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   חיוב אישי בשלטו  המקומי
 תקציר

לרשות משרד הפני  עומדי  אמצעי התערבות שוני  במקרי  שבה  רשות מקומית 
חורגת מהוראות הדי  ומכללי מינהל תקי  ואינה ממלאת את חובותיה כרשות 

הסמכות )  השר להל  (בי  היתר הוענקה לשר הפני  . כפי שנקבעו בדי , ציבורית
; הקדמת בחירות ומינוי חשב מלווה, הקמת ועדה קרואה, עצהלהחליט על פיזור מו

סמכות נוספת הנתונה בידיו היא הטלת חיוב אישי על נושאי משרה בשלטו  
 .המקומי

הוראות החוק וסעיפי  שוני  בדיני הרשויות המקומיות מאפשרי  לשר או לממונה 
יות המקומיות על המחוז במשרד הפני  לחייב אישית נבחרי ציבור או עובדי  ברשו

 .בגי  הוצאה מקופת הרשות המקומית שנעשתה שלא כדי 
עובדי רשות מקומית או חברי מועצה , הטלת חיוב כספי אישי על ראש רשות מקומית

ביסוד ההסדרי  . ברשות מחייבת קיו  הלי  בדיקה וגיבוש החלטה מעי  שיפוטית
בור בשלטו  שנקבעו בנושא החיוב האישי מונחת התפיסה ולפיה משרתי הצי

ה  נאמני הציבור שהוענקו לה  על פי די  , בי  נבחרי  ובי  עובדי , המקומי
ובצד  ג  חובות שנועדו , אשר מכוח  יוכלו לקד  את ענייני הציבור, סמכויות נרחבות

 .להבטיח שה  יפעלו באחריות ומתו  מחויבות לשולחיה 
; ה אישית כלפי המפרלרבות סנקצי, הפרתה של חובה זו מחייבת נקיטת סנקציה

ככל שיימצא כי נבחר הציבור או עובד הציבור פגע באמו  הציבור וחרג מגדרי 
ועליו לתת את הדי  על , הרי שנדרשת תגובה הולמת ומרתיעה, הסמכויות שניתנו לו

 .מעשיו באמצעות הליכי  מינהליי  ובמידת הצור  בערכאות שיפוטיות
רה בשלטו  המקומי מקורה בהסדר שנקבע הסמכות להטיל חיוב אישי על נושאי מש
במש  עשרות שני  לא השתמש משרד . בפקודת העיריות עוד בתקופת המנדט

ורק לפני כשבע שני  הוא החל להפעיל את סמכותו להטיל חיוב , הפני  בסמכות זו
הפעולות שנקט משרד הפני  . אישי על נבחרי ציבור ועובדי ציבור בשלטו  המקומי

אלא ה  תוצאה של החלטות שיפוטיות , כותו לא נעשו מיזמתולצור  מימוש סמ
שניתנו מתחילת שנות התשעי  של המאה העשרי  בפסקי די  של בית המשפט 
העליו  שקבעו כי ראוי שייעשה שימוש בסמכויות אלו לש  קיו  ביקורת יעילה 
ומועילה על הפעולות הכספיות של הרשות המקומית ולש  הקפדה על סדרי מינהל 

 .קיני ת
)  נוהל לחיוב אישי להל  ( גיבש משרד הפני  נוהל בעניי  החיוב האישי 2001בשנת 

מכוחו הוחלט על הקמת יחידה ייעודית חדשה באג$ לביקורת רשויות מקומיות 
שתעסוק במימוש סמכויותיו של המשרד , ) האג$ לביקורת להל  (במשרד הפני  
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כ  מונתה ועדה ). אישי או היחידה היחידה לחיוב  להל  (בתחו  החיוב האישי 
ל המשרד בעניי  הטלת "אשר מתפקידה להמלי% למנכ, מייעצת לעניי  חיוב אישי

). הוועדה המייעצת או הוועדה להל  (חיוב אישי על נושאי משרה ברשויות מקומיות 
השר הוא שמחליט א  להפעיל סמכותו לחיוב אישי על סמ  המלצות הוועדה 

 .ל בעקבותיה"והמנכ
 35היא גיבשה ,  ועד מועד הביקורת2002משנת , בתקופת פעילות הוועדה המייעצת
 מ  ההמלצות קבעה 18 ב;  רשויות מקומיות30 המלצות לגבי נושאי משרה ב

 האחרות המליצה להפעיל את הסמכות 17 הוועדה כי אי  מקו  להטיל חיוב אישי וב
ת  החלטתו להחיל חיוב השר נ.  נושאי משרה ברשויות שונות30לחיוב אישי על 

  . מה 26אישי על 
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את נושא החיוב האישי של 2009אוקטובר  בחודשי  מאי
 באג$ לביקורת  הבדיקה נעשתה במשרד הפני  . נושאי משרה בשלטו  המקומי

  . בירורי השלמה נעשו במשרד המשפטי . וביחידה לחיוב אישי
 עיקרי הממצאי 
 איסו  וריכוז מידע 

הרשויות המקומיות בישראל נבדקות ומבוקרות על ידי גורמי  שוני  במינהל 
ממצאי הביקורת על תפקוד  . בה  משרד הפני  באמצעות האג$ לביקורת, הציבורי

 .של הרשויות מתבססי  על מקורות שוני  בתו  משרד הפני  ומחוצה לו
 בדיקה להחלת חיוב אישי נפתחו נמצא כי מרבית התיקי  שבה  הוחל בהליכי

בעקבות תלונות שהתקבלו באג$ לביקורת בדבר התנהלות כספית לקויה או 
תיקי  אחרי  נפתחו . התקשרות של הרשויות המקומיות בחריגה מהוראות הדי 

 . בעקבות מידע שהוצג בדוחות השנתיי  של הרשויות המקומיות
תי לריכוז מידע ממקורות נוספי  היחידה לא קיימה הלי  שיט, עוד נמצא כי ככלל

אשר יש בו להצביע על תפקודה של הרשות ) במשרד הפני  ומחוצה לו(במערכת 
  .המקומית בחריגה מהוראות הדי 

 הימשכות הליכי הטיפול בתיקי החיוב האישי 
מש  הזמ  של הלי  בדיקת המידע הנאס$ עד גיבוש המלצת הוועדה המייעצת 

 .משתנה לפי הנסיבות
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 המלצות 13מבקר המדינה בדק את הלי  בחינת החיוב האישי בעניינ  של משרד 
נמצא כי בשמונה מה  נמש  הלי  ; 2008 2007לחיוב אישי שהתקבלו בשני  

  . כשלוש שני  וא$ יותר הטיפול מעל שנה וחצי ובשתיי  נוספות 
 מחדלי טיפול בתיקי חיוב אישי 

, אפילו שני , חיוב אישי זמ  רבהביקורת העלתה מקרי  שבה  נמשכו ההליכי  ל
וזאת בלי שהתקבלה החלטת השר , ממועד גיבוש המלצת הוועדה להטלת חיוב אישי

 .בעניינ 
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפני  כי בחלק מתיקי החיוב האישי שנבדקו 

מחדלי  , לדעת משרד מבקר המדינה. עלו מחדלי  משמעותיי  בהליכי הטיפול
עלולי  לעורר חשש בקרב , תפקוד לקוי של המשרד בתחו  זההנובעי  מ, כאלה

. הציבור כי שיקולי  שאינ  ענייניי  ה  שהשפיעו על אופ  הטיפול בתיק
ההתייחסויות של מנהל היחידה למקרי  אלו אינ  מניחות את הדעת ואי  בה  כדי 

  . להסביר את הסחבת שאפיינה את הטיפול בתיקי 
 ניהול המידע ביחידה 

  הנוהל לחיוב אישי מחייב הפעלה של תהלי  מינהלי ומקצועי של טיפול יישו
 . קיו  מעקב אחר ביצוע מכלול של פעולות וקיו  בקרה שוטפת, במידע רב

הביקורת העלתה כי משרד הפני  לא הקי  תשתית מידע הכוללת בסיס נתוני  
י  וכדי מפורט המתעדכ  באופ  שוט$ כדי לאתר מקרי  של הוצאת כספי  שלא כד

, בסיס הנתוני  של היחידה. לקיי  פעולות מעקב ובקרה על הליכי הטיפול בתיקי 
אינו יעיל דיו ,  ידניי  וממוחשבי  המנוהל על ידי עובדיה באמצעות דוחות פנימיי  

ניתוח נתוני  וכ  פעולות של מעקב ופיקוח שוטפי  , עיבוד, לקיו  פעולות איתור
  . בשלבי  השוני  של הטיפול

 אכיפת החיוב האישי
   שאושרו בהחלטת השר   המלצות 17לאור  שנות פעילותה גיבשה הוועדה , כאמור

 . נבחרי  ונושאי משרות ברשויות מקומיות שונות26להחלת חיוב אישי על 
 חייבי  כמפורט 26 היה מצב אכיפת החלטות השר בנוגע לאות  2010בחודש מרס 

ועל כ  טיפול היחידה לחיוב אישי בעניינ  ,  מה  פרעו את מלוא חוב 11: להל 
ארבעה חייבי  משלמי  את חוב  לרשות המקומית בתשלומי  באמצעות ; הסתיי 

כנגד שלושה חייבי  שסירבו ; ניכוי שוט$ משכר  ונמצאי  במעקב של היחידה
לשאת בתשלו  סכו  החיוב האישי שהוטל עליה  הגישו הרשויות המקומיות או 

; במועד הביקורת התבררו תביעות אלה בבתי המשפט. לתשלו באי כוח  תביעות 
והרשויות המקומיות לא נקטו , שמונת החייבי  הנותרי  טר  החלו לפרוע את חוב 

 .נגד  צעדי  משפטיי 
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 פריסת תשלומי החיוב
 מהחייבי  את מלוא חוב  לרשות המקומית או חלק 15 פרעו 2010עד חודש מרס 

בשני מקרי  , מו החייבי  את חוב  בתשלו  אחדבשניי  מהמקרי  שיל. מהחוב
 מקרי  אושרה פריסת תשלומי  רחבה 11 הוחלט על ניכוי מכספי פיצויי פרישה וב

 .  בשמונה מה  אושרו יותר מעשרה תשלומי  
וה  אושרו בכל עניי  ולפי בקשת , נמצא כי לא היה מתווה אחיד לפריסת התשלומי 

ילה את הפריסה האפשרית וקובעת את הסכו  בלי שנקבעה מסגרת המגב, החייבי 
  . המזערי של כל תשלו 
 סיכו  והמלצות

הלי  החיוב האישי הוא כלי הרתעתי חשוב האמור למנוע פעולות בלתי חוקיות 
להג  על כספי הציבור מפני בעלי , בי  היתר, הוא מאפשר. ברשויות המקומיות

נושאי  חובת אחריות אשר ,  הנבחרי  והפקידות הבכירה ברשויות השררה 
ובייחוד , הלי  זה נועד לספק לשלטו  המרכזי. מקצועית וחובת אמוני  כלפי הציבור

כלי פיקוח נוס$ על , מעצ  היותו מופקד על השלטו  המקומי, למשרד הפני 
 .הרשויות המקומיות

, על משרד הפני  לפעול ככל האפשר כדי לאפשר הפעלת מנגנו  חיוב אישי תקי 
היעדר פיקוח ובקרה הולמי  על אכיפת . ו בו פיקוח ובקרה ראויי אשר יקוימ

 .ההלי  לחיוב אישי מחטיא את מטרת ההרתעה שבהלי  זה
בשבע השני  האחרונות הניח משרד הפני  את התשתית ליישו  הוראות הדי  
. בנושא החיוב האישי של נושאי משרה בשלטו  המקומי והחל לפעול על פיה

עולה שהפעלת הסמכות של המשרד בנושא החיוב האישי מממצאיו של דוח זה 
 .בשני  האחרונות אינה יעילה והיא מתאפיינת בחוסר החלטיות ובסחבת

איסו$ החומר הנדרש והמעקב אחריו וכ  הלי  בחינת המקרי  שנבדקו וקבלת 
הטיפול בחלק מהתיקי  ; ניהול המידע אינו יעיל; ההחלטה בעניינ  לוקי  בחסר

, כיפה של ההחלטות אשר התקבלו בדבר הטלת החיוב האישי רופפתהא; היה לקוי
משרד הפני  אינו מפנה את המשאבי  . וההלי  בחלק מהתיקי  נמש  זמ  רב מדי

טיפול המשרד בנושא זה . הדרושי  לש  קיו  הלי  החיוב האישי בצורה נאותה
 . עדיי  אינו מספק והוא טעו  שיפור

רשות המצויי  בהלי  בדיקה שבסיומו ייתכ  ראש רשות מקומית ונושאי משרה ב
התמשכות ההלי  עלולה להביא . שיושת עליה  חיוב אישי אינ  מתפקדי  כבשגרה

ועל כ  על משרד הפני  ,  לפגיעה ברשות המקומית עצמה ומכא  , לפגיעה בנבדקי 
נוס$ על כ  הטלת החיוב האישי בסמו  ככל . לפעול לקיצור ההלי  ככל האפשר

ועד ביצוע העברה תקשור בי  העברה לעונש ותביא ליצירת המוטיב האפשר למ
 .ההרתעתי הנדרש
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שכ  , לפעולות בתחו  החיוב האישי נודעת חשיבות רבה, לדעת משרד מבקר המדינה
ה  באות להבטיח כי נושאי משרה לא יפגעו באמו  שולחיה  ולא יחרגו מגדרי 

יני  ברשויות המקומיות למע  קיו  סדרי מינהל תק. הסמכויות שניתנו לה 
על המשרד להקפיד על , וביקורת יעילה ומועילה על הפעולות הכספיות הנעשות בה 

ל משרד הפני  לפעול לאלתר "על מנכ. הפעלת סמכותו בתחו  החיוב האישי כראוי
לחיזוק ההיבטי  הניהוליי  של היחידה ולהשלמת הטיפול בכל אחד מההליכי  

 . המתמשכי  שלא לצור 
 

♦  
 מבוא 

לרשות משרד הפני  עומדי  אמצעי התערבות שוני  במקרי  שבה  רשות מקומית חורגת 
. כפי שנקבעו בדי , מהוראות הדי  ומכללי מינהל תקי  ואינה ממלאת את חובותיה כרשות ציבורית

הקמת ועדה , הסמכות להחליט על פיזור מועצה)  השר להל  (בי  היתר הוענקה לשר הפני  
סמכות נוספת הנתונה בידיו היא הטלת חיוב אישי על ; ת בחירות ומינוי חשב מלווההקדמ, קרואה

 . נושאי משרה בשלטו  המקומי
הוראות החוק וסעיפי  שוני  בדיני הרשויות המקומיות מאפשרי  לשר או לממונה על המחוז 

קופת במשרד הפני  לחייב אישית נבחרי ציבור או עובדי  ברשויות המקומיות בגי  הוצאה מ
 .הרשות המקומית שנעשתה שלא כדי 

עובדי רשות מקומית או חברי מועצה ברשות היא , הטלת חיוב כספי אישי על ראש רשות מקומית
אמצעי התערבות של משרד הפני  שהפעלתו מחייבת קיו  הלי  בדיקה וגיבוש החלטה מעי  

ולפיה משרתי הציבור ביסוד ההסדרי  שנקבעו בנושא החיוב האישי מונחת התפיסה . שיפוטית
ה  נאמני ציבור שהוענקו לה  על פי , בי  א  ה  נבחרי  ובי  א  ה  עובדי , בשלטו  המקומי

ובצד  ג  חובות שנועדו , די  סמכויות נרחבות שמכוח  ה  יכולי  לקד  את ענייני הציבור
 . להבטיח שה  יפעלו בנאמנות ובאחריות לטובת ציבור שולחיה 

ככל שיימצא כי ; לרבות סנקציה אישית כלפי המפר,  מחייבת נקיטת סנקציההפרתה של חובה זו
הרי שנדרשת , נבחר הציבור או עובד הציבור פגע באמו  הציבור וחרג מגדרי הסמכויות שניתנו לו

ובמידת , ועליו לתת את הדי  על מעשיו באמצעות הליכי  מינהליי , תגובה הולמת ומרתיעה
 .הצור  בערכאות שיפוטיות

הסמכות להטיל חיוב אישי על נושאי משרה בשלטו  המקומי נקבעה בפקודת העיריות עוד 
רק לפני . אול  במש  עשרות שני  לא עשה משרד הפני  כל שימוש בסמכות זו, בתקופת המנדט

כשבע שני  החל המשרד להפעיל את סמכותו להטיל חיוב אישי על נבחרי ציבור ועובדי ציבור 
אלא נבעו , ולות שנקט משרד הפני  לצור  מימוש סמכותו לא נעשו מיזמתוהפע. בשלטו  המקומי

מהחלטות שיפוטיות שניתנו מתחילת שנות התשעי  של המאה העשרי  בפסקי די  של בית 
אשר קבעו כי ראוי שייעשה שימוש בסמכויות אלו לש  קיו  ביקורת יעילה , המשפט העליו 

 .מקומית ולמע  ההקפדה על סדרי מינהל תקיני ומועילה על הפעולות הכספיות של הרשות ה
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, מאז מומשה הסמכות והונחה התשתית הארגונית ליישו  הטלת החיוב האישי בשלטו  המקומי
. הושמעו דעות שונות בדבר הצור  בהטלת חיוב אישי ג  בשלטו  המרכזי ובגופי  הממשלתיי 

 . דוח זה אינו עוסק בסוגיית החיוב האישי בשלטו  המרכזי
 גיבשו משרד הפני  ומרכז השלטו  המקומי בשיתו% המשנה ליוע$ המשפטי 2001שנת ב

