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, בתהמוגש לראשונה במתכונת מצומצמת ובמתכונת מורח, דוח ביקורת זה
 .עוסק במגוו  נושאי  הנמצאי  בלב העשייה של השלטו  המקומי בישראל

הגדרתי כמה יעדי  שמשרדי יתמקד בה  , ע  היכנסי לתפקיד מבקר המדינה
ובה  מאבק ללא פשרות בשחיתות הציבורית המאיימת , בתקופה הקרובה

שהוא , לפורר את החברה בישראל ולפגוע פגיעה קשה בער  טוהר המידות
 . כי היסוד של מדינה תקינהמער

בדוח זה התמקד משרדי בכמה נושאי  הנוגעי  לשחיתות ולפגיעה בטוהר 
ולא התעלמנו ג  ; לפגיעה בכללי מינהל תקי  ובסדרי השלטו ; המידות

, א  נבדק ונשקלו בו, ח קשה"זהו דו. מנושאי חברה ואיכות החיי  של האזרח
רי  תו  שמירה קפדנית על כללי ביסודיות ובמקצועיות רבה ג  הערות המבוק

 . היסוד של אי משוא פני  ויושר מקצועי

, אחד ממוקדי הפעילות בשלטו  המקומי הוא ניהול תחו  התכנו  והבנייה
. הנעשה באמצעות ועדות התכנו  והבנייה הפועלות ליד הרשויות המקומיות
הממצאי  שמתאר משרדי בשישה דוחות עיקריי  העוסקי  בפעילות  של 

חו$ השרו  , זמורה, תל אביב, ראשו  לציו ,  בית שמש:עדות התכנו  והבנייהו
מצביעי  על כ  שהוועדות אימצו לעתי  דרכי  שונות כדי לעקו$ , ועמק חפר

את הליכי התכנו  והבנייה שנקבעו בדי  וא$ נהגו לקבל החלטות המבוססות 
חלטות הוועדות על מדיניות תכנו  הסותרת את מדיניות התכנו  הכוללת ואת ה

ועדות התכנו  נהגו להשתמש בסמכות  לאשר שימושי  חורגי  ג  . המחוזיות
הוועדות העלימו עי  ; כשהיה בשימוש החורג כדי לשנות את אופי הסביבה

בשטחי  פתוחי  , מבנייה של גני אירועי  ומיזמי  מסחריי  ועסקיי 
ורמי הפיקוח פעילות  של ג. תו  פגיעה חמורה בחוק, ובשטחי  חקלאיי 

, מצומצמת ביותר, לדאבוני, הייתה, הפועלי  ליד ועדות התכנו , והאכיפה
ובחלק מהרשויות המקומיות לא ננקטו כלל פעולות ממשיות נגד עוברי עבירות 

במקרי  אחדי  לא היה לוועדות אינטרס ממשי . בתחו  התכנו  והבנייה
א  בשל לחצי  , מאיתא  בשל מדיניות תכנו  עצ, לפעול נגד עוברי העבירות

במקרי  . שוני  וא  מסיבות כלכליות הנוגעות לגביית מסי  ולתעסוקה
 . אחדי  א$ המערכת השיפוטית תרמה לאכיפה המוגבלת מצד השלטונות



ח ביקורת זה הועלו ג  ממצאי  על העלמת עי  מחריגות בנייה ומבנייה "בדו
 הגובלת בפגיעה העלמת עי , בלתי חוקית של נבחרי ציבור ונושאי משרה

היכולת של . כ  היה בעיריית ראשו  לציו  ובעיריית בית שמש. בטוהר המידות
נושאי משרה ושל נבחרי ציבור להשפיע על מהלכי תכנו  בחריגה מחוקי התכנו  

ונדרשת פעולה נחרצת למיגור , פוגע פגיעה חמורה בשלטו  החוק, והבנייה
ציבורי כבשלה  עושה פלסתר את התנהגות נבחרי הציבור ברכוש ה. תופעה זו

. להשחתת הציבור ולזילות השלטו  המקומי, חלילה, שלטו  החוק ומביאה
 .ראוי לבחו  א  לא הוענקו לוועדות התכנו  סמכויות יתר

אל למוסדות התכנו  להתעל  מהשינויי  בתרבות הפנאי של האזרח , לצד זה
כ  ג  , גדלה והולכתהדרישה לקיי  אירועי  בגני אירועי  . ובצורכי השוק

ועל מוסדות התכנו  להיער  , היק$ המסחר במרכזי קניות במרחבי  הפתוחי 
תו  שקילת כל המרכיבי  הדרושי  ובעיקר  חוקיות , למילוי צרכי  אלה

