מרכז השלטו המקומי

תקציר
מרכז השלטו המקומי )להל המרכז( הוא עמותה רשומה המאגדת את העיריות
ואת המועצות המקומיות בישראל .כעמותה רשומה חלות על המרכז חובות מכוח חוק
העמותות ,התש" ) 1980להל חוק העמותות( ,והתקנות שהותקנו מכוחו .בהתא
לחוק העמותות הגיש המרכז לרש העמותות את התקנו שלו המסדיר נושאי
שוני בפעילות המרכז.
במרכז חברות  73עיריות ו  127מועצות מקומיות .1המועצות האזוריות מאוגדות
בארגו נפרד המכונה "מרכז המועצות האזוריות" .יו"ר המרכז הוא מר עדי אלדר,
ראש עיריית כרמיאל ,שנבחר לאחרונה ליו"ר בינואר  .2004המרכז משמש ,לפי
התקנו שלו ,מדרי ומכוו של הרשויות המקומיות החברות בו; תפקידו לפעול
כארגו יציג שלה כלפי הכנסת ,כלפי הממשלה ומשרדיה וכלפי מוסדות וארגוני
ציבוריי אחרי בענייני הנוגעי לשלטו המקומי ,ולהבטיח את שיתופו בדיוני
ובהכרעות של מוסדות אלה בנושאי השלטו המקומי .כמו כ המרכז הוא ארגו
מעסיקי המייצג את הרשויות המקומיות 2בהסכמי עבודה קיבוציי וביישומ .
למרות היות המרכז עמותה פרטית ,הוא בעל מאפייני של גו ציבורי :הוא הוק
בידי רשויות מקומיות במטרה לייצג אות ולקד את ענייניה אצל גורמי שוני
במגזר הציבורי ,הוא ממלא קשת של תפקידי שמבחינה פורמלית ומבחינה מהותית
ה ציבוריי  ,הוא ממומ מכספי הרשויות המקומיות ,ופעילותו אינה למטרת רווח.
הפסיקה ראתה בגופי שוני  ,שלא הוקמו על ידי חוק ואי לה סמכויות מכוח
חוק ,א ה ממלאי תפקיד שהוא בעיקרו ציבורי "גופי דו מהותיי " .3לפיכ
קבעה הפסיקה כי ראוי שיחולו עליה  ,בצד כללי המשפט הפרטי ,כללי מהמשפט
הציבורי .אשר לאופ ולהיק של החלת הנורמות הציבוריות על גו דו מהותי ,קבעה
הפסיקה כי הדבר ייעשה בדר כלל מתו התחשבות באופיו המיוחד של הגו  ,ועל
פי רוב יוחלו עקרונות היסוד הנובעי מהחובה לנהוג בסבירות ,בשוויו ובשקיפות.
__________________
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בתקנו המרכז נקבע שרק רשויות מקומיות זכאיות להתקבל לחברות במרכז; רשות המבקשת
להתקבל כחברה במרכז מגישה כתב התחייבות ובו היא מתחייבת ל"מלא אחר תקנו האגודה
]המרכז[ ואחרי החלטות והוראות המועצה הכללית ו/או ההנהלה" .לפי תיקו לתקנו מאפריל ,2004
א בידי המרכז לפחות ממחצית ההו או כוח ההצבעה של תאגיד כלשהו ,זכאי אותו תאגיד להתקבל
לחבר בעמותה.
למעט עיריות חיפה ,ירושלי ותל אביב יפו.
ראו בעניי זה בג"  731/86מיקרוד נ' חברת החשמל לישראל בע"מ ו  2אח' ,פ"ד מא) ;449 (2ע"א
חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלי " נ' קסטנבאו  ,פ"ד מו) ;464 (29ע"ב )תל אביב יפו(
 300851/98מפעל הפיס נ' גדעו גדות ואח' )פורס בתקדי (.
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פעולות הביקורת
בחודשי יוני  2006יוני  2007עשה משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,ביקורת במרכז.
הנושאי העיקריי שנבדקו ה פעילות מוסדות המרכז וועדותיו ,המבנה הארגוני
שלו וטיפולו של המרכז בתחומי כוח האד והשכר .הביקורת נעשתה במשרדי
המרכז בתל אביב.

עיקרי הממצאי
הממצאי המפורטי בדוח זה מצביעי על כ שהמרכז עשה רבות מפעולותיו
בתחומי הארגו  ,כוח האד והשכר בלא שקיי תהליכי החלטה ואישור תקיני ,
כלומר בסטייה מכללי מינהל תקי המקובלי במגזר הציבורי בכלל וברשויות
המקומיות בפרט .אשר למוסדות המרכז נמצא שלא הייתה די מעורבות והשתתפות
של נציגי הרשויות המקומיות בוועד המנהל )להל
הנהלת המרכז( 4ובוועדותיו.
להל פירוט הממצאי :
 .1הועלו ליקויי יסודיי בדרכי הניהול וקבלת ההחלטות בנוגע לתנאי ההעסקה
של עובדי המרכז .בשני האחרונות קיבל המרכז החלטות בענייני שכר ללא אמות
מידה מוגדרות ומאושרות ,בלי שהתקיימו תהליכי בחינה ואישור של ועדת כוח
האד ובחריגה מאמות מידה מקובלות בגופי במגזר הציבורי:
)א( תקנו המרכז והנהלי הפנימיי שלו אינ כוללי הוראות הנוגעות לרבי
מנושאי כוח האד והשכר .הבדיקה העלתה כי בעניי העסקת עובדי  ,שכר ותנאי
נלווי לשכר קבע המרכז כמה הסדרי פרטניי  ,שרבי מה היו שוני במידה
ניכרת מהנורמות החלות בתחו זה על גופי ציבוריי בכלל ועל הגופי בשלטו
המקומי בפרט.
)ב( הביקורת העלתה כי מרבית ההחלטות בענייני הנוגעי לקליטה ,למינוי
ולקידו של עובדי במרכז התקבלו בידי יו"ר המרכז או המנכ"ל .החלטות אלו לא
נבחנו ולא אושרו בהנהלת המרכז או בוועדותיו.
)ג( במהל השני  2006 2004התקבלו לעבודה במרכז  21עובדי  .בדיקת הליכי
קבלת העלתה שכל אות עובדי  ,למעט שניי  ,התקבלו ללא מכרז וללא הליכי
איתור פומביי אחרי  .בעניי זה העיר משרד מבקר המדינה למרכז כי כגו דו
מהותי ,שאמור לנהוג לפי כללי המשפט הציבורי ,עליו לקבוע בנוהל הליכי גיוס
עובדי שיש בה כדי להבטיח את עקרונות השקיפות והשוויו  ,ולנהוג לפיה .
)ד( בדיקת הלי המינוי של שני מנכ"לי המרכז שכיהנו בתפקיד משנת  2004ועד
מועד סיו הביקורת ,העלתה כי מוסדות המרכז לא קבעו דרישות ס מהמועמדי
למשרה )השכלה ,ניסיו וכיו"ב( ,ולא קבעו מהו התהלי לבחירת מנכ"ל למרכז
)מכרז פומבי ,ועדת איתור או הסמכת יו"ר המרכז להציע מועמדי מטעמו(.
__________________
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בחוק העמותות נקבע כי העמותה תיבחר ועד שינהל את ענייניה ויפעל לטובתה במסגרת מטרותיה,
ובהתא לתקנו ולהחלטות האסיפה הכללית.

מרכז השלטו המקומי

)ה( אשר לתנאי שכר של העובדי נמצא שהחלטות רבות בדבר שינוי תנאי
השכר התקבלו בידי יו"ר המרכז או המנכ"ל בלבד .עוד נמצא שהתקבלו החלטות על
שינוי בתנאי השכר 5בלי שפורטו בכתב הטעמי לשינויי  .לחלק מהעובדי שולמו
תוספות שכר שאינ מקובלות בשירות הציבורי .כ למשל לתשעה עובדי שולמה
תוספת שכר המכונה "תוספת כוללת" שלא נכללה בהסכמי העבודה שנחתמו עמ ;
עשרה עובדי קיבלו תשלו חודשי בגי שעות נוספות גלובליות בסכומי שנעו בי
 400ש"ח ל  15,000ש"ח לעובד; לאחד העובדי נית אישור ,שלא על פי הוראות הדי ,
לתשלו של  79,000ש"ח בגי פדיו ימי חופשה בעת שהותו בחופשה ללא תשלו .
)ו( בדיקת תנאי הפרישה של מנכ"ל המרכז שפרש בדצמבר  2005לאחר שהועסק
במרכז כשנה וחצי העלתה כי שולמו לו סכומי ניכרי בניגוד להסכ שנחת עמו
ע כניסתו לתפקיד ובלי שאושרו ,במועד התשלו  ,בידי הנהלת המרכז.
 .2בשני האחרונות נעשו שינויי מסוימי במבנה הארגוני של המרכז בכלל
הוספת פונקציות ארגוניות חדשות ושינויי במעמד של בעלי תפקידי  ,בלי
שהתקיימו הליכי קבלת החלטות סדורי ומתועדי  .משרד מבקר המדינה העיר
למרכז כי אי זה תקי לקיי תהליכי קבלת החלטות בדבר שינויי מבניי ושינויי
בקשר למשרות של עובדי מבלי שנית להתחקות אחר תהלי קבלת ההחלטות
שהוביל לביצוע השינויי  ,ומבלי שידוע מה הנימוקי שהנחו את מקבלי
ההחלטות באותה עת.
 .3כל חברי הנהלת המרכז ה ראשי רשויות מקומיות .הבדיקה העלתה כי מינוי
חברי ההנהלה הוא תוצאה של משא ומת שהתקיי בי המתמודדי לתפקיד היו"ר
ובי הגופי המייצגי )פורו רשויות ערביות ,דרוזיות ,חרדיות ,גדולות וכו'( לבי
היו"ר הנבחר .רשימת חברי ההנהלה שגובשה במשא ומת הובאה כמקשה אחת
לאישור האסיפה הכללית ללא מת גילוי להסכמות שהושגו במשאי ומתני ע
יו"ר המרכז בקשר למינוי חברי ההנהלה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי תהלי הבחירה שהתקיי כאמור במרכז נעשה ללא
שקיפות ובלי שניתנה לחברי האסיפה הכללית ולראשי הרשויות המקומיות
האפשרות לבקר החלטות והסכמות שהושגו בקשר למינוי חברי ההנהלה .ראוי אפוא
כי כל ההסכמי וההסכמות יהיו גלויי לכלל חברי האסיפה הכללית ולראשי
הרשויות המקומיות .כמו כ ראוי שייקבע נוהל אשר יגדיר כללי להגשת מועמדות
של חברי האסיפה לחברות בהנהלה ואת ההליכי לכ  .בנוהל זה ,שיש להפיצו לכל
חברי האסיפה הכללית ,צרי שייקבעו לוחות הזמני והדר להגשת המועמדויות.
 .4בתקנו המרכז נקבע כי הנהלת המרכז )הוועד המנהל( תתווה את מדיניותו .כמו
כ נקבעו כללי בנוגע לעבודת ההנהלה ,לרבות תכיפות ישיבותיה .הבדיקה העלתה
כי בשני  2007 2004התכנסה הנהלת המרכז פחות מחצי ממספר הפעמי שהיה
עליה להתכנס לפי התקנו וכי שיעור ההשתתפות של חברי ההנהלה בישיבותיה
היה נמו ביותר )בממוצע  30%מכלל החברי (.
 .5בתקנו המרכז נקבע כי ההנהלה רשאית למנות ועדות ולאצול לה מסמכויותיה.
בנוהלי המרכז נקבעו כללי לעבודת הוועדות ותכיפות התכנסויותיה  .בעת הביקורת
__________________
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המדובר על מינוי לתפקידי בכירי  ,העלאה בדרגה ואישור תשלו תוספות שכר שונות.
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היו במרכז  26ועדות בתחומי שוני  .בבדיקת ההתכנסות והנוכחות בישיבות של
תשע מהוועדות הועלה שמרבית לא התכנסו בכל אחת מהשני  2006 2004בהתא
לכללי שנקבעו וכי שיעור נוכחות חברי הוועדה בה היה נמו ביותר .עוד הועלה כי
בניגוד לנקבע בנוהלי המרכז לא הובאו החלטות הוועדות לאישור ההנהלה.