ובו הוחלט על הקמת יחידה )  נוהל לחיוב אישי להל  (לממשלה נוהל בעניי  החיוב האישי 
שתעסוק )  האג% לביקורת להל  (ייעודית חדשה באג% לביקורת רשויות מקומיות במשרד הפני  

).  היחידה לחיוב אישי או היחידה להל  (שרד בתחו  החיוב האישי ביישו  סמכויותיו של המ
היחידה מרכזת את הטיפול בממצאי ביקורת ובפניות שהתקבלו במשרד הפני  שמה  עולה חשש 

 .להוצאה כספית שלא כדי 
 לא אויש א% תק  2007ועד תחילת שנת , שנת הקמת היחידה, 2001מהביקורת עלה כי מסו% שנת 

 בוצע ניהול היחידה 2004עד שנת . למעט תק  של מזכירה, ד  שהוקצו להמתקני כוח הא
בדר  זו התחלפו בתקופה . נוס% על תפקיד  הקבוע, ברוטציה על ידי עובדי האג% לביקורת

 כיהנה בתפקיד הממונה על 2006  ו2005בשני  . האמורה לעיל שלושה ממוני  על היחידה
וסייע לה אחד מעובדי ,  חיצונית ליחידה בחצי משרההיחידה עורכת די  ששימשה יועצת משפטית

 2007בספטמבר .  התפטרה עורכת הדי  ומונה במקומה הממונה הנוכחי2007בשנת . אג% הביקורת
 נקלט 2009בשנת . בהיק% של חצי משרה, כיועצת חיצונית, מונתה יועצת משפטית חדשה ליחידה

 . ביחידה עובד נוס%
לאחר בחינה .  החומר הנוגע לעניי  שהתקבל במשרד הפני היחידה לחיוב אישי מרכזת את

ל "ראשונית מועבר החומר לוועדה שמינה השר לצור  בדיקה וגיבוש המלצות שיוגשו לשר ולמנכ
 ).  הוועדה או הוועדה המייעצת להל  (המשרד בעניי  החיוב האישי 

 המלצות לגבי 35גיבשה היא ,  ועד מועד הביקורת2002משנת , בתקופת פעילות הוועדה המייעצת
 מ  ההמלצות קבעה הוועדה כי אי  מקו  להטיל חיוב 18 ב;  רשויות מקומיות30 נושאי משרה ב

 נושאי משרה ברשויות 30 האחרות המליצה להפעיל את הסמכות לחיוב אישי על 17 אישי וב
 . מה 26השר נת  החלטתו להחיל חיוב אישי על . שונות

בדק משרד מבקר המדינה את נושא החיוב האישי של נושאי משרה  2009אוקטובר  בחודשי  מאי
בירורי .  באג% לביקורת וביחידה לחיוב אישי  1הבדיקה נעשתה במשרד הפני . בשלטו  המקומי

   . השלמה נעשו במשרד המשפטי 
 רקע נורמטיבי

1. Ô È „ ‰  ˙ Â ‡ ¯ Â  לפקודת העיריות קובע את סמכות הממונה על המחוז 221 סעי% :‰
חיוב אישי על נושאי משרה או תפקיד ברשות מקומית בגי  הוצאה שלא כדי  מקופת להטיל 

__________________ 

מר אריאל ; )2005 נובמבר   2005ינואר (מר אופיר פינס :  כיהנו שרי הפני  האלה2009 2005בשני    1
 מר רוני בר; )2006 אפריל   2006פברואר (מר אהוד אולמרט ; )2006נואר  י  2005נובמבר (שרו  
). 2009ממרס (מר אלי ישי ; )2009 מרס   2007יולי (מר מאיר שטרית ; )2007 יולי   2006מאי (או  

מר אוסקר ; )2005עד אפריל  (מר גדעו  בר לב: לי  האלה"באותה תקופה כיהנו במשרד הפני  המנכ
יולי (מר אריה בר ; )2007 יולי   2006יוני (מר ר  בלינקוב ; )2006 יוני   2005יל אפר(ראזק  אבו

 ).2009ממאי (מר גבריאל מיימו  ; )2009 מאי   2007
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יפסול הממונה כל פריט ... על פי עצתו של רואה החשבו : "הרשות אשר לה ה  היו אחראי 
וכ  , ויחייב בו את האד  ששיל  או שהרשה את התשלו  הבלתי חוקי, בחשבו  שהוא בניגוד לדי 
אחראי לחשבו  בכל סכו  של חסר או הפסד שנגרמו בשל התרשלותו או יחייב הממונה כל אד  ה

ובכל מקרה כזה יאשר בכתב , התנהגותו הרעה או בכל סכו  שהיה צרי  להביא בחשבו  ולא הביא
 ". את הסכו  המגיע מאותו אד 

 לפקודת העיריות קובע את סמכות השר לבטל כל פסילה של הוצאה שנעשתה בניגוד 222סעי% 
א  התבקש לעשות , כ  לבטל או להקטי  כל סכו  חיוב אישי שנקבע על תשלו  בלתי חוקילדי  ו

על א% היות , זאת על ידי האד  שחויב וא  הוא סבר שלפי נסיבות המקרה ראוי לעשות כ 
 . הפסילה או החיוב נכוני  וחוקיי 

  אי  לראות מתו  ולפיה א,  לפקודת העיריות קובע את החזקה לעניי  האחריות להוצאה223סעי% 
יראו כל חבר מועצה שנכח , החלטות המועצה מי הוא חבר המועצה שהסכי  להוצאה מסוימת

 .כל עוד לא הוכח אחרת, בישיבה שבה אושרה ההוצאה כאילו הסכי  לה
הוראות מקבילות בעניי  החיוב האישי בנוגע למועצה מקומית ולמועצה אזורית מצויות בסעי% 

 84ובסעי% , ) צו המועצות המקומיות להל   (1950 א"התשי, )א(ומיות  לצו המועצות המק189
 ). צו המועצות האזוריות להל   (1958 ח"התשי, )מועצות אזוריות(לצו המועצות המקומיות 

צו המועצות המקומיות קובע כי השר רשאי לזקו% כל הוצאה שאינה חוקית או חלק ממנה לחובתו 
; ויודיע על כ  בכתב לכל אד  הנוגע בדבר, ר להוציא אותהשל כל אד  שהוציא אותה או שאיש

צו המועצות האזוריות קובע כי מבקר החשבונות של המועצה יפסול כל הוצאה שאינה כדי  ויציי  
סמכות השר על פי צו המועצות האזוריות זהה לסמכותו שנקבעה בצו . זאת בדי  וחשבו  לשר

את ההוצאה כולה או חלק ממנה לחובתו של כל אד  המועצות המקומיות ולפיה הוא רשאי לזקו% 
 .2שהוציאה או שאישר להוציאה

2. Ë Ù ˘ Ó ‰  ˙ È ·  ˙ Â ˜ È Ò Ù:  כי הוראות פקודת העיריות לגבי " קבע בג1991בינואר $
וכי ראוי שייעשה שימוש בסמכויות החיוב האישי , חיוב אישי ה  מהחשובות שבהוראות הפקודה

 על הפעולות הכספיות של הרשות המקומית ולמע  ההקפדה למע  תתקיי  ביקורת יעילה ומועילה
$ כי לצד סמכויות נוספות המופקדות בידי השר "עוד נקבע על ידי בג; על סדרי מינהל תקיני 

הסמכותי והאפקטיבי למימוש , הכלי המתאי "הוראות החיוב האישי ה  , והממונה על המחוז
ל נבחרי הרשות המקומית בתחו  הכספי ממצאי הביקורת וליישו  עקרונות המינהל התקי  ע

 .3"והתקציבי
$ לאופ  הפעלת הסמכות של הטלת חיוב אישי וקבע כי " התייחס בג1993בפסיקתו מיוני 

רק לאחר בירור יסודי של העובדות , להיעשות בזהירות, מצד אחד, השימוש בסמכות זו חייב"
 הרשו את ההוצאה ובשיקול דעת ובהתחשב ג  בנסיבות ובאילוצי  שבה  פעלו אלה שהוציאו או

א  מצד . שלא להרתיע מועמדי  רציניי  ומתאימי  מלקבל על עצמ  תפקיד ציבורי כפוי טובה
 .4"שני אל לו לבעל הסמכות לנהוג יתר סלחנות בהפעלת סמכות זו

__________________ 

 הנהגתו של הנוהל לחיוב אישי מסדירה הלי' אחיד בעניי  החיוב האישי לכלל הרשויות 2001משנת   2
נטל השר את , לעניי  החלתו של הנוהל. ידי השר בלבדולפיו הסמכות לחיוב אישי נתונה ב, המקומיות

 .הממשלה:  לחוק יסוד34סמכויותיה  של הממוני  על המחוזות מכוח סמכות הנתונה לו בסעי( 
 .441) 1(ד מה"פ, ˘È ÏÂ‚ '˘È   1065/89 ,"בג  3
 .758) 2(ד מז"פ; ˘ËÒÈÈ¯Ë '‡ËÈÏ¯   2937/91 ,"בג  4
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צו המועצות המקומיות וצו , $ כי אי  להפו  את הוראות פקודת העיריות" קבע בג2003במרס 
כלי אפקטיבי "וכי החיוב האישי הוא , "אות מתה"האזוריות בעניי  החיוב האישי להמועצות 

 .5"להשלטת כללי מינהל תקי  על נבחרי הרשויות המקומיות
3. ‰ Ï ˘ Ó Ó Ï  È Ë Ù ˘ Ó ‰  ı Ú Â È ‰  ˙ È È Á  פרס  היוע$ המשפטי 2001באוגוסט  :‰ 

 בהוצאת לממשלה הנחיה בעניי  חיוב אישי של נושאי משרה ברשות מקומית אשר לקחו חלק
ההנחיה קובעת את סדרו של . 6) הנחיית היוע$ המשפטי לממשלה להל  (כספי ציבור שלא כדי  

 הורחבה 2003בדצמבר . הלי  החיוב האישי כאמצעי לאכיפת שלטו  החוק ולמיגור השחיתות
 ).ראו בהמש (ההנחיה ועודכנה 

4. Ì È  Ù ‰  „ ¯ ˘ Ó  È Ï ‰ Â  לחיוב ל משרד הפני  נוהל" פרס  מנכ2001בספטמבר  : 
ל המשרד בעניי  "שתפקידה להמלי$ למנכ, מכוחו של נוהל זה מונתה הוועדה המייעצת; אישי

, הנוהל גובש ע  מרכז השלטו  המקומי. הטלת חיוב אישי על נושאי משרה ברשויות המקומיות
והוא מבוסס על , בשיתו% המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה והיועצת המשפטית למשרד הפני 

 .  המשפטי לממשלה שפורסמה חודש קוד  לכ הנחיית היוע$
הנוהל לחיוב אישי ד  בשלבי ההלי  להפעלת הסמכות לחיוב אישי של נושאי משרה או תפקיד 

בתו  ההלי  אמורה . ברשות המקומית בשל היות  אחראי  להוצאה שלא כדי  מקופת הרשות
א  להטיל חיוב , ל דעתהעל סמ  ביצוע הבדיקות המפורטות בנוהל ולפי שיקו, הוועדה להמלי$

. ולקבוע את סכו  החיוב הראוי, אישי על האחראי  להוצאה הבלתי חוקית ברשות המקומית
השר . והוא יגבש את המלצתו ויעבירה לשר, ל משרד הפני "המלצת הוועדה תיבח  על ידי מנכ

וא  , ישייחליט על יסוד ההמלצות הללו וכל חומר שיונח לפניו א  להפעיל את סמכותו לחיוב א
 . יקבע ג  את סכו  החיוב שיוטל כ  
הוצאה בדר  של התקשרות או בכל : "מוגדרת בנוהל לחיוב אישי כדלקמ " הוצאה שלא כדי "

חריגה , לרבות חריגה מהוראות הדי  המהותי, שבוצעה בחריגה מהוראות הדי , דר  אחרת
הנוהל מונה את ". של ההוצאהמדרישות די  שבנוהל או כל חריגה מהדי  הפוגמת בתוקפה החוקי 

 :הפעולות האלה כדוגמאות לפעולות שייחשבו הוצאה שלא כדי 
הפרת הכללי  הקבועי  בדי  לעניי  תנאי  מוקדמי  לביצוע התקשרות או פעולה אחרת בעלת 

מקו  שאלה , כגו  התקשרות או פעולה ללא אישור המועצה או ללא אישור השר, השלכות כספיות
מקו  שאלה , ת או פעולה טר  אישור תקציב בלתי רגיל או בלי שהתקיי  מכרזהתקשרו; נדרשי 
מת  הנחה או תמיכה בלי שהתקבלה על כ  החלטה בגופי  המוסמכי  לכ  או בחריגה ; נדרשי 

הוצאה בעניי  שבו ; הוצאה שהיא בבחינת תעמולת בחירות אסורה; מסעיפי הדי  המסמיכי  לכ 
 . לפעולהרשות המקומית אינה מוסמכת 

 תיקו   להל  ( הוא פרס  תיקו  לנוהל לחיוב אישי 2006ל המשרד בספטמבר "בחוזר שהוציא מנכ
ר הוועדה יהיה שופט "יו: התיקו  קבע מחדש את הרכב הוועדה המייעצת כדלהל ; )לנוהל

שימונה על ידי השר על דעת היוע$ , בדימוס או אד  הכשיר לכה  כשופט בבית משפט מחוזי
 מנהל  להל  (חבריה יהיו מנהל המינהל לשלטו  מקומי במשרד הפני  . 7ממשלההמשפטי ל

 . או נציגו וכ  היוע$ המשפטי למשרד הפני  או נציגו) המינהל לשלטו  מקומי
__________________ 

 .תקדי , ‰Â„ ‰˘Ó 'Ù‰ ¯˘ÌÈ  ,ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ ÏÚ ‰ ÂÓÓ„   1561/01 ,"בג  5
6  ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ ‰ , 90.007 (8.2000הנחיה.( 
ורדי ) בדימוס(השופט ' כב,  מונה נשיא בית המשפט המחוזי בירושלי  לשעבר2006בחודש פברואר   7

 . לעמוד בראש הוועדה המייעצת, זיילר
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והוא איחד את הנוהל שקד  לו ע  התיקו  ,  פורס  הנוהל לחיוב אישי לרענו 2008באוגוסט 
, ל המשרד נוסח מעודכ  של הנוהל לחיוב אישי"  מנכ פרס2009בינואר . לנוהל שיצא בעקבותיו

אשר כולל שינויי  שהוטמעו בו לאור  השני  ושינויי  שנעשו במסגרת הפקת לקחי  מהפעלתו 
 . בשני  שחלפו מאז פורס  לראשונה

5. È ˘ È ‡  · Â È Á Ï  Ï ‰ Â  ‰  È ¯ ˜ È Ú:  הנוהל לחיוב אישי ד  בשלבי ההלי  להפעלת
 :ל  פרטי השלבי  העיקריי  בהלי לה. הסמכות לחיוב אישי בידי השר

רואי החשבו  שממנה משרד הפני  לביקורת חשבונותיה  של הרשויות המקומיות יפרטו  )א(
בדוחות השנתיי  שיגישו הוצאות שהוצאו על ידי הרשות המקומית או התקשרויות שהיא צד לה  

י ההתקשרות או כ  יפרטו את זהות החתומי  על מסמכ. שלא כדי , למיטב הבנת , אשר נעשו
לרבות זהות חברי המועצה שנטלו חלק בהחלטה על ביצוע ההתקשרות , ההוצאה והאחראי  לה 

 .  כאשר ההחלטה התקבלה על ידי מועצת הרשות או הפעולה 
כמו כ  הוא ירכז כל מידע על . האג% לביקורת ירכז את החומר שיגישו רואי החשבו  )ב(

לבדיקת המידע ולאיסו% מידע נוס% . ני  מכל גור  אחרהוצאות בלתי חוקיות שהגיע למשרד הפ
א  ימצא האג% כי . כפי שימצא לנכו , ככל שיידרש יסתייע האג% ברואי חשבו  או בגור  אחר

 .  יועבר המידע לוועדה המייעצת בידיו מידע המצביע לכאורה על הוצאה שלא כדי  
שונית ותחליט מה ה  ההוצאות הוועדה המייעצת תבדוק את החומר שהוגש לה בדיקה רא )ג(

במידת הצור  ולפי דרישות הוועדה ייעשו ; או ההתקשרויות שאכ  בוצעו לכאורה שלא כדי 
  מצאה הוועדה כי הייתה לכאורה הוצאה או התקשרות שלא כדי  . בדיקות להשלמת המידע

ויותיה  יתבקשו הרשות המקומית ונושאי המשרה או התפקיד הנוגעי  בדבר להעביר את התייחס
בה בעת תתבקש ג  התייחסותו של .  ימי 30באשר לחוקיות ההוצאה ונסיבות ביצועה בתו  

 .הממונה על אותו מחוז
ע  קבלת ההתייחסויות מהנוגעי  בדבר או בחלו% המועד האמור תבח  הוועדה המייעצת  )ד(

 ימי  60 בתו  ותגבש, בתגובות שקיבלה, בי  השאר, בהתחשב, פע  נוספת את ההוצאות הנדונות
מצאה הוועדה שיש לכאורה הצדקה . את המלצותיה בעניי  הפעלת הסמכות להטלת חיוב אישי

תאפשר למי שצפוי להיות מחויב אישית על פי המלצתה להשמיע את טענותיו , להפעלת סמכות זו
המליצה .  הימי  שנקצבו לגיבוש המלצותיה60בתו  , לפי בקשתו, לפניה בכתב או בעל פה

הוועדה המייעצת או . תציי  ג  את סכו  החיוב שראוי לדעתה להטיל, דה להטיל חיוב אישיהווע
מי שהסמיכה רשאי  להארי  את המועדי  הנקובי  בנוהל לחיוב אישי במידת הצור  מטעמי  

