עיריית חיפה

יחסי גומלי בי העירייה ובי תאגידי עירוניי
תקציר
חלק מפעילות של רשויות מקומיות נעשה באמצעות תאגידי עירוניי  ,שה
ישויות משפטיות עצמאיות ,ואול השליטה על הפעילות נשארת בידיה של הרשות
המקומית; היא רשאית להמשי לעסוק בפעילות זו ,והיא שולטת בפועל בתאגידי
העירוניי .
העירייה( לתת
התאגידי העירוניי הוקמו כדי להקל על עיריית חיפה )להל
שירותי לתושבי העיר ולקד מטרות שה בגדר סמכויותיה ובתפקידיה בתחומי
התרבות ,הפנאי והחברה ובתחומי הפיתוח העסקי והיזמות )בנייה ,תשתיות,
תשתיות תחבורה ובנקאות(.
למשרד הפני הסמכות לפקח על העיריות ועל תאגידיה העירוניי  .עצ הקמתו
של תאגיד עירוני טעונה אישור ממשרד הפני וכפופה לתנאי שיקבע .1נוס! על
כ  ,למשרד הפני יש סמכות להנהיג פיקוח שוט! על התאגידי העירוניי .2
הוראות החוק וחוזרי אחדי שהוציא מנכ"ל משרד הפני עוסקי  ,בי היתר,
בהגשת דוחות על מצב התאגידי העירוניי  ,בדיווחי כספיי  ,בחובת פרסו
מכרז על פי אמות המידה של גו! ציבורי ובהרכב הדירקטוריו בתאגיד עירוני.
בעניי זה נקבע ,בי היתר ,כי נציגי העירייה בתאגיד העירוני שה חברי המועצה
ייבחרו כ שיישמרו ,ככל האפשר יחסי הכוחות של הסיעות במועצה ,וכי חובת
האמו שחבי נציגי העירייה לעירייה לעול תהיה עדיפה על חובת כלפי התאגיד
העירוני.
משרד הפני לא הנהיג פיקוח שוט! על פעילות של התאגידי העירוניי .
העירייה לא פעלה בהתא לקוב #הנהלי שאישרה בעניי יחסי הגומלי בינה ובי
תאגידיה ,ולא גיבשה נוהלי עבודה בעניי קשריה ע מרבית תאגידיה העירוניי .
המהלכי שהעירייה נקטה לקביעת הרכבי הדירקטוריוני בתאגידיה העירוניי
לא עלו בקנה אחד ע הוראות החוק ולא ע הנחיות משרד הפני  ,והיו בניגוד
לקוב #הנהלי שהיא עצמה קבעה.
__________________

1
2

סעי  1לצו העיריות )הקמת תאגידי ( ,תש" ) 1980להל
ראו לדוגמה סעי  5לצו הקמת תאגידי .

צו הקמת תאגידי (.

397

דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

בשני  ,2003 2002לא הגיש ראש העירייה למועצת העירייה דוחות מפורטי על
מצב התאגידי העירוניי  ,בצירו! הסברי של הנהלותיה  ,כמתחייב.
בתיקו לחוק חובת המכרזי )תיקו מס'  ,(14התשס"ג  ,2002שהתקבל בכנסת
בנובמבר  ,2002החיל המחוקק חובת פרסו מכרז ג על תאגידי שבשליטת
הרשויות המקומיות כאמור בסעי! )2א( לחוק חובת המכרזי  .בסעי!  4לחוק זה
נקבע ,כי תקנות ראשונות לפי סעיפי  3ו  4לחוק חובת המכרזי התשנ"ב 1992
)להל חוק חובת המכרזי ( ,יותקנו בתו  90ימי מיו פרסו התיקו לחוק חובת
המכרזי  .עד מועד סיו הביקורת )מאי  (2005לא התקי שר הפני תקנות.
החברה הכלכלית של חיפה מנהלת כמה מיזמי לפיתוח העיר ומבצעת בדיקות
היתכנות במיזמי אחרי  ,הכול לפי בקשת העירייה ,בלי שנחתמו הסכמי
להסדרת תנאי ההתקשרות ביניה  .עוד העלתה הבדיקה ,כי בכמה מיזמי נחתמו
הסכמי בי העירייה ובי החברה הכלכלית שני אחדות לאחר תחילת הפעילות
בה .
העירייה נתנה לחברה הכלכלית התחייבויות כספיות לש ביצוע מיזמי בהיקפי
כספיי גדולי  ,בלי חתימת גזבר העירייה בניגוד לפקודת העיריות וכללי מינהל
תקי .
העירייה והחברה הכלכלית מכרו את השליטה בחברה בת )להל מת" ( לחברה
עסקית .העירייה והחברה הכלכלית לא פעלו אצל חברת מת" והחברה העסקית
לגייס הו בדר של הנפקת ניירות ער  ,וזאת בניגוד להסכ שנחת בספטמבר ,1998
בי החברה הכלכלית ,חברת מת" והחברה העסקית .בכ נפגעה יכולת המימו של
מיזמי עליה הוסכ בהסכ האמור.
העירייה נהגה לעכב בחשבונות הבנק שלה ,במש חודשי ארוכי עשרות מליוני
שקלי  ,שהעביר אליה משרד התחבורה למימו מיזמי תחבורתיי שביצע התאגיד
העירוני יפה נו! .כ זכתה העירייה לרווחי מימו של מיליוני שקלי בכל שנה על
חשבו יפה נו! ,עיכבה מיזמי תחבורתיי בעיר והקשתה על תפקוד התאגיד.
פעולות העירייה בעניי העברות הכספי ממשרד התחבורה ליפה נו! נוגדות את
ההסכ בי העירייה ליפה נו! ממרס .2001
העירייה לא הקפידה לרשו בספריה את העברות הכספי ליפה נו! במועד ביצוע ;
אלו נרשמו לעתי בתארי מוקד מתארי ההמחאה .כ הציגה העירייה בספריה
יתרת חוב מופחתת שלה ליפה נו! .הדבר גרר ,בי היתר ,אי התאמות בי רישומי
העירייה ובי הרישומי של יפה נו! .ההפרשי בי היתרות נעו בי  86לכ 123
מיליו ש"ח.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העיכוב השיטתי שנקטה העירייה ,ואת
השינוי המגמתי החוזר ונשנה של מועדי התשלו ברישומי בספריה .כ נוצר מצג
שיש פער ניכר בינו לבי המציאות.
א! שהעירייה קיבלה בשני  1994עד  2004ממשרד התחבורה כ  84מיליו ש"ח
)בערכי נומינליי ( בגי מלוות שהיא לקחה עבור התאגיד העירוני חברת הכרמלית
לשיפו #מנהרת הכרמלית ,היא לא נתנה את דעתה לעובדה שחברת הכרמלית לא
הקטינה בספריה את חובה לעירייה בגי אות מלוות שהל ותפח ,עד שבדצמבר
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 2003הגיע לכ  191.2מיליו ש"ח; במש שני לא נקטה העירייה כלל צעדי כדי
שחברת הכרמלית תפרע את חובה לעירייה ,או לפחות חלק ממנו; הדבר עשוי להיחשב
למחילת חוב מ העירייה לחברת הכרמלית ,שהיא גו! נשלט; למצב הענייני הזה
עשויות להיות השלכות על חיוב חברת הכרמלית במיסי  ,ובייחוד במע"מ.
חברת ֶח ֶס  ,שהיא תאגיד עירוני בעל רישיו לפעול בתור מוסד כספי לפי חוק
הבנקאות ,העמידה לעירייה הלוואות לתקופת פירעו של שלוש שני  .הבדיקה
העלתה ,כי העירייה לא פרעה את ההלוואות לחס  ,למעט סכומי קטני וחלקיי .
עקב כ גדלו התחייבויות העירייה לחברה מדי שנה בשנה ,וב  31.12.04הסתכמו
בכ  236מיליו ש"ח .בעקבות זאת הפרה חס את הוראות הפיקוח על הבנקי
שבבנק ישראל הנוגעות לשמירה על רמת הנזילות הנדרשת ממנה בתור מוסד כספי,
והיק! הכספי הנזילי שלה קט  .הפיקוח על הבנקי לא פעל בצורה נחרצת
לבלימת הגידול בגירעונות.
ג בחינת מערכת היחסי בי העירייה לתאגידי עירוניי שה לתועלת הציבור
העלתה ליקויי  ,כמפורט להל :
 .1העירייה החליטה להקי תזמורת עירונית חדשה בלי לדו במועצת העירייה
בהוצאות הכספיות הכרוכות בכ ובלי לאשר  .מנכ"ל העירייה נת לחברה לאמנות,
תרבות וספורט חיפה בע"מ התחייבות ,שהעירייה תשפה אותה על כל סכו שהיא
תידרש לשל לצד שלישי בשל תביעות שיופנו אליה בגי חובות או התחייבויות של
התזמורת הסימפונית חיפה במתכונתה הקודמת .ההתחייבות ניתנה בלא אישור
העירייה ובלא חתימת גזבר העירייה ,כמתחייב.
 .2העירייה העמידה לרשות חברת מוזיאו חיפה אתרי ונכסי בעלי ער כספי
והיסטורי רב ,א! שלא נחת חוזה בי הצדדי .
 .3על א! שהעירייה מחזיקה בפחות מ  50%מהו המניות של התאטרו העירוני;
היא העבירה לו מדי שנה כספי מתקציבה השנתי שלא לפי נוהל תמיכות,
כמתחייב ,וא! נתנה ערבות להלוואה שהוא לקח בשנת .2004
 .4התאטרו העירוני פעל מאפריל  2002ועד מועד סיו הביקורת )מאי  (2005בלא
אישור עסק בר תוק! של רשות הכבאות ובלא רישיו עסק מטע העירייה.

♦
הרשויות המקומיות מעבירות פעילויות שבסמכות לבצע לתאגידי שה מקימות )להל
תאגידי עירוניי ( .תאגידי אלה פועלי בתור ישויות משפטיות עצמאיות.
הקמת התאגידי בחיפה נועדה ,בי היתר ,להקל על העירייה במת שירותי לתושבי העיר ,תו
כדי ניצול מרחב התמרו המינהלי ,הכלכלי והעסקי שמעניק התאגיד לאספקת השירותי .3
__________________

3

בבג"צ  'Á‡Â ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ ' 'Á‡Â Ô¯Â‡ 3250/94פ"ד מט ) ,17 (5נקבע ,כי "הקמתה
של חברה הנתונה לשליטתה של עירייה נועדה ,בי" השאר ,להקל על העירייה בביצוע תפקידיה
ולשחרר פעילויות מסויימות מהצור $להתמודד ע #מנגנו" ביורוקרטי המאפיי" מנגנו" ציבורי באשר
הוא."...
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בתחו שיפוטה של העירייה כמה תאגידי עירוניי העוסקי  ,בי היתר ,בשירותי תרבות ,פנאי
וחברה ,תו שה מפעילי נכסי של העירייה ו/או בשיתו פעולה ע גופי ותאגידי עירוניי
אחרי  ,בפיתוח עסקי וביזמות בנייה ,תשתיות ,תשתיות תחבורה ,מת שירותי תחבורה ובנקאות,
כמפורט בטבלה שלהל :
˘„È‚‡˙‰ Ì
החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
יפה נו) תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
הכרמלית חיפה בע"מ
חס + $קופת חסכו" לחינו $בע"מ
נו) כרמל+י#

˙˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂÁ
פיתוח עסקי ,יזמות ,בנייה ותשתיות
בנייה ,תשתיות ותחבורה
שירותי תחבורה
בנקאות
בנייה ,תשתיות ותחבורה

˘‰˜ÊÁ‰‰ ¯ÂÚÈ
˘‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï
100%
100%
100%
*100%
**100%

החברה לאמנות ,תרבות וספורט בע"מ
חברת מוזיאו" חיפה
תיאטרו" עירוני חיפה בע"מ
שקמונה  +חברה ממשלתית+עירונית
לשיקו #הדיור בחיפה בע"מ***
ארמו" הכרמל בע"מ
מת" + #מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ

שירותי תרבות ,פנאי וחברה
קידו #ומת" שירותי תרבות ,פנאי וחברה
שירותי תרבות ,פנאי וחברה

 50%ומעלה
 50%ומעלה
בי"  25%ל50%+

פיתוח עסקי ,יזמות ,בנייה ותשתיות
פיתוח עסקי ,יזמות ,בנייה ותשתיות
מקרקעי"

בי"  25%ל50%+
בי"  25%ל50%+
בי"  25%ל50%+

עיריית חיפה מחזיקה ב 29.999,899+מניות רגילות מהו" המניות המונפק של חס ,$שהוא 30,000,000
*
מניות רגילות של  0,00001ש"ח.
** נו) כרמל+י #היא חברה+בת של יפה נו) תחבורה ,תשתיות ובנייה ,יפה נו) המחזיקה ב 100%+מהו"
המניות המונפק שלה.
*** המדינה מחזיקה בשני שליש מהו" המניות הרגילות והעירייה מחזיקה בשליש מהו" המניות הרגילות.
מניות יסוד ומניות הנהלה מחולקות  50%לממשלה ו 50%+לעירייה.

✩
מבקר המדינה החליט ,בתוק סמכותו לפי סעי  (7) 9לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח ) 1958נוסח
משולב( ,להפעיל את ביקורת המדינה על כמה תאגידי עירוניי של עיריית חיפה" :החברה
הכלכלית לחיפה בע"מ" )להל החברה הכלכלית(" ,חברת יפה נו תחבורה ,תשתיות ובנייה
בע"מ" )להל יפה נו או חברת יפה נו (" ,הכרמלית חיפה בע"מ" )להל חברת הכרמלית(,
"תיאטרו עירוני חיפה בע"מ" )להל התאטרו העירוני(" ,החברה לאמנות ,תרבות וספורט חיפה
בע"מ" )להל אתו"ס(" ,חברת מוזיאו חיפה" )להל חברת המוזאו ( ו"חס קופת חסכו
לחינו בע"מ" )להל חס (.4
__________________
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לפי החלטת מבקר המדינה משנת  1959הופעלה הביקורת על חס $ואתו"ס.
לפי החלטת מבקר המדינה מאוקטובר  1978הופעלה הביקורת על התאטרו" העירוני.
לפי החלטת מבקר המדינה מיוני  1990הופעלה הביקורת על חברת המוזאו".
לפי החלטת מבקר המדינה מפברואר  2005הופעלה הביקורת על החברה הכלכלית ,חברת יפה נו)
וחברת הכרמלית.
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מנובמבר  2004עד מאי  2005בדק משרד מבקר המדינה את יחסי הגומלי בי עיריית חיפה
לתאגידי העירוניי שצוינו לעיל בהתא לאופי פעילות והיקפה .בי היתר ,נבדקו :דרכי המינוי
של הדירקטורי ; הגשת דוחות ודיווחי כספיי על מצב התאגידי העירוניי ; מעורבות העירייה
בפעילות הפיננסית של התאגידי ; התקשרויות והתחייבויות כספיות; דרכי הפיקוח והבקרה של
העירייה על התאגידי  .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני  ,במשרד התחבורה ובבנק ישראל,
אצל הפיקוח על הבנקי .
בסעי  249לפקודת העיריות ]נוסח חודש[ )להל פקודת העיריות( נקבע ,כי בי סמכויותיה של
העירייה הסמכות לייסד תאגיד עירוני לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות העירייה ותפקידיה .לש
כ העירייה מוסמכת "לייסד חברה ,אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת ...לרכוש מניות או ניירות
ער או כל זכות הנאה אחרת של כל חברה ,אגודה שיתופית או אגודה אחרת ,שמטרותיה
מסייעות ,לדעת המועצה ,להשגת כל מטרה כאמור ,ולנהוג בה דר בעלי ."...
.1

בסעי 249א לפקודות העיריות נקבע:
"פעלה העיריה על פי סמכויותיה לפי סעי  (30)249והוקמה חברה ,עמותה ,אגודה
שיתופית או אגודה אחרת שמטרותיה במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה ,ויש בידי
העיריה לפחות מחצית ההו או מחצית כוח ההצבעה בתאגיד כאמור )להל תאגיד
עירוני( ,יחולו הוראות אלה:
) (1מועצת העיריה תקבע את נציגיה בגו המנהל של התאגיד העירוני; נציגי אלה
יכול שיהיו ג חברי המועצה או עובדי העיריה;
) (2חובת נציגי העיריה להקפיד על כ שפעולות התאגיד העירוני יהיו במסגרת
סמכויות העיריה ותפקידיה; חובת האמו שה חבי לעיריה לעול תהיה עדיפה על
חובת כלפי התאגיד;
) (3נציגי העיריה כאמור ,שהינ חברי המועצה ,ייבחרו כ שיישמרו ,ככל האפשר,
יחסי הכוחות של הסיעות במועצה;
)3א( בקרב נציגי העיריה שאינ חברי המועצה ,יינת ביטוי הול לייצוג של בני שני
המיני  ,ככל שנית בנסיבות העני ; בסמו לפני קביעת נציגי העיריה על ידי המועצה
כאמור בפסקה ) (1תונח לפני מועצת העיריה חוות דעתו של היוע 0המשפטי של העיריה
בדבר קיו ייצוג הול בקרב נציגי העיריה שאינ חברי המועצה;
)(4

בוטל;
5

) (5הוראות סעי 122א)א( לא יחולו על תאגיד עירוני בשל כ בלבד שחבר המועצה
או עובד העיריה הוא נציג העיריה בגו המנהל שלו".
לפי צו הקמת תאגידי " ,לא תייסד עיריה חברה ,חברת בת ,אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת
)להל תאגיד( ,לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות מועצת העיריה )להל המועצה( ותפקידיה,
ולא תרכוש מניות או ניירות ער או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות ,לדעת
המועצה ,להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בה דר בעלי  ,ולא תהיה חברה בעמותה ,אלא
באישור שר הפני ובתנאי שהוא קבע".

__________________

5

בסעי) 122א)א( לפקודת העיריות נקבע" :חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד
מהאמורי #חלק העולה על עשרה אחוזי #בהונו או ברווחיו או שאחד מה #מנהל או עובד אחראי בו,
לא יהיה צד לחוזה או לעסקה ע #העירייה; לעניי" זה' ,קרוב'  +ב" זוגו ,הורה ,ב" או בת ,אח או
אחות".
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לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ) 1985להל חוק יסודות התקציב( ,לשר האוצר לבדו או
לשר האוצר ולשר הפני יחד יש סמכויות פיקוח על פעולות מסוימות של התאגידי העירוניי .
רשות מקומית וחברה עירונית ה "גו מתוקצב" ,על פי הגדרתו בסעי  21לחוק יסודות התקציב.
"חברה עירונית" הוגדרה בסעי  21לחוק יסודות התקציב כ " :חברה שיותר ממחצית כוח
ההצבעה או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורי שלה ה בידי רשות מקומית או בידי
רשות מקומית יחד ע המדינה או ע חברה עירונית אחרת או חברת בת עירונית" .בפרק ו' לחוק
יסודות התקציב נקבעו ,בי היתר ,הוראות בעניי הגבלות על לקיחת אשראי בידי "תאגיד נשלט
בידי רשות מקומית" ,שהוגדר כ " :תאגיד שרשות מקומית מחזיקה במחצית או יותר מכוח
ההצבעה או בזכות למנות מחצית או יותר ממספר הדירקטורי שלו."...
בנובמבר  1998הוציאה העירייה "קוב 0נהלי לתאגידי העירוניי בחיפה" )להל קוב0
הנהלי ( ,והוא נכנס לתוק ע פרסומו .קוב 0הנהלי עוסק ,בי היתר ,ביחסי הגומלי בי
העירייה ובי תאגידיה ,בדיווחי הכספיי של התאגידי וכיו"ב.

