עיריית פתח תקווה

טיפול בדוחות חניה
תקציר
עיריית פתח תקווה קבעה הסדרי חניה בתשלו  ,ובסו שנת  2004היו בתחומה
כ  4,100מקומות חניה מוסדרי ; באותה השנה רשמה העירייה כ  60,600דוחות
חניה לנהגי שחנו שלא כדי  .העירייה הפקידה את ניהול נושא החניה המוסדרת
בעיר בידי חברה עירונית החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ )להל החברה(.
משרד מבקר המדינה בדק בסו שנת  2004ובראשית  2005את פעולות העירייה
והחברה בנושא הטיפול בדוחות החניה .בבדיקה הועלו ליקויי רבי בתחומי של
פיקוח על רישו דוחות חניה ,מעקב אחר תשלו הקנסות שהוטלו בגי חניה שלא
כדי וגביית קנסות ,כלהל :
 .1העירייה לא בחנה את הסיבות לירידה החדה שחלה במספר דוחות חניה
שנרשמו לחוני שלא כדי בשני האחרונות.
 .2הפיקוח על עבודת פקחי החניה היה לקוי; נמצאו אי התאמות בי מספר דוחות
החניה שהונפקו ובי מספר במחשבו הנייד של הפקחי  ,בלא שהחברה פעלה
למציאת הסיבות לכ(.
 .3חובות בני גבייה ,שמקור בקנסות על חניה שלא כדי שלא שולמו ובקנסות
הפיגורי שהוטלו על החייבי  ,הסתכמו ביולי  2004בכ  81מיליו ש"ח .נמצא כי
העירייה לא פעלה לאכיפת תשלו החובות וא לא יידעה את חברת הגבייה
שנשכרה לש כ( בדבר חובות שנוצרו לאחר שנת  2002כדי שזו תפעל לגביית .
 .4החברה לא הקפידה לשלוח הודעות תשלו קנס לכל החייבי שהודעות
התשלו שנשלחו אליה הוחזרו בגי שינוי כתובת וכתובותיה החדשות אותרו:
במאגר הנתוני הממוחשב של החברה היו רשומי כ  1,200דוחות חניה שא כי
כתובות בעליה אותרו זמ רב לפני מועד הבדיקה ,החברה לא שלחה לבעליה
הודעות תשלו .
 .5העירייה והחברה לא דאגו לשלוח לכל החייבי הודעה חוזרת לתשלו קנס
בתו( שלוש שני ממועד ההודעה הראשונה .כתוצאה מכ( נפסק ביצוע העונש,
כקבוע בחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב  ;1992דהיינו ,הקנסות
התיישנו ולא היה אפשר לגבות עוד .ביולי  2004היו רשומי בחברה חובות של כ
 34מיליו ש"ח שלא היה אפשר לגבות עוד בגי התיישנות הקנסות.
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 .6העירייה לא נערכה לטיפול בבקשות לביטול קנסות חניה ,והטיפול בה נמש(
זמ רב ,לעתי א שני  ,עד כי חלק מהודעות תשלו הקנס שבגינ הוגשו הבקשות
לביטול הקנס התיישנו .בסו שנת  2004נותרו כ  4,000בקשות מהשני 2003 2000
בלא שהוחלט בעניינ .

♦
מבוא
 .1בסו שנת  2004התגוררו בתחומי עיריית פתח תקווה )להל העירייה( כ  176,000נפש,
ומספר כלי הרכב הממונעי שהיו ברשות תושבי העיר הסתכ בכ  .95,000מספר התושבי
שבתחומי העירייה גדל מאז תחילת שנות השמוני של המאה העשרי בכ  ,47%ומספר כלי
הרכב שלה גדל מאז בכ  .1390%כתוצאה מהגידול במספר כלי הרכב של תושבי העיר ושל
תושבי ישובי אחרי הפוקדי את העיר ,נוצר בפתח תקווה ,כבערי אחרות ,חוסר במקומות
חניה ,בייחוד באזורי המסחר ובאזורי המגורי המרכזיי .2
העירייה קבעה הסדרי חניה בתשלו  ,במטרה לאפשר חניה למרב הבאי ברכב לאזורי
האמורי בלא לפגוע בהסדרי התנועה במקו  .לפי ההסדרי האלה היו בעיר בסו שנת 2004
כ  4,100מקומות חניה מוסדרי  .באותה השנה רשמה העירייה  60,576דוחות חניה לנהגי שחנו
שלא כדי בתחומי העיר .הכנסות העירייה מגביית אגרת הסדר חניה )להל אגרת ההסדר(,
המשולמת בתמורה לחניה במקו חניה מוסדר ,הסתכמו בשנת  2004ב  7.4מיליו ש"ח,
והכנסותיה מתשלומי קנסות בגי דוחות חניה שנרשמו לחוני שלא שילמו אגרת הסדר )להל
קנס חניה( ומתשלומי קנסות הפיגור בגי קנסות שהוטלו בשל קנסות חניה שלא שולמו במועד
)להל קנס פיגור( הסתכמו באותה השנה ב  9.77מיליו ש"ח.
 .2העירייה מנהלת את נושא החניה המוסדרת בעיר באמצעות חברה עירונית החברה לפיתוח
פתח תקוה בע"מ ,האחראית ,בי היתר ,לנושא זה .לצור) כ) התקשרה העירייה ע החברה בחוזה
בשנת .1990
בחוזה שבי העירייה לחברה נקבע כי "החברה תהיה אחראית לגביית הכספי המתקבלי בגי
הפעלת החניה המוסדרת והחניוני  ,לרבות גביית קנסות החניה ואכיפת הגבייה באמצעי
משפטיי ו/או באמצעות חברות גבייה" ,וכי "ביצוע הגבייה ע"י החברה ,כמו ג אכיפת הגבייה
ייעשה בפיקוח העירייה ובתיאו עימה ,וכל זה מבלי לפגוע באחריות הכוללת של העירייה עפ"י
כל די  ,לביצוע הגבייה ואכיפתה" .בעניי הפיקוח על החניה וגביית הקנסות על חניה שלא כדי
נקבע כי הפקחי שיעבדו בתחו הזה יהיו עובדי העירייה; האחראי לגבייה יהיה עובד העירייה,
וחברות הגבייה שהחברה תתקשר עמ "לגביית חובות קשי לגבייה ...יפעלו בכפו לכל הוראות
חוק כאילו ה מתקשרות ישירות ע העירייה" .עוד נקבעה בחוזה התמורה שתשול לחברה
תמורת שירותיה ,וכ נקבע כי הכנסות החניה המוסדרת יועברו אחת לחודש לקופת העירייה.
__________________