 . שיירשמו
ל משרד הפני  בצירו% כל החומר "הוועדה המייעצת תגיש המלצותיה לבחינה אצל מנכ )ה(

 .  להמלצותיהששימש יסוד
ויעביר אות  בצירו% , ל המשרד יבח  את המלצת הוועדה ואת החומר שהועבר לידיו"מנכ )ו(

 . המלצתו לשר
א  להפעיל את , על יסוד ההמלצות והחומר שהוצגו לפניו, השר יחליט בהקד  האפשרי )ז(

  . יקבע את סכו  החיוב שיוטל החליט השר לקבוע חיוב אישי . סמכותו לחיוב אישי
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 איסו  וריכוז מידע לצור  פתיחה בהליכי חיוב אישי
בה  , הרשויות המקומיות בישראל נבדקות ומבוקרות על ידי גורמי  שוני  במינהל הציבורי

ממצאי הביקורת על תפקוד  של הרשויות מתבססי  על . משרד הפני  באמצעות האג% לביקורת
על דוחות ביקורת של מבקרי  , נהעל דוחות של מבקר המדי, תיקי  שטופלו במשטרת ישראל

על דוחות הביקורת של רואי החשבו  שממנה משרד , על ועדות חקירה של משרד הפני , פנימיי 
 . הפני  לרשויות המקומיות ועוד

קובע הנוהל לחיוב אישי כי האג% לביקורת ירכז כל מידע הנוגע לחיוב אישי המתקבל , כאמור
 לביקורת חשבונותיה  של הרשויות המקומיות ומידע מאת רואי החשבו  שממנה משרד הפני 

לצור  איסו% מידע נוס% יוכל האג% . לגבי הוצאות בלתי חוקיות שהגיע למשרד מכל גור  אחר
הנוהל לחיוב אישי אינו מפרט מי ה  הגורמי  הנוספי  על . כפי שימצא לנכו , להסתייע בכל גור 

 .סו% מידע ברשויותרואי החשבו  שהוזכרו שבה  נית  להסתייע לאי
בביקורת נמצא כי במרבית המקרי  שלגביה  המליצה הוועדה המייעצת להפעיל את הסמכות 

הוחל בהליכי בדיקה בעקבות תלונות שהתקבלו באג% לביקורת בדבר פעילות כספית , לחיוב אישי
במקרי  אחרי  הוחל בהליכי בדיקה בעקבות מידע שהוצג . לא ראויה או התקשרות חריגה

 . וחות השנתיי  של הרשויות המקומיותבד
ÏÏÎÎ , ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓ¯Â‚Ó Ú„ÈÓ ÊÂÎÈ¯Ï È˙ËÈ˘ ÍÈÏ‰ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰„ÈÁÈ‰) „¯˘Ó·

ÂÏ ‰ˆÂÁÓÂ ÌÈ Ù‰ ( ‰‚È¯Á· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï Â· ˘È ¯˘‡
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ó .‡ˆÓÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ÍÎÏ Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰Ï‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È· :

‰ „¯˘Ó· ÌÈ Ù-ÌÈ¯·Ê‚ „Â˜Ù˙ ˙¯È˜ÁÏ ˙Â„ÚÂÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ „Â˜Ù˙ ˙¯È˜ÁÏ ˙Â„ÚÂ  ;
 ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ıÂÁÓ-ÌÂ˘È‡ È·˙Î È„ÎÏ ÂÏÈ˘·‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯È˜Á È‡ˆÓÓ  , ˙ÂÁÂ„

ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈ¯˜·Ó Ï˘ ÌÈÈ˙ ˘ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„Â ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó . 
וב המידע המתקבל ביחידה הממונה על היחידה לחיוב אישי מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי ר

ממונה היחידה בודק . מקורו בתלונות אשר ממוענות ליחידה או מועברות אליה מהאג% לביקורת
א  מצא . אות  במקביל לבדיקת דוחות הביקורת השנתיי  של הרשות המקומית הרלוונטית

, דרתוכהג, וכי הדבר מצדיק, הממונה כי קיי  חשש לקיו  הוצאות שלא כדי  ברשות המקומית
 .יחל בהפעלת הלי  זה, קיו  הלי  לבדיקת חיוב אישי ברשות

עוד מסר הממונה על היחידה כי אינו מקבל לידיו מיפוי של דוחות ביקורת שנתיי  או דוחות 
הוא הוסי% כי מהבחינה . א% שהאג% לביקורת מרכז אות  ומקיי  מעקב לגביה , מבקרי  פנימיי 

ר ולמיי  את כל הדוחות של כל הרשויות המקומיות המעשית אי  באפשרות היחידה לסקו
לפיכ  חלק גדול מהדוחות שנבדקי  בסופו של דבר ה  הדוחות של . המתקבלי  באג% לביקורת

 . הרשויות שלגביה  מתקבלות תלונות ביחידה
. איסו% מידע מדוחות ביקורת שוני  דורש כוח אד " כי 2010משרד הפני  מסר בתגובתו ממרס 

 ".הנוכחי מתקשה לתת מענה לכל המידע הקיי  במשרד הפני כוח האד  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô‰ Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡ ˙ÈÈÚ·· ˙ÂÙÈÁ„· ÏÙËÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ

 ¯È·Ú‰Ï ÌÈ Â˘‰ „¯˘Ó‰ ÈÙ‚‡ ˙ÈÈÁ ‰ È„È ÏÚ Ô‰Â Ì„‡‰ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ· ÏÂÙÈË È„È ÏÚ
ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰‡ˆÂ‰Ï ˘˘Á Â ÓÓ ‰ÏÂÚ˘ Ú„ÈÓ ÏÎ È˘È‡ ·ÂÈÁÏ ‰„ÈÁÈÏ. 
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Ó ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÙÒÂ  Ú„ÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘
‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÈ ÂÈÁ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ ,È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· Ì‰· ˙¯ÊÚ  ‰ È‡ ‡È‰ ÌÏÂ‡ .

‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï:  
 ממצאי חקירות פליליות שלא הבשילו לכדי כתבי אישו 

ר חקירה של המשטרה כי יש להעביר חומ,  הנחה היוע$ המשפטי לממשלה2003במרס 
על פי ההנחיה לא יועברו . והפרקליטות למשרד הפני  לצור  פתיחה בהלי  של חיוב אישי

אלא על פי החלטת , ממצאי חקירה פלילית ישירות למשרד הפני  על ידי המשטרה או הפרקליטות
או נציג בכיר שיקבע היוע$ ) ייעו$(צוות מתא  בראשות המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה 

משרד הפני  ומשטרת ישראל , ובו חברי  ג  נציגי  של פרקליטות המדינה, שפטי לממשלההמ
תפקיד הצוות המתא  לגבש מדיניות אחידה לגבי המקרי  שראוי ).  הצוות המתא  להל  (

 .8להעביר  למשרד הפני 
ההנחיה מפרטת שלושה מצבי  עיקריי  שבה  יש לשקול העברת חומר חקירה בעניינו של נושא 

א  הוגש כתב אישו  : משרה ברשות מקומית למשרד הפני  כדי לפתוח בהלי  לחיוב אישי
א  הוחלט על סגירת תיק עקב חוסר עניי  לציבור או א  הוחלט על סגירת תיק , וניתנה הכרעת די 

 .בשל היעדר ראיות מספיקות
י הוא הלי   נאמר כי הלי  החיוב האיש27.5.03 בסיכו  הדיו  הראשו  של הצוות המתא  מ

מכא  . אלא לנטל הראיה המינהלית, מינהלי אשר אינו כפו% לדיני הראיות במשפט הפלילי
שמקרי  שבה  הוברר כי קיימת תשתית ראייתית א  זו אינה מספקת כדי להגיש כתב אישו  

נוס% על כ  ההלי  לחיוב אישי עשוי לשמש תחלי% להלי  . עשויי  להתאי  להלי  לחיוב אישי
 .כאשר מדובר בעברות שהתיישנוהפלילי 

המשטרה והפרקליטות יעבירו לצוות המתא  באמצעות נציגיה  כל מקרה , על פי ההנחיה
הצוות המתא  יבדוק א  מתקיימי  התנאי  לפתיחה בהלי  לחיוב אישי . מהמצבי  שנמנו לעיל

פו של כל בי  היתר ישקול הצוות המתא  לגו. בנסיבות כל מקרה ויפעיל שיקול דעת בהחלטתו
מקרה את היקפה הכספי של ההוצאה וכ  את חומרת המעשי  ואת מידת הפגיעה באינטרס 

 . הציבורי שנלוותה לה 
המשנה ליוע$ המשפטי לממשלה , ד מלכיאל בלס"ר הצוות המתא  עו"במועד הביקורת כיה  כיו

 .2004אשר נכנס לתפקיד במרס , )ייעו$(
ד בלס לפרקליט המדינה "פנה עו, ר הצוות המתא "יוסמו  לתחילת כהונתו כ, 2004באוקטובר 

בפנייתו . דאז והעלה את הצור  ברענו  הנחיית היוע$ המשפטי לממשלה בקרב פרקליטי המחוזות
 עלה כי ההנחיה להעביר 2004ד בלס כי מדיו  של הצוות המתא  שהתקיי  בספטמבר "ציי  עו

בי  א  הוחלט על סגירת התיק ובי  , אישילבחינת הצוות כל חומר חקירה הנוגע לעניי  החיוב ה
אינה מקוימת באופ  משביע "ו" אינה מוטמעת בקרב פרקליטי  ושוטרי ", א  הוגש כתב אישו 

 ".לא כל המקרי  המתאימי  מועברי  לבחינת הצוות המתא "וכי , "רצו 
__________________ 

פתיחה "שעניינה ) 90.007 (8.2000לה מספר  פורסמה הנחיית היוע  המשפטי לממש2003בדצמבר   8
 ".בהלי! של חיוב אישי של נושא משרה ברשות המקומית נוכח ממצאי חקירה פלילית
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כנדרש הונחו פרקליטי המחוזות לנהוג , ד בלס לפרקליט המדינה דאז"בעקבות פנייתו של עו
 .ונציגי הצוות המתא  תדרכו אות  בעניי , בהנחיית היוע$ המשפטי לממשלה

ד בלס ונציגי מחלקת "שבה השתתפו עו, 2009בפגישה ע  עובדי משרד מבקר המדינה מיולי 
ציי  מר בלס כי על א% פנייתו לפרקליט המדינה דאז בדרישה , ייעו$ וחקיקה במשרד המשפטי 

בשני  שחלפו מאז מונה לתפקיד התקבלו אצלו , משפטי לממשלהלרענ  את הנחיית היוע$ ה
מגורמי הפרקליטות והמשטרה פניות ספורות בלבד הנוגעות לנושאי משרה בכמה רשויות 

הפניות שהתקבלו נבחנו ונדונו בידי הצוות . מקומיות לצור  בחינת החלת החיוב האישי בעניינ 
לאחר שמצא כי יש , של היחידה לחיוב אישיהמתא  ואת מרבית  העביר הצוות להמש  טיפולה 

כפועל יוצא ממספר  המועט של . מקו  לבחינת החלת החיוב האישי בנסיבות אות  מקרי 
 . מספר הפניות שהפנה הצוות המתא  ליחידה לחיוב אישי היה נמו  מאוד, הפניות שהתקבלו

אי משרה ברשויות מקומיות ד בלס כי אי  לו כל מידע בנוגע למספר החקירות של נוש"עוד ציי  עו
וכי לא היה יכול לדעת , הנוגעות לנושא החיוב האישי שבה  טיפלה המשטרה מאז החל בתפקידו

בסיכו  הדיו  הוסי% מר בלס . מה שיעורו של חומר החקירה שהועבר לידו בחומר החקירה הקיי 
פטי לממשלה כי נוכח הדברי  שהוצגו הוא מסכי  כי יש לפעול לרענו  הנחיית היוע$ המש

 . ולהטמעתה בקרב פרקליטי המחוזות
 לפרקליט המדינה בבקשה להטמיע פע  נוספת 2009ד בלס באוגוסט "בעקבות הביקורת פנה עו

בקרב פרקליטי המחוזות את הנחיית היוע$ המשפטי לממשלה בעניי  חיוב אישי של נושא משרה 
 . ברשות מקומית ואת הנוהל לחיוב אישי שפרס  משרד הפני 

 ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ·ÈÈÁÓ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ Ï˘ È˙ÈÏÎ˙ ÌÂ˘ÈÈ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÈË ÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ·Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó .

 ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ˙È˙˘˙ ˘Ó˘Ï ÌÈÈÂ˘Ú ÌÂ˘È‡ È·˙Î È„ÎÏ Â˘·Â‚ ‡Ï˘ ‰¯È˜Á È¯ÓÂÁ
È˘È‡ ·ÂÈÁÏ ,ÙÂ‡ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˘È ÔÎ ÏÚÌÈ ˙˘Ó ¯ÙÒÓ· ÏÂÙÈË‰ Ô : „¯˘Ó· ¯ÓÂÁ‰ ÛÂÒÈ‡
ÌÈËÙ˘Ó‰ , ˙ÂÙÈˆ¯ ˙ÁË·‰ ÔÎÂ ‰‡Ï‰ Ì¯ÂÂÈ„Â ÂÙÒ‡ ˘ ÌÈ¯ÓÂÁ· Ì‡˙Ó‰ ˙ÂÂˆ‰ ÏÂÙÈË

‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂÁ· ÏÂÙÈË‰ . ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Î‡ÏÓ ˙‡ ÌÈÏ˘Ó „Á‡ Ì¯Â‚ ‰·˘ ÂÊÎ ˙Ó‡Â˙Ó ˙ÂÏÈÚÙ
‰˜ÒÙ ˘ ÔÎÈ‰ ,˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ˙Â·ÈÒÓ ,¯Á‡ Ì¯Â‚ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ ,ÏÈÚÈ „Â˜Ù˙ ˙Ù˜˘Ó Ï˘ 

ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ . 
 כי לבקשת המשנה ליוע$ 2010משרד המשפטי  מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 

 דיו  בנושא בהשתתפות פרקליטי 2009קיי  פרקליט המדינה בדצמבר , המשפטי לממשלה
לאחר סקירת הנושא ביקש המשנה ליוע$ . המחוזות ומנהלי המחלקות בפרקליטות המדינה

כ  , לפעול להטמעת הנחיית היוע$ המשפטי לממשלה בקרב הפרקליטי המשפטי לממשלה 
הוא ג  ביקש לתת . שתיקי  המתאימי  לנושא החיוב האישי יועברו לטיפול הצוות המתא 

  .חיוב האישיכלי המשקל גדול יותר לאפשרות השימוש ב
✯  

ינה  במשרד מבקר המד2009בהתייחסותו של ממונה היחידה לחיוב אישי שהתקבלה באוגוסט 
נכתב כי נוכח הביקורת בנושא , לעניי  מקורותיו של המידע המתקבל ומטופל ביחידה לחיוב אישי
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הוחלט להעלות על הכתב ולפרס  את הקריטריוני  המנחי  כיו  ", ועל מנת להגביר את השקיפות
הוחלט כי ייער  , כמו כ . את שיקולי היחידה בבואה לפתוח בהלי  ברשות מקומית זו ולא אחרת

היועצת המשפטית של היחידה והגורמי  באג% , כינוס קבוע של הממונה על היחידה לחיוב אישי
על מנת , לביקורת האחראי  על ביצוע הביקורת השוטפת והביקורת הפנימית ברשויות המקומיות

 ".שתהיה זרימת מידע שוטפת ומלאה יותר
˘È‡ ·ÂÈÁÏ ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È˙Â‰Ó ÔÙÂ‡· ¯Ù˘Ï È

 È‡˘Â Â ÌÈ¯Á·  ÏÚ È˘È‡ ·ÂÈÁ ˙ÏË‰Ï ÌÈÎÈÏ‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡ ÈÎ¯„ ˙‡
‰¯˘Ó .‰˙Â‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ , Ô‰Â „¯˘Ó‰ ÍÂ˙· Ô‰

ÂÏ ‰ˆÂÁÓ , ˙ÂÂˆ‰ ÂÓÎ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ¯˘˜ ÌÈÈ˜Ï ˙˘¯„  ‡È‰ ÍÎ Í¯ÂˆÏÂ
Ì‡˙Ó‰ . 

