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אסדרת התאגידי העירוניי
בשלטו המקומי והפיקוח עליה
תקציר
תאגיד עירוני ,ככלל ,נועד לשמש כלי בידי הרשות המקומית לביצוע המשימות
המוטלות עליה והוא משמש מעי זרוע ארוכה עבורה .בה בעת ,התאגיד העירוני הוא
ישות משפטית הנושאת את עצמה ,ואי רואי בו מחלקה ממחלקות הרשות
המקומית .מרגע התהוותו קונה לעצמו התאגיד העירוני זכויות וסמכויות וכ נושא
בחובות .חובת הזהירות היא שהתאגיד לא יהפו לנטל כספי וניהולי על הרשות
המקומית.
לפי סעי  (30)249לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל ' פקודת העיריות( 1בסמכות
העירייה "לייסד חברה ,אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר
סמכויות העירייה ותפקידיה ...לרכוש מניות או ניירות ער או כל זכות הנאה אחרת
של כל חברה ,אגודה שיתופית או אגודה אחרת ,שמטרותיה מסייעות ,לדעת המועצה,
להשגת כל מטרה כאמור ,ולנהוג בה דר בעלי".
באפריל  2012היו על פי נתוני משרד הפני יותר מ' 500תאגידי עירוניי ,ובה 239
חברות עירוניות כלכליות )להל ' חכ"ל( בשליטת המלאה של הרשויות המקומיות.
המחזור השנתי של כלל התאגידי מוער ב' 5מיליארד ש"ח ,והפסד המצטבר לסו
שנת  2010מוער ב' 0.4מיליארד ש"ח.

פעולות הביקורת
בחודשי יולי  2011עד אפריל  2012בדק משרד מבקר המדינה את יחסי הגומלי בי
הרשויות המקומיות לבי תאגידיה העירוניי .הבדיקה נעשתה בעיריית או אל'
פח ובחכ"ל או אל'פח; בעיריית אשדוד ובחברות העירוניות שלה "חופית",
"תשתית" ו"חפ"א" )להל ' חפ"א אשדוד(; בעיריית הרצלייה ובחכ"ל הרצלייה;
בעיריית טבריה ובחכ"ל טבריה; בעיריית יהוד ובחכ"ל יהוד; בעיריית מעלות'
תרשיחא ובחכ"ל מעלות'תרשיחא; בעיריית נתניה ובחכ"ל "ח.ל.ת"; בעיריית רעננה
ובחכ"ל רעננה; בעיריית רמת השרו ובחכ"ל שלה "רימוני"; במועצה המקומית
פרדסייה ובחברה העירונית "מ.ס.ו ;".במועצה המקומית תל מונד ובחכ"ל תל מונד;
בעיריית שדרות ובחכ"ל שדרות; במועצה המקומית שוה ובחכ"ל שה; במועצה
האזורית חו השרו ובחכ"ל חו השרו; במועצה האזורית מגידו ובחכ"ל מגידו .עוד
__________________
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סעי  249לפקודת העיריות הוחל ג על מועצות מקומיות ,בסעי 34א לפקודת המועצות המקומיות
]נוסח חדש[.
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נעשתה בדיקה באג התאגידי במשרד הפני וברשות התאגידי במשרד
המשפטי.
עוד מובאי בדוח זה ממצאי על רשויות מקומיות וחברות עירוניות שהועלו בבדיקות
השלמה שעשה משרד מבקר המדינה ברשות התאגידי במשרד המשפטי וכ
ממצאי מדוח בדיקת התנהלות כספית ומינהל תקי בתאגידי עירוניי שעשה
משרד הפני בשנת  .2011להל ממצאי הביקורת:
ר י ש ו  ש ל ח ב ר ה ע י ר ו נ י ת א צ ל ר ש  ה ח ב ר ו ת :רש החברות
שברשות התאגידי )להל ' רש החברות( אינו מתנה את רישומה של חברה עירונית
בהצגת אישור שר הפני להקמתה.
ה ג ש ת ד ו ח ש נ ת י ל ר ש  ה ח ב ר ו ת :חלק מהחברות העירוניות אינ משלמות
את האגרה השנתית ואינ מגישות דוח שנתי לרש החברות כנדרש.
ה ת נ א י  ל א י ש ו ר ש ר ה פ נ י  ל ה ק מ ת ת א ג י ד ע י ר ו נ י :צו הקמת
תאגידי אינו כולל הוראת תחולה על תאגידי שנוסדו לפני  ,1980ולכ ההוראות
שנכללו בו ,ולפיה החלטה בנושאי מסוימי טעונה אישור מאת שר הפני ,אינ
חלות עליה; לפיכ נוצר מצב שבו מחד גיסא קיימי תאגידי שחלות עליה
מגבלות בכל הנוגע להקמת חברות בנות ,להתמזגות בתאגיד אחר או לשותפות עמו,
להספקת שירותי שה בסמכות העירייה על ידי התאגיד ולהגדלת הו המניות,
ומאיד גיסא קיימי תאגידי שמגבלות אלה אינ חלות עליה.
ה ת י א ו  ב י  מ ש ר ד ה פ נ י  ל מ ש ר ד ה מ ש פ ט י  :משרד הפני ומשרד
המשפטי לא הסדירו את יחסי הגומלי ביניה בכל הנוגע לרישו ולייסוד של
חברה עירונית בהיות מופקדי על פי די על חברות אלה ,כל אחד בתחומי סמכותו.
מ ס פ ר ה ח ב ר י  ב ד י ר ק ט ו ר י ו  :במועד הביקורת לא מינו הרשויות
המקומיות הרצלייה ,כרמיאל ,ראשו לציו ושדרות דירקטורי בהתא למספר
הדירקטורי הקבוע בתקנוניה.
בכמה רשויות מקומיות הרכב הדירקטוריו של החברה העירונית אינו עולה בקנה
אחד ע ההרכב שנקבע בתקנות התאגידי .כ למשל בחכ"ל בני ברק.
ב ד י ק ת כ ש י ר ו ת  ש ל נ צ י ג י ה ע י ר י י ה ב ד י ר ק ט ו ר י ו  :הרשויות
המקומיות או אל'פח ,חו השרו ויקנע מינו את נציגיה בדירקטוריו של
תאגידיה העירוניי בלא שביקשו את אישור הוועדה לבדיקת כשירות והתאמת
של מועמדי לכהונה מטע רשות מקומית בגו המנהל של תאגיד עירוני )להל '
ועדת המינויי(.
ב' 40%מ' 60החברות העירוניות שנבדקו לא התקבל אישור ועדת המינויי לגבי
דירקטור אחד או יותר.
2

ה נ ח י ו ת ל א ס ד ר ת ח ב ר ה ע י ר ו נ י ת 90% :מ' 60החברות העירוניות שנבדקו
לא שינו את תקנוניה ולא כללו בה את ההוראות הנדרשות על פי חוזרי המנכ"ל של
משרד הפני ,וביניה :חכ"ל חו השרו ,חכ"ל טבריה ,חכ"ל יהוד וחכ"ל שה.
__________________
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מרבית הוקמו בשני  ,2000$1980ועל כ הוראות חוזרי המנכ"ל חלות עליה.
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ה ע ס ק ת מ נ כ " ל ו ב ע ל י ת פ ק י ד י  :מינוי דירקטור או עובד עירייה כמנכ"ל
בחברה עירונית יוצר חשש מניגוד ענייני מובנה בשל הקונפליקט הנוצר בחובת
נאמנותו.
נמצא כי התקנוני של חלק מהחברות מאפשרי מינוי אחד הדירקטורי או מינוי
אד שאיננו דירקטור כ"מנהל עסקי" של החברה .בהתא לכ מונה עובד של
הרשות המקומית כמנכ"ל החברה העירונית .כ למשל בחכ"ל מעלות'תרשיחא
ובחכ"ל מגידו.
ח ש ש מ נ י ג ו ד ע נ י י נ י  :ראש עיריית מעלות'תרשיחא ,מר שלמה בוחבוט,
מכה בניגוד לתקנות התאגידי ג כיו"ר הדירקטוריו וכמורשה חתימה של חכ"ל
מעלות'תרשיחא ,בה בעת שחתנו משמש מנכ"ל חברת הבת "מינהלת פארק קור"
)להל ' פארק קור( .לפיכ בכהונתו של מר בוחבוט יש משו חשש מניגוד ענייני.
מ י נ ו י ח ב ר מ ו ע צ ה ש ה ת פ ט ר כ מ מ ל א מ ק ו  מ נ כ " ל :חכ"ל שדרות
החליטה בישיבת הדירקטוריו מ' 10.5.09למנות כממלא מקו מנכ"ל את מר אמנו
קוזני ,0שהיה מספר שתיי בסיעתו של ראש העירייה וכיה עד  1.5.09כחבר מועצה.
עיריית שדרות לא פעלה להפסקת העסקתו של מר קוזני ,0בניגוד להודעת משרד
הפני לראש עיריית שדרות מאוגוסט  ,2009ולפיה העסקתו של חבר מועצה לשעבר
כנושא משרה אסורה.
פ ע י ל ו ת ב ת ח ו  ת מ " א  :3 8חברות עירוניות אחדות עוסקות בפעילויות
שונות ,שלגבי חלק ,קיי ספק א ה נעשות במסגרת סמכויות העירייה ותפקידיה.
בהתא להוראות "תמ"א  ' 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבני קיימי מפני
רעידות אדמה" )להל ' תמ"א  (38חלק מהרשויות המקומיות פועלות למימוש
התכניות ומעודדות את בעלי הבתי לחזק את המבני באמצעות החברות העירוניות.
חלק פועלות כגו מנחה ,מפקח ומתכלל המציע ליווי לנציגויות הבתי המשותפי
המיועדי לחיזוק .כ למשל :עיריית תל אביב באמצעות החברה העירונית "עזרה
וביצרו"; עיריית אשדוד באמצעות החברה העירונית "תשתית"; עיריית יהוד'מונסו
באמצעות החכ"ל שלה .רשויות אחרות ,ביניה עיריית רעננה באמצעות החכ"ל שלה,
בוחנות אפשרות למימוש תמ"א  38באמצעות מעורבות ישירה וכוללת לתהלי חיזוק
המבני ,כ שבסופו של התהלי ייבנו דירות חדשות שיישארו בידי החברות
הכלכליות אשר יורשו למכור אות .קיי חשש שבמקרי מסוימי יישארו בידי
החברות הכלכליות דירות שלא נמכרו או שיימכרו בערכי כלכליי נמוכי ,והדבר
יגרו לה הפסדי כספיי.
משרד הפני לא בח מהו המתווה הראוי שבמסגרתו יפעלו הרשויות המקומיות
והתאגידי העירוניי למימוש הוראות תמ"א .38
פ ע י ל ו ת ב ת ח ו  מ ת  ש י ר ו ת י  :התאגידי העירוניי פועלי בקשת
נרחבת של נושאי ,בתחו של הספקת שירותי לאזרח שלעתי זיקת לתפקידי
הרשות המקומית רופפת .שניי מהשירותי ה הספקת שירותי אינטרנט
ושירותי סלולריי )חכ"ל אפרת ,חכ"ל אשכול וחכ"ל ערבה תיכונה( ושימוש חברת
כוח אד לעובדי זרי )חכ"ל ערבה תיכונה(.
ח ו ב ת ק י ו  מ כ ר ז ב ת א ג י ד י  ה ע י ר ו נ י י  :משרד הפני לא התקי
תקנות בעניי עסקאות של תאגידי מקומיי ,א שבתיקו לחוק חובת המכרזי
מנובמבר  2002נקבע כי התקנות יותקנו בתו  90יו מיו פרסו התיקו לחוק.

70

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

בתקנוני של חלק מהחברות שהוקמו לפני  ,1980מועד חקיקת צו הקמת תאגידי,
לא נכללה כלל חובת המכרזי .כ למשל בתקנוניה של החברות האלה :חפ"א
אשדוד ,חברת יעד גבעתיי ,חכ"ל נצרת עילית וחכ"ל קצרי.
העברת ניהול פעילויות מהרשויות המקומיות לחברות
ה כ ל כ ל י ו ת :חלק מהרשויות המקומיות מעבירות לתאגיד ,ללא אישור משרד
הפני ,הספקת שירות אחד בתקורה גבוהה יותר מהמקובל ,וזאת כדי לשפות את
התאגיד על חוסר הרווחיות של שירות אחר שהועבר אליה ,כ למשל בעיריית טבריה.
חלק מהרשויות המקומיות מעבירות לחברות העירוניות שבבעלות פעילויות בלא
לבחו את הכדאיות הכלכלית הכרוכה בכ .בחינה מסוג זה נחוצה כדי למנוע מצבי
שבה העברת הפעילויות לאחריות החברות העירוניות נועדה א ורק להצדיק את
קיומ בלא שתביא תועלת כלשהי לרשויות המקומיות.
היעדר הסכמי ההתקשרות בי הרשות המקומית לבי
ה ת א ג י ד :חברות כלכליות ניהלו מיזמי עבור הרשויות המקומיות בלא שנחתמו
הסכמי בכתב המסדירי את תנאי ההתקשרות ביניה .כ למשל :חכ"ל טבריה
ו"חופית" ' החברה העירונית לפיתוח התיירות באשדוד.
רשויות מקומיות חתמו ע החברות העירוניות הסכמי מסגרת לביצוע עבודות עוד
לפני שני רבות ,בלא שאלה נבחנו מפע לפע בהתא לתנאי השוק המשתני .כ
למשל :חכ"ל או אל'פח.
התקשרויות ארוכות טווח של התאגידי העירוניי ללא
ה י ת ר :על פי חוק יסודות התקציב ,רשות מקומית ותאגיד נשלט בידי רשות
מקומית ,לא יתקשרו בהתקשרות ארוכת טווח לביצוע מיז אלא על פי היתר של שר
הפני ושל שר האוצר .נמצא שאי בחוק הגדרה ברורה מהו מיז המחייב קבלת
היתר .במצב זה התקשרו תאגידי עירוניי בהתקשרויות ארוכות טווח בלי לקבל
היתרי משר הפני ומשר האוצר כנדרש בהוראות חוק יסודות התקציב.
התקשרויות ושותפויות של תאגידי עירוניי ע המגזר
ה פ ר ט י ו ה ק מ ת ח ב ר ו ת ב נ ו ת :התאגידי העירוניי התקשרו ע חברות
פרטיות בלי לקבל את אישור שר הפני להתקשרויות אלה .כ למשל :חפ"א אשדוד
אשר התקשרה בהסכ ע בעלי מניות בחברת "מלונות והשקעות צרפתי בע"מ"
)להל ' חברת מלונות והשקעות( להקמת חברת "מלונאות והשקעות אשדוד בע"מ".
ח ב ר ו ת ע י ר ו נ י ו ת ש ב ה  פ ו ע ל ד י ר ק ט ו ר י ו  ב ל ב ד  :בבדיקה נמצאו
חברות עירוניות אשר בה פועל הדירקטוריו בלבד ,ללא שו מנגנו עובדי ,מפני
שפעילות דלה ביותר .מצב זה מעורר את השאלה א קיומ נחו .0כ לדוגמה חברת
מ.ס.ו .בפרדסייה וחכ"ל חו השרו.
פ ר ס ש ר ה פ נ י  ל נ י ה ו ל ת ק י  ל ר ש ו י ו ת מ ק ו מ י ו ת :בי הרשויות
המקומיות שזכו בפרס ניהול תקי לשנת  2010נכללו רשויות מקומיות שבדוחות
הכספיי 3של תאגידיה הצטברו גירעונות גדולי .כ למשל :קריית אתא ,המועצה
האזורית רמת הנגב ועיריית אריאל .הקריטריוני למת פרס השר לניהול תקי אינ
מתייחסי למצב הכספי של התאגידי שבאחזקת הרשות המקומית.
__________________

3

הדוחות הכספיי לסו שנת  ,2009שפורסמו בשנת .2010
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ה פ י ק ו ח ו ה ב ק ר ה ש ל מ ש ר ד ה פ נ י  :האג הבכיר לתאגידי )להל ' אג
התאגידי( ,הממונה על הפיקוח על תאגידי במשרד הפני טר סיי את תהלי
מיפוי התאגידי העירוניי הפועלי בתחו השלטו המקומי ,ולא הצליח להשלי
הכנת בסיס נתוני שיכלול מידע על מספר המדויק של התאגידי העירוניי
לסוגיה ,הפועלי בתחו השלטו המקומי ,ועל מצב הכספי ,וזאת א שחלפו
כארבע שני ממועד הקמתו .בהיעדר בסיס נתוני נבצר ממנו לעקוב אחר התאגידי
העירוניי שצברו גירעונות גדולי ולאכו עליה תכניות הבראה.
משרד הפני לא השכיל להפעיל את אג התאגידי במתכונת שתבטיח את עמידתו
ביעדי ובמטרות שנקבעו לו בעת הקמתו ,כ שיהיה ביכולתו לבצע פיקוח ובקרה
נאותי על כל התאגידי הפועלי בתחו השלטו המקומי בישראל .המשרד ג לא
בח א יש צור בייזו חקיקה או חקיקת משנה שתסדיר את סמכויות הפיקוח,
המעקב והאכיפה של האג.
משרד הפני לא פעל לאכיפת ההוראות וההנחיות המחייבות את התאגידי
העירוניי ולא גיבש מדיניות הנוגעת לסוגי המיזמי שתאגידי עירוניי רשאי
לבצע לצור הפיתוח הכלכלי של הרשויות המקומיות.

סיכו
במצב החוקי כיו התאגידי העירוניי אינ כפופי למערכת כללי מרכזית אחת
הקובעת מנגנוני אחידי לבקרה ולפיקוח עליה .התקנת צו התאגידי בשנת 1980
יצרה מציאות שבה מתנהלי זה בצד זה שני סוגי של חברות עירוניות :חברות
ותיקות שהוקמו לפני כניסת הצו לתוק ,ואשר הוראות הצו לא הוחלו עליה ,וחברות
חדשות שנוסדו לאחר התקנת הצו ,ולכ ה כפופות להוראותיו ולהגבלותיו בכמה
תחומי.
מספר הרב של התאגידי העירוניי ,יותר מ' ,500מעמד ,היק פעולת האדיר
והתכלית העיקרית שבבסיס הקמת בתחו מת שירות לציבור מחייבי גיבוש
תפיסה כללית ומקיפה בכל הנוגע למבנה שלה ולפעילות ,לרבות קביעת הסדרי
נורמטיביי ברורי ומחייבי לגבי תחומי פעילות וניהול השוט.
התאגידי העירוניי ה כלי חשוב בידי הרשויות המקומיות ,שבמהותו נועד לאפשר
לה גמישות בביצוע משימותיה במהירות וביעילות ,וזאת במקרי המתאימי .הלכה
למעשה ,ע השני נהפ השימוש בכלי זה ,במקרי מסוימי ,ג אמצעי לעקיפת
כללי מינהל תקי ,ובכלל זאת להימנעות מכללי חובת מכרזי ,למינוי מקורבי
למשרות ,להרחקת פעילויות של הרשות המקומית מפיקוח ובקרה יעילה .הניסיו
מלמד שבחלק מהמקרי הרשויות המקומיות עצמ אינ יכולות לשמש גור מפקח
יחיד על פעילויות התאגידי העירוניי ,ולכ נדרשי ג פיקוח ובקרה חיצוניי.
מנגנוני הפיקוח על התאגידי העירוניי נותרו טעוני שיפור וחיזוק ,שכ לא די
בהקמת האג לתאגידי העירוניי במשרד הפני .ראוי שמשרד הפני יבח מהי
המתכונת הראויה שבמסגרתה יפעל האג לתאגידי עירוניי כדי שיהיו בידיו
הכלי המקצועיי הנדרשי לביצוע משימותיו הרבות בתחו הפיקוח והבקרה על
התאגידי העירוניי בצורה המיטבית והיעילה ביותר.
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♦
מבוא
תאגיד עירוני ,ככלל ,נועד לשמש כלי בידי הרשות המקומית לביצוע המשימות המוטלות עליה
והוא משמש מעי זרוע ארוכה עבורה .בה בעת ,התאגיד העירוני הוא ישות משפטית הנושאת את
עצמה ,ואי רואי בו מחלקה ממחלקות הרשות המקומית .מרגע התהוותו קונה לעצמו התאגיד
העירוני זכויות וסמכויות וכ נושא בחובות .חובת הזהירות היא שהתאגיד לא יהפו לנטל כספי
וניהולי על הרשות המקומית.
הקמת התאגידי העירוניי נועדה ,בי היתר ,להעניק לרשויות המקומיות גמישות ויעילות במת
שירותי לתושבי העיר ,אגב ניצול מרחב התמרו המינהלי ,הכלכלי והעסקי שמעניק התאגיד .בכ
היא מבקשת להקל על התושבי את הצור להתמודד ע המנגנו הביורוקרטי של הרשות
המקומית.
תאגידי עירוניי שבשליטת הרשויות המקומיות מייצגי תופעה מוכרת באר עוד מלפני ההכרזה
על הקמת המדינה .במהל השני הקימו הרשויות המקומיות מאות תאגידי עירוניי מכל הסוגי,
ובשני העשורי האחרוני התרחב עד מאוד מגזר זה לנוכח דרישת של הממשלות מהרשויות
המקומיות להתייעלות ולהפחתת מעורבות של הממשלות במימו תחומי  חברתיי וכלכליי
כאחד.
4

תאגיד עירוני הוא גו שנשלט על ידי הרשות המקומית .טעמי הקמתו דומי לאלו של תאגיד
סטטוטורי ושל חברה ממשלתית :5לאפשר לרשות המקומית לבצע חלק מתפקידיה באמצעות גו
עצמאי שיהיה מוסמ להפעיל שיקולי עסקיי .ביזור סמכויות כזה אמור לייעל את תפקוד של
הרשויות המקומיות ולספק לה מימו לפעולותיה הציבוריות.
התאגיד העירוני הוא אפוא יצור כלאיי מיוחד במינו ,המפוקח על ידי הרשות המקומית ,ובמסגרתו
פועל גו פרטי בתחומי של מת שירות לציבור; ע זאת יש לו חי"ת משל עצמו והוא בעל שיקול
דעת עצמאי.
העברת פעילות לחברה עירונית איננה רק בגדר של עזרה טכנית ,כיוו שג שיקול הדעת מועבר
אליה .ע זאת החברה העירונית נשלטת על ידי הרשות המקומית ,והאחרונה ג משאירה בידיה את
הסמכות לפעול באותו תחו בד בבד ע החברה העירונית .זוהי דר ביניי בי הפרטה מלאה לבי
פעילות במסגרת הרשות עצמה ,כשהידיי ה ידי גו פרטי והקול קול הרשות הציבורית.6

