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 תקציר

 כללי רקע

בעשורים האחרונים התרחבו תחומי פעילותן של הרשויות המקומיות, והתרבו 

השירותים שהן מעניקות לתושבים, מתוך תפיסה הטוענת לאחריות כוללת 

. מגמה זו הביאה 1היישובשל הרשות המקומית לרווחת התושבים ולפיתוח 

 תאגידים עירוניים שיפעלו כזרועּה 2רשויות מקומיות רבות להקים מתוקף סמכותן

תאגידים  492על פי נתוני משרד הפנים, יש  הארוכה של הרשות המקומית.

המחזור השנתי של התאגידים  ;4עמותות 230-ו 3חברות עירוניות 262עירוניים: 

 178-וההפסדים המצטברים שלהם מוערכים במיליארד ש"ח  8-מוערך ב

 . 5מיליון ש"ח לשנה

בשנים האחרונות גוברת ההכרה בחשיבות שיש ליישום עקרונות של ממשל 

בניהול תאגידים. תכליתם של עקרונות אלה  (Corporate Governance)תאגידי 

פעילותם היא לשפר את ניהול התאגידים ולהבטיח פיקוח ובקרה נאותים על 

התבססות על קוד אתי ומתוך הטלת אחריות אישית על נושאי המשרות מתוך 

בעשורים האחרונים התגבשה בחקיקה ובפסיקת בתי המשפט  .בתאגידים

תפיסה של תפקיד הדירקטוריון כגורם המתווה את מדיניות התאגיד ומפקח 

על הנהלת התאגיד. דוח זה מתמקד בתפקודם של הדירקטוריונים בחברות 

 עירוניות.

 

 הביקורת עולותפ

בדק משרד מבקר המדינה  2017עד פברואר  2016בחודשים ספטמבר 

חברות עירוניות. הבדיקה נעשתה  עשרהיבטים בתפקוד הדירקטוריונים ב

 -בחברות העירוניות האלה: החברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ )להלן 

 -החברה לפיתוח נצרת עילית(, החברה הכלכלית אשקלון בע"מ )להלן 

 -בע"מ )להלן  כלכלית לפיתוח עפולההחברה ה הכלכלית אשקלון(, ההחבר

החברה -בע"מ )להלן  החברה לפיתוח ביתר עיליתהחברה הכלכלית עפולה(,   
 (.2006) הדור הרביעי: שלטון מקומי חדש לישראלנחום בן אליא,   1

לפקודת העיריות הוחל גם על  249( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[. סעיף 30)249לפי סעיף   2

 א.34מועצות מקומיות בסעיף 

 מתוכן הן חברות לתועלת הציבור. 35  3

 .2016הנתונים נכונים לנובמבר   4

 .2014לפי נתוני משרד הפנים המבוססים על הערכה חלקית של הדוחות הכספיים של שנת   5
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 -בע"מ )להלן  חברון-החברה הכלכלית קריית ארבעלפיתוח ביתר עילית(, 

 -בע"מ )להלן  החברה הכלכלית לודהחברה הכלכלית קריית ארבע(, 

 -ליזמות ולפיתוח בע"מ )להלן  חברת חוף בת יםהחברה הכלכלית לוד(, 

 -חברת חוף בת ים(, החברה לאומנות תרבות וספורט חיפה בע"מ )להלן 

החברה  -בע"מ )להלן  לפיתוח קריית אתאהכלכלית החברה (, אתו"ס

 - בע"מ )להלן תל מונד לפיתוח החברה הכלכליתהכלכלית קריית אתא(, 

החברה הכלכלית תל מונד(. בדיקה משלימה נעשתה באגף תאגידים עירוניים 

וועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונה במשרד הפנים וב

, הפועלת אף היא עירוניהתאגיד השל  בדירקטוריוןמטעם רשות מקומית 

 .ועדת המינויים( -)להלן  במשרד הפנים

 

 הליקויים העיקריים
 של פעילות החברות עירוניותכוללת ה סדריעדר אה

, אך למרות זאת מעמדן על לחברות עירוניות יש מאפיינים ציבוריים מובהקים

חוק החברות(, הוא כשל חברות  -)להלן  1999-פי חוק החברות, התשנ"ט

פרטיות. לכן אינן חלות עליהן כל החובות ההולמות את אופיין הציבורי, 

בחלק מחוזרי מנכ"ל משרד ת דיווח. אמנם למשל בהיבטים של פיקוח וחובו

הפנים ניתן מענה חלקי להיבטים הציבוריים בתפקוד החברות העירוניות 

סדרה חוקית כוללת של אאולם אין מדובר ב ,והפיקוח הממשלתי עליהם

  הנושא.

גם השוואת המסגרת הנורמטיבית שחלה על חברות ממשלתיות למסגרת 

יות העלתה כי על הדירקטוריונים של הנורמטיבית החלה על חברות עירונ

למשל, על חברות עירוניות מוטלות חובות מעטות יותר של דיווח ובקרה. 

 פעםהדירקטוריון בחברה ממשלתית חלה חובה לקיים ישיבות דירקטוריון 

בעוד שעל דירקטוריון חברה עירונית להתכנס פעם בשנה  לפחות, חודשייםב

ממשלתיות חלה החברות החברה; על רכי הולפי צפעמים נוספות ו ,בלבד

ת אין חובה ועירוניה רותואילו בחב ,ועדת ביקורתחובה למנות מבקר פנימי ּו

  .זוכ

 

פגמים בהרכב הדירקטוריון ובהליכי המינוי של 

  דירקטורים

הועלו פגמים בהרכבם של חלק מהדירקטוריונים ובהליכי המינוי של חלק 

 חברההכהונה של דירקטורים במהדירקטורים, למשל: פקיעת תוקף 
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; היעדר ייצוג הולם אתא קריית הכלכלית חברהוב עפולה הכלכלית

; כהונת עילית נצרת לפיתוח חברהוב עפולה הכלכלית חברהלנשים ב

 חברהב ,ים בת חוף חברתדירקטורים ללא אישור ועדת המינויים ב

 .לוד הכלכלית חברהוב אשקלון הכלכלית

 

  בישיבות הדירקטוריוןפגמים פרוצדורליים 

הועלו פגמים פרוצדורליים בישיבות חלק מהדירקטוריונים, כגון קיום ישיבות 

; דיונים חברה הכלכלית עפולהובחברה הכלכלית לוד בללא מניין חוקי 

, הכלכלית קריית ארבע חברהבהרכב חסר בלי שמונו נציגי ציבור כדין ב

תדירות נמוכה של  ;חברה הכלכלית לודוב מונדחברה הכלכלית תל ב

חברה הכלכלית וב אתא קריית הכלכלית חברההתכנסות הדירקטוריון ב

ואף מקרים שבהם לא התכנס הדירקטוריון כלל בשנה מסוימת  קריית ארבע,

; והיעדרות תדירה של ביתר עילית לפיתוח חברהוב לוד הכלכלית חברהב

 .להעפו הכלכלית חברהוב לוד הכלכלית חברהדירקטורים מישיבות ב

 

 ליקויים בתפקוד הדירקטוריון

חברה ב, חברה לפיתוח ביתר עיליתב :אישור תכנית עבודה-אי

חברה הכלכלית ב, חברה הכלכלית קריית אתאב, הכלכלית תל מונד

חברה הכלכלית , בחברה לפיתוח נצרת עיליתב, אתו"סב, עפולה

הדירקטוריון תכניות עבודה  לא קבעחברת חוף בת ים ובקריית ארבע 

 . 2016-2014שנתיות לפעילות החברה באף לא אחת מהשנים 

חברה הכלכלית תל ב, לפיתוח ביתר עילית חברהב :אישור תקציב-אי

חברה ב, חברה לפיתוח נצרת עיליתב, חברה הכלכלית עפולהב, מונד

לא קבע חברה הכלכלית קריית אתא ובהכלכלית קריית ארבע 

חברת חוף בת . ב2016-2014תקציב לפעילות החברה בשנים הדירקטוריון 

 , אף שעשה כן בשנים 2016לא קבע הדירקטוריון תקציב לשנת  ים

. עוד נמצא כי גם בדירקטוריון החברות העירוניות שדנו בתקציב 2015-2014

החברה, בחלק מהמקרים ניתן אישור הדירקטוריון לתקציב בעיצומה של 

 השנה.

 :פיים וליקויים בפיקוח על מצבה הכספי של החברהדיון בדוחות הכס

, חברה לפיתוח ביתר עילית, באתו"סבפרוטוקולי ישיבות הדירקטוריון 

חברה , בחברה הכלכלית עפולה, בחברה הכלכלית קריית אתאב

ת יחברה הכלכלית קריוב חברה הכלכלית לוד, בהכלכלית נצרת עילית

וריון בעת אישור הדוחות התקיים דיון בדירקט אינם משקפים כי ארבע



 2017 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות |    8

בחלק מהמקרים ניתנו הערות מהותיות של רואה החשבון בעניין  הכספיים.

מצבה הכספי של החברה והדוח הכספי שלה, ואף על פי כן אין תיעוד לכך 

 שהדירקטוריון נתן את דעתו להערות אלו וביקש הבהרות מהנהלת החברה.

 

 החלטות פסולות בדירקטוריונים

נמצא כי  בחברה הכלכלית אשקלון: התקשרותאישור הגדלת 

ללא דיון מיליון ש"ח  5.4-הגדלת התקשרות בהיקף של כהדירקטוריון אישר 

משפטית שהונחה  בלי שדן בסוגיות המהותיות שעלו בחוות הדעת -כלשהו 

, בלי שבחן את אופי העבודות נשוא ההתקשרות, ובלי שבחן את לפניו

 קיום מכרז.-הכדאיות העסקית באי

דירקטוריון החברה אישר בשנת  :ניגוד עניינים מוסדי בחברת חוף בת ים

את מינויו של מר ארז פודמסקי, שכיהן כדירקטור בחברה לתפקיד  2011

כהונה בו זמנית מנכ"ל החברה, בעודו מכהן גם בתפקיד מנכ"ל עיריית בת ים. 

ת מעמידה אלהוראות הדין ולעמדת משרד הפנים, מנוגדת  ים אלובתפקיד

הדירקטוריון במצב של חשש ממשי לניגוד עניינים, ועלולה לפגוע בתפקודו 

, בין היתר, משום שחלק מחבריו כפופים התקין כמפקח על הנהלת החברה

למנכ"ל העירייה. כמו כן, כשמנכ"ל החברה משמש גם בתפקיד מנכ"ל 

 העירייה הוא אינו יכול להקדיש את כל זמנו לחברה בלבד או להיפך.

