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 שכירת מבני
 ובטיחות
 , התקשרויות

 וחובות של תושבי
 וחברי מועצה

 תקציר

.  דונ��23,000הוא כ)  המועצה�להל� (אר 'תחו� שיפוטה של המועצה המקומית מר
 2010אר בדצמבר 'לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מנתה אוכלוסיית מר

כלכלי של הלשכה � בדירוג החברתי3גת ברמה המועצה מדור.  תושבי�20,436
המרכזית לסטטיסטיקה
1

. 

לראש . 2008אנ� נבחר לראשות המועצה בנובמבר 'ד פריד ג"ראש המועצה המכה� עו
יצוי� כי חלק מממצאי .  חברי� בה� ראש המועצה13ובמועצה , המועצה סג� ללא שכר

שג� שימש , זיאד דגשהביקורת נוגעי� לתקופת כהונתו של ראש המועצה הקוד� מר 
 .2011ממלא מקומו של ראש המועצה המכה� עד יוני 

 

 פעולות הביקורת

 ביקורת על פעולות מבקר המדינה עשה משרד 2012 עד מאי 2011בחודשי� ספטמבר 
, התקשרויות ורכש: הביקורת התמקדה בנושאי� האלה. 2008�2011המועצה בשני� 

ות הפיזיות במתקני� שכורי� מצב התשתי, שכירת מבני� ודאגה לבטיחות�
ניגוד ענייני� בהתקשרויות ע� קרובי משפחה של חברי , המשמשי� לגני ילדי�

 .מועצה וחובות של תושבי� וחברי מועצה

 

 עיקרי הממצאי�

 התקשרויות המועצה

ת ו י ר ל ו ל ס ת  ו ר ב ח  � ע ת  ו ר ש ק ת  הביקורת העלתה כי בתקופה של כשנה :ה
ביצעה המועצה שלוש עסקאות של , 2010 עד מר( 2008מיולי , ושמונה חודשי�

 רכישה ושדרוג של מכשירי טלפו� נייד וכ� מעבר מחברה לחברה בעלות ניכרת של 

ההתקשרויות נעשו בלי שהמועצה ביקשה הצעות מחיר קוד� . ח" ש�390,000כ

__________________ 

כלכלי של �הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות לפי המצב החברתי  1
 . היא הגבוהה ביותר10ובה� , בדירוג עשר דרגות, אוכלוסיותיה�
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א+ על פי , שחתמה על הסכמי ההתקשרות כמתחייב ובלא שקיימה מכרז זוטא
זאתשסכומי ההתקשרויות חייבו 

2
. 

ה י י ב ג ת  ר ב ח  � ע ת  ו ר ש ק ת  התקשרה המועצה ע� חברת 2008 באפריל :ה
לש� הטלת עיקולי� על חשבונות הבנקי� של התושבי� )  החברה�להל� (גבייה 

ח " ש220על כל עיקול שהחברה מבצעת גובה המועצה מכל חייב . החייבי� לה כספי�
ההתקשרות . מועצהח עבור ה" ש�70ו, על פי ההסכ� עמה, ח עבור החברה" ש150 �

נעשתה בלי שהמועצה פרסמה מכרז זוטא ופנתה לחברות אחרות כדי לקבל הצעות 
 .בהסכ� ההתקשרות ג� לא נקבע מועד סיו� ההתקשרות. מחיר

מהנתוני� עולה כי התערי+ המשול� לחברה גבוה פי שלושה מהסכו� שנקבע במכרז 
 גבתה 2011 עד דצמבר 2008ממאי . החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטו� המקומי

 �590,000ומה� העבירה לחברת כ, ח בגי� עיקולי�" ש�860,000המועצה מהחייבי� כ
 .ח"ש

 

 ביצוע הרכש

. הביקורת העלתה כי מנהל מחלקת הרכש במועצה לא הכי� תחזית צריכה לכל רבעו�
אינה קובעת את הפריטי� האמורי� )  ועדת הרכש�להל� (ועדת הרכש והבלאי 

ולא כל הרכישות מובאות לפניה לאישור , נית הצריכה התקופתיתלהיכלל בתכ
למנהל הרכש אי� רשימת ספקי� שאישרה הוועדה והוא אינו מדווח לה . כמתחייב

, חומרי בניי�,  קנייה של חומרי ניקוי�כמה מהרכישות שביצעה המועצה ; כנדרש
עי� ללא קבלת  נעשו באמצעות ספקי� קבו�דלק ושירותי דפוס ופרסו� , מוצרי מזו�

 .הצעות מחיר מספקי� אחרי�

ולכ� קיי� , עוד העלתה הביקורת כי ניהול הרכש במועצה נעשה ללא מעקב ובקרה
 .חשש לבזבוז כספי הציבור

 

 שכירת מבני� 

בעיקר לשימוש� של מחלקת החינו/ , המועצה נוהגת לשכור מבני� מתושבי המקו�
 .מועדוניות משפחתיותלצור/ הפעלת גני ילדי� ו, ושל מחלקת הרווחה

 נעשתה ללא סקר צרכי� ובלי 2009�2011נמצא כי שכירת כל המבני� בשני� 
במועצה לא . שהמועצה בדקה חלופות כדי לבחור בחלופה ההולמת ביותר את צרכיה

נמצאו מסמכי� הנוגעי� לתהליכי קבלת ההחלטות ולדיוני� שקדמו להתקשרויות ע� 
 המועצה ניהלה הלי/ תקי� בכל הנוגע לשכירת המאפשרי� לבחו� א�, בעלי המבני�

 .המבני�

__________________ 

נקבעו הנסיבות שבה� המועצה רשאית להתקשר בחוזה ) א(וספת הרביעית לצו המועצות המקומיות בת  2
בי� . וכ� הנסיבות המחייבות התקשרות באמצעות מכרז פומבי, )מכרז זוטא(לפי מכרז שאינו פומבי 

� נקבעו סכומי ההתקשרות המחייבי� מכרז זוטא וסכומי ההתקשרויות המחייבי� מכרז פומבי וכ, השאר
ל משרד הפני� מפרס� ומפי" לרשויות המקומיות נכללו עדכוני� של "בחוזרי� שמנכ. אופ� עדכונ�

 .סכומי ההתקשרויות המחייבי� מכרז פומבי או מכרז זוטא
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עוד נמצא כי המועצה התקשרה ע� בעלי המבני� בלי לקבל חוות דעת כתובה מהיוע( 
, )ייעו( משפטי(וזאת בניגוד להוראות חוק הרשויות המקומיות , המשפטי שלה

 .�1975ו"התשל

ה המקומית לתכנו� הועלה כי כמה מהמבני� ששכרה נבנו ללא היתרי בנייה מהוועד
על פי חוק התכנו� ) 4טופס (וממילא לא הוצא לה� אישור אכלוס , ולבנייה גליל מזרחי

חיבור זה . המבני� מחוברי� לרשת החשמל באופ� לא חוקי. �1965ה"התשכ, והבניה
נעשה בלי שהתקיימו ההליכי� החוקיי� המבטיחי� בקרה על העמידה בתקני� ועל 

 .תחו� זהיישו� הוראות הבטיחות ב

היא המשיכה לשל� , א+ שהמועצה הפסיקה את השימוש בכמה מהמבני� השכורי�
 .דמי שכירות לבעלי� במש/ תקופות שונות

 

 ניגוד ענייני� בהתקשרויות ע� קרובי משפחה של חברי המועצה

ר ב ע ש ל ה  צ ע ו מ ה ש  א ר ל  ש ו  י ח א ת  ו ל ע ב ב ה  נ ב מ ת  ר י כ  הביקורת :ש
כ� התקשרות שנחת� ע� שני תושבי  חידשה המועצה הס2008העלתה כי בדצמבר 

הכפר לשכירות מבנה בבעלות אביה� ונמצא בסמו/ למבנה המועצה לשימוש שירותי 
לא כולל , ח" ש1,790בהסכ� צוי� כי דמי השכירות החודשיי� יעמדו על . קהילה

במועד הקוד� של חידוש שכירת המבנה . ותקופת השכירות נקבעה לכשנתיי�, �"מע
לי� הרשו� של הנכס היה אחיו של מר זיאד דגש שכיה� באותו הבע, 2006בינואר 

 .מועד כראש המועצה

וממילא המועצה לא פנתה לשר , ההתקשרות לא הובאה לאישורה של מליאת המועצה
 .הפני� כדי לקבל את אישורו כנדרש

ג ה  ר ב ח  � ע ת  ו ר ש ק ת  חתמה המועצה על זיכרו� דברי� ע� 2010 בספטמבר :'ה
 לש� קבלת שירותי פיקוח על הבטיחות במוסדות החינו/ שתקופו לשנה' חברה ג

 .ובמוסדות המועצה

שימש עד כשלושה שבועות לפני ', נמצא כי אחיו של בעליה ומנהלה של חברה ג
, אנ�'ד פריד ג"עו, ההתקשרות חבר מועצה מטע� סיעתו של ראש המועצה הנוכחי

 .ושוב( במקו� השני ברשימתו

ניסיו� בתחו� הבטיחות וא� היא אכ� רשאית על פי ' המועצה לא בדקה א� לחברה ג
ולא נמצאו במועצה מסמכי� המוכיחי� כי לחברה ניסיו� , כל די� לבצע את הפיקוח

וממילא , הועלה כי לבעליה של החברה אי� ההכשרה המקצועית הנדרשת. בתחו� זה
של הוא לא קיבל את אישורו של משרד החינו/ לשמש מנהל בטיחות במוסדות החינו/ 

 .המועצה

 

 בטיחות� של המבני� השכורי� שבשימושה של המועצה

י  נ ג ל  � י ש מ ש מ ה  � י ר ו כ ש  � י נ ב מ ב ת  ו י ז י פ ה ת  ו י ת ש ת ה ב  צ מ
� י ד ל  נמצא כי עשרה מבני� ששכרה המועצה להפעלת גני ילדי� היו דירות :י

והתנאי� בה� אינ� עומדי� בהוראות חוזר , מגורי� שלא יועדו לאכלוס כיתות ג�
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ו/ל משרד החינ"מנכ
3

נמצא כי רוב הגני� שנבדקו היו .  ובהוראות הקבע של המשרד
המועצה לא שינתה את . בקומת עמודי� מפולשת שבה נבנו קירות בי� העמודי�

 .וממילא ה� נבנו ללא היתר בנייה, ייעוד�

. עוד נמצא כי המבני� אינ� עומדי� בקריטריוני� לתכנו� ולהקמה של גני ילדי�
ועל פי רוב אי� , החצר קטני� מהנדרש בג� ילדי� תקניברוב� השטח הבנוי ושטח 

דרכי גישה , שתי דלתות, שני שערי�, בה� התשתית הפיזית הנדרשת כמו מקלט
 :להל� פירוט הממצאי�. נוחות וגדר

� י נ ג ב ת  ו פ י פ . ברוב גני הילדי� שנבדקו היו חצרות משחקי� קטנות מהנדרש :צ
וילדי הג� נאלצו , צר משחקי�בחמישה מעשרת הגני� שנבדקו לא הייתה כלל ח

 .לשהות בתו/ הג� כל היו�

� י נ ג ה ת  ו ת ל ה� בדלת הראשית וה� בדלתות ,  הדלתות ברוב גני הילדי� שנבדקו:ד
ובכמה מה� א+ לא הותקנו כל האביזרי� הבטיחותיי� , אינ� תקינות, הפנימיות

אי� , ודזאת וע. בל� דלת ומנגנו� להאטת הדלת בסגירתה, הדרושי� כמו מג� אצבעות
בגני� האמורי� דלת נוספת שתשמש פתח מילוט נוס+ ותמנע סכנה של הילכדות 

 .בתו/ המבנה בשעת חירו�

י נ ק ת ח  ב ט  . בכל גני הילדי� שנבדקו לא הופרד המטבח מחדר הלימוד:מ

ק ח ש מ י  נ ק ת  בכל חצרות גני הילדי� שנבדקו לא הותקנו כל מתקני המשחק :מ
 .פורטיביתהנדרשי� וג� ולא מתקני� לפעילות ס