♦
מבוא
מרכז השלטו המקומי )להל המרכז( הוא עמותה רשומה ,המאגדת את העיריות ואת המועצות
המקומיות בישראל .כעמותה רשומה חלות על המרכז חובות מכוח חוק העמותות ,התש" 1980
)להל חוק העמותות( ,והתקנות שהותקנו מכוחו .בהתא לחוק העמותות יש למרכז תקנו
המסדיר נושאי שוני בפעילות המרכז.
במרכז חברות  73עיריות ו  127מועצות מקומיות .6המועצות האזוריות מאוגדות בארגו נפרד
המכונה "מרכז המועצות האזוריות".
המרכז משמש ,על פי התקנו שלו ,מדרי ומכוו של הרשויות המקומיות החברות בו; תפקידו
לפעול כארגו יציג של הרשויות המקומיות כלפי הכנסת ,כלפי הממשלה ומשרדיה וכלפי מוסדות
וארגוני ציבוריי אחרי בענייני הנוגעי לשלטו המקומי ,ולהבטיח את שיתופו בדיוני
ובהכרעות של מוסדות אלה בנושאי השלטו המקומי .כמו כ המרכז הוא ארגו מעסיקי המייצג
את הרשויות המקומיות 7בהסכמי עבודה קיבוציי וביישומ .8
יו"ר המרכז הוא מר עדי אלדר ,ראש עיריית כרמיאל ,שנבחר לאחרונה ליו"ר בינואר .2004
למרכז שתי חברות בנות פעילות :החברה למשק וכלכלה של השלטו המקומי בע"מ )שלמרכז יש
 90%מהבעלות עליה( ,9העוסקת בתכנו ובביצוע של פעולות כלכליות ומשקיות בשביל הגופי
המוניציפליי של השלטו המקומי וכ בייזו ובביצוע של התקשרויות ע גופי שוני לש
קנייה ואספקה מרוכזת של טובי ושירותי בעבור הרשויות המקומיות; החברה לאוטומציה של
מרכז השלטו המקומי בע"מ) ,שבה יש לו  60%מהבעלות( 10העוסקת במת שירותי מחשוב
לרשויות המקומיות.
הכנסות המרכז מקור בעיקר באלה :דמי חבר שהוא גובה מהרשויות המקומיות החברות בו,
תשלומי בעבור השתלמויות וקורסי שהוא מקיי לעובדי השלטו המקומי ושהתשלו בגינ
הוא ,בדר כלל ,מכספי הרשויות המקומיות ,רווחי החברות הבנות ,עמלות הנגבות מהרשויות
המקומיות בגי שירותי פיקוח וטרינרי .בדצמבר  2006הועסקו במרכז  49עובדי בשכר.
__________________
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ראו הערה .1
ראו הערה .2
בית הדי הארצי לעבודה הכיר במעמד המרכז כארגו מעסיקי ובחוקת העבודה לעובדי ברשויות
המקומיות שנחתמה בינו לבי ההסתדרות הכללית ,כהסכ קיבוצי כללי.
בידי מרכז המועצות האזוריות הבעלות על  10%הנותרי על החברה.
החברה היא חברה מעורבת כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה  .1975בידי הממשלה
 40%מהבעלות עליה.
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להל פירוט ההכנסות וההוצאות של המרכז בשני ) 2006 2004במחירי שוטפי באלפי
ש"ח(:11

השנה
2004
2005
2006
*

ההכנסה

ההוצאה

23,049
27,456
37,363

23,286
27,111
35,504

עוד הכנסות
על הוצאות
מפעילות רגילה
)(237
345
1,859

עוד )/גירעו (
*
מצטבר מפעילות
)(1,373
)(925
1,032

כולל חלקו של המרכז ברווחי/הפסדי חברות מוחזקות.

למרות היות המרכז עמותה פרטית ,הוא בעל מאפייני של גו ציבורי :הוא הוק בידי רשויות
מקומיות במטרה לייצג אות ולקד את ענייניה אצל גורמי שוני במגזר הציבורי ,הוא ממלא
קשת של תפקידי שמבחינה פורמלית ומבחינה מהותית ה ציבוריי  ,ופעילותו אינה למטרת
רווח .עיקר תקציבו של המרכז ממומ מתקציבי הרשויות המקומיות.
הפסיקה ראתה בגופי שוני  ,שלא הוקמו על ידי חוק ואי לה סמכויות מכוח חוק ,א ה
ממלאי תפקיד שהוא בעיקרו ציבורי "גופי דו מהותיי " .12לפיכ קבעה הפסיקה כי ראוי
שיחולו עליה  ,בצד כללי המשפט הפרטי ,כללי מהמשפט הציבורי .אשר לאופ וההיק של
החלת הנורמות הציבוריות על גו דו מהותי ,קבעה הפסיקה כי הדבר ייעשה בדר כלל מתו
התחשבות באופיו המיוחד של הגו  ,ועל פי רוב יוחלו עקרונות היסוד הנובעי מהחובה לנהוג
בסבירות ,בשיוויו ובשקיפות.
לפי מבחני שוני שנקבעו בפסיקה ולפי המאפייני הציבוריי שבפעילותו של המרכז כמפורט
לעיל ,אפשר לקבוע שהוא גו "דו מהותי" ועל כ ראוי שיפעל ,בהתאמות הנדרשות ,לפי עקרונות
היסוד האמורי של המשפט הציבורי.13
בחודשי יוני  2006יוני  2007עשה משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,ביקורת במרכז .ואלה
הנושאי העיקריי שנבדקו :פעילות מוסדות המרכז וועדותיו ,המבנה הארגוני שלו וטיפולו של
המרכז בתחומי כוח האד והשכר.

תפקידי המרכז ותחומי פעילותו
תפקידו העיקרי של המרכז הוא כאמור לייצג את הרשויות המקומיות ולקד את ענייניה אצל
גורמי משרדי הממשלה ואצל מוסדות וארגוני ממלכתיי וארציי  .במסגרת זו פועל המרכז
בשני האחרונות לקידו ענייניה של הרשויות המקומיות ברשות המבצעת וברשות המחוקקת,
__________________

11
12
13

הנתוני מתו הדוחות הכספיי המבוקרי של המרכז לשני האמורות.
ראו הערה .3
ראו התייחסות בעניי זה בדוחות מבקר המדינה על חברות הבת של המרכז :דוח על החברה למשק
וכלכלה שפורס בדוח על השלטו המקומי מדצמבר ) 2006עמ'  ;(283 322דוח על החברה
לאוטומציה שפורס בדוח על הביקורת באגודי ובמוסדות להשכלה גבוהה מיוני .(127 153) 2004
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בי היתר בגלל המצוקה התקציבית הקשה שבה שרויות רבות מהרשויות המקומיות באר  .המרכז
מסייע לרשויות המקומיות ומכוו אות בתחומי הפעילות הרבי שלה ומקיי מערכת הדרכה
מקצועית לעובדיה .
על תחומי הפעילות של המרכז אפשר ללמוד מדוח הפעילות של המרכז לשנת  ;2005להל
מפורטות היחידות הארגוניות העיקריות ועיקר פעילות :
היחידה לקשרי בי לאומיי הפועלת לקיו מערכת קשרי ע ארגוני שלטו מקומי בחו"ל
ומפעילה את פרויקט הערי התאומות; יחידה לשכר והסכמי עבודה המעורבת בגיבוש תכניות
ההבראה לרשויות המקומיות ,שותפה לדיוני על הסכמי עבודה ומסייעת לאכיפת הסכמי שכר;
יחידה כלכלית המייצגת את המרכז במגעי ע מוסדות המדינה ומלווה הסדרי והסכמי
כלכליי עמ וכ מדריכה ומנחה את גזברי הרשויות המקומיות בנושאי תקציביי וכספיי ;
מחלקת הדרכה המארגנת השתלמויות ,קורסי מקצועיי  ,ימי עיו ולימודי אקדמיי לעובדי
ברשויות המקומיות; אג ביטחו המרכז את הפעילות בנושאי ביטחו ומקשר בי קציני הביטחו
ברשויות המקומיות ובי גורמי הביטחו בשלטו המרכזי; מחלקת רווחה מלווה ומסייעת
לרשויות המקומיות ומקיימת מגעי ע משרד הרווחה ,וכ היא מקיימת קשרי ע ארגוני
חברתיי הפועלי בתחומי הרווחה ברשויות המקומיות; פורו ה  15המייצג את הערי הגדולות
ומסייע בהסדרה מחדש של יחסי השלטו המקומי ע השלטו המרכזי ,ובי היתר בקידו חוק
עיריות חדש; יחידה לקידו המגזר הערבי ויחידה לקידו המגזר הדרוזי והצ'רקסי המייצגות את
המגזרי האלה ומטפלות בבעיות הייחודיות לה ; יחידה לאיכות הסביבה המטפלת בי היתר
בעניי מתקני שידור סלולריי  ,פסולת מוצקה ומחזור ותכנו סביבתי.

מוסדות המרכז

14

אסיפה כללית
האסיפה )המועצה( הכללית של המרכז מונה  205חברי  :ראשי הרשויות המקומיות החברות בו,
יושבי ראש הדירקטוריוני של שתי החברות הבנות של המרכז ונציג נוס מכל אחת משלוש
הערי הגדולות.
האסיפה הכללית בוחרת מבי חבריה את יו"ר האסיפה ,המשמש ג יו"ר ההנהלה ,ותקופת כהונתו
חופפת לתקופת כהונת של מועצות הרשויות המקומיות החברות במרכז .בתקנו לא הוגדרו
התפקידי והסמכויות של יו"ר המרכז אול בנוהל פנימי של המרכז נכתב כי תפקידו של יו"ר
המרכז ליזו  ,לרכז ולהתוות את המדיניות של המרכז.
לפי התקנו תבחר המועצה הכללית ממלאי מקו וסגני ליו"ר המרכז ,אול לא נקבע מספר
ולא הוגדרו תפקידיה וסמכויותיה  .בישיבת האסיפה הכללית הראשונה בתקופת הכהונה הנדונה
בדוח ,שהתקיימה באפריל  ,2004בחרה האסיפה ארבעה ממלאי מקו ליו"ר המרכז .כמו כ
הוחלט כי  51החברי שייבחרו להנהלת המרכז ימונו לסגני היו"ר.
המרכז מסר בתשובתו מאוקטובר  2007למשרד מבקר המדינה כי הוא ישקול לתק את התקנו
ולהוסי את הגדרת תפקידו של היו"ר .המרכז הוסי  ,כי תפקידי סגני היו"ר ) 51הסגני האמורי (
__________________

14
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ה תארי לש כבוד בלבד ולא נקבעו לה תפקידי או סמכויות; ע זאת ,אמירה מפורשת
בתקנו שמדובר ב"תואר כבוד" בלבד עלולה "לפגוע בעצ התכלית של הענקת התואר".
משרד מבקר המדינה העיר למרכז כי עליו לתת את דעתו על כ שמת תואר סג למספר רב
של אנשי עושה את התואר פלסתר.