__________________

4

5
6

כפי שהוגדר בסעי  21לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה" :1985$תאגיד שהוק בחוק או מכוח סמכותו
של שר שניתנה בחוק ,והוא מוסד של המדינה או שנתקיי בו אחד מאלה) :א( הממשלה משתתפת
בתקציבו ,במישרי או בעקיפי; )ב( חבריו או חברי הנהלתו ,כול או מקצת ,מתמני בידי הממשלה
או בידי שר; למעט בנק ישראל ,רשות מקומית וחברה ממשלתית".
"חברה ממשלתית"  $כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה ,1975$לרבות חברת בת
ממשלתית וחברה מעורבת כמשמעות בחוק האמור.
אברה וינרוט" ,תאגידי עירוניי  $תכלית ומהות" ˙Â¯·Á ÈÈÈÚÏ ˙Ú ·˙Î ,ÛÈ˜˘˙ ,א )אוגוסט ,(2002
עמ' .29
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בהתא לסעי  (30)249לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל  פקודת העיריות( 7בסמכות העירייה
"לייסד חברה ,אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות העירייה
ותפקידיה ,לרכוש מניות או ניירות ער או כל זכות הנאה אחרת של כל חברה ,אגודה שיתופית או
אגודה אחרת ,שמטרותיה מסייעות ,לדעת המועצה ,להשגת כל מטרה כאמור ,ולנהוג בה דר
בעלי".
בסעי  21לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה) 1985להל  חוק יסודות התקציב( ,מוגדרת חברה
עירונית כ" :חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה או הזכות למנות יותר ממחצית מספר
הדירקטורי שלה ה בידי רשות מקומית או בידי רשות מקומית יחד ע המדינה או ע חברה
עירונית אחרת או חברת בת עירונית".
בית המשפט העליו בשבתו כבג" הכיר במתח הפנימי בי העירייה לבי התאגיד ,שעלול להיווצר
מעצ הגדרתו וסמכותו של התאגיד לעסוק בנושאי הנתוני ג כ בסמכותה של העירייה.8
התאגידי העירוניי נחלקי לשלושה סוגי עיקריי :חברה עירונית כלכלית בע"מ )להל 
חכ"ל(; חברה עירונית לתועלת הציבור; עמותות עירוניות.
החכ"ל משמשת זרוע 0הארוכה של הרשות ומכשיר לפיתוח אורבני וליזמות עסקית בתחומה.
העברת פעולות מסוימות מהרשות לחברה טומנת בחובה יתרונות תפעוליי וכלכליי ,ונועדה
ליצור ולקד פרויקטי כלכליי לרווחת תושבי הרשות באמצעות משאבי מקומיי עירוניי או
ממשלתייציבוריי או פרטיי .החכ"ל נמצאת בתוו שבי התחו העירוניציבורי ,שבו
השיקולי המנחי ה מינהל תקי ושמירה על אינטרס ציבורי ,לבי התחו העסקי שבו ההתנהגות
מוכתבת על ידי שיקולי יעילות והשאת רווחי.
באפריל  2012היו על פי נתוני משרד הפני יותר מ 500תאגידי עירוניי ,ומתוכ  239חברות
עירוניות הנמצאות בשליטת המלאה של הרשויות המקומיות .על פי נתוני משרד הפני ,המחזור
השנתי של כלל התאגידי מוער ב 5מיליארד ש"ח ,וההפסד המצטבר שלה לסו שנת 2010
מוער ב 0.4מיליארד ש"ח.
בחודשי יולי  2011עד אפריל  2012בדק משרד מבקר המדינה את יחסי הגומלי בי הרשויות
המקומיות לבי החברות העירוניות הכלכליות שלה .הבדיקה נערכה בעיריית או אלפח ובחכ"ל
או אלפח; בעיריית אשדוד ובחברות העירוניות שלה "חופית"" ,תשתית" ו"חפ"א" )להל 
חפ"א או חפ"א אשדוד(; בעיריית הרצלייה ובחכ"ל הרצלייה; בעיריית טבריה ובחכ"ל טבריה;
בעיריית יהוד ובחכ"ל יהוד; בעיריית מעלותתרשיחא ובחכ"ל מעלותתרשיחא; בעיריית נתניה
ובחכ"ל "ח.ל.ת"; בעיריית רעננה ובחכ"ל רעננה; בעיריית רמת השרו ובחכ"ל שלה "רימוני";
במועצה המקומית פרדסייה ובחברה העירונית "מ.ס.ו ;".במועצה המקומית תל מונד ובחכ"ל תל
מונד; בעיריית שדרות ובחכ"ל שדרות; במועצה המקומית שוה ובחכ"ל שה; במועצה האזורית
חו השרו ובחכ"ל חו השרו; במועצה האזורית מגידו ובחכ"ל מגידו .עוד נערכה בדיקה באג
התאגידי במשרד הפני וברשות התאגידי במשרד המשפטי.
עוד מובאי בדוח זה ממצאי לגבי רשויות מקומיות ותאגידי עירוניי שהועלו במסגרת בדיקות
השלמה שעשה משרד מבקר המדינה ברשות התאגידי במשרד המשפטי וכ מתו ממצאי דוח
בדיקת התנהלות כספית ומינהל תקי בתאגידי עירוניי שעשה משרד הפני בשנת  .2011להל
ממצאי הביקורת:
__________________

7
8

סעי  249לפקודת העיריות הוחל ג על מועצות מקומיות בסעי 34א .לפקודת המועצות המקומיות
]נוסח חדש[.
בג" ,'Á‡Â ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ ' 'Á‡Â Ô¯Â‡ Ì‰¯·‡ 3250/94 /פ"ד מט).17(5
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ייסוד חברה עירונית ורישומה
סעי  2לחוק החברות ,התשנ"ט) 1999להל  חוק החברות( ,קובע" :כל אד רשאי לייסד חברה,
ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק ,אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת
הציבור".
כאמור ,בהתא לסעי  249לפקודת העיריות ,חברה עירונית מוקמת על ידי החלטה של מועצת
הרשות המקומית ,ופעולה זו נכללת בגדר סמכויותיה של הרשות המקומית.
שני התנאי לייסוד התאגיד העירוני ה :החלטת של רוב חברי המועצה; ואישורו של שר הפני
לכ .על פי צו העיריות )הקמת תאגידי( ,התש") 91980להל  צו הקמת תאגידי(" ,לא תייסד
עירייה חברה ,חברת בת ,אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת )להל  תאגיד( ,לכל מטרה שהיא
בגדר סמכויות מועצת העירייה )להל  המועצה( ותפקידיה ,ולא תרכוש מניות או ניירות ער או
זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות ,לדעת המועצה ,להשגת כל מטרה כאמור ולא
תנהג בה דר בעלי ,ולא תהיה חברה בעמותה ,אלא באישור שר הפני ובתנאי שהוא קבע".
כאמור על פי נתוני משרד הפני ,עד סו שנת  2009הוקמו  239חברות עירוניות כלכליות
שבשליטת המלאה של הרשויות המקומיות.
להל תרשי המציג את החברות העירוניות הנמצאות בשליטה מלאה של הרשויות המקומיות,
שהוקמו במהל השני.

יעדי החברות מגווני :חברות כלכליות לפיתוח; חברות לתרבות וספורט; חברות לתחבורה;
חברות לתיירות; וחברות לשיכו.
להל התפלגות החברות העירוניות שבשליטה מלאה של הרשויות מקומיות ,לפי יעדיה:
__________________

9

בצו המועצות המקומיות סעי )146א(; בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,סעי .(11) 65
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כפי שעולה מהנתוני 73% ,מהחברות העירוניות ה חברות כלכליות לפיתוח ,שעיקר תפקיד הוא
לפתח שכונות ,ליזו אזורי תעסוקה ולהקימ.
רישו חברה עירונית ברש החברות ואישורה
רשות התאגידי 10במשרד המשפטי היא הגו האחראי לרישו התאגידי ,לפיקוח עליה
ולאכיפת החוק בעניינ .תפקידה ,א כ ,לוודא שהתאגידי יתנהלו על פי הוראות הדי.
בסעי  8לחוק החברות נקבע כי" :המבקש לרשו חברה יגיש לרש בקשה לפי טופס שקבע השר
ולה יצורפו (1) :עותק של התקנו; ) (2הצהרה של הדירקטורי הראשוני על נכונות לכה
כדירקטורי ,כפי שקבע השר".
על פי סעי )10א( לחוק החברות ירשו רש החברות שברשות התאגידי )להל  רש החברות(
חברה א מצא כי עמדה בכל הדרישות לפי חוק החברות ולכל עניי שהוא תנאי לכ.
כ 78%מהחברות העירוניות שבשליטה מלאה של הרשויות המקומיות הוקמו לאחר שנת ,1980
מועד התקנת צו הקמת תאגידי ,ועל כ הקמת כפופה לאישור שר הפני ,בהתא לצו זה.
הבדיקה העלתה כי בניגוד לסעי )10א( לחוק החברות ,רש החברות אינו מתנה את רישומה של
חברה עירונית בהצגת אישור שר הפני להקמתה.
__________________

10

עד לפני כמה שני פעלו יחידות רישו נפרדות לחברות ולשותפויות ,למשכונות ,לעמותות ,להקדשות
ולמפלגות .בהדרגה אוחדו היחידות ,ועל פי החלטת ממשלה ב 1$באוקטובר  2006הוקמה רשות
התאגידי ,כגו המאחד את יחידות הרישו האמורות .סמכויות הרִַָ ּ 4מי השוני הוענקו לראש רשות
התאגידי .איחוד יחידות הרישו לרשות אחת נבע מההבנה כי יש צור 6בארגו מחדש  $תפיסתי ומבני
 $באופ שבו מטפלת המדינה בתאגידי .המטרה בהקמת רשות אחת הייתה להעלות את הרמה
ִַ 7מי לגו אחד נועד להגביר את
המקצועית ,לייעל את העבודה ולשפר את השירות לאזרח .איחוד הר ָ
התיאו בי היחידות השונות ,וכ 6לאפשר פיקוח ואכיפה הדוקי יותר.
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בדיקה מדגמית אצל רש החברות ובמסמכי ההתאגדות של כמה חברות עירוניות העלתה כי עיריית
בני ברק הקימה בשנת  1998את "החברה הכלכלית בני ברק בע"מ" בלי אישור שר הפני ,וכי כ
הדבר ג לגבי המועצה האזורית ערבות הירד ,שהקימה בשנת  1987את "החברה הכלכלית ערבות
הירד בע"מ".
˙Ó˜‰Ï ÈÁ¯Î‰ È‡ ˙ ‡Â‰ ÌÈ Ù‰ ¯˘ ¯Â˘È‡˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ˙Â¯·Á‰ Ì˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ¯˜·Ó‰ „¯˘Ó
‚Èˆ‰Ï ,˙È Â¯ÈÚ ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ÌÂ˘¯Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ,ÌÈ„ÒÈÈÓ‰Ó ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ ,˙È Â¯ÈÚ ‰¯·Á
.ÍÎÏ ÂÎÈÓÒ‰ ¯˘‰˘ ÈÓ Â‡ ÌÈ Ù‰ ¯˘ ¯Â˘È‡ ˙‡ ÍÎ Í¯ÂˆÏ
חכ"ל בני ברק הודיעה בתשובתה מיולי  2012כי לפי המידע שבידיה "נית אישור משרד הפני
להקמתה ,א זה לא אותר ...במידה ואישור משרד הפני לא יאותר תפנה החברה לעיריית בני ברק
לש קבלת אישור משרד הפני".
החברה העירונית "חו עכו בע"מ" הוקמה על ידי עיריית עכו עוד בשנת  ,1952דהיינו במועד שבו
טר נדרש אישור שר הפני להקמת החברה ולרישומה .ב 7.8.06אישר רש החברות את שינוי
שמה של החברה ל"חברה הכלכלית לעכו בע"מ" וכ את שינוי מטרות החברה ,על פי החלטת
מועצת העירייה מיו .17.7.06
בסעי  6לצו הקמת התאגידי נקבע כי לא יינת אישור להקמת חברה עירונית ,אלא א כ נכללו
בתקנוני החברות העירוניות הוראות הקובעות בי היתר כי "הגדלת הו המניות הרשו של החברה,
או שינוי בתקנו התאגיד" טעוני אישור מאת שר הפני.
הבדיקה העלתה כי עיריית עכו לא דרשה אישור משר הפני לשינויי שערכה החברה בשמה
ובתקנו שלה ,וכי רש החברות לא דרש את אישור שר הפני בטר אישר את השינויי שביצעה
החברה במסמכי הייסוד שלה.
ÌÈÈÂ È˘Ï ÌÈ Ù‰ ¯˘ ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÂÎÚ Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘.˙È Â¯ÈÚ‰ ‰¯·Á‰ Ì˘· ÔÂ ˜˙· ‰Î¯Ú
עיריית עכו הודיעה בתשובתה מיולי  2012כי היא תפנה למשרד הפני לאישור השינויי שנערכו
בתקנו.
¯˘‡Ï ˘¯„ ‡Â‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· ÈÎ ˙Â¯·Á‰ Ì˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÌÈ Ù‰ ¯˘ ¯Â˘È‡ ˙‡ ÌÈ˘˜·Ó‰Ó Ï·˜Ï ÂÈÏÚ ,È Â¯ÈÚ „È‚‡˙ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ÈÎÓÒÓ· ÌÈÈÂ È
.ÌÈÈÂ È˘Ï
רשות התאגידי במשרד המשפטי ציינה בתשובתה כי אי כיו סיווג מחשובי וכלי המאפשרי
לאתר את כל התאגידי העירוניי .ע זאת בשנה האחרונה החלה הטמעה ידנית של הנוהל העוסק
בבדיקת אישור שר הפני בעת רישו חברה עירונית .השלמת התמיכה בתאגיד עירוני תתווס
למערכת המחשב החדשה המתוכננת לשנת .2013
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הגשת דוח שנתי לרש החברות
11

בתיקו לסעי  141לחוק החברות  ,המסדיר את חובת הדיווח השנתי של חברה פרטית נקבע:
")א( חברה שאינה תאגיד מדווח תערו ותגיש לרש ,אחת לשנה ,די וחשבו שנתי כפי שיקבע
השר ,בתו ארבעה עשר ימי לאחר האסיפה השנתית".
בסעי  9לחוק החברות נקבע)" :א( המבקש לרשו חברה ישל בעת הגשת הבקשה אגרה )להל 
אגרת רישו() .ב( חברה תשל בכל שנה אגרה שנתית".
בסעי 362א לחוק החברות נקבע)" :א( היה לרש יסוד סביר להניח כי ...חברה פרטית או חברת
חו שאינ תאגיד מדווח הפרה חובה להגיש די וחשבו שנתי לפי הוראות סעיפי  141או ,348
לפי העניי ,רשאי הוא לרשו במרש שהוא מנהל לגבי אותה חברה בהתא להוראות חוק זה ,כי
החברה הפרה חובה כאמור )בסעי זה  חברה מפרה() .ב( הרש ירשו במרש ,לגבי חברה
כאמור בסעי קט )א( ,התראה על כוונתו לרשמה כחברה מפרה ,ויציי בה את מועד רישומה;
חלפו  30ימי מיו רישו ההתראה ולא תיקנה החברה את ההפרה ,תירש במרש כחברה מפרה;
הרש ישלח למע המשרד הרשו של החברה הודעה על רישו ההתראה".
רש החברות רשאי להטיל סנקציות על חברה שנרשמה כ"חברה מפרת חוק" ,כגו :אירישו
שעבודי; איסור על שינוי שמה או מטרותיה; איסור על הקמת חברות בת.
הבדיקה ברש החברות העלתה כי חלק מהחברות העירוניות ,שה פרטיות בהגדרת ,אינ משלמות
את האגרה השנתית ואינ מגישות דוח שנתי לרש החברות כנדרש .כ לדוגמה:
חכ"ל מעלותתרשיחא לא הגישה לרש החברות דוחות שנתיי משנת  ;1995חכ"ל קריית שמונה
לא שלחה דוחות שנתיי לרש החברות משנת  ;2006חכ"ל מ"א חו השרו לא שלחה דוחות
שנתיי ולא שילמה אגרה שנתית לרש החברות משנת  .2006רש החברות טר הכריז על חברות
אלה "חברות מפרות חוק".
-˙ÂÏÚÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙Â¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯˘ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ ‰ ˘ È„Ó ˙Â¯·Á‰ Ì˘¯Ï ˘È‚‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁÂ ‰ ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ ,‡ÁÈ
.˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î
חכ"ל קריית שמונה הודיעה בתשובתה מיולי  2012כי בעקבות הערות הביקורת העבירה לרש
החברות את הדוחות השנתיי .20102006
חכ"ל מעלותתרשיחא הודיעה בתשובתה מיולי  2012כי עניי הגשת הדוחות השנתיי ייבדק מול
רואה חשבו ,וכי א יידרשו מסמכי נוספי ה יועברו לרש החברות.
˙‡ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙· ¯˙‡Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯·Á‰ Ì˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÎ ÂÓÎ .˜ÂÁ· ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÈÂÏÈÓ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ ,ÂÏˆ‡ ˙ÂÓÂ˘¯‰ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â¯·Á‰
˙‡ Ïˆ ÏÂ ÂÓÏÂ˘ ‡Ï˘ ˙Â¯‚‡‰ ˙ÈÈ·‚Ï ÏÂÚÙÏ ,ÌÈ¯ÒÁ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙˘‚‰ ˙‡ ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ
.˙Â¯ÙÓ‰ ˙Â¯·Á‰ „‚ Î Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ‰

