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עיריית קריית שמונה
שירותי מוניציפליי וניהול נכסי
תקציר
שטח השיפוט של קריית שמונה משתרע על כ 14,000דונ .לפי נתוני משרד הפני
לאוקטובר  ,2011באותו מועד מנתה אוכלוסיית העיר  24,724נפש ,ומספר משקי הבית
בעיר באותו מועד היה כ .7,690העיר משמשת מרכז אזורי ליישובי הסביבה.
העיר קריית שמונה הייתה במש! שני רבות עיר ספר למודת סבל ,נוכח המצב
הביטחוני המיוחד ששרר בגבול הלבנו $וההפגזות שפקדו אותה .מצב זה וכ $ריחוקה
הגיאוגרפי ממרכז האר %השפיעו לרעה על פיתוחה והתפתחותה של העיר הצפונית,
גרמו לפגיעה בשגשוגה בתחומי חיוניי שוני כמו כלכלה ,תעסוקה ,תעשייה
ותרבות ,ועקב כ! הוגבלו מקורות ההכנסה העומדי לרשות העירייה.
העירייה מדורגת ברמה  5בדירוג החברתיכלכלי ,1ולפי הנתוני המעודכני לסו'
שנת  2011באותו מועד טיפלה מחלקת הרווחה בכ 35%מהמשפחות המתגוררות
בעיר.
ראש העירייה המכה ,$מר ניסי מלכה ,ו 12חברי מועצת העירייה נבחרו בבחירות
לרשויות המקומיות שהתקיימו בנובמבר  .2008לראש העירייה שני סגני בשכר ,כל
אחד בחצי משרה ,וממלא מקומו פועל בלא שכר.

פעולות הביקורת
בחודשי יולי  2011עד מר 2012 %עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בעיקר על
פעולות העירייה בשני  20112009בתחומי אלה :המינהל הכספי ,מענק האיזו,$
שירותי מוניציפליי ,היערכות מוסדות החינו! לכיבוי אש ,תכנו $בניי $העירייה
החדש וניהול מער! השכירות של נכסי העירייה על ידי החברה הכלכלית לקריית
שמונה בע"מ .בדיקת השלמה נעשתה במשרד הפני.

__________________

1

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות לפי המצב החברתיכלכלי של
אוכלוסיותיה .בסיווג עשר דרגות ,ובה  10היא הגבוהה ביותר.
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עיקרי הממצאי
המינהל הכספי
ה ס ד ר ה ב ר א ה :לנוכח גירעונה המצטבר של העירייה לסו שנת  ,2006שהסתכ
בכ 42.9מיליו ש"ח ,היא חתמה בדצמבר  2006על הסדר הבראה ע משרד הפני
שנועד לכסות את גירעונה המצטבר ואת גירעונותיה החזויי לשני  20082006ובכ%
לאז את תקציבה משנת  2008ואיל .%אמנ העירייה הצליחה לצמצ את הגירעו
המצטבר א %לא עמדה ביעדי ההסדר ,וגירעונה המצטבר לסו שנת  2008הסתכ בכ
 21.5מיליו ש"ח ,חריגה של כ 5מיליו ש"ח מהגירעו שנקבע בהסדר ההבראה.
באוקטובר  2006מינה שר הפני חשב מלווה לעירייה ,וכהונתו הוארכה בכל פע
בשנה נוספת עד סו שנת  .2012כל הוצאה כספית או התחייבות כספית של העירייה
מותנות באישורו מראש של החשב המלווה .הבדיקה העלתה כי למרות הסדר
ההבראה ומינוי החשב המלווה צברה העירייה בתקציבה בשני  20112009גירעונות
נוספי שהקשו על תפקודה.
מ ע נ ק א י ז ו  :2זהו המענק העיקרי שמעבירה הממשלה לרשויות המקומיות.
מהבדיקה עולה כי משרד הפני חישב את מענק האיזו לעירייה לשנת 2010
בהתבסס על נתוני לא מעודכני שהעבירה העירייה למשרד בנושא עומס מלוות
וחיובי ארנונה לסו שנת .2008

השירותי המוניציפליי שהעירייה מספקת לתושביה
ניקיו

העיר וטיפוח חזותה

 .1פ י נ ו י א ש פ ה  :לפי נתוני העירייה מוצבי בעיר  515פחי לאשפה ביתית.
תדירות פינוי האשפה בעיר )שלוש פעמי בשבוע ,בכל פע בכמחצית משטח העיר(
אינה מספיקה ,ועקב כ %רבי מהפחי המוצבי בעיר גדושי ובסביבת נערמת
כמות גדולה של אשפה.
בעירייה לא נמצאו מסמכי שיאשרו כי היא או אג שיפור פני העיר )להל  שפ"ע(,
שאחראי בי היתר לנושא זה ,בחנו את הצרכי הנוגעי לפינוי אשפה ובדקו חלופות
לפתרו הבעיות בנושא כגו הגדלת מספר פחי האשפה בעיר או הגדלת תדירות פינוי
האשפה.
 .2ע ש ב י י ה  ,ג ר ו ט א ו ת ו פ ס ו ל ת ב נ י י ה ב ש ט ח י  פ ת ו ח י   :בחלק
מהשטחי הפתוחי בעיר צמחו עשבי גבוהי ובחלק נערמו אשפה ,פסולת בנייה
וגרוטאות הפוגעות בחזות העיר .העשבייה גורמת למפגע חזותי וא למפגע בטיחותי,
שכ היא עלולה להתלקח וא משמשת בית גידול נוח לעקרבי ולנחשי.
 .3ג י נ ו צ י ב ו ר י  :בחלק משטחי הגינו הציבוריי של העירייה ,ובכלל זה
במוסדות חינו ,%צמחו עשבייה סבוכה ,צמחייה רעילה ועצי דוקרניי ,עד כדי
היווצרות מפגעי בטיחותיי ,והעירייה לא טיפלה בה כראוי.
__________________

2

מענק שמטרתו לגשר בי הוצאות של רשויות המקומיות ובי הכנסותיה ,והוא מחושב לפי נוסחה
שגובשה על סמ המלצות ועדת גדיש ,שאות אימצה הממשלה במר .2003
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 .4ת א ו ר ת ר ח ו ב ו ת  :הועלה כי רבות מהמנורות בכביש הראשי של העיר
נשרפו בשני  ,20122010והדבר עלול לגרו למפגע בטיחותי שיסכ נהגי והולכי
רגל בשעות הלילה .העירייה לא פעלה לתיקונ ולתחזוקת של הנורות ולא טיפלה
בפניותיה הרבות של התושבי בנושא זה.
מתקני משחקי בגני ציבוריי
ביקורת שעשה מכו התקני 3בשני  20112009ב 31מתקני המשחקי שהיו
מוצבי באותה עת בגני הציבוריי בעיר העלתה כי מצב הבטיחותי של תשעה
מה היה חמור; רק שמונה מתקני היו מתאימי לדרישות התק שתוקפ היה עד
מאי  ;2012וכי יתר המתקני לא התאימו לדרישות התק והיו בה ליקויי
בטיחותיי .על א האמור לעיל העירייה לא פעלה לתיקונ או לחילופי לבטל
והותירה אות נגישי לציבור.
תחזוקת כבישי
ש י ק ו  ו ש ד ר ו ג ש ל כ ב י ש י   :לפי נתוני העירייה 12 ,מכבישי העיר נזקקו
לשיקו ו 12כבישי אחרי בעיר נזקקו לשדרוג .4לפי נתוני אלה ,עלות השיקו
נאמדה ב 2.5מיליו ש"ח ,ועלות שדרוג הכבישי  בכ 27מיליו ש"ח .בחלק יש
מפגעי רבי ,כגו מחסור בתאורה ובמפרצוני חנייה ,וא התרחשו בה תאונות
דרכי ע נפגעי.
א י  ב י צ ו ע ע ב ו ד ו ת ב ג ל ל ה י ע ד ר ת ק צ י ב  :משרד התחבורה מתנה את
השתתפותו בשיקו ובשדרוג של כבישי בכ %שהרשות המקומית תישא ב10%
מהעלות .הועלה כי מאחר שלעירייה לא היו מקורות למימו חלקה בשיקו ובשדרוג
של כבישי ,לא בוצעו עבודות לסלילת כביש שמשרד התחבורה אישר את תקצובו,
וכביש אחר  שמשרד התחבורה אישר תקציב לשדרוגו  שודרג באיחור ניכר.
היערכות מוסדות חינו %לכיבוי אש
בתחו שיפוטה של העירייה פועלי שמונה בתי ספר ו 35גני ילדי .העירייה לא
התקינה במוסדות החינו %שבתחו שיפוטה ציוד כיבוי אש על פי דרישת איגוד ערי
לשירותי כבאות גליל עליו  ,המזרחי והגול  .אמנ העירייה הכינה תכנית להשלמת
ציוד כיבוי לשני  20112008בסכו כולל של כ 3.6מיליו ש"ח ,אול היא לא
הקצתה מקורות כספיי להשלמת החוסרי במוסדות החינו %שבתחו שיפוטה.

__________________

3
4

מכו התקני" הוק" מכוח חוק התקני" ,התשי"ג .1953המכו מוסמ ,בי היתר ,לקבוע תקינה כדי
להבטיח רמה נאותה של מתקני משחקי".
שדרוג מבנה הכביש והצמתי" כולל הסדרת מעגלי תנועה ונתיבי תנועה ,חניות ,מדרכות ,תאורה
ושילוט ובניית קירות תומכי".
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בניי העירייה
רק  144,000ש"ח מ 4.5מיליו ש"ח שקיבלה העירייה ממס רכוש עוד בשני  2001ו
 2002לשיפו /בניי העירייה היש  ,שנפגע מטיל בשנת  ,1999שימשו לשיפו /חלק
ממשרדיה .ביתרת הסכו השתמשה העירייה למטרות אחרות.
העירייה ביצעה עוד בשני  1999ו 2000תכנו מפורט בעלות כוללת של  4.3מיליו
ש"ח להקמת בניי עירייה חדש וא קיבלה ממשרד הפני מימו לכ .%אול היא לא
קידמה את בנייתו ,והדבר הכביד על הקופה הציבורית בלא שהביא כל תועלת.
במועד סיו הביקורת עדיי לא פעלה העירייה לשיפו /המבנה היש  ,להרחבתו
ולהתאמתו לצרכיה .לעירייה אי מבנה חלופי למשרדיה ,והיא משתמשת בבניי
שבבעלות הסוכנות היהודית בתור בניי למשרדיה על א התנגדותה המפורשת של
הסוכנות היהודית לשימוש זה.

ניהול מער השכירות של נכסי העירייה על ידי החברה הכלכלית
בהתא לסמכויותיה לפי סעי  (30)249לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ייסדה העירייה
בשנת  1988את החברה הכלכלית לקריית שמונה בע"מ )להל  חכ"ל( .5מטרותיה של
חכ"ל על פי תזכיר ההתאגדות שלה ה בי השאר ליזו ,לתכנ  ,להכי ולקד תכנית
לפיתוחה הכלכלי של קריית שמונה.
 .1ה ת ק ש ר ו ת ה ע י ר י י ה ע  ח כ " ל  :ביולי  1998חתמה העירייה ע חכ"ל
על הסכ לקבלת שירותי לניהול מער %השכירות של נכסיה ולטיפול בו ,אול במש%
תקופת ההתקשרות לא בדקה העירייה א ההתקשרות כדאית ולא שקלה חלופות
אחרות לניהול יעיל ורווחי של מער %השכירות של נכסיה.
 .2ה י ע ד ר נ ה ל י  ל ה ש כ ר ת נ כ ס י   :חכ"ל לא קבעה נוהל או כללי
לטיפול בהשכרת הנכסי כמו פרסו מכרז להשכרת הנכס וקביעת דמי שכירות על
בסיס הערכת שמאי.
 .3א י  ח ת י מ ה ע ל ח ו ז י ש כ י ר ו ת  :חכ"ל אפשרה לחלק מהשוכרי
להחזיק בנכסי ג לאחר שפג תוק החוזי שחתמה עמ .השוכרי סירבו לחתו
על חוזי חדשי על פי דרישת חכ"ל ,אול למעט משלוח מכתבי התראה ,חכ"ל לא
נקטה נגד צעדי.
 . 4ק ב י ע ת ד מ י ש כ י ר ו ת נ מ ו כ י  :חכ"ל גבתה מרוב שוכרי הדירות דמי
שכירות נמוכי בהרבה מאלה שגבתה חברת עמידר בקריית שמונה.
 .5א י  נ ק י ט ת צ ע ד י  נ ג ד ש ו כ ר י  ש ב נ ו ת ו ס פ ו ת ל ל א א י ש ו ר
ח כ " ל ו ל ל א ה י ת ר ב נ י י ה :חכ"ל לא נקטה צעדי נגד כמה שוכרי שבנו
תוספות בנייה בנכסי ללא אישורה ובלי שביקשו היתר בנייה כחוק .חלק מהשוכרי
א לא שילמו דמי שכירות במש %שני ,בלא שחכ"ל ,העירייה והוועדה המקומית 
כל אחת בתחו אחריותה ובהתא לסמכויותיה  נקטו צעדי נגד.
__________________

5

בתוק& סמכותו לפי סעי&  (7)9לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח משולב[ ,החליט מבקר
המדינה בדצמבר  2011להפעיל את ביקורת המדינה על החכ"ל.
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 .6ב י צ ו ע ש י פ ו צ י  ב נ כ ס י   :חכ"ל השכירה לשני שוכרי מבני
מסחריי במחירי מופחתי בתמורה לכ %שה ישפצו את הנכסי ,בלי שהיה
בידיה אומד לגבי ההוצאות הכרוכות בשיפו ,/בלי שנציגיה ביקרו בנכסי כדי לוודא
שה נזקקי לשיפוצי ובלי לוודא שבסופו של דבר בוצעו השיפוצי .נמצא כי אחד
השוכרי לא ביצע את השיפוצי ,וא על פי כ רק שנתיי לאחר שהושכר הנכס
דרשה חכ"ל מהשוכר לפנותו.
 .7ט י פ ו ל ח כ " ל ב נ כ ס י  ה פ נ ו י י  :חכ"ל טיפלה באופ לקוי בנכסי
שהתפנו .היא לא פעלה למציאת יז שייזו פרויקט מסחרי באחד המתחמי
הפנויי ששייכי לעירייה ,ומתח זה היה פנוי משנת  2004ואיל .%חכ"ל א לא
דאגה לגדר את המתח ולא דאגה לתחזוקתו ולניקיונו ,א שהיה בו משו מטרד
לסביבה.

סיכו והמלצות
מממצאי הבדיקה עולה תמונת מצב עגומה בכל הנוגע לרמת השירותי שמעניקה
העירייה לתושביה ,עד כדי היווצרות מפגעי תברואתיי ובטיחותיי בתחו
שיפוטה .על העירייה לפעול למציאת דרכי למילוי הצרכי המוניציפליי של קריית
שמונה ולוודא כי רמת השירותי הניתני לתושבי נאותה .בפרט עליה לפעול
לתיקו מיידי של מתקני המשחקי בתחומה או לחילופי לבטל .אל לה לעירייה
להותיר מתקני המסכני את שלו הילדי המשתמשי בה.
הועלו ליקויי חמורי לגבי האופ שבו חכ"ל מנהלת את נכסי העירייה המושכרי,
ה בהיבט של הניהול הכספי מול השוכרי ,וה בהיבט התכנוני לאיתור חריגות
הבנייה החמורות בנכסי של העירייה ,כל אלה מקור בניהול לא תקי של מער%
השכירות של נכסי העירייה .נוכח ליקויי אלה ,על העירייה לבדוק את התקשרותה
ע חכ"ל תו %בחינה של חלופות אחרות לניהול מער %השכירות של נכסיה וכ לבחו
נקיטת פעולות נוספות למימוש זכויותיה על פי ההסכ שלה ע חכ"ל.
על חכ"ל ,העירייה והוועדה המקומית  כל אחת בתחו אחריותה ובהתא
לסמכויותיה  לנקוט את האמצעי שעומדי לרשות נגד אות שוכרי שבנו
תוספות בלתי חוקיות בנכסי שבבעלות העירייה.
ראוי שמשרדי הממשלה הנוגעי בדבר ייתנו את הדעת על המצוקות של קריית
שמונה שהוצגו בדוח  לנוכח העובדה שמדובר בעיר ספר שסבלה מהאירועי
הביטחוניי שפקדו אותה בעבר  שבגינ סופקו לתושבי העיר שירותי ברמה ירודה,
וכ ראוי שה יירתמו למציאת דרכי לסייע לעיר ובכ %לאפשר מת שירותי ראויי
לתושביה.