הנהלת המרכז )הוועד המנהל(

15

הנהלת המרכז היא גו המתווה את מדיניותו .בחוק העמותות נקבע ,בי היתר ,כי הוועד ייבחר
באסיפה כללית רגילה ,זולת א נקבעה בתקנו הוראה אחרת לעניי זה ,לרבות הוראה שעל פיה
חברי הוועד ,כול או מקצת  ,ימונו על ידי אד או גו אחר.
 .1לפי התקנו הנהלת המרכז תיבחר בידי חברי האסיפה הכללית ותהיה כפופה להחלטותיה.
עוד נקבע בתקנו  ,כי בהנהלה יכהנו יו"ר המרכז וסגניו וכ יו"ר האסיפה הכללית ,ויהיו בה לפחות
 31חברי  .באפריל  2004בחרה האסיפה הכללית  60חברי להנהלת המרכז .בתקופת הכהונה
הקודמת מנתה הנהלת המרכז  36חברי בלבד.
נמצא כי רשימת החברי המועמדי לכהונה בהנהלה הוגשה לאסיפה הכללית כמקשה אחת
והאסיפה אישרה את הרשימה בהצבעתה.
המרכז הסביר ,בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי "מינוי חברי ההנהלה הינו תוצר של מו"מ בי
המתמודדי לתפקיד היו"ר ובי הגופי המייצגי )פורו רשויות ערביות ,דרוזיות ,חרדיות,
גדולות וכו'( לבי היו"ר הנבחר .לאחר המו"מ ,הרכב ההנהלה המוצע מובא לאישור האסיפה
הכללית" .עוד הסביר המרכז כי "לכל חבר באסיפה שמורה הזכות לבחור ולהיבחר באופ ישיר על
ידי פנייה ליתר חברי האסיפה  ...והדבר ידוע ומוב מאליו לכל חברי האסיפה".
באשר לעובדה כי רשימת חברי ההנהלה היא תוצר של משאי ומתני המתקיימי בי
נבחרי ציבור מעיר משרד מבקר המדינה כי תהלי זה נעשה ללא שקיפות ובלי שניתנה
לחברי האסיפה הכללית ולראשי הרשויות המקומיות האפשרות לבקר החלטות והסכמות
שהושגו בקשר למינוי חברי ההנהלה .ראוי אפוא כי כל ההסכמי וההסכמות יהיו גלויי
לכלל חברי האסיפה הכללית ולראשי הרשויות המקומיות .16יש מקו לבחו א את הכללת
הסדר זה בתקנו המרכז.
כמו כ ראוי לדעת משרד מבקר המדינה שייקבע נוהל אשר יגדיר כללי להגשת מועמדות
של חברי האסיפה לחברות בהנהלה ואת ההליכי לכ  .בנוהל זה ,שיש להפיצו לכל חברי
האסיפה הכללית ,צרי לקבוע את לוחות הזמני ואת הדר להגשת המועמדויות.
__________________

15
16

ראו הערה .4
חובת יסוד הקשורה לנושא ההסכמי הפוליטיי היא החובה לגלות את ההסכמות וההסכמי במטרה
להבטיח קיו עקרונות בסיסיי  :קיו ביקורת ציבורית בנוגע להסכמי הפוליטיי ; העברת מידע
רלוונטי לציבור הבוחרי ; והבטחת הזכות של הציבור לדעת .יצוי כי בפברואר  1995החיל המחוקק
את חובת הגילוי על הסכמי פוליטיי ברשויות המקומיות .חובה זו עוגנה בחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ"ה .1965
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 .2בתקנו נקבע כי הנהלת המרכז תתכנס לפחות פע בחודש .נמצא כי בשנת  2004התכנסה
ההנהלה שלוש פעמי בלבד ,בשנת  2005היא התכנסה חמש פעמי  ,ובשנת  2006שבע פעמי
בלבד.
המרכז הסביר בתשובתו כי הקביעה בתקנו לא עמדה במבח המציאות מכיוו שראשי הרשויות
המקומיות מתקשי למצוא זמ פנוי בכל חודש לישיבות ההנהלה וכי בכוונת המרכז לשנות את
התקנו כ שההנהלה תתכנס אחת לחודשיי .
משרד מבקר המדינה העיר למרכז ,כי העובדה שהנהלתו ,שהיא גו מרכזי בארגו  ,התכנסה
בשני  2006 2004פחות מחצי ממספר הפעמי שהיא הייתה אמורה להתכנס ,מעידה על
ליקוי מהותי בניהול המרכז .עוד העיר משרד מבקר המדינה למרכז בעניי זה ,כי מינוי 60
חברי להנהלה עלול להקשות את פעולתה השוטפת של ההנהלה ,את קבלת ההחלטות בה
ואת התווית המדיניות שהמרכז אמור לפעול על פיה .ואמנ  ,הדבר בא לידי ביטוי במספר
המועט של התכנסויות ההנהלה.
 .3בתקנו המרכז לא נקבע מהו מספר החברי המזערי הדרוש לקיו ישיבת הנהלה .אשר
לנוכחות החברי בישיבות ההנהלה ,נקבע כי מי שאינו נוכח בשש ישיבות ברציפות ,יחדל מלכה
בהנהלה ,אלא א כ היו להיעדרותו סיבות מוצדקות.
נמצא כי המספר הממוצע של המשתתפי ב  15ישיבות ההנהלה שהתקיימו בתקופת הכהונה
הנוכחית ,בשני  ,2006 2004היה ) 19כ  ,(30%כלומר שיעור השתתפות נמו .
עוד נמצא כי  14מחברי ההנהלה לא השתתפו כלל בישיבות ההנהלה מתחילת כהונתה ועד סו
שנת  2006וכי  14חברי הנהלה אחרי לא נכחו בשש ישיבות ברציפות .במרכז לא נמצאו מסמכי
המפרטי את הסיבות להיעדרות של כל  28חברי ההנהלה האמורי  .עוד נמצא כי המועצה לא
הביאה להפסקת כהונת של חברי ההנהלה האמורי .
המרכז הסביר בתשובתו כי הטלת הסנקציה הקבועה בתקנו על חברי ההנהלה אינה מעשית בשל
אופיו המיוחד וכי אי בהטלתה הרתעה ממשית ,שכ "מטבע הדברי יעדיפו חברי ההנהלה לטפל
בענייניה הבוערי של הרשויות המקומיות  ...על פני נוכחות בישיבות ההנהלה ."...
להנהלת המרכז יש תפקיד חשוב בהתנהלותו שכ היא המתווה את מדיניותו וקובעת את
הסוגיות שבה יעסוק בכל הנוגע לענייני השלטו המקומי .כל חברי הנהלת המרכז ה
ראשי רשויות מקומיות וממלאי בהתנדבות את תפקידיה בהנהלה .כאמור ,כאשר נבחרו
להנהלה קיבלו תואר של סג יו"ר המרכז .לדעת משרד מבקר המדינה ,משנבחרו חברי
ההנהלה לכהונת ה קיבלו עליה לתרו לניהול ענייני המרכז ועל כ חלה עליה החובה
להשתת באופ פעיל בהתוויית מדיניות המרכז ,בי היתר ,בדר של השתתפות בישיבות
ההנהלה במועדי שנקבעו .על חברי ההנהלה למלא אפוא את החובה שקיבלו עליה
ולהיות נוכחי בדיוני ההנהלה כנדרש בתקנו המרכז.
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תכניות עבודה
בנוהלי המרכז נקבע כאמור ,כי "האסיפה הכללית והנהלת המרכז אחראי על התווית מדיניות
המרכז ."...תכנית עבודה שנתית של ארגו אמורה להוציא לפועל את המדיניות המאושרת.
תכנית העבודה של היחידות השונות לשנת  2005הועברה לחברי הנהלת המרכז רק בסו מרס
 .2005במכתב הנלווה לתכנית ,שנחת בידי יו"ר המרכז ובידי המנכ"ל ,התבקשו חברי ההנהלה
לעיי בה ולהציג את הערותיה עליה בישיבה הקרובה .מפרוטוקול ישיבת ההנהלה שהתקיימה
באפריל  ,2005בהשתתפות  21חברי  ,עולה כי חברי ההנהלה לא דנו כלל בתכנית וא לא אישרו
אותה .לעובדי משרד מבקר המדינה הוסבר שא חברי ההנהלה לא מבקשי לדו בתכנית
העבודה ,רואי בה תכנית מאושרת.
תכנית העבודה לשנת  2006לא נמסרה כלל לחברי ההנהלה של המרכז לפני הדיו שבו הייתה
אמורה להידו אלא הונחה על שולחנ במועד הישיבה עצמה .בישיבת ההנהלה ממרס ,2006
שבה השתתפו  19חברי  ,אושרה התכנית בלא שהתקיי דיו בפרטיה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,הלי הבחינה והאישור של תכנית העבודה השנתית של המרכז
לקוי מיסודו .טיוטת התכנית אמורה להידו בהנהלת המרכז בסו השנה הקודמת לזו
שהתכנית מיועדת לה ואת טיוטת התכנית יש להעביר לעיו החברי זמ סביר לפני
הישיבה ,כדי שיספיקו ללמוד את פרטיה .ג אישור התכנית צרי להינת לפני תחילת
השנה .אשר לנוהג שא חברי ההנהלה אינ מבקשי לדו בתכנית יש לראות בה תכנית
מאושרת ,משרד מבקר המדינה מעיר שג א חברי ההנהלה אינ רואי צור להעיר עליה
או לדו בה ג אז עליה לקיי הלי של אישור התכנית שבו מצביעי חברי ההנהלה.

ועדות המרכז
בתקנו נקבע כי ההנהלה רשאית למנות ועדות ולאצול לה מסמכויותיה .לפי נוהלי המרכז ,ועדה
היא "מוסד של מרכז השלטו המקומי הממונה על ידי הנהלת מרכז השלטו המקומי להתוויית
פעילות וטיפול מסוי " .עוד נקבע בנוהלי המרכז כי באחריות יו"ר המרכז למנות ועדות לטיפול
בנושאי מרכזיי שעל סדר יומו של המרכז וכי באחריות היו"ר של כל ועדה להציג תכנית עבודה
שנתית ולתא אותה ע יו"ר המרכז וע בעלי תפקידי הנוגעי בדבר.
ממסמכי המרכז עולה כי למרכז  26ועדות וכי בעלי תפקידי רלוונטיי במרכז מונו למרכזי של
הוועדות.

מינוי יושבי ראש וחברי

לוועדות

בנוהלי המרכז הוגדר יו"ר ועדה כדלקמ " :ראש רשות מקומית הממונה על ידי יו"ר מרכז השלטו
המקומי לתכלית ניהול פעילות הוועדה והתווית נושאי הסמכות והאחריות שלה" .חבר ועדה
הוגדר "ראש רשות המעוניי להיות חבר ועדה ו/או הממונה על ידי יו"ר מרכז השלטו המקומי
על בסיס הסכמי קואליציוניי במליאת המרכז ,לכהונה בת  5שני ."...
האסיפה הכללית אישרה באפריל  2004את רשימת יושבי הראש של הוועדות .במרכז לא נמצאה
עדות כתובה להליכי שהתקיימו בעניי זה טר הבאת רשימת יושבי הראש לאישור האסיפה
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הכללית .את הרכביה של הוועדות אישרה הנהלת המרכז רק כשנתיי לאחר מכ  ,בינואר .2006
לחברי הוועדות ,למרכזי הוועדות וליושבי הראש שלה לא הוצאו כתבי מינוי.
לדעת משרד מבקר המדינה ,ראוי שתהלי הבחירה של יושבי ראש הוועדות והחברי בה
יתקיי באופ שקו ויתועדו תהליכי קבלת ההחלטות שהביאו לבחירת  .הליכי בחירה אלו
ראוי כי יפתחו במסירת הודעה מראש על האפשרות להתמנות ועל דר המינוי; א
ההחלטות מתקבלות ,בי היתר ,על סמ הסכמי והסכמות ע יו"ר המרכז כי אז יש למסור
את המידע בעניי זה לכלל חברי האסיפה הכללית.