ה ו ב ג ח  ת מ ו ל  מ ש ח י  נ ק ת  כמה מגני הילדי� שנבדקו סמוכי� לקווי חשמל :מ
, המצויי� בקרבת הילדי�, כמה משעוני החשמל וג� חוטי חשמל; )קווי מתח גבוה(

מאחר שמדובר במבני� שכורי� המחוברי� לרשת החשמל באופ� בלתי . היו חשופי�
כתוצאה מכ/ בחלק . גני�חוקי קיימות תקלות רבות באספקת החשמל לאות� ה

דבר העלול , מימות החור+ לא הופעל חימו� ובחלק מימות הקי( לא הופעל קירור
 .לפגוע ברווחת הילדי� ובבריאות�

� י נ ב מ ה ת  ק ו ז ח בכמה .  תחזוקת המבני� בגני הילדי� שנבדקו לקויה ביותר:ת
מהגני� ולכמה , מה� אי� די חלונות והגני� אינ� מאווררי� ומוארי� במידה מספיקה

 . חודרי� בחור+ מי גשמי� הגורמי� לרטיבות ולעובש בקירות

� י נ ג ו מ  � י ב ח ר מ ו  � י ט ל ק  בתשעה מעשרת גני הילדי� שנבדקו לא היו :מ
אבל דלתו הוסרה וחלונו , רק בג� אחד היה מקלט. מקלטי� ולא נבנו מרחבי� מוגני�

 .נאט� ביריעות פלסטיק

 

__________________ 

 נקבעו קריטריוני� לתכנו� ולהקמה 1987שפרס� משרד החינו$ בספטמבר ) ח"התשמ(בחוזר מיוחד א   3
כיתה ששטחה , בי� היתר, ר ויכלול" מ125 ברוטו של כיתת ג� יהיה ולפיה� שטח המבנה, של גני ילדי�

שטח המגרש שייבנו עליו יהיה . הול כניסה ומקלט, מרפסת מקורה, מטבח, שני תאי שירותי�, ר" מ52
ובלבד שלכל ג� , ובאזורי� צפופי� אפשר יהיה לאתר מגרש קט� יותר, ר" מ500�600לכל הפחות 

 .ר" מ200טחה תובטח חצר משחקי� רצופה שש
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 חובות של חברי מועצה

 יתרת הפיגורי� בתשלומי אגרת מי� וארנונה למועצה 2008�2011נמצא כי בשני� 
 19%שיעורי הגבייה היו נמוכי� ובמגמת ירידה ונעו בי� ; ח" מיליו� ש�41הסתכמה בכ

הביקורת העלתה כי בי� החייבי� היו . 2011 בשנת �12% ו�10% ל2008 בשנת �24%ו
ו חובות גדולי� שלושה חברי מועצה שלא הסדירו את תשלו� חובותיה� למועצה וצבר

 .ח" ש�507,000שהסתכמו בכ

 

 סיכו� והמלצות

ממצאי הביקורת מעלי� ליקויי� רבי� בפעילותה של המועצה הנוגעי� לנושאי� 
ניגוד , שכירת מבני� ודאגה לבטיחות�, מהותיי� של ניהולה כמו התקשרויות ורכש

י� וחברי ענייני� בהתקשרויות ע� קרובי משפחה של חברי מועצה וחובות של תושב
 .כמה מהליקויי� כבר נמשכי� מספר שני�. מועצה

על המועצה לבדוק באופ� מעמיק את כל הקשור לנושא ביצוע הרכש וניהולו ולפעול 
בעניי� ההתקשרויות על פי דרישות החוק שעניינ� פרסו� מכרז זוטא או מכרז פומבי 

 .וקבלת הצעות מחיר

התשתיות הפיזיות בגני הילדי�  רואה בחומרה את מצב� של מבקר המדינהמשרד 
על המועצה . ואת תחזוקת� הלקויה המסכני� את שלו� הילדי� הלומדי� בה�

ומשרד החינו/ לתת את הדעת למצב העגו� הזה ולפעול לאלתר לתיקו� הליקויי� 
יצוידו כנדרש , ולדאוג שמוסדות החינו/ הפועלי� במבני� שכורי� יתוחזקו כראוי

על . ל ובתנאי הבטיחות הקבועי� בחוק"ועי� בחוזרי מנכויעמדו בקריטריוני� הקב
 .משרד החינו/ לפעול בשיתו+ משרד הפני� והמועצה למציאת פתרו� קבוע לסוגיה

לרבות , לבדיקת הממצאי� שהועלו, המועצה נדרשת לפעול בשיתו+ ע� משרד הפני�
נקוט את ול, ניגוד ענייני� של חברי המועצה וגביית חובות מתושבי� ומחברי מועצה

 .כל האמצעי� העומדי� לרשותה לתיקו� הליקויי�

 

♦ 
 

 מבוא

אר נמצא בגליל המזרחי 'היישוב מר. 1956כוננה בשנת )  המועצה�להל� (אר 'המועצה המקומית מר
תחו� . טבריה וכרמיאל, סמו  לקו התפר בי� הגליל העליו� והגליל התחתו� ובי� הערי� צפת

 בתי �5,000 תושבי� הגרי� בכ20,436דונ� ואוכלוסייתה מונה  �23,000שיפוטה של המועצה הוא כ
 3המועצה מדורגת ברמה .  נוצרי��22% מוסלמי� וכ�24%כ,  מהתושבי� ה� דרוזי��54%כ. אב

 .כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה�בדירוג החברתי

מועצה סג� לראש ה. 2008אנ� נבחר לראשות המועצה בנובמבר 'ד פריד ג"ראש המועצה המכה� עו
יצוי� כי הביקורת התייחסה ג� לתקופת כהונתו .  חברי� בה� ראש המועצה13ובמועצה , ללא שכר

שג� שימש ממלא מקו� ) 2008 עד נובמבר 2003מנובמבר (של ראש המועצה הקוד� מר זיאד דגש 
 .2011של ראש המועצה המכה� עד יוני 
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על פעולות המועצה מדינה ביקורת משרד מבקר ה עשה 2012 עד מאי 2011 ספטמבר בחודשי�
שכירת מבני� , התקשרויות וביצוע רכש: הביקורת התמקדה בנושאי� האלה. 2008�2011בשני� 

ניגוד ענייני� , ומצב התשתיות הפיזיות במבני� שכורי� המשמשי� לגני ילדי�, ודאגה לבטיחות�
 .י מועצהבהתקשרויות ע� קרובי משפחה של חברי מועצה וחובות של תושבי� וחבר

 

 

 התקשרויות המועצה

 התקשרות ע� חברות סלולריות

בתוספת הרביעית , ) צו המועצות המקומיות�להל�  (�1950א"התשי, )א(צו המועצות המקומיות ב
 .4נקבעו הוראות בדבר מכרזי� וקבלת הצעות מחיר, )192סעי- (

עסקה בטובי� או בצו המועצות המקומיות נקבע כי רשות מקומית לא תתקשר בחוזה לביצוע 
אלא באמצעות מכרז פומבי הנות� לכל אד� , או לביצוע עבודה או לרכישת שירותי�, במקרקעי�

 .הזדמנות שווה להגיש הצעה

באותו צו נקבעו הנסיבות שבה� המועצה רשאית להתקשר בחוזה באמצעות מכרז שאינו פומבי 
נקבעו , בי� השאר. ת מכרז פומביוכ� הנסיבות המחייבות התקשרות באמצעו, ) מכרז זוטא�להל� (

סכומי ההתקשרויות המחייבי� מכרז זוטא וסכומי ההתקשרויות המחייבי� מכרז פומבי וכ� אופ� 
ל משרד הפני� מפרס� ומפי. לרשויות המקומיות נכללי� עדכוני� לסכומי "בחוזרי� שמנכ. עדכונ�

 .ההתקשרויות המחייבי� מכרז פומבי או מכרז זוטא

כי התקשרות תהיה פטורה , בי� השאר,  נקבע2006 ממר. 1/2006' שרד הפני� מסל מ"בחוזר מנכ
ח ונמו  " ש�58,200א� סכו� ההתקשרות גבוה מ. ח" ש�58,200ממכרז פומבי א� סכומה נמו  מ

א� סכו� ; ח תוגש בקשה להצעות מחיר לפחות לארבעה ספקי� או קבלני�" ש�145,000מ
. ח תוגש בקשה להצעות מחיר לשישה ספקי�" ש�290,900ח ל" ש145,000ההתקשרות הוא בי� 

 .ח מחייבת מכרז פומבי" ש�290,900התקשרות שסכומה גבוה מ

המועצה רכשה . בהסכ� לתקופה של שלוש שני�'  התקשרה המועצה ע� חברה א2008ביולי  .1
  מכשירי טלפו� ניידי� וחמשה מכשירי� קבועי� המותקני� ברכבי� של כמה מחברי23מהחברה 

נמצא כי את ההתקשרות שהסתכמה . ושל כמה מעובדיה הבכירי�, לרבות ראש המועצה, המועצה
ח ביצע מנהל מחלקת הרכש והבלאי של המועצה ללא קבלת הצעות מחיר וללא מכרז " ש�71,000ב

 .ל משרד הפני�"זוטא כמתחייב מחוזר מנכ

בעסקת השדרוג . 2008  שדרגה המועצה את המכשירי� הניידי� שנרכשו בשנת2009ביולי  .2
 .ח" ש71,316סכו� נוס- של ' התחייבה המועצה לשל� לחברה א

 התקשר גזבר המועצה , 2009נמצא כי כשמונה חודשי� בלבד לאחר עסקת השדרוג ביולי  .3

בהתקשרות חדשה שבה הוסכ� על ניוד� של מספרי הטלפו� שנרכשו ',  ע� חברה ב�23.3.10ב
ח בגי� " ש�250,000תבעה מהמועצה סכו� של כ' חברה א.  נוספתללא עלות' לחברה ב' מחברה א

עקב הפרת , דמי יציאה מהסכ� לקוח ודמי יציאה מתקופת התקשרות לחבר, דמי יציאה משירות
 .כ  לטענת החברה, התחייבות חוזית מטע� המועצה

__________________ 

יהיו ) א( לצו המועצות המקומיות 183�192 נקבע כי הסעיפי� �1953ג"התשי, )ב(בצו מועצות מקומיות   4
 .אר'לפיכ# הוראותיו חלות על המועצה המקומית מר; זהי� ג� בצו זה
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ה שלוש ביצעה המועצ, במהל  כשנה ושמונה חודשי�, 2010 עד מר. 2008מהאמור עולה כי מיולי 
 והכול בעלות של , עסקאות של רכישת מכשירי� ניידי� ושדרוג� וכ� מעבר מחברה לחברה

 ).ח" ש250,000כולל קנס היציאות בס  (ח " ש�390,000כ

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˘Î¯‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰�Ó Ï˘ Ì˙ËÏÁ‰· ‰˜Ù˙Ò‰˘ ÏÚ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ 
‰˘˜È·˘ ÈÏ· ˙Â¯·Á‰ È˙˘ ÌÚ ‰¯˘˜˙‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ¯·Ê‚ Ï˘Â È‡Ï·‰Â ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ 

·ÈÈÁ˙ÓÎ , ÈÓÂÎÒ˘ Û‡ ‡ËÂÊ Ê¯ÎÓ ‰ÓÒ¯Ù˘ ÈÏ·Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÓÎÒ‰ ÂÓ˙Á� Ì¯Ë·
˙‡Ê Â·ÈÈÁ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰. 