1
2
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על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
כשליש מכלל הדוחות בשני  2003 2001נרשמו לתושבי העיר פתח תקווה.

עיריית פתח תקווה

במועד הביקורת העסיקה החברה  15עובדי שעסקו בנושאי חניה ברחובות העיר :בגביית אגרת
ההסדר ,בטיפול בדוחות חניה ובמעקב אחר ביצוע הגבייה .כמו כ  ,על פי החוזה ע העירייה
השאילה העירייה לחברה  20פקחי עובדי עירייה שעסקו בהטלת קנסות על בעלי כלי רכב
שרכב נמצא חונה במקו חניה מוסדר בלא ששילמו אגרת הסדר או שרכב נמצא חונה במקו
אסור לחניה .עוד הקצתה העירייה לחברה יועצת משפטית של העירייה ,שעסקה בעיקר בבחינת
בקשות הנוגעות לביטול דוחות חניה .במסגרת החברה פועלת יחידה המרכזת את הטיפול בנושא
החניה ,ובראשה עומד מנהל עובד החברה )להל רשות החניה(.
 .3בחודשי אוקטובר  2004עד אפריל  2005עשה משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,ביקורת על
פעולות העירייה והחברה בנושא הטיפול בדוחות החניה .לצור) עשיית הביקורת הפעיל מבקר
המדינה את ביקורת המדינה על החברה .נבדקו ,בי היתר ,הנושאי האלה :הפיקוח על רישו
דוחות חניה ,אכיפת תשלו קנסות חניה ותוספות הפיגור בגינ )להל חובות חניה( וטיפול
בבקשות לביטול קנסות .לצור) הביקורת קיבל משרד מבקר המדינה מ החברה מאגר מידע
ממוחשב ובו נתוני מעודכני ליולי  2004על דוחות החניה ,הקנסות שהוטלו בגינ ומצב
גביית .

רישו דוחות חניה
בתקנות התעבורה ,התשכ"א  1961נקבע ,כי מותר לעצור ,להעמיד או להחנות רכב בכל מקו
שיש בו תמרור המתיר עצירה ,עמידה או חניה .הסדרת החניה בעיר נעשתה באמצעות חוק עזר
לפתח תקווה )העמדת רכב וחנייתו( ,התשנ"א ) 1991להל חוק העזר( ,שאושר ופורס בתחילת
שנת .1991
בחוק העזר נקבע בי היתר" :ראש העירייה רשאי לקבוע אזור כמקו חניה מוסדר ולהסדיר את
החניה בו על ידי סדר או באמצעות כרטיסי חניה ...לא יעמיד אד ולא יחנה ולא ירשה לאחר
להעמיד או להחנות רכב במקו חניה מוסדר ,אלא א כ שיל אגרת הסדר בשיעור שנקבע
לאותו מקו חניה".