מאפייני הפעילות
יחסי הגומלי בי רשות מקומית לתאגיד עירוני מורכבי ותלוי בכמה משתני  ,כגו סוג הנכסי
שבניהול התאגיד העירוני ,הידע הנצבר בתאגיד ,היציבות הפיננסית ,מורכבות הפעילות ואופיה,
הבלעדיות או הייחודיות המקצועית של התאגיד ,וחלקה של הרשות המקומית בתקציבו .משתני
אלה משפיעי על דרכי הבקרה של הרשות המקומית על התאגיד העירוני ועל מעורבותה
בפעילותו.
יחסי הגומלי בי הרשות המקומית לתאגידיה העירוניי באי לידי ביטוי בהיבטי שוני  ,ובי
היתר ,בעניי מינוי דירקטורי  ,דוחות ודיווחי כספיי על מצב התאגידי העירוניי  ,תקציבי
וגירעונות כספיי  ,ביצוע עבודות ומת שירותי בידי התאגיד העירוני לרשות המקומית ,בי היתר
תו התקשרות ע צדדי שלישיי .
למשרד הפני יש סמכות לפקח על פעילות התאגידי העירוניי  .הרשות המקומית והתאגיד
העירוני נדרשי לאישורו בעת הקמת תאגיד עירוני ,כאשר חלי שינויי בהו המניות ,בתקנו
התאגיד העירוני ובמספר חברי הדירקטוריו  ,ובעת קבלת אשראי בנקאי .לפחות פע בשנה חייב
ראש הרשות המקומית להגיש למועצת הרשות המקומית די וחשבו על מצבו של התאגיד ,ועל
המועצה לקיי דיו על הדי וחשבו  .העתק הדי וחשבו ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה נדו
יועברו למשרד הפני .
הבדיקה העלתה ,כי במשרד הפני לא נמצאו דוחות על מצב התאגידי של העירייה ,וכי משרד
הפני לא הנהיג שיטה של פיקוח שוט על פעילות של תאגידי העירוניי  ,שתאפשר לו
להתערב בה במידת הצור  ,ולא הנחה את הרשויות המקומיות ואת תאגידיה כיצד לפעול בעניי
זה.
ÏÚ ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· ÌÂÈ˜Ï ÏÚÙÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÏÈÚÈ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈÚˆÓ‡ ÂÏ ÂÈ‰È ÍÎ .ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ
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בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2005מסר משרד הפני  ,כי בעקבות הביקורת הנחה
המשנה למנכ"ל משרד הפני את האג לפיתוח מוניציפאלי להיער "היערכות אירגונית
ותפקודית להגברת הפיקוח והבקרה על התאגידי העירוניי " .המשנה למנכ"ל ביקש מהאג
לפיתוח מוניציפאלי להכי "הצעת מתווה פעולה" ,בי היתר ,בעניי "יצירת בסיס מידע מעודכ
לגבי התאגידי העירוניי ברשויות המקומיות" והקמת "מער בקרה שיכלול נוהלי בקרה ובה
מעקב על קבלת דיווחי שנתיי על מצב התאגידי העירוניי שבשליטת הרשויות המקומיות,
פרוטוקולי של הדיוני וכיוצ"ב".
בקוב 0הנהלי של העירייה נקבע ,כי העירייה תגבש מסמ מדיניות כלפי כל אחד מתאגידיה
העירוניי  ,בשיתו עמ  .במסמכי יוגדרו ,בי היתר ,יעדי  ,כיווני התמחות ,נוהלי עבודה
בתחומי הכספיי והתפעוליי  ,ודרכי קבלת עבודות ומסירת .
הבדיקה העלתה ,כי העירייה לא פעלה בהתא לקוב 0הנהלי  ,לא הכינה מסמכי מדיניות וא לא
גיבשה נוהלי עבודה ע מרבית תאגידיה העירוניי .
˙ÂÈ È„Ó ÈÎÓÒÓ ˘Â·È‚Ï ÏÚÙ˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ,‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÔÈ·Â ‰ È· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â Â

מינוי הדירקטוריוני בתאגידי העירוניי
על פי חוק החברות ,התשנ"ט ) 1999להל חוק החברות( ,הסמכות להתוות את מדיניות החברה
וסמכות הפיקוח על מנכ"ל החברה ועל פעולות ההנהלה שבראשותו נתונות לדירקטוריו החברה.
סעי  59לחוק החברות קובע ,כי "האסיפה הכללית השנתית תמנה את הדירקטורי  ,אלא א כ
נקבע אחרת בתקנו ".
בסעי  4לצו הקמת תאגידי נקבע ,כי א "נקבע בתזכיר או בתקנו התאגיד שלעיריה יהיו נציגי
בתאגיד ,תמנה המועצה את נציגי העיריה במועצת המנהלי או בועד המנהל של התאגיד".
חוזרי אחדי שהוציא מנכ"ל משרד הפני עסקו ,בי היתר ,בסוגיית הרכב הדירקטוריו בחברה
עירונית ,כמפורט להל :
בחוזר מנכ"ל משרד הפני מס'  91/2מ  11.9.91בעניי "נוהל בקשה להקמת חברה עירונית"
הומל ,0כי מועצת המנהלי בחברה עירונית תמנה חמישה עד  11חברי  :שליש מה חברי
מועצת הרשות המקומית ,שליש סגל בכיר ושליש נציגי ציבור.
בחוזר מנכ"ל משרד הפני מס'  6/03מ  30.11.03בעניי "הרכב הדירקטוריו וגמול השתתפות
לחברי דירקטוריו בתאגיד עירוני" נקבע ,כי הרכב הדירקטוריו בחברה עירונית יהיה "שליש
חברי מועצה ,שליש עובדי הרשות המקומית ושליש נציגי ציבור" ,וככלל ,הדירקטוריו לא ימנה
יותר מתשעה חברי " .בחוזר מנכ"ל משרד הפני מ  20.5.04נקבעו הוראות דומות.
בקוב 0הנהלי שהוציאה העירייה נקבע ,כי היא "תפעל למינוי דירקטורי בתאגידי עירוניי ".
הדירקטורי יהיו "נבחרי ציבור ,דירקטורי מ הציבור ועובדי עירייה" ,לפי הרכב הסיעות
במועצה.
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הבדיקה העלתה ,כי בעקבות הבחירות לראשות העירייה ולמועצת העירייה שהתקיימו ביוני ,2003
חת ראש העירייה על הסכ בי סיעתו לסיעות מועצת העירייה האחרות )למעט שלוש סיעות:
ש"ס ,יהדות התורה והקשת החיפאית הירוקה() ,להל ההסכ ( ,ובו נקבע כ :
"א .הסיעות החתומות על הסכ זה יהיו זכאיות להמלי 0על נציגי בועדות ובתאגידי
העירוניי לפי הגודל היחסי של כל סיעה .הרכב הועדות והתאגידי יקבע ככל האפשר
בהתחשב ברצונות של כל סיעה ,תו מת עדיפות לסיעות החברות בקואליציה בכפו
להוראות החוק.
נציגי כל סיעה החתומה על הסכ זה יהיו זכאי להמלי 0בפני ראש העיר על
ב.
יושבי ראש ו/או ממלאי מקו יו"ר בועדות והתאגידי כמפורט בנספח להסכ זה ליד
ש סיעת .
מינוי הנציגי מותנה בהתאמה אישית ,מינוי הנציגי לתאגידי עירוניי יהיה
ג.
מקרב נציגי ציבור .המינוי מותנה באישור ועדה חיצונית בדבר התאמת הנציג לתפקיד.
מינוי נציגי ציבור לגופי הקשורי לעירייה ואשר מטבע אי זה ראוי או מקובל
ד.
למנות לפי מפתח סיעתי ,יעשה על ידי ראש העיר בהסכמת ועדת ההנהלה".
מועצת העירייה אישרה את הרכבי הדירקטוריוני של התאגידי העירוני בחיפה ב .7.12.03
לדירקטוריוני מונו נציגי ציבור בלבד ,מקרב אלה שהסיעות החתומות על ההסכ האמור המליצו
עליה .
בעקבות החלטת המועצה פנתה מזכירת העירייה למנהלי התאגידי ב  15.12.03וביקשה שיעדכנו
את תזכיר התאגיד ואת התקנו שלו ויתאימו אות להחלטה הנ"ל של מועצת העירייה.
ב  5.1.04כתב ראש העירייה לשר הפני  ,בי השאר ,כי "דירקטוריו של תאגיד עירוני מ הראוי
שיהיה מורכב כולו מנציגי ציבור בעלי ניסיו ויכולת מוכחי בתחו עיסוקו של התאגיד או
בתחו העסקי והאקדמי הרלבנטיי " .הוא ציי שבהסכמי הקואליציוניי נכלל סעי ש"לפיו
ימונו הדירקטורי בתאגידי העירוניי מקרב נציגי הציבור בלבד".
ב  20.1.04כתב ראש העירייה למנכ"ל משרד הפני  ,כי "יש למנות למועצת המנהלי של תאגיד
עירוני נציגי ציבור בלבד ,אשר מועמדות תועלה ע"י סיעות המועצה ,בהתא להרכב המועצה...
כאמור ,נציגי הציבור ייבחרו ,בי היתר ,עפ"י ההרכב הסיעתי של המועצה ומטבע הדברי ייוועצו
בשולחיה וידווחו לה במישרי אודות הנעשה בתאגיד".
ב  16.2.04השיב יוע 0שר הפני לראש העירייה ,כי בקשתו שבתקופת ניסיו מוגבלת ימונו
לדירקטוריוני עירוניי אישי ציבור בלבד "נשקלת בחיוב על ידי שר הפני " .הוא ביקש
שהעירייה תשלח למשרד הפני בקשה לתיקו תקנוני התאגידי הרלוונטיי .
הועלה ,כי בתקנוני של אתו"ס ,יפה נו וחברת הבת שלה ,נו כרמל י  ,נקבע ,כי שליש מחברי
הדירקטוריו יהיו חברי מועצה ,שליש עובדי רשות מקומית ,ושליש נציגי ציבור .ב ,31.4.04
כארבעה חודשי לאחר ישיבת המועצה בדצמבר  ,2003העביר היוע 0המשפטי של העירייה
)להל היוע 0המשפטי( מכתב ליוע 0שר הפני  ,ובו הביא את החלטת האספה הכללית של
התאגידי העירוניי אתו"ס ,יפה נו ונו כרמל י לשנות את התקנוני שלה  .היוע 0המשפטי
ציי  ,כי "בשאר התאגידי העירוניי אי צור בשינוי התקנו " וכי העירייה מבקשת את "אישור
השר לשינוי תקנוני אלה".
עד מועד סיו הביקורת )מאי  (2005לא אישר משרד הפני את השינויי בתקנוני החברות.
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התברר ,כי המהלכי שהעירייה נקטה לקביעת הרכבי הדירקטוריוני בתאגידי העירוניי לא עלו
בקנה אחד ע הוראות החוק וע הנחיות משרד הפני  ,כדלהל :
 .1הרכבי הדירקטוריוני ששונו באישור מועצת העירייה ב  7.12.03לא עלו בקנה אחד ע
הנחיות משרד הפני .
 .2מהלכי העירייה לקביעת הרכב הדירקטוריו בתאגידי העירוניי שנזכרו לעיל ,נעשו טר
הפנייה למשרד הפני ובלי אישור משר הפני .
 .3הרכבי הדירקטוריוני שנקבעו בדצמבר  2003לא עלו בקנה אחד א ע קוב 0הנהלי
האחרו  ,שהוציאה העירייה ב .1998
Ú·˜ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ ÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ·Î¯‰ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
· ˙‡ ¯˘È‡ ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ,˙Â¯·Á‰ È Â ˜˙Ó ‰ÓÎÏÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó ¯ÊÂÁÏ „Â‚È
˘.ÔÈ„Î ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ÌÈÈÂ ÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ÈÎÂ ,ÌÈÈÂ È
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2005ציי משרד הפני  ,כי בשנת  2002הוא הכי
נוסחי ראשוניי ל"תקנות העיריות )נציגי עיריה בתאגיד עירוני( ,התשס"ב  ,"2002והעביר
למשרד המשפטי וליועצי משפטיי בכמה רשויות מקומיות לקבלת הערותיה  .עוד ציי משרד
הפני  ,כי מלאכת הכנת התקנות טר הושלמה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2004מסרה העירייה ,כי "מינוי הדירקטוריוני
בתאגידי העירוניי בהרכב הכולל נציגי ציבור בלבד נעשה בתאו ע שר הפני דאז ואושר על
ידו כ'פיילוט' למש שנתיי " .כמו כ ציינה העירייה ,ש"תקנוני התאגידי העירוניי שחייבו
תיקו בעקבות כ  ,תוקנו על ידי מועצות המנהלי שלה והועברו לאישורו של שר הפני .
למגינת הלב ,אישורו של שר הפני  ,כמו במקרי רבי אחרי  ,לא הגיע עד היו בשל טיפול
ממוש ורשלני במשרד הפני " .עוד מסרה העירייה ,כי מועצת עיריית חיפה החליטה לשוב
למתכונת המקובלת של הרכב הדירקטוריו  .היא ציינה ש"באחרונה" אישרה מינוי של "מועצות
מנהלי חדשות לכל התאגידי העירוניי הכוללות שליש עובדי עירייה ,שליש נבחרי ציבור
ושליש נציגי ציבור".
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÈÎ ,‰ÏÂÚ ‡Ï ÏÈÚÏ ‰‡·Â‰˘ 16.2.04-Ó ÌÈ Ù‰ ¯˘ ıÚÂÈ ˙·Â˘˙Ó ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ
‡.‰˙·Â˘˙· ‰ ÚË ‡È‰˘ ÂÓÎ ,ÌÈ ÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È·Î¯‰· ÈÂ È˘‰ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯˘È

דוחות ודיווחי כספיי על מצב התאגידי העירוניי
בצו להקמת תאגידי נקבע ,כי "ראש העיריה יגיש למועצה לפחות פע אחת בשנה די וחשבו
על מצב התאגיד ,והמועצה תקיי דיו על הדי וחשבו ; העתק הדי וחשבו ופרוטוקול מישיבת
המועצה שבה נידו יועברו לשר הפני ".
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ג בקוב 0הנהלי של העירייה נקבע ,כי בתו שישה חודשי מתו השנה המדווחת יגיש ראש
העירייה למועצה את הדוחות הכספיי השנתיי של התאגידי בצירו הסברי  ,והמועצה תקיי
דיו עליה  .כמו כ תעביר העירייה לשר הפני העתק מהדוחות הכספיי השנתיי בצירו
פרוטוקול מישיבת המועצה שבה נדונו.
הבדיקה העלתה ,כי ראש העירייה לא הגיש למועצת העירייה דוחות על מצב התאגידי העירוניי
בשני  .2003 2002אלה היו אמורי לכלול ג דוחות כספיי שנתיי מבוקרי של התאגידי
בצירו הסברי של הנהלותיה .
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005ציינה העירייה ,כי "ביו  16.12.02הוגש לחברי
מועצת העירייה דו"ח מפורט בהתא לדרישות סעי  5של צו העיריות )הקמת תאגידי ( הכולל
סיכו פעילות לשנת העבודה  2002ותמצית דוחות כספיי לשנת  .2001הדו"ח היה אמור
להידו בישיבת המועצה ביו  .7.1.03ימי ספורי לפני קיו ישיבת המועצה התפטר מתפקידו
ראש העיר דאז ,מר עמר מצנע וכתוצאה מכ לא התקיי דיו בדו"ח במועצת העירייה".
ÌÈË¯ÂÙÓ ˙ÂÁÂ„ Â˘‚Â‰ ‡Ï ÔÎ‡˘ ‰ÏÂÚ ‰˙·Â˘˙Ó ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ˆÚÂÓ· ÌÈ ÂÈ„ Ì‰ÈÏÚ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˘Ï ÌÈ„È‚‡˙‰ ·ˆÓ ÏÚ
˙ÂÁÙÏ ,ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ·ˆÓ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ˙˘‚‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÏÚ .‰ÈÈ¯ÈÚ‰
,‰ˆÚÂÓÏ ,¯˘Ù‡Ï È„Î ,˘¯„ Î ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ· ÌÈ ÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ‚Â‡„ÏÂ ,‰ ˘· ˙Á‡ ÌÚÙ
·.Ì‰È„ÚÈ· Ì˙„ÈÓÚ ˙„ÈÓÂ Ï˘Â ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Ì·ˆÓ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓ ‰ ÈÁ· ,¯˙È‰ ÔÈ
‚Â‰ Ï ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÓ ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ·ˆÓ ÏÚ ÌÈÈ˙ ˘ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÏ ˘È‚‰ÏÂ ÌÈ„È‚‡˙ ˙Ó˜‰ ÂˆÏ Ì‡˙‰
˘·˘.Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î ,‰ˆÚÂÓ· ÌÈ ÂÈ„‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÂ ‰˙ËÈÏ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2005ציי משרד הפני  ,כי האג לביקורת ברשויות
המקומיות "מינה רו"ח לבדיקת הדוחות הכספיי של תאגידי עירוניי אשר הועברו לידי
הרשויות המקומיות .בהתא לתוצאות בדיקה זו יוחלט על המש הבדיקה בנושא".