__________________

11

התיקו משנת תשע"א ותחולתו ב .17.2.12$בנוסח הקוד נקבע ")א( חברה פרטית תערו 6ותגיש
לרש ,אחת לשנה ,די וחשבו שנתי כפי שיקבע השר ,בתו 6ארבעה עשר ימי לאחר האסיפה
השנתית".
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רשות התאגידי במשרד המשפטי הודיעה בתשובתה מאוגוסט  2012כי אכיפת נושאי רישו
תאגידי עירוניי טעונה תמיכה מחשובית אשר איננה אפשרית במערכות המחשוב הקיימות ברש
החברות .השלמת התמיכה בתאגיד עירוני תתווס למערכת המחשב החדשה המתוכננת לשנת .2013
עוד ציינה רשות התאגידי כי יישו תיקו החקיקה בכל הנוגע לחברה מפרת חוק החל בסו שנת
 ,2010לפי קריטריוני אחידי באופ מדורג ומידתי .א יתגלה שחברה עירונית עומדת
בקריטריוני הללו ,היא תוכרז חברה מפרת חוק.
התנאי לאישור שר הפני להקמת תאגיד
על פי סעי  6לצו להקמת תאגידי ,לא יאשר שר הפני הקמת תאגיד עירוני ,אלא א כ בתזכיר
או בתקנו החברה העירונית נכללו הוראות אשר לפיה החלטה בנושאי שלהל טעונה אישור מאת
שר הפני) :א( הקמת חברת בת או סני לתאגיד; )ב( ייסוד ,לקיחת חלק בייסוד או התמזגות
בכל תאגיד אחר; )ג( הגדלת הו המניות הרשו של חברה או שינוי בתזכיר או בתקנו התאגיד;
)ד( תשלו שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בתאגיד כנציגי
העירייה; )ה( הספקת שירותי שה בסמכות העירייה על ידי התאגיד.
בצו התאגידי אי התייחסות להכללת הוראות סעי  6ג בתקנוני של תאגידי עירוניי אשר
הוקמו לפני חקיקת הצו ,כלומר לפני שנת .1980
יוצא אפוא כי תאגידי עירוניי שהוקמו לפני שנת  1980לא חויבו לכלול בתקנוניה את ההוראות
בעניי נושאי הטעוני אישור שר הפני ,ומרבית אכ לא תיקנו את תקנוניה בנושא זה .כ
למשל :עזרה ובצרו חברה לשיכו בע"מ ,אשר נוסדה בשנת  1937על ידי עיריית תל אביב; חברת
אחוזות החו בע"מ ,אשר הוקמה בשנת  1960ג כ על ידי עיריית תל אביב; החברה העירונית
לפיתוח נצרת עילית בע"מ ,אשר הוקמה בשנת  ;1961חפ"א אשדוד אשר הוקמה בשנת  1967על
ידי עיריית אשדוד; החברה לפיתוח קצרי ,אשר הוקמה בשנת .1980
הלכה למעשה פעילות של חברות אלה בכל הנוגע להחלטות הטעונות את אישור משרד הפני 
למשל הקמת חברות בנות ,התמזגות בתאגיד והספקת שירותי שה בסמכות העירייה על ידי
התאגיד  אינה נתונה בסמכות הפיקוח של משרד הפני .כ למשל:
חפ"א אשדוד הקימה בשנת  2007את חברת "מלונאות והשקעות אשדוד בע"מ" ,ללא קבלת אישור
שר הפני .בתקנו שלה לא נכללו הוראות בעניי נושאי הטעוני את אישור משרד הפני,
וביניה אישור להקמת חברת בת או התמזגות בכל תאגיד אחר.
,1980 È ÙÏ Â„ÒÂ ˘ ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ‰ÏÂÁ˙ ˙‡¯Â‰ ÏÏÂÎ Â È‡ ÌÈ„È‚‡˙ ˙Ó˜‰ Âˆ˘ ‰„·ÂÚ‰
¯˘ ˙‡Ó ¯Â˘È‡ ‰ ÂÚË ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˘Â · ‰ËÏÁ‰ Ô‰ÈÙÏÂ ,˙Â‡¯Â‰ Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏÁ Ô È‡ ÔÎÏÂ
Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÏ·‚Ó Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏÁ˘ ÌÈ„È‚‡˙ ÌÈÓÈÈ˜ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ Â·˘ ·ˆÓ ˙¯ˆÂÈ ,ÌÈ Ù‰
Ì‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‰Ï ,ÂÓÚ ˙ÂÙ˙Â˘Ï Â‡ ¯Á‡ „È‚‡˙· ˙Â‚ÊÓ˙‰Ï ,˙Â · ˙Â¯·Á ˙Ó˜‰Ï
·ÌÈ„È‚‡˙ ÌÈÓÈÈ˜ ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ,˙ÂÈ Ó‰ ÔÂ‰ ˙Ï„‚‰ÏÂ „È‚‡˙‰ È„È ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÎÓÒ
˘6 ÛÈÚÒ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ÌÈÎ¯„ ÔÁ·È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏÁ Ô È‡ ‰Ï‡ ˙ÂÏ·‚Ó
.ÌÂÈÎ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈ„È‚‡˙ ˙Ó˜‰ ÂˆÏ
בתשובתה של חפ"א אשדוד מאוגוסט  2012למשרד מבקר המדינה ציינה החברה כי היא הוקמה
בשנת  ,1967דהיינו בטר נכנס לתוקפו צו הקמת תאגידי ,ולכ החברה אינה כפופה להוראות הצו.
לפיכ אי לראות בעובדה כי החברה טר שינתה את תקנונה התנהלות שלא בהתא לדי .עוד
ציינה חפ"א אשדוד כי מעבר לנדרש ובשל רצונה להתאי את פעילותה להנחיות משרד הפני
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ולכללי הניהול התקי המקובלי בגופי ציבוריי ,הודיעה החברה לאג בכיר לתאגידי עירוניי
במשרד הפני כי בכוונתה לשנות את התקנו.
משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2012כי המשרד מורה לרשות המקומית,
מתוק סמכותו בפקודת העיריות ,לכלול בתקנו של התאגיד העירוני המוק על ידי הרשות את
ההוראות הללו ,שלפיה החלטה בנושאי מסוימי טעונה את אישור שר הפני .כמו כ ציי
המשרד כי ההוראות נכללות בנוהל אסדרת תאגיד עירוני שפורס בשנת  2011בחוזר מנכ"ל
 ,2/2011ולפיו כל תאגיד הפונה לאג מחויב להתאי את תקנונו על פיה.
הצור בתיאו בי משרד הפני לבי משרד המשפטי
התאגיד העירוני כשמו כ הוא :ה "תאגיד" שעליו חלי דיני התאגידי )ובמקרה של חברה  דיני
החברות( ,וה "עירוני" ,שעליו חלות הוראות די מכוח דיני הרשויות המקומיות .בשל כ תתנהל
פעילות החברה העירונית בתחומי מסוימי לאור דיני החברות ,ואילו בתחומי אחרי היא כפופה
דווקא לדיני הרשויות המקומיות.
 .1במציאות זו שמורה חשיבות רבה ליחסי הגומלי ולתיאו בי משרד הפני לבי רש
החברות שבמשרד המשפטי.
כאמור ,על המבקשי לרשו חברה להגיש בקשה לרש החברות .הבדיקה העלתה כי מנתוני רש
החברות איאפשר ללמוד כמה חברות עירוניות נוסדו ונרשמו ברש החברות ,שכ החברות הללו
מוגדרות ,על פי חוק החברות ,חברות פרטיות ,והרש אינו מסווג אות בנפרד כחברות עירוניות.
 .2רש החברות אינו מדווח למשרד הפני על רישו חברות עירוניות ,ולכ נפגמות פעולות
הפיקוח והבקרה בנושא מילוי חובותיה של כל התאגידי העירוניי על פי די.
˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á È·‚Ï ‰˘Ú ˘ „ÁÂÈÓ‰ ÏÂÓÈÒ‰ ˙‡ ıÓ‡Ï ÚÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î ,˙Â¯·Á‰ Ì˘¯ ÈÓÂ˘È¯· ˙È Â¯ÈÚ ‰¯·Á ÏÎ Ï˘ ‰¯ÙÒÓ ˙‡ Ì‚ ÔÈÈˆÏÂ
‡.‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ,ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÂˆÏ ˜ÈÂ„Ó‰Â ¯È‰Ó‰ ‰¯Â˙È
רשות התאגידי ציינה בתשובתה כי בשנה האחרונה תוכנ שינוי סיווג של חברות ,ובי היתר
קביעת סיווגי לתאגיד עירוני ,אול לבסו הוחלט להימנע מכל שינוי בבסיסי הנתוני נוכח
העובדה כי מתוכננות מערכות מחשב חדשות שיחלו לפעול במהל שנת .2013
ÈÒÁÈ ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ˙Â¯·Á‰ Ì˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ Ì˙ÂÈ‰· ‰ÓÂ˘È¯ÏÂ ˙È Â¯ÈÚ ‰¯·Á „ÂÒÈÈÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· Ì‰È È· ÔÈÏÓÂ‚‰
.Â˙ÂÎÓÒ ÈÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,‰Ï‡ ˙Â¯·Á ÏÚ
משרד הפני ורשות התאגידי הודיעו למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2012כי נקבעה פגישה
ביניה וכי יידונו בה מגוו נושאי וביניה ג נושא זה .בהמש יתקיימו פגישות נוספות בנושא
זה .ע זאת ,משרד הפני הבהיר כי מבחינתו אסדרה סופית של הנושא תתבצע הלכה למעשה רק
במהל שנת .2013
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הדירקטוריו בחברה העירונית
בחוק החברות נקבע כי לכל חברה יהיה תקנו .כמו כ קובע החוק את הרכיבי שחובה לכלול
בתקנו כמו מטרות החברה ומספר החברי בדירקטוריו.
על פי חוק החברות ,הסמכות להתוות את מדיניות החברה וסמכות הפיקוח על מנכ"ל החברה ועל
פעולות ההנהלה שבראשותו נתונות לדירקטוריו החברה .סעי  59לחוק החברות קובע כי
"האסיפה הכללית השנתית תמנה את הדירקטורי ,אלא א כ נקבע אחרת בתקנו".
בתקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד העירוני( ,התשס"ו) 122006להל  תקנות התאגידי(,
נקבע כי "מועצת העירייה תמנה את נציגיה בגו המנהל של תאגיד עירוני".
מספר חברי הדירקטוריו
בתקנוני החברות נית לקבוע ג את מספר החברי בדירקטוריו ,את מניינ החוקי לקבלת החלטה
ואת סמכויות הדירקטוריו.
בדיקה מדגמית של תקנוני חברות עירוניות העלתה כי בחלק מה מכהני דירקטורי במספר שונה
מהנדרש על פי תקנוניה .כ למשל על פי תקנו החברה לפיתוח הרצלייה יכלול הדירקטוריו 15
חברי ,בעוד שמכהני בו  13חברי בחכ"ל שדרות מכהני  12דירקטורי בעוד שתקנו החברה
מתיר  115חברי.
עוד עולה מממצאי דוח בדיקה של משרד הפני מדצמבר  ,2011בעניי התנהלות כספית ומינהל
תקי בתאגידי עירוניי )להל  דוח משרד הפני( ,כי בחכ"ל כרמיאל מכהני  12חברי בניגוד
לתקנו שלפיו לא יחרוג מספר מ ;7בדירקטוריו חכ"ל ראשו לציו מכהני  13חברי ולא 15
כמתחייב בתקנו.
ÈÎ ˙Â¯„˘Â ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ,Ï‡ÈÓ¯Î ,‰ÈÈÏˆ¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈÙÂÏÈÁÏ Â‡ Ô‰È Â ˜˙· ÚÂ·˜‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ÙÒÓÏ Ì‡˙‰· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ˙Â ÓÏ Ô‰ÈÏÚ
.ÔÂ ˜˙· ÚÈÙÂÓ‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ˙Â ˘Ï
חכ"ל הרצלייה הודיעה בתשובתה מיולי  2012כי העירייה פועלת מול משרד הפני למינוי שני
דירקטורי נוספי לחברה.
חכ"ל ראשו לציו ציינה בתשובתה מיולי  2012כי לאחרונה מונה דירקטור נוס לחברה ,כ שכיו
"עדיי חסר דירקטור אחד על מנת להשלי כנדרש את הרכב הדירקטוריו" ,וכי החברה פנתה
לראש העירייה שיפעל למינוי הדירקטור החסר.
חכ"ל כרמיאל הודיעה בתשובתה מאוגוסט  2012כי כיו מכהני בחכ"ל שמונה דירקטורי )אחרי
שארבעה דירקטורי התפטרו( וכי היא פועלת בימי אלה לכ שיהיו בדירקטוריו שבעה חברי
בלבד כנקוב בתקנו החברה.

__________________

12

תקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד עירוני( ,התשס"ו 2006$הוחלו ג על מועצות מקומיות
ואזוריות.
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הרכב הדירקטוריו בחברות העירוניות
בסעי 249א לפקודות העיריות נקבע:
"פעלה העיריה על פי סמכויותיה לפי סעי  (30)249והוקמה חברה ,עמותה ,אגודה
שיתופית או אגודה אחרת שמטרותיה במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה ,ויש בידי
העיריה לפחות מחצית ההו או מחצית כוח ההצבעה בתאגיד כאמור )להל  תאגיד
עירוני( ,יחולו הוראות אלה:
) (1מועצת העירייה תקבע את נציגיה בגו המנהל של התאגיד העירוני; נציגי אלה
יכול שיהיו ג חברי המועצה או עובדי העירייה;
) (2חובת נציגי העירייה להקפיד על כ שפעולות התאגיד העירוני יהיו במסגרת
סמכויות העירייה ותפקידיה; חובת האמו שה חבי לעירייה לעול תהיה עדיפה על
חובת כלפי התאגיד;
) (3נציגי העירייה כאמור ,שהינ חברי המועצה ,ייבחרו כ שיישמרו ,ככל האפשר,
יחסי הכוחות של הסיעות במועצה;
)3א( בקרב נציגי העירייה שאינ חברי המועצה ,יינת ביטוי הול לייצוג של בני שני
המיני ,ככל שנית בנסיבות העניי; בסמו לפני קביעת נציגי העירייה על ידי המועצה
כאמור בפסקה ) (1תונח לפני מועצת העירייה חוות דעתו של היוע המשפטי של העירייה
בדבר קיו ייצוג הול בקרב נציגי העירייה שאינ חברי המועצה".
על פי תקנות התאגידי על מועצת העירייה למנות את נציגיה בגו המנהל של התאגיד ,כ ששליש
מה יהיו חברי מועצה ,שליש עובדי הרשות המקומית ושליש נציגי ציבור.
כפי שעולה מדוח משרד הפני ,בכמה רשויות מקומיות הרכב הדירקטוריו של החברה העירונית
אינו עולה בקנה אחד ע תקנות התאגידי .כ למשל :בחכ"ל בני ברק אשר בבעלות עיריית בני
ברק מכהני שישה דירקטורי ,ומתוכ ארבעה חברי מועצה ושני נציגי ציבור.
˙Â¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ·Î¯‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˜¯· È · ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È¯·Á Ï˘ ¯ÒÁ ·Î¯‰˘ ÔÂÂÈÎ ˙‡Ê ,ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰
.ÌÈ Â˘‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á ÔÈ· ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡˘ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ¯ÙÓ
חכ"ל בני ברק הודיעה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מיולי  2012כי היא פנתה למועצת עיריית
בני ברק בבקשה לקד את הלי מינוי חברי הדירקטוריו בהתא לתקנות.
כאמור על פי סעי 249א)3א( לפקודות העיריות ,בקרב נציגי העירייה בדירקטוריו ,שאינ חברי
המועצה ,יינת ביטוי הול לייצוג של בני שני המיני ,ככל האפשר בנסיבות העניי.
הבדיקה העלתה כי בכמה רשויות מקומיות לא מונו נשי לדירקטוריו .כ לדוגמה בעיריית או
אלפח.
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÌÈ˘ ÈÂ ÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÁÙ-Ï‡ ÌÂ‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ ÈÓ‰ È ˘ È · Ï˘ ‚ÂˆÈÈÏ ÌÏÂ‰ ÈÂËÈ· Ô˙ ÈÈ˘ ÍÎ ,˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á‰
חכ"ל או אלפח הודיעה בתשובתה מיולי  2012כי "היא תפעל מול העירייה לאמ את הערת
הביקורת למינוי נשי בדירקטוריו".
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בדיקת כשירות של נציגי העירייה בדירקטוריו
מתוק סעי )5א( לתקנות התאגידי ,הקי משרד הפני בינואר  2008את הוועדה לבדיקת
כשירות והתאמת של מועמדי לכהונה מטע רשות מקומית בגו המנהל של תאגיד עירוני
)להל  ועדת המינויי( .תפקידיה של ועדת המינויי על פי סעי )5ג( ה לבדוק א מועמדי
עובדי עירייה או מועמדי מקרב הציבור עוני על תנאי הכשירות ,כפי שנקבעו בתקנות התאגידי,
וכ לייע למועצת העירייה בדבר מידת התאמתו של מועמד מקרב עובדי העירייה ומקרב הציבור
בשי לב לצרכיו המיוחדי של התאגיד העירוני ולהרכב הגו המנהל של התאגיד העירוני.
בחוזר מנכ"ל משרד הפני ממר  2008רועננו תקנות התאגידי ,וצוי כי מינוי נציגי מקרב עובדי
הרשות המקומית ומקרב הציבור חייב לקבל את אישור הכשירות מטע ועדת המינויי.
הבדיקה העלתה כי עד מועד סיו הביקורת ,אפריל  ,2012הרשויות המקומיות או אלפח ,מ"א
חו השרו ויקנע ,שלה תאגידי עירוניי ,לא הגישו את נציגיה בדירקטוריו לאישור ועדת
המינויי.
Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÚ ˜ÈÂ ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ,ÌÁÙ-Ï‡ ÌÂ‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï Ô‰Ï˘ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ ÂÈ¯ÂË˜¯È„· Ô‰È‚Èˆ ˙‡ ˘È‚‰Ï
·.ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
חכ"ל או אלפח הודיעה בתשובתה כי תפעל לקבלת אישור ועדת המינויי במשרד הפני
לדירקטורי של החברה.
עוד עולה מבדיקת התיעוד בוועדת המינויי כי ב 40%מתו  60חברות עירוניות שנבדקו לא
התקבל אישור הוועדה למינויי לגבי דירקטור אחד או יותר.
במכתב שהפי האג הבכיר לתאגידי עירוניי במשרד הפני לכל הרשויות המקומיות ,בספטמבר
 ,2009בדבר הסדרת אישור מינוי הדירקטורי בתאגידי העירוניי ,נרש בי היתר כי "משרד
הפני שוקל להפעיל סנקציות כנגד רשויות מקומיות שלא תסדרנה את אישור מינוי הדירקטורי".
עד מועד סיו הביקורת אפריל  2012לא הוטלה שו סנקציה על  50רשויות מקומיות שלא הסדירו
את אישור מינוי הדירקטורי.
הבדיקה העלתה כי ע הרשויות המקומיות שלא אישרו את נציגיה בדירקטוריוני של התאגידי
העירוניי נמנות ג כאלה שא קיבלו את פרס שר הפני לניהול תקי )ראו להל פרס השר(.
ÈÂ ÈÓ ÔÈÈ Ú· ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„Â˙ÏÂÎÈ·˘ ÌÈ„Úˆ‰ È·‚Ï Â˙Ú„ ˙‡ ˙˙ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â¯·Á· ÌÈ¯ÂË˜¯È
.ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï Ô‰È‚Èˆ ˙‡ Â˘È‚‰ ‡Ï˘ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ „‚ ËÂ˜ Ï
משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה כי האג לתאגידי עירוניי נקט בשני האחרונות כמה
צעדי כדי שהרשויות המקומיות יסדירו את אישור הנציגי שמונו בתאגידי כמתחייב על פי
התקנות ,וכי החל בשנת  2011הוחלט לקבוע את אישור הנציגי על ידי ועדת המינויי במשרד
הפני כתנאי ס לקבלת פרס שר הפני על ניהול תקי.
עוד ציי משרד הפני כי תיבח האפשרות לנקוט צעדי אכיפה נוספי ,ולפיה תאגידי ,שיפנו
לאג התאגידי העירוניי לצור טיפול במת אישורי או פעולות נוספות ,לא יוכלו לקבל
אישורי ללא אישור נציגי התאגיד על ידי הוועדה האמורה.
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חשש מניגוד ענייני
על עובד ציבור חל איסור להימצא במצב שבו קיימת אפשרות ממשית לניגוד ענייני .יסודו של
איסור זה הוא בנורמה מוסרית שברבות הימי התגבשה לכלל נורמה משפטית העומדת ביסוד
שיטת המשפט בישראל .השופט ברק קבע כי" :כלל יסוד בשיטתנו המשפטית כי אסור לו לעובד
הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד ענייני" .13משמעות כלל זה היא כי
בידי עובד הציבור הופקדה סמכות ,שאותה הוא חייב להפעיל אגב התחשבות א ורק בשיקולי
הרלוונטיי לסמכותו זו .עובד הציבור צרי לפעול על פי אמות מידה אתיות וערכיות כדי שאמו
הציבור במערכת השלטונית לא יעורער.
על פי סעי )4א() (3לתקנות התאגידי ,אד אשר יש לו זיקה כלכלית לתאגיד העירוני או לתאגיד
קשור 14לתאגיד עירוני או אשר יש לו קשר אישי 15להנהלת התאגיד העירוני או בתאגיד הקשור
לתאגיד עירוני ,אינו כשיר להיות נציג העירייה בתאגיד עירוני.
חכ"ל מעלותתרשיחא הקימה בשנת  1998את חברת הבת "מינהלת פארק קור" )להל  פארק
קור( בשותפות ע החברה לפיתוח מעלה יוס .חכ"ל מעלותתרשיחא מחזיקה ב 50%מ הער
הנקוב של הו המניות של פארק קור ורשאית למנות מחצית מחברי הגו המנהל שלה .מר שלמה
בוחבוט ,המכה כראש עיריית מעלותתרשיחא משנת  ,1976מכה ג כיו"ר הדירקטוריו של חכ"ל
מעלותתרשיחא וכמורשה חתימה בחברה.
הבדיקה העלתה כי מר עופר בורשטיי ,חתנו של מר בוחבוט ,מכה כמנכ"ל פארק קור משנת .2001
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"ÂÈÎ Â˙ Â‰Î ÈÎ ‡ÁÈ˘¯˙-˙ÂÏÚÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙·‰ ˙¯·Á Ï"Î ÓÎ ˘Ó˘Ó Â ˙Á˘ ˙Ú· ‰· ,‡ÁÈ˘¯˙-˙ÂÏÚÓ Ï"ÎÁ Ï˘ ‰ÓÈ˙Á ‰˘¯ÂÓÎÂ
.ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ó ˘˘Á ÌÂ˘Ó ‰· ˘ÈÂ ,ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙Ï „Â‚È · ‡È‰ Ô¯Â˜ ˜¯‡Ù
בתשובת עיריית מעלותתרשיחא והחכ"ל שלה מיולי  2012צוי כי נושא כהונתו של מר בורשטיי
)חתנו של ראש העירייה( נבדק בזמנו על ידי משרד הפני ,וכי לא התקבלו שו הנחיה או הערה
בעניי.
ÈÎ ,ËÂ·ÁÂ· ‰ÓÏ˘ ¯Ó ,‡ÁÈ˘¯˙-˙ÂÏÚÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯Ï ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂÎÈ Â È‡ ‡Â‰ Ô¯Â˜ ˜¯‡Ù Ï"Î ÓÎ Â ˙Á Ô‰ÎÓ „ÂÚ ÏÎ ,ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ
.‰· ‰ÓÈ˙Á ‰˘¯ÂÓ ˙ÂÈ‰ÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á‰ ‡È‰˘ Ì‡‰ ˙¯·Á ¯"ÂÈ ˘Ó˘Ï
באוקטובר  1984פרס מרכז השלטו המקומי ברשומות 16הודעה בדבר כללי למניעת ניגוד
ענייני של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות ,התשמ"ד) 1984להל  הכללי למניעת ניגוד
__________________

13
14

15

16

בג" ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ ' ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ· "„ÂÎÈÏ‰" ˙ÚÈÒ 531/79 /ואח' ,פ"ד לד )(2
.566
על פי סעי )4א() (3לתקנות התאגידי" ,תאגיד קשור לתאגיד עירוני" הוא תאגיד המחזיק  50%או
יותר מ הער 6הנקוב של הו המניות של התאגיד העירוני או מכוח ההצבעה בו ,או הרשאי למנות
מחצית או יותר מחברי הגו המנהל של התאגיד העירוני או את המנהל הכללי שלו ,וכ תאגיד אשר
התאגיד העירוני מחזיק בו זכויות כאמור.
על פי סעי )4א() (3לתקנות התאגידי" ,קשר אישי להנהלה" מתייחס בי השאר לאד שהוא ב
משפחה של אד המכה בגו המנהל של התאגיד העירוני או של מנהל כללי או של עובד בכיר בתאגיד
העירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד העירוני .בעניי זה" ,ב משפחה"  $ב זוג או הורה ,צאצא ,צאצא
ב הזוג או ב זוגו של כל אחד מאלה.
 ,ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈהתשמ"ד.3114 ,
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ענייני( .כללי אלה קובעי ,בי היתר ,כי חבר מועצה יימנע מהשתתפות בדיו ובהצבעה בישיבות
המועצה א הנושא הנידו עלול להעמידו ,במישרי ובעקיפי ,במצב של ניגוד ענייני בי תפקידו
כחבר המועצה לבי ענייניו האישי .לפי כלל )11א( ,חבר מועצה לא יטפל בנושא כאמור ג מחו
לישיבות המועצה .כפרשנות לכלל )11א( נית להסיק כי דירקטור בחברה עירונית לא ישתת בדיו
ובהצבעות שעשוי להיות לו עניי אישי בה.
הביקורת העלתה כי מר בוחבוט משתת באופ פעיל בדיוני החברה לרבות הצבעה בישיבות
דירקטוריו של חכ"ל מעלותתרשיחא ,שבה דני בפעילותה או באישור תקציבה של פארק קור.
כ למשל השתת מר בוחבוט בישיבת דירקטוריו החכ"ל ביו  28.2.11שבה נידונה הפעלת חממת
עסקי  מיז של פארק קור.
Ï˘ ˙Â·È˘È· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÎ ‡ÁÈ˘¯˙-˙ÂÏÚÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ Ì‚ Ô¯Â˜ ˜¯‡Ù· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ ÂÈ„· ‡ÁÈ˘¯˙-˙ÂÏÚÓ Ï"ÎÁ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È
‡.Ì‚ÙÏ ÌÚË ÍÎ· ÌÈÈ˜ ÈÎÂ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÏÏÎ‰ ÌÚ „Á
בתשובתה מיולי  2012ציינה חכ"ל מעלותתרשיחא כי ראש העירייה פועל על פי הכללי למניעת
ניגוד ענייני של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות ,ובתו כ נמנע מהשתתפות בדיו ומהצבעה
בישיבות ,כאשר הנושא הנידו קשור בפארק קור .עוד ציינה החברה כי בישיבת דירקטוריו החכ"ל
מיו  ,28.2.11שבמהלכה נידונה הפעלת חממת עסקי ,השתת ראש העירייה ,היות שהחברה
הכלכלית היא צד להסכ ע מט"י )מרכז טיפוח יזמות(.
¯ÂÓ‡Î˘ ,Ô¯Â˜ ˜¯‡Ù Ï˘ ÌÊÈÓ ‡È‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙ÓÓÁ˘ ˙ÂÈ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ó ˘˘ÁÂ Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È ,Ï"Î ÓÎ ‰· Ô‰ÎÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â ˙Á
·.ÔÂÈ„· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰
˙‡Â ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙Â ˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ¯Â·Èˆ ¯Á· Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÏÏÎ‰ ˘ÂÓÈÓ

