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פיצוי גופי  ציבוריי  על נזק ישיר שנגר  לה  

 במלחמת לבנו  השנייה
 תקציר

חברות , במלחמת לבנו  השנייה נפגעו גופי  ציבוריי  רבי  ובה  מוסדות חינו 
  . וכתוצאה מכ  נגר  לה  נזק ישיר, בתי חולי  ותשתיות, ממשלתיות

 פעולות הביקורת
המדינה את מת  הפיצויי  לגופי   בדק משרד מבקר 2007נובמבר  בחודשי  יולי

הבדיקה נעשתה במשרדי . ציבוריי  שספגו פגיעות ישירות במלחמת לבנו  השנייה
) ת" אג להל  (באג" התקציבי  שבמשרד האוצר , ) הרשות להל  (רשות המסי  

   .ובכמה גופי  ציבוריי 
 ממצאי ביקורת

 הישיר שנגר  לגופי  שר האוצר והרשות לא הסדירו את מת  הפיצויי  בגי  הנזק
אול  אחרי  לא קיבלו פיצוי , מקצת הגופי  קיבלו פיצוי כבר במהל  המלחמה; אלו

לא נית  היה לקבל מהרשות וממשרד האוצר ). 2007נובמבר (עד מועד סיו  הביקורת 
 . נתוני  על הסכו  הכולל ששול  לגופי  הציבוריי  בגי  הנזק הישיר שנגר  לה 

חלק  לא קיבלו את , ה  הוחלט על מת  פיצוי לגופי  ציבוריי נמצא כי במקרי  שב
הרשות לא קבעה מנגנו  להעברת כספי הפיצויי  לניזוקי  כדי . הפיצויי  בפועל

 . להבטיח את השבת המצב לקדמותו
בחלו" יותר משנה מתו  המלחמה לא קיימו מקבלי ההחלטות כל דיו  ממצה בסוגיה 

ונהלי  ברורי  בדבר הזכאות לפיצויי  בגי  נזק ישיר ועדיי  אי  החלטות , חשובה זו
  .שנגר  לגופי  ציבוריי 

 סיכו  והמלצות
במהל  המלחמה ואחריה פעלו אנשי רשות המסי  ללא לאות ובאומ& רב כדי לפצות 

כל הגורמי  שעמ  נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה . את הניזוקי  מהר ככל הנית 
נמצאו ליקויי  באופ  הטיפול , ע  זאת. נשי הרשותציינו את עבודת  הברוכה של א

 .בגופי  הציבוריי  שנגר  לה  נזק ישיר
השבת המצב לקדמותו והחזרת החיי  למסלול  לאחר מלחמה מצריכות שיקו  יעיל 

וזאת כדי להבטיח את המש  הספקת , ומהיר של הגופי  הציבוריי  שניזוקו
על שר האוצר והרשות לגבש הנחיות . השירותי  החשובי  והחיוניי  לאוכלוסייה

ברורות בנוגע לסוגיה א  לפצות את הגופי  הציבוריי  שניזוקו ובנוגע לנסיבות 
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לאופ  העברת הפיצויי  ולפיקוח על השבת המצב לקדמותו , העברת הפיצויי 
  . באזורי  שנפגעו

♦  
 מבוא
 קובע כי ישולמו פיצויי  ,) החוק להל   (1961 א"התשכ,  לחוק מס רכוש וקר  פיצויי 36סעי  

 ובהתא  לתקנות שיקבע שר האוצר באישור 1עבור נזקי מלחמה ונזקי  עקיפי  כהגדרת  בחוק
נזקי מלחמה )(תשלו  פיצויי (תקנות מס רכוש וקר  פיצויי   ל2בתקנה . ועדת הכספי  של הכנסת

י  בשיעור שנקבע ניזוק זכאי לפיצוי"נקבע כי  ,) התקנות להל   (1973 ג"תשלה, )ונזק עקי 
היא פיצויי   רכוש וקר  הנהלת עניני מסשר האוצר הוא הממונה על ביצוע החוק ואילו ". בתוספת

לנציב , במגבלות שבחוק, שר האוצר רשאי לאצול סמכויות. שהוא נציב מס הכנסה, בידי המנהל
 .לאד  אחר, במגבלות שבחוק, ואילו הנציב רשאי לאצול סמכויות

, מי שהיה בעל הנכס ביו  שנגר  לו הנזק או מי שהוכיח" :כ&ניזוק  מוגדר 2 לתקנות1בתקנה 
הכל כפי שקבע , או שניה  ביחד, כי הוא הנושא בהוצאות שיקו  הנזק, להנחת דעתו של המנהל

גו  )  2(;   המדינה)  1   ( למעט , במסחר ובשירותי ,  בתעשיה3 ולעניי  שווי של נזק עקי המנהל
 ".קופת חולי  או מוסד להשכלה גבוהה)  4...   (חברה ממשלתית)  3...   ( בריאות או תאגיד4מתוקצב

כשדובר על קבלת פיצויי  בגי  נזק )  גופי  ציבוריי  להל  (בחוק ובתקנות לא הוחרגו גופי  אלו 
 .ישיר