היק דוחות החניה
להל נתוני על מספר דוחות החניה שנרשמו בשני :2004 1999
‰ ˘‰

1999

2000

2001

2002

2003

2004

˙ÂÁÂ„‰ ¯ÙÒÓ
˘1999 ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÁÂ„‰ ¯ÂÚÈ

136,126
100%

98,516
72%

66,582
49%

65,496
48%

66,960
49%

60,576
45%
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¯ÙÒÓ· ,55%-Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ,‰„Á ‰„È¯È ‰ÏÁ 1999 Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë·˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó
„ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ „ÂÚÈ˙· .‰È Á ˙Â¯È·Ú ÔÈ‚· Â ˙È ˘ ‰È Á‰ ˙ÂÁÂ
‰„È¯ÈÏ Â‡È·‰˘ ˙Â·ÈÒ‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ È„Î ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ‰ Á· ‡È‰˘ ÏÚ
.‰È Á‰ ˙ÂÁÂ„ ¯ÙÒÓ· ‰„Á‰
¯Á‡ ·Â˜ÚÏ „Á‡Î ‰¯·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ,Â‡ˆÂ‰˘ ˙ÂÁÂ„‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ Â˙ · ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘‰
.¯ÈÚ· ‰È Á‰ È¯„Ò‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜ · Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰Ï‡‰ ÌÈÈÂ È˘Ï
בתשובתה למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2005הסבירה העירייה כי הירידה במספר הדוחות
נובעת מכמה סיבות ,בה  :צמצו שעות האכיפה במרכז העיר ,שינויי בהסדרי החניה המאפשרי
חניה חופשית במהל) שעות היו וירידה במספר הפקחי שהועסקו .העירייה הודיעה בתשובתה
כי "מתחילת שנת  2005ועד לתארי)  31.7.05נרשמו כ  48,000דוחות ובאומד שנתי כמות
הדוחות תגיע לכ  85,000דוחות המהווה גידול של כ  40%בהשוואה לשנת ."2004
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולחברה ,כי עיקר הירידה במספר הדוחות שנרשמו חלה
בשני  2000עד  ,2001וזאת טר נתקבלו ההחלטות בדבר השינויי המפורטי בהתייחסותה
האמורה של העירייה.
עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי מגמת השינוי החד המסתמנת בנתוני בשנת  ,2005זאת בלא
שחלו שינויי ניכרי במדיניות האכיפה של העירייה ,מעלה את הצור) בהעמקת הבחינה באשר
לסיבות המובילות לשינויי במספר הדוחות הניתני .
¯Á‡ ‰¯‚˘·˘ ¯·„Î „È˙Ú· ·Â˜ÚÏ ‰¯·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ ÈÁ· ·‚‡ ÌÈ Â˙ · ˙Â„Á ˙Â„Â ˙ „ÚÂÓ· ¯˙‡Ï ,‰È Á‰ ˙ÂÁÂ„ Û˜È‰ ¯·„· ÌÈ Â˙ ‰
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈ È„ÓÓ ˜ÏÁÎ ˙È·˜Ú ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÂÁÈË·È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜ ÏÂ ÍÎÏ ÌÈÓ¯Â‚‰
· .¯ÈÚ· ‰È Á‰ ˙¯„Ò‰ ‡˘Â

הפיקוח על רישו דוחות החניה
הפקת דוח חניה נעשית על ידי פקחי החניה בשלבי  :רישו פרטיו של כלי הרכב ,פרטי העבירה
ומועד ביצועה במחשבו נייד )להל מסופו (; הדפסת המידע על פתקית המופקת מהמסופו
והדבקתה על טופס הדוח; הצמדת טופס הדוח לשמשת כלי הרכב.
לצור) הפיקוח על רישו דוחות החניה הודפסו על פנקסי הטפסי לדוחות החניה מספרי
סידוריי עוקבי  ,והדוחות שהוקלדו במסופו מוספרו ג ה במספרי סידוריי עוקבי  .בנוהלי
החברה הנוגעי לרישו הדוח במסופו נדרש הפקח לוודא שמספרו של כל דוח שנרש תוא את
המספר שבמסופו .
החברה הפיקה מדי פע דוחות בקרה של רציפות מספרי דוחות החניה .מנתוני הדוחות עולה כי
בשני  2001עד  2005חסרו יותר מ  2,000דוחות חניה שנרשמו במסופוני א) לא הודפסו
וממילא לא נמסרו לבעלי כלי הרכב .טכנאי ספק המסופוני הסבירו כי מדובר בתקלות טכניות.
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ÂÓ˘¯ ˘ ˙ÂÁÂ„‰ È¯ÙÒÓ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰‰-È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ÈˆÓÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰¯·Á‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˙ÂÏ˜˙· Ì¯Â˜Ó Ì Ó‡ Ì‡ ‰˜„· ‡ÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ,ÂÒÙ„Â‰˘ ‰Ï‡ ÔÈ·Â
.„·Ï· ˙ÂÈ ÎË
‰È Á ˙ÂÁÂ„ Ï˘ ¯ÒÂÁ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ‰¯·ÁÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ ¯˘.ÌÈÁ˜Ù‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰¯˜· Úˆ·Ï ‰¯·Á‰ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ˘ ÈÂ˜ÈÏ· ¯·Â„Ó .ÂÓ
ËÂ˜ ÏÂ ,‰Ê‰ ·ˆÓÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï È„Î ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· ˙Â˘ÚÏ ‰¯·Á‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
.‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ,ÈÏÂÚÙ˙-ÈÏ‰ ÈÓ‰ ¯Â˘ÈÓ· Ì‡Â È ÎË‰ ¯Â˘ÈÓ· Ì‡ ,˙ÂÏÂÚÙ
העירייה הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי הליקויי האמורי נבעו מאי הנהגת בקרה
רציפה והדוקה על בדיקת הפנקסי ועל חלוקת לפקחי ועל ביצוע בדיקת רצ ובקרה יומית.
העירייה הודיעה כי נקטה את הפעולות האלה" :א .רשות החניה הוסיפה פרוצדורת בקרה
בעבודת הפקחי  ...ב .הוכנסה מערכת מחשוב חדשה לניהול דוחות החניה ...ומובנה בה מנגנו
בקרת רצ של מס' הדוחות .ג .יבוצע מעקב הדוק ליישו ההוראות בנוהל" החברה בנושא
השימוש במסופוני .