הנחיות לאסדרת תאגידי
בחוזר מנכ"ל משרד הפני מפברואר  2011רוכזו ההנחיות הנוגעות לפעילותה של רשות מקומית
באמצעות תאגיד עירוני ,שפורסמו בחוזרי מנכ"ל  ,2004/5 ,2004/3 ,2003/6וביניה "נוהל אסדרת
חברות עירוניות" )להל  נוהל אסדרה( .בנוהל האסדרה מפורטי "ההליכי הנדרשי לכלל צעדי
האסדרה של חברה עירונית הטעוני את אישורו של שר הפני ...בהתא לנוהל זה יש להסדיר את
מעמדה של כל חברה שבה נציגות כלשהי של הרשות המקומית" .על פי נוהל האסדרה ,משרד
הפני דורש מהחברות העירוניות לכלול בתקנוניה הוראות והגבלות בנושאי האלה :תנאי קבלה
לעבודה ותנאי העסקת עובדי; מינוי מנכ"ל ועובדי בכירי; כללי דיווח לרשות המקומית על
פעילות החברה; תמיכה במוסדות ציבור; העברת זכויות במקרקעי; שימוש בכספי תמורה ממכירת
מקרקעי; מניעת ניגוד ענייני והעסקת קרובי משפחה; העברת נכסי בעת פירוק.
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בדיקת התקנוני של  1760חברות עירוניות העלתה כי  90%מה לא שינו את תקנוניה בהתא ,ולא
כללו בה את ההוראות הנדרשות על פי חוזרי מנכ"ל משרד הפני .כ למשל חפ"א אשדוד ,חכ"ל
טבריה ,חכ"ל יהוד ,חכ"ל חו השרו וחכ"ל שה.
בתשובתה מאוגוסט  2012ציינה חכ"ל יהוד כי שינוי תקנו החברה על פי הנחיות משרד הפני יובא
לאישור הדירקטוריו באוגוסט .2012
בתשובתה מיולי  2012ציינה חכ"ל טבריה כי החברה פועלת לגיבוש תקנו שיכלול את ההוראות
הנדרשות על פי חוזרי מנכ"ל משרד הפני.
בתשובתה מיולי  2012ציינה חכ"ל שה כי להבנתה חוזרי מנכ"ל משרד הפני אינ מחייבי
חברה עירונית קיימת )ג כזו שהוקמה לאחר  (1980לפעול לתיקו תקנו החברה.
בתשובתה ציינה חפ"א אשדוד כי מעבר לנדרש ובשל רצונה של החברה להתאי את פעילותה
להנחיות משרד הפני ולכללי המינהל התקי המקובלי בגופי ציבוריי ,הודיעה החברה לאג
בכיר לתאגידי עירוניי במשרד הפני כי בכוונתה לשנות את התקנו.
הביקורת העלתה כי אחדות מהחברות העירוניות מתנגדות להכללת הוראות נוהל האסדרה וחוזרי
מנכ"ל משרד הפני בתקנוניה .כ למשל היוע המשפטי של חכ"ל יהוד מסביר במכתבו
מספטמבר  ,2011בעניי נוהל אסדרת חברה עירונית ,כי אי מקו לשנות את התקנו "מאחר והוא
משית על החברה חובה לפעול בעתיד על פי כללי אשר אינ ידועי כיו .הוראה מעי זו נוגדת
את אופיו החוזי של התקנו על ידי הטמעת הוראה שמשיתה על החברה התחייבויות עתידיות שאינ
ידועות ,...ככל שהדי אינו מטיל עליה חיוב אי מקו כי זה יוטל עליה מכוח תקנו".
בחוות דעת פנימית שהכי משרד הפני 18צוי ,בי היתר ,כי חוזרי מנכ"ל משרד הפני "יחולו על
התאגידי באמצעות הרשויות המקומיות שהרי עצ מהות של התאגידי העירוניי היא תאגידי
המוקמי לש מטרה שהיא בגדר סמכויות הרשות ותפקידיה ,לפחות מחצית ההו או כח ההצבעה
בה מצוי בידי הרשות ונציגי הרשות וחברי בגו המנהל את התאגיד".
˙ÏÂÁ˙ ˙‡ ˘¯ÂÙÓ·Â ¯Â¯È·· ¯È„Ò‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂÒ¯Ù È ÙÏ ÂÓ˜Â‰˘ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â¯·Á ÏÚ ,Ô˜ÏÁ Â‡ ,Ï"Î Ó È¯ÊÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â‡¯Â‰‰
.ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ „ˆÈÎÂ Ô‰ÈÏÚ ÏÁ‰ ÔÈ„‰ Â‰Ó ¯Â¯· ‰È‰È˘ ÍÎ ,ÌÈ¯ÊÂÁ‰
משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2012כי "אג בכיר לתאגידי עירוניי יז
בשנת  2010מהל של חקיקה בנושא זה .מהל זה א הוכנס לתוכנית העבודה של האג לשנת
 2011א עקב התגברות העבודה השוטפת של האג מול מאות התאגידי העירוניי וחוסר כ"א
חמור באג ,פרויקט חקיקה זה לא יצא אל הפועל .בנוהל אסדרת תאגיד עירוני שפורס בשנת
 2011בחוזר מנכ"ל  ,2/2011צוי כי כל תאגיד שפונה לאג מחויב להתאי את תקנונו על פי
ההוראות הללו )לדוגמה  תאגיד הפונה לקבלת היתר אשראי( .יצוי ג ,כי לפי הצעת חוק העיריות
החדש תבוטל האבחנה בי התאגידי ותעשה האחדה לגבי הצור באישור שר הפני לפעולות
השונות בכלל התאגידי".
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˘„Á‰ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˜ÂÁ Ï˘ Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈ Î „Ú ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ Ì‚ ÌÈ˘„Á ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ÌÂÈÎ ÌÈÏÁ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ˙ÏÁ‰Ï È ÓÊ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ
.ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰
__________________

17
18

מרבית הוקמו בשני  ,2000$1980ועל כ חוזרי המנכ"ל חלי עליה.
חוות דעת של עו"ד נת בביו סג בכיר ליוע /המשפטי במשרד הפני מ.26.10.10$
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העסקת מנכ"ל ובעלי תפקידי
בסעי )119ב( לחוק החברות נקבע כי "חברה פרטית שאינה חברת איגרות חוב רשאית למנות מנהל
כללי אחד או יותר; לא מונה מנהל כללי ,תנוהל החברה בידי הדירקטוריו".
בסעי  120לחוק החברות נקבע כי "המנהל הכללי אחראי לניהול השוט של עניני החברה במסגרת
המדיניות שקבע הדירקטוריו וכפו להנחיותיו".
בחוק החברות הוגדר המנכ"ל כאורג החברה אשר פעולותיו וכוונותיו מזוהות ע פעולותיה
וכוונותיה של החברה.
סעי  46לחוק החברות קובע כי "האורגני של החברה ה האסיפה הכללית ,הדירקטוריו ,המנהל
הכללי וכל מי שעל פי די ,או מכח תקנו רואי את פעולתו בעניי פלוני כפעולת החברה לאותו
עניי".
האורגני נתפסי כאבר מאבריה של החברה ,וככאלה פעולותיה וכוונותיה ה פעולותיה
וכוונותיה של החברה.
סעי  254לחוק החברות קובע כי נושא משרה חב חובת אמוני לחברה ,ינהג בתו לב ויפעל
לטובתה .התפיסה המקובלת בדיני החברות היא כי נושאי המשרה ה אורגני עצמאיי הפועלי
ללא תלות וללא הכוונת בעלי המניות .חובת הנאמנות של נושא המשרה שמורה לחברה ולא לאלה
שמינוהו לכהונה.
כלל זה נקבע ג בפסיקה" :מנהלי חברה משמשי שלוחי החברה ועושי דברה ,במידה מסוימת ה
נאמני החברה ,וכמנהלי עליה לכוו את מעשיה לטובת החברה ,ורק לטובתה .שו אינטרס
אחר ,אישי ,צדדי ,אסור לו כי ישפיע עליה ויסיר את לב מאחרי החברה וטובתה".19
בחוזר מנכ"ל משרד הפני מ 14.3.04פורסמו הנחיות לראשי הרשויות המקומיות בדבר מינוי
מנהל כללי ובעלי תפקידי בתאגידי עירוניי .על פי החוזר ,כדי לבחור את המועמד המתאי
ביותר למשרת המנהל הכללי מ הראוי לבחו כמה מועמדי העומדי בתנָאי הס )תנאי כשירות(
של החזקה בתואר אקדמי באחד המקצועות האלה :כלכלה ,מינהל עסקי ,משפטי ,ראיית חשבו,
מינהל ציבורי ,הנדסה ,לימודי עבודה ,או תואר אקדמי אחר בתחו עיסוקה העיקרי של החברה.
בחוזר המנכ"ל צוי כי במקרי חריגי נית לבחור במי שאינו עומד בתנאי ס זה א הוא בעל
ניסיו מצטבר של עשר שני לפחות בתפקיד או בכהונה ,שמתוכ חמש שני לפחות בגופי בעלי
היק פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכה.
לפנות לאג כוח אד ושכר ברשויות
בחוזר מנכ"ל משרד הפני מ 25.10.04נקבע כי יש ְ
המקומיות שבמשרד הפני בבקשה למנות ועדת בחינה לתפקיד מנכ"ל תאגיד עירוני ,טר פרסו
המכרז.
 .1מבדיקת התקנוני של כמה חברות עירוניות עולה כי הדירקטוריו הוסמ למנות את אחד
הדירקטורי לכה כמנהל לחברה .להל פרטי:
 :˙ Â ¯ „ ˘ Ï " Î Áעל פי סעי  72לתקנו ההתאגדות של החברה ,משנת  (1" 1999הדירקטורי
רשאי למנות דירקטור מנהל או מנהל )להל "המנהל"( לתקופה שיראוה לנכו".
הבדיקה העלתה כי עד מר  2009כיה מזכיר עיריית שדרות ג כמנכ"ל החכ"ל .בחכ"ל מועסקי
שני עובדי .בעקבות התפטרותו של מנכ"ל החכ"ל מינה הדירקטוריו במאי  2009את מר אמנו
קוזני ,עובד החכ"ל )ראו ג להל( ,כממלא מקו המנכ"ל בחברה.
__________________
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במכתביו של הממונה על שכר ותנאי שירות בגופי נלווי במשרד הפני אל יו"ר דירקטוריו
החכ"ל ממר  2009ומאוקטובר  2010נדרשה החברה למנות מנכ"ל קבוע לחברה ,על פי הנהלי
שפרס משרד הפני.
הועלה כי בעקבות ביקורת שער האג לתאגידי של משרד הפני בחכ"ל במהל שנת ,2011
אישרה האספה הכללית של החברה ביולי  2011תיקו לתקנו החברה ,ובי היתר נקבע כי "המנהל
הכללי ייבחר וימונה בהתא לחוזרי מנכ"ל משרד הפני כפי שיהיו בתוק באותו מועד".
דירקטוריו החברה החליט בישיבתו מנובמבר  2011כי עד למינוי מנכ"ל קבוע במכרז פומבי ,ישמש
מר משה שאובי ,סג ראש העירייה ,כ"דירקטור מנהל" .במועד סיו הביקורת ,אפריל  ,2012סג
ראש העירייה המשי עדיי לכה "כדירקטור מנהל" של החברה ,וטר פורס מכרז למנכ"ל
לחברה.
ÈÙ ÏÚ Ï"ÎÁÏ Ï"Î Ó ˙¯ÈÁ·Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯„˘ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰¯·Á‰ ÔÂ ˜˙· ‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ ÏÂÏÎÏ ‰˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï „ÂÁÈÈ· ,ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ‡ ˙‰Â Ï‰Â ‰
בתשובתה מאוגוסט  2012ציינה עיריית שדרות כי מר שאובי הוא חבר מועצה א איננו עוד סג
ראש עירייה ,ומינויו "כדירקטור מנהל במקו מנכ"ל קבוע בא מתו ראייה של חיסכו כספי לחברה
הכלכלית".
 .2הבדיקה העלתה כי תקנוניה של חלק מהחברות מאפשרי מינוי אחד הדירקטורי או מינוי
אד שאיננו דירקטור כ"מנהל עסקי" של החברה .כ למשל בחכ"ל מגידו ,בחכ"ל חו השרו
ובחכ"ל מעלותתרשיחא .להל פרטי:
)‡(  :Â „ È ‚ Ó Ï " Î Áהחברה הוקמה בשנת  .1992על פי סעי  72לתקנו שלה ,החברה
רשאית למנות "מבי חבריה או שלא מבי חבריה מנהל עסקי כללי ומנהלי עסקי".
הבדיקה העלתה כי גזבר המועצה האזורית מגידו ,מר איציק חולבסקי ,מונה בישיבת הדירקטוריו
מ 19.5.08למנכ"ל חכ"ל מגידו.
- ‰¯˘Ó ‡˘Â ÈÎ Ú·Â˜ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ 254 ÛÈÚÒ˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰¯·Á Ï"Î ÓÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ „·ÂÚ ÈÂ ÈÓ˘ È¯‰ ,‰¯·ÁÏ ˙Â Ó‡ ·Á - ‰¯·Á‰ Ï"Î Ó ˙‡Ê ÏÏÎ·Â
˙·ÂÁ ·Á ‡Â‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ „·ÂÚÎ ÔÎ˘ .Â˙Â Ó‡ ˙·ÂÁ È·‚Ï ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ ˙È Â¯ÈÚ
‡˙Â Ó‡ ·Á ‡Â‰ Ï"ÎÁ Ï"Î ÓÎ ÂÏÈ‡Â ,˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜ÙÏ 249 ÛÈÚÒ ÁÂÎÓ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ˙Â Ó
.‰¯·ÁÏ
ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ ÈÎ Â„È‚Ó Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Â ÈÏÏÎ Ï‰ Ó ÈÂ ÈÓ ¯·„· ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó È¯ÊÂÁ ˙Â‡¯Â‰
.ÌÈÈ Â¯ÈÚ
˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ıÓ‡ÏÂ ÔÂ ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÏÂ˜˘˙ Â„È‚Ó Ï"ÎÁ ÈÎ ıÈÏÓÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó È¯ÊÂÁÏ Ì‡˙‰· ‰ ÂÓÈÂ ÈÏÏÎ‰ Ï‰ Ó‰ ¯Á·ÈÈ Ô‰ÈÙÏÂ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
.ÍÎÏ Ì‡˙‰· Ï"Î Ó ˙Â ÓÏÂ ,„ÚÂÓ Â˙Â‡· ÌÈÙ˜˙‰
משרד הפני הודיע בתשובתו מאוגוסט  2012כי הוא יפעל להכנסת סעי בתקנו המתייחס
למגבלות במינוי מנכ"ל בחברה עירונית.
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דוח על הביקורת בשלטו המקומי

)·(  :Ô Â ¯ ˘ ‰ Û Â Á Ï " Î Áתקנו החברה ,אשר הוקמה בשנת  ,1989קובע בסעי 98א:
"הדירקטוריו יוכל מפע לפע למנות אחד או יותר מתוכ או א אד שאיננו דירקטור כמנהל
עסקיה או כמנהל עסקי של החברה למועד קבוע או בלי הגבלת הזמ".
הבדיקה העלתה כי תפקיד המנכ"ל מאויש על ידי חברה חיצונית אחרי שחכ"ל חו השרו התקשרה
עוד בשנת  1995ע חברת "גוראל ניהול וייזו פרויקטי בע"מ" )להל  חברת הניהול( בהסכ
שבמסגרתו מעניקה החברה לחכ"ל שירותי ניהול .בשנת  2006הואר חוזה ההתקשרות ע חברת
הניהול .על פי סעי  3להסכ ,חברת הניהול מתחייבת לתת לחכ"ל "שירותי יעו וניהול ולבצע את
כל המשימות והמטלות בקשר לפעילותה הכלכלית והכללית ,ואשר יוטלו עליה על ידי הדירקטוריו
והחברה בכלל ועל ידי יו"ר הדירקטוריו בפרט" .בתמורה לשירותי אלה משלמת החכ"ל לחברת
הניהול כ 20,000ש"ח בחודש )ראו ג להל(.
„¯˘Ó ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÔÂ ˜˙· ÏÂÏÎÏ ÏÂ˜˘˙ ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ Ï"ÎÁ˘ ıÈÏÓÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó È¯ÊÂÁÏ Ì‡˙‰· ‰ ÂÓÈÂ Ê¯ÎÓ· ÈÏÏÎ‰ Ï‰ Ó‰ ¯Á·ÈÈ Ô‰ÈÙÏÂ ,ÌÈ Ù‰
.„ÚÂÓ Â˙Â‡· ÌÈÙ˜˙‰
מועצה אזורית חו השרו ציינה בתשובתה מיולי  2012כי לאחרונה בוחנת המועצה את כדאיות
המש הפעלתה של החכ"ל ,וא יוחלט על המש פעילותה "תיבדק התאמת התקנו לפעולות
החברה וימונה מנכ"ל לחברה בהתא להנחיות משרד הפני".
 :‡ Á È ˘ ¯ ˙ - ˙ Â Ï Ú Ó Ï " Î Áתקנו החברה ,אשר הוקמה בשנת  ,1989קובע בסעי :67
)‚(
"הדירקטורי רשאי למנות מתוכ דירקטור מנהל או מנהל לתקופה ובשכר שיראו לנכו".
הבדיקה העלתה כי החברה מינתה בישיבתה ממאי  2011את סמנכ"ל העירייה לפרויקטי ותכנו
אסטרטגי ,מר עופר בוז'ו ,כמנכ"ל חכ"ל מעלותתרשיחא ללא שכר ,וזאת בשל הממשק בי תפקידו
בעירייה לבי מטרות החכ"ל ויעדיה.
ÔÂ ˜˙Ï Ô‰ „‚Â Ó Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ ÈÎ ‡ÁÈ˘¯˙-˙ÂÏÚÓ Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„¯˘Ó Ï"Î Ó È¯ÊÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï Ô‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á ÔÈ·Ó Ï"Î Ó ˙¯ÈÁ· ¯˘Ù‡Ó‰ ‰¯·Á‰
.ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Â ÈÏÏÎ Ï‰ Ó ÈÂ ÈÓ ¯·„· ÌÈ Ù‰
בתשובותיה ציינו עיריית מעלותתרשיחא והחכ"ל שלה כי במינויו של סמנכ"ל הפרויקטי של
העירייה למנכ"ל החכ"ל מתקיימת "סינרגיה" המעצימה ה את פעילות החברה וה את פעילות
העירייה ,ללא חשש מניגוד ענייני .עוד ציינה החכ"ל כי היא חברה של עיר בפריפריה ,בעלת
מחזור והיק פעילות קטני יחסית ,ובתור שכזו מצאה לנכו לחסו בעלויות העסקת המנכ"ל.
˙Â˘È¯„‰ ÔÈ· Â ÈÁ·È˘ ˙ÂÈÁ ‰ ÌÒ¯ÙÈ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙˜ÒÚ‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â¯·ÁÓ ˙Â˘È¯„‰ ÔÈ·Ï ˙Â Ë˜ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â¯·ÁÓ
.‰¯·ÁÏ ÈÏÏÎ Ï‰ Ó
 :Ï " Î Ó Ì Â ˜ Ó ‡ Ï Ó Ó Î ¯ Ë Ù ˙ ‰ ˘ ‰ ˆ Ú Â Ó ¯ · Á È Â È Ó . 3חכ"ל שדרות
הוקמה בשנת  ,1999ופעילותה הייתה מצומצמת מאוד .בשני האחרונות לא העסיקה החברה
עובדי בשכר .לאחר הבחירות לראשות העירייה בשנת  ,2009החליטו ראש העירייה ,מר דוד
בוסקילה ,ומועצת העיר על מינו פעילותה .בישיבת מליאת המועצה ,שהתקיימה ביו ,4.2.09
נבחרו נציגי העירייה בדירקטוריו.
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בישיבת הדירקטוריו ממר  ,2009התפטר מנכ"ל החברה הכלכלית עד אותו מועד )אשר כיה ג
כמזכיר העירייה(; בישיבה זו החליט הדירקטוריו כי "לאור הרחבת הפעילות הצפויה לחברה,
הדירקטוריו מחליט לאשר העסקת שני עובדי .את אמנו קוזני".
בישיבת הדירקטוריו מ 10.5.09הוחלט על מינוי מר אמנו קוזני  אחד משני העובדי של
החברה  לממלא מקו המנכ"ל.
הבדיקה העלתה כי מר קוזני היה מספר שתיי בסיעתו של ראש העירייה ,ועד יו  1.5.09כיה
כחבר מועצה.
על פי סעי 122א לפקודת העיריות "חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ...לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה ע העירייה" .סעי 122א )ט( קובע כי הוראות סעי 122א יחולו על מי שכיה כחבר
מועצה במש  18חודשי מיו שחדל לכה כחבר מועצה.
הביקורת העלתה כי ביוני  2009ביקש הממונה על מחוז הדרו במשרד הפני מראש עיריית
שדרות ,מר דוד בוסקילה ,הבהרות בעניי מינוי מר קוזני כעובד וכממלא מקו המנכ"ל אגב הסבת
תשומת לבו לסעי 122א לפקודת העיריות.
מתשובת העירייה למשרד הפני מיולי  ,2009שנמסרה באמצעות עו"ד ח אביט ,עולה כי לפי
פרשנות ,סעי 122א לפקודת העיריות אינו חל על חבר מועצה המתפטר ונקלט בעבודה בעירייה,
אלא ד במישור העסקי קבלני ואיננו נוגע במישור של יחסי עובדמעביד.
ממכתב משרד הפני מאוגוסט  2009לראש עיריית שדרות עולה כי עמדת משרד הפני היא כי
סעי 122א לפקודת העיריות חל ג על התקשרות לקבלת עובד בעירייה ונועד למנוע ניגוד ענייני.
על כ העסקתו של חבר מועצה לשעבר כנושא משרה אסורה.
Â·˙ÎÓ· ¯ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙Â¯„˘ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ï„Á˘Î „ÈÓ ,Ï"ÎÁ· ¯ÈÎ· „È˜Ù˙· ıÈ ÊÂ˜ ¯Ó Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰ÏÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï
.‰ˆÚÂÓ ¯·Á ˙ÂÈ‰Ï
הביקורת העלתה כי דירקטוריו החכ"ל ממשי לתמו בהעסקתו של מר קוזני ,וא אישר לו
מימו לימודי ממשל ומדיניות ציבורית למש שנתיי בישיבת דירקטוריו החכ"ל מ .23.12.09עד
מועד סיו הביקורת ,אפריל  ,2012נמשכת העסקתו של מר קוזני בחכ"ל.
משרד הפני הודיע בתשובתו מאוגוסט  2012כי ה יוציאו "מכתב נוס בנושא המחייב את
העירייה לבחור מנכ"ל קבוע לחברה".

