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הביקורת שנעשתה בשלטון  מביא את עיקרי 2015דוח ביקורת זה לשנת 

המקומי. השלטון המקומי הוא גורם חשוב במארג השלטוני בישראל, ולעתים 

קרובות הוא הגורם הראשון שאליו פונה האזרח לצורך קבלת שירותים חיוניים. 

דוח ביקורת זה עוסק במגוון נושאים, מערכתיים וממוקדים, הנמצאים בלב 

שר להם השפעה מכרעת על מרבית העשייה של השלטון המקומי בישראל, וא

  האוכלוסייה ועל השירותים המסופקים לה.

שלטון תקין ואמצעי חשוב לשמירה על שוויון ליבת הפעילות של  אהי ת החוקאכיפ

בין כלל תושבי המדינה, שומרי חוק ופורעי חוק כאחד. בדוח זה ניתן דגש מיוחד על 

והבנייה. בכמה רשויות נושא האכיפה בתחום רישוי העסקים ובתחום התכנון 

מקומיות בלטו הליקויים במיוחד, באופן שמצריך תשומת לב מיוחדת מצד כל 

הגורמים הנוגעים לתחומים אלה. משרד מבקר המדינה מצידו יקיים מעקב אחר 

  תיקון הליקויים שנמצאו במטרה לבער נגע זה. 

נושא  דגש עלחרמון ניתן הבביקורת על המועצה האזורית מבואות  רישוי עסקים:

ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים רבים ומתמשכים בפעולות  רישוי העסקים.

המועצה בתחום רישוי העסקים ואכיפת דיני הרישוי. הזנחת הטיפול ברישוי 

ברישוי הלולים, תחנות הדלק, עסקי האירוח ועסקי המזון, עלולה  בייחודהעסקים, 

ן את בטיחותו ולגרום מפגעים סביבתיים. פגיעה בבריאות הציבור, לסכ להביא לידי

 162מתוך  90גם בביקורת על המועצה המקומית בית ג'ן נמצאו ליקויים, ועלה כי 

על עסקים פועלים ללא רישיון עסק, ביניהם תחנות דלק ועסקים לחלוקת גז בישול. 

להגביר את והמועצה המקומית בית ג'ן המועצה האזורית מבואות החרמון 

נגד בעלי  ןולהפעיל את סמכויותיה ןעי האכיפה העומדים לרשותהשימוש באמצ

שמשרד הפנים, המופקד על גם  נדרש ללא רישיון עסק. ןהעסקים הפועלים בתחומ

הפיקוח על הרשויות המקומיות, יפעיל את סמכויות האכיפה שהוקנו לו בחוק 

  .בעתיד ויעקוב באופן שוטף אחר פעולות המועצה כדי למנוע את הישנות הליקויים
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הוועדה המקומית  אחד הגופים שנבדקו בתחום זה הוא תחום התכנון והבנייה:

הביקורת העלתה ליקויים, חלקם חמורים עד כדי פגיעה שומרון. הלתכנון ולבנייה 

נעשתה בנייה לא חוקית בהיקף  . במרחב הוועדה, בעבודת הוועדהבאמון הציבור

נרחב, תופעה המעידה יותר מכול על תפקודה הלקוי; התגלו ליקויים בהיבט 

מידע, גביית אגרות ההמינהלי: כתיבה והטמעה של נהלים, שימוש במערכות 

וקנסות והסדרת נגישות מבנה הוועדה. התגלו גם ליקויים רבים בהיבט המקצועי: 

הטמעת תכניות - יות מתאר כוללניות, אימעורבות לא מספקת בקידום תכנ

מאושרות במסד הנתונים, הנפקה לקויה של היתרים ואישורים ופיקוח ואכיפה 

 המקומית השומרון הוועדהעל . וועדהה לקויים על הבנייה הלא חוקית במרחב

להפיק לקחים מהליקויים שהועלו בדוח זה ולפעול לתיקונם ולמניעת ליקויים 

  דומים בעתיד.