♦

298

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

מבוא
קריית שמונה היא העיר הצפונית ביותר במדינת ישראל ושוכנת באצבע הגליל בקרבת הגבול בי
ישראל ללבנו .קריית שמונה הוקמה בשנת  ,1949בשנת  1953קיבלה מעמד של מועצה מקומית,
ובשנת  1974הוסב מעמדה לעיר.
שטח השיפוט של קריית שמונה משתרע על כ  14,000דונ" .לפי נתוני משרד הפני" לאוקטובר
 ,2011באותו מועד מנתה אוכלוסיית העיר  24,724נפש ,ומספר משקי הבית בעיר באותו מועד היה
כ  ,7,690והיא משמשת מרכז אזורי ליישובי הסביבה.
העיר קריית שמונה הייתה במש& שני" רבות עיר ספר למודת סבל ,נוכח המצב הביטחוני המיוחד
ששרר בגבול הלבנו וההפגזות שפקדו אותה .מצב זה וכ ריחוקה הגיאוגרפי ממרכז האר' השפיעו
לרעה על פיתוחה והתפתחותה של העיר הצפונית ,גרמו לפגיעה בשגשוגה בתחומי" חיוניי" שוני"
כמו כלכלה ,תעסוקה ,תעשייה ותרבות ,ועקב כ& הוגבלו מקורות ההכנסה העומדי" לרשות
העירייה.
העירייה מדורגת ברמה  5בדירוג החברתי כלכלי ,6ולפי הנתוני" המעודכני" לסו( שנת  2011באותו
מועד טיפלה מחלקת הרווחה בכ  35%מהמשפחות המתגוררות בעיר.
ראש העירייה המכה ,הרב ניסי" מלכה ,ו  12חברי מועצת העירייה נבחרו בבחירות לרשויות
המקומיות שהתקיימו בנובמבר  .2008לראש העירייה שני סגני" בשכר ,כל אחד בחצי משרה,
וממלא מקומו פועל בלא שכר.
במש& שני" מתנהלת העירייה במחסור תקציבי הנובע בעיקר מחוסר יכולתה להגיע לאיזו תקציבי
בי ההכנסות להוצאות .עקב כ& ג ֵדל הגירעו התקציבי משנה לשנה ,והדבר חייב ביצוע תכניות
הבראה וליווי של חשב מטע" משרד הפני" .בעוד שבתקופות מתיחות הסתייעה העירייה לעתי"
קט הסיוע,
בתקציבי" נוספי" שהיא קיבלה מהשלטו המרכזי לכיסוי הגירעו ,בתקופת רגיעה ֵ
ועקב כ& נפגעת רמת השירותי" שמספקת העירייה לתושביה.
בחודשי" יולי  2011עד מר'  2012עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בעיקר על פעולות העירייה
בשני"  2011 2009בתחומי" אלה :המינהל הכספי ,מענק האיזו ,שירותי" מוניציפליי" ,היערכות
מוסדות החינו& לכיבוי אש ,תכנו בניי העירייה החדש וניהול מער& השכירות של נכסי העירייה על
ידי החברה הכלכלית לקריית שמונה בע"מ .בדיקת השלמה נעשתה במשרד הפני".

המינהל הכספי
העירייה מספקת לתושבי העיר שירותי" בתחו" חינו& ורווחה ושירותי" מוניציפליי" כגו ,סלילת
כבישי" ותחזוקת" ,גינו ,פינוי אשפה וניקיו שטחי" ציבוריי".
שירותי" אלה ממומני" ,בי היתר ,מהכנסות ממשרדי הממשלה ,כגו משרדי החינו& והרווחה,
ממענקי" של משרד הפני" וכ מההכנסות העצמיות שלה ,בעיקר מגביית ארנונה כללית על דירות
מגורי" ועל מבני" ועסקי" שבתחו" שיפוטה.
__________________
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות לפי המצב החברתיכלכלי של
אוכלוסיותיה .בסיווג עשר דרגות ,ובה  10היא הגבוהה ביותר.
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בשני"  2011 2007נצברו בתקציב העירייה גירעונות בסכומי" גדולי" .בטבלה שלהל מובאי"
נתוני" על הכנסות העירייה והוצאותיה ועל גירעונותיה השנתיי" והנצברי" בשני" ,2011 2007
שנכללו בדוחותיה הכספיי" המבוקרי" )באלפי ש"ח(:
Âˆ˜Â‰˘ ÌÈÙÒÎ
‚ÔÂÚ¯È
ÔÂÚ¯È‚‰ ÈÂÒÈÎÏ
ˆ·¯
ÔÂÚ¯È‚ ÔÂÚ¯È‚ Î"‰Ò
˙˜ˆÎ"‰Ò ·È
·ÛÂÒ
‰˘‰ Î"‰Ò ˙ÂÂÏÓ ÌÈ˜ÚÓ ¯·ˆ È˙˘ ˙Â‡ˆÂ‰ *˙ÂÒÎ‰ ¯˘Â‡Ó ‰˘‰
2007
2008
2009
2010
2011
*

136,440
154,126
158,814
142,494
142,551

32,299 18,380 7,230 11,150 50,679 7,806 146,614 138,808
21,547 16,720 4,000 12,720 38,267 5,968 158,427 152,459
18,971 8,652 2,000 6,652 27,623 6,076 166,944 160,868
20,048
625

625 20,673 1,702 145,933 144,231
28,429
500

500 28,929 8,881 150,022 141,141

˘¯ÂÚÈ
ÔÂÚ¯È‚‰
¯·ˆ‰
·Èˆ˜˙‰Ó
)·‡(ÌÈÊÂÁ
23
14
12
14
20

הנתוני' כוללי' ג' את מענקי האיזו שקיבלה העירייה.

הסדר ההבראה ומימו משרד הפני לכיסוי הגירעו המצטבר בתקציב
7
העירייה
בסעי( 142ב לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל פקודת העיריות( נקבע כי שר הפני" רשאי
למנות לעירייה חשב מלווה לתקופה שיקבע ,והוא רשאי להארי& את תקופת מינויו בתקופות נוספות
כפי שיקבע .בסעי( האמור נקבעו התנאי" למינוי חשב מלווה ובכלל זה נקבע כי הוא ימונה א"
שיעור הגירעו השוט( של העירייה על פי הדוח הכספי האחרו שלה הוא  10%ויותר מתקציבה
ושיעור הגירעו המצטבר שלה הוא  15%ויותר מתקציבה; או א" לדעת שר הפני" ,תקציב העירייה
או ענייניה הכספיי" האחרי" מנוהלי" באורח לא תקי או שלא בהתא" להוראות כל די .כל הוצאה
כספית של העירייה ,כגו חתימה על צ'קי" והעברות בנקאיות ,וכל התחייבות כספית שלה ,כגו
חתימה על חוזי" לביצוע עבודות ולקבלת שירותי" והזמנות לרכישת טובי ,מותנות באישור מראש
של חשב מלווה.
באוקטובר  2006מינה שר הפני" חשב מלווה לעירייה לפרק הזמ שמנובמבר  2006עד דצמבר
 ,2007וכהונתו הוארכה בכל פע" בשנה ,עד לסו( שנת .2012
הגירעו המצטבר של העירייה לסו( שנת  2006הסתכ" בכ  42.9מיליו ש"ח .בדצמבר  2006חתמה
העירייה על הסדר הבראה ע" משרד הפני" שנועד להביא לאיזו תקציבה משנת  2008ואיל&.
במסגרת הסדר ההבראה התחייבה העירייה להגדיל את הכנסותיה ולהקטי את הוצאותיה .לכיסוי
גירעונה המצטבר לסו( שנת  2005ולכיסוי גירעונות חזויי" לשני"  2008 2006העביר משרד הפני"
לעירייה בשני"  2009 2006מענק בסכו" כולל של כ  29.5מיליו ש"ח ואישר לה לקבל מלוות בס&
כ  26.8מיליו ש"ח.
__________________
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בעניי זה ראו ג' ,מבקר המדינה ,דוח על הביקורת בשלטו המקומי ) (2008בפרק "תכניות ההבראה
ברשויות המקומיות  תכנו ויישו'" ,עמ' .663
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בהתא" למתווה שקבע משרד הפני" לעירייה במסגרת הסדר ההבראה ,הגירעו המצטבר של
העירייה לסו( שנת  2008אמור היה להסתכ" בכ  16.8מיליו ש"ח .העירייה אמנ" הצליחה לצמצ"
את הגירעו א& בפועל הוא הסתכ" בכ  5מיליו ש"ח מעבר לגירעו שנקבע בהסדר ההבראה.
מהבדיקה עולה כי כמחצית מהגירעו בשני"  2007ו  2008נוצר בגי חריגה בסעיפי" הנוגעי"
להוצאות החינו& .ג" בשנת  2009היה לעירייה גירעו בס& כ  6.1מיליו ש"ח ,אשר כשני שליש
ממנו נוצר בגי חריגות באות" סעיפי" .בשנת  2011חלק ניכר מהגירעו )כ  2.2מיליו ש"ח( נוצר
בגי חריגה בהוצאות הרווחה.
העירייה ציינה בתשובתה מאוגוסט  2012כי בשני" האחרונות היא פעלה רבות להגדלת הכנסותיה
ממקורות עצמיי" ולהקטנת הוצאותיה ,כדי לשפר את השירות לתושבי" ,וא( על פי כ היא אינה
מצליחה לאז את תקציבה .לגבי חריגתה בהוצאות מערכת החינו& ,היא ציינה כי יש חשיבות
לשמור על האיכות הגבוהה של מערכת החינו& .עוד ציינה העירייה כי "הגידול בהוצאות הרווחה ה
כתוצאה ממצב הנזקקי" ,דבר שגור" לגירעו בתקציבי הרווחה" .העירייה הוסיפה כי בהתא"
לתכנית ההבראה היא פיטרה עובדי" מקצועיי" ,והדבר גר" לפגיעה קשה בהו האנושי שעמד
לרשותה ולהידרדרות צפויה ברמת השירות לתושב.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2012ציי החשב המלווה של משרד הפני" ,כי החריגות
מיעדי הגירעו מקור בטעות בהעברת נתוני" למשרד הפני" בנוגע לחישוב מענק האיזו ,שבעטיה
קיבלה העירייה בשני"  2009 2007מענק איזו בסכו" קט מהסכו" שהייתה זכאית לו ,המוער&
בכ  5מיליו ש"ח.
È„ÚÈÓ ‰‚È¯Á‰ ÂÈÙÏ ,‰ÂÂÏÓ‰ ·˘Á‰ Ï˘ Â¯·Ò‰ ˙‡ ‰‰ÈÓ˙· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ú· ,2006 ¯·Óˆ„·˘ ¯Á‡Ó ,ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ÌÈÂ˙ ˙¯·Ú‰· ˙ÂÚË· ‰¯Â˜Ó ÔÂÚ¯È‚‰
˘Ô‰Ï ˙È‡ÎÊ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÔÂÊÈ‡‰ ˜ÚÓÏ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ,‰‡¯·‰‰ ˙ÈÎ˙ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ó˙Á
·˘ÂÈ‰ ‡Ï Ô‰ ÔÎ ÏÚÂ ,„·ÚÈ„· ˜¯ ‰Ï Ú„Â ¯·„‰Â ÔÂ·˘Á· Â‡·Â‰ ‡Ï 2010-2007 ÌÈ
‡.˘‡¯Ó ÂÚ·˜˘ ÔÂÚ¯È‚‰ È„ÚÈ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ˙Â¯ÂÓ
משרד הפני" ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2012כי העירייה אמורה להיכלל
במסגרת תכנית התייעלות עתידית.

מענק האיזו
המענק העיקרי שמעבירה הממשלה לרשויות המקומיות הוא מענק איזו שמטרתו לגשר בי
הוצאות הרשויות המקומיות ובי הכנסותיה.
מענק האיזו נקבע משנת  2004לפי נוסחה שגובשה על פי המלצות ועדה ציבורית בראשותו של מר
יעקב גדיש ,8שהיה ממונה על התקציבי" במשרד האוצר בתחילת שנות השמוני" של המאה
__________________
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ההוצאה המינימלית נקבעת באמצעות נוסחה המביאה בחשבו את סוג היישוב )עירייה ,מועצה
מקומית ,מועצה אזורית( ,גודלו )מספר תושביו( ,דירוגו החברתיכלכלי ,הרכב הגילי' באוכלוסייה
ומקומו של היישוב )למשל ,הא' מדובר באזור עדיפות לאומית( .ההכנסה הפוטנציאלית נקבעת לפי
ההכנסה מארנונה למגורי' ומנכסי' אחרי' ,מהכנסות אחרות ומהכנסות ממשרדי ממשלה ייעודיי',
ובמסגרת חישובה מובאי' בחשבו מצבה החברתי הכלכלי של הרשות המקומית ומעמדה כקולטת
עלייה.
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העשרי" ,שאות אימצה הממשלה במר'  .2003לפי נוסחה זו ,מענק האיזו נקבע כלהל :לאחר
חישוב הפער בי ההוצאה המינימלית המחושבת של הרשות המקומית ובי ההכנסה הפוטנציאלית
המחושבת שלה ,לפי המודל ,מוכפל הפער האמור במספר התושבי" של הרשות המקומית ,לפי
נתוני" של מינהל האוכלוסי לחודש אוקטובר של השנה הקודמת ,בתוספת הוצאותיה על פירעו
מלוות ותשלומי פנסיה המוכרות לצור& חישוב מענק המודל .במסגרת חישוב ההכנסה
הפוטנציאלית של הרשות מובאי" בחשבו ג" חיובי ארנונה.
מהבדיקה עולה כי משרד הפני" חישב את מענק האיזו לעירייה לשנת  2010בהתבסס על נתוני" לא
מעודכני" של עומס מלוות וחיובי ארנונה לסו( שנת  2008שהעבירה העירייה לאג( התקציבי"
במשרד בתחילת שנת .2010
בחודשי" יוני ויולי  2010מסרה העירייה למשרד הפני" נתוני" מעודכני" על חיובי הארנונה ועומס
מלוות לסו( שנת  ,2008שהשפיעו על חישוב מענק האיזו ,ודרשה ממשרד הפני" לבדוק את סכו"
מענק האיזו שהיא קיבלה בתחילת שנת  2010בגי אותה שנה .בסיכו" דיו שהתקיי" בלשכת
מנכ"ל משרד הפני" באוגוסט  ,2010בהשתתפות מנכ"ל משרד הפני" ,מנהל המינהל לשלטו
מקומי ,הממונה על מחוז הצפו במשרד והממונה על תקציבי" ונציגי העירייה ,צוי כי לטענת גזבר
העירייה מענק האיזו לשני"  2009 2007חושב על בסיס נתוני" לא מעודכני" שהועברו למשרד
הפני" .באותו דיו הודיע משרד הפני" כי לאחר שנבדקו נתוני" מעודכני" שהעבירה העירייה,
הוחלט לאשר לה בשנת  2010תוספת למענק האיזו לאותה שנה בס& כ  2.3מיליו ש"ח ,ובעקבות
כ& גדל המענק שקיבלה מ  19.62מיליו ש"ח ל  21.92מיליו ש"ח .בפרוטוקול הדיו צוי כי
העירייה תקבל בהקד" תשובה בנוגע לבקשתה לתיקו הרטרואקטיבי של מענק האיזו לשני" 2007
 .2009בדיקת השלמה שנעשתה במשרד הפני" במאי  2012העלתה כי משרד הפני" לא חישב את
ההפרשי" שהעירייה זכאית לה" בגי מענק האיזו לשני"  2009 2007כפי שצוי בפרוטוקול.
משרד הפני" ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לא נית לפצות רשויות מקומיות בגי תיקוני"
רטרואקטיביי" עבור שני" קודמות.
Í¯ÂˆÏ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ‰¯È·Ú‰˘ ÈÙÏ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ˜ÈÂ„Ó ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈÂ˙‰˘ ·ËÈ‰ ˜Â„·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,ÔÂÊÈ‡‰ ˜ÚÓ ·Â˘ÈÁ