התכנסות הוועדות
לפי נוהלי המרכז ,על כל ועדה להתכנס לפחות פעמיי בשנה .משרד מבקר המדינה בדק נתוני
על התכנסות של תשע ועדות בשני  .2006 2004מהבדיקה נמצא שמרבית לא התכנסו בכל
אחת מהשני האמורות בהתא לנהלי .

נוכחות בישיבות הוועדה
מספר החברי בוועדות המרכז נע בי ) 4בוועדה לענייני ערי פיתוח( ל ) 37בוועדת חינו (.
בנוהלי המרכז לא נקבעו כללי לעבודת הוועדות ,לרבות קביעת מניי חוקי לקיו ישיבות
ולקבלת החלטות בכל ועדה.
נמצא ששיעורי הנוכחות בישיבות של תשע הוועדות שנבדקו היו נמוכי ביותר .כ לדוגמה,
בישיבות של הוועדה לקשרי בי לאומיי לערי תאומות ,שבה חברי  26ראשי רשויות,
השתתפו בממוצע בשני  2005ו  2006שני חברי ; בישיבות ועדת הדסק הכלכלי שבה חברי 21
ראשי רשויות השתתפו בממוצע באות שני שישה חברי ; ובישיבות של הוועדה למעמד
האישה ,שבה חברי  10ראשי רשויות ,נכחו בממוצע ,בשנת  ,2005שלושה חברי )בשני 2004
ו  2006לא התכנסה הוועדה כלל(.
המרכז הודיע למשרד מבקר המדינה כי בכוונתו "לפעול לייעול עבודת הוועדות בי על ידי ביטול
ועדות שהיק פעילות מועט ביותר ,ובי על ידי איחוד מספר נושאי לתחו טיפולה של ועדה
אחת".
מבדיקת הפרוטוקולי של הישיבות שנמסרו למשרד מבקר המדינה ומשיחה ע המרכזי של
כמה מהוועדות עולה שאי לה מידע מפורט ועדכני בנוגע לחברי הוועדות ,ועל כ לא כל
החברי בה מקבלי הזמנות לישיבות .כ לדוגמה ,בישיבות הוועדה לקשרי בי לאומיי
וערי תאומות השתתפו בדר כלל רק שני חברי  ,והאחרי לא זומנו כלל לישיבות .בפרוטוקול
של ישיבת הוועדה למעמד האישה צוי ליד שמותיה של שבע מהנוכחות כי ה חברות ועדה,
אול שמותיה לא נכללו ברשימת החברי  .יצוי כי לוועדת תכניות ותקשורת לא מונו כלל
חברי  .המרכז הודיע כי יקפיד שבידי כל יו"ר של ועדה תהיה רשימה עדכנית של כל חבריה.
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לדעת משרד מבקר המדינה ,שיעור ההשתתפות הנמו בדיוני של אחדות מהוועדות עלול
לפגוע במילוי התפקידי שלשמ ה הוקמו .על המרכז לקבוע בנהליו כללי עבודה
לוועדות ובכלל מניי חוקי לקיו הישיבות והגבלת מספר ההיעדרויות המותרות לחברי .
פעולות אלו נחוצות ביותר כדי שהפעילות תיעשה בדר תקינה וראויה .כמו כ על המרכז
לקבוע מספר קבוע ומוגבל של חברי בוועדה ולהבהיר לה את האחריות שנטלו על עצמ
בהיבחר כחברי בוועדות המרכז.

אישור החלטות הוועדות
בנוהלי המרכז נקבע כי הפרוטוקולי של הוועדות יובאו לאישור בישיבות הנהלתו .בדיקת
הפרוטוקולי של ישיבות ההנהלה בשני  2006 2004העלתה שלא הובאו להנהלה פרוטוקולי
של ישיבות הוועדות וממילא לא אושרו ההחלטות שהתקבלו בה .
המרכז מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "המציאות המשתנה וקצב האירועי " אינ
מאפשרי להביא כל פרוטוקול של ועדה לאישור ההנהלה בזמ סביר ,ולכ "ייבח הנוהל מחדש
על רקע אילוצי המציאות ובמידת הצור יערכו בו שינויי ".
לדעת משרד מבקר המדינה ,יש חשיבות רבה להבאת החלטות הוועדות לידיעה ולאישור
של הנהלת המרכז ,בייחוד נוכח העובדה שהוועדות מקבלות החלטות בתחומי הקשורי
לקביעת מדיניות המרכז והחלטותיה מתקבלות בידי מספר קט מאוד של משתתפי  .על
המרכז לוודא ששינוי הנוהל לא יהיה באופ שינציח התנהלות שאינה תקינה.

פורומי
במרכז פועלי פורומי המאגדי רשויות מקומיות בעלות מכנה משות  ,כגו פורו ה  15שבו
חברות  15הערי הגדולות באר  ,פורו ערי הפיתוח ,פורו הרשויות המקומיות החרדיות ,פורו
הרשויות המקומיות הערביות ופורו הרשויות המקומיות הדרוזיות .הפורומי עוסקי בעיקר
בצרכי הייחודיי של הרשויות החברות בה  .שניי מהפורומי מתוקצבי בתקציב השוט של
המרכז ואילו פעילות של האחרי ממומנת בהתא לצרכי על פי החלטת הדרג הניהולי של
המרכז.
נמצא כי מעמד ופעילות של הפורומי אינ מוסדרי בתקנו המרכז או בנהליו .במצב זה לא
ברור כלל מעמד החלטותיה  .חשיבות הגדרת מעמד ופעילות גוברת נוכח העובדה שתחומי
הפעילות של אחדי מהפורומי מקבילה לפעילות של ועדות המרכז .כ למשל ,במקביל לוועדה
לענייני חרדי פועל פורו הרשויות החרדיות .בפורו ובוועדה א אות חברי .
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז כי ראוי שפעילות נרחבת כל כ של פורומי העוסקי
בליבת הפעילות של המרכז תוסדר בנהלי המרכז ויוגדר מעמד לעומת מעמד של
הוועדות העוסקות לעיתי בתחומי חופפי .
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ועדת ביקורת
בחוק העמותות נקבע כי על כל עמותה למנות ועדת ביקורת שתבדוק את ענייניה הכספיי
והמשקיי של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה
בעניי אישור הדו"ח הכספי.
ועדת הביקורת של המרכז מונה שלושה חברי שה ראשי רשויות מקומיות .הבדיקה העלתה ,כי
בשנת  2004לא התכנסה הוועדה כלל; בשנת  2005היא התכנסה שלוש פעמי  ,ובשנת 2006
פעמיי  .מ הפרוטוקולי שניהלה הוועדה עולה כי עיקר עיסוקה נגע לבחינה ולאישור של
הדוחות הכספיי של המרכז ,חר העובדה כי ג ועדת הכספי של המרכז אשר התכנסה בשני
 2006 2004ארבע פעמי עסקה בישיבותיה בבחינה ובאישור של הדוחות הכספיי של המרכז.
יצוי כי ועדת הביקורת לא עוסקת בביקורת פנימית על המרכז .בהעדר מבקר פנימי למרכז )ראו
בעניי זה בהמש ( אי דוחות ביקורת על אודות המרכז שהיא יכולה לדו בה .
מבקר פנימי
על פי נהליו הפנימיי של המרכז ,על האסיפה הכללית לבחור לו מבקר פני ולקבוע את שכרו.
נמצא שהמרכז לא מינה מבקר פני .
במרכז לא נעשית ביקורת פנימית .משרד מבקר המדינה העיר למרכז ,כי יש מקו שהמרכז,
שעיקר פעילותו ממומנת מכספי ציבור וקשורה בתחו הציבורי ,יפעל למינוי מבקר פני
באמצעות האסיפה הכללית .פעולה זו א נדרשת לפי נהליו הפנימיי של המרכז עצמו.
המרכז הודיע למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת אישרה האסיפה הכללית ,בישיבתה
בספטמבר  ,2007מינוי מבקר פני .

המבנה הארגוני של המרכז
המבנה הארגוני של המרכז אמור לאפשר לו להשיג את מטרותיו כפי שהוגדרו בתקנו ולהוציא
לפועל את המדיניות שהותוותה בידי האסיפה הכללית וההנהלה .במבנה הארגוני יש להגדיר את
הפונקציות המקצועיות והניהוליות הנדרשות ולקבוע את סמכויותיה  ,תפקידיה ויחסי הכפיפות
ביניה  .כדי להתאי את המבנה הארגוני לצרכי שמשתני ע הזמ  ,על הגורמי הרלוונטי
במרכז לשקול את השינויי הנדרשי ולקיי בעניי זה תהליכי קבלת החלטות סדורי .
המרכז קבע לעצמו בנוהל "אחריות הנהלה" 17שעודכ בפברואר ) 2002להל
ארגוני ובו הוגדרו האחריות והסמכות של חלק מבעלי התפקידי .

הנוהל( ,מבנה

להל הממצאי שעלו בנושא זה:
__________________
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למרכז מערכת נהלי כתובה שהוכנה בשנת  ,1999במסגרת קבלת תו תק  ;ISO 9002חלק מהנהלי
עודכנו בשנת .2002

מרכז השלטו המקומי

 .1לא נקבע תק כוח אד לכל יחידה ולא נקבעו דרישות למילוי התפקידי כגו השכלה
וניסיו מקצועי.
 .2בנוהל לא נקבע התהלי המינהלי והמקצועי שהמרכז נדרש לקיי כדי לעשות שינויי
במבנה הארגוני שלו.
 .3שינויי במבנה הארגוני ,ובכלל שינויי במעמד של בעלי תפקידי והוספת פונקציות
ארגוניות חדשות ,נעשו בלי שאפשר לדעת איזה הלי קבלת החלטות נקט המרכז בנושא והא
נשקלו צורכי המרכז .המדובר בי היתר בהחלטות בדבר הרחבה או הוספה של יחידות חדשות.
עוד נמצא שהמרכז הוסי יחידות ופונקציות בלי שהגדיר את הסמכויות ותחומי האחריות שלה .
השינויי א לא הובאו לידיעה ולאישור של הנהלת המרכז .להל דוגמאות:
)א( בנוהל נקבעו תפקידיו ותחומי אחריותו של הסמנכ"ל שהוא ג מתא הפעולות והאחראי
לביטחו  ,ובה עזרה למנכ"ל בהכנה ובתיאו של ישיבות ,פיקוח על עבודת ועדות המרכז,
אחריות לתחו הביטחו בשלטו המקומי וריכוז פעילות הרשויות מול משטרת ישראל ,צה"ל
וגורמי הביטחו  .נמצא כי בשני  2000ו  2001פוצל התפקיד לשניי  :המשנה למנכ"ל וראש
מחלקת הביטחו מטפל בנושאי הביטחו  ,ומתא הפעולות אחראי ליתר הנושאי  .בתיקי המרכז
לא נמצאו מסמכי המעידי שהתקיי הלי קבלת החלטות בעניי פיצול התפקיד כאמור.
מתשובת מרכז השלטו המקומי עולה כי ההחלטה בנושא "התקבלה בדרגי היו"ר והמנכ"ל".
)ב( בתרשי המבנה הארגוני שבנוהל נקבעו יחידות המטפלות בקשרי ע הכנסת ובנושאי
רווחה .בינואר  2004מונה עובד למנהל פעולות המרכז בכנסת .בינואר  ,2005כשנה לאחר מינויו
לתפקיד ,מונה העובד לסמנכ"ל המרכז והוטלה עליו ג האחריות לנושאי הרווחה .ע מינוי
העובד לסמנכ"ל שונו תנאי העסקתו )בעניי זה ראו להל ( .בתיקי המרכז לא נמצאו מסמכי
המעידי שנבח הצור במינוי סמנכ"ל כאמור והמגדירי את תחומי אחריותו וסמכויותיו.
)ג( בתרשי המבנה הארגוני צוינה יחידה לקידו המגזר הדרוזי .עובד אחד הועסק במרכז
בתפקיד יוע לענייני דרוזי  ,במשרה חלקית ,החל משנת  .1995בינואר  2004מינה יו"ר המרכז
את העובד לסמנכ"ל לענייני דרוזי וצ'רקסי  .בתיקי המרכז לא נמצאו מסמכי שבה נומקה
הרחבת תחו העיסוק כאמור וא לא פורטו השיקולי להעלאת המשרה לדרג של סמנכ"ל .יצוי
כי ביחידה האמורה לא מועסקי עובדי כלל.
)ד( בתכנית העבודה לשנת  2005הוצג דבר הקמתה של מחלקה חדשה לספורט .לא נמצאו
במרכז מסמכי המעידי על הלי קבלת ההחלטות על הקמת המחלקה.
המרכז הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי ההבדלי בי הנוהל למצב בפועל נוצרו משו
שהמרכז הוא ארגו דינמי ,ולכ חלו שינויי בצרכיו שחייבו שינויי ארגוניי ומבניי  .ע זאת,
לנוכח הערות משרד מבקר המדינה בכוונת המרכז להקפיד יותר על תיעוד הליכי ההחלטה
בנושאי האמורי .
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משרד מבקר המדינה מעיר למרכז ,כי אי זה תקי לקבל החלטות בדבר שינויי מבניי
ושינויי בקשר למשרות של עובדי בלי שנית להתחקות אחר תהלי קבלת ההחלטות
שהוביל לביצוע השינויי  ,ובלי שידוע מה הנימוקי שהנחו את מקבלי ההחלטות באותה
עת .ליקוי זה פוגע ביכולת לבסס את הצדקת קיומ של המשרות .לדעת משרד מבקר
המדינה ,על המרכז לקבוע בנוהל את הליכי קבלת ההחלטות והאישור של שינויי במבנה
הארגוני ובמשרות של המרכז .בכלל זה יש לקבוע את הגורמי המוסמכי לקבל החלטות
מעי אלו ,להקפיד לקיי את ההליכי שנקבעו ולפרט את מכלול השיקולי והנימוקי
שעומדי בבסיס כל החלטה ארגונית.