ת בת ים נבדק ניהול השכרת נכסים על ידי העירייה. נמצא, כי העירייה בעיריי

והוועדה המקומית איפשרו לשוכרי נכסים ששכרו את הנכסים מהעירייה לבצע 

בנייה בלתי חוקית בהיקף נרחב, מרביתם שלא בהתאם לתכניות מאושרות. חמור 

ויות מכך, העירייה השכירה את הנכסים הללו למשתמשים בלא שהיו לה זכ

בנכסים, שכן היא לא חתמה על הסכמי חכירה מתאימים עם רמ"י (רשות מקרקעי 

ישראל), ולחלקם נתנה היתרים בניגוד לתכניות ולחוק. בנייה זו יצרה השתלטות 

בפועל על חלקים מחוף הים בלי שהחוק נאכף כנגד המחזיקים שלא כדין. מחדליהן 

לבד שנגדו את החוק אלא גם פגעו של רמ"י, הוועדה המקומית והעירייה, לא זו ב

  חוף הים. - בשמירה על נכס חשוב השייך לציבור 

הרשויות המקומיות נוהגות  העסקת יועצים חיצוניים על ידי הרשויות המקומיות:

לרשויות  מספקים , והםלעתים להתקשר עם יועצים לסיוע בביצוע תפקידיהן

, יחסי , ייעוץ ארגוניהנדסהת, שירותי ייעוץ במגוון רחב של תחומים, ובהם אדריכלו

, זבאמצעות מכרז או בפטור ממכר ההתקשרויות נעשות. ציבור, חשבונאות וכלכלה

כולל של עשרות מיליוני  והרשויות שנבדקו העסיקו עשרות יועצים בהיקף מצטבר

מקומיות התקשרו עם יועצים בסכומים ניכרים רשויות נמצא ש .ש"ח בשנה

בהליכים לא שקופים ושהצטברו לעתים למיליוני ש"ח בניגוד לכללי מינהל תקין 

הרשויות המקומיות . חלק מההתקשרויות נמשכו שנים רבות בלי שולא שוויוניים

 .הזדמנות שווה ליועצים אחרים והצורך בהן ובלי שנתנ נו מפעם לפעם אתבח

מיות התקשרו לעתים ללא הסכמים בכתב, ובכמה מקרים אף ללא רשויות מקו

חתמו על הסכמים שחסרו בהם וחתמו על הסכמים בדיעבד  ,שום אסמכתה כדין
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פרטים מהותיים. התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות היעילות 

 והחיסכון, ויש בה כדי לפגוע באמון הציבור ולעורר חשש כי שיקולים לא ענייניים

   היו מעורבים בהליכי קבלת ההחלטות.

אימצו הרשויות המקומיות פרשנות  בהיעדר הנחיות ברורות של משרד הפנים

גורפת ומרחיבה להוראות הפטור ממכרז המובאות בתקנות, בניגוד לקביעת בית 

 בלתי סבירהשתהה באופן משרד הפנים  יש לפרשן בצמצום.כי המשפט העליון 

אחידות לרשויות המקומיות בניגוד להצהרתו לפני בית בקביעת הנחיות ברורות ו

. הדבר מהווה מכשלה לפעילותן של הרשויות 2012המשפט העליון בדצמבר 

זה, ומביא למצב הקיים שבו הרשויות מתקשרות עם מאות  בתחוםהמקומיות 

בהיעדר יועצים בהיקפי התקשרות כוללים מצטברים של עשרות מיליוני ש"ח 

  .ויוןשקיפות ובחוסר שו

משרד הפנים  העסקת רואי חשבון לביקורת החשבונות ברשויות המקומיות:

עריכת הביקורת החשבונאית ודוחות ביקורת למיליוני ש"ח בשנה  30- מקצה כ

מפורטים ברשויות המקומיות. הדוחות הכספיים של הרשויות המקומיות אמורים 

חשיבות אפוא,  ,שלשמש אמצעי לפיקוח ובקרה של משרד הפנים על הנעשה בהן. י

על ידי רואי חשבון ולעריכתם במתכונת אחידה  הדוחות הכספיים רבה להצגת

 ן הכספי שלחיצוניים לצורך קבלת תמונת מציאות עדכנית ומהימנה על מצב

בביקורת הועלו ליקויים ניכרים בכל הנוגע לתהליכי העבודה  הרשויות המקומיות.

ן וציוותם לביקורת ברשויות המקומיות, , להליך מינוי רואי החשבומשרד הפניםשל 

 לרשויות המקומיות העסקה עותשמתמחים בעבודת הביקורת, להקצאת  להעסקת

בכלי להשתמש די הצורך ממצאי הדוח מלמדים שמשרד הפנים לא השכיל  ועוד.