מכרזי
 .1סעי  197לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ קובע ,כי "לא תתקשר עיריה בחוזה להעברת
מקרקעי או טובי  ,או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי".
מכוח סעי  198לפקודות העיריות ,המסמי את שר הפני לקבוע בתקנות את דרכי המכרז ,את
דרכי הזמנת וקבלת של הצעות מחירי וכ את סוגי החוזי שהעירייה רשאית להתקשר בה
בלא מכרז פומבי או בלא מכרז בכלל ,הותקנו תקנות העיריות )מכרזי ( ,התשמ"ח  ,1987ובה ,
בי היתר ,הוראות בעניי סוגי החוזי שהעירייה רשאית להתקשר בה ללא מכרז.
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בתיקו לחוק חובת המכרזי )תיקו מס'  ,(14התשס"ג ) ,62002להל התיקו לחוק( החיל
המחוקק חובת פרסו מכרז ,כאמור בסעי )2א( לחוק חובת המכרזי  ,ג על תאגידי מקומיי .7
בסעי  5לתיקו לחוק נקבעה תחולתו  30יו מהיו שהתקנות הראשונות לפי סעיפי  3ו  4לחוק
חובת המכרזי בעניי עסקאות של תאגיד מקומי ,ייכנסו לתוקפ  .בסעי  4לחוק זה נקבע ,כי
התקנות הראשונות בעניי עסקאות של תאגידי מקומיי יותקנו בתו  90יו מיו פרסו התיקו
לחוק חובת המכרזי .
הבדיקה העלתה ,כי עד מועד סיו הביקורת )מאי  (2005לא התקי שר הפני תקנות ,על א
שבתיקו לחוק חובת המכרזי מנובמבר  2002נקבע ,כי התקנות יותקנו בתו  90יו מיו פרסו
התיקו לחוק.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2005מסר משרד הפני  ,כי "ב  30.1.03הועברו
להערות למשרדי הממשלה נוסח תקנות הרשויות המקומיות )מכרזי ( ותקנות המכרזי )תאגידי
מקומיי ( שתכלית האחדת הדיני  ,החלי על הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה בהתאמה
לתקנות חובת המכרזי  ,התשנ"ג  ...1993ב  12/03הועבר נוסח התקנות להערות היועצי
המשפטיי ברשויות המקומיות הגדולות וב  12/04הועבר נוסח מתוא ומתוק למשרד
המשפטי  .מאחר וחלק של התקנות מחייב ג תיקו חקיקה הכי המשרד הצעת חוק לתיקו
פקודת העיריות )מס'  ,(96התשס"ה ) 2004ה"ח  138מ  (21.11.04שתועלה על שולח הכנסת
לקריאה שניה ושלישית במושב הקרוב".
עוד מסר משרד הפני שהאג לפיקוח מוניציפאלי התבקש להכי הצעת "מתווה פעולה"
ל"היערכות אירגונית ותפקודית להגברת הפיקוח והבקרה על התאגידי העירוניי " ,ולהתייחס בו,
בי היתר ,ל"הכנת תקנות לחתימת השר בהתא לתיקו לחוק חובת המכרזי והחלתו על תאגידי
שבשליטת הרשויות המקומיות וג על חברות הבת שלה ".
˙Â ˜˙‰ ˙ ˜˙‰ ˙‡ ˘ÈÁÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙Ï Ì‡˙‰· ˘¯„ Î
 .2שר הפני מתנה את אישורו להקמת חברות עירוניות ,בי היתר ,בכ שבתקנו ההתאגדות
שלה תהיה הוראה בדבר חובת פרסו מכרז .תנאי זה צוי בחוזר מנכ"ל משרד הפני מספטמבר
 1991ובחוזר מנכ"ל משרד הפני ממאי  .2004ג בקוב 0הנהלי שהוציאה העירייה בנובמבר
 1998נקבע ,כי "כל תאגיד עירוני יכלול בתקנו הוראה לפיה כל העבודות הקבלניות תבוצענה
לאחר פרסו מיכרז על פי אמות מידה של גו ציבורי" .עוד נקבע בו ,כי "התאגידי העירוניי
בחיפה יפעלו על פי הוראות משרד הפני  ,הוראות חוק חובת המיכרזי התשנ"ב  ,1992ותקנות
חובת המיכרזי התשנ"ג  ,1993בשינויי המתחייבי ".
__________________

6
7

התיקו התקבל בכנסת ב .12.11.02
בתיקו האמור ,נוספה לסעי  1לחוק חובת המכרזי הגדרת "תאגיד מקומי" כדלקמ :
"'תאגיד מקומי' תאגיד אשר לפחות מחצית ההו או לפחות מחצית כוח ההצבעה בו מוחזקי ,
במישרי או בעקיפי  ,בידי רשות מקומית )רשות מקומית הוגדרה בתיקו לחוק כ" :$עיריה ,מועצה
מקומית או איגוד ערי כהגדרתו בחוק איגודי ערי  ,התשט"ו  (1955או בידי תאגיד מקומי אחר ,או
שיש לרשות מקומית או לתאגיד מקומי אחר ,במישרי או בעקיפי  ,זכות למנות לפחות מחצית
ממספר הדירקטורי בו או את המנהל הכללי שלו ,והכל כשההחזקה או זכות המינוי כאמור ה של
הרשות המקומית ,לבדה או יחד ע אחד או יותר מאלה (1) :רשות מקומית אחרת ,אחת או יותר;
) (2המדינה; ) (3תאגיד מקומי אחר ,אחד או יותר".
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הבדיקה העלתה ,כי עיריית חיפה לא פעלה בהתא לקוב 0הנהלי שהוציאה ,וכי החברה
הכלכלית ,תאטרו חיפה ,חברת המוזאו ואתו"ס לא הוסיפו לתקנות ההתאגדות שלה הוראה
שכל העבודות הקבלניות ייעשו לאחר פרסו מכרז על פי אמות מידה של גו ציבורי.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005ציינה החברה הכלכלית ,שהוקמה עוד בשנת ,1972
כי במסמכי ההתאגדות שלה "אי דרישה לקיו מכרזי פומביי " .בתשובה מאוגוסט 2005
הבהירה החברה הכלכלית ,כי היא "פועלת על פי אמות מידה ציבוריות ועל פי כללי מינהל תקי ".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי  2005מסר התאטרו העירוני ,כי הוא פועל על פי אמות
מידה של גו ציבורי ומאפשר "תחרות הוגנת ושוויו הזדמנויות" .התאטרו הודיע שיפעל לתיקו
תקנות ההתאגדות בהתא להערת משרד מבקר המדינה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005מסרה חברת המוזאו  ,כי יש לה נוהל מכרזי ,
"המבוסס על אמות מידה של גו ציבורי ,כדי לאפשר תחרות הוגנת ושוויו הזדמנויות,"...
והודיעה כי תעשה לתיקו תקנו החברה.
אתו"ס מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  ,2005כי לאור הערתו הועבר העניי
ליועצה המשפטי" ,על מנת לעשות את כל הדרוש לתיקו תקנות ההתאגדות של החברה".
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005ציינה העירייה ,כי הדרישה להוסי בתקנו
החברה הוראה לפעול במכרז על פי אמות מידה של גו ציבורי חייבה רק תאגידי שהוקמו לאחר
ספטמבר .1991
¯·„· ‰‡¯Â‰ ÏÂÏÎÏ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ Â ‚Ú· ÈÎ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
1991 ˙ ˘Ó ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó ¯ÊÂÁ· ,È Â¯ÈÚ‰ „È‚‡˙‰ ÔÂ ˜˙· Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ˙·ÂÁ
·ÔÂÚËÏ 1991 ˙ ˘ È ÙÏ ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â¯·ÁÏ Á˙Ù Á˙Ù ,ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙ ˙Ó˜‰ ÔÈÈ Ú
˘¯Â¯· ‰È‰È˘ ÔÙÂ‡· ¯„Ò‰‰ ˙‡ ÁÒ È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰ È‡ ‰·ÂÁ‰
˘.ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÎ ÏÚ ‰ÏÁ ÔÂ ˜˙· ¯ÂÓ‡Î ‰‡¯Â‰ ÏÂÏÎÏ ‰·ÂÁ‰
ÔÂ‡ÊÂÓ‰ ˙¯·ÁÏ ,Ò"Â˙‡Ï ,˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏ ,‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â„Â·Ú‰ ÏÎ˘ Ô‰Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ È Â ˜˙· ÛÈÒÂ‰Ï ÂÏÚÙÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ,È Â¯ÈÚ‰ ÔÂ¯Ë‡˙ÏÂ
.È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ Ï˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙ-ÏÚ Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ÂÚˆÂ·È ˙ÂÈ Ï·˜‰
נוהל
 .3בשנת  2001הוציאה החברה הכלכלית "נוהל מכרזי לביצוע עבודות" )להל
מכרזי ( ,ולפיו "נוהל רגיל" כולל "עבודות או פעולות אשר לגביה יוחלט כי יער מכרז ,תערו
החברה בד"כ 'מכרז סגור' בקרב קבוצת קבלני /מציעי מתאימי  ,כפי שתבחר לעניי זה" .עוד
נקבע בנוהל המכרזי  ,כי רשימת קבלני לכל מכרז תורכב מרשימת הקבלני הכללית של החברה
)להל רשימת הקבלני (.
הבדיקה העלתה ,כי לביצוע מיזמי לפיתוח העיר ביקשה החברה הכלכלית הצעות מקבלני
שברשימת הקבלני שלה .לדוגמה ,באפריל  2003היא ביקשה מכמה קבלני הצעות ל"מכרז
ביצוע פרויקט ואדי סאליב" ,שהיקפו הכספי נאמד בדצמבר  2003בכ  5.3מיליו ש"ח .בפברואר
 2005היא ביקשה מקבלני אחדי הצעות ב"מכרז פיתוח חו קרית חיי " ,שהיקפו הכספי נאמד
בדצמבר  2004בכ  4.8מיליו ש"ח.
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˙Â¯ÓÏ ,ÂÏ‡ ÌÈÓÊÈÓ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ Ï·˜ ˙¯ÈÁ·Ï È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á‰
.ÏÂ„‚‰ ÈÙÒÎ‰ ÌÙ˜È‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005מסרה החברה הכלכלית ,כי בידיה חווה דעת של
יועצה המשפטי ,ולפיה אי היא חייבת לפרס מכרזי .
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005ציינה העירייה ,כי התאגידי העירוניי "פעלו
באופ עקבי באמצעות מכרזי העוני על אמות מידה של גו ציבורי" .העירייה ציינה ג שמכרז
סגור עונה על אמות מידה אלה ,וקוב 0הנהלי אינו קובע את "חובת פרסומו של מכרז פומבי אלא
מכרז על פי אמות מידה של גו ציבורי".
ı·Â˜Ï „Â‚È · ˙ÂÏÚÂÙ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·Á‰Â ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÌÈÓÊÈÓ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ Ô‰ÈÏÚÂ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ· ¯˘Â‡˘ ÌÈÏ‰ ‰
Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰ ˘¯Â„˘ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡‚„Á‡ ÔÏ·˜ ˙Ù„Ú‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÚÂ ÓÏ „ÚÂ Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ Ï·˜ ÌÚ ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È
ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÙ˜È‰· ˙Â„Â·Ú ˙¯ÈÒÓ .ÌÈÚÈˆÓ‰ ÔÈ· ˙ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙ ¯˘Ù‡ÏÂ Â‰ ˘ÓÓ
.˜˜ÂÁÓ‰ ˙¯ËÓÏ ˙„‚Â Ó È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ÈÏ· ÌÈ Ï·˜Ï ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙Ó

מעורבות העירייה בפעילות הפיננסית של התאגיד העירוני
הוראות החוק ,סגנו הניהול העסקי והשאיפה למשו משקיעי ושותפי לתאגיד עירוני מחייבי
הקפדה ודיוק בהפעלת מער ניהול החשבונות ובהפקת דוחות ודיווחי  .אלה נועדו להבטיח גילוי
נאות של כל היבטי הניהול החשבונאי והפיננסי ,בהתא להוראות ,לכללי ולתקנות החלי על
חברה עסקית ,וליצור בסיס אמי ויעיל לקבלת החלטות עסקיות נכונות.
בחינת מעורבות העירייה בפעילות הפיננסית של כמה מתאגידיה העירוניי העלתה את הליקויי
האלה:
עיכוב בהעברת כספי המיועדי לתאגידי עירוניי
 .1בהתא להסכ שנחת בי עיריית חיפה ובי חברת יפה נו במרס  2001ובהתא לדרישות
משרד התחבורה התחייבה העירייה להעביר לחברת יפה נו כספי שמשרד התחבורה מעניק לה
למימו מיזמי תחבורתיי שיפה נו מבצעת ,סמו למועד קבלת הכספי  .הבדיקה העלתה ,כי
העירייה נהגה לעכב בחשבונות הבנק שלה ,לפרק זמ שבי שלושה ל  13חודשי  ,עשרות מיליוני
שקלי שהעביר אליה משרד התחבורה .העיכובי התכופי בהעברת הכספי האטו את
התקדמות של מיזמי תחבורתיי בעיר והקשו על תפקודה של יפה נו  .עיכובי אלו עלולי
לחשו את החברה לתביעות משפטיות מצד נותני שירותי ולייקר את עלות השירותי והמיזמי
התחבורתיי  .בשל עיכוב הכספי נהנתה העירייה מרווחי מימו של מיליוני ש"ח בשנה על
חשבו חברת יפה נו ) .ראו להל "חברת יפה נו תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ"(.
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ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÓÂÎÒ ˙¯·Ú‰· ÌÈÎÂ¯‡‰ ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙¯ËÓÏ ,Ô‰È È· ÌÎÒ‰‰ ÈÙ-ÏÚ ˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï ÌÈ„‚Â Ó ,ÛÂ ‰ÙÈ ˙¯·ÁÏ
··ÂÎÈÚÏ ‡È·‰ÏÂ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÚÈ·˙Ï ‰˙Â‡ ÛÂ˘ÁÏ ÌÈÏÂÏÚÂ ,‰È„ÈÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ Â¯È·Ú‰
.¯ÈÚ· ÌÈÈ˙¯Â·Á˙ ÌÈÓÊÈÓ
 .2חברת חס העמידה לעירייה הלוואות לתקופת פירעו של שלוש שני  .העירייה לא פרעה
אות  ,למעט סכומי קטני  .עקב כ גדלו התחייבויות העירייה לחס מדי שנה בשנה,
וב  31.12.04הסתכמו בכ  236מיליו ש"ח .בעקבות אי עמידתה של העירייה בהתחייבויותיה
לחס הפרה החברה את הוראות הפיקוח על הבנקי בעניי שמירה על רמת הנזילות הנדרשת
ממנה בתור מוסד כספי ,והיק הכספי הנזילי שלה קט ) .ראו להל "חס קופת חסכו
לחינו בע"מ"(.
‡Ï ÂÊ˘ È„Î ,ÍÒÁÏ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙.‰ ÓÓ ˙˘¯„ ‰ ˙ÂÏÈÊ ‰ ˙Ó¯ ˙‡ ÌÈÈ˜˙Â ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ‚Â¯Á

שקיפות
 .1בתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות( ,התשמ"ח ) 1988להל תקנות הנהלת
חשבונות( ,נקבע ,כי "הרישו בהנהלת החשבונות יעשה באופ שוט  ,לפי סדר ביצוע הפעולות
הכספיות ,בסמו לעשיית הפעולה".
העירייה לא הקפידה לרשו בספריה את העברות הכספי ליפה נו במועד ביצוע ; אלו נרשמו
לעתי בתארי מוקד מתארי ההמחאה .כ הציגה העירייה בספריה יתרת חוב מופחתת שלה
ליפה נו  .הדבר גרר ,בי היתר ,אי התאמות בי רישומי העירייה ובי הרישומי של יפה נו .
ההפרשי בי היתרות נעו בי  86לכ  123מיליו ש"ח )ראו להל (.
‰ÙÈ ÔÂ·˘Á· ‰È¯ÙÒ· ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÌÂ˘È¯ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ÈÂ‚˘ ÔÙÂ‡· ‚ÈˆÓ ‰Ê ÌÂ˘È¯ ;˙Â Â·˘Á ˙Ï‰ ‰ ˙Â ˜˙ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ÛÂ
.‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È¯ÙÒ· ÛÂ ‰ÙÈ ÔÂ·˘Á
 .2על פי הדוחות הכספיי המבוקרי של חברת הכרמלית ,בדצמבר  2001הסתכמו הגירעונות
הכספיי הנצברי שלה בכ  157.2מיליו ש"ח ,בדצמבר  2002בכ  182.6מיליו ש"ח ,ובדצמבר
 2003בכ  191.5מיליו ש"ח .בשני  1994עד  2004העביר משרד התחבורה לעירייה כ 84
מיליו ש"ח )בערכי נומינליי ( ,למימו החזרי הלוואות שלקחה לצור שיקו הכרמלית
)בתחילת שנות התשעי ( .על א שהעירייה קיבלה ממשרד התחבורה החזרי בגי ההלוואות ,לא
הקטינה חברת הכרמלית בספריה את חובה לעירייה שהל ותפח ,ובדצמבר  2003הסתכ
בכ  191.2מיליו ש"ח; לחברה לא הייתה יכולת לפרוע את החוב .מצב זה מחייב את העירייה
להתייחס לסוגיה בכובד ראש ולדו בהשלכותיה) .ראו להל "הכרמלית חיפה בע"מ"(.
בשנת  2005הפחיתה חברת הכרמלית את הגירעו הנצבר שלה לדצמבר  2003בכ  47.4מיליו
ש"ח ,והקטינה באותו סכו את יתרת החוב שלה לעירייה ,בעקבות תיקו למפרע של תנאי
ההלוואות שלה לעירייה.
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התקשרויות והתחייבויות כספיות
בחינת אופי ההתקשרות בי העירייה ובי אחדי מתאגידיה העירוניי העלתה ליקויי  ,כמפורט
להל :
התקשרויות בלא הסכמי
כללי מינהל תקי מחייבי  ,כי התקשרות של הרשות המקומית ע גופי אחרי תוסדר בהסכ
כתוב אשר יקבל את כל האישורי הנדרשי בדי  ,ויכיל ,בי היתר ,את תנאי ההתקשרות,
השירותי שכל צד מתחייב לתת ,התשלו בעד שירותי אלה ,וכיו"ב.
 .1החברה הכלכלית מנהלת כמה מיזמי לפיתוח העיר חיפה ומבצעת בדיקות היתכנות
במיזמי אחרי  ,הכול לפי בקשת העירייה ,בלי שנחתמו הסכמי להסדרת תנאי ההתקשרות
ביניה  .במיזמי אחרי שמנהלת החברה הכלכלית נחתמו הסכמי בי הצדדי כמה שני לאחר
תחילת הפעילות )על ענייני אלו ראו להל "החברה הכלכלית לחיפה בע"מ"(.
 .2על פי הסכ שנחת בי העירייה ובי חברת המוזאו ביולי  ,1998הועמדו מבני שבבעלות
העירייה לרשותה של חברת המוזאו עד ל  ;30.4.02המבני משמשי מוזאוני  .עד מועד סיו
הביקורת )מאי  (2005טר נחת הסכ בכתב בי הצדדי לתקופה שלאחר מכ  .בסו 2002
העבירה העירייה לרשות חברת המוזאו עוד מבנה שנועד לשמש מוזאו בלא הסכ בכתב ובלא
כל תמורה )על ענייני אלו ראו להל (.
ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á ‡Ï· ˙Â˘Ú ˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚÂ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡ ,·˙Î