כוח אד
בתחו כוח האד ממלא המרכז כמה תפקידי בנוגע לרשויות המקומיות .כאמור הוא משמש
כארגו מעסיקי המייצג אות בהסכמי עבודה קיבוציי  .המרכז ג איגד את מכלול ההוראות
המסדירות את יחסי העבודה ברשויות המקומיות באוגד תנאי שירות )להל האוגד ( שמפורס
על ידו לכלל הרשויות המקומיות ,המתעדכ מפע לפע  .באוגד מפורטות הוראות בנושאי
שוני  ,כגו  :קבלת עובדי לעבודה ,תנאי השירות לרבות קביעת דרגות ומסלולי קידו  ,תנאי
שכר ותוספות לשכר ,תנאי עבודה ,פרישה ופיטורי .
בעניי ניהול כוח האד של המרכז עצמו נמצא כי לא נקבעו בתקנו המרכז ובנהליו כללי
בכל הנוגע לטיפול בנושאי כוח האד ובשכר של עובדי המרכז ,למעט כללי לקליטת
עובדי חדשי למשרות חדשות .בתחומי האמורי קבע המרכז הסדרי פרטניי  ,שרבי
מה שוני במידה ניכרת מהנורמות החלות בתחו זה על גופי ציבוריי בכלל ועל
הגופי בשלטו המקומי בפרט.
לדעת משרד מבקר המדינה 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 .

קבלת החלטות בענייני עובדי
על פי תקנו המרכז ,אחד מתפקידי ההנהלה הוא למנות את עובדי המרכז לפי הצור ולפטר אות
כפי שתמצא לנכו ; ההנהלה רשאית לאצול מסמכויותיה לוועדה שתמנה .באפריל  2004מינתה
האסיפה הכללית של המרכז ועדה לכוח אד ותנאי עבודה )להל ועדת כוח האד ( שפעלה
כוועדת משנה של ועדת הכספי ומנתה חמישה חברי )שלושה ראשי רשויות מקומיות ,מנכ"ל
המרכז והסמנכ"ל למינהל וכספי (.
הבדיקה העלתה ,כי סמכויותיה ותחומי אחריותה של ועדת כוח האד לא הוגדרו בידי האסיפה
הכללית ,וא לא בידי ההנהלה .מאז מינויה ועד סו שנת  2006התכנסה הוועדה חמש פעמי .
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נמצא כי מרבית ההחלטות בענייני הנוגעי לקליטה ,למינוי ולקידו של עובדי במרכז
התקבלו בידי יו"ר המרכז או המנכ"ל ,זאת כאמור בהיעדר מערכת של הוראות ונהלי
המסדירה את כלל הנושאי בתחו זה .ההחלטות שהתקבלו בעניי קבלת עובדי או
פיטורי א לא נבחנו או אושרו בידי הנהלת המרכז כנדרש בתקנו או בידי ועדת כוח
האד  .להל דוגמאות:
 .1בשני  2006 2004נקלטו במרכז  21עובדי חדשי )ראו להל ( .הנהלת המרכז אישרה
העסקה של שישה מה בלבד ;18העסקה של עובד אחר )מנהל היחידה הווטרינרית( אושרה בידי
ההנהלה רק  17חודשי לאחר שהחל למלא את תפקידו .בישיבת הנהלת המרכז ממרס  2004עדכ
יו"ר המרכז את ההנהלה בדבר מינוי שני עובדי נוספי  ,19אול לא ביקש את אישור ההנהלה
למינויי  .ההחלטות בדבר העסקה של  14מ  21העובדי האמורי לא נדונו ולא אושרו בידי
ההנהלה או הוועדה.
יתר על כ  ,יו"ר המרכז לא מסר להנהלה פרטי אודות תנאי ההעסקה שנקבעו לשבעת העובדי
שאת העסקת היא כ אישרה )למעט תנאי השכר שנקבעו לשני המנכ"לי של המרכז( ,וההנהלה
א לא ביקשה לדעת את הפרטי האמורי .
 .2בדצמבר  2005פרשו מעבודת במרכז שני בעלי תפקידי )מנכ"ל ודובר( .בעת פרישת
שיל לה המרכז סכומי שחרגו מאלו שנקבעו בהסכמי שנחתמו עמ ע התחלת העסקת .
להנהלה לא נמסר מידע על התשלומי החריגי וממילא היא לא אישרה אות .
המרכז מסר למשרד מבקר המדינה ,כי תנאי הפרישה של השניי אושרו בישיבת המרכז באוגוסט
 2006במסגרת הדיווח על ביצוע תקציב ל .2005
בעניי זה מעיר משרד מבקר המדינה למרכז כי לאישור ההנהלה לא היה כל ער מעשי
מכיוו שהוא נית חודשי רבי לאחר שכבר שולמו התשלומי החריגי .
 .3רק במרס  2006קבעה ועדת כוח האד את מסלולי הקידו לעובדי במרכז ואת מתח
הדרגות לכל סוג של תפקיד .למרות שבנוהלי המרכז נקבע שיש להביא לאישור ההנהלה את
הפרוטוקולי של ועדות המרכז ,לא הובאו החלטות הוועדה לאישור ההנהלה .בפועל התקבלו
ההחלטות בנושא זה בידי יו"ר המרכז או בידי המנכ"ל.
 .4ג חוזי ההעסקה האישיי של עובדי המרכז שהתקבלו לעבודה בשני  ,2006 2004לרבות
קביעת תנאי שכר  ,לא הובאו לאישור ההנהלה או ועדת כוח האד בטר נחתמו .בדר כלל
היו"ר והמנכ"ל של המרכז ה שקיבלו את ההחלטות בדבר התנאי שייקבעו לעובדי אלו.

__________________

18
19

שני מנכ"לי  ,הממונה על השכר ויחסי העבודה ,יועצת למעמד האישה ,רכזת חינו ורכז לבריאות
הציבור.
דובר ,מנהל קשרי המרכז בכנסת.
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ההחלטות בנושאי כוח אד התקבלו במרכז על פי רוב בידי היו"ר והמנכ"ל שלא לפי
נהלי  ,ובלי שההחלטות הועברו לבחינה ולאישור של הנהלת המרכז או ועדת כוח האד .
לדעת משרד מבקר המדינה יש להביא לשינוי תהליכי קבלת החלטות בנושאי האמורי .
על המרכז לבסס את תהלי קבלת ההחלטות בענייני אלו בעתיד על שני אדני עיקריי :
האחד ,הוראות כתובות מפורטות בדבר הכללי  ,ההסדרי והתנאי הקשורי להעסקת
עובדי במרכז כפי שנהוג בשירות הציבורי; והאחר ,הקפדה שההחלטות בעניי זה יתקבלו
ויאושרו מבעוד מועד בהתא לתקנו ולנהלי שיקבעו ,ורצוי בידי הנהלת המרכז או
הוועדה .החלטות אלו צריכות להתקבל על סמ מידע מלא ולפי הנורמות המחייבות
שיאמ המרכז.