גביית קנסות חניה שלא שולמו במועד
בסעי  222לחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב ) 1982להל חוק סדר הדי
הפלילי( ,נקבע" :היה  ...לעובד רשות מקומית שראש הרשות הסמיכו לכ) ...יסוד להניח כי אד
פלוני עבר עבירת קנס ,רשאי הוא למסור לו הזמנה ]למשפט[ בנוסח שנקבע ...ותינת לו הברירה
לשל קנס בשיעור שנקבע במקו להישפט על העבירה האמורה" .בתקנות סדר הדי הפלילי,
התשל"ד  ,1974נקבע)" :א( בעבירות קנס בשל העמדת רכב במקו שהעמדתו אסורה על פי
חיקוק ,מותר להצמיד לרכב הודעה על מעשה העבירה ע הודעת תשלו קנס ...כשהיא מופנית
אל בעל הרכב ללא ציו שמו ,אלא בציו מספר הרכב בלבד) .ב( לא שול הקנס במועד שנקבע
בהודעה שהוצמדה לרכב ולא ביקש בעל הרכב להישפט תו) אותו מועד ,תומצא לבעל הרכב
הרשו ברשות הרישוי הודעת תשלו קנס חדשה".
עוד נקבע בחוק סדר הדי הפלילי כי ")א( מי שנמסרה לו הודעת תשלו קנס ישל  ,תו) תשעי
יו מיו ההמצאה ,את הקנס הנקוב בהודעה ,לחשבו שצוי בה ,זולת א פעל באחת מדרכי
אלה (1) :הגיש לתובע ,תו) שלושי ימי מיו ההמצאה ,בקשה לביטול (2) ...הודיע תו)
תשעי ימי מיו ההמצאה ,בדר) שנקבעה בתקנות ,שיש ברצונו להישפט על העבירה) ...ח (2לא
שיל אד את הקנס ,חלפו המועדי להגשת בקשה לביטול הודעת תשלו קנס או להודעה על
בקשה להישפט לפי סעי קט )א( ולא הוגשו בקשות כאמור או הוגשה בקשה לביטול הודעת
תשלו קנס ונדחתה ,יראו אותו ,בתו המועדי הקבועי בסעי קט )א( להגשת בקשות אלה,
כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלו הקנס".
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העמדת רכב במקו שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או במקו חניה מוסדר ללא תשלו אגרת
הסדר נופלת בגדר "חטא" ;3חניה שלא כדי היא עבירת קנס .חוק סדר הדי הפלילי כולל הוראות
בנוגע להתיישנות של עבירת חניה שלא כדי )להל עבירת חניה( ,ולהתיישנות של העונשי
שהוטלו בגי ביצוע עבירה זו; להל הפירוט:
 .1התיישנות העבירה בחוק סדר הדי הפלילי נקבע בי היתר ,כי א עברה שנה מיו ביצוע
עבירת קנס ,לא יוגש עליה כתב אישו ולא יומצאו בעניינה הזמנה לבית המשפט או הודעת
תשלו קנס ,בכפו לסייגי המופיעי ש )להל התיישנות דוח( .כדי למנוע את התיישנותה
של הודעת תשלו קנס חניה יש לשלוח לבעל הרכב שחנה שלא כדי עותק נוס של ההודעה.
 .2התיישנות העונש עוד נקבע בחוק סדר הדי הפלילי כי "עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו
וא נפסק ביצועו לא ימשיכו בו ,א מיו שפסק הדי נעשה לחלוט ,או מיו ההפסקה ,הכל לפי
המאוחר יותר ,עברו ...בחטא שלוש שני " )להל התיישנות קנס( .כדי למנוע את התיישנות
קנס החניה יש לשלוח לחייב הודעה חוזרת לתשלו הקנס; נקיטת מהל) כזה לפני חלו תקופת
התיישנות קנס החניה גורמת למניית התקופה מראשיתה.

איתור כתובות חייבי
החברה נהגה לאתר באמצעות מרש התושבי שבמשרד הפני את כתובותיה החדשות של
החייבי שהודעות התשלו שנשלחו אליה הוחזרו לרשות החניה בגי שינוי כתובת.
נמצא כי לאחר שאותרו כתובותיה החדשות של החייבי לא הקפידה החברה לשלוח הודעות
תשלו קנס לכל הכתובות שאותרו :במאגר הנתוני הממוחשב של החברה היו רשומי ביולי
 2004דוחות חניה שכתובות בעליה אותרו זמ רב לפני מועד הביקורת א) החברה לא שלחה
לבעליה הודעות תשלו  .כ  900מהדוחות האלה ניתנו שנה ויותר לפני הבדיקה; ולכ
משהתיישנו הודעות תשלו הקנס לא היה אפשר עוד לגבות את הקנסות ,שהסתכמו בסו יולי
 2004בכ  340,000ש"ח .הודעות תשלו לא נשלחו ג ל  298חייבי אחרי שכתובותיה אותרו
חודשי מספר לפני מועד הביקורת וטר חלפה שנה מיו שביצעו את העבירה ,כלומר לאלה
שבמועד הביקורת היו חובותיה עדיי בני גבייה .עוד נמצאו כ  8,700הודעות תשלו שחזרו מ
הנמעני בלא שהתקבלו לידיה ובלא שהובררו הסיבות להחזרת ; החובות בגי הודעות התשלו
האלה הסתכמו בכ  4.4מיליו ש"ח.
ÂÓÎ .Â ˘ÈÈ˙‰ Ì¯Ë˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ,‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï˘ ˙ÂÈ Î„Ú ˙Â·Â˙Î ÏÚ Ú„ÈÓ ‰Ï·È˜˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ÏÂÚÙÏ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ
.ÌÈ·ÈÈÁ
בעקבות הביקורת הודיעה העירייה בתשובתה למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2005כי נקטה את
"הפעולות המתקנות" האלה" :א .הוכנסה מערכת חדשה לניהול דוחות חניה בה מובני מנגנוני
__________________

3
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בסעי  (3)24לחוק העונשי  ,התשל"ז  ,1977נקבע'" :חטא' עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה
שאינה עולה על שלושה חודשי ,#וא #העונש הוא קנס בלבד קנס שאינו עולה על שיעור הקנס
שנית להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכו."#
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התראות טיפול והתראות למניעת התיישנות .ב .הטיפול בדואר חוזר נעשה באופ ממוחשב מול
רשות הדואר .ג .יעודכנו נוהלי העבודה בכל הקשור לטיפול בדואר חוזר בתיאו ע הלשכה
המשפטית".