השירותי המוניציפליי שהעירייה מספקת לתושביה
המחוקק הטיל על הרשויות המקומיות חובות וסמכויות נרחבות בנוגע לשירותי" המוניציפליי"
שה נדרשות או מוסמכות לספק לתושביה ,כגו שירותי תברואה ,פינוי אשפה ,ניקוי רחובות,
טיפוח הגני" והמרחב הציבורי ,סלילת כבישי" ותחזוקת" והסדרת תאורת רחובות ,אשר יש לה"
השפעה על איכות החיי" של תושביה ועל איכות הסביבה והתברואה בערי" .אופ מת השירות
נקבע על פי מדיניות הרשות המקומית בהתא" לתקציבי" שהיא מקצה למטרות אלה.
אי עמידתה של העירייה ביעדי תכנית ההבראה והגירעו שצברה הכבידו כאמור על מצבה הכספי.
מהבדיקה עולה כי בחלק מהמקרי" העירייה לא ניצלה את הכספי" שהעמיד לרשותה משרד
התחבורה והבטיחות בדרכי" למימו פרויקטי" שהותנו בהשתתפותה במימו תוא" )מצ'ינג( ,מאחר
שלא היו לה מקורות כספיי" לגיוס אותו מימו ,והדבר פגע בפרויקטי" שהיה עליה לבצע במסגרת
מת שירותי" אלה.
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אג( שיפור פני העיר בעירייה )להל אג( שפ"ע( אחראי ,בי היתר ,לתחומי התחזוקה והניקיו,
טיפוח חזות העיר ושמירתה ,שיפור איכות החיי" ,תחזוקת הכבישי" וניקיונ" של השטחי"
הפתוחי" ,תחזוקת מוסדות החינו& ומתקני משחקי" ובנייני העירייה .מדור הפיקוח העירוני שבאג(
זה מפקח בי היתר על מפגעי תברואה ועל פסולת בניי ומטפל בגרוטאות ובענייני תברואה בעיר.
מנתוני המוקד העירוני עולה כי בחודשי" נובמבר  2011מר'  2012התקבלו בו  1,079תלונות של
תושבי" אשר כ  80%מה נוגעות לשירותי" המוניציפליי" למיניה" שמספקת העירייה לתושביה.
יצוי עוד כי בנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה התקבלו כמה תלונות ולפיה רמת
הניקיו בשכונות העיר ירודה ,בשל אי פינוי מוסדר של אשפה ,הצטברותה במרחב הציבורי ובכלל
זה במכלי האשפה ובסביבת" ,ורמת תחזוקה ירודה של הכבישי".
משרד מבקר המדינה בדק את נושא השירותי" המוניציפליי" למיניה" שנותנת העירייה לתושביה.
להל ממצאי הבדיקה:

ניקיו העיר וטיפוח חזותה
ניקיו העיר הוא מושג רחב הכולל היבטי" הנוגעי" לחזות העיר ,לפינוי אשפה ,לניקוי המרחב
הציבורי ולהיעדר מפגעי" תברואתיי" למיניה" .רמת הניקיו נקבעת בפעולות הניקוי והטיפוח
שנעשות בעיר ובה איסו( אשפה וסילוקה וניקוי המרחב הציבורי.
פינוי אשפה
פינוי אשפה מרחבי העיר הוא פעולה חיונית ומורכבת המשפיעה על התברואה בעיר ,על ניקיונה
ועל חזותה ,והוא כולל פעולות לאצירת האשפה ,לאיסופה מרחבי העיר ולסילוקה .כדי למנוע
מפגעי" חזותיי" ותברואתיי" ,יש להקפיד שתדירות פינוי האשפה תהיה אופטימלית דהיינו שכלי
האצירה יהיה מלא א& לא יעלה על גדותיו .הותרת פחי" מלאי" וגדושי" פוגעת בחזות העיר
ובניקיונה וא( עלולה לפגוע בבריאות הציבור.
לפי נתוני העירייה 515 ,פחי אשפה מסוגי" שוני" לאיסו( אשפה ביתית מוצבי" ברחבי העיר,
למעט באזור התעשייה הצפונית שאת פינוי האשפה ממנו מבצעת החברה הכלכלית של העירייה.
את האשפה מרחבי העיר מפנה קבל אשפה לאתר ההטמנה "תאני"" שנמצא ליד חצור הגלילית.
בשנת  2011פינתה העירייה אשפה ביתית בס&  10,000טו ,לעומת  9,000טו בשנת  2010גידול
בשיעור  .10%הוצאות פינוי האשפה הסתכמו בשנת  2010ב  1.94מיליו ש"ח ,ובשנת 2011
בכ  1.91מיליו ש"ח .האשפה מפונית מרחבי העיר )למעט ממרכז העיר( בתדירות של שלוש
פעמי" בשבוע .הקבל מפנה בכל פע" את האשפה ממחצית משטח העיר על פי סידור עבודה
שמוסר לו אג( שפ"ע .לפי סידור העבודה שנמסר לקבל ,באזורי" שמה" מפונית אשפה בימי ה',
היו" הבא לפינוי אשפה הוא יו" א' בשבוע שאחריו ,ובאזורי" שמה" מפונית אשפה ביו" ו' ,היו"
הבא לפינוי הוא יו" ב' בשבוע שאחריו ,דהיינו לאחר שלושה ימי" ,דבר שגור" להצטברות אשפה
בסופי שבוע ובתחילת שבוע.
מעיו בדוחות שהגיש אתר ההטמנה בחודשי" דצמבר  2011ופברואר  2012עולה כי כמות האשפה
שמפנה הקבל לאתר בימי א' גדולה בהרבה )לעתי" א( פי שלושה( מזו שהוא מפנה ביתר ימי
השבוע באות" חודשי" .מנהל אג( שפ"ע מסר לנציג משרד מבקר המדינה כי לפי חוות דעתו
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המקצועית ,יש צור& לפנות מכל העיר אשפה פעמיי" נוספות בשבוע ,א& עקב מגבלות תקציביות
נבצר מהעירייה לממ את הגדלת תדירות פינוי האשפה.
יצוי כי בעירייה לא נמצאו מסמכי" שיאשרו כי היא או אג( שפ"ע בחנו את הצרכי" והבעיות
הנוגעי" לפינוי אשפה ובדקו חלופות כמו הגדלת מספר פחי האשפה או הגדלת תדירות פינוי
האשפה.
בסיור שקיי" נציג משרד מבקר המדינה ע" מבקר העירייה הועלו הממצאי" האלה :פחי אשפה
בשבעה רחובות שנבדקו 9היו גדושי" וסביב" נערמה כמות גדולה של אשפה .על פי סידור העבודה
הקבל פינה את האשפה מארבעה רחובות ביו" חמישי והיה אמור לפנותה ביו" הביקור ,ומשלושה
רחובות אחרי" פינה את האשפה ביו" שישי ,ואמור היה לפנות את האשפה מאות" רחובות למחרת
הביקור .יצוי שעד הפינוי מתווספת עוד אשפה לפחי" ,שממילא היו גדושי" וסביב" נערמה כמות
גדולה של אשפה.
להל תמונות להמחשה:

פח אשפה ברח' אצ"ל

פחי אשפה ברח' הוורדי

העירייה ציינה בתשובתה כי עקב הגירעונות בתקציביה ,היא נאלצה לפגוע באופ משמעותי
בשירותי" הניתני" לתושבי" )למעט שירותי חינו& ורווחה( .עוד ציינה בתשובתה כי היא עושה
מאמצי" תמידיי" לייעל ולשפר את השירות ,בי היתר באמצעות בקרה קבועה וצמודה על פעילות
ומחזור ,אול" לצור& הגדלת מספר מכלי האשפה ותדירות
הקבל וגידול בפעילות הפרדת פסולת ִ
הפינוי יש צור& בהגדלה משמעותית בהוצאותיה ,והיא אינה יכולה לעמוד בכ& עקב מגבלות
תקציביות.
ÌÈ‚· Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÚ‚ÙÓ‰Â ,ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÁ·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,ÍÎ· ˙ÂÂÓË‰ ˙ÂÎÒ‰Â ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙Â·¯Ï
·.‰Ê ÈÂÈÁ ˙Â¯È˘ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂÙÂÏÁ ‰Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙¯‚ÒÓ

__________________

9

להל הרחובות שנבדקו בה' פחי האשפה :הרצל ,החולה ,טרומפלדור ,הרב משאש ,יקותיאלאד',
הוורדי' והאצ"ל.
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ניקוי המרחב הציבורי
העירייה מעסיקה  14עובדי" בניקיו העיר :שבעה מה" עובדי" של העירייה ושבעה מועסקי"
באמצעות קבל .עובדי הקבל מועסקי" בניקיו השכונות בהתא" לתכנית עבודה שקובע מנהל אג(
שפ"ע ולפיה כל שכונה מנקי" פע" בחודשיי" )העיר חולקה לשמונה שכונות(.
 : ‰ È È · ˘ Ú .1בשטח השיפוט של העירייה ישנ" שטחי" פתוחי" שאינ" בנויי" ולא
מתבצעות בה" עבודות גינו .בשטחי" אלה גדלה בחור( עשבייה ,ומצטברי" בה" גרוטאות ,אשפה
ולכלו& .העשבייה היא מפגע חזותי ולעתי" ג" מפגע בטיחותי ,שכ היא משמשת בית גידול נוח
לרמשי" ולזוחלי" ,למשל לעקרבי" ולנחשי" .כמו כ העשבייה היבשה מסוכנת מאחר שהיא
עלולה להתלקח בקלות ולגרו" לדלקות.
בסיור שקיי" נציג משרד מבקר המדינה בעיר נמצא כי בשישה רחובות 10ובשטחי" פתוחי" רבי"
הגובלי" בה" צמחו עשבי" שגובה" עד כ  1.2מטר ובחלק" נערמו זבל ,אשפה וגרוטאות הפוגעי"
בחזות העיר.
מנתוני המוקד העירוני עולה כי במר'  2012בלבד התקבלו  12תלונות בנוגע לניקוי עשבייה ברחבי
העיר .להל תמונות להמחשה:

עשבייה בצד הכביש מ"הו סנטר"
לשכונת הוורדי

עשבייה בסמו ל"קניו נחמיה"

 :‰ È È  · ˙ Ï Â Ò Ù Â ˙ Â ‡ Ë Â ¯ ‚ .2בסיור שקיי" נציג משרד מבקר המדינה הועלה כי
בשישה מקומות 11ובחלק מהאזורי" הפתוחי" הגובלי" בה" נמצאו גרוטאות ,לכלו& ופסולת בנייה.
לדוגמה ,במרכז העיר בצמוד לקניו הצפו נמצא שטח גדול שמגודר בפחי אלומיניו" ובו כמות
גדולה של גרוטאות ,אשפה ועשבייה ,והדבר פוגע בחזות העיר .להל תמונות להמחשה:

__________________

10
11

מדובר ברחובות אלה :החולה ,הרב קוק ,הוורדי' )שני מקומות( ,הר הצופי'; וכ בכביש הראשי.
מרכז העיר ,אזור התעשייה היש ,וכ רחובות אלה  הרב משאש ,נו .חרמו ,ש"י עגנו והרחוב מול
השוק העירוני.
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פסולת בנייה ב"אזור התעשייה היש"

פסולת ביתית בשטח הצמוד
ל"קניו הצפו"

העירייה ציינה בתשובתה כי שטח העיר גדול ,וכי בעקבות תכניות ההבראה צמצמה את מספר
העובדי" שהועסקו בניקיו ,דבר שאינו מאפשר את ניקיו העיר באופ סביר .העירייה הוסיפה כי
למרות מצבה הכספי ,בשני"  2010ו  2011היא העסיקה קבלני" לאיסו( גז" וגרוטאות וקבל
ניקיו ,אול" היק( העסקת" אינו מאפשר ניקיו יעיל ומספק עקב המגבלות התקציביות.
ÏÎ· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï˘ ˙ÂÂÏ˙ÏÂ ‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙· ‰ÈÈ· ˙ÏÂÒÙÂ ˙Â‡ËÂ¯‚ ÈÂÈÙ·Â ‰ÈÈ·˘Ú· ‰ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â‰
ÏÎ ˙‡ ËÂ˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÌÈ„¯ËÓ‰ ÈÂ·È¯ ÏÚ ˙Â„ÈÚÓ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ· Â¯·Ëˆ‰˘ ÌÈ·˘Â˙‰
˙¯·‚‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,È¯Â·Èˆ‰ ·Á¯Ó‰ ÈÂ˜ÈÏÂ ¯ÈÚ‰ ÈÙ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ„Úˆ‰
.È¯Â·Èˆ‰ ·Á¯Ó· ˙Â‡ËÂ¯‚Â ˙ÏÂÒÙ ÈÎÈÏ˘Ó ÏÚ ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰

גינו ציבורי
בסעיפי"  (8)249ו ) (9שבפקודת העיריות הוקנתה לעירייה ,בי היתר ,הסמכות להקי" ולהסדיר
גני" וגינות ומקומות מרגוע או נופש אחרי" לשימוש הציבור ,לפקח עליה" ולנטוע עצי" ברחובות
ובמקומות ציבוריי".
עבודות הגינו כוללות ,בי היתר ,הקמת שטחי גינו ,כיסוח דשאי" וגיזו" עצי".
שטחי הגינו של העירייה משתרעי" על כ  200דונ" .בשנת  2011מסרה העירייה  64דונ" מה"
המפוזרי" בכל העיר לטיפולו של קבל גינו חיצוני; וביתר שטחי הגינו כ  134דונ" מועסקי"
ארבעה מעובדי אג( שפ"ע ,שמטפלי" ג" בשטחי הגינו בבתי ספר ובגני ילדי" ,בתדירות של אחת
לשבועיי" בכל גינה.
מסיור באפריל  2012שבו השתתפו נציג משרד מבקר המדינה ומנהל מחלקת הגינו והניקיו של
העירייה בתחומי העיר עולה כי בחלק משטחי הגינו שבה" מטפלי" עובדי עירייה 12הצטברה
עשבייה סבוכה שלא טופלה כראוי .מנתוני המוקד העירוני עולה כי בחודשי" ינואר מר' 2012
התקבלו  56פניות מהתושבי" בבקשה לבצע גיזו" עצי" .להל תמונות להמחשה:
__________________

12

שביל המוביל לתחנת המשטרה ,גבעה ארכאולוגית ,רחוב סיני ,בית ספר דנצינגר.
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גינו ב"שביל המשטרה"

עשבייה ברח' סיני

גינו ב"גבעה הארכאולוגית"
מהמסמכי" באג( החינו& של העירייה עולה כי ב  12גני ילדי" יש צמחייה רעילה ועצי" דוקרניי"
שה" בבחינת מפגעי" בטיחותיי" אשר מחלקת הגינו לא טיפלה בה" .כמו כ ,בבית הספר
"עוזיאל" יש עצי" גבוהי" שעלולי" ליפול בזמ נשיבת רוחות ,וג" בה" לא טיפלה מחלקת הגינו.
העירייה ציינה בתשובתה כי מספר עובדי העירייה העוסקי" בגינו הצטמצ" לשלושה ,ואינו מספיק
לטיפול בשטחי הגינו .כמו כ מחירי המי" להשקיה והמצב התקציבי שלה אינ" מאפשרי" את
הרחבת פעילותיה בנושא זה.
ÌÈ·˘Â˙‰ ˙ÂÂÏ˙Â ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÁË˘‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÈÂ‡¯ ,‰Ï‡ ÌÈÈÈÚ· ‰ÈÈ¯ÈÚ· Â¯·Ëˆ‰
˘È˙ÂÁÈË· ÔÂÎÈÒ ÌÂ˘Ó Â· ˘È˘ ÌÈ„ÏÈ È‚· ÏÂÙÈË‰ ¯„ÚÈ‰ „ÁÂÈÓ· ¯ÂÓÁ .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Úˆ·Ó
.ÌÈ„ÈÓ ÔÂ˜È˙Â ÏÂÙÈË ˘¯Â„ ‡Â‰Â È˙Â‡È¯·Â
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תאורת רחובות
חובת העירייה לטפל בתאורת רחובות מעוגנת בסעי(  (2)235בפקודת העיריות .אג( שפ"ע מטפל
בתחזוקת מרכזיות חשמל ובתחזוקה שוטפת של תאורה ברחבי העיר.
אורכו של הכביש הראשי שחוצה את העיר )כביש  (90מזרחה לכיוו מטולה ויישובי רמת הגול
ומערבה לכיוו יישובי מועצות האזוריות הגליל העליו ומבואות החרמו הוא כ  3ק"מ ,ויש בו
תנועה רבה .לאור& הכביש מוצבי" עמודי תאורה שעליה" מותקנות  300מנורות המאירות את
הכביש בשעות החשכה .בבדיקה נמצא כי ) 130כ  (43%מהמנורות שמוצבות לאור& הכביש נשרפו
בשני"  ,2012 2010א& העירייה לא החליפה אות והדבר עלול לגרו" למפגע בטיחותי שיסכ
מכוניות העוברות בכביש והולכי רגל שחוצי" אותו.
באג( שפ"ע לא נמצאו מסמכי" המלמדי" על מספר מנורות החשמל שמותקנות על עמודי" ברחבי
העיר ,וג" לא היה לה מידע על מספר הכולל של המנורות השרופות.
מנתוני המוקד העירוני עולה כי בפרק הזמ שמנובמבר  2011עד סו( מר'  2012התקבלו 153
תלונות בנוגע למנורות שרופות במרחבי העיר )כ  14%מכלל התלונות שהתקבלו בפרק הזמ
האמור( ,ובחלק לא טיפלה העירייה כמתחייב.
העירייה ציינה בתשובתה כי עקב מגבלה תקציבית ,היא מטפלת במקרי" המוגדרי" בטיחותיי".
אול" במקומות שאי בה" בעיה בטיחותית נדחה הטיפול לזמ רב.
˙Â˜˙ÂÓ‰ ˙Â¯ÂÓ‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‰ÎÒ Û˜˘È‰Ï ‰ÏÂÏÚ ,‰ÏÈÏ· ÌÈÎÂ˘Á ÂÓÓ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ˜ÏÁÂ ˙ÂÈ˜˙ ÔÈ‡ È˘‡¯‰ ˘È·Î
˙‡ ˙ÂÙÓÏ Ú"Ù˘ Û‚‡ ÏÚÂ ,‰¯Â‡˙‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÈ˜˙Ï ‚Â‡„Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘Ï
È„Î ˙¯Â˜È· ÌÚÙ È„Ó ÌÈÈ˜Ï ÔÎÂ ˙ÂÙÂ¯˘‰ ˙Â¯ÂÓ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ,¯ÈÚ· ‰¯Â‡˙‰ È„ÂÓÚ ÏÎ
.˙ÂÈ˜˙ ÏÓ˘Á‰ ˙Â¯ÂÓ˘ ‡„ÂÂÏ