סכו  כולל )  הרשות להל  ( העבירה רשות המסי  2007במהל& מלחמת לבנו  השנייה ועד נובמבר 
 . 5ח כתשלומי פיצויי  בגי  נזקי  ישירי " מיליו  ש360  כשל

 בדק משרד מבקר המדינה את מת  הפיצויי  לגופי  ציבוריי  שספגו 2007נובמבר  בחודשי  יולי
באג  התקציבי  , הבדיקה נעשתה במשרדי הרשות. פגיעות ישירות במלחמת לבנו  השנייה

    .בוריי ובכמה גופי  צי) ת" אג להל  (שבמשרד האוצר 
 הטיפול בתביעות בגי  נזק ישיר

בתי , במלחמת לבנו  השנייה נפגעו בצפו  האר, גופי  ציבוריי  ובה  בתי חולי  ממשלתיי  .1
במסמ& של הרשות שכותרתו . גני ילדי  עירוניי  ורכוש של חברות ממשלתיות, ספר ממלכתיי 

פיצוי "צוי  כי " 19.7.06 ישיבה    ישיבת חדר מצב  לוחמה בצפו   מס רכוש וקר  פיצויי  "
 ". הנושא נדו  וטר  נקבעה עמדתינו לגופי  מתוקצבי  

__________________ 
 הפסד או מניעת רווח כתוצאה מנזק  נזק עקי  ;  הנזק הישיר שנגר  למבנה ולתכולה נזק מלחמה   1

 .מלחמה או מחוסר אפשרות לנצל את הנכסי 
הוראת  (1973 ג"התשל, )נזק מלחמה ונזק עקי ) (תשלו  פיצויי (תקנות מס רכוש וקר  פיצויי    2

 .14.8.06  ל12.7.06החלה על נזק שאירע באזור הגבלה בתקופה שבי  , )שעה
 .*"בגי  נזק עקי  תלויות ועומדות בבגיצוי  כי עתירות בנושא פיצוי   3
מועצה , רשות מקומית, תאגידגו  מתוקצב הוא , 1985 ה"התשמ,  לחוק יסודות התקציב21לפי סעי    4

 .חברה ממשלתית וחברה עירונית, בנק ישראל, דתית
 . ה  הפרטיי  וה  הציבוריי , זהו הסכו  הכולל של הפיצוי הישיר ששול  לכל הגופי   5
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פיצוי ישיר "כי , קי מצא'מר ג,  ציי  מנהל הרשות דאז23.7.06 בפרוטוקול מסיכו  ישיבת הנהלה מ
 הג  שלכאורה אי  מקו  לשפות , לכאורה אינו מוחרג בחוק לגבי גופי  מתוקצבי  על ידי המדינה

. ההחלטה הייתה שקר  מס רכוש לא תשפה גופי  אלו, עד היו ... שכ  מקור כספיה  הוא מהמדינה
היא כי נפצה בצמצו  רק רשויות מקומיות ומועצות , ההחלטה של שר האוצר ביו  חמישי האחרו 

 ". ייתכ  מאד שנצטר& להרחיב את הרשימה. 'קו העימות'איזוריות ביישובי 
סיכו  ישיבה " צירפה הרשות מסמ& שכותרתו 2007מדינה מדצמבר לתשובתה למשרד מבקר ה

במסמ& צוינו שמות ".  פיצוי לרשויות מקומיות ומבני ציבור ובתי חולי  ממשלתיי   20.7.06
ונקבע בו כי , "ירו  זליכה, קובי הבר, קי מצא'ג, יוסי בכר, אברה  הירשזו : "המשתתפי  בישיבה

סי  וכ  "מתנ, בתי ספר,  לרשויות מקומיות בגי  נזק למבני ציבוריינת  פיצוי בגי  נזק ישיר ג "
 . 6"לבתי חולי  ממשלתיי 

‰˘È‚Ù· Â‚˘Â‰˘ ˙ÂÓÎÒ‰‰ ¯Â‡È˙ ÔÈ·Ï ‰Ê ÍÓÒÓ· Ë¯ÂÙÓ‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ  , ÈÙÎ
Ê‡„ ˙Â˘¯‰ Ï‰ Ó Ë¯ÈÙ˘ ,‚ ¯Ó'‡ˆÓ È˜ ,¯ÂÓ‡Î ‰Ï‰ ‰‰ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· . 

מר ,  ציי  הממונה על התקציבי  דאז במשרד האוצר2007בר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמ
סיכמתי ע  מנהל רשות המיסי  כי הרשות תפעל להטבת הנזקי  שנגרמו לתשתיות ", קובי הבר
ההחלטה הוצגה לשר האוצר וקיבלה את . באות  המקרי  בה  הנזק נגר  מפגיעת אויב, הציבוריות

לאחר שהגענו למסקנה כי בהתחשב בהיק  , הוק ל התקבלה כהחלטה אד"ההחלטה הנ. אישורו
הנרחב של הנזקי  וברצו  להשיב את המצב לקדמותו בהקד  האפשרי מ  הראוי להפקיד את 

. שהייתה הגו  שהפעיל ממילא מער& להערכת נזקי  ולפיצוי בגינ , המשימה בידי רשות המיסי 
 לפיה קר  מס רכוש אינה ,כפי שנקבעה בעבר, ל משו  שינוי מדיניות"להבנתי אי  בהחלטה הנ

שכ  במצב ענייני  , מפצה תאגידי  סטטוטוריי  וגופי  ממשלתיי  אחרי  בגי  נזקי פעילות איבה
אי  לי ספק כי באירועי מלחמה לא . רגיל יכולי  גופי  אלו לספוג נזקי  אלו במסגרת תקציביה 

הוק בהתא   אדנית  לצפות מראש את אשר יהיה המצב ולכ  ג  בעתיד יידרשו החלטות 
 ".להתפתחויות שיהיו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „ÂÚ·Ó ÌÈÏ‰  Â˘·‚È ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
„ÚÂÓ ,¯·˘Ó ˙Ú˘Ï ÂÎÁÈ ‡ÏÂ . 