קבלת כרטיסי חינם אף ש :חלוקת כרטיסים ללא תשלום באתו"סאישור 

, והיא אסורה על פי הנחיות משרד פסול של קבלת טובת הנאהבחובה  טומנת

 2014הפנים והיועץ המשפטי לממשלה, אישרו חברי הדירקטוריון בספטמבר 

את כניסתם ללא תשלום של הדירקטורים לאירועים שמפיקה החברה. עוד 

דירקטוריון כי החברה תרכוש מינוי למשחקי מכבי חיפה הסכימו חברי ה

 בכדורסל לנושאי משרה בכירים בה.

 

 ליקויים בתהליכי קבלת החלטות

 2016-2015רוב ישיבות הדירקטוריון בשנים  :החברה לפיתוח נצרת עילית

התקיימו כישיבות טלפוניות. מבדיקת פרוטוקולי הישיבות הטלפוניות עולה כי 

הן היו קצרות ולקוניות, וכי לא נערך בהן שום דיון, אף שבמסגרתן התקבלו 

 החלטות חשובות הנוגעות למצבה הכספי של החברה.

כתב אישום נגד מנכ"ל  על אף הגשת :החברה לפיתוח ביתר עילית

החברה ועל אף הרשעתו בפלילים, לא הביא יו"ר הדירקטוריון, ראש עיריית 

ביתר עילית, מר מאיר רובינשטיין, את הדברים בפני הדירקטוריון סמוך 

להתרחשותם, והדירקטוריון לא דן באותה עת אם יש במעשים שבהם הורשע 
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ואם ראוי ונכון שיקבל  מנכ"ל החברה משום מניעה להמשך העסקתו בחברה,

שכר עבור החודשים שבהם ריצה את עונשו באמצעות עבודות שירות ונעדר 

 ממקום עבודתו חלק ניכר מיום העבודה. 

וולטאיים -עוד נמצא כי דירקטוריון החברה אישר הקמת מתקני אנרגיה פוטו

)"סולריים"( על גגות מבני חינוך בעיר, בלי שדן בסיכונים האפשריים של 

זם ובלא שבחן את כדאיותו העסקית ואת ההשלכות של נטילת הלוואה המי

 למימונו.

הפרוטוקולים בכל ישיבות הדירקטוריון  :החברה הכלכלית קריית אתא

אינם משקפים שהדירקטוריון קיים דיון בעת אישור  2016-2014בשנים 

 החלטות כספיות מהותיות כמו רכישת קרקע, נטילת הלוואה ורכש ציוד.

 

 רת ובקרה לקויות בחברות העירוניותביקו

חברת חוף  ,חברה הכלכלית קריית אתאה, החברה הכלכלית אשקלון

מנהלות כל אחת מחזור כספי  חברה הכלכלית קריית ארבעוהבת ים 

של מיליוני שקלים, ובכל זאת אינן עורכות שום בקרה פנימית בחברה שנתי 

אין חובה חוקית למנותם, אך  אמנם ואין להן מבקר פנים או ועדת ביקורת.

  .אלו חברותהציבוריים של  מאפייניהןנוכח לראוי לעשות כן 

חברה ל, חברה הכלכלית עפולה, לחברה לפיתוח נצרת עיליתאף של

 חברה הכלכלית תל מונדולחברה לפיתוח ביתר עילית ל, הכלכלית לוד

יקורת יש ועדת ביקורת, היא לא התכנסה ממועד הקמתה ועד מועד סיום הב

 .2017בפברואר 

בשום חברה עירונית מהחברות שנבדקו לא מופו במסגרת ישיבות נמצא כי 

הדירקטוריון הסיכונים האפשריים לפעילות החברה, נקודות התורפה שלה 

 , אף שראוי היה לעשות כן. והדרכים למניעת הסיכונים הללו

 

 ההמלצות העיקריות

על משרד הפנים לבחון שוב את ההסדרים החלים על חברות עירוניות, בשים 

 ,יישום עקרונות של ממשל תאגידיהטמונה בלב לאופיין הציבורי ולחשיבות 

את מכלול ההיבטים של פעילותן באופן אחיד, בחקיקה ולשקול להסדיר 

הקיים בחברות הממשלתיות, הנורמטיבי בדומה למערך  -מלא ומסודר 

 שינויים המחויבים.הטמעת הב

המעורב  בולטלתפקד כגורם פעיל ובחברות עירוניות  הדירקטוריונים על

כמו כן עליהם לקבוע מדי  בהתוויית מדיניות החברה ובפיקוח על הנהלתה.
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בשנה שנה את תכנית העבודה ואת מסגרת התקציב לפעילות החברה 

 סמוך לסיומה של כל שנה.העוקבת 

ון לגלות בקיאות בדוח הכספי של החברה, לשאול על חברי הדירקטורי

שאלות, לדון בחוות דעתו של רואה החשבון המבקר, לבקש הסברים לגבי 

לעומק במצבה הכספי של החברה ובמגמות העולות מן  עסקות שנעשו ולדון

 .הדוחות

על חברי הדירקטוריון להקפיד לפעול כגורם בלתי תלוי וחף מניגוד עניינים; 

ד על תקינותם של תהליכי קבלת החלטות, לקבל מראש עליהם להקפי

מסמכי רקע לקבלת ההחלטה, לדון במכלול ההיבטים, לבחון חלופות, 

לשקול את הצורך בקבלת ייעוץ חיצוני ולתעד את ישיבותיהם; הכול, כדי 

שיקבלו את החלטתם בצורה מושכלת ויסודית ובהתאם לחובותיהם על פי 

 חוק.

רה העירונית מחייב קיום בקרה פנימית על פעילותה. אופייה הציבורי של החב

בהתאם לכך על הדירקטוריון לדון בתכנית הביקורת של החברה, לדון 

על משרד הפנים  בממצאי הביקורות ולנקוט פעולות להבטחת תיקון הליקויים.

לשקול להנחות חברות עירוניות לשלב בפעילותן מנגנוני בקרה וסקרי 

 סיכונים.

 

 סיכום

זה הוצגו ליקויים מהותיים בתפקוד דירקטוריונים של חברות עירוניות,  בדוח

של פעילות הרשות  מרכזייםהמנהלות כספי ציבור רבים ועוסקות בתחומים 

בהליכי המינוי של דירקטורים, דירקטוריונים המקומית. נמצאו ליקויים 

שהרכבם חסר ולא מאוזן ותפקוד לקוי של דירקטוריונים, לרבות קבלת 

טות פסולות ופגמים מהותיים בתהליכי קבלת החלטות. ליקויים אלו אינם החל

עולים בקנה אחד עם הוראות הדין ועם הצורך לחזק את הממשל התאגידי 

בחברות עירוניות. הדירקטורים בחברות העירוניות הם מורי הדרך ושומרי הסף 

ה. בתאגיד, ומתפקידם לקבוע מטרות ויעדים לחברה ולפקח על הנהלת החבר

חוסר תפקוד או תפקוד חלקי של הדירקטוריון עלולים לפגוע במערך האיזונים 

והבלמים בחברה ובפעילותה, וכך לגרום למשבר כספי בחברה ולפגוע קשות 

באינטרס הציבורי שעבורו הוקמה החברה. יתר על כן, משבר כספי בחברה 

עלול להביא לכך שהרשות המקומית תיאלץ לכסות את הפסדי החברה 

 משאביה.מ

הממצאים בדוח מלמדים על כך שיש דירקטוריונים של חברות עירוניות 

שאינם מתפקדים כגורם פעיל ובולט המעורב בהתוויית מדיניות החברה 

ובפיקוח על הנהלתה. התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם המגמה ההולכת 

יצעו וגוברת של הטלת אחריות אישית על נושאי משרה ועל דירקטורים שלא ב
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את תפקידם ולא מילאו את חובותיהם בהתאם לאמות המידה של נושא 

 משרה סביר.

עקרונות הממשל התאגידי בחברות העירוניות אינם חזקים דיים ואינם מעוגנים 

בנורמות ברורות באשר לתפקידיו ולדרכי פעולתו של הדירקטוריון, זאת 

חוק דרת בבשונה מהמצב הקיים בפעילותן של חברות ממשלתיות, המוס

. לנוכח היקף הפעילות הנרחב בחברות עירוניות ולנוכח החברות הממשלתיות

אופיין הציבורי יש לשקול אסדרה כוללת של פעילותן בשים לב לגודלן 

ולהיקפן הכספי, בדומה לאסדרה החלה על חברות ממשלתיות אגב הטמעת 

 השינויים המתחייבים.

. זה בדוח שנמצאו הליקויים ןלתיקו לפעול שנבדקו העירוניות החברות על

העירוניות  החברות רוב עוסקות בהן הכספיים וההיקפים הנושא חשיבות בשל

ראוי שממצאי הדוח ישמשו להפקת לקחים לגבי כלל החברות העירוניות, עד 

 להסדרת הנושא בחקיקה.
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 מבוא
בעשורים האחרונים התרחבו תחומי פעילותן של הרשויות המקומיות והתרבו 

שהן מעניקות לתושבים, מתוך תפיסה הטוענת לאחריות כוללת של השירותים 

רשויות . מגמה זו הביאה 6הרשות המקומית לרווחת התושבים ולפיתוח היישוב

 תאגידים עירוניים שיפעלו כזרועּה הארוכה 7מקומיות רבות להקים מתוקף סמכותן

יתוח של הרשות המקומית. על פי רוב, תאגידים אלו פועלים בתחומים כמו פ

הוצאה לפועל של אחזקה ופיתוח של נכסי הרשות, עירוני, הקמת תשתיות, 

חלק  ות והספורט.תרבהחינוך, ומתן שירותים בתחומי ה יוזמות כלכליות

-מהתאגידים הם עמותות וחלקם חברות עירוניות הפועלות על בסיס עסקי

יל . יתרונות התאגידים הם יכולתם להפעכלכלי או כחברות לתועלת הציבור

 .8מנגנון גמיש, להתמחות בפעילויות ממוקדות ולשתף פעולה עם המגזר הפרטי

, והוא הגורם המאסדר 9הקמת תאגידים עירוניים טעונה אישור של שר הפנים

של התאגידים, באותם עניינים שהוענקו לו סמכויות בחוק. על פי נתוני משרד 

 המחזור ;11עמותות 230-ו 10חברות עירוניות 262תאגידים עירוניים:  492הפנים, יש 

 178-מיליארד ש"ח, והפסדיהם המצטברים מוערכים ב 8-השנתי שלהן נאמד ב

 . 12מיליון ש"ח לשנה

)להלן  1985-התקציב, התשמ"הלחוק יסודות  21מוגדרת בסעיף  13חברה עירונית

"חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה או הזכות כך: חוק יסודות התקציב(  -

ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי רשות מקומית או בידי למנות יותר 

רשות מקומית יחד עם המדינה או עם חברה עירונית אחרת או חברת בת 

פקודת  -א בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להלן 249לפי סעיף  עירונית".