התחייבויות כספיות שלא בחתימת גזבר הרשות המקומית
הבדיקה העלתה ,כי לעתי נתנה העירייה התחייבויות כספיות כלפי תאגידי עירוניי וא
בהיקפי כספיי גדולי שעל מסמכיה לא חת הגזבר ולא הוטבעה חותמת העירייה .דבר זה
אינו מתיישב ע פקודת העיריות וע כללי מינהל כספי תקי )בעניי זה ראו להל "החברה
הכלכלית לחיפה בע"מ" ו"החברה לאומנות ,תרבות וספורט חיפה בע"מ"(.
˙ÂÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎÓÒÓ ÏÚ˘ ¯Á‡Ï ˜¯ Â ˙ ÈÈ ,ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÙ˜È‰· „ÂÁÈÈ·Â ,ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙Ï
.˘¯„ Î ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯·Ê‚ Ì‚ ÌÂ˙ÁÈ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰
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פעילות של תאגיד עירוני מחו לתחו השיפוט של העיר
על פי סעי  233לפקודת העיריות" ,עיריה תעשה בתו תחומה בענייני המפורשי בסימ ב'
]העוסק בחובותיה של העיריה[ ,וכל פעולה אחרת שעיריה מצווה לעשות לפי הפקודה או לפי כל
די אחר ,והיא מוסמכת ,בתחו העיריה או בשטח בניי עיר הכולל את תחו העיריה ,לעשות
בענייני המפורשי בסימ ג' ]העוסק בסמכויותיה של העיריה[ והכל כשאי הוראה אחרת מאת
השר בענייני שלה ,כול או מקצת  ,ובכפו להוראות הפקודה או כל די אחר".
על פי הפרשנות שניתנה בהנחיית היוע 0המשפטי לממשלה מס'  ,88.2001הוראת סעי זה נותנת
ביטוי לעיקרו "שביסוד ההתארגנות במסגרות מקומיות ,כלומר ,שהרשות הוקמה כדי לספק
שירותי לתושביה .אי זה תפקידה של הרשות המקומית ,א לא סמכותה ,לסייע לתושביה של
רשות מקומית אחרת."...
לפי סעי  (30) 249לפקודת העיריות ,העירייה מוסמכת "לייסד חברה ,אגודה שיתופית או כל
אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות העיריה ותפקידיה ,לרכוש מניות או ניירות ער או
כל זכות הנאה אחרת של כל חברה ,אגודה שיתופית או אגודה אחרת ,שמטרותיה מסייעות ,לדעת
המועצה ,להשגת כל מטרה כאמור ,ולנהוג בה דר בעלי ".
בחוות דעת מאוגוסט  1994בעניי "נתיבי איילו בע"מ הרחבת פעילותה אל מחו 0לתחומיה של
עירית תל אביב יפו" ציי היוע 0המשפטי לממשלה ,כי לכל רשות מקומית תחו שיפוט משלה,
ובתו תחומה מוסמכי נציגיה החוקיי להפעיל את הסמכויות שהוקנו לה בדי  .עוד ציי היוע0
המשפטי ,כי חברת נתיבי איילו אינה רשאית לפעול מחו 0לתחומי העיר תל אביב יפו ,אלא
כאשר הפעילות כרוכה "בזיקה ישירה לעיר".
הועלה ,כי שניי מתאגידיה העירוניי של עיריית חיפה פועלי בניגוד לאמור לעיל ,כמפורט
להל :
 .1חברת יפה נו פעלה מחו 0לתחו השיפוט של עיריית חיפה וביצעה מיזמי תחבורתיי ,
שאת רוב מימ משרד התחבורה ,בתחו השיפוט של רשויות מקומיות אחרות; כגו עכו וחצור
הגלילית .עבודות אלה נועדו בעיקר כדי לספק שירותי לתושבי רשויות מקומיות אחרות ולא
לתושבי העיר חיפה .הדבר מנוגד למתחייב על פי סעי  233וסעי  (30)249לפקודת העיריות
ולפרשנות שניתנה בעניי זה בהנחיות היוע 0המשפטי לממשלה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005ציינה עיריית חיפה ,כי מרבית הפעילות של יפה
נו נעשתה בתחו המטרופולי וכי היא "תואמת את החלטת ממשלת ישראל ו]את[ חוות דעתו
של היוע 0המשפטי לממשלה" .העירייה הדגישה ,כי "החריגה הבודדת" בפעולה מחו 0לתחו
המטרופולי נעשתה "בהנחיית משרד התחבורה בלא ידיעתה של העירייה".
באוגוסט  2005השיבה יפה נו למשרד מבקר המדינה ,כי היא "פועלת מחו 0לתחו העיר חיפה
בדיוק לפי החלטת הממשלה ולפי חוות הדעת של היוע 0המשפטי לממשלה למעט העבודה
בחצור הגלילית" .עוד מסרה יפה נו  ,כי "העיר עכו הינה בתחו מטרופולי חיפה" ,בהיותה
"אחת מערי הלווי שלה".
__________________
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הנחיית היוע המשפטי לממשלה מס'  (21.931) 8.2001מיו  1/9/1981בעניי מענקי לגופי
שמחו לתחו רשות מקומית.

עיריית חיפה

ıÂÁÓ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ· Ì˘Ï ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÈÎ ,ÛÂ ‰ÙÈÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ËÂÙÈ˘‰ ÌÂÁ˙Ï
ıÂÁÓ˘ ˙Â„Â·Ú Úˆ·Ï ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ È Â¯ÈÚ‰ „È‚‡˙‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ïˆ‡ ˙Â¯ˆÂÈÂ ,‰Ï˘ÓÓÏ
È Â¯ÈÚ‰ „È‚‡˙‰ ˙Â¯ËÓ ¯„‚Ï ıÂÁÓ Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ,‰È„È˜Ù˙Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ¯„‚Ï
˘¯„‚· ÂÏÚÙÈ ‰ÓÈ˜Ó ‡È‰˘ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰Â ‡È‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .‰ÓÈ˜‰
.‰È„È˜Ù˙Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ
ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ÔÏ·˜ ÌÚ ÂÏ˘ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ .1992-·" ˘˙‰ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ‰ ÂÚË ˙Â„Â·Ú
˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â„Â·Ú Úˆ·˙˘ È„Î ˙Á‡ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ Ï˘ ˙È Â¯ÈÚ ‰¯·Á
‡ÔÂÈÂÂ˘ ,ÌÈÚÈˆÓ ÔÈ· ˙ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙ ÌÈÚ Ó ÍÎ .ÂÊ ‰·ÂÁ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È
.˙È·ËÈÓ‰ ‰Úˆ‰‰ ˙¯ÈÁ·Â ,˙ÂÈÂ Ó„Ê‰
משרד התחבורה ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  ,2005כי יפה נו "פועלת עפ"י
החלטות הממשלה כגו מטרופוליני לצרכי תחבורה" ,וכי "המטרופולי התחבורתי בחיפה
משתרע מצפו המפר) 0נהריה עכו( ועד זכרו יעקב בדרו וכ עד שפרע ונצרת במזרח".
 .2החברה הכלכלית יזמה מהלכי לשיתו פעולה עסקי ע רשויות מקומיות שכנות ,שמטרתו,
בי היתר ,להגדיל את היקפי הפעילות שלה ולפתח את העיר ואת סביבתה .לדוגמה ,היה לה
שיתו פעולה ע המועצה האזורית זבולו לפעול בתחומה בנוגע לפיתוח מתח תעשייה ,להקמת
בית ספר לתחבורה ומתח ספורט אתגרי ,ובתחו השיפוט של עיר הכרמל היא בוחנת לשת
פעולה בהקמת מעונות לסטודנטי ומתח צימרי  .פעולות אלה של החברה הכלכלית נועדו
בעיקר כדי לספק שירותי לתושבי רשויות מקומיות אחרות ולא לתושבי העיר חיפה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005מסרה החברה הכלכלית ,כי על פי חוות דעתו של
היוע 0המשפטי שלה היא רשאית לפעול כ  ,ולדעתה" ,טוב א היא תמצה את האפשרויות
המוקנות לה בחוק ,על מנת לממש את מטרותיה".
בתשובה מאוגוסט  2005הבהירה החברה הכלכלית ,כי אי בדעתה "לפעול מחו 0לתחו השיפוט
של העיר ,אלא בכפו להוראות של סעי  (31)249לפקודת העיריות ,כאילו הוראותיו מתייחסות
לחברה כתאגיד עירוני".
ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ÈÚˆÓ‡ ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰·˘ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ËÂÙÈ˘‰ ÌÂÁ˙Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· Ì‰È˙Â¯ËÓ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÂÏÚÈ˘ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰
.ÏÂÚÙÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰
בתשובה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005מסרה העירייה ,כי החברה הכלכלית בחנה
אפשרות לשת פעולה ע רשויות מקומיות שכנות לחיפה ,א הדבר לא יצא אל הפועל ,והחברה
הונחתה שלא לפעול מחו 0לתחומה של חיפה ,אלא רק במסגרת המותרת על פי פקודת העיריות.
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תאגידי עירוניי בבעלות העירייה ) 50%ויותר(
החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
החברה הכלכלית נוסדה בשנת  1972ונרשמה בתור חברה פרטית .החברה היא תאגיד עירוני
בבעלות עיריית חיפה ובשליטתה המלאה ) .(100%היא עוסקת בייזו  ,בתכנו ובהקמה של
מיזמי כלכליי לפיתוח העיר חיפה ובניהול ובביצוע של מיזמי ציבוריי בחיפה בשביל רשויות
ממלכתיות כגו עיריית חיפה ,מינהל מקרקעי ישראל ומשרד התיירות .החברה הכלכלית מחזיקה
ב  49.9%מהו המניות של חברת מת" מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ )להל מת" (; עד
ספטמבר  1998היא החזיקה ב  100%מהו המניות של מת" )ראו להל (.

התקשרויות העירייה ע החברה הכלכלית
 .1החברה הכלכלית מנהלת כמה מיזמי לפיתוח העיר חיפה ומבצעת בדיקות היתכנות
במיזמי אחרי  ,הכול לפי בקשת העירייה ,המשלמת לה את העלויות הכרוכות בביצוע העבודות
ודמי ניהול .הבדיקה העלתה ,כי פעולות אלה של החברה הכלכלית נעשו בכמה מקרי בלי
שנחתמו הסכמי בכתב המסדירי את תנאי ההתקשרות ביניה  ,ובמקרי אחרי נערכו הסכמי
בכתב כמה שני לאחר תחילת הטיפול במיז  .להל שתי דוגמאות:
)א( פיתוח חו קריית חיי  :בספטמבר  2003נתבקשה החברה הכלכלית לנהל בשביל העירייה
מיז לפיתוח חו קרית חיי ולהקמת טיילת .בהתא לסיכו בי מנכ"ל העירייה ובי החברה
הכלכלית מה  25.11.04החלה החברה בתכנו המיז ובהכנתו למכרז .מנתוני החברה הכלכלית
עולה ,כי על פי אומד שהכינה בינואר  ,2005עלות המיז הסתכמה בכ  4.8מיליו ש"ח .הוצאות
החברה הכלכלית בגי תכנונו הסתכמו עד  31.1.05בכ  230,000ש"ח.
בפברואר  2005פנתה החברה הכלכלית לתשעה קבלני וביקשה לקבל את הצעותיה למכרז
הסגור "טיילת חו קריית חיי " .נמצא ,כי למרות התכנו שעשתה החברה הכלכלית ולמרות
היציאה למכרז בתארי האמור ,עדיי לא הוסדרו בכתב החובות והזכויות של העירייה מזה ושל
החברה הכלכלית מזה.
)ב( מיז קריית הספורט :בשנת  2000החלה החברה הכלכלית ,על פי בקשת העירייה,
בבדיקות היתכנות והכנת תב"ע למיז קריית הספורט ,ובו ,בי היתר ,בנייה של אצטדיו כדורגל,
אול ספורט ,בית מלו ומרכזי מסחר .9מנתוני החברה הכלכלית עולה ,כי הוצאותיה בשני 2001
 2002בגי המיז הסתכמו בכ  1.7מיליו ש"ח .רק במרס  2002חתמה העירייה ע החברה
הכלכלית על "מסמ עקרונות בנושא תכנו קריית ספורט" )להל מסמ עקרונות( ,ובו הוסדרו
יחסי העירייה והחברה הכלכלית.
__________________
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לצור הקמת המיז פועלות העירייה והחברה הכלכלית להעברת שטח של כ  160דונ במבואותיה
הדרומיי של העיר מהעירייה לחברה הכלכלית.

עיריית חיפה

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005ציינה החברה הכלכלית ,כי היא "לא תפעל במיזמיה
בכלל ובמיזמי ציבוריי )במימו הציבור( בפרט ,אלא על בסיס הסכמי חתומי כדבעי וזאת
בעיקר על מנת שלא תיתקל בקשיי גבייה בהמש ".
ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÙ˜È‰· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÈÎ ,˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‚„ÍÓÒÓ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÂ ,·Â˙Î ÌÎÒ‰ ‡Ï· ÌÈÈÁ-˙ÈÈ¯˜ ÛÂÁ ÁÂ˙ÈÙ ÌÊÈÓ· ÂÚˆÂ·˘ ÌÈÏÂ
‰¯·Á‰ ‰˙˘Ú˘ ‰˜È„·‰ ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Î ,Ë¯ÂÙÒ‰ ˙ÈÈ¯˜ ÌÊÈÓ· ˙Â Â¯˜Ú‰
·˙Î· ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎÂ ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚ ˙Â·˘ÈÈ˙Ó Ô È‡ ˙ÈÏÎÏÎ‰
.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÊÈÓ· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÚÂˆÈ· ˙ÏÈÁ˙ È ÙÏ
.2

בסעי  203לפקודת העיריות נקבע:
")א( חוזה ,כתב התחייבות ,הסדר פשרה המוגש לבית המשפט או לבית די על מנת
לקבל תוק של פסק די או תעודה אחרת מסוג שקבע השר בתקנות ושיש בה התחייבות
כספית מטע העיריה ,לא יחייבוה אלא א חתמו עליה בש העיריה ,בצד חותמת
העיריה ,ראש העיריה והגזבר .לא הייתה בה התחייבות כספית כאמור ,לא יחייבו את
העיריה אלא א חתמו עליה בש העיריה ,בצד חותמת העיריה ,ראש העיריה והמזכיר,
ובאי מזכיר עובד אחר של העיריה הממלא את תפקיד המזכיר לפי החלטת המועצה.
)א (1הגזבר לא יחתו על התחייבות כספית כאמור בסעי קט )א( ,ובכלל זה
התחייבות כאמור בשל מינוי אד לעובד העיריה ,אלא א כ נוכח כי התקיימו כל אלה:
) (1התקיימו ההוראות וההליכי הדרושי לפי כל די לעני מת ההתחייבות;
) (2ההתחייבות מתוקצבת בתקציב העיריה לאותה שנת כספי ;
) (3אי בהתחייבות כדי להביא ליצירת גירעו שוט כהגדרתו בסעי 140ג
בתקציב העיריה;
)ב( לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכו שנקבע בתקנות ,רשאי הגזבר להסמי
עובד עיריה הכפו לו להשתמש בסמכויותיו לפי סעי זה .אי בהסמכה כאמור כדי
לשחרר את הגזבר מחובותיו ומאחריותו לפי כל די ".

הבדיקה העלתה ,כי מנכ"ל העירייה הקוד )להל
מנכ"ל העירייה( 10חת ע החברה
הכלכלית 11הסכמי התקשרות ,ובה  ,ביו היתר ,התחייבויות והסדרי כספיי  ,שלא נחתמו ג בידי
גזבר העירייה ,כמתחייב .להל שלוש דוגמאות:
)א( בינואר  2004חתמה העירייה ע החברה הכלכלית על הסכ עקרונות ,הכולל ,בי היתר,
התחייבויות והסדרי כספיי  ,לתכנו תחנת מעבר ומיו אשפה עירונית בחו שמ  .מטע
העירייה חת על הסכ העקרונות מנכ"ל העירייה בלבד ,ללא חתימת גזבר העירייה בצד חותמת
העירייה כנדרש.
__________________
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מנכ"ל העירייה כיה בתפקידו בי יוני  2003ליוני .2005
יצוי  ,כי בישיבת מועצת העירייה מ  7.12.03אושרה האצלת סמכויות החתימה של ראש העירייה
למנכ"ל העירייה ,לרבות חתימה על חוזי .
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)ב( באפריל  2004חתמה העירייה על הסכ ע החברה הכלכלית ,לשיקו רחובות ,הקמת
שירותי ציבוריי והנגשה לנכי במושבה הגרמנית ,בעלות של כ שמונה מיליו ש"ח .מטע
העירייה חת על ההסכ מנכ"ל העירייה בלבד ,ואילו חתימת גזבר העירייה וחותמת העירייה
נעדרו ממנה ,בניגוד לנדרש .עוד העלתה הבדיקה ,כי על מסמ "סיכו המש מימו פיתוח
מושבה גרמנית שלב ג" ,שהופנה למינהל מקרקעי ישראל ב  ,8.12.04חת מטע העירייה מנכ"ל
העירייה בלבד .במסמ צוי  ,בי היתר ,כי חלקה של עיריית חיפה במימו תקציב המיז שלב ג'
לשני  2006 2005יסתכ ב  2.75מיליו ש"ח.
)ג( בספטמבר  2004חתמה העירייה ע החברה הכלכלית על מסמ עקרונות לניהול פיתוח
אזור התעשייה היש במפר 0חיפה .במסמ העקרונות מובאי  ,בי היתר ,פרטי המיז  ,תכנית
פיתוח ,וכ הסדרי כספיי  ,ובה הוצאות החברה הכרוכות במיז ודמי ניהול .על מסמ
העקרונות חת מטע העירייה מנכ"ל העירייה בלבד ,ואילו חתימת גזבר העירייה וחותמת
העירייה נעדרו ממנו ,בניגוד לנדרש.
עוד העלתה הבדיקה ,כי בפברואר  2004העביר מנכ"ל העירייה למנהל מחוז הצפו של משרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל משרד התמ"ת( וליוע 0שר התמ"ת מכתב בעניי מיז
שיקו אזור התעשייה במפר 0חיפה ,ולפיו ,העירייה מסכימה לממ שליש מעלות התכנו של
המיז לשנת  ,2004דהיינו  330,000ש"ח .ג על מסמ זה ,שיש בו התחייבות כספית ,חת מטע
העירייה מנכ"ל העירייה ללא חתימת גזבר העירייה.
˙Ó˙ÂÁ Ï˘Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯·Ê‚ ˙ÓÈ˙Á Ï˘ Ô¯„ÚÈ‰ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÂ˙ÈÙ ,˙È Â¯ÈÚ ‰Ù˘‡ ÔÂÈÓÂ ¯·ÚÓ ˙ Á˙ ÔÂ Î˙· Â˜ÒÚ˘ ÌÈÎÓÒÓ·Â ÌÈÓÎÒ‰Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
Â ˙È Ì‰·˘ ,‰ÙÈÁ ı¯ÙÓ· Ô˘È‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡ ÁÂ˙ÈÙÂ ÏÂ‰È Â ˙È Ó¯‚‰ ‰·˘ÂÓ‰
Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚÂ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚËÓ ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
Â˙ÓÈ˙ÁÏÂ Â¯Â˘È‡Ï Â‡·ÂÈ Ì‰ÈÏÚ ˙Ó˙ÂÁ ‡È‰˘ ÌÈÓÎÒ‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎÂ ,ÔÈ˜˙ ÈÙÒÎ
˘.‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯·Ê‚ Ï
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005מסרה העירייה ,כי "תופעה זו שהייתה קיימת
במש זמ קצר יחסית )תקופת כהונתו של המנכ"ל הקוד בלבד( הופסקה לאלתר".