קבלת עובדי חדשי
 .1בנוהלי המרכז נקבעו מספר כללי לקליטת עובדי למשרות חדשות .לפי כללי אלו ,יעביר
מנהל המחלקה הרלוונטית לאישור המנכ"ל כל בקשה לקליטת עובד חדש .מנהל המחלקה
וסמנכ"ל הכספי יגדירו את המשרה ואת הכישורי הנדרשי מהעובד שישוב בה ויקבעו את
אופ גיוסו; המיו הראשוני של המועמדי ייעשה בידי מנהל המחלקה הרלוונטית; המועמדי
הסופיי ירואינו בידי מנכ"ל המרכז והסמנכ"ל לכספי שביד הסמכות להחליט סופית בדבר
קבלת העובד .תנאי ההעסקה והחוזה האישי של העובד ייקבעו בתיאו ע המנכ"ל ובהתייעצות
ע היוע המשפטי של המרכז .לפי הנהלי  ,אי צור באישור הנהלת המרכז לקליטת עובדי
חדשי .
מהאמור לעיל עולה כי הכללי שנקבעו בנהלי אינ עולי בקנה אחד ע האמור בתקנו המרכז,
שבו נקבע כי ההנהלה היא האחראית להעסקת עובדי במרכז ולפיטוריה בי בעצמה ובי
באמצעות ועדת כוח האד  .עוד עולה מהאמור לעיל כי ההלי שנקבע בעניי קליטת עובדי אינו
מבטיח כי תהיה שקיפות בהלי גיוס  ,כי ייבחר המועמד בעל הנתוני הטובי ביותר וכי תינת
הזדמנות שווה לכל המעונייני להתמודד על תפקידי במרכז.
בשני  2006 2004התקבלו לעבודה במרכז  21עובדי בתפקידי שוני  .בדיקת הליכי קבלת
העלתה שכל העובדי הללו למעט שניי  ,התקבלו ללא מכרז ובלא שהתקיימו הליכי איתור
פומביי אחרי .
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז כי כגו דו מהותי ,שאמור לנהוג לפי כללי המשפט
הציבורי ,ראוי כי יקבע נוהל שיגדיר את הליכי גיוס כוח האד ויבטיח את השמירה על
עקרונות השקיפות והשוויו  .מינוי בעלי תפקידי ללא קיו הלי איתור שוויוני וגלוי עלול
לפגוע באפשרות לבחור את המועמדי המתאימי ביותר לתפקיד וא לעורר חשש
שבבחירת העובדי היו מעורבי שיקולי לא ענייניי  .הצור לפעול לפי עקרונות אלו
חשוב בעיקר נוכח העובדה שהמרכז פועל כגו המייצג כ  200רשויות מקומיות שבה
עובדי עשרות אלפי עובדי  ,ושכל אחד מחבריו הוא איש ציבור החב כלפיו חובת
נאמנות.
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בבדיקת הליכי אחד משני המכרזי הפומביי שביצע המרכז לאחת מ המשרות נמצאו ליקויי :
באמצע ספטמבר  2005פרס המרכז מודעה בעיתוני בדבר איוש משרת הממונה על הסכמי
עבודה ושכר ברשויות המקומיות; במודעה נקבעו תנאי הס למועמדי  .נמצא כי באוקטובר ,2005
חודש לאחר פרסו המודעה ולאחר שהתקבלו פניות של מועמדי  ,התכנסה ועדת כוח האד לדו
בנושא .מפרוטוקול הדיו עולה שמנכ"ל המרכז דיווח על מספר הפניות שהתקבלו וביקש
מהוועדה הנחיות בעניי מיו המועמדי  .בתשובה לשאלה בדבר אופ קביעת תנאי הס ומדוע
לא התקיימה התייעצות ע הוועדה לפני פרסו המכרז ענה המנכ"ל" :לכאורה ליו"ר יש סמכות
למנות ,אבל רצינו להעביר מסר שוויוני לכל הרשויות ואני גאה במודעה שפרסמנו .תנאי הס
נקבעו באופ מקצועי לפני שהייתה ולו פנייה אחת אלינו".
מהאמור לעיל עולה ,כי המרכז פרס את המכרז לאיוש המשרה האמורה בלי שיידע את ועדת כוח
האד טר הפרסו ובלי שהתייע עמה בעניי קביעת תנאי הס הדרושי למילויה.
 .2חלק מהעובדי שהתקבלו למרכז בשני  2004 2006איישו משרות חדשות שלא היו בעבר
או משרות שהגדרותיה שונו .עובדי אלו נקלטו שלא על פי ההלי שנקבע בנוהל קליטת עובדי
חדשי  .להל שתי דוגמאות:
)א( ביולי  2005מונה עובד לתפקיד יו"ר "הדסק החרדי" במרכז ,בחצי משרה .העובד מונה
בהמלצת ראשי הרשויות החרדיות בלי שהוגדרו המשרה והכישורי הנדרשי למילויה ובלי
שננקטו הליכי איתור ומיו של מועמדי  .רק כארבעה חודשי לאחר מינוי העובד התקיימה
פגישה בהשתתפות מנכ"ל המרכז .מסיכו הפגישה עולה שהיא התקיימה כדי "לקבוע פרמטרי
ותנאי העסקה  ...כראש הדסק החרדי במרכז השלטו המקומי".
)ב( במאי  2004נחת הסכ עבודה בי המרכז ובי עובדת חדשה ובו נקבע שהיא תועסק
"בתפקיד דוברת המגזר הערבי של המרכז" בחצי משרה ,וכי תהיה כפופה "למנכ"ל המשרד ו/או
מי מטעמו" .ג בעניי זה לא נמצאו מסמכי המעידי על בחינת הצור במשרה ולא הוגדרו
הכישורי הנדרשי למילויה.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז כי עליו לעג בנהליו כללי בדבר גיוס וקליטה של
עובדי ה למשרות חדשות וה למשרות קיימות; כללי שיושתתו על עקרונות השוויו ,
השקיפות ומת הזדמנות שווה למועמדי פוטנציאלי מקרב עובדי הרשויות המקומיות או
הציבור בכלל .על הנהלי לעלות בקנה אחד ע תקנו המרכז שבו נקבע כי ההנהלה היא
האחראית להעסקת עובדי ולפיטוריה .

הלי קבלת המנכ"לי של המרכז
לפי תקנו המרכז ,מנכ"ל המרכז מתמנה בידי האסיפה הכללית; תפקידו הוגדר "אחראי על יישו
מדיניות מרכז השלטו המקומי" .בתקנו ובנוהלי המרכז לא נקבעו כללי בדבר הלי מינוי של
מנכ"ל .20בדיקת הליכי המינוי של שני מנכ"לי שכיהנו משנת  2004ועד מועד סיו הביקורת,
העלתה שאי במרכז עדות לתהלי מקדי שבמסגרתו הוגדרו דרישות הס מהמועמדי למשרה
__________________
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פקודת העיריות מסדירה ,בי היתר ,את אופ מינוי העובדי הבכירי ובה מנכ"ל העירייה .לפי
הפקודה ,לא ימנה ראש עירייה מנכ"ל אלא את מי שוועדת המכרזי לבחירת עובדי בכירי אישרה
את כשירותו והתאמתו לתפקיד.
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)השכלה ,ניסיו וכיו"ב( ,הנהלת המרכז לא דנה באופ שבו יאותרו מועמדי לתפקיד )מכרז
פומבי ,ועדת איתור או הסמכת יו"ר המרכז להציע מועמדי מטעמו( ,וממילא לא התקיי הלי
פומבי שבמסגרתו יכלו מועמדי להתמודד על התפקיד.

הלי

מינוי מנכ"ל בשנת 2004

במאי  2004התמנה מנכ"ל חדש למרכז .טר המינוי לא התקיי הלי פומבי סדור לאיתור
מועמדי לתפקיד .למשרד מבקר המדינה נמסר שע התפטרותו של המנכ"ל הקוד מתפקידו,
בינואר  ,2004הודיע המרכז לרשויות מקומיות על דבר המשרה הפנויה .הודעה זו לא נמסרה
בכתב ,ועל כ אי לדעת למי הועברה בפועל וכיצד אותרו המועמדי שהגישו את מועמדות
לתפקיד.
באפריל  2004התכנסה במרכז "ועדת חיפוש מנכ"ל" .בפרוטוקול של ישיבת הוועדה לא צוינו
שמות חבריה ,ואול מעיו בו עולה כי ,ככל הנראה ,השתתפו בה לפחות שבעה חברי .21
מפרוטוקול הישיבה עולה שהיא ראיינה תשעה מועמדי  .עוד עולה מהפרוטוקול כי שני מועמדי
הסירו את מועמדות לפני קיו הראיונות .לגבי אחד מה ציי אחד מחברי ועדת החיפוש:
"הצעתי לו להסיר את מועמדותו".
מפרוטוקול הישיבה עולה כי הוועדה החליטה על בחירת אחד מ המועמדי לתפקיד המנכ"ל
והנהלת המרכז אישרה את מינויו ואת תנאי שכרו במאי  .2004המנכ"ל כיה בתפקידו כשנה וחצי,
עד דצמבר .2005

הלי

מינוי מנכ"ל ב 2005

בספטמבר  2005הביא יו"ר המרכז לאישור ההנהלה את מינויו של עובד בכיר במרכז למנכ"ל .עד
למינויו היה העובד סמנכ"ל שכר ויחסי עבודה במרכז .ג הפע לא דנה הנהלת המרכז טר
המינוי בדרישות הס מהמועמדי לתפקיד ולא באופ שבו יבוצע האיתור.

$
המרכז הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בשל היותו עמותה "לא מוטלות עליו חובות
סטטוטוריות בענייני מכרזי לרבות בעניי קבלה או מינוי של עובדיו הבכירי " ,אול הוא נוהג
על פי אמות מידה ציבוריות .אשר להלי מינוי מנכ"ל בשנת  2004הודיע המרכז כי חברי הוועדה
לאיתור המנכ"ל מונו אישית בידי היו"ר וכי הוועדה בחנה תשעה מועמדי  ,כול בעלי כישורי
וניסיו מתאימי  .עוד הודיע המרכז ,כי "הלי הבחירה של שני המנכ"לי עולה בקנה אחד וא
מחמיר ,לעומת הנורמה הקבועה בפקודת העיריות למינוי מנכ"ל של רשות מקומית".

__________________
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יו"ר המרכז ,מר עדי אלדר; יו"ר דירקטוריו החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטו המקומי בע"מ,
ראשי עיריות בית שמש ,חדרה ,מעלות תרשיחא ורחובות וראש המועצה המקומית אזור.

מרכז השלטו המקומי

אשר להליכי שקיי המרכז לצור מינוי המנכ"לי  ,מעיר משרד מבקר המדינה ,שעל
מוסדות המרכז לקבל החלטה עקרונית בעניי השאלה א מינוי מנכ"ל המרכז הוא מינוי
אישי של יו"ר המרכז .כמו כ ראוי לקבוע דרישות ס למילוי משרת מנכ"ל ,ג א ייקבע
שהמינוי יהיה מינוי אישי של יו"ר המרכז.
כל אימת שהמרכז יבחר לקיי הלי של איתור מועמדי  ,ראוי שהלי זה יהיה פומבי וגלוי
כדי להבטיח שמירה על עקרו השוויו לכלל המועמדי הפוטנציאליי  .בהקשר זה יצוי
כי נוכח המאפייני של המרכז כגו דו מהותי ,טוב עשה המרכז שנקט בהלי של ועדת
איתור למינוי מנכ"ל בשנת  .2004מכל מקו ראוי שיתועד כל אחד משלבי ההלי וייעשה
באופ פומבי כדי להבטיח שמירה על עקרו השוויו בי כלל המועמדי הפוטנציאליי .