פעילות החברות העירוניות
הגדרת המטרות בתקנוני
בסעי  15לחוק החברות נקבע כי לכל חברה יהיה תקנו ,ובסעי  18לחוק החברות נקבעו הפרטי
שחובה לכלול אות בתקנו :ש החברה; מטרות החברה; פרטי בדבר הו המניות הרשו;
פרטי בדבר הגבלת האחריות.
כאמור על פי סעי 249א לפקודת העיריות ,אחת מסמכויות העירייה היא לייסד תאגיד עירוני לכל
מטרה ,שהיא בגדר סמכויות העירייה ותפקידיה.
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בחוזר מנכ"ל משרד הפני  5/2004פרס המשרד "נוהל בקשה להקמת חברה על ידי רשות
מקומית" ,ובו ציי כי בתקנו החברה יש להגדיר את המטרות העיקריות שלשמ מוקמת החברה .על
המטרות להיות ממוקדות ככל האפשר ועליה להיות במסגרת הפעילות שהיא בגדר סמכויותיה של
הרשות המקומית.
ואול ,הבדיקה העלתה כי המטרות שנקבעו בתקנוני החברות העירוניות כלליות מאוד ומאפשרות
לה לפעול במספר רב של תחומי .כ למשל:
 :Ì ‰ ˘ Ï " Î Áבתקנו ההתאגדות של החברה אשר הוקמה באפריל  ,1998צוי כי שתיי
ממטרותיה ה .1" :לקיי ,לפתח ,להקי ,לעודד ולתחזק פרויקטי בתמורה לקידו האינטרסי
הכלכליי של החברה בשה של תושביה ושל אורחיה בתחו התיירות ,התחבורה ,התרבות,
השירותי ,המלאכה ,המסחר ,התעשייה המדע ובכל תחו אחר שאינו בגדר אספקת השירותי
שה בתחו סמכותה של המועצה המקומית שה .2 .ניהול וביצוע של פעולות ועסקאות בכל
הנוגע להשקעות ופיתוח בשה".
 :Ô Â ¯ ˘ ‰ Û Â Á Ï " Î Áהחברה הוקמה בשנת  ,1989ומטרותיה שנקבעו בתקנו בסעי ) 1אח(
ה :ליזו ,לתכנ ,להכי ולערו תכניות לפיתוחה של המועצה האזורית חו השרו; לעסוק ולטפל
בתכנונ ובהקמת של מפעלי תעשייתיי ,מסחריי ,מרכזי חרושת ומלאכה ,מסחר ,תיירות,
תרבות ונופש.
˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯‚ÒÓ ˙‡ ¯È„‚Ó ˜ÂÁ‰˘ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯·Á‰ ,Ô˙È ‰ ÏÎÎ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡ „˜ÓÏ Ï"Î Ó ¯ÊÂÁ· ‰˘È¯„‰ ˙Â¯ÓÏÂ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰
.˙Â ˘¯ÙÏ ˙ ˙È ‰ „Â‡Ó ˙ÈÏÏÎ ‰¯Âˆ· ˙ÂÁÒÂ Ó‰ ˙Â¯ËÓ Ô‰È Â ˜˙· ˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰
˙Â˘¯‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÌÂÁ˙Ó ‚Â¯ÁÏ ˙ÂÏÂÏÚ Ô‰Â ,˙ÂÈÏÙÈˆÈ ÂÓ ˙Â¯ËÓ ¯„‚· Ô‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÌÈ˙ÚÏ
Â¯„‚ÂÈ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â¯·Á‰ È Â ˜˙· ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .‰È„È˜Ù˙Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰
˙‡ ˙˙Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰·Â „˜ÂÓÓ ÔÙÂ‡· ˙Â¯ËÓ‰
„˙Â¯·Á‰ È Â ˜˙· ÏÂÏÎÏ Ô˙È ˘ ˙Â¯ËÓ‰ Ô‰Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯Â‰ÏÂ ·Â˘ÏÂ ¯ÂÓ‡Ï Â˙Ú
.˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰
משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה באוגוסט " :2012מאז הקמת האג הוסדרו תקנוניה של
עשרות תאגידי עירוניי ,ובה החובה להגדרת מטרות מצומצמות ככל האפשר ובגדר סמכויותיה
של הרשות המקומית .לגבי חלק מהתאגידי הקיימי ופועלי כיו ,ישנה מציאות שה עוסקי
בפעילויות מגוונות בהיקפי גדולי מאד בבת אחת ולא נית באופ מעשי להפסיק את הפעילות
באמצע .לגבי תאגידי חדשי המוקמי ,הרי שעל פי חוזר מנכ"ל  2/2011שפורס בתחילת שנת
 ,2011חלה חובה להכליל בתקנו את המטרות כנ"ל ,והמשרד מוודא שאכ כ נעשה".
מועצה מקומית שוה וחכ"ל שה ציינו בתשובת מיולי  2012כי חברה כפופה לא רק לתקנו אלא
ג לדי הכללי )לחוק ,לתקנות ולהנחיות מינהליות( ,ועל כ התקנו עצמו אינו מקור סמכותה היחיד
של החברה .עוד ציינו כי "כהונת של ראש המועצה כיו"ר דירקטוריו החברה ושל עובדי בכירי
במועצה כחברי דירקטוריו ,מבטיחה ג היא כי החברה תפעל ותעסוק בתחו סמכויות המועצה".
מועצה אזורית חו השרו ציינה בתשובתה מיולי  2012כי לאחרונה בוחנת המועצה את כדאיות
המש הפעלתה של החכ"ל ,וא יוחלט על המש פעילותה "תיבדק התאמת התקנו לפעולות
החברה".
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תחומי פעילות החברות העירוניות
הביקורת העלתה כי חברות עירוניות אחדות עוסקות בפעילויות שונות ,שלגבי חלק מוטל ספק א
ה מבוצעות במסגרת סמכויות העירייה ותפקידיה.20
38 ‡"Ó˙ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ
באפריל  2005אישרה הממשלה את "תמ"א   38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבני קיימי מפני
רעידות אדמה" )להל  תמ"א  (38על פי החלטה  .3537סעיפי אחדי של התכנית תוקנו בשני
 2010 ,2007ו ,2011ואפשרו בי היתר יישו תכניות פינויבינוי ועיבויבינוי כתחלי לחיזוק
מבני קיימי.
התכנית חלה על כל שטח המדינה ונוגעת למבני אשר היתרי הבנייה לבניית הוצאו לפני .1.1.80
מטרות התכנית ה לקבוע הסדרי תכנו לשיפור מבני ולחיזוק לצור הגברת עמידות מפני
רעידות אדמה ולעודד בעלי בתי משותפי לחזק את יסודות המבני בעצמ ,באמצעות קביעת
אמצעי עידוד כלכליי ומינהליי .מינהל התכנו שבמשרד הפני הפי לרשויות המקומיות
ולוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה חוזרי המדריכי אות כיצד לייש את תמ"א  38בתחומי
שיפוט ,והנחו אות לעשות ככל שביכולת כדי להפיק מהתמ"א את התועלת הראויה ולהשתמש
בה כמנו להגברת עמידות מבני קיימי בפני רעידות אדמה.
למרות חשיבותה של תמ"א  38להצלת חיי ,התקד יישומה רק מעט ,וחוזקו מתוקפה רק מבני
מעטי מאוד .כ ג אפילו באזורי שתוספת זכויות הבנייה בה משמשת לכאורה תמרי כלכלי
לחיזוק המבני.21
הבדיקה העלתה כי לנוכח ההיענות הנמוכה מצד בעלי בתי משותפי לחיזוק מבני המגורי
החליטו כמה מהרשויות המקומיות לעודד באמצעות החברות העירוניות את בעלי הבתי לחזק את
המבני .כ למשל :עיריית תל אביב באמצעות החברה העירונית "עזרה וביצרו"; עיריית אשדוד
באמצעות החברה העירונית "תשתית"; עיריית יהודמונסו באמצעות החכ"ל שלה; ועיריית רעננה
באמצעות החכ"ל שלה.
הביקורת העלתה כי החברות העירוניות פיתחו מודלי שוני לעידוד תמ"א  38וליישומה .חלק
פועלות כגו מנחה ,מפקח ומתכלל המציע ליווי לנציגויות הבתי המשותפי המיועדי לחיזוק.
פעילות כוללת מסירת מידע ,בדיקת היתכנות לביצוע החיזוק במסגרת תנאי תמ"א  ,38עזרה
בבחירת קבל מבצע ,מתו מאגר קבלני שהקימה העירייה לצור כ ,וליווי בהליכי והביצוע ,עד
הֶ 8דק .כ למשל נוהגות חברת "עזרה וביצרו" בעיריית תל אביב ,חברת "תשתית"
תו שנת ֶ
בעיריית אשדוד וחכ"ל יהוד.
לעומת ,חכ"ל רעננה החלה בבחינת אפשרות למימוש תמ"א  38באמצעות מעורבות ישירה
הכוללת כמה שלבי :בדיקת כדאיות כלכלית; תכנו; קבלת הסכמת בעלי הדירות לחתימת הסכ
מחייב; חיזוק מבנה המגורי; ובניית יחידות הדיור החדשות ,המותרות על פי התמ"א .הדירות
הללו נותרות על פי ההסכמי ע הדיירי בידי החכ"ל ,שתהיה זכאית למכור אות ולזקו את
הרווחי לקופתה.
__________________

20
21

בעניי זה ראו להל ג את הנושאי האלה :התקשרות חפ"א אשדוד ע חברה פרטית לצור 6הקמת
בית מלו; שירותי תיוו 6מול חברות סלולר עבור התושבי על ידי חכ"ל אפרת ,חכ"ל אשכול וחכ"ל
ערבה תיכונה ,וניהול בית ספר לנהיגה בטרקטור על ידי חכ"ל חו השרו.
ראו דוח מיוחד של מבקר המדינה על "עמידת מבני ותשתיות ברעידות אדמה  $תמונת מצב" ,מר/
.2011
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‡Ì„˜Ï ‰„ÚÂ ‰Ê ‰ÂÂ˙Ó· ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ì Ó
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÒ Î Â˙¯‚ÒÓ· Í‡ ,ÔÓÂÁ˙· ˙È Î˙‰ ÌÂ˘È ‡È‰Â ‰ÈÂ‡¯ ‰¯ËÓ
Ô˙Â‡ È„È· Â¯‡˘ÈÈ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Â Î˙ÈÈ ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ· .Ì˙¯ÈÎÓÂ ÌÈ˙· ˙ÈÈ · Ï˘ È˜ÒÚ ÍÏ‰ÓÏ
¯˘ÏÂÏÚ ¯·„‰Â ,ÌÈÎÂÓ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÎ¯Ú· Â¯ÎÓÈÈ˘ Â‡ Â¯ÎÓÈÈ ‡Ï˘ ˙Â¯È„ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ
.‡˘Â · ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ .ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ„ÒÙ‰ Ô‰Ï ÌÂ¯‚Ï
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי  2012ציינה עיריית רעננה כי "בהתא לכלל התחשיבי
שבוצעו בסוגיה הנדונה לא אמורי להיווצר הפסדי לאחר ביצוע מימוש התמ"א ,לרבות הקמת
הדירות החדשות ,אשר תימכרנה לידי צדדי שלישיי ו/או שתיוותרנה בידי העירייה ו/או החברה
לפיתוח למטרת השכרת" .עוד ציינה העירייה כי "הסיכוני היחסיי בביצוע תמ"א  38בעיר רעננה
הינ קטני יותר מאשר במקומות אחרי ברחבי האר ...לפעילותה של החברה לפיתוח יתרונות
רבי בקידו מטרות תמ"א  38ובמימושה".
ËÚÓ· Í‡ Ì„˜˙‰ 38 ‡"Ó˙ ˙È Î˙ ÌÂ˘ÈÈ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ô˙Â·¯ÂÚÓÏ ‰‰Â·‚ ˙Â·È˘Á ‰¯ÂÓ˘ ‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯ È ÙÓ ÌÈ ·Ó ˜ÂÊÈÁ·˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ ÏÂ
˘„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï
ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÁ·È ÌÈ Ù‰
·˙ÌÈÙÂÙÎ‰ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈÏÂÏÒÓÂ ÌÈÂÂ˙Ó ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ;Ì˘ÂÓÈÓ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ÌÈÎÈÏ‰
Ï˘Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ·Â Ì‰È„È˜Ù˙· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈË·È‰Ï
˙‡‚.Ô‰È„È
משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2012כי "יבח את הנושא ויקבע בתחילת שנת
 2013מתווה ומסלול ראוי ונכו לביצוע התמ"א  38ע"י התאגידי העירוניי".
ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ
הבדיקה העלתה כי התאגידי העירוניי פועלי בתחו של הספקת שירותי לאזרח .תחו זה
כולל קשת נרחבת של נושאי שלעתי זיקת לתפקידי הרשות המקומית רופפת .שניי מהנושאי
ה שירותי תיוו מול חברות הסלולר עבור התושבי )חכ"ל אפרת ,חכ"ל אשכול וחכ"ל ערבה
תיכונה( וחברת כוח אד לעובדי זרי )חכ"ל ערבה תיכונה(.
מבדיקת התקנו של החכ"ל לפיתוח אשכול ושל חכ"ל אפרת עולה כי התקנוני לא הגדירו מטרות
התואמות הספקת שירותי אינטרנט ושירותי סלולריי .בדיקת התקנו של חכ"ל ערבה תיכונה
העלתה כי מטרות הקמתה אינ מתייחסות להספקת שירותי כוח אד.
˙Â¯·Á‰ ˙Â˜ÒÂÚ Ì‰·˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ Ì‡ ˜ÙÒ ¯¯ÂÚ˙Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ ÔÎ‡ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰
·.ÍÎÏ Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜ÙÏ 249 ÛÈÚÒ ˙¯‚ÒÓ
חכ"ל אשכול ציינה בתשובתה מיולי  2012כי היות שהיישובי שבתחומה מרוחקי ממוקדי
עירוניי ,מת כל שירות בסיסי הוא משימה מורכבת עבור תושבי המועצה ,ולכ "המועצה ,והחברה
 כזרועה הארוכה  חרטה על דיגלה להקל על תושבי אשכול ככול הנית ולסייע לה לרכוש
שירותי שוני שהריחוק הפיסי והגיאוגרפי מקשה על רכישת" .עוד ציינה החברה כי היא סבורה
כי "פעילותה הנ"ל הינה פעולה של מת שירותי שה לתועלת הציבור ,כמשמעות בסעי (2)249
לפקודת העיריות".
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חכ"ל אפרת ציינה בתשובתה מיולי  2012כי היא "מספקת שירותי סלולאר עבור עובדי המועצה,
תושבי ובעלי עסקי .מת השירותי לקבוצה רחבה יותר של אנשי ,איפשרה לחברה להוזיל את
התשלו של עובדי המועצה".
עוד העלתה הביקורת כי הרשויות המקומיות לא דיווחו למשרד הפני על מיזמי אלה ,החורגי
מסמכויות הרשויות המקומיות ,וממילא החברות העירוניות לא קיבלו את אישורו.
˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Â¯·ÂÒ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘,ÂÏÏ‰ ÌÈÓÊÈÓ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,"Í¯Âˆ Â· Â‡¯È˘ ÔÈÈ Ú ÏÎ" ÌÂÁ˙· Ì‰ Ô‰Ï
.ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡Ï
˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙ È·‚Ï ˙ÂÈ È„Ó ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙Â¯˙ÂÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Â¯ÂˆÏ Ì‚ ÍÎ· ÒÁÈÈ˙‰ÏÂ ,‰È„È‚‡˙ÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯Ï ÌÈ¯˙ÂÓ‰
משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2012כי מחובתה של כל רשות מקומית לבדוק
את פעילויות התאגיד העירוני שלה ,ובכלל זה על היוע המשפטי של הרשות המקומית לוודא כי
פעילויות אלה ה בסמכות הרשות המקומית.
˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙ È·‚Ï ÌÈÁ Ó ˙Â Â¯˜Ú Ú·˜È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Ì‡˙‰· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ‰Á ÈÂ ÌÈ¯˙ÂÓ‰

חובת קיו מכרז בתאגידי העירוניי
 .1סעי  197לפקודת העיריות קובע כי "לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעי או טובי,
או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי".
מכוח סעי  198לפקודות העיריות ,המסמי את שר הפני לקבוע בתקנות את דרכי המכרז ,את
דרכי הזמנת וקבלת של הצעות מחירי וכ את סוגי החוזי שהעירייה רשאית להתקשר בה בלא
מכרז פומבי או בלא מכרז בכלל ,הותקנו תקנות העיריות )מכרזי( ,התשמ"ח ,1987ובה הוראות
בעניי סוגי החוזי שבה העירייה רשאית להיות פטורה ממכרז.
בתיקו לחוק חובת המכרזי )תיקו מס'  ,(14התשס"ג) 222002להל  התיקו לחוק( החיל
המחוקק חובת התקשרות במכרז ,כאמור בסעי )2א( לחוק חובת המכרזי ,ג על תאגידי
מקומיי .23בסעי  5לתיקו לחוק נקבעה תחולתו  30יו מהיו שבו ייכנסו לתוקפ התקנות
הראשונות לפי סעיפי  3ו 4לחוק חובת המכרזי בעניי עסקאות של תאגיד מקומי .בסעי  4לחוק
__________________

22
23

התיקו התקבל בכנסת ב.12.11.02$
בתיקו האמור נוספה לסעי  1לחוק חובת המכרזי הגדרת "תאגיד מקומי"" :תאגיד אשר לפחות
מחצית ההו או לפחות מחצית כוח ההצבעה בו מוחזקי ,במישרי או בעקיפי ,בידי רשות מקומית או
בידי תאגיד מקומי אחר ,או שיש לרשות מקומית או לתאגיד מקומית אחר ,במישרי או בעקיפי ,זכות
למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורי בו את המנהל הכללי שלו ,והכל כשההחזקה או זכות המינוי
כאמור ה של הרשות המקומית ,לבדה או יחד ע אחד או יותר מאלה (1) :רשות מקומית אחרת ,אחת
או יותר; ) (2המדינה; ) (3תאגיד מקומי אחר ,אחד או יותר".
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זה נקבע כי התקנות הראשונות בעניי עסקאות של תאגידי מקומיי יותקנו בתו  90יו מיו
פרסו התיקו לחוק חובת המכרזי.
ÔÂ˜È˙·˘ Û‡ ,˙Â ˜˙ ÌÈ Ù‰ ¯˘ ÔÈ˜˙‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÌÂÒ¯Ù ÌÂÈÓ ÌÂÈ 90 ÍÂ˙· Â ˜˙ÂÈ ˙Â ˜˙‰ ÈÎ Ú·˜ 2002 ¯·Ó·Â Ó ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ
.˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰
·˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ‰ ˘¯ÂÙÓ È·ÈËÓ¯Â ¯„Ò‰ ÔÈ‡ Â·˘ ·ˆÓ ¯ˆÂ ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ
.Ô‰È ÈÚ ˙Â‡¯ ÈÙÏ ˙ÂÏÚÂÙ Ô‰ ÔÎÏÂ ,Ô‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ó ˜ÏÁÎ Ê¯ÎÓ ÍÂ¯ÚÏ
 .2במטרה לסתו את הפרצה שנוצרה בשל היעדר נורמה מחייבת בתחו ובשל היעדר תקנות
המ ְתנֶה את אישור השר להקמת חברות
שולב בחוזר מנכ"ל משרד הפני ממאי  2004סעי ַ
עירוניות ,בי היתר ,בכ שבתקנו ההתאגדות שלה תהיה הוראה בדבר חובת פרסו מכרז" :לא
תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובי או במקרקעי ,או לביצוע עבודה או לרכישת שירותי
אלא על פי מכרז ...ועד להתקנת התקנות ,על פי הכללי החלי על הרשות המקומית בשינויי
המחויבי".
)א( בדיקה מדגמית של תקנוני ההתאגדות של חברות כלכליות העלתה כי בחברות שהוקמו לפני
 ,1980מועד חקיקת צו הקמת תאגידי ,לא נקבעה נורמה אשר חייבה מכרז בחברות ,ואכ תקנוניה
של החברות לא כללו הוראות לגבי מכרזי .כ למשל בתקנוניה של חפ"א אשדוד ,של חברת יעד
גבעתיי ,של חכ"ל נצרת עילית ושל חכ"ל קצרי.
המועצה המקומית קצרי הודיעה בתשובתה מיולי  2012כי תפעל לתק את תקנו החברה כ
שיתאי להנחיות ,לרבות חובת המכרזי.
חכ"ל נצרת עילית הודיעה בתשובתה מיולי  2012כי "החברה מנהלת מכרזי כדי מכוח חוק חובת
המכרזי ,התשנ"ב."1992
חכ"ל יהוד ציינה בתשובתה מאוגוסט  2012כי שינוי תקנו החברה על פי הנחיות משרד הפני יובא
לאישור הדירקטוריו באוגוסט .2012
עיריית גבעתיי הודיעה בתשובתה מאוגוסט  2012כי בכוונתה לאשר את הכללת חובת קיו מכרז
בתקנו במוסדות חברת "יעד" ובמשרד הפני.
)ב( עוד העלתה הבדיקה כי בתקנוניה של חלק מהחברות העירוניות נקבע כי כל העבודות
הקבלניות יבוצעו לאחר פרסו מכרז על פי אמות מידה של גו ציבורי .כ למשל חכ"ל או אל
פח ,חכ"ל הרצלייה ,חכ"ל יהוד וחכ"ל נתניה.
עיריית הרצלייה הודיעה בתשובתה כי היא פועלת עוד משנת  2004לתיקו תקנו ההתאגדות של
החברה הקובע כי החברה תפעל על פי חוק חובת המכרזי והתקנות שיותקנו לפיו ,וכי עד אז היא
תפעל על פי הכללי החלי על הרשות המקומית בשינויי המחויבי; ואכ בהתא לכ היא
פועלת.
בתשובתה מאוגוסט  2012ציינה חפ"א אשדוד כי היעדר סעי הנוגע למכרזי בתקנו נובע
מהעובדה כי החברה נוסדה לפני שנת  ,1980ולכ ההוראות מכוח צו התאגידי אינ חלות עליה.
לפיכ החברה לא נדרשה לכלול הוראה לגבי קיו מכרזי בתקנו .עוד ציינה חפ"א אשדוד כי
למרות זאת ,החברה פועלת בהתא להוראות דיני המכרזי ומקפידה על כ הקפדה יתרה.
הבדיקה העלתה כי במרבית החברות העירוניות מתקיימי מכרזי בהתקשרות ע גורמי חיצוניי,
א אלו אינ כוללי את הכללי החלי על הרשות המקומית.
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עוד העלתה הבדיקה כי אחדות מהחברות העירוניות מסתייגות מהכפפת תקנו החברה לכללי
החלי על הרשויות המקומיות ,כלומר תקנות העיריות )מכרזי( ,התשמ"ח .1987כ לדוגמה טוע
היוע המשפטי של חכ"ל יהוד ,עו"ד עופר שפיר ,בנייר עמדה בנושא זה מספטמבר  2011כי
"הנחיה זו אינה תואמת את גישתה של ההלכה המשפטית הקובעת בבירור כי על חברה עירונית
חלה חובת מכרז ,בהיותה זרוע של העירייה .בר מנגד ,אי היא כבולה לד' אמותיה של תקנות
העיריות )מכרזי( וכל תג ותו בה .כל עוד לא הותקנו התקנות החלות על החברה ,מבחינה חוקית
ופורמאלית החברה אינה כפופה לחוקי המכרזי".
ÔÈ· ,‰„ÚÂ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙ÏÁ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ˘Ó˘Ó Ì‰ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ Ì˙ÂÈ‰ ˙Â¯ÓÏ ÔÎ˘ ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ Ì‰ÈÏÚ ÏÈÁ‰Ï ,¯˙È‰
Ì˙¯ËÓ˘ ÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· Â˘ÚÈÈ Ì‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰˘ ÈÂ‡¯ .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÎÂ¯‡ ÚÂ¯Ê
.˙ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙ ÏÚÂ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÏÚ ,˙Â„ÈÓ ¯‰ÂË ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ‡È‰
Ï˘ ·ÂÎÈÚ‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â ˜˙‰ ÌÂÒ¯Ù ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎÂ ,˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â ˜˙‰ ÌÂÒ¯Ù· ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ
·.˘¯„ Î ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÎ ÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ ÍÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ÔÈÈ Ú