לאור הערות הביקורת ולמרות המחסור " כי 2010 בתגובה נוספת ממרס ממונה היחידה מסר
ריכוז של , הלכה למעשה, היא כבר מבצעת, א והמשאבי  המוגבלי  של היחידה"העצו  בכ

ככל שנית  לתקנו , ממילא העניי  תוק  בחלקו, מרבית החומר הנמצא במשרד הפני  ולפיכ 
   ".במצבת כוח האד  הנוכחית

 פול בתיקי החיוב האישי מש  הליכי הטי
מקבלת המידע ועד גיבוש המלצת הוועדה , מש  הזמ  של הלי  טיפול בתיק חיוב אישי .1

להל  יפורט הלי  הטיפול בתיק החיוב האישי על ידי היחידה . משתנה לפי הנסיבות, המייעצת
 :והוועדה המייעצת

ת המקומיות מרוכז באג% המידע שמתקבל בדבר הוצאות בלתי חוקיות לכאורה שהוצאו ברשויו
ממונה היחידה פונה לרואי חשבו  מטעמה בבקשה להגיש לו . לביקורת וכ  ביחידה לחיוב אישי

לאחר הגשת תכנית העבודה הממונה מאשר אותה . תכנית עבודה של בדיקות משלימות ברשויות
 .וממנה את רואי החשבו  לעשות את הביקורת המשלימה

ואותה , ע שאספו בביקורת המשלימה שעשו ומגבשי  טיוטת דוחרואי החשבו  מרכזי  את המיד
הלי  איסו% חומר המידע וגיבוש טיוטת . ה  מגישי  ליחידה לחיוב אישי ולבחינתה של הוועדה

טיוטת הדוח אינה כוללת את תגובותיה  של . הדוח נמש  תו  פרק זמ  ממוצע של חודשיי 
 .רתהרשויות המקומיות המבוקרות ושל נשואי הביקו

בי  היתר בשל היעדר שיתו% פעולה מצד , כאשר רואי החשבו  נתקלי  בקשיי  באיסו% המידע
גיבושה של טיוטת , או כאשר היחידה לחיוב אישי דורשת השלמות והבהרות, הרשות המקומית

 . הדוח לפני העברתה לוועדה אור  זמ  רב יותר
ת ההוצאה או ההתקשרות אשר הוועדה דנה בטיוטת הדוח ומקבלת את החלטתה בנוגע למהו

במקרי  מסוימי  הוועדה מבקשת מרואי החשבו  השלמות נוספות לפני קבלת . בוצעו בניגוד לדי 
 . החלטתה
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ע  אישור הוועדה את טיוטת הדוח היחידה לחיוב אישי מוסרת לרשות המקומית ולנושאי המשרה 
;  ימי 30טיוטה בתו  הנוגעי  בדבר את הטיוטה ומבקשת להעביר אליה את תגובת  על ה

 .היחידה פונה ג  לממונה על המחוז הרלוונטי לקבלת התייחסותו
הדוח הסופי . לאחר קבלת התגובות מגבש רואה החשבו  את הדוח הסופי ובו הוא כולל ג  אות 

 . מוגש לאישור היחידה לחיוב אישי ומועבר לדיו  נוס% בוועדה
חיוב האישי כלפי נבחרי הציבור ונושאי הוועדה מכריעה בשאלה א  יש הצדקה להפעלת ה

היא מזמנת את הנוגעי  בדבר לשימוע בתו  , א  הכריעה שיש להפעילו. המשרה הנדוני  בדוח
 . במקרי  רבי  מועדי השימוע נדחי .  ימי 30

ל משרד "הוועדה מגבשת את המלצתה למנכ, לאחר שמוצתה זכות השימוע של נשואי הדוח
ל את המלצתו א  להחיל או לא להחיל חיוב אישי על "מגבש המנכ, לפי המלצת הוועדה. הפני 

 . והשר הוא שמחליט בעניי , נשואי הדוח ומגישה לשר
משרד .  רשויות מקומיות30במועד הביקורת התקבלו המלצות הוועדה בעניינ  של , כאמור .2

 2007בשני  מבקר המדינה בח  את הליכי בחינת החיוב האישי בעניינ  של ההמלצות שהתקבלו 
ממועד מינוי רואי החשבו  לבדיקות , לפי הנתוני  שהמציא ממונה היחידה לנציגי הביקורת, 2008

נמצא כי . השלמת המידע שהתקבל באג% לביקורת ועד גיבוש ההמלצה של הוועדה המייעצת
ÈˆÁÂ ‰ ˘Ó ‰ÏÚÓÏ , ÌÈÈ ˘·Â ההמלצות שניתנו באות  שני  נמש  הלי  הטיפול 13 בשמונה מ

Ó˘Ó ÌÈ¯˜Ó‰ ˙ Â-¯˙ÂÈ Û‡Â ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î . 
 לעניי  מש  הליכי הטיפול בתיקי החיוב האישי 2009בהתייחסות ממונה היחידה מאוגוסט  .3

כמו ג  הצור  להג  על , עריכת טיוטת דוח מקצועית וההלי  בפני ועדה מקצועית"נכתב כי 
שכ  ,  להיות הלי  בזק יכולאינוגורמי  לכ  שההלי  מעצ  מהותו , זכויותיה  של המבוקרי 

מטרת  של כל אלה הינה להבטיח כי הסמכות יוצאת הדופ  שניתנה בידי הרשות תופעל כהלכה 
מ והיועצת המשפטית של "הח, ]הוועדה המייעצת[הוועדה לחיוב אישי . ובזהירות הראויה

היחידה מקפידי  מאד כי הביקורות תערכנה בדגש מכסימאלי על איכות הממצאי  מבחינה 
... של הימשכות ההלי ) כבד לעיתי (ג  במחיר , )ביסוס מוצק של העובדות(פטית וראייתית מש

או קיומ  של בדיקות /גישה זו מחייבת על פי רוב לשוב ולדרוש מעורכי הביקורת מת  הבהרות ו
לעיתי  . אלו תובעי  כמוב  את הזמ  הנדרש לביצוע . או הוספת אסמכתאות לממצאי /נוספות ו

 בדיקות נוספות אלו הינה קיומה של תשתית ראייתית או משפטית שונה מזו שנדונה תוצאה של
 ".מה שמחייב דיו  חוזר בוועדה לחיוב אישי, בפני הוועדה ושלגביה הגיבו המבוקרי  את שהגיבו

עוד עולה מההתייחסות האמורה של ממונה היחידה כי גורמי  נוספי  הנוגעי  להלי  הביקורת 
לרבות , הימנעות המבוקרי  מלסייע לעושי הביקורת:  ההלי  לחיוב אישיתורמי  להתמשכות

; להמציא לה  מסמכי  או נקיטת סחבת בהמצאת מסמכי  ובמת  הסברי , לעתי , סירוב 
החלפתו של ; תחלופת נושאי המשרה האחראי  לכאורה להוצאה הנבדקת ברשות המבוקרת

ש מדיניות רוחב בבעיות שהתעוררו במהל  צור  בגיבו; משרד רואי חשבו  בעת הלי  הביקורת
הביקורת בשל חשיפת ענייני  שאינ  מוסדרי  כנדרש על ידי משרד הפני  או שהמדיניות לגביה  

, כדוגמת תקדימי  או סוגיות המצריכות את הכרעת המשרד, היבטי  משפטיי ; אינה ברורה
 . וח האד  ביחידהכגו  בעיית כ, סיבות מינהליות; הנלווי  תדיר לבדיקות היחידה

 שינתה היחידה לחיוב אישי את שיטת עבודתה במגמה להביא 2009יצוי  כי בתחילת שנת  .4
הוגשו טיוטות דוחות הביקורת שהכינה , לפי שיטת עבודתה הקודמת. לשיפור ולהתייעלות

לוועדה המייעצת לאחר שנבדקו בידי ממונה היחידה וג  בידי רואה חשבו  מומחה בתחו  
שמונה מטע  היחידה לעיי  בטיוטות הדוחות ולתת הערותיו , אות ברשויות מקומיותהחשבונ
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נמצא כי פעמי  רבות הטיוטות שהוגשו לוועדה לא היו מגובשות די ; ) רואה חשבו  מעיי  להל  (
וכי בשל כ  היא נאלצה להורות על בדיקות השלמה לגיבוש , הצור  לקבלת החלטה בעניינ 

 .צגת בטיוטותהתשתית הראייתית המו
הרחבת האחריות המוטלת על : ובה , בשיטת העבודה החדשה של היחידה ננקטו כמה צעדי 

 הובהר לה  כי תפקיד  כולל הדרכה אישית של רואי החשבו  עורכי  רואי החשבו  המעייני  
מינוי צוות ; הביקורת לקראת הוצאת טיוטת הדוח הראשונית ופיקוח הדוק יותר על איכות הדוח

. לבחינת טיוטת הדוח לאחר שנבחנה בידי רואה חשבו  מעיי " ערכאת עיו  שנייה"ועי שהוא מקצ
הצוות נבחר ממאגר רואי החשבו  המועסקי  ביחידה וכולל שני רואי חשבו  מקצועיי  בעלי 

גיבוש נוהל פנימי למבקרי  העורכי  ביקורות ;  ברשויות מקומיות9ניסיו  רב בביקורת חקירתית
 . ור היחידהמשלימות עב

 ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ È˜È˙· .ÔÓ˙ÒÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ Í˘Ó ,ÈˆÁÂ ‰ ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÏÚ „ÓÂÚ‰ , Â È‡

ÏÈÚÈ ‰ÏÂÚÙ ÍÈÏ‰ Û˜˘Ó . ÍÈÏ‰· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙Â˘¯· ‰¯˘Ó È‡˘Â Â ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˘‡¯
ÏÚ ˙˘ÂÈ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ ÂÓÂÈÒ·˘ ‰˜È„·‰¯‚˘·Î ÌÈ„˜Ù˙Ó Ì È‡ È˘È‡ ·ÂÈÁ Ì‰È . ˙ÂÎ˘Ó˙‰

ÌÈ˜„· · ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÍÈÏ‰‰ , Ô‡ÎÓÂ-‰ÓˆÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ‰ÚÈ‚ÙÏ  , ÔÎ ÏÚÂ
¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÈÏ‰‰ ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ;ÔÎ˘ ÏÎ , È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ˙ÏË‰

‰¯·Ú‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ· ,¯ÈˆÈÏ ‡È·˙Â ˘ ÂÚÏ ‰¯·Ú‰ ÔÈ· ¯Â˘˜˙ ˙
˘¯„ ‰ È˙Ú˙¯‰‰ ·ÈËÂÓ‰. 

ÌÈ¯Â˘ÈÓ È ˘· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ; ˙Ï˜˙  Ì‰·˘ ÌÈ¯˜ÓÏ Ú‚Â  „Á‡‰
ÌÈ˜„· ‰ ‰¯˘Ó‰ È‡˘Â Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯„ÚÈ‰· ‰„ÈÁÈ‰ . „¯˘Ó

 ÍÈÏ‰· ·ÂÎÈÚ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ‰¯˜Ó ÏÎ ˙Â·ÈÒ · È·˜ÚÂ ÈËÏÁ‰ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ˘¯„  ÌÈ Ù‰
‰˜È„·‰ . ˘‰„¯˘Ó· ˙ÈÓÈ Ù‰ ‰„Â·ÚÏ Ú‚Â  È . ˙ÂÈ·¯Ó ÔÓÊ ˙Â¯‚ÒÓ ÚÂ·˜Ï ˘È ‰Ê ÌÂÁ˙·

‰Ï‡ ˙Â¯‚ÒÓÓ ‰‚È¯ÁÏ ¯ÈÎ· ‚¯„ Ï˘ ¯Â˘È‡ ·ÈÈÁÏÂ ÍÈÏ‰‰ È·Ï˘Ó „Á‡ ÏÎÏ . ‰Ê ÈÚˆÓ‡
ÍÈÏ‰‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ¯Ù˘È Û‡ . ÌÈÈ·ÂÈÁ‰ ÌÈÎÏ‰Ó· ÍÈ˘Ó‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

 ˙ ˘· ‰ÏÁ‰ Ì‰·˘2009È˙· ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ¯ÂˆÈ˜Ï ÌÈ˜ . 
משרד הפני  מסר בתגובתו כי חשיבות קבלת ההחלטות תו  פרק זמ  סביר הובאה לידיעת כל 

ל המשרד יקיי  באופ  אישי בקרה על הטיפול בתיקי החיוב האישי בכל "וכי מנכ, הנוגעי  בדבר
   . שלב ושלב

__________________ 

 תחו  בביקורת חשבונאית למטרות  היא  INVESTIGATIVE AUDITING  חקירתית ביקורת   9
תית מתייחסת לאירועי  הביקורת החקיר. הלבנות הו  וכספי , איתור וכימות של מעשי הונאה, מניעה

בי  א  נעשו במכוו  ובי  א  , חריגי  בתהליכי  הכספיי  או לאירועי  בעלי השפעות כספיות
לגופי  ממשלתיי  , לרשויות מקומיות, הביקורת החקירתית מיועדת לגופי  עסקיי ; בטעות

 .ממשלתיי  ומוניציפליי  ולגופי  על
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 מחדלי טיפול בתיקי חיוב אישי 
לי  ממועד גיבוש המלצת הוועדה ועד  לנוהל לחיוב אישי מפרטי  את שלבי הה9 7סעיפי  

הוועדה תגיש המלצותיה : "א  קיבל החלטה כזאת, הפעלת סמכותו של השר להטיל חיוב אישי
ל יבח  את המלצות "המנכ... בצירו% כל החומר ששימש יסוד להמלצותיה, ]פני [ל המשרד "למנכ

ירו% המלצתו הוא לשר בצ, ויעביר את ההמלצות ואת החומר, הוועדה ואת החומר שיוצג בפניו
הא  , על יסוד ההמלצות והחומר שהוצג בפניו, בהקד  האפשרי, שר הפני  יחליט... הפני 

יקבע ג  את סכו  החיוב , החליט השר לקבוע חיוב אישי; להפעיל את סמכותו לחיוב אישי
 ".שיוטל

·¯ ÔÓÊ ¯È·Ò È˙Ï· ÔÙÂ‡· ÌÈÎ˘Ó  È˘È‡ ·ÂÈÁÏ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÎÈÏ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· , ÂÏÈÙ‡
ÌÈ ˘ ,Ì ÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰ Ï·È˜ ¯˘‰˘ ÈÏ· .„Á‡ ‰¯˜Ó· ÈÎ ‡ˆÓ  , ·¯ ÔÓÊ ÛÂÏÁ ÁÎÂ 

È˘È‡ ·ÂÈÁ ÏÈË‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ˆÏÓ‰Ó ,È˘È‡ ·ÂÈÁ ÏÈË‰Ï ‡Ï˘ ¯˘‰ ËÈÏÁ‰. 
  :להל  פירוט הליכי  אלה

 הלי  הטיפול בחיוב ראש המועצה המקומית א 
מה לבדיקות הקשורות בהוצאות  מינתה היחידה לחיוב אישי רואה חשבו  מטע2004בנובמבר 

. א ופתחה בבירור הלי  לחיוב אישי במועצה בלתי חוקיות לכאורה שהוצאו במועצה המקומית
החיוב .  החליטה הוועדה המייעצת להמלי$ על הטלת חיוב אישי על ראש המועצה2005ביולי 

 לכללי מינהל בניגוד, הוטל בגי  הוראות תשלו  לרכישת טובי  ללא מכרז וללא חוזה התקשרות
סכו  החיוב . תקי  ודיני המכרזי  ובניגוד לחוות דעתו המפורשת של היוע$ המשפטי של המועצה

 . טיוטת המלצת הוועדה המייעצת2006ולפי זה נוסחה בינואר , ח" ש51,170האישי שנקבע היה 
 של  לא נחתמה בידי חברי הוועדה ולא הועברה לבחינתו2006המלצת הוועדה המייעצת מינואר 

לא התקבלה , כשלוש שני  וחצי ממועד גיבוש ההמלצה, לפיכ  במועד הביקורת. ל המשרד"מנכ
 .כל החלטה בעניינה

מהתייחסות ממונה היחידה לעניי  זה עולה כי ככל הנראה המלצת הוועדה נכתבה על ידי יועצת 
להל  (אשר באותה עת הייתה ג  חברת הוועדה , משפטית לשעבר בלשכה המשפטית של המשרד

ובסמו  , באותה שנה עזבה את תפקידה הממונה דאז על היחידה).  היועצת המשפטית לשעבר 
 .טר  נחתמה ההמלצה האמורה לעיל, לכ  פרשה ג  היועצת המשפטית לשעבר
 2009בשנת .  לא קידמה היחידה את טיפולה בעניי 2009ממועד גיבוש המלצת הוועדה עד שנת 

נסיבות " הפני  בשיתו% היועצת המשפטית של היחידה כי החליט היוע$ המשפטי של משרד
אלא שבשל חלו% הזמ  יש להגיש המלצה חדשה לשר בסכו  , המקרה מצדיקות הטלת חיוב אישי

נקבע כי על ההמלצה יחתמו שני עובדי ". 2005פחות משמעותי מהסכו  עליו הוחלט בשנת 
וכי לחתימת  תצור% , צה המקוריתהמשרד שכיהנו כחברי הוועדה המייעצת במועד גיבוש ההמל

הצהרה בכתב של היוע$ המשפטי של המשרד על כ  שקרא את התיק הנדו  והוא מצטר% 
 .להמלצת הוועדה
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 גיבשה היועצת המשפטית של היחידה נוסח המלצה חדש בעניי  ראש המועצה 2009ביולי 
באמצע .  המשרדוטיוטת הנוסח הועברה לבחינתו ולאישורו של היוע$ המשפטי של, המקומית

 .ל המשרד"למנכ, חתומה בידי היוע$ המשפטי,  הועברה ההמלצה המתוקנת2009חודש ספטמבר 
לאור השיהוי הרב בעניי  ראש המועצה המקומית א " כי 2010משרד הפני  מסר בתגובתו ממרס 

 ".ל תהיה לסגור תיק זה"המלצת המנכ
 ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÚ ‰¯ÂÓ ¯ÂÓ‡‰ ˜È˙·

È˘È‡‰ ·ÂÈÁ· ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ . ÏÎ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ
 ˙˘È¯Ù Ì¯ËÂ ‰˘Â·È‚ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÍÂÓÒ· ‰ˆÏÓ‰‰ ÏÚ ÂÓ˙ÁÈ ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á
 ˙ÂÓÈ˙Á‰ ¯„ÚÈ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ Â‡ Ô‰È„È˜Ù˙Ó ÏÈÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ „¯˘Ó‰ ˙Â„·ÂÚ

Ô˙˘È¯Ù ÌÚ .Ï‡Î ÌÈÈÂ˜ÈÏ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈÚ‚ÂÙ ‰
 ÏÏÎ· ÏÂÙÈË‰ Í¯ÚÓ· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· Û‡Â ÌÈÈ ÂÈÂÂ˘ ÌÈÎÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚÂ

Ë¯Ù· ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ·Â .  
 הלי  הטיפול בחיוב ראש המועצה המקומית ב לשעבר וגזברה לשעבר

מינתה היחידה לחיוב אישי , צאו במועצה המקומית בבעקבות חשש להוצאות בלתי חוקיות שהו
 .רואה חשבו  מטעמה לביקורת משלימה בעניי  ופתחה בבירור הלי  לחיוב אישי במועצה