כבר הוריתי להכי� : " בי� היתר,  למשרד מבקר המדינה ציי� ראש המועצה2012בתשובתו מיולי 
.... ובהחוזה ע� החברה הנוכחית אמור להסתיי� בקר. הזמנה להצעות מחיר מחברות הסלולר

 ."הוריתי כבר לבצע מכרז זוטא

 

 

התקשרות ע	 חברת גבייה
5

 

 החברה תבצע, לפי ההסכ�.  נחת� הסכ� התקשרות בי� המועצה לחברת גבייה2008באפריל 
, מי�, ארנונה: הטלת עיקולי� על חשבונות הבנקי� של התושבי� החייבי� למועצה בגי� חובות"

הסכו� ). עיקול אלקטרוני(ח בעבור כל פעולת עיקול " ש150והמועצה תשל� לה , "אגרות והיטלי�
 .א  לא יבוצעו יותר משני עיקולי� לתושב, האמור יהיה בעבור ביצוע כל עיקול

בלא שהתקבלה החלטה של מליאת נעשתה הביקורת העלתה כי ההתקשרות ע� חברת הגבייה 
בת זאת וא- לא ביקשה וכי המועצה לא פרסמה מכרז זוטא ככל שההתקשרות מחיי, המועצה בעניי�

 .בהסכ� ג� לא נקבע מועד סיו� ההתקשרות. הצעות מחיר מחברות אחרות

ח " ש150מזה ; ח מכל חייב על כל עיקול שהחברה מבצעת" ש220נמצא כי המועצה גובה בפועל 
חייב המחזיק . ח גובה המועצה לעצמה כעמלה" ש�70ו, לפי ההסכ�, משולמי� לחברת הגבייה

ח בגי� שני " ש440נק אחד מחויב אפוא על שני חשבונות ומשל� למועצה ביותר מחשבו� ב
 .עיקולי�

 �להל� (הועלה שהתערי- שנקבע במכרז החברה למשק וכלכלה שבמרכז השלטו� המקומי 
מכא� שהתערי- המשול� לחברה . ח" ש50לתשלו� לחברת הגבייה עבור כל עיקול הוא ) 6ל"משכ

 גבתה המועצה 2011 עד דצמבר 2008ממאי . ל"ז משכגבוה פי שלושה מהסכו� שנקבע במכר
 .ח" ש�590,000ומה� העבירה למילג� כ, ח בגי� עיקולי�" ש�860,000מהחייבי� כ

המועצה לא קיבלה הצעות מחיר נוספות ולא יכלה להשוות בי� התעריפי� שגובות חברות , כאמור
י- שגבתה מתושביה והתערי- המועצה א- לא בדקה א� התער. גבייה בעבור פעולות אכיפה דומות

 .ל"ששילמה לחברת הגבייה שווי� לתערי- שנקבע במכרז משכ

__________________ 

פעולות : " בפרק2008דוחות על הביקורת בשלטו& המקומי לשנת , מבקר המדינה, בעניי& זה ראו ג�  5
 .425�459' עמ, "הגבייה של הרשויות המקומיות באמצעות חברות פרטיות

 כחברה בת של מרכז השלטו& המקומי במטרה לספק 1974החברה למשק וכלכלה נוסדה בשנת   6
החברה מקיימת מכרזי� משותפי� לרשויות רבות ומתקשרת בשמ& ע� . שירותי� לרשויות המקומיות

 .ספקי� כדי להוזיל את המחירי�
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 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙¯·Á ÌÚ ‰˙Â¯˘˜˙‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ 
Î˘Ó Ê¯ÎÓ· Ú·˜�˘ ÛÈ¯Ú˙‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÏÓÚ ‰¯·ÁÏ ÌÏÂ˘˙˘ È„Î ÏÂÚÙÏÂ ‰ÈÈ·‚‰"Ï . ÏÚ

 ‰·Â‚ ‡È‰˘ ‰ÏÓÚ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ Ì‚ ÔÂÁ·Ï ‰ˆÚÂÓ‰‰ÓˆÚÏ , ÈÙÒÎ ÏË� ‰È·˘Â˙ ÏÚ ÏÈËÓ‰
ÛÒÂ�. 

כבר הוריתי לפנות ... אני מקבל את הביקורת: "בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� ראש המועצה
 ."בהתא� לכללי� המחוייבי� על פי חוק) הסדר הצעות בי� זכייני�(ית /ל כדי לבחור בספק"למשכ

 

 

 ביצוע הרכש במועצה

את ניהול המחסני� ואת , ת נקבע כי המועצה תסדיר את קניותיה לצו המועצות המקומיו185בסעי- 
 בתוספת נקבע כי).  התוספת�להל� (רישו� הטובי� וניהול� לפי ההוראות שבתוספת החמישית לצו 

מנהל "וכי )  ועדת הרכש�להל� (מועצת הרשות תמנה מנהל רכש ואספקה וכ� ועדת רכש ובלאי 
יכי� בכל רבעו� ,  ומנהלי המחסני� ובתיאו� ע� הגזבררכש ואספקה בשיתו- ע� מנהלי היחידות

בהתא� לצורכי היחידות והמחסני� ובהתא� לתקציב המאושר של העירייה , תחזית ותוכנית צריכה
עוד נקבע כי ועדת הרכש תקבע את הפריטי� שייכללו ." באותה שנה ולתזרי� המוזמני� שלה

באמצעות ,  באישורה מראש של הוועדהבתכנית הצריכה התקופתית ולא תבוצע כל רכישה אלא
 .מנהל רכש ואספקה ובכפו- להוראות כל די�

רשאי מנהל רכש ואספקה לרכוש טובי� ללא אישור ... על א- האמור) א: "( לתוספת נקבע9בסעי- 
מנהל רכש ואספקה ירכוש ) ג... (א� לדעתו הרכישה הכרחית ודחופה, מאת ועדת רכש ובלאי

הצעות כאמור יירשמו באופ� ;  מחיר שהגישו לו ספקי הטובי� שאליה� פנהעל סמ  הצעות... טובי�
מנהל רכש ואספקה ידווח לועדת רכש ) ד. (לפי דרישתה, השוואתי ויעמדו לעיו� ועדת רכש ובלאי

 ."לפי דרישתה... ובלאי על רכישה שביצע

תחזית צריכה אינו מכי� )  מנהל הרכש�להל� ( מנהל מחלקת הרכש במועצה הביקורת העלתה כי
, ועדת הרכש אינה קובעת את הפריטי� האמורי� להיכלל בתכנית הצריכה התקופתית, לכל רבעו�

למנהל הרכש אי� רשימת ספקי� שאישרה . ולא כל הרכישות מאושרות על ידי הוועדה כמתחייב
כמה מהרכישות מתבצעות באמצעות ספקי� קבועי� ללא ; הוועדה והוא אינו מדווח לה כנדרש

 :להל� דוגמאות. ת הצעות מחיר מספקי� אחרי�קבל

 

 רכישת חומרי ניקוי למוסדות המועצה

 2009�2011מבדיקת כרטיסי הנהלת החשבונות של כמה ספקי� עולה כי מנהל הרכש קנה בשני� 
 169,299 � 2010בשנת , ח" ש90,730 � 2009בשנת : חומרי ניקוי למוסדות המועצה בסכומי� האלה

 �להל� (מבדיקת כרטיס הנהלת חשבונות של ספק ציוד משרדי . ח" ש143,812 � 2011ח ובשנת "ש
עולה כי את הרכישות ממנו ביצע מנהל הרכש ללא פרסו� מכרז זוטא וללא קבלת הצעות ) 'ספק א

 :להל� הפרטי�. בלא שחת� על חוזה התקשרות וללא אישורה של ועדת הרכש, מחיר

 הרכש בקשה לקבלת הצעות מחיר לחומרי ניקוי  פרסמה המועצה באמצעות מנהל2011ביוני 
 .במועצה התקבלו חמש הצעות מחיר מספקי� שוני�. למוסדות המועצה
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 קיימה ועדת הרכש דיו� בהצעות המחיר וראש המועצה החליט להסמי  את מנהל 2007ביולי 
לקבוע לדו� יחד בהצעות ו)  מבקר המועצה�להל� (את הגזבר ואת מבקר הפני� של המועצה , הרכש

 .את ההצעה הזוכה

הוא הביא את החלטתו '; הועלה כי מנהל הרכש בדק את ההצעות לבדו ובחר בהצעה של ספק א
 .לפני הגזבר וזה אישר אותה

מבדיקת חמש ההצעות שהוגשו לוועדת הרכש עולה כי ההצעה של ספק א לא הוגשה על פי המפרט 
 ולא הסכו� הכולל לפי דרישות המועצה ,שקבעה המועצה וצוי� בה לגבי כל פריט המחיר ליחידה

לא נית� להשוות בי� ההצעות ולבחור את , בהיעדר סכומי� אחידי�. וכפי שנעשה בהצעות האחרות
 .ההצעה הזולה מביניה�

לעומת , עוד נמצא כי המועצה לא חישבה את הכדאיות הכלכלית של ההצעה הזוכה האמורה
 . עמדה בדרישותיה כמתחייבוהיא נבחרה חר- העובדה שלא, ההצעות האחרות

היוע. המשפטי , שבה השתתפו לפי בקשת אחד מחבריה, 2011בישיבתה של ועדת הרכש באוגוסט 
הבהיר מבקר המועצה כי מנהל מחלקת הרכש לא עירב אותו בבדיקת , של המועצה ומבקר המועצה

 �חיר בלבד באותו מעמד התברר כי מנהל מחלקת הרכש בדק את ההצעות לפי מ. ההצעות שהוגשו
הוא לא בדק את כמות המוצר וסוגו מול מחיר וא- לא וידא שסוג המוצר והיצר� מתאימי� להזמנה 

 .של המועצה

היוע. המשפטי של המועצה ציי� בישיבה כי במקרה הזה לא פעלו מנהל מחלקת הרכש של 
מוצרי� וכי ההלי  של רכישת , שאישר ראש המועצה, המועצה וגזברה על פי החלטת ועדת הרכש

 .ואספקת� ללא בדיקה ואישור הוא לקוי מיסודו

המחיר והכמויות שנקבעו בהזמנה , מבקר המועצה בדק א� המוצרי� שסופקו תואמי� מבחינת הסוג
 כי הלי  בחירת הספק הזוכה 2011המבקר ציי� בחוות הדעת שהכי� בספטמבר . ובהצעת המחיר

ל ידי הספק והועברו למחס� המועצה ולכמה בתי בנוגע לחומרי הניקוי שסופקו בפועל ע. היה לקוי
ספר ציי� מבקר המועצה כי תעודת המשלוח אינה תואמת את הזמנה של המועצה וכמה מ� המוצרי� 

 .שסופקו אינ� אלה שהוזמנו

ר ועדת הרכש לראש המועצה וביקש שחוות דעתו האמורה של המבקר " פנה יו2011בספטמבר 
בא לדיו� בישיבת מליאה שלא מ� המניי� מפאת חשיבותו שעניינה רכישת חומרי הניקוי תו

ר ועדת הרכש לראש המועצה וביקש לבדוק ג� הצעות מחיר לרכישת "באותו יו� פנה יו. ודחיפותו
וציי� כי למרות בקשות קודמות שלו טר� נעשתה בדיקה כלשהי , ציוד משרדי למוסדות החינו 

 .בנושא

פריטי� שאי� מחלוקת "ת הרכש הוראה לחלק למוסדות  נת� ראש המועצה למנהל מחלק�17.9.11ב
 ".האספקה חייבת להתבצע מידית"וציי� כי " סביב�

בוטלה עקב התפטרותו של , יומיי� לאחר מכ�, �19.9.11נמצא כי ישיבת ועדת הרכש שנקבעה ל
 .ר הוועדה ובשל היעדרותו של גזבר המועצה מ� הישיבה"יו

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯·Ê‚ Ï˘Â ˘Î¯‰ Ï‰�Ó Ï˘ Ì˙ÂÏ‰�˙‰ ,
 ÈÙ ÏÚ ‰ÎÂ¯Ú ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ ‰Úˆ‰· Â¯Á·˘ ÏÚÂ ˘Î¯‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰Ï „Â‚È�· ÂÏÚÙ˘

¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎ· ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙˘È¯„ . ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ¯·„‰
Ó Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ ÁÎÂ�ÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ‰ˆÚÂÈ Ï˘ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÁÎÂ�Ï Û˜Â˙ ‰�˘Ó ¯˜·

Â�ÓÊÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈ¯ˆÂÓ Ï˘ Ì˙˜ÙÒ‡Ï ÔÎÂ ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ‰ˆÚÂÓ‰. 
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 רכישת חומרי בניי�

עולה כי מנהל מחלקת הרכש קנה מ� הספק חומרי ' בבדיקת כרטיס הנהלת החשבונות של ספק ב
 � 2010בשנת , ח" ש227,381 � 2009בשנת : בניי� לצור  תחזוקת מוסדות המועצה בסכומי� האלה

 .ח" ש228,372 � 2011ובשנת ח " ש326,556

ללא קבלת הצעות מחיר ובלא שנחת� חוזה , הרכישות נעשו ללא פרסו� מכרז זוטא או מכרז פומבי
 .התקשרות וא- ללא אישורה של ועדת הרכש

 

 רכישת מוצרי מזו�

בשנת : בסכומי� האלה' המועצה קנתה כיבוד ה� לעצמה וה� למוסדות החינו  שבתחומה מספק ג
נוס- על . ח" ש93,578 בס  של 2011ח ובשנת " ש105,470 � 2010בשנת , ח" ש118,043 � 2009

 � 2010בשנת , ח" ש51,117 � 2009בשנת : בסכומי� האלה' כ  קנתה המועצה מוצרי מזו� מספק ד
 .ח" ש71,394 � 2011ח ובשנת " ש60,456

ללא קבלת , כרז זוטא או מכרז פומבינעשו ללא פרסו� מ' הועלה כי הרכישות האמורות מספק ג
 .בלא שנחת� חוזה התקשרות וא- ללא אישורה של ועדת הרכש, הצעות מחיר לפני הרכישות

 

 רכישת דלק

) מכונית המשמשת את ראש המועצה ושני טרקטורי�(המועצה קנתה דלק לכלי הרכב שבבעלותה 
 2011ח ובשנת " ש97,534 � 2010בשנת , ח" ש70,852 � 2009בשנת : מתחנת דלק בסכומי� האלה

 .ח" ש77,462 �

נמצא כי קניית הדלק נעשתה ללא פרסו� מכרז זוטא וללא קבלת הצעות מחיר ובלא שנחת� חוזה 
בבירור שעשתה המועצה בעקבות . וא- לא הובאה ההתקשרות לאישור� של ועדת הרכש, התקשרות

הי� יותר ממחירי הדלק בתחנות הביקורת נמצא כי מחירי הדלק ששולמו לתחנה האמורה היו גבו
 .באותה תקופה, אחרות בכפר

 

 דפוס ופרסו�

 � 2011ח ובשנת " ש75,766 � 2010בשנת : בסכומי� האלה' המועצה קנתה שירותי דפוס מספק ה
 .ח" ש88,078

ההתקשרות נעשתה ללא . לא נחת� כל הסכ� התקשרות' הביקורת העלתה כי בי� המועצה לספק ה
 .בלת הצעות מחיר ובלי שהובאה לאישורה של ועדת הרכשמכרז זוטא וללא ק

 

✯ 

 

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ‰· ˘Î¯‰ ÏÂ‰È� ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ 
‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ‡ÏÏ ‰˘Ú� Ì‚ ‡Ï‡ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ , ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Ï ˘˘Á ÌÈÈ˜ ÔÎÏÂ

¯Â·Èˆ .˘ ˘Î¯‰ Í¯ÚÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ‰Ï. 
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לרבות הארת עיני והפניית , לאור הביקורת: "בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� ראש המועצה
הריני להודיע כי בקרוב נערו  רוויזיה שלמה בעניי� , תשומת לבי להיבטי� שוני� בכל הקשור לרכש

 ."כדי להתאי� את פעילות הרכש במלואה ועל כל גווניה לדי� המחייב

 

 

 
 שכירת מבני

בעיקר לשימוש� של מחלקת החינו  ושל מחלקת ,  נוהגת לשכור מבני� מתושבי המקו�המועצה
 .לצור  הפעלת גני ילדי� ומועדוניות משפחתיות, הרווחה

שטח� והעלות ,  מספר��בטבלה שלהל� מובאי� נתוני� כוללי� על המבני� ששכרה המועצה 
 :2009�20117הכוללת של דמי השכירות לשני� 

ÂÎ‰ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ÌÈÏÏ

˘·"Á 

 Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÁË˘‰ 

 ÌÈ¯ÂÎ˘‰ ÌÈ�·Ó‰ 

Ó·"¯ 
 ÌÈ�·Ó‰ ¯ÙÒÓ 

ÌÈ¯ÂÎ˘‰ ‰�˘‰ 

717,037 5,037 39 2009 

769,067 5,153 40 2010 

737,912 4,932 38 2011 

 

 נעשתה ללא סקר צרכי� ובלי שהמועצה בדקה 2009�2011נמצא כי שכירת כל המבני� בשני� 
כנדרש על פי כללי� שעניינ� חיסכו� , תר את צרכיהחלופות כדי לבחור בחלופה ההולמת ביו

 .ויעילות

במועצה לא נמצאו מסמכי� הנוגעי� לתהליכי קבלת ההחלטות ולדיוני� שקדמו להתקשרויות ע� 
המאפשרי� לבחו� א� המועצה ניהלה הלי  תקי� כשבאה לשכור את המבני� וג� , בעלי המבני�

 .תיעדה אותו

 בעלי המבני� ללא קבלת חוות דעת בכתב מהיוע. המשפטי עוד נמצא כי המועצה התקשרה ע�
, �1975ו"התשל, )ייעו. משפטי(לחוק הרשויות המקומיות ) ב(7וזאת בניגוד להוראת סעי- , שלה

לא תתקשר רשות מקומית בחוזה בכתב אלא לאחר שקיבלה חוות דעת משפטית בכתב : "שבו נקבע
 ."על העסקה

נמצא כי א- על פי שהמועצה הפסיקה . חובה�יתות ג� טרו�במבני� רבי� ששכרה המועצה פעלו כ
 :להל� דוגמאות. היא המשיכה לשל� את דמי השכירות, את השימוש בכמה מאות� מבני�

 110 חתמה המועצה על הסכ� שכירות ע� תושב המקו� שבבעלותו מבנה ששטחו �9.8.08 ב .1
 לצור  הפעלת 1.9.08�31.8.11המועצה שכרה את המבנה לתקופה . ר" מ50ר ע� חצר ששטחה "מ

בהסכ� נקבע כי המועצה תשל� דמי שכירות . ובהסכ� נקבעה אופציה להערכת השכירות, כיתות ג�
 הודיעה המועצה בכתב לבעלי� על הפסקת �21.7.09ב. �"ח כולל מע" ש16,063שנתיי� בס  

רת כיתות ג� עקב סגי) 2010 אוגוסט � 2009ספטמבר (ע "השימוש במבנה משנת הלימודי� התש
 שלחה המועצה לבעלי� מכתב ובו ציינה כי מאז הפסיקה את שימושה במבנה �16.6.11ב. בכפר

__________________ 

 .משרד מבקר המדינהעל פי הטבלה שהכינה המועצה לבקשתו של נציג   7
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נמצא כי למרות זאת . והיא מפסיקה לשל� את דמי השכירות ממועד המכתב, פועלת בו מכולת
 .31.8.11המשכיה המועצה לשל� את דמי השכירות עד 

ד המועצה בגי� נזקי� שלטענתו נגרמו לו מהפסקת  הגיש בעל המבנה תביעה כספית נג�15.7.11ב
בגי� אובד� שכר דירה פוטנציאלי לתקופה של עשר , צדדי על ידי המועצה�השכירות באופ� חד

טר� הסתיי� ההלי  , 2012במאי , במועד סיו� הביקורת. שני� ובגי� הוצאות שכר טרחה לעור  די�
 .המשפטי בי� הצדדי�

נכנסתי לתפקיד כאשר יש חוזה שכירות : "ציי� ראש המועצה בתשובתו למשרד מבקר המדינה
על א- , ל"ועקב צמצו� במספר ילדי הג� החלטנו על סגירת הג� הנ, כעבור שנה. לשלוש שני�

אלא א� כ� , המקו� היה אמור להיות מועמד לרשותנו במש  תקופה השכירות. החוזה לשלוש שני�
, הוא תובע דמי שכירות ונזקי� למושכר, יו�כ. הבעלי� של המקו� יסכי� להפסיק את החוזה

 ."העניי� מצוי בהתדיינות משפטית. ידינו�דבר המוכחש על, כביכול

נמצא כי .  שכרה המועצה מתושב אחר מבנה כדי להפעיל בו מועדונית משפחתית�31.12.08ב .2
ל� המשיכה המועצה לש,  והועברה לבית ספר יסודי א2009א- שהמועדונית נסגרה באוגוסט 

 � 2009ספטמבר (א "ח בעבור שנת הלימודי� התשע" ש�26,850לבעלי� דמי שכירות שהסתכמו ב
 .וא- חידשה את הסכ� השכירות אתו) 2010אוגוסט 

, בשכונה המערבית בכפר, בבעלותה של המועצה בניי� ב� שלוש קומות ובצמוד לו חניו� .3
עצה בחרה שלא להשתמש בשתי הועלה כי המו. והקומה השלישית משמשת את מחלקת הרווחה

מבנה חלופי הנמצא , מתושב הכפר, 2007הקומות התחתונות של הבניי� והיא שוכרת מנובמבר 
דמי השכירות השנתיי� ". מרכז המשפחה"ר בלבד מבניי� מחלקת הרווחה ומשמש " מ150במרחק 

 .ח" ש�25,000עומדי� על כ

שנו בשנה האחרונה דרכי� להשתמש חיפ: " ציי� ראש המועצהבתשובתו למשרד מבקר המדינה
ואול� עלה כי ', עיר ללא אלימות'למשל לצור  הקמת מוקד עירוני במסגרת פרויקט , בבניי� הזה

ג� בדקנו אפשרות לשפצו ולנצלו במסגרת תוכניות . השיפו. וההתאמה יעלו סכומי� גבוהי� מאד
ואול� נוכחו כל השותפי� כי , בשיתו- פעולה ע� רשות פיתוח הגליל, או עידוד תיירות/אומנות ו

למעט קומה עליונה המשמשת , זוהי הסיבה שאי� אנו משתמשי� בבני�. מדובר בעלות גבוהה מאד
 ."אותנו למועדונית

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÙÂÏÁ ˜Â„·ÏÂ ÌÈÎ¯ˆ ¯˜Ò Úˆ·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ 
‰¯Î˘˘ ÌÈ�·ÓÏ ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ,ÈËÙ˘Ó‰ ‰ˆÚÂÈ Ï˘ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ Ï·˜Ï ,Î ˙Â‡¯Â‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó

˜ÂÁ‰ ,‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂÙÂÏÁ ‡È·‰ÏÂ. 