העברת ניהול פעילויות מהרשויות המקומיות לחברות הכלכליות
כאמור בפקודת העיריות ,לחברי דירקטוריו שהתמנו על ידי העירייה לכה בתאגיד חובת נאמנות
לעירייה וג לחברה העירונית .במקרה של התנגשות בי האינטרסי גוברת חובת האמוני לעירייה.
מאחורי הנחיה זו עומדת הקביעה כי החברה היא זרוע ארוכה של הרשות המקומית .התנגשות
האינטרסי בי העירייה לתאגיד עלולה לערער את יציבות החברה ,שכ החברה עלולה להידרש
לבצע פעולות על פי הוראות העירייה המסכנות אותה ואת כדאיותה הכלכלית.
מועצת העירייה רשאית להטיל על החברה העירונית לבצע פרויקטי שאינ בהכרח רווחיי ,אול
נחוצי מבחינת השירות לציבור .נמצא כי חלק מהרשויות המקומיות מעבירות לתאגיד ,ללא אישור
משרד הפני ,הספקת שירות נוס בתקורה גבוהה יותר מהמקובל ,וזאת כדי לשפות את התאגיד על
חוסר הרווחיות של הפרויקט .כ למשל:
הביקורת העלתה כי חכ"ל טבריה מפעילה זה שני את רשות החניה של העירייה .בתמורה משלמת
העירייה לחברה תקורה בשיעור של  40%מהרווחי ,וזאת כדי לתגמל את התאגיד בעבור פעילויות
אחרות שהועברו אליו.24
עיריית טבריה העבירה בשנת  2008את האחריות להפעלת הברכה העירונית לחכ"ל .הצעד נעשה
אחרי שהעירייה פרסמה כמה מכרזי חיצוניי לתפעול הברכה ,א לא הצליחה למצוא מועמדי
להפעלתה .ההחלטה להעביר את תפעול הברכה לחכ"ל נעשתה ללא עריכת בדיקת כדאיות כלכלית
למהל .על פי הנתוני בדוחות הכספיי של החכ"ל ,בשנת  2009הסתכמו הפסדי החברה בטיפולה
השוט בהפעלת הברכה ב 196,000ש"ח ,בשנת  2010ב 198,000ש"ח ובשנת  2011ב305,000
ש"ח.
__________________

24

ממצאי דומי הועלו ג בדוח שהכי משרד הפני על התנהלותה הכספית של חכ"ל טבריה ,ובכלל
זאת על המינהל הכספי בחברה זו.
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˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÈ‡„Î ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ÈÎ ‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰Î¯·‰ ÏÂ‰È · ‰È„ÒÙ‰ ¯Â‡Ï ˙‡ÊÂ ,Ï"ÎÁ‰ È„È ÏÚ ‰Î¯·‰
בתשובתה מיולי  2012ציינה חכ"ל טבריה כי "החברה עתידה לעבור תהלי הבראה במסגרתו
יגובשו קווי מנחי לעניי אופי הפרויקטי שתנהל החברה ואופ העברת הפרויקטי מהעירייה
לחברה".
עוד העלתה הביקורת כי חלק מהרשויות המקומיות מעבירות לחברות העירוניות שבבעלות
פעילויות ,בלא לבחו את הכדאיות הכלכלית הכרוכה בכ .כ למשל:
 :„ Â ‰ È ˙ È È ¯ È Úהעירייה החליטה בישיבתה מיולי  2010להעביר לחכ"ל את הקמתה ואת
הפעלתה של רשות החניה בעיר ,ובכלל זאת סימו מדרכות ,הצבת מדחני וצביעת עמודי .כעבור
יומיי נחת החוזה בי העירייה לחכ"ל לתקופה של חמש שני ,ע אפשרות הארכה בחמש שני
נוספות בכל פע.
על פי החוזה בי העירייה לחכ"ל יועברו ההכנסות המשולמות בגי חניה ,לרבות הכנסות העירייה
מדוחות חניה וקנסות חניה ,מדי חודש לחשבו החכ"ל בניכוי עלות העסקת  1.5משרות פקחי חניה
)המחויבי להיות עובדי עירייה( .א יהיה צור בקליטת פקחי חניה נוספי על ידי העירייה ,תנוכה
עלות העסקת ג כ.
נמצא כי העברת הטיפול בחניה לחכ"ל נעשתה ללא בדיקת הכדאיות הכלכלית על ידי העירייה.
˙ÂÏÈÚÙ ÚÂˆÈ· ˙¯·Ú‰Ï ÌÎÒ‰ Ì˙ÁÈÈ Ì¯Ë· ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‚ˆÂÈ ‡Â‰Â ,˙Â Â˘ ˙ÂÙÂÏÁ ˙˜È„· ÏÏÂÎ‰ ,˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ·È˘Á˙ Í¯ÚÈÈ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â¯·ÁÏ
·˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙¯·Ú‰ Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ È„Î ‰ˆÂÁ ‰Ê ‚ÂÒÓ ‰ ÈÁ· .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ È Ù
È‰˘ÏÎ ˙ÏÚÂ˙ ‡È·˙˘ ‡Ï· ÔÓÂÈ˜ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï ˜¯Â Í‡ ‰„ÚÂ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ï
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
עיריית יהוד ציינה בתשובתה מיולי  2012כי העירייה נמנעה ,משיקולי כלכליי ותפעוליי,
מהקמת מנגנו עירוני ,הכרו בקליטת עובדי ,לתפעול רשות החניה ולניהולה .עוד ציינה העירייה
כי היא רואה בחכ"ל זרוע ביצועית שלה ,ולכ העוד המצטבר בקופת החכ"ל כמוהו ככס בקופה
הציבורית שישמש לפעילות לרווחת תושבי העיר.

ההתקשרות בי הרשות המקומית לבי התאגיד
היעדר הסכמי ההתקשרות
כללי המינהל התקי מחייבי כי התקשרות של הרשות המקומית ע גופי אחרי תוסדר בהסכ
כתוב ,אשר יקבל את כל האישורי הנדרשי בדי ויכלול את תנאי ההתקשרות ,את השירותי שכל
צד מתחייב לתת ,את התשלו בעד השירותי הללו וכיוצא בזה.
הבדיקה העלתה כי כמה חברות כלכליות ניהלו מיזמי עבור הרשויות המקומיות בלא שנחתמו
הסכמי בכתב המסדירי את תנאי ההתקשרות ביניה .כ למשל:
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 :25‰ È ¯ · Ë Ï " Î Áבשנת  2009הטילה העירייה על החכ"ל לפעול להקמתו ולהפעלתו של פארק
ברקו  פארק ארכאולוגי ,הכולל מתח לפעילות אתגרית ומתח לקיו אירועי המוניי.
העבודות להקמת הפארק החלו במהל שנת  ,2009והפעלתו הייתה בסיו אותה שנה .בשטחי
הפארק ממשיכות להתבצע פעילויות לחישו ממצאי ארכאולוגיי אגב שילוב בתו פעילות
האתר הקיימת  פארק אתגרי בתשלו ומקו לאירועי המוניי ולמופעי תרבות ומוזיקה.
הביקורת העלתה כי לא נחת הסכ בי העירייה לבי התאגיד ה לגבי הקמתו ותפעולו של הפארק,
וה לגבי קביעת חובותיו וזכויותיו של כל צד ,ובכלל זה חלוקת האחריות בי הצדדי במימו
ההשקעות והפעילות השוטפת בפארק והסדרת היחסי הכספיי ביניה.
- ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ‰Ï˘ Ï"ÎÁÏÂ ‰È¯·Ë ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ,ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ˙Â·ÂÁ‰Â ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ,˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ ˙‡ ÏÏÂÎ‰
ˆ„ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ - ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ „Ú· ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡Â ˙˙Ï ·ÈÈÁ˙Ó
.ÔÈ˜˙‰
בתשובתה מיולי  2012ציינה חכ"ל טבריה כי החברה עתידה לעבור תהלי הבראה שבמסגרתו
יגובשו בי היתר הסכמי לגבי הפרויקטי השוני המנוהלי על ידי החברה .ההסכמי יכללו את
תנאי ההתקשרות ,את חלוקת הזכויות והחובות בי הצדדי ,את השירותי שכל צד מתחייב לתת
ואת התשלו עבור השירותי הללו.
"  :„ Â „ ˘ ‡ · ˙ Â ¯ È È ˙ ‰ Á Â ˙ È Ù Ï ˙ È Â ¯ È Ú ‰ ‰ ¯ · Á ‰ - " ˙ È Ù Â Áבשנת 2008
החלה עיריית אשדוד בקידו התיירות ובהרחבת התשתיות התיירותיות בעיר ,וזאת באמצעות
החברה העירונית "חופית" )להל  חופית( .במסגרת זו מקימה חופית פרויקטי בהיקפי כספיי
גדולי וא מתפעלת אות ,וביניה :פארק אשדוד י ,פארק לכיש ופיתוח הטיילת.
הבדיקה העלתה כי לא נחתמו הסכמי בכתב בי העירייה לחופית לגבי הקמת ותפעול של
הפארקי .בכלל זה לא נקבעה אחריותו של כל אחד מהצדדי במימו ההשקעות הכרוכות בפארק
אשדוד ובהפעלתו ,וכ לא הוסדרו היחסי הכספיי ביניה בעניי זה.
ÏÏÂÎ‰ - ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ˙ÈÙÂÁÏÂ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ˙ ‡„ˆ ÏÎ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ,ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ˙Â·ÂÁ‰Â ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ,˙Â¯˘˜˙‰‰ È
Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ - ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ „Ú· ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡Â ˙˙Ï ·ÈÈÁ˙Ó
.ÔÈ˜˙‰
חופית ציינה בתשובתה מיולי  2012כי מועצת עיריית אשדוד מאשרת מראש מסירה של כל פרויקט
לביצוע על ידי חופית ,לרבות את המסגרת התקציבית לביצועה .ע זאת ציינה החברה כי תבקש
מהעירייה להוציא נוהל כתוב להסדרת הנושא.
הביקורת העלתה כי כמה רשויות מקומיות חתמו על הסכמי מסגרת ע החברות העירוניות ,לביצוע
עבודות עוד לפני שני רבות ,בלא שאלה נבחנו מפע לפע בהתא לתנאי השוק המשתני .כ
למשל:
) : Ì Á Ù - Ï ‡ Ì Â ‡ Ï " Î Áא( העירייה התקשרה בשנת  1995ע החכ"ל לפיתוח או אל
פח בע"מ בהסכ מסגרת לביצוע עבודות תשתית ,לרבות כבישי ראשיי ומשניי ,שבילי,
__________________

25
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מערכות ניקוז ,מערכות מי וביוב ,תאורת רחובות ופיתוח סביבתי משלי ,במתחמי שוני בתחו
העירייה .הסכ מסגרת זה משמש יותר מ 15שנה את העירייה להתקשרויות בי הצדדי.
נמצא כי במהל השני לא נבח הסכ המסגרת ,לרבות תנאיו ,בהתחשב בתמורות ובשינויי שחלו
בשני האחרונות בתחומי הנכללי בו.
ÛÏÁ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÁÎÂ Ï ÈÎ ‰Ï˘ Ï"ÎÁÏÂ ÌÁÙ-Ï‡ ÌÂ‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ ˙˘Ó‰ ÌÈ‡ ˙Ï ÂÓÈ‡˙‰ÏÂ ˘„ÁÓ Â˙Â‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙¯‚ÒÓ‰ ÌÎÒ‰ ÁÒÂ ˘ Ê‡Ó
חכ"ל או אלפח ציינה בתשובתה כי היא תפעל לרענו הסכמי המסגרת מול העירייה.
)ב( עיריית או אלפח התקשרה בשנת  1996ע החכ"ל שלה לניהול אצטדיו הספורט
שהעירייה בנתה ,בהסכ לשלוש שני .הביקורת העלתה כי בתו שלוש השני לא נחת הסכ
חדש בי הצדדי וכי החכ"ל ממשיכה ג כיו   12שנה מיו פקיעת ההסכ  לנהל את
האצטדיו .על פי הדוח הכספי של חכ"ל או אלפח לשנת  2010הסתכמו ההכנסות מניהול
אצטדיו הספורט ב 23,300ש"ח ,ואילו ההוצאות הגיעו ל 319,687ש"ח .בשל כ הסתכ הגירעו
השנתי מניהול האצטדיו באותה שנה ב 296,387ש"ח.
ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ÁÎÂ Ï ÈÎ ‰Ï˘ Ï"ÎÁÏÂ ÌÁÙ-Ï‡ ÌÂ‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÏÂ‰È Ó ¯ˆÂ ˘ ÔÂÚ¯È‚‰ ÁÎÂ ÏÂ Ë¯ÂÙÒ‰ ÔÂÈ„Ëˆ‡ ÏÂ‰È ÔÈÈ Ú· Ô‰È È· ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙ÁÓ
Ï"ÎÁ‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,¯ˆÂ ˘ ˘„Á‰ ÔÂÚ¯È‚‰ ÁÎÂ Ï ÔÎ ÂÓÎ .˘„ÁÓ Â˙Â‡ ÔÂÁ·Ï Ô‰ÈÏÚ
‡È·‰Ï È„Î ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ ÌÈ„Úˆ ÂÏÈ‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÔÂÈ„Ëˆ‡‰ ˙ÏÚÙ‰ È·‚Ï ÈÏÎÏÎ ·È˘Á˙ ÍÂ¯ÚÏ
.ÂÓÂˆÓˆÏ
חכ"ל או אלפח ציינה בתשובתה כי נושא הגירעו של האצטדיו "הועלה בפני הנהלת העירייה,
והעירייה מתכוונת להעביר את הנהלת האצטדיו לעמותת המתנ"ס שהיא בשלב הקמה".
Ï˘ ‰ÎÂ¯‡‰ ÔÚÂ¯Ê ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˙ÂÈ‰ Û‡ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÏÈÚÙ‰ ÚÂˆÈ· Í˘Ó‰ ˙ÂÈ‡„Î ˙‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ ÏÎ ÏÚ ,˙ÂÈ¯ÈÚ‰
·‡.È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· ˙Â¯Á˙ ÔÂ‚Î ˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ ÔÂÁ·Ï ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,‰¯·Á‰ ˙ÂÚˆÓ

התקורה שמשלמות הרשויות המקומיות לחברות העירוניות
הסכמי התקשרות לביצוע עבודות או מת שירותי כוללי את השירותי שכל צד מתחייב לתת וכ
את התשלו בעד השירותי הללו.
בדיקת התקורה שמשלמות הרשויות המקומיות לביצוע עבודות פיתוח או עבודות בנייה ,הכוללות
תכנו ,ביצוע ופיקוח לחברות הכלכליות שלה העלתה כי קיימי פערי גדולי בי שיעורי התקורה
המשולמי לחברות הכלכליות ,וכי ה נעי בי  4%ל 12%מער הפרויקט .כ למשל:
 :˙ Â ¯ „ ˘ Ï " Î Áהנהלת עיריית שדרות החליטה בישיבתה מאוקטובר  2009להעביר לחכ"ל
שדרות את שירותי התכנו ,הניהול והפיקוח על פרויקטי שוני .בהתא להחלטה זו נחת במר
 2011הסכ בי עיריית שדרות לבי חכ"ל שדרות ,למת שירותי תכנו ,ניהול ופיקוח לבניית חדר
כושר ממוג במתח ברכת השחייה; התקורה של חכ"ל שדרות נקבעה ל 12%מער הפרויקט והיא
נאמדת ב 600,000ש"ח .עוד העלתה הבדיקה כי בגי שירותי התכנו ,הניהול והפיקוח של בניית
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קומה נוספת במתנ"ס ,שבוצעה בשני  ,20112010פרויקט שעלותו הסתכמה בכ 2.2מיליו ש"ח,
קיבלה חכ"ל שדרות תקורה של  10%מער הפרויקט.
 :„ Â Ó Ï ˙ Ï " Î Áהמועצה המקומית תלמונד חתמה במאי  2008על הסכ התקשרות לתכנו
וביצוע עבודות הפיתוח במתח .26על פי סעי  9לחוזה ההתקשרות ,בגי כל סכו שייגבה במתח
עד  6.5מיליו ש"ח ,תקבל החכ"ל תקורה של  ,7%ומעל  6.5מיליו ש"ח תהיה התקורה .5%
 :„ Â „ ˘ ‡ · ˙ È Ù Â Á ‰ ¯ · Á ‰כאמור החברה מקימה ומפעילה כמה פרויקטי בהיקפי
כספיי גדולי ,וביניה :פארק אשדוד י ,פארק לכיש ,פיתוח הטיילת .על פי הסכמי בעל פה בי
העירייה לבי חופית )בהיעדר הסכמי התקשרות בכתב( התקורה המשולמת לחברה היא בשיעור של
 10%לפרויקטי קטני ,שערכ עד  0.5מיליו ש"ח ו 5%לפרויקטי בהיקפי העולי על סכו
זה.
ÈÎ - „ ÂÓ Ï˙Â ˙Â¯„˘ ,„Â„˘‡ - Â˜„· ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜·˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘È‚Ó Ì‰ÈÙÏ˘ ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ È¯ÂÚÈ˘Â ˙ÂÏÓÚ‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈ
˘˜Â˘· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ˙ ÈÁ· ‡ÏÏÂ ,˙ÈÏÎÏÎ ‰˜È„· ‡ÏÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ˙Â¯È
˙Â˜ÙÒ ‰ÏÚÓÂ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ È¯„Ò ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ,Ï"Î˘Ó‰ ÈÙÈ¯Ú˙Ï ‰‡ÂÂ˘‰·Â
·‡˘¯ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰· ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„ÎÏ
.˙Â¯È˘‰ Â˙Â‡ ˙Â˜ÙÒÓ‰
חופית ציינה בתשובתה כי "העברת ביצוע פרויקטי לחופית הוכיחה פע אחר פע כי המהל
איפשר ביצוע מהיר ,יעיל וחסכוני של כל פרויקט ,באופ שהצדיק לחלוטי מבחינה כלכלית את
העברת הביצוע לחופית".
עיריית שדרות ציינה בתשובתה כי שיעורי העמלות שנקבעו לחכ"ל כוללי בתוכ "תכנו ,ניהול
פרויקט ,פיקוח צמוד ,פיקוח עליו ,שכר טרחת יועצי ,עמלות שמהנסיו המצטבר ע חברות
פרטיות וחברות ציבוריות אחרות מגיע לערכי של  13%עד  14%מער הפרויקט".
מועצה מקומית תל מונד הודיעה בתשובתה מיולי  2012כי "שיעור העמלה המשולמת לחכ"ל תל
מונד נקבע לאחר שקול דעת והתייעצות ע גופי אחרי בעלי צביו כלכלי עירוני דומה ,תו
התחשבות בגובה התקורות אות משלמת החברה למועצה המקומית בגי שירותי משרד ושכירות".
ÌÈ˙Â¯È˘ ˙ÈÈ ˜ ÔÈ‚· ˙È·¯Ó ‰¯Â˜˙ ˙ÚÈ·˜Ï Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰¯·Á‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÚˆ·˙Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘ È·‚Ï ¯·Ú· Ú·˜ ¯·„‰˘ ÈÙÎ ,ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙Ó
.ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘Ï ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ
עוד העלתה הבדיקה כי רשויות מקומיות מעבירות פרויקטי לתאגידי הכלכליי העירוניי שלה
בלי לערו מכרז להשוואת מחירי וכדאיות כלכלית במסירת העבודות מול חלופות בשוק החופשי.
משרד הפני מאשר לרשויות המקומיות להתקשר ללא מכרז ע התאגיד העירוני בהיותו הזרוע
הארוכה שלה ,ובהתא לכ משתתפת הרשות במימונו.
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ‰Á È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯·ÚÂÓ Ì¯Ë· È Â¯ÈÚ‰ „È‚‡˙Ï ‰ÏÂÚÙ ÈÓÂÁ˙ ˙¯·Ú‰· ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
.˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÎÂ¯‡‰ dÚÂ¯Ê ·˘Á È Â¯ÈÚ‰ „È‚‡˙‰˘ Û‡ ,˙ÂÏÂÚÙ‰
__________________
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משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2012כי "על הרשות המקומית לוודא כי
הפעילות המועברת לתאגיד הינה כלכלית ועל פי הכללי המותרי ושאכ ביצוע הפעילות ע"י
התאגיד )ולא ע"י הרשות עצמה או ע"י מיקור חו( היא הדר הנכונה ביותר ,היעילה ביותר
והאופטימלית".