גיוס הו באמצעות מת"
מת" הוקמה בשנת  1974ונרשמה בתור חברה פרטית ,בבעלות החברה הכלכלית ובשליטתה
המלאה ) .(100%החברה מקימה מבני להשכרה לחברות תעשייה .היא מחזיקה בכ  191דונ
באזור התעשייה שבכניסה הדרומית לחיפה ,והיא הקימה בו כמה מבני  .מת" עוסקת בשירותי
תשתית ,אחזקה ואנרגיה ,ומחזיקה בכמה מבני בעיר.
בספטמבר  1998נחת הסכ בי החברה הכלכלית ,מת" וחברה עסקית ,ולפיו מכרה החברה
הכלכלית את השליטה במת" לחברה העסקית ,על ידי הקצאה של  50.1%מהמניות של מת"
לחברה העסקית .על פי ההסכ  ,התמורה שהתקבלה בעבור ההקצאה ,כ  240מיליו ש"ח ,נכנסה
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לקופת מת" ונועדה למימו תכנית העבודה שלה .12מועצת העירייה אישרה את ההסכ בישיבתה
ב  .13.10.98ב  18.11.98אישר מנכ"ל משרד הפני את השינויי במבנה השליטה במת" .
בהסכ האמור נקבע ,כי "מוסכ בי הצדדי כי החברה ]מת" [ תגייס הו מ הציבור בדר של
הנפקת ניירות ער בישראל או מחו 0לישראל בתקופה של כ  18חודשי לאחר ביצוע ההקצאה
על פי הסכ זה ,או בכל מועד אחר אשר יוסכ עליו בי הצדדי  ,על פי אמות מידה כלכליות.
בכוונת החברה להציע כ  30%ממניותיה לציבור"" .הצדדי יעשו כל פעולה אשר תידרש לש
ביצוע מהל של גיוס הו  ,כאמור לעיל" וכ מוסכ כי "במידה ויתבצע גיוס הו ידוללו אחזקות
הצדדי בהתא לאחזקותיה בחברה לאחר ההקצאה "...וכי "ידוע לצדדי כי סעי זה מהווה
מעיקרי הסכ זה".
הועלה ,כי מת" לא פעלה לגיוס ההו עד מועד סיו הביקורת )מאי  .(2005ג העירייה והחברה
הכלכלית לא פעלו אצל מת" ואצל החברה העסקית כדי להוציא את גיוס ההו מהכוח אל
הפועל ,וא לא בחנו ע החברה העסקית מועדי אחרי לגיוס הו למת"  ,כמו שנקבע בהסכ
ההקצאה.
עוד הועלה ,כי בחוות דעת שמסרה חברת ייעו 0לחברה הכלכלית עוד ביוני  2002בעניי
"אפשרויות הגיוס שעמדו בפני מת" חיפה בתקופה שבי מר 1999 0לבי מאי ) "2002להל
חוות דעת מקצועית( צוי  ,כי בתקופה האמורה הייתה למת" "אפשרות מעשית" לגייס הו בשוק
המקומי .עוד נאמר ש  ,כי "תנאי השוק המקומי אפשרו תנאי טובי לגייס הו במהל התקופה
בשוק המקומי" ,וכי חברות ישראליות ,בעיקר חברות נדל" " ,גייסו בהיקפי גדולי במהל
התקופה ,תו ניצול תנאי השוק ,הריבית ,הביקוש להשקעות וכ הלאה" .עוד צוי  ,כי "באמצעות
הנפקת ניירות ער לציבור ,החברה היתה יכולה לשפר את מצבה עקב מגוו הכלי  ,האפשרויות
להוזלת גובה הריבית והמפגש ע משקיעי רבי בעלי שיקולי שוני ומגווני  .נית להניח
שעלות גיוס ההו שלה הייתה מתבצעת במחיר אופטימלי".
בתשובה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005ציינה החברה הכלכלית ,כי "לאור מצב שוק ההו
בזמנו ,סבר דירקטוריו החברה ]הכלכלית[ דאז שאי מקו לגיוס הו באותה עת".
עוד מסרה החברה הכלכלית בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי  ,2005כי הדירקטוריו שלה
"עומד על כ כי על מת" לגייס הו עפ"י ההסכ עימה" ,כי היא פנתה למת" ולחברה העסקית
בדרישה זו ,וכי ייתכ שהעניי "יגיע לכדי התמודדות משפטית".
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005מסרה החברה העסקית ,כי היא "...פעלה ,ועודנה
פועלת ,בהתא להתחייבויותיה על פי ההסכמי לה היא צד ,ובי היתר בהתא להתחייבויותיה
המפורטות בהסכ הקצאת המניות של מת" מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ".
בתשובתה מספטמבר  2005השיבה החברה העסקית ,כי "כוונת הצדדי היתה ,כי בא פרוייקטי
אלו יתגשמו ,ואכ יהיה צור בעוד מאות מליוני שקלי  ,מעבר לכספי שהושקעו על ידי ]החברה
העסקית[ ,תפנה החברה לגייס כספי לפעילותה בפרוייקטי אלו באמצעות שוק ההו " .וכ  ,כי
"כעבור  18חודש ממועד ההקצאה ,הוא המועד בו היו אמורי הצדדי להנפיק את החברה
כמפורט בהסכ  ,לא היה כל צור בכספי נוספי  ,ולכ לא היה כל הגיו ביציאה להנפקה".
__________________

12

תוכנית העבודה הציגה מספר מיזמי המהווי תוכנית פעולות של מת" בשלוש עד חמש שני
שלאחר חתימת ההסכ וה כללו ,המש פיתוח מת"  ,הקמת בניי  IBMבאוניברסיטת חיפה ,הקמת
מלו הילטו במרכז הקונגרסי בחיפה ,הקמת המרינה בחיפה והמש פיתוח חו& שמ  .על פי תוכנית
העבודה נאמד היק& ההשקעות באותה עת בכ  161.5מיליו דולר.
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עוד ציינה החברה העסקית ,כי עמדתה היא "כי החלטה על הנפקה של מת" צריכה כיו להתקבל
בהסכמת שני הצדדי  ,ובוודאי שצריכה להבח באמות מידה כלכליות .מצבה הכלכלי של מת"
הינו אית  ,והיא יכולה לגייס מבלי כל קושי כספי נוספי  ,במידת הצור  ,מהמערכת הבנקאית.
לאור זאת ,אי כל הגיו כלכלי לגייס הו בשוק ההו "".זאת ועוד ,החל מאוקטובר  ,2000ע פרו0
האינתיפאדה ... ,שוק הנדל"  ,והנדל" המיועד להיי טק בפרט ,נכנס למיתו עמוק ,והיינו עדי
לעשרות אלפי מ"ר ריקי בכל רחבי האר .0ג לאור זאת ,כחברה שזה תחו התמחותה ,לא היה
מקו לצאת להנפקה ,למכור חלק מהחברה בזול ,ולגייס כס  ,שאי לו ייעוד ספציפי".
ÔÈ· ,‰ÚˆÂ· ˙È˜ÒÚ‰ ‰¯·ÁÏ Ì"˙Ó· ‰ËÈÏ˘‰ ˙¯ÈÎÓ ˙˜ÒÈÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰È‰ ÍÎ Í¯ÂˆÏ .ÔÂ‰ È¯È˙Ú ÌÈÓÊÈÓ ÚÂˆÈ·· Ì"˙Ó Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ˙ Ó-ÏÚ ,¯˙È‰
Ì"˙ÓÓ Ú Ó ÔÂ‰‰ ÒÂÈ‚-È‡ .1998 ¯·ÓËÙÒÓ ÌÎÒ‰· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ÔÂ‰ ÒÈÈ‚Ï Ì"˙Ó ÏÚ
.ÌÈÙÒÂ ÌÈÓÊÈÓ Û‡ ÈÏÂ‡Â ,‰„Â·Ú‰ ˙È ÎÂ˙· Ì‰ÈÏÚ ÌÎÒÂ‰˘ ÌÈÓÊÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ Úˆ·Ï
Ì‡˙‰· ÌÈ„„ˆ‰ ˙Â˜ÊÁ‡ ÏÂÏÈ„ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂ‰‰ ÒÂÈ‚ ÈÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Â·Ò „ÂÚ
.‰ÙÈÁ ¯ÈÚ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈˆÂÁ ‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ¯˘Ù‡Ó ‰È‰ ,Ì‰È˙Â˜ÊÁ‡Ï

חברת יפה נו תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
יפה נו היא תאגיד עירוני שייסדה העירייה בדצמבר  ;1995החברה בבעלות העירייה ובשליטתה
המלאה ) .(100%היק הפעילות של יפה נו גדל בצורה ניכרת בשנת  ,1999כשהועברו אליה
13
פעילויות שביצעה בשעתו חברת "נתיבי איילו " במטרופולי חיפה באמצעות "נתיבי כרמל"
וכשקיבלה עבודות בנייה ציבורית מעיריית חיפה.
אלה מטרותיה של יפה נו :
פיתוח ,הקמה ,ניהול ,תיאו  ,פיקוח ואחזקה של תשתיות ומיזמי תחבורתיי  ,לרבות כבישי ,
מנהרות ,גשרי  ,שדה תעופה ונמלי  .המטרות המשניות ה ייזו  ,פיתוח ועידוד הקמת של
מיזמי כלכליי מסחריי בתחו העירייה והשתתפות בהקמת .

העברות כספי ממשרד התחבורה ליפה נו באמצעות העירייה
על פי פקודת העיריות ,מתפקידה ומסמכותה של עירייה לעסוק בפיתוח ,סלילה ובאחזקה של
כבישי  ,מדרכות ,תמרורי ומתקני תחבורה אחרי הנמצאי בתחו שיפוטה .משרד התחבורה
הוא אחד המקורות העיקריי למימו מיזמי תחבורתיי שעושה רשות מקומית .הקצאת התקציב
של משרד התחבורה לרשויות המקומיות נעשית על פי קריטריוני שפרס משרד התחבורה
__________________
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חברת "נתיבי כרמל" הייתה אג בחברת נתיבי איילו בע"מ ,ופעלה ,בי היתר ,במטרופולי חיפה.

עיריית חיפה

ב"נוהל עבודה של משרד התחבורה ע הרשויות המקומיות בתחו תקציבי בטיחות ופיתוח"
מפברואר  1999ומספטמבר ) 2003להל נוהלי העבודה( .נוהלי העבודה קובעי  ,בי היתר ,את
סוגי המיזמי שמשרד התחבורה משתת בה  ,את תהלי העבודה ע הרשות המקומית ואת
סדרי העדיפויות שלו בהקצאת התקציבי .
בנוהלי העבודה נקבע ,בי היתר ,כי האחריות להשגת מקורות המימו למיז תחבורתי בתחו
הרשות המקומית ,לפרסו המכרזי  ,להתקשרויות ע קבלני ולתשלו החשבונות מוטלת על
הרשות המקומית ,וא משרד התחבורה יאשר את מימו המיז  ,תועבר לראש הרשות המקומית
התחייבות כספית ,בחתימת מורשי החתימה מטע המשרד.
במרס  2001חתמה העירייה על הסכ משפטי ע יפה נו )להל ההסכ ( ,שעיקרו "ביצוע
עבודות בפרויקטי של תחבורה ,תשתיות ,בינוי פיתוח ואחזקה ,כולל ניהול הכלכלי
וההנדסי ."...ההסכ מסדיר את יחסי הגומלי בי עיריית חיפה ובי יפה נו בביצוע מיזמי
תחבורתיי "בחיפה או במטרופולי חיפה ,שיתוקצבו במלוא או בחלק ע"י משרד התחבורה".
ההסכ עוסק ,בי היתר ,ב"מסירת עבודות מהעירייה לחברה" ,ב"ביצוע העבודות והפרויקטי
התחבורתיי " ,ב"מימו ותמורת ניהול" ובנהלי המסדירי את יחסי העבודה בי העירייה ובי
יפה נו .
בהסכ בי העירייה ובי החברה נקבע ש"הואיל והקצבות משרד התחבורה ומממני נוספי
משולמות לעירייה ,תהיה העירייה מחויבת להעביר לחברה את כל התשלומי ששולמו על ידי
משרד התחבורה ומממני אחרי בגי כל פרוייקט במסגרת התקציב המאושר ,כולל העדכוני
המאושרי וזאת מייד ע קבלת הכספי בעירייה".
הבדיקה העלתה ,כי משרד התחבורה נוהג להעביר לעיריית חיפה ,כספי למימו מיזמי
תחבורתיי שמבצעת יפה נו  .נמצא ,כי העירייה נוהגת לעכב בחשבונות הבנק שלה כספי רבי
שהעביר משרד התחבורה למימו הפרויקטי הללו ,בניגוד להסכ הנ"ל .להל דוגמאות:
 .1ב  22.1.03זוכה חשבונה של העירייה בבנק מסחרי בס  20,385,574ש"ח בגי השתתפות
משרד התחבורה במימו מיזמי תחבורתיי שביצעה יפה נו  ,ובה  ,בי היתר ,נת"צ )נתיבי
תנועה ציבוריי ( ברח' ההגנה ,מחלפי אלנבי ודר הקישו  .הבדיקה העלתה ,כי על פי פקודות
תשלו שהכינה העירייה ב  18.2.03בתור הוראות תשלו ליפה נו בעבור אות מיזמי  ,היא
הכינה ליפה נו המחאה על ס  9,890,911ש"ח לתארי  ,25.2.03והמחאה על ס 9,789,891
ש"ח לתארי ) 27.2.03ההפרש בס  704,722ש"ח שול במועדי אחרי ( .את ההמחאה על ס
 9,890,911ש"ח העבירה העירייה ליפה נו ב  ;4.5.03באותו מועד נתנה יפה נו לעירייה קבלה
בעבורה .יוצא אפוא כי העירייה עיכבה את העברת הסכו האמור ליפה נו בשלושה חודשי
וחצי .נמצא ,כי העירייה שינתה באופ ידני את תארי ההמחאה על ס  9,789,891ש"ח,
מ  27.2.03ל  .31.7.03ב  31.7.03נתנה יפה נו לעירייה קבלה בעבור אותה המחאה .העירייה
רשמה בספריה את התארי  27.02.03בתור מועד התשלו ליפה נו למרות התיקו הידני שעשתה
בהמחאה .יוצא אפוא ,שלא זו בלבד שהעירייה עיכבה את העברת הכספי ליפה נו בכשישה
חודשי  ,היא א לא דאגה לרשו בספריה את התארי המתוק של ההמחאה ,31.07.03 ,וכ
הוצג חשבו יפה נו בספרי העירייה באופ שגוי.
 .2על פי פקודת תשלו שהכינה העירייה ב  2.2.03ליפה נו בעבור מיזמי תחבורתיי
שביצעה ,היא הכינה לה המחאה על ס  6,679,089ש"ח ,לתארי  .2.2.03הבדיקה העלתה ,כי
העירייה שינתה באופ ידני את תאריכי פקודת התשלו וההמחאה ל  ,22.10.03כלומר דחתה את
התשלו בכשמונה חודשי וחצי .יו הער של חיוב החשבו של יפה נו בספרי העירייה היה
 2.2.03במקו  ,22.10.03ולכ ג במקרה זה הוצג חשבו יפה נו בספרי העירייה באופ שגוי.
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 .3על פי פקודת תשלו שהכינה העירייה ב  23.2.03ליפה נו בעבור מיזמי תחבורתיי
שביצעה ,היא הכינה לה המחאה על ס  7,454,181ש"ח ,לתארי  .8.3.03העירייה שינתה באופ
ידני את תארי הפירעו של ההמחאה ל  ,9.10.03כלומר דחתה את התשלו בכשמונה חודשי .
עוד נמצא ,כי תארי הרישו של התשלו בחשבונה של יפה נו בעירייה היה  8.3.03במקו
 ,9.10.03וכ הוצג חשבו יפה נו בספרי העירייה באופ שגוי.
 .4ב  26.5.03זוכה חשבונה של העירייה בבנק מסחרי בס  6,530,668ש"ח בגי השתתפותו
של משרד התחבורה במימו מיזמי תחבורתיי שביצעה יפה נו  ,ובה  ,בי היתר ,ברח' פל י
והמגיני  ,מחלפי אלנבי ,אב גבירול ,צ'ק פוסט ונת"צ ההגנה.
הבדיקה העלתה ,כי על פי פקודת תשלו שהכינה העירייה ב  3.7.03ליפה נו בגי אות מיזמי
תחבורתיי  ,היא הכינה ליפה נו המחאה על ס  6,400,895ש"ח לתארי ) 13.7.03ההפרש בס
 129,773ש"ח שול במועד אחר( .במועד זה נרשמה הפעולה בספרי העירייה .נמצא ,כי העירייה
שינתה באופ ידני את תארי ההמחאה מ  13.7.03ל  .27.11.03למרות התיקו האמור ,העירייה
לא תיקנה בספריה את תארי הפעולה .יוצא אפוא ,כי לא זו בלבד שהעירייה עיכבה העברת
כספי ליפה נו בכשישה חודשי  ,היא א לא תיקנה בספריה את רישו תארי הפירעו מ
 13.7.03ל .27.11.03
 .5ב  26.1.04זוכה חשבונה של העירייה בבנק מסחרי בס  20,132,547ש"ח בגי השתתפותו
של משרד התחבורה במימו מיזמי תחברותיי שביצעה יפה נו  ,ובה  ,בי היתר ,מנהרות
הכרמל ,מחלפי אלנבי ,צ'ק פוסט ,אב גבירול וצומת התור חיפה.
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הבדיקה העלתה ,כי בגי אות מיזמי תחבורתיי העבירה העירייה ליפה נו  20,517,846ש"ח
ב חמישה תשלומי חודשיי  ,בחמש המחאות .עוד נמצא ,כי בחשבונה של יפה נו בעירייה
נרשמו תאריכי שמוקדמי בכמה חודשי לאלה שהיו נקובי על המחאות אלה ,כמפורט
בטבלה:
¯ÙÒÓ
‰‡ÁÓ‰‰

ÌÂÏ˘˙ ˙„Â˜Ù
368053
368053
368053
368053
368053

2250
2251
2252
2253
2254

‰‡ÁÓ‰‰ ÌÂÎÒ
·˘"Á
4,103,569.30
4,103,569.30
4,103,569.30
4,103,569.30
4,103,569.30

˙‡¯ÔÂÚ¯ÈÙ‰ ÍÈ
‰‡ÁÓ‰‰ Ï˘ ·Â˜ ‰
5.11.04
5.12.04
5.01.05
5.02.05
5.03.05

˙‡¯‰‡ÁÓ‰‰ ÍÈ
Ì˘¯ ˘ ÈÙÎ
·‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È¯ÙÒ
5.06.04
5.07.04
5.08.04
5.09.04
5.10.04

È„È· ¯ÈÚ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˙¯Â·Á˙ ÌÈÓÊÈÓ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÊÁ‰ ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰
ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ¯ÒÂÓ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‰Ó¯‚Â ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ ‰„ÚÂ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰
˘.ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â Ï ÛÂ ‰ÙÈ Ï
__________________
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בכלל זה  385,299ש"ח ,שה #חלק מכספי #שהועברו לעיריית חיפה ב&  31.12.03בגי השתתפותו
של משרד התחבורה במימו מיזמי #תחבורתיי #אחרי.#

