פעולות רשויות מקומיות
באמצעות עמותות

תקציר
הרשויות המקומיות מעבירות פעילויות שבסמכות לבצע לתאגידי שה מקימות,
בה עמותות ,וג תומכות בעמותות הפועלות בתחומ  .בשנת  2003נתנו הרשויות
המקומיות לעמותות כ  500מיליו ש"ח.
משרד הפני ורש העמותות במשרד המשפטי אחראי  ,כל אחד בתחומו,
לפיקוח ,להנחיה ולהדרכה בכל הנוגע לשיתו! פעולה בי רשויות מקומיות לעמותות.
הרשויות המקומיות פועלות לא רק באמצעות עמותות עירוניות 1שקיבלו את אישור
שר הפני  ,אלא פועלות ג  ,שלא כדי  ,באמצעות "מעי עמותות עירוניות" עמותות
שייסדו בעלי תפקידי ברשויות המקומיות באופ אישי ,וה מכהני כמנהליה .
ב"מעי עמותה עירונית" ,בניגוד לעמותה עירונית ,עוקפי את הצור" לקבל אישור
משר הפני לייסוד העמותה ,הסיעות החברות במועצת הרשות המקומית אינ
מיוצגות במוסדות המנהלי של העמותה לפי כוח במועצה ,והעמותה אינה מגישה
לרשות המקומית דיווחי תקופתיי לדיו במועצת הרשות המקומית.
לעניי סיוע כספי של הרשויות המקומיות לעמותות קיימי רק שני סוגי
לגיטימיי של עמותות :עירונית ואחרת .ההשתתפות של רשות מקומית במימו
פעילותו של תאגיד עירוני ,המוכר ומתנהל על פי די יכולה להיעשות בתקצוב
במישרי  .אשר לעמותות אחרות ,הדר" היחידה לסייע לה היא על פי הנוהל למת
תמיכות ,שבו נקבעו כללי הפיקוח והסדרי הביקורת על השימוש בכספי  .לעתי
העבירו רשויות מקומיות כספי ל"מעי עמותות עירוניות" בדר" של תקצוב ,שלא
כדי .
נושאי המשרה ברבות מ ה"מעי עמותות עירוניות" ה נבחרי ציבור ועובדי
ברשות המקומית ,וה נמצאי במצב של ניגוד ענייני בדרגות חומרה שונות .יש
שראשי רשויות מקומיות ובעלי תפקידי בכירי בה מנצלי את מעמד ברשות
המקומית להיטיב ע העמותות שה עומדי בראש או מנהלי בה .
א רשות מקומית מעוניינת לנהוג ב"מעי עמותה עירונית" כבעמותה עירונית ,עליה
למלא אחר הוראות משרד הפני ולהגיש לו בקשה לאשרה כעמותה עירונית .א
__________________

1

עמותה עירונית היא עמותה שהקימה או חברה בה עירייה ,מועצה מקומית או מועצה אזורית,
ומתקיימי לגביה התנאי שנקבעו לתאגיד עירוני מסוג עמותה.
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תאושר הבקשה ,יחולו על העמותה כללי הפיקוח והבקרה הקבועי בדי לעמותות
עירוניות ולא ,על הרשות המקומית להתייחס ל"מעי עמותה עירונית" כאל כל
עמותה אחרת שאיננה עירונית ,לרבות הקפדה על העברת כספי בהתא לנוהל
למת תמיכות.
במאגרי המידע של המינהל לשלטו מקומי במשרד הפני וביחידת רש העמותות
במשרד המשפטי אי מאגר מידע של ומסודר על העמותות העירוניות וה"מעי
עמותות עירוניות" שבאמצעותו נית לאתר את נושאי המשרה ברשויות המקומיות
המנהלי עמותות .בהיעדר נתוני על עמותות ועל הקשר שלה ע נושאי משרות
ברשויות המקומיות נמנע ממשרד הפני ומרש העמותות למלא את תפקידי
הפיקוח שהוטלו עליה ובכלל זה להבטיח שכספי הרשויות המקומיות ישמשו
למימוש המטרות שנקבעו לעמותות ולא ינוצלו לעקיפת הוראות משרד הפני  ,כגו
להעסקת עובדי באמצעות העמותה בחריגה משיא כוח האד שנקבע לרשות
המקומית.
משרד הפני לא קבע את מדיניותו לגבי הפעילויות שהרשות המקומית רשאית
להעביר לעמותות העירוניות .לדוגמה ,הוא לא קבע א יש מקו לאשר את הקמתה
של עמותה עירונית המנהלת קבוצות ספורט מקצועני ומשלמת שכר עתק לשחקני
ולמנהלי )להבדיל מעמותה עירונית לחינו" ולספורט העוסקת בספורט עממי לכל(.
משרד הפני ומינהל הספורט במשרד החינו" ,התרבות והספורט לא הסכימו
ביניה א עמותות הספורט ,צריכות להיות עמותות עירוניות.
משרד הפני לא בח את השאלה הא יש מקו להחיל על עמותות המקבלות
תמיכות מהרשויות המקומיות כללי שהוחלו על עמותות המקבלות תמיכות
ממשרדי הממשלה בשינויי המחויבי  .כללי אלה עוסקי  ,בי היתר ,בהגבלת
שיעור של הוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות של הגו! מקבל התמיכה ,בדרישה
להמציא אישור ניהול תקי ובמניעת כפל תמיכות מהתקציב הציבורי.
חלק מהרשויות המקומיות משתמשות בעמותות לשרשר תמיכות לגופי אחרי  .בי
היתר ניתנו תשלומי לעמותה אחת עבור פעילויות שעשתה עמותה אחרת
ותשלומי לעמותה למימו שכר עובדי ברשות המקומית.
רשויות מקומיות רכשו קבוצות ספורט ונתנו ערבויות כספיות להלוואות שנטלו
עמותות וכתבי התחייבויות בלתי חוזרי לאיגוד הכדורסל בגי קבוצות ספורט ,בלי
שהמוסדות המוסמכי של הרשות המקומית שקלו את הקצאת המשאבי ואישרו
אותה.
מועצות הרשויות המקומיות אינ נוהגות לדו בעמותות העירוניות לפחות פע בשנה,
לקבל דיווח מפורט על פעולותיה ולדו בדוחותיה הכספיי  ,כנדרש בצווי  .2משרד
הפני אינו אוכ! את החובה להגיש לו דוחות על מצב העמותות העירוניות
ופרוטוקולי מישיבות המועצה שבה דנו בעמותות אלה.
__________________
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צו העיריות )הקמת תאגידי ( התש"  ,1980סעי  146א' לצו המועצות המקומיות )א( התשי"א
 ,1950סעי  140א' לצו המועצות המקומיות )ב( התשי"ג  1953וסעי ) 63א() (11לצו המועצות
המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח .1958
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♦
הרשויות המקומיות מוסמכות להעביר פעילויות לידי תאגידי שה מקימות .בידי הרשות
המקומית יש בדר כלל לפחות מחצית ההו או מחצית כוח ההצבעה בתאגידי אלה )להל
תאגידי עירוניי ( ,א ה פועלי כישויות משפטיות נפרדות .הקמת נועדה ,בי היתר ,להקל
על הרשות המקומית "בביצוע תפקידיה ולשחרר פעילויות מסוימות מהצור להתמודד ע מנגנו
בירוקרטי המאפיי מנגנו ציבורי באשר הוא" .3מטרת הקמתו של תאגיד עירוני היא אפוא ליצור
גו שמסוגל לפעול ביעילות ובגמישות יחסית א נמצא בשליטת הרשות ובפיקוחה.
כאשר רשות מקומית מעבירה חלק מפעולותיה לתאגיד עירוני ,היא מותירה בידה את השליטה על
אותה פעילות ,ה מכיוו שהיא רשאית להמשי לעסוק בה בעצמה במקביל לתאגיד ,וה מכיוו
שהיא שולטת בפועל בתאגיד.
אחד מסוגי התאגידי שרשויות מקומיות רשאיות להקי לצור זה הוא עמותה.
על פי חוק העמותות ,התש" ) 1980להל חוק העמותות( ,הזכות לייסד עמותה ניתנת לשני בני
אד או יותר ,החפצי להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחי בי חבריו.
עמותות נוצרות ע רישומ אצל רש העמותות במשרד המשפטי  .מוסדות החובה של העמותה
ה אסיפה כללית ,ועד מנהל וועדת ביקורת.
לפי נתוני רש העמותות פעלו במדינת ישראל בסו שנת  2004כ  20,000עמותות בכל תחומי
העשייה .תחומי הפעילות שהוגדרו במסמכי היסוד של עמותות מכווני בדר כלל להשגת מטרות
בתחומי התרבות ,החינו  ,הרווחה ,איכות הסביבה ,הספורט ,הקהילה ,התיירות והבריאות.
ההסתייעות בעמותות יכולה להניב יתרונות ובה הקלת העומס הכספי המוטל על הרשות
המקומית ,משו שעמותות רשאיות לגייס משאבי בדר של קבלת תרומות כספיות או תרומות
בשווה כס כמו מבני  ,מתקני וציוד; שיפור השירותי המסופקי  ,ייעול המער התפעולי
ועידוד המעורבות של הקהילה בפעילות העירונית .חלק ניכר מיתרונות אלה נית לייחס לגמישות
התפעולית של העמותה ,שלעתי אינה מתאפשרת ביחידות הרשות המקומית :העמותה ,בי
היתר ,אינה נזקקת למבנה הבירוקרטי הסבו של מנגנו הרשות המקומית; היא מתמחה בתחו
מוגדר ,והמבנה הארגוני שלה ותהלי קבלת ההחלטות בה מותאמי לתחו ההתמחות; והיא
יכולה לשת בקבלת ההחלטות ובמת השירותי גורמי מקצועיי ותושבי הפועלי על בסיס
התנדבותי בלי שיכהנו כחברי מועצה או עובדי הרשות.
אחד החסרונות העיקריי של פעילות באמצעות עמותה הוא הסיכו  ,שהמנגנוני המיוחדי של
הניהול ,הבקרה והפיקוח החלי על עמותות עירוניות ועל עמותות מקבלות תמיכה לא יתפקדו
כראוי .על "מעי עמותות עירוניות" מנגנוני אלה אינ חלי כלל ,ולכ עלולי להיווצר בה
מצבי לא תקיני כגו אופ העברת הכספי מהרשויות המקומיות לעמותות ופעולות במצבי
של ניגוד ענייני .
 : ˙ È Â ¯ È Ú ‰ ˙ Â Ó Úעל רשות מקומית החפצה לייסד עמותה למטרה שהיא בגדר סמכויותיה
ותפקידיה ,או שהיא חברה בה או נוהגת בה מנהג בעלי  ,לקבל את אישור שר הפני לכ  .א
בידי הרשות המקומית לפחות מחצית כוח ההצבעה בעמותה ,העמותה היא עמותה עירונית .על
__________________
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עמותה עירונית חלי דיני מיוחדי שמטרת  ,בי היתר ,לקבוע מנגנוני פיקוח נוספי  ,מחו*
לרשות המקומית ,כדי להגביר את הפיקוח על מילוי תפקידי העמותה ,על השימוש בתקציבי
ובתמיכות שהיא מקבלת ועל אופ מילוי תפקיד של נציגי הרשות המקומית בעמותה .מנגנוני
הפיקוח נועדו ג ליצור מערכת בקרה שתבטיח שהרשות המקומית נוהגת בעסקאות שהיא מבצעת
באמצעות התאגיד בזהירות הראויה ,בוחנת אות כראוי ואינה עלולה "להסתב ולהיכשל".4
מנגנוני פיקוח ובקרה אלה חלי כבר בשלב ייסוד העמותה .הקמת עמותה עירונית טעונה כאמור
אישור של שר הפני וכפופה לתנאי שיקבע .5לאחר ייסוד העמותה ,על הרשות המקומית לפקח
עליה פיקוח שוט  .לפחות פע בשנה על ראש הרשות המקומית להגיש למועצת הרשות )להל
ג  :המועצה( דוח על מצבה ,ועל המועצה לדו בדוח .העתק הדוח ופרוטוקול ישיבת המועצה
שבה נידו יועבר לשר הפני  .6אישור שר הפני נדרש ג לחלק מהפעולות שהעמותה מבצעת,
כגו הספקת שירותי שה בסמכות הרשות המקומית 7ותשלו שכר או כל תמורה אחרת לחברי
המועצה או לעובדיה המכהני בעמותה כנציגי הרשות המקומית .8נוס על כ  ,על פי נוהל פנימי
להקמת עמותה עירונית ,שהוציא רש העמותות שבמשרד המשפטי  ,רשות מקומית המבקשת
להקי עמותה עירונית צריכה לכלול בתקנו העמותה הוראות שלפיה כל התקשרויות העמותה
להזמנת עבודה ייעשו לפי הכללי החלי על הרשות המקומית; תנאי השכר וההעסקה של
העובדי לא יחרגו מהמקובל ברשות המקומית; הכללי הנוגעי לניגוד ענייני ולהעסקת קרובי
משפחה החלי ברשות המקומית יחולו ג על העמותה ועוד.
 : ‰ Î È Ó ˙ ˙ Ï · ˜ Ó ‰ ˙ Â Ó Úרשות מקומית רשאית לתת תמיכה ג לעמותות ,הפועלות
בתחו סמכויותיה ומטרותיה בתחו הרשות ,בנושאי חינו  ,תרבות ,דת ,בריאות ,רווחה ,ספורט
וכיוצא באלה ,ואינ עמותות עירוניות )להל עמותות מקבלות תמיכה( .הסדרי למת תמיכה
לעמותות אלה נקבעו בנוהל למת תמיכות של רשויות מקומיות) 9להל הנוהל למת תמיכות(.
הנוהל נועד להסדיר את מת התמיכות ,במישרי או בעקיפי  ,ואת הפיקוח על מת התמיכות ועל
השימוש בה .

__________________
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השוו ע"א  ,'Á‡Â Ó"Ú· ‰È ˙ ·"ˆ ' ‰È ˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ,65/85פ"ד מ) ,55 ,29 (3בעניי עסקה שעשתה
עירייה באמצעות חברה בע"מ שייסדה בלא שקיבלה את אישור שר הפני( לכינו החברה כחברה
עירונית ,לקבלת הלוואה ולפעולות במקרקעי .
סעי)  1לצו העיריות )הקמת תאגידי(( ,התש"(*) 1980להל * צו הקמת תאגידי((; סעי) 146א' לצו
המועצות המקומיות )א( ,התשי"א*) 1950להל * צו א( ,וסעי) 140א לצו המועצות המקומיות )ב(,
התשי"ג*) 1953להל * צו ב(; סעי) )63א())(11א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,
התשי"ח*) 1958להל * צו המועצות האזוריות(.
סעי)  5לצו הקמת תאגידי( ,סעי) 146א)ה( לצו א וסעי) 140א' לצו ב; וסעי) )63א())(11ה( לצו
המועצות האזוריות.
סעי)  (5)6לצו הקמת תאגידי(; סעי) 146א)ו() (5לצו א וסעי) 140א' לצו ב; סעי) )63א())(11ו()(5
לצו המועצות האזוריות.
סעי)  (4)6לצו הקמת תאגידי(; סעי) 146א)ו() (4לצו א וסעי) 140א' לצו ב; סעי) )63א())(11ו()(4
לצו המועצות האזוריות.
י"פ תשנ"ו.2719 ,

פעולות רשויות מקומיות באמצעות עמותות

„È‚‡˙Ï ˙Â˘¯ Ï˘ ‰¯·Ú‰ ,„È‚‡˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ Ï˘ ‰·ˆ˜‰ ÔÈ· ÔÈÁ·Ó ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
.‰ÊÂÁ Â‡ ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ˙˙Ï ˙·ÈÈÁ ˙Â˘¯‰˘ ·Èˆ˜˙ ‡È‰ ‰·ˆ˜‰ :„È‚‡˙· ˙Â˘¯ Ï˘ ‰ÎÈÓ˙Â
¯Á‡ Ì¯Â‚Ó ÂÏ·˜˙‰˘ (ÌÈ ÓÂÊÓ ˙Â·¯Ï) ÌÈÒÎ Â¯Â˜Ó˘ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÂÏ˘˙ ‡È‰ ‰¯·Ú‰
)˙˙Ï ˙·ÈÈÁ ‰ È‡ Í‡ ˙È‡˘¯ ˙Â˘¯‰˘ ÌÂÏ˘˙ ‡È‰ ‰ÎÈÓ˙ .(ÈË¯Ù Â‡ È¯Â·Èˆ ,È˙Ï˘ÓÓ
.10„È‚‡˙Ó ¯È˘È ˙Â¯È˘ ˙ÈÈ ˜Ï „ÚÂÈÓ Â È‡Â
ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ Ï‰ ˙ÓÂ ¯ÎÂÓ‰ È Â¯ÈÚ „È‚‡˙ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓ· ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰
‰„ÈÁÈ‰ Í¯„‰ ,˙ÂÈ Â¯ÈÚ Ô È‡˘ ˙Â˙ÂÓÚÏ ¯˘‡ .ÔÈ¯˘ÈÓ·Â ·Âˆ˜˙· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ
È¯„Ò‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÏÏÎ ÂÚ·˜ Â·˘ ,˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙ÓÏ Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ‡È‰ ÌÈÙÒÎ Ô‰Ï ¯È·Ú‰Ï
·.ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ˙¯Â˜È

" ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· : " ˙ È Â ¯ È Ú ‰ ˙ Â Ó Ú Ô È Ú Ó
˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ,È˘ÈÏ˘ ‚ÂÒÓ ˙Â˙ÂÓÚÏ ˙Â¯·ÚÂÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÏÂÚÙÓ ˜ÏÁ˘ ¯¯·˙‰
ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ Ô‰È·‚Ï ÌÈÈ˜Ï ÈÏ· Í‡ ,˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡Î Ô‰· ˙Â‚‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˜ÏÁ .("˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ" - ÔÏ‰Ï) 11ÌÈÂÂˆ·Â ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ È˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰
·Âˆ˜˙ Ï˘ Í¯„· "˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ"Ï ¯·ÚÂÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰Ó
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ,¯È˘È
על "מעי עמותות עירוניות" לא חלי המנגנוני המיוחדי של הניהול ,הבקרה והפיקוח החלי
על עמותות עירוניות .הדבר מאפשר לרשויות להימנע מהצור לקבל משר הפני אישור לייסוד
העמותות ולחברות בה וממילוי ההוראות החלות על עמותה עירונית ,כגו הדרישה שהסיעות
החברות במועצת הרשות המקומית ייוצגו במוסדות המנהלי של העמותה לפי כוח במועצה,
והדרישות להגיש למועצת הרשות דיווח תקופתי ,להגיש למשרד הפני תכנית אסטרטגית
ומימונית ,לקבל את אישור היוע המשפטי של הרשות כי מטרות העמותה ה במסגרת תפקידיה
וסמכויותיה של הרשות המקומית ועוד.
˙ÂÎÓÒ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚ· ÌÂ˜Ó· "˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ"· ˘ÂÓÈ˘‰
È·‚Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú ˙ÂÈ‰Ï ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÏÚ Â˙¯ËÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰
ÂÚ·˜ ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ È Â ‚ Ó Ï˘Â ˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚ ÏÂ‰È ÏÂ „ÂÒÈÈÏ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ‡ ˙‰
·„.ÔÈ
בחודשי נובמבר  2004עד מרס  2005עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על פעולות הרשויות
המקומיות באמצעות עמותות .הביקורת נעשתה בעיריות גבעתיי  ,נתניה ,הרצליה ,חיפה ונשר;
במועצות המקומיות יקנע ופוריידיס; ובמועצות האזוריות מטה אשר ,מגידו ,חו $הכרמל ,לב
השרו ומשגב .כ נבדקו יחסי הגומלי של רשויות אלה ע  50עמותות .בדיקות השלמה נעשו
במשרד הפני  ,במשרד החינו  ,התרבות והספורט )להל & משרד החינו ( ,ביחידת רש העמותות
שבמשרד המשפטי ובאג $הסיעוד שבמוסד לביטוח לאומי.
__________________
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נבדקו דרכי הייסוד של עמותות עירוניות ,קביעת מטרות העמותות והפעילות למימוש  ,ניהול
העמותות באמצעות נציגי הרשות המקומית ,הפיקוח עליה בידי הרשויות והדיווח הכספי שלה .
כ נבדקו דרכי הפיקוח של משרד הפני ושל רש העמותות על עמותות אלה.
לגבי עמותות מקבלות תמיכה נבדקו הכללי למת התמיכות ,ניגוד ענייני  ,היק $התמיכה בכס$
ובשווה כס $ומת ערבויות של הרשויות המקומיות להלוואות שנטלו עמותות .עוד נבדקו פעולות
הפיקוח והאכיפה של הרשויות המקומיות על העמותות.
לגבי "מעי עמותות עירוניות" נבדקו נושאי הקשורי לייסוד  ,לניהול  ,לניגוד ענייני  ,לקשר
הקיי בי הרשות המקומית לבי "מעי עמותות עירוניות" ,לפיקוח על העמותות ולדיווח הכספי
שלה .