 החליטה הוועדה להמלי$ על הטלת חיוב אישי על ראש המועצה לשעבר ועל גזבר 2005ביולי 
תעמולת בחירות בניגוד החיוב הוטל בגי  שימוש בכספי המועצה לצור  . המועצה לשעבר

סכו  החיוב הכולל . ל משרד הפני  ולהנחיות היוע$ המשפטי לממשלה"להנחיות חוזר מנכ
 .ח" ש63,670שנקבע היה 

 לא נחתמה בידי כל חברי הוועדה ולא הועברה לבחינתו של 2005המלצת הוועדה המייעצת מיולי 
 .תקבלה החלטה של השר בעניינהלא ה, כארבע שני  אחר כ , עד מועד הביקורת. ל המשרד"מנכ

שכ  התיק המקורי , מהתייחסות ממונה היחידה לעניי  זה עולה כי עניינו של תיק זה קשה לשחזור
ככל הנראה ג  ההמלצה הזאת נכתבה על ידי היועצת  ;אבד ואינו בהישג ידה של היחידה

מה על ידי כל וטר  נחת, שכאמור הייתה חברת הוועדה המייעצת באותה עת, המשפטית לשעבר
 .חברי הוועדה לפני שעזבו היועצת המשפטית לשעבר והממונה דאז על היחידה את תפקידיה 

 החליט 2009בשנת . בארבע השני  שחלפו ממועד גיבוש ההמלצה לא קידמה היחידה את העניי 
היוע$ המשפטי של המשרד בשיתו% היועצת המשפטית של היחידה להמלי$ לשר על סגירת התיק 

 ". ובשל העובדה כי תיק היחידה אבד1998העובדה כי המעשי  בה  עסקינ  הינ  משנת בשל "
 גיבשה היועצת המשפטית של היחידה נוסח המלצה חדש בדבר ביטול כל הלי  לחיוב 2009במאי 

נוסח ההמלצה נחת  בידי היוע$ המשפטי של המשרד ובידי . אישי בעניינה של המועצה המקומית
והועבר , יהנו כחברי הוועדה המייעצת במועד גיבוש ההמלצה המקוריתשני עובדי המשרד שכ

 . עד מועד סיו  הביקורת טר  התקבלה החלטתו של השר בעניי . לאישורו של השר
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‰Ê ‰¯˜Ó· ÂÏÂÙÈË ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ;
ËÏ ˘¯„ Î ‰ÏÚÙ ‰„ÈÁÈ‰˘ ÈÏ· ·ÂÈÁÏ ÌÈÎÈÏ‰‰ Ï˘ Ì˙ÂÎ˘Ó˙‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ÌÂ„È˜ ˙·Â

„¯˘Ó‰ Ï˘ È Ï˘¯Â ÈÂ˜Ï ÈÏ‰ ÈÓ ÏÂÙÈË ÏÚ ‰„ÈÚÓ . Ì˙Â ˘È‰ ¯˘Ù‡Ï ÏÂÎÈ Â È‡ „¯˘Ó‰
‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó Ï˘ , ‰ËÏÁ‰ ÏÂËÈ· È„ÎÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ÂÓÚËÓ ÈÂ‡¯ ÏÂÙÈË ¯„ÚÈ‰ Ì‰·˘

‰ ÈÈ Ú· ‰¯È˜Á ‰ÓÈÂ˜˘ ¯Á‡Ï ‰Ï·˜˙‰˘ . 
היועצת המשפטית של היחידה ל המשרד ביקש מ" כי מנכ2010משרד הפני  מסר בתגובתו ממרס 

לפרט את הנימוקי  לביטול ההמלצה המקורית ולהעביר אליו את הנושא ללא דיחוי לצור  קבלת 
  . החלטה בעניי 

 הלי  הטיפול בחיוב ראש העירייה ג וגזברה
 מינתה היחידה לחיוב אישי רואה חשבו  מטעמה לבדיקות הנוגעות להוצאות בלתי 2005באוגוסט 

 .רה שהוצאו בעירייה ג ופתחה בבירור הלי  לחיוב אישי בעירייהחוקיות לכאו
.  החליטה הוועדה המייעצת להמלי$ על הטלת חיוב אישי על ראש העירייה ועל גזברה2008במאי 

סכו  . החיוב הוטל בגי  קליטת עובדי  בניגוד לדי  ובגי  מת  תמיכות בניגוד לנוהל מת  תמיכות
 המלצת הוועדה נחתמה בידי חברי הוועדה והועברה לבחינתו של .ח" ש75,000החיוב הכולל היה 

 .ל משרד הפני "מנכ
Î Ó ˘·È‚ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „ÚÂ Ê‡Ó ‰ÙÏÁ˘ ‰ÙÂ˜˙· ÈÎ ‡ˆÓ " Â˙Ú„ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ï

‰ˆÏÓ‰‰ ÔÈÈ Ú· ,ÔÈÈ Ú Â˙Â‡· ‰ËÏÁ‰ Ï·È˜ ‡Ï ¯˘‰ Û‡ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ. 
ביקורת בעניינה של העירייה נבדקו נושאי  מהתייחסות ממונה היחידה לעניי  זה עולה כי בתיק ה

 הרשאה לשימוש בחופי  שניתנה לעירייה בחוזה מאת  אחדי  ובה  נושא הקשור למקרקעי  
ומכוחה התקשרה העירייה ע  בעלי מלונות בעיר בהסכמי הפעלה , מינהל מקרקעי ישראל

 . לעירייהשאפשרו לה  לתת שירותי  שוני  בחלק מהחופי  תמורת תשלו  דמי שימוש 
 לקבל 2007לצור  גיבוש המלצתה בכל הנוגע לעניי  המקרקעי  ביקשה הוועדה המייעצת באפריל 

על מנת שתוכל לבחו  את סבירות דמי השימוש שגבתה , הערכת שמאי מטע  משרד הפני 
ממונה היחידה השיב לוועדה כי ההיערכות המינהלית של משרד הפני  . העירייה מבעלי המלונות

 .שירותי שמאות צפויה לארו  זמ  רבלקבלת 
 ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ˜ÙÒÏ ÍÂ¯Ú ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

¯È·Ò ÔÓÊ· ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ˘·‚Ï ÏÎÂ˙˘ È„Î ‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ ˙‡. 
החליטה הוועדה המייעצת להפריד את עניי  המקרקעי  מדיוניה , נוכח תשובתו של ממונה היחידה

 . נושאי תיק הביקורתבשאר 
החליט השר ,  נאמר כי לנוכח המלצת הוועדה2009בהתייחסותו של ממונה היחידה מאוגוסט 

לדחות את החלטתו בנושאי  שהובאו להכרעתו עד אשר תסיי  הוועדה את בירור נושא 
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בירור זה טר  ; המקרקעי  ותגיש לו את המלצתה לגבי כל נושאי הביקורת שנבדקו בעירייה
 .הסתיי 

 החליטה הוועדה לפנות ליוע$ 2009עוד נכתב בהתייחסותו של ממונה היחידה כי בישיבתה מיולי 
המשפטי של משרד הפני  ולמינהל מקרקעי ישראל כדי לקבל את עמדת  בסוגיה ולדחות את 

 .המש  הדיוני  בעניי  עד קבלת תגובת 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡‰ ·ÂÈÁ· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Ï·¯ ÔÓÊ Í˘Ó  È˘È ,

 Í˘Ó˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÌÚ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Â¯È·· ÏÂÙÈË‰˘ ˙¯Â˜È· È‡˘Â  ÍÂ¯ÎÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡
ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓÚË Â‡ˆÓ  ‡Ï ¯˘‡Î ÛÒÂ  ÔÓÊ Í˘ÓÈ‰Ï ÏÂÏÚ Ô¯Â¯È· . „¯˘Ó ÏÚ
Ô˘Â·È‚ „ÚÂÓÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÚÓÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ .  

 ועצה המקומית ד וגזברההלי  הטיפול בחיוב ראש המ
מינתה היחידה לחיוב אישי , בעקבות חשש להוצאות בלתי חוקיות שהוצאו במועצה המקומית ד

. רואה חשבו  מטעמה לביקורת משלימה בעניי  ופתחה בבירור הליכי  לחיוב אישי במועצה
וה מכפי לגבי הוצאה בעבור רכישת רכב לראש המועצה בסכו  גב, בי  היתר, הליכי הבירור נעשו

בהוראת משרד הפני  . שמתירות הנחיות המשרד המסדירות רכישת רכב לראשי רשויות מקומיות
ובשל כ  נגר  לה הפסד , מכרה המועצה את הרכב שרכשה בתו  פרק זמ  קצר ממועד הרכישה

 .כספי
במהל  הבירור ביקש ראש המועצה מהוועדה לשאת במלוא הנזק שנגר  למועצה בגי  הרכישה 

הוועדה אישרה את ; "קלו  החיוב האישי"ובתמורה לכ  ביקש לשחררו מ, תקינה של רכבוהבלתי 
דהיינו שיישא בהפרש בי  עלות הרכב שנרכש לעלות המותרת על פי , בקשתו של ראש המועצה

 .הטלת חיוב אישי בתמורה לאי, ח" ש37,243שהיה בס  , ההנחיות
 18,169ולפיו עליו להחזיר למועצה , יצע הגיש ראש המועצה לוועדה חישוב שב2008באוגוסט 

 . ח בלבד"ש
 המליצה להטיל על ראש 2008ובנובמבר , הוועדה קבעה כי החישוב של ראש המועצה אינו מדויק

 כגובה הפער בי  הסכו  המותר להוצאה על רכישת רכב  ח " ש50,000המועצה חיוב אישי בס  
ות  של אביזרי  שוני  שהתקי  ראש בסכו  זה נכללת ג  על; לבי  הוצאת הרכישה בפועל

. ח על גזבר המועצה" ש5,000עוד המליצה הוועדה להטיל חיוב אישי בס  . המועצה ברכבו
 .ל משרד הפני "המלצת הוועדה נחתמה בידי חבריה והועברה לבחינתו של מנכ

  פנתה המועצה המקומית ד ליחידה לחיוב אישי באמצעות בא כוחה בבקשה לסיי 2008בדצמבר 
ח לקופת " ש37,243נוכח הסכמתו של ראש המועצה להשיב מכיסו , את ההליכי  בעניינה

לבקשת המועצה צורפו אישורי  על תחילת .  הסכו  המקורי שקבעה הוועדה המייעצת המועצה 
ח החל ממשכורת חודש " ש1,500 ניכויי  חודשיי  משכרו של ראש המועצה בס   התשלו  
א  , ל"התקבלה ביחידה לאחר שהמלצת הוועדה הועברה למנכבקשת המועצה  .2008דצמבר 

 . ל בח  אותה והעביר את המלצתו בעניינה לשר"לפני שהמנכ
 2009ובמסמ  מפברואר , נוכח פנייתה של המועצה קיימה הוועדה המייעצת דיו  חוזר בעניינה

 .הותירה את ההחלטה הסופית בעניי  החיוב האישי של ראש המועצה בידי השר
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. כחמישה חודשי  לאחר הדיו  החוזר של הוועדה, 2009א כי מסמ  זה הועבר לשר רק ביולי נמצ
 . עד תו  הביקורת טר  התקבלה החלטתו של השר בעניי 

בתשובתו של ממונה היחידה למשרד מבקר המדינה הוא ציי  כי נוסח הפנייה החוזרת של הוועדה 
 . ת  בידי כל חברי הוועדהא  לא נח, 2009המייעצת לשר אמנ  גובש בפברואר 

 ÈÎ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ¯ÂÓ‡‰ ‰¯˜Ó· ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ Ô ÈÈ Ú· Â˙Ú¯Î‰ Í¯ÂˆÏ ¯˘‰ È„ÈÏ Â¯·ÚÂÈ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ . Ì‚

 ÈÏ· ˙·ÁÒ· ÔÈÈÙ‡˙‰ ˜È˙· ÂÏÂÙÈËÂ ÈÂ˜Ï ‰È‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó „Â˜Ù˙ ‰Ê „ÁÂÈÓ ‰¯˜Ó·
˜˙Ó ¯·Ò‰ ‰Ï ‡ˆÓ ˘˙Ú„‰ ÏÚ Ï· .  

 טיפול המשרד בהמלצה להטיל חיוב אישי על נושאי משרה במועצה המקומית ה
 המליצה הוועדה המייעצת להטיל חיוב אישי על נושאי משרה במועצה המקומית 2004בנובמבר 

 בסכו  כולל של  מהנדסת המועצה ומנהל התחזוקה , גזברית המועצה,  ראש המועצה לשעבר ה 
 . התקשרות ע  אחיו של ראש המועצה לשעבר לביצוע עבודות שונותבשל, ח" ש41,626

א  הוא לא , ל משרד הפני  דאז"בסו% אותו החודש הועברה המלצת הוועדה לבחינתו של מנכ
ל העבירה היחידה לחיוב אישי את המלצת "ע  סיו  כהונת המנכ. גיבש המלצה לשר בעניי 

 . גיבש המלצה לשר עד סיו  תפקידו במשרדוג  הוא לא , ל שהחליפו בתפקיד"הוועדה למנכ
העבירה היחידה לחיוב אישי את המלצת הוועדה לבחינת , לאחר יותר משנתיי , 2007בינואר 
הוא סבר כי פרק הזמ  הארו  שחל% . ל שמונה לתפקיד אחרי שני קודמיו שהוזכרו לעיל"המנכ

ה ספק א  נית  בכלל מסיו  עבודתה של הוועדה וגיבוש המלצתה עד הגשתה לבחינתו מעל
ל סבר כי אישור המלצתה של הוועדה במועד כה מאוחר לגיבושה "המנכ, יתרה מכ . לאשרה

 .חוטא למטרות שלשמ  הוקמה הוועדה ויהא שגוי מהבחינה המקצועית והציבורית
ל "המלי$ המנכ, בחלו% יותר משנתיי  וחצי ממועד גיבוש המלצת הוועדה, 2007לפיכ  ביוני 
ל והחליט שלא להטיל חיוב אישי על נושאי "השר אישר את המלצת המנכ. מצהלשר שלא לא

 .המשרה במועצה המקומית ה
 ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ˆÏÓ‰· ÏÂÙÈË‰ ÈÏ„ÁÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‡Ï Â·˘ ‰¯˜Ó· È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÍÈÏ‰ ÏÂËÈ·Ï Â‡È·‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈÈ Ú·

ÂÏÈÁ‰Ï Í¯Âˆ· ˜ÙÒ ‰È‰ ; ·ÈËÂÓ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ÂÏÂËÈ· Ì¯‚ È¯Â·Èˆ‰ ¯Â˘ÈÓ·
„ÚÂ  ‡Â‰ ÂÓ˘Ï ¯˘‡ È˙Ú˙¯‰‰.  

✯  
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 ‰Ê ˜¯Ù· ÂË¯ÂÙ˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ È˜È˙· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÏÂÙÈË ÈÏ„ÁÓ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ . ÌÈÏÂÎÈ ‰Ï‡ ÔÂ‚Î ÌÈÏ„ÁÓ

˜È˘ ÈÎ ¯Â·Èˆ‰ ·¯˜· ˘˘Á ¯¯ÂÚÏ Û‡ ÔÙÂ‡ ÏÚ ÂÚÈÙ˘‰˘ Ì‰ ÌÈÈ ÈÈ Ú Ì È‡˘ ÌÈÏÂ
ÌÈ˜È˙ Ì˙Â‡· ÏÂÙÈË‰ . ÔÈ‡Â ˙Ú„‰ ˙‡ ‰ÁÈ Ó ‰ È‡ ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó ÏÚ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ Ó ˙·Â‚˙

Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰ ÈÈÙ‡˘ ˙·ÁÒ‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï È„Î ‰· . 
לאור מינוי ממונה ,  אי  בעיה ניהולית ביחידה2007מאז שנת "משרד הפני  מסר בתשובתו כי 

 ".חר% מצוקת כוח אד ,  הטיפול בתיקי חיוב אישי שופרו משמעותית ביחס לעברהליכי. ליחידה
   . ל המשרד יפעל למציאת פתרו  יעיל לתיקי  הממתיני  להחלטה"עוד מסר המשרד כי מנכ

 ניהול המידע ביחידה 
, לטפל במידע רב: על מנת לייש  את הנוהל לחיוב אישי יש לקיי  פעולות מינהליות ומקצועיות

 . וב אחר מכלול של פעולות ולבקר באופ  שוט% את התהלי לעק
המנוהל על ידי עובדיה באמצעות דוחות , הביקורת העלתה כי בסיס המידע הקיי  בידי היחידה

אינו מתעדכ  באופ  שוט% ולפיכ  אינו יעיל דיו לקיו  פעולות ,  ידניי  וממוחשבי  פנימיי  
 . הליכי הטיפול בכל תיק ותיק בשלביו השוני איתור ופעולות למעקב ופיקוח שוטפי  אחר

קיימת חשיבות רבה להפעלתה של מערכת מידע אשר באפשרותה לספק נתוני  בכל זמ  נתו  על 
המידע המתקבל במשרד הפני  בנוגע למקרי  פוטנציאליי  לחיוב אישי ועל אופ  ההתקדמות של 

 . כל הלי  לחיוב אישי בתיקי  הקיימי 
ית מוסדרת על מידע הנוגע לחיוב אישי או לחלופי  על אופ  התקדמות הלי  היעדר בקרה מערכת

עלול , לחיוב אישי אשר הוחל בו או על אכיפה המבוצעת בהלי  שהתקבלה לגביו החלטה לחיוב
 .סדרי  בטיפול בהלי  ולתקלות חמורות להביא לאי

‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÏÂ‰È  ÔÈÈ ÚÏ ÏÏÂÎ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ˙¯ÈˆÈÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚÈ˘È , „ÂÓÚÈ˘
ÂÈÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ Â‡ ‡˘Â · ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ˙Â˘¯Ï . ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯‚‡Ó·

Ì‰· ÏÁÂ‰˘ È˘È‡ ·ÂÈÁÏ ÌÈÎÈÏ‰ ÏÚ È Î„ÚÂ ,‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ ÏÚ , ÏÂ‰È Â ‰¯˜· ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ
˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚÂ ,˘¯„ÈÈ˘ ÏÎÎ . 