)  רכבת ישראל להל  (מ "כשהתעורר סכסו& בי  חברת רכבת ישראל בע, 2004יצוי  כי בשנת  .2
, ער& אצל המשנה לפרקליט המדינה לענייני  אזרחיי בדיו  שנ, לבי  מנהל מס רכוש וקר  פיצויי 

התקיי  דיו  , לאחר שנכסי  רבי  של גופי  סטטוטוריי  נפגעו, ע  תחילת האינתיפאדה"צוי  כי 
באג  התקציבי  במשרד האוצר בו הוחלט כי כל הגופי  הסטטוטוריי  שדינ  כדי  מדינה יממנו 

זו היא תפיסת קר  הפיצויי  כקר  אשר נועדה הרקע להחלטה . את שיקו  נזקיה  מתקציב  ה 
זאת לעומת חברות ממשלתיות אשר הקר  ממשיכה . לעזור לאזרחי  ולא לגופי  ממשלתיי 

ג  א  , תאגיד סטטוטורי ניזו  מתקציב המדינה... להעביר לה  פיצויי  בגי  נזקי  מפעולות איבה
ע  זאת . י  המדינה א& לגבי השאר ה  כ אמנ  לעניי  תשלו  מיסי  דינ  אינו כד. לא באופ  ישיר

 ".נראה כי החלטה זו שלא לשל  פיצויי  לגופי  סטטוטוריי  לא נשענת על בסיס משפטי ברור
˙Â˘¯‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‚‡" ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ˙

·ÈËÓ¯Â  ‰„ÓÚ ÚÂ·˜ÏÂ ¯·ÎÓ ‰Ê ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚Ï ÌÈ¯È˘È‰ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ‡˘Â  ˙È Â¯˜Ú ˙È
‰È‚ÂÒ· ˙Ë¯ÂÙÓÂ ,¯·Ú· ÌÈÈ˘˜ ÂÚÏ‚˙‰ ¯·Î ‰Ê ‡˘Â ·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ·. 

__________________ 
 .12.8.06  והתארי- שעליו, מ- אינו חתו המס  6
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עורכת די  מרי  ,  ציינה המשנה לפרקליט המדינה2007בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

כי הסכסו& בי  רכבת ישראל לבי  מס רכוש הסתיי  לאחר שהובהר כי רכבת ישראל , רובינשטיי 
בגי  הנזקי  שנגרמו לה , ככל הנראה במסגרת סבסוד פעילותה השוטפת, המדינהפוצתה על ידי 

 .עקב פעולות איבה
עוד ציינה המשנה לפרקליט המדינה כי שורת ההיגיו  אכ  מחייבת שגו  המתוקצב באופ  שוט  על 

לא יפוצה במסגרת חוק מס רכוש וקר  פיצויי  במקרה , וכל שכ  גו  השיי& למדינה, ידי המדינה
יש לבדוק א  מדובר בגו  ; עוד הוסיפה כי יש להבחי  בי  הגופי  הציבוריי . שנגר  נזק לרכוש

ג  א  במהותו , שמקו  שמדובר בגו  עצמאי, למותר לציי "ו; מתוקצב ולבחו  את אופ  התקצוב
 ".להענקת פיצוי בגי  נזקי מלחמה, בנסיבות המתאימות, יהיה מקו ' גו  ציבורי'הינו 

„¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  , ÌÈÙÂ‚‰ ÈÂˆÈÙÏ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È
ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ .ÏÂ˜˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È ‰Ï‡ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ˙¯‚ÒÓ· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÛÂ‚‰ ·Âˆ˜˙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ,

ÌÈÈÂˆÈÙ· Â˙Â‡ ÂÎÊÈ˘ ˙Â·ÈÒ ‰ ˙‡Â Â˙Â‡ÓˆÚ ˙„ÈÓ ˙‡. 
לות איבה  הנחה מנהל קר  פיצויי פעו1.8.06  מ7בפרוטוקול ישיבה של מנהלי מוקדי  .3

בתי ספר וגני  ברשויות , סי "את מנהלי המוקדי  לפצות רק מתנ, מר צחי שביט, ברשות
לפצות שתי חברות , ת"לאחר התייעצות ע  הממונה על אג,  החליטה הרשות9.8.06 ב. המקומיות

)  " תש להל  (מ "חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע: ממשלתיות בגי  נזקי  ישירי  שנגרמו לה 
, יצוי  כי החלטה זו התקבלה לאחר שמס רכוש בצפו  סירב לפצות את החברות וטע . ישראלורכבת 

