פרק שלישי

דוחות מעקב

מרכז השלטו המקומי בישראל
ממצאי מעקב

תקציר
מרכז השלטו המקומי בישראל )להל  המרכז( הוא עמותה רשומה המאגדת את
העיריות והמועצות המקומיות בישראל  הוא הוק ביד כדי לייצג ולקד את
ענייניה במסגרת המגזר הציבורי .א שמ הבחינה הפורמאלית המרכז מעוג
כעמותה פרטית ,יש לו מאפייני של גו ציבורי :הוא ממלא קשת של תפקידי
שבמהות ה בעלי אופי ציבורי ,עיקר פעילותו ממומנת מתקציבי הרשויות ,והיא
אינה למטרת רווח .בשל אופיו הציבורי של המרכז חלי עליו ועל נושאי המשרה בו
נורמות ציבוריות שונות ,ובה החובה לנהוג בסבירות ,בשוויו ובשקיפות.
בתחילת שנת  2008פרס משרד מבקר המדינה דוח ביקורת בנושא המרכז ,1שעסק
במכלול תחומי הנוגעי לאופ ניהולו ופעילותו בשני ) 20062004להל  הדוח
הקוד( .ממצאי הדוח הקוד לימדו שלפעולות רבות של המרכז בתחומי הארגו ,
כוח האד והשכר לא קדמו תהליכי החלטה ואישור תקיני ,כלומר המרכז חרג
מכללי המינהל התקי המקובלי במגזר הציבורי ,לרבות ברשויות המקומיות .עוד
2
נמצא שמעורבות והשתתפות של נציגי הרשויות המקומיות במוסדות המרכז
הייתה מצומצמת מדי.

פעולות הביקורת
בחודשי מאיאוקטובר  2010עשה משרד מבקר המדינה בדיקת מעקב על אופ
טיפולו של המרכז בליקויי שפורטו בדוח הקוד )להל  המעקב( .הבדיקה
התייחסה לפרק הזמ שבי ינואר  2008ליוני  2010והתמקדה בשלושה נושאי
עיקריי :פעילות מוסדות המרכז ,כוח אד ,שכר ותשלומי נלווי לעובדי המרכז.
כ נבדק נושא העסקת של עובדי עיריית מעלותתרשיחא במרכז.
במועד פרסו הדוח הקוד כיה בתפקיד יו"ר המרכז מר עדי אלדר ,ראש עיריית
כרמיאל )להל  יו"ר המרכז הקוד( ,ומינואר  2009מכה בתפקיד זה מר שלמה
בוחבוט ,ראש עיריית מעלותתרשיחא )להל  יו"ר המרכז(.
__________________

1
2
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עיקרי הממצאי
כאמור ,בינואר  2009התחל יו"ר המרכז .לדבריו ,ע כניסתו לתפקיד ביקש לייש
את המלצות הדוח הקוד ולבצע לצור) כ) בדיקה מקיפה של המרכז בתחומי
המינהל והכספי .בניסיונותיו לעשות כ נתקל בהיעדר שיתו פעולה ובקשיי
שהערימו עליו גורמי מרכזיי במערכת ,וא על פי כ פעל לשינויי מרחיקי לכת
בהתנהלות המרכז בהתא לכללי מינהל תקי ולתיקו ליקויי שצוינו בדוח הקוד.
ע זאת ,ממצאי המעקב מלמדי כי המרכז  א בראשותו של יו"ר המרכז וא
בראשותו של יו"ר המרכז הקוד  לא פעל לתיקו חלק מהליקויי שהועלו בדוח
הקוד ,כמפורט להל :
 .1פ ע י ל ו ת  ש ל מ ו ס ד ו ת ה מ ר כ ז  נמצא כי המרכז לא פעל כנדרש
להסדיר את פעילות של הנהלתו ושל ועדותיו :תדירות התכנסויותיה של הנהלת
המרכז בתקופה המבוקרת הייתה נמוכה מהנדרש בתקנו המרכז; ההשתתפות
בישיבות ההנהלה באותה תקופה הייתה מועטה וא מועטה מאוד; ההשתתפות
בישיבות הוועדות הייתה מועטה ;3מאז חילופי יו"ר המרכז ובחירת הנהלה חדשה
בפברואר  2009ועד מועד המעקב לא מינתה הנהלת המרכז הנוכחית ועדת ביקורת,
וכ) אפוא לא פעלה במרכז ועדת ביקורת כשנה ומחצה.
 .2ט י פ ו ל ה מ ר כ ז ב נ ו ש א כ ו ח א ד   נמצא כי המרכז לא פעל כנדרש
לתיקו הליקויי בדפוסי תפקודו שחרגו מ הנורמות הציבוריות :טר הוגדרו
סמכויותיה של הוועדות המופקדות על נושא כוח האד 4במרכז ,ולא ברור מרחב
אחריות בדר) הניהול ואופ קבלת החלטותיה בענייני העובדי; את מרבית
ההחלטות בדבר קליטת וקידומ של עובדי במרכז קיבל יו"ר המרכז .החלטות
אלו לא הובאו לאישור הנהלת המרכז ,ובמקרי רבי  א לא לאישור ועדת כוח
אד; דר) קבלת וקביעת תנאי עבודת של שבעה עובדי בתפקידי ניהוליי
בכירי במרכז משנת  2009ואיל) נמצאה חורגת מהכללי המקובלי בשירות
הציבורי  כמה מה מונו לתפקידי אלה בלי שהתקיי מכרז או כל הלי) בחירה
אחר .העסקת של חלק מהעובדי החלה כמה חודשי קוד שנחת עמ הסכ
עבודה.
 .3ה ע ס ק ת  ש ל ע ו ב ד י ע י ר י י ת מ ע ל ו ת  ת ר ש י ח א ב מ ר כ ז 
עוד העלה המעקב כי על פי הוראתו של יו"ר המרכז ,שהוא כאמור ג ראש עיריית
מעלותתרשיחא )להל  העירייה( ,עסקו שישה עובדי בתפקידי בכירי
בעירייה בעבודות שונות הנוגעות למרכז ,כגו איסו ועיבוד של נתוני והפקת דוחות
מעקב ודוחות בדיקה שוני בנוגע למרכז .העובדי ביצעו את העבודות האלה על
חשבו שעות עבודת בעירייה ,ועבודת מומנה אפוא ,בי היתר ,מכספי משלמי
המסי הדרי בתחו שיפוטה של העירייה.
__________________
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ממצא זה מתייחס לשנת .2009
באפריל  2004מינתה האספה הכללית של המרכז ועדה לכוח אד! ולתנאי עבודה .בשנת  2009הורה
יו"ר המרכז לפצל ועדה זו לשתי ועדות :ועדת כוח אד! וקבלת עובדי! )ובקיצור  ועדת כוח אד!(
וועדת בירורי! ופיטורי.
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 .4ט י פ ו ל ה מ ר כ ז ב נ ו ש א ש כ ר ו ת ש ל ו מ י  נ ל ו ו י  ל ש כ ר 
נמצא כי בחלק מהמקרי חרגו התשלומי לעובדי מהנורמות המקובלות לתשלו
שכר במערכות ציבוריות ובשלטו המקומי .לדוגמה ,בשנת  2008ועד אפריל 2009
שולמו לשישה עובדי ,מה שני עובדי בכירי ,תוספות שכר בעד שעות נוספות
גלובליות לפי מכסות של עשרות שעות בכל חודש בשיעורי של  125%150%מער)
שעת עבודה רגילה .לאחד מה שולמו בתקופה האמורה תוספות שכר בס) 255,000
ש"ח בקירוב ,ולכל אחד מחמשת האחרי שולמו באותה התקופה תוספות שכר בס)
עשרות אלפי ש"ח.

סיכו והמלצות
מרכז השלטו המקומי נועד לייצג את הרשויות המקומיות ולקד את ענייניה בקרב
גורמי שוני במגזר הציבורי .משרד מבקר המדינה קבע בדוח הביקורת שפרס
בשנת  2008כי נוכח פעילותו של המרכז בתחו הציבורי והיותו שליח ונציג של
מאות גופי ציבוריי ,עליו לאמ .תהליכי עבודה תקיני ולפעול על פי אמות מידה
ציבוריות בתחומי הניהול ,הארגו  ,כוח האד והשכר .ממצאי אותה ביקורת העידו
כי תפקוד של מוסדות המרכז לקוי ,וכי יש פערי ניכרי בי הנורמות הנהוגות
במערכות הציבוריות ,ובכלל אלו שברשויות המקומיות ,ובי דרכי טיפולו של המרכז
בתחומי כוח האד והשכר.
ממצאי המעקב מלמדי כי המרכז לא תיק ליקויי מהותיי שהועלו כשנתיי
וחצי לפני כ  ,בדוח הקוד :הוא לא הסדיר את פעילות ההנהלה והוועדות ולא תיק
דפוסי תפקוד לקויי בענייני כוח האד.
ע זאת ,ראוי לציי שהמעקב העלה כי תוקנו כמה ליקויי בתחו תשלו השכר
לעובדי :התשלו בעד שעות עבודה נוספות גלובליות הופסק ,תשלומי בעד צריכת
דלק ושימוש במכשיר טלפו נייד הוגבלו וכ הונהגו נוהלי עבודה חדשי; לדברי
יו"ר המרכז ,חלה התייעלות בתחומי נוספי ,ובה רכש ותפעול.
לדעת משרד מבקר המדינה ,על הנהלת המרכז לפעול לאלתר לתיקו הליקויי
שהתגלו במעקב המלמדי על תפקוד לא תקי של המרכז לאור) זמ  .עליו להסדיר
את ניהול ותפעול של מוסדות המרכז וכ להסדיר את פעילותו בתחומי כוח האד
והשכר על פי הנורמות הציבוריות הקיימות .על המרכז לעשות בדק בית יסודי בכל
הנוגע לתפקודו בתחומי האמורי ולפעול ככל שיידרש להסדרתה ולעיגונה של
מערכת נורמות מפורטות בתחומי האלה ,כדי להבטיח ניהול ופעילות תקיני.

♦
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מבוא
מרכז השלטו המקומי בישראל )להל  המרכז( הוא עמותה רשומה המאגדת את העיריות
והמועצות המקומיות בישראל  הוא הוק ביד כדי לייצג ולקד את ענייניה במסגרת המגזר
הציבורי .כעמותה רשומה חלות על המרכז חובות מכוח חוק העמותות ,התש") 1980להל 
חוק העמותות( ,והתקנות שהותקנו מכוחו .על פי חוק העמותות יש למרכז תקנו המסדיר את
פעילותו בתחומי שוני.
במרכז חברות  202עיריות ומועצות מקומיות ,5ועל פי התקנו שלו הוא משמש מדרי %ומכוו של
הרשויות המקומיות החברות בו .א& שמ הבחינה הפורמאלית המרכז מעוג כעמותה פרטית ,יש
לו מאפייני של גו& ציבורי :הוא ממלא מגוו של תפקידי שבמהות ה בעלי אופי ציבורי,
עיקר פעילותו ממומנת מתקציבי הרשויות ,והיא אינה למטרת רווח .בשל אופיו הציבורי של
המרכז חלי עליו ועל נושאי המשרה בו נורמות ציבוריות שונות ,ובה החובה לנהוג בסבירות,
בשוויו ובשקיפות.
בתחילת שנת  2008פרס משרד מבקר המדינה דוח ביקורת בנושא המרכז) 6להל  הדוח
הקוד( .הביקורת עסקה במכלול תחומי הנוגעי לאופ ניהולו ופעילותו של המרכז בשני
 20062004ונעשתה מתו %שימוש בנורמות שמקור בעקרונות ובהסדרי החלי על המגזר
הציבורי ,ובייחוד על הרשויות המקומיות ,כמתחייב ממהות המרכז ,ממאפייניו הציבוריי ומאופי
פעילותו.
בחודשי מאיאוקטובר  2010עשה משרד מבקר המדינה בדיקת מעקב על אופ טיפולו של
המרכז בליקויי שפורטו בדוח הביקורת הקוד )להל  המעקב( .הבדיקה התייחסה לפרק הזמ
שבי ינואר  2008ליוני  2010והתמקדה בשלושה נושאי עיקריי :פעילות מוסדות המרכז ;7כוח
אד; שכר ותשלומי נלווי לעובדי המרכז .כ נבדק נושא העסקת של עובדי עיריית מעלות
תרשיחא במרכז.
במועד פרסו הדוח הקוד כיה בתפקיד יו"ר המרכז מר עדי אלדר ,ראש עיריית כרמיאל )להל 
יו"ר המרכז הקוד( ,ומינואר  2009מכה בתפקיד זה מר שלמה בוחבוט ,ראש עיריית מעלות
תרשיחא )להל  יו"ר המרכז(.