עמותות עירוניות
ייסוד העמותות
לפי סעי249 $א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להל & פקודת העיריות(" ,פעלה העיריה על&פי
סמכויותיה ...והוקמה ...עמותה ...שמטרותיה במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה ,ויש בידי
העיריה לפחות מחצית ההו או מחצית כוח ההצבעה בתאגיד כאמור )להל & תאגיד עירוני( ,יחולו
הוראות אלה (1) :מועצת 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; (5) ...הוראות
סעי 122 $א)א( לא יחולו על תאגיד עירוני בשל כ בלבד שחבר המועצה או עובד העיריה הוא
נציג העיריה בגו $המנהל שלו".
על פי הצווי  ,12רשות מקומית לא תייסד תאגיד לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות מועצת הרשות
המקומית ותפקידיה ולא תנהג בה מנהג בעלי ולא תהיה חברה בעמותה ,אלא באישור שר
הפני ובתנאי שהוא קבע.
 .1שר הפני  ,בתוק $סמכותו לפי פקודת העיריות ,קבע את צו הקמת תאגידי  ,א לא הגדיר
בצו אילו תחומי פעילות נית להעביר לעמותות) ,בצו הוגדר "שר הפני " & לרבות מי שהוא
הסמי ( .לדוגמה ,משרד הפני לא קבע א יש מקו להקמת עמותות ספורט עירוניות המנהלות
קבוצות ספורט מקצועני ,בה עמותות הרוכשות קבוצות ושחקני זרי ומשלמות שכר עתק
לשחקני  ,להבדיל מעמותות ספורט המעודדות מפעלי ספורט עממי שווה לכל נפש.

__________________

12

142

ראו הערה .5

פעולות רשויות מקומיות באמצעות עמותות

Ì‰·˘ ÌÈÓÂÁ˙‰ ˙‡ ¯È„‚È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô‰ÈÙÏ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·ÈÂ ,˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÏÂÎÈ
˙Â¯Â˜Ó ÔÂ‚Î ,‰˙ÂÓÚ· ˙Â¯·Á Â‡ ˙È Â¯ÈÚÏ ‰˙ÂÓÚ ˙ÎÈÙ‰ Â‡ ˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚ ˙Ó˜‰ ¯˘‡È
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÔÂÚ¯È‚ ‰Ï ˘È Ì‡‰Â ,‰˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓÂ ‰Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰
.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡Â ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ
 .2בבואו לאשר עמותה עירונית פועל משרד הפני  ,באמצעות האג $למינהל מוניציפאלי
שבמינהל לשלטו מקומי ,על פי נוהל להקמת תאגיד עירוני מסוג עמותה ,שמספרו 1117&2001
)להל & נוהל הקמת עמותה עירונית( ,ובו פורטו ההסדרי וההוראות שקבע שר הפני בנושאי
הקמת עמותה עירונית ,ניהולה ובעלי התפקידי בה ,מניעת ניגוד ענייני ופעילות מוסדות
העמותה ,כגו ועדת הביקורת.
נמצא כי נוהל הקמת עמותה עירונית לא הובא לידיעת הרשויות המקומיות בחוזרי המנכ"ל של
משרד הפני או בכל דר אחרת ,ורק לאחר שרשות מקומית מבקשת ממשרד הפני אישור
להקמת עמותה או לחברות בה ,הוא מודיע לה על דרישותיו המעוגנות בנוהל.
˙‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÏÓÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ,‰ÏÂ‰È ÏÂ ˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚ ÔÂ ÈÎÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÂÈÙ ÏÚ ÏÚÂÙ ‡Â‰˘ Ï‰Â ‰
‡˙ „¯.Ï‰Â ‰ ˙Â˘È
 .3קוד ההחלטה להעביר פעילות מרשות מקומית לידי עמותה ,מ הראוי שהרשות המקומית
תבדוק את הכדאיות הכלכלית של העברתה ותבח חלופות אחרות לביצועה.
הביקורת העלתה שא $אחת מהרשויות המקומיות שנבדקו לא בדקה את הכדאיות של העברת מת
השירותי לידי העמותות .ג במהל פעילות של העמותות לא נבדק א השירותי שה נותנות
מגווני  ,איכותיי וזמיני יותר מאלה שנותנות מחלקות הרשות המקומית ,וא מת השירותי
באמצעות חסכוני ויעיל יותר ממת השירותי באמצעות מחלקות הרשות המקומית.
ואכ  ,לא תמיד ברור מדוע הועברה פעילות מסוימת לידי עמותה .לדוגמה :במועצות האזוריות
מטה אשר ומגידו כל חברי המליאה של כל מועצה ה ג חברי האסיפה הכללית של עמותת
"אשר " והעמותה לרווחת תושבי מגידו ,בהתאמה .תקציבי העמותות נכללי בתקציבי מחלקות
כל מועצה ואת רוב מממנות המועצות האזוריות עצמ  .יש זהות מוחלטת בי נושאי המשרה בכל
רשות מקומית ובי נושאי המשרה בכל אחת מהעמותות )חברי ועדת הביקורת ,הגזבר והמזכיר(.
ולכ  ,לא ברור מה ה היתרונות של עמותה הנזקקת למעשה למנגנו בירוקרטי דומה לזה של
הרשות המקומית.
È„È· ÂÈ‰È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ÏÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚÂ ˙Â˙ÂÓÚÏ ¯È·Ú‰Ï ˙Â˘˜·Ó Ô‰˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈ Â˙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
¯ÂÙÈ˘ÏÂ ÔÂÎÒÈÁÏ Â‡È·È ‰· ˙Â¯·Á Â‡ ‰˙ÂÓÚ‰ „ÂÒÈÈ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ,Ô˙ÂÏÚ
˙‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â˜„·È ‰˙ÂÓÚ È„ÈÏ ˙Â¯È˘ ˙¯·Ú‰ È ÙÏ˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ˙Â¯È˘‰
.˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ¯·„‰ ˙ÂÈ‡„Î
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ניהול ודיווח כספי
 : ‰ ˙ Â Ó Ú · ‰ Ë È Ï ˘ ‰ .1כאמור ,עמותה עירונית היא עמותה שבידי העירייה לפחות
מחצית כוח ההצבעה במוסדותיה המנהלי .
סעי 4 $לצו הקמת תאגידי קובע כי "נקבע בתזכיר או בתקנו התאגיד שלעיריה יהיו נציגי
בתאגיד ,תמנה המועצה את נציגי העיריה במועצת המנהלי או בועד המנהל של התאגיד".
סעי 3.2.6 $לנוהל הקמת עמותה עירונית במשרד הפני העוסק ב"תקופת חברות של חברי
בעמותה שה בעלי תפקידי ברשות המקומית" ,קובע כי "יש לציי במפורש בתקנו העמותה כי
מש חברות בעמותה חופ $את תקופת כהונת ותפקידיה ברשות המקומית וזאת עד לקבלת
חברי חדשי לעמותה במקומ  .יש לציי שנציגי הרשות בעמותה יכהנו מתוק $תפקיד
]ברשות[ בלבד".
הבדיקה העלתה כי חלק מהעיריות אינ שומרות על מחצית כוח ההצבעה במוסדות המנהלי של
העמותות ואינ מנצלות את זכות למנות חברי במוסדותיה  .לדוגמה ,עיריית גבעתיי מתקצבת
שתי עמותות עירוניות & "גבעולי " ו"הקונסרבטוריו העירוני" .במוסדות המנהלי של אחת מה
היה שיעור נציגי העירייה  40%בשנת  2003ו& 20%בשנת .2004
עוד העלתה הבדיקה ,כי בניגוד לאמור בצו הקמת תאגידי  ,לא מינתה עיריית גבעתיי בתקופת
הכהונה הנוכחית של מועצת העירייה ,שהחלה בנובמבר  ,2003נציגי בשתי העמותות ,ונציגי
מהמועצה הקודמת המשיכו לכה במוסדותיה .
,‰Ú·ˆ‰‰ ÁÂÎÓ 50%-Ó ˙ÂÁÙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ¯˘‡Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯„‚· Ô È‡˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ‡È·‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÏ‰ Ó‰
ÏÂÏÚ Ì‚ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ‰ËÈÏ˘‰ ¯„ÚÈ‰ .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰
.‰˙ÂÓÚ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰˙ÏÂÎÈ· ÔÈÙÈ˜Ú·Â ,‰Ï‰ Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ
˙Â˘¯‰ ÏÚ .È ÂÈÁ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ÏÚ ÔÁÂ˜ÈÙ ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÏÎÏÎ‰ Ô ÒÂÁ ˙‡Â ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÔÏÂ‰È ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÁÈË·‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰
˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ‰˙Ú„ ÏÚ ‡Ï˘ Ô‰ÈÏÚ Ï·˜Ï Â‡ ÈÙÒÎ ÔÂÚ¯È‚ ¯ÂˆÈÏ Ô‰Ó ÚÂ ÓÏÂ
˘ÌÂÁ˙· Ì È‡˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˜ÂÒÚÏ Ì‚ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˙ÂÏÂÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰· .‰˙Â‡ Â·ÈÈÁÈ
.‰Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò· ‰Â·‚ ÌÂ˜Ó· Ì È‡ Â‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ‰Á È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‡˙‰· ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˙ÂÏ‰ ‰Ï ÌÈ‚Èˆ ˙Â ÓÏÂ ,·ÈÈÁ˙ÓÎ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â˙ÂÓÚ· ÔÁÂÎ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï
.˙Â˙ÂÓÚ‰ È Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ Ô‰È˙ÂÈÂÎÊÏ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005הודיעה עיריית גבעתיי כי מועצת העירייה תדו
במינוי נציגיה בעמותות עירוניות ,וכי הנציגי החדשי יקפידו שהעמותה תפעל לפי סמכויות
העירייה ותפקידיה.
 : ‰ Ó È ˙ Á È ˘ ¯ Â Ó .2סעי 3.2.15 $לנוהל הקמת עמותה עירונית של יחידת רש העמותות
קובע כי "מורשי החתימה בש העמותה יהיו שני נציגי הרשות המקומית ביחד ,או נציג רשות יחד
ע חבר באופ אישי & נציג ציבור".
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הבדיקה העלתה כי לעיריית גבעתיי אי נציגי בי מורשי החתימה של העמותה העירונית
"גבעולי ".
‰È‰È ‰È‚Èˆ Ó „Á‡ ˙ÂÁÙÏ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰˙ÂÓÚ· ‰ÓÈ˙Á ‰˘¯ÂÓ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה עיריית גבעתיי כי לאחר שתדו המועצה במינוי נציגי
העירייה לעמותות עירוניות ,ימונה אחד מה למורשה חתימה.
 : ˙ Â ˙ Â Ó Ú ‰ Ì Ú Ì È Ó Î Ò ‰ .3כללי מינהל תקי מחייבי כי התקשרות של רשות
מקומית ע גופי אחרי תוסדר בהסכ כתוב שיקבל את כל האישורי הנדרשי כדי  ,ויצוינו בו
תנאי ההתקשרות ,ההתחייבויות של כל אחד מהצדדי ועוד.
הבדיקה העלתה כי עיריות נתניה וגבעתיי לא הסדירו בהסכמי בכתב את התקשרויותיה ע
העמותות העירוניות ובכלל זה את הזכויות והחובות של כל צד.
לדוגמה ,לא נמצאו הסכמי בכתב המסדירי את שיתו $הפעולה בי עיריית נתניה לבי התאחדות
המלונות בנתניה ,וביניה לבי עמותת התיירות הפועלת במשרדי עיריית נתניה ,לגבי הניהול
והמימו של העמותה .בהיעדר הסכמי הועלה שהעירייה הגדילה את שיעור השתתפותה בתקציב
העמותה מ& 55%בשנת  2002ל& 78%בשנת  2003ו& 67%ב& ,2004בעוד שיעור ההשתתפות של
התאחדות המלונות ירד מ& 10%ב& 2002ל& 6%ב& 2003וב&.2004
ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÓÎÒ‰ ÌÂÈ˜ ÈÎ ‰È ˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï˘ ‰ÎÈÓ˙‰ È¯ÂÚÈ˘· È„„ˆ „Á ÈÂ È˘ Ú ÂÓ ‰È‰ ‰˙ÂÓÚ‰ ÔÈ·Ï Ì‰È È·Â ÌÈ ÓÓÓ‰
·.‰ÓÎÒ‰
עיריית נתניה השיבה למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2005כי "ההתקשרות של העמותה ע
העירייה מוסדרת באופ כללי במסגרת התקנו של העמותה .התקנו דינו כדי חוזה בי העמותה
לבי חבריה ובי החברי לבי עצמ "" ,כיוו שעירית נתניה הינה גו $מתקצב כאמור ,הבסיס החוקי
המחייב להעברת כספי הינו התקנו החוזי .לדעת העירייה ,די בתקנו ובתקציב העירוני המאושר
מעת לעת .חתימת ההסכ כמוצע ,תמנע את הגמישות אשר שמורה כיו לעירייה בשינוי חד צדדי
של התקציב בהתאמה לאפשרויותיה הכספיות ועל&פי מדיניותה המשתנה ...לעניי העמותה
לעידוד התיירות ,נושא המימו והתקציב לא נכלל במסגרת התקנו שאושר על&ידי משרד הפני ...
מוב שרצוי לעשות שינוי ,אול ללא הסכמת ההתאחדות לא נית לאכו $עליה הסדר כאמור".
È„Î Ì‰· ÔÈ‡ È Â¯ÈÚ‰ ·Èˆ˜˙‰Â ÔÂ ˜˙‰ ÈÎ ‰È ˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÂ Ì‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ·˙Î· Ô‚ÚÈ˘ ÌÎÒ‰ Ï˘ Â˙ÓÈ˙Á ˙‡ ¯˙ÈÈÏ
˘ÂÓÈ˘Â ‰˙ÂÓÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˘ÂÎ¯ ˙¯·Ú‰ ,‰˙ÂÓÚÏ ‰ Â ¯‡Ó ¯ÂËÙ Ô˙Ó ÔÂ‚Î ,ÌÈ„„ˆ‰
·˙˙Ï ‰˙ÂÓÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ì‰ ‰Ó ¯È‰·È ,¯˙È‰ ÔÈ·Â ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈ ˜˙Ó
.‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ì¯Â·Ú ÌÏ˘˙˘ ‰¯ÂÓ˙‰ ‰ÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ
ÚÂ·˜Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰¯ÂÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ÌÚ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ ˙‡ ·˙Î· ÌÈÓÎÒ‰

145

דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

דיווח ופיקוח על פעולות העמותות
סעי 5 $לצו הקמת תאגידי קובע כי ראש הרשות המקומית "יגיש למועצה לפחות פע אחת
בשנה די וחשבו על מצב התאגיד ,והמועצה תקיי דיו על הדי וחשבו ; העתק הדי והחשבו
ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה נידו יועבר לשר הפני ".
על המועצה לדו בתאגיד בי היתר כדי לסקור את פעולותיו ואת מצבו הכספי; להנחות את נציגי
הרשות המקומית בהנהלתו לפעול למימוש יעדי הרשות; ולבחו א האמצעי שבידי התאגיד
מתאימי למילוי המטרות שלשמ הוק .
הבדיקה לגבי השני  2003ו& 2004העלתה שראשי הרשויות המקומיות שנבדקו לא הגישו
למועצה דוח על מצב רוב העמותות העירוניות ,ולפיכ המועצות לא דנו בנושא .לדוגמה ,מועצת
עיריית גבעתיי לא דנה בדוחות הכספיי של כל העמותות העירוניות בגבעתיי ומועצת עיריית
נתניה לא דנה במש שנתיי בדוחות הכספיי של שתיי משלוש העמותות העירוניות בנתניה.
עוד עלה ,כי משרד הפני אינו אוכ $את החובה להגיש לו את הדוחות על מצב העמותות ואת
הפרוטוקולי של דיוני המועצות של הרשויות המקומיות בדוחות אלה.
Â Â„È ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ „ÈÙ˜‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.ÌÈ„È‚‡˙ ˙Ó˜‰ Âˆ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â˙ÂÓÚ
עיריית גבעתיי השיבה למשרד מבקר המדינה כי בשנת  2005יוגשו למועצה הדוחות הכספיי
של העמותות העירוניות לשני  2003ו& ,2004והעתק הדוחות והפרוטוקולי של ישיבות המועצה
שבה יידונו יועברו לשר הפני .
˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï ‚‡„È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚ ÏÎ Ï˘ ‰·ˆÓ ÏÚ ÁÂ„ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ ˘È‚‰Ï ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˙ÂˆÚÂÓ‰ È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙‡Â ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ Â ÂÈÚÏ ¯È·Ú‰Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˘Â¯„ÈÂ
·‡.˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÁÂ„ Ì˙Â