✯
ממצאי הבדיקה מלמדי" כי חלק מהשירותי" שהעניקה העירייה לתושביה בתחו" ניקיו העיר
וטיפוח חזותה היו ברמה נמוכה .הועלו כשלי" בפעולות העירייה בתחומי" של פינוי אשפה ,ניקיו
המרחב הציבורי ,גינו ציבורי ותאורת רחובות.
מבדיקת מסמכי העירייה עולה כי היא לא פעלה לבחו דרכי" לשיפור רמת" של שירותי הניקיו
)פינוי אשפה ,ניקיו המרחב הציבורי( ולשיפור בנושא טיפוח חזות העיר.
העירייה ציינה בתשובתה כי "פגיעה עקבית ושיטתית בתקציבי" הממשלתיי" גרמה לנזקי"
מצטברי" גלויי" לעי בכל תחומי השירות שהעירייה נותנת לתושביה" .עוד ציינה כי תקציביה
קוצצו משנת  2000ואיל&" ,ומשרדי הממשלה לא מתקצבי" את השירות לתושבי" באופ אמיתי
וריאלי".
,‰ÈÈ¯ÈÚ· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÂÏ˙‰ Û˜È‰Â ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÂÈ‚‰ ,ÔÂÈ˜È‰ È˙Â¯È˘Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ÏÈÚÈ ÏÂÙÈË ¯„ÚÈ‰ ÔÈ‚· ÌÈÙ˜˘‰ ÌÈ„¯ËÓ‰Â ˙ÂÎÒ‰
Ï˘ Ì˙Ó¯ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÎ¯„ ˙‡ÈˆÓÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÚÙ˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È ,˙Â·ÂÁ¯‰ ˙¯Â‡˙Â
.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰
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מתקני משחקי בגני ציבוריי

13

על פי סעי(  (8) 249לפקודת העיריות ,רשות מקומית מוסמכת לספק ,להתקי ולהסדיר גני" וגינות
ומקומות מרגוע או נופש אחרי" לשימוש הציבור וא( מוסמכת לפקח עליה".
ג משחקי" הוא אמצעי להכיר לילדי" את סביבת"; המשחק בג ובמתקניו מאפשר לה" לפתח
מיומנויות מוטוריות וחברתיות ,רגישות וכו' .המתקני" צריכי" להיות מאתגרי" א& לא מסוכני"
ולאפשר לילד לתפקד בביטחו במקו" שנשמרי" בו עקרונות בטיחות .האחריות לתקינות"
ולתחזוקת" של מתקני משחקי" מוטלת על העירייה .עליה לפעול למניעת סיכוני" ,בי היתר
באמצעות תחזוקה נאותה של המתקני" .גני משחקי" שאינ" תקיני" ה" בבחינת מלכודת מוות
המסכני" את חיי הילדי" המשחקי" בה".
לפי נתוני העירייה ,במועד הביקורת היו ברחבי העיר  31מתקני משחקי" .בשני"  2011 2009עשה
מכו התקני" 14בדיקה בנוגע לתקינות מתקני המשחקי" .לפי תוצאות "תעודת הבדיקה" ,במועד
הביקורת ,מר'  ,2012רק מצב" של שמונה מתקני משחקי" היה תקי לפי דרישות התק שתוקפ
היה עד מאי  ,2012מצב" של  11מה" היה תקי לפי דרישות התק שתוקפ פג באוקטובר ,2011
ויתר המתקני" לא התאימו לדרישות התק והיו בה" ליקויי" בטיחותיי".
מתוצאות הבדיקה של מכו התקני" עולה כי מצב" הבטיחותי של תשעה מתקני משחקי" היה
חמור.15
ÌÈ˘È‚ ÂÈ‰ ÔÈÈ„Ú ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˜Á˘Ó‰ È˜˙Ó ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÌÈÈ˙˘Î ‰Ê ¯ÂÓÁ Ì‰Ó ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ Ì·ˆÓ˘ Û‡Â ,ÌÂ˜È˙Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ Û‡ ¯Â·ÈˆÏ
.ÈˆÁÂ
העירייה ציינה בתשובתה כי למרות מצבה הכספי היא הכינה תכנית מסודרת ומתוקצבת במאות
אלפי ש"ח לשיקו" גני שעשועי" ,שמתפרסת על פני מספר שני".
ÌÈ˜Á˘Ó‰ È˜˙Ó Ï˘ È„ÈÈÓ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÌÈÎÒÓ‰ ÌÈ˜˙Ó ¯È˙Â‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰Ï Ï‡ .ÌÏË·Ï ÔÈÙÂÏÈÁÏ Â‡ ‰ÓÂÁ
.Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰

__________________

13
14
15

בעניי זה ראו ג מבקר המדינה (2008) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,בפרק "גני משחקי
ציבוריי ברשויות מקומיות" ,עמ' .283239
מכו התקני הוק מכוח חוק התקני  ,התשי"ג .1953המכו מוסמ ,%בי היתר ,לקבוע תקינה כדי
להבטיח רמה נאותה של מתקני משחקי .
שלושה מתקני  ברחובות כצנלסו ,משאש יוס) ,וביאליק  מצב חמור מאוגוסט  ,2009ושישה
מתקני  ברחובות יקותיאל ,דוד רזיאל ,הלבנו ,שפרינצק ועליית הנוער  מצב חמור מספטמבר
.2011
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תחזוקת כבישי
על פי סעיפי"  (11) 249ו ) (12לפקודת העיריות ,עירייה מוסמכת לסלול מדרכות ורחובות שאינ"
רכוש פרטי ,והיא אחראית לתחזוקת" .תחזוקת כבישי" כוללת שיקו" ושידרוג.
אור& הכבישי" הפנימיי" בעיר הוא כ  50ק"מ ,והעירייה אחראית לתחזוקת" .משרד מבקר המדינה
קיבל תלונות על תחזוקה לקויה של הכבישי" על ידי העירייה.
שיקו ושדרוג של כבישי
ככלל ,עבודות השיקו" כוללות תיקוני" בכבישי" ובכלל זה טיפול במהמורות ובפיצוצי" בכבישי"
וכ ביצוע ריבודי כורכר ואספלט .לפי נתוני העירייה ,במועד הביקורת  12כבישי" בתחו" שיפוטה
נזקקו לשיקו" ,ועלות" הכוללת לפי אומדני" שהכינה הסתכמו בכ  2.5מיליו ש"ח.
בחלק מהכבישי" והצמתי" בעיר נוסעי" כלי רכב רבי" ,ולצור& הסדרה נאותה של תנועת כלי הרכב
בכבישי" יש צור& בשדרוג התשתית בכבישי" ובצמתי" ,ובכלל זה בהסדרת" של מעגלי תנועה
ונתיבי תנועה ,חניות ,מדרכות ,בהתקנת תאורה ושילוט ובבניית קירות תומכי".
העירייה הכינה תכנו מפורט לשדרוג  12כבישי" וצמתי" ,ועלויות השדרוג שלה" מסתכמות בכ 27
מיליו ש"ח.
נמצא כי העירייה לא תקצבה את העלות של שדרוג הכבישי" והצמתי" ולא ייעדה למטרה זו סכו"
כלשהו מתקציב הפיתוח שלה .במאי  2011פנתה העירייה למשרד התחבורה והבטיחות בדרכי"
)להל משרד התחבורה( וביקשה סיוע כספי לצור& שדרוג הכבישי" והצמתי" האמורי" ,אול"
במועד סיו" הביקורת במר'  2012טר" השיב משרד התחבורה על פניית העירייה.
לדוגמה ,כביש יהודה לוי הרצל הוא ציר מאס( מהשכונות שממערב לעיר ,והוא מקביל לכביש
הראשי ולאורכו שוכני" בתי ספר ,גני ילדי" ומבני ציבור רבי" .בכביש זה יש מפגעי" רבי" כגו
מחסור בתאורה ובמפרצוני חנייה והיעדר נגישות לתחבורה ציבורית.
במכתב ששלח ראש העירייה למשרד התחבורה בפברואר  ,2012בעת הביקורת ,בנוגע לשדרוג
כביש יהודה לוי הרצל הוא ציי ,בי היתר ,כי יש מפגעי" בכביש זה ,וכי לאור& הציר ובייחוד
בצמתי" התרחשו תאונות דרכי" ע" נפגעי" .עוד ציי כי העירייה פנתה למשרד התחבורה משנת
 2004ואיל& בבקשה לקבלת תקציב לשדרוג הכביש האמור ,אול" משרד התחבורה לא נענה
לבקשה .במועד סיו" הביקורת במר'  2012משרד התחבורה טר" ענה על פניות ראש העירייה
בנדו.
משרד התחבורה ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2012כי בסו( מאי  2012הוא נת
לעירייה הרשאה להתחייב על ס&  2.34מיליו ש"ח להסדרת ציר הרצל יהודה הלוי.
איביצוע עבודות בגלל היעדר תקציב
הרשות המקומית ומשרד התחבורה נתנו מימו משות( לחלק מהפרויקטי" )להל מימו תוא" או
מצ'ינג( .משרד התחבורה מתנה את השתתפותו במימו שיקומ" ושדרוג" של הכבישי" בקריית
שמונה בכ& שהרשות המקומית תשתת( במימו  10%מהעלות.
הבדיקה העלתה כי משרד התחבורה אישר לעירייה תקציבי" לשיקו" ולשדרוג של חלק מהכבישי"
שבתחו" שיפוטה ,וכי לחלק מאות" כבישי" העירייה לא הקצתה מקורות כספיי" למימו חלקה
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היחסי בעלות העבודות ועקב כ& חלק מאות העבודות בוצעו באיחור וחלק א( לא בוצעו כלל.
להל דוגמאות:
 :Ô Â Ó ¯ Á ‰ Û Â  · Â Á ¯ .1ביולי  2011אישר משרד התחבורה לעירייה מימו בס& 1.71
מיליו ש"ח לסלילת קטע כביש באור& כ  120מטר להשלמת כביש קיי" ,שהותנה בכ& שהעירייה
תישא ב  190,000ש"ח מעלות העבודות )שנאמדה ב  1.9מיליו ש"ח( .במועד סיו" הביקורת עדיי
לא גייסה העירייה מקורות כספיי" למימו חלקה בעבודות ,ולכ העבודות באותו רחוב לא בוצעו.
 :( Ô „ ¯ È ‰ · Â Á ¯ ) 1 9 ˘ È · Î .2בדצמבר  2008אישר משרד התחבורה להקצות  9מיליו
ש"ח לשדרג כביש זה ,שעלות שדרוגו נאמדה ב  10מיליו ש"ח ,בתנאי שהעירייה תסכי" לשאת
בעלות הסכו" הנותר מיליו ש"ח .הבדיקה העלתה כי העירייה לא הצליחה במש& כשנתיי"
להקצות מקורות כספיי" למימו השתתפותה בעבודות האמורות ,ורק באוקטובר  ,2010לאחר
שתאגיד המי" והביוב "התנור" ,שהעירייה מחזיקה בחלק ממניותיו ,הסכי" לממ את חלקה של
העירייה בסכו" של מיליו ש"ח ,הוחל בביצוע העבודות.
העירייה ציינה בתשובתה כי היא פועלת לגיוס משאבי" לשדרוג ולשיקו" של תשתיות הכבישי",
אול" המקורות שעומדי" לרשותה אינ" מספיקי" למילוי צרכיה הרבי" בנושא זה.
ÁÎÂ ,‰ËÂÙÈ˘ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ˘È·Î‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ·ˆÓ ÁÎÂ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡È‰˘ ‰„·ÂÚ· ·˘Á˙‰·Â ,Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘ÓÏ Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÚ‚ÙÓ‰Â ‰ÈÂ˜Ï‰ Ì˙˜ÂÊÁ
Ì˙Â‡ ‚Â¯„˘Ï ˙Â˘¯„‰ ˙Â‰Â·‚‰ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÔÂÓÈÓ· ‰˜ÏÁ ˙‡ ÒÈÈ‚Ï ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï
‚Â¯„˘ÏÂ ÌÂ˜È˘Ï ÌÈÓÏÂ‰ ˙ÂÂ¯˙Ù ‰Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙¯‚ÒÓ· ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ,ÌÈ˘È·Î
˘.‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙· ÌÈ˘È·Î‰ ˙Î¯ÚÓ Ï
משרד התחבורה ציי בתשובתו כי בהתא" לנוהל העבודה שלו ע" הרשויות המקומיות ,ועדה
מקצועית לפרויקטי" בטיחותיי" בוחנת בקשות לקבלת מימו שאות הגישו לו הרשויות ,ובודקת
א" הפרויקטי" שבה" עוסקות הבקשות עומדי" בקריטריוני" אשר סוכמו ע" משרד האוצר ,בכפו(
למגבלות התקציב ו"הרשאה להתחייב עבור כל פרויקט מוקצית לרשות המקומית עד למחצית
השנה שלאחר מכ ,בהתא" לשיעור ההשתתפות .עיריית קריית שמונה זוכה ל  90%השתתפות של
משרד התחבורה" .עוד ציי כי הבקשה שהגישה העירייה לגבי שדרוג אחד הכבישי" אינו עומד
בקריטריוני" שלו ,וכי הבקשה שהגישה לגבי שדרוג שלושה כבישי" נוספי" לא תוקצבה עקב
מגבלות התקציב .עוד ציי משרד התחבורה כי בשנת  2012הוא תקצב שדרוג של ארבעה כבישי"
אחרי" ,וכי הוא בודק את בקשת העירייה לשדרוג כביש נוס(.