אכיפת תשלו חובות חניה
ביולי  2004הסתכמו החובות בגי קנסות חניה ותוספות הפיגור בכ  115מיליו ש"ח ,כ  34מיליו
ש"ח מה לא היה אפשר לגבות עוד מאחר שהקנסות התיישנו .נמצא כי חובותיה של 2,930
מהחייבי  ,שכל אחד מה היה חייב יותר מ  5,000ש"ח ,הסתכמו בכ  35מיליו ש"ח51 .
מהחייבי האמורי צברו ,כל אחד ,חובות של  50,000ש"ח ויותר.
במרס  1998התקשרה העירייה בחוזה ע חברת גבייה לצור) גביית החובות בגי קנסות החניה
וקנסות הפיגורי ; בחוזה עמה נקבע כי היא תבצע את הפעולות לאכיפת הגבייה על פי הנחיות
החברה בשני  2003ו  2004הסתכמו חובות החניה שגבתה חברת הגבייה ב  4.65מיליו ש"ח
וב  6.1מיליו ש"ח ,בהתאמה.
מ הנתוני שלעיל עולה כי היק חובות החניה שנגבו באמצעות חברת הגבייה היה מצומצ
מאוד ,ולמעשה רוב המכריע של החובות לא נגבה .מנהל רשות החניה מסר למשרד מבקר
המדינה כי העירייה לא הציבה את גביית חובות החניה בראש סדר עדיפויותיה.
חברת הגבייה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ביולי  2005כי "היא פועלת עפ"י הנחיות
ונהלי של רשות החניה ומהווה זרוע ביצוע של רשות החניה בכל הקשור לפעילות האכיפה...
הקוב 3האחרו שהועבר] ...לחברת הגבייה[ היה בשנת  ...2002פעילות חברת] ...הגבייה[ הופסקה
מס' פעמי במהל) השני  2004 ,2003לתקופה מצטברת של מספר חודשי ".
,˜ÂÁ ˙¯Ù‰Ï „Â„ÈÚ ÌÂ˘Ó ˘È ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚-È‡· ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÙÈ˜˙·Â ˙ÂÈ·˜Ú· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .‰ÈÈ¯ÈÚÏ Ì¯‚ ‰ ˙ÂÒ Î‰‰ „ÒÙ‰Ï ÛÒÂ · ,˙‡Ê
.‰‡ÈˆÂ‰˘ ˙ÂÁÂ„ ÔÈ‚· ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï
בעקבות הביקורת הודיעה העירייה כי בוצעו כמה פעולות והתקבלו החלטות שמטרת להגביר את
אכיפת תשלו החובות ,כגו " :א .שליחה רוטינית של דרישות תשלו חוב בפרקי זמ קצובי
וקצרי ככל שנית מהתארי) הקובע של הודעות תשלו הקנס .ב .הועברה הנחייה מפורשת
בכתב לגורמי האכיפה בה נעזרת הרשות לביצוע האכיפה לפעול לגביית החובות בצורה
אינטנסיבית ... .במהל) חודש ספטמבר  2005תתוגבר מערכת האכיפה ע"י שילוב מס' משרדי
עו"ד שיעסקו בנושא אכיפת הגבייה כנגד חייבי בגי קנסות חניה שלא שולמו במועד ".
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התיישנות קנסות חניה
בחוק סדר הדי הפלילי נקבע ,כאמור ,כי ביצוע עונש ייפסק א חלפו שלוש שני מיו שהחלו
בביצועו או מיו שפסק די נעשה לחלוט; לכ אי אפשר לגבות חובות חניה א חלפו שלוש שני
ממועד ההודעה על תשלו קנס בלא שנשלחה דרישה חוזרת לתשלו הקנס.
בדצמבר  2000ביקש מנהל רשות החניה מהיועצת המשפטית של העירייה לאשר ביטול חובות
חניה בס) כ  91מיליו ש"ח בגי  256,473הודעות תשלו קנס שנצברו משנת  1989ואיל)
והתיישנו ,ולא היה אפשר לגבות עוד .בפברואר  2001אישרה היועצת המשפטית את מחיקת
החובות.
לבקשת ראש העירייה בחנה מבקרת העירייה את הסיבות להצטברות חוב כה גדול שלא היה
אפשר לגבותו .בדוח מבקרת העירייה לשנת  2002קבעה המבקרת ,בי היתר ,כי על העירייה
והחברה "לקבוע מדיניות לאכיפת גביית חובות החניה ,אשר תהיה מתמשכת ועקבית לפחות
במש) מספר שני " .נמצא כי העירייה לא קבעה מדיניות אכיפה לגביית חובות החניה ,וממילא
לא נקבעו לחברה ולרשות החניה הנחיות ועקרונות פעולה במטרה למנוע התיישנות קנסות חניה.
כתוצאה מכ) התיישנו קנסות חניה רבי .
בבחינת נתוני החברה מיולי  2004נמצא כי במועד זה היו כ  99,700דוחות חניה שהקנסות
שהוטלו בגינ התיישנו רוב משנת  2001ואיל); היק החובות בגינ הסתכמו ,כאמור ,בכ 34
מיליו ש"ח .להל תיאור שניי מהליקויי בהליכי הטיפול בגביית הקנסות שהביאו
להתיישנות :
התיישנות קנסות חניה בעקבות הליכי עיקול
בחוק העונשי  ,התשל"ז  ,1977נקבע כי קנס שלא שול במועדו ,יחולו על גבייתו הוראות פקודת
המסי )גבייה( כאילו היה מס כמשמעותו באותה הפקודה .בפקודת המסי )גבייה( נקבע:
"הוטל על אד כחוק סכו כס בקשר ע איזה מס שהוא ולא שיל אותו אד את הסכו בתו)
חמישה עשר יו למ היו שהוא חייב לפרעו ולאחר שנשלחה אליו דרישה בכתב לשל את
הסכו שהוא חייב לפרעו ושלא פרעו ...נית לגבות את החוב על ידי תפיסת ומכירת של נכסי
המטלטלי של החייב בתנאי שנקבעו בפקודה".
¯˘‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ¯Á‡Ï Ò ˜ ÌÂÏ˘˙Ï ˙¯ÊÂÁ ‰Ú„Â‰ ÌÈ·ÈÈÁÏ ÁÂÏ˘Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ‰‚‰ ‰È Á‰ ˙Â
Ì‰È˙ÂÒ ˜˘ ‰È Á ˙ÂÁÂ„ 24,800-Î ÔÈ‚· ,ÌÈÏÂ˜ÈÚ ÈÎ ‡ˆÓ .Ì˘ÂÎ¯ ÏÂ˜ÈÚ ÈÎÈÏ‰· ‰ÏÁ‰
˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÚ„Â‰ ÌÈ·ÈÈÁÏ ÂÁÏ˘ ˘ ‡Ï· ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ ÂÙÏÁ˘ ¯Á‡ÏÂ ,Â˘Ú ‡Ï ,ÂÓÏÂ˘ ‡Ï
‰È‰ ‡Ï ·Â˘ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 13-Î ÍÒ· Ì‰È˙Â·ÂÁ ˙‡Â ,˙ÂÒ ˜‰ Â ˘ÈÈ˙‰ Ò ˜ ÌÂÏ˘˙Ï
‡.˙Â·‚Ï ¯˘Ù