__________________
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פעילות מוסדות המרכז
הנהלת המרכז )הוועד המנהל(

8

 .1לפי תקנו המרכז ,את הוועד המנהל )להל  הנהלת המרכז או ההנהלה( תבחר האסיפה
הכללית ,והוא יפעל בכפו להחלטותיה .בהנהלת המרכז יכהנו  31חברי לפחות ,בה יו"ר
המרכז וסגניו ויו"ר האסיפה הכללית .עוד נקבע בתקנו כי ההנהלה תתכנס פע בחודש לפחות.
באפריל  2004בחרה האסיפה הכללית  60חברי להנהלת המרכז )בהנהלת המרכז שקדמה לה
כיהנו  36חברי(; הדוח הקוד העלה כי בשני  20062004התכנסה ההנהלה  15פעמי בלבד,
פחות ממחצית ממספר הפגישות הנדרש ,ומשרד מבקר המדינה העיר בדוח האמור כי הדבר מלמד
על ליקוי מהותי בניהול המרכז.
·˙˘ ˙ÏÈÁ˙Ó .Â˙Ï‰‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ‰ÙÂˆÓÎ ÏÚÙ ‡Ï ÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
Â˙Ï‰‰ ‰ÒÎ˙‰ ,Ì„Â˜‰ ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ Ï˘ Â˙Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ,2009 ¯‡ÂÈ ÛÂÒ „ÚÂ 2008
˙˘˙ÂÈÂÒÎ˙‰‰ ¯ÙÒÓÓ „·Ï· ÌÈ˘ÈÏ˘ È˘Î ,˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ÌÈÓÚÙ 13 ÌÂ˜Ó· ÌÈÓÚÙ Ú
.˘„ÂÁ ÏÎ· ÌÚÙ - ÔÂ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„‰ È¯ÚÊÓ‰
·‰ÙÈÒ‡‰ ‰¯˘È‡ - ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ ÛÂÏÈÁÏ Â‡È·‰˘ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Â·˜Ú· - 2009 ¯‡Â¯·Ù
2009 ¯‡Â¯·ÙÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ·˜ÚÓ‰ ÔÓ .‰˘„Á‰ ‰Ï‰‰Ï ÌÈ¯·Á 86 Ï˘ Ì˙¯ÈÁ· ˙‡ ˙ÈÏÏÎ‰
ÌÈÓÚÙ ˘˘ - ‰Ï ‰Ó„˜˘ ‰˘·Ó ˙ÂÁÙ Û‡ ÊÎ¯Ó‰ ˙Ï‰‰ ‰ÒÎ˙‰ ‰˘ ‰˙Â‡ ÛÂÒ „ÚÂ
·-¯‡ÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ· ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .ÔÂ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„Î ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ÌÈÓÚÙ 11 ÌÂ˜Ó· „·Ï
.Â˘„ÂÁ· ˘„ÂÁ È„Ó ËÚÓÎ - ÌÈÓÚÙ ˘ÓÁ ‰Ï‰‰‰ ‰ÒÎ˙‰ 2010 ÈÂÈ
 .2בתקנו המרכז לא נקבע מהו מספר החברי המזערי הדרוש לצור' התכנסותה של הנהלת
המרכז .הדוח הקוד העלה כי שיעור ההשתתפות הממוצע של חברי ההנהלה ב 15ישיבות
ההנהלה שכונסו בשני  20062004היה כ 30%בלבד.
לעניי ההשתתפות בישיבות הנהלת המרכז בשני האמורות העיר משרד מבקר המדינה למרכז
בדוח הקוד כי להנהלתו יש תפקיד חשוב בכל הנוגע להתוויית מדיניותו ולפעילותו .משנבחרו
חברי ההנהלה לכהונת ה קיבלו עליה לתרו לניהול ענייני המרכז ,ועל כ חלה עליה החובה
להשתת באופ פעיל בהתוויית מדיניותו ,בי היתר באמצעות השתתפות בישיבות ההנהלה
במועדי שנקבעו.
על פי פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית בפברואר  ,2009שבה אושרה בחירת של  86חברי
הנהלת המרכז החדשה ,יו"ר המרכז הודיע כי חברי ההנהלה או חברי ועדה במרכז שייעדרו שלוש
פעמי ויותר מישיבת ההנהלה או הוועדה ,תסתיי כהונת בה.
__________________

8

בחוק העמותות הוגדרו מוסדות חובה לכינונה של עמותה ,ובה ועד העמותה ואסיפה כללית .בחוק
נקבע כי העמותה תבחר ועד שינהל את ענייניה ויפעל לטובתה במסגרת מטרותיה ,לפי התקנו ולפי
החלטות האסיפה הכללית; באסיפה הכללית של המרכז  207חברי :ראשי הרשויות המקומיות
החברות בו ,יושבי הראש של הדירקטוריוני של שתי חברות בנות של המרכז )החברה למשק
וכלכלה של השלטו המקומי בע"מ והחברה לאוטומציה של מרכז השלטו המקומי בע"מ( ונציג
נוס $מהעירייה של כל אחת משלוש הערי הגדולות.
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˙¯‰ˆ‰ ˙Â¯ÓÏÂ ÊÎ¯Ó‰ ˙Ï‰‰ ˙Â·È˘È· ‰ËÚÂÓ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ·
ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ÌÈÚˆÓ‡ ÊÎ¯Ó‰ Ë˜ ‡Ï ,‰Ï‰‰‰ È¯·Á Ï˘ Ì˙¯ÈÁ· ˙Ú· ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ
Ì˙Â‰ÎÂ ,‰ÙÎ‡ ‡Ï ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ ˙Ú¯˙‰ :‰Ï‰‰‰ ˙Â·È˘È· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ Û˜È‰ ˙·Á¯‰Ï
˙ÂÙ˙˙˘‰‰ .ÌÂÈÒ È„ÈÏ ‰‡·Â‰ ‡Ï ‰È˙Â·È˘È· ¯È„˙ ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï˘ ‰Ï‰‰ È¯·Á Ï˘
˙ÙÂ˜˙· ,2009 ¯‡ÂÈ „ÚÂ 2008 ˙˘· .„Â‡Ó ‰ËÚÂÓ Û‡Â ‰ËÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÙÈÒÂ‰ ˙Â·È˘È·
25% ‰Ï‰‰‰ ˙Â·È˘È· ÚˆÂÓÓ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰ ,Ì„Â˜‰ ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ Ï˘ Â˙Â‰Î
‰˙Â‡ ÛÂÒ „ÚÂ 2009 ¯‡Â¯·ÙÓ ;2006-2004 ÌÈ˘· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘Ó ÍÂÓ - „·Ï·
˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘ „¯È 2010 ÈÂÈ-¯‡ÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ·Â ;37%-Ï ÚˆÂÓÓ‰ ‰¯ÂÚÈ˘ ‰ÏÚ ‰˘
.„·Ï· 18%-Ï
Ï˘ ‰˙„Â·ÚÏ Ú‚Â· ÂÚ·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ú‚ÂÙ ÂÊ ‰·ÂÁ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡ ¯„ÚÈ‰ .‰È˙Â·È˘È· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙·ÂÁ Ì‰·Â ,ÊÎ¯Ó‰ ˙Ï‰‰
˙ÈÈÂÂ˙‰ ˙‡Â ‰Ï‰‰· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ·ÎÚÓÂ ‰˘˜Ó ,ÊÎ¯Ó‰ ÈÈÈÚ ÏÂ‰È·
È„Î ˘¯„‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ ÏÚ .‰ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ¯ÂÓ‡ ÊÎ¯Ó‰˘ ˙ÂÈÈ„Ó‰
.ÊÎ¯Ó‰ ˙Ï‰‰ Ï˘ ‰È˜˙‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï
, נאמר כי "אי שו דר' לכפות על ראשי הערי החברי בהנהלה2010 בתשובת המרכז מנובמבר
."לקחת חלק בישיבותיה באופ סדיר
ÊÎ¯Ó‰ ˙Ï‰‰· ˙Â¯·Á· ÈÈÈÚ‰ ÌÚË‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ÂÈ‡ ‡Â‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙‡ ˙ÂÙÎÏ ÏÂÎÈ ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ì‚ .‰È˙Â·È˘È· ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰ÎÂ¯Î ‰È‡ ÂÊ Ì‡
‰˙ÂÁÙ ˙Â¯È„˙Â ,˙È¯ÚÊÓ ˙Â¯È„˙· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙·ÂÁ ÚÂ·˜Ï Â„È· ˘È ,‰Ï‰‰‰ ˙Â·È˘È·
.‰Ï‰‰‰Ó ˙Â¯ËÙ˙‰Ï ·˘ÁÈ˙ ‰ÓÓ
- ‰Ï‰‰‰ È¯·Á Ï˘ Ì¯ÙÒÓ· ‰„Á‰ ‰ÈÈÏÚ‰ ÁÎÂ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÎ ÂÓÎ
ÈÎ ÈÂ‡¯ ,‰È˙Â·È˘È· ‰Ï„‰ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ÁÎÂÂ - ÌÈ˘ ˘ÓÁÎ ÍÂ˙· 138% Ï˘ ‰ÈÈÏÚ
‡Ï .‰·Á¯ ‰Î ‰Ï‰‰·˘ ˙ÂÏÈÚÂÓ‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ÔÁ·˙ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰
˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙‡Ê ÁÎÂÏÂ ,‰ÎÏ‰Î Ï‰˙‰ÏÂ ÒÎ˙‰Ï ‰˘˜˙Ó ·Á¯ ‰Î ÌÂ¯ÂÙ ÈÎ ÚÓ‰ ÔÓ
.˙Ú‚Ù ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙÂ ,˙˙ÁÂÙÂ ˙ÎÏÂ‰ ‰Ï‰‰‰ ˙Â·È˘È·

ועדות המרכז
," "ועדה. הנהלת המרכז רשאית למנות ועדות ולאצול לה מסמכויותיה, לפי תקנו המרכז.1
 היא מוסד של המרכז שההנהלה מינתה להתוויית פעילות וטיפול,לפי הגדרתה בנוהלי המרכז
. בנהלי נקבע כי על כל ועדה להתכנס לפחות פעמיי בשנה.מסוי
 בביקורת.37  עד4 ומספר החברי בה היה מ, ועדות26 במועד הביקורת הקודמת פעלו במרכז
 ונמצא כי מרבית הוועדות שנבדקו לא התכנסו בשני,נבחנו נתוני על התכנסות של תשע ועדות
. בתדירות שנקבעה בנהלי20062004
 על התכנסות של חמש2008  בבדיקה נבחנו נתוני משנת. ועדות25 במועד המעקב פעלו במרכז
., ועדת עבודה והסכמי שכר וועדת קשרי חו, ועדת ביקורת, ועדת כספי,מה  ועדת ביטחו
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Â˜„·˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÒÎ˙‰ ,(Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÈ ‰ÈÈÚ·) ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂÓ ıÂÁ ÈÎ ‡ˆÓ
·˙„.‰˘· ÌÈÈÓÚÙ ˙ÂÁÙÏ ¯ÓÂÏÎ ,ÌÈÏ‰· ‰ÚÂ·˜‰ ˙Â¯È
 .2בתקנו המרכז לא נקבע מהו המניי המזערי של חברי ועדה הנדרש לקיו ישיבות ולקבלת
החלטות .על פי ממצאי הדוח הקוד ,שיעורי ההשתתפות בישיבות של תשע הוועדות שנבדקו היו
נמוכי ביותר .לדוגמה ,בשני  2005ו 2006השתתפו בממוצע שני חברי בישיבות הוועדה
לקשרי בילאומיי לערי תאומות ,שמספר חבריה היה  ;26ובאות שני השתתפו בממוצע
שישה חברי בישיבות ועדת הדסק הכלכלי ,שמספר חבריה היה .21
משרד מבקר המדינה העיר למרכז בדוח הקוד כי ההשתתפות המעטה בישיבות הוועדות עלולה
לפגוע במילוי התפקידי שלשמ ה הוקמו ,וכי עליו לקבוע בנהליו כללי עבודה לוועדות ,ובה
קביעת המניי החוקי לקיו הישיבות והגבלת מספר ההיעדרויות המותרות לחברי.
בתגובה על הדוח הקוד מסר המרכז באוקטובר  2007כי יפעל לייעול עבודת הוועדות  "בי על
ידי ביטול ועדות שהיק פעילות מועט ביותר ,ובי על ידי איחוד מספר נושאי לתחו טיפולה
של ועדה אחת" .כמו כ הודיע המרכז כי יקפיד שבידי כל יו"ר ועדה תהיה רשימה עדכנית של
חבריה לצור' זימונ לישיבות.
·Ú·˜ ‡ÏÂ ÂÈ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ,ÂÓÓ ˘¯„Î ,ÏÚÙ ‡Ï ÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
·ÈÎ ‡ˆÓ .‰·È˘È ÌÂÈ˜Ï È˜ÂÁ ÔÈÈÓ ¯·„· ÌÈÏÏÎ ˙Â·¯Ï ,Ô˙„Â·Ú ÈÏÏÎ ˙‡ ÂÈÏ‰
˙Â„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È ÏÚ ÌÈÂ˙Ó - ‰ËÚÂÓ ÔÈÈ„Ú ÊÎ¯Ó‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙Â·È˘È· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰
˘‰„Â·Ú ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙Â·È˘È Ú·¯‡Ó ˘ÂÏ˘· ÈÎ ,Ï˘ÓÏ ,‰ÏÂÚ 2009 ˙˘· ÂÓÈÈ˜˙‰
È˙˘Ó ˙Á‡ ‰·È˘È· ;‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙Ú˘˙Ó ‰˘ÂÏ˘ ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÂÙ˙˙˘‰ ¯Î˘ ÈÓÎÒ‰Â
˙Á‡ ‰·È˘È·Â ;„·Ï· ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÁÎ ,ÌÈ¯·Á 12 ‰·˘ ,ıÂÁ È¯˘˜ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙Â·È˘È
.‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á 21-Ó ‰Ú·˘ ÂÙ˙˙˘‰ ÌÈÙÒÎ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙Â·È˘È È˙˘Ó
˙„Â·Ú Ï˘ ˙È·ÈËÓ¯Â ‰¯„Ò‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰˙ÙÈÎ‡ÏÂ ˙Â„ÚÂÂ‰
˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ
בחוק העמותות נקבע כי על כל עמותה למנות ועדת ביקורת .תפקידה ,בי היתר ,לבדוק את
ענייניה הכספיי והמשקיי ואת פנקסי החשבונות של העמותה ולהביא לפני האספה הכללית את
מסקנותיה ואת המלצותיה בעניי אישור הדוח הכספי .האספה הכללית רשאית להחליט כי במקו
ועדת ביקורת ימונה למלא את תפקידיה רואה חשבו או גו מבקר .יודגש כי על פי החוק ,כל
עמותה חייבת להפעיל ועדת ביקורת או מוסד חלופי.
מינואר  2008ועד פברואר  2009פעלה במרכז ועדת ביקורת ובה שלושה חברי .בתקופה זו
התכנסה הוועדה ארבע פעמי.
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˙„ÚÂ ÊÎ¯Ó· ‰ÏÚÙ ‡Ï ,ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ ÛÂÏÈÁ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï - 2009 ¯‡Â¯·ÙÓ ÈÎ ‡ˆÓ
·„ÂÚ .ÂÊ ‰„ÚÂ ÌÂ˜Ó· ¯˜·Ó ÛÂ‚ Â‡ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ‰˙ÈÓ ‡Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰Â ,˙¯Â˜È
È„Î ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ 2010 ÈÂÈ· ‰ÒÎ˙‰ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰ ÁÎÂ ÈÎ ‡ˆÓ
.˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ‰˙ÂÎÓÒ· ÔÈ‡˘ Û‡ ,2008 ˙˘Ï ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ¯˘‡Ï
‰·ÂÁ˘ ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂÏ Â„ÚÂÈ˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÁÎÂ ÈÎ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÊÎ¯Ó· (ÈÙÂÏÁ ÛÂ‚ Â‡) ÂÊÎ ‰„ÚÂ ÈÂÈÓ-È‡˘ È¯‰ ,˜ÂÁ· ‰Ï Â˜Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ,‰˙ÂÓÏ
„ÓÂÚ‰Â ÊÎ¯Ó‰ ˙Ï‰‰ .ÌÈÈ˜˘Ó‰Â ÌÈÈÙÒÎ‰ ÂÈÈÈÚ ÏÚ ÛËÂ˘‰ ÁÂ˜ÈÙ· ‰ÚÈ‚Ù ¯„‚· ‡Â‰
·¯‡˘¯˜·Ó ÛÂ‚ Ï˘ Â‡ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙÂ ÈÂÂÈÏ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ÊÎ¯ÓÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó ‰
‡„ÈÚÓ ‰Ê ·ˆÓ .·¯ ÔÓÊ ˙Î˘Ó ÂÊ ‰‚È¯Á ˙ÂÏ‰˙‰˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ,˜ÂÁ· ·ÈÈÁ˙ÓÎ ¯Á
.ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÂÏÂ‰È· ¯ÂÓÁÂ È„ÂÒÈ ÈÂ˜ÈÏ ÏÚ
בתשובת המרכז מנובמבר  2010נאמר כי "ע חילופי היו"ר מונתה ועדת ביקורת ,אלא שאז
הסתבר שג היו"ר וג חבריה ,חברי ג בהנהלה .הדבר אסור ,והחברי נפסלו .לא נית היה
לבחור ועדת ביקורת חדשה ,כי לא נית היה לכנס את האסיפה הכללית ,במש' כשנה .ע כינוס
האסיפה בספטמבר  2010נבחרה ועדת ביקורת חדשה ע יו"ר חדש כנדרש".
Â˙ÂÏÈÚÙ· Í˘Ó˙Ó Ï„ÁÓ ˜È„ˆÈ ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯ ‡Ï ÈÎ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
)‡‰ÏÂÒÙ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· (ÈˆÁÂ ‰˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ÈÙÂÏÁ ÛÂ‚ Â‡ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ÈÂÈÓ-È
‡.ÂÊ ‰ÏÂÒÙ ˙ÂÏÈÚÙ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎÂ ,(ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰„ÚÂ È¯·Á ÈÂÈÓ) ˙¯Á