היערכות מוסדות חינו לכיבוי אש
בתקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי בבתי ספר( ,התשל"ב ) 1972להל התקנות( ,נקבע כי בעליו
של כל בית ספר )לרבות ג ילדי"( או המחזיק בו חייב לרכוש ציוד המשמש לכיבוי דלקות )כמפורט
בתוספת לתקנות( ,להתקינו ולהחזיקו במצב תקי לפי הוראות רשות הכבאות.16
__________________

16

"רשות כבאות"" :לגבי תחו איגוד ערי ששירותי כבאות כלולי בתפקידיו  אותו איגוד ערי "
ו"לגבי תחו רשות מקומית שאינה מאוגדת באיגוד ערי כאמור  אותה רשות מקומית".
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בסעי( )3א( לתקנות נקבע כי רשות הכבאות רשאית ,בתנאי" שנקבעו בסעי( ,להורות בכתב לבעליו
של בית ספר או למחזיק בו להוסי( ציוד כיבוי על האמור בתוספת.
בתחו" שיפוטה של העירייה פועלי" שמונה בתי ספר יסודיי" ו  35גני ילדי" .בבדיקת היערכות"
של מוסדות החינו& של העירייה לכיבוי אש הועלו הממצאי" שלהל:
בביקורות שקיי" איגוד הערי" שירותי כבאות גליל עליו המזרחי והגול )להל איגוד הערי"(,
שהעירייה נכללת בתחו" אחריותו ,בשני"  2011 2008במוסדות החינו& בקריית שמונה הועלו
ליקויי" בטיחותיי" בהיערכות מוסדות החינו& לכיבוי אש .בי היתר דרש איגוד הערי" מהעירייה
להתקי בחלק ממוסדות החינו& מערכת לגילוי עש ,מפסק זר" ראשי בכניסה למבנה ,פתחי"
קבועי" לשחרור עש ,ידית בהלה לרוחב דלת בגובה של מנעול ,ופתחי יציאה לשעת חירו" .כמו כ
דרש ממנה כי בחלק מהמוסדות תיבדק מערכת החשמל ויותק בלוח החשמל לוח פיקוד שמתריע
על תקלה במערכת החשמל בזמ שרפה.
מהבדיקה עולה כי העירייה לא התקינה במוסדות החינו& שבתחו" שיפוטה את ציוד כיבוי האש
שדרש איגוד הערי" .מתכנית להשלמת ציוד כיבוי לשני"  2011 2008שהכינה העירייה בינואר
 2008למוסדות החינו& שבתחו" שיפוטה עולה כי ההשקעה הנדרשת למילוי דרישות איגוד הערי"
מסתכמות בס& של כ  3.6מיליו ש"ח ,ולטענתה היא לא הצליחה לגייס תקציב למימו השלמת
החוסרי" במוסדות החינו& שבתחו" שיפוטה.
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÌÂÏ˘Ï ˙Ù˜˘‰ ˙È˙ÂÁÈË·‰ ‰ÎÒ‰ ÁÎÂ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ,‰Ï˘ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ¯ÙÒ‰ È˙· ˙ÂÂˆÂ
··‰ÈÎ‰˘ ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÚÂˆÈ·ÏÂ ÌÈ¯ÒÂÁ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ,˘‡ ÈÂ·ÈÎÏ ÌÈ¯Ú‰ „Â‚È‡ ˙¯Â˜È
.‰Ê ÔÈÈÚÏ
בחוק שירותי הכבאות ,התשי"ט  ,1959נקבע כי א" לא הוצבו אמצעי כיבוי במקרקעי ,רשאית
רשות כיבוי לדרוש בכתב מבעלי הנכס למלא את חובת" בתו& פרק הזמ הנקוב .עוד נקבע בחוק כי
א" לא נענה החייב לדרישה זו ,רשאית רשות הכבאות להציב את אמצעי הכיבוי על חשבונה ,לגבות
מהחייב את כל ההוצאות שהוציאה לש" כ& ולנקוט אמצעי" משפטיי" נגדו.
הועלה כי בביקורת השנתית שעשה איגוד הערי" בעירייה בשני"  2011 2008הוא המשי& להתריע
על החוסרי" האמורי" במוסדות החינו& ועל הליקויי" הבטיחותיי" ,א& בפועל הוא לא נקט
אמצעי" בנושא ולא פעל בעצמו לתיקו הליקויי".
ÔÂ˜È˙Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÂÓ ÏÂÚÙÏÂ Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜Ï ÌÈ¯Ú‰ „Â‚È‡ ÏÚ
.‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙È˙˘‰ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
העירייה ציינה בתשובתה כי דרישות מער& הכיבוי גדולות ומשתנות מדי שנה ,אול" מידת הסיוע
של רשויות המדינה לנושא זה היא קטנה ואינה מאפשרת סגירת פערי" ,א( שהעירייה מקצה לכ&
חלק מהתמיכות שהיא מקבלת ממוסדות המדינה למטרה זו.
איגוד הערי" מסר בתגובתו מיולי  2012כי שני" רבות מתריעי" שירותי הכבאות לפני עיריית קריית
שמונה על הליקויי" הרבי" שבחלק ממוסדות החינו& ,וכי בעקבות פניית משרד מבקר המדינה
יועבר החומר לידי היוע' המשפטי של האיגוד על מנת לבצע הלי& תביעה נגד העירייה.
משרד החינו& ציי בתשובתו מיולי  2012כי הוא העביר לעירייה בשנתיי" האחרונות סכו" של
כ  116,000ש"ח במסגרת סיוע למרכיבי ביטחו במוסדות החינו& שלה ,ובמסגרת שיפוצי קי'
במוסדות החינו& העביר לה בשנתיי" האחרונות סכו" כולל בס& כ  267,000ש"ח .עוד ציי כי הוא
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מסייע לעירייה ,אול" האחריות הישירה לתחזוקת מוסדות החינו& מוטלת על העירייה ,והוא לא
יכול להחלי( את העירייה בעניי זה.
משרד הפני" ציי בתשובתו כי בהיעדר מקורות מימו מספיקי" למילוי כל צרכיה ,על העירייה
לקבוע סדרי עדיפויות ולהביא בחשבו את כל השיקולי" ,והוא אינו מתערב בקביעת סדרי
העדיפויות של הרשויות המקומיות.
˙ÈÈÚ·Ï ÌÈÈ„ÈÓ ˙ÂÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙·˘ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ·˘ ÌÈÈ˙ÂÁÈË·‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Â ÌÈ¯ÒÂÁ‰

בניי העירייה
עד שנת  1999שוכנו רוב משרדי העירייה במבנה של ארבע קומות במרכז המסחרי בעיר שבבעלות
העירייה )להל המבנה היש( .ביוני  ,1999בעקבות פגיעת טיל ששוגר מלבנו לעבר העיר ,נפגעו
שלוש קומות מהמבנה היש ,למעט קומת המרת(.
אג( מס הכנסה ומיסוי מקרקעי )להל מס רכוש( שיל" לעירייה בשני"  2001ו  2002סכו" של
 4.5מיליו ש"ח לצור& תיקו המבנה היש והחזרתו למצבו הקוד".
הבדיקה העלתה כי העירייה השקיעה כ  144,000ש"ח מהסכו" שקיבלה ממס רכוש בשיפו' קומת
הכניסה המשמשת את חלק ממשרדיה ,וביתרת הסכו" השתמשה למטרות אחרות.
לש" מציאת מבנה זמני חלופי למשרדיה ועד להשלמת שיפו' המבנה היש התקשרה העירייה ביולי
 1999ע" הסוכנות היהודית בהסכ" לשימוש ללא תמורה במבנה שבבעלותה אשר שימש כמרכז
קהילתי .ההסכ" היה לתקופה של שנה ,דהיינו מיולי  1999עד יולי  ,2000ותקופת ההסכ" הוארכה
לפי בקשת העירייה עד יולי  .2003העירייה שיכנה בבניי האמור את רוב מחלקותיה.
המבנה ממשי& מאז לשמש את בניי העירייה בלא הסכמת הסוכנות היהודית ולמרות התנגדותה
המפורשת ,כלהל:
מנהל החטיבה לנכסי" של הסוכנות היהודית ציי במכתב ששלח לעירייה במר'  2011כי הסוכנות
היהודית דרשה מהעירייה כמה פעמי" לפנות את הבניי האמור ,אול" העירייה התעלמה מפניות
אלה .במכתבו האמור הוא דרש מהעירייה לפנות את המבנה עד סו( יולי  ,2011בנימוק כי הייעוד
המקורי של המבנה הוא לשמש מרכז קהילתי וספרייה ציבורית ,וכי הסוכנות היהודית מחויבת
להשתמש במבנה למטרה שלשמה מימנו התורמי" את בניית המבנה.
נמצא כי בעקבות הפגיעה במבנה העירייה היש הכינה העירייה תכנית לבניית מבנה חדש ,ולש" כ&
הכי אדריכל לפי בקשתה בשני"  1999ו  2000תכנו מפורט לבניי בגובה  8קומות ששטחו
כ  6,500מ"ר .עלות התכנו הסתכמה בכ  4.3מיליו ש"ח כ  3.2מיליו ש"ח מענק ממשרד הפני"
ו  1.1מיליו ש"ח מכספי מס רכוש.
במסגרת תכנו הבניי אושרה לעירייה בפברואר  2004תכנית בניי מפורטת תקפה למש& שבע שני"
לצור& הוצאת היתר בנייה לפי חוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה .1965
הועלה כי העירייה לא פעלה בפועל לקד" את בניית פרויקט בניי העירייה ,ועקב כ& תוק( התכנית
המפורטת פקע כשנה לפני מועד סיו" הביקורת ולא נית להוציא היתר בנייה על פיה.
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בשנת  2009הזמינה העירייה ממשרד אדריכלי" נוס( תכנו ראשוני לשיקו" ולהגדלה של הבניי
היש .על פי תחשיבי" שה" הגישו ביולי  ,2009העלות הכוללת לשיפו' הבניי היש ,ששטחו
כ  1,200מ"ר ,ולבניית תוספת בשטח של כ  1,500מ"ר ,נאמדת בסכו" כולל של כ  17מיליו ש"ח.
במועד סיו" הביקורת ,כשלוש שני" לאחר שבוצע התכנו הראשוני ,הועלה כי העירייה עדיי לא
פעלה לשיפו' המבנה היש ,להרחבתו ולהתאמתו לצרכיה .יוצא אפוא כי לעירייה אי מבנה חלופי
למשרדיה .זאת ועוד ,הסוכנות היהודית מתנגדת לשיכו משרדי העירייה במבנה הקהילתי
שבבעלותה.
העירייה ציינה בתשובתה כי משרד הפני" מסייע לה מהבחינה הכספית בתכנו השיפו' ,וכי הוא
מממ חלק מעלות השיפו' שיבוצע במהל& שנת .2013
ÔÈÈ· ˙Ó˜‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˘¯„Î ‰ÏÚÙ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÙÂ˜‰ ÏÚ „È·Î‰˘ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 4.3-Î Ï˘ ÌÂÎÒ ÂÂÎ˙ ÏÚ ‰‡ÈˆÂ‰˘ Û‡ ,˘„Á‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
Â‡ Ô˘È‰ ‰·Ó‰ ıÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰ .˙ÏÚÂ˙ ÏÎ ‡È·‰˘ ‡Ï· ˙È¯Â·Èˆ‰
.‰ÈÈ·‰ ˘ÂÓÈÓÏ ‰˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙‡Ê ÏÎÂ ,‰ÈÎ¯ˆÏ Â˙Ó‡˙‰ÏÂ Â˙·Á¯‰Ï
בתגובה לממצאי" שלעיל ציינה העירייה בתשובתה כי "חשוב להדגיש ,כי גביית הארנונה והמסי"
העירוניי" בעיר נעשית ללא דופי ,ושיעור הגבייה עומד על למעלה מתשעי" אחוזי" ,שזה שיעור
נכבד ביותר ,במיוחד לעיר פיתוח שתושביה אינ" אמידי" .כמו כ ,מבוצעי" בעיר פרויקטי"
נכבדי" אשר לצור& ביצוע" הצליחה העירייה לרכז תקציבי" מגורמי" שוני" ממשלתיי"
ואחרי"".

ניהול מער השכירות של נכסי העירייה
על ידי החברה הכלכלית
בהתא" לסמכויותיה של העירייה לפי סעי(  (30)249לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ היא ייסדה
בשנת  1988את "החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ" )להל חכ"ל( שמטרותיה ה ,בי השאר,
ליזו" ולקד" תכנית לפיתוחה הכלכלי של קריית שמונה ,לרבות פיתוח מקרקעי ,הקמת מרכזי
תיירות ,תעשייה ,מלאכה ,מסחר ,תרבות ונופש והקמת שכונות מגורי".
בתוק( סמכותו לפי סעי(  (7)9לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח ] 1958נוסח משולב[ ,החליט מבקר
המדינה בדצמבר  2011להפעיל את ביקורת המדינה על חכ"ל.

התקשרות העירייה ע חכ"ל
במועד הביקורת היו בבעלות העירייה  52נכסי" שמושכרי" לשימושי" שוני" 21 :דירות ,והיתר
חנויות ,קיוסקי" ,משרדי" וכו'.
ביולי  1998חתמה העירייה ע" חכ"ל על הסכ" לקבלת שירותי" לניהול מער& השכירות של נכסיה,
ובמסגרת ההסכ" התחייבה חכ"ל להעניק לעירייה מגוו שירותי" הכרוכי" בהשכרת הנכסי" ,כגו
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פרסו" מכרזי" ,איתור שוכרי" ,חתימה על חוזי שכירות ,טיפול בגביית דמי שכירות ,וכ טיפול
בתחזוקה שוטפת של הנכסי" .בחוזה נקבע כי הוא תק( מינואר  1998ועד לביטולו על ידי אחד
הצדדי" בהודעה מוקדמת לצד שני ,שישה חודשי" מראש.
בהסכ" נקבעה עמלה בשיעור של  25%מהסכו" הכולל של דמי השכירות שתגבה בפועל בתוספת
מע"" ,וכ בתוספת ההוצאות המשפטיות הכרוכות בטיפול בנכסי" ובתחזוקת" השוטפת.
הכנסות העירייה מדמי שכירות בניכוי דמי עמלה ,הוצאות משפטיות והוצאות התחזוקה הסתכמו
בשנת  2008בכ  545,000ש"ח בתוספת הוצאות משפטיות בס&  64,000ש"ח; בשנת 2009
בכ  563,000ש"ח בתוספת הוצאות משפטיות בס&  105,000ש"ח; ובשנת  2010בכ 637,000
ש"ח בתוספת הוצאות משפטיות בס&  82,000ש"ח.
˙ÂÈ‡„ÎÏ Ú‚Â· ‰˜È„· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÚˆÈ· ‡Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ Í˘Ó ÏÎ· ÈÎ ‡ˆÓ
˙Â¯ÈÎ˘‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÈÁÂÂ¯Â ÏÈÚÈ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ ‰Ï˜˘ ‡ÏÂ Ï"ÎÁ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰
˘.‰ÈÒÎ Ï
ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÂÈ‡„ÎÏ Ú‚Â· ‰˜È„· Úˆ·Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ë˜‰ ˙Â·¯Ï ‰ÈÒÎ Ï˘ ˙Â¯ÈÎ˘‰ Í¯ÚÓ Ï˘ È·ËÈÓ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ ÔÂÁ·Ï ,Ï"ÎÁ
˘.ÌÈÒÎ‰ ˙¯Î˘‰ ÔÈ‚· ˙ÂÂÏ‰ ‰È˙Â‡ˆÂ‰Â ‰ÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ

היעדר נהלי להשכרת הנכסי
בהסכ" האמור נתנה העירייה לחכ"ל בלעדיות בניהול הנכסי" וכ הקנתה לה סמכויות ושיקול דעת
עצמאי ונרחב בכל הנוגע לניהול של הנכסי" ולאופ השכרת".
הבדיקה העלתה כי חכ"ל לא קבעה נוהל או כללי" שיסדירו את מגוו התחומי" הנוגעי" למער&
השכירות ,כמו פרסו" מכרז או קביעת דמי השכירות על בסיס הערכת שמאי .להל הממצאי":
השכרת הנכסי ללא מכרז
הבדיקה העלתה כי על פי המסמכי" שבתיקי הנכסי" ,חכ"ל פרסמה מכרז להשכרת מבנה מסחרי
אחד בלבד מבי  31מבני" המיועדי" לעסקי" ,וכי היא לא קבעה שו" קריטריוני" להשכרת של
דירות למגורי" .לפיכ& לא נית לעמוד על השיקולי" שלפיה" קיבלה חכ"ל החלטות הנוגעות
להשכרת המבני" המסחריי" והדירות למגורי".
˙¯Î˘‰Ï Ê¯ÎÓ Â‡ ¯Â·ÈˆÏ ‰Ú„Â‰ ÌÒ¯Ù˙˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙÏ Â‡ Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· - ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙Â¯È„‰ ˙¯Î˘‰Ï ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ Ú·˜˙Â ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ÌÈ·Ó‰
‡˙˙Ï È„Î ÔÎÂ Ô¯Â·Ú ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï È„Î - ˙Â„ÈÁ‡Â ˙ÂÙÂ˜˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ
.ÌÈÈÈÈÚ ‡Ï ÌÈÏÂ˜È˘Ï ˘˘Á ÚÂÓÏÂ ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ ÌÈ¯ÎÂ˘Ï ‰ÂÂ˘ ˙ÂÓ„Ê‰
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היעדר הערכת שמאי
הבדיקה העלתה כי חכ"ל ,אשר כאמור מטפלת בי היתר בהשכרת  52הנכסי" שבבעלות העירייה,
ביצעה הערכות שמאי רק לגבי שניי" מה" ,ואת  50המבני" הנותרי" היא השכירה בלא שבוצעה כל
הערכה בעניינ".
לא ברור על פי מה נקבעו דמי השכירות בחוזי" שחתמה חכ"ל ע" השוכרי" ,שכ היא קבעה את
מחיר השכירות ללא הערכת שמאי האמורה לשק( את דמי השכירות הריאליי" של הנכסי" ,והדבר
עלול לפגוע ביכולתה של חכ"ל להשיג את ההכנסות המיטביות מדמי השכירות.
È‡Ó˘ ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È˙ÂÒÎ‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ Ô"Ï„‰ ˜Â˘· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÈÁÓÏ Ì‡˙‰· ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ ‚È˘‰Ï È„Î
.˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„Ó
חכ"ל ציינה בתשובתה כי בימי" אלה נכתב נוהל חדש בעניי קריטריוני" ברורי" להשכרת נכסי"
וכי היא תפרס" מכרז להשכרת נכסי" ותקבע לגבי דירות דמי שכירות זהי" לאלה הניתני" בדיור
הציבורי ,ולגבי נכסי" עסקיי" תפרס" מכרז כדי לקבל את דמי השכירות המרביי" עבור".

