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי אף אם לא כל תיק
מתאים לביצוע הריסה על ידי הוועדה ,הרי בהימנעותה ככלל מלבקש
מבית המשפט להטיל עליה את ביצוע ההריסה אם המורשע לא יבצעה,
נמנע ממנה לבצע את ההריסה כשהמורשע הפר את הצו .משום כך
נאלצה להגיש נגד אותו מורשע כתבי אישום נוספים בגין אי-ביצוע הצווים
השיפוטיים ,דבר שגרם להימשכות ההליכים ולעומס כבד על תובע
הוועדה.
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עוד מעיר משרד מבקר המדינה לוועדה המקומית כי בשני תיקים הסמיך
אותה בית המשפט לבצע את הצווים ,אך עד מועד הביקורת ,אף שחלפו
יותר מחמישה חודשים מהמועד האחרון לביצועם ,לא ביצעה אף לא אחד
מהם.
הוועדה המקומית מסרה בתשובתה כי צו הריסה אחד מבוצע במועד מתן
תשובתה ,ואילו ביצוע הצו השני מורכב ולכן הוועדה עובדת בשיתוף פעולה עם
רמ"י לצורך ביצועו ,ובו גם נעשה הסדר מותנה אשר לא קוים רק בחודשים
האחרונים.
יצוין כי בעלי זכויות על נחלה בתחום התכנון של הוועדה המקומית אכן
ביצעו צווי הריסה שיפוטיים או הפסיקו שימושים חורגים ללא היתר
כדלקמן 33 :בשנת  25 ,2016בשנת  2017ו 64-בשנת ( 2018עד אוקטובר).
בשנה האחרונה חלה עלייה במספר הוצאתם לפועל של צווי ההריסה
השיפוטיים ושל הפסקת שימושים חורגים ללא היתר .ואולם המספר הלא-
קטן של תיקי הפיקוח הפעילים ,שברבים מהם קיימים זה שנים צווים
שיפוטיים ,מלמד שמדובר בשיעור קטן של צווים שבוצעו ,ושללא הגברת
פעולות האכיפה ,לרבות ביצוע צווי הריסה ופינוי ,לא יהיה ניתן למגר את
עבירות הבנייה.

הסמכת הוועדה המקומית דרום השרון
כוועדה מקומית עצמאית
על פי חוק התכנון והבנייה ,שר האוצר רשאי להסמיך ועדה כוועדה עצמאית אם
נוכח כי היא מקיימת באופן מקצועי ויעיל מערכת תכנון ורישוי ומערכת אכיפה
של הורא ות החוק .ההחלטה לעניין ההסמכה תינתן לאחר שיתקבלו חוות דעת
מהיועץ המשפטי לממשלה ,המלצה של מנהל מינהל התכנון ויו"ר הוועדה
המחוזית הנוגעת בדבר ,וחוות דעת של יחידת הבקרה כמשמעותה בחוק .מנהל
יחידת הבקרה רשאי לדרוש מגורמים שונים ,לרבות ממשרדי ממשלה ,כל מידע
או מסמך הדרושים ליחידת הבקרה למילוי תפקידיה.
המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין שבפרקליטות המדינה מסרה בינואר 2016
ליחידת הבקרה חוות דעת בעניין הסמכתה של הוועדה המקומית דרום השרון
כוועדה מקומית עצמאית .בחוות הדעת נאמר כי במרחב התכנון של ועדה
מקומית זו נעשות עבירות האופייניות לוועדה כפרית ובהיקפים גדולים .עם זאת
המליצה המחלקה להסמיך את הוועדה המקומית דרום השרון כוועדה מקומית
עצמאית ,בעיקר מנימוקים הנוגעים למערך התביעה המקומי :תובע הוועדה
מכהן זה כחצי שנה ,מוכר לאגף גם כתובע מדינתי ,מוערך מאוד על ידי
המחלקה ומקפיד על קיום הדין וההנחיות; עצמאותה של התביעה הפלילית
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בוועדה המקומית נשמרת היטב; ובעלי התפקידים בוועדה המקומית מודעים
לאיסור ההתערבות בשיקול דעתה .בחוות הדעת צוין כי אמות המידה שמערכת
האכיפה המקומית נמדדת בהן לצורך הסמכה של ועדה כוועדה מקומית
עצמאית (ולא עצמאית מיוחדת) הן אמות מידה מקילות יחסית.