 . ההחלטות וסדרי המינהל התקיני 

ליקויי  אלה לצד ליקויי  נוספי  שהועלו בניהול מיזמי  שוני  ברשויות 
יאו אותי למסקנה כי עלי להעביר לבדיקתו של היוע% המשפטי המקומיות הב

נוסח ) [1958 ח"התשי(לחוק מבקר המדינה ) ג (14על פי סעי$ , לממשלה
כ  עשיתי בנוגע למיז  . מעשי  שלכאורה יש בה  חשש לפלילי , ]משולב

 .שהוק  בתל מונד ולחששות שהועלו בעניי  פעולותיה של עיריית בית שמש

י הועלו ממצאי  קשי  בטיפול הרשויות המקומיות בתחו  החברת
אשר נבדקו , התגברות התופעה המדאיגה של דרי רחוב. באוכלוסיות הנזקקות

פתח תקווה , בת י , אשקלו , אשדוד, חיפה, תל אביב(בשבע רשויות מקומיות 
ח "לצד הטיפול הלקוי בילדי  ובנערות בסיכו  הנסקרי  בדו, )ונתניה

. מעוררי  סימני דאגה לגבי החברה הישראלית כולה, אס הביקורת על כפר ק
מעמידה בספק את חוסנה וערכיה כחברה , חברה שאינה יודעת לטפל בנזקקיה

, ראוי שהטיפול באוכלוסיות הנזקקות ייעשה ללא פשרות. מתקדמת ותומכת
, לצערנו, איננו רוצי  רק לעורר רחמי  על המצויי . ויפה שעה אחת קוד 

 . אנו זקוקי  למעשי . בשולי החברה

פוגעת בחינו  ובהקניית . פוגעת בעתידה, חברה שאינה יודעת לשמר את עברה
היסטורי , דרכי שימור מבני  ואתרי  בעלי ער  תרבותי. המורשת לבניה

מעידי  על יחסה של החברה לעברה , ח ביקורת זה"וארכיטקטוני שנבדקו בדו
י  על ליקויי  מהותיי  ממצאי הביקורת בעניי  זה מצביע. ולערכיה

שהרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה הנוגעי  בדבר לא השכילו לטפל בה  
עקב כ  נגרמו נזקי  בלתי הפיכי  למבני  היסטוריי  . בצורה נאותה

בזכרו  הלאומי , בי  השאר, אבד  אתרי  ומבני  היסטוריי  פוגע. ולאתרי 
ראוי שג  , לכ . שראלהקולקטיבי ובהמשכיות בניית המדינה והחברה בי

 .הליקויי  בתחו  זה יתוקנו בהקד 



רשויות מקומיות פועלות כיו  באמצעות תאגידי  עירוניי  ונעזרות בפעילות  
ממצאי הביקורת העלו כי פעילויות הרשויות המקומיות . ג  בעמותות

חלק . באמצעות גופי  אלה והפיקוח על פעילות  אינ  מוסדרי  דיי 
ות עוקפות סדרי מינהל תקי  ואינ  מקיימות את ההוראות מהרשויות המקומי

מעי  "הרשויות פועלות באמצעות . שעוגנו בחקיקה ובנהלי  המתאימי 
, שאת חלק  הקימו נושאי משרה ונבחרי ציבור לתועלת , "עמותות עירוניות

וה  מעבירי  לרשות  משאבי ציבור תו  שה  מצויי  בניגוד ענייני  בדרגות 
פוגעת , שלא בדר  נאותה, העברת כספי ציבור לעמותות פרטיות. תחומרה שונו

 . בטוהר המידות ויש להילח  בה

כי אחריות אישית של ממלאי , אמרתי כבר בכנסת ובהזדמנויות נוספות
מי שנכשל כשלו  . היא לב ליבו של המימשל התקי , תפקידי  בזרוע המבצעת

עצ  את עיניו מראות את פני , חמור בניהול משאבי  שהאזרחי  הפקידו בידיו
יצטרכו הממוני  , הדברי  לאמית  והתרשל התרשלות רבתי במילוי תפקידו

ג  , להסיק כלפיו את המסקנות הנדרשות, לאחר בדיקה ראוייה והולמת, עליו
לא יוכל עוד למלא את , בכיר ככל שיהיה, עובד ציבור זה. הקשות ביותר

במקרי  החמורי  , מכלל אפשרותאינני מוציא . תפקידו במינהל הציבורי
 . הטלת חיוב אישי, לאחר בדיקה קפדנית ויסודית, ביותר

היטלי  ותשלומי , אגרות, סמכויותיה  של הרשויות המקומיות להטיל מסי 
, שהיא המס העיקרי שגובות הרשויות המקומיות, הארנונה. חובה נקבעו בחוק