התקשרויות ארוכות טווח של התאגידי ע חברות פרטיות
התקשרויות ללא היתר
סעי 45א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985קובע כי "רשות מקומית ותאגיד נשלט בידי
רשות מקומית ,לא יתקשרו ע מי שאינו גו מתוקצב או גו נתמ ,בהתקשרות ארוכת טווח
לביצוע מיז אלא על פי היתר של שר הפני ושר האוצר; לעני זה  'גו מתוקצב'  כהגדרתו
בסעי ' ;21התקשרות'  לרבות התקשרות נוספת המהווה המש להתקשרות ראשונה; 'התקשרות
ארוכת טווח'  התקשרות אשר פרק הזמ לביצוע ההתחייבות על פיה היא  3שני או יותר".
משרד מבקר המדינה מצא כמה מקרי שבה חברות עירוניות לא פעלו לקבל היתרי מאת שר
הפני ומאת שר האוצר להתקשרויות ארוכות טווח .כ למשל:
) :27˜ ¯ · È  · Ï " Î Áא( החכ"ל התקשרה בשנת  2003ע חברה המבצעת פינוי פולשי
שלא כדי לקרקעות העירייה ,לתקופה של  4.5שני ,אשר הוארכה בהסכמת שני הצדדי ב4.5
שני נוספות .הסכמי אלה לא הועברו לקבלת אישור משרד הפני על התקשרויות ארוכות טווח;
)ב( החכ"ל התקשרה בשנת  2009ע חברה לתפעול ולתחזוקה של מדחני צג ומדחני כרטיס,
לתקופה של חמש שני ,בלא לבקש את אישור משרד הפני להתקשרות ארוכת טווח.
 :28Ï ‡ È Ó ¯ Î Ï " Î Áחברה זו התקשרה בשנת  2005ע חברה להתקנת מדחני חניה ברחבי העיר
כרמיאל ולאחזקת ,בחוזה לחמש שני .החברה לא פנתה למשרד הפני לקבלת אישור להתקשרות
ארוכת טווח.
 :‰ È È Ò „ ¯ Ù ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰ ‰ ˆ Ú Â Ó ‰ ˙ Â Ï Ú · · ˘ Û . Â . Ò . Ó ˙ ¯ · Áחברה זו התקשרה
ע זכיי לניהול מרכז הספורט למש עשר שני )ראו ג להל( .החברה לא פנתה למשרד הפני
ולמשרד האוצר לקבלת אישור להתקשרות ארוכת טווח.
Ô˙ÂÈ‰· ÈÎ Û.Â.Ò.Ó ˙¯·ÁÏÂ Ï‡ÈÓ¯Î Ï"ÎÁÏ ,˜¯· È· Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡‚ÌÈÙ‰ „¯˘Ó È¯˙È‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È· ÌÈËÏ˘‰ ÌÈ„È
ÚÂˆÈ·Ï ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ¯˘‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ¯ÓÂÏÎ ,ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ
.‰ÏÚÓÂ ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ ‡Â‰ Ô‰ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰
בתשובותיה טענו המועצה המקומית פרדסייה ,חכ"ל בני ברק וחכ"ל כרמיאל כי לדעת
ההתקשרויות האמורות אינ בגדר התקשרות לביצוע מיז אלא מדובר בהתקשרויות שגרתיות ,ולכ
אינ מצריכות פנייה לקבלת היתר.

__________________
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מתו ממצאי ביקורת משרד הפני בחכ"ל בני ברק.2011 ,
מתו ממצאי ביקורת משרד הפני בחכ"ל כרמיאל.2011 ,
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ÌÊÈÓ Â‰Ó Ï"ÎÓ ¯ÊÂÁ· ¯È„‚È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ˙‡ ÍÈ¯ˆ‰Ï È„Î ,‰¯·Á‰ ÈÁÂÂ¯ ÏÚ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÚÙ˘‰ ÂÊÈ‡Â
˘¯ .¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ÌÈÙ‰
משרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה ביולי  2012כי בשני האחרונות לא הגיעו בקשות
להתקשרות ארוכת טווח ע חברה פרטית לאישור שר האוצר .עוד צוי כי הרציונל הטמו בצור
באישור ממשלתי להתקשרויות ארוכות טווח של תאגידי עירוניי ע חברות פרטיות נובע מהרצו
להבטיח שבסופו של יו לא תהיה ההתקשרות נטל על הרשויות המקומיות.
שותפויות של חברות עירוניות ע המגזר הפרטי והקמת חברות בנות
בסעי  249לפקודת העיריות נקבעו סמכויותיה של העירייה ,ובי היתר נקבע בסעי  (31)249כי
בסמכות העירייה "לבצע כל סמכות מסמכויותיה ולמלא כל תפקיד מתפקידיה יחד או בשותפות ע
מוסדות המדינה ,רשויות מקומיות אחרות ,חברות ,אגודות שיתופיות וגופי או אנשי אחרי".
שותפויות בי המגזר הציבורי לבי המגזר הפרטי מקובלות ומסייעות לפיתוח תשתיותעל ולהספקת
שירותי לציבור תו כדי מיצוי יתרונותיה של שני המגזרי .החברה העירונית מעצ היותה
תאגיד עסקי בבעלות הרשות המקומית היא מועמדת טבעית לתפקיד השות הציבוריעירוני
בשותפות המגזר הפרטי.
לבחירת השות יש שני פני :מחד גיסא ,שותפות מתבססת על יחסי אמו מיוחדי שבה שמור
משקל רב לאישיותו של השות ,ולפיכ בחירת שות בהליכי מכרז פומביי תחטיא את המטרה;
מאיד גיסא ,האינטרס הציבורי דורש כי בחירת השות תיעשה בהלי תקי ,שוויוני ושקו של
תחרות מאורגנת ושוויו בי כמה מועמדי ראויי.
עמדת משרד הפני 29היא שלא לאפשר שותפויות ע המגזר הפרטי ,למעט מקרי מיוחדי ,וזאת
כדי להג על הרשויות המקומיות מפני נושי במקרי של פשיטת רגל והיקלעות לקשיי.
הביקורת העלתה כי רשויות מקומיות פועלות באמצעות התאגידי לביצוע מיזמי על ידי
שותפויות ע חברות פרטיות בלי לקבל את אישור שר הפני להתקשרות ע יז פרטי .כ למשל:
 :„ Â „ ˘ ‡ · ‡ " Ù Áבשנת  2007התקשרה חפ"א בהסכ שותפות ע בעלי מניות בחברת
"מלונות והשקעות צרפתי בע"מ" )להל  חברת מלונות והשקעות( ,להקמת חברת "מלונאות
והשקעות אשדוד בע"מ" ,כ שבידי חפ"א אשדוד יוחזקו  50%מהמניות הרגילות ,ממניות ההנהלה
ומזכויות ההצבעה והניהול .החברה הוקמה כדי לבנות בית מלו בחו הדרומי של אשדוד.
הביקורת העלתה כי ההתקשרות של חפ"א אשדוד בשותפות ע חברת מלונות והשקעות להקמת
חברת "מלונאות והשקעות אשדוד בע"מ" נעשתה ללא קבלת אישור משרד הפני.
בעקבות התקשרות זו נאלצה החברה העירונית לסייע לחברה השותפה במימו ביניי באמצעות
קבלת הלוואה בנקאית עבורה תו כדי מת ערבויות עירוניות )ראו להל(.
˙‡ ÂÏ·˜È˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏÂ „Â„˘‡ ‡"ÙÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ˙‡ ÂÈÙÏ Â‚ÈˆÈÂ ÈË¯Ù‰ Ì¯Â‚ ÌÚ ˙ÂÙ˙Â˘· ‰¯·Á ˙Ó˜‰Ï ÌÈÙ‰ ¯˘ ¯Â˘È
˘.ÂÊÎ˘ ˙Â¯˘˜˙‰Ó ‰ÈÂÙˆ‰ ÔÂÎÈÒ‰ ˙Ó¯Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï
__________________
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חפ"א אשדוד ציינה בתשובתה כי החובה החלה על רשות מקומית לקבל את אישור שר הפני
בהקמת תאגידי בת או בעת התמזגות ע כל תאגיד אחר ,מקורה בהוראות סעיפי  (1)6ו (2)6לצו
התאגידי  הוראות אשר אינ חלות על החברה אשר הוקמה בטר פורס הצו .לפיכ לא נדרשה
החברה לקבל את אישור משרד הפני לרכישת המניות .ג תקנו החברה אינו קובע שו הוראה
המחייבת את החברה לקבל את אישור משרד הפני לש הקמת חברת בת ,ולפיכ לא נדרשה
החברה לקבל את אישור משרד הפני לביצוע רכישת המניות בחברת "מלונאות והשקעות אשדוד
בע"מ".
ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂÙ˙Â˘ ˙Ó˜‰ ˙Ï‡˘Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙¯ÈÁ· ÔÙÂ‡ÏÂ ˙ÂÙ˙Â˘‰ ÌÂÈ˜ ÌˆÚÏ ÌÈÁÓ ˙ÂÂ¯˜Ú ˘·‚Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÈË¯Ù‰ ¯Ê‚ÓÏ
.ÌÂÁ˙· ¯·Ú‰ ÔÂÈÒÈ ÍÓÒ ÏÚÂ ‡˘Â· ˙ÈÏÏÎ‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÍÓÒ ÏÚ ˙‡ÊÂ ,Û˙Â˘‰
משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2012כי "מדיניות האג היא חד משמעית  לא
לאפשר שותפויות של תאגידי עירוניי ע שותפי מהמגזר הפרטי .על פי מדיניות זו פועל
המשרד זה כשלוש שני .כל זאת ,למעט מקרי חריגי מאד ,בה יש הצדקה מיוחדת לשותפות זו
ע המגזר הפרטי ,כמו מקרי בה יש החלטת ממשלה או יזמה ממשלתית בפרויקט שהוא לאומי
ובעל חשיבות ציבורית מיוחדת .בכל מקרה ,כל מקרה חריג כזה נבח לגופו באופ קפדני מאד .לגבי
שותפויות ע המגזר הפרטי שכבר קיימות מהעבר ואושרו בעבר ע"י המשרד ,לא נית לבטל
שותפויות אלו ואי סמכות למשרד לכ" .עוד ציי משרד הפני כי "לגבי אופ בחירת השות
במקרי החריגי כאמור לעיל ,מדיניות האג מחייבת לבחור את השות על פי כל די ועל פי מכרז
פומבי לפי דיני עיריות מכרזי".
˙‡‚˙Â˘¯‰ ÌÂÁ˙· ˙È˜ÒÚ ˙ÂÓÊÈÏÂ È·¯Â‡ ÁÂ˙ÈÙÏ ¯È˘ÎÓ ˘Ó˘Ï „ÚÂ Â˙Â‰Ó· ÈÂ¯ÈÚ „È
˙ÂÏÂÚÙ - È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Â ÔÂ‰ ÒÂÈ‚ ÌÈ˙ÚÏ ˙·ÈÈÁÓ ¯˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
.˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯Ó ˙ÂÚÂÓ‰
ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ ˙˜„˜Â„Ó ‰ÈÁ· È„Î ÍÂ˙ ,ÈË¯Ù‰ ¯Ê‚Ó‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙¯·‚‰Ï
ÌÈÓÈ„˜Ó ÌÈ‡˙ ˙ÚÈ·˜Â ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈÓÂÏ‚‰ ˙ÂÂ¯˙È‰ ˙˜È„· ,˙ÂÙ˙Â˘‰ È„ÚÈ
.‰ÎÏ‰Ó· ‰¯˜· ÈÂ‚ÓÂ ˙Â¯˘˜˙‰Ï

חברות עירוניות דלות פעילות
חברות עירוניות שבה פועל דירקטוריו בלבד
בבדיקה נמצאו חברות עירוניות אשר בה פועל הדירקטוריו בלבד ,ללא שו מנגנו עובדי ,מפני
שפעילות דלה ביותר ,מצב המעורר את השאלה הא קיומ נחו .להל דוגמאות:
 :‰ È È Ò „ ¯ Ù · Û . Â . Ò . Ó ˙ ¯ · Áחברת מ.ס.ו .הוקמה בשנת  ,1996במטרה לפתח את תרבות
הנופש והספורט בפרדסייה על ידי פיתוח ,ייזו וניהול של מרכזי נופש וספורט ,וכ מפעלי אחרי
המשרתי מטרה זו.
כאמור ,בסו שנת  1999נחת הסכ לעשר שני בי מ.ס.ו .לבי המועצה ,המעניק לחברה זו את
זכות השימוש במרכז התרבות והספורט אשר הקימה המועצה )הכולל ברכה ,מתקני כושר וספא
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וחדרי חוגי( ,וזאת כדי להפעיל מרכז ספורט ונופש בפרדסייה ,באופ עצמאי או באמצעות זכיי.
בשנת  2008הואר תוק החוזה בעשר שני נוספות .על פי הסכ זה בתמורה לזכות השימוש
במתק התחייבה מ.ס.ו .לשל למועצה  600,000ש"ח בשנה ,בתוספת מע" )סכו זה כולל את
הארנונה המגיעה למועצה עבור המרכז(.
נוס על כ ,כפי שעולה מדוחותיה הכספיי של מ.ס.ו .לשני  2009ו ,2010החברה משלמת
למועצה דמי ניהול שנתיי בס  150,000ש"ח בשנה בגי עלויות ניהול החברה .בשנת 2011
שילמה מ.ס.ו .למועצה דמי ניהול שנתיי בס  174,000ש"ח.
הביקורת העלתה כי מ.ס.ו .מפעילה את מרכז הספורט באמצעות זכיי שעמו חתמה על הסכ
הפעלה למש עשר שני; הזכיי משל למ.ס.ו .דמי זיכיו בס  800,000ש"ח לשנה ,בתוספת
מע".
‰¯˘Ó È‡˘Â ‰˜ÈÒÚÓ ‰È‡ Û.Â.Ò.Ó ˙¯·Á˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘,˘ÙÂÂ Ë¯ÂÙÒ ÊÎ¯Ó ˙ÏÚÙ‰Ï ÈÂˆÈÁ ÔÈÈÎÊ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ‡È‰ ‰„ÈÁÈ‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ˘Â ¯Î
ÔÈ‡ Ì‡Â ˙ÈÂ¯ÈÚ ‰¯·ÁÎ ‰ÓÂÈ˜Ï ‰˜„ˆ‰ ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÈÒ„¯Ù ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
.ÔÈÈÎÊ‰ ÏÂÓ ˙Â¯È˘È ÂÊ ˙Â¯˘˜˙‰ ÍÂ¯Ú˙˘ ÌÂ˜Ó
בתשובתה להערות הביקורת ציינה מועצה מקומית פרדסייה כי לחברה הכלכלית מתוכננות
פעילויות נוספות ,וביניה שיפו מרכז הספורט ,בסכו המוער ב 1מיליו ש"ח .עוד ציינה
המועצה כי "על פי התכנית אמורה אוכלוסיית היישוב להיות מוכפלת בשני הבאות ובכוונתנו
לפתח ולהרחיב בעתיד את פעילות החברה במסגרת מטרותיה לטובת הציבור ולאור כל הטעמי
הנ"ל במצטבר אנו סבורי שקיימת הצדקה לקיו פעילות החברה שמחזורה הינו כמליו ש"ח
בשנה".
 :Ô Â ¯ ˘ ‰ Û Â Á Ï " Î Áכאמור החברה הוקמה על ידי המועצה האזורית חו השרו בשנת ,1989
למטרות של ייזו ועריכת תכניות לפיתוחה הכלכלי של המועצה אזורית חו השרו.
הבדיקה העלתה כי פעולותיה העיקריות של החברה בשני הראשונות היו תכנו מער הביוב
בתחומי המועצה האזורית חו השרו והקמתו .פעולות אלה בוצעו על ידי חברת "גוראל ניהול
פרויקטי" )להל  חברת הניהול( ,אשר ג מנהלת הלכה למעשה את חכ"ל חו השרו )ראו ג
לעיל( .החל בשנת  ,2006ע סיו פרויקט הקמת מער הביוב ,הצטמצמה בהדרגה פעילותה של
חכ"ל חו השרו .פעילותה העיקרית בשני  20112007הייתה ניהול בית ספר לנהיגה בטרקטור
ומת שירותי ייעו ,תכנו ופיקוח לתאגיד הביוב ולתאגיד ִמחז"ר המי של מועצה אזורית חו
השרו ,באמצעות חברת הניהול .החל בשנת  2012נסגר בית הספר לנהיגה,
על פי הדוח הכספי של חכ"ל חו השרו לשנת  ,2010הכנסותיה משכר טרחה בגי שירותי הייעו,
התכנו והפיקוח הסתכמו בכ 357,000ש"ח ,ולעומת זאת הוצאותיה הסתכמו בכ 312,000ש"ח.
‰˜„ˆ‰ ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÂÈ·‰ „È‚‡˙Ï ıÂÚÈÈ Ô˙Ó ‡È‰ ‰„ÈÁÈ‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏ ,˙ÈÂ¯ÈÚ ‰¯·ÁÎ ‰ÓÂÈ˜Ï
.‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÓ‰ ¯eÊÁƒÓ „È‚‡˙ÏÂ
מועצה אזורית חו השרו ציינה בתשובתה מיולי  2012כי לאחרונה בוחנת המועצה את כדאיות
המש הפעלתה של החכ"ל ,ובמסגרת זו נבדקי התחומי שבה יכולה החברה לפעול ולסייע
לעבודת המועצה.
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חידוש פעילות בחברות שלא פעלו שני מספר
בחוזר מנכ"ל משרד הפני  2004/5פורס "נוהל בקשה להקמת חברה עירונית על ידי רשות
מקומית" )להל  נוהל הקמת חברה( .הנוהל קבע כי על הרשויות המקומיות להגיש תכנית
אסטרטגית של החברה העירונית .על התכנית לכלול את ההיבטי האלה :התכניות העתידיות של
הרשות המקומית; אופ השתלבות החכ"ל בפעילות הרשות המקומית ,תו כדי התייחסות לשלושת
הגורמי האפשריי לביצוע הפעילות :החברה העירונית ,הרשות המקומית עצמה או גור פרטי.
על התכנית להציג את השיקולי השוני בבחירת הגור המבצע .בחוזר האמור אי התייחסות
לחברה שפעילותה חודשה לאחר שהופסקה למש תקופה ארוכה.
הביקורת העלתה כי חברות עירוניות שהוקמו בעבר ולא היו פעילות שני רבות )"חברות מד"(
החלו בהליכי להפעלת מחדש .כ למשל:
 :Ô Â ¯ ˘ ‰ ˙ Ó ¯ - " Ì È  Â Ó È ¯ " Ï " Î Áהחברה הוקמה בשנת  ,1995ופעילותה הופסקה
בשנת  ,1999אחרי שלא הצליחה לצקת תוכ כלכלי מהותי בפעילותה .כ 12שני לאחר הפסקת
הפעילות של החברה החליטה מליאת המועצה בישיבתה באפריל  2010לחדש את פעילותה .רק
בספטמבר  ,2011כשנה וחצי לאחר הפעלתה המחודשת של החכ"ל ,הכינה חברה חיצונית ,על פי
בקשת חכ"ל רימוני ,מסמ המגדיר את החזו ואת האסטרטגיה של החברה ומציב יעדי
לפעילותה.
העירייה לא יידעה את משרד הפני בדבר חידוש פעילותה של החכ"ל ולא הגישה למשרד הפני
את התכנית האסטרטגית שלה ואת אופ השתלבותה בפעילות העירייה.
בתשובתה מיולי  2012ציינה חכ"ל רימוני כי בראשית  2011פנתה עיריית רמת השרו למשרד
הפני לש קבלת היתר לנטילת אשראי ,ובמסגרת הפנייה העבירה למשרד הפני את כל המסמכי
הנוגעי לחברה .בעקבות כ ביקש משרד הפני את התחייבות העירייה כי תתק את תקנו החברה
על פי דרשות משרד הפני .בהתא לכ אישרה מועצת העירייה ,במעמדה כאספת בעלי המניות
בחכ"ל רימוני ,את תיקו התקנו ביוני .2011
ÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ ‰È‰ ,‰˘„Á ‰¯·Á· ¯·Â„Ó ÔÈ‡˘ Ì‚‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
12-Î ¯Á‡Ï ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ‰ ‰˙ÏÚÙ‰ ÏÚ ‰˙ËÏÁ‰Ï ÍÂÓÒ ,ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ˘È‚‰Ï
˘Ì‡˙‰· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙‡ ‰· ÏÂÏÎÏÂ ˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙È‚Ë¯ËÒ‡ ˙ÈÎ˙ ,‰
.‰˙ÂÏÈÚÙ· Ï"ÎÁ‰ ˙Â·Ï˙˘‰ ÔÙÂ‡ÏÂ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÏ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ‰ÁÈ˘ ÚˆÂÓ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Â„ÈÁÏ ‰ËÏÁ‰‰ ÌÚ ÈÎ ,Â‡Ù˜Â‰˘ ˙ÂÈÂ¯ÈÚ ˙Â¯·Á Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È˘Ù‰Ï ˙Â˘˜·Ó‰
˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙È‚Ë¯ËÒ‡ ˙ÈÎ˙ ÂÏ ˘È‚‰ÏÂ ÍÎ ÏÚ ÂÏ ÚÈ„Â‰Ï Ô‰ÈÏÚ ,‰¯·Á ˙ÂÏÈÚÙ
ÂÓÎ .‰˙ÂÏÈÚÙ· Ï"ÎÁ‰ ˙Â·Ï˙˘‰ ÔÙÂ‡ÏÂ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ‰
·ÈÈÁÓ ÂÈ‡ ÌÈÈ˜‰ ‰¯„Ò‡‰ Ï‰Â Ì‡ .˘„ÁÓ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˘¯„ ÔÎ
‰˙ÂÏÈÚÙ˘ ‰¯·Á Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ˘Â„ÈÁ È·‚Ï ‰ÈÁ‰ Â· ÏÂÏÎÏÂ Ì‡˙‰· ÂÎ„ÚÏ ÂÈÏÚ ,˙‡Ê
.‰˜ÒÙÂ‰
משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה כי "במהל שנת  2013משרד הפני יגבש נוהל בנושא
זה ויוכנס לתו נוהל אסדרת תאגיד עירוני".
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פרס שר הפני לניהול תקי לרשויות מקומיות
מדי שנה מפרס משרד הפני "קווי מנחי לפרס ניהול כספי ברשויות המקומיות" .הפרס נית
"לרשויות מקומיות אשר התנהלו באופ תקי ולרשויות משתפרות".
לצור קבלת הפרס על הרשויות המקומיות לעמוד בכמה אמות מבח בתחומי הניהול הכספי התקי
והניהול המינהלי התקי .כמו כ נדרשות הרשויות אשר עמדו בתנאי הס לקבלת הפרס לעמוד ג
בכמה "פרמטרי איכותיי אשר משמשי לבחינת אופ הקצאת המענק" :שכר וכוח אד ,מער
השירותי ,הוועדה לתכנו ובנייה ,חובות נבחרי והחל בשנת  2010תאגידי עירוניי.
 .1בשנת  2010קיבלו  72רשויות מקומיות פרס לניהול תקי ,ו 21רשויות מקומיות קיבלו
תעודות הוקרה על ניהול תקי.
הבדיקה העלתה כי ע הרשויות המקומיות שזכו בפרס ניהול תקי לשנת  2010נמנו ג רשויות
מקומיות שבדוחות הכספיי 30של תאגידיה ,הצטברו גירעונות גדולי .כ למשל :קריית אתא,
שהגירעו המצטבר של החכ"ל שלה היה כ 7מיליו ש"ח; המועצה האזורית רמת הנגב ,שהגירעו
של החכ"ל שלה הגיע לכ 6מיליו ש"ח; עיריית אריאל ,שהגירעו של החכ"ל שלה הגיע לכ2
מיליו ש"ח.
הביקורת העלתה כי בעת בחינת התנהלות הרשות המקומית מול התאגידי שבאחזקתה לצור
קבלת הפרס ,נבחני רק אישור הוועדה למינויי הדירקטורי ודיוני מועצת הרשות המקומית בדי
וחשבו על מצב התאגידי שבאחזקתה ולא על פעילות החברות העירוניות וניהול הכספי.
חכ"ל אריאל ציינה בתשובתה מיולי  2012כי "הגרעו השנתי נובע מכ שהחברה בנתה את מרכז
הספורט של עיריית אריאל במש מספר שני ,בהשקעה של  30מליו ש"ח ,ומדי שנה החברה
מנכה פחת בס של כ 1.5מליו ש"ח כהוצאה שוטפת .עוד ציינה החברה כי בעת בחינת הזכאות
של עיריית אריאל לפרס השר החברה נדרשה לתת הסברי לגבי סוגיית ומשמעות הגרעו של
החברה".
ÏÂ‰ÈÏ ¯˘‰ Ò¯Ù Ô˙ÓÏ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜˙Â˘¯‰ ˙˜ÊÁ‡·˘ ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Ì·ˆÓ ˙‡ Ì‚ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ÏÂ˜˘Ï ÚˆÂÓ ,ÔÈ
˙Â˘¯‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ÈÂ‡¯ Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ˘È È˙˘-·¯ ¯Â·ˆ ÔÂÚ¯È‚ Ï˘ ‰¯˜Ó· .˙ÈÓÂ˜Ó‰
.ÌÈÙ‰ ¯˘ Ò¯Ù ÈÏ·˜Ó ˙ÓÈ˘¯· ˙ÈÓÂ˜Ó‰
משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה כי בכוונתו להביא בחשבו נושא של קריטריו "גירעו
נצבר רבשנתי" לצור קבלת פרס השר ,והדבר א הובא לידיעת הרשויות המקומיות .משרד הפני
יבח את השיטה הנכונה ביותר למדידת מצבו הכספי של התאגיד ולפי זה לקביעת הקריטריו
האמור במהל שנת .2013
 .2עוד העלתה הביקורת כי ע מקבלות פרס שר הפני או תעודות הוקרה לניהול תקי לשנת
 2010נמנו רשויות מקומיות רבות יחסית ,אשר באותה עת טר הביאו לאישור הוועדה למינוי
דירקטורי במשרד הפני את נציגיה בדירקטוריו של החברות העירוניות; זאת בניגוד להנחיה
בתקנות התאגידי.31
__________________