"מעי עמותות עירוניות"
כאמור ,חלק מפעולות הרשויות המקומיות מועברות לעמותות שאינ עמותות עירוניות ,אלא
"מעי עמותות עירוניות" משני סוגי  .1 :עמותות שייסדו בעלי תפקידי ברשות המקומית כביכול
באופ אישי ולא בתוק $תפקיד ברשות .מייסדי העמותות הללו או בעלי תפקידי אחרי ברשות
המקומית מכהני כמנהלי העמותות ובידיה יותר ממחצית כוח ההצבעה במוסדותיה .2 .עמותות
שהרשות המקומית מינתה לה נציגי מטעמה ושיעור פחות ממחצית כוח ההצבעה במוסדות
העמותה.
הבדיקה של " 20מעי עמותות עירוניות" העלתה שעובדי הרשויות המקומיות ונבחריה שייסדו
את העמותות אינ מזדהי בשלב ייסוד העמותה בתפקידיה ברשויות המקומיות.
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לדוגמה ,את העמותה "האגודה לקידו רווחת תושבי אזור מגידו" במועצה האזורית מגידו
מנהלי נבחרי ובעלי תפקידי במועצה .כל חברי האסיפה הכללית והוועד המנהל ה חברי
מליאת המועצה; חברי ועדת הביקורת של העמותה ה חברי ועדת הביקורת של המועצה; ראש
המועצה מכה כיו"ר העמותה ,גזברית המועצה מכהנת כגזברית העמותה ,ושניה משמשי
מורשי חתימה בעמותה.
את עמותת "יישובי גליל מערבי" במועצה האזורית מטה אשר ייסדו ראש המועצה ושניי
מעובדיה באופ אישי .מנהלי את העמותה נבחרי ציבור ובעלי תפקידי במועצה .חברי ועדת
הביקורת של העמותה ה חברי ועדת הביקורת של המועצה; ארבעה משבעת חברי הוועד המנהל
של העמותה ה חברי מליאת המועצה :ראש המועצה ,שני סגניו וחבר מליאה; ראש המועצה
מכה ג כיו"ר העמותה; גזבר המועצה וסגניתו מכהני בתפקידי אלה ג בעמותה; מורשי
החתימה בעמותה ה ראש המועצה ,שני סגניו ,גזבר המועצה וסגניתו.
עוד עלה ,כי הרשויות המקומיות נוהגות ב"מעי עמותות עירוניות" כבעירוניות :העמותות
מקבלות תקציב ישיר מהרשות ,פועלות במשרדיה ונהנות משירותיה ללא תמורה.
˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ Â ‚ Ó‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡Ô‰ ,˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙ÓÏ Ï‰Â ‰ ÈÏÏÎ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÏÁ ÔÈ‡Â "˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ" ÏÚ ÌÈÏÁ Ì È
.ÌÈ Â˘ ÌÈ‡˘Â · ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â‡¯Â‰ ÛÂ˜ÚÏ È„Î ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰Ï ˘Ó˘Ï ˙ÂÏÂÏÚ
Ï‡Î "˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ" Ï‡ ˙Â‚‰ ˙Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ,ÍÎÈÙÏ
ÈÙÏ ¯Â˘È‡ ‰ ÂÚË "˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ"· ‰ÎÈÓ˙ .‰„ÂÒÈÓ ‰ÓÂ‚Ù ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ
.‰ÎÈÓ˙ ˙Ï·˜Ó‰ ˙¯Á‡ ‰˙ÂÓÚ ÏÎ ÂÓÎ ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙ÓÏ Ï‰Â
ÌÈÚÂ·˜‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ È Â ‚ Ó ˙‡ ÛÂ˜ÚÏ ÔÂÈÒÈ ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ È¯·ÁÓ ÚÂ ÓÏ Û‡Â ‰˙ÏÚÙ‰ ÏÚÂ ˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚ „ÂÒÈÈ ÏÚ ˜ÂÁ
.‰È·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰·Â ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò· ÔÂ„Ï
המועצה האזורית מטה אשר השיבה למשרד מבקר המדינה ביולי  2005כי היא תחלי $את חברי
המועצה המכהני בעמותה באחרי .
‰¯˘Ó‰ È‡˘Â Ï ˙Â¯Â‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ¯˘‡ ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‰˙ÎÈÙ‰Ï ÏÂÚÙÏ ÔÈÙÂÏÈÁÏ Â‡ ‰˙ÂÓÚ· ÌÈÏ‰ ÓÎ Ô‰ÎÏ ˜ÈÒÙ‰Ï ,‰˙ÂÓÚ· ÌÈ ‰ÎÓ‰ ‰
˘.ÔÈ„Î ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÏÎ ¯Á‡ ‡ÏÓÏÂ ˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚÏ ‰˙ÂÓÚ‰ Ï

ייסוד ,ניהול ותקצוב
בצווי  13נקבע כי רשות מקומית לא תייסד תאגיד לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות מועצת הרשות
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".
__________________

13

ראו הערה .5
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˙Â˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ" ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰ ˙‡ ¯˙È‡ ‡Ï ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ .1
Í¯ÂˆÏ ÂÏ Â˘‚Â‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ¯Â¯È·· ‰ÏÚ ¯·„‰˘Î Ì‚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï "˙ÂÈ Â¯ÈÚ
¯¯Â˘È‡ ˙‡ ˙Â˙ÂÓÚ‰Ó ˘˜È·˘ ‡Ï· ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˙‡ Ì˘¯ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ ;˙Â˙ÂÓÚ‰ ÌÂ˘È
˘¯ :ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï ;ÌÈ Ù‰
)א( בתקנו עמותת "תלמה ילי " הפועלת בגבעתיי נקבע כי "חברי העמותה הינ  :שישה
מייסדי העמותה ,שני אנשי ציבור ,תשעה נציגי עיריית גבעתיי "; שלושה מחמשת חברי הוועד
המנהל יהיו נציגי העירייה; ראש העירייה יכה כיו"ר העמותה ושלושה עובדי עירייה יהיו חברי
בוועד המנהל; ויהיו לעירייה  60%מכוח ההצבעה בוועד המנהל של העמותה .הדבר מוכיח
שהעירייה מנהלת בפועל את העמותה ולכ נדרש אישור שר הפני .
עיריית גבעתיי השיבה למשרד מבקר המדינה כי היא פועלת לקבלת אישור משרד הפני
להפעלת העמותה כעמותה עירונית.
)ב( שבעה מחברי העמותה "קר גבעתיי לעידוד ההשכלה הגבוהה" ה עובדי העירייה
ונבחרי ציבור שמינה ראש העירייה; מחמשת חברי הוועד המנהל אחד הוא חבר מועצת העירייה
ושניי ה עובדי עירייה; מורשי החתימה ה עובד העירייה וחבר מועצת העירייה .בכל מסמכי
העמותה ,ובה הדוחות הכספיי ופרוטוקולי של ישיבות האסיפה הכללית וההנהלה ,העמותה
מכונה "הקר לעידוד ההשכלה הגבוהה מייסוד של עיריית גבעתיי ומועדו 'רוטרי' גבעתיי ",
א $שהעירייה לא קיבלה את אישור שר הפני לעמותה עירונית.
עיריית גבעתיי השיבה למשרד מבקר המדינה כי התברר לה שהעמותה ,העומדת בכל הדרישות
של עמותה עירונית ,לא ביקשה פורמלית את אישורו של משרד הפני ואינה רשומה כעמותה
עירונית במשרד הפני  .העירייה פועלת לקבל אישור משרד הפני להפעלתה כעמותה עירונית.
עד לקבלת האישור לא ייכתב על מסמכי העמותה המובאי לידיעת הציבור ,שהעמותה הוקמה על
ידי העירייה.
)ג( נמצא כי על מסמכי של מוסדות "עמותת יישובי גליל מערבי" במועצה אזורית מטה
אשר ,שהועברו ג לרש העמותות ,חותמי ומזדהי נבחרי הציבור ועובדי המועצה בתפקידיה
הכפולי ה במועצה וה בעמותה ,א $על פי שהעמותה אינה עמותה עירונית ולא קיבלה את
אישור שר הפני .
Í¯ÂˆÏ ÂÏ Â˘‚Â‰˘ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ÈÎÓÒÓÓ ÈÎ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˜·Ï ÂÈÏÚ ‰È‰Â ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ·Â Ô‰È È· ¯˘˜‰ ‰ÏÂÚ ,‰ ˘· ‰ ˘ È„ÓÂ Ô„ÂÒÈÈ
˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ „ÂÚ .˘¯„ Î ÌÈ Ù‰ ¯˘ Ï˘ ¯Â˘È‡ ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ˙Â˙ÂÓÚ‰Ó
Ï˘ Ô˙Ó˜‰· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰ ÙÈ
.˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚÎ Ì˜Â˙ ‰˙ÂÓÚ‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ · Ì‡ ÔÁ·È˘ È„Î ‰Ï‡ ˙Â˙ÂÓÚ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2005ציי רש העמותות כי הנחה את עובדי יחידתו
שלא לרשו עמותות שעולה מתקנוניה  ,או ברור מסיבה אחרת כי ה עמותות שהקימו רשויות
מקומיות ,בלא אישור שר הפני .
 .2בסעי)4 $א( לחוק העמותות נקבע כי "לא תירש עמותה בש העלול להטעות או לפגוע
בתקנות הציבור או ברגשותיו" .בסעי)4 $ג( נקבע כי "נרשמה עמותה בש שאי לרושמה בו לפי
סעי $קט )א( או )ב( רשאי הרש לדרוש ממנה לשנות את הש ; לא שינתה העמותה את שמה
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תו הזמ שקבע הרש בדרישתו רשאי היוע המשפטי לממשלה לעתור לבית המשפט לענייני
מינהליי להורות לעמותה לשנות את שמה".
בהנחיות הפנימיות של רש העמותות נאמר שמותר להשתמש במילה "עירוני" בש העמותה רק
א "הרשות המקומית מופיעה כמייסדת בי שאר המייסדי על ידי חתימתה על טופס הבקשה
והתקנו  ,על ידי הוספת הוראות לתקנו והמצאת אישור שר הפני בהתא לצו העיריות או לצווי
המועצות המקומיות לפי המתאי ".
הבדיקה העלתה כי על מסמכי "העמותה למע גילאי הזהב בהרצליה & בית הורי " ,שאיננה
עמותה עירונית ,מצוי בסמו לש העמותה" :בית ההורי העירוני & הרצליה" .כותרת זו מובאת
בפרוטוקולי של ישיבות האסיפה הכללית של העמותה וכ במכתבי מנכ"ל העמותה והמבקר
הפנימי ובה מכתבי ששלחו לרש העמותות .עוד עלה ,כי מנכ"ל העמותה חות על מכתביו
כ"מנכ"ל בית ההורי העירוני הרצליה".
עיריית הרצליה השיבה ביולי  2005כי היא פועלת להפיכת העמותה לעמותה עירונית.
עוד העלתה הבדיקה ,כי עמותת "בית הגפ " בחיפה ,שאיננה עמותה עירונית ,הזדהתה כעמותה
של העירייה .באפריל  1999שלחה העמותה מכתב לחברה חיצונית ,ובו נאמר" :בתוק $היותנו
חברת בת עירונית ...קיבלנו את הסכמת העירייה לאחסו אתר 'בית הגפ ' במסגרת האתר העירוני
באינטרנט".
Ì˘Ï ÍÂÓÒ· "È Â¯ÈÚ" ‰ÏÈÓ‰ ÔÂÈˆ ÈÎ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‡ ˜Â„·È˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ‰˙ÂÓÚ‰ ÔÈ· ¯˘˜ ÏÚ „ÓÏÓ ‰˙ÂÓÚ‰
Ì˘¯Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ Ù‰ ¯˘ ¯Â˘È‡ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‰˙ÂÓÚ‰
‰Ï·È˜ ‡Ï˘ ‰˙ÂÓÚ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯È‰·‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ˙Â˙ÂÓÚ‰
‡˙ ‡˙¯Á‡ Í¯„· ˙Â‰„Ê‰Ï Â‡ "È Â¯ÈÚ" ‰ÏÈÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰Ï ¯ÂÒ‡ ÌÈ Ù‰ ¯˘ ¯Â˘È
.¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï ‡Ï˘ È„Î ,˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚÎ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי רש העמותות כי הנחה את עובדיו כי בעת רישו עמותה
שלא קיבלה את אישור שר הפני אי לציי בשמה את המילה "עירוני".
 .3הביקורת העלתה כי הרשויות המקומיות מתקצבות את ה"מעי עמותות עירוניות" מתקציב
הרגיל ,בניגוד להוראות הנוהל למת תמיכות ,להל דוגמאות:
)א( עמותת "בית הגפ " בחיפה איננה עמותה עירונית .א $על פי כ העירייה מתקצבת אותה
במישרי מתקציבה & בשנת  2003הקציבה לה יותר מ& 3מיליו ש"ח & והיא נוהגת בה כאילו
הייתה עמותה עירונית.
)ב( המועצה האזורית חו $הכרמל פועלת באמצעות העמותה "האגודה לקידו רווחת תושבי
חו $הכרמל" ,הנותנת שירותי כוח אד למחלקות המועצה ואינה עמותה עירונית .המועצה
תקצבה את העמותה בשנת  2004בסכו של  27מיליו ש"ח ,שנועד לתשלומי שכר .פעולות
העמותה נעשות במשרדי המועצה על ידי בעלי תפקידי במועצה המשמשי בתפקידי דומי
בעמותה.
)ג( המועצה האזורית מטה אשר מתקצבת במישרי מתקציבה הרגיל את העמותה "אשר &
אגודה לקידו רווחת תושבי מטה אשר" ,ובשנת  2003הסתכ התקציב בכ& 18.5מיליו ש"ח.
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העמותה פועלת במשרדי המועצה ,והמועצה נוהגת בה כאילו הייתה עמותה עירונית ,א $כי לא
הוכרה ככזו.
)ד( המועצה האזורית מגידו מתקצבת במישרי שתי עמותות שלא קיבלו את אישור שר הפני :
"העמותה לזק & גיל אור במ.א .מגידו" ו"האגודה לקידו רווחת תושבי אזור מגידו" .בשנת 2003
תקצבה המועצה את שתי העמותות בסכו כולל של כ& 12.2מיליו ש"ח וה פעלו במשרדיה בלי
לשל לה תמורה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005ציינה עיריית חיפה כי תחליט א העמותה תהיה
לתאגיד עירוני א לאו" ,וההחלטה תשפיע על יחסי הגומלי בי העמותה לעירייה לעניי העברת
הכספי לעמותה" .בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המועצה האזורית מטה אשר כי תבקש
את אישורו של שר הפני להפעלת העמותה "אשר " כעמותה עירונית .המועצה האזורית מגידו
מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005כי תפעל לתיקו הליקויי שהועלו בכל
העמותות הקשורות אליה.
ÌÈÓÂÏ˘˙‰ È‚ÂÒ ÔÈ· ‰ Á·‰‰ ˙‡ „„ÁÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Â· ˙·ÈÈÁ ‰ È‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰˘ ÌÂÏ˘˙ ÏÎ˘ ¯È‰·‰ÏÂ ,˙Â˙ÂÓÚÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï
.˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙ÓÏ Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ,‰ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ Â‡ ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ
ÌÈÙÒÎ ¯È·Ú‰Ï ˙ÂÈ‡˘¯ Ô È‡ Ô‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
‰˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ"· ‚Â‰ Ï ˙ ÈÈ ÂÚÓ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ Ì‡ .·Âˆ˜˙ Ï˘ Í¯„· ‰Ï‡ ˙Â˙ÂÓÚÏ
Ï·˜Ï È„Î ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÓÈ„˜Ó‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰ÈÏÚ ,˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚ·Î "˙È Â¯ÈÚ
‡ÏÚ ÂÏÂÁÈ ,‰˘˜·‰ ¯˘Â‡˙ Ì‡ .˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚÎ ‰¯˘‡Ï ‰˘˜· ˘È‚‰ÏÂ ÌÈ Ù‰ ¯˘ ¯Â˘È
‰·ˆ˜˙Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ÈÂ ,˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚÏ ÔÈ„· ÌÈÚÂ·˜‰ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÏÏÎ ‰˙ÂÓÚ‰
·.ÔÈ¯˘ÈÓ
 .4לעתי רשויות מקומיות מתקשרות ע עמותות לצור ביצוע פעולות שבמסגרת
סמכויותיה  ,בי היתר ,בתחו החינו  ,התרבות ,הספורט ועוד ,וזאת בלי לעג את תנאי
ההתקשרות ביניה בכתב.
כללי מינהל תקי מחייבי שהתקשרות של רשות מקומית ע גו $אחר תוסדר בהסכ כתוב אשר
יקבל את כל האישורי הנדרשי בדי  ,ויצוינו בו תנאי ההתקשרות ,ההתחייבויות של כל אחד
מהצדדי וכו'.
הבדיקה העלתה כי כל הרשויות המקומיות שנבדקו לא הסדירו בהסכמי בכתב את ההתקשרויות
שלה ע ה"מעי עמותות עירוניות".
ועדות הביקורת של המועצות האזוריות מגידו ומשגב המליצו למועצות כבר באוגוסט 2002
להסדיר את ההתקשרויות האמורות בהסכמי בכתב .בינואר  2003סוכ בדיו בלשכת סגנית ראש
מועצת מטה אשר ,כי יוכ הסכ להסדרת המימו שתית המועצה לעמותת "אשר ".
הבדיקה העלתה כי עד מועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2005לא חתמו מועצות אלה על ההסכמי
כנדרש.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה המועצה האזורית מטה אשר כי הסכ להסדרת מערכת
היחסי בינה ובי "אשר " הוכ עוד בשנת  ,2003וכי היא תפעל כדי שהצדדי יחתמו עליו
בהקד האפשרי.
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·˙Î· ÌÈÓÎÒ‰· Ô‚ÚÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ Â˜„· ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ˙‡ ‰Á È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ .˙Â˙ÂÓÚ ÌÚ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÏÎ
.‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÂ˘¯‰

פיקוח
בידי עובד הציבור ,הופקד כוח וניתנה לו סמכות בתוק $תפקידו הציבורי .בהיעדר פיקוח וריסו
עלול העובד להשתמש לרעה באותו כוח.14
כאמור ,על ראש רשות מקומית להגיש למועצה לפחות פע בשנה דוח על מצבה של כל עמותה
עירונית ועל המועצה לדו בו ,והעתק הדוח ופרוטוקול הדיו יוגשו לשר הפני  .הגשת הדוח
והדיו בו משמשי כלי פיקוח לנבחרי ציבור על פעילות העמותה.
אשר לעמותה המקבלת תמיכה & בסעי 15.1 $לנוהל למת תמיכות נקבע כי "הרשות המקומית
תקיי פיקוח על מילוי התנאי למת התמיכה ועל השימוש בתמיכה שנתנה" .סעיפי & 15.2
 15.7מפרטי את דר הפיקוח.
ÏÚ ÌÈ Ù‰ ¯˘ÏÂ ˙ÂˆÚÂÓÏ ÌÈÁÂÂ„Ó Ì È‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ï˘ ÌÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ ˙ÂÏÚÂÙ Ô‰ ÔÎÏÂ ,"˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ"‰ Ï˘ Ô·ˆÓ ÏÚÂ Ô˙ÂÏÈÚÙ
.ÌÈ˘¯„ ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰
ÁÂÂÈ„‰ È¯„Ò‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î ÈÎ Â˜„· ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,˙ÂÈ Â¯ÈÚ Ô È‡˘ ˙Â˙ÂÓÚ È·‚Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÁÂ˜ÈÙ‰Â
ÈÙÒÎÓ ˙Â ÓÂÓÓ‰ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÏÎ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ,˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙ÓÏ Ï‰Â ‰
.˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ ‰È„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â˘Ú ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰

עמותות מקבלות תמיכה
הנוהל למת תמיכות נועד להסדיר מת תמיכות ,במישרי או בעקיפי  ,מאת רשויות מקומיות
לגופי הפועלי בתחומ בנושאי חינו  ,תרבות ,דת ,בריאות ,רווחה ,ספורט וכיוצא באלה ,כדי
לסייע בפעולותיה לטובת הציבור .מטרת הנוהל לקד מינהל תקי  ,חיסכו ויעילות ולמנוע
פגיעה בטוהר המידות .בנוהל נקבע 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".15
__________________