עוד נמצא כי כמה מהמבני� ששכרה המועצה נבנו ללא היתרי בנייה מהוועדה המקומית לתכנו� 
א לחוק התכנו� 157על פי סעי- ) 4טופס (וממילא לא הוצא לה� אישור אכלוס , ולבנייה גליל מזרחי

מי� , אישורי� למת� שירותי חשמל( לתקנות התכנו� והבניה 5תקנה לפי ו, �1965ה"התשכ, והבנייה
. מחוברי� באופ� בלתי חוקי לרשת החשמל של מבני� סמוכי�וה� , �1981א"התשמ, )וטלפו�

חיבור זה נעשה בלי שהתקיימו ההליכי� החוקיי� המבטיחי� בקרה על התקני� ועל יישו� הוראות 
 .הבטיחות

 ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÏÚ· ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙Â¯˘˜˙‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ·
ÏÓ˘Á‰ ˙˘¯Ï È˜ÂÁ È˙Ï· ÔÙÂ‡· ÌÈ¯·ÂÁÓÂ ‰ÈÈ�· È¯˙È‰ ‡ÏÏ ÂÓ˜Â‰˘ ÌÈ�·Ó Ï˘ . ‰„·ÂÚ‰

 Ë¯Ù· ‰ÈÈ�·‰Â ÔÂ�Î˙‰ ˜ÂÁÂ ÏÏÎ· ˜ÂÁ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ‰ ˙È�ÂËÏ˘ ˙Â˘¯· ¯·Â„Ó˘
‰˙Â‚‰�˙‰·˘ ‰¯ÓÂÁ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ‰¯È·‚Ó .ÒÏ Ì‚ ÏÂÏÚ ÌÈ�·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ Ï˘ ÌÓÂÏ˘ ˙‡ ÔÎ

Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ,¯˙Ï‡Ï ‰Ê ·ˆÓ Ô˜˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚÂ. 
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כבר הוריתי להביא רשימה של כל המבני� : "בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� ראש המועצה
אנו נבצע . או היתרי�/י� ואישורי� בדבר תקינות� ו/פרטי המשכיר, תארי  השכירות, השכורי�

 ג� לגבי המבני� השכורי� כיו� וג� לגבי המבני� שנשכור ,בדיקה מעמיקה ונתק� כל הטעו� תיקו�
 ."או א  ורק על פי די�/ח ו"ונפעל בהתא� לאמור בדו, בעתיד

 

 

 ניגוד ענייני
 בהתקשרויות 

 ע
 קרובי משפחה של חברי המועצה

עובד ציבור שהטיפול בעניי� שהוא מופקד עליו עלול להתנגש ע� עניי� אחר הנוגע לו עלול 
החל ה� על עובד ציבור , האיסור להימצא במצב של ניגוד ענייני�. ב של ניגוד ענייני�להימצא במצ

: כ  פסק בית המשפט העליו�. הוא עיקרו� מרכזי בשיטה המשפטית בישראל, ה� על נבחר ציבור
שאסור הוא לאיש הציבור המחזיק בשררה ובשלטו� להיקלע למצב של , כידוע, עיקר בהלכה הוא"

עניי� אישי או עניי� :  ניגוד ענייני� בי� עניי� ציבורי שהופקד בידו לבי� עניי� אחר:ניגוד ענייני�
האינטרס האישי או האינטרס הציבורי האחר . שיש לו בתוק- תפקיד ציבורי אחר שהוא מחזיק בו

 מחשבה האמורה להטביע עצמה א  �יכולי� שיערפלו את מחשבתו הנקייה של איש הציבור 
 יסיטו אותו מדר  הישר וירחיקו את ליבו מ� העיקר שהוא חייב �ד על קידומו באינטרס שהוא מופק

8."ייפג� אמו� הציבור בו, א� בהשפעות חיצוניות ייעשה. בו

 

 9בכללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות שפרס� מרכז השלטו� המקומי
ינהג במילוי תפקידו באמו� וללא משו� , הרשותלרבות ראש , נקבע כי חבר מועצה)  הכללי��להל� (

ועליו לנהל את ענייניו כ  , א- למראית עי�, בלי שיהיה לו עניי� אישי בהחלטותיו ובפעולותיו, פני�
עוד נקבע . שלא יהיה ניגוד ענייני� בי� תפקידו כחבר המועצה ובי� תפקיד אחר או עניי� אישי שלו

עליו להודיע על כ  , א נמצא במצב של ניגוד ענייני�בכללי� כי א� התברר לחבר מועצה שהו
א� אישרה המועצה עסקה של רשות . והדבר יירש� בפרוטוקול, למועצה בכתב בהקד� האפשרי

 .היא תפרס� הודעה על כ  ברשומות, מקומית ע� חבר מועצה

בענייני שעבודתו קשורה , עובד מדינה בשכר" לכללי� קובע כי פסולי� מלכה� כחברי מועצה 9כלל 
בי� תפקידיו בשירות ... או שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה, המנהל המחוזי או השלטו� המקומי

עובד בשכר של אותה רשות "וכ� " המדינה לבי� תפקידיו כחבר המועצה של הרשות המקומית
ת  לכללי� קובע כי חבר מועצה או קרובו לא יהיו צד לחוזה או לעסקה ע� הרשו12כלל  ."מקומית

 .המקומית

, קרובו, חבר מועצה"א לצו המועצות המקומיות בדבר איסור התקשרות בחוזי� נקבע כי 103בסעי- 
או תאגיד שיש לאחד מהאמורי� חלק העולה על עשרה אחוזי� בהונו או ברווחיו , סוכנו או שותפו

, יי� זהלענ; לא יהיה צד לחוזה או לעסקה ע� המועצה, או שאחד מה� מנהל או עובד אחראי בו
 ."אח או אחות, ב� או בת, הורה,  ב� זוג�' קרוב'

, לא במישרי� ולא בעקיפי�, לא יהיה לעובד מועצה" לצו המועצות המקומיות נקבע כי 142בסעי- 
כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה , סוכנו או שותפו, לא בעצמו ולא על ידי ב� זוגו
 ."ע� המועצה למענה או לשמה

__________________ 

 ).2002 (117) 6(ד נו"פ, Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ 'ÌÈ¯Á‡Â ˙Ò�Î‰ ˙„ÚÂ � 971/99. "בג  8

 .1984בתוק/ מאוקטובר   9
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 ת מבנה בבעלות אחיו של ראש המועצה לשעברשכיר

 חידשה המועצה הסכ� התקשרות שנחת� לראשונה בנובמבר �22.12.08הביקורת העלתה כי ב
ר והוא נמצא " מ140ואשר נועד לשכירת מבנה בבעלות אביה� ששטחו ,  ע� שני תושבי הכפר2001

 השכירות החודשיי� יהיו בהסכ� צוי� כי דמי. לשימוש שירותי קהילה, בסמו  למבנה המועצה
 .26.1.11 עד �22.12.08ותקופת השכירות תהיה מ, �"בתוספת מע, ח" ש1,790

הבעלי� הרשו� של הנכס היה אחיו של מר , 2006בינואר , במועד הקוד� של חידוש שכירת המבנה
בדיקת כרטסת הנהלת החשבונות במועצה העלתה . שכיה� באותו מועד כראש המועצה, זיאד דגש

  בעבור אותו המבנה דמי שכירות בס  של 2006�2008בשני� , המועצה שילמה למשכירי�כי 

 .בבדיקת המסמכי� במועצה לא נמצא הסכ� שכירות לאות� שני�. ח בשנה" ש�18,000כ

וכיו� הוא משמש חבר ,  כיה� ראש המועצה הקוד� כממלא מקו� ראש המועצה2011עד יוני 
התקשרות האמורה בתקופה שבה כיה� מר דגש כראש המועצה ה. ר ועדת הרכש במועצה"מועצה ויו

היא לא הובאה לאישורה של . א לצו המועצות המקומיות103אינה מתיישבת ע� הוראות סעי- 
 וממילא המועצה לא פנתה לשר הפני� כדי לקבל את אישורו כקבוע בסעי- , מליאת המועצה

 ).3)(ב(א103

אנו נתק� את המצב , העניי� בבדיקה ממצה: "ועצהבתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� ראש המ
 ".בהקד�

הנכס הושכר : " ציי� חבר המועצה מר זיאד דגש2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי 
מאחר וע� היבחרי היה הבניי� ...  עוד בטר� היבחרי לראשות המועצה�1.11.2001למועצה החל מ
א להמשי  בשכירות בתנאי� הקיימי� בשל לא הייתה ברירה אל, כאמור לעיל, מושכר למועצה

 ."קרבת הבניי� למועצה ועומד בכל התנאי� להכשרת השכירות

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ ˘‚„ „‡ÈÊ ¯Ó Ì„Â˜‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ 
 ÌÈÏÏÎÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Âˆ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È�· ‰˙˘Ú� ÂÈÁ‡ ˙ÂÏÚ··˘ ‰�·Ó ˙¯ÈÎ˘Ï

Ï˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ¯Â·Èˆ È¯Á·� . 

 

 

 למת� שירותי פיקוח על הבטיחות' התקשרות ע� חברה ג

בדבר מת� , 31.8.11שכוחו יפה עד ',  חתמה המועצה על זיכרו� דברי� ע� חברה ג�18.9.10ב
 .שירותי פיקוח על הבטיחות במוסדות החינו  ובאתרי המועצה

ג� בזיכרו� . 31.8.12עד , פו הואר  בשנה נוספת הפ  זיכרו� הדברי� להסכ� ותוק1.9.11ביו� 
 קצי� �להל� (באמצעות בעל החברה ומנהלה ', הדברי� וג� בהסכ� ההתקשרות הצהירה חברה ג

בעלת ניסיו� ומורשית על פי כל די� לפקח על הבטיחות במוסדות החינו  , כי היא מוסמכת, )בטיחות
 נקבע כי המועצה תשל� לחברה בכל שנה בהסכ�. ובאתרי המועצה כמוסכ� בי� החברה למועצה

 .עבור ביצוע הפיקוח על פי ההסכ�, �"בתוספת מע, ח" ש24,000

 הנדסאי מוסמ  המחזיק בתעודת מנהל בטיחות �יצוי� כי עד מועד ההתקשרות שימש עובד מועצה 
הועלה כי בעקבות ההתקשרות .  בתפקיד קצי� הבטיחות של המועצה� 2001למוסדות חינו  משנת 

 .הועבר עובד זה מתפקידו ושוב. במחלקת ההנדסה, ע� החברה ומינויו של קצי� הבטיחות
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הביקורת העלתה כי ההסכ� ע� החברה נחת� בלי שהמועצה בדקה א� לחברה ניסיו� בתחו� 
במועצה לא נמצאו מסמכי� המוכיחי� . הבטיחות והיא אכ� רשאית על פי כל די� לבצע את הפיקוח

הועלה כי לבעליה של החברה אי� ההכשרה המקצועית . ו� הבטיחותכי לחברה ניסיו� בתח
וממילא הוא לא קיבל כנדרש את אישורו של משרד החינו  לשמש מנהל בטיחות , הנדרשת

 ").מינוי ממונה על בטיחות במוסדות חינו  של המועצה"פרק �ראו ג� בתת(במוסדות החינו  

 ולא שילמה �17.7.08ברה פרטית שנרשמה בהיא ח' בבדיקה אצל רש� החברות עולה כי חברה ג
 .אגרה שנתית לרש� החברות מיו� היווסדה

 כשלושה שבועות לפני � 28.8.10יצוי� עוד כי אחיו של הבעלי� והמנהל של החברה שימש עד 
חבר מועצה מטע� סיעתו של ראש המועצה הנוכחי ושוב. במקו� ' מועד ההתקשרות ע� חברה ג

 .השני ברשימתו

¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „ ,‚ ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰· 'ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘ÁÂ Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È :
ÌÂÁ˙· ‰¯˘Î‰ ÏÚ· ˙ÂÁÈË· ÔÈˆ˜ Ô‰ÈÎ ¯·Î ‰ˆÚÂÓ·˘ Û‡ , ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯Á·

˙ÂÁÈË·‰ ÌÂÁ˙· ‰¯˘Î‰ ÏÎ ÔÈ‡ ‰ÈÏÚ·Ï˘ ‰¯·Á , ¯·ÁÎ Ô‰ÎÈ˘ ÈÓ Ï˘ ÂÈÁ‡ Ì‚ ‡Â‰Â
‰ È�ÙÏ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÚÈÒ ÌÚËÓ ‰ˆÚÂÓ‰˙Â¯˘˜˙‰. 