יה יבמסגרת סמכויות העיר ה הןשמטרותיהעיריות(, חברה עירונית היא חברה 

 או מחצית כוח ההצבעהלפחות ה מחצית ההון יויש בידי העירי ותפקידיה,

זיקותיהן של חברות עירוניות לרשויות המקומיות והתפקידים בחברה לפחות. 

מצד אחד הן ישויות  -מהותי -הציבוריים שלהן מצביעים על מעמדן הדו

צד אחר מו מהרשויות המקומיות והן פועלות כחברות פרטיות, משפטיות נפרדות  
 (.2006) הדור הרביעי: שלטון מקומי חדש לישראלנחום בן אליא,   6

לפקודת העיריות הוחל גם על  249( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[. סעיף 30)249לפי סעיף   7

א. להרחבה ראו דוח מסכם על מחקר בנושא החברות העירוניות 34מועצות מקומיות בסעיף 

  ( שערך משרד הפנים.2006)

 ( שערך משרד הפנים.2006להרחבה ראו דוח מסכם על מחקר בנושא החברות העירוניות )  8

)א(; צו 146צו המועצות המקומיות, סעיף  ;1980-על פי צו העיריות )הקמת תאגידים(, התש"ם  9

 (. 11) 65המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, סעיף 

 מתוכן הן חברות לתועלת הציבור. 35  10

 .2016הנתונים נכונים לנובמבר   11

 .2014לפי נתוני משרד הפנים המתבססים על הערכה חלקית של הדוחות הכספיים של שנת   12

וש במונח חברה עירונית גם כאשר מדובר בחברות שהוקמו על ידי מועצה בדוח זה ייעשה שימ  13

 מקומית או מועצה אזורית.
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 יש העירוניות לחברות

 ציבוריים מאפיינים
 כן ועל, מובהקים

 לפעול מהן מצופה
 מידה לאמות בהתאם

 הציבורי המשפט של
 ענייניהן את ולנהל

 הציבור כנאמני
 

לפעול בהתאם  ןועל כן מצופה מה ,מאפיינים ציבוריים מובהקים עלותהן ב

 לאמות מידה של המשפט הציבורי ולנהל את ענייניהן כנאמני הציבור.

 של סמכויותיהם את קובע( החברות חוק -)להלן  1999-"טהתשנ, החברות חוק

 הנהלת; הכללית האסיפה; הדירקטוריון: בחברה המרכזיים האורגנים שלושת

 ,14מנוגדים אינטרסים להיות עלולים בחברה השונים לאורגנים)מנכ"ל(.  התאגיד

מנגנון פיקוח ובקרה ולקביעת כללי פעולה שיאזנו  תחשיבות ליציר נודעתועל כן 

  מטרותיה. טובת החברה ואת מימושבין האינטרסים השונים ושיבטיחו את 

ולפקח ת מדיניות החברה חוק החברות קובע את תפקיד הדירקטוריון להתוות א

של תפקיד  וגם פסיקת בתי המשפט הדגישה את חשיבות. הנהלתהעל 

שופט בית המשפט העליון  .הדירקטוריון כגורם מפקח על פעילות החברה

המנהלים והדירקטורים  כי בכנס של לשכת רואי חשבוןציין בדימוס דב לוין 

מחויבים "כנושאי משרה ובעלי סמכות לנהוג ביושר, הגינות ואחריות בקבלת 

 .15ההחלטות ולפקח כראוי על הפעילות הכספית של התאגיד"

בהיבטים אלו של פיקוח על פעילות החברה שמור אפוא לדירקטוריון תפקיד 

 מרכזי. דוח זה מתמקד בתפקודם של דירקטוריונים בחברות עירוניות.

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה היבטים  2017עד פברואר  2016בחודשים ספטמבר 

נעשתה בחברות בתפקוד הדירקטוריונים בעשר חברות עירוניות. הבדיקה 

העירוניות האלה: החברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ, החברה הכלכלית 

כלכלית לפיתוח החברה החברה הכלכלית אשקלון(, ה -אשקלון בע"מ )להלן 

 החברה לפיתוח ביתר עיליתהחברה הכלכלית עפולה(,  -בע"מ )להלן  עפולה

-יית ארבעהחברה הכלכלית קרהחברה לפיתוח ביתר עילית(, -בע"מ )להלן 

 החברה הכלכלית לודהחברה הכלכלית קריית ארבע(,  -בע"מ )להלן  חברון

ליזמות ולפיתוח בע"מ  חברת חוף בת יםהחברה הכלכלית לוד(,  -בע"מ )להלן 

חברת חוף בת ים(, החברה לאומנות תרבות וספורט חיפה בע"מ )להלן  -)להלן 

החברה  -להלן בע"מ ) לפיתוח קריית אתאהכלכלית החברה (, אתו"ס -

 -בע"מ )להלן  תל מונד לפיתוח החברה הכלכליתהכלכלית קריית אתא(, 

החברה הכלכלית תל מונד(. בדיקה משלימה נעשתה באגף תאגידים עירוניים 

וועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונה במשרד הפנים וב

אף היא , הפועלת עירוניהתאגיד המטעם רשות מקומית בגוף המנהל של 

  .ועדת המינויים( -)להלן  במשרד הפנים
 בעיה הידועה כדילמת הנציג.  14

 -( )להלן 2011) דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידילהרחבה ראו גרוס יוסף,   15

 גרוס(.



 2017 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות|    14

 המסגרת הנורמטיבית
פעילותן של החברות העירוניות מוסדרת בדברי חקיקה שונים כמו חוק החברות, 

חוק יסודות התקציב, פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[ 

 -)להלן  1950-פקודת המועצות(, צו המועצות המקומיות )א(, התשי"א -)להלן 

 1958-צו המועצות המקומיות(, צו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, התשי"ח

 1980-צו המועצות האזוריות(, צו העיריות )הקמת תאגידים(, התש"ם -)להלן 

צו הקמת תאגידים( ותקנות העיריות )נציגי העיריה בתאגיד עירוני(,  -)להלן 

העירייה[(. נוסף על אלה פרסם ציגי נ] העיריות תקנות -)להלן  2006-התשס"ו

מנכ"ל משרד הפנים כמה חוזרים לאסדרת פעילותן של החברות העירוניות 

בכמה תחומים, שטרם ניתן להם מענה בחקיקה. כמו כן, לכל חברה יש תקנון 

 שהוא מסמך סטטוטורי הקובע כללים לפעילותה. 

קבוע הוראות בפקודת העיריות נקבעה הסמכות להקים תאגיד, ובכלל זאת ל

בדבר הרכב הדירקטוריון. בצו הקמת תאגידים נקבעו התנאים לייסוד תאגיד, 

ובהם החובה לקבל את אישור שר הפנים לייסוד התאגיד וכן את הסכמת רוב 

חברי המועצה. כמו כן נקבעה חובה להגיש למועצת הרשות פעם בשנה לפחות 

 . 16דין וחשבון על מצב התאגיד

נקבעו הוראות שתכליתן לפקח על הוצאותיו של התאגיד בחוק יסודות התקציב 

תאגיד הנשלט בידי רשות מקומית, לא כי  א45העירוני. כך למשל נקבע בסעיף 

יתקשר עם מי שאינו גוף מתוקצב או גוף נתמך, בהתקשרות ארוכת טווח לביצוע 

. כמו כן נקבעו סייגים שר הפנים ושר האוצר שנתנומיזם, אלא על פי היתר 

 ת אשראי והוראות לפיקוח על תנאי השכר של עובדי התאגיד. לקבל

נוהל האסדרה(  -שפרסם משרד הפנים )להלן  17נוהל אסדרת חברה עירונית

מפרט סעיפים, שאותם החברה העירונית חייבת לכלול בתקנונה, וקובע 

שהפעולות המפורטות בסעיפים אלו יהיו כפופות לאישור מועצת העיר ושר 

הקמת חברת בת, שינויים בהון המניות של החברה, שינויים הפנים, דוגמת: 

 במסמכי ההתאגדות ותשלומי שכר למי שיכהן בחברה כנציג הרשות המקומית.

 

 תפקידי הדירקטוריון וסמכויותיו

חוק החברות קובע הוראות בדבר ייסוד חברה, מעמדה המשפטי, תכליתה, 

המבנה שלה ואופן ניהולה. החוק, שהחליף את פקודת החברות ]נוסח חדש[, 

, גם קובע את האורגנים של חברה ואת חלוקת הסמכויות 1983-התשמ"ג

 ביניהם, וכן מפרט בהרחבה את תפקידיהם ואת אחריותם של נושאי משרה. 
לצו המועצות המקומיות  146בסעיף ההוראות של הצו הוחלו על מועצות מקומיות ואזוריות   16

 ( לצו המועצות האזוריות. 11)63ובסעיף 

נוהל אסדרת חברה עירונית לא התפרסם כחוזר מנכ"ל, אך הוא מפורסם באתר האינטרנט של   17

 ומתעדכן מעת לעת. www.moin.gov.ilמשרד הפנים 

http://www.moin.gov.il/
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הפרק השלישי לחוק החברות מפרט את  .מאפיינים ממשל תאגידיאלו ת עקרונו

סמכויות הדירקטוריון של החברה, וקובע הוראות באשר לניהול ישיבות 

 הדירקטוריון והאצלת סמכויותיו. 

)א( לחוק החברות מגדיר כמה תפקידים לדירקטוריון. נקבע בו כי 92סעיף 

קח על תפקודו של המנהל הכללי הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפ

ופעולותיו, בין היתר באמצעות קביעת תכניות הפעולה של החברה, הגדרת 

 מצבה הכספי תבדיקמסגרת האשראי, קביעת המבנה הארגוני ומדיניות השכר ו

של החברה. כמו כן נקבע כי הדירקטוריון אחראי לעריכת הדוחות הכספיים 

את המנכ"ל. את התפקידים האמורים ולאישורם, וכי הוא זה שימנה ויפטר 

הדירקטוריון אינו יכול לאצול למנכ"ל, ובכך מתבטאת חלוקת התפקידים 

 העקרונית בין הנהלת החברה לבין הדירקטוריון.