משלוח הודעות חוזרות לתשלו קנס
ביולי  2004היו רשומות בחברה  18,764הודעות תשלו קנס שנשלחו ,וא כי הקנסות בגי
ההודעות האלה לא שולמו ,לא נשלחו לחייבי הודעות חוזרות לתשלו הקנס .לבעלי 6,297

484

עיריית פתח תקווה

מהדוחות האמורי לא נשלחה הודעה חוזרת לתשלו קנס במש) שלוש שני ויותר והקנסות
בגינ  ,שהסתכמו בכ  1.9מיליו ש"ח ,התיישנו ולא היה אפשר לגבות עוד.
העירייה הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה באוגוסט " :2005מערכת המחשוב הוחלפה,
במקומה הוכנסה לעבודה מערכת מחשוב חדשה לניהול דוחות חניה העונה על צרכי הרשות.
המערכת החדשה כוללת מנגנוני התראות ובפרט התראות לטיפול במניעת מצב של התיישנות
דוחות".

רישו חובות חניה בדוחות הכספיי של העירייה
בסעי  2לתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות( ,התשמ"ח  1988נקבע כי "רשות מקומית
תקיי הנהלת חשבונות ורישומי מידע הדרושי לניהול פעולותיה הכספיות לפי העקרונות,
הכללי וההוראות שנקבעו בכל די  ,ולפי כללי החשבונאות המקובלי  ,הכל לש גילוי נאות
וקבלת מידע על מצבה הכספי בכל עת ותוצאות פעולותיה הכספיות" .משרד הפני פירס הנחיות
לרשויות המקומיות ,4ולפיה יש לכלול בדוחות הכספיי של הרשויות המקומיות ,בי היתר ,את
יתרות החייבי בגי קנסות חניה.
נמצא כי יתרות החייבי בגי קנסות חניה לא הוצגו בדוחות הכספיי של העירייה ,וממילא לא
ניתנו בדוחות האלה נתוני על הסכומי שנגבו ועל שיעורי הגבייה ,ה השוטפי וה המצטברי .
‡È‰ ‰È Á ˙ÂÒ ˜ ÔÈ‚· ˙Â·ÂÁ‰ ˙¯˙È˘ ÔÂÂÈÎÓ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‚„,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È ÈÈ Ú ÏÂ‰È ÏÚ ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ ¯·„Ï ˘È˘ ÌÂ˘ÓÂ ,˙È˙Â‰ÓÂ ‰ÏÂ
˙·ÂÁ· ˘¯„ Î „ÂÓÚÏ È„Î ˙‡Ê .ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„· ‚ˆÂ˙ ‰Ï‡‰ ˙Â·ÂÁ‰ ˙¯˙È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
.˙Â ˜˙· ‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙Â‡ ‰ ÈÂÏÈ‚‰

✩
˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï Â˘Ú ˘ ÌÈ„Úˆ‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ
ÌÈ„Úˆ ÏÚ „ÚÂÓ· Â„ÓÚ ‡Ï ‰¯·Á‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ;ÈÂ˜Ï ‰È‰ ‰È Á‰ ˙ÂÁÂ„ ÌÂÏ˘˙ ˙ÙÈÎ‡ÏÂ
‰È Á ˙ÂÒ ˜Â ,˙ÂÙÒÂ ÌÂÏ˘˙ ˙Â˘È¯„ ÂÏ·È˜ ‡Ï ÌÈ·ÈÈÁ ,ÂÚˆÂ· ‡Ï˘ ‰ÙÈÎ‡ÏÂ ‰ÈÈ·‚Ï
.‰ÈÈ¯ÈÚÏ È˙ÂÚÓ˘Ó ÈÙÒÎ ˜Ê Ì¯‚ Ì‚ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .Â ˘ÈÈ˙‰
È„Úˆ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ Ô‰ÈÏÚ ‰·ÂÁ ÈÎ ‰¯·ÁÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‚·.‰È Á‰ ˙ÂÒ ˜ ˙Â ˘ÈÈ˙‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ·ÈÈÁ „‚ ÌÈË˜ ‰ ‰ÙÈÎ‡Â ‰ÈÈ
__________________