14
15

בג"  ,'Á‡Â ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ „‚ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ· "„ÂÎÈÏ‰" ˙ÚÈÒ 531/79פ"ד לד),(2
.566
סעיפי  5.7 ,5.4 ,1לנוהל.
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כבר בשנת  1999פרס משרד הפני בחוברת הדרכה עקרונות מומלצי למת תמיכות על ידי
רשות מקומית .מהדורה שנייה של החוברת פורסמה באוקטובר  .2003אחת ההמלצות היא כי
"סכו התמיכה של הרשות לתאגיד נתמ בשנה מסוימת ,לא יעלה על  40%מס הכנסות התאגיד
בשנה שקדמה לשנת ההקצבה" ,משו שתמיכה ששיעורה גדול יותר עלולה לגרו לתאגיד
"לתלות בלעדית ברשות ולהפכו במקרי קיצוניי לגו $עירוני מבחינת מימונו ,המנוהל על&ידי
גורמי שלרשות אי השפעה על החלטותיה ".
הבדיקה העלתה כי הרשויות המקומיות שנבדקו לא יישמו המלצה זו של משרד הפני  .להל
דוגמאות:
)א( על פי הדוחות הכספיי שהגישה העמותה לקידו הספורט בנתניה לוועדת התמיכות
בעיריית נתניה ,בשני  2002ו& 2003היה מחזור הפעילות של העמותה כ& 298,000ש"ח
וכ& 246,000ש"ח בהתאמה .בשנת  2003היה שיעור התמיכה בעמותה  79%מהכנסותיה ב&.2002
)ב( ועדת התמיכות בעיריית הרצליה אישרה לעמותה "אנסמבל תיאטרו הרצליה" בשני
 2003&2002תמיכה ששיעורה בי  60%ל& 70%מהכנסות העמותה .בשנת  2004קיבלה העמותה
תמיכה ששיעורה כ& 70%מהכנסות העמותה בשנה שקדמה לה.
עיריית הרצליה השיבה למשרד מבקר המדינה כי "פרסו ההדרכה מטע משרד הפני משמש
ל'הדרכה בלבד' ...אי  ,ולא הייתה 'הנחיה' מחייבת כלשהי" .בדומה לכ ציינה עיריית נתניה
בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "במבוא לחוברת ]ההדרכה[ מובהר מפורשות כי ספר זה הינו
ספר הדרכה בלבד ואינו מיועד לשמש כאסמכתא משפטית".
Â‡¯ ‡Ï ‰Ê ÔÈÈ Ú ˜„· Ô‰·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ¯Á‡Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈ È„Ó Ú·˜È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,‰¯ÂÓ‡‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÔÂÎ Ï
˙Â˘¯‰ È·‡˘Ó Ï˘ ˙ ‚Â‰ ‰˜ÂÏÁ ˙ÂÁÈË·Ó‰ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ì‰·Â ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰ Â
.ÌÈ Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ˙ÈÓÂ˜Ó‰

עמותות לספורט
לפי נתוני משרד הפני  ,הכספי שנתנו הרשויות המקומיות בשנת  2003לעמותות בתחו
הספורט ,ה בתקצוב ישיר וה לפי הנוהל למת תמיכות ,הסתכמו ביותר מ& 111מיליו ש"ח.
 .1בנוהלי משרד החינו  16המסדירי את "האגד קבוצות ואגודות הספורט כתנאי לקבלת
הקצבות מהמועצה להסדר הימורי בספורט" נקבע:
" 3.5כל גו $המקבל מהמועצה את ההקצבות בשמ של מספר קבוצות ספורט & הוא
שינהל את המער הכספי של הקבוצות אשר בשמ הוא קיבל את ההקצבות; וזאת מבלי
שהוא יעביר את ההקצבה לידי צד שלישי.
__________________

16
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...
 .6אגודת ספורט תוכל לאגד בתוכה קבוצות ספורט מענפי ספורט שוני בלא מגבלה,
כאשר רשות מקומית היא המייסדת ובעלת השליטה הבלעדית באגודת הספורט ,והיא
הנושאת באחריות על הפיקוח והבקרה על הנעשה באגודת הספורט; לרבות על ידי מבקר
הרשות המקומית".
לפי הנוהל יועברו כספי תמיכה של מינהל הספורט לעמותות שהרשויות המקומיות ייסדו אות ,
חברות בה  ,תומכות כספית בתקציביה ומפקחות על פעילות .
הועלה כי בשני  2005&2003פנו המועצות האזוריות מטה אשר ,לב השרו  ,מגידו ,חו $הכרמל
ומשגב למשרד הפני  ,אחרי שמועצותיה החליטו להקי עמותה עירונית לספורט ,בבקשה לאשר
לה לייסד עמותה עירונית לקידו הספורט בתחומ  .משרד הפני השיב לאחת הרשויות
המקומיות כי הקפיא את הקמת של עמותות עירוניות .המשרד הציע לרשויות האמורות לכונ
עמותה ציבורית ולא עירונית.
˙Â˘È¯„ ÔÈ· ‰¯È˙Ò ˙ÓÈÈ˜ ÈÎ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô˙Â‡ ˙ÂÏ‰ Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ Ë¯ÂÙÒ ˙ÂˆÂ·˜Ï ˜¯ ˙Â·ˆ˜‰ Ô˙Â ‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó
˙Â˙ÂÓÚ ÌÈ˜‰Ï ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙Â‡¯Â‰ ÔÈ·Â ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÁ˜ÙÓÂ
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ Â ÙÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ Ì‰È È· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ÁÎÂ .˙ÂÈ Â¯ÈÚ Ë¯ÂÙÒ
.Ë¯ÂÙÒ‰ ˙Â˙ÂÓÚ Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ˙Â„‚‡˙‰‰ ÔÙÂ‡ ¯·„· ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï
משרד החינו השיב למשרד מבקר המדינה בספטמבר  2005כי "מינהל הספורט יקיי דיו ויקבע
הנחיות ברורות לגבי יחסי הגומלי והזיקות שבי עמותות/חברות הפועלות ברשויות המקומיות
בתחו הספורט לבי המחלקה לספורט וכי יופצו הנחיות לרשויות המקומיות עד  ."30.11.05עוד
נמסר ,כי "מונה רו"ח שיבקר את פעילות הרשויות המקומיות בכל הנוגע לסל הספורט בכלל,
ונושא הזיקה בי עמותות הספורט לבי הרשות המקומית בפרט".
 .2הביקורת העלתה כי לאחר שלא קיבלו את אישור שר הפני להקמת עמותות עירוניות
לספורט החליטו מועצות הרשויות המקומיות על הקמת עמותות ספורט באמצעות נבחרי
ועובדי של הרשויות המקומיות כמייסדי פרטיי  .במוסדות העמותות מכהני נבחרי ועובדי
של הרשות המקומית ,והרשויות נוהגות בעמותות כאילו ה עמותות עירוניות ללא אישור שר
הפני  .א $שהעמותות אינ עירוניות ,הרשויות המקומיות תומכות בה מתקציביה  ,בדר של
תקצוב ולא על פי הנוהל למת תמיכות .בחלק מהרשויות א $בוטלה מחלקת הספורט של המועצה
לאחר ייסוד העמותה .כ לדוגמה "העמותה לקידו הספורט באזור מגידו"" ,העמותה לספורט &
'הפועל' לב השרו " ו"העמותה לקידו הספורט במשגב".
היוע המשפטי של המועצה האזורית לב השרו פנה בינואר  2005למשרד הפני והדגיש כי
"כיוו שקיימת חשיבות של ממש ,כי לאירגו חיצוני תהא זיקה למועצה על&מנת שזו תוכל לפקח
על פעילותו ולוודא ,כי הינה נעשית על&פי אמות מידה ציבוריות ולתועלת כלל תושביה .ברור ,כי
מטרה זו נית להשיג באמצעות עמותה עירונית הנשלטת על&ידי המועצה ,דר שכאמור ,נפסלה,
משו מה ,על&ידי משרד הפני " .התוצאה ,לדברי היוע המשפטי של המועצה ,היא ש"המועצה
בחרה באפשרות לפעול באמצעות עמותה חיצונית באמצעות נציגי המועצה ששולבו בה ,כדי
להבטיח פיקוח על פעילותה של העמותה החיצונית".
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˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ˘ ¯Â·Ò ‡Â‰ Ì‡ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈÚÓ"‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÂÈÏÚ Ê‡ ÈÎ ,Ë¯ÂÙÒÏ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ˙Ó˜‰Ó Ú ÓÈ‰Ï
˙Â˙ÂÓÚÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â¯·Ú‰ ÏÚÂ ÂÊ ‰¯ËÓÏ ˙ÂÓÈ˜Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯˘ "˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ
‡.‰Ï
המועצה האזורית לב השרו הודיעה למשרד מבקר המדינה בספטמבר  2005כי אכ הפתרו הרצוי
הוא הקמת עמותה עירונית ,וכי היא תמשי לפעול לאישור העמותות במשרד הפני  .אול כל עוד
לא נית האישור ,היא נאלצת לפעול באמצעות "מעי עמותה עירונית" כדי לקבל תקציבי
ותרומות הניתני רק לעמותות.
המועצה האזורית משגב השיבה למשרד מבקר המדינה ביולי  2005כי העמותה לקידו הספורט
במשגב הוקמה כמתחייב מנוהל סל הספורט ,הדורש הקמת עמותה ייחודית לצור קבלת הקצבות
ממשרד החינו  .ואול לאור הערות המבקר בעניי זה ,תבח המועצה את האפשרות לשנות את
מעמדה המשפטי של העמותה לעמותה עירונית.
 : Ë ¯ Â Ù Ò ˙ Â ˆ Â · ˜ ˙ ˘ È Î ¯ .3סעי)195 $א( לפקודת העיריות קובע כי "ראש העיריה
רשאי ,על פי החלטת המועצה ,להתקשר בחוזה בש העיריה ,והוא רשאי לעשות כ ג ללא
החלטת המועצה א לכל הוצאה כספית הכרוכה בחוזה ניתנה הקצבה מתאימה בתקציב
המאושר".
סעי 196 $לפקודת העיריות קובע כי "חוזה של עיריה למת זיכיו או מונופולי  ,או חוזה שאי
להוצאות הכרוכות בו הקצבה מתאימה בתקציב המאושר ,טעו אישור המועצה וכ אישור השר
בכתב".
לפי סעי)203 $א( לפקודת העיריות" ,חוזה ,כתב התחייבות ,הסדר פשרה המוגש לבית המשפט או
לבית די על מנת לקבל תוק $של פסק די או תעודה אחרת מסוג שקבע ]שר הפני [ בתקנות ושיש
בה התחייבות כספית מטע העיריה ,לא יחייבוה אלא א חתמו עליה בש העיריה ,בצד
חותמת העיריה ,ראש העיריה והגזבר".
לפי סעי)7 $ב( לחוק הרשויות המקומיות )ייעו משפטי( ,התשל"ו& ,1975לא תתקשר רשות
מקומית בחוזה בכתב אלא לאחר שקיבלה חוות דעת משפטית בכתב על העסקה.
לפי סעי 12.2 $לנוהל למת תמיכות" ,תמיכה שמטרתה השתתפות בהוצאות שוטפות של הגו,$
תאושר רק לשנת כספי אחת".
)‡( ˙˘ÈÎ¯Ï Ë¯ÂÙÒ ˙Â˙ÂÓÚ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÂÓ˙Á ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Û‡ ÌÈ Ù‰ ¯˘ ¯Â˘È‡Ï ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙‡ Â˘È‚‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯‚Â·ÓÏ Ë¯ÂÙÒ ˙ÂˆÂ·˜· ˙ÂÈÂÎÊ
˘˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ÈÎ Ú·˜ ÌÈÓÎÒ‰· .¯˘Â‡Ó‰ ·Èˆ˜˙· ‰·ˆ˜‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰˘ÈÎ¯Ï
.‰ ˘ ÏÎ· ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÏÏ‰ ˙Â˙ÂÓÚ· ÍÂÓ˙Ï ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
לדוגמה ,ב& 8.9.03חתמו ראש עיריית חיפה מר יונה יהב וראש עיריית נשר מר דוד עמר על הסכ
ע עמותת "מכבי חיפה כרמל" לרכישת הקבוצה "מועדו כדורסל חיפה" וזכויות הניהול
וההפעלה שלה .ב& 18.9.03חתמו שני ראשי העיריות על הסכ לשיתו $פעולה ובו צוי כי
"הצדדי מסכימי  ,כי הניהול וההפעלה של קבוצת הכדורסל יבוצעו באמצעות עמותה" שתיקרא
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"מועדו כדורסל כללי חיפה/נשר" ,ו"מבקשי להסכי במשות $בדבר דרכי הכינו והביצוע של
שותפות בעמותה".
בהסכ לשיתו $פעולה נקבע כי הוא תק $החל מעונת המשחקי  2004&2003ותוקפו אינו מוגבל.
עוד הוסכ  ,כי "כל צד רשאי להודיע למשנהו על רצונו לסיו ההתקשרות ...לא יהיה בסיו
ההתקשרות כדי להפחית מהתחייבויותיה של הצדדי כלפי הוצאות הקבוצה א $לאחר מועד זה
ובלבד כי הוצאות אלו מתייחסות לתקופה בה היה ההסכ תק ."$עוד נקבע ,כי "תקציב הקבוצה
יקבע בתיאו ובאישור ראשי העיריות חיפה ונשר והנהלת הקבוצה תעשה כל הדרוש על&מנת
לעמוד ביעדי הכספיי הנגזרי מכ " .עוד התחייבו ראשי העיריות ,כי "במידה ועל א $מאמציה
של הנהלת הקבוצה ,לא יעלה בידה לאז את תקציב הוצאותיה ,כי אז תגדלנה ה את תמיכת
הכספית בקבוצה בשיעור שווה עד כמפורט ,והכל עד לאיזו של התקציב" .כמו כ התחייבו
שאישורי ועדות התמיכות למחצית הראשונה של התמיכה יתקבלו עד  15.9בכל שנה ולמחצית
השנייה לא יאוחר מ& 15.1בכל שנה.
הבדיקה העלתה כי מועצות העיריות לא דנו בהסכמי ולא אישרו אות לפני חתימת  .מועצת
עיריית נשר אישרה את ההסכמי לאחר שכבר נחתמו על&ידי ראש עיריית נשר .זאת ועוד ,א$
שבשני ההסכמי יש התחייבויות כספיות של העיריות ,חת עליה מטע כל עירייה ראש
העירייה בלבד ,בלא שגזבר העירייה חת עליה ובלא שהוטבעה עליה חותמת העירייה כנדרש.
עוד העלתה הבדיקה ,כי בעיריית חיפה לא ניתנה חוות דעת משפטית בכתב על שני ההסכמי
שכרתה העירייה ,ובעיריית נשר ניתנה חוות דעת רק על ההסכ בדבר שיתו $הפעולה בי
העיריות.
ÌÈÓÎÒ‰‰ Â˙¯Î ˘ È ÙÏ „ÂÚ ÈÎ ¯˘ Â ‰ÙÈÁ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ È˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‡ Ú·˜˙Â ,‰ˆÂ·˜· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÍÂÓ˙˙ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÏÚ ËÈÏÁ˙ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ˘ Í¯Âˆ ‰È‰
È˘‡¯ ÏÚ ‰È‰ Ì‚ ,ÌÈÓÎÒ‰‰ ˘ÂÓÈÓÏ ‰·ˆ˜‰ ‰ ˙È ‡Ï˘ ¯Á‡Ó .‰˙Â‡ ˘ÂÎ¯Ï Í¯Âˆ ˘È
ËÈÏÁ˙Â Ì‰· ÔÂ„˙˘ È„Î ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓÏ ,Ì˙ÓÈ˙Á È ÙÏ ,ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰
‡˙ÂÓ‡Â˙ ‰ÈÏÚ ‰Ï·È˜ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï È„Î Ì‚ ˘¯„ ÔÂÈ„‰ .Ì¯˘‡Ï Ì
‡˙ ˙.˙Â¯Á‡ Ë¯ÂÙÒ ˙ÂˆÂ·˜Ï ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ÂÚÈÙ˘È Ô‰ „ˆÈÎÂ ,‰È„È˜Ù
ÔÂ„Ï ‰‡ÈÏÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÓ ÚÂ ÓÏ ÔÂÈÒÈ ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.ÔÓÊ ˙Ï·‚‰ ‡ÏÏ ˘¯„È˙˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò
˙‡ Â·ˆ˜˙ ‡Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ È˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰Â ÛÈÒÂ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯È„Î ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ,‰ˆÂ·˜‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰ ˙˘ÈÎ
˘.ÔÓÊ· ‰˙Ï·‚‰-È‡ ˙‡ ˙Â·¯Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ¯˘‡Ó ‡Â‰ Ì‡ ËÈÏÁÈ
·ÌÈÓÎÒ‰‰˘ ÏÂÎÈ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Ó˙ÂÁÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯·Ê‚ ˙ÓÈ˙Á ¯„ÚÈ‰
‡ËÈÏÁÈ Ì‡Â ,ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙‡ ÔÁ·È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì È
˘.‚Â‰ Ï „ˆÈÎ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ‰¯ÂÈ ,Ì¯˘‡Ï ‡Ï
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה עיריית חיפה כי ההסכ לשיתו $פעולה "היה ידוע ה
למועצת העירייה וה לגזבר ,וה היו מעורבי בקביעת תנאי ההסכ  ,א $שהדבר לא מצא ביטויו
בגו $ההסכ ".
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בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005השיבה עיריית נשר כי מאחר ומלכתחילה הוסכ על
העברת חלק מהבעלות ,לא נעשתה פנייה לשר הפני והדבר יתוק בעתיד .עוד השיבה עיריית נשר
"בנוגע לתמיכה הכספית בקבוצה ,הרי שזו הייתה חלק מתקציב התמיכות בספורט שאושר
במסגרת התקציב עוד בתחילת השנה כחלק מתקציב העירייה".
„·Ï· ˙Á‡ ‰ ˘Ï ¯˘Â‡Ó ˙ÂÎÈÓ˙ ·Èˆ˜˙ ÈÎ ¯˘ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.ÔÓÊ· ˙Ï·‚ÂÓ ‰ È‡ ,ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÌÏ˘Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰˘ „ÂÚ
)ב( בעקבות חתימת ההסכ לשיתו $פעולה ייסדו את העמותה שמונה נציגי של שתי
העיריות ,וב& 31.5.04רשמו אותה אצל רש העמותות .מטרות העמותה שאושרו ה לעודד
פעילות ספורטיבית בכדורסל בערי חיפה ונשר ,להקי קבוצת כדורסל ולהשתת $במסגרות
תחרותיות בענ $הכדורסל בשיתו $הערי חיפה ונשר ,לעודד ספורטאי מחונני בשתי הערי ,
לארג אירועי ולאסו $תרומות לטיפוח ספורט הכדורסל.
Ô‰È˙ÂˆÚÂÓ· ÔÂÈ„Ï ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯˘ Â ‰ÙÈÁ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·Ï - ‰„ÂÒÈÈ ˙‡ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Â¯˘È‡ ÂÏÈ‡Â ,‰˙ÂÓÚ‰ „ÂÒÈÈ ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰
.„ÂÒÈÈÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
 : Ë ¯ Â Ù Ò ˙ Â ˆ Â · ˜ Ï ˙ Â È Â · ¯ Ú Ô ˙ Ó .4על פי סעי 149 $לפקודת העיריות,
"המועצה תבחר מבי חבריה ועדת כספי קבועה שתפקידה לייע למועצה בכל עניני כספי של
העיריה" .לפי סעי)166 $ה( לפקודה" ,החלטות של ועדות המועצה טעונות אישור המועצה א
אי בפקודה כוונה אחרת משתמעת".
È·˙Î ÏÒ¯Â„ÎÏ ˙Â˘¯ÂÓ‰ Ë¯ÂÙÒ‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Â˜ÈÙ ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Â„˜ÙÂ‰ ÌÏˆ‡˘ ÌÈÙÂ‚‰Â ,Ë¯ÂÙÒ‰ ˙ÂˆÂ·˜Ï ˙Â·¯ÚÎ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈÈÙÒÎ ˙Â·ÈÈÁ˙‰
¯Â˘È‡ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ .ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ËÏÁÏ ÌÈÏÂÏÚ ˙ÂÈÂ·¯Ú‰
:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .‰Ï‡ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ È·˙Î Ô˙ÓÏ Ô‰È˙ÂˆÚÂÓ
עיריית חיפה נתנה באוקטובר  2004לרשות לביקורת תקציבי של איגוד הכדורסל בישראל )להל
& איגוד הכדורסל( לעונת המשחקי " 2005&2004כתב הוראה בלתי חוזרת ואוטומטית" ,בגי
הקבוצה "מ.כ .חיפה/נשר" ,ובו נתנה הוראה בלתי חוזרת להעביר לידי יו"ר הרשות לביקורת
תקציבי "כבטוחה בת מימוש" להתחייב לשל ללא כל הסתייגות את הסכו הנקוב בהוראה &
 375,000ש"ח או סכו קט ממנו & "א ידרוש זאת יו"ר הרשות בכתב ובלי שתחול עליו כל חובה
לנמק דרישה זו" .עיריית נשר נתנה לאיגוד הכדורסל באוקטובר  2004התחייבות בנוסח דומה
שהסכו שצוי בה הוא  750,000ש"ח.
נמצא כי כתבי ההוראה הבלתי חוזרת שהעיריות חתמו עליה לא אושרו בוועדות הכספי
ובמליאות המועצות של העיריות.
הבדיקה בעיריות חיפה ונשר העלתה כי לגבי שתי עונות המשחקי בכדורסל 2003&4 ,ו&,2004&5
אישרו העיריות להעביר לקבוצה  4.5מיליו ש"ח ,מתוכ עיריית חיפה לא העבירה לקבוצה יתרה
כספית בס  375,000ש"ח.
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ביוני  2005הודיע איגוד הכדורסל לראשי שתי העיריות ולגזבריה כי יממש את הבטוחות שבידו
כיוו שהקבוצה "מ.כ .חיפה/נשר" מפגרת בתשלומי שכר לשחקניה ומאמניה זה יותר מחודשיי
וחבה כספי לרשויות המס.
בתשובתו של יו"ר הרשות לביקורת תקציבי של איגוד הכדורסל למשרד מבקר המדינה
מספטמבר  2005נמסר כי בכוונת הרשות לממש את הבטוחות שנתנו לה עיריות חיפה ונשר.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית חיפה כי ביולי  2005היא הפסיקה להשתת$
במימונה של הקבוצה ,ובעקבות זאת הפסיק איגוד הכדורסל את פעילות הקבוצה.
עריית נשר טענה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "המסמ חסר ער בפני עצמו ...אי צור
להביא מסמ זה לאישור במועצת העיר בנוס $לאישור התמיכה .חילוט כתב ההתחייבות צפוי רק
במידה שלא הייתה עמידה בהתחייבויות כלפי השחקני  ,מאמני ורשויות המס ,עקב אי העברת
התמורה".
Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÌÎ¯Ú· ˘‡¯ Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ¯˘ Â ‰ÙÈÁ ˙ÂÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ· ¯Â˘È‡ÏÂ ÔÂÈ„Ï Ì‡È·‰Ï ‰È‰ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÌÈ¯ÊÂÁ È˙Ï· ˙Â·ÈÈÁ˙‰ È·˙Î
.Ì‰ÈÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ È ÙÏ
Ô˙Ó ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ
„ÁÂÈÓ· ,Ë¯ÂÙÒ‰ È„Â‚È‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÌÈ¯ÊÂÁ È˙Ï· ˙Â·ÈÈÁ˙‰ È·˙ÎÂ ˙ÂÈÂ·¯Ú
.‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÏÏÎ ÌÈÏÁ ÂÈÏÚ ,È Â¯ÈÚ „È‚‡˙ Â È‡˘ Ë¯ÂÙÒ „Â‚È‡· ¯·Â„Ó˘Î
 .5בתקנו העמותה לקידו הספורט בנתניה ,המקבלת תמיכה מעיריית נתניה ,צוי שמטרותיה
העיקריות של העמותה ה קידו הכדורסל בנתניה ,קידו נוער וספורט בעיר וקידו נוער וספורט
בענ $הכדורסל.
הבדיקה העלתה כי בפועל עוסקת העמותה בניהול קבוצת כדורסל .בבקשה לתמיכה לשנת 2004
שהגישה לוועדת התמיכות בעירייה ציינה העמותה כי "סוג הפעילות" שלה הוא "ניהול קבוצת
הכדורסל מכבי אליצור ברק נתניה".
על פי הדוחות הכספיי שהגישה העמותה לוועדת התמיכות בעירייה ,בשנת  2002היא שילמה
משכורות בס  168,488ש"ח ,שהיו  57%ממחזור הפעילות שלה ,ובשנת  2003שילמה משכורות
בס  197,857ש"ח ,שהיו  81%ממחזור פעילותה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית נתניה כי "מימו שכר עובדי הוא מימו פעילות
שלעירייה עניי בקיומה".
ÌÈÏ‰ Ú·˜ÈÂ Â˙„ÓÚ ˙‡ ˘·‚È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·,‰ÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ,ÌÈ¯‚Â·Ï È ÚÂˆ˜Ó Ë¯ÂÙÒ È„È‚‡˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ‰ÎÈÓ˙‰ ÔÈÈ Ú
ÌÈ„È‚‡˙· ‰ÎÈÓ˙ ,ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ ˜Á˘Ï ˙Â¯ÂÎ˘Ó ÌÂÏ˘˙Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ ‰ÎÈÓ˙ ÔÂ‚Î
˙Â‡ÂÂÏ‰Ï ˙ÂÈÂ·¯Ú Ô˙Ó ,ÌÓˆÚ· Ë¯ÂÙÒ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì È‡Â Ë¯ÂÙÒ ˙ÂˆÂ·˜ ÌÈÏ‰ Ó‰
˘ È„È‚‡˙ ÔÈ‚· ÏÒ¯Â„ÎÏ Ë¯ÂÙÒ‰ ˙Â˘¯Ï ˙ÂÁÂË· Ô˙Ó Ì‚ ÂÓÎ Ë¯ÂÙÒ È„È‚‡˙ ÂÏË
.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ·Èˆ˜˙Ó Ë¯ÂÙÒ‰
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ניגוד ענייני
כלל יסוד בשיטה המשפטית בישראל הוא שאסור לו לעובד הציבור 17להימצא במצב שיש בו
אפשרות ממשית של ניגוד ענייני בי אינטרסי הקשורי בביצוע תפקידיו כעובד הציבור לבי
אינטרסי אחרי הקשורי בו ,בי פרטיי ובי מחמת תפקידי ציבוריי אחרי .18
סעי122 $א)א( לפקודת העיריות קובע כי "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 העיריה ."...הוראות סעי $זה אינ חלות ,בי השאר,
"על חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישי מחבריה ובאישור השר התירה ובתנאי
שהתירה".
סעי249 $א) (5לפקודה קובע כי "הוראות סעי122 $א)א( לא יחולו על תאגיד עירוני בשל כ
בלבד שחבר המועצה או עובד העיריה הוא נציג העיריה בגו $המנהל שלו".