בהתאם להוראות הפרק הרביעי לחוק החברות, לדירקטור יש כלים שנועדו 

כסיה ככל לסייע לו בתפקידו: הזכות לבדוק את מסמכי החברה, רישומיה ונ

במקרים מיוחדים על  מקצועייםהעסקת יועצים  שיידרש הדבר למילוי תפקידו;

 חשבון החברה. 

 

 הדירקטוריון בחברה עירונית

ה תקבע את נציגיה בגוף ימועצת העיריא לפקודת העיריות נקבע כי 249בסעיף 

גם יכולים לשמש נציגים אלה הוא הדירקטוריון, וכי  המנהל של התאגיד העירוני

בקרב נציגי העירייה שאינם חברי יה. עוד נקבע כי חברי המועצה או עובדי העירי

המועצה, יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל שניתן בנסיבות 

 . בנוהל האסדרה שפרסם משרד הפנים נקבע כי בדירקטוריון יהיו בין ןיהעני

 חברים. 15-6

בעו כללים נוספים הנוגעים להרכב נק 18(בתקנות העיריות )נציגי העירייה

הדירקטוריון, ולפיהם שליש מהנציגים בדירקטוריון יהיו מקרב חברי המועצה, 

שליש יהיו מקרב עובדי העירייה ושליש מקרב הציבור. כמו כן נקבעו תנאי 

בוועדה לבדיקת מינויים של כשירות למינוי דירקטורים והליך לבדיקת כשירותם 

ודקת את התאמתם ואת כשירותם של דירקטורים מקרב . הוועדה במשרד הפנים

עובדי העירייה ומקרב הציבור לתפקיד, ואם אין פסול במינויָם בהתאם לכללים 

הדירקטור יוכל להקדיש שאת הזמן שנקבעו בתקנות. הוועדה גם בודקת 

 לחברה העירונית. 

 

 
 א)ד( לצו המועצות המקומיות.146עצות המקומיות מתוקף סעיף התקנות הוחלו גם על מו  18
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 הדירקטוריון תפקוד וחשיבותממשל תאגידי 

 ממשל של עקרונות ליישום שיש בחשיבות ההכרהגם  גברההאחרונות  בשנים

 את שפקדו משברים בעקבותתאגידים,  בניהול( Corporate Governance) תאגידי

ם בתאגידים שאירעו חמורים ניהוליים כשלים ובעקבות ההון שוקי . 19מובילי

תכליתם של עקרונות אלה היא לשפר את ניהולן של חברות ציבוריות ולהבטיח 

 הטלת ומתוך אתי קוד על התבססות מתוך פעילותן,פיקוח ובקרה נאותים על 

 .האלה בגופים המשרה נושאי על אישית אחריות

התפרסם דוח של הוועדה לבחינת ממשל תאגידי בישראל,  2006בדצמבר 

דוח ועדת  -ערך, ובראשה עמד פרופ' זוהר גושן )להלן  שהקימה הרשות לניירות

גושן(. בדוח ועדת גושן צוין כי חשיבותם של עקרונות הממשל התאגידי נובעת 

מכך שהם תורמים להגברת הוודאות והשקיפות בפעילותם של התאגידים, ובכך 

מבטיחים כי יישמרו אינטרסים של בעלי עניין שונים במשק המעוניינים בפעילות 

עבודת להמלצות הנוגעות לעבודת הדירקטוריון והתאגידים. הדוח כלל סדרת 

ועדת הביקורת בחברה כנדבך נוסף לחיזוק עקרונות הממשל התאגידי, מעבר 

עם פרסום דוח ועדת גושן אימצה הרשות לניירות ערך  .20לחובה הקבועה בדין

מאות את המלצות הוועדה בנוגע להנהגת ממשל תאגידי בתחומים האלה: עצ

הדירקטוריון, ניהול סיכונים, אחריות להעברת מידע לדירקטורים, וכן תפקידיה, 

כשירותה ועצמאותה של ועדת הביקורת ובהתאם לכך היא דורשת מהחברות 

 לדווח לציבור על עניינים אלו. 

יודגש כי דוח ועדת גושן ציין כי אף על פי שעקרונות הממשל התאגידי 

ם שניירות הערך שלהם הונפקו לציבור, הרי מתייחסים ומופנים לתאגידי

שבמדינות רבות עקרונות הדוח משמשים גם להנחיית ארגונים ותאגידים 

אחרים שבהם יש לציבור עניין. ראוי לציין שאמנם חברות עירוניות אינן 

חברות ציבוריות, אך הן בעלות מאפיינים ציבוריים מובהקים ולכן יש 

 התאגידי בשינויים המחויבים. להחיל עליהן את עקרונות הממשל

 

 הטלת אחריות אישית על חברי הדירקטוריון

פסיקת בתי המשפט בשנים האחרונות משקפת את התמורות שחלו במעמדם 

אפריקה של חברי הדירקטוריון ובאחריות המוטלת עליהם. כך בפסק הדין 

"את הכבוד והכיבוד שבתפקיד הדירקטור החליפו  המשפט כי בית ציין 21ישראל  
ממשל תאגידי הוא מכלול התהליכים, המנהגים, המדיניות, החוקים, המוסדות ומבני הבקרה   19

שלפיהם מתנהל ומבוקר תאגיד או ארגון. אימוץ כללים אלה נועד להבטיח את ניהולה התקין 

ומתבססת על ציות וכיבוד הדין, באופן שוטף  של החברה, תוך יצירת תרבות תאגידית נאותה

 וכחלק בלתי נפרד מהפעילות שלה.

 .2006( בישראל, דצמבר Corporate Governanceדוח הוועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי )  20

 (. 26.4.15)פורסם במאגר ממוחשב,  אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' כהן 4024/14רע"א   21
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זה מכבר האחריות וחובת הזהירות הרובצות על הדירקטור מעצם תפקידו. לא 

הדירקטור של היום כדירקטור של פעם. הדירקטור של שנות האלפיים אינו יכול 

להיות תם שאינו יודע לשאול שמזדמן לפרקים להסב בצוותא ולשתות תה 

הדירקטור של ימינו נושא באחריות מקצועית על פי מבחן . וןבישיבות הדירקטורי

"נושא משרה סביר" וככזה, הוא נדרש להיות בעל "הכישורים הדרושים והיכולת 

 ."להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה"

בנק צפון בישראל, הטלת אחריות אישית נקבעה לראשונה בפסק הדין בעניין 

, שבו נפסק כי הדירקטורים הפרו פרשת בנק צפון אמריקה( -הלן )ל 22אמריקה

את חובתם לשמש דירקטורים סבירים. בית המשפט מציין כי תפקידו של 

הדירקטור אינו רק עניין של כבוד או גמול על שירותים שניתנו בעבר למדינה 

  ולחברה, אלא טומן בחובו אחריות רבה.

אמריקה, מגמת הפסיקה ההולכת וגוברת היא מאז פסק הדין בפרשת בנק צפון 

כי הדירקטורים הם שומרי הסף לפעילות התאגיד, ומשכך מטיל עליהם הדין 

 .23חבות אישית במקרה שלא ביצעו כהלכה את תפקידם

הוראות חוק החברות מטילות על חברי הדירקטוריון "חובת אמונים" ו"חובת 

טוריון לפעול לטובת התאגיד : חובת האמונים מחייבת את חבר הדירק24זהירות"

ולהגשמת מטרותיו, ובכלל זה להימנע מפעולה שעלולים להיות בה ניגוד עניינים 

או תחרות עסקית; חובת הזהירות מחייבת אותו לפעול ברמת מיומנות סבירה 

שבה היה פועל נושא משרה סביר בחברה, באותה עמדה ובאותן נסיבות. אמות 

 תייחסות לתהליך קבלת ההחלטות.המידה של "נושא משרה סביר" מ

כדי לעמוד במבחן הדירקטור הסביר על הדירקטור למלא שתי דרישות: האחת 

של פעולה המובאת  האמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לכדאיות נקיטת

שתהיה  א. הדרישה השנייה היוכל מידע אחר בעל חשיבות בעניין זה לאישורו

םדירקטור מידה נאותה של מיומנות וכל . כחלק מדרישה זו, נדרש 25ישורי

בפרשת בנק צפון אמריקה  .הדירקטור להקדיש זמן ראוי לענייניה של החברה

נוכחות פעילה בישיבות  , הקדשת הזמן אינה יכולה להיעשות ללאנקבע כי

  .הדירקטוריון
 
פ"ד  ,בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה נ' כונס הנכסים הרשמי בוכבינדר 610/94ע"א   22

 (.2003) 289( 4נז )

מלרג  38141-09-10; פר"ק קליר נ' כונס הנכסים הרשמי 3421-01-15לעניין זה ראו: פר"ק   23

(; ע"א 17.12.16)פורסם במאגר ממוחשב,  הנדסה וקבלנות בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי

)פורסם במאגר  הכשרה מקצועית בגבעות זייד בע"מ נ' פינקוביץכפר ל -תקווה  4024/13

 (.29.8.16ממוחשב, 

 לחוק החברות. 254-ו 252סעיף   24

כפר להכשרה מקצועית בגבעות זייד  -תקווה  4024/13להרחבה ראו פסק הדין בעניין ע"א   25

 (.29.8.16 )פורסם במאגר ממוחשב, בע"מ נ' פינקוביץ
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, לא ימונה לכהונה כדירקטור "מי שאין לו לחוק החברות א224פי סעיף  עלכך, 

ושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של הכישורים הדר

דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה 

 ". ולגודלה

על הדירקטור לגלות בקיאות בענייני החברה: עליו להיות מעורה במתרחש 

בחברה ובעסקיה, להכיר דמויות מפתח בה, להכיר את מבנה הדירקטוריון, 

להשתתף בישיבות הדירקטוריון ולעמוד על מבנה הבקרה הפנימית של 

 . 26החברה

נכלל פרק של הוראות בנושא  200727-יצוין כי בהצעת חוק העיריות, התשס"ז

תאגידים עירוניים, ונקבעו בו הסדרים שנועדו להדק את שליטת הרשויות 

ים, וכן המקומיות על התאגידים בהתאם לאבחנה בין סוגים שונים של תאגיד

כך למשל, להגביר את הפיקוח על תקציבם ואת הבקרה של שומרי הסף. 