4

משרד הפני האג לביקורת ברשויות המקומיות שינוי שיטת הדווח הכספי ברשויות מקומיות,
עמ' .21
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הפחתות וביטולי של קנסות
הטיפול בבקשות לביטול קנסות
בסעי  229לחוק סדר הדי הפלילי נקבע כי מי שנמסרה לו הודעת תשלו קנס רשאי להגיש
לתובע בקשה לביטול הודעת תשלו הקנס .הבקשה תוגש לתובע בתו פרקי הזמ שנקבעו בחוק.
הבקשות לביטול הודעות קנס מוגשות ליוע המשפטי של העירייה באמצעות החברה .מגיש
הבקשה נדרש לרשו את פרטיו ,את פרטי הבקשה ואת נימוקיו לביטול הודעת הקנס בטופס
שהחברה קבעה לצור זה .א נדרשת השלמת מסמכי  ,החברה מביאה זאת לידיעת המבקש .ע
סיו ההלי הזה מועברת הבקשה לעיונו של היוע המשפטי של העירייה ולהחלטתו.
הביקורת העלתה כי טיפול החברה באלפי בקשות נמש שני מספר ,ובפועל חלק מקנסות החניה
שבגינ הוגשו הבקשות לביטול הקנס התיישנו.
בשני  2003ו 2004#הוגשו ליוע המשפטי של העירייה  37,655ו 51,615#בקשות לביטול
הודעות תשלו קנס ,בהתאמה .נמצא כי העירייה לא נערכה לטיפול נאות במספר כה רב של
בקשות ,וכתוצאה מכ אר הטיפול בבקשות האלה ובמענה לה זמ רב .החלטת היוע המשפטי
ניתנה ,על פי רוב ,רק לאחר כמה חודשי  ,ובעניי בקשות אחדות א לאחר יותר משנה.
עוד נמצא,כי בעניינ של כ 4,000#בקשות לביטול הודעות תשלו קנסות חניה שהוגשו בשני
 2003#2000לא ניתנה החלטה עד לסו שנת  .2004הקנסות הנוגעי לכ 1,900#מהבקשות
האמורות ,מהשני  2000ו ,2001#התיישנו.
Ò ˜ ÏÂËÈ·Ï ˙Â˘˜·‰ È˘È‚ÓÏ ·È˘‰Ï ‰ÈÏÚ ‰·ÂÁ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È Á ˙ÂÒ ˜ ÏÂËÈ·Ï ˙Â·¯ ˙Â˘˜· Â·˘ ·ˆÓ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ .¯È·Ò ÔÓÊ ÍÂ˙· ‰È Á
Ì˙Â‡ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È ‰¯ÓÂÁ ¯˙È· .ÌÈ ˘ Í˘Ó· Û‡ ÌÈ˙ÚÏ ,˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ˙Â‰˘ÂÓ
˙Â‡ ÏÂÙÈËÏ Í¯ÚÈ‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .Â Â„ ‡Ï ÏÏÎ ˙Â˘˜·‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰
··˜˘.·Âˆ˜ ÔÓÊ ÍÂ˙· ‰·Â˘˙ Ô˙ÓÏ ÌÈÏ‰ ÚÂ·˜ÏÂ Ò ˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ ÏÂËÈ·Ï ˙Â
העירייה הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2005כי תיעשה בקרת מעקב
באמצעות מערכת המיחשוב החדשה וכי "ניתנה הוראה לגבש נוהל עבודה בנושא ,כולל מעקב
גיול הטיפול בפניות אזרחי  ,בתאו ע הלשכה המשפטית במטרה לקצר את הלי הטיפול
בערעורי ולהעמידו על פרקי זמ סבירי ".
צוותי להפחתת קנסות
בסעיפי  339#338לפקודת העיריות נקבע כי כל סכו המגיע לעירייה ,א בשל ארנונות וא
מסיבה אחרת ,ותשלומו בפיגור של לא פחות משלוש שני ונראה שאי אפשר לגבותו ,מותר
באישורו של הממונה על המחוז שבמשרד הפני למחוק אותו מפנקסי העירייה .עוד נקבע כי
מחיקת חוב מותרת ג באישור שר הפני  ,א ראה לעשות כ לטובת הציבור.
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בראשית שנת  2000הסתכמו החובות בשל קנסות חניה וקנסות פיגורי של חייבי שחוב כל אחד
מה עלה על  20,000ש"ח בכ 3.7#מיליו ש"ח .באמצע שנת  2000החליט ראש העירייה לבחו
את האפשרות להפחית חובות שהיקפ הכספי גדול ולפעול לגביית  .ביוני  2000מינה ראש
העירייה שני צוותי שימוע ,והחייבי האמורי הוזמנו אליה לבירור הסיבות לצבירת חוב כה
גדול ולבדיקת האפשרות לגבותו )להל  #הצוותי ( .הצוותי הונחו להגיש את המלצותיה
לוועדת הנחות שהורכבה מנציגי של העירייה ושל החברה.
לישיבות הצוותי התייצבו  224מ 350#החייבי שהוזמנו; הצוותי דנו בביטול או בהפחתה של
חובותיה  .מהפרוטוקולי שניהלו הצוותי עולה כי ה המליצו להפחית את חובותיה של 195
חייבי בשיעור של כ 80%#ולבטל את חובותיה של  29חייבי  .ההמלצות התבססו ,בפועל,
בעיקר על סכו החוב ועל ההערכות בדבר יכולת החייב לשלמו .החייבי שחובותיה הופחתו
נדרשו לשל את יתרת חוב בתו שלושה שבועות ,כתנאי להפחתה.
בעקבות המלצות הצוותי שלחה רשות החניה לכל החייבי שהתייצבו בפני הצוותי מכתבי
שבה צוי סכו החוב שנותר לתשלו בעקבות ההמלצות ודרישה לשל את יתרת החוב בתו
שלושה שבועות ,כתנאי לקיו ההסדר .מתיעוד החברה עולה כי  159מ 224#החייבי שהופיעו לפני
הצוותי שילמו את יתרות חובותיה לפי ההמלצות; החובות האלה הסתכמו ב 303,156#ש"ח.
˙ÂˆÏÓ‰ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ÔÂ„Ï ÏËÂ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÚÂÓÈ˘‰ È˙ÂÂˆ Ï˘ ÈÂ ÈÓ‰ ·˙Î· .1
˙‡ Ï·˜Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰ ÌÒÈÒ· ÏÚ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÂÚ·˜ ‡Ï ˙Â·ÂÁ ˙˜ÈÁÓÂ ˙ÂÒ ˜ ÏÂËÈ·Ï
¯·„· Ì˙Î¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÚÂÓÈ˘‰ È˙ÂÂˆ È¯·Á ÂÏ·È˜ ÏÚÂÙ· .Ì‰È˙ÂËÏÁ‰
.ÌÈÓÂÏ˘˙· „ÂÓÚÏ ·ÈÈÁ‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ
ÔÎ˘ ,˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ Â˙ÁÙÂ‰Â ÂÏËÂ· ‰È Á‰ ˙Â·ÂÁ ÈÎ ‡ˆÓ .2
‰Ï·È˜ ‡Ï Û‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÊÂÁÓ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ Â‡ ÌÈ Ù‰ ¯˘Ï ‰˘˜· ‰˘È‚‰ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
‡.˙Â·ÂÁ‰ ˙˜ÈÁÓÏ ¯Â˘È
.Á"˘ 20,000 ÏÚ ÂÏÚ Ì‰È˙Â·ÂÁ ÈÓÂÎÒ˘ ÌÈ·ÈÈÁ‰ Â ÓÊÂÈ ‰„ÚÂÂÏ ÈÎ Ú·˜ ,¯ÂÓ‡Î .3
˙‡ Ì‚Â ,ÂÚ·˜ ˘ ‰Ï‡Ó ÌÈ Ë˜ ÂÈ‰ Ì‰È˙Â·ÂÁ˘ Û‡ ‰„ÚÂÂÏ Â ÓÂÊ˘ ÌÈ·ÈÈÁ ÂÈ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˜ .‰Ï Ô˙È ˘ Ë„ Ó‰ ÔÓ ‰„ÚÂÂ‰ ‰‚¯Á ÍÎ· .˙ÈÁÙ‰Ï ıÏÓÂ‰ Ì‰È˙ÂÒ