במכתבו של שר האוצר ליו"ר הוועדה המקומית דרום השרון מיוני  2016ציין
השר כי קיבל את המלצותיהם של מנהלת מינהל התכנון ,יו"ר הוועדה המחוזית
ומנהלת יחידת הבקרה ,והחליט להסמיך את הוועדה כוועדה מקומית עצמאית
לחמש שנים .במכתב הוסיף השר כי "במהלך תקופה זו הנכם נדרשים לגבש
מדיניות תכנונית לוועדה ,לקדם תכנון כוללני ונושאי ,לשפר את איכות התוכניות
ולבצע סקר מיפוי עבירות בניה במרחב התכנון של הוועדה".
משרד מבקר המדינה מעיר למינהל התכנון כי על פי חוק התכנון והבנייה,
הסמכת ועדה מקומית כוועדה עצמאית אפשרית אם הוועדה מקיימת
באופן מקצועי ויעיל מערכת תכנון ורישוי ומערכת לאכיפת החוק .לפיכך
מן הראוי שבתום תקופת ההסמכה יבחן מינהל התכנון את המשך
הסמכת הוועדה המקומית כוועדה מקומית עצמאית ,לא רק בהיבט
התכנוני ובהיבט קיומם של התנאים שנקבעו בכתב ההסמכה ,אלא גם
בהיבט של תפקוד מערך האכיפה של הוועדה.
בתשובת מינהל התכנון למשרד מבקר המדינה מפברואר  2019נמסר כי
הסמכת הוועדה המקומית דרום השרון אמורה לפקוע ביוני  .2021לעת חידוש
ההסמכה ייבחנו כל ההיבטים הקשורים לתפקודה ,לרבות תפקודו של מערך
האכיפה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה הוועדה המקומית כי ההמלצה לבחון
את המשך הסמכת הוועדה כוועדה מקומית עצמאית בתום תקופת ההסמכה
איננה הולמת את הנתונים בדוח .מערך האכיפה של הוועדה מתמודד עם
משימות לא פשוטות כלל וכלל ,מתפקד באופן יעיל ומרתיע ומשתפר מאוד
משנה לשנה .במבט רחב על פעילות האכיפה של הוועדה המקומית לאורך
השנים ובהשוואה למתרחש בסביבתו של מרחב התכנון של הוועדה המקומית
דרום השרון ,ראוי לציין ,לצד הערות הביקורת ,את השיפור הרב בפעילות
הוועדה ואת הישגיה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי גם אם חל שיפור
בתפקוד מערך האכיפה שלה בשנים האחרונות ,בעת הביקורת עדיין
קיימים עבירות בנייה ושימושים חורגים ללא היתר בהיקף לא קטן שטרם
הוסדרו ומחייבים בחינה במסגרת הסמכת הוועדה.
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סיכום
במרחב התכנון המקומי דרום השרון ,הכולל בעיקר יישובים בעלי אופי
כפרי ,הוקמו והופעלו במשך שנים עסקים רבים על קרקע חקלאית ,ללא
היתר בנייה וללא היתר לשימוש חורג כמתחייב .פעילות זו נעשתה תוך
הפרה בוטה של החוק ,ולא זו בלבד אלא שהיא משנה את אופייה של
הסביבה הקרובה ויש בה סטייה של ממש מהתוכניות התקפות.
ממצאי דוח זה מצביעים על ליקויים בפעילותה של הוועדה המקומית
בפיקוח ובאכיפת הדין על מאות עבירות בנייה  -רובן שימושים חורגים
ללא היתר בתוקף או ללא היתר כלל במרחב התכנון שבאחריותה.
הוועדה אינה עוקבת אחר פקיעת תוקפם של ההיתרים לשימושים
החורגים; כוח האדם ביחידת הפיקוח והתביעה אינו מצליח לטפל
בעבירות הבנייה ובשימושים החורגים ולהשיג את יעדי הפיקוח שקבעה
הוועדה לשם מימוש מדיניות האכיפה שלה; למפקחים אין תוכניות עבודה
שבועיות ושנתיות ,והם אינם מבצעים ביקורות יזומות דרך שגרה; והיא
ממעטת להשתמש באמצעי אכיפה מינהליים .נוסף על כך הועלו ליקויים
גם בהעברת מידע למרשם הפלילי ולרשם המקרקעין ובאכיפת צווים
שיפוטיים.
היעדר האכיפה פוגע קשות באמון הציבור בשלטון החוק ומערער את
הסדר החברתי .על הוועדה המקומית לפעול בנחישות ,ביעילות
ובאפקטיביות נגד הבנייה והשימושים הבלתי חוקיים ולנקוט את כל אמצעי
הפיקוח והאכיפה שניתנו לה ,כדי למנוע עבירות בנייה ולטפל בעבירות
בנייה שכבר נעשו.