כ  , בעניי� שבמומחיות"בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� ראש המועצה כי מדובר 
ואול� אנו מסכימי� שהדבר חייב , ללא צור  במכרז, שההתקשרות ע� מומחה הינה דבר חוקי וכדי�

לטענה . למרות שלא ידעתי עליו מראש, כ  שפג� שדבק בעניי� חייב ביקורת, להיות כדי� וללא רבב
במועד ההתקשרות ע� . הינה טענה לא נכונה, חברה העסיקה מישהו שאחיו היה חבר מועצהשה

הוא התפטר ומישהו אחר בא . לא היה חבר מועצה יותר] 'ג[אחיו של מנהל חברה , החברה
 ."במקומו

 

✯ 

 

„¯˘Ó  ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó
ÚÂÓ‰ Âˆ ÈÙ ÏÚ ‰¯ÂÒ‡ ¯Â·Èˆ È¯Á·� Ï˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈÏÏÎ‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Âˆ

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· . È„Â‚È�Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓÏ ‰˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰. 

 

 

 בטיחות המבני
 השכורי
 שבשימושה של המועצה

בעיקר , חלקת החינו  ושל מחלקת הרווחהרוב המבני� השכורי� נועדו לשימוש� של מ, כאמור
 .לצור  הפעלת גני ילדי� ומועדוניות משפחתיות

" מקומית חינו  רשות "אר משמשת'המקומית מר המועצה ,�1949ט"התש, חובה לימוד חוק פי על
, רשות מקומית ג� תשכור ,)החינו  פקודת מכוח שהותקנו (החינו  לפי תקנות. בתחו� שיפוטה

 .ילדי� וגני ספר בתי מבני נהתתק� ותש ,תבנה
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 שלו� את להבטיח הרשות המקומית על, �1962ג"התשכ ,ציבוריי� מקומות בטיחות לפי חוק
 .וספריות מועדוני�, חינו  מוסדות ובבנייניה כמו במתקניה הציבור

 להבטיח את קיומ� המעביד על כי קובעת ,�1970ל"התש ,]נוסח חדש[בעבודה  הבטיחות פקודת
. אד� בני בה� שעובדי� במקומות, בבריאות פגיעה לרבות ,בגו- חבלה שימנעו ודהעב של תנאי
והתקנות  ,�1954ד"התשי ,העבודה על חוק ארגו� הפיקוח את לקיי� חייבת המועצה ,כמעביד

 .שהותקנו מכוחו

על  לשמור המקומיות החינו  רשויות חויבו ,ל"מנכ המופצות בחוזרי, החינו  בהוראות משרד
 בטיחותיי� עקב מפגעי� מתאונות פגיעה מפני ובבעלות� שבתחומ� החינו  וסדותבמ השוהי�

 .א� קיימי� כאלה, במתקניה�

 תחומי את  מפרט,)ל" חוזר המנכ�להל�  (�1997ז"התשנ ,ז מיוחד חוזר, החינו  משרד ל"מנכ חוזר
 בתחו� המקומית הרשות תפקידי עיקר, זה חוזר פי על. המקומית הרשות של והאחריות הפעולה

 הבטיחות על פי מפרטי ייבנו, על מתקניה�, בתחומה החינו  הוא לדאוג שמוסדות הבטיחות
  המתקני�,המקלטי�, המבני� לתקינות אחראית המקומית  הרשות.החינו  משרד שמפרס�
ל כי " עוד נקבע בחוזר המנכ.אליו הגישה ולתקינות דרכי החינו  מוסד בשטח המצויי� והחצרות

 יועצי ידי על בטיחות כי בכל מוסדות החינו  תבוצע אחת לשנה ביקורת לדאוג קומיתהמ על הרשות
א�  .החינו  משרד מטע� יוע. הבטיחות העולה בדוח בטיחותי מפגע כל לתיקו� לפעול וכ� בטיחות

 .עליו לדווח על כ  לרשות, העומד בראש מוסד החינו  רואה שאי� ביכולתו לתק� את הדרוש תיקו�

 

 

 ונה על הבטיחות במוסדות החינו� של המועצהמינוי ממ

ל נקבע כי הרשות המקומית תמנה מנהל בטיחות של מוסדות החינו  ברשות המקומית "בחוזר המנכ
לעקוב אחר הפעולות המתקיימות ברשות ", בי� היתר, ותפקידיו יהיו, ) ממונה בטיחות�להל� (

 לפעול לביצוע מבדקי בטיחות במוסדות ...המקומית לתיקו� ולסילוק של מפגעי� וליקויי בטיחות
לקיי� ולנהל מערכת מידע לתיעוד הפעולות להבטחת ... החינו  ברשות פע� בשנה לפחות

ממונה ." הבטיחות והגהות ולהפי. מידע זה לכל מוסדות החינו  הפועלי� ברשות המקומית
המחוזית של הבטיחות יקיי� קשר ישיר ע� יוע. הבטיחות וע� הממונה על הבטיחות בלשכה 

יטפל מנהל אג- החינו  ברשות בענייני , כל עוד לא מונה עובד במיוחד לתפקיד זה. משרד החינו 
 .הבטיחות

ל כי ממונה בטיחות המוסמ  לבצע סקרי בטיחות או מבדקי בטיחות "עוד נקבע בחוזר המנכ
 :במוסדות החינו  בתחומה של רשות מקומית חייב להיות בעל הכשרה כמפורט להל�

חייב בהכשרה של ) ט או עובד המחלקה הטכנית ברשות"קב(עובד הרשות המקומית  .1
 .לרבות עמידה בבחינה סופית,  שעות200מנהל בטיחות במוסדות חינו  בהיק- של 

, "בודקי בטיחות במוסדות חינו "עובד שאינו עובד הרשות חייב להשתת- בקורס  .2
 .ולעמוד בבחינות הסיו�, שמקיי� משרד החינו 

 ישמש  לא,�1996ו"התשנ ,)הבטיחות על ממוני� (העבודה על הפיקוח ארגו� יצוי� כי לפי תקנות
 אישור בעל. תק- כשירות אישור יש בידו � כ�א אלא, ככזה יועסק ולא הבטיחות על ממונה אד�

 .לפחות השתלמות ימי בשמונה שנה בכל להשתת- חייב כשירות
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הבעלי� של החברה שאינו עובד , 2010בספטמבר ', הועלה כי במועד ההתקשרות ע� חברה ג
בודקי בטיחות במוסדות "והוא התחיל את קורס , לא היה מוסמ  מטע� משרד החינו , המועצה

 .דהיינו כשנה וחצי לאחר ההתקשרות, �31.12.11 וסיי� אותו ב2011רק בפברואר " חינו 

לא היה מוסמ  ] 'ג[ל חברה לטענה שמנה: "בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� ראש המועצה
הדבר לא היה ידוע לי עד אשר קיבלנו הודעה מגורמי , להיות מומחה בטיחות במוסדות החינו 

לא היה מוסמ  לענייני בטיחות במוסדות ] 'ג[הסתבר שאכ� מנהל חברה , משבדקנו. משרד הפני�
מכל . עודות על כ הסתבר שהוא כבר הוסמ  והגיש ת, ואול� בזמ� הבדיקה והידיעה שלי, חינו 
הוריתי לגורמי� , א� בעניי� זה או בענייני� אחרי�, ועל מנת למנוע הישנות הדבר בכלל, מקו�

הרלוונטיי� במועצה שלהבא לא ייחת� כל חוזה ע� איש מקצוע אלא לאחר שהוא מציג תיעוד 
 ."מתאי� וכי הוא עומד בכל התנאי� ללא יוצא מהכלל

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯  ¯È˘Î Â�È‡ ‰ÈÏÚ·˘ ‰¯·Á ÌÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙‡ 
ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÁÈË·‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ ˘Ó˘Ï ÍÓÒÂÓÂ . ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ

 ÈÓ Ï˘ ÂÈÁ‡ ‡Â‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÏÚ·‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï „ÂÁÈÈ· ‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯˘˜˙‰Ï
‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÚÈÒ ÌÚËÓ ‰ˆÚÂÓ ¯·Á ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Ú· ¯ÂÓ‡Î ˘ÓÈ˘˘. 

 

 

זיות במבני� שכורי� המשמשי� לגני ילדי�מצב התשתיות הפי
10

  

ל ובה� פרוגרמות לתכנו� מוסדות חינו  וקבע הוראות בדבר "משרד החינו  פרס� חוזרי מנכ
מבני מוסדות חינו  צריכי� לעמוד בתנאי� שוני� בשלושה . התנאי� הפיזיי� הנדרשי� במוסדות

; עת מפגעי בטיחות במבני� ובחצרותמני;  הבטחת תנאי� פיזיי� נאותי� ללימוד ולמשחק�תחומי� 
�ה"התשכ, כמו חוק התכנו� והבניה, התנאי� נקבעו בדיני� שוני�. והבטחת תנאי תברואה נאותי�

ובהנחיות שפרס� משרד החינו  שבה� נקבעו הפרוגרמה , ) חוק התכנו� והבנייה�להל�  (1965
רוב ההנחיות האמורות של . בוהפיזית הנדרשת למוסד חינו  ולחצרו וכ� תנאי הבטיחות והתברואה 

 .ל שאוגדו במסגרת הוראות קבע של משרד החינו "משרד החינו  פורסמו בחוזרי מנכ

 �שלושה גורמי� עוסקי� בפיקוח על הקמת התשתיות למוסדות חינו  ועל תחזוקת� כנדרש לעיל 
מפקח על משרד הבריאות ; משרד החינו  מפקח על יישומ� של התנאי� הנדרשי� במוסדות החינו 

והרשויות המקומיות מפקחות באופ� שוט- על ; תחו� התברואה והגיהות בתחומי מוסדות החינו 
הרשויות המקומיות אחראיות ג� לכ  . קיו� תנאי הלימוד הנאותי� במוסדות החינו  שבתחומ�

שמבני מוסדות החינו  שהקימו או ששכרו יתאימו לדרישות משרד החינו  ולפרוגרמה שאושרה 
 .בנהלכל מ

 נקבעו קריטריוני� לתכנו� 1987שפרס� משרד החינו  בספטמבר ) ח"התשמ(בחוזר מיוחד א 
ר " מ125 שטח המבנה ברוטו של כיתת ג� יהיה �)  הקריטריוני��להל� (ולהקמה של גני ילדי� 

הול כניסה , מרפסת מקורה, מטבח, שני תאי שירותי�, ר" מ52כיתה ששטחה , בי� היתר, ויכלול
ובאזורי� צפופי� אפשר יהיה , ר" מ500�600שטח המגרש שיבנו עליו יהיה לכל הפחות . ומקלט

 ג� �להל� (ר " מ200ובלבד שלכל ג� תובטח חצר משחקי� רצופה ששטחה , לאתר מגרש יותר קט�
 ).תקני

__________________ 

 .73' עמ, )2007(דוח על הביקורת בשלטו& המקומי , בעניי& זה ראו ג� מבקר המדינה  10
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ובמהל  השני� נוצרו פערי� בי� , אר קיי� מחסור בכיתות לימוד'בתחו� המועצה המקומית מר
כדי למלא את החסר שכרה המועצה מתושבי המקו� מבני� לצור  . ה לבנייה בפועלצורכי הבניי

 .הפעלת כיתות לימוד וכיתות ג�

:  כיתות ג�38 החזיקה המועצה באישור הפעלה ממחוז הצפו� של משרד החינו  עבור �20.11.11ב
משרד עשה בבדיקה ש. חובה וארבעה כיתות חינו  מיוחד� כיתות ג� טרו�19,  כיתות ג� חובה15

 מבני� שכורי� המשמשי� גני ילדי� נמצא שמצב� הפיזי אינו עומד בדרישות �10 במבקר המדינה
 .ל שעניינו הבטחת הבטיחות במוסדות החינו "חוזר המנכ

, רוב המבני� ששכרה המועצה להפעלת גני ילדי� היו דירות מגורי� שלא יועדו לאכלוס כיתות ג�
נמצא כי רוב המבני� . ל ובהוראות הקבע של משרד החינו "המנכוהתנאי� בה� אינ� כנדרש בחוזר 