עמותות עירוניות
סעי 30 $לחוק העמותות קובע כי "ועדת הבקורת או הגו $המבקר יבדקו את עניניה הכספיי
והמשקיי של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיה
לעניי אישור הדי וחשבו הכספי" .סעי 32 $לחוק העמותות קובע כי "לא יכה אד בעת ובעונה
אחת כחבר הועד ]המנהל[ וכחבר ועדת הביקורת או הגו $המבקר".
סעי 3.2.14 $לנוהל הקמת עמותה עירונית שהוציא רש העמותות קובע כי "חברי ועדת הביקורת
יבחרו באסיפה הכללית מבי חברי העמותה שאינ קשורי לרשות המקומית :חברי באופ אישי
או נציגי תאגידי חברי אחרי ".
בחוברת "ניהול תקי של עמותות" שפרס רש העמותות באוקטובר  2002צוי  ,בי היתר ,כי
"כאשר עיסוקיו של אד יוצרי מצב בו קיי חשש ממשי כי לא יבצע תפקיד כלשהו בעמותה
כנדרש ,לטובת העמותה ,על העמותה להימנע מלאפשר לאותו אד לבצע תפקיד זה" ובי היתר:
"אד המועסק על&ידי אחד מחברי הוועד ]המנהל[ ,לא יכה כחבר ועדת ביקורת".
בבדיקה עלה כי בעמותות של עיריית גבעתיי מכהני בוועד המנהל מנהלי אגפי בעירייה,
ובוועדת הביקורת של העמותות מכהני עובדי הכפופי לה בתפקידיה בעירייה .בשתי
רשויות מקומיות נוספות & המועצה האזורית מגידו והמועצה האזורית חו $הכרמל & מינו ראשי
הרשויות המקומיות עובדי לוועדת ביקורת של עמותות שה עומדי בראש .

__________________

17
18
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סעי  341לפקודת העיריות קובע כי "כל העובד בשירות עיריה ,וכ כל ראש עיריה ,סג ראש עיריה
או חבר מועצה אחר ,איש איש בתחו חובותיו ,יראוהו לעני כל די פלילי ,כאד העובד בשירות
הציבור".
בג"  ,'Á‡Â ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ ' ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ· "„ÂÎÈÏ‰" ˙ÚÈÒ 531/79פ"ד לד),(2
.566
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ÌÒ¯Ù˘ ˙Â ˘¯Ù‰Â ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˜ÂÁÏ 32 ÛÈÚÒ ˙‡¯Â‰ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯˘ÔÈ¯˘ÈÓ· ÛÂÙÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· Â„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÈÓ˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ ,˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì
¯·Á Ï˘ Â˙ÂÙÈÙÎ .‰Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯·ÁÎ Ô‰ÎÈ ‰˙ÂÓÚ‰ Ï˘ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ¯·ÁÏ
·È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ,‰˙ÂÓÚ‰ ˙‡ Ï‰ Ó‰ ÛÂ‚· ¯·ÁÏ ‰˙ÂÓÚ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ „ÒÂÓ
.˙¯Â˜È·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה עיריית גבעתיי כי הורתה להחלי $את עובדיה בוועדות
הביקורת של העמותות העירוניות בחברי חדשי  ,שיבחרו האסיפות הכלליות של העמותות.

"מעי עמותות עירוניות"
סעי 27 $לחוק העמותות קובע כי "על חברי הועד ]המנהל[ לפעול לטובת העמותה במסגרת
מטרותיה ובהתא לתקנו ולהחלטות האסיפה הכללית".
סעי)174 $א( לפקודת העיריות קובע כי "פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעוני ,
במישרי או בעקיפי  ,על ידי עצמו או על ידי ב זוגו או שותפו או סוכנו ,בשו חוזה שנעשה ע
העיריה ובשו עבודה המבוצעת למענה" .סעי 175 $לפקודת העיריות קובע ,כי על א $האמור
בסעי 174 $לא ייפסל אד רק משו שהוא אחד מאלה (1)" :בעל מניות בחברה ,או חבר באגודה
שיתופית ,שהוא צד לחוזה ע העיריה או מבצעת עבודות למענה ואיננו מנהל ,מנהל עסקי  ,פקיד
או סוכ של אותה חברה או אגודה שיתופית".
סעי 59 $לצו המועצות האזוריות קובע כי לא יהיה לעובד מועצה אזורית ,לא במישרי ולא
בעקיפי " ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה ע המועצה ,למענה או בשמה ,פרט
לעניי שיש לעובד בהסכ העבודה שלו או בהסכ הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר
קבלת שירות מהשירותי שהמועצה מספקת לתושבי ; אי לראות עובד כאילו יש לו חלק או
טובת הנאה כאמור א זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעי89 $א)ב( לגבי חברי המועצה" .על
פי סעי89 $א)ב( ,ההוראות האמורות "לא יחולו על חבר מועצה מחמת היותו בעל מניות או חבר
בגו $משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעי $קט  ,אלא א כ
היה אותו חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בגו $המשפטי ,או א חלקו בהונו או ברווחיו של
גו $כאמור עולה על  5אחוזי ".
סעי89 $ב)א( לצו המועצות האזוריות קובע כי "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 המועצה".
מרכז השלטו המקומי קבע באוקטובר  1984כללי למניעת ניגוד ענייני של נבחרי הציבור
ברשויות מקומיות )להל & הכללי ( והודעה בעניינ פורסמה ברשומות .19לפי הכללי " ,חבר
מועצה ינהג במילוי תפקידו באמו מלא וללא משוא פני  ,תו גישה הוגנת כלפי הכל ובלי שיהיה
לו עניי אישי בהחלטותיו ובפעולותיו ,א $למראית&עי " .סעי 3 $לכללי קובע כי "חבר מועצה
ינהל את ענייניו כ שלא יהיה ניגוד ענייני בי תפקידו כחבר המועצה לבי תפקיד אחר או עניי
אישי שלו" .סעיפי )8א( ו&)11א() (1לכללי קובעי כי חבר מועצה א $יימנע מהשתתפות בדיו
ומהצבעה בישיבות המועצה א הנושא הנדו עלול לגרו לו להימצא ,במישרי או בעקיפי ,
__________________
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במצב של ניגוד ענייני בי תפקידו כחבר מועצה לבי תפקיד אחר או בי תפקידו במועצה לבי
ענייניו האישיי ; חבר מועצה לא יטפל בנושא כאמור ג מחו לישיבות המועצה .על פי סעי1 $
לכללי " ,חבר מועצה" & לרבות ראש רשות וסגניו ולרבות מי שמכה בועדה של המועצה בלי
שנבחר כחבר המועצה; "מועצה" לרבות ועדה מוועדותיה.
 .1כאמור ,לעתי נושאי משרה ברשות המקומית ממלאי תפקידי בעמותות שאינ עירוניות
המקבלות כספי מהרשות המקומית.
)א( העמותה "עמיתי " במועצה האזורית משגב איננה עמותה של המועצה ,א המועצה
נוהגת בה כבעמותה עירונית ללא אישור שר הפני  .בי המייסדי ראש המועצה ונושאי משרה
נוספי  .הבדיקה העלתה כי גזבר המועצה האזורית משגב ומנהל מחלקת גזברות וארנונה מכהני
בוועד המנהל ומשמשי מורשי חתימה בעמותה .עוד עלה ,כי מנהלת מחלקת שירותי חברתיי
במועצה מכהנת כמנהלת העמותה הפועלת באותו תחו עיסוק .בנסיבות אלו ה עלולי להימצא
במצבי ניגוד ענייני בי תפקידיה .
Ì˙ Â‰Î Ï˘· ÈÎ ·‚˘Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ˙Â¯˘Ó‰ È‡˘Â Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂ˘Ó ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÌÈÏÚÂÙ Ì‰ ,˙ÂÈ Â¯ÈÚ Ô È‡˘ ˙Â˙ÂÓÚ· ‰ÓÈ˙Á È˘¯ÂÓÎÂ ÌÈÏ‰ ÓÎ
˘ÌÈ˘Ó˘Ó Ì‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ‰˙ÂÓÚÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÙÒÎ ÏÚ Á˜ÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ
ÔÂ¯˜ÈÚ‰ Ú‚Ù ÍÎ· .ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ Ï‰ Ï ÌÈ˘¯ÂÓ Ì‰ ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ,Â„ÚÂÈ Ô‰Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ
˘ÌÈÁ˜ÙÓ˘ ÈÓ ÔÈ·Â ÌÈÙÒÎ ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈ˘¯ÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙ È‡ÏÓÓ ÔÈ· „È¯Ù‰Ï ˘È ÂÈÙÏ
.Ì‰ÈÏÚ
‰· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ·‚˘Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,¯ÂÓ‡Î ,˙‡Ê ÌÚ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ‡ˆÓÈ‰Ï Ì‡È·‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ‰˙ÂÓÚ· ÌÈ„È˜Ù˙Ï Â ÂÓÈ ‡Ï
,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÎÂ¯‡‰ ÚÂ¯ÊÎ ˙˘Ó˘Ó‰ ˙È Â¯ÈÚ ‰˙ÂÓÚ ‡È‰ ‰˙ÂÓÚ‰ ¯˘‡Î
.ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · Ô‰ÈÚˆ·Ó ˙‡ ˙Â„ÈÓÚÓ Ô È‡ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המועצה האזורית משגב כי בכוונתה להודיע למנהל
מחלקת גזברות וארנונה ולמנהלת השירותי החברתיי שעליה להפסיק את פעילות בעמותה
לא יאוחר מתו שנת .2005
)ב( מנהל מחלקת הספורט במועצה האזורית מגידו הוא ג מנכ"ל העמותה לקידו הספורט
הפועלת בתחו המועצה ,ותקציב העמותה נכלל בתקציב מחלקתו במועצה.
‰ˆÚÂÓ· Â„È˜Ù˙·˘ ‰Ï˘ „·ÂÚ ÈÎ Â„È‚Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡.‰Ï‡ ÂÈ„È˜Ù˙ È ˘ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÈÂˆÓ ,‰Ï˘ Ï"Î Ó ‡Â‰˘ ‰˙ÂÓÚ‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ¯ÂÓ
כאמור ,המועצה האזורית מגידו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי תפעל לתיקו
הליקויי שהועלו בכל העמותות הקשורות אליה.
)ג( מנהל אג $חינו  ,תרבות וספורט בעיריית גבעתיי הוא ג חבר הוועד המנהל ומורשה
חתימה בעמותה קר גבעתיי לעידוד השכלה גבוהה ,ובמסגרת תפקידו בעירייה הוא מפקח על
העמותה ועל הוצאת הכספי שמתקצבת העירייה .נמצא כי בכל אחת מהשני  2004&2002הורה
מנהל האג $לחשב האג $להעביר  27,000ש"ח לחשבו הבנק של העמותה .ההעברה נעשתה
מתקציב אג $החינו  ,מסעי $מלגות ,ללא אישור של גור נוס $בעירייה.
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‡Ï Ô‰È¯Á· Â Ô‰È„·ÂÚ˘ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì˙Â‡ ÌÈ„ÈÓÚÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙· ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ Ô È‡Â ÌÈÙÒÎ Ô‰Ó ˙ÂÏ·˜Ó‰ ˙Â˙ÂÓÚ· Â ‰ÎÈ
· .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית גבעתיי כי מנהל אג $החינו בעירייה הוא חבר
בעמותה בתוק $תפקידו העירוני ,ועל כ הוא והעירייה לא ראו את כהונתו כנגועה בניגוד ענייני .
העירייה הוסיפה שהיא נערכת להשלמת הפעולות הדרושות לרישו העמותה כעמותה עירונית.
 .2במרס  2002הוציא אג $סיעוד במוסד לביטוח לאומי חוזר לעמותות למע הקשיש העוסק,
בי היתר ,במניעת ניגוד ענייני של בעלי תפקידי בעמותה המכהני ג ברשות המקומית
המפקחת על העמותה .בחוזר הודגש שכדי להימנע ממצב של ניגוד ענייני בשל טשטוש
תפקידי בי המזמי ובי המפקח ,חייבת להיות הפרדה פיזית ותפקודית ברורה בי עמותה
המספקת לרשות המקומית שירותי לבי הרשות המקומית :אסור שמשרד העמותה ישכו
במחלקות הרשויות המקומיות המזמינות את השירות ומפקחות עליו ,ונדרשת הפרדה בי
הפעילות המינהלית של הרשות המקומית ,למשל בתחו הנהלת החשבונות ,לבי זו של העמותה.
עוד צוי בהנחיות אג $הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי ,כי עמותות לסיעוד לא יממנו העסקה
של עובדי ברשות המקומית בי במישרי ובי בעקיפי  .עובדי רשות מקומית שתפקיד לבקר את
מת השירות אינ יכולי למלא תפקידי בעמותה מספקת השירות .בי השאר נקבע שאסור
שמנהל העמותה או עובד שלה )בשכר או שלא בשכר( יהיה חבר בוועדה המקצועית המקומית
באותו אזור גאוגרפי או ממונה על חבר הוועדה האמורה בגו $שחבר הוועדה הוא עובדו.
Ô È‡Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô È‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÔÈ·Ï ‰˙ÂÓÚ‰ ÔÈ· ‰¯Â¯· ‰„¯Ù‰ ÏÚ ˙Â„ÈÙ˜Ó
)א( בעמותה לזק שפועלת בתחו המועצה האזורית מגידו מכהני בוועד המנהל ובתפקידי
שוני ראש המועצה ,הגזברית ,המזכיר ,מנהל מחלקת חינו ומנהל אג $תרבות .הנהלת
החשבונות של העמותה נעשית במועצה האזורית על ידי בעלי תפקידי של המועצה.
)ב( מנכ"לית עמותת "הוותיק & גליל מערבי" ,הפועלת בתחו המועצה האזורית מטה אשר,
משמשת ג יועצת למעמד האישה וממלאת מקו מזכיר המועצה האזורית בחצי משרה .משרד
העמותה נמצא במשרדי המועצה ,ומחלקת הנהלת החשבונות של המועצה מבצעת את הנהלת
החשבונות של העמותה.
¯ÂˆÈÏ Ô‰ÈÏÚ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ï‰ ‰ È˙Â¯È˘ Ô‰Ï ˙˙Ï ˜ÈÒÙ‰ÏÂ ‰˙ÂÓÚ‰ È„¯˘Ó ÔÈ·Â Ô‰È„¯˘Ó ÔÈ· ‰¯Â¯· ‰„¯Ù‰
.ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ÌÈ·ˆÓ ÚÂ ÓÏÂ Úˆ·Ó‰ ÛÂ‚Ï Á˜ÙÓ‰ ÛÂ‚‰ ÔÈ· „È¯Ù‰Ï È„Î ,˙Â Â·˘Á
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המועצה האזורית מטה אשר כי תבדוק את המשמעות של
כהונת ממלאת מקו מזכיר המועצה כמנכ"לית העמותה ואת האפשרויות לפתרו הבעיה.
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ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· Ú·˜È˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
- Úˆ·Ó‰ ÛÂ‚‰ ÔÈ·Ï - ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ - Á˜ÙÓ‰ ÛÂ‚‰ ÔÈ· ‰„¯Ù‰Ï ÌÈÏÏÎ ÈÓÂ‡Ï
.Ô˜ÊÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒÓ‰ ‰˙ÂÓÚ‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005ציי מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי כי ישת$
פעולה ע משרד הפני לקביעת כללי בדבר מעקב ופיקוח על עמותות למע הזק .
עמותות מקבלות תמיכה
ב& 1999הפי מרכז השלטו המקומי קוב החלטות של הוועדה בדבר מניעת ניגוד ענייני של
נבחרי ציבור ברשויות מקומיות .בקוב נקבע כי חבר מועצה שהוא עובד עמותה ,חבר בעמותה או
בהנהלתה או בעל קשר חוזי של קבע ע העמותה לא יהיה חבר בוועדת התמיכות של המועצה.
כמו כ הוא יימנע מטיפול בכל נושא ומהשתתפות בכל דיו במועצה ,העלולי לגרו לו להימצא
במצב של ניגוד ענייני  ,בי במישרי ובי בעקיפי  ,בי תפקידו כחבר המועצה לבי ענייני
העמותה .דברי אלה אמורי במיוחד בכל הקשור במת תמיכות לאותה עמותה.
עוד נקבע בקוב ההחלטות ,כי חבר מועצה הקשור לעמותה המקבלת לפחות  50%מתקציבה
השנתי מ הרשות המקומית שבה הוא מכה  ,ג יימנע מהשתתפות בדיוני ומטיפול בכל הקשור
לחלוקת תמיכות לגופי שהרשות המקומית נותנת לה תמיכות ,ואשר עוסקי בתחו שהעמותה
שהוא קשור אליה עוסקת בו )למשל ,א הוא חבר באגודת ספורט & יימנע מטיפול בכל הקשור
לחלוקת תמיכות לגופי אחרי העוסקי בספורט( .הימנעות זו נדרשת משו שקיימת סבירות
גבוהה שההחלטות בנושא התמיכות באותו תחו ישפיעו על העמותה שהוא קשור אליה.
על פי פסיקת בית המשפט העליו  ,עקרונותיה של ההלכה הפסוקה בדבר ניגוד ענייני קובעי ,
"כי מקו שחבר בגו $שלטוני ...מצוי במצב של ניגוד ענייני  ,חל עליו איסור של השתתפות
בדיוניו הסגורי של הגו $השלטוני ובהצבעה הבאה בסיומו של שלב הדיוני  ."20האיסור על
השתתפות בהצבעה כולל מעצ מהותו ג איסור על השתתפות בדיוני שקדמו לה" .מסקנה זו
עולה מהמשמעות הניתנת לאיסור ההצבעה על רקע תכליתו של דבר החקיקה .תכלית זו הינה
כידוע ,למנוע מצב של ניגוד ענייני  ...תכלית זו תוגש רק א איסור ההצבעה יתפרש כמשתרע
ג על פעולות השכנוע ,הנעשות בדלתיי סגורות ,עובר לאקט פורמלי של ההצבעה"" .אכ ,
ההצבעה היא שלב אחרו בתהלי קבלת החלטה .קוד לו שלב הדיו הסגור ,הויכוח ונסיו
השכנוע ההדדי .מצב ניגוד הענייני  ,האוסר על פעולת ההצבעה אוסר ג על פעולת השכנוע,
השקלא והטרייה והויכוח הפנימי .איסור ההצבעה עשוי לעתי להיות בעל אופי פורמלי גרידא,
א יתאפשר לחבר ועדה המצוי בניגוד ענייני להשתת $בדיוניה הסגורי של הוועדה ולשכנע את
חבריה האחרי ."20
Ï˘ Ô È‡˘ ˙Â˙ÂÓÚ ‰ÓÎ· Ì‚ ÌÈ ‰ÎÓ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯· ˙Â¯˘Ó È‡˘Â ˘ ‡ˆÓ .1
˙Â˙ÂÓÚ‰ ÂÏ·È˜˘ ÛÒÎ ‰ÂÂ˘· ˙ÂÎÈÓ˙ Â‡ ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÎÈÓ˙Â ˙ÂÓÂ¯˙ Â¯È·Ú‰ ,‰ˆÚÂÓ‰
.Ô‰· ÌÈ ‰ÎÓ Ì‰˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â˙ÂÓÚÏ Â‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â Â·˘ÁÏ
__________________
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פעולות רשויות מקומיות באמצעות עמותות