 ".המדינה אינה מפצה את עצמה"וכי " אינו מכסה נזקי  של חברות ממשלתיות"כי , לדברי החברות
קי יבח  אל מול אג  תקציבי  את האפשרות לפצות 'ג" צוי  כי 13.8.06 בישיבת הנהלת הרשות מ

 שלח ראש עיריית מעלות מכתב למנהל הרשות 29.8.06 ב". ל רשויות מקומיות שנפגעותשתיות ש
עוד ציי  ראש העירייה . ובו ביקש להנחות את אנשי המשרד כי די  מוסד ציבורי כדי  מוסד חינוכי

 ".אנשי מס רכוש הודיעו לאנשינו שאי  כל הנחיה לשיקו  גופי  בצפו "כי 
,  נזק ישיר ליוע, המשפטי של הקר  ובו בקשה להנחיה בכתבבאותו היו  נשלח מכתב ממנהלת

כיצד לפעול בעניי  גופי  מוסדיי  ממשלתיי  אשר , שתינת  לאחר התייעצות ע  מנהל הרשות
 . "במכתב מפורטי  כמה גופי  ובה  תש. הגישו תביעות וטר  נית  אישור לשל  לה 

 ÔÈ‡˘ ˙Â˘¯Ï ¯¯·˙‰˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÈÂˆÈÙÏ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰  , ‰È‰
 ÌÈÙÂ‚ ˙ÂˆÙÏ Ì‡ ‰Ï‡˘Ï ¯˘‡· ÌÈ„ÈÁ‡Â ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰  ˙ÚÈ·˜Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÚÙ˙ ‡È‰˘ ÌÂ˜Ó

Ì˙ÂˆÙÏ ˘È Â·˘ ÔÙÂ‡Ï ¯˘‡·Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ . ˙ ÚË ‰‰ÂÓ˙ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
Ó ¯È˘È ˜Ê  ˙Ï‰ Ó-29.8.06ÌÈÙÂ‚Ï ÌÏ˘Ï ¯Â˘È‡ Ô˙È  Ì¯Ë ‰ÈÙÏ˘  , ˜ÏÁÏ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

Ì‰Ó ,Î˘˙ ˙Ó‚Â„"Ô ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ¯Â˘È‡ Ô˙È  ¯·Î. 
כי בכוונת , ר ירו  זליכה"ד,  ציי  החשב הכללי דאז2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

לפעול לביצוע ביקורת מקיפה על התשלומי  שבוצעו מהקר  במהל& מלחמת "אג  החשב הכללי 
 ".  לגופי  ציבוריי  בגי  נזק ישירכאשר במסגרת זו ייבדקו ג  תשלומי פיצויי, לבנו  השנייה

לקבלת ) צ" מע להל  (מ " נדונה ברשות בקשת החברה הלאומית לדרכי  בע2006בספטמבר  .4
קר  "במכתב פנימי ציי  היוע, המשפטי של הקר  כי . ח"פיצוי בסכו  כולל של כמיליארד ש

__________________ 
במהל- המלחמה הקימה הרשות בצפו  מוקדי  אזוריי  ומקומיי  שתפקיד  היה לרכז את הטיפול   7

 . בנזקי  שנגרמו כתוצאה מהמלחמה
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משרדי ממשלה בגי  תאגידי  סטאטוטוריי  או , לא מפצה חברות ממשלתיות, הפיצויי  כאמור
 ".הנזק ואשר על כ  מומל, לדחות את פניית 

מר , למנהל הרשות דאז, מר קובי הבר, ת דאז" בי  הממונה על אג25.10.06 בישיבה שהתקיימה ב
. הוצגה רשימה חלקית של גופי  ציבוריי  בצפו  האר, שניזוקו במלחמת לבנו  השנייה, קי מצא'ג

. תשתיות וגינות ברשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, ולי בתי ח, בי  היתר, הרשימה כוללת
מובהר כי ... למעט משרד הביטחו , ב"לשל  פיצויי  למוסדות בהתא  למסמ& המצ"הוחלט 

ישול  פיצוי בהתא  , רשימה זו אינה סופית ובמידה ויתווספו מוסדות ציבור נוספי  מסוג זה
 ".לאמור לעיל

 בבקשה 8במשרד ראש הממשלה" על לשיקו  הצפו  א מת" פנה לרשות 2006באוקטובר  .5
 ביקש 2006בנובמבר . לדו  בדרישת מער& הכבאות לכיסוי העלויות שספג כתוצאה מהמלחמה

פיצוי ) ל" קק להל  (מנהל תחו  שטחי  פתוחי  במשרד החקלאות להעביר לקר  הקיימת לישראל 
 . 9שות המרעהח בגי  נזקי  שנגרמו לתשתיות של ר" מיליו  ש4.7 בס& כ

ראש מינהלת ראש הממשלה , קי מצא'מר ג,  נער& דיו  בהשתתפות מנהל הרשות דאז28.12.06 ב
ובו צוי  כי באופ  , מר צחי שביט, ומנהל קר  פיצויי פעולות איבה, מר דוד ב  ימיני, לשיקו  הצפו 