עיריית חיפה

ÌÈÏ˜˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ Ì˙¯·Ú‰ ˙‡ ‰·ÎÈÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
‰Ó˘¯ ‡Ï Û‡ ‡È‰ ,(ÌÈ˘„ÂÁ 13-Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ÔÈ·) ¯˙ÂÈ· ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙ ÛÂ ‰ÙÈÏ
·Ì„Â˜ ÌÈ˘„ÂÁ ÂÚˆÂ· ÂÏÈ‡Î ÂÓ˘¯ ÂÏ‡Â ,ÔÚÂˆÈ· „ÚÂÓ· ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰È¯ÙÒ
ÌÈÎÈ¯‡˙‰ ÔÈ·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È¯ÙÒ· ÂÙ˜˙˘‰˘ ÈÙÎ ˙Â‡ÁÓ‰‰ ÈÎÈ¯‡˙ ÌÂ˘È¯ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ .ÔÎÏ
.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ Ï˘ ˙Â Â·˘Á· ‰Ó‡˙‰-È‡Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‡È·‰ Ô‰· ÌÈ·Â˜ ‰
ÈÂ È˘‰ ˙‡Â ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ë˜ ˘ È˙ËÈ˘‰ ·ÂÎÈÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÚÙ ˘È˘ ‚ˆÓ ¯ˆÂ ÍÎ .‰È¯ÙÒ· ÌÈÓÂ˘È¯· ÌÂÏ˘˙‰ È„ÚÂÓ Ï˘ ‰ ˘ Â ¯ÊÂÁ‰ È˙Ó‚Ó‰
.˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÈ·Ï Â È· ¯ÎÈ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005ציינה העירייה ,כי "העיכוב נובע מכ שניתנת
עדיפות לתשלומי שכר עבודה ,הפרשות סוציאלית ופעולות חינו וכל זאת על פי הנחיות משרד
הפני ".
··„,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÓ ˙ÂÈÁ ‰ ÔÈ‡ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ‰˙˘Ú ˘ ‰ÓÏ˘‰ ˙˜È
ÌÈÈ˙¯Â·Á˙ ÌÈÓÊÈÓ ÔÂÓÈÓÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ¯È·Ú‰˘ ÌÈÙÒÎ ·ÂÎÈÚÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰
˘.ÛÂ ‰ÙÈ ˙Úˆ·Ó
¯Î˘ ÈÓÂÏ˘˙Ï ‰·ÎÈÚ ‡È‰˘ ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙„Â˜ÙÏ (·),‡ 213 ÛÈÚÒ ˙Â‡¯Â‰Ï „‚Â Ó ÍÂ ÈÁ ˙ÂÏÂÚÙÂ ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙Â˘¯Ù‰ ,‰„Â·Ú
‰È¯ÈÚ‰ ˘‡¯ È„È· ˙Â Ó‡ · ÂÏ‰Â È ÏÈ‚¯ È˙Ï· ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÌÈÙÒÎ" ,ÂÈÙÏ˘ ,˙ÂÈ¯ÈÚ‰
ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘ ÏÎ ‰˘ÚÈ ‡Ï ;ÏÈ‚¯ È˙Ï· Â È‡˘ ·Èˆ˜˙‰ ÔÂ·˘Á ÈÙÒÎÓ „¯Ù · ,¯·Ê‚‰Â
˘ÊÂÊÈ˜ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ Â˘ÚÈÈ ‡Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â Â„ÚÂ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ‡Ï˘ ÏÈ‚¯ È˙Ï· ·Èˆ˜˙ Ï
·ÏÎ ÌÂ˙· ˙ÏÂÊ ,ÏÈ‚¯ È˙Ï· Â È‡˘ ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÌÈÙÒÎÏ ÏÈ‚¯ È˙Ï· ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÌÈÙÒÎ ÔÈ
ÌÈ ˙È Ì È‡ ÏÈ‚¯ È˙Ï·‰ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ ;ÏÈ‚¯ È˙Ï·‰ ·Èˆ˜˙‰ „ÚÂÈ ‰Ï˘ ‰ÏÂÚÙ
."ÏÈ‚¯ È˙Ï·‰ ·Èˆ˜˙‰ „ÚÂÈÓ ‰Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙·ÂËÏ ‡Ï˘ „Â·Ú˘Ï
הכספי שהעירייה מעבירה ליפה נו! מיועדי לכיסוי התחייבויותיה של החברה לנותני שירותי :
קבלני  ,מתכנני וכיו"ב )להל $נותני שירותי ( .ועדת הכספי והדירקטוריו $של החברה דנו
בכ כמה פעמי  .בישיבת ועדת הכספי של יפה נו! ביוני  2003ציינה יו"ר הוועדה ,כי העיכוב
בהעברת הכספי מ $העירייה חוש! את החברה לתביעות משפטיות .ג בישיבת הדירקטוריו $של
יפה נו! במאי  2004ציי $מנכ"ל החברה ,כי עיכוב התשלומי "פגע בחברה ,בעירייה ,במערכות
היחסי של החברה ע הקבלני  ,המתכנני וספקי אחרי  ,ובעיקר ביחסי העבודה והאמו$
ששררו בי $החברה ומשרד התחבורה".
נמצא ,כי בכמה מקרי נציגי חברות קבלניות שהתקשרו בחוזי ע יפה נו! לביצוע מיזמי
בתחו העיר חיפה פנו ה $לגזבר העירייה וה $ליפה נו! ,וציינו ,בי $היתר ,כי העיכוב בתשלומי
תמורת עבודות שה מבצעי פוגע בתפקוד השוט! ועלול לדחות את השלמת המיזמי .
באפריל  2005פנה מנכ"ל יפה נו! ליו"ר הדירקטוריו $של החברה בעניי $עיכוב הכספי מצד
העירייה.
מעיו $בדוחות חודשיי שהעבירה יפה נו! למשרד התחבורה בעניי $זה עולה ,כי בפברואר 2004
הסתכ חובה של העירייה ליפה נו! בכ  65מיליו $ש"ח ,ובאפריל  2004בכ  51מיליו $ש"ח.
בעקבות זאת הודיע משרד התחבורה לעירייה במכתב מ  ,19.4.04כי אי $באפשרותו לתת
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"התחייבויות לעירייה לצור ביצוע פרוייקטי תחבורתיי " .המשרד קבע ,כי א החוב לא ישול
עד  ,2.5.04הוא ייאל +להעביר את התקציבי שיועדו לעיריית חיפה לרשויות אחרות.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005ציי $משרד התחבורה ,כי "מדובר בחברה עירונית
המבצעת פרוייקטי עבור העיריה" ,ולכ $הנזקי שייגרמו ליפה נו! מפני שהעירייה אינה משלמת
בזמ" $יחולו על העיריה".
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005ציינה העירייה ,כי "ישנ $תקופות בה $מתמודדת
העירייה ע קשיי רבי בתזרימי המזומני וכתוצאה מכ מעוכבי התשלומי לספקי רבי
ונותני השירותי  .כמ $כ ,$מעוכבות העברות כספי באות $תקופות לחברת 'יפה נו!' וכתוצאה
מכ לקבלני של החברה" .עוד ציינה העירייה בתשובתה ,כי היא "רואה את קבלני החברה
כקבלני העירייה לכל דבר ועניי."$
ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰· ˙Ë˜Â ‡È‰˘ ‰ËÈ˘‰ Ï˘· ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ· Á"˘ È ÂÈÏÈÓ Ï˘ ÔÂÓÈÓ ÈÁÂÂ¯Ï ‰ÎÂÊ ‡È‰ ,ÛÂ ‰ÙÈÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÓ ÌÈÏ·˜˙Ó‰
˘ ÈÒÂÙ„ ÏÏ‚· ÔÎ˘ ,˘¯Ù‰‰ ÌÂÏ˘˙· ˙‡˘Ï ‰ÏÂÏÚ˘ ‡È‰ ‰ È„Ó‰ ,¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· .‰
,„ÚÂÓ· ÌÙÒÎ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡˘ ,ÛÂ ‰ÙÈ Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰Ï‡ ˙Â‚‰ ˙‰
.ÌÈÓÊÈÓ‰ ÚÂˆÈ· ˙ÂÏÚ ˙‡ ÛÂ ‰ÙÈ ÏÈ„‚˙ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú· ,ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‡ ˙ÂÏÚ ˙‡ ÂÏÈ„‚È

אי התאמות חשבונאיות בי העירייה ובי יפה נו :
השוואת היתרות של העירייה שנרשמו בדוחות הכספיי השנתיי המבוקרי של יפה נו! ע
היתרות של יפה נו! שנרשמו בדוחות הכספיי השנתיי המבוקרי של העירייה לשני  2001עד
 2003העלתה ,כי בי $הרישומי בדוחות הכספיי של העירייה ובי $אלה של יפה נו! ישנ
הפרשי ניכרי  ,של בי $כ  86לכ  123מיליו $ש"ח .בדוח הכספי המבוקר של העירייה לשנת
 2003ציינה העירייה בביאוריה ,שההפרש בס כ  86מיליו $ש"ח נבע מעלויות שטר נרשמו
בספרי העירייה" ,אול בגינ $קיבלה העירייה בשנת  2003השתתפות מלאה מצד משרד התחבורה,
ורק אז נרשמו בספריה".
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005מסרה יפה נו! ,כי היא פועלת "לפי העקרונות
החשבונאיי המחייבי רישו כל הוצאה והכנסה בספרי החברה לפי מועד הביצוע" .עוד ציינה
יפה נו! בתשובתה ,כי "אי $לה מידע על אופ $הרישו בעירייה".
ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ ¯˜Â·Ó‰ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰¯·Ò‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .˘¯Ù‰Ï ËÂ¯ÈÙ Â· ‚ˆÂ‰ ‡ÏÂ ,È ÏÏÂÎ ‡Â‰ ˘¯Ù‰‰
˘¯·„‰ .‰È¯ÙÒ· ÛÂ ‰ÙÈÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ È„ÚÂÓ ÌÂ˘È¯ ˙‡ È˙Ó‚Ó ÔÙÂ‡· ‰˙ È˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
.˙ÂÓ‡˙‰‰-È‡Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ „Á‡ ‰È‰
ÌÈÓÂÎÒ· ˙ÂÓ‡˙‰-È‡ ÂÏ‚˙‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘·ÌÈÓÂ˘È¯‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏÂ ˙Ú„‰ ˙‡ ÍÎ ÏÚ ˙˙Ï ‰ÈÏÚ ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 123-Ï 86-Î ÔÈ
·‡.ÛËÂ˘ ÔÙÂ
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הכרמלית חיפה בע"מ
חברת הכרמלית נוסדה במאי  1990בתור תאגיד עירוני של עיריית חיפה .העירייה היא בעלת
המניות ובעלת השליטה בה )החברה הכלכלית לחיפה בע"מ מחזיקה במניה אחת ממניות חברת
הכרמלית( .באוקטובר  1990חתמה העירייה על הסכ ע חברת הכרמלית לניהול ,שיפו ,+הקמה
והפעלה של פרויקט רכבת תחתית המחבר את העיר התחתית בחיפה למרכז הכרמל באמצעות
מנהרה .בהסכ נקבע ,כי חברת הכרמלית תחכור מהעירייה את מקרקעי מנהרת הכרמלית עד שנת
 2012ותשל לעירייה דמי זיכיו $שנתיי בשיעור השווה ל  2.5%מכלל התקבולי שיהיו לה בגי$
הפעלת המנהרה .את מחצית הסכו המיועד למימו $שיפו +הכרמלית תעביר העירייה לחברת
הכרמלית תמורת שטר הו $שתנפיק החברה לעירייה ,ואת מחציתו השנייה תעביר העירייה לחברה
בתור הלוואה .מועד פירעו $שטר ההו $נקבע ל  20שנה מיו ההפעלה .בס הכל העבירה העירייה
לחברת הכרמלית כ  66מיליו $ש"ח.
שיפו +הכרמלית הסתיי בשנת  .1992את מחצית הסכו ששימש למימו $השיפו ,+כ  18.7מיליו$
ש"ח ,נושא ריבית וצמוד למדד המחירי לצרכ ,$נתנה העירייה לחברת הכרמלית בתור מלוות
ל  20שנה מיו הפעלת הכרמלית .המחצית השנייה מסתכמת בכ  14.4מיליו $ש"ח ,נושא ריבית
וצמוד לדולר.
בי $השני  1993 1990לקחה העירייה הלוואות משלושה בנקי מסחריי בסכו כולל של כ 66
מיליו $ש"ח ,לצור מימו $שיפו +הכרמלית .חברת הכרמלית שעבדה בתמורה לכ בשעבוד שוט!
כללי ובשעבוד ספציפי את הציוד ,את הנכסי ואת זיכיו $ההפעלה לטובת שלושת הבנקי
האמורי כביטחו $להחזר ההלוואות שלקחה העירייה.
באוקטובר  1999נחת שטר הו $בי $העירייה ובי $חברת הכרמלית ,ובו נקבע ,בי $היתר ,כי
"החברה מוציאה שטר הו $זה לש הבטחת התשלו המלא והמדויק של סכו החוב העומד על
ס של  33,085,075ש"ח" ,וכי "החברה ]הכרמלית[ מתחייבת לשל לעיריה את סכו שטר ההו$
במועד פרעונו המוסכ אשר לא יקד ליו ."28/7/2012
בהסכ בי $העירייה ובי $חברת הכרמלית נקבע ,כי "סכו שטר ההו $ישא ריבית בשיעור של 5%
לשנה אשר תצור! לקר $בסו! כל שנה ותיפרע יחד ע קר $שטר ההו ."$בשטר ההו $נקבע ,כי
"הקר $על פי שטר הו $זה לא תשא ריבית ו/או הצמדה למדד המחירי לצרכ $א $לכל מדד או
שער אחר" .דהיינו ,העירייה ויתרה על הריבית.
נמצא ,כי מאז ניתנו ההלוואות לחברת הכרמלית ועד מועד סיו הביקורת )מאי  (2005לא שילמה
חברת הכרמלית לעירייה כספי כלשה לא על חשבו $קר ,$לא על חשבו $ריבית ולא על חשבו$
הפרשי שער או הצמדה .העירייה לא נקטה כלל צעדי כדי שהחברה תפרע את חובה לעירייה ,או
לפחות חלק ממנו .הדבר עשוי להיחשב למחילת חובה של העירייה לחברת הכרמלית ,שהיא גו!
נשלט; למצב ענייני זה עשויות להיות השלכות על חיוב חברת הכרמלית במסי  ,ובייחוד במע"מ.
,1999-1992 ÌÈ ˘‰ ÔÈ‚· ˙È·È¯‰ ÏÚ ¯Â˙ÈÂÂ‰ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘.˙ÈÏÓ¯Î‰ ˙¯·ÁÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰·ÂÁ ˙ÏÈÁÓ Â˘Â¯ÈÙ ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 12-Î· ˙ÓÎ˙ÒÓ
ÂÚÓ˘Ó ,2012 ÈÏÂÈÏ „ÚÂ 1999 ¯·ÂË˜Â‡ ÔÈ·˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ÔÈ‚· ˙È·È¯‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯Â˙ÈÂ
‚Ô‰ ÈÎ ,˘‚„ÂÈ .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ÌÈ ÂÈ„· ÔÂ·˘Á· Á˜Ï ¯·„‰˘ ÈÏ· ,‰¯·Á‰ „ÂÒ·Ò Ì
‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ· ÔÂÈ„Ï Â‡·Â‰ ‡Ï ˘‡¯Ó ˙È·È¯‰ ÏÚ ¯Â˙ÈÂÂ‰ Ô‰Â ·ÂÁ‰ ˙ÏÈÁÓ
.˘¯„ Î ,‰¯Â˘È‡ÏÂ
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כאמור ,בשנת  2012יפוגו זכויות החכירה של חברת הכרמלית במקרקעי המנהרה שהכרמלית
עוברת בה ובסביבותיה .בשנה זו תידרש הכרמלית להשיב לעירייה את ההלוואות ולפרוע את שטר
ההו.$
מעיו $בדוחות הכספיי השנתיי של חברת הכרמלית לשני  2003 2001עולה ,כי מדי שנה
בשנה היא צברה גירעונות כספיי ניכרי  ,בעיקר בגי $הוצאות מימו $חובותיה לעירייה ובגי$
הוצאות הפעלה .ג פחת מערכות ,מכונות וציוד ה חלקי לא מבוטלי בה  .הוצאות המימו$
בשני  2001עד  2003הסתכמו בכ  37מיליו $ש"ח ,והוצאות ההפעלה באות $שני בכ 22.4
מיליו $ש"ח )מזה כ  10.2מיליו $ש"ח פחת( .בדצמבר  2001הסתכמו הגירעונות הכספיי
הנצברי של החברה בכ  157.2מיליו $ש"ח ,בדצמבר  2002בכ  182.6מיליו $ש"ח ,ובדצמבר
 2003בכ  191.5מיליו $ש"ח.
‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ÚÂ¯ÙÏ ˙ÈÏÓ¯Î‰ ˙¯·Á Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ-È‡ ·˜Ú ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙¯·Á Ï˘ ÌÈÏÂ„‚‰ ˙Â ÂÚ¯È‚Ï ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÏÚÙ˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ
.˙ÈÏÓ¯Î‰ ˙¯·Á ÏÚ Ô‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ Ô‰ Ì‰È˙ÂÎÏ˘‰ÏÂ ˙ÈÏÓ¯Î‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי $משרד התחבורה ,כי הוא "...מודע להפסדי השוטפי
הנובעי מתפעול הכרמלית ,שהינו באחריות העיריה" .עוד ציי $משרד התחבורה ,כי מגעי
להעברת תפעול הכרמלית לגו! אחר לא הגיעו לידי מימוש.
משנת  1994מעביר משרד התחבורה לעירייה מדי שנה החזר בגי $הלוואות לשיקו הכרמלית
)להל $החזר הלוואות( .ההחזר הוא כ  70%מסכו החזרי ההלוואות השנתיי שהעירייה
התחייבה עליה לבנקי  .ההסדר עוג $במכתב מיו  ,18.6.96שהיפנה שר האוצר דאז ,מר אברה
)בייגה( שוחט ,לאג! התקציבי שבמשרד האוצר .על פי נתוני העירייה ,בשני 2004 1994
העביר לה משרד התחבורה החזרי הלוואות בסכו כולל של כ  84מיליו $ש"ח )בערכי
נומינליי (.
‡˙Â‡ÂÂÏ‰‰ È¯ÊÁ‰ ÌÂÎÒÓ 70%-Î ÈÂÂ˘· ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÓ ÌÈ¯ÊÁ‰ ‰Ï·È˜ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ Û
˙‡ ‰È¯ÙÒ· ‰ ÈË˜‰ ‡Ï ˙ÈÏÓ¯Î‰ ˙¯·Á˘ ‰„·ÂÚÏ ‰˙Ú„ ˙‡ ‰ ˙ ‡Ï ‡È‰ ,ÌÈÈ˙ ˘‰
158.1-Î) Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 191.2-ÎÏ ÚÈ‚‰ 2003 ¯·Óˆ„·˘ „Ú ,ÁÙ˙Â ÍÏ‰˘ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰·ÂÁ
.(ÔÂ‰‰ ¯Ë˘ ÔÈ‚· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 33.1-ÎÂ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÔÈ‚· ·ÂÁ‰Ó Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005מסרה חברת הכרמלית ,כי היא "הייתה ערה"
לעובדה שחובה לעירייה תפח מדי שנה במיליוני שקלי  ,בלא שהייתה בידה יכולת לפרוע אותו,
שהעירייה מקבלת החזרי כספיי ממשרד התחבורה בגי $ההלוואות שלקחה לטובת שיפו+
הכרמלית ושהיא מודעת "להשלכות המצב שבו אי $פירעו $של ההלוואות שנתנה העירייה
לכרמלית בשני  ,"1992 1990לפיכ היא "נעזרת בחוות דעת של יוע +משפטי מתחו המיסוי"
)להל $היוע +המשפטי( כדי לפתור את הסוגיה.
עוד מסרה חברת הכרמלית ,כי דירקטוריו $החברה ד $כמה פעמי בפתרונות האפשריי שהציע
היוע +המשפטי ,וכי בפגישה שהתקיימה באפריל  2005בי $העירייה ובי $חברת הכרמלית התקבלו
החלטות בעניי $הסדרת "רישו ההלוואות של הכרמלית" .על סמ החלטות אלה קיבל
דירקטוריו $חברת הכרמלית בישיבתו ביוני  2005את ההחלטות האלה" :הדירקטוריו $ממלי+
לתק $למפרע את השערו על ההלוואות לצמוד מדד  ;4% +הדירקטוריו $ממלי +לאשר את
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הפתרו $שמציע להפו את ההלוואות שנתנה העירייה לתקבולי על חשבו $הו $מניות;
הדירקטוריו $ממלי +לבצע הגדלת הו $מניות רשו אצל רש החברות עד ל  200מיליו $מניות
רגילות בנות  1ש"ח כל אחת; כל ההמלצות בסעיפי א' ג' לעיל יובאו לאישור עיריית חיפה
כחוק".
עוד ציינה חברת הכרמלית בתשובתה ,כי החלטות אלה אושרו בישיבת ועדת הכספי של העירייה
מיולי  ,2005וע אישור ההחלטות בישיבת מועצת העירייה ואישור בעלי המניות של החברה,
"יצאו ההחלטות האלה לפועל ויקבלו ביטוי בדוחות הכספיי של החברה לשנת  2004ואיל ".
בבדיקת השלמה שעשה משרד מבקר המדינה באוקטובר  2005נמצא ,כי חברת הכרמלית תיקנה
למפרע את שערו ההלוואות ,ועקב כ הקטינה את חובה לעירייה בכ  47.4מיליו $ש"ח ,והפחיתה
את הגירעו $הנצבר שלה לדצמבר  2003באותו סכו והעמידה אותו על כ  144.1מיליו $ש"ח.