תקציבו של התאגיד העירוני ידרוש אישור כמו האישור הנדרש לתקציב העירייה, 

וחלק ניכר מסמכויות שר הפנים לגבי הרשויות המקומיות יחולו גם על תאגידים 

"החיוב האישי" גם על . כמו כן, בהתאם להצעת החוק תורחב תחולת 28עירוניים

מנכ"ל התאגיד העירוני, על נציג העירייה ועל בעל תפקיד בחברה העירונית, 

 ואישרשכספים שלא כדין או  הוצאת על הםבמסגרת סמכויותי ואשר החליט

הצעת החוק לא אושרה בסופו של  הוצאה שלא כדין. הםבמסגרת סמכויותי

דבר, והיבטים עיקריים בתחום הפיקוח על תאגידים עירוניים אינם מוסדרים, כפי 

 שיפורט בפרק הבא.

 

 
 .179, עמ' (15גרוס )לעיל הערה   26

(, 2013)ג 63דוח שנתי הצעת החוק לא אושרה בסופו של דבר בכנסת, ראו מבקר המדינה,   27

 .1211"היבטים בתפקוד משרד הפנים כמאסדר של השלטון המקומי", עמ' 

 תפקידי העירייה וסמכויותיה, סימן ג' להצעת החוק.  -פרק חמישה עשר   28
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האסדרה החוקית של פעילות החברות 

 העירוניות 

 מהותן של החברות העירוניות 
עיקרי הוראותיו של חוק החברות חלים על כל סוגי החברות, אולם החוק כולל 

. מעמדן 29ציבוריות או פרטיות -הוראות פרטניות החלות על חברות על פי סוגן 

של חברות עירונית, שמניותיהן נמצאות בבעלות הרשויות המקומיות והן לא 

הנפיקו אגרות חוב, הוא כשל חברה פרטית, ולכן, חלק מן ההוראות בחוק 

חלות עליהן; אינן  -ובייחוד הוראות מסוימות בדבר ממשל תאגידי  -החברות 

. למרות זאת, לחברות 30למשל, בחברה פרטית אין חובה למנות ועדת ביקורת

עירוניות יש מאפיינים ציבוריים מובהקים: הן נשלטות על ידי הרשויות המקומיות 

שהן גופים ציבוריים; מתבססות על הון ציבורי המגיע מכספי הרשות המקומית; 

כויות הרשויות המקומיות פעולותיהן אמורות לעלות בקנה אחד עם סמ

ותפקידיהן ולשרת בסופו של דבר תכליות ציבוריות. פסיקת בית המשפט העליון 

כי ראוי שיחולו עליהם, בצד קבעה לגבי גופים מסוג זה )"גופים דו מהותיים"( 

כללי המשפט הפרטי, כללים מהמשפט הציבור ועל פי רוב יוחלו עקרונות היסוד 

כל אלה מלמדים על  .31ירות, בשוויון ובשקיפותהנובעים מהחובה לנהוג בסב

החשיבות שיש לפיקוח על ניהולן ועל מצבן הכספי. זאת ועוד, זיקתן של 

החברות העירוניות לרשויות המקומיות עלולה להשפיע על מצבן הפיננסי של 

הרשויות עצמן, ומכאן גם על יכולת תפקודן בתחומים רבים אף מעבר לתחומי 

 . הפעילות של החברות

מהותי של החברות העירוניות מתבטא גם בתחולת חובת הנאמנות -אופיין הדו

( לפקודת העיריות נקבע כי 2א)249של נציגי העירייה בתאגיד העירוני. בסעיף 

חובת נציגי העיריה להקפיד על כך שפעולות התאגיד העירוני יהיו במסגרת "

ה לעולם תהיה יסמכויות העיריה ותפקידיה; חובת האמון שהם חבים לעירי

". סעיף זה מנוגד לעקרונות שנקבעו בחוק עדיפה על חובתם כלפי התאגיד

 החברות בדבר חובת האמונים לתאגיד ולעקרון האישיות המשפטית הנפרדת.

 
חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו חברה ציבורית מוגדרת בחוק החברות "  29

לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי 

מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור"; חברה פרטית 

 מוגדרת על פי חוק החברות "חברה שאינה ציבורית".

 חברה לתועלת הציבור. למעט  30

( 2, פ"ד מא)אח' 2-חברת החשמל לישראל בע"מ ונ'  מיקרודף 731/86ראו בעניין זה בג"ץ   31

; ע"ב )תל 464( 29, פ"ד מו)קסטנבאום נ' חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלים"; ע"א 449

 (.26.10.03במאגר ממוחשב )פורסם  גדעון גדות ואח' נ'מפעל הפיס  300851/98יפו( -אביב
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בדוח קודם של מבקר המדינה שעסק בנושא אסדרת התאגידים העירוניים 

יצור כלאיים י הוא "הדוח על אסדרת התאגידים( צוין כי התאגיד העירונ -)להלן 

מיוחד במינו, המפוקח על ידי הרשות המקומית, ובמסגרתו פועל גוף פרטי 

בתחומים של מתן שירות לציבור; עם זאת יש לו חיּות משל עצמו והוא בעל 

חובת הזהירות היא שהתאגיד לא יהפוך לנטל ". כן צוין כי "שיקול דעת עצמאי

 .32"כספי וניהולי על הרשות המקומית

 להיבטים חלקי מענה ניתן הפנים משרד"ל מנכ מחוזרי בחלק אמנם

 ,, אולם33עליהם הממשלתי והפיקוח העירוניות החברות בתפקוד הציבוריים

 .הנושא של כוללת חוקיתסדרה אמדובר ב אין עדיין כפי שיתואר להלן,

 

 

החקיקה החלה על חברות עירוניות 
 בהשוואה לזו החלה על חברות ממשלתיות

ממשלתית ולחברה עירונית יש תכליות ותפקידים ציבוריים דומים, לחברה 

שבמסגרתם החברה הממשלתית מנותבת לפעילות ברמה הלאומית, ואילו 

לפעילות ברמה המקומית. למרות זאת, ואף שהיקפיהן  -החברה העירונית 

הכספיים של חלק מהחברות העירוניות דומים לאלה של החברות הממשלתיות, 

מטיבית החלה על חברות עירוניות לוקה בחסר בהשוואה לזו המסגרת הנור

חוק  -החלה על החברות הממשלתיות, שפעילותן מוסדרת באמצעות חוק ייעודי 

חוק החברות הממשלתיות(  -)להלן  1975-החברות הממשלתיות, התשל"ה

ובאמצעות התקנות שהותקנו מכוחו. בשל כך, החובות החלות על חברות 

ת יותר בכמה היבטים כמו: תדירות התכנסות הדירקטוריון; עירוניות מצומצמו

חובות הדיווח; והחובה להפעיל מנגנוני בקרה ופיקוח. ראו פירוט נוסף בלוח 

   שלהלן:

 
"אסדרת  (,2012) 2012-2011דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים מבקר המדינה,   32

 .109-67התאגידים העירוניים בשלטון המקומי והפיקוח עליהם", עמ' 

בנושא מינוי ועדת בחינה למנכ"ל חברה עירונית ונוהל  10/2004ראו למשל חוזר מנכ"ל   33

 האסדרה.
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 היבטי חקיקה: השוואה בין חברה ממשלתית לחברה עירונית : 1לוח 

 חברה עירונית חברה ממשלתית 

פעם בשנה לפחות, ופעמים נוספות  .1לפחות פעם בחודשיים הדירקטוריון תדירות התכנסות

 .2לפי צורכי החברה

 החברה של דיווח חובת

 והדירקטוריון

חובת דיווח רחבה: דיווח בכתב לשרים ולרשות 

; הגשת תכנית 3החברות פעם בשישה חודשים

פעולה ודוחות כספיים לפני אישור התקציב 

ואחרי אישורו; העברת פרוטוקולים של כל 

 .4הדירקטוריון לשרים ולרשותישיבות 

דיווח למועצת הרשות המקומית פעם 

בשנה והעברת העתק מהדיווח לשר 

 .5הפנים

 מינוי מבקר פנימי  חובת

 ביקורת ּוועדת

אין חובה למנות מבקר פנימי אלא  ּוועדת ביקורת. 6חלה חובה למנות מבקר פנימי

 .7בנסיבות מסוימות

  מומחיות בעל דירקטור מינוי

 ופיננסית חשבונאית

חלה חובה למנות דירקטור אחד לפחות בעל 

 מומחיות חשבונאית ופיננסית.

אין חובה. תקנות העיריות )נציגי 

העירייה( מאפשרות שהדירקטור יהיה 

בעל השכלה אקדמית במגוון תחומים.

יש חובה. דירקטור חיצוני זכאי לגמול בעד  דירקטורים תגמול

בות שבהן כהונתו בהתאם למספר הישי

 .8השתתף

אין הוראה סטטוטורית המתירה 

תשלום גמול או תמורה אחרת לחברי 

 .9הדירקטוריון

  בהיבטים המאסדר של פיקוח

 שנתי תקציב, עבודה תכנית של

  של מפורט ודוח שנתי-ורב

 הדירקטוריון

 אין  יש 

 )א( לחוק החברות הממשלתיות.26סעיף  .1
 לחוק החברות. 97סעיף  . 2
 לחוק החברות הממשלתיות. 25סעיף  . 3
 .34שם, סעיף  . 4
 לצו העיריות )הקמת תאגידים(. 5סעיף  . 5
לחוק החברות הממשלתיות, אלא אם כן אישרה רשות החברות  48לפי סעיף  . 6

 הממשלתיות כי היקף פעילות החברה או אופייה אינם מחייבים מינוי של מבקר פנים.
 ט)א( לחוק החברות.345ת הפנימית וסעיף לעניין זה ראו חוק הביקור . 7
בכפוף למספר ישיבות מרבי. לעניין זה ראו בתוספת לתקנות החברות הממשלתיות  . 8

)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות(, 
 .3.2.16; חוזר רשות החברות הממשלתיות בנושא מיום 1994-התשנ"ד

(, עובדי הרשות המקומית יוכלו לקבל 6/2003משרד הפנים )על פי חוזר מנכ"ל  .9
שעות נוספות עבור השתתפותם בישיבות הדירקטוריון בהתאם לתנאי העסקתם, 