שכר ותשלומי נלווי לשכר לעובדי המרכז
המרכז לא קבע מדיניות ועקרונות בנושא תשלומי השכר לעובדיו ,למעט שתי החלטות שקיבלה
ועדת כוח האד  ,במרס ובנובמבר  :2006האחת בדבר מתחי דרגות לעובדי מינהליי ולמנהלי
במרכז ,והאחרת בעניי שכר מרבי לעובדי בדרגי ביניי ששכר אינו צמוד לדירוג כלשהו .כל
עובדי המרכז מועסקי לפי חוזי אישיי  .תשלו שכר אינו מוסדר בנוהל הד בכל הצדדי של
הנושא.
משרד מבקר המדינה בדק היבטי אחדי הנוגעי לנושא השכר והתנאי הנלווי של עובדי
המרכז בהשוואה לנורמות ציבוריות מקובלות הנהוגות בתחו זה בשלטו המקומי.
החלטות בדבר שינויי בתנאי השכר של עובדי
לפי נוהלי המרכז ,סמנכ"ל הכספי הוא האחראי לטיפול בנושאי כוח האד במרכז ,וכאמור
מאמצע שנת  2004פועלת במרכז ועדה לכוח אד ותנאי עבודה.
חו מההחלטות של הוועדה האמורה ,ממרס ומנובמבר  ,2006בעניי מסלולי קידו ומתח דרגות
לא נקבע בסיס נורמטיבי לקבלת החלטות ולאישור בנוגע לשינויי בתנאי ההעסקה של עובדי
במרכז .אשר להלי הבחינה והאישור של תנאי שכר של עובדי  ,הנורמה היחידה שנוגעת לכ
היא הקביעה בתקנו שכל החלטה היוצרת התחייבות כספית טעונה אישור וחתימה של יו"ר
המרכז ושל אחד מממלאי התפקידי שמפורטי בתקנו .
נמצא שהחלטות רבות בדבר שינוי תנאי השכר של עובדי התקבלו בידי יו"ר המרכז או
המנכ"ל בלבד .עוד נמצא שאושרו החלטות בדבר שינוי בתנאי השכר 22אול בעת קבלת
לא פורטו הסיבות לכ  .להל דוגמאות:
__________________
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המדובר על מינוי לתפקידי בכירי  ,העלאה בדרגה ואישור תשלו תוספות שכר שונות.
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 .1ע  22עובדי במרכז נחתמו חוזי העסקה שלפיה שכר יוצמד לדירוג מקצועי )דירוג
המח"ר או הדירוג המינהלי( .הבדיקה העלתה כי לתשעה מה משולמת בכל חודש תוספת שכר
המכונה "משכורת כוללת" שלא נכללה בחוזי שנחתמו עימ  .סכו התוספת החודשית נע בי
כ  500ש"ח לכ  1,500ש"ח .במרכז לא נמצאו מסמכי המעידי על קבלת ההחלטות בדבר
תוספות אלו ואישור  ,וממילא אי לדעת מה ה הטעמי למת התוספות החורגות.
 .2בינואר  2004התקבל לעבודה במרכז עובד לתפקיד מנהל פעילות המרכז בכנסת .בחוזה
שנחת עמו ע כניסתו לתפקיד נקבע כי הוא יקבל שכר לפי דרגה  45+בדירוג המח"ר ,ונוס על
כ יהיה זכאי לתשלו חודשי בעבור  50שעות נוספות גלובליות ודמי כלכלה בס  500ש"ח
ברוטו.
בתיקו האישי של העובד נמצא נספח לחוזה ההעסקה שאינו נושא תארי  ,ובו צוי כי בינואר
 2005תשונה הגדרת תפקידו ל"סמנכ"ל ומנהל פעולות המרכז בכנסת" ,וכ הוספה לו האחריות
לנושא הרווחה במרכז .בנספח ג נקבע כי בינואר  2005יועלה שכרו החודשי ל  14,000ש"ח
ובינואר  2006יועלה השכר ל  16,000ש"ח .הנספח נחת בידי יו"ר המרכז והמנכ"ל.
בפועל שיל המרכז לעובד סכומי גבוהי מאלו שנקבעו בחוזה ובנספח :בדצמבר  2005שול
לו שכר חודשי בס  18,000ש"ח וכ תשלו תמורת  50שעות נוספות גלובליות בער של 150%
לשעה וכ דמי כלכלה .שכרו של העובד הגיע באותו חודש לכ  21,000ש"ח; בדצמבר  2006הגיע
שכרו לכ  21,500ש"ח.
 .3עובד אחר החל את עבודתו במרכז במאי  ,1996בחצי משרה ,בתפקיד רכז לענייני ביטחו .
בחוזה שנחת עמו נקבע כי ישול לו שכר לפי דרגה  13בטבלת הדירוג המינהלי ברשויות
המקומיות.
באפריל  1997נחת ע העובד חוזה חדש ,שבו צוי כי הוא יכה בתפקיד מתא פעולות וממונה
על הביטחו  ,ושכרו החודשי יהיה  70%ברוטו משכר העובדי הבכירי ברשויות המקומיות
)להל שכר בכירי ( ברמה  .237בפברואר  1999מינה יו"ר המרכז את העובד לסמנכ"ל ומתא
פעולות המרכז .במרס  2002הועלה שכרו של העובד ל  85%משכר בכירי ברמה  .7העלאת
השכר נעשתה לפי הנחיית יו"ר המרכז בלי שנומקה.
באפריל  2004החליטה "ועדת חיפוש מנכ"ל" כי העובד ,שהגיש את מועמדותו לתפקיד מנכ"ל
המרכז ,ידורג במקו השני מבי המועמדי וישמש מנכ"ל בפועל עד לכניסתו לתפקיד של
המנכ"ל הנבחר ואחר כ ישמש ממלא מקומו .בסמו להחלטת הוועדה הורה יו"ר המרכז
לסמנכ"ל הכספי להעלות את שכרו של העובד לרמה  9בשכר בכירי  .המשמעות של השינוי
האמור בשכרו של העובד היא תוספת חודשית של כ  7,000ש"ח ברוטו.
 .4באוגוסט  2003מינו יו"ר המרכז ומנכ"ל המרכז דאז עובד למנהל המחלקה הווטרינרית.
בחוזה שנחת ע העובד באוקטובר  2003נקבע ,כי היק משרתו יהיה שמונה שעות בשבוע
)כ  20%משרה( ,ועליו לבוא לעבודה במרכז שלוש פעמי בשבוע .עוד נקבע בחוזה ,כי ישול לו
שכר חודשי בס  14,000ש"ח.
בינואר  2004נחת נספח לחוזה ההעסקה ובו נקבע כי שכרו החודשי של העובד יועלה בהדרגה
מינואר  2004ועד ינואר  ,2006ויגיע לס של  19,000ש"ח .במסמכי המרכז לא נמצאו נימוקי
לגבי הסיבות לשינויי השכר בהשוואה לשכר שנקבע בחוזה שנחת עמו באוקטובר .2003
__________________
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משרד הפני קבע טבלת שכר לעובדי בכירי ברשויות המקומיות המועסקי בחוזה מיוחד,
הכוללת כמה רמות שכר בהתא לגודל הרשות המקומית.

מרכז השלטו המקומי

בפגישה בי העובד ובי סמנכ"ל בכיר למינהל ולכספי במרכז ,ביולי  ,2003בטר נכנס העובד
לתפקיד ,סוכ כי שכר העובד ייקבע בהתא לשכרו של קודמו בתפקיד ,שפרש .לפי מסמכי
המרכז ,לעובד הקוד שפרש בשנת  ,2003שול שכר חודשי בס כ  7,400ש"ח ,בעבור משרה
בהיק של כשש שעות בשבוע.
יוצא אפוא שא על פי שהיק משרתו של העובד היה כ  ,20%השכר בס  19,000ש"ח
ששול לו בעקבות ההחלטות על ההעלאות בשכרו )בלי להתחשב בעמלות שקיבל בגי
גביית דמי החבר ראו להל ( ,שקול לתשלו הקרוב למאה אל ש"ח לחודש המשול
לעובד במשרה מלאה .זהו שכר חריג שאינו עומד בשו אמת מידה ציבורית מקובלת.
המרכז מסר למשרד מבקר המדינה ,כי בפועל היק משרתו של העובד "עולה הרבה מעבר ל 20%
משרה ועומד על  66%משרה" .בעניי זה מעיר משרד מבקר המדינה כי בתיקו האישי של העובד
במרכז לא נמצאו מסמכי המעידי שהיק משרתו עולה על  20%משרה .ג בדיווחי הנוכחות
של העובד בשנת  2007לא נמצאו תימוכי לטענת המרכז .יודגש בכל מקרה כי את תנאי העסקתו
של העובד יש להסדיר בחוזה העסקה אשר ייקבע בו שכר מדויק לפי היק המשרה.
באוקטובר  2005התקיי דיו בהשתתפות מנכ"ל המרכז ,סמנכ"ל בכיר למינהל וכספי והעובד,
ובו סוכ כי במסגרת מבצע מיוחד יעסוק העובד ג בגביית חובות של הרשויות המקומיות בגי
דמי חבר שה נדרשות לשל למרכז; העובד יהיה זכאי לתשלו חודשי נוס על שכרו הרגיל
בשיעור  3.8%מער השיקי שיגבה מה )לא ייכללו במבצע רשויות מקומיות הנוהגות לשל את
דמי החבר כסדר (; המבצע יסתיי לכל המאוחר בסו מרס .2006
נמצא כי ממועד תחילת ההסדר ועד סו שנת ) 2006כ  15חודשי ( שיל המרכז לעובד
עמלות בס כולל של כ  220,000ש"ח בגי גביית כ  5.8מיליו ש"ח.
בעניי זה הודיע המרכז למשרד מבקר המדינה כי העובד השקיע "עבודה קשה ושעות מרובות"
בגביית חובות של רשויות מקומיות ,רוב ערביות ,ש"יחסיו הטובי אית היוו גור מרכזי
בגבייה" וכי העמלה שקיבל הייתה בשיעור נמו לאי ערו מעמלה שהייתה משולמת לגור
חיצוני העוסק בגביית חובות.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז כי צורת ההעסקה האמורה של העובד ראויה לבחינה על
ידי הנהלת המרכז .בחינה זו ראוי כי תעשה לאור שני היבטי  :העסקה של עובד בתפקיד
של גובה חובות בעמותה שההצטרפות אליה היא וולנטרית; הסדר התשלו שהונהג לפיו
התמורה לעובד תיקבע כשיעור מהסכומי שיגבה.
 .5בדצמבר  2003מונה עובד לדובר המרכז .תנאי העסקתו של הדובר סוכמו בינו ובי יו"ר
המרכז במזכר בכתב יד .בסיכו נקבע כי שכרו החודשי הבסיסי יהיה כ  18,000ש"ח ,וכי א
ירצה להתפטר יהיה עליו להודיע על כ בכתב חודשיי מראש.
כארבעה חודשי לאחר תחילת עבודתו סוכ בי הדובר ובי המשנה למנכ"ל וראש מחלקת
הביטחו שכיה באותה העת בתור מנכ"ל בפועל ,כי שכרו של הדובר יועלה ב  3,000ש"ח לחודש
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מאפריל  .2004על גבי הסיכו הוספה לש אישור חתימת ידו של יו"ר המרכז .לא נמצאו במרכז
מסמכי המסבירי את הסיבה להעלאת השכר ,שהסתכ לאחר ההוספה בכ  21,000ש"ח לחודש.
בינואר  2005נחת בי הדובר ובי המרכז נספח לחוזה ובו נקבע ,בי היתר ,כי "במידה והעובד
יפסיק ביוזמתו את עבודתו ע"י מת הודעה מוקדמת בכתב ,יקבל את מלוא הפיצויי המגיעי לו,
כאילו פוטר ביוזמת המרכז"; א יפוטר העובד או יתפטר "יזכה העובד למענק הסתגלות בגובה 3
המשכורות האחרונות שהשתכר בשלושה החודשי האחרוני שקדמו להפסקת עבודתו" .בש
המרכז חת על ההסכ היו"ר שלו.
בנובמבר  2005הודיע הדובר ליו"ר ולמנכ"ל של המרכז על פרישתו מתפקידו "בעוד חודש
מהיו " .א על פי שהודעתו ניתנה חודש בלבד מראש ,שולמו לו פיצויי בס  42,000ש"ח
ומענק הסתגלות בס  63,000ש"ח בגי שתי שנות עבודה.

$
הממצאי מראי שההלי במסגרתו נבחנו ,התקבלו וסוכמו החלטות שקיבל המרכז בעניי
השכר של חלק מעובדיו היה לקוי .חלק מההחלטות א חרגו מנורמות מקובלות לתשלו
שכר במערכות ציבוריות ובשלטו המקומי.
לדעת משרד מבקר המדינה ,לש הבטחת שוויוניות ושקיפות של ההחלטות ראוי שהמרכז
אשר פעולותיו ממומנות מכספי ציבור יקבע אמות מידה מפורטות בכתב לקביעת שכר של
עובדי  .יש להקפיד שהשכר של עובדי המרכז ישול בהתא להסכמי שנחתמו ע אות
עובדי  .כל החלטה בדבר שינוי תנאי השכר של עובד צריכה להתקבל מטעמי עניניי
מפורטי בכתב .החלטות כאלה אמורות לקבל ביטוי בהסכ העסקה מתוק .

תשלו בגי שעות נוספות גלובליות
שעות נוספות ה השעות שהעובד עובד בפועל נוס על שעות העבודה הרגילות הכרוכות
במשרתו .ה נועדו לאפשר לעובדי  ,בהגבלות הקבועות בחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א
 ,1951להתגבר על עומס עבודה זמני או לבצע משימות זמניות מיוחדות .התשלו בגי שעות
נוספות מחושב לפי השיעורי הקבועי בחוק.
המרכז נהג לשל לחלק מעובדיו תשלו בגי שעות נוספות גלובליות .תשלו זה מבוסס על
מכסה חודשית שנקבעה מראש בלא רישו ובלא דיווח כלשהו וללא קשר לעבודה נוספת למעשה,
והוא משול ג כשהעובד נמצא בחופשת מנוחה ,בחופשת מחלה או בשירות מילואי  .לכ
תשלו זה הוא בעצ תוספת קבועה לשכר של אות עובדי  .יצוי שכבר בשנת  1984הורה
משרד הפני לרשויות המקומיות להימנע מתשלו בגי שעות נוספות גלובליות.
הבדיקה העלתה כי בשני  2005ו  2006שיל המרכז לעשרה עובדי שכר בגי שעות נוספות
גלובליות ,לפי מכסות של  60 15שעות בחודש ובשיעורי של  125%עד  150%מער שעת
עבודה רגילה .הסכו החודשי נע בי כ  400ש"ח לכ  15,000ש"ח לעובד.
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לשלושה מהעובדי נקבע הסדר התשלו האמור כבר בחוזי שנחתמו עמ ע תחילת עבודת ;
לשלושה עובדי אחרי אושר התשלו במהל תקופת העסקת  .לשלוש עובדות המועסקות
בתפקידי מזכירות נקבע בחוזי עמה כי ישול לה בגי שעות נוספות שה יעבדו וידווחו עליה ,
ואול בפועל נית התשלו בגי מכסה חודשית גלובלית קבועה.
משרד מבקר המדינה מעיר למרכז כי כל תשלו עבור שעות נוספות ,ג כאשר נקבעה
בחוזי העסקה של עובדי מכסה גלובלית של שעות נוספות בחודש ,חייב להיות מותנה
במילוי חובת הרישו של שעות העבודה והדיווח עליה  .לאור כ אי לשל לעובד עבור
עבודה נוספת שלא בוצעה בפועל.