"חס

קופת חיסכו לחינו בע"מ"

חס נוסדה בדצמבר  .1955החברה היא תאגיד עירוני; העירייה מחזיקה ב  29,999,899מניות
רגילות מהו $המניות המונפק של חס  ,שהוא  30,000,000מניות רגילות של  0.00001ש"ח ,בער
נקוב ,כל אחת; )בידי עיריית קריית מוצקי 100 $מניות רגילות ,ובידי הסתדרות המורי סני! חיפה
מניה רגילה אחת( .לפי חוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א  ,1981לחס יש רישיו $לפעול בתור
מוסד כספי ,והיא נתונה לפיקוח המפקח על הבנקי בבנק ישראל וכפופה להוראותיו ,בי $היתר,
בעניי $רמת נזילות.15
חס החלה את דרכה בתור קופת חיסכו $לחינו תיכו ,$וע החלתו של חוק חינו חובה הפכה
לקופת חיסכו $בעיקר לחינו גבוה .מטרת החברה הייתה לפתח תכניות ייעודיות בתחו החינו ,
בתור מוסד כספי של העירייה.
ב  26.1.90נסגרה תכנית החיסכו $של חס לחוסכי חדשי  ,בהוראת המפקח על הבנקי .

מחזור הלוואות
חלק קט $מהכספי הפנויי של חס מופקדי בפיקדונות בבנקי  ,ואילו רוב כספי חס שנתקבלו
מהחוסכי הושקעו בהלוואות צמודות ונושאות ריבית שניתנו בעיקר לעיריית חיפה ,על סמ
הסכ בי $העירייה לחס מ  .4.2.1964מיעוט $ניתנו לעיריית קריית מוצקי .$ההכנסה העיקרית של
חס מקורה אפוא בתקבולי בגי $קר $וריבית בגי $ההלוואות שניתנו לעיריית חיפה.
__________________

15

ב"הוראות ניהול בנקאי תקי " ] ,(8/03)[1שהוציא המפקח על הבנקי  ,הוגדרה נזילות כ " :היכולת
של הבנק לממ גידול בנכסי ולעמוד בפירעו התחייבויות במועד פירעונ ".
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בשני האחרונות העמידה חס לרשות העירייה הלוואה אחת כל שלושה חודשי )להל $רבעו.($
בעת מת $ההלוואות הרבעוניות חתמה העירייה ע חס על הסכמי שנקראו "תזכורת הלוואה".
תזכורות ההלוואות נשאו מספרי שוטפי  ,וכל הלוואה שהעמידה חס לרשות העירייה לפי
תזכורת הלוואה הייתה לתקופת פירעו $של שלוש שני .
בטבלה להל $מובאי נתוני על מצב האמצעי הנזילי של חס )מזומני ופיקדונות בבנקי (
ועל סכומי האשראי שנתנה לציבור ,דהיינו לעיריית חיפה ולעיריית קריית מוצקי $לשני  2001עד
 ,2004על פי הדוחות הכספיי המבוקרי שלה לאות $שני ; בטבלה מובאי ג נתוני על
התחייבויות חס לחוסכי בגי $פיקדונות הציבור לאות $שני )באלפי ש"ח(:
4002
14,850

מזומני ופיקדונות בבנקי
אשראי לציבור:
לעיריית חיפה צמוד למדד
המחירי לצרכ $בתוספת ריבית*
לעיריית ק .מוצקי $צמוד למדד
המחירי לצרכ $בתוספת ריבית*
לעיריית חיפה צמוד למדד שכר
לימוד** )ריבית בשיעור (6%
ס
בניכוי הפרשה כללית והפרשה
לחובות מסופקי
¯Â·ÈˆÏ È‡¯˘‡‰ Î"‰Ò
התחייבויות בגי $פיקדונות הציבור
*
**

3002
15,869

2002
18,509

1002
21,977

235,745

230,741

227,484

208,101

2,270

2,661

3,003

2,890

228

415

546

571

238,243
)(23,324

233,817
)(22,948

231,033
)(19,960

211,562
)(16,269

214,919

210,869

211,073

195,293

155,692

159,940

165,489

159,778

שיעור הריבית ב' 2001היה  6.5%לשנה ,ובשני  2002עד  7.5% ' 2004לשנה.
עקב הפסקת פרסומו של מדד שכר הלימוד משתמשת חס במדד המחירי לצרכ .

כאמור ,ההלוואות שהעמידה חס לרשות העירייה על פי "תזכורות הלוואה" היו לתקופת פירעו$
של שלוש שני  .נמצא ,כי בפועל העירייה לא פרעה את ההלוואות לחס  ,למעט סכומי קטני
וחלקיי )ראו בהמש ( .לאמתו של דבר ,היא מחזרה כל אחת מההלוואות שקיבלה מחס בכל
רבעו .$על פי רוב ,סכו ההלוואות גדל ,עקב זקיפת ריבית והצמדה .כ הלכו התחייבויות
העירייה לחס ותפחו מדי שנה בשנה.
מעיו $בדוח הכספי המבוקר של חס לשנת  2001עולה ,כי חוב העירייה המדווח לחס
ל  31.12.01הסתכ בכ  209מיליו $ש"ח ,ומנתוני הדוח הכספי המבוקר של חס לשנת 2004
עולה ,כי חוב העירייה המדווח לחס ל  31.12.04הסתכ בכ  236מיליו $ש"ח )ראו ג בטבלה
לעיל( .דהיינו ,בשני  2002 2004היה גידול בחוב העירייה בס כ  27מיליו $ש"ח )כ  .(13%עוד
נמצא ,כי ברבעו $הראשו $של  2005לא שילמה העירייה סכו כלשהו על חשבו $חובותיה לחס ;
וב  31.3.03היה חובה של העירייה לחס כ  240מיליו $ש"ח .דהיינו ,במש שלושה חודשי גדל
החוב בארבעה מיליו $ש"ח )כ .(1.7%
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למרות דרישות חוזרות ונשנות של הנהלת חס מהעירייה להעביר לה את הסכומי הנחוצי לה
כדי לעמוד ברמת הנזילות שקבע המפקח על הבנקי )ראו להל ,($על פי רוב נענתה העירייה
לדרישה רק באופ $חלקי ובאיחור; להל $דוגמאות:
 .1החזר הלוואות לשנת  :2002במכתב מ  18.12.02הודיע מנכ"ל חס לגזבר העירייה ,כי
"נכו $ליו  31.12.02מצב היתרות שלנו נמצא בגירעו $גדול של כ  6.5מיליו $ש"ח .למרות
בקשותינו לקבל ע"ח הסכומי שמגיעי לנו בפיקדונות לחינו גבוה טר קיבלנו מכ במש
שלושת החודשי האחרוני את הכספי המבוקשי  .במידה ולא נקבל את הסכו הנ"ל עד
 31.12.2002יהיו לנו בעיות קשות ע הפיקוח על הבנקי ".
 .2החזר הלוואות לשנת  :2003במכתב מ  6.11.03הודיע מנכ"ל חס לגזבר העירייה ,כי
"למרות בקשותינו הקודמות טר העברת אלינו את הסכומי כדלהל :$ס  500,000ש"ח עבור
חודש יולי  ...162003ס  1,000,000ש"ח עבור חודש אוגוסט  ...172003וס  1,000,000ש"ח עבור
חודש ספטמבר  ...182003במידה ולא נקבל את הכספי הנדרשי מכ לא נוכל לעמוד בדרישות
המפקח על הבנקי " .במכתב מ  18.11.03המציא מנכ"ל חס לגזבר העירייה רשימת חוסכי
שביקשו השתתפות בשכר לימוד וביקש לש כ מימו $בס שני מיליו $ש"ח עד סו! אותו חודש.
 .3החזר הלוואות לשנת  :2004במכתב מ  24.8.04הודיע מנכ"ל חס לגזבר העירייה ,כי
למרות הבקשות החוזרות של חס  ,העירייה טר העבירה  4.5מיליו $ש"ח בגי $החודשי מאי
אוגוסט  ,2004וכי א הסכו לא ישול לה עד ה  ,30.8.04היא לא תוכל לעמוד בדרישות המפקח
על הבנקי  .במכתב מ  16.11.04ביקש מנכ"ל חס מגזבר העירייה להעמיד לרשות החברה
ב  2.5 28.11.04מיליו $ש"ח על חשבו $הסכומי המגיעי לה ,והודיע כי טר נתקבלו מ$
העירייה מיליו $ש"ח בעבור יוני ,מיליו $ש"ח בעבור יולי 1.5 ,מיליו $ש"ח בעבור אוגוסט ,שלושה
מיליו $ש"ח בעבור ספטמבר ,ומיליו $ש"ח בעבור אוקטובר.
 .4החזר הלוואות לשנת  :2005במכתב לגזבר העירייה מ  28.3.05ציי $מנכ"ל חס  ,כי
בחודשי ינואר מרס  2005שילמה חס לחוסכי כ  3.1מיליו $ש"ח בס הכל ,ומאחר שהעירייה
לא שילמה לחס את חובה נאלצה חס להשתמש בכספי הנזילי שברשותה ,ו"בכ להפר את
הוראות הפיקוח על הבנקי "; עוד ציי $מנכ"ל חס במכתבו ,כי "המדיניות בה את נוקטי  ,תביא
להתנגשות מזיקה ומיותרת ע הפיקוח על הבנקי ".
בשני מכתבי אחרי של מנכ"ל חס לגזבר העירייה ,מ  13.4.05ומ  ,10.5.05נטע ,$כי ג בשנת
 2005לא העבירה העירייה לחס כספי על חשבו $חובה לחברה ,וכי ולחס מגיעי מיליו $ש"ח
בגי $כל אחד מהחודשי ינואר עד מאי  .2005רק ב  23.5.05הכינה העירייה פקודת זיכוי לחס על
ס מיליו $ש"ח בלבד.
ÍÒÁÏ ‰È˙Â·ÂÁ ÔÂÚ¯ÈÙÏ ÏÚÙ˙ ‡È‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÎÒÂÁÏ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚ˙ ÂÊ˘ È„Î

__________________

16
17
18

מכתב חס מ'.22.7.03
מכתב חס מ'.6.8.03
מכתב חס מ'.3.9.03
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מת הלוואות ללא אישור שר הפני
כאמור ,על פי סעי! )45א( ו )ב( וסעי! )46ב( ו )ג( לחוק יסודות התקציב ,רשות מקומית לא
תקבל ,במישרי $או בעקיפי ,$אשראי מתאגיד בנקאי או מאד אחר שעיסוקו ,כולו או מקצתו,
במת $אשראי ,אלא על פי היתר משר הפני או ממי ששר הפני הסמי לכ ; עוד נקבע ,כי תאגיד
בנקאי או אד אחר שעיסוקו ,כולו או מקצתו ,במת $אשראי ,לא יתנו אשראי לרשות מקומית אלא
א הרשות המקומית קיבלה היתר לכ משר הפני או ממי ששר הפני הסמי לכ  ,בסכו
ובתנאי שהותנו בהיתר.
נמצא ,כי בי $דצמבר  2003למרס  2005לקחה העירייה מחס שש הלוואות ,בסכו כולל של
כ  102מיליו $ש"ח ,בלי שפנתה למשרד הפני לקבלת היתרי  ,וממילא בלי שניתנו היתרי
חדשי .
„¯˘ÓÓ ¯Â˘È‡ ‡Ï· ÍÒÁÓ ‰ÏË ˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ÈÙ-ÏÚ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡ ÌÈ Ù‰
בעקבות הביקורת פנתה העירייה למשרד הפני ביוני  2005בבקשה לקבל בדיעבד היתר למחזור
שבע הלוואות בסכו כולל של כ  125מיליו $ש"ח לתקופה שבי $ספטמבר  2003ליוני .2005
ב  26.7.2005אישר משרד הפני את בקשת העירייה.
„·ÚÈ„·Â ‰ÈÈ¯ÈÚÏ Û¯Â‚ ¯Â˘È‡ Ô˙Ó ÈÎ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÏÂÚ Â È‡ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ „‚ Ì‰˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ÈÏ· ,ÏÂ„‚ ‰Î ÈÙÒÎ Û˜È‰· ˙Â‡ÂÂÏ‰Ï
·˜ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Ô ÎÂ˙Ó Ô˜Â¯ÓÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰
.˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÚÂˆÈ· È ÙÏ ¯Â˘È‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·.ÍÒÁÓ ‰Á˜Ï˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÔÈÈ Ú

שיעור הריבית על ההלוואות
הבדיקה העלתה ,כי בהיתרי שנת $משרד הפני לעירייה בשני  2002ו ) 2003עד ספטמבר (2003
נקבע ,כי שיעור הריבית המרבי שאושר לתשלו היה  .6.5%נמצא ,כי בשני אלו לקחה העירייה
מחס חמש הלוואות בשיעור ריבית של  ,7.5%בסכו כולל של כ  134.4מיליו $ש"ח.
¯˙ÂÓ‰ ÔÓ ÊÂÁ‡· ‰‰Â·‚‰ ˙È·È¯Ï ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰· ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.2003 ¯·ÓËÙÒÏ 2002 ¯‡Â È ÔÈ·˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ÔÈ‚· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·¯‡Î ‰„ÈÒÙ‰ ‡È‰
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רמת הנזילות לעומת דרישות המפקח על הבנקי
בסעי!  5לפקודת הבנקאות) 1941 ,להל $פקודת הבנקאות( ,נקבע ,כי נגיד בנק ישראל )להל$
הנגיד( "רשאי למנות מפקח על הבנקי )להל $המפקח( ...ובידיו יהיו הפיקוח הכללי והבקורת
על כל תאגיד בנקאי ."...בסעי! 8א .לפקודת הבנקאות ,שכותרתו" :הודעה לתאגיד בנקאי על
פגמי " ,נקבעו חובת הפיקוח על תאגיד בנקאי והדרכי ליישמו.
העירייה לא עמדה בהתחייבויותיה לחס  ,למרות בקשות חוזרות ונשנות של מנכ"ל חס מגזבר
העירייה ,שהעירייה תשל לחס את חובותיה ,כדי שחס תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לחוסכי .
בעקבות זאת הפרה חס את הוראות הפיקוח על הבנקי בעניי $רמת הנזילות הדרושה ,והיק!
הכספי הנזילי שלה קט .$לפיכ לא תוכל חס לעמוד בהתחייבויותיה לחוסכי במועד נתו.$
הועלה ,כי ב 12.9.04קיבלה חס מכתב מהפיקוח על הבנקי  ,ובו נקבעו יחסי הנזילות ,שהיא
מחויבת בה  .על פי יחסי אלה הייתה חס חייבת לשמור על נכסי נזילי בס כ  48.3מיליו$
ש"ח ליו  ,31.12.04וכ  45.2מיליו $ליו  .31.3.05נמצא ,כי האמצעי הנזילי של חס לאות
מועדי הסתכמו בכ  32.5מיליוני ש"ח וכ  29.5מיליוני ש"ח בהתאמה; ההפרשי של כ 15.8
מיליו $ש"ח ושל כ  15.7מיליו $ש"ח ,בהתאמה ,נובעי מחוסר של כ  33%ושל כ ,34.8%
בהתאמה ,מהסכו הנדרש על ידי המפקח על הבנקי .
,˙ÂÏÈÊ ÈÈ˘˜ ÍÒÁÏ ‰Ó¯‚ ÍÒÁÏ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙„ÈÓÚ-È‡˘ ‡ÂÙ‡ ¯¯·˙Ó
,‰ ÓÓ ˙˘¯„ ‰ ˙ÂÏÈÊ ‰ ˙Ó¯ ÔÈÈ Ú· ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ¯Ù‰Ï ‰˙Â‡ ‰‡È·‰
.ÌÈÎÒÂÁ‰ ¯Â·ÈˆÏ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ‰˙ÏÂÎÈ ˙‡ ‰ ÎÒ· ‰„ÈÓÚ‰Â
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005הודיעה חס  ,כי ממצאי הביקורת מקובלי עליה
ואי $לה הערות עליה .
.ÍÒÁÏ ‰È˙Â·ÂÁ ˙ Ë˜‰Ï Ì„˜‰· ÏÚÙ˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,‡ÒÈ‚ „ÁÓ ,‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· ‰˙„ÈÓÚ-È‡Ï ˘˘Á‰ ¯ÒÂÈÂ ÍÒÁ Ï˘ ˙ÂÏÈÊ ‰ ˙ÈÈÚ· ¯˙ÙÈ˙ ÍÎ
.‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÙ˙Î ÏÚ ı·Â¯‰ ·ÂÁ‰ ÏÂÚ ÔË˜ÈÂ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005מסרה העירייה ,כי "באחרונה" היא פעלה
"כנדרש להקטנת חובותיה לחס במגמה לקיי את רמת הנזילות הנדרשת על ידי המפקח על
הבנקי ".
מעיו $בדוח הכספי הלא מבוקר של חס ל  30.6.05עולה ,כי בפועל האמצעי הנזילי של חס ,
ובה מזומני ופיקדונות בבנק וכ $ערבות מהבנקי לטובת חס  ,הסתכמו בכ  30מיליו $ש"ח,
לעומת כ  46.8מיליו $ש"ח שחס הייתה חייבת לשמור לפי דרישת המפקח על הבנקי  .בכ עלה
ההפרש החסר ל  16.8מיליו $ש"ח ,שה כ .35.9%
È„Î ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ,ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ‰˙ÏÂÎÈ˘Â ,‰ ÓÓ ˙˘¯„ ‰ ˙ÂÏÈÊ ‰ ˙Ó¯· „ÂÓÚ˙ ÍÒÁ˘ ÁÈË·‰Ï
.Ú‚ÙÈ˙ ‡Ï ˙ÂÈÙÒÎ‰
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בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2005מסר המפקח על הבנקי  ,כי "עמדת הפיקוח על
הבנקי היא ,כי על פי אמות מידה פיקוחיות ,אי $מנוס מלפעול למכירת נכסי והתחייבויות הקופה
ולהביא לסיו פעילותה כתאגיד בנקאי .קו פעולה זה מתחייב לדעתנו לנוכח ליקויי מובני
וחסרי תקנה במערכי הבקרה של הקופה ,במבנה הבעלות שלה ובאי יכולתה לעמוד בדרישות
בסיסיות של הוראות ניהול בנקאי תקי) $בעלי כלווה יחיד ,לווה בודד ,הו $שחסר משמעות
יציבותית ,ריבית מנותקת מתנאי שוק ,התקשרות אשראי לא מקובלת למעשה הלוואות צמיתות,
סיכוני נזילות וכו'( .מכירת פעילותה של הקופה לתאגיד בנקאי אחר הינה החלופה המועדפת
בעיננו לפעולה אשר תמזער את הנזקי לבעלת השליטה ואת הסיכו $הממשי לנכסי המפקידי ".
˙ÓÈÏ·Ï ˙È·ÈË˜‡ ‰ÏÂÚÙÓ Â˙ÂÚ ÓÈ‰ ÈÎ ,ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ ˙‡ ‰ ÎÒ· ‰„ÈÓÚÓ ,‰Ï˘ ˙ÂÏÈÊ ‰ ˙Ó¯· ‰ÚÈ‚Ù‰Â ÍÒÁ Ï˘ ÔÂÚ¯È‚· ÏÂ„È‚‰
.ÌÈÎÒÂÁÏ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ÍÒÁ
מבדיקת השלמה שעשה משרד מבקר המדינה באוקטובר  2005עולה ,כי בדיו $שקיי המפקח על
הבנקי ע נציגי העירייה בספטמבר  2005הוא ציי ,$בי $היתר ,כי לאור מצבה של חס עליה
להאי +מהלכי שיביאו לפתרו $כולל של הבעיה במכירת הפעילות של חס .