מעט עיריית קריית ל, עקרוני קיבלו הרשויות המקומיות את הפיצוי על התכולה שניזוקה בבתי הספר
, בדיו  הוצג דוח על מצב הטיפול בנזקי התשתיות. שמונה שעדיי  לא קיבלה לטענתה את המגיע לה

וסוכ  כי הקר  תשל  בתו& שבועיי  תשלומי  כנגד הערכת , כולל תכולת בתי ספר ומבני ציבור
 .הנזקי  הכוללת של התשתיות בכל הערי 

, מר שוקי ויטה, ל בכיר ברשות דאז"י  חיפה מכתב לסמנכ שלח סג  ממונה מיסוי מקרקע8.1.07 ב
". רשימת גופי  ממשלתיי  שניזוקו נזק ישיר וטר  התקבלה החלטה לגבי הפיצוי הכספי"ובו 

אג  (משרד הביטחו  , הסוכנות היהודית, איגוד ערי  לכבאות, הגופי  ה  רשות השידור
במכתב צוי  כי בכל . חברת דואר ישראלרכבת ישראל ו, )מוזיאו  חיל הי  חיפה, המוזיאוני 

 .וממתיני  להחלטה בדבר הפיצוי, המקומות שניזוקו נערכו שומות
ציי  כי צצות בעיות , מר יוסי בכר,  פנה ראש המינהלת לשיקו  הצפו  למנהל הרשות דאז17.1.07 ב

 .נוספות בשטח שטר  נפתרו וביקש לכנס פגישה בדחיפות כדי לדו  בה 
למצוא , מר יוסי בכר, ל משרד הביטחו  למנהל הרשות דאז"חה דרישה מסמנכ נשל25.1.07 ב

י "נזקי  אלו נגרמו ע"הדרישה נומקה בכ& ש. ח" מיליו  ש34.6ל בס& "פתרו  הול  לנזקי מחנות צה
לפיכ& ולאור , טילי אויב בתו& שטח מדינת ישראל להבדיל מנזקי  לציוד מלחמה במהל& הקרבות

פוצו בגי  נזקי ) משרד החינו& וכדומה, כמו משרד הבריאות( אחרי  העובדה שמשרדי ממשלה
 ".טילי  לרכוש 

 עולה כי בנושא פיצוי התשתיות חלה התקדמות בנהריה 1.5.07 מסיכו  הדיו  שנער& ברשות ב
ראש עיריית מעלות ציי  בתשובתו למשרד מבקר . א& הטיפול בנושא טר  הסתיי , ובמעלות

מרעה "בנושא .  אי  כל התקדמות בטיפול הרשות בתשתיות העירוניות כי2007המדינה מדצמבר 
 .דווח כי הנושא עדיי  בטיפול ונמצא בשלבי סגירה אחרוני " הבקר

__________________ 
 מינה ראש הממשלה מינהלת לשיקו  הצפו  לצור- טיפול 2006על פי החלטת ממשלה מספטמבר   8

 .במלחמהבנושא הנזקי  שנגרמו 
תקציבה מגיע . רשות המרעה אחראית לפיתוח שטחי מרעה ברחבי האר* עבור משק הבקר והצא   9

סוכ  בי  . ל והחטיבה להתיישבות"קק, מינהל מקרקעי ישראל, ממימו  משות  של משרד החקלאות
ל כיוו  שהיא מופקדת ע, ל"משרד החקלאות למס רכוש כי סכו  הפיצויי  יופקד ישירות בקופת קק

 .ביצוע התיקוני  לשטחי המרעה
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„ÁÂ ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ Ï˘ Ô¯„ÚÈ‰- ‡Ï˘ ÍÎÏ ‡È·‰ ˙ÂÈÚÓ˘Ó

È˜Ê ‰ ÔÈ‚· ÈÂˆÈÙ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘¯Ï ÌÈ·¯ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÈ ÙÏ ÌÏÂ‰ ‰ ÚÓ Ô˙È Ì‰Ï ÂÓ¯‚ ˘ Ì . 
 טר  2007ל עולה כי עד דצמבר "רכבת ישראל וקק, מ"מתשובותיה  של חברת החשמל לישראל בע

 . 10הוסדר תשלו  הפיצויי  בגי  נזקי  ישירי  שנגרמו לה 
לאור הערת המבקר כי יש לגבש " צוי  כי 2007בתשובתו של המבקר הפנימי של הרשות מדצמבר 

רשות המסי  תבדוק זאת ביחד ע  הגופי  , י  לגופי  ציבוריי הנחיות ברורות בנוגע לפיצוי
לרבות בדיקה א  יש לבצע תיקו  חקיקה בעניי  והוצאת נוהלי  , המתאימי  מחו, לרשות המיסי 

 ".ברורי 
לאור אי הבהירות " כי 2007השיב בנובמבר , מר צחי שביט, מנהל קר  פיצויי פעולות איבה

חבות או אי החבות לתשלו  פיצוי בגי  נזקי  למבני  ציבוריי  יש ח בעני  ה"שמעלות ההערות בדו
משרד האוצר ומשרד המשפטי  על מנת , לדעתי מקו  לכנס בדחיפות נציגי  מטע  קר  הפיצויי 