של הרשויות חשוב זה לצורך מעקב אחר תיקון הליקויים כדי להביא לשיפור במצבן 

צעדים את המשרד הפנים לנקוט על תן. וליאת תקינות פעולהבטיח המקומיות 

  לתיקון הליקויים.בקרב הרשויות המקומיות כדי שיפעלו הנדרשים 

האוכלוסייה  המאה העשרים ואחתמתחילת  הטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום:

 ותתחת איום ממשי ומתמשך של ירי רקט נתונההאזרחית ביישובי עוטף עזה 

למות נתונות בסכנה בכל שעות היום והלילה ושרויות בחוסר פצמ"רים. קהילות שו

מצב החירום המתמשך נוסף על הסכנה הברורה לחיי אדם ולפגיעה ברכוש, ודאות. 

זו התחושה התחושה שאפילו הבית אינו מקום בטוח ומוגן, ו מותיר בתושבים הללו

 בעשור האחרוןחושפת ילדים ומבוגרים כאחד לטראומה מצטברת ומתמשכת. 
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הנוגעים עושים משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וארגוני המגזר השלישי 

מאמצים רבים כדי לפתח מנגנוני התערבות ראשוניים ומידיים בקרב נפגעי  בדבר

חרדה שנועדו להפחית את הסיכון לפתח מצוקה ארוכת טווח ולשקם את הפגיעה 

 .םבתפקוד
צאים בתחומי רשויות מקומיות ומרכזי חוסן הנמ (מרכזי תמיכה נפשית) המת"נים

הם חלק ממערך הטיפול הראשוני בעתות חירום, והם נועדו לתת בדרום הארץ 

מענה זמין ונגיש לנפגעי חרדה בקרב התושבים ולהפחית את העומס בבתי החולים. 

ק"מ מרצועת עזה  40אולם רוב הרשויות המקומיות בעוטף עזה ובטווח של עד 

שנבעו בין היתר מהפחתת  ים ומרכזי חוסן,המת"נ נתקלו בקשיים בהפעלת

ם מעורבותו של משרד הבריאות בנושא זה, ממחסור בכוח אדם מקצועי ומהפעלת

ל הטיפול היעדר רישום ודיווח מלאים ענוסף על כך, בשל  במבנים שאינם ממוגנים.

משרד הבריאות והרשויות המקומיות לא קיבלו  "צוק איתן" מבצעבבנפגעי חרדה 

צורך על נפגעי חרדה ל ומהימנה שקף תמונת מצב כוללתהמ בזמן אמת ימידע חיונ

ושיפור הטיפול  הפקת לקחים לעתיד מידע כאמור דרוש גם לצורך בהם.הטיפול 

על כל הגורמים המעורבים בטיפול בנפגעי חרדה, ובראשם משרדי  .בפונים למת"נים

 שתביא לידיהממשלה והרשויות המקומיות, להתוות מדיניות משותפת ומתואמת 

נים, מרכזי חוסן ואתרים "נפגעי חרדה בעתות חירום באמצעות מתבטיפול מיטבי 

ם את הלקחים הנוגעי להפיקעל משרד הבריאות והרשויות המקומיות אחרים. 

מבצע צוק איתן ולגבש יחד את תפיסת ההפעלה המיטבית בלהפעלת המת"נים 

  תועלת מרבית. מהם קילהפכדי מת"נים ל

מערך הסעות התלמידים במערכת החינוך נועד  הסעות תלמידים למוסדות חינוך:

לסייע ביישום חוק לימוד חובה. הרשויות המקומיות אחראיות לביטחונם ולשלומם 

רט תלמידי החינוך המיוחד, המוסעים למוסדות החינוך ובחזרה של התלמידים, ובפ

הרשויות  בתפקודממצאי הבדיקה מצביעים על ליקויים וכשלים  לביתם.

המקומיות בכמה תחומים, חלקם מהותיים: התקשרויות שלא כדין עם חברות 

העסקת  ;ההסעה, בחלק מהמקרים בניגוד עניינים ותוך פגיעה בטוהר המידות

נם עומדים בדרישות הבטיחות ובכשירות הנהגים וכלי הרכב המסיעים קבלנים שאי

ואמצעי בטיחות לא מספקים  מפגעי בטיחות בסביבת בתי הספר; את התלמידים

בחומרה רבה את הליקויים הבטיחותיים העלולים לסכן את בבתי הספר. יש לראות 

ר ע בעבר על חלק ניכצבוכבר השהעובדה  נוכחשלום התלמידים, כל שכן 

על משרדי החינוך, הפנים והתחבורה  בעניין זה לא יושמו. המלצותהמהליקויים ו
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בדק בית  לקייםבתחומי אחריותו ועל פי סמכותו,  גוףוהרשויות המקומיות, כל 