החברה לאמנות ,תרבות וספורט חיפה בע"מ
אתו"ס נוסדה בפברואר  .1956עיריית חיפה היא הבעלי והמחזיקה ברוב המכריע של מניות
החברה .אתו"ס היא מוסד ללא כוונת רווח .היא מנהלת ,מפעילה ,מפתחת ומשכירה אתרי
ונכסי  ,שהעירייה מעבירה אליה .כמו כ ,$החברה מפיקה ומבצעת בעיר אירועי ומופעי  ,חלק
בשביל עיריית חיפה ועל חשבונה.

הפעלת תזמורת סימפונית באמצעות אתו"ס
נאמנות תזמורת סימפונית חיפה בע"מ )להל $התזמורת( היא חברה פרטית בעירבו $מוגבל
שנוסדה בשנת  1975והייתה מוסד ללא כוונת רווח .התזמורת נקלעה לגירעונות כספיי  ,וכיו
מעמדה הוא של חברה בהליכי פירוק על ידי בית המשפט .בפברואר  2004אימ +ראש העירייה
את המלצותיו של צוות בדיקה שמינה לבחינת מצב התזמורת ובה $הקמת "תזמורת סימפונית
חדשה חיפה" )להל $התזמורת החדשה( ,שתפעל באמצעות אתו"ס .בהתא להחלטת העירייה
הודיע מנכ"ל העירייה לאתו"ס בסו! אוגוסט  ,2004כי העירייה תתקצב את התזמורת החדשה
בכשני מיליו $ש"ח עד סו!  2004ותשפה את אתו"ס על כל סכו שתידרש לשל לצד שלישי בגי$
התחייבות התזמורת במתכונתה הקודמת .התחייבות זו לא נחתמה בידי גזבר העירייה ,כנדרש
על פי סעי!  203לפקודת העיריות .עוד נמצא ,כי מועצת העירייה לא דנה בהחלטות על הקמת
תזמורת חדשה ,על תקצובה ועל הנשיאה בחובות העבר של התזמורת ,ולא אישרה אות.$
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˙‡ ˙ÂÙ˘Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÔÎÂ ‰˘„Á ˙¯ÂÓÊ˙ ˙Ó˜‰ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙¯Â˘È‡ ‡Ï· ,˙Ó„Â˜‰ ‰˙ ÂÎ˙Ó· ‰ÙÈÁ ˙È ÂÙÓÈÒ‰ ˙¯ÂÓÊ˙‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÔÈ‚· Ò"Â
˘˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡ ·Âˆ˜˙‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÏ·Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ Ï
‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰‰ ‰·Â˘Á ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚÂ ˜ÂÁ‰
,‰˘„Á‰ ˙¯ÂÓÊ˙‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰Â ˙Â·ÂÁ Ï˘· Ò"Â˙‡ ˙‡ ˙ÂÙ˘Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰· ¯·Â„Ó˘Î
˘·.‰· ˜ÏÁ ‰È‰ ‡Ï ¯Â·ÈˆÏ˘ ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ‰˙ÈÈ‰ ˙Ó„Â˜‰ ‰˙ ÂÎ˙Ó

חברת מוזיאו חיפה
חברת המוזאו $היא מוסד ללא כוונת רווח )מלכ"ר( .החברה מפעילה בתחו העיר כמה מבני
המשמשי מוזאוני  .הבדיקה העלתה ,כי על פי הסכ שנחת בי $העירייה לחברת המוזאו $ביולי
 ,1998מבני שבבעלות העירייה הועברו לשימושה של חברת המוזיאו $עד ל  ,30.4.02וה
משמשי מוזאוני  .בהתא להסכ האמור שילמה חברת המוזאו $לעירייה בגי $מבני אלו מראש
דמי הרשאה סמליי בעבור כל תקופת ההרשאה .נמצא ,כי עד למועד סיו הביקורת )מאי (2005
טר חודש החוזה בי $העירייה לחברת המוזאו.$
בשנת  2000נתנה העירייה לחברת המוזאו $זכות להפעיל את מתח בית הע הטמפלרי
שבמושבה הגרמנית בתור מוזאו $של העיר חיפה ,בלא הסכ בכתב ובלא תמורה כלשהי.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005ציי $מוזאו $חיפה ,כי הוא פנה כמה פעמי
לעירייה "לש חידוש ההסכמי בדבר השימוש במבני שבבעלות העירייה" ,וכי "פניות אלה לא
נשאו פרי" .עוד ציי $המוזאו ,$כי בעניי $בית הע הטמפלרי הוא לא נדרש "עד עתה ...לחתו על
הסכ בדבר השימוש וההפעלה של מבנה זה".
Í¯Ú ÈÏÚ· ÌÈÒÎ Â ÌÈ¯˙‡ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÎÊ Ô˙Ó ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ·˙Î· ÌÎÒ‰ ‡Ï· ¯Á‡ ÛÂ‚Ï ·¯ ÈÙÒÎÂ È¯ÂËÒÈ‰
˙˜˙¯·Á ˙Â˘¯Ï ÌÈÒÎ ‰ ˙„ÓÚ‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ È„Î Ì„˜‰· ÏÚÙ˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÔÈ
.ÌÈÓÂ˙Á ÌÈÓÎÒ‰· ÔÂ‡ÊÂÓ‰

תאגיד עירוני בבעלות חלקית )עד (50%
תיאטרו עירוני חיפה בע"מ
התאטרו $העירוני הוא מוסד ללא כוונת רווח ,שאת רוב פעילותו מממני העירייה ומשרד החינו ,
התרבות והספורט )להל $משרד החינו ( .העירייה מחזיקה ב  49.97%מהו $המניות שלו.
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מסקירת הדוחות הכספיי של התאטרו $העירוני עולה ,כי הגירעו $הנצבר שלו בכל אחת מהשני
 2003 ,2002ו  2004מסתכ ביותר מ  16מיליו $ש"ח.
נוהל למת $תמיכות של רשויות מקומיות) 19להל $נוהל למת $תמיכות( נועד להסדיר מת$
תמיכות ,במישרי $או בעקיפי ,$מאת רשויות מקומיות לגופי הפועלי בתחומיה $בענייני חינו ,
תרבות ,דת ,בריאות ,רווחה ,ספורט וכיו"ב ,כדי לסייע לה $לשרת את הציבור .נוהל זה נועד לשפר
את המינהל התקי ,$החיסכו $והיעילות בתחו התמיכות ,ולמנוע פגיעה בטוהר המידות .עוד נקבע
בנוהל ,כי "לא תינת $תמיכה מאת רשות מקומית אלא לאחר שהבקשה לתמיכה נדונה בוועדת
התמיכות" ,וכי "ההמלצה של ועדת התמיכות יחד ע הבקשה לתמיכה והמסמכי הנלווי אליה
תובא לאישור מועצת הרשות המקומית."20
הועלה ,כי א! שהעירייה מחזיקה ב  49.97%בלבד מהו $המניות של התאטרו $העירוני ,היא נתנה
לו ערבות להלוואה של שלושה מיליו $ש"ח ,שלקח בשנת  2004להחזר בעשר שני כדי לשל
חוב למס הכנסה ,והיא משלמת לו את דמי הפירעו $החודשיי של ההלוואה )ובס הכל כ 400
אל! ש"ח לשנה(.
עוד עולה מהבדיקה ,כי ההעברות הכספיות מהעירייה לתאטרו $העירוני נעשות במסגרת התקציב
השנתי שלה ,ולא לפי הנוהל למת $תמיכות ,כמתחייב ,וכי דמי פירעו $ההלוואה שהתאטרו$
העירוני לקח לסגירת חוב למס הכנסה לא אושרו בוועדות התמיכות וא! לא תוקצבו בתקציבה
הרגיל של העירייה לשנת .2004
È Â¯ÈÚ‰ ÔÂ¯Ë‡˙Ï ¯È·Ú‰Ï ˙È‡˘¯ ‰ È‡ ‡È‰ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó Ï‰Â Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎÂ ,ÏÈ‚¯‰ ‰·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÙÒÎ
·.È Â¯ÈÚ‰ ÔÂ¯Ë‡˙Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÈÈ Ú

רישיו עסק לתאטרו העירוני
על פי סעי! )3ב( לחוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח ) 1968להל $חוק רישוי עסקי (" ,עינוג ציבורי"
הוא ,בי $היתר ,הצגות של תאטרו $או קולנוע ,דיסקוטק ,מופעי מחול ,ריקודי  ,משחק או ספורט,
וכל עינוג כיוצא באלה ,בי $שהוא בתמורה ובי $שלא בתמורה .עסק של עינוג ציבורי טעו $רישיו$
עסק .על פי תקנות רישוי עסקי )הוראות כלליות( ,התשס"א  ,2000תוקפו של רישיו $עסק
לתאטרו $הוא שנה אחת בלבד .על פי סעי!  5לחוק רישוי עסקי  ,רשות הרישוי לעסק טעו $רישוי
בתחו רשות מקומית ,היא ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכ .
על פי צו רישוי עסקי )עסקי טעוני רישוי( ,התשנ"ה  ,1995הפעלת תאטרו $טעונה אישור של
שר המשטרה ,למניעת סכנות לשלו הציבור ,אישור של שר הבריאות לש הבטחת בריאות
הציבור ,אישור מהוועדה המקומית לתכנו $ולבנייה בדבר קיו דיני הנוגעי לתכנו $ובנייה,
ואישור מרשות הכבאות ומשירותי הכבאות.
__________________

19
20
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י"פ תשנ"ו.2719 ,
סעיפי  5.7 ,5.4 ,1לנוהל.

עיריית חיפה

על פי חוק שירותי הכבאות ,התשי"ט  ,1959רשות כבאות חייבת להבטיח את שירותי הכבאות
לכיבוי דלקות בתחומה ,למניעת דלקות או התפשטות $של דלקות ולהצלת נפש ורכוש .חוק רישוי
עסקי הסמי את שר הפני להתקי $לעסקי טעוני רישוי תקנות כדי להבטיח סידורי נאותי
למניעת דלקות בחצרי העסק ובסביבותיה $ולכיבוי ,$לרבות ציוד ,מתקני וחומרי לכיבוי
דליקות.
כדי להבטיח את קיו הדיני הנוגעי לשירותי הכבאות על רשות הרישוי להתנות את רישיונות
העסק וההיתרי הזמניי שהיא נותנת בקיו ההוראות ובעמידה בתנאי שקבעה רשות הכבאות.
ואכ ,$ב"תנאי מיוחדי " המצורפי לרשיונות עסק שמוציאה עיריית חיפה היא קובעת שיש
לקיי את התקנות הנוגעות לשירותי כבאות ואת הוראות רשות הכבאות ,ולעמוד בביקורת רשות
הכבאות בכל שנה.
המבנה שהפעילות של התאטרו $העירוני מתקיימת בו שהוא בבעלות העירייה ,שופ +שיפו +יסודי
מאוגוסט  2000עד מרס  .2002בעת השיפו +לא הייתה פעילות במבנה זה.
הבדיקה העלתה ,כי מאז חידוש הפעלתו של התאטרו $העירוני לאחר השיפו ,+דהיינו מאפריל
 2002ועד מועד סיו הביקורת )מאי  ,(2005הוא פעל בלא אישור בר תוק! של רשות הכבאות
ובלא רישיו $עסק.
עוד העלתה הבדיקה ,כי ביולי  2003פנתה התובעת העירונית הראשית במכתב למנכ"ל העירייה,
וציינה ,בי $היתר ,כי נגד התאטרו $העירוני "הוגש דו"ח עבירה לש הגשת כתב אישו  ,בגי$
התנהלותו ללא רישיו $עסק" .התובעת ביקשה את "טיפולו הדחו!" של מנכ"ל העירייה בהוצאת
רישיו $העסק ,אול התאטרו $העירוני הוסי! להתנהל בלא רישיו $עסק.
במרס  2004העביר איגוד ערי אזור חיפה שירותי כבאות )להל $איגוד שירותי כבאות(
לתאטרו $העירוני דוח בעניי" $קביעת סדרי מניעת דליקות )דוח בסיסי(" .בדוח נדרש התאטרו$
העירוני "למלא ללא דיחוי נוס!" אחר הדרישות לסידורי מניעת דלקות המפורטי בו .ג
באוגוסט  2004העביר איגוד שירותי כבאות דוח דומה.
הבדיקה העלתה ,כי ב  2.11.04הודיעה משטרת ישראל לרשות הרישוי שבעירייה ,כי היא מבטלת
את אישור העסק שנתנה לתאטרו $העירוני לשנת  2005מאחר שלא מילא את דרישות משטרת
ישראל בעניי $אבטחה ובטיחות.
עוד העלתה הבדיקה ,כי ב  2.1.05העביר איגוד שירותי כבאות "אישור להוצאות רישיו $עסק"
לתאטרו $העירוני ,בי $היתר ,בכפו! לתנאי שנועדו "להבטיח את סידורי הכבאות ודרכי המילוט
הקיימי ואלו שנקבעו ,לשימוש מיידי ללא הפרעות או מכשולי ".
נוכח השתלשלות הענייני הודיע מנהל המחלקה לרישוי עסקי בעירייה להנהלת התאטרו$
העירוני בפברואר  ,2005כי "בנסיבות הנ"ל" ,לא תוכל מחלקת רישוי עסקי להנפיק רישיו $עסק
לתאטרו.$
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי $התאטרו $העירוני ,כי הוא "פועל להוצאת רישיו $עסק
כמתחייב" .התאטרו $הודיע ,כי לאחר פגישה ע נציגי משטרת ישראל הוא היה אמור לשכור
ממונה בטיחות.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה ולתאטרו $העירוני ,כי הפעלת התאטרו $העירוני בלא רישיו$
עסק יותר משלוש שני והמש הפעלתו בלא סידורי אבטחה מתאימי ובלי לקיי את הדרישות
של משטרת ישראל ושל איגוד שירותי כבאות הנוגעות למניעת שריפות ,יוצרת סיכו $בטיחותי
לבאי התאטרו ,$לעובדי  ,לשחקני ולדיירי הסביבה.
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ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡Ï· ËÂ˜ Ï ,ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÈÂ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·˜Ï ˘¯„ ‰ ÏÎ ˙‡ Úˆ·È ÔÂ¯Ë‡˙‰˘ È„Î ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰
.ÌÈ˘¯„ ‰ ˙ÂÁÈË·‰ ÈÚˆÓ‡

✯
ÔÂ‚Î ,ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ‰È„È‚‡˙Ï ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙ ÈÁ·
ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÁÂÂÈ„Â ˙ÂÁÂ„ ¯„ÚÈ‰ ,˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÂ ÈÓ
.˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÙÈ˜˘Â ÌÈÒÎ · ˙ÂÈÂÎÊ ,ÏÂÚÙ˙Â ÏÂ‰È ÈÓÎÒ‰ ¯„ÚÈ‰ ,Ì·ˆÓ ÏÚ
,ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ‰È„È‚‡˙ Ï˘ ˙ÈÒ ÈÙ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ‰˙Â·¯ÂÚÓ
.ÌÈ˙¯Â·Á˙ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ· Ì˘Ï ÛÂ ‰ÙÈ ˙¯·ÁÏ Â„ÚÂÈ˘ ÌÈÙÒÎ ·ÂÎÈÚ· ,¯˙È‰ ÔÈ·
,‰˙ËÈÏ˘·˘ È‡˜ · „È‚‡˙ ,ÍÒÁ ˙¯·ÁÓ ‰Á˜Ï˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ¯ÊÁ‰Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙ÂÚ ÓÈ‰
‰ ˙ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ .ÌÈÎÒÂÁÏ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ÔÎÈÒÂ ÍÒÁ ˙¯·Á Ï˘ ˙ÂÏÈÊ ‰ ˙Ó¯· Ú‚Ù
ÌÈÎÏ‰Ó· ‰Ë˜ ‡ÏÂ ˙ÈÏÓ¯Î‰ ˙¯·Á Ï˘ È ÂÚ¯È‚‰ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ ÏÚ ‰˙Ú„ ˙‡
.‰ÓÂÈ˜Ï ‰ ÎÒ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÈ˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÌÈÈ·ÈË¯ÙÂ‡
‰ÚÈ‚ÙÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˙¯Â·Á˙ ÌÈÓÊÈÓ ÚÂˆÈ·· ·ÂÎÈÚ ÚÂ ÓÏ È„Î
ÌÈÏ·˜˙Ó‰ ÌÈÙÒÎ „ÚÂÓ· ¯È·Ú˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÛÂ ‰ÙÈ ˙¯·Á Ï˘ ‰„Â˜Ù˙·
.Ô‰È È· ÈËÙ˘Ó‰ ÌÎÒ‰Ï Ì‡˙‰· ,ÛÂ ‰ÙÈ ˙¯·ÁÏ ÌÈ„ÚÂÈÓÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÓ
˙ÂÏÈÊ ‰ ˙Ó¯ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î ÍÒÁ ˙¯·ÁÏ ‰È˙Â·ÂÁ ˙ Ë˜‰Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚ˙ ‡Ï ÍÒÁ ˙¯·Á˘ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ È„ÎÂ ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ˘¯Â„˘
.ÌÈÎÒÂÁÏ
‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ·ˆÓÏ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ˙ˆ¯Á ‰¯Âˆ· ÏÚÙÈ ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
.È‡˜ · „ÒÂÓ ¯Â˙· ÍÒÁ ˙¯·Á ÏÚ ÂÈ˙ÂÎÏ˘‰ÏÂ ÍÒÁ ˙¯·ÁÓ „ÈÁÈ ‰ÂÂÏ ‡È‰
ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ‰ËÈ˘ ‚È‰ È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰È„È‚‡˙Ï ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ÏÚ Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÓÂÁ˙·
.Ì˙ÂÚˆÓ‡· ‰˙ÂÏÈÚÙÏÂ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰

✯
‰˜È„· ıÂÚÈ" Ì˘Ï ‰„ÚÂ 2005 ¯·ÂË˜Â‡· ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó ‰ ÈÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·
."ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰¯È˜ÁÂ
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