מבקר פנימי
בביקורת הקודמת נמצא שהמרכז לא מינה מבקר פנימי .לעניי זה העיר משרד מבקר המדינה
למרכז בדוח הקוד ,כי מאחר שעיקר פעילותו ממומנת מכספי ציבור וקשורה לתחו הציבורי ,מ
הראוי שיפעל למינוי מבקר פנימי .פעולה זו א נדרשת לפי נהליו הפנימיי של המרכז עצמו.
·˙Ï·˜Ï ÈÂˆÈÁ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ÌÚ ÌÎÒ‰· ÊÎ¯Ó‰ ¯˘˜˙‰ 2008 ı¯Ó· ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
˘,Ú·˜ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰· .(ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ - ÔÏ‰Ï) ˙ÈÓÈÙ ˙¯Â˜È· È˙Â¯È
·-˙Ï˙ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ÈÙ ÏÚ ˙ÈÓÈÙ ˙¯Â˜È· ÌÈÈ˜È ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ
˘˙˙„ÚÂÂ Ï"ÎÓ‰ ,ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ ÂÈÏÚ ÂÏÈËÈ˘ ÌÈ‡˘Â· ˙¯Â˜È· ÌÈÈ˜È ÔÎÂ ÔÈÎÈ˘ ˙È
˙ÂÚ˘ ÈÙÏ Ú·˜ÈÈ ÂÈ˙Â¯È˘Ï ‰¯ÂÓ˙· Ï·˜È˘ ÌÂÏ˘˙‰ ÈÎ Ú·˜ ÔÎ .ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰
.Ó"ÚÓ ˙ÙÒÂ˙· ‰„Â·Ú ˙Ú˘Ï Á"˘ 165 ÈÙÏ ·˘ÂÁÈÂ ÏÚÂÙ· Â˙„Â·Ú
מאז ההתקשרות ביניה הגיש המבקר הפנימי של המרכז להנהלה כמה דוחות ביקורת פנימית
שעשה בנושאי הנוגעי לתפקודו של המרכז .באחד הדוחות בנושא טיפול המרכז בממצאי הדוח
הביקורת הקוד ,הוצגו הליקויי שהעלה דוח מבקר המדינה בנוגע לתנאי העסקה של עובדי
המרכז ובנוגע לפעילות מוסדות המרכז וועדותיו ,ופורטו פעולות המרכז לתיקו ליקויי אלו.
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‰¯˜· ¯˜Ò ‰˘ÚÈ˘ È„Î ıÂÁ ¯˜·Ó ÌÚ ÊÎ¯Ó‰ ¯˘˜˙‰ 2009 È‡Ó· ÈÎ ·˜ÚÓ‰ ‰ÏÚ‰ „ÂÚ
ÔÂ˜È˙Ï ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ ‡˘Â· ,ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ ‰˘Ú˘ ¯˜Ò‰ ÏÚ ÛÒÂ ,˙ÈÓÈÙ
ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘ ˙ÂÈÂÏÚ :ÌÈÓÂÁ˙ È˘· ˙‡ÊÂ ,Ì„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ‰ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
˙ÂÚ˘ 100 ¯˜ÒÏ ÊÎ¯Ó‰ ‰ˆ˜‰ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘· .ÊÎ¯Ó· ˙È¯È¯ËÂÂ‰ ‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙÂ
ËÒÂ‚Â‡· .Ó"ÚÓ ˙ÙÒÂ˙· ‰„Â·Ú ˙Ú˘Ï Á"˘ 271 ‰Ê ¯˜·ÓÏ ÂÓÏÂ˘È ÈÎ Ú·˜Â ,‰„Â·Ú
¯Â·Ú· ÊÎ¯Ó‰ ÂÏ ÌÏÈ˘ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· .ÂÈ˙Â˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÊÎ¯ÓÏ ‡ÈˆÓ‰ ‡Â‰ 2009
.Á"˘ 47,000-Î Ï˘ ÍÒ (‰ˆ˜‰˘ ˙ÂÚ˘‰ 100 ÌÂ˜Ó·) ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ 150
,ÂÊ ˙Â¯˘˜˙‰· ÈÈÈÚ‰ ÌÚË‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÔÈ‡ ÈÎ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘,‰ÓÂ„ ‰„Â·Ú Í¯ÂˆÏ ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÈÓÈÙ ¯˜·Ó ÌÚ Ì„Â˜ ÌÎÒ‰· ¯˘˜˙‰ ¯·Î ÊÎ¯Ó‰ È¯‰
È„Î ‰Â·‚ ÛÈ¯Ú˙ ÊÎ¯Ó‰ ÌÏÈ˘ ÈÂˆÈÁ‰ ¯˜·Ó‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰·˘ ‡Ï‡ „·Ï· ÂÊ ‡ÏÂ
˘Â¯„Ï ÊÎ¯Ó‰ ‰È‰ ÏÂÎÈ ÔÈÙÂÏÁÏ .ÈÓÈÙ‰ ¯˜·ÓÏ Ú·˜˘ ÛÈ¯Ú˙‰ ÔÓ ÌÈÊÂÁ‡ ˙Â¯˘Ú
.ÂÈÎ¯ˆ ÈÙÏ ˙¯Â˜È·‰ È‡˘Â ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÂÏ˘ ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰Ó
בתשובת המרכז מנובמבר  2010נמסר כי "ההתקשרות ע רו"ח ]רואה חשבו[ במאי  2009לא
הייתה על תק מבקר פנימי ,אלא לביצוע חקירה ספציפית של חשבונות המרכז ,משו שההנהלה
החדשה לא הצליחה לקבל נתוני מסמנכ"ל הכספי על מצבו הכספי של המרכז .הרו"ח נשכר
לייעוד ספציפי ,דחו וקצר טווח ,לקבלת התמונה הכספית של המרכז שלא נית היה לקבלה בכל
דר' אחרת".
Ô˙È ‡Ï ÔÎ˘ ,‰‰ÈÓ˙ ˙¯¯ÂÚÓ ‰Ê ÔÈÈÚ· Â˙·Â˘˙ ÈÎ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ‡˘ ÊÎ¯ÓÏ Ú‚Â· ÌÈÈÓÈÙ ÌÈÂ˙ ‚È˘‰Ï ıÂÁ ¯˜·Ó Ï˘ Â˙ÏÂÎÈÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ÁÈÓ‰ ¯·Ò‰
·˙Â·ÈÒÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÍÎÈÙÏ .Ì‚È˘‰Ï ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ ˙ÏÂÎÈ
ÔÂÎÒÈÁÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Â„Â˜Ù˙· Ì‚ÙÏ ÌÚË ‰ÏÂÚ ıÂÁ‰ ¯˜·Ó ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰
.ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ· ˙ÂÏÈÚÈÏÂ

כוח אד
הדוח הקוד העלה כי בתקנו המרכז ובנהליו לא נקבעו כללי בכל הנוגע לטיפול בנושא כוח
האד במרכז ,חו ,מכללי לקליטת עובדי חדשי למשרות חדשות .לעניי העסקת עובדי קבע
המרכז הסדרי פרטניי ,רבי מה שוני במידה ניכרת מהנורמות החלות בתחו זה על הגופי
הציבוריי ,לרבות על הגופי בשלטו המקומי.
משרד מבקר המדינה העיר בדוח הקוד למרכז כי "מ הראוי שהמרכז ,שהוא גו ציבורי המייצג
את הרשויות המקומיות וממומ מקופת ,יאמ ,כללי המקובלי בשירות הציבורי כגו אלה
הנהוגי בשלטו המקומי בענייני עובדי ,יעג אות בתקנו שלו ובנהליו ויפעל לפיה".
המעקב בנושא כוח אד התמקד בתחומי אלה :קבלת החלטות בענייני עובדי וקבלת עובדי
חדשי.

821

דוח על הביקורת בשלטו המקומי

רקע נורמטיבי
כאמור ,הביקורת על המרכז נעשתה מתו' שימוש בנורמות שמקור בעקרונות ובהסדרי החלי
על המגזר הציבורי ,ובייחוד על הרשויות המקומיות ,כמתחייב ממהות המרכז ,ממאפייניו
הציבוריי ומאופי פעילותו.
 .1על פי העקרונות המקובלי בשירות הציבורי בענייני כוח אד ,משרות לתפקידי בכירי
וניהוליי בארגו יאוישו באמצעות הלי' תחרותי ,כגו הלי' של פרסו מכרז ואחר כ' בחינת
המועמדי ובחירת הכשיר שבה על ידי ועדת בחינה או על ידי צוות.
על פי תקנות העיריות )מכרזי לקבלת עובדי( ,התש") 1979להל  תקנות המכרזי( ,א
"התפנתה בעירייה משרה בדרגה  7ומעלה של הדירוג המינהלי שיש עליה הקצבה בתקציב
המאושר ,או בדרגה  37ומעלה של דירוג ההנדסאי והטכנאי ,או בדרגה כלשהי של הדירוגי
המקצועיי האחרי ,ולא נתמלאה בדר' אחרת  יפורס עליה מכרז פומבי" .בתקנות מפורטי
ג הלי' קבלת ההחלטות של ועדת הבחינה והלי' מינוי המועמד הנבחר.
על פי צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדי לעבודה( ,התשל"ז 1977חובת קיו המכרזי
והליכי פעילותה של ועדת הבחינה או הגו הבוח יחולו ,בשינויי המחויבי ,ג על מועצות
מקומיות ועל מועצות אזוריות.
 .2במש' השני גיבש משרד הפני בשיתו משרד האוצר נוסחי של "חוזי אישיי
מיוחדי" להעסקת עובדי בכירי ברשויות המקומיות ,9וה פורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפני.
כמו כ הוגדרה טבלת שכר לעובדי אלה ,ובה עשר רמות שכר )דרגות  (101שנקבעו לפי מספר
התושבי ברשות המקומית .המשכורת בכל דרגת שכר נקבעה עבור משרת מנכ"ל בהיק מלא,
ומשכורת הכוללת של העובדי הבכירי האחרי ברשות המקומית נגזרת ממשכורת זו .נוסחי
החוזי והטבלה מתעדכני מדי פע בפע.
 .3מרכז השלטו המקומי ריכז באוגד את הדיני ,את ההסכמי ואת שאר ההוראות
המחייבות שגובשו במש' השני בנושא תנאי השירות של עובדי בשלטו המקומי )להל 
אוגד תנאי שירות( .המרכז מפרס את האוגד בקרב כלל הרשויות המקומיות ומעדכ אותו מדי
פע .באוגד מפורטות הוראות בנושאי שוני כגו :קבלת עובדי לעבודה ,תנאי השירות לרבות
קביעת דרגות ומסלולי קידו ,תנאי שכר ותוספות לשכר ,תנאי עבודה ,פרישה ופיטורי.
קבלת החלטות בענייני עובדי
הדוח הקוד העלה כי באפריל  2004מינתה האספה הכללית של המרכז ועדה לכוח אד ולתנאי
עבודה .על פי ממצאי הדוח לא הוגדרו סמכויותיה ותחומי אחריותה של הוועדה בידי האספה
הכללית וא לא בידי הנהלת המרכז.
עוד העלה הדוח הקוד כי את מרבית ההחלטות בענייני הנוגעי לקליטת ,למינוי ולקידומ
של עובדי במרכז קיבלו יו"ר המרכז הקוד או המנכ"ל דאז ,בהיעדר מערכת של הוראות ונהלי
המסדירה את כלל הנושאי בתחו זה .הנהלת המרכז לא בחנה ולא אישרה החלטות אלו ,כנדרש
בתקנו ,וכמוה א לא ועדת כוח אד ותנאי עבודה.
__________________
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ואלה העובדי הבכירי ברשויות המקומיות :מנכ"ל ,מזכיר ,גזבר ,יוע משפטי ,מהנדס הרשות,
מבקר הרשות וראשי מינהלי או אגפי .
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בסו פברואר   2008בעקבות פרסו הדוח הקוד  הוציא מנכ"ל המרכז דאז הנחיה לוועדת כוח
אד ותנאי עבודה שכותרתה" :מתכונת עבודה בנושא קבלת עובדי ,מסלולי קידו ושכר" )להל
 הנחיית המרכז בנושא קבלת עובדי( .בהנחיה נקבע כי עובדי מזכירות ,עובדי לפי שעות,
יועצי ועובדי ארעיי אחרי יתקבלו על פי המלצת המנכ"ל ובאישור הוועדה ,ועובדי בכירי
מאלה יתקבלו על פי מכרז ולאחר אישור הוועדה וההנהלה; ביולי  2008קבעה החלטת הנהלה כי
רק עובדי בכירי המכהני בתפקיד סמנכ"ל ומעלה יובאו לאישור ההנהלה.
כאמור ,בינואר  2009התחל יו"ר המרכז .במהל'  2009הוא הורה לפצל את ועדת כוח אד ותנאי
עבודה לשתי ועדות :ועדת כוח אד וקבלת עובדי )להל  ועדת כוח אד או הוועדה( וועדת
בירורי ופיטורי.
·Ï˘ Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒ Â¯„‚Â‰ Ì¯Ë Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙˘Ó ¯˙ÂÈ ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
ÌÂÁ˙ ¯Â¯· ‡Ï ÍÎ ·˜Ú .ÊÎ¯Ó· Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡˘Â ÏÚ ˙Â„˜ÙÂÓ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â„ÚÂÂ‰
‡.ÊÎ¯Ó· ÌÈ„·ÂÚ ÈÈÈÚ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÔÙÂ‡·Â ,ÏÂ‰È‰ Í¯„· ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô˙ÂÈ¯Á
עוד העלה המעקב כי את מרבית ההחלטות בדבר קליטת וקידומ של עובדי במרכז קיבל יו"ר
המרכז ,שלא על פי הנחיית המרכז בנושא זה .מתחילת שנת  2009ועד אמצע שנת  2010נקלטו
במרכז עשרה עובדי בכירי ,אול ועדת כוח אד אישרה את העסקת של שלושה מה בלבד.
מלבד זאת ,באותה תקופה זכתה אחת העובדות לקידו בתפקיד ,אבל ההחלטה בעניינה לא נבחנה
ואושרה בידי ועדת כוח אד .הגדרת התפקיד של עובדת אחרת במרכז שונתה ג כ בלי אישור
הוועדה.
Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ¯È„‚‰ÏÂ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡˘Â ÏÚ ˙Â„˜ÙÂÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙Â
.Ú·˜ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ,ÊÎ¯Ó· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÓÂ„È˜Â Ì˙ËÈÏ˜ ‡˘Â· ‰ÈÁ‰‰