, המועצה לא שינתה את ייעוד�. שנבדקו היו בקומת עמודי� מפולשת שבה נבנו קירות בי� העמודי�
 .וממילא ה� נבנו ללא היתר בנייה

 וברוב� חסרה, הביקורת העלתה כי ברוב הגני� השטח הבנוי ושטח החצר קטני� מאלה של ג� תקני
, יתרה מזו. דרכי גישה נוחות וגדר, שתי דלתות, שני שערי�, התשתית הפיזית הנדרשת כמו מקלט

 :להל� הממצאי�. ברוב המבני� השכורי� הותקנו בחצר רק חלק ממתקני המשחק הדרושי�

1. Ì È � ‚ ·  ˙ Â Ù È Ù נמצא כי ברוב גני הילדי� שנבדקו היו חצרות משחקי� קטנות  :ˆ
וילדי הג� נאלצו לשהות , י� שנבדקו לא הייתה כלל חצר משחקי�בחמישה מעשרת הגנ. מהנדרש

 :להל� תמונות להמחשה. בתו  הג� במהל  כל היו�

 

 'חצר ג� ילדי� א 'חצר ג� ילדי� ב

2. Ì È � ‚ ‰  ˙ Â ˙ Ï , בקריטריוני� נקבע כי לכל ג� תקני יהיו שני שערי� ושתי דלתות :„
ה כדי ליצור תנאי תאורה טבעיי� ותנאי  מגודל הרצפ15%�20%ושטח� של פתחי הזכוכית יהיה 

 .אוורור נאותי�

אינ� תקינות , ה� הדלת הראשית וה� דלתות הפנימיות, נמצא כי הדלתות ברוב גני הילדי� שנבדקו
בל� דלת ומנגנו� , ובכמה מה� א- לא הותקנו כל האביזרי� הבטיחותיי� הדרושי� כמו מג� אצבעות

בגני� האמורי� דלת נוספת שתשמש פתח מילוט נוס- ותמנע אי� , זאת ועוד. האטה לדלת בסגירתה
 .סכנה של הילכדות בתו  המבנה בזמ� חירו�
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3. ˜ Á ˘ Ó  È � ˜ ˙ Ó: סככה"בחוזר מנכ �ל נקבע כי לכל כיתת ג� יהיו לפחות ארגז חול ע ,
בחצרות בתי הספר והגני� יוקצו מקומות לכינוסי� ולאירועי� של . מגלשה וחבית זחילה

 .ילויות ספורט ולהירגעות בי� השיעורי�לפע, התלמידי�

בחצרות של כל גני הילדי� . נמצא כי הדרישה לשימוש בציוד תקני לא יושמה על ידי המועצה
 .שנבדקו לא הותקנו מתקני המשחק הנדרשי� וג� לא מתקני� לפעילות ספורטיבית

 

 'מתקני משחקי� בג� ילדי� ג

4. È � ˜ ˙  Á · Ë Ó: יופרד מחדר הלימודבהוראות הקבע נקבע כי המטבח �מתקני ;  בג� הילדי
הבישול והחימו� והכלי� החשמליי� המזיני� אות� יימצאו במקו� גבוה מחו. להישג יד� של ילדי 

 .הג�

 .נמצא כי בכל גני הילדי� שנבדקו לא הופרד המטבח מחדר הלימוד

5.  Ï Ó ˘ Á  È Â Â ˜ Â  Ï Ó ˘ Á  È � ˜ ˙ Ó)‰ Â · ‚  Á ˙ Ó(:  בהוראות הקבע נקבע כי בחצר
ואי� ; קרקעיי��כל קווי החשמל והטלפו� יהיו תת; נו  לא יימצאו עמודי חשמל או טלפו�מוסד החי

 .להעביר קו מתח חשמל מעל למוסד או בקרבתו

כמה מגני הילדי� שנבדקו . נמצא כי כמה מהחצרות של מוסדות חינו  אינ� עומדות בדרישות אלה
, המצויי� בקרבת הילדי�, טי חשמלכמה משעוני החשמל וג� חו; )מתח גבוה(סמוכי� לקווי חשמל 

 .היו חשופי�

כל גני הילדי� הפועלי� במבני� שכורי� מחוברי� לרשת החשמל באופ� פרטי דר  קומת , כאמור
יצוי� כי בגלל החיבור הפיראטי קיימות תקלות רבות באספקת החשמל ). 4ללא טופס (המגורי� 

 כי הדבר מקשה את הפעלת המזגני� ינהמבקר המדכמה מהגננות אמרו לנציג משרד . לאות� הגני�
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 �בחלק מימות החור- לא הופעל החימו� ובחלק מימות הקי. לא הופעל הקירור  �בזמ� הלימודי� 
 :להל� תמונות להמחשת ליקויי� בתחו� החשמל .דבר העלול לפגוע ברווחת הילדי� ובבריאות�

 

 'שעו� החשמל בג� ילדי� ד 'ארו� החשמל בג� ילדי� ה

 

 'מתח גבוה ליד ג� ילדי� הכבל 

6. Ì È � · Ó ‰  ˙ ˜ Â Ê Á גני הילדי� הפועלי� במבני� שכורי� נמצאי� בקומת , כאמור :˙
בכמה מה� אי� די חלונות והגני� . נמצא כי התחזוקה של הגני� לקויה. הקרקע של בנייני מגורי�

 לרטיבות ולכמה מה� חודרות בחור- מי גשמי� הגורמי�, אינ� מאווררי� ומוארי� במידה מספקת
 :להל� תמונות להמחשה. ועובש בקירות
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 'מעקות מדרגות בג� ילדי� ד

 

 'רטיבות ועובש בקירות בג� ילדי� א, נזילות

 

 'מדרגות הגישה לג� ילדי� ו
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7. Ì È � ‚ Â Ó  Ì È · Á ¯ Ó Â  Ì È Ë Ï ˜ Ó: נקבע כי , �1951א"התשי, בחוק ההתגוננות האזרחית
מש בעיקרו את דיירי הבית ואת העובדי� ובני בכל בית ובכל מפעל או בסמו  לו יהיה מקלט שיש

, �1970ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(לפי תקנו� התכנו� והבנייה . אד� הרגילי� לבקר בו
מפרטי� לבניית (כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית , "מרחב מוג�"ג� " מקלט"נכלל בהגדרת 

 .��1990"התש, )מקלטי�

רק בג� אחד היה .  שנבדקו לא היו מקלטי� ולא נבנו מרחבי� מוגני�נמצא כי בתשעה מגני הילדי�
 :להל� תמונות להמחשה. אבל דלתו הוסרה וחלונו נאט� ביריעות פלסטיק, מקלט

 

 'חלו� המקלט בג� ילדי� ו 'חלו� וקיר בג� ילדי� ד

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙‡Â ÌÈ„ÏÈ‰ È�‚· ˙ÂÈÊÈÙ‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ï˘ Ô·ˆÓ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ 
ÂÊÁ˙‰ÈÂ˜Ï‰ Ì˙˜ ,Ì‰· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÌÈ�ÎÒÓ‰ . ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ

ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏÂ ‰Ê‰ ÌÂ‚Ú‰ ·ˆÓÏ . ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ
ÈÂ‡¯Î Â˜ÊÁÂ˙È ÌÈ¯ÂÎ˘ ÌÈ�·Ó· ÌÈÏÚÂÙ‰ , ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜· Â„ÓÚÈÂ ˘¯„�Î Â„ÈÂˆÈ

Î�Ó È¯ÊÂÁ·"Á· ÌÈÚÂ·˜‰ ˙ÂÁÈË·‰ È‡�˙·Â Ï˜Â . „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰È‚ÂÒÏ ÚÂ·˜ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰Â ÌÈ�Ù‰. 

נמצא כי משרד החינו  אינו נוהג בדר  כלל לבדוק א� המבנה ששכרה הרשות המקומית אכ� עומד 
וזאת א- על פי שהוא , בקריטריוני� המזעריי� שהוא קבע בכל הנוגע לשטחו ולתשתיות שלו

 .השכירותמשתת- במימו� דמי 

, האחריות לבטיחות ג� הילדי�" ציי� משרד החינו  כי 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי 
אר ומוגדרת 'המועצה המקומית מר... למתקני� ולמערכות שבו חלה על, לחצרות, לתחזוקה שלו

ד במהל  השנתיי� האחרונות ביצע משר). 2002פברואר ) ב(6/סב(בחוזר המנהל הכללי של המשרד 
אר והעביר את דוחות הסיכו� שלו לטיפול המועצה 'החינו  מבדקי� במוסדות החינו  במר

המשרד מודע לפערי� "עוד ציי� כי ." המקומית כדי שתטפל ותשפר את מצב הבטיחות במוסדותיה
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המשרד , הקיימי� במועצה וכי במידה והמועצה תגיש בקשות מגובות במגרשי� הזמיני� לבנייה
 ."סגירת הפערי� הקיימי�ימשי  לקד� את 

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÈ˙˘˙‰ È·ÈÎ¯Ó ÏÎ ˙‡ ˜Â„·Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ 
¯Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ¯ÂÎ˘ ÌÈ�·Ó· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÈÊÈÙ‰'¯‡ , È„Î

 ÈÙÏ ÂÏ‡ ˙Â„ÒÂÓ· ÍÂ�ÈÁ ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈ‡�˙ ÌÂÈ˜Â ˙ÂÁÈË· È‡�˙ ÁÈË·‰Ï
È¯ÊÂÁ· ÂÈ˙Â‡¯Â‰Î�Ó "Ï. 

¯Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ' ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ‡ˆÓÓÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ¯‡
 Ï˘ Ì˙˜ÂÊÁ˙ÏÂ ÌÈ¯ÂÎ˘ ÌÈ�·Ó· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„ÏÈ‰ È�‚· ˙ÂÈÊÈÙ‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ·ˆÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ·

‰Ï‡ ÌÈ�‚ ,‰‡ÏÓ‰ Ì˙Â�È˜˙ÏÂ ÈÂ‡¯Î Ì˙˜ÊÁ‡Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏÂ , ˘ÂÓÈ˘‰ ˜ÒÙÂÈ˘ „Ú
ÌÈ¯ÂÎ˘ ÌÈ�·Ó·. 

לבטיחות מבני� שכורי� "כי בנוגע , בי� היתר, ד מבקר המדינה ציי� ראש המועצהבתשובתו למשר
בחודשי� , למצב התשתיות הפיזיות בגני ילדי� שכורי�"ובנוגע , "העניי� ייבדק ויטופל באופ� יסודי

האחרוני� אנו בעיצומו של תהלי  שמטרתו להביא את הגני� השכורי� ושבבעלות המועצה למצב 
 ."דבר שלא נעשה זה יותר מעשור, צור  זה ייחדנו תקציב מתאי�ל. תקי� לגמרי

 

 

 חובות של תושבי
 וחברי מועצה

�ס"התש, )הוראת שעה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) גבייה(באכרזת המסי� 
כי על גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק , בי� היתר, נקבע, ) אכרזת המסי��להל�  (2000

ועל תשלומי חובה , �1992ג"התשנ, תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב, הסדרי� במשק המדינהה
 ).גבייה(המגיעי� לרשות המקומית על פי די� יחולו הוראות פקודת המסי� 

גובה הארנונה ידרוש מ� החייב תשלו� לאלתר "נקבע כי ] נוסח חדש[ לפקודת העיריות 310בסעי- 
, לחצריו או לקרקעו, ייכנס לביתו, אה וא� סירב לשל� או לא שיל�של הסכו� המפורש בצו ההרש

ובכפו- להוראות סימ� זה יחזיק על חשבו� החייב את , ויתפוס מטובי� שלו ככל שייראה לו מספיק
 עד שיוצא פסק די� או צו � 314וא� הוגשה תביעה לפי סעי- , הטובי� שנתפסו ארבעה עשר יו�

 ."באותה תובענה

 יחולו בשינויי� �316 ו308הוראות סימ� זה פרט לסעיפי� "פקודה נקבע כי א ל323בסעי- 
ובלבד שהחובות המגיעי� ,  בעד אספקת מי� מכוח חוק עזרההמחוייבי� על חובות המגיעי� לעירי