30
31

הדוחות הכספיי לסו שנת  ,2009שפורסמו בשנת .2010
הרשויות ה :עיריית אשדוד ,עיריית אשקלו ,עיריית יקנע ,עיריית נשר ,עיריית נתניה ,עיריית ראש
העי ,עיריית רמת השרו והמועצות האזוריות גול ,חבל יבנה וחו השרו.
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בתשובתה מיולי  2012הודיעה חכ"ל נתניה כי במר  2012אישרה הוועדה למינוי דירקטורי
במשרד הפני את נציגיה בדירקטוריו.
¯˘‰ Ò¯Ù Ô˙Ó ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ˙Ú·˘ ÚˆÂÓ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˜ÂÁ·˘ ˙ÂÂ˘ ˙Â˘È¯„· ‰„ÈÓÚÏ Ì‚ ˙Ú„‰ Ô˙È˙ ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È ÏÚ ÂÓÚËÓ ‰¯˜Â‰ ˙„ÂÚ˙ Â
.„È‚‡˙· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ˙Â¯È˘ÎÏ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ÔÂ‚Î
משרד הפני ציי בתשובתו כי בשנת  2010נקבע הקריטריו של אישור כשיר"ת הדירקטוריו כתנאי
לקבלת כספי בפרס ,ואילו החל בשנת  2011נקבע קריטריו זה "כתנאי ס להיכלל בי מקבלי
הפרס".

אשראי והלוואות
סעי 45ב )ד( לחוק יסודות התקציב קובע כי חברה פטורה מקבלת אישור ללקיחת אשראי א
האשראי מיועד למטרה מוגדרת שקבע שר האוצר ,דוגמת :תכנו מבני ציבור ושטחי ציבוריי,
הקמת ,רכישת ושיפוצ; רכישת מערכות מחשוב לצורכי גבייה; כיסוי או צמצו של הגירעו
המצטבר.
סעי ) 46ב( לחוק יסודות התקציב קובע כי "שר הפני ,או מי שהוא הסמי לכ ,רשאי לתת היתר
לקבלת אשראי לרשות מקומית או לתאגיד הנשלט בידי רשות מקומית".
בחוזר מנכ"ל משרד הפני  ,1/2006בעניי "הלוואות וערבויות לתאגידי עירוניי" פורט הלי
הטיפול בבקשות התאגידי העירוניי לקבלת אשראי וצוינו המסמכי שיש לצר לצור הדיו
בבקשה :מכתב המגדיר את מטרת ההלוואה; רשימת הביטחונות המועמדי לצור קבלת
ההלוואה; אישור מועצת הרשות ודירקטוריו התאגיד להלוואה; יתרת חשבו הרשות המקומית
בתאגיד )חובה או זכות( במועד הגשת הבקשה ובשנתיי שקדמו לכ; דוחות כספיי מבוקרי של
התאגיד.
בדצמבר  2009נחת הסכ בי חפ"א אשדוד לבי חברת מלונות והשקעות )השות של חפ"א
בחברת "מלונאות והשקעות אשדוד בע"מ"( ,ולפיו לצור המש בניית המלו בחו הדרומי של
אשדוד "חפ"א תזרי לחברה ס של  9מיליו ש"ח במקו חברת מלונות והשקעות ,מותנה בקבלת
הלוואה בנקאית בסכו זה בערבות עיריית אשדוד ,בעלת המניות של חפ"א ,וקבלת כל האישורי
החוקיי לכ כמתחייב מכל די לרבות חוק יסודות התקציב".
הביקורת העלתה כי באותו מועד נטלה חפ"א הלוואה בס  9מיליו ש"ח מבנק מסחרי ,הנושאת
ריבית בנקאית; מועד פירעו ההלוואה הוא ארבע שני לאחר קבלתה.
הבדיקה העלתה כי הלוואה זו נלקחה בלי לבקש את אישור שר הפני ,כפי שנדרש בחוק יסודות
התקציב ובחוזר מנכ"ל משרד הפני.
Û˙Â˘‰ Ï˘ È‡¯˘‡‰ ÔÂÓÈÓÏ ‰‡ÂÂÏ‰ ˙ÏÈË ÈÎ „Â„˘‡ ‡"ÙÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÏÈË ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .Ï"ÎÁÏ ÈÙÒÎ ˜Ê ·Ò‰Ï ‰ÏÂÏÚÂ ÌÈÂÎÈÒ ‰·ÂÁ· ˙ÓÂË ˙·‰ ˙¯·Á
˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ Ì‚ ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‰‡ÂÂÏ‰‰
.·Èˆ˜˙‰
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חפ"א אשדוד ציינה בתשובתה כי בעיריית אשדוד ,בעלת השליטה בתאגיד ,לא התקיימו התנאי
המפורטי בסעי 45ב)ד( לחוק יסודות התקציב )שיעור גירעו שוט ,שיעור גירעו מצטבר,
הימצאות בתוכנית הבראה וכד'( .בהתא לכ ,החברה ,בהיותה תאגיד הנשלט על ידי עיריית
אשדוד לא הייתה חייבת בקבלת האישורי הנדרשי על פי סעי )46ב( לחוק יסודות התקציב ,בעת
נטילת ההלוואה .עוד צוי בתשובת חפ"א כי עיריית אשדוד הוגדרה על ידי משרד הפני כבר בשנת
 2009וג כיו "רשות איתנה" ,אשר פטורה מקבלת אישורי מסוימי ומהגשת דיווחי למשרד
הפני ,וזאת בהתא להנחיות המינהל לשלטו המקומי במשרד הפני המפורסמות מעת לעת.
,‰˙È‡ ˙Â˘¯ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ÂÈ‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ „Â„˘‡ ‡"ÙÁÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ï·˜Ó ‰¯ÂËÙ ÂÊÎ ‰¯·Á ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ („) ·45 ÛÈÚÒ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·˘ È¯‰
‡,˜ÂÁ· Â¯„‚Â‰˘ ÈÙÎ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯ËÓÏ „ÚÂÈÓ È‡¯˘‡‰ ¯˘‡Î ˜¯ ,È‡¯˘‡ ˙ÁÈ˜ÏÏ ¯Â˘È
„˙ÂÎ¯ÚÓ ˙˘ÈÎ¯ ;ÌˆÂÙÈ˘Â Ì˙˘ÈÎ¯ ,Ì˙Ó˜‰ ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÁË˘Â ¯Â·Èˆ È·Ó ÔÂÎ˙ :˙Ó‚Â
Û˙Â˘ Ï˘ È‡¯˘‡‰ ÔÂÓÈÓÏ ‰‡ÂÂÏ‰ ˙ÏÈË .ÂÓÂˆÓˆ Â‡ ¯·ËˆÓ‰ ÔÂÚ¯È‚‰ ÈÂÒÈÎ ;·Â˘ÁÓ
ÏÚÂ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ËÓ‰ ÌÚ ˙ÈÓ ‰È‡ "Ó"Ú· „Â„˘‡ ˙ÂÚ˜˘‰Â ˙Â‡ÂÏÓ" ˙¯·Á· ÈË¯Ù
.ÈË¯Ù ÛÂ‚ ÔÂÓÈÓ Í¯ÂˆÏ È‡¯˘‡ ˙ÏÈËÏ ÌÈÙ‰ ¯˘ ¯Â˘È‡ ‰È‰ ˘¯„ ÔÎ

הפיקוח והבקרה של משרד הפני
א כי הסמכויות המוענקות לרשויות מקומיות ה רחבות ,הפעלת הסמכויות כפופה לפיקוח של
משרד הפני ,כבא כוחה של הממשלה והוא מופקד על גיבושה של המדיניות בתחו השלטו
המקומי ועל ביצועה .משרד הפני נושא באחריות לרגולציה של השלטו המקומי  פיקוח על
הרשויות המקומיות ,הכוונת פעולותיה ,הסדרת יחסי הגומלי ביניה ובקרה על תפקוד ,א
לסמכות זו גבולות הנקבעי תו כדי מציאת איזו ראוי בי הצרכי של מינהל תקי המחייבי
מידה של פיקוח ממשלתי על הרשויות המקומיות ובי העיקרו של אוטונומיה מקומית.32
בעקבות הערות הביקורת בדוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטו המקומי   ,2005שעסק
בפעולות הרשויות המקומיות באמצעות עמותות וביחסי הגומלי בי עיריית חיפה ובי תאגידיה
העירוניי ,החליט משרד הפני להיער ארגונית ותפקודית להגברת הפיקוח והבקרה על התאגידי
העירוניי .בעקבות כ הקי משרד הפני בשנת  2008אג בכיר לתאגידי )להל  אג
התאגידי( ,הממונה על הפיקוח על התאגידי.
המטרות שהגדיר משרד הפני לאג לתאגידי ה :ריכוז הטיפול בכל מגזר התאגידי העירוניי;
קביעת המדיניות של השלטו המרכזי מול  גיבוש מדיניות המשרד; הגדרת יחסי הגומלי בי
התאגידי לרשויות המקומיות המחזיקות בה; מת סיוע לתאגידי עירוניי; עידוד הגדלת
מקורות ההכנסה; פיתוח כלכלי של הרשויות המקומיות באמצעות התאגידי העירוניי; פיקוח,
מעקב ובקרה על התאגידי; טיפול במדיניות הקמת תאגידי חדשי; הסדרת תאגידי קיימי;
מדיניות מת היתר אשראי לתאגידי; גיבוש מדיניות בקשר לתאגידי "מעי" עירוניי )ללא
שליטת הרשות המקומית(; מיזוג תאגידי קיימי; הפסקת פעילות של תאגידי עירוניי
בעייתיי; בחינת פרויקטי מתוכנני; פיקוח על העסקת כוח אד בתאגידי ואישור כשרות
דירקטורי מכהני מקרב הציבור ומקרב עובדי הרשות המקומית בתאגידי עירוניי.
__________________

32

יצחק זמיר ,˙ÈÏ‰Ó‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ,כר א )מהדורה שנייה מורחבת( ,ירושלי :הוצאת נבו  ,2010עמ'
.457!451
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הבדיקה במשרד הפני העלתה כי א שחלפו כארבע שני ממועד הקמתו של אג התאגידי טר
סיי האג את תהלי מיפוי התאגידי העירוניי הפועלי בתחו השלטו המקומי ולא הצליח
להשלי הכנת בסיס נתוני שיכלול מידע על מספר המדויק של התאגידי העירוניי לסוגיה
הפועלי בתחו השלטו המקומי ועל מצב הכספי .בהיעדר בסיס נתוני נמנע מאג התאגידי
לערו מיו לתאגידי לפי תחומי פעילות ולפי מידת השליטה של הרשויות המקומיות בה ,ונבצר
ממנו לעקוב אחר תאגידי עירוניי שצברו גירעונות גדולי ולאכו עליה תכניות הבראה.
¯·„ ,ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÈÂÙÈÓ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘.ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ·˜ÚÓ‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯È·‚È
הקמת אג התאגידי מעידה על כ שמשרד הפני הסיק כי יש מקו לרגולציה ופיקוח שלו על
הרשויות המקומיות בתחו התאגידי ,א הוא פעל בעצלתיי לקד ולפתח סמכות זו .כאמור
בהתא לתקנות התאגידי ,מינוי נציגי מטע רשות מקומית בתאגידי עירוניי ,הבאי מקרב
עובדי הרשות ומקרב הציבור ,חייב בקבלת אישור ועדת המינויי .נמצא כי א שרשויות מקומיות
רבות לא אישרו את נציגיה בדירקטוריו של התאגידי בוועדת המינויי ,משרד הפני לא פעל
מול אות רשויות מקומיות לאכיפת הוראות התקנות.
˙Â‡¯Â‰‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ ¯„Ò‡ÓÎ Â˙·ÂÁÓ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÈÁ‰‰Â
חברות עירוניות עוסקות במגוו תחומי פעילות ,ולעתי קיי ספק א פעילויות אלה ה בגדר
מטרות מוניציפליות וה עלולות לחרוג מסמכויות הרשות המקומית ומתפקידיה .משרד הפני לא
גיבש מדיניות הנוגעת לסוגי המיזמי שתאגידי עירוניי רשאי לבצע לצור פיתוח הכלכלי של
הרשויות המקומיות.
יצוי כי מנהל אג התאגידי התריע בכמה הזדמנויות בפני הנהלת משרד הפני על אייכולתו
לעמוד במשימות שהוטלו עליו .בי היתר טע בתחילת שנת  2012כי במתכונת הנוכחית "האג לא
יוכל למלא את ייעודו ולהשיג את המטרות והיעדי שהונחו בפניו בתוכניות העבודה השנתיות".
עוד נטע כי "האג צבר פיגורי במת שירותי לרשויות ולתאגידי ובמצב הקיי לא יוכל
להדביק את הפיגורי".
הבדיקה העלתה כי נוס על הטענה האמורה ,שלפיה מתכונת האג אינה מאפשרת לו למלא את
ייעודו ולבצע את כל המטלות הרבות והמורכבות שהמשרד הגדיר לו במסגרת מטרותיו ,משרד
הפני נתקל בפעילותו מול התאגידי בשלטו המקומי ג בחסמי ובקשיי נורמטיביי עקב
היעדר חקיקה המקנה למשרד הפני סמכויות בתחומי המשפיעי על האסדרה ,על הפיקוח ועל
הבקרה .לפיכ המשרד אינו יכול לבצע פעולות פיקוח ובקרה על התאגידי העירוניי בכל הנוגע
לשינויי שה עורכי בתקנוניה ,לשינויי בהו מניותיה ,להקמת חברות בנות ,להתקשרות ע
שותפי פרטיי ולהחלת חובת המכרזי על התאגידי העירוניי.
˙ÂÎ˙Ó· ÌÈ„È‚‡˙‰ Û‚‡ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙·ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï ÏÎÂÈ˘ ÍÎ ,Â˙Ó˜‰ ˙Ú· ÂÏ ÂÚ·˜˘ ˙Â¯ËÓ·Â ÌÈ„ÚÈ· Â˙„ÈÓÚ ˙‡ ÁÈË
.Ï‡¯˘È· ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜·Â
משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה כי האג לתאגידי עירוניי ביצע כבר בתחילת דרכו
מיפוי ראשוני של כלל התאגידי העירוניי .עוד ציי משרד הפני כי הוא אס מידע על התאגידי
הקיימי בישראל באמצעות נקיטת הפעולות האלה :דרישה מהרשות המקומית לדווח על
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התאגידי העירוניי שבאחזקתה ולכלול נתוני כספיי וחשבונאיי שוני; הוספת חובת דיווח
על התאגידי העירוניי והמעיעירוניי של הרשות המקומית במסגרת המסמכי שעל הרשות
.המקומית להגיש למשרד הפני לצור בדיקתו ואישורו של התקציב השנתי של הרשות
˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,ÌÈÏÈÚÈ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ï È„Î ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰Â ·˜ÚÓ‰ ,ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ¯È„Ò˙˘ ‰˘Ó ˙˜È˜Á Â‡ ‰˜È˜Á ÌÂÊÈÈ· Í¯Âˆ
.Û‚‡‰
ÂÓÓ ˙ÂÚÂÓ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ Û‚‡ ÈÙ· ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙‡ ÔÁ·È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÏÂÙÈËÏ ÌÏÂ‰ ‰ÚÓ Ô˙ÈÈ˘ ÔÙÂ‡· ÈÂ‚¯‡‰ Â‰·Ó ÈÂÈ˘Ï ÏÚÙÈÂ ,ÈÂ‡¯Î Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÏ
˙Ú· „¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ˙Â¯ËÓ·Â ÌÈ„ÚÈ· Â˙„ÈÓÚ ˙‡ ÁÈË·È˘Â ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ¯Ê‚Ó·
.ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚‰·Â Â˙Ó˜‰

סיכו
˙Ú·Â˜‰ ˙Á‡ ˙ÈÊÎ¯Ó ÌÈÏÏÎ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈÙÂÙÎ ÌÈ‡ ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙ ÌÂÈÎ È˜ÂÁ‰ ·ˆÓ·
˙Â‡ÈˆÓ ‰¯ˆÈ 1980 ˙˘· ÌÈ„È‚‡˙‰ Âˆ ˙˜˙‰ .Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ‰¯˜·Ï ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÂ‚Ó
ÈÙÏ ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â˜È˙Â ˙Â¯·Á :˙ÂÈÂ¯ÈÚ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ È˘ ‰Ê „ˆ· ‰Ê ÌÈÏ‰˙Ó ‰·˘
¯Á‡Ï Â„ÒÂ˘ ˙Â˘„Á ˙Â¯·ÁÂ ,Ô‰ÈÏÚ ÂÏÁÂ‰ ‡Ï Âˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯˘‡Â ,Û˜Â˙Ï Âˆ‰ ˙ÒÈÎ
.ÌÈÓÂÁ˙ ‰ÓÎ· ÂÈ˙ÂÏ·‚‰ÏÂ ÂÈ˙Â‡¯Â‰Ï ˙ÂÙÂÙÎ Ô‰ ÔÎÏÂ ,Âˆ‰ ˙˜˙‰
¯È„‡‰ Ì˙ÏÂÚÙ Û˜È‰ ,Ì„ÓÚÓ ,500-Ó ¯˙ÂÈ ,ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ ·¯‰ Ì¯ÙÒÓ
‰ÒÈÙ˙ ˘Â·È‚ ÌÈ·ÈÈÁÓ ¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÌÂÁ˙· Ì˙Ó˜‰ ÒÈÒ··˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙‰Â
ÌÈÈ·ÈËÓ¯Â ÌÈ¯„Ò‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï ,Ì˙ÂÏÈÚÙÏÂ Ì‰Ï˘ ‰·ÓÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ‰ÙÈ˜ÓÂ ˙ÈÏÏÎ
.ÛËÂ˘‰ ÌÏÂ‰ÈÂ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ È·‚Ï ÌÈ·ÈÈÁÓÂ ÌÈ¯Â¯·
Ô‰Ï ¯˘Ù‡Ï „ÚÂ Â˙Â‰Ó·˘ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È· ·Â˘Á ÈÏÎ Ì‰ ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰
ÍÙ‰ ÌÈ˘‰ ÌÚ .ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯˜Ó· ˙‡ÊÂ ,˙ÂÏÈÚÈ·Â ˙Â¯È‰Ó· Ô‰È˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·· ˙Â˘ÈÓ‚
˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ˙ÙÈ˜ÚÏ ÈÚˆÓ‡ Ì‚ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ,‰Ê ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘‰
˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙˜Á¯‰Ï ,˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ·¯Â˜Ó ÈÂÈÓÏ ,ÌÈÊ¯ÎÓ ˙·ÂÁ ÈÏÏÎÓ ˙ÂÚÓÈ‰Ï
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·˘ „ÓÏÓ ÔÂÈÒÈ‰ .„ÂÚÂ ÌÈÏÈÚÈ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÏÚ „ÈÁÈ Á˜ÙÓ Ì¯Â‚ ˘Ó˘Ï ˙ÂÏÂÎÈ ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
.ÌÈÈÂˆÈÁ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Ì‚ ÌÈ˘¯„ ÔÎÏÂ
Û‚‡‰ ˙Ó˜‰· È„ ‡Ï ÔÎ˘ ,˜ÂÊÈÁÂ ¯ÂÙÈ˘ ÌÈÂÚË ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÂ‚Ó
‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÎ˙Ó‰ È‰Ó ÔÁ·È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ .ÌÈÙ‰ „¯˘Ó· ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙Ï
ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÏÎ‰ ÂÈ„È· ÂÈ‰È˘ È„Î ÌÈÈÂ¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙Ï Û‚‡‰ ÏÚÙÈ ‰˙¯‚ÒÓ·˘
‰¯Âˆ· ÌÈÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙· ˙Â·¯‰ ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï
.¯˙ÂÈ· ˙È·ËÈÓ‰Â ˙È·ÈË˜Ù‡‰