: יקר באופ  ממוחשב כי היחידה לחיוב אישי עובדת בע2010משרד הפני  מסר בתגובתו ממרס 
מרבית התכתובת נעשית במייל , המסמכי  והדוחות שמורי  בקובצי וורד או בקבצי  סרוקי 

 2010במהל  , ע  זאת. והמעקב הניהולי אחר פעילויות היחידה מבוצע באמצעי  ממוחשבי 
 .יוש  דגש על צורכי המחשוב לשיפור ניהול וארגו  המידע ביחידה

, ל ביקש ליצור בסיס נתוני  אחיד שיכלול את כל המידע על התיקי "עוד מסר המשרד כי המנכ
ל ולמנהל המינהל לשלטו  מקומי על מנת שיוכלו "יעודכ  כל העת ויועבר באופ  מקוו  למנכ

 . לראות בזמ  אמת את שלבי הטיפול בתיקי החיוב האישי
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 מעורבות הממוני  על המחוזות בהלי  לחיוב אישי
 כי לאחר שהוועדה בדקה את חומר המידע שקיבלה בדבר הוצאות או הנוהל לחיוב אישי קובע

התקשרויות בלתי חוקיות שבוצעו לכאורה ברשות המקומית והחליטה כי אכ  קיי  חשש 
.  יתבקש ג  הממונה על המחוז הנוגע בדבר להתייחס לכ  להוצאות או התקשרויות שלא כדי  

 טיוטת הדוח שולח ממונה היחידה לחיוב אישי מ  הביקורת עולה כי ע  אישור הוועדה את, ואכ 
 .העתק מהטיוטה לממונה על המחוז ומבקש לקבל התייחסותו לאמור בה

 .נמצא שבדר  כלל לא הגיבו הממוני  על המחוזות על פניית ממונה היחידה אליה  בעניי  זה
פנה , ולבקשתה של הוועדה, תגובת  של הממוני  על המחוזות על הפניות אליה  בעקבות אי

למעט במקרי  " למנהל המינהל לשלטו  מקומי והודיע לו כי 2008ממונה היחידה בספטמבר 
עוד מסר ממונה היחידה . הממוני  על המחוזות נוהגי  להתעל  מפניית היחידה אליה , "חריגי 

הוועדה סבורה כי התייחסות המחוזות לאירועי  שנדוני  בפניה חשובה ויכולה להוסי% נדב  "כי 
כיצד נית  לגרו  "וביקש ממנהל המינהל לשלטו  מקומי לבחו  , "% למכלול השיקולי  שלהנוס

 ".לממוני  על המחוזות להתייחס לאמור בטיוטות דוח כאלו
מנהל המינהל לשלטו  מקומי לא הודיע לממונה היחידה א  פנה לממוני  על המחוזות בעניי  

מועד פניית ממונה , 2008מספטמבר . ה אליוהאמור או א  נקט דר  אחרת לטיפול בבעיה שהופנת
 .ועד מועד הביקורת לא חל כל שינוי במצב, היחידה למנהל המינהל לשלטו  מקומי

 ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰Ó ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‰ÈÏ‡ ˙È ÙÂÓ‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË ÏÎÏ Ì˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï , Ì„È· ‡ˆÓ ‰ Ú„ÈÓ ˙Â·¯Ï

˙ ¯·„·Â˜„· ˘ ‰¯˘Ó‰ È‡˘Â  Ï˘ Ì„Â˜Ù , È ÙÏ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÏÂ˜È˘ ˙ÏÈ˜˘ Í¯ÂˆÏ ˙‡ÊÂ
˙ÈÙÂÒ‰ ‰ˆÏÓ‰‰ ÌÂÎÈÒ . 

ובה , ל הורה להכי  פנייה לממוני  על המחוזות" כי המנכ2010משרד הפני  מסר בתגובתו ממרס 
 יו  מתארי  פנייתו 14ה  נדרשי  למסור את התייחסות  לממונה על היחידה לחיוב האישי תו  

   .ל"העברת התייחסות  תביא להתערבות המנכ אי. ליה א
 אכיפת החיוב האישי

 לפקודת העיריות קובע כי א  סכו  החיוב האישי שנקבע לתשלו  לא נפרע בתו  חודש 224סעי% 
וא  הוגשה בקשה לשר לבטל או להקטי  את החיוב על , ימי  לאחר שהודיעו לעירייה על החיוב

תתבע העירייה מהחייב ,   לאחר שהודיעו למבקש את החלטת השר תו  חודש ימי פי סמכותו 
 . בדי  את הסכו  כאמור

 לפקודת העיריות קובע מהו הסעד למקרה שבו העירייה אינה מפעילה את סמכותה 225סעי% 
במקרה . ומסרבת לתבוע בדי  את סכו  החיוב שנקבע או שהיא מתרשלת בהגשת תביעה בעניינו

והוצאות ההליכי  , אד  מתאי  לתבוע בש  העירייה את פירעו  הסכו זה רשאי הממונה למנות 
 . ישולמו מקופת העירייה
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 יו  30ההוראה המקבילה בצו המועצות המקומיות קובעת כי א  לא נפרע סכו  החיוב בתו  
וא  המועצה סירבה או התרשלה , תתבע אותו המועצה במשפט, מהיו  שהתקבלה החלטת השר

רשאי השר למנות אד  שיעשה זאת בשמה , ת או לנהל את המשפט כהלכתולהגיש תביעה משפטי
  .והוצאות המשפט ישולמו מקופת המועצה, ולמענה

  תמונת מצב אכיפת החיוב האישי 
 המלצות להפעיל את 17בתקופת פעילותה עד מועד הביקורת גיבשה הוועדה המייעצת , כאמור

השר נת  החלטתו להחיל ;  מקומיות שונות נושאי משרה ברשויות30הסמכות לחיוב אישי על 
 .  מה 26חיוב אישי על 

 :  היה מצב אכיפת החלטות השר בנוגע לאות  חייבי  כמפורט להל 2010במרס 
 .ועל כ  הסתיי  טיפול היחידה בעניינ ,  החייבי  פרעו את מלוא חוב 26  מ11 . 1
באמצעות ניכוי שוט% ארבעה חייבי  משלמי  את חוב  לרשות המקומית בתשלומי   .2

 .וה  נמצאי  במעקב של היחידה, משכר 
כנגד שלושה חייבי  שסירבו לשאת בתשלו  סכו  החיוב האישי שהוטל עליה  הגישו  .3

במועד הביקורת התקיי  בירור התביעות בבתי . הרשויות המקומיות או באי כוח  תביעות לתשלו 
 . המשפט

ובמועד סיו  הביקורת , פרעו את חוב  או חלק ממנו טר    שמונה במספר  יתר החייבי   .4
 . לא הוחל בנקיטת אמצעי  משפטיי  נגד 

לרבות ההליכי  שננקטו לצור  , משרד מבקר המדינה בח  את אופ  יישו  ההחלטות שהתקבלו
להל  ; ואת מידת הפיקוח שהפעילה היחידה לחיוב אישי לש  מעקב אחר ביצוע , אכיפת 

  .מובאי  הממצאי 
 ייבי  במהל  פירעו  חוב  הנמצאי  במעקב של היחידהח

Â  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰  Ï ˘  ¯ · Ú ˘ Ï  ¯ · Ê ‚ ‰  · Â È Á 
 אישר השר בהחלטתו את המלצת הוועדה לחייב את הגזבר לשעבר של המועצה 2005במרס 

בגי  העסקה שלא כדי  של עובד בכיר , ח" ש55,156בתשלו  של , ו) כיו  עירייה(המקומית 
 .במועצה
 נת  החייב הוראה למועצה המקומית לנכות את סכו  החיוב האישי שהוטל עליו 2005בדצמבר 

, על פי מסמכי היחידה לחיוב אישי. 2006 תשלומי  שווי  החל מינואר 11 משכרו ברוטו ב
ולא , התקבלה אצלה הודעה על ניכוי סכו  החיוב האישי שהוטל על החייב משכר הברוטו שלו

 .סו% אותו החודשכבר ב, מתו  שכר הנטו כנדרש
התשלומי  . 2006 תשלומי  החל מחודש ינואר 12 ח ב" ש55,156בפועל נוכו משכרו של החייב 

שכ  היא , שהיא עלות גבוהה יותר מעלות שכר הברוטו שלו, נוכו מרכיב עלות המעביד של החייב
, ח לאומיביטו, מס מעסיקי , מס שכר: עלויות נוספות שבה  חב המעביד, נוס% על שכרו, כוללת

תורגמה לניכוי ) ח" ש55,156(עלות המעביד שנוכתה . ביטוח מנהלי  והפרשות סוציאליות אחרות
 . ח משכר הברוטו של החייב" ש38,670של 
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יותר משנתיי  לאחר שהחייב סיי  לכאורה לשל  את סכו  החיוב , 2009נמצא כי עד פברואר 
 הוא שיל  סכו  קט  בהרבה מ  הסכו  לא מצאה היחידה לחיוב אישי כי, האישי שהוטל עליו

 .שנדרש לשל  לפי החלטת השר
 פנה ממונה היחידה לראש העירייה והודיעו כי במסגרת בקרה שקיימה היחידה על 2009בפברואר 

שכ  הוא לא נוכה , אכיפת החלטות השר עלה כי החייב לא השיב לקופת העירייה את מלוא הסכו 
 38,670השיב החייב לעירייה ס  של , י שעשה ממונה היחידהעל פי חישוב שגו. משכר הנטו שלו

ממונה היחידה דרש אפוא כי החייב . ח כנדרש על פי החלטת השר" ש55,156ח בלבד במקו  "ש
 .וכי ה  ינוכו משכר הנטו שלו, ח" ש16,486ישיב לקופת העירייה את היתרה בס  

 ס  של 2009בחודשי  אפריל ומאי נוכו משכר הנטו של החייב , בעקבות דרישת ממונה היחידה
 . ח" ש16,486

 ˙ ˘ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‡ˆÓ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··2006 ÍÒ· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÂÎÂ  38,670 
˘"ÂË  Â¯Î˘Ó ‡ÏÂ ·ÈÈÁ‰ Ï˘ ÂËÂ¯·‰ ¯Î˘Ó Á ,‰„ÈÁÈ‰ ‰ ÂÓÓ ·Â˘ÁÏ ‰ÚË˘ ÈÙÎ . ÈÙÏ

‰Ò Î‰ ÒÓ ˙„Â˜Ù , ˙ÂÁÙÏ ‰È‰ ·ÈÈÁ‰ Ï˘ ÈÏÂ˘‰ ÒÓ‰ ¯ÂÚÈ˘34%Â¯Î˘Ó  ,‰ÂÂÈ‰Â ˙‡ 
‰ ˘ ‰˙Â‡ ÍÏ‰Ó· ÂËÂ¯· Â¯Î˘Ó ·ÈÈÁ‰ ÍÒÁ˘ ÊÂÊÈ˜‰ ¯ÂÚÈ˘ . ÌÈÏ˜˘Ï ÌÂ‚¯˙·Â- Â¯Î˘Ó 

 ˙ÂÁÙÏ ÂÎÂ  ·ÈÈÁ‰ Ï˘13,000˘ " ÈÎ ¯·Ò ‰„ÈÁÈ‰ ‰ ÂÓÓ˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ÔÓ ˙ÂÁÙ Á
 ˙ ˘· Â¯Î˘Ó ‰ÎÂ 2006 , ¯ÓÂ‡ ‰ÂÂ‰- ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÙÂ˜Ï ·ÈÈÁ‰ ·È˘‰˘ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ÛÒÂ  

 È‡ÓÂ ÏÈ¯Ù‡ ÌÈ˘„ÂÁ·2009 ,Ï ÂÈÏÚ „ÂÚ ˙ÂÁÙÏ ‰˙ÙÂ˜Ï ·È˘‰13,000˘ "Á . 
בעקבות הביקורת הודיע ממונה היחידה כי יפעל ככל הנדרש לצור  השלמת הגבייה החסרה 

 .מהחייב
  .2010משרד הפני  מסר בתגובתו כי יתרת הגבייה מהחייב תושל  עד חודש אפריל 

 חייבי  שטר  פרעו את חוב  או חלק ממנו
וא% על פי שחלפו חודשי  , ר  פרעו את חוב  או חלק ממנו החייבי  ט26 שמונה מ, כאמור

לא פעלו הרשויות , ארוכי  וא% שני  ממועד קבלת החלטת השר להחיל עליה  חיוב אישי
המקומיות או משרד הפני  לתבוע את פירעו  חוב  כמתבקש על פי די  ולא הוחל בהליכי אכיפה 

  : להל  פירוט. משפטיי  נגד 
‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰  ˘ ‡ ¯  · Â È Á ¯ · Ú ˘ Ï  Â  ˙ È Ó Â ˜ Ó 

 אישר השר בהחלטתו את המלצת הוועדה לחייב את ראש המועצה המקומית ו לשעבר 2005במרס 
השר הוסי% כי . בגי  העסקה שלא כדי  של עובד בכיר במועצה, ח" ש496,400 ב, )כיו  עירייה(

בי  הרשות )" ובאישור משרד הפני (בכפו% להסדר תשלומי  סביר "יישו  החלטתו ייעשה 
, לחייב נשלחה הודעה רשמית על החלטת השר רק כעבור כשבעה חודשי . המקומית לחייב

 .2005בנובמבר 
לצור  . ביקש החייב לערער עליה בפני השר, לאחר שקבל את ההודעה על החלטת השר בעניינו

מחומר המסמכי  הקיי  במשרד הפני  עולה ; בקש לקבל לידיו את תוכ  ההחלטה ונימוקיה, כ 
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ל המשרד דאז מהיוע$ " בקש מנכ2007עוד עולה כי במהל  שנת . יב לא קבל מענה לפנייתוכי החי
 .כי ייפגש ע  החייב ויאפשר לו להשמיע טענותיו, המשפטי של המשרד

לא , )2010מתו  תכתובת ששלח למבקרת הפני  של המשרד ביולי (לטענתו של היוע$ המשפטי 
למרות ניסיונות , גישה ע  החייב לאור  השני עלה בידי הייעו$ המשפטי של המשרד לתא  פ

ל והימנעותו מליצור קשר ע  "בי  היתר בשל נסיעתו של החייב לחו, חוזרי  ונשני  מצידו
,  פנה היוע$ המשפטי לחייב והודיעו כי לאחר ניסיונות חוזרי 2009במר$ ; המשרד ע  חזרתו

שא  לא כ  יראה , קרובי הוא מבקשו לתא  ע  המשרד מועד לפגישה ביניה  בשבועות ה
 השיב לו החייב כי ברצונו 2009באפריל ; המשרד את הדבר כויתור של החייב על בקשתו לערעור

 ...".כפי שביקשתי פעמי  מספר משרי הפני  לדורותיה   "... –שייקבע לו מועד לשימוע 
עצת מסרה היו, לאחר מספר חודשי  שג  במהלכ  לא נקבע מועד לשימוע, 2009באוגוסט 

ולפיה , המשפטית של היחידה ליוע$ המשפטי של משרד הפני  את חוות דעתה בעניינו של החייב
 במכתב רשמי ולא הורה לו לשל  את 2005משרד הפני  מעול  לא דחה את ערעורו מנובמבר 

ל המשרד דאז ביקש שהיוע$ המשפטי של "בי  היתר בשל העובדה כי מנכ, החיוב שהושת עליו
לדעת היועצת . דבר שלא קרה עד אותו מועד,   החייב וישמע את טענותיוהמשרד ייפגש ע

 הובטח לו שימוע נוס% א  2005נוכח הזמ  שחל% ונוכח טענתו של החייב כי בשנת , המשפטית
ה  יוצגו לשר מחדש , ראוי כי המשרד יאפשר לו להעלות את כל טענותיו בכתב, הוא לא התקיי 

 .והשר יודיע לו בכתב על החלטתו, בדבר במשרדבצירו% חוות דעת  של הנוגעי  
 ÏÂÙÈË ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ¯ÂÓ‡‰ ‰¯˜Ó‰ ÈË¯Ù ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˜È˙· ÂÏ˘ È Ï˘¯ . ¯˘È‡˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ˘ ÍÎ È„ÈÏ Â‡È·‰ ‰¯˜Ó· ÏÂÙÈË‰ ÈÏ„ÁÓ
Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ï˘ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ˙‡ ¯˘‰ ,·ÂÈÁ‰ ÛÎ‡  Ì¯Ë . 