 ."הבעד ארנונה ובעד אספקת מי� יצויינו בנפרד על כל הודעה של העירי

. כמו עיקול מיטלטלי� וחשבו� בנק, מסי�פקודת המסי� קובעת אמצעי� לאכיפת תשלו� של 
השימוש באמצעי� אלה ייעשה לאחר שגובה המסי� ימסור לחייב דרישת תשלו� ולאחר שחלפו 

 .המועדי� הקבועי� בפקודה

חלה על גביית ארנונה , )1(א11 וסעי- 10למעט סעי- , אכרזת המסי� קובעת כי פקודת המסי�
החובות לרשות המקומית יהיו מס . המקומית על פי די�כללית ועל תשלומי חובה המגיעי� לרשות 

 .2006אכרזה זו חלה על גביית חובות לרשות המקומית עד סו- דצמבר . כמשמעותו בפקודת המסי�

1. ‰ È È · ‚ ‰  ¯ Â Ú È הסכ� " על גבייה חתמה המועצה ע� חברת 2008באפריל ,  כאמור:˘
, מי�, ארנונה: ועצה בגי� חובותלהטלת עיקולי� על חשבונות הבנקי� של התושבי� החייבי� למ
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כדי שתפעל נגד החייבי� באמצעות עיקול והוצאה של מיטלטלי� ותפיסת כלי " אגרות והיטלי�
 .רכב

2009מעיו� בדוחות גבייה וביתרת הפיגורי� של חשבונות התושבי� בגי� ארנונה ואגרת מי� בשני� 
 .י� עולה כי שיעורי הארנונה ואגרת המי� שנגבו היו נמוכ�2011

בטבלאות שלהל� מובאי� נתוני� על הסכומי� שנגבו ועל יתרות הפיגורי� ה� בנוגע לארנונה ה� 
 :11ח"באלפי ש, 2008�2011בנוגע לאגרת מי� בשני� 

 ארנונה

 ‰·‚�˘ ÌÂÎÒ‰ ¯ÂÚÈ˘ 

ÌÈ¯Â‚ÈÙ‰ ˙¯˙ÈÓ ‰·‚�˘ ÌÂÎÒ‰ ÌÈ¯Â‚ÈÙ‰ ˙¯˙È ‰�˘‰ 

19% 3,861 20,665 2008 

20% 4,707 23,084 2009 

15% 3,922 26,094 2010 

10% 2,901 29,645 2011 

 אגרת מי�

 ‰·‚�˘ ÌÂÎÒ‰ ¯ÂÚÈ˘
ÌÈ¯Â‚ÈÙ‰ ˙¯˙ÈÓ ‰·‚�˘ ÌÂÎÒ‰ ÌÈ¯Â‚ÈÙ‰ ˙¯˙È ‰�˘‰ 

24% 2,219 9,092 2008 

24% 2,498 10,357 2009 

16% 1,838 11,336 2010 

12% 1,258 10,723 2011* 

 .ה לתאגיד המי� והביוב פלג הגליל האחריות לגביית אגרת מי� ביישוב הועבר2011בשנת  *

 �24% ו19% שיעורי הארנונה ואגרת המי� שנגבו נעו בי� 2008�2011מהטבלאות עולה כי בשני� 
 .2011 מיתרת הפיגורי� בשנת �12% ו�10% ל2008מיתרת הפיגורי� בשנת 

 מיליו� �29 בכ2009הביקורת העלתה כי יתרות הפיגורי� של הארנונה ואגרת המי� הסתכמו בינואר 
ח בסו- דצמבר " מיליו� ש�41במש  השני� גדלו יתרות הפיגורי� בשיעור ניכר והגיעו לכ. ח"ש

 .ח" מיליו� ש�80 כ2010 מתקציב ההוצאות הרגיל של המועצה לשנת �50%סכו� זה הוא כ. 2011

 להל� טבלה המראה את מספר החייבי� בארנונה כללית של מבני מגורי� ומבני� עסקיי� לפי סכו�
 :ח"במיליוני ש, 2011נכו� לסו- דצמבר , החוב ומספר החייבי� בכל קבוצה

__________________ 

 .משרד מבקר המדינההטבלאות הוכנו על ידי מחלקת הגבייה של המועצה לבקשת נציג   11
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ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ�·Ó ÌÈ¯Â‚Ó È�·Ó 

·ÂÁ‰ ÏÎ ÍÒ ÌÈ·ÈÈÁ‰ ¯ÙÒÓ ·ÂÁ‰ ÏÎ ÍÒ ÌÈ·ÈÈÁ‰ ¯ÙÒÓ 

˘· ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ"Á 

  �5,000�25,000מ 428 3.43 77 *859

  �25,000�50,000מ 206 4.88 27 *959

  �50,000יותר מ 581 65.01 30 3.67

5.49 134 73.32 1,215 ‰Ò"Î 

 .ח"הסכומי� ה� באלפי ש *

 מהתושבי� שלא שילמו את חובותיה� בגי� ארנונה למגורי� במש  מספר 581, לפי נתוני הטבלה
 שה� , ח" מיליו� ש�65ח כל אחד וצברו לבד� חוב של כ" ש�50,000שני� היו חייבי� יותר מ

 בעלי מבני� המשמשי� לעסקי� 30חובותיה� של .  מהחוב הכולל בגי� ארנונה למגורי��88%כ
 . מהחוב בגי� ארנונה למבני� עסקיי��67%ח שה� כ" מיליו� ש�3.7בתחו� המועצה הסתכמו בכ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ‰ˆÚÂÓ· ‰ÈÈ·‚· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ÈÎ ÔÈÈˆÓ  . ‰ÏÁ ˙‡Ê ÌÚ
˙‰Ó ˙ÈÏÏÎ ‰�Â�¯‡ ÔÈ‚· ÌÈ¯Â‚ÈÙ‰ ˙¯˙ÈÂ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚· ‰„È¯ÈÌÈ·˘Â. 

. אנו עושי� כל שביכולתנו לשפר את הגביה: "בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי� ראש המועצה
נתוני משרד הפני� מעידי� על שיפור מתמיד שנה אחרי שנה ובאופ� משמעותי באחוזי הגבייה 

הביקורת בקשר לאחוז הגביה של חובות פיגורי� מתעלמת "עוד ציי� ראש המועצה כי ..." בכלל
לרבות הקושי האובייקטיבי לגבות חובות ישני� שלא נית� לפעול לגביית� , ה של נתוני�משור

 ."בדרכי� אפקטיביות ושורה של נסיבות אחרות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÌÈ¯Â‚ÈÙ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ÌÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÌÈÈ˘˜ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ÈÎ ¯ÈÚÓ  , ÔÈ‡
˘¯„�Î ‰Ï‡ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ÏÂÚÙÏÓ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ È„Î Â· .Ó‰ ÏÚ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂ

 ‰�Â�¯‡ ÔÈ‚· ÌÈ¯Â‚ÈÙ‰ ˙Â¯˙ÈÂ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜�ÏÂ
‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ·ÓÂ ÌÈ·˘Â˙‰Ó ˙ÈÏÏÎ. 

2. ‰ ˆ Ú Â Ó ‰  È ¯ · Á  Ï ˘  ˙ Â · Â Á: �ארנונה ואגרת מי �הביקורת העלתה כי בי� החייבי 
 .15.3.12נכו� ליו� , ח" ש�507,000היו שלושה חברי מועצה שצברו חובות גדולי� שהסתכמו בכ

 ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÂÏ˘˙ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ Ì�È‡ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÓ ‰ÓÎ˘ ‰„·ÂÚ‰
 Ô˙Â�‰ ÈÏÈÏ˘ ıÈ¯Ó˙ ‡È‰ Ì�ÈÈ�Ú· ˜ÂÁ‰ ˙‡ ı¯Ó� ÔÙÂ‡· ˙ÙÎÂ‡ ‰�È‡ ‰ˆÚÂÓ‰Â Ì‰È˙Â·ÂÁ

‰ˆÚÂÓÏ Ì‰È˙Â·ÂÁ ÌÂÏ˘˙Ó Ú�ÓÈ‰Ï ÌÈ·˘Â˙‰ ¯˙ÈÏ ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï . ‰ÈÈÂ˘Ú ‰ÈÈ·‚‰ ˙¯·‚‰
ˆÓˆÏ‰È·˘Â˙Ï ˙�˙Â� ‡È‰˘ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰Ï ¯˘Ù‡ÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â�ÂÚ¯È‚ ˙‡ Ì. 

 ÈÚˆÓ‡ ÏÎ ˙‡ Ì„‚� ËÂ˜�ÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ Ì‰È˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ , ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ¯Â·Èˆ È¯Á·� Ì˙ÂÈ‰ Ï˘· „ÂÁÈÈ·

ÌÈ·˘Â˙‰ ÏÏÎÏ ‰Ó‚Â„. 

אחד מחברי המועצה התפטר עקב חוסר "ה ציי� ראש המועצה כי בתשובתו למשרד מבקר המדינ
חבר שני מצוי בהליכי ערעור וכל עוד לא נית� פסק , יכולת להיענות להתראה שקיבל מגזבר המועצה
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וחבר , לא נית� לנקוט נגדו בצעדי� של פיטוריו מחברות במועצה, די� בערעור המחייב אותו
ובהתא� נשלחה לו התראה , לאחרונה נדחה ערעורו. ו�המועצה השלישי היה בהלי  ערעור בעלי

 ."להסדרת חובו שא� לא כ� צפוי כי יפוטר מחברותו במועצה

 

 

 סיכו� והמלצות

 ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ‡˘Â�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÚÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
˘Î¯Â ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÂÓÎ ‰ÏÂ‰È� Ï˘ ,Ì˙ÂÁÈË·Ï ‰‚‡„Â ÌÈ�·Ó ˙¯ÈÎ˘ , „Â‚È� ÌÈ�ÈÈ�Ú

‰ˆÚÂÓ È¯·ÁÂ ÌÈ·˘Â˙ Ï˘ ˙Â·ÂÁÂ ‰ˆÚÂÓ È¯·Á Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· . ‰ÓÎ
ÌÈ�˘ ¯ÙÒÓ ÌÈÎ˘Ó� ¯·Î ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó. 

 ÏÂÚÙÏÂ ÂÏÂ‰È�Â ˘Î¯‰ ÚÂˆÈ· ‡˘Â�Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ ˙‡ ˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡· ˜Â„·Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
ÂÙ Ê¯ÎÓ Â‡ ‡ËÂÊ Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù Ô�ÈÈ�Ú˘ ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÔÈÈ�Ú· ˙Ï·˜Â È·Ó

¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰. 

 „¯˘Ó‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙‡Â ÌÈ„ÏÈ‰ È�‚· ˙ÂÈÊÈÙ‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ï˘ Ô·ˆÓ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ 
Ì‰· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÌÈ�ÎÒÓ‰ ‰ÈÂ˜Ï‰ Ì˙˜ÂÊÁ˙ . ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ

 ˙Â„ÒÂÓ˘ ‚Â‡„ÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏÂ ‰Ê‰ ÌÂ‚Ú‰ ·ˆÓÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï
Ó· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ÈÂ‡¯Î Â˜ÊÁÂ˙È ÌÈ¯ÂÎ˘ ÌÈ�· , ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜· Â„ÓÚÈÂ ˘¯„�Î Â„ÈÂˆÈ
Î�Ó È¯ÊÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰"˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ˙ÂÁÈË·‰ È‡�˙·Â Ï . ÏÂÚÙÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ

‰È‚ÂÒÏ ÚÂ·˜ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘·. 

ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ ˙˘¯„� ‰ˆÚÂÓ‰ ,ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙˜È„·Ï ,Â‚È� ˙Â·¯Ï „
‰ˆÚÂÓ È¯·ÁÓÂ ÌÈ·˘Â˙Ó ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Â ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú , ÏÎ ˙‡ ËÂ˜�ÏÂ

ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰. 

 