ח זה הועלו "בדו. ושבנועדה לממ  את כל השירותי  הבסיסיי  הניתני  לת
: ליקויי  מהותיי  בגביית תשלומי ארנונה והיטלי  על נכסי משרד הביטחו 
המשרד והרשויות המקומיות פעלו בתחו  זה שלא על פי הוראות הדי  וסדרי 

עקב כ  נגר  נזק כספי כבד . אגב ניהול מאבקי  מתמשכי , המינהל התקי 
. הגיעו למיליוני שקלי , רשויותוחובות משרד הבטחו  ל, לרשויות המקומיות

אל . הועלו ג  ממצאי  על גביית אגרות והיטלי  מהתושב שלא על פי די 
לרשויות המקומיות לנצל את הבלעדיות שיש לה  באספקת השירותי  לתושב 

 .ולהטיל עליו אגרות והיטלי  שאינ  חוקיי 

משמירה איכות חייו של התושב מושפעת מרמת השירותי  שהרשות נותנת לו ו
בי  היתר באמצעות אכיפת חוקי רישוי , בריאותו ובטחונו האישי, על שלומו
המועצה האזורית מרו  הגליל והמועצה האזורית זבולו  לא פעלו . העסקי 

שלפעילות  , כנדרש לאכיפת חוקי רישוי העסקי  בתחו  של גידול בעלי חיי 
קוח על יחידות ה  לא פעלו כנדרש ג  בפי. השפעה רבה על איכות הסביבה

שאורחיה  עלולי  להיחש$ לתנאי תברואה לקויי  , האירוח שבתחומ 
לעסקי  שציבור גדול נזקק , כ  ג  בנוגע למפעלי התעשייה. ולסכנות בטיחות
פעילות  של גני אירועי  באזור השרו  ללא רישיו  מסכנת . לה  ולעסקי מזו 

טיפול של עיריית בית ג  ה. א$ היא את ביטחונ  ובריאות  של השוהי  בה 



שמש ושל עיריית מודיעי  בתחומי הטיפול בפסולת בניי  ובעודפי עפר היה 
 . ועקב כ  נפגעה איכות חייו של האזרח בישובי  אילו, לקוי

ח זה ליקויי  "רכש והתקשרויות למת  שירותי  הועלו בדו, בנושאי מכרזי 
. $ בטוהר המידותמהותיי  החורגי  מכללי המינהל התקי  וחלק  פוגעי  א

. כ  היה בהתקשרויות שנעשו במועצה המקומית ריינה ובעיריית בית שמש
מ מקיימת מכרזי מסגרת "החברה למשק וכלכלה של השלטו  המקומי בע

ח בשנה ופועלת עבור "שהיק$ ההתקשרויות על פיה  הוא יותר ממיליארד ש
ש  השני  במ.  ולפיקוח עליה  הרשויות המקומיות לניהול חלק מהמיזמי

מ  הראוי לבחו  . דפוסי עבודה שאינ  תקיני , התפתחו בחברה למשק וכלכלה
ביסודיות ה  את מערכת הקשרי  שבי  הרשויות המקומיות לבי  החברה 

 .למשק וכלכלה וה  כמה היבטי  כספיי  וחשבונאיי  של פעילות חברה זו

עד על ממצאי מת  מענה במו ברצוני להצביע על תופעה מדאיגה של אי, לבסו$
למרות הפניות החוזרות ונשנות של אנשי משרדי לא ענו מקצת . הביקורת

 בכלל  משרדי הממשלה כמו משרד הביטחו  ומשרד  הגופי  המבוקרי  
או שענו לאחר המועד שנקבע וא$ לא ,  ולא הגיבו על ממצאי הביקורת הפני  

פי  ציבוריי  כשמדובר בגו. אינני רואה הצדקה למחדל זה. נתנו הסבר לכ 
זכות התגובה אינה רק זכות בסיסית שנועדה להג  על המבוקר אלא ג  

היעדר תגובת הגופי  . מאפשרת לו לבטא את התייחסותו לממצאי הביקורת
 . המבוקרי  מביא לזילות הביקורת ופוגע בכללי מינהל תקי 

וחת לא נעל  מ  העי  כי ברשויות המקומיות מתבצעות ג  פעולות חיוביות לרו
כשהמטרה , ח זה"חובה לתק  עיוותי  רבי  שנתגלו בדו, מאיד . התושבי 

  . היא שיפור איכות החיי  והסביבה של תושבי ישראל
 מיכה לינדנשטראוס     
 מבקר המדינה  

  ונציב תלונות הציבור  
 ו"כסלו התשס' כ ,ירושלי 

 2005דצמבר  21 

 