קבלת עובדי
משרד מבקר המדינה בח את אופ ההתקשרות ע מי שהתקבלו לעבודה במרכז מינואר ,2009
ממועד חילופי יו"ר המרכז .המעקב העלה כי קבלת שבעה מה וקביעת תנאי עבודת נעשו מתו'
חריגה מ הכללי המקובלי בשירות הציבורי ושלא על פי הנחיות המרכז בנושא זה ,כמפורט
להל:
Ì‡˙ÓÂ ‰¯˜· ,·˜ÚÓÏ ‰˜ÏÁÓ Ï‰Ó ;ÈÏ‡ÙÈˆÈÂÓ Û‚‡ Ï‰Ó
ÈËÙ˘Ó
בתחילת יוני  2009התכנסה ועדת כוח אד בהוראת יו"ר המרכז וראיינה שני מועמדי :האחד 
למשרת מנהל אג מוניציפאלי והאחר  למשרת מנהל מחלקת חוק ומשפט; )כמו כ ראיינה
מועמד שלישי למשרה נוספת  על כ' יפורט בהמש'( .בישיבה נכחו חמישה משבעת חברי
הוועדה ,ובה יו"ר המרכז ,יו"ר הוועדה ,מנכ"ל המרכז וממלא מקו יו"ר הוועדה .הוועדה
ראיינה מועמדי אלו א שלא פורסמו מכרזי לתפקידי האמורי ,א שלא נעשה כל הלי' אחר
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לאיתור מועמדי נוספי ,וא שלא נקבעו תנאי הס ,ובכלל הניסיו והוותק ,הדרושי למילוי
התפקידי האלה.
הגדרת התפקיד שגובשה למשרת מנהל מחלקת חוק ומשפט כללה ,בי היתר ,אחריות לכל נושאי
המשפט הנדוני במרכז; אחריות לניהול של היועצי המשפטיי ושל שאר היועצי החיצוניי
בתחומי השוני; מת ייעו ,משפטי ראשוני לראשי רשויות לפי בקשת; גיבוש והובלה של
תכנית חקיקה למע השלטו המקומי.
לאחר הראיונות אישרה ועדת כוח אד את מינוי המועמד לתפקיד מנהל אג מוניציפאלי .אשר
למועמד לתפקיד מנהל מחלקת חוק ומשפט ,הדעות בוועדה היו חלוקות משו שהמועמד אמנ
היה בעל השכלה משפטית ,א' בעל ניסיו מועט מאוד בתחו ,ולכאורה לא התיישב הדבר ע
הגדרת התפקיד .בסופו של דבר החליטה הוועדה לקבלו לעבודה לתקופת ניסיו של חצי שנה
ולהגדיר את תפקידו בהמש' בתיאו ע מנכ"ל המרכז.
כמה ימי לאחר כינוס הוועדה פנה אחד מחבריה בכתב למנכ"ל המרכז ולשאר חברי הוועדה
בדרישה לבטל את החלטותיה לאשר את המינויי האמורי לעיל ,בשל איקיו מכרזי כנדרש
בתקנו המרכז ובנהליו .בעקבות הדרישה בוטלו החלטות הוועדה לקבל את המועמדי לעבודה
במרכז.
בסו יוני  2009פרס המרכז שני מכרזי :הראשו  מכרז למשרת מנהל מחלקה למעקב ובקרה.
הגדרת התפקיד למשרה זו החליפה את הגדרת התפקיד למשרת מנהל מחלקת חוק ומשפט וכללה
מעקב אחר ביצוע מטלות שהוטלו על יועצי משפטיי וריכוז מידע וניירות עמדה בנושאי חוק
ותקנות .תנאי הס להגשת מועמדות היו יכולת ניהול ,יחסי אנוש טובי והשכלה משפטית .יודגש
כי בתנאי הס לא נדרש ניסיו ביצועי או ניהולי במת ייעו ,משפטי ,א שדרישה כזו מתבקשת
מהגדרת התפקיד; השני  מכרז למשרת מנהל אג מוניציפאלי במרכז.
בעקבות פרסו המכרזי הגישו את מועמדות  175מועמדי 91 :מה  לתפקיד מנהל אג
מוניציפאלי ,ו 84הנותרי  לתפקיד מנהל מחלקה למעקב ובקרה .אג מינהל וכספי הכי
רשימה מרוכזת של הפניות שהתקבלו מהמועמדי על בסיס הפרמטרי האלה :ניסיו תעסוקתי,
השכלה ומקו מגורי .בהמש' ,מנכ"ל המרכז וממלא מקו יו"ר הוועדה בררו מבי רשימת
המועמדי שבעה מועמדי בלבד :ארבעה מועמדי לתפקיד מנהל אג מוניציפאלי ,בה
המועמד שהוועדה כבר אישרה את מינויו בהתכנסותה ביוני  ,2009ושלושה מועמדי לתפקיד
מנהל מחלקה למעקב ובקרה ,בה המועמד האחר שהוועדה אישרה את מינויו באותה התכנסות.
מועמדי אלה זומנו להופיע לפני ועדת כוח אד.
נמצא כי לא נכתב פרוטוקול או כל רישו אחר המסביר על בסיס אילו קריטריוני צמצמו מנכ"ל
המרכז וממלא מקו יו"ר הוועדה את רשימת  175המועמדי שפנו למרכז לכדי רשימה סופית של
שבעה מועמדי בלבד .כאמור ,מנכ"ל המרכז וממלא מקו יו"ר הוועדה נמנו ע חברי הוועדה
שאישרה ביוני  2009את קבלת של שניי מבי שבעת המועמדי הסופיי לעבודה במרכז בלי
כל מכרז.
ביולי  2009התכנסה ועדת כוח אד בהרכב חסר ,ובו יו"ר המרכז ,המנכ"ל וממלא מקו יו"ר
הוועדה ,ולאחר שראיינה את שבעת המועמדי בחרה פה אחד באות שני מועמדי שכבר בחרה
בה קוד לכ לתפקידי המוצעי .הוועדה לא נימקה את בחירתה בה.
באוגוסט  2009נחת הסכ עבודה ע המועמד שנבחר לתפקיד מנהל אג מוניציפאלי ,וביוני
 2010הוא סיי את עבודתו במרכז .באוגוסט  2009נחת הסכ עבודה ג ע המועמד שנבחר
לתפקיד מנהל מחלקה למעקב ובקרה )בהסכ העבודה מופיע כי הוא יועסק במרכז בתפקיד מנהל
מחלקה למעקב ,בקרה ומתא משפטי(.
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מבדיקות השלמה שנעשו לאחר סיו הביקורת עולה כי במאי  2010מונה מנהל המחלקה למעקב
ובקרה במרכז לתפקיד "ראש מינהל משפט ,מעקב ובקרה" ושכרו הועלה בכ .20%הגדרת
התפקיד כללה בי היתר ,אחריות לקידו הצעות חוק ,ייעו ,משפטי לראשי רשויות מקומיות,
אישור הסכמי ע המרכז ופעילות בכנסת מול ועדות בתחו החקיקה.
,ÊÎ¯Ó· ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ËÈÏ˜ Í¯„· ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈÏ˘Î ÂÈ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ
 .1כאמור ,על פי העקרונות החלי על המגזר הציבורי ועל פי הנחיות המרכז ,יש לפרס מכרז
ולקיי הליכי אישור של ועדת בחינה לצור' איוש משרות לתפקידי בכירי וניהוליי.
ÌÈ„·ÂÚ ÈÂÈÓ ¯˘‡Ï 2009 ÈÂÈ· Ì„‡ ÁÂÎ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡˘ ‰ËÏÁ‰ - Ê¯ÎÓ ÈÎÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ÈÏ· ˙Â¯ÈÎ· ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ˘„Á
Ï˘ Ì˙ËÏÁ‰· ÔÈ„‰ ‡Â‰ .Â„ÂÒÈÓ ÈÂ˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ „Â˜Ù˙ ÈÎ ˙„ÓÏÓ - ÂÓˆÚ ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÈÁ‰
‡˙‡ ÂÈÒ Ì‰Ó ÌÈÈ˘˘ ¯Á‡Ï 2009 ÈÏÂÈ· ÌÈ„ÓÚÂÓ Ì˙Â‡· ·Â˘ ¯ÂÁ·Ï ‰„ÚÂ È¯·Á Ì˙Â
¯ÈÏÏÎÂ ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡ ÂÊ Ì˙ËÏÁ‰ Û‡ - ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÈÙ ·Â
ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ÈÙÏ „ÂÚ ‰˙˘Ú ‰¯ÈÁ·‰ ÈÎ ,‰¯Â‡ÎÏ ,˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ ‡È‰Â ,ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ
.ÌÈÊ¯ÎÓ‰
Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÙ ÔÂÈÓ :ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Â„Â˜Ù˙· ÌÈÙÒÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂ˘È¯ ÏÎ ¯„ÚÈ‰ ;Ì„‡ ÁÂÎ ˙„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á È„È· Ì¯ÙÒÓ Ï˘ ¯ÎÈ ÌÂˆÓˆÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰
·‰˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙˜Ó‰ ¯„ÚÈ‰ ÔÎÂ ;ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙÏ ‡Ï˘ ,ÔÂÈÓ‰ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â
·‰Ï‡ ÏÎ ÁÎÂÏ .‰ÈÙÏ ÂÚÈÙÂ‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯˙È ÈÙ ÏÚ Ì˙Ù„Ú‰ÏÂ ‰¯Á·˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ
Ì˙¯ËÓ˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÂ˜È˘ ÍÂ˙Ó ˜¯ ÂÏ‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ Â¯Á· ÔÎ‡ Ì‡ ˜ÙÒ ¯¯ÂÚ˙Ó
.ÊÎ¯Ó‰ ÌÚ ·ÈËÈ‰Ï
בתשובת המרכז מנובמבר  2010נאמר ,לעניי המכרזי האמורי ,כי "פורסמו מכרזי בעיתונות
כחוק" ,וכי אמנ תהלי' המיו לא תועד ,אול הוא בוצע "עפ"י דרישות המשרה ובשיקול דעת
אובייקטיבי".
˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÍÂ˙Ó ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÔÈÈÚ· ÏÚÙ ÈÎ ÊÎ¯Ó‰ ˙ÚË ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡‰È‡Â ÏÈÚÏ ˙¯‡Â˙Ó‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ È·ÈË˜ÈÈ·Â
ÂÈ˙ÂÈÁ‰ ÈÙÏÂ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ Â˙·ÂÁÓ ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ˙¯ËÂÙ
˘ÔÎ˘ ‰·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ È„Î ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙‡ ÌÒ¯Ù ‡Â‰ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ Â„Â˜Ù˙ ÁÎÂ .ÂÏ
.‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÂÏ ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰ Â¯Á·˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰
 .2בקוב ,ניתוח עיסוקי ותיאורי תפקידי בשלטו המקומי שפרס המינהל לשלטו מקומי
במשרד הפני )להל  קוב ,העיסוקי( מוגדרת רשימת העיסוקי במבנה הארגוני הקיי
ברשויות המקומיות לפי גודל הרשות ובהתא לפריסה גיאוגרפית.
לפי קוב ,העיסוקי ,דרג ארגוני של יוע ,משפטי ברשות מקומית גדולה הוא מנהל מחלקה.
במפרט דרישות העיסוק נקבע כי לתפקיד נדרש "ניסיו מקצועי מוכח ומוצלח כמשפט בעל
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רישיו לעריכת די מטע לשכת עורכי הדי ובעל ניסיו בדיני עבודה ,בדי אזרחי ובייעו ,משפטי
לרשויות מקומיות של לפחות חמש שני".
Ì‡˙ÓÂ ‰¯˜· ,·˜ÚÓÏ ‰˜ÏÁÓ Ï‰Ó ˙¯˘Ó Ï˘ ‰˘ÂÈ‡ ÔÈÈÚ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ô˙Â‰ - ÊÎ¯Ó· ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ,ËÙ˘Ó Ï‰ÈÓ ˘‡¯ ,ÌÈÓÈÏÂ - ‰˜ÏÁÓ Ï‰Ó ,ÊÎ¯Ó· ÈËÙ˘Ó
‡˙ ˘˙Â˘È¯„·Â ÌÈ˜˙· ˙ÂÁÙÏ „ÂÓÚÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ÏÂÎ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÂÈ˙Â¯È
˘Ï˘ ËÚÂÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÂÂÈÒÈ Ï˘· .‰„ÈÁÈ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯· ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ „È˜Ù˙ Ï
ÈÚÂˆ˜Ó ÔÂÈÒÈ ÏÎ ¯ÒÁ Â˙ÂÈ‰ ÁÎÂÏÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Â¯˘Ú ÔÈ·Ó „È˜Ù˙Ï ¯Á·˘ „ÓÚÂÓ‰
·ÂÓ‡˙Â‰ ÂÈÈÚ· ÌÒ¯ÂÙ˘ Ê¯ÎÓ· „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„˘ ˘˘Á‰ ¯¯ÂÚ˙Ó ÈÏ‡ÙÈˆÈÂÓ‰ ¯Ê‚Ó
.ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÂÂÈÒÈÏÂ ÂÈ¯Â˘ÈÎÏ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ
¯‡˘ (¯"ÂÈ‰ ‰ËÓ ˘‡¯ - ¯·Ú˘Ï) ‰ÁÂÂ¯Â ÍÂÈÁ Ï‰ÈÓ
בפברואר  2009מונתה עובדת לתפקיד "ראש מטה היו"ר" במרכז ,תפקיד שלא היה קיי קוד
לכ ,לתקופה של כחצי שנה .יו"ר המרכז הגדיר את התפקיד "משרת אמו" ,דהיינו המינוי לתפקיד
פטור מחובת מכרז .באותו החודש נחת הסכ עבודה בי הצדדי ,ולפיו תועסק ראש מטה היו"ר
בתפקיד של "מתאמת ומתכללת" בי המרכז ובי יו"ר המרכז ,ושכרה ברוטו יהיה  12,000ש"ח.
את תחומי פעילותה ואחריותה של ראש מטה היו"ר הגדיר יו"ר המרכז כלהל :תיאו בי בכירי
המרכז ליו"ר בנושאי מרכזיי שוטפי הדורשי טיפול מהיר; ריכוז וגיבוש של עמדת המרכז מול
משרדי הממשלה בנוגע ל"נושאי מורכבי העומדי על הפרק" בשיתו מנכ"ל המרכז; מעורבות
פעילה בשינוי מתוכנ של המבנה הארגוני במרכז ,לרבות ליווי היוע ,הארגוני וריכוז ועדת ההיגוי
המתוכננת לפעול לצדו; גיבוש ניירות עמדה בתחומי שוני שבה עוסק המרכז  חינו' ,כלכלה
וחברה ,רווחה ,המגזר השלישי ,ביטחו ,חוק ומשפט  ומשימות אחרות שיעלו לפי הצור'.
ביוני  2009הועברה ראש מטה היו"ר לעבוד במינהל חינו' ורווחה ,על פי החלטת יו"ר המרכז,
ותפקידה ש לא הוגדר .בכתב המינוי של העובדת מאוגוסט  ,2009החתו בידי מנכ"ל המרכז,
צוי כי היא מונתה לתפקיד "ראש מינהל חינו' ורווחה" ,ושכרה הועלה לס'  18,000ש"ח ברוטו;
יצוי כי בהסכ העבודה החדש בי העובדת למרכז ,שנחת חודשיי לאחר מכ  באוקטובר
  2009נכתב כי היא תועסק בתפקיד "מ"מ לראש מינהל וחברה" ,זאת שלא על פי הנאמר בכתב
המינוי .הדבר מעורר חשש כי נועד להכשיר את ההלי' שנעשה להעסקתה במינהל בלי שתידרש
להלי' סינו ולעמידה בתנאי מכרז.
בסיכו ישיבת עבודה שהתקיימה באוקטובר  ,2009בהשתתפות יו"ר המרכז והמנכ"ל ,נקבע כי
מינויה לעבודה במינהל חינו' ורווחה הוא זמני ,וכי מכרז למשרה יפורס בתו' חצי שנה .ביוני
 2010הסתיימה עבודתה במרכז ,ופורס מכרז לאיוש המשרה שהתפנתה.
¯"ÂÈ‰ ‰ËÓ ˘‡¯ „È˜Ù˙Ï ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰˙ËÈÏ˜ Í¯„· ÌÈÏ˘Î ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ë¯ÂÙÓÎ ,‰ÁÂÂ¯Â ÍÂÈÁ Ï‰ÈÓ ˘‡¯ „È˜Ù˙Ï ‰Ê „È˜Ù˙Ó ‰˙¯·Ú‰ Í¯„· ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈÏ˘ÎÂ
:ÔÏ‰Ï
ברשויות המקומיות חלות תקנות המכרזי הפוטרות מחובת מכרז מנהל לשכה ,מזכיר אישי של
ראש עירייה ומזכיר אישי של סג יו"ר עירייה בשכר שהמועצה אישרה את העסקת .מאחר
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שלמרכז יש מאפייני של גו ציבורי ,הוא אמור לפעול על פי הנורמות החלות על השירות
הציבורי ,ובייחוד על הרשויות המקומיות .לפיכ' אפשר להחיל עליו את התקנות האלה ולאפשר
מינוי ללא מכרז למשרה המכונה "משרת אמו" למי שתחומי אחריותו ותפקידיו ה כמתואר.
על פי קוב ,העיסוקי ,אלה תחומי האחריות העיקריי של מנהל לשכת ראש הרשות המקומית,
או בשמו החופ  מזכיר ראש הרשות המקומית :סינו ותיאו מועדי פגישות וישיבות של ראש
הרשות המקומית; סינו וניתוב טלפוני ,מבקרי ומכתבי המופני לראש הרשות; ניהול עצמאי
של תכתובת ראש הרשות; ביצוע בירורי שוני הכרוכי בעבודתו של ראש הרשות ,ככל הנדרש;
פיקוח על הדפסת מכתבי ומסמכי היוצאי מלשכת ראש הרשות ואחריות לה; ניהול צוות
העובדי של הלשכה.
ÈÓÂÁ˙ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ¯"ÂÈ‰ ‰ËÓ ˘‡¯Î ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙ ÔÈÈÚÏ
˙Â·¯ÂÚÓ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ,ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ Ì¯È„‚‰˘ ÈÙÎ ,‰Ê „È˜Ù˙· ‰˙ÂÈ¯Á‡Â ‰˙ÂÏÈÚÙ
·˙¯„‚‰Ó ˜‰·ÂÓ· ÌÈ‚¯ÂÁ Ì‰ ÔÎÏÂ ,Â˙ÂÈÈ„Ó ˘Â·È‚·Â ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰·¯ ˙ÈÚÂˆÈ
ÌÈÈ˜Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â˜˙· È˘È‡ ¯ÈÎÊÓ Ï˘ Â‡ ‰Î˘Ï Ï‰Ó Ï˘ „È˜Ù˙‰
ÁÈË·Ó‰ - ˙Â¯Á˙‰ ÔÂ¯˜Ú ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ ÒÒ·˙Ó‰ ÍÈÏ‰ :‰ÊÎ ÈÂÈÓÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰
‚Ì‡ - ÊÎ¯ÓÏ ˙ÂÂ¯˙È‰ ·¯Ó ˙‡ Ì‚Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ Ì
·‡.˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜ Ï˘ ¯Á‡ ÍÈÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡Â ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡ ,Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ
בתשובת המרכז מנובמבר  2010נאמר כי "תפקיד זה מקביל לראש מטה שר בממשלה כמקובל