ש"ח לחודש, ובלבד  200ונציגי ציבור חיצוניים יוכלו לקבל החזר הוצאות בסך 
 שהשתתפו באותו חודש בישיבת דירקטוריון אחת לפחות.
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 המאפיינים למרות

 של הציבוריים
, העירוניות החברות

 בנמצא אין עדיין
 את המסדירה חקיקה
 הפיקוח היבטי מכלול

 של הקמתן על
 תפקודן ועל החברות

 עקרונות ברוח התקין
 התאגידי הממשל
 

כי מספרם הרב של  צוין התאגידים אסדרת עלמבקר המדינה  בדוח

מחייבים גיבוש תפיסה  הנרחב התאגידים העירוניים והיקף פעילותם

כללית ומקיפה בכל הנוגע למבנה שלהם ולפעילותם, לרבות קביעת 

הסדרים נורמטיביים ברורים ומחייבים לגבי תחומי פעילותם וניהולם 

 הציבוריים המאפייניםת האמור לעיל עולה כי למרו מכללהשוטף. ואולם, 

 מכלול את המסדירה חקיקה בנמצא עדייןשל החברות העירוניות, אין 

התקין, ברוח  תפקודןעל ו החברות של ןהקמת על פיקוח בדבר ההיבטים

 תאגידי. הממשל העקרונות 

על משרד הפנים לבחון שוב את ההסדרים החלים על חברות עירוניות, 

בשים לב לאופיין הציבורי ולחשיבות שיש ליישום עקרונות הממשל 

התאגידי; כמו כן עליו לשקול להסדיר בחקיקה את מכלול ההיבטים של 

בדומה למערך הנורמטיבי הקיים  -פעילותן באופן אחיד, מלא ומסודר 

 אגב הטמעת השינויים המחויבים.  בחברות הממשלתיות

אגף , כי 2017משרד הפנים מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו, ממאי 

נושאים מגוון תאגידים עירוניים נמצא בתהליך של בחינה אסטרטגית של 

נושאים וההמלצות המצוינים הלרבות  ,תחומי העיסוק של תאגידים עירונייםב

לגבש מתווה של מדיניות וחקיקה  מטרת הבדיקה היאעוד מסר כי  בדוח זה.

על פי הנחיית , וכי כוללת ומקיפה בכל התחומים הרלוונטיים לתאגידים עירוניים

אשר התבקש להגיש את המלצותיו  ,יועץ חיצוני ל ידיהשר הבדיקה מבוצעת ע

יגובשו תהליכי חקיקה  ,על פי החלטת השר והנהלת המשרד ,לאחר מכן. לשר

 ומדיניות מתאימים.

 קביעתקידום התהליך בו החל ללשאת  ביתר פעולרד הפנים למש על

מתאימים ומחייבים, גם בחקיקה, וזאת לשם תפקודם התקין של  הסדרים

 התאגידים העירוניים.
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פגמים בהרכב הדירקטוריון ובהליכי 

 המינוי של דירקטורים

בפקודת העיריות ובתקנות העיריות )נציגי העירייה( נקבע כי הסמכות למינוי 

. עם הימועצת העיריציגי העירייה בדירקטוריון של התאגיד היא אומנם של נ

זאת, בהיעדר מינויים תקפים כאמור, מן הראוי הוא שהתאגיד יפנה למועצת 

  הרשות המקומית ויפעל מולה לצורך אישור נציגי העירייה בדירקטוריון.

 

 

פקיעת תוקף כהונת נציגי הציבור וחריגה 
 מתקופת הכהונה 

לתקנות העיריות )נציגי העירייה( קובע כי נציג ציבור בדירקטוריון יתמנה  7סעיף 

למשך שלוש שנים, ויוכל לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד, 

ובסך הכול עד שש שנים. גם על דירקטורים בחברות ממשלתיות וציבוריות 

 חלות הגבלות לגבי משך כהונתם בדירקטוריון.

 החברה הכלכלית עפולה ל נציג הציבור היחיד בדירקטוריוןנמצא כי כהונתו ש

, בלי שהוגשה בקשה 2012המונה שבעה דירקטורים, פקעה בספטמבר 

להארכת מינויו. גם אם החברה הייתה מגישה בקשה להארכת כהונתו, הרי 

שכהונתו הנוספת הייתה מסתיימת זה מכבר, בסיומן של שלוש שנים נוספות, 

 . 2015כלומר בספטמבר 

עוד נמצא כי כהונתם של שניים מתוך שלושת נציגי הציבור המכהנים 

, 2013ובמרץ  2012פקעה ביוני  החברה הכלכלית קריית אתא בדירקטוריון

. כהונת שני נציגי 2014ובקשה לתקופת כהונה נוספת הוגשה רק באפריל 

 יוצא אפוא שתקופת כהונתם הכוללת .2017הציבור אושרה פעם נוספת עד מרץ 

 חורגת בחודשים רבים מהמותר על פי התקנות.

לחברה הכלכלית עפולה ולחברה הכלכלית עיר ממבקר המדינה  משרד

את  מידית להחליףעליהן לפעול מול הרשות המקומית כדי כי  קריית אתא

 ָ חדשים, בכפוף  ציבור בנציגי, םנציגי הציבור בדירקטוריון שפג תוקף מינוי

. תחלופה של נציגי הציבור בדירקטוריון לאחר לאישורה של ועדת המינויים

להגברת העצמאות של  עשויה לתרוםמשך שנים ארוכות במילוי התפקיד 

 פעילות הדירקטוריון וחיוניותו.  חבריו ולרענון
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למשרד מבקר  2017מסרה בתשובתה ממאי  החברה הכלכלית קריית אתא

מינוי נציגי ציבור מול הרשות המקומית ל 2016המדינה כי היא פעלה בספטמבר 

 חדשים לדירקטוריון החברה, וכי הרשות החלה בהליך המינוי.

 

 

 היעדר ייצוג הולם 

 היעדר ייצוג הולם לנשים בדירקטוריון

, קובע שיש לתת ייצוג הולם 1951-ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א6סעיף 

העיריות נקבע א( לפקודת 3א)249גם בסעיף לנשים בדירקטוריון של גוף ציבורי. 

כי יש לתת ביטוי הולם לייצוגם של שני המינים, ככל שניתן בנסיבות העניין 

 בקרב נציגי העירייה שאינם חברי המועצה.

ובחברה  עפולה בחברה הכלכליתכי מבין שבעת חברי הדירקטוריון  נמצא

 מכהנת אישה אחת בלבד.  לפיתוח נצרת עילית

מסרה כי פעלה למינוי שתי נשים לדירקטוריון,  החברה הכלכלית עפולה

 אולם בסופו של דבר לא אושר מינויָן. 

למשרד מבקר  2017מסרה בתשובתה ממאי  החברה לפיתוח נצרת עילית

המדינה כי תפעל למינוי נשים נוספות לדירקטוריון בדרך של החלפת חברים או 

 הרחבת הדירקטוריון. 

 

 ייצוג הולם של מגזרים נוספים

קרון השוויון הוא עקרון יסוד במשפט הישראלי ובהתאם לכך נקבעו בחוקים ע

שונים הוראות שתכליתן לתת בשירות המדינה ובגופים ציבוריים ביטוי הולם 

לכמה מגזרים כמו האוכלוסייה הערבית, אנשים עם מוגבלויות  בנסיבות העניין

קטוריונים של בחוק החברות הממשלתיות נקבע כי בדיר ובני העדה האתיופית.

חברות ממשלתיות יינתן ביטוי הולם לערבים לרבות דרוזים וצ'רקסים, למי שהוא 

או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, לבני האוכלוסייה החרדית ולעולים. ואולם, 

הוראות החוק הקיימות והנחיות משרד הפנים אינן מחילות חובות מפורשות 

ירוניות )למעט בעניין מתן ייצוג הולם בעניין זה על מינוי דירקטורים בחברות ע

 לנשים כאמור לעיל(. 
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על משרד הפנים לבחון את הנושא של מתן ייצוג הולם גם בחברות 

עירוניות ולשקול דרכים למימוש של עקרון השוויון בדירקטוריונים של 

מן הראוי לשקול שילוב נושא זה במסגרת קביעת המדיניות  חברות אלו.

 והחקיקה המתגבשת.

 

 

 כהונת דירקטורים ללא אישור ועדת המינויים
)ד( לתקנות העיריות )נציגי העירייה(, מינוי דירקטורים מקרב 2כאמור, לפי סעיף 

עובדי הרשות המקומית ומקרב הציבור טעון אישור של ועדת המינויים במשרד 

)א( יו"ר הוועדה,  הפנים. ועדת המינויים פועלת בהרכב של שלושה אנשים: 

הממונה על ידי שר הפנים בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה. היו"ר הוא 

)ב( נציג  אדם הכשיר לכהן כשופט של בית המשפט המחוזי או שכיהן ככזה; 

 ציבור שממנה יו"ר הוועדה מתוך רשימת אנשי ציבור שהגיש לשר הפנים; 

מכהן  -לא מונה מנכ"ל  )ג( מנכ"ל העירייה שמטעמה מבוקש המינוי, ואם

 במקומו מזכיר העירייה.

לבדוק אם מועמדים עובדי )ג( לתקנות העיריות, על הוועדה 5בהתאם לסעיף 

עירייה או מועמדים מקרב הציבור עונים על תנאי הכשירות, כפי שנקבעו 

אישית, עסקית או פוליטית ; לבחון מועמדות של נציגים בעלי זיקה בתקנות

ואם קיימים כישורים מיוחדים  לחברי מועצת העירייהלראש העירייה או 

לייעץ למועצת  המצדיקים את אישורו של המועמד על אף הזיקה האמורה;

 ,העירייה בדבר מידת התאמתו של מועמד מקרב עובדי העירייה ומקרב הציבור

להרכב הגוף המנהל של , בשים לב לצרכיו המיוחדים של התאגיד העירוני

מידת יכולתו של המועמד להקדיש את הזמן הראוי לתפקיד י ולהתאגיד העירונ

  .שלו הוא מיועד

)ד( לתקנות העיריות )נציגי העירייה( קובע כי לא ימונו נציגים 2סעיף 

בחוזר משרד לדירקטוריון אלא אם כן נבחנה מועמדותם בוועדת המינויים. גם 

המקומית ומקרב צוין כי מינוי נציגים מקרב עובדי הרשות  201134מאפריל הפנים 

 הציבור חייב לקבל את אישור הכשירות מטעם ועדת המינויים.