לדוגמה ,תרומות בס כ& 980,000ש"ח שקיבלה עמותת משגב הגליל בשני  2003ו&2004
הועברו על ידי ראש המועצה האזורית משגב מר ארז קרייזלר ,גזברה וחשבה ,הנושאי בתפקידי
ג בעמותה ,לחשבונות המועצה ולשתי עמותות אחרות שה מנהלי שאינ של המועצה .ראש
המועצה התיר להעביר את התרומות האמורות מעמותת משגב הגליל בניכוי תקורה של כ&,5%
לאחר שהעמותה הנפיקה בגינ קבלות לתורמי .
עוד הועלה ,כי ראש המועצה ,החשב והגזבר הורו להעביר כספי תמיכות לשנת  2004שקיבלה
העמותה לקידו הספורט ממשרד החינו בס  225,000ש"ח לעמותת משגב הגליל ,שביצעה את
הפעילות במקומה .בעמותות אלה ה מכהני כמנהלי ומורשי חתימה.
ÈÚˆÓ‡ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙· ‰˘ÓÈ˘ ÏÈÏ‚‰ ·‚˘Ó ˙˙ÂÓÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„Â‚È · ,‰ˆÚÂÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ˙Â˙ÂÓÚÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â Â·˘ÁÏ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰Ï
.‰˙ÂÓÚ‰ ÔÂ ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â¯ËÓÏ
ÌÈÏ‰ ÓÎ Ì˙ Â‰Î Ï˘· ÈÎ ,·˘ÁÏÂ ¯·Ê‚Ï ,‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÙÒÎ ¯È·Ú‰Ï Â¯Â‰ ¯˘‡Î ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÂÏÚÙ Ì‰ ,˙Â˙ÂÓÚ· ‰ÓÈ˙Á È˘¯ÂÓÎÂ
˘È„È˜Ù˙· Ô‰· ÌÈ ‰ÎÓ Ì‰˘ ,˙Â¯Á‡ ˙Â˙ÂÓÚÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â Â·˘ÁÏ ‰˙ÂÓÚ· ÂÏ·˜˙‰
.ÏÂ‰È
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005ציינה המועצה האזורית משגב כי הבהירה
"מפורשות לעוסקי בהנהלת החשבונות של העמותה ,כי כספי תרומות שהתקבלו בעמותה זו,
ישמשו למטרותיה ולא יועברו לגור אחר אלא בהקפדה על הכללי המתחייבי ".
מנהלת עמותת משגב הגליל ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאותו חודש כי "מעתה
ואיל  ,העמותה תוודא ,כי כספי התרומות שיתקבלו בה ישמשו רק לפעולות המבוצעות על ידה,
ולא יועברו לעמותה אחרת שלא על&פי ההוראות שינחו ויחייבו באותה עת".
˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÙÒÎ ÌÂ˘È¯ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯Ï ıÈÏÓ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˜˙‡Â ÌÈÓ¯Â˙Ï ˙ÂÏ·˜ Ô¯Â·Ú ‰˜ÈÙ ‰Â 2004-Â 2003 ÌÈ ˘· ÏÈÏ‚‰ ·‚˘Ó ˙˙ÂÓÚ ‰Ï·È
.˙Â¯Á‡ ˙Â˙ÂÓÚÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â Â·˘ÁÏ ÌÈÙÒÎ‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ Ï˘ Â˙¯·Ú‰

Ï˘ ˘‡¯ È·˘ÂÈÎ Â ‰ÈÎ ¯˘‡Î ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÂÏÚÙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯˘ ‡ˆÓ .2
,Ô‰Ï˘ ‰ÓÈ˙Á‰ È˘¯ÂÓÂ Ô‰ÈÏ‰ Ó Ì‰˘ ˙Â˙ÂÓÚÏ ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó Â¯˘È‡Â ˙ÂÎÈÓ˙ ˙Â„ÚÂ
· .˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ¯Â·Èˆ È¯Á· Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ˙ÚÈ ÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï „Â‚È
ÏÂÏÚ ,˙Â˙ÂÓÚ· Ì˙‡ˆÂ‰Ï ÏÚÂÙ‰ ‡Â‰ ˙Â˙ÂÓÚÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ¯˘‡Ó˘ ÈÓ ¯˘‡Î
.ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ú‚ÙÈ‰Ï
להל דוגמאות:
)א( ראש המועצה האזורית חו $הכרמל מר כרמל סלע מכה כיו"ר העמותה "כרמלי & תיירות
 "90וכיו"ר ועדת התמיכות של המועצה האזורית .ועדת תמיכות דנה ב& 9.2.04בבקשת העמותה
לתמיכה .ראש המועצה השתת $בדיו ובהצבעה על סכו התמיכה שאושר בס  270,000ש"ח
לשנת .2004
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)ב( בישיבת ועדת התמיכות של עיריית נשר ב& 29.1.04השתת $ראש העירייה מר דוד עמר
בתפקידו כיו"ר ועדת תמיכות ואישר להקציב  900,000ש"ח לשנת  2004לעמותה "מ.כ.
חיפה/נשר" ,שהוא מורשה חתימה בה .עוד  150,000ש"ח אישר ראש העירייה באותה ישיבה
להעביר לעמותה בגי שנת .2003
˙ÂÚ ÓÈ‰ ˙·ÂÁ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯˘Ó È‡˘Â Î ÌÈ ‰ÎÓ Ì‰ ‰·˘ ‰˙ÂÓÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â · ‰Ú·ˆ‰Â ÔÂÈ„ ,ÏÂÙÈË ÏÎÓ
.‰˙ÂÓÚÏ ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙ÓÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙Â·¯Ï
בתשובה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005הודיע ראש המועצה האזורית חו $הכרמל כי הוא
מתפטר מראשות ועדת התמיכות של המועצה.
עיריית נשר ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי העירייה וראש העירייה "לא סברו בעבר ,כי
יש ניגוד ענייני ובפועל לא היה ניגוד ענייני  ,מכל מקו  ,העירייה תדאג ,לכ  ,שאפילו למראית
עי בלבד ,לא יהיה ניגוד אינטרסי פוטנציאלי ותעשה הכל כדי להימנע ממצבי אלה בעתיד".
 .3נמצא כי נבחרי ציבור ברשות המקומית המכהני בעמותות המקבלות תמיכה מהרשות פעלו
בדיוני במועצת הרשות למע העמותה שה מכהני בה.
לדוגמה ,המועצה המקומית יקנע אישרה את המלצת ועדת התמיכות בשנת  2004לתמו
בעמותה "עולי למע קידו ביקנע " .בפועל לא ניתנה התמיכה עקב חקירה של רש העמותות
בדבר תלונות הדדיות של מנהלי בעמותה .חבר המועצה מר יורי מגנר המכה כיו"ר העמותה פנה
במכתב לראש המועצה ותבע את התמיכה הכספית שאושרה לעמותה .כמו כ הגיש למליאת
המועצה הצעה לסדר וביקש לדו בסירובו של ראש המועצה להעביר את כספי התמיכה לעמותה.
חבר המועצה האמור השיב למשרד מבקר המדינה ביולי  2005כי פנייתו למליאת המועצה נגעה
לאי&קיו החלטה שהתקבלה כדי  ,ונראה לו "כי ראוי ונכו לבצע הבחנה בי פעילות לקידו
החלטה אשר יש בה משו ניגוד ענייני  ,לבי שאלה מדוע אי מקיימי החלטה שנתקבלה כדי
בלי נוכחתי ,השפעתי והצבעתי".
עוד עלה ,כי מנהל מחלקת הקליטה במועצה המקומית יקנע מכה כחבר בוועד המנהל ומורשה
חתימה בעמותה "עולי למע קידו ביוקנע ".
עוד עלה ,כי חבר המועצה מר יוסי עמוס המכה כיו"ר העמותה "הפועל יקנע " ,שאושרה לה
תמיכה בס  600,000ש"ח בשנת  ,2004נכח בישיבת המועצה ב& 1.4.04שעסקה באישור המלצות
ועדת התמיכות ,השתת $בדיו והשיב לשאלות חברי המועצה בעניי הנוגע לגירעו העמותה
האמורה ,ויצא מהישיבה רק בעת ההצבעה על אישור התמיכה לעמותה שהוא עומד בראשה.
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˙ÂÓÚ· ÌÈ ‰ÎÓ‰ ÌÚ ˜È ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙·ÂÁ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙Ï‰ ‰· ÌÈ¯·Á Ì‰ „ÂÚ ÏÎ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÂÏÚÙ Ì‰ ÈÎ
Ï˘ ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ‰ ÌÈ ÂÈ„· Ì‚ ‰˙ÂÓÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â · ÔÂÈ„Â ÏÂÙÈË ÏÎÓ ˙ÂÚ ÓÈ‰
.˙Â˙ÂÓÚÏ ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙ÓÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙Â·¯Ï ,Ì‰Ï ‰ˆÂÁÓ Ì‚Â ‰ˆÚÂÓ‰
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המועצה המקומית יקנע מסרה בתשובתה ביולי  2005למשרד מבקר המדינה כי מנהל מחלקת
הקליטה התחייב שלא למלא תפקיד בעמותה לקידו עולי או תפקיד בכל עמותה אחרת שעלול
להעמידו במצב של ניגוד ענייני .
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי  2005מסר ראש המועצה המקומית יקנע כי המועצה
תעשה כל מאמ להקפיד שחבריה ועובדיה לא יפעלו בניגוד ענייני בשל פעילות בעמותות ולא
ישתתפו בדיוני המועצה ובהצבעות על העמותות שה קשורי אליה וא $לא ישיבו לשאלות
בעניינ  .עוד מסר כי הודיע לכל בעלי התפקידי שפורטו בדוח כי עליה להימנע מכל פעולה
שיש בה ניגוד ענייני .
ÌÈ„È˜Ù˙ ÌÈ‡ÏÓÓ‰ Ô‰È„·ÂÚÏÂ Â˜„· ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Ò¯Ë È‡‰ „ÓÂÚ ÂÈ ÈÚ „‚ Ï ¯˘‡Î ÏÂÚÙÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ „·ÂÚ ÏÚ ‰·ÂÁ ÈÎ ,˙Â˙ÂÓÚ
˘‰˙ÂÓÚ· „È˜Ù˙ ‡ÏÓÓ ‡Â‰ ¯˘‡Î .„·Ï· ‰Ê Ò¯Ë È‡Â ‰ˆÚÂÓ· ÂÈÏÚ „˜ÙÂÓ ‡Â‰
‰Ê Â„È˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ÌÈ·ˆÓ· ‡ˆÓÈÈ ‡Â‰˘ È˘ÓÓ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ‰ÎÈÓ˙ ˙Ï·˜Ó‰
.‰ˆÚÂÓ· Â„È˜Ù˙ ÔÈ·Ï