ל המשרד לבחו  "לאור עינוי הדי  שנמש  שני  רבות הורה מנכ"ובתו כי משרד הפני  מסר בתג
  ".את ההחלטה מחדש ולגבש המלצה שתועבר לו במיידי

¯ · Ú ˘ Ï  Ê  ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰  ˘ ‡ ¯  · Â È Á 
 אישר השר בהחלטתו את המלצת הוועדה המייעצת לחייב את ראש המועצה המקומית 2006ביולי 

הפרשי הצמדה וריבית בגי  רכישת רכב בעלות גבוהה ח בתוספת " ש24,979ז לשעבר בתשלו  
 .ל משרד הפני "מהמותר בניגוד להוראות חוזר מנכ

 עדיי  לא הוחל בגביית חובו של החייב ולא   שלוש שני  ממועד החלטת השר  במועד הביקורת 
 .ננקטו נגדו הליכי  משפטיי  בעניי 

מועצה המקומית כמה פעמי  בשני  היחידה פנתה ל, לדבריו של ממונה היחידה לחיוב אישי
ליחידה לא ידוע מה עשתה . שחלפו מאז התקבלה החלטת השר בדרישה להסדיר את תשלו  החוב

 .בעניי  גביית החוב, א  בכלל, המועצה
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 ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰Ë˜ ˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ ‰„ÈÁÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ˙Â˘¯Ï ‰ÈÈ Ù 
 ÌÂÏ˘˙‰ ˙¯„Ò‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰- ‰ÙÈÎ‡ ‰· ÔÈ‡ ·ÂÈÁ‰ Ï˘ ˙È˘ÓÓ . ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÈÎ ‰‡¯ 

 ÌÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ‡ÏÂ Úˆ·Ï ˙˘¯„  ‡È‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ‡Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ ‰¯Á·
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ¯ÂÓ‡Î ‰¯˜Ó· ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ . ¯ÒÓ ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Í¯„

È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ Ï˘ ‡˘Â ‰ ÏÂ‰È · ˙Â˘ÈÁ  ¯ÒÂÁ Ï˘ . 
כיו  החומר הנדרש לש  הגשת תביעה נמצא אצל " כי 2010משרד הפני  מסר בתגובתו ממרס 

החשב המלווה לרשות מטע  משרד . יוע$ משפטי חיצוני למועצה ותביעה תוגש בימי  הקרובי 
  ".הפני  מלווה את ההלי  ומצוי בקשר שוט% ע  היחידה לחיוב אישי

Á  ‰ È È ¯ È Ú ‰  ˘ ‡ ¯  · Â È Á ,Â Ó Â ˜ Ó  ‡ Ï Ó Ó ,Î  Ó" ¯ · Ú ˘ Ï  ‰ È È ¯ È Ú ‰  Ï
‰ È È ¯ È Ú ‰  ¯ · Ê ‚ Â 

 אישר השר בהחלטתו את המלצות הוועדה המייעצת לחייב את ראש העירייה ח לשל  2008במאי 
 25,000ל העירייה לשעבר לשל  "את מנכ; ח" ש35,000את ממלא מקומו לשל  ; ח" ש50,000

בגי  עשייה אסורה בכספי הנחות שניתנו לעירייה , ח" ש2,500ואת גזבר העירייה לשל  , ח"ש
 .שפה ללא מכרזובגי  התקשרות ע  קבלני א

ל משרד הפני  באמצעות בא כוחו בבקשה לבטל את החיוב " פנה ראש העירייה למנכ2008ביולי 
ל "דחה מנכ, חצי שנה לאחר פנייתו של ראש העירייה, 2009בפברואר . האישי שהוטל עליו
 .המשרד את בקשתו

היחידה לחיוב . בתקופה שחלפה לא הסדירו שלושת החייבי  האחרי  את תשלו  חוב  לעירייה
אישי לא פעלה לאכיפת החיובי  שהוטלו עליה  והקפיאה את הטיפול בענייניה  עד הכרעת 

 . ל בעניי  פניית ראש העירייה אליו"המנכ
פנה ממונה היחידה ליוע$ המשפטי של , בעקבות דחיית פנייתו של ראש העירייה, 2009במאי 

עה נגד כל ארבעת נושאי המשרה שלא העירייה בשאלה מדוע אי  העירייה פועלת להגשת תבי
היוע$ המשפטי השיב לו כי העירייה החליטה . שילמו לה את כספי החיוב האישי שהוטל עליה 
מה ג  שבידי משרד הפני  האפשרות לפעול ", שלא להגיש תביעה נגד נושאי המשרה האמורי 

 ".ח העירייה"באמצעות הממונה על המחוז למינוי עור  הדי  אשר יגיש תביעה כאמור ע
 ביקשה היחידה למנות תובעת חיצונית מטע  משרד הפני  להגשת 2009אוגוסט  בחודשי  יוני

 .א  מינוי זה לא יצא לפועל מפאת חשש לניגוד ענייני , תביעה נגד החייבי  בעניי  האמור
) אזרחי( הסכימו ביניה  היוע$ המשפטי של משרד הפני  ופרקליט מחוז חיפה 2009בספטמבר 

) אזרחי( התביעה תוגש על ידי פרקליטות המחוז בכפו% לאישור של המשנה לפרקליט המדינה כי
 פנה הממונה על מחוז הצפו  למשנה לפרקליט המדינה בבקשה למינוי 2010בפברואר . להלי 

 .פרקליט להגשת תביעה נגד החייבי  בעירייה
 ראש העירייה לשל   בדרישה לחייב את$10" עתר חבר מועצת העירייה לבג2010בפברואר 

$ למחוק את העתירה " החליט בג2010בפסק הדי  ממאי . לעירייה את החיוב האישי שהושת עליו
וכי לחייב נשלחה , בשל הודעת משרד הפני  כי העביר את הטיפול בתיק לפרקליטות המחוז

 .הודעה בדבר כוונת המדינה להגיש תביעה בש  העירייה לעניי  החוב
__________________ 

 .'ÈÏ‡ÂÓ˘ ¯˘‡ 'È Ù‰ „¯˘ÓÁ‡Â Ì   1554/10  "בג  10
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כמי השילוח ההולכי  ", $ ביקורת על פועלו של משרד הפני  בעניי  זה"גבהכרעת הדי  מתח ב
שאינה מפארת את השירות הציבורי וכל פעלה בזבוז ", ועל התנהלותו של המשרד, "לאט לאט

 ".לרבות בית משפט זה, ובזבוז זמנ  של הכל, שכר טרחת עורכי די , כספי ציבור
משו  שבחרה שלא לפעול ,  בחוסר מעש מתמש $ ביקורת על כי העירייה מתנהלת"עוד מתח בג

, לאכיפת החלטת השר ומנגד ג  לא עתרה כנגד ההחלטה ולא העמידה אותה במבח  משפטי
, בתקוה כי הפרי$ או הכלב ימותו והנושא יעלה אבק על מדפי משרד הפני  או גור  אחר במדינה"

היכ  ההיגיינה : "בפסק הדי עוד נכתב ". 'אל תעירו ואל תעוררו, 'ועל כ  על שו  מה לטרוח
שהשני  נוקפות וגורמי  ציבוריי  המבקשי  להלי  על החלטה אינ  פועלי  , הציבורית הבסיסית

 ". וג  הגורמי  המופקדי  בממשלה על מימוש  פועלי  אט אט כל עיקר 
נטל חרות לעצמו לא לשל  מזה "לא ייפלא כי ראש העירייה , $ הוסי% כי במציאות שנוצרה"בג
  ".א  ג  לא לעתור, נטלה חרות לעצמה לא לגבות"וכי העירייה , "לא להשיג ולעתור מזהו

Ë  ‰ È È ¯ È Ú ‰  Ï ˘  ¯ · Ú ˘ Ï  ¯ · Ê ‚ ‰  Ì Â ˜ Ó  ‡ Ï Ó Ó  · Â È Á 
 אישר השר בהחלטתו את המלצת הוועדה המייעצת לחייב את ממלא מקו  הגזבר 2008בדצמבר 

יגה משמעותית מהתקציב ח בגי  עבודות שבוצעו בחר" ש100,000לשעבר של עירייה ט בתשלו  
ר כלל ובגי  התקשרות לביצוע הסעות תו  "שאושר לה  או בלי שאושר תב) ר"תב(הבלתי רגיל 

כי הוא , בי  היתר, בהמלצת הוועדה להטיל חיוב אישי על החייב צוי . ציות לנורמות המכרזי  אי
 . אול  לא הופיע, זומ  לשימוע לפני הוועדה קוד  גיבוש המלצתה

פנה החייב לוועדה וטע  כי מעול  לא קיבל את ,  את ההודעה על החלטת השר בעניינוע  קבלתו
וכי בשל כ  לא ניתנה לו אפשרות להציג את טענותיו , ההזמנה לשימוע שלכאורה נשלחה אליו

 .והסבריו בנוגע לממצאי הדוח שכתבה היחידה לחיוב אישי
ות היחידה אישור לכ  שהחייב קיבל ממונה היחידה מסר לעובדי משרד מבקר המדינה שאי  ברש

על כ  החליטה היחידה לתת לו אפשרות נוספת לשטוח לפניה את . לידיו את הזימו  לשימוע
הזימו  הנוס% לשימוע יישלח , לדבריו של ממונה היחידה. טענותיו בנוגע לדוח הביקורת בעניינו

שכ  רואה , ל בעניינולחייב לאחר שרואה חשבו  חדש שמינתה היחידה יעודכ  בחומר הטיפו
 . אינו עובד עוד ע  היחידה, שגיבש את דוח הביקורת, החשבו  הקוד 

 ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙¯ÈÒÓ È¯„Ò ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˜„· Ï ˙ÂÈ Ù‰Â ,È‡ Ì‰·˘ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ¯˜Ó ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ˙‡ÊÂ- ÌÈÚ ÂÓ ÌÈÈ Â‚¯‡ ÌÈ¯„Ò

˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡ ÌÈ·ÎÚÓ Â‡ . ‰¯˘Ó‰ È‡˘Â Ï ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ÁÂÏ˘Ó ÏÚ ‰¯˜· ÁÈË·‰Ï ˘È
‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â¯Â˜˘ ˙ÂÏ˜˙· È„ÈÓ ÏÂÙÈËÂ Â˜„· ˘ . 

  .ממשרד הפני  נמסר כי ה  ממתיני  לאישור השר לאפשר לחייב שימוע במועד אחר
¯ · Ú ˘ Ï  È  ‰ È È ¯ È Ú ‰  ˘ ‡ ¯  · Â È Á 

ייה י  אישר השר בהחלטתו את המלצת הוועדה המייעצת לחייב את ראש העיר2008בדצמבר 
ל "ח בגי  החלפת רכב יש  בחדש לפני הזמ  בניגוד להוראות חוזר מנכ" ש70,000לשעבר לשל  

 . משרד הפני  ובגי  פיצול עבודה קבלנית לכמה עבודות קטנות כדי להימנע מקיו  מכרז
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 פנה החייב ליחידה לחיוב אישי בבקשה לדחות את מועד ביצוע ההחלטה לאחר 2009בינואר 
 התקבלה תשובתו של השר ולפיה הוא דחה את הערעור 2009במרס . פני השרשערער עליה ל

 .משו  שלא מצא שיש לחרוג מהמלצת הוועדה שאותה אישר בהחלטתו
. לאחר שנדחה ערעורו פנה החייב ליחידה בבקשה לאשר לו הסדר תשלומי  מרבי לפריסת החוב

הוחל בגביית חובו ולא ננקטו לא , יותר מחצי שנה ממועד החלטת השר, ואול  במועד הביקורת
 . נגדו הליכי  משפטיי  לאכיפת התשלו 

ממונה היחידה מסר בתשובתו שגביית החוב נדחתה עד אישור הצעת נוהל חדש של משרד הפני  
ע  אישור ההצעה נית  יהיה לפרוס את חובו של החייב ). ראו בהמש (בעניי  פריסת תשלומי  

 . ולגבותו
ל המשרד להמלי$ לשר לאשר "ו כי נוכח הנסיבות הקיימות בכוונת מנכמשרד הפני  מסר בתגובת

  .לחייב לשל  את חובו בתשלומי 
✯  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ÂÏ ˙Â ˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï Ì·ÂÁ ˙‡ ÌÈÚ¯ÂÙ Ì È‡ ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ˜ÂÁ ÈÙ

Û‡Â ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈ˘„ÂÁÌÈ ˘  , ÌÚËÓ ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ‰ÙÈÎ‡ ÈÎÈÏ‰ Ì„‚  ÌÈË˜   ‡ÏÂ
ÂÓˆÚ „¯˘Ó‰ ÌÚËÓ Â‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ , ÌÈ·È˘Ó ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡

¯˘‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ·È˘‰Ï Â˘¯„ ˘ ÂÏ‡Ó ÌÈÎÂÓ  ÌÈÓÂÎÒ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÙÂ˜Ï.   
 פריסת תשלומי 

קבע לתשלו  ואושר בידי הממונה או שנקבע פקודת העיריות קובעת כאמור כי א  סכו  החיוב שנ
בהחלטה של השר לא נפרע בתו  חודש ימי  מיו  ההודעה לעירייה על החיוב או בתו  חודש 

כ  נקבע ג  בצו . תתבע העירייה בדי  את הסכו  כאמור, ימי  מיו  קבלת ההחלטה על ידי השר
 .המועצות המקומיות

 יקבע את סכו  החיוב  השר לקבוע חיוב אישי החליט "בנוהל לחיוב אישי נקבע כאמור כי 
  .לא הוסדר בנוהל נושא פריסת התשלומי  לכיסוי החיוב והאופ  שבו יבוצע". שיוטל

 פריסת סכומי החיוב האישי שהוטלו
בכל שנות פעילותה המליצה הוועדה המייעצת להטיל חיובי  בסכומי  משתני  על נבחרי  

ממונה היחידה או מנהל האג% לביקורת אישרו לחלק . תונושאי משרה ברשויות מקומיות שונו
האישורי  ניתנו על . מהחייבי  לפרוס את סכו  החיוב האישי שהוטל עליה  לתשלומי  חודשיי 
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וה  שקבעו את מספר , פי שיקול דעת  של ממונה היחידה או מנהל האג% לביקורת בלבד
 .ונו של החוב עד השלמת כיסויווכפועל יוצא את מש  פירע, התשלומי  להחזר סכו  החיוב

בשניי  .  מהחייבי  את מלוא חוב  או חלק ממנו לרשות המקומית15 פרעו 2010עד מרס , כאמור
בשני מקרי  הוחלט על ניכוי מכספי פיצויי , מהמקרי  שילמו החייבי  את חוב  בתשלו  אחד

יותר מעשרה  בשמונה מה  אושרו   מקרי  אושרה פריסת תשלומי  רחבה 11 וב, פרישה
 . תשלומי 

, והיא אושרה בכל עניי  ולפי בקשת החייבי , נמצא כי לא היה מתווה אחיד לפריסת התשלומי 
 . בלי שנקבעה קוד  לכ  מסגרת מגבילה למספר התשלומי  ולסכו  המזערי של כל תשלו 

תתפי  ציי  ממונה היחידה שנכח בפורו  המש, באחד מדיוני הוועדה, 2009בפברואר , כ  למשל
מי שהגיש בקשה לאג% ", כי עד אותו המועד ובהיעדר כללי  ברורי  בעניי  פריסת תשלומי החוב

, אז אישרו לו, ח או משהו מהסוג הזה" ש50א  זה לא היה באמת , הביקורת לפרוס תשלומי 
 ".בלבד שהוא נכנס למסלול של תשלו  וזה סביר

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚ÂÒ ÏÎÓ ˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰ÙÈÎ‡ , ÔÂ„ ‰ ‚ÂÒ‰Ó ‰ÙÈÎ‡ ÔÎ˘ ÏÎ
ÌÈ È˜˙ ‡Ï Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ˘¯˘Ï ‰„ÚÂ ˘ , ˙¯„ÒÂÓÂ ‰¯Â¯· ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ ÒÒ·˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ

˜ÂÁ‰ È ÙÏ ÔÂÈÂÂ˘ ÌÈÂ˜È˘ È„Î ˙ÂÚÂ„È ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÏÚ·Â . ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ÍÎ Í¯ÂˆÏ
È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙ÒÈ¯Ù ‡˘Â  ˙‡ ¯È„ÒÈ˘ Ï‰Â  ÚÂ·˜Ï . 