בקרב השרי; תפקיד המוגדר במערכת הממשלתית כמקביל לדרגת סמנכ"ל ,משנה למנכ"ל או
א מנכ"ל משרד .אנו חלוקי על קביעת הביקורת לפיה מידת מעורבותה הביצועית של משרה זו
חורגת מהגדרת התפקיד המקובלת לרמ"ט .אשר על כ לא היה מקו בראייתנו להלי' בחירה אחר
לתפקיד זה" ]ההדגשה במקור[.
ÌÂÁ˙· Â˙ÂÏÈÚÙ Ï˘· ÈÎ Ú·˜ ¯·Î Ì„Â˜‰ ÁÂ„·˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ ıÓ‡Ï ÂÈÏÚ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ˙Â‡Ó Ï˘ Ì‚ÈˆÂ ÌÁÈÏ˘ Â˙ÂÈ‰Â È¯Â·Èˆ‰
˙˜.¯Î˘‰Â Ì„‡‰ ÁÂÎ ,ÔÂ‚¯‡‰ ,ÏÂ‰È‰ ÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÈ
·˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù ˙Â·˜Ú· 2008 ı¯Ó· ‰È„Ó‰ ˙¯Â˜È· ÈÈÈÚÏ ˙ÒÎ‰ ˙„ÚÂ ˙·È˘È
‰ËÏÁ‰" ÊÎ¯Ó‰ Ï·È˜ ÁÂ„· ¯ÂÓ‡Ï Í˘Ó‰· ÈÎ Ê‡„ ÊÎ¯Ó‰ Ï"ÎÓ ÚÈ„Â‰ Ì„Â˜‰
ÈÓÂÁ˙ ÏÎ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ˘¯„ ÊÎ¯Ó‰ ÍÎÈÙÏ ."˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÂÓÎ ÏÂÚÙÏ ˙ÈÏ‡Ó¯ÂÙ
‰ËÓ ˘‡¯ „È˜Ù˙Ï ÈÂÈÓ‰ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ„ ˙‡ ,˙ÂÈ˙ËÈ˘·Â ˙ÂÈ·˜Ú· ,Â˙ÂÏÈÚÙ
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÏÁ‰ ÔÈ„‰ ˙ÂÂ¯˜Ú· „ÓÂÚ ÂÈ‡ "ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó" Â˙¯„‚‰ ÍÂ˙Ó ¯"ÂÈ‰
,˙Â¯Á‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙Â¯„‚‰· ÔÈÎÂÓÈ˙ ÂÏ ‡ÂˆÓÏ ÔÈ‡Â ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
„.˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Ó‚Â
‡˘¯ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯"ÂÈ‰ ‰ËÓ ˘‡¯ ˙¯˘Ó Ï˘ ‰˘ÂÈ‡Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ÊÎ¯Ó‰ „Â˜Ù˙Ï
,Ì„‡‰ ÁÂÎ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ÌÈÈÏ‰ÈÓ‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰˘ ‰˜ÊÁ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰
Â˙Â‡· ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÓ¯Â‰Ó Â‚¯ÁÈ ‡Ï ,ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ ‡˘Â ÂÏÏÎ·Â
˙Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ¯È„‚È :ÌÈÎ¯„ È˙˘Ó ˙Á‡· ÏÚÙÈ ÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰È‰ .ÌÂÁ
ÌÈ¯ÂËÙ‰ ÌÈ„È˜Ù˙Ï Ú‚Â· ÌÈ˜ÂÒÈÚ‰ ı·Â˜·Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â˜˙· ÚÂ·˜‰ ÈÙ ÏÚ „È˜Ù˙‰
ÌÈ‚¯ÂÁ Â˙ÂÈ¯Á‡Â Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ Ì‡ „È˜Ù˙Ï ÈÂ‡¯ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜È Â‡ Ê¯ÎÓ ˙·ÂÁÓ
.‰Ï‡· ÚÂ·˜‰ ÔÓ
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Ï‰ÈÓ ˘‡¯ - ¯ÈÎ· ÈÏÂ‰È „È˜Ù˙Ï ¯"ÂÈ‰ ‰ËÓ ˘‡¯ „È˜Ù˙Ó ˙„·ÂÚ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÈÈÚÏ
Ê¯ÎÓ· ‰¯ÈÁ·Ï „ÂÓÚ˙˘ ‰˘È¯„ ‡ÏÏ ,ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ Ï˘ Â˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ - ‰ÁÂÂ¯Â ÍÂÈÁ
ÈÙÏ ‡Ï˘ ‰˙˘Ú ÂÊ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ,Ì„‡ ÁÂÎ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏÂ
.ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ ‡˘Â· ÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÈÁ‰Ï „Â‚È·Â Ì„‡ ÁÂÎ ÈÈÈÚ· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰
¯„‚Â‰˘ Ì„Â˜ ‰˘ÂÏ˘-ÌÈÈ˘„ÂÁÎ ‰ÁÂÂ¯Â ÍÂÈÁ Ï‰ÈÓ· ‰„Â·ÚÏ ˙„·ÂÚ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÎ ÂÓÎ
˙ÌÚ ‰·˘ÈÈ˙‰ ‡Ï ÂÊ ‰¯·Ú‰ Û‡ - ‰˙„Â·Ú Í˘Ó‰· ¯„‚ÂÈ˘ ‰ÂÂÎ ÍÂ˙ÓÂ Ì˘ ‰„È˜Ù
‡.‰ÈÁ‰‰ ‰˙Â‡Â ˙ÂÂ¯˜Ú Ì˙Â
ÌÈÈ˜Ï 2009 ¯·ÂË˜Â‡· Ï"ÎÓ‰Â ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
ÍÈÏ‰ ˙‡ „·ÚÈ„· ‰¯È˘ÎÓ ‰È‡ ‰˘ ÈˆÁ ÍÂ˙· ‰ÁÂÂ¯Â ÍÂÈÁ Ï‰ÈÓ ˘‡¯ „È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓ
‰„È˜Ù˙Ó ˙„·ÂÚ ‰˙Â‡ ˙¯·Ú‰ .ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ ‰Ê „È˜Ù˙Ï ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰ÈÂÈÓ
ÈÎ ,‰¯Â‡ÎÏ ,˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ ‰ÁÂÂ¯Â ÍÂÈÁ Ï‰ÈÓ ˘‡¯ „È˜Ù˙Ï ¯"ÂÈ‰ ‰ËÓ ˘‡¯Î Ì„Â˜‰
‰ÁÂÂ¯Â ÍÂÈÁ Ï‰ÈÓ ˘‡¯ „È˜Ù˙Ï ÈÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÛÂ˜ÚÏ ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ Ï˘ Â˙ÂÂÎ· ‰È‰
.„È˜Ù˙Ï ÂÊ Ï˘ ‰˙¯ÈÁ· ˙‡ ÛÂÎ‡ÏÂ
¯‡˘ ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ ‰ËÓ
כאמור ,ביוני  2009התכנסה ועדת כוח אד ,בי היתר כדי לראיי מועמד למשרת ראש מטה היו"ר
במקו העובדת שהועברה למינהל חינו' ורווחה )ראו לעיל( .הגדרת התפקיד שגובשה למשרה זו
כללה הנהגת עבודת מטה סדורה ,ייעול הקשר בי היו"ר לארגו ולראשי הרשויות ,מעקב ובקרה
בנושאי שוני ,ארגו כינוסי ועדות ו"שולחנות עגולי" ,מעורבות בנושאי הדיו של הוועדות
ובתפקוד ,סיוע לעבודת המנכ"ל ועוד .הוועדה ראיינה את המועמד ואישרה את מינויו לתפקיד.
יוער כי קורות החיי שהציג מלמדי כי היה חסר ניסיו בכל הקשור לעבודה בשלטו המקומי
ובתחו המינהל המוניציפאלי.
בהמש' אותו החודש נחת בי הצדדי הסכ עבודה ולפיו ראש מטה היו"ר יועסק בתפקיד של
עוזר ליו"ר ,ושכרו יהיה שכר בכירי בשיעור של  70%משכר מנכ"ל )דרגה .(9
Ë¯ÂÙÓÎ ,ÊÎ¯Ó· ¯"ÂÈ‰ ‰ËÓ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ËÈÏ˜ Í¯„· ÌÈÏ˘Î ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
:ÔÏ‰Ï
 .1כאמור ,בתקנות המכרזי הרלוונטיות לענייננו נקבע כי חובת מכרז לא תחול ,בי היתר ,על
איוש משרת מנהל לשכה או מזכיר אישי של ראש עירייה ,ואול הגדרת התפקיד למשרת ראש
מטה היו"ר ,שקבע יו"ר המרכז ,חורגת מהגדרת התפקיד של מנהל לשכה או של מזכיר אישי
בתקנות המכרזי.
ÌÈÈ˜Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ¯"ÂÈ‰ ‰ËÓ ˘‡¯ ˙¯˘Ó Ï˘ ‰˘ÂÈ‡ Í¯ÂˆÏ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ Ì‚ ÁÈË·Ó‰ - ˙Â¯Á˙‰ ÔÂ¯˜Ú ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ ÒÒ·˙Ó‰ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰
Ì‡ ,Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡ - ÊÎ¯ÓÏ ˙ÂÂ¯˙È‰ ·¯Ó ˙‡ Ì‚Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ
·‡.˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜ Ï˘ ¯Á‡ ÍÈÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡Â ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ
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המרכז השיב למשרד מבקר המדינה בעניי קבלתו של מועמד זה ,בדומה לתשובתו בעניי קודמתו
בתפקיד ,כי ראש מטה היו"ר התמנה "על פי כללי משרת אמו המקובלי במגזר הציבורי" ,שאינ
מחייבי לקיי מכרז.
Ì‡˙‰· ‰Ê ‰¯˜Ó· ÏÂÚÙÏ ÊÎ¯Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ‰ÈÙÏÂ Â˙„ÓÚ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÈÏ‰ ÂÈÈ‰ ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ¯ÂË˜Ò· ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ ÔÈÈÚÏ ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï
·ÍÂ˙ÓÂ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ„ ˙‡ ÂÓˆÚ ÏÚ ÏÈÁÓ ‡Â‰ ÈÎ ËÈÏÁ‰˘ ÍÂ˙Ó ,ÈÂÈÂÂ˘ ‰¯ÈÁ
˘.È˙ËÈ˘Â È·˜Ú ÔÙÂ‡· ÂÊ Â˙ËÏÁ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÂÈÏÚ
 .2על פי חוזר מנכ"ל משרד הפני אשר ד בעדכו שכר של הבכירי בשלטו המקומי,
עובדי בכירי בדרגה  ,9ששכר החודשי צמוד לשכר הממוצע ,משתכרי  35,894ש"ח ברוטו
בחודש החל מינואר  .2009לפיכ' היה שכרו של ראש מטה היו"ר ,ששיעורו נקבע ל 70%מדרגת
שכר זו 25,126 ,ש"ח ברוטו  סכו כפול וא יותר מהסכו שהשתכרה קודמתו בתפקיד.
Ú·˜ ÚÂ„Ó ¯È·ÒÓ‰ ¯Á‡ ÌÂ˘È¯ ÏÎ Â‡ ˙Ú„‰ ˙‡ ÁÈÓ‰ ·È˘Á˙ ÏÎ ‰˘Ú ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ
ÚÂˆÈ· ¯Â·Ú· „È˜Ù˙· Â˙Ó„Â˜ Ï˘ ‰¯Î˘Ó ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ‰Â·‚‰ ¯Î˘ ¯"ÂÈ‰ ‰ËÓ ˘‡¯Ï
‡ÌÈÏÂ˜È˘ ˙ÏÈ˜˘Ï ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ ¯·„‰ .ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈ˘„ÂÁ Ï˘ ÔÓÊ ˘¯Ù‰·Â „È˜Ù˙‰ Â˙Â
.¯"ÂÈ‰ ‰ËÓ ˘‡¯ Ï˘ Â¯Î˘ ˙ÚÈ·˜· ÌÈÈÈÈÚ ‡Ï
‰ÁÂÂ¯Â ÍÂÈÁ Ï‰ÈÓ ,‰¯·Á ÌÂÁ˙· ‰˜ÏÁÓ Ï‰Ó ÌÂ˜Ó ˙‡ÏÓÓ
כאמור ,ביולי  2009התכנסה ועדת כוח אד כדי לראיי את ארבעת המועמדי הסופיי במכרז
לתפקיד מנהל אג מוניציפאלי ובחרה במועמד הזוכה .הוועדה רשמה בפרוטוקול הישיבה כי היא
ממליצה למנכ"ל לבדוק את האפשרות לשלב במינהל חינו' ורווחה מועמדת שלא זכתה במכרז,
וזאת בשל "ההתרשמות הרבה ממנה".
בספטמבר  2009הורה מנכ"ל המרכז לסמנכ"ל בכיר למינהל וכספי לקבל את המועמדת לעבודה
במינהל חינו' ורווחה בתפקיד שיוגדר בהמש' לתקופת ניסיו של חצי שנה בהיק משרה של
 .60%בהסכ העבודה מאותו החודש נקבע כי היא תועסק במרכז בתפקיד של ממלאת מקו מנהל
מחלקה בתחו חברה במינהל חינו' ורווחה ,וכי שכרה יהיה  17,000ש"ח כנגזרת של היק
משרתה.
בסיכו ישיבת עבודה מאוקטובר  2009בהשתתפות יו"ר המרכז והמנכ"ל נקבע כי מינוי העובדת
לממלאת מקו הוא זמני ,ובתו' חצי שנה יפורס מכרז לתפקיד .במאי  2010הועברה העובדת
מהתפקיד ומונתה לממלאת מקו של ראש מינהל חינו' ורווחה במקו עובדת אחרת שסיימה את
תפקידה במרכז.
ÌÂÁ˙· ‰˜ÏÁÓ Ï‰Ó ÌÂ˜Ó ˙‡ÏÓÓ Ï˘ ‰˙ËÈÏ˜ Í¯„· ÌÈÏ˘Î ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,‰¯·Á
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Ì„‡ ÁÂÎ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡ ÈÏ· ‰ÁÂÂ¯Â ÍÂÈÁ Ï‰ÈÓ· ¯ÂÓ‡‰ „È˜Ù˙Ï ‰˙Ó˙‰ ˙„·ÂÚ‰ .1
‰„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÂÓˆÚ ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÈÁ‰Â ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘Â
‰˙˜ÒÚ‰Ï ‰˘Ú˘ ÍÈÏ‰‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï „ÚÂ ¯·„‰ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÚÓ "ÌÂ˜Ó ˙‡ÏÓÓ"Î
·.Ê¯ÎÓ È‡˙· ‰„ÈÓÚÏÂ ÔÂÈÒ ÍÈÏ‰Ï ˘¯„È˙˘ ÈÏ· Ï‰ÈÓ
 .2יוטע כי ג א תפקיד העובדת נקבע על תק ממלאת מקו ,נמצא הלי' מינויה תמוה,
מאחר שהיא לא עבדה בארגו קוד לכ; שכ נהוג שממלא מקומו של נושא משרה בכיר ייבחר
מקרב עובדי המערכת ,ומתו' שידוע כי ממלא המקו מכיר את תחו העיסוק המוצע והוא בעל
כישורי המאפשרי לו לעמוד בתנאיו.
 .3א שבמועד המעקב הועסקה העובדת במרכז קרוב לשנה ,נמצא כי טר נחת הסכ עבודה
בי הצדדי.
‰È‰ ¯ÂÒ‡ ÈÎÂ ,‰È˜˙ ‰È‡ ‰Ê ‰¯˜Ó· Â„Â˜Ù˙ Í¯„ ÈÎ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰„Â·Ú ÌÎÒ‰ Ì‰ÈÈ· Ì˙Á˘ ÈÙÏ ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï ÂÏ
˘Â‡ È·‡˘Ó ˙Ï‰ÓÂ Ï"ÎÓÂ ¯"ÂÈ ˙Î˘Ï ˙Ï‰Ó
בינואר  2010התקבלה לעבודה במרכז עובדת חדשה לתפקיד מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל ומנהלת
משאבי אנוש .היא התמנתה במקו עובדת אחרת ששימשה במש' שני מנהלת לשכת יו"ר
ומנכ"ל ובמקו סמנכ"ל בכיר למינהל וכספי ,שהיה מופקד עד אז על נושא משאבי אנוש במרכז.
נקבע כי שכרה יהיה כשכר מנהל מחלקה.
נמצא כי העובדת האמורה התקבלה לתפקיד ניהולי ובשכר בכירי על פי החלטת של יו"ר
המרכז והמנכ"ל .היא לא נדרשה לא לעמידה בתנאי מכרז ולא לאישור ועדת כוח אד ,שלא על פי
העקרונות המקובלי בענייני כוח אד בשירות הציבורי ושלא על פי הנחיית המרכז בנושא קבלת
עובדי.
עוד נמצא כי א שבמועד המעקב כבר הועסקה העובדת במרכז יותר מחצי שנה ,טר נחת עמה
הסכ עבודה.
˙‡ Ï·È˜ ‡Â‰ :ÔÈ˜˙ È˙Ï· ‡ˆÓ Â„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ÈÎ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÈÒÚ‰Â ÂÏ˘ ÂÈ˙ÂÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘Â ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰„Â·ÚÏ ˙„ÓÚÂÓ‰
‡.‰„Â·Ú ÌÎÒ‰ Ì‰ÈÈ· Ì˙Á ‡Ï˘ Û‡ Í˘ÂÓÓ ÔÓÊ ‰˙Â
‰ÁÂÂ¯Â ÍÂÈÁ Ï‰ÈÓ ,‰ÁÂÂ¯ ÌÂÁ˙· ‰˜ÏÁÓ ˙Ï‰Ó
בינואר  2010פרס המרכז מכרז לתפקיד "מנהל/ת מחלקת רווחה" ,ובעקבות כ' התקבלו במרכז
פניות של  75מועמדי .את הפניות בחנה ועדת מיו שמונתה לצור' כ' ,ובסיו ההלי' היא בחרה
ארבע מועמדות לשלב הסופי .במר 2010 ,זומנו ארבעת להופיע לפני ועדת כוח אד ,בראשות
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יו"ר המרכז ובהשתתפות המנכ"ל ,והוועדה בחרה באחת מה .ממאי  2010היא מועסקת בתפקיד
מנהלת מחלקת רווחה במרכז.
Ï"ÎÓ‰Â ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ Ï˘ Ì˙ÂÂÎ· ‰È‰ Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù ÈÙÏ ¯·Î ÈÎ ‰ÏÂÚ ÊÎ¯Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ
ÔÈ· ÛËÂ˘ ÔÂÈ„ Ï˘ ÌÂÎÈÒ ÈÙ ÏÚ .‰ÁÂÂ¯‰ Ï‰ÈÓ· ˙„·ÂÚ ‰˙Â‡ Ï˘ ‰·ÂÏÈ˘ ÔÚÓÏ ÏÂÚÙÏ
˘‰˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â Ì‰ÈÈ· ÔÂ„ ,Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù ÈÙÏ ÌÈÈ˘„ÂÁÎ ,2009 ¯·Ó·ÂÓ Ì‰È
·˙."2010 ‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎ˙Ï ÒÎÂÈ ‡˘Â‰" ÈÎ ËÏÁÂ‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ ÌÂÁ
˙‡ˆÏ È„Î ˜¯ ÌÒ¯ÂÙ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎ „·Î ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó ˙‡Ê ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰¯ÂÓ‡‰ ˙„·ÂÚ‰ ˙‡ „È˜Ù˙Ï Ï·˜Ï ‰¯Â¯· ‰ÂÂÎ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Í‡ ,˜ÂÁ‰ ˙·ÂÁ È„È
˘‡¯· Ô‰Ï ·ÈÂÁÓ ‡Â‰˘ ,ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÏÚÙ ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈ
„ÂÚ ˙Â„ÓÚÂÓ‰ ˙Á‡Ï Ú‚Â· Ì˙Ú„ ˙‡ ÂÚÈ·‰ Ï"ÎÓ‰Â ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈÂ ÏÈ‡Â‰ .‰Â˘‡¯·Â
˙Â·¯ÂÚÓ ÏÎÓ ÚÓÈ‰ÏÂ Ì„‡ ÁÂÎ ˙„ÚÂÂ· ˙·˘ÏÓ ÚÓÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ,‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ ÈÙÏ
·Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÓÂ Ì„‡ ÁÂÎ ÈÈÈÚ· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈÏÏÎ‰Ó ‰‚¯Á Ì˙ÂÏ‰˙‰ .‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰
˙˜.¯ÁÂ·‰ ÛÂ‚Ï ˙ÂÂ¯˙È‰ ·¯Ó ˙ÁË·‰Â ÌÈ·¯ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ Ô˙Ó ÌÈÈÚ˘ ÔÈ