 ".שתתקבל פע  אחת ולתמיד החלטה עקרונית ופורמלית בעניי  הזה
שלא לפצות גופי  ממשלתיי  קיימת בעיה " השיב עוזר היוע, המשפטי ברשות כי 2007בדצמבר 
שכ  אי  החרגה מפורשת בחוק או בתקנות ולטעמי יש לפעול בדחיפות על , בגי  נזק ישיר, ציבוריי 

 ".מנת להסדיר חוקית את הנושא
 ¯˙ÂÈ È ÙÏ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‰ÓÁÏÓ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

‰ ˘Ó ,‰È‚ÂÒ· ‰ˆÓÓ ÔÂÈ„ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÂÓÈÈ˜ ‡ÏÂÊ ‰·Â˘Á  , ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ
 ÌÈÙÂ‚Ï Ì¯‚ ˘ ¯È˘È ˜Ê  ÔÈ‚· ÌÈÈÂˆÈÙÏ ˙Â‡ÎÊ‰ ¯·„· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰  Â˘·Â‚ ‡ÏÂ ˙ÂËÏÁ‰

ÌÈÈ¯Â·Èˆ .   
 עברת כספי הפיצויי  לייעוד  הסדרה של ה

בתחומ  של רשויות מקומיות , לרבות כבישי  וביוב, במהל& המלחמה נפגעו תשתיות רבות .1
על כל הנזקי  שבתחומ  המוניציפלי של הרשויות הועבר פיצוי , רשותלדברי ה .ומחוצה לה 

 .עירוניי  אול  הקר  לא פיצתה על נזקי  שנגרמו לכבישי  בי . לרשויות המקומיות
‰¯„ÒÂ‰ ‡Ï ÌÈ˜Ê ‰ ÌÂ˜È˘Ï ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· : ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎ

¯„Ò ÈÙÏ ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ‰˙˘Ú ÌÈÈÂˆÈÙ ‰Ï·È˜Â ‰Ú‚Ù ˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÙÏÂ ‰Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È
‰Ï˘ ,Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰ ˙‡ ‰·È˘‰ Á¯Î‰· ‡ÏÂ . ‰¯˜·Ï ÔÂ ‚ Ó ‰Ú·˜ ‡Ï Ì‚ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯

Ì„ÂÚÈÈÏ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ,Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰ ˙·˘‰ ‡Â‰˘ . 
__________________ 

עלות : ח" מיליו  ש63 ל מוער- בכ"ל תבעה עבור הנזק הישיר שנגר  ליערות קק"היק  הפיצויי  שקק  10
ועלות שיקו  היערות השרופי  מוערכת , ח" מיליו  ש8 העבודה והחומרי  לכיבוי שרפות מוערכת בכ

לנו ע  מס רכוש הסתבר כי ה  עדיי  משיחות ש"ל כי "בתשובתה מסרה קק. ח" מיליו  ש55 בכ
רכבת ישראל מסרה בתשובתה כי בגי  ". ל לקבל פיצוי כל שהוא"מתלבטי  על עצ  זכאותה של הקק

א- בגי  הנזק שנגר  לציוד נייד בס- , ח" מיליו  ש3.7הנזק שנגר  למוס- הרכבת בחיפה היא קיבלה 
 . ח היא טר  קיבלה פיצוי" מיליו  ש13.5
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כי רשויות שנמצאות , במהל& העבודה הבנו"מנהל קר  פיצויי פעולות איבה ציי  בתשובתו כי 
ספיי  עלולות לא לבצע רכישות מתחייבות של ציוד שנפגע וא  הזהרנו על כ& א& כאמור בקשיי  כ

 ".עניי  זה אינו בתחו  סמכותינו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â˘¯‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ,

 ‡ÏÂ ÌÈ˜Ê ‰ ÌÂ˜È˘Ï Â˘Ó˘È ÌÈÈÂˆÈÙ‰˘ ÁÈË·È˘ Ï‰Â  ÚÂ·˜Ï"ÂÚÏ·ÈÈ "˘ ˙¯Á‡ ˙ÂÏÈÚÙ· Ï
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰. 

, בהתא  להגדרות שבתקנות. החוק והתקנות קובעי  כי הפיצויי  ישולמו לניזוק, כאמור .2
בעלי הנכס , כאשר מדובר בגופי  ציבוריי . 11הניזוק הוא מי שהיה בעל הנכס ביו  שנגר  לו הנזק

 .חרותלעתי  הממשלה ולעתי  ישויות א, )כדוגמת בתי ספר(ה  לעתי  הרשות המקומית 
וא  הנכס אינו נית  לשיקו  ,  החזרת הנכס למצבו שלפני הנזק שיקו  נזק "התקנות מגדירות 

בתקנות ". הכל לפי העניי  ובאישור המנהל,  הקמתו או רכישתו של נכס דומה במקומו כאמור 
 .נקבע כי מנהל הרשות רשאי להתנות את מת  הפיצויי  בשיקו  הנזק

 ˙ÂÈÂ˘¯˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ ÌÈÈÂˆÈÙ ÂÏ·È˜ ˙ÂÈÓÂ˜Ó , ÌÈ„ÏÈ‰ È ‚Â ¯ÙÒ‰ È˙· ˙ˆ˜Ó
 Í¯Ú ‰ÂÂ˘ ÈÂˆÈÙ Â‡ ‰˜ÂÊÈ ˘ ‰ÏÂÎ˙‰ ÌÂ˜Ó· „ÂÈˆ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰Ó ÂÏ·È˜ ‡Ï Â˜ÂÊÈ ˘