איחתימה על חוזי שכירות
בחוזי" שחתמה חכ"ל ע" השוכרי" נקבעה בי היתר תקופת השכירות .עוד נקבע בחוזי" כי על
השוכר לפנות את הנכס בתו" תקופת השכירות ,וכ נקבע קנס יומי שעל השוכר לשל" לחכ"ל א"
יאחר בפינוי הנכס .בחוזי" ניתנה לחכ"ל אפשרות לנקוט צעדי" נגד שוכרי" שלא יפנו את הנכסי"
בתו" תקופת השכירות ,ובכלל זה לתפוס חזקה בנכס ,לפנות ממנו את התכולה ,להחלי( מנעולי"
בדלת הכניסה ולנתק את זר" החשמל והמי" .לש" הבטחת מילוי התחייבויותיה" הפקידו השוכרי"
בעת חתימת החוזי" שטר חוב וכ כתב ערבות חתומי" על ידי שני ערבי".
עולה כי במועד סיו" הביקורת פג תוק( החוזי" שחתמה חכ"ל ע"  21מ  52השוכרי" ,17וכי א(
שהשוכרי" סירבו לדרישתה של חכ"ל לחתו" על חוזה חדש ,לא נקטה נגד" חכ"ל שו" אמצעי
העומד לרשותה על פי החוזי" ,למעט משלוח מכתבי התראה.
עוד עולה כי חכ"ל אפשרה לחלק מהשוכרי" להחזיק בנכסי העירייה במש& תקופה ארוכה ללא
חוזה שכירות תק( .להל דוגמאות:
במועד סיו" הביקורת נמצא ששני שוכרי" מחזיקי" בשתי דירות במש& כ  7שני" )משנת (2005
ללא חוזה שכירות; כי שוכר אחר מחזיק בדירה במש& כ  4.5שני" )מיולי  (2007ללא חוזה
שכירות; וכי שוכר נוס( מחזיק במבנה עסקי במש& כשבע שני" )מאוקטובר  (2005ללא חוזה
שכירות.
מאחר שחוזה שכירות בתוק( אמור להסדיר את חובותיה וזכויותיה של חכ"ל בנכסי" ומאיד& ג"
את החובות והזכויות של השוכרי" ,נוצר מצב שלמעשה השוכרי" מחזיקי" בנכסי" בלא שעוגנו
__________________
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במועד הבדיקה נמצא כי תוק) השכירות של שלושה מבני פג לפני שש עד שבע שני ; תוק) השכירות
של מבנה אחר פג לפני  4.5שני ; תוק) השכירות של שני מבני פג לפני שלוש שני ; תוק) השכירות
של שמונה מבני פג לפני שנתיי ותוק) השכירות של שבעה מבני פג לפני חצי שנה עד שנה וחצי.
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התחייבויותיה" כלפי חכ"ל .היעדר ערבויות פוגע ביכולת חכ"ל לפעול כנגד השוכרי" שלא עומדי"
בהתחייבויותיה" כגו תשלו" שכר דירה ,או יעשו שינויי" בנכסי" שלא בהסכמת חכ"ל.
ÏÎ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ‰˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ È¯„Ò ÈÎ Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È„Î ,˘¯„Î ˙ÂÈÂ·¯Ú Â‚ÈˆÈÂ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÊÂÁ ÏÚ ÂÓ˙ÁÂÈ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÒÎ· ÌÈ˜ÈÊÁÓ˘ ÌÈ¯ÎÂ˘‰
.ÌÈ¯ÈÈ„‰ Ï˘ ˙ÂÈÊÂÁ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÈÙÏ ÌÈÒÎ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ
חכ"ל ציינה בתשובתה כי היא מטפלת בחידוש חוזי השכירות ע" כלל המחזיקי" בנכסי" ובהארכת
החוזי" ,ובכלל זה היא מטפלת בעניי דמי שכירות.

קביעת דמי שכירות נמוכי
כאמור ,חכ"ל לא קבעה את דמי השכירות בחוזי" שחתמה ע" השוכרי" על בסיס הערכת שמאי,
וא( לא קבעה קריטריוני" לקביעת דמי שכירות לפי שטח הדירה או מקומה .הבדיקה העלתה כי דמי
השכירות החודשיי" שגבתה חכ"ל בשנת  2011מ  15מבי  21שוכרי הדירות היו נמוכי" בשיעור
ניכר מדמי השכירות שגובה חברת עמידר ,החברה הלאומית לשיכו בישראל בע"מ )להל חברת
עמידר( ,מהשוכרי" בקריית שמונה 18לפי קריטריוני" שקבע משרד השיכו .להל דוגמאות:
 .1משוכר א' שמתגורר בדירה ששטחה  65מ"ר גבתה חכ"ל משנת  2003עד שנת  2011דמי
שכירות בס&  204ש"ח לחודש ,ואילו על פי תעריפי" של חברת עמידר דמי השכירות ה" 1,073
ש"ח.
חכ"ל ציינה בתשובתה כי היא פועלת להעלאת דמי השכירות עבור הדירה האמורה על פי תערי( של
חברת עמידר.
 .2משוכר ב' שמתגורר בדירה ששטחה  95מ"ר חכ"ל גובה דמי שכירות בס&  500ש"ח לחודש,
ואילו לפי תעריפי" של אותה חברה דמי השכירות ה"  1,330ש"ח לחודש.
חכ"ל ציינה בתשובתה כי היא נוקטת צעדי" משפטיי" לפינוי השוכר מהדירה.
 .3משוכר ג' ,שמתגורר בדירה ששטחה  115מ"ר ,חכ"ל גובה דמי שכירות בס&  900ש"ח
לחודש ,ואילו לפי תעריפי" של אותה חברה ,סכו" דמי השכירות כפול  1,898ש"ח לחודש.
חכ"ל ציינה בתשובתה כי בתו" תקופת השכירות היא תפעל להעלאת דמי השכירות שייגבו עבור
הדירה האמורה.
Ï‡ÈˆËÂÙ· ˙Ú‚ÂÙ ÌÈÎÂÓ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ ˙ÈÈ·‚ ÈÎ Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Î¯Ú‰Ï Ì‡˙‰· ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ˙‡ÏÚ‰Ï ÏÂÚÙÏ Ï"ÎÁÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÂÒÎ‰‰
˘.È‡Ó