✯
Ê¯ÎÓ ‡Ï· ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ Ï˘ ˙È˘Â ˙¯ÊÂÁ ‰ÚÙÂ˙ ÈÎ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ËÂ· ‰¯Ù‰ ˙Ù˜˘Ó ,ÂÏ˘ ÂÈ˙ÂÈÁ‰ÓÂ ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰Ó ˙‚¯ÂÁ‰ Í¯„· Â‡ ˘¯„Î
˘ÔÂ¯˜Ú ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡Â ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ ÔÈÈÚ· ÔÈ„· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ Ï
.ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ È¯„Ò ÌÚÂ ÔÂÈÂÂ˘‰

העסקת עובדי עיריית מעלותתרשיחא במרכז
בסמו' לביצוע המעקב ובמהלכו התקבלו במשרדי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כמה
תלונות בדבר מעורבות של עובדי עיריית מעלותתרשיחא )להל  העירייה( בפעילות המרכז.
כאמור ,יו"ר המרכז הוא ג ראש העירייה .על פי התלונות ,כמה מעובדי העירייה פוקדי תדיר את
משרדי המרכז ודורשי ומקבלי מעובדיו מסמכי רבי הנוגעי למרכז ,כל זאת בידיעתו
ולעתי א בהוראתו המפורשת של יו"ר המרכז.
מסקירת מסמכי ,התכתבויות ואסמכתות אחרות במרכז עולה שכמה עובדי עירייה עסקו ,בהוראת
יו"ר המרכז ,בעבודות שונות הנוגעות למרכז ,כגו איסו ועיבוד של נתוני והפקת דוחות מעקב
ודוחות בדיקה שוני .בי היתר בדקו עובדי העירייה את רכיבי השכר והתנאי הנלווי לשכר של
כל עובדי המרכז .לש כ' ה קיבלו לידיה מסמכי רבי הנוגעי לעלות שכר של עובדי
המרכז ,שלא במסגרת סמכויותיה כעובדי עירייה וללא כל מניעה או חיסיו המתחייב מרגישותו
של החומר והחובה החוקית להג על הפרטיות.
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ÌÈ„·ÂÚ ‰˘È˘ ÂÓ ÊÎ¯Ó· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â„Â·Ú· Â˜ÒÚ˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„·ÂÚ ÌÚ ÈÎ ‡ˆÓ
·˙„·ÂÚ ,'· „·ÂÚ ,'‡ „·ÂÚ - ÔÏ‰Ï) ÏÂ‰È :‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÁ˙‰ ÔÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù
‚'˙‡ Â˘Ú Ì‰ .('Â ˙„·ÂÚ - ÔÏ‰Ï) ˘Â‡ È·‡˘ÓÂ ('‰ „·ÂÚ - ÔÏ‰Ï) ÌÈÙÒÎ ,('„ „·ÂÚ ,
ÂÈ‰Â ,‰ÈÈ¯ÈÚ· Ì˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ÔÂ·˘Á ÏÚ ÊÎ¯Ó‰ È„¯˘Ó· Â‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„¯˘Ó· ˙Â„Â·Ú‰
·.˙ÂÚÈ·˜· ÊÎ¯Ó‰ È„¯˘Ó ˙‡ Â„˜Ù˘ Ì‰
להל דוגמאות לעבודות שעשו ששת עובדי העירייה המעידות על מעורבות האקטיבית
והשוטפת בפעילות המרכז:
 .1בתחילת  2009גובש מסמ' ושמו "חלוקת עבודה של צוות משימה מש"מ ]מרכז השלטו
המקומי[" ,ובו פירוט של משימות שונות הנדרשות לטיפול במרכז ,מחולקות על פי נושאי.
במסמ' פורטו שמות מרכזי המשימות  עובדי העירייה  המופקדי על ביצוע וכ מועדי
לביצוע.
על פי המפורט במסמ' ,עובד ב' ירכז וילווה את נושא הרהארגו המתוכנ במרכז ,לרבות בחירת
יוע ,ארגוני; עובדת ו' תרכז את נושא הטמעת נוהלי העבודה והמשמעת בקרב עובדי המרכז;
עובד ג' ועובד ה' ירכזו את נושא תקציב המרכז; עובד ג' ירכז ג את נושא השכר והתוספות
הנלוות במרכז ,בשיתו עובדת ו'; עובד ד' ירכז את נושא הקשר בי לשכת ראש העירייה ובי
המרכז; עובד א' ירכז את נושא השיבו ,לוועדות המרכז ובחירת מוסדותיו.
 .2במר 2009 ,פנה עובד ג' לחשבת השכר באג מינהל וכספי במרכז והודיע לה כי לאחר
שבדק את תלושי השכר של עובדי המרכז הוא מבקש ממנה נתוני ,הבהרות ומסמכי תומכי
בנוגע לתשלומי השכר לעובדי .בהמש' הוא ביקש שתמציא לו "דוח נוכחות מפורט" לדצמבר
 ,2008הכולל את פרטיה של עובדי מסוימי ,ובכלל זה את הסכמי ההעסקה של כמה מה.
 .3במאי  2009מסר עובד ד' למנכ"ל המרכז מסמ' הנחיות לטיפול בנושאי שוני שעלו
בדיוניו השוטפי ע יו"ר המרכז .בי היתר הנחה עובד ד' את מנכ"ל המרכז לפתוח בהליכי
לגבייה מסיבית של חובות למרכז ,להכי מתווה לסקר צרכי במגזר הערבי והדרוזי בשיתו ראשי
רשויות שהורה עליה ,להקי צוות איתור של מועמד לניהול מחלקת קשרי חו ,במרכז ,לגבש
הצעה מפורטת בנושא מכסות דלק ובנושא אחזקת רכב של כל בעלי התפקידי המחזיקי רכב על
חשבו המרכז ,ולהכי "באופ מיידי וללא דיחוי" תכנית עבודה חצישנתית בסיועו של עובד א'.
 .4בתחילת יוני  2009פנה עובד ב' למנכ"ל המרכז והודיע לו כי יגיע במהל' השבוע למרכז
לעשות ביקורת על תשלומי השכר לעובדי המרכז בחודשי אפריל ומאי .לש כ' ביקש להכי
לבדיקתו את תלושי השכר של כל העובדי לחודשי אלו ,את דוחות הנוכחות ,את התחשיבי
של סכומי החזר קצובת נסיעות לעובדי המתגוררי מחו ,לתל אביב ואת טופסי הדיווח של
עובדי המקבלי החזר הוצאות רכב אישי עבור נסיעות של יותר מ 500ק"מ בחודש .עוד ביקש
כי חשבת השכר של המרכז תהיה זמינה בעבורו במש' כל זמ הביקורת.
 .5ביוני  2009עשתה עובדת ו' בדיקות מעקב על יישו המלצות בנושאי כוח אד ותשלומי
השכר לעובדי במרכז .בי היתר היא בדקה את הנושאי האלה :תשלומי שעות נוספות ,תוספות
לשכר והחזר הוצאות ,דיווחי נוכחות ,ימי חופשה וימי מחלה .כ היא בדקה את ניהול תיק
האישי של העובדי במרכז.
 .6על פי רישומי הדיוני השוטפי במרכז בנוגע לתפקודו בנושאי שוני ,נמצא כי השתתפו
בה ג עובדי העירייה .לדוגמה ,בינואר  2009השתתפו עובד ב' ועובד ד' בדיו שוט בנושא
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תעריפי המי ברשויות המקומיות ,תאגידי מי וביוב ,היטלי השבחה ,תכנית עבודה לרשויות
הערביות ועוד; כ ה השתתפו ביולי  2009בדיו שוט בנושא תפקודה של מחלקת הכספי
במרכז ,נחיצות העסקת של מבקר פני ושל עובד מתחו המחקר והאסטרטגיה ,שינויי
ארגוניי במרכז ועוד.
‰ÈÈ¯ÈÚ „·ÂÚ ÏÎ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰Â ˙È¯Â·Èˆ‰ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‡¯ ˙Â·¯Ï ,Ì¯Â‚ ÌÂ˘ .„·Ï· ‰ÈÈ¯ÈÚ· Â˜ÂÒÈÚ ÌÂÁ˙Ï ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÂÏ ˙Â˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â
˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈÂÎÓÒÏ ¯·ÚÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ „·ÂÚ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï È‡˘¯ ÂÈ‡ ,‰ÈÈ¯ÈÚ
·È‡˘¯ ‰ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ ÔÈ‡˘ ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï .ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÂÏ Â˜Â‰˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ· Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ
‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯Â·Èˆ „·ÂÚÎ Â˙Â·ÈÂÁÓÏ ¯·ÚÓ „·ÂÚ Ï˘ ˙È˘È‡‰ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï
˘·˙ÂÏÚ· ÔÈ‡Â ÊÎ¯ÓÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙Â„Â·Ú· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ .˜ÒÚÂÓ ‡Â‰ ‰
‰˙˘Ú ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ˙˘˜·Ï ‰ÚÓ· Â‡ ÌÂˆ¯Ó ‰˙˘Ú Ì‡ Ì‚ ,‰ÈÈ¯ÈÚ· Ì˙„Â·ÚÏ ‰˜ÈÊ
˘.ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÓ ‰‚¯ÁÂ ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï
·,ÂÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï ,ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ ÌˆÚ
·‚¯Á ,ËÂ·ÁÂ· ‰ÓÏ˘ ¯Ó ,ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙‡¯Â‰·Â ˙˘¯ÂÙÓ‰ Â˙ÂÂÎ‰
Ô‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯Î ÂÚ·ÂÎ· Ô‰ - ¯Â·Èˆ ¯Á·Î ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÂÏ ˙Â˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Ó ‰Ï‰
·.ÊÎ¯Ó‰ ¯"ÂÈÎ ÂÚ·ÂÎ
ÌÂÁ˙· ÌÈ¯„‰ ÌÈÒÓ‰ ÈÓÏ˘Ó ÈÙÒÎÓ ˙ÓÂÓÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ,ÂÊÓ ‰¯˙È
˘È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ .‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ‰Ï ÌÈ˙È‰ ÌÈ˜ÚÓ ÈÙÒÎÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰ËÂÙÈ
ÌÈÙÒÎÓÂ ‡ÁÈ˘¯˙-˙ÂÏÚÓ È·˘Â˙ Ï˘ ÌÂÓÈÓ· ‡ÂÙ‡ ‰˙˘Ú ÊÎ¯Ó‰ ÔÚÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
˘.Ì¯ÈÚ· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÂÓÈÓÏ Â„ÚÂÈ