לא אושר על ידי ועדת חברת חוף בת ים נמצא כי נציג ציבור בדירקטוריון 

ועד מועד סיום  2014המינויים, ובכל זאת הוא כיהן כדירקטור בחברה מאפריל 

 .2017הביקורת בפברואר 

כי ניתן לאשר את מינויָה של נציגת  2014רץ נמצא כי ועדת המינויים החליטה במ

בכפוף לעריכת הסדר ניגוד  אשקלון הכלכלית החברהציבור לדירקטוריון   
 ריכוז הנחיות בנושא תאגידים עירוניים. 2/11חוזר מנכ"ל   34
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ועד התפטרותה  2014עניינים מפורט, וכי בפועל היא כיהנה בדירקטוריון ממרץ 

 לפני קבלת החלטה סופית בעניינה בוועדת המינויים. 2016ממנו באפריל 

השתתף כנציג ציבור החברה הכלכלית לוד נמצא כי נציג ציבור בדירקטוריון 

לכהן  2015, ואף נבחר באוקטובר 2015בישיבות הדירקטוריון כבר בספטמבר 

בוועדת הביקורת של הדירקטוריון, אך מינויו אושר על ידי ועדת המינויים רק 

 . 2016במרץ 

רד מבקר המדינה כי למש 2017מסרה בתשובתה ממאי  חברת חוף בת ים

. עוד 2017בשל עיכובים שונים התקבלה החלטת ועדת המינויים רק בפברואר 

מסרה כי ועדת המינויים החליטה כי נציג הציבור הוא לכאורה בעל זיקה 

פוליטית, וכי נדרשת חוות דעת משפטית כדי לבחון אם ניתן לאשר בכל זאת 

שלא לאשר את המשך כהונתו, את מינויו. בעקבות החלטה זו החליטה העירייה 

 והיא הופסקה מידית עוד טרם קבלת טיוטת הדוח.

משרד מבקר המדינה מעיר לחברת חוף בת ים, לחברה הכלכלית אשקלון 

ולחברה הכלכלית לוד, כי יש לקבל את אישור ועדת המינויים טרם 

כהונתם של נציגים מקרב עובדי העירייה ומקרב הציבור בדירקטוריון 

רונית כנדרש בדין. אישור ועדת המינויים בא למנוע, בין החברה העי

השאר, את כהונתו של דירקטור שאינו עונה על תנאי הכשירות או שעלול 

 להימצא במצב של ניגוד בין ענייניו האישיים לבין ענייני החברה העירונית.
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פגמים פרוצדורליים בישיבות 

 הדירקטוריון

 הדירקטוריוןהיעדר מניין חוקי לדיוני 
לחוק החברות קובע כי המניין החוקי )קוורום( לפתיחת ישיבת  104סעיף 

הדירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. 

פעולת הדירקטוריון בהרכב חסר פוגעת בעקרון חוקיות המינהל הדורש כי גוף 

 את לקבל להקפיד קטוריון, ולכן על הדיר35ציבורי יפעל במתכונת חוק החברות

 החברה.  ובתקנון בחוק שנקבע כפי חבריו בהשתתפות החלטותיו

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא לחוק החברות נקבע כי  103בסעיף 

הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע  ,התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים

 .יןיהסכימו שלא להתכנס לדיון באותו ענ ,ן שהובא להחלטהיבעני

והיא עוסקת בייזום  1991החברה נוסדה בשנת  :החברה הכלכלית לוד

עוסקת  2005ובהקמת פרויקטים על בסיס כלכלי בעיר לוד וסביבתה. מפברואר 

החברה בהפעלת רשת המתנ"סים בעיר. פעולה זו אינה נעשית למטרת רווח, 

-תוך החברה. לחברה מחזור כספי שנתי של כוהיא מנוהלת במשק כספי סגור ב

 .36מיליון ש"ח 24

בישיבה תיחשב  הדירקטוריון חברי בהתאם לתקנון החברה, נוכחותם של רוב

. בישיבות הדירקטוריון בחודשים מאי, יוני ויולי חוקי בישיבות הדירקטוריון מניין

אש : רמתוך שמונת חברי הדירקטוריון השתתפו שלושה משתתפים בלבד 2016

עיריית לוד, מר יאיר רביבו; מהנדסת העיר, החברה בדירקטוריון מתוקף 

 תפקידה כעובדת העירייה; ונציג ציבור. 

במסגרת הישיבות שהתקיימו בחודשים האלה התקבלו החלטות מהותיות 

; התקבלו החלטות על 2015כמפורט להלן: אושרו הדוחות הכספיים לשנת 

כ"ל; התקבלה החלטה לגבי מורשי העברת סמכויות בנושא כוח אדם למנ

 החתימה בחברה. 

 
 . 389-388(, כרך א', עמ' 2010) הסמכות המינהליתיצחק זמיר,   35

 (.15.6.16)נערך ביום  2015לפי הדוח הכספי לשנת   36
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משרד מבקר המדינה מעיר לחברי דירקטוריון החברה הכלכלית לוד 

ולהנהלתה כי על החברה לפעול בהתאם לנדרש בחוק ובתקנונה ולוודא 

כי ישיבות הדירקטוריון יתקיימו ברוב חבריה, כדי לשמור על עקרון חוקיות 

החלטות יש חשיבות רבה לקיום  קבלת יכיתהל המנהל. יצוין, כי במסגרת

ישיבות במניין חוקי של חברי הדירקטוריון ולשיתוף התובנות והמסקנות 

 של המשתתפים. 

עוד נמצא כי הדירקטוריון החליט שרוב ההחלטות בדירקטוריון, למעט סוגיות 

 אלקטרוני. דוארב מהותיות הדורשות דיון, יתקבלו באמצעות הצבעה

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בכל הנוגע  לוד הכלכלית החברה

להחלטה לקיים הצבעות באמצעות הדואר האלקטרוני, הרי שזו לא התקבלה 

באופן גורף לגבי כלל ישיבות הדירקטוריון אלא לפרק זמן קצוב ולנושאים 

טכניים בלבד. החלטה זו נועדה לאפשר גמישות בתפקוד הדירקטוריון, משום 

 קשה עד בלתי אפשרי לכנס את שלושת חברי הדירקטוריון. שבאותה עת היה

משרד מבקר המדינה מדגיש בפני דירקטוריון החברה הכלכלית לוד 

והמנכ"ל שלה, כי עיקר החלטות הדירקטוריון אינן טכניות ולכן ראוי 

לעשות שימוש בדואר אלקטרוני כאמצעי לקבלת החלטות בדירקטוריון 

 רק במקרים חריגים ביותר. 

והיא עוסקת בייזום  1996החברה נוסדה בשנת  :ברה הכלכלית עפולההח

פרויקטים כלכליים ובקידומם, וכן בניהול ובאחזקת מבנים המשמשים שוכרים 

מתחומי המסחר והמשרדים. החברה עוסקת בתפעול כמה פרויקטים 

שהעיקריים שבהם: הפעלת שוק עירוני מקורה והפעלת הקאנטרי קלאב בעיר. 

 .37מיליון ש"ח 11-ר כספי שנתי של כלחברה מחזו

בהתאם לתקנון החברה המניין החוקי הנדרש לקיום ישיבות הדירקטוריון הוא 

התקיימו  2016-ו 2015שישה משתתפים. נמצא כי שש ישיבות דירקטוריון בשנים 

בהרכב המונה ארבעה עד חמישה משתתפים בלבד. במסגרת הישיבות 

בנושאים האלה: העסקת עובדים; יציאה  התקבלו החלטות מהותיות ובכלל זאת

 למכרז; הקצאת מניות והגדלת ההקצאה.

 
 (. ראו להלן דיון מורחב בחברה ובמצבה הכספי.7.8.16)נערך ביום  2015לפי הדוח כספי לשנת   37
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 שחסרים מאחר

 נציגי בדירקטוריון
 חשש עולה, ציבור

 בפיקוח מפגיעה
 על והציבורי העצמאי

 החברות התנהלות
 

משרד מבקר המדינה מעיר לחברי דירקטוריון החברה הכלכלית עפולה 

ולהנהלתה כי החוק ותקנון החברה מחייב את החברה לפעול בהתאם 

לאמור בו; כינוס ישיבות הדירקטוריון וההחלטות שהתקבלו שלא בהתאם 

וקי הקבוע בתקנון אינם תקינים ומעלים חשש לתוקף ההחלטות למניין הח

שהתקבלו במתכונת זו. זאת ועוד, כאשר הישיבות מתנהלות בהרכב חלקי 

של הדירקטוריון ובהשתתפות דירקטורים מעטים אינה מושגת במלואה 

 המטרה של שיתוף ידע וייצוג מגוון נקודות מבט.

 

 

 פעילות הדירקטוריון בהרכב חלקי 

 בשיעור הנדרש מינוי נציגי ציבור בדירקטוריון-אי

נקבעו כללים הנוגעים להרכב הדירקטוריון,  38בתקנות העיריות )נציגי העירייה(

ולפיהם שליש מנציגי הדירקטוריון יהיו מקרב חברי המועצה, שליש מקרב עובדי 

העירייה ושליש מקרב הציבור. על פי התקנות, מינוי דירקטורים מקרב עובדי 

רשות המקומית ומקרב הציבור כפוף לאישורה של ועדת המינויים במשרד ה

 הפנים.

במועד הביקורת נמצא כי על אף ההרכב הקבוע בתקנות העיריות: בדירקטוריון 

מכהנת נציגת ציבור אחת מתוך שבעת חברי  החברה הכלכלית אשקלון

אחד מכהן נציג ציבור  החברה הכלכלית עפולההדירקטוריון; בדירקטוריון 

, 2015מתוך שבעת חברי הדירקטוריון, וגם תוקף המינוי שלו הסתיים בספטמבר 

החברה אחרי שכיהן כדירקטור במשך למעלה משש שנים; ובדירקטוריון 

 אין נציגי ציבור בדירקטוריון. 39הכלכלית קריית ארבע

ליקויים כאמור מלמדים על הרכב דירקטוריון חלקי ולא מאוזן. מאחר 

וריון נציגי ציבור עולה חשש מפגיעה בפיקוח העצמאי שחסרים בדירקט

והציבורי המוטל על התנהלות החברות הללו. משרד מבקר המדינה מעיר 

לחברה הכלכלית קריית ארבע, לחברה הכלכלית אשקלון ולחברה 

הכלכלית עפולה כי עליהן לפעול מול הרשות המקומית כדי להשלים את 

ריון, כך שיהיו שליש מחברי הדירקטוריון הליכי מינוי נציגי הציבור בדירקטו

 כקבוע בתקנות.