__________________
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ששיעור  14ו 16.5ש"ח למטר ,בהתא לאזור שבו שוכנת הדירה.
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אינקיטת צעדי נגד שוכרי שבנו ללא אישור חכ"ל וללא היתר בנייה
בסעי( )145א( לחוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה ) 1965להל חוק התכנו והבנייה או החוק( ,נקבע
כי כל עבודה או שימוש בקרקע טעוני" היתר מהוועדה המקומית לתכנו ולבנייה ,ואי לעשות"
אלא בהתא" לתנאי ההיתר.
הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה קריית שמונה )להל הוועדה המקומית( אחראית ליישו"
הוראות החוק במרחב התכנו המקומי קריית שמונה ומטפלת בהליכי רישוי בנייה ובפיקוח עליה.
החוק מסמי& את הוועדה המקומית לנקוט צעדי" נגד אנשי" שבוני" ללא היתר ,כגו הוצאת צווי
הפסקה וצווי הריסה מינהליי" ,הוצאת צווי הפסקה והריסה שיפוטיי" באמצעות בית משפט והגשת
כתבי אישו".
בהסכמי השכירות שחתמה חכ"ל ע" שוכרי המבני" המסחריי" נקבע כי השוכרי" לא יהיו רשאי"
לעשות שינויי" בנכסי" או להוסי( תוספות בלא לקבל מראש את הסכמת חכ"ל לכ& ,ועליה"
להשיג את כל ההיתרי" והאישורי" הנדרשי" על פי די .עוד נקבע בהסכמי השכירות כי כל בנייה,
שינוי או שיפו' שיעשו השוכרי" ללא היתר או שלא לפי חוק התכנו והבנייה ייחשבו הפרה יסודית
של הסכ" השכירות ויביאו לסיו" החוזה לאלתר לפני תו" תקופת השכירות בלא שהשוכר יהיה
זכאי לפיצוי.
הבדיקה העלתה כי כמה שוכרי" במבני" המסחריי" ביצעו על דעת עצמ" תוספות בנייה ושינויי"
במבני" המושכרי" ,ללא אישור חכ"ל וללא הוצאת היתר בנייה כחוק .חלק" א( לא שילמו דמי
שכירות במש& שני" ,בלא שחכ"ל ,העירייה והוועדה המקומית כל אחת בתחו" אחריותה ובהתא"
לסמכויותיה נקטו צעדי" נגד" .להל דוגמאות:
 :'‡ ‰·Ó .1חכ"ל השכירה מבנה מסחרי א' לשוכר על פי הסכ" שכירות לפרק הזמ שמאוגוסט
 1999עד יולי  ,2003תמורת דמי שכירות בס&  646ש"ח לחודש בתוספת מע"" .משנת  2003ואיל&
השוכר מחזיק בנכס ללא הסכ" תק(.
מהבדיקה עולה כי השוכר הגדיל את שטח הנכס מ  76מ"ר ל  209מ"ר )תוספת בשיעור ,(175%
ללא אישור חכ"ל ,ובלא להגיש בקשה להיתר כנדרש בחוק .לוועדה המקומית לא היה מידע על
חריגות הבנייה שביצע השוכר ,וממילא היא לא נקטה נגדו צעדי" .מהמסמכי" שבתיק השכירות
עולה כי משנת  2008ואיל& חכ"ל הייתה ערה לכ& שהשוכר בנה תוספת בלתי חוקית ,אול" היא לא
נקטה נגדו צעדי" ולא דרשה ממנו להרוס את התוספת או לפעול יחד עמה לקבלת לגליזציה
לתוספת.
מהבדיקה עולה כי השוכר לא שיל" דמי שכירות משנת  2000ואיל& ,וחובו בנובמבר  2010הסתכ"
בכ  85,000ש"ח )לאחר קיזוז סכו" של  24,000ש"ח מהחוב בגי השקעותיו בהגדלת שטח הנכס(.
חכ"ל ניסתה להגיע להסדר לתשלו" החוב ע" השוכר ולחתו" על חוזה שכירות עמו .אול" בפועל
לא הושג הסדר ,והשוכר ממשי& להחזיק במבנה ללא הסכ" תק( משנת  ,2003ובלא ששיל" עבור"
דמי שכירות משנת  2000ואיל& .חכ"ל לא נקטה נגדו צעדי" עקב כ& וכ עקב הבנייה הבלתי חוקית
שביצע במבנה.
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ÏÂÓ ‰„È ˙ÏÊ‡ ˙‡Â Ï"ÎÁ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,¯ÎÂ˘‰ ÏÂÓ ·ˆÓ‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ Ï"ÎÁ ÏÚ .ÌÈ˘ 11-Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· ¯ÎÂ˘‰
·Ì‡˙‰· È‡Ó˘ ˙Î¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÏ‡È¯ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ ˙ÈÈ·‚ ÍÂ˙ ,ÒÎ‰Ó ÂÈÂÈÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ
¯·ËˆÓ‰ Â·ÂÁ ÌÂÏ˘˙Â ˘„Á ÌÎÒ‰ ÏÚ Â˙Ó˙Á‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ·Â ,ÏÚÂÙ· ‰·Ó‰ ÁË˘Ï
‡Â‰˘ ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰ ˙ÂÙÒÂ˙Ï „·ÚÈ„· ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜· ˘È‚‰Ï Â˙Â·ÈÈÁ˙‰Â
·‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÎÂ˘‰ „‚ ËÂ˜Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÚˆÈ
.¯Î˘ÂÓ‰ ÒÎ· ÚˆÈ·˘ ‰ÈÈ·‰ ˙Â¯·Ú ÔÈ‚· Â˙‡ ÔÈ„‰ ÈÂˆÈÓÏ
חכ"ל ציינה בתשובתה כי היא נוקטת צעדי" משפטיי" לפינוי הנכס ולגביית החוב מהשוכר.
 :'· ‰·Ó .2חכ"ל השכירה מבנה מסחרי ב' לשוכר לפרק הזמ שמפברואר  1998עד ינואר 2002
תמורת דמי שכירות בס&  715ש"ח לחודש בתוספת מע"" .השוכר ממשי& להחזיק בנכס מפברואר
 2002ללא הסכ" שכירות תק(.
מהבדיקה עולה כי השוכר הגדיל את שטח המבנה מ  18מ"ר ל  127מ"ר בלא שקיבל את אישור
חכ"ל לכ& ובלא לבקש היתר בנייה כחוק.
במכתבו לראש עיריית קריית שמונה דאז מינואר  2005ציי השוכר כי הוא הגדיל את שטח המבנה
על חשבונו וביקש מראש העירייה לפעול עבורו כדי שיוכל לשכור את המבנה לעשר שני" נוספות
ולהשכירו לצד שלישי עקב מצבו הכלכלי הקשה ומצבו הבריאותי.
בישיבתה של מועצת המנהלי" של חכ"ל מדצמבר  2005היא החליטה שחכ"ל תחתו" ע" השוכר
על הסכ" שכירות למש& חמש שני" ,תמורת  300דולר לחודש בתוספת מע"" ,א( שיועצה
המשפטי שנכח בישיבה התנגד לכ& עקב הבנייה הבלתי חוקית שביצע השוכר .אול" חכ"ל המשיכה
להשכיר לשוכר את הנכס בלא שחתמה על הסכ" עמו ,וא( שידעה שהשוכר ביצע בנייה בלתי
חוקית היא לא דרשה ממנו לפעול לקבלת לגיטימציה של התוספת או להריסתה .לפי חוות דעתו של
היוע' המשפטי של חכ"ל מאוגוסט  ,2007לא נית להכשיר את חריגות הבנייה שביצע השוכר
במבנה ,מאחר שבאזור שבו שוכ המבנה אי תכנית בניי עיר בתוק( ,והמבני" באותו אזור
מיועדי" לשמש מבני ציבורי וחלק מהמבנה המושכר נמצא בתוואי כביש מתוכנ באזור.
הבדיקה העלתה כי על פי המסמכי" בתיק השכירות ,לחכ"ל היה מידע משנת  2007ולפיו השוכר
השכיר את המבנה בשכירות משנה לצד שלישי תמורת  1,200דולר לחודש.
מועצת המנהלי" של חכ"ל החליטה בישיבתה באוגוסט  2007שחכ"ל תפעל לפינוי שוכר המשנה
מהנכס ,אלא א" כ הוא יחתו" על הסכ" מול חכ"ל .חכ"ל לא פעלה לחתימת חוזה ע" שוכר
המשנה ,וכ לא פעלה לפינויו מהנכס.
מועצת המנהלי" של חכ"ל החליטה בישיבתה ביוני  2008שחכ"ל תנקוט הליכי" משפטיי" לפינוי
השוכר האמור מהנכס בנימוק שחכ"ל מנסה זה שלוש שני" להגיע להסדר עמו ,אול" הוא מסרב
לכ& וטוע לזכויות קנייניות על הנכס .אול" בפועל חכ"ל לא נקטה בצעדי" נגד השוכר כמתחייב
מהחלטת מועצת המנהלי" שלה.
בישיבתה בנובמבר  2010החליטה מועצת המנהלי" של חכ"ל להמיר את חוב השוכר בס&
כ  30,000ש"ח תמורת שיפו' שעשה בנכס ,ולהחזיר את הנכס לחכ"ל בתו& שנתיי" שבמהלכ
ישל" השוכר דמי שכירות בס&  300דולר לחודש ובכפו( להסכ" .אול" חכ"ל והשוכר לא הגיעו
להסדר בעניי זה.
מהבדיקה עולה כי חכ"ל והוועדה המקומית ,שהיה לה מידע על חריגות בנייה שביצע השוכר ,לא
פעלו כל אחת בתחו" אחריותה וסמכויותיה נגד השוכר בעניי הבנייה הבלתי חוקית שביצע.
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כמו כ הוועדה המקומית לא נקטה נגד השוכר ונגד חכ"ל את האמצעי" שהחוק מעמיד לרשותה
לעניי זה.
˙‡ Ï"ÎÁ „‚Â ¯ÎÂ˘‰ „‚ ËÂ˜Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚˆÈ·˘ ˙È˜ÂÁ‰ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ·‰Ó Ì˙ÂÓÏÚ˙‰ ·˜Ú ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ˘ ÌÈÚˆÓ‡‰
.¯ÎÂ˘‰
בעקבות הביקורת חתמה חכ"ל בתחילת שנת  2012ע" השוכר על הסדר ולפיו הוא שיל" עבור פרק
הזמ שממאי  2008ועד ינואר  2012סכו" כולל של  39,704ש"ח עבור הסדרת כלל חובותיו עד סו(
ינואר  .2012הבדיקה העלתה כי חכ"ל העניקה לו ויתורי" מפליגי" שהקטינו את סכו" החוב
בכ  ,45%כלהל :דמי השכירות לפרק הזמ שממאי  2008עד יוני  2011חושבו לפי שער של כ 3.4
ש"ח לדולר ,א( שהשער היציג של הדולר בינואר  2012היה בי  3.7ל  3.8ש"ח לדולר ,ונוס( על
כ& העניקה לו הנחה נוספת בשיעור של  34%מדמי השכירות לכל פרק הזמ האמור שחושב לפי
 300דולר לחודש .בפברואר  2012חתמה עמו חכ"ל על הסכ" שכירות חדש.
ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï˘ ,Ï"ÎÁ Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ ‰„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˘ÈÁÓÓ ÏÈÚÏ˘ ‰¯˜Ó‰
ÈËÙ˘Ó‰ ‰ˆÚÂÈ Ï˘ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÈÙÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï Ì‚Â ,ÔÂ„‰ ‰¯˜Ó· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰
˘‰ÏÚÙ ‡Ï Û‡Â ÚˆÈ·˘ ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ· ·˜Ú ¯ÎÂ˘Ï ÒÎ‰ ˙¯Î˘‰ Í˘Ó‰Ï „‚˙‰
¯ÎÂ˘Ï ÒÎ‰ ˙‡ ¯ÈÎ˘‰ ‡Â‰˘ ‰Ú„È˘ Û‡ ,ÌÈ„Úˆ Â„‚ ‰Ë˜ ‡Ï Ì‚ ‡È‰ .ÒÎ‰Ó ÂÈÂÈÙÏ
,˘„ÂÁÏ ¯ÏÂ„ 1,200 ÍÒ· ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„Ó ˙ÂÒÎ‰Ó ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÁÂÂ¯ ˜ÈÙ‰Â ‰˘Ó
˘Ï˘ ÌÈÏÚ·‰ ‰˙ÂÈ‰· ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÌÈ¯ÏÂ„ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú· ÌÈ˘ 6 Í˘Ó· ÂÓÎ˙Ò‰
˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ ÌÏ˘Ó ÂÈ‡˘ ÍÎÏ ,¯ÎÂ˘‰ Â· ÚˆÈ·˘ ‰ÈÈ·‰ ˙Â¯·ÚÏ ‰¯Ú ‰˙ÈÈ‰ ,ÒÎ‰
.ÌÈ„Úˆ Â„‚ ‰Ë˜ ‡Ï ‡È‰ Í‡ ,‰˘Ó ˙Â¯ÈÎ˘· ÒÎ‰ ˙‡ ¯ÈÎ˘‰˘ ‰„·ÂÚÏÂ
‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓÂ Ï"ÎÁ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÈ¯ÈÚÏ Ì¯‚ ‰ÏÚÙ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ Ï˘· ;‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ÏÚ ˙È„Ù˜ ‰¯ÈÓ˘Ï ÏÂÚÙÏ
‰ÏÂÏÚ ‡È‰ ¯Â·Èˆ‰ ÈÈÚ·˘ ÍÎ ˙Â·˜Ú· È˙ÈÓ„˙ ˜Ê ‰Ï Ì¯‚È‰Ï ÏÂÏÚ ÔÎÂ ,¯ÎÈ ÈÙÒÎ ˜Ê
‡Ï˘ ÌÈÏÚÂÙ ÌÈÒÎ È¯ÎÂ˘˘ ÍÎÓ ÔÈÚ ÌÈÏÚÓÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ „ÓÂÚ ÂÈ‡˘ ÛÂ‚Î ÒÙ˙È‰Ï
.˜ÂÁÎ
 :'‚ ‰·Ó .3בדצמבר  2004חתמה חכ"ל על הסכ" ע" חברה מסחרית להשכרת מבנה ג' לתקופה
של  58חודשי" שתוקפו מספטמבר  2005עד יולי  2010תמורת דמי שכירות חודשיי" בס&  200ש"ח
לחודש צמוד למדד אוגוסט  2005בתוספת מע"" ע" אופציה להארכה ב  58חודשי" נוספי" תמורת
דמי השכירות האמורי".
בהסכ" נקבע כי כל בנייה או שיפו' שיעשה השוכר ללא היתר ושלא בהתא" להוראות חוק התכנו
והבנייה יהיו הפרה יסודית של הסכ" זה ,שתביא לסיו" החוזה לאלתר לפני תו" תקופת השכירות
בלי שהשוכר יהיה זכאי לשו" פיצוי.
באוקטובר  2004הוציאה הוועדה המקומית לבקשת חכ"ל היתר בנייה לשיפו' המבנה ,ששטח
הבנייה המתוכנ שלו מגיע לכ  72.5מ"ר.
בבדיקה עלה כי השוכר ביצע בנייה בהיק( גדול מזה שאושר בהיתר בנייה ,וא( ביצע במבנה
שימוש חורג .חכ"ל מצדה לא פיקחה על ביצוע העבודות לשיפו' המבנה ועל השימוש במבנה.
הוועדה וחכ"ל א( לא נקטו צעדי" נגד השוכר ,כמפורט להל:
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השימוש המותר במבנה הוא הפעלת קיוסק למכירת עיתוני" ,משקאות ודברי מתיקה ,אול" בפועל
השוכר מפעיל בו מינימרקט וא( ביצע בו חריגות בנייה ,כלהל :בניית חדר שירותי" ,סגירת מרפסת
מקורה והגדלת שטח הקיוסק ,בניית גדר ע' בחזית המזרחית ,בניית פרגולה מע' מחו' לשטח
המגרש ,הצבת מכונה להשכרת סרטי" בתו& פרגולה על מדרכה ציבורית והצבת מכולה ,וכ בניית
שני משטחי בטו.
הבדיקה העלתה כי א( שהוועדה המקומית גילתה כבר בשנת  2005את הבנייה הבלתי חוקית
שביצע השוכר ,היא לא נקטה נגדו מאז את האמצעי" העומדי" לרשותה על פי החוק ,כגו הוצאת
צווי הפסקה או צווי הריסה שיפוטיי" והגשת כתבי אישו" )למעט הוצאת צו מינהלי להפסקת
הבנייה באוקטובר .(2005
במשרד הפני" התקבלה בנובמבר  2005תלונה על השתלטות על שטח ציבורי ובניית מינימרקט ללא
היתר בקריית שמונה .בפברואר  2007ביקר נציג מטע" היחידה לפיקוח על הבנייה במשרד הפני"
מחוז הצפו )להל היחידה לפיקוח( בנכס האמור ,ובדוח הביקורת שהוציא בנדו ציי כי בשטח
האמור נבנה מבנה מסחרי בשטח כ  97מ"ר בסטייה מהיתר ,וא( נבנו פרגולה מע' בשטח  14מ"ר,
רחבת בטו בשטח  42מ"ר ,רחבת בטו מרוצפת בשטח כ  100מ"ר ,וגדר מע' סביב המבנה באור&
 76מ"ר ובגובה  1.8מ"ר.
רק באוקטובר  2009הגישה היחידה לפיקוח בבית המשפט השלו" בנצרת כתב אישו" נגד החברה
השוכרת את הנכס ונגד מנהלה ובעל העסק שלה בגי ביצוע העבודות האמורות ללא היתר ,ובגי
ביצוע שימוש חורג במבני" האמורי" למינימרקט במקו" קיוסק.
במר'  2011הרשיע בית המשפט את שלושת הנאשמי" 19וחייב אות" להרוס את המבני" ולהפסיק
את השימוש החורג בתו&  15חודשי" ,אלא א" כ יקבלו היתרי" כדי.
לנציג משרד מבקר המדינה נמסר במאי  2012כי השוכר הרס את חלקו של המבנה שנבנה באופ
בלתי חוקי והשאיר על כנו את המבנה הקשיח שמשמש מינימרקט ואת משטחי הבטו ,וכי במועד
זה חכ"ל והשוכר עדיי לא הגישו לוועדה המקומית בקשה ללגליזציה של המבנה.
היחידה לפיקוח הגישה באוקטובר  2009לבית משפט השלו" בנצרת ג" כתב אישו" נגד העירייה,
חכ"ל ויו"ר חכ"ל לשעבר ,בגי ביצוע שימוש במקרקעי בלא היתר ובסטייה מתכנית לפי סעי(
)204א( ו )204ב( לחוק התכנו והבנייה .במאי  2012טר" נית פסק די בעניי.
כאמור ,בהסכ" השכירות נקבעו דמי שכירות בס&  200ש"ח לחודש צמוד למדד אוגוסט 2005
בתוספת מע"" לכל תקופת החוזה לרבות תקופת ההארכה .דהיינו ,במש&  116חודשי" ,שה" כ 9.5
שני" .סכו" זה לא התבסס על בדיקה ועל הערכת שמאי.
מהבדיקה עולה כי השוכר הגיש לחכ"ל באוגוסט  2004תכנית לשיפו' הקיוסק ,ולפיה הוא תכנ
לבנות מבנה ששטחו  72מ"ר ,ובכלל זה להרוס חלקי" מהמבנה ולבנות" מחדש ,וס& ההוצאות
הכרוכות בבנייה זו נאמדו בכ  298,000ש"ח כולל מע"".
ÈÙÏ ÌÎÒ‰· ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ .Â· ‰˘Ú˘ ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ‰·Ó‰ ÁË˘Ï Ì‡˙‰· È‡Ó˘ ˙Î¯Ú‰
·ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â ÂÈÂÂ˘ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰Î¯Ú‰ ·ÈÈÁÈ ‰·Ó‰ ÁË˘· ÈÂÈ˘ ÈÎ ˘¯ÂÙÓ· ÌÎÒ‰
ÏÎÏ ˘„ÂÁÏ Á"˘ 230-Î· ÌÈÓÎ˙ÒÓ‰ ,Ï"ÎÁ ‰Ú·˜˘ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ .˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ Â˙˘È
˙˜‰Ó¯‚ ,Ì‰˘ÏÎ ÌÈÂ˙ ˙ÈÁ· ÏÚ ‰ÎÓ˙Ò‰˘ ‡Ï· ,ÌÈ˘ ¯˘ÚÎ ‰Î¯Â‡˘ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÙÂ
.ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ„ÒÙ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ
__________________
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ת"א )שלו נצרת( 'Á‡Â Ó"Ú· ¯ÂËÒ - ‡.È.˘ ' ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ ‰ÈÈ·Â ÔÂÎ˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ ‰„ÚÂ 70841009
).(2.3.11 ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï
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חכ"ל ציינה בתשובתה כי ע" סיו" תקופת ההתקשרות היא תפעל לפרס" מכרז להשכרת הנכס.

✯
˙ÂÈÂ¯ÈÎ˘ Í¯ÚÓ ÏÂ‰ÈÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· Ï"ÎÁ „Â˜Ù˙· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÏ˘Î ÌÈÏÚÓ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ
‡Ï ,‰È˙Â·ÈÂÁÓÂ ‰„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ‰Ï˘¯˙‰ Ï"ÎÁ .Ì‰· ‰˘Ú‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ÌÈÒÎ‰
ÂÚˆÈ· Ì‰˘ Û‡ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯ÎÂ˘‰ ˙˘ÂÏ˘ „‚ ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜ ‡ÏÂ ‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ‰ÏÈÚÙ‰
˙˙ÂÏÚ··˘ ÌÈ¯Î˘ÂÓ‰ ÌÈÒÎ‰ Ï˘ ‰ÈÈ·‰ Û˜È‰ ˙‡ Â·ÈÁ¯‰Â ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ÈÈ· ˙ÂÙÒÂ
ÌÈÈÂ‡¯ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ ÌÏ˘Ï ÈÏ·Â ,‰¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ,¯ÎÈ ÔÙÂ‡· ˙ÂÈ˜ÒÚ ˙Â¯ËÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
.Ì¯Â·Ú
˙ÓÏÚ‰ ˙‡Â ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· Ï"ÎÁ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ Û‡Â ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ˜Ê ‰Ï Ì¯‚ ¯·„‰˘ Û‡ ,ÍÎÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÔÈÚ‰
·˙„.¯Â·Èˆ‰ ÈÈÚ· ‰˙ÈÓ