  .הנוגעות לכךיסודי בנושא הסעות התלמידים ולבחון את מכלול הפעולות 

תב"ר) משמש את הרשות תקציב בלתי רגיל או ( הפיתוחתקציב  תקציבי פיתוח:

- תקציב חד , והואבתחומה המקומית למימון פרויקטים שונים לפיתוח התשתיות

 תב"רים עבודות פיתוח ומוגדרים כהשקעה. הנושאים אופי שלפעמי לפרויקטים 

רק הרשויות בהכנסות ושיעורם הם מרכיב ניכר בהכנסות כלל הרשויות המקומיות 

ליקויים רבים בהתנהלות הרשויות המקומיות  ו. נמצא2013-2011הלך וגדל בשנים 

שימוש אסור על פי חוק בכספי ; תב"רים בניגוד לחוק בתחום זה, כגון ניהול

. על מכספי תב"ר תב"רים; הקמת מבנה בניגוד להוראות חוק התכנון והבנייה

. בהםהרשויות המקומיות לנהל את התב"רים על פי כל דין ולהימנע משימוש אסור 

 נים לאכוף ביתר שאת את השימוש שהרשויות המקומיות עושותעל משרד הפ

המתאימים, במקרים , בין היתר באמצעות הפעלת נוהל לחיוב אישי בתב"רים

  בנושא זה.להנחות את כלל הרשויות המקומיות ו

רשויות ציבוריות למסור  חובתן של תפעול אתרי אינטרנט בשלטון המקומי:

נות היסוד של המשטר הדמוקרטי ומחובת לציבור מידע שברשותן נגזרת מעקרו

כלפי אזרחי המדינה ותושביה. בשנים האחרונות  הציבוריותהנאמנות של הרשויות 

להפעלת אתרי  וועדות מקומיות לתכנון ולבנייה פעלו רשויות מקומיות בישראל

השנים חלה התפתחות  עםשירותים לציבור.  והנגשתם מידע ופרס לצורךאינטרנט 

ניקים לציבור גם מע אתרים אלהובהיצע השירותים לציבור, וכיום  בתוכן האתרים

ומייעלים את עבודת  נוספים שחוסכים לו זמן ומשאבים יקרים שירותים מקוונים

על כשלים בניהול אתרי האינטרנט על  מעידיםהליקויים שהועלו בדוח זה  הרשויות.

ות המידע לציבור עדות מקומיות הפוגעים בשקיפוידי רשויות מקומיות ועל ידי 

הוועדות המקומיות לפעול וציות להוראות החוק. על הרשויות - ועל אי ,ובזמינותו

 של לאלתר למילוי דרישות החוק בנושא זה. על משרד הפנים מצידו, כמאסדר

השלטון המקומי, להגביר את מעורבותו ולפעול ללא דיחוי לכך שהרשויות תקיימנה 

  בנושא זה. חובותיהןאת 

עוד מובאים בדוח שנתי זה כמה נושאים ממוקדים בתחומים שונים, ובהם  כללי:

מעקב על פעילות החברה למשק ולכלכלה, ניהול התקשרויות לרכישת טובין 

ושירותים על ידי עיריית ירושלים, והיבטים שונים בפעילות של המועצה המקומית 

  מעלה עירון.



  הקדמת מבקר המדינה (עברית)  
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

פעות ישירות ועקיפות על דוח זה מקיף נושאים רבים ומגוונים, אשר להם הש

איכות חייו של התושב ולשמירה על שלומו, בריאותו וביטחונו האישי על ידי הרשות 

, רמת שירותים נאותה לתושביהןת לספק ובת מחויות המקומייוהרשוהמקומית. 

ומכאן גם החובה של הרשויות המקומיות, וכן של משרדי הממשלה, לפעול בדרך 

ויים שהועלו בדוח זה על מנת לשפר את השירות הניתן מהירה ויעילה לתיקון הליק

  לתושבים ולאזרחים. 

  

  

    
  חיים שפירא, שופט (בדימ') יוסף  

  המדינה  מבקר  

  ונציב תלונות הציבור  

    

  וכסלו התשע"  ירושלים,

  2015 נובמבר  

  