פדיו ימי חופשה
חופשת מנוחה שנתית ניתנת לעובד לש מנוחה ונופש .על העובד לנצל את ימי החופשה השנתית
המגיעי לו אלא א כ קיבל היתר לצבירת  .על פי הוראות חוק חופשה שנתית ,התשי"א ,1951
עובד רשאי לפדות ימי חופשה רק ע פרישתו מעבודתו .יצוי כי כללי בעניי זה לעובדי
השלטו המקומי מפורטי באוגד תנאי השירות ,ולפיה עובד רשאי לצבור עד  55ימי חופשה.
נמצא שהמרכז שיל לממלא מקו המנכ"ל והמשנה לו ,לפי אישור של יו"ר המרכז ,כ 79,000
ש"ח ,במשכורת ינואר  ,2005בגי פדיו  55ימי חופשה )מכלל  119ימי ( שהיו צבורי לזכותו.
תשלו זה נית לעובד בטר יציאתו לחופשה ללא תשלו )להל חל"ת( למש חודש אחד.
המרכז הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי המדובר בנסיבות מיוחדות שבה יצא העובד
לחל"ת מתו כוונה לסיי את עבודתו במרכז אול עקב שינוי בנסיבות חזר לעבודתו במרכז ועל
כ בתקופה האמורה "יחסי עובד מעביד ששררו בי העובד למרכז ,הושעו ."...
משרד מבקר המדינה העיר למרכז ,כי יציאה של עובד לחל"ת ,בלי קשר לנסיבותיה ,אינה
בגדר פרישה מעבודה ועל כ אישור תשלו בגי פדיו ימי חופשה נית שלא לפי הוראות
הדי .

תנאי שכר לעובדי בכירי
משרד הפני בשיתו ע משרד האוצר )הממונה על השכר והסכמי עבודה( גיבש במהל השני
נוסחי ל"חוזי אישיי מיוחדי " להעסקת עובדי בכירי ברשויות המקומיות .נוסחי אלו
פורסמו במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפני  ,והוראותיה ה נורמה מחייבת להעסקת עובדי
בכירי ברשויות המקומיות )להל החוזר( .כמו כ נקבעה טבלת שכר לעובדי בכירי ברשויות
המקומיות הכוללת כמה רמות שכר )בהתא לגודל הרשות( .24משרדי הפני והאוצר עדכנו מפע
לפע את נוסחי החוזי האישיי ואת הטבלה.
__________________

24

ואלה העובדי הבכירי ברשויות המקומיות :מנכ"ל ,מזכיר ,גזבר ,יוע משפטי ,מהנדס הרשות,
מבקר הרשות וראשי מינהלי או אגפי .

305

דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

בחוזר נקבע ,בי היתר ,כי המשכורת הכוללת תכלול את כל התשלומי שהעובד היה זכאי לקבל
אילו לא הועסק לפי חוזה ,לרבות תשלו בעבור שעות נוספות .כ נקבעו ההטבות ותוספות השכר
שלה זכאי עובד המועסק לפי חוזה ,כגו דמי כלכלה ,הוצאות החזקת רכב )המכסה לא תהיה
גדולה מ  1,000ק"מ לחודש( ,השתתפות בהוצאות טלפו  ,דמי הבראה ,קצובת נסיעה ,קר
השתלמות וקצובת ביגוד.
שכר של  15עובדי במרכז הוצמד לשכר מנכ"לי של רשויות מקומיות .הסדר זה עוג בחוזי
שנחתמו עימ  .יצוי כי שכר חמישה מה הוצמד לשכר מנכ"לי של רשויות מקומיות שמספר
תושביה גדול מ .100,000
המרכז שיל לאחדי מ  15העובדי הללו תוספות שכר נוספות על אלה שנקבעו בחוזר
ושלא נקבעו בחוזי שנחתמו עימ  .מדובר בתשלו בגי שעות נוספות גלובליות ,ששול
לשני עובדי )המשנה למנכ"ל ומנהל היחידה לקשרי בי לאומיי וסמנכ"ל הכספי (,
גמולי אחרי )כגו גמול ניהול ותוספת באחוזי ( והחזר הוצאות רכב בשיעורי גבוהי
של עד פי שלושה מהשיעורי הנקובי בחוזי .25

הסדרי פרישה של מנכ"ל המרכז לשעבר
בחוזה שנחת במאי  2004ע מנכ"ל המרכז לשעבר ,שהועסק בתפקיד זה מיולי  2004עד אוגוסט
 ,2005נקבע בי היתר ,כי הוא יקבל משכורת לפי רמה  10בשכר הבכירי  ,וכי לא יהיה זכאי לקבל
כל תמורה או תשלו מסוג כלשהו נוס על משכורת כוללת ותשלומי אחרי שפורטו במפורש
בחוזה .אשר לסיו עבודתו של המנכ"ל נקבע בחוזה ,כי הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורי בשיעור
" 100%בי מחמת פיטורי או מחמת התפטרות" וכ לתשלו משכורת בגי שלושה חודשי
הסתגלות.
הבדיקה העלתה ,כי בחוזר מנכ"ל משרד הפני מדצמבר  2002נקבע שעובדי שיעברו לעבוד לפי
חוזה בכירי  ,החל מינואר  ,2003יקבלו שכר לפי טבלה חדשה שבה שמונה רמות שכר בלבד.
במועד תחילת העסקתו של המנכ"ל לשעבר היה ההפרש בי שכר לפי דרגה  8לבי שכר לפי דרגה
 ,10כ  4,500ש"ח בחודש.
באוגוסט  2005הגיש המנכ"ל לשעבר את התפטרותו וציי כי יסיי את תפקידו בסו אותה שנה.
בסיכו דברי שנכתב בינו ובי יו"ר המרכז נקבע שע פרישתו מהתפקיד ישול לו בגי 60
שעות נוספות בחודש )בעבור  30שעות נוספות לפי  125%ער כל שעה ,ובעבור  30שעות נוספות
לפי  150%ער כל שעה( ,למפרע מ  1.1.05לפרק זמ של  14חודשי  ,למרות שלפי חוזר מנכ"ל
משרד הפני ולפי החוזה שנחת עמו תשלו בגי שעות נוספות כבר כלול במשכורתו.
סיכו הדברי הותנה באישור ועדת כוח אד  .שניי מחברי הוועדה אישרו בחתימת יד את
תשלו תוספות השכר בדיעבד .אישור זה נית על גבי ד סיכו הדברי .
התשלומי בגי השעות הנוספות ששולמו למנכ"ל הסתכמו בכ  200,000ש"ח .כמו כ שולמו לו
כ  107,000ש"ח בגי שלושה חודשי הסתגלות; פיצויי פיטורי בס כ  53,000ש"ח ופידיו ימי
__________________

25
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לעובדת אחת )סמנכ"לית להדרכה( שיל המרכז בגי מכסה של  3,000ק"מ לחודש; לשני עובדי
אחרי )כלכל המועסק ב  1/3משרה ומנהל פרוייקטי ( שול לפי מכסה של  2,000ק"מ בחודש.
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חופשה בס  8,100ש"ח .בס הכול שיל המרכז למנכ"ל ע פרישתו כ  368,000ש"ח ,לאחר
שהועסק בו  18חודשי .
ההחלטה של ועדת כוח אד בדבר התשלומי החורגי מ החוזה שאושרו למנכ"ל בעת
התפטרותו ,לא הוצגה לפני הנהלת המרכז וממילא לא יכלה ההנהלה לאשר אות .

$
ממצאי הביקורת על מרכז השלטו המקומי שפורטו בפרק זה מלמדי על ליקויי יסודיי
הנוגעי לאופ הניהול ולקבלת ההחלטות בנוגע לתנאי העבודה של עובדי המרכז .זאת
ועוד ,המרכז קיבל מכלול של החלטות בענייני שכר בלי שנקבעו אמות מידה ,בלי
שהתקיימו תהליכי בחינה ואישור בידי ועדת כוח האד ובחריגה מאמות מידה מקובלות
בגופי במגזר הציבורי.

*
מרכז השלטו המקומי הוא ארגו שנועד מעצ מהותו לייצג את הרשויות המקומיות כלפי
גופי השלטו בענייני הנוגעי לשלטו המקומי .הרשויות המקומיות ,שרבות מה שרויות
במשבר כספי ותפקודי ,מממנות מכספ את פעילותו של המרכז .פעילותו של המרכז
בתחו הציבורי והיותו שליח ונציג של מאות גופי ציבוריי דורשי שהוא יאמ תהליכי
עבודה תקיני ויפעל על פי אמות מידה ציבוריות בתחומי הניהול ,הארגו  ,כוח האד
והשכר.
הממצאי מעידי על פערי מהותיי בי הנורמות הנהוגות במערכות הציבוריות בכלל
ואלו החלות על הרשויות המקומיות בפרט לבי דרכי הטיפול וההחלטות של המרכז
בתחומי הטיפול בכוח אד ובשכר .על המרכז לערו בדק בית בכל הקשור לאופ שבו הוא
מנהל את ענייני כוח האד והשכר.
הדוח ג מצביע על כ שראוי לשנות את דפוסי התפקוד של מוסדות המרכז .בעניי זה
נדרש מנציגי הרשויות המקומיות הבוחרי למלא תפקיד במוסדות האמורי לקיי בצורה
נאותה את שנדרש בכל הקשור להשתתפות בדיוני ובתהליכי קבלת ההחלטות במוסדות
המרכז ובוועדותיו.
אפשר להצביע על שלושה ליקויי שתיקונ הוא תנאי להבטחת התנהלות וניהול תקיני :
 .1על המרכז לקבוע מערכת של נורמות מפורטות בתחו השכר ותנאי העבודה
ולהביאה לאישור ההנהלה .נורמות אלו אמורות לשמש בסיס מוסכ ומוכר לכל ההחלטות
שיקבל המרכז בתחו זה בעתיד.
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 .2על המרכז ,שהוא גו דו מהותי ,לוודא שכל נורמה שיאמ בתחו השכר ותנאי
העבודה לא תחרוג מהנורמות המקובלות במערכות הציבוריות .הנורמות שנקבעו לעובדי
השלטו המקומי יכולות לשמש למרכז בסיס לנורמות שיאמ .
 .3על המרכז לקבוע מה ה התהליכי המינהליי שיש לקיי בכל הנוגע לתחו השכר
והעובדי  ,ובכלל תהליכי קבלת עובדי וקידומ  ,קביעת שכר ותנאי נלווי וכ שינויי
בשכר .לצור זה יש להגדיר ,בי היתר ,את תפקידה וסמכויותיה של ועדת כוח האד  .על
המרכז ג לקבוע את סמכות האישור והחתימה בנושאי השוני .
מרכז השלטו המקומי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי יפעל לתיקו הליקויי
ברוח העקרונות שפורטו בדוח" ,ותו התאמת העקרונות לצרכי המיוחדי הנובעי
מאופי פעילות המרכז".
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