שכר ותשלומי נלווי לעובדי המרכז
במעקב נבחנו היבטי אחדי הנוגעי לנושא השכר והתשלומי הנלווי לשכר של עובדי המרכז
בהשוואה לנורמות ציבוריות הנהוגות בתחו זה בשלטו המקומי .ממצאי הדוח הקוד העלו כי
ככלל ,המרכז לא קבע מדיניות ועקרונות בנושא תשלומי השכר לעובדיו ולא קבע בסיס נורמטיבי
לקבלת החלטות בנוגע לשינויי בתנאי העסקת של עובדי .עוד הועלה בדוח הקוד כי לעתי
חרגו התשלומי לעובדי מהנורמות המקובלות לתשלו שכר במערכות ציבוריות ובשלטו
המקומי.
המעקב בנושא השכר והתשלומי הנלווי לשכר התמקד בתחומי האלה :החלטות בדבר
שינויי בתנאי שכר של עובדי ,תנאי שכר של עובדי בכירי ותשלו בעד שעות נוספות
גלובליות.
החלטות בדבר שינויי בתנאי שכר של עובדי
הדוח הקוד העלה כי לא נקבע בסיס נורמטיבי לקבלת ולאישור של החלטות בנוגע לתנאי
השכר של עובדי במרכז ולשינויי בתנאי אלה ,וכי החלטות רבות בדבר שינוי תנאי השכר של
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עובדי התקבלו בידי יו"ר המרכז הקוד או המנכ"ל דאז .בדוח הקוד צוינו ליקויי בהליכי
בחינת וסיכומ של החלטות שקיבל המרכז בעניי שכר של עובדי מסוימי .חלק מההחלטות
א חרגו מ הנורמות המקובלות לתשלו שכר במערכות ציבוריות ובשלטו המקומי.
בדוח הקוד הודגש כי יש להקפיד ששכר של עובדי המרכז ישול על פי ההסכמי שנחתמו
עמ .עוד הודגש כי כל החלטה בדבר שינוי תנאי השכר של עובד צריכה להתקבל מטעמי
ענייניי ומפורטי בכתב ,וכי יש לעגנה בהסכ העסקה מתוק.
במעקב נבדק אופ טיפולו של המרכז בשניי מהמקרי שתוארו בדוח הקוד:
 .1הדוח הקוד העלה כי לכמה עובדי ששכר הוצמד לדירוג המקצועי )דירוג המח"ר או
הדירוג המינהלי( שולמה בכל חודש תוספת שכר בס'  1500500ש"ח ,המכונה "תוספת כוללת",
שלא נכללה בחוזי שנחתמו עמ.
·Â‡ˆÓ ‡Ï .˙Â„·ÂÚ Ú·˘Ï ÂÊ ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ ‰ÓÏÂ˘ ÔÈÈ„Ú 2010 ÏÈ¯Ù‡· ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
ÌÈÊÂÁ‰ Â˜Â˙ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ ;¯„ÒÂ‰Â ˘„ÁÓ ÔÁ· ˙ÙÒÂ˙‰ Ô˙Ó ‡˘Â ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ
˘.Ì‰· ¯ÎÊÂÓ ÂÈ‡ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÙÒÂ˙‰ ÌÂÏ˘˙˘ Û‡ ,˙Â„·ÂÚ‰ ÌÚ ÂÓ˙Á
 .2הדוח הקוד העלה כי מאוקטובר  2005עסק מנהל המחלקה הווטרינרית במרכז ,נוס על
עבודתו השוטפת ,בגביית חובותיה של רשויות מקומיות בגי דמי חבר שנדרשו לשל למרכז.
הוסכ בי המנכ"ל דאז ,סמנכ"ל בכיר למינהל וכספי ומנהל המחלקה הווטרינרית ,שהגבייה
תימש' עד מר 2006 ,לכל המאוחר ,ובעבורה יקבל העובד  נוס על שכרו הרגיל  תשלו
חודשי בשיעור  3.8%מהסכומי שיגבה .הביקורת העלתה כי הגבייה נמשכה זמ רב לאחר המועד
שנקבע לסיומה .ב 15החודשי שחלפו בי תחילת הגבייה ועד סו שנת  2006שולמו לעובד
עמלות גבייה בס' כ 220,000ש"ח ,ובממוצע   14,667ש"ח מדי חודש בחודשו ,נוס על שכרו
השוט.
משרד מבקר המדינה העיר בדוח הקוד כי ראוי שהנהלת המרכז תבח את עצ העסקתו של מנהל
המחלקה הווטרינרית כגובה חובות משני היבטי :העסקת עובד בתפקיד של גובה חובות
בעמותה שההצטרפות אליה היא וולונטרית ,והסדר התשלו שהונהג ולפיו התמורה לעובד
נקבעת כנגזרת של סכומי הגבייה.
·˙È¯È¯ËÂÂ‰ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰Ó Ï˘ Â˙Â¯Î˙˘‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï ÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
˙ÓÏ˘‰Ï ˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„· ÏÚÙ ‡ÏÂ ,ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ „·ÂÚ Â˙ÂÈ‰ „·ÏÓ ÂÓÚËÓ ˙Â·ÂÁ ‰·Â‚Î
‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ,˙Â·ÂÁ ‰·Â‚Î ˙È¯È¯ËÂÂ‰ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰Ó Ï˘ Â˙Â¯Î˙˘‰ .‰ÈÈ·‚‰
151% Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰˙ÏÚ Û‡Â 2009 ¯‡ÂÈ „Ú ‰Î˘Ó ‡Ï‡ ,‰˙ÁÙÂ‰ ‡ÏÂ ‰˜ÒÙÂ‰
·- ÌÈ˘„ÂÁ 13 Ï˘ ÏÏÂÎ ÔÓÊ ˜¯Ù - 2009 ¯‡ÂÈ „Ú 2008 ¯‡ÂÈÓ .ÂÊ ‰ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó
˘˘„ÂÁ È„Ó Á"˘ 22,200 - ÚˆÂÓÓ·Â ,Á"˘ 288,600-Î ÍÒ· ‰ÈÈ·‚ ˙ÂÏÓÚ „·ÂÚÏ ÂÓÏÂ
·19,000 Ê‡ ‰È‰˘) ÛËÂ˘‰ È˘„ÂÁ‰ Â¯Î˘ ÏÚ 116% ‰ÙÈÒÂ‰ ‰ÈÈ·‚Ó Â˙Â¯Î˙˘‰ .Â˘„ÂÁ
˘".(Á
˙ÈÈ·‚ ‡˘Â ˙‡ ÔÁ· ‡Ï ÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÙÒÎÓ ÂÈ˙ÂÒÎ‰ ¯˜ÈÚ˘ - ÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ .Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ÂÓÓ ˘¯„Î ,˙Â·ÂÁ‰
.ÂÏ‡ ˙ÂÒÎ‰· ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ÌÈ˘ÂÓÈ˘Ï Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈ - ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÂÈÈ‰„ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
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תנאי השכר של עובדי בכירי
הדוח הקוד העלה כי שכר של  15עובדי במרכז הוצמד לשכר מנכ"לי של רשויות מקומיות,
וכי לאחדי מה שיל המרכז תוספות שכר שלא נקבעו בחוזי ההעסקה שנחתמו עמ ,כגו
שעות נוספות גלובליות ,גמול ניהול ,תוספות שכר לפי אחוזי והחזר הוצאות רכב בשיעורי
הגבוהי מ השיעורי הקבועי בחוזי .תוספות אלו חורגות מהתוספות המקובלות בחוזי
העסקה של עובדי בכירי ברשויות המקומיות.
במועד המעקב היה שכר של  18עובדי בכירי במרכז מוצמד לשכר מנכ"לי של רשויות
מקומיות.
˙ÂÓ¯Â‰Ó ˙Â‚¯ÂÁ‰ ¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ ÂÓÏÂ˘ ÊÎ¯Ó· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÓ ‰ÓÎÏ ÈÎ ‡ˆÓ
‡˘Â· Â˘Ú˘ ÌÈÈÂÈ˘Ó ıÂÁ ,ÏÏÎÎ .ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘·Â ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰
˙˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ „ÚÂÓÓ ,(Í˘Ó‰· ÂË¯ÂÙÈ˘) ˙ÂÈÏ·ÂÏ‚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ˘ ÔÈ‚· ¯Î˘‰ ˙ÂÙÒÂ
:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ¯Î˘‰ È‡˙· ÈÂÈ˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï Ì„Â˜‰
בשני  2008ו 2009שולמה לעובד בכיר במרכז תוספת שכר בשיעור של  5%מבסיס השכר
ששכרו מוצמד אליו .לאותו עובד שולמה עד ספטמבר  2009ג תוספת שכר )"גמל נוס"(
בשיעור של  5%משכרו ברוטו .יוצא אפוא כי סכו תוספות השכר שקיבל עובד זה בשני 2008
ו ,2009מלבד שכרו השוט ,היה  77,112ש"ח ברוטו ,ובממוצע   3,213ש"ח בכל חודש.
˙ÂÙÒÂ˙ Ô˙Ó ‡˘Â ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙Â¯ÂÓ‡‰ ¯Î˘‰
נציגי המרכז מסרו למשרד מבקר המדינה כי היה בכוונת המרכז לבצע שינוי ארגוני נרחב  הכולל
בי היתר את פיטוריה של כמה מ מהעובדי ושינויי בתנאי שכר של עובדי אחרי  אול
לא היה באפשרותו לעשות זאת בשל החלטת בית הדי האזורי לעבודה בתל אביב 10שניתנה
11
באוקטובר  2009במהלכו של הלי' משפטי שהתנהל בי ההסתדרות הכללית והסתדרות המעו"
ובי המרכז .במסגרת ההחלטה האמורה נית למרכז צו מניעה זמני הקובע כי הוא אינו רשאי
לנקוט הליכי חדצדדיי שיש בה כדי לפגוע בעובדיו .בדיו נוס באפריל  2010ערער המרכז
על החלטת בית הדי וביקש לבטל את ההחלטה .רק באוגוסט  ,2010כעשרה חודשי לאחר
שהוצא הצו הזמני ,החליט בית המשפט לבטל את הצו .עד אז נבצר מ המרכז לבצע שינויי
במער' השכר של עובדיו.
תשלו בעד שעות נוספות גלובליות
דוח הביקורת הקוד העלה כי בשני  2005ו 2006נהג המרכז לשל לכמה עובדי ,חלק
בכירי ,תשלו בעד שעות נוספות גלובליות .התשלו היה למעשה תוספת קבועה לשכר :הוא
__________________