ביצוע שיפוצי בנכסי
בהסכמי" שחתמה חכ"ל ע" חלק מהשוכרי" נקבע כי על השוכרי" לבצע שיפוצי" בנכסי" על
חשבונ" לפי אומד ההוצאות שקבע השוכר ולפי הפירוט שנקבע בנספח שצור( להסכ" השכירות,
ובתמורה חכ"ל הפחיתה את דמי השכירות בתקופת השכירות .בנספח נקבע כי השוכר מתחייב
לבצע את העבודות בתו& פרק זמ נקוב ,וכי ע" סיומ תשלח חכ"ל נציג מטעמה שיבדוק את טיב
והיקפ של העבודות שעשה השוכר ויקבע א" לאשר .עוד נקבע כי במעמד הבדיקה יירש"
פרוטוקול ובו יפורטו העבודות ,וא" יהיו ליקויי" או חוסרי" על השוכר לתקנ" בתו& פרק זמ סביר.
מבדיקת תיקי השכירות של ארבעה שוכרי" עולה כי נציגי חכ"ל לא ביקרו בנכסי" כדי לוודא א"
ה" זקוקי" לשיפו' ,ולא היה לה" מידע על השיפוצי" שהשוכרי" אמורי" היו לבצע במבני" ועל
הוצאות השיפו' .חכ"ל הפחיתה מדמי השכירות את הוצאות השיפוצי" שנקבעו בהסכ" ,בלא
שנציגיה וידאו כי השיפוצי" האמורי" אכ בוצעו .להל דוגמאות:
 :'‰ ‰·Ó .1חכ"ל משכירה זה שני" את מבנה ה' לחברה למטרות עסקיות .בהסכ" שחתמו
הצדדי" בשנת  ,1998שתוקפו היה עד יולי  ,2003נקבעו דמי שכירות בס&  3,367ש"ח לחודש
בתוספת מע"" צמוד למדד שפרס" בספטמבר .1998
מהבדיקה עולה כי השוכרת לא הקפידה לשל" את דמי השכירות מאוקטובר  2002ואיל& ,ועקב כ&
חכ"ל הגישה נגדה באוקטובר  2004תביעה משפטית לתשלו" החוב שהצטבר מאוקטובר  2002עד
יולי  ,2003לתשלו" דמי שימוש מאוגוסט  2003עד אוקטובר  2004ולפינוי המבנה .בהחלטת בית
המשפט 20מנובמבר  2005נפסק כי על השוכרת לפנות את הנכס ולשל" לחכ"ל בגי דמי שכירות עד
יולי  2003ודמי שימוש מאוגוסט  2003עד אוקטובר  2004סכו" של כ  161,000ש"ח בתוספת
ריבית והפרשי הצמדה כחוק לפרק הזמ שמיו" מת פסק הדי ועד מועד התשלו" בפועל.
__________________
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הבדיקה העלתה כי לאחר מת פסק הדי לא פעלה חכ"ל לפינוי השוכרת מהנכס וכ לא דאגה
לגבות ממנה את הסכו" שפסק בית המשפט; ובמקו" זה חתמה חכ"ל במאי  2007ע" השוכרת על
הסדר תשלומי" ולפיו השוכרת תשל" לה  20,000ש"ח בלבד במקו" כ  161,000ש"ח שפסק בית
המשפט ,ובתמורה תבצע השוכרת על חשבונה ובאחריותה עד סו( דצמבר  2007עבודות לשיפו'
המבנה שפורטו בהסדר ,כגו איטו" המבנה בפני גש" ,תיקו תשתיות מערכת החשמל ,תיקו
סדקי" ,שיפו' שירותי" ומטבחו ,תיקו התקרה האקוסטית והחלפת ריצו(.
בחכ"ל לא נמצאו מסמכי" שילמדו על הנימוקי" להחלטתה לוותר על זכויותיה שנקבעו בפסק הדי
ועל השיקולי" שהנחו אותה לחתו" על הסדר התשלומי" והשיפוצי" לבניי.
הבדיקה העלתה כי חכ"ל לא הכינה אומד לגבי הוצאות השיפו' במעמד החתימה על הסדר
התשלומי" ,וכי נציגי חכ"ל לא ביקרו בנכס לאחר מכ על מנת לוודא שהשוכר ביצע את השיפוצי"
בנכס כפי שהתחייב.
במאי  2007חתמה חכ"ל ע" השוכרת על הסכ" שכירות חדש שתוקפו ארבע שני" ממר'  2007עד
פברואר  2011ע" אופציה להארכה בארבע שני" נוספות .בהסכ" נקבע כי לנוכח הנזקי"
המתמשכי" בנכס בשל נזילות מי" במבנה ולנוכח התיקוני" שייעשו במושכר כמתואר בהסדר
התשלומי" שצור( כנספח להסכ" ,יהיו דמי השכירות  3,250ש"ח לחודש צמוד למדד יולי 2007
בתוספת מע"" ,וכי בתחילת כל שנה יעלו דמי השכירות ב  2.5%לעומת השנה הקודמת.
יצוי כי דמי השכירות למבנה על פי הסכ" שהיה בתוק( בשני"  2003 1998היו  3,367ש"ח צמוד
למדד ובתוספת מע"" .מכא שחכ"ל הפחיתה את דמי השכירות בשיעור ריאלי של כ  15%יחסית
לסכומ" בשנת .1998
‰˙ÁÙ‰‰ ‰˙È ÌÈ·Â˘ÈÁ ÂÏÈ‡ ÍÓÒ ÏÚ ¯Â¯· ‡Ï ÈÎ Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·„˙È· ‰˙·ÂËÏ ˜ÒÙ˘ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ ÏÚ ‰¯˙ÈÂ Ï"ÎÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ „ÂÁÈÈ· ,˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ
ÌÈÈÏ‡È¯ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ 2007 ˙˘Ó ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÌÎÒ‰· ÂÚ·˜ ‡Ï ÚÂ„Ó ¯Â¯· ‡Ï Û‡Â ,ËÙ˘Ó‰
·.È‡Ó˘ ˙Î¯Ú‰Ï Ì‡˙‰
ÏÚ ‰¯Â˙ÈÂ - ˙¯ÎÂ˘‰ ÏÂÓ ‰ÏÚÙ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÈÎ Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚ‰Â ÛÈÒÂ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„‰Ï ‰È‰˘ ÈÏ· ÒÎ· ÌÈˆÂÙÈ˘‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙ÁÂ ÔÈ„Î ‰Ï Â˜ÒÙ˘ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ
‡‰È‰ ‡Ï - ÏÚÂÙ· ÌÈˆÂÙÈ˘‰ ˙‡ ‰ÚˆÈ· ˙¯ÎÂ˘‰ Ì‡ ‰Ú„È˘ ÈÏ·Â Ì˙ÂÏÚ È·‚Ï ÈÙÒÎ Ô„ÓÂ
¯‡ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‚˘‰Ï ÈÂ‡¯Î ‰ÏÚÙ ‡ÏÂ ¯ÎÈ ÈÙÒÎ „ÒÙ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰·Ò‰ ‡È‰ ÔÎ˘ ,ÈÂ
.‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÒÎ Ï˘ ˙Â¯ÈÎ˘‰ Í¯ÚÓ ÏÂ‰È Ï"ÎÁÏ ¯ÒÓ
ÏÂÓ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
.ÈÂ˜Ï‰ ‰„Â˜Ù˙ ÁÎÂÏ Ï"ÎÁ
 :'Â ‰·Ó .2בספטמבר  2008חתמה חכ"ל ע" שוכר הסכ" להשכרת מבנה ו' לפרק זמ של
כשנתיי" ממר'  2009עד פברואר  2011ע" אופציה להארכה בשנה .בהסכ" נקבע כי השוכר
התחייב לבצע על חשבונו שיפוצי" בנכס שעלות"  35,000ש"ח ,ובתמורה לכ& הוא יהיה פטור
מתשלו" דמי שכירות בשנה הראשונה ,בשנה השנייה ישל" דמי שכירות מופחתי" בס&  800ש"ח
לחודש ,ובשנה השלישית ישל" דמי שכירות בשיעור מלא בס&  1,000ש"ח לחודש בתוספת מע"".
לחוזה צור( נספח ובו רשימה מפורטת של שיפוצי" שהיה על השוכר לבצע .עוד נקבע בהסכ" כי
א" השוכר לא ישלי" את השיפוצי" עד תחילת תקופת השכירות מר'  2009יבוטל ההסכ",
והשוכר יפנה את הנכס וישל" לחכ"ל דמי שכירות בס&  10,000ש"ח בתוספת מע"".
הבדיקה העלתה כי השוכר לא ביצע את השיפוצי" כפי שהתחייב בהסכ" ,וחכ"ל לא דרשה ממנו
לשל" דמי שכירות ,והוא המשי& להחזיק בנכס בלא שחכ"ל נקטה נגדו צעדי" כמתחייב מההסכ".
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רק ביולי  2011שלחה חכ"ל מכתב לשוכר ובו דרשה ממנו לפנות את הנכס מאחר שהוא לא ביצע
את השיפוצי" ,ובמהל& הביקורת בספטמבר  2011חכ"ל הגישה נגד השוכר תביעה לפינוי הנכס.
חכ"ל ציינה בתשובתה כי היא פועלת להחזרת הנכס לידיה.
 .3חכ"ל הפחיתה בשני"  2011 2009את דמי השכירות משני שוכרי" נוספי" בס&  5,000ש"ח
מכל אחד ,בלא שביקרה בנכסיה" כדי לוודא שיש צור& בשיפו' ,בלי שבדקה את עלות השיפוצי"
ובלא שבדקה א" השיפו' אכ בוצע.
˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ˙‡ ‰˙ÈÁÙ‰ Ï"ÎÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙‰Á·˘ ‡Ï·Â ,ÌÈÒÎ· ‰¯˜È·˘ ‡Ï· ,ÌÈˆÂÙÈ˘ ÌÈÒÎ· ÂÚˆ·È ÌÈ¯ÎÂ˘‰˘ ÍÎÏ ‰¯ÂÓ
‡˙‡ ˙Â˙‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ .˙¯ÚÂ˘Ó‰ Ì˙ÂÏÚ È‰ÓÂ Ì‰· ÌÈ˘¯„ ÌÈˆÂÙÈ˘ ÂÏÈ
ÏÚ Ï"ÎÁ ¯Â˙ÈÂ .ÏÚÂÙ· ÌÈˆÂÙÈ˘‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÈ„‰ ÌÈÚˆ·Ó Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ· ‰˙ÁÙ‰‰
„È·‚Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡· Ú‚ÂÙÂ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰˘Ú ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ˙Â·ÈÒ· ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ
.ÌÈÒÎ‰
חכ"ל ציינה בתשובתה כי היא הפסיקה את הנוהג של השתתפות בהוצאות שיפוצי" על חשבו דמי
שכירות.

טיפול חכ"ל בנכסי הפנויי
כאמור בהסכ" ההתקשרות ,העירייה הקנתה לחכ"ל סמכויות ושיקול דעת נרחב בכל הנוגע לניהול
הנכסי" ,וחכ"ל התחייבה בהסכ" האמור להעניק לעירייה בי היתר שירותי ניהול לנכסי" ברמה
מקצועית גבוהה תו& שמירה על האינטרסי" של העירייה בנכסי".
‡ÂˆÓÏ È„Î È„ ‰˙˘Ú ‡ÏÂ ÂÙ˙‰˘ ÌÈÒÎ· ÈÂ˜Ï ÔÙÂ‡· ‰ÏÙÈË Ï"ÎÁ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÏÚÂÙ·Â ,ÈÏÎÏÎ Ï‡ÈˆËÂÙ ÌÚ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ·Ó ÂÈ‰ Ì˜ÏÁ˘ ,ÌÈÒÎ Ì˙Â‡Ï ÌÈ¯ÎÂ˘ Â‡ ÌÈÓÊÈ
‰Ï Ì¯‚Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÒÎ‰ ÂÚ‚Ù ÍÎ·Â ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· Ì˙Â‡ ‰¯ÈÎ˘‰ ‡Ï Ï"ÎÁ
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .¯ÎÈ ÈÙÒÎ „ÒÙ‰
 :'Ê ‰·Ó .1שטחו הבנוי של מבנה זה הוא כ  1,040מ"ר ,ובשני"  2004 1991השכירה חכ"ל את
המבנה כאכסניה לעולי" חדשי" ולפועלי".
המגרש שעליו בנוי המבנה מיועד על פי תכנית הבניי המאושרת למלונאות ,ושטח הבנייה המותר
בו על פי התכנית האמורה הוא  2,000מ"ר.
הבדיקה העלתה כי המבנה האמור פנוי משנת  ,2004ועל פי מסמכי חכ"ל עד מועד סיו" הביקורת
נובמבר  2011חכ"ל לא פעלה למציאת יז" שישכור את המבנה או שייזו" פרויקט מסחרי בשטחו.
נציג משרד מבקר המדינה סייר במבנה האמור ומצא כי המבנה במצב ירוד ואינו ראוי לשימוש ,וכי
הוא מוזנח מאוד ,קירותיו הפנימיי" סדוקי" וחסרי" בו חלונות .כמו כ חלק מקירותיו ומהגג היה
שרו( .בחצר הבניי ובתוכו היו מיטלטלי ישני" ובלויי" .חכ"ל א( לא דאגה לגדר את המתח" ולא
דאגה לניקיונו ,ועקב כ& היה המתח" בגדר מטרד לסביבה.
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"חכ"ל ציינה בתשובתה כי היא פועלת בשיתו( גורמי" נוספי" לשינוי תכנית הבניי של המתח
." כדי לאפשר הקמת מגורי" לסטודנטי" במתח,ממלונאות למבנה ציבור
 פרסמה2010 ' במר. היה המבנה האמור מושכר לחברה מסחרית2010 ' עד מר:'Á ‰·Ó .2
 ש"ח1,500  הצעות בסכו" שבי10  ובעקבות כ& קיבלה,חכ"ל מכרז לקבלת הצעות להשכרתו
.("" ש"ח לחודש )לא כולל מע5,750 ל
" בהצעות שהתקבלו והחליט לזמ שלושה מציעי25.04.10 דירקטוריו חכ"ל ד בישיבתו ב
."שהציעו דמי שכירות גבוהי" ל"ישיבת דירקטוריו שתתכנס בקרוב
 רק. לא זימ דירקטוריו חכ"ל את המציעי" ולא ד בהצעות2011 הבדיקה העלתה כי עד דצמבר
."" ש"ח לחודש בתוספת מע3,000  השכירה חכ"ל את המבנה תמורת2012 בינואר
‰ÈÈ¯ÈÚÏ ˙Ó¯Â‚ ÌÈÈÂÙ‰ ÌÈÒÎ‰ ˙¯Î˘‰· ‰˙Â‰˙˘‰ ÈÎ Ï"ÎÁÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯Î˘‰ÏÂ ˙Â¯ÈÎ˘‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÏÈÚÈ ÏÂ‰ÈÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÔÎÏÂ ,¯ÎÈ ÈÙÒÎ „ÒÙ‰ Ï"ÎÁÏ Ì‚Â
.ÌÈÂÈÙ ¯Á‡Ï ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÌÈÈÂÙ‰ ÌÈ·Ó‰
¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,ÌÈÈÂÙ‰ ÌÈÒÎ‰ ˙¯Î˘‰Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· Ï"ÎÁ Ï˘ ‰ÈÏ„ÁÓ ÁÎÂ
.‰Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ ÌÈÒÎ· ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ˙Ó ÏÚ Ï"ÎÁ „‚

סיכו
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˜ÈÚÓ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ‰ÓÂ‚Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓÓ
˙‡ÈˆÓÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÌÈÈ˙ÂÁÈË·Â ÌÈÈ˙‡Â¯·˙ ÌÈÚ‚ÙÓ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ È„Î „Ú ‰È·˘Â˙Ï
ÌÈ˙È‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ,‰ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ Ï˘ ÌÈÈÏÙÈˆÈÂÓ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÂÏÈÓÏ ÌÈÎ¯„
Â‡ ‰ÓÂÁ˙· ÌÈ˜Á˘Ó‰ È˜˙Ó Ï˘ È„ÈÈÓ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ Ë¯Ù· .‰˙Â‡ ÌÈ·˘Â˙Ï
ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÌÈÎÒÓ‰ ÌÈ˜˙Ó ¯È˙Â‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰Ï Ï‡ .ÌÏË·Ï ÔÈÙÂÏÈÁÏ
.Ì‰·
Ô‰ ,ÌÈ¯Î˘ÂÓ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÒÎ ˙‡ ˙Ï‰Ó Ï"ÎÁ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ È·‚Ï ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰
‰ÈÈ·‰ ˙Â‚È¯Á ¯Â˙È‡Ï ÈÂÎ˙‰ Ë·È‰· Ô‰Â ,ÌÈ¯ÎÂ˘‰ ÏÂÓ ÈÙÒÎ‰ ÏÂ‰È‰ Ï˘ Ë·È‰·
Ï˘ ˙Â¯ÈÎ˘‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÔÈ˜˙ ‡Ï ÏÂ‰È· Ì¯Â˜Ó ‰Ï‡ ÏÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈÒÎ· ˙Â¯ÂÓÁ‰
.‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÒÎ
- ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰·Â ‰˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· ˙Á‡ ÏÎ - ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,Ï"ÎÁ ÏÚ
ÌÈÒÎ· ˙ÂÈ˜ÂÁ È˙Ï· ˙ÂÙÒÂ˙ Â·˘ ÌÈ¯ÎÂ˘ „‚ Ô˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ËÂ˜Ï
.‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏÚ··˘
ÁÎÂÂ ,Ì‰· ÏÂÙÈËÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÒÎ ÏÂ‰ÈÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· Ï"ÎÁ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ
ÌÚ ‰˙Â¯˘˜˙‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,„Â‡Ó ÌÈ¯ÂÓÁ Ì˜ÏÁ˘ ,‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ
˙ËÈ˜ ÔÂÁ·Ï ÔÎÂ ‰ÈÒÎ Ï˘ ˙Â¯ÈÎ˘‰ Í¯ÚÓ ÏÂ‰ÈÏ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ Ï˘ ‰ÈÁ· ÍÂ˙ Ï"ÎÁ
.Ï"ÎÁ ÌÚ ‰Ï˘ ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˘ÂÓÈÓÏ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏÂÚÙ
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‰ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ Ï˘ ˙Â˜ÂˆÓ‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ Â˙ÈÈ ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
Â„˜Ù˘ ÌÈÈÂÁËÈ·‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰Ó ‰Ï·Ò˘ ¯ÙÒ ¯ÈÚ· ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏ - ÁÂ„· Â‚ˆÂ‰˘
ÂÓ˙¯ÈÈ Ì‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎÂ ,‰„Â¯È ‰Ó¯· ÌÈ˙Â¯È˘ ¯ÈÚ‰ È·˘Â˙Ï Â˜ÙÂÒ ÔÈ‚·˘ - ¯·Ú· ‰˙Â‡
.‰È·˘Â˙Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ¯˘Ù‡Ï ÍÎ·Â ¯ÈÚÏ ÚÈÈÒÏ ÌÈÎ¯„ ˙‡ÈˆÓÏ