אלא ,  לא אושרו על ידיו2007סות התשלומי  שהיו עד שנת משרד הפני  מסר בתגובתו כי פרי
המשרד ש  דגש על עצ  גביית החוב ולא על גבייתו בתשלו  אחד . בוצעו בפועל על ידי החייבי 

 .דווקא
לא אושרו , 2008עוד מסר משרד הפני  כי בהוראתה של היועצת המשפטית של היחידה משנת 

 . שר נוהל המסדיר את הנושאפריסות תשלומי  רחבות עד שיגובש ויאו
ÏÏÎÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÂÏ˘˙· Úˆ·˙È È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙‰˘ ÈÂ‡¯

„Á‡ ,¯˘‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈÓÈ ˘„ÂÁ ÍÂ˙ . ‰˘ÚÈ˙ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÏÏÎÓ ‰‚È¯Á
·ÂÈÁ‰ ‰·Â‚ Ô‰·Â ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ · ·˘Á˙‰· , ˙ÒÈ¯Ù Ï˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ï·‚‰ ÍÂ˙

ÌÈÓÂÏ˘˙‰ .  
 הנוהל לפריסת תשלומי הצעת 
ל המשרד בעניי  פריסת תשלומי החיוב " פנה היוע$ המשפטי של משרד הפני  אל מנכ2009ביולי 
בפנייתו הציע להסדיר את הנושא בנוהל שעניינו חיוב בריבית והפרשי הצמדה על תשלומי . האישי

 ). הצעת הנוהל להל  (ל משרד הפני  "אשר יפורס  בחוזר מנכ, החיוב האישי
על חיוב אישי שהוטל על נושא משרה ברשות מקומית יחולו ההסדרי  , על פי הצעת הנוהל

 1980  "התש, )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(הקבועי  בחוק הרשויות המקומיות 
וסכו  החיוב , "ריבית פיגורי "למעט ההסדרי  הנוגעי  ל, ) חוק ריבית והפרשי הצמדה להל  (

 .וכתשלו  חובה המפורט בתוספת לחוק, כמשמעו בחוק זה" ו  חובה אחרתשל"האישי ייחשב 
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יהיה סכו  החיוב האישי צמוד למדד , לפי הסדר התשלומי  הקבוע בחוק ריבית והפרשי הצמדה
ותתאפשר פריסה של תשלו  החיוב האישי לתקופה שככלל ובהיעדר נסיבות , כהגדרתו בחוק זה

בנסיבות חריגות שבה  הוטל על אד  חיוב , צעת הנוהלעל פי ה. חריגות לא תעלה על שנתיי 
נית  יהיה לחרוג מהסדר התשלומי  הקבוע ולהורות על , ח" ש150,000אישי בסכו  העולה על 

באישור ממונה היחידה או נציג מטעמו ובאישור , פירעו  החוב בתשלומי  במש  יותר משנתיי 
 .היוע$ המשפטי של משרד הפני  או נציג מטעמו

 קובעת הצעת הנוהל כי א  לא פרע חייב במועד שני תשלומי  על פי הסדר התשלומי  עוד
 .יתבטל ההסדר וכל החוב יועמד לפירעו  מידי, שנעשה עמו

Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·È˜ Ì¯Ë Í‡ ¯˘‰ Ïˆ‡ Ï‰Â ‰ ˙Úˆ‰ ÁÒÂ  ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· . ‰ ÂÓÓ
¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ‰„È˙Ú Ï‰Â ‰ ˙Úˆ‰ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ¯ÒÓ ‰„ÈÁÈ‰ ¯˘‰ Ï˘ Â

Î Ó ¯ÊÂÁ· ¯˘Â‡Ó Ï‰Â Î ÏÏÎÈ‰ÏÂ"·Â¯˜· ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï .   
 חיוב אישי של ממלאי תפקידי  בתאגידי  עירוניי 

בפקודת העיריות הוגבלה סמכות משרד הפני  להטלת חיוב אישי על נושאי משרה או תפקיד 
 תפקידי  יוצא אפוא כי אי  למשרד סמכות להטיל חיוב אישי על ממלאי. ברשויות המקומיות

במאות תאגידי  עירוניי  שלרשויות המקומיות יש יותר ממחצית מכוח ההצבעה באספה הכללית 
 . שלה  או מהזכות למנות בה  דירקטורי 

הוחלה הסמכות להטיל חיוב אישי ג  על ממלאי תפקידי  , 200711 ז"התשס, בהצעת חוק העיריות
 :וק להצעת הח336להל  נוסח סעי% . בתאגידי  העירוניי 

נושא משרה או עובד עירייה וכ  נציג עירייה , מנהל כללי לעירייה, חבר מועצה, ראש עירייה"
מנהל כללי של חברה עירונית מיוחדת ובעל תפקיד בחברה עירונית , בחברה עירונית מיוחדת

אשר החליט במסגרת סמכויותיו על הוצאה שלא כדי  או אישר במסגרת סמכויותיו , מיוחדת
וכ  מי מאלה אשר בשל אי הפעלת סמכויותיו חויבה העירייה או החברה , כדי הוצאה שלא 

יהיה חייב להשיב לקופת , העירונית המיוחדת בתשלו  שנקבע בפסק די  שנית  בהעדר הגנה
 ". העירייה את סכו  ההוצאה

חברה עירונית שבה מחצית או יותר מכוח "הוגדרה בהצעת החוק כ" חברה עירונית מיוחדת"
ה באסיפותיה הכלליות או מהזכות למנות בה דירקטורי  ה  בידי עירייה אחת או יותר או ההצבע

 ". בידי עירייה אחת או יותר יחד ע  חברה עירונית או חברה בת עירונית אחת או יותר
 ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú2009 ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ Ï˘ ‰˜È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÂ„È˜· ˘ÓÓ Ï˘ ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ ‡Ï 

‰¯ÂÓ‡‰ . 
__________________ 

 ".הצעות חוק הממשלה" ברשומות 2007פורסמה במרס , 2007 ז"התשס, הצעת חוק העיריות  11
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הלכה , הסדרת נושא החיוב האישי בתאגידי  עירוניי  תכפיל"בתו כי משרד הפני  מסר בתגו
הדבר יצרי  היערכות ה  מבחינת כוח . את כמות הגופי  בה  מוסמכת היחידה לטפל, למעשה

   ".אד  וה  מבחינה תקציבית
 הקטנת סכומי חיוב על ידי השר

ו  חיוב אישי על בפקודת העיריות נקבעה כאמור סמכותו של השר לבטל או להקטי  כל סכ
 .לאחר פנייה של החייב בעניי , לפי שיקול דעתו, תשלו  בלתי חוקי

אישר השר בהחלטתו להחיל חיוב , בתקופת פעילות הוועדה המייעצת ועד מועד הביקורת, כאמור
 המחויבי  26 לשלושה מ. בהתא  להמלצתה,  נושאי משרה ברשויות מקומיות שונות26אישי על 

להל  פרטי  . לאחר שפנו אליו בערר,  את סכו  החיוב שהוא עצמו אישרהפחית השר בדיעבד
 :הנוגעי  למקרה אחד שבו הפחית השר את סכו  החיוב האישי שקבע לשני מחויבי  באותה הרשות

ח " ש40,000 המליצה הוועדה המייעצת להטיל חיוב אישי על ראש העירייה יא בס  2008ביוני 
זאת בגי  העברת סכומי כס% , ח" ש10,000 אותה עירייה בס  וחיוב אישי על גזברה לשעבר של

 .גדולי  מ  העירייה לעמותה לביצוע עבודות פיתוח שונות
החלטת השר הועברה לידיעת .  אישר השר בהחלטתו את המלצת הוועדה המייעצת2008באוגוסט 

 . 2008החייבי  בנובמבר 
ש העירייה לביטול החיוב האישי  בסו% אותו החודש התקבלה בלשכת השר בקשה מאת רא .1

ראש העירייה טע  בבקשתו כי הפעילות שבגינה חויב אישית נעשתה בתו  לב ומתו  . שנקבע לו
עוד ביקש ראש . ולא משיקולי  אישיי  או בכוונה לקבל טובת הנאה אישית, הנחה שהיא תקינה
הציבורית ובעשרות שנות בעשייתו , בכל שנות כהונתו כראש עירייה, בי  היתר, העירייה להתחשב

 .שירותו המוניציפאלי
 העביר מנהל האג% לביקורת לשר את התייחסותו והתייחסות היחידה לחיוב אישי 2008בדצמבר 

באשר לחלק מהטענות שהעלה ראש העירייה כתב מנהל האג% כי הוועדה . לבקשת ראש העירייה
 .המייעצת הביאה בחשבו  את הנסיבות והעובדות שהובאו בבקשה
ובו הוא טע  כי ג  א  נעשתה , בהמש  אותו החודש התקיי  אצל השר שימוע לראש העירייה

ראש העירייה א% הציג את פעילותו . עברה היא טכנית בלבד ולא מתו  רצו  לעקו% את הנהלי 
נוכח העובדה כי החיוב האישי הוטל לאחר הבחירות , וביקש מהשר, הציבורית ארוכת השני 

להחליט על ביטול , ת ובהתחשב בכ  שלא הציג את מועמדותו לכהונה נוספתלרשויות המקומיו
 . החיוב הכספי

 40,000  החליט השר להפחית את סכו  החיוב האישי שהוטל על ראש העירייה מ2009בינואר 
 È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÌÂÎÒ ˙˙ÁÙ‰ , ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‡Ï ËÈÏÁ‰ ¯ÈÚ‰ ˘‡¯˘ ÍÎÓ Ú·Â"  : ח מהטעמי  האלה" ש4,000 ח ל"ש

‡¯˙Â È‚‰·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙¯˘ Ì‰·˘ ÌÈ ˘‰ ˙Â¯˘Ú ¯Â‡ÏÂ ¯ÈÚ‰ ˙Â˘ ...
ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰‡ˆÂ‰Ï „Â‚È · ˙È¯Â·Èˆ ‰¯ËÓÏ ‡È‰ ‰‡ˆÂ‰‰." 
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 התקבלה בלשכת השר בקשה מאת הגזבר לשעבר של העירייה לביטול החיוב 2008בדצמבר  .2
 לא עלה בידיו לפרוס לפני הגזבר לשעבר טע  כי בהלי  בחינת החיוב האישי. האישי שנקבע לו

מלוא התמונה "והיא קבעה את המלצתה בלי שהייתה לה , הוועדה המייעצת את מכלול טענותיו
 ".העובדתית והמשפטית הרלוונטית

בהתייחסות האמורה לעיל של מנהל האג% לביקורת נכתב בנוגע לטענות הגזבר לשעבר כי 
זו ג  הסיבה . חשבה בשיקולי  אלוהוועדה לחיוב אישי ציינה בהמלצתה במפורש כי הת"

 ".ח" ש10,000שהסכו  עליו המליצה הוועדה להטיל על הגזבר היה רק 
 החליט השר להפחית ג  את סכו  החיוב האישי שהוטל על גזברה לשעבר של 2009בינואר 

...  È¯Â·Èˆ ‰¯ËÓÏ ‰‡ˆÂ‰ ˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰‡ˆÂ‰‰˙Â‚È¯ÁÂ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ˙ ·"  : ח מהטעמי  האלה" ש1,000 ח ל" ש10,000 העירייה מ
ÛÒÂ · , ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙¯˘ Ì‰·˘ ÌÈ ˘ ¯Á‡Ï Â„È˜Ù˙Ó ¯·ÎÓ ‰Ê ˘¯Ù ¯·Ê‚‰

˙Â È‚‰·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ... ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ‰È‰ ·ÂÈÁ‰ ÏËÂ‰ ‰ È‚· ‰˘¯Ù· È¯˜ÈÚ‰ ÌÊÂÈ‰
¯·Ú˘Ï ." 

 90% עולה אפוא כי החיובי  האישיי  של ראש העירייה וגזברה לשעבר של העירייה הוקטנו ב
 .רעל ידי הש

˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,ÒÂÓÈ„· ËÙÂ˘ ‰˘‡¯·˘ , ÏÏÎ ˙‡ ÔÁÂ· ¯˘‡ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ ‡È‰
¯ÓÂÁ‰ ,È˘È‡‰ ·ÂÈÁÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ˙Â·ÈÒ ‰Â ˙Â„·ÂÚ‰ . Ô‰ ¯˘Ï ˙Â˘‚ÂÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰

¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯È˜Á ÏÏÂÎ‰ ÈËÂÙÈ˘ ÔÈÚÓ ÍÈÏ‰ Ï˘ ¯ˆÂ˙ .
· ‰˘ÚÈ˙ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ó ‰ÈÈËÒ ÌÈ˜ÂÓÈ  ÒÈÒ· ÏÚÂ „ÁÂÈÓ· ˙Â‚È¯Á ˙Â·ÈÒ 

Ï˜˘Ó È„·Î . ÏÎ ËÚÓÎ Ï˘ ‰˙ÁÙ‰· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î Û˜Â˙ ‰ ˘Ó ÌÈÏ·˜Ó ÂÏ‡ ÌÈ¯·„
·ÂÈÁ‰ . 

 ˙‡ ÔÈË˜‰Ï Â‡ ÏË·Ï ˙ÂÎÓÒ ˘È ¯˘Ï ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ „ÂÚ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÊÂÁ ÔÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· Â˙ËÏÁ‰· Ú·˜˘ ·ÂÈÁ‰ ,Â˜È˘ Ï˘ ÁÂÂ¯Ó ÂÏ ‰È‰È˘ ¯È·Ò ÍÎÈÙÏÂ Ï

˙Ú„ .‡˜Ú ‡„ ,Ê‡„ ¯˘‰ Ï˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ È˙˘ , ‰·Â‚· ˙¯ÎÈ  ‰˙ÁÙ‰ Ô‰· ˘È˘
 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ¯·Ú˘Ï ‰¯·Ê‚Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈ·ÂÈÁ‰) Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·

90%( ,ÌÈ¯˘Ï ÚÈÈÒÏ È„Î Ì‰· ‰È‰È ¯˘‡ ˙Â Â¯˜Ú ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙Â˘È‚„Ó , „‚ ÓÂ
Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ÌÂÁ˙Ï ,ËÏÁ‰ Ï·˜Ï Ì‡Â·· ˙˙ÁÙ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ‰Ó ÂÏ·È˜˘ ˙Â˘˜·· ˙Â

‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Ì˙ËÏÁ‰ Û˜Â˙Ó Ì‰ÈÏÚ ˙˘Â‰˘ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ‰·Â‚ .   
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 סיכו 
 ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÈ˜ÂÁ È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂ ÓÏ ¯ÂÓ‡‰ ·Â˘Á È˙Ú˙¯‰ ÈÏÎ ‡Â‰ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÍÈÏ‰

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ .¯˘Ù‡Ó ‡Â‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ‰¯¯˘‰ ÈÏÚ· È ÙÓ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ ÏÚ Ô‚‰Ï- ÌÈ¯Á· ‰ 
 ˙Â„È˜Ù‰Â˙ÂÈÂ˘¯· ‰¯ÈÎ·‰ , ÈÙÏÎ ÌÈ ÂÓ‡ ˙·ÂÁÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ˙·ÂÁ ÌÈ‡˘Â  ¯˘‡

¯Â·Èˆ‰ .ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘Ï ˜ÙÒÏ „ÚÂ  ‰Ê ÍÈÏ‰ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ „ÂÁÈÈ·Â , Â˙ÂÈ‰ ÌˆÚÓ
ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÛÒÂ  ÁÂ˜ÈÙ ÈÏÎ. 

 ·ÂÈÁ ÔÂ ‚ Ó ˙ÏÚÙ‰ ¯˘Ù‡Ï È„Î ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚÔÈ˜˙ È˘È‡ , ¯˘‡
ÌÈÈÂ‡¯ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Â· ÂÓÈÂ˜È . ·ÂÈÁÏ ÍÈÏ‰‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ÌÈÓÏÂ‰ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰

‰Ê ÍÈÏ‰·˘ ‰Ú˙¯‰‰ ˙¯ËÓ ˙‡ ‡ÈËÁÓ È˘È‡ . 
 ‡˘Â · ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙È˙˘˙‰ ˙‡ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÁÈ ‰ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ Ú·˘·

ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÏÁ‰Â ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ‰¯˘Ó È‡˘Â  Ï˘ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰‰ . ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓÓ
 ‰ È‡ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ‡˘Â · „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙ÏÚÙ‰˘ ‰ÏÂÚ ‰Ê

˙·ÁÒ·Â ˙ÂÈËÏÁ‰ ¯ÒÂÁ· ˙ ÈÈÙ‡˙Ó ‡È‰Â ‰ÏÈÚÈ. 
 ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Â Â˜„· ˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙ ÈÁ· ÍÈÏ‰ ÔÎÂ ÂÈ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰Â ˘¯„ ‰ ¯ÓÂÁ‰ ÛÂÒÈ‡

¯ÒÁ· ÌÈ˜ÂÏ Ì ÈÈ Ú· ;ÏÈÚÈ Â È‡ Ú„ÈÓ‰ ÏÂ‰È  ;˜ÏÁ· ÏÂÙÈË‰ÈÂ˜Ï ‰È‰ ÌÈ˜È˙‰Ó  ;
˙ÙÙÂ¯ È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ˙ÏË‰ ¯·„· ÂÏ·˜˙‰ ¯˘‡ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ , ˜ÏÁ· ÍÈÏ‰‰Â

È„Ó ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó  ÌÈ˜È˙‰Ó . ÌÂÈ˜ Ì˘Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ‰ ÙÓ Â È‡ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
‰˙Â‡  ‰¯Âˆ· È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÍÈÏ‰ . ˜ÙÒÓ Â È‡ ÔÈÈ„Ú ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ‰Ê ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰

¯ÂÙÈ˘ ÔÂÚË ‡Â‰Â . 
¯ ˙˘ÂÈ˘ ÔÎ˙ÈÈ ÂÓÂÈÒ·˘ ‰˜È„· ÍÈÏ‰· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙Â˘¯· ‰¯˘Ó È‡˘Â Â ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˘‡

‰¯‚˘·Î ÌÈ„˜Ù˙Ó Ì È‡ È˘È‡ ·ÂÈÁ Ì‰ÈÏÚ . ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÍÈÏ‰‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰
ÌÈ˜„· · , Ô‡ÎÓÂ-‰ÓˆÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ‰ÚÈ‚ÙÏ  , ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÏÚÂ

¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÈÏ‰‰ ¯ÂˆÈ˜Ï ;Á‰ ˙ÏË‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ· È˘È‡‰ ·ÂÈ
 ·ÈËÂÓ‰ ˙¯ÈˆÈÏ ‡È·˙Â ‰È˙Â·˜Ú· ˘ ÂÚÏ ‰¯·Ú‰ ÔÈ· ¯Â˘˜˙ ‰¯·Ú‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓÏ

˘¯„ ‰ È˙Ú˙¯‰‰. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â  È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÂÚÙÏ , Ô‰ ÔÎ˘

ÂÈÂÎÓÒ‰ È¯„‚Ó Â‚¯ÁÈ ‡ÏÂ Ì‰ÈÁÏÂ˘ ÔÂÓ‡· ÂÚ‚ÙÈ ‡Ï ‰¯˘Ó È‡˘Â  ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙Â‡· ˙
Ì‰Ï Â ˙È ˘ . ‰ÏÈÚÂÓÂ ‰ÏÈÚÈ ˙¯Â˜È·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÂÈ˜ ÔÚÓÏ

 ÌÂÁ˙· Â˙ÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ Ô‰· ˙Â˘Ú ‰ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ
ÈÂ‡¯Î È˘È‡‰ ·ÂÈÁ‰ .Î Ó ÏÚ" ÌÈÈÏÂ‰È ‰ ÌÈË·È‰‰ ˜ÂÊÈÁÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï

Á‡ ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ ˙ÓÏ˘‰ÏÂ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÌÈÎ˘Ó˙Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰‰Ó „ . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
¯„ÒÂÈ˘ ˙ Ó ÏÚ ‰˜È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÚÙÈ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ Ì‚ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ·ÂÈÁ‰ ‡˘Â 

ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙· È˘È‡‰. 



 

 