‰˜ÂÊÈ ˘ ‰ÏÂÎ˙Ï .Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰ ·˘Â‰ ‡Ï ÏÚÂÙ·˘ Ô‡ÎÓ . 
יי  בעקבות פגיעות שנגרמו לבתי ספר ממלכתיי  ולגני ילדי  עירוניי  הועברו הפיצו, לדוגמה

 הסבירו למשרד מבקר המדינה 12בכירי  ברשויות המקומיות. לרשות המקומית שבתחומה ה  נפגעו
כי ה  נמנעו מלהעביר את כספי הפיצויי  למוסד החינוכי שנפגע הואיל ולרשות המקומית אי  כלי  

מקצת הבכירי  טענו כי הרשויות המקומיות כללו את כספי . לפיקוח על כספי  אלו בכל מוסד
 . יצויי  בסל כללי אחד והקצו את הסכומי  כחלק מההתחשבנות השוטפת ע  הגו  הציבוריהפ

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ÌÂÏ˘˙ ÔÂ ‚ Ó ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙Â˘¯‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
 Â¯·ÚÂ‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ Â˘Ó˘È ÌÈÙÒÎ‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚· ‰ÚÈ‚Ù ÔÈ‚·- ˙·˘‰ 

 Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰-‰¯ËÓ ÌÂ˘Ï ‡ÏÂ ˙¯Á‡  , ÌÈÈÂˆÈÙ‰ Ô˙Ó ˙‡ ˙Â ˙‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â
˜Ê ‰ ÌÂ˜È˘·.   

 נוכחות בעלי הנכס בעת הערכת שמאי
שמאי מטע  , הרשות הנחתה את הנפגעי  לוודא שעל כל בקשה לקבלת פיצויי  יחתמו בעל הנכס

בהתא  , לרוב שוק  המבנה על ידי חברה משקמת. מהנדס ונציג מטע  הרשות המקומית, הרשות
 . ות הרשותלהנחי

__________________ 
 .או שניה  ביחד, כי הוא הנושא בהוצאות שיקו  הנזק, להנחת דעתו של המנהל, כיחאו מי שהו  11
 . קריית שמונה וחיפה, צפת, מעלות, משרד מבקר המדינה נפגש ע  בכירי  ברשויות המקומיות נהריה  12
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 Ï‰ Ó˘ ÈÏ·Ó Ú‚Ù ˘ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ Ï˘ ‰ ·ÓÏ ÌÈ‡Ó˘‰ ÂÚÈ‚‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÈ‰ ÈÎ ‡ˆÓ 

Ì˘ ÂÁÎ  ÂÓÚËÓ ‚Èˆ  Â‡ È¯Â·Èˆ‰ ÛÂ‚‰ .‰ÚÈ‚Ù‰ ÌÂ˜Ó· Â¯ÈÈÒÂ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÏ·È˜ ÌÈ‡Ó˘‰ ,
„·Ï· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÌÚËÓ ‚Èˆ  ÈÂÂÈÏ· ÌÈ˙ÚÏ . ˙Â˘¯‰ ÌÚËÓ ‚Èˆ ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ

˙Î ÏÚ Ì˙Á˘ ‡Â‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰‰„Â·Ú‰ ÌÂÈÒ ˙‡ ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙ ÛÂÒ· ¯˘È‡Â ‰ÚÈ·˙‰ · . Ï˘·
ÌÂ˜Ó· ÂÁÎ  ‡Ï ÂÓÚËÓ ‚Èˆ  Â‡ ÏÚÂÙ· ÒÎ ‰ Ï‰ Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ , ˜¯ ÂÈ‰ ÌÂ˜Ó· ÂÁÎ ˘ ÈÓÂ

ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ‰ ÌÈÏÚ·‰ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È‚Èˆ  È¯˜ ,Ì‡ÂÏÓ· Â¯˙Â‡ ‡Ï ÌÈ˜Ê ‰ ÌÈ˙ÚÏ , ÂÎ¯ÚÂ‰ ‡Ï
Ì‡ÂÏÓ· Â ˜Â˙ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ÈÂ‡¯Î. 

 ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·Ó Ï˘ Ì˙ÂÁÎÂ  È·‚Ï ˙ÂÈÁ ‰ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰
˜Ê ‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰ È‡Ó˘‰˘ ˙Ú· ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÈÏ‰ Ó. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ Â‡ ÒÎ ‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙Â‡ˆÓÈ‰Ï ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
ÌÂ˜È˘‰ Ï˘ ÈÙÂÒ‰ ¯Â˘È‡‰ ·Ï˘· Ô‰Â È‡Ó˘‰ ˙˜È„· ·Ï˘· Ô‰ ÂÓÚËÓ ‚Èˆ  , ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ

 ‚Èˆ ·ÌÈÏÚ·‰ Ï˘ .   
 התשלו  הכולל עבור נזקי  ישירי  

 ביקש משרד מבקר המדינה מהרשות את רשימת הגופי  הציבוריי  שקיבלו 2007בספטמבר 
את סכומי הפיצויי  ואת , פיצויי  מהקר  בגי  הנזקי  הישירי  שנגרמו לה  במהל& המלחמה