✩
ÌÏÂËÈ·Â ‰È Á ˙Â·ÂÁ ˙˙ÁÙ‰ ¯·„· ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È‰ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ Ì‚ .˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÂÏ·˜˙‰
.Â ˘ÈÈ˙‰ ˙Â·ÂÁ‰Â ,Â·‚ ‡Ï ˙Â·‚È‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘ ˙Â·ÂÁ‰ ¯‡˘ ÔÎ˘ ,ÈÂ˜Ï

✯
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‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÂÙÈË· ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
˙ÂÎ¯ÚÈ‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ Ì‰Â ,‰È Á ˙ÂÁÂ„· Ó"Ú· ‰Â˜˙ Á˙Ù ÁÂ˙ÈÙÏ ‰¯·Á‰Â
:ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈÓÂÁ˙ ‰˘ÂÏ˘· ˙˘„ÂÁÓ
ÈÎ ÁÈË·‰ÏÂ ‰È Á ˙ÂÁÂ„ ÌÂ˘È¯Ï ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ÌÂ˜Ó ˘È .1
Í¯ÚÓ· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â·ÈÒÓ ˜¯ ÂÏÂÁÈ ÌÈÓ˘¯ ˘ ˙ÂÁÂ„‰ Û˜È‰· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ È˘
˙ˆÚÂÓ ‰¯˘È‡ Ì˙Â‡ ‰Ê ‡˘Â · ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈ È„Ó· ÌÈÈÂ È˘Ó ‰‡ˆÂ˙Î Â‡ ,¯ÈÚ· ‰ÚÂ ˙‰
.‰ÈÈ¯ÈÚ‰
Ì˙Â ˘ÈÈ˙‰Ï ÂÏÈ·Â‰ ¯˘‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì Â˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .2
.Á"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÈÙÒÎ Û˜È‰· Ò ˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú Ï˘
˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÏÂËÈ·ÏÂ ˙ÂÒ ˜ ˙˙ÁÙ‰Ï ÌÈ·˘Â˙ Ï˘ ˙Â˘˜·· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÂÙÈË .3
ÏÂ‰È ÏÚ Ô‰Â „ÚÂÓ· Ì˙˘˜·Ï ‰ ÚÓ Ï·˜Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ Ô‰ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙Ó „È˙Ú·
.ÈÏÈÏÙ‰ ÔÈ„‰ ¯„Ò ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰
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