10
11

ס"ק .28.10.09 ,000568/09
הסתדרות המעו" )לשעבר הסתדרות הפקידי(  הסתדרות עובדי מינהל ,משק ופקידי .במסגרתה
מאוגדי העובדי בגופי כמו רשויות מקומיות ,בנקי ומוסדות להשכלה גבוהה.
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התבסס על מכסת שעות חודשית שנקבעה מראש; העובדי לא נדרשו לרישו מוסדר או לדיווח
כלשהו ולא לעבודה נוספת בפועל בעדו; ותשלו זה שול ג כשהעובדי נעדרו מהעבודה בשל
. מחלה או סיבה אחרת,חופשה
 בפרק הד בשכר בכירי של עובדי,על פי המקבילה בשלטו המקומי  לפי אוגד תנאי שירות
ברשויות המקומיות  במשכורת הכוללת של העובד שנקבעה לפי דירוג שכרו נכללי כל
 לרבות התשלו בעבור שעות,התשלומי שהעובד היה זכאי לקבל לולא הועסק בחוזה בכירי
 מכא עולה כי עובדי בשכר בכירי ברשויות המקומיות מלכתחילה אינ זכאי.נוספות
.לתשלו בעבור שעות נוספות
משרד מבקר המדינה העיר למרכז בדוח הביקורת הקוד כי תשלו בעבור שעות נוספות חייב
 כלומר אי לשל לעובד בעבור עבודה,להיות מותנה ברישו שעות העבודה ובדיווח עליה
.נוספת שלא בוצעה בפועל
È˘ Ì‰· ,ÂÈ„·ÂÚÓ ‰˘È˘Ï ÌÏ˘Ï ÊÎ¯Ó‰ ÍÈ˘Ó‰ 2009 ÏÈ¯Ù‡ „Ú ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
˙ÂÚ˘ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ˙ÂÒÎÓ ÈÙÏ ˙ÂÈÏ·ÂÏ‚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ˘ „Ú· ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ ,ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ
Ì‰Ó „Á‡Ï .‰ÏÈ‚¯ ‰„Â·Ú ˙Ú˘ Í¯ÚÓ 150% „ÚÂ 125% Ï˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ˘„ÂÁ ÏÎ·
ÌÈ¯Á‡‰ ˙˘ÓÁÏÂ ,·Â¯È˜· Á"˘ 255,000 ÍÒ· ¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙· ÂÓÏÂ˘
˙Â·˜Ú· 2009 È‡Ó· ;„·ÂÚÏ Á"˘ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú ÍÒ· ¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ ‰ÙÂ˜˙‰ ‰˙Â‡· ÂÓÏÂ˘
.ÌÈ„·ÂÚÏ ÂÏÏ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Â˜ÒÙÂ‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï"ÎÓ Ï˘ ‰‡¯Â‰
,Ú·˜ Ï‰Â· .‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ‡˘Â· ˘„Á Ï‰Â ÊÎ¯Ó‰ ‚È‰‰ 2010 ËÒÂ‚Â‡· ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ
ÌÈ‡ ÏÏÂÎ ¯Î˘ ÌÈ¯Î˙˘Ó‰ È˘È‡ ‰ÊÂÁ· ÌÈ„·ÂÚ Â‡ ÌÈ¯ÈÎ· ‰ÊÂÁ· ÌÈ„·ÂÚ ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ·
„Ú· ÌÂÏ˘˙Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ .˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ˘· ‰„Â·Ú „Ú· ÌÂÏ˘˙ ÏÎÏ ÌÈ‡ÎÊ
˙¯‚ÒÓÏ ÛÂÙÎ·Â ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰Ó Ï˘ ˘‡¯Ó ¯Â˘È‡Ï ÛÂÙÎ· ˜¯Â Í‡ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ˘· ‰„Â·Ú
.ÍÎ Ì˘Ï ‰„ÈÁÈÏ ‰ˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰

סיכו
·¯˜· Ô‰ÈÈÈÚ ˙‡ Ì„˜ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÏ „ÚÂ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó
˙˘· ÌÒ¯Ù˘ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„· Ú·˜ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÂ˘ ÌÈÓ¯Â‚
ÌÈÙÂ‚ ˙Â‡Ó Ï˘ Ì‚ÈˆÂ ÌÁÈÏ˘ Â˙ÂÈ‰Â È¯Â·Èˆ‰ ÌÂÁ˙· ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÁÎÂ ÈÎ 2008
ÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÈ˜˙ ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ ıÓ‡Ï ÂÈÏÚ ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ
˙Â„ÒÂÓ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ÈÎ Â„ÈÚ‰ ˙¯Â˜È· ‰˙Â‡ È‡ˆÓÓ .¯Î˘‰Â Ì„‡‰ ÁÂÎ ,ÔÂ‚¯‡‰ ,ÏÂ‰È‰
ÔÏÏÎ·Â ,˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˙Â‚Â‰‰ ˙ÂÓ¯Â‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ ÌÈ¯ÚÙ ˘È ÈÎÂ ,ÈÂ˜Ï ÊÎ¯Ó‰
.¯Î˘‰Â Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÓÂÁ˙· ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÂÏÂÙÈË ÈÎ¯„ ÔÈ·Â ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·˘ ÂÏ‡
ÈÙÏ ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙˘Î ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ô˜È˙ ‡Ï ÊÎ¯Ó‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ·˜ÚÓ‰ È‡ˆÓÓ
„Â˜Ù˙ ÈÒÂÙ„ Ô˜È˙ ‡ÏÂ ˙Â„ÚÂÂ‰Â ‰Ï‰‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È„Ò‰ ‡Ï ‡Â‰ :Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ,ÔÎ
.Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÈÈÚ· ÌÈÈÂ˜Ï
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¯Î˘‰ ÌÂÏ˘˙ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎ Â˜Â˙ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰˘ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ ,˙‡Ê ÌÚ
˜Ï„ ˙ÎÈ¯ˆ „Ú· ÌÈÓÂÏ˘˙ ,˜ÒÙÂ‰ ˙ÂÈÏ·ÂÏ‚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ˘ „Ú· ÌÂÏ˘˙‰ :ÌÈ„·ÂÚÏ
¯"ÂÈ È¯·„Ï ;ÌÈ˘„Á ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â Â‚‰Â‰ ÔÎÂ ÂÏ·‚Â‰ „ÈÈ ÔÂÙÏË ¯È˘ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘Â
.ÏÂÚÙ˙Â ˘Î¯ Ì‰·Â ,ÌÈÙÒÂ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂÏÚÈÈ˙‰ ‰ÏÁ ,ÊÎ¯Ó‰
˘‡¯·Â ,˙ÂÏÚÈÈ˙‰‰ Í˘Ó‰Ï ÏÂÚÙÏ ÊÎ¯Ó‰ ˙Ï‰‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÔÈ˜˙ ‡Ï „Â˜Ù˙ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ·˜ÚÓ· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰Â˘‡¯·Â
˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÔÎÂ ÊÎ¯Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ÌÏÂÚÙ˙Â ÌÏÂ‰È ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÂÈÏÚ .ÔÓÊ Í¯Â‡Ï
ÊÎ¯Ó‰ ÏÚ .˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÓ¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ¯Î˘‰Â Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÓÂÁ˙· Â˙ÂÏÈÚÙ
˘¯„ÈÈ˘ ÏÎÎ ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÁ˙· Â„Â˜Ù˙Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· È„ÂÒÈ ˙È· ˜„· ˙Â˘ÚÏ
ÏÂ‰È ÁÈË·‰Ï È„Î ,‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÓ¯Â ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰Â‚ÈÚÏÂ ‰˙¯„Ò‰Ï
.ÌÈÈ˜˙ ˙ÂÏÈÚÙÂ
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