 . מועדי הפיצוי
 „ÚÂÓ „ÚÌÂÈÒ˙¯Â˜È·‰  , ¯·Ó·Â 2007 ,‰ ‡Ï ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈ Â˙  ˙Â˘¯Ï ÂÈ

Ì‰Ï ÂÓ¯‚ ˘ ÌÈ¯È˘È‰ ÌÈ˜Ê ‰ ÔÈ‚· ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚Ï ‰ÓÏÈ˘˘ .‚‡ ÈÎ ¯¯·˙Ó „ÂÚ" ‡Ï ˙
˙Â˘¯‰Ó ‰Ê Ú„ÈÓ ˘¯„ ,ÂÈ„È· ÌÈ‡ˆÓ  ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  ‡ÏÈÓÓÂ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ , ÌÈ Â˙ ˘ ÔÂÂÈÎÓ ÌÈÊÎÂ¯Ó˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó È„È· ÌÈÈÂˆÓ Ì È‡ ‰Ï‡ ,‡ Ì‰ Ì È
 ÌÈÙÂ‚ ˙ÂˆÙÏ Ì˙ËÏÁ‰ Ï˘ ˙È Â‚¯‡‰Â ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ‡ÂÏÓ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÌÈÏÂÎÈ

ÌÈÈ¯Â·Èˆ . ÌÈÈÂˆÈÙ È·‚Ï ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ˙Â ˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï Ì˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡ Ì‚ ÍÎÈÙÏ‰Ê ‚ÂÒÓ 
„È˙Ú·. 

 עולה כי היק  2007מניתוח הנתוני  הגולמיי  שהעבירה הרשות למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
. 13ח"הרשות לגופי  ציבוריי  בגי  נזקי  ישירי  מגיע לעשרות מיליוני שהפיצויי  ששילמה 

, ל"קק, מקורות, מ"חברת החשמל לישראל בע, 14צ"ברשימת הגופי  שקיבלו פיצויי  מופיעי  מע
הרשות לשמירת הטבע ,  "מרכז רפואי רמב, מרכז רפואי רבקה זיו, איגוד ערי  לכבאות,  "תש

נמצא כי מת  הפיצויי  החל בסמו& לסיו  . ור ורשויות מקומיותרשות השיד, והגני  הלאומיי 
 .המלחמה ונמש& עד כשנה לאחריה

__________________ 
משרד מבקר המדינה לא יכול היה להערי- במדויק מהו הסכו  , מאחר שאי  הגדרה לגופי  ציבוריי   13

 . ולל ששול  לגופי  אלוהכ
לקבלת " למשרד מבקר המדינה כי היא הגישה בקשה לרשות 2008צ ציינה בתשובתה מינואר "מע  14

החברה . בקשת החברה לא נענתה. בגי  נזק ישיר לכבישי  לצפו , ח" מיליו  ש55 פיצויי  בס- כ
 ".י החוק למימוש בקשתה"שוקלת לנקוט אמצעי  משפטיי  עפ
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השר הנחה את גורמי " למשרד מבקר המדינה ציי  יוע, שר האוצר כי 2007בתשובתו מדצמבר 
. ח והדרכי  לתיקונ "המקצוע במשרד לקיי  עבודת מטה לבחינת הליקויי  שהוצגו בטיוטת הדו

ש ינואר יקיי  השר דיו  בו תוצג עבודת המטה המתקיימת בנושא ודרכי הפעולה במהל& חוד
  ".למניעת הישנות  בעתיד

✯  
 ˙‡ ˙ÂˆÙÏ È„Î ·¯ ıÓÂ‡·Â ˙Â‡Ï ‡ÏÏ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ È˘ ‡ ÂÏÚÙ ‰È¯Á‡Â ‰ÓÁÏÓ‰ ÍÏ‰Ó·

Ô˙È ‰ ÏÎÎ ¯‰Ó ÌÈ˜ÂÊÈ ‰ . ˙‡ Â ÈÈˆ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  Â˘‚Ù  ÌÓÚ˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ
‰ Ì˙„Â·Ú˙Â˘¯‰ È˘ ‡ Ï˘ ‰ÎÂ¯· .˙‡Ê ÌÚ , ÌÈÙÂ‚· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ 

¯È˘È ˜Ê  Ì‰Ï Ì¯‚ ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ . 
 ÏÈÚÈ ÌÂ˜È˘ ˙ÂÎÈ¯ˆÓ ‰ÓÁÏÓ ¯Á‡Ï ÌÏÂÏÒÓÏ ÌÈÈÁ‰ ˙¯ÊÁ‰Â Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰ ˙·˘‰

Â˜ÂÊÈ ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ¯È‰ÓÂ , ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡ÊÂ
Ï ÌÈÈ ÂÈÁ‰Â ÌÈ·Â˘Á‰‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ . Ú‚Â · ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ ˘·‚Ï ˙Â˘¯‰Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÏÚ

ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ˙¯·Ú‰ ˙Â·ÈÒ Ï Ú‚Â ·Â Â˜ÂÊÈ ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡ ˙ÂˆÙÏ Ì‡ ‰È‚ÂÒÏ , ÔÙÂ‡Ï
ÂÚ‚Ù ˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰ ˙·˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ˙¯·Ú‰ . 



  