‰ÎÈÓ˙ ˙ÂÏ·˜Ó ˙Â˙ÂÓÚ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ì‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È„·ÂÚ˘ ‡ˆÓ .4
˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂÂÏ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈˆÚÂÈ Ì‚ ÌÈ˘Ó˘Ó
.Ô‰· ÌÈ ‰ÎÓ Ì‰˘ ˙Â˙ÂÓÚÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
לדוגמה ,מנהל מחלקת הספורט בעיריית נתניה כיה כחבר הנהלת העמותה לקידו הספורט,
המקבלת תמיכה מהעירייה .הבדיקה העלתה כי בתוק $תפקידו בעירייה הוא משמש יוע מקצועי
לוועדת התמיכות בנושא התמיכות לגופי בתחו הספורט .הועלה כי הוא נכח בישיבות הוועדה
בשני  2004&2002שאושרו בה תמיכות לגופי בתחו הספורט בכלל ,ולעמותה לקידו
הספורט שהוא ממנהליה בפרט .באות שני אושרו לעמותה תמיכות ששיעור יותר מ&80%
ממחזור הכנסותיה.
ÏÂÙÈËÓ Ú ÓÈ‰Ï Ë¯ÂÙÒ‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰ Ó ÏÚ ÈÎ ‰È ˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
· ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙ÓÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙Â·¯Ï ,‰˙Ï‰ ‰· ¯·Á ‡Â‰˘ ‰˙ÂÓÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â
Ú ÓÈ‰Ï Ì‚ ÂÈÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Ó ‰·Èˆ˜˙Ó 50%-Ó ¯˙ÂÈ ˙Ï·˜Ó ‰˙ÂÓÚ‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎÂ ,‰˙ÂÓÚÏ
.Ë¯ÂÙÒ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙ÓÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â · ÏÂÙÈËÓ
עיריית נתניה ומנהל מחלקת הספורט הודיעו למשרד מבקר המדינה כי מנהל המחלקה התפטר
מהנהלת העמותה ב&.4.2.05
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ‰Á È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ ÓÓ ˙Ï·˜Ó‰ ‰˙ÂÓÚ· Ô‰ÎÓ˘ ÈÓÓ ÈÚÂˆ˜Ó ıÂÚÈÈ Ï·˜˙ ‡Ï ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂÂ˘ „ÈÙ˜‰Ï
˙.‰ÎÈÓ
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˙Â˙ÂÓÚÏ ÌÈÙÒÎ ÌÈ¯È·ÚÓ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ ÈÎ ‡ˆÓ .5
.‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓÂ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡ ÈÏ· Ô‰· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ì‰˘ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ‡Ï
תיאטרו הרצליה הוק במהל שנת  2000ופעל בתחילת דרכו במסגרת העירייה כמעי מחלקה
עירונית .במאי  2001התאגד כעמותה פרטית "אנסמבל תיאטרו הרצליה" .בנובמבר  2004הפכה
העמותה לעמותה עירונית.
בשני  2004&2002נתנה עיריית הרצליה לעמותה תמיכות בסכו כולל של כ& 7.2מיליו ש"ח.
בשנת  2004הסתכמה התמיכה בעמותה בכ& 2.5מיליו ש"ח ,שהיו כ& 70%מס הכנסותיה בשנה
שקדמה לה .הבדיקה העלתה כי ראש העירייה גב' יעל גרמ ייסדה את העמותה ,ומאז הקמתה ועד
נובמבר  2004כיהנה כיו"ר העמותה וכחברה בה.
בשנת  2003אישרה ועדת התמיכות של עיריית הרצליה לעמותה כ& 2.4מיליו ש"ח ,אול בדוח
הכספי לשנת  2003נרש כי שולמו לעמותה  2.74מיליו ש"ח .את הסכו הנוס $שילמה ראש
העירייה "מתקציב רזרבה של ראש העירייה" בלא שהתקבל אישור ועדת התמיכות ומליאת
המועצה כנדרש.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי בראשית חודש דצמבר  2003הועבר לעמותה
מסעי" $רזרבת ראש העיר" ס של  250,000ש"ח כמקדמה בלבד ,וראש העירייה הבהירה היטב
לגורמי בעירייה כי מדובר במימו ביניי גרידא & על חשבו שנת  .2004יתרת הסכו הועברה
מתקציב הרזרבה לקיו אירוע עירוני חגיגי מיוחד באמצעות העמותה.
מעיו בכרטיס הנהלת החשבונות הנוגע לרזרבת ראש העירייה עולה שהעמותה היחידה שקיבלה
כספי נוספי מתקציב זה היא העמותה שראש העירייה חברה בה.
Ï‰Â Ï ˙„‚Â Ó ‰‡·‰ ‰ ˘‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰˙ÂÓÚÏ ÌÈÙÒÎ ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ˙ËÏÁ‰
˜¯ ¯˘Â‡˙ ÛÂ‚‰ Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ‰˙¯ËÓ˘ ‰ÎÈÓ˙ ÂÈÙÏ˘ ,˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó
.˙Á‡ ‰ ˘Ï
,˘˘Á ‰ÏÚÓ ‰˙ÂÓÚÏ ‰ÎÈÓ˙‰ ÌÂÏ˘˙ ˙Ó„˜‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
.‰˙ÂÓÚ‰ ¯"ÂÈ ‰ È‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯˘ ÌÂ˘Ó Â¯·ÚÂ‰ ÌÈÙÒÎ‰˘ ,‰¯Â‡ÎÏ
הבדיקה העלתה כי ראש עיריית הרצליה ג פנתה לבנק באוקטובר  ,2002באפריל ובספטמבר
 2003ובמאי  ,2004וביקשה בש העירייה ובערבות העירייה "קו אשראי" לעמותה ,והוסיפה כי
העירייה תתקצב את העמותה עבור פעילותה השוטפת ,ומתקציב זה יכוסה ס האשראי.
È‡¯˘‡ ˙‚˘‰· ÏÂÙÈËÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.‰˘‡¯· ˙„ÓÂÚ ‡È‰˘ ‰˙ÂÓÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Â·¯Ú

ÚÂ ÓÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ‰Á È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Á˜ÙÓ‰ ÛÂ‚‰ ÔÈ· ÌÈ¯Â¯· ˙ÂÏÂ·‚ ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ÔÈ·Ï Ô È· ÌÈÒÁÈ· ÌÈ„È˜Ù˙ ·Â¯ÈÚ
ÂÓÈÂ˜È˘ È„Î ,Ì‰Ó ‰ ‰ ‰ ÛÂ‚‰ ÔÈ·Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ‰ˆ˜Ó‰ ÛÂ‚‰ ÔÈ·Â ,Úˆ·Ó‰ ÛÂ‚‰ ÔÈ·Ï
.ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÏÏÎ‰
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ניהול המידע על העמותות
משרד הפני ורש העמותות מופקדי על פי הדי  ,כל אחד בתחומי סמכותו ,על הפיקוח על
ייסוד וניהול התקי של העמותות.
 .1לרש העמותות הסמכות לרשו עמותות ,בתנאי שנקבעו בחוק העמותות .על העמותות
מוטלות חובות דיווח לרש העמותות ,כמפורט בחוק העמותות.
˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ¯˙‡Ï Ô˙È ‡Ï ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÈÎ ‡ˆÓ
.˙Â˙ÂÓÚ· ÌÈÏ‰ ÓÎ ÌÈ ‰ÎÓ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ‡Ï Û‡Â
ÏÚ ÌÈ Â˙ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ Ï˘ ÌÈ Â˙ ‰ „ÒÓ· ÏÂÏÎÏ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â˙ÂÓÚ‰ ˙ÂÓ˘ :¯Â·ÈˆÏ Ì˙Â˘È‚ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ ÔÏ‰Ï˘ ÌÈ‡˘Â · ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ
˘‡‰ ·Ó ;‰ Â ˜˙· ˙ÂÓÂ˘¯ Ô‰˘ ÈÙÎ ‰˙ÂÓÚ ÏÎ Ï˘ ‰È˙Â¯ËÓ ;ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ¯˘È
˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ ‰ÎÓ‰ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ˙ÂÓ˘ ;‰˙ÂÓÚ‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
רש העמותות השיב למשרד מבקר המדינה כי מ הראוי שיהיו בידיו ובידי משרד הפני נתוני
על עמותות עירוניות ,א "המידע אמור להיות מרוכז במשרד הפני  ,לפי אישורי שר הפני
לעמותות העירוניות ,ולאחר מכ יש להעבירו לרש העמותות היכול מצידו לסווג עמותות
כעמותות עירוניות רק א מתלווה לרישו אישור שר הפני ".
 .2שר הפני מאשר לרשויות המקומיות על פי חוק לייסד עמותות ,להיות חברות בעמותות או
לנהוג בה מנהג בעלי  .תפקידו של שר הפני ג לפקח על מצב העמותה באמצעות דיווחי
הרשויות המקומיות.
נמצא כי משרד הפני אינו מנהל קוב נתוני הכולל ,בי היתר ,את רשימת העמותות העירוניות
ששר הפני אישר את הקמת או את בעלי התפקידי ברשות המקומית המכהני במוסדותיה .
משרד הפני הנחה באופ מיוחד בשנת  2002את רואי החשבו מטעמו ,המבקרי את הדוחות
הכספיי של הרשויות המקומיות ,לסקור את התאגידי שהיו בבעלות בסו $שנת  2001ולהגיש
דוח על פעילות  ,לצור מעקב אחר הפעילות שהרשויות המקומיות עושות באמצעות תאגידיה .
רואי החשבו דיווחו על  35עמותות שה בבעלות הרשויות המקומיות שנבדקו במהל הביקורת
דנ .
הביקורת העלתה ש& 28מאות עמותות ) (80%אינ עמותות עירוניות ,והרשויות המקומיות לא
קיבלו את אישור שר הפני להקמת או לרכישת זכויות בה  .לדוגמה ,נרש כי למועצה המקומית
פוריידיס ארבע עמותות עירוניות והבדיקה העלתה כי המועצה אינה חברה בשו עמותה
מעמותות אלה וכי הרישו היה שגוי.
ÌÈ˜Â„· ÌÈ Â˙ ÂÈ„È· ÂÈ‰È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ‡ÏÓÏ ÏÎÂÈ „¯˘Ó‰˘ È„Î ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ıÂÁ ¯·„‰ .˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚ ÌÈ ÈÓ‡Â
˙.˜ÂÁ· ÂÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ È„È˜Ù
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 .3משרד מבקר המדינה השווה את נתוני משרד הפני על  1,920נבחרי הציבור שנבחרו
בבחירות בשנת  2003בכ& 150רשויות מקומיות ,לקוב נתוני העמותות מסו $דצמבר 2004
שביחידת רש העמותות ,הכולל את שמות מייסדי העמותות .הבדיקה העלתה ש& 727מנבחרי
הציבור ,ייסדו עמותות .סביר שרוב עדיי ממלאי תפקידי בעמותות אלה ,ולכ יש אפשרות
לכאורה שה נמצאי במצבי של ניגוד ענייני .
˙Â˙ÂÓÚ‰ ÏÚ ÌÈ ÓÈ‰Ó ÌÈ Â˙ ÔÈ‡ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó È„È·˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÏÂÎÈ Â È‡Â Ô‰ÈÏÚ Á˜ÙÏ ÏÂÎÈ Â È‡ ‡Â‰ ,ÌÈÏÚ· ‚‰ Ó Ô‰· ˙Â‚‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
,Â¯·ÚÂ‰ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ˘Ó˘Ó ˙Â˙ÂÓÚÏ Â ˙È ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÙÒÎ˘ ÁÈË·‰Ï
ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Ï˘· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÌÈ‡ˆÓ Ì È‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÈÎÂ
·ÏÂÎÈ Â È‡ ‡Â‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .‰ÎÈÓ˙ Â‡ ·Èˆ˜˙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙ÂÏ·˜Ó‰ ˙Â˙ÂÓÚ
˙˜ÒÚ‰ ÔÂ‚Î ÌÈ‡˘Â · ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂ˜ÚÏ ‰¯ËÓ· ˙Â˙ÂÓÚÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ ÌÈÙÒÎ Ì‡ ˜Â„·Ï
.Ì„‡ ÁÂÎ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2005ציי משרד הפני כי ייער להקמת בסיס מידע
בכל הקשור לתאגידי עירוניי  ,ובי השאר לגבי עמותות עירוניות" ,מעי עמותות עירוניות"
ומקבלות תמיכה .בסיס המידע יכלול ,בי היתר ,את כל התאגידי ברשויות המקומיות לסוגיה ,
פירוט של שמות נושאי המשרה בתאגידי ותפקידיה ברשות המקומית ודוחות כספיי מבוקרי
של התאגידי  .עוד ציי משרד הפני  ,כי יבקש תקציב להעסקת שני רואי חשבו שיבדקו מדג
של הדוחות הכספיי של התאגידי  .הממצאי ישמשו לקביעת שיטה לבדיקת הדוחות הכספיי
של העמותות ,וממנה "ייגזרו ההנחיות לשנה הקרובה לרואי החשבו המועסקי על ידי האג$
לביקורת ברשויות המקומיות".
 .4ס ההקצבות והתמיכות הכספיות של הרשויות המקומיות לעמותות בשנת  ,2003על פי
אומד שעשה משרד הפני בדצמבר  ,2004הסתכ ב& 500עד  550מיליו ש"ח.
)‡( ˙ÂÒÈÈ‚Ó Ô È‡ Ô‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙ÂÏ·˜˙Ó Ô‰È˙ÂÒ Î‰ ·Â¯˘ ˙Â˙ÂÓÚ ˘È
˙ÂÈÂ˘¯· ‰·¯ ‰„ÈÓ· ˙ÂÈÂÏ˙ Ô‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ ÈÁ·‰Ó ÔÎÏÂ ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈÙÒÎ
ÌÈ·‡˘Ó ÒÈÈ‚Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰˙ÂÓÚ‰ ‰Ó˜Â‰ ‰Ó˘Ï ‰¯ËÓ‰ ÈÎ ,‡ÂÙÈ‡ ‡ˆÂÈ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
‰ È‡ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˘ÂÓÈÓ Í¯ÂˆÏ
.˙ÓÈÈ˜˙Ó
לדוגמה ,הבדיקה העלתה כי המועצות האזוריות מגידו ומטה אשר נתנו לעמותה לקידו רווחת
תושבי אזור מגידו ולעמותת "אשר " בשנת  2003כ& 12מיליו ש"ח וכ& 18.5מיליו ש"ח
בהתאמה ,בלי שהעמותות גייסו כלל כספי ממקורות אחרי  .המועצה האזורית חו $הכרמל נתנה
לעמותה לרווחת תושבי חו $הכרמל בשנת  2004כ& 27מיליו ש"ח ,בלי שהעמותה גייסה כספי
ממקורות אחרי .
¯˘‡Î .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚÓ ÈÙÒÎ‰ ÒÓÂÚ‰ ˙‡ Ï˜‰Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰„ÚÂ ‰˙ÂÓÚ ˙Ó˜‰
¯˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó Ì‡ ˜ÙÒ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· Â¯Â˜Ó ‰˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ·Â
.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙Â˜ÏÁÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì˙ È˙ ÏÚ ÛÈ„Ú ‰˙ÂÓÚ
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˙‡ ·ÈÈÁÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ‰Á È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘Â¯„Ï ÏÂ˜˘È˘ ÈÂ‡¯ „ÂÚ .ÌÈÙÒÂ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈÙÒÎ ÒÈÈ‚Ï ıÓ‡Ó‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙Â˙ÂÓÚ‰
ÒÂÈ‚· ˙Â˙ÂÓÚÏ ÌÈ ˙È ‰ ·Èˆ˜˙‰ Â‡ ‰ÎÈÓ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˙Â ˙‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó
.ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈÙÒÎ
)ב (

משרד מבקר המדינה כבר העיר 21כי די הטבה בשווה כס $כדי תמיכה כספית.

על פי רוב ,הטבות בשווה כס $ניתנות במת האפשרות להשתמש במבני  ,במתקני  ,בכיסוי
הוצאות חשמל ,מי וארנונה ומת שירותי הנהלת חשבונות ,ויש שערכ ניכר מאוד וגדול מסכו
התמיכה הכספית הישירה של הרשות המקומית.
˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÛÒÎ ‰ÂÂ˘· ˙Â·Ë‰‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó È„È· ÔÈ‡˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ‡Ï ˙Â‡ ÈÂËÈ· Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‚ ÈÎÂ ,˙Â˙ÂÓÚÏ ˙Â ˙Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
.˙Â˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ‡ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯ Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓÂ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
˘ ·„˜Ô È‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,˙Â˙ÂÓÚÏ ˙Â˜È ÚÓ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÛÒÎ ‰ÂÂ˘· ˙Â·Ë‰· ˙Â „ Ô È‡ Â
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .˙Â¯ÁÓÂ˙Ó Ô È‡ ÛÒÎ ‰ÂÂ˘· ˙Â·Ë‰ ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ .Ô˙Â‡ ˙Â¯˘‡Ó
) (1עיריית חיפה מתקצבת במישרי את עמותת בית הגפ  ,שאיננה עמותה עירונית ,ונוס $על
כ אינה דורשת ממנה תשלו בגי שימושה בשני מבני של העירייה ,הוצאות חשמל וארנונה
ותשלו בגי הוצאות פרסו שהעירייה משלמת במקומה ,בשווי של כ& 2מליו ש"ח בשנת .2003
הטבה זו בשווה כס $לא השתקפה בדוחות הכספיי של העירייה ושל העמותה.
) (2העמותה לחינו בלתי פורמלי ועמותת התיירות שה עמותות עירוניות ,פועלות במשרדי
עיריית נתניה ללא תשלו שכר דירה בלא שוועדת התמיכות ומליאת המועצה של העירייה דנו
בהטבות אלה ואישרו אות .
) (3על פי הביאורי לדוחות הכספי של העמותה "תיאטרו גבעתיי " לשנת  ,2003העמותה
משתמשת במבנה של עיריית גבעתיי ומקבלת מהעירייה ומחברה עירונית שבבעלות העירייה
פטור מתשלו שכר דירה וארנונה עבור המבנה .הטבות אלה בשווה כס $לא אושרו בידי ועדת
התמיכות ומועצת העירייה כנדרש.
‰˙ÂÓÚÏ ˙ ˙È ‰ ÛÒÎ ‰ÂÂ˘· ‰·Ë‰ ÏÎ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô È‡ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ¯˘‡ÎÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙È Â¯ÈÚ
Ô˙ÓÏ Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ÛÒÎ ‰ÂÂ˘· Â‡ ˙ÈÙÒÎ - Ô‰· ‰ÎÈÓ˙ ÏÎ ,˙ÂÈ Â¯ÈÚ
˙.˙ÂÎÈÓ
Ô˙Ó È·‚Ï ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô‰È˙ÂÁÂ„· ÈÂËÈ· Ô‰Ï ˙˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ‰Á È˘ ÔÎÂ ÛÒÎ ‰ÂÂ˘· ˙Â·Ë‰
.ÌÈÈÙÒÎ‰
__________________

21

„ ,(1991) ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È„È ÏÚ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂעמ'
.113 112
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משרד הפני השיב למשרד מבקר המדינה כי יגבש ע איגוד הגזברי ברשויות המקומיות נהלי
בדבר הדיווח בדוחות הכספיי על התמיכות בשווה כס $שהרשויות המקומיות נותנות לעמותות.
ראש עיריית גבעתיי השיב למשרד מבקר המדינה כי "ניתנה הנחיה למנכ"ל העירייה לכלול את
סעיפי הארנונה ושכר הדירה בשיקולי מת התמיכות ועל פי הנוהל למת תמיכות".
בחוות דעת משפטית שהכי משרד הפני בינואר  2005נקבע" :עמותה עירונית היא זרועה
.5
הארוכה של הרשות המקומית לקידו מטרות מסויימות הקבועות בתקנונה ...שימוש בכספי
העמותה על מנת להעסיק מי שהוא עובד בפועל של הרשות המקומית הינו שימוש בכספי העירייה
בניגוד למטרה שלשמה הוקצבו הכספי  ,שכ הכס $מוזר בחזרה לעירייה במקו לשמש את
העמותה .בנוס ,$העסקה מסוג זה מאפשרת לרשות המקומית לעקו $את המגבלות והתקני
שנקבעו לה בכל הקשור להעסקת עובדי ולתקציב המשכורות .רשות מקומית צריכה להעסיק את
עובדיה ממקורותיה שלה והכספי שהיא מעבירה לעמותה עירונית צריכי לשמש למימו פעילות
העמותה ולא לממ בדר עוקפת העסקת עובדי של הרשות המקומית".
˙Â˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘¯· ÌÈ„·ÂÚ ˙Â˜ÈÒÚÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .ÔÈÙÈ˜Ú· Ì˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ˙Â ÓÓÓÂ "˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ"Â ˙ÂÈ Â¯ÈÚ
)א( העמותה העירונית לחינו בלתי פורמלי בנתניה משלמת את שכר של עובדי המועסקי
במזכירות העירייה .בשנת  2004שילמה לה שכר בס כ& 437,000ש"ח; עמותת התיירות שילמה
בשנת  2003שכר ותוספות בס  64,000ש"ח ,לעובדת שהועסקה בעירייה ביחידת מינהל
התעשיות.
˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰· ÈÎ ‰È ˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰Ï Ú·˜ ˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘Ó ˙‚¯ÂÁ ‡È‰ ‰˙ÂÓÚ‰
עיריית נתניה השיבה למשרד מבקר המדינה כי כלל העובדי המועסקי בעמותות האמורות
לרבות העובדי המוזכרי בדוח ,עוסקי בפעולות חינו ופעולות לקידו התיירות ,שה ממטרות
העמותות .עוד מסרה ,כי הכספי שהיא מעבירה לעמותות משמשי למימו פעולותיה .
)ב( המועצה האזורית מטה אשר מעסיקה עובדי באמצעות עמותת "אשר " .מחזור הפעילות
השנתי של העמותה בכל אחת מהשני  2003&2002הסתכ בכ& 18.8&18.4מיליו ש"ח ,והמועצה
שילמה לעמותה את רוב הסכו לש תשלו שכר לעובדי שהעמותה מעסיקה והוצאות נלוות.
המועצה מציגה את השכר שהעמותה משלמת לעובדיה ע סעיפי השכר של מחלקותיה.
מטרותיה העיקריות של עמותת "אשר " ה לארג  ,לקד  ,לפתח ולקיי הרצאות ,שיעורי
וקורסי בתחומי התרבות והחינו  ,לקיי ולפתח אולפני ופעילות חינו גופני ולפעול לרווחת
של תושבי האזור.
הבדיקה העלתה כי המועצה מעסיקה באמצעות העמותה עובדי בתחומי שאינ קשורי
למטרות העמותה ולתקנונה ,כגו יוע אסטרטגי למועצה ,עובדי תחזוקת חופי  ,עובדי במינהל
ההנדסה ובוועדה המקומית המרחבית לתכנו ולבנייה שבתחו המועצה וכ עובדי מינהל ושירותי
ניקיו בבניי המועצה.
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˙Â˙ÂÓÚÏ ˙Â¯È·ÚÓ Ô‰˘ ÌÈÙÒÎ ÈÎ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆ¯˙Â˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÓÓÏ ‡ÏÂ Ô‰È˙Â¯ËÓÏ Ì‡˙‰· ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˘Ó˘Ï ÌÈÎÈ
.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המועצה האזורית מטה אשר כי החלה לאתר את העובדי
המועסקי בעמותות שלא למטרות שנקבעו בתקנוניה והיא תפעל להוצאת ממצבת כוח האד
של העמותה.
‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï˘ ˙Â¯ÂÎ˘Ó ÔÂÓÈÓÏ ˙Â˘¯‰ È·Èˆ˜˙· ˘ÂÓÈ˘ ·‚‡ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ˙Â˙ÂÓÚ· ˘Ó˙˘‰Ï
„¯˘Ó Ô‰Ï Ú·˜˘ Ì„‡‰-ÁÎ ‡È˘ ˙¯‚ÒÓÓ ‰‚È¯Á·Â ˙Â˙ÂÓÚ‰ È Â ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â¯ËÓÏ
˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È„È· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÔÈÈ Ú· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈ Ù‰
·‡.˙Â˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ

כללי שהוחלו על תמיכות של משרדי הממשלה בעמותות
דוחות מבקר המדינה 22כבר עסקו ביחסי הגומלי בי משרדי הממשלה לעמותות והעלו ליקויי
רבי  .בעקבות דוחות הביקורת נקבעה מערכת כללי המסדירה את הקשרי בי הממשלה לבי
העמותות כדי למנוע מת תמיכות שלא כדי  .ואול משרד הפני לא בח את הצור להחיל
כללי מפורטי אלה בנוהל למת תמיכות לרשויות המקומיות ,ולפיכ ה אינ מחויבות לפעול
לפיה .
 : ˙ Â Î È Ó ˙ ‰ Ï ˘ ˙ Â ‡ È Â Ï È ‚ Â ˙ Ê Î Â ¯ Ó ‰ ‚ ˆ ‰בהנחיות היוע המשפטי
לממשלה מנובמבר  1998נקבע כי החל משנת  1999לא תכלול הצעת חוק התקציב השנתי
המוגשת לכנסת יותר מתקנה אחת לנושא אחד" :מקו בו מוענקת תמיכה על ידי מספר משרדי
ממשלה למטרה זהה או דומה ,על פי אמות מידה זהות או דומות לחלוקה ,יבוצע כאמור ,איחוד
של התקנות התקציביות לתקנה תקציבית אחת".
הבדיקה העלתה כי הרשויות המקומיות מעניקות לעמותות עירוניות ו"מעי עמותות עירוניות"
כספי רבי מסעיפי תקציב שוני ומ הראוי לאחד את התמיכות לכל עמותה תחת סעי $תקציבי
אחד ,כאמור ,לפי מעמדה של כל עמותה; עירונית או אחרת .כ עושות ,בי היתר ,עיריות
גבעתיי ונתניה ,המועצה האזורית משגב והמועצות האזוריות חו $הכרמל ומגידו.
‚Èˆ‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯Â‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·„ÛÒÎ ‰ÂÂ˘· ˙Â·Ë‰‰Â ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙Â¯·Ú‰‰ È‚ÂÒ ÏÎ ˙‡ ÊÎÂ¯Ó· ÌÈÈÙÒÎ‰ Ô‰È˙ÂÁÂ
.‰ÎÈÓ˙ ÏÙÎ ¯˙‡Ï Ï˜È˘ È„Î ,ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˙Â‡ ÔÙÂ‡· Ô˙ÂÏ‚ÏÂ ‰˙ÂÓÚ ÏÎÏ ˙Â ˙È ‰
__________________

22

„ (1997) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ 47 È˙ ˘ ÁÂעמ'  (2001) ·51 È˙ ˘ ÁÂ„ ;612 590עמ' ÁÂ„ ;611 601
˘ ˙ (2002) ·52 Èעמ' .819 795
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˙ÂÎÈÓ˙ ÏÙÎ ‡˘Â · ÌÈÏ‰ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÁ·È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ
.˙ÂÎÈÓ˙‰ ‡ÂÏÓ Ï˘ ˙Â‡ ÈÂÏÈ‚ ˙Â·¯Ï ÌÈ Â˘ ˙Â¯Â˜ÓÓ
‡  : Ô È ˜ ˙ Ï Â ‰ È ¯ Â ˘ Èעל פי החלטת ממשלה מאוקטובר  ,231998החל משנת 1999
נדרשי גופי המבקשי תמיכה ממשרד ממשלתי להציג אישור של רש העמותות .בעניי זה
נקבע כי רש העמותות יבח א העמותה עומדת בכל דרישות החוק וא נכסיה והכנסותיה
משמשי א ורק למילוי מטרותיה )להל & אישור ניהול תקי ( .ללא אישור ניהול תקי  ,לא תדו
ועדת התמיכות המשרדית בבקשת עמותה לתמיכה .תוק $אישור ניהול תקי הוא לשנה אחת ,ועל
העמותה המבקשת תמיכה להגיש בקשה לקבלתה מדי שנה בשנה.
˙ÂÏ·˜Ó‰ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚ ‰ÏÁÂ‰ ‡Ï ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È ¯Â˘È‡ ‚Èˆ‰Ï ‰·ÂÁ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
˙ÂÏ·˜Ó ÔÏÂ‰È · ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ˘È˘ ˙Â˙ÂÓÚ Ì‚ ÍÎ ·˜ÚÂ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ó ÌÈÙÒÎ
.˙ÂÎÈÓ˙Â ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó
לדוגמה ,העמותה לרווחת תושבי חו $הכרמל במועצה האזורית חו $הכרמל פועלת ללא אישור
ניהול תקי  .ביקורות שעשה בה רש העמותות בשני  2003&2000העלו שיש ליקויי מהותיי
בניהולה ושהיא אינה עומדת בדרישות חוק העמותות .החל משנת  2003לא מסרה העמותה לרש
מסמכי בנושא תיקו הליקויי ולא ביקשה אישור ניהול תקי  ,ולכ לא בדק אותה הרש  .למרות
היעדר אישור ניהול תקי קיבלה העמותה מהמועצה האזורית חו $הכרמל ,כאמור ,בשנת ,2004
כ& 27מיליו ש"ח.
‰˘È¯„‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ÏÂ˜˘È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È· ˙ÂÎÈÓ˙‰ Ô˙Ó ÏÚ Ì‚ ‰ÎÈÓ˙Ï ‰˘˜·· ÔÂÈ„Ï È‡ ˙Î ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È ¯Â˘È‡Ï
.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
 : ˙ Â È Ï Ï Î ˙ Â ‡ ˆ Â ‰ Â ‰ Ï ‰ ‰ ˙ Â ‡ ˆ Â ‰החשב הכללי במשרד האוצר הוציא בפברואר
 2004הוראות תכ" בעניי פיקוח על גופי המקבלי תמיכה מתקציב המדינה & הגבלת הוצאות
הנהלה וכלליות .24בהוראות נקבעו שיעורי מדורגי לתקרת שיעור של הוצאות אלה ממחזור
ההכנסות של העמותה :מ& 22%בעמותות בעלות מחזור הכנסות של עד  10מיליו ש"ח ועד 7%
בעמותות בעלות מחזור הכנסות של  100מיליו ש"ח ומעלה .עוד נקבע ,כי בבקשת התמיכה
לשנת  2004תתחייב העמותה שלא לחרוג מ התקרה שנקבעה ,וא לא תעמוד בהתחייבות ,תחזיר
את מלוא התמיכה שקיבלה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
בדיקת הדוחות הכספיי של עמותות המקבלות תמיכה או תקציב מהרשויות המקומיות העלתה
שבכמה עמותות שיעור הוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות ממחזור הפעילות גדול מזה שנקבע
בהוראות החשב הכללי במשרד האוצר לגבי עמותות המקבלות תמיכה ממשרדי ממשלה .לדוגמה,
באגודה להיסטוריה של גוש תל&מונד במועצה האזורית לב השרו היה שיעור של הוצאות אלה
בשנת  39% 2003מס הכנסות של כ& 208,000ש"ח ,ובמועצה האזורית חו $הכרמל בעמותת
"כרמלי &תיירות  33% & "90מס הכנסות של כ& 710,000ש"ח.
__________________
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החלטה מס' בק 128/של ועדת השרי לענייני ביקורת המדינה מיו  ,23.09.98שצורפה לפרוטוקול
ישיבת הממשלה מיו  15.10.98וקיבלה תוק" של החלטת ממשלה ומספרה הוא ) 4418בק.(128/
הוראת תכ"  01.01.01 .12 1הוראת שעה כספי  2004/12מיו .25.2.04

פעולות רשויות מקומיות באמצעות עמותות

˙‡ ÏÈÁ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÁ·È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ó ˙ÂÎÈÓ˙ ˙ÂÏ·˜Ó‰ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡¯Â‰‰
˘ ¯ ˘  : ˙ Â Î È Ó ˙ ¯ Âבהחלטה של ועדת השרי לתיאו  ,מינהל וביקורת המדינה ,שקיבלה
תוק $של החלטת ממשלה ב& 259.8.01נקבע כי "ועדת השרי רושמת לפניה את הודעת נציג
החשב הכללי במשרד האוצר ,כי חל איסור על עמותה המקבלת תמיכה מכספי המדינה להעביר
כספי לעמותה אחרת".
הבדיקה העלתה כי עמותות מעבירות לגופי אחרי תקציבי ותמיכות שקיבלו מרשויות
מקומיות .לדוגמה ,העמותה לקידו הספורט במועצה האזורית משגב אינה מקיימת פעילות
ספורט; היא מעבירה לעמותת משגב הגליל את רוב כספי התמיכות שהיא מקבלת ועמותת משגב
הגליל היא שמבצעת את הפעילות .בשנת  2004העבירה העמותה לקידו הספורט לעמותת משגב
הגליל את כל כספי התמיכה של משרד החינו בס  225,000ש"ח.
ÌÈ˘Ó˘Ó ÌÈÙÒÎ‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ˙ÂÎÈÓ˙ ¯Â˘¯˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Â ˙È ÌÓ˘Ï˘ ÌÈ„ÚÈÏ
¯Â˘¯˘ ÚÂ ÓÏ „ˆÈÎ ÔÁ·È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÌÈÙÂ‚Ï ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰Ï ÈÏÎ Â˘Ó˘È ‡Ï ˙Â˙ÂÓÚ‰˘ ÁÈË·‰ÏÂ ,˙Â˙ÂÓÚ È„È-ÏÚ ˙ÂÎÈÓ
˘.ÌÈÙÒÎ Ì‰ÈÏ‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ‡˘¯ Ì È‡ ‰· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Â‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰
המועצה האזורית משגב השיבה למשרד מבקר המדינה כי רשמה לפניה את האיסור החל על
עמותה המקבלת תמיכה מכספי המדינה להעביר כספי אלה לידי עמותה אחרת.

✩
ÌÈ¯„ÒÂÓ Ì È‡ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ˙Â˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ
„˙ÂÈÂ˘¯ .ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÏÚÂÙ ˙Â·¯ ˙Â˙ÂÓÚ .ÌÈÈ
,˙ÂÈ Â¯ÈÚ Ô È‡˘ ˙Â˙ÂÓÚ È„ÈÏ Ô˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ˙Â¯È·ÚÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó
‡ÌÈ‡ ˙‰ ¯Á‡ Â‡ÏÈÓ˘ ÈÏ·Â ÔÈ„Î ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È·Èˆ˜˙Ó ˙Â ÂÊÈ Ô‰ Í
.˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÌÈ˘¯„ ‰
˙Â˙ÂÓÚ ÌÈ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯˘‡Ï Â„È˜Ù˙˘ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ Á˜ÙÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÍÈ¯„‰Ï ÔÎÂ ,Ô‰· ˙Â¯·Á ˙ÂÈ‰ÏÂ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ
˙Â˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ" ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÂÓ˜ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ;ÂÏ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰
˙Â‚¯„· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÌÈÏÚÂÙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈ¯Á· Â ,"˙ÂÈ Â¯ÈÚ
‰Ú·¯‡ Â‡ ‰˘ÂÏ˘· ÌÈ˙ÚÏ Û‡Â ÌÈ„È˜Ù˙ ÏÙÎ· ÌÈ ‰ÎÓ Ì‰ ¯˘‡Î ,˙Â Â˘ ‰¯ÓÂÁ
˙.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â˙ÂÓÚ· ÌÈ„È˜Ù
__________________
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החלטה מס' תמ 15/של ועדת השרי לתיאו  ,מינהל וביקורת המדינה מיו  ,18.7.01שצורפה
לפרוטוקול ישיבת הממשלה מיו  9.8.01וקיבלה תוק" בהחלטת ממשלה מס' ) 562תמ.(15/
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דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

È‡˘Â Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ˙ÂÈÂÎÓÒ ˘ÂË˘Ë ÌÈÈ˜˘ ˜¯ ‡Ï ÈÎ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÚËÓ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰„ÚÂ ˘ „È‰ ÍÎ ·˜ÚÂ ,˙Â˙ÂÓÚ·Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ‰¯˘Ó
‡È·‰Ï ÏÂÏÚ‰ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ÌÈÈ˜˘ ‡Ï‡ ,Ô˙Â‡ ˙Ï‰ Ó‰ „È‰ Ì‚ ‡È‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰
ÔÂ¯˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ¯·„ .‰¯˘Ó È‡˘Â Ì˙Â‡ ÌÈ ‰ÎÓ Ô‰·˘ ˙Â˙ÂÓÚ Ï˘ ‰Ù„Ú‰Ï
.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰· ÔÂÈÂÂ˘‰
˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ‡Ï ˙Â˙ÂÓÚ ¯˙‡ÏÂ ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ ÏÚ
.Ô‰Ï˘ ˙Â˙ÂÓÚ Ô‰ ÂÏÈ‡Î Ô‰· ˙Â‚‰Â
˙Â˙ÂÓÚ‰˘ ¯ÂÒ‡ .‰¯Ú·Ï ˘È˘ ‰ÈÂ‡¯ ‡Ï ‰ÚÙÂ˙ ‡Â‰ ˙Â˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÙÒÎ ¯Â˘¯˘
Ô˙Ó ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ÌÈ„·ÂÚ ¯Î˘ ÔÂÓÈÓ ,˙ÂÓÂ¯˙ ÂÓÎ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰Ï ¯Â Èˆ Â˘Ó˘È
˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô È‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ,ÌÈÙÂ‚ÏÂ ˙Â˙ÂÓÚÏ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰Â ˙ÂÈÂ·¯Ú
.ÔÈ¯˘ÈÓ· ÌÈÙÒÎ‰
˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÈÏÂ‰È ‰ ÔÁÂÎ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙Â ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ¯„‚· Ì È‡˘ ÌÈ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙È ‡Ï˘ È„Î ,ÔÈ„Î
.˙ÈÓÂ˜Ó‰
˙Â˘¯‰ ÏÚÓ ÈÙÒÎ‰ ÒÓÂÚ‰ ˙Ï˜‰ ‡È‰ ‰˙ÂÓÚÏ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙¯·Ú‰ Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙Á‡˘ Û‡
˙ÂÏ˙ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ,ÌÈÙÒÂ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈÙÒÎ ÒÂÈ‚ È„È ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
Ô ÂÓÈÓ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÏ·˜Ó ˙Â˙ÂÓÚ‰Ó ˙Â·¯Â ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ˙¯·Â‚ ˙ÈÏÎÏÎ
˙ÏÚÂ˙‰ ˙˜È„· ·ÈÈÁÓ ¯·„‰Â ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Â ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó - ÔÂËÏ˘‰ ÈÙÂ‚Ó
.˙Â˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ·˘
„¯˘Ó ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÔÂÎ Ï Â‡¯ ‡Ï ‰Ê ÔÈÈ Ú ˜„· Ô‰·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ¯Á‡Ó
ÈÂ‡¯ ,˙Â˙ÂÓÚÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰ÎÈÓ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ÌÈ Ù‰
˙ÂÁÈË·Ó‰ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ì‰·Â ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰ Â ˙ÂÈ È„Ó Ú·˜È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘
.ÌÈ Â˘‰ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ È·‡˘Ó Ï˘ ˙ ‚Â‰ ‰˜ÂÏÁ
ÔÂÓ‡ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˘È ,˙Â˙ÂÓÚÏ ÌÈÙÒÎ ÌÂ¯˙Ï ˙ÂÏÈ‰˜Â ˙Â¯·Á Ï˘ Ô Âˆ¯ ˙‡ Û ÓÏ È„Î
ÏÚÂ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚ ÌÈ Â˙ Ï˘ ˙Â‡ ÈÂÏÈ‚ È„È ÏÚ ¯‡˘‰ ÔÈ· ,˙Â˙ÂÓÚ· ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÓ¯Â˙‰
ÌÈ Â˙ ¯‚‡Ó ¯ÂˆÈÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ ÏÚ .Ô˙ÂÏÈÚÙ
‡ÏÓÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ó ‰ÎÈÓ˙ ˙ÂÏ·˜Ó‰ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚÂ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚ ÔÈÓÊÂ ÔÈÓ‡
.˜ÂÁ· Ì‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ È„È˜Ù˙ ˙‡
˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ,˙Â˙ÂÓÚ ÏÂ‰È Ï ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÎ ˙‡ ı·˜ÏÂ Ô Ú¯Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÔÁÂÂÈ„Â Ô‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ,˙Â˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ÏÂ‰È ‰ ,„ÂÒÈÈ‰ È‡˘Â · ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡Â ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È
.ÔÓÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ Ô‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ,ÈÙÒÎ‰

✯
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פעולות רשויות מקומיות באמצעות עמותות

ÊÎ¯È˘ „ÁÂÈÓ Ï"Î Ó ¯ÊÂÁ ˙‡ˆÂ‰Ï Í¯ÚÈÈ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·È˘‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
Ô˙ÓÏ ÔÎ„ÂÚÓÂ ˘„Á Ï‰Â ÌÏÏÎ· ,ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÏÏÎ‰Â ˙ÂÈÁ ‰‰ ÏÎ ˙‡
.˙ÂÎÈÓ˙
ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰¯È˜ÁÂ ‰˜È„· ,ıÂÚÈÈ Ì˘Ï ‰„ÚÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó ‰ ÈÓ 2005 ¯·ÂË˜Â‡·
.˙Â˙ÂÓÚ Ì‰·Â ÌÈÈ Â¯ÈÚ
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