 
 ות )מינוי נציגים(.ב לתקנות העירי2סעיף   38

קובע כי  1981-)ג( לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון(, התשל"ט13)א(68סעיף   39

 תקנות העיריות )נציגי עירייה( חלות גם באזור יהודה ושומרון, בשינויים המחויבים.
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למשרד מבקר  2017מסרה בתשובתה ממאי  החברה הכלכלית עפולה

המדינה כי היא מתקשה לאתר מועמדים מקרב הציבור בשל הדרישות הרבות 

החברה מחברי הדירקטוריון, ובלי שהם מקבלים שכר עבור פעילותם. 

השיבה למשרד מבקר המדינה כי משרד הפנים מעכב  הכלכלית קריית ארבע

ון החברה. החברה מנסה לשנות את את מינוי הדירקטורים ודורש לתקן את תקנ

תקנונה בהתאם לנוהלי משרד הפנים, ואולם בשל מחלוקת שנותרה בעניין זה 

 מול משרד הפנים טרם הוסדר הדבר. 

משרד מבקר המדינה מדגיש כי לשילובם של נציגי ציבור בדירקטוריון 

הנדרש על פי התקנות יש חשיבות, בהיותם נציגים עצמאיים ולא תלויים 

ת המקומית. על החברה הכלכלית עפולה לפעול להשלמת המינויים ברשו

הנדרשים כדין. על החברה הכלכלית קריית ארבע להסדיר לאלתר את 

 נושא התקנון מול משרד הפנים ולפעול למינוי דירקטורים בהקדם.

להלן פירוט מקרים נוספים שבהם התקיימו בעבר דיוני הדירקטוריון ללא נציגי 

 הציבור:

נערכו  2015-ו 2014בשנים  תל מונד חברה הכלכליתהדירקטוריון בדיוני 

 הדירקטוריון . דיוני2015בהרכב חסר, מאחר שלא מונו נציגי ציבור עד אוגוסט 

 2016וברבעון הראשון של שנת  2015נערכו בשנת  40לוד חברה הכלכליתב

רק בהרכב חסר, משום שכהונתו של נציג הציבור לא אושרה כדין )ראו לעיל בפ

על כהונת דירקטורים ללא אישור ועדת המינויים(. דירקטוריון החברה הכלכלית 

במצב שנוצר נוכח הרכבו החסר, והחליט כי החלטותיו  2015לוד דן בדצמבר 

יאושרו גם במועצת העיר. בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון צוין כי התעוררו 

 דת המינויים. קשיים לאשר חברים בדירקטוריון בשל עיכובים בדיוני וע

למשרד מבקר  2017מסרה בתשובתה ממאי החברה הכלכלית תל מונד 

המדינה כי הדירקטוריון התכנס בהרכב האמור רק לצורך עניינים שוטפים, 

 בהתאם לחוות דעת משפטית הקובעת שהדבר אינו פוגם בתוקף ההחלטות.

משרד מבקר המדינה מעיר לדירקטוריון החברה הכלכלית תל מונד 

רקטוריון החברה הכלכלית לוד כי מתוקף התקנות, היה עליהם ולדי

 לפעול בהרכב הכולל נציגי ציבור חיצוניים ובלתי תלויים המאושרים כדין. 

משרד מבקר המדינה, מעיר כי כשהרכב הדירקטוריון חלקי ואינו מאוזן 

מתעורר קושי לקבל החלטות מיטביות, שכן להשתתפות נציגי ציבור 

חשיבות כדי שהדירקטוריון יוכל למלא את תפקידו באופן  בדירקטוריון יש

  בלתי תלוי ומתוך איזון בין שיקולים שונים. 
 .2016רק במרץ נציג הציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית לוד קיבל את אישור ועדת המינויים   40
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 היעדרות של חברי הדירקטוריון מישיבותיו
( לתקנות העיריות )נציגי העירייה( קובע כי חבר דירקטוריון שהוא נציג 5)8סעיף 

משש ישיבות בתוך  עירייה, שנעדר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או

שנה, יחדל לכהן כנציגּה בדירקטוריון, אלא אם כן קבעה המועצה שהייתה 

 סיבה מוצדקת להיעדרות, ולאחר קבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי לעירייה. 

 של השתתפותם-אי שאלת, היתר בין, נידונה אמריקה צפון בנק בפרשת בערעור

 כי ציין העליון המשפט בית. הדירקטוריון מישיבות בחלק הדירקטורים

 הדירקטוריון ישיבות באמצעות, השאר בין, תפקידיו את מגשים"הדירקטוריון 

 שעה הדירקטוריון בישיבות להשתתף דירקטור כל של חובתו מכאן. וועדותיו

 עליו. רחוק בשלט חובותיו את להגשים יכול לא דירקטור...מתכנס שהוא

 ". הדירקטוריון בישיבות להשתתף

לא  לוד הכלכלית חברהכי חבר דירקטוריון מקרב עובדי העירייה ב נמצא

 השתתף בחמש ישיבות רצופות של הדירקטוריון.

נמצא כי חבר מועצה, המשמש כחבר דירקטוריון, נעדר מכל עשר ישיבות 

, וכן כי מ"מ יו"ר 2016-2014בשנים  עפולה הכלכלית החברהדירקטוריון 

 שיבות רצופות של הדירקטוריון.הדירקטוריון בחברה נעדר מארבע י

מסרה בתשובתה שכדי לפעול בהרכב מאוזן של נציגי  החברה הכלכלית לוד

הדירקטוריון התבקש חבר דירקטוריון מקרב עובדי העירייה שלא להשתתף 

בישיבות עד מינוי נציגי ציבור נוספים, וזאת בהתאם לחוות דעת משפטית של 

 היועץ המשפטי של החברה והעירייה.

שרד מבקר המדינה מעיר לדירקטוריון החברה הכלכלית לוד מ

ולדירקטוריון החברה הכלכלית עפולה כי לפי הדין כהונת הנציגים 

האמורים בדירקטוריון החברה פקעה, אלא אם כן תמצא מועצת העיר כי 

הייתה סיבה מוצדקת להיעדרותם, ואחרי שקיבלה את חוות דעתו של 

 האמורה. היועץ המשפטי בנוגע להיעדרות

 

 

 תדירות כינוס ישיבות הדירקטוריון

לחוק החברות קובע כי דירקטוריון החברה יתכנס לישיבות לפי צורכי  97סעיף 

לחוק האמור, יו"ר  98החברה ופעם אחת בשנה לפחות. על פי סעיף 

הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בחברה ממשלתית על 

 מדי רבעון. -חודשיים, ובחברה ציבורית הדירקטוריון להתכנס מדי 
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 הדירקטוריון כאשר

 אינו הוא מתכנס אינו
 תפקידו את ממלא

, חוק לפי המרכזי
 יעדי את להתוות
 את לקבוע, החברה

 על ולפקח מדיניותה
 פעילותה
 

לקיום ישיבות הדירקטוריון באופן תדיר ולעתים מזומנות חשיבות רבה, שכן כך 

יכול הדירקטוריון להתעדכן באופן שוטף על הנעשה בחברה, ולמלא כראוי את 

תפקידי הפיקוח והבקרה המוטלים עליו על פי חוק. משרד מבקר המדינה בדק 

ולהלן ממצאים הנוגעים  2016-2014הדירקטוריונים בשנים את תדירות כינוס 

לשנים בהן הייתה תדירות כינוס הישיבות נמוכה או שלא היה בהן כינוס ישיבות 

 כלל:

לא התכנס כלל, ורק  החברה הכלכלית לודדירקטוריון  2014במהלך שנת 

חזר להתכנס; כמו כן, לא נידונו ולא אושרו  2015ברבעון האחרון של שנת 

בדירקטוריון, כל זאת אף על פי שבתקופה  2014דוחות הכספיים לשנת ה

האמורה כללה החברה את פעילות רשת המתנ"סים העירונית. דירקטוריון 

, ובמהלך 2014התכנס פעם אחת במהלך שנת  החברה לפיתוח ביתר עילית

 החברה הכלכלית קריית אתאלא התכנס כלל. דירקטוריון  2015שנת 

פעמיים  2015פעם אחת בלבד, במהלך שנת  2014ת התכנס במהלך שנ

החברה הכלכלית קריית . דירקטוריון 41פעם אחת בלבד 2016ובמהלך שנת 

 פעם אחת בלבד. 2016התכנס במהלך שנת  ארבע

ללא התכנסות, הדירקטוריון אינו ממלא את תפקידו המרכזי לפי חוק, 

להתוות את יעדי החברה, לקבוע את מדיניותה ולפקח על פעילותה. 

משרד מבקר המדינה מעיר כי אמנם בחלק מהשנים התכנסו 

הדירקטוריונים לפחות פעם בשנה כנדרש בחוק אולם כדי לממש את 

אוי לכנס את הדירקטוריון לעתים תפקידי הדירקטוריון כגורם מפקח ר

 תדירות יותר ובהתאם לצרכי החברה. 

מסרה בתשובתה כי הדירקטוריון מקיים את  החברה הכלכלית קריית אתא

ישיבותיו בהתאם לצורכי החברה, וכי חברי הדירקטוריון מתעדכנים באופן שוטף 

 בפעילות החברה שלא רק במסגרת הדירקטוריון.

אף שהחוק מאפשר קיום ישיבת דירקטוריון פעם בשנה, ספק אם כינוס 

ואת תפקידו כאחד  הדירקטוריון בתדירות זו מספיק כדי למלא את ייעודו

האורגנים החשובים בחברה באופן מלא. הואיל והמסגרת הראויה 

לעדכונים שוטפים היא ישיבות הדירקטוריון, ראוי שדירקטוריונים של 

כמו החברה הכלכלית קריית אתא והחברה הכלכלית  -חברות עירוניות 

יתכנסו בתדירות רבה יותר, בפרט כשמדובר בחברות  -קריית ארבע 

 ת תחומי עיסוק ציבוריים מגוונים ומשמעותיים.בעלו

 
על התכנסות דירקטוריון חברה זו ראו בהרחבה בפרק על ליקויים בתהליכי קבלת החלטות   41

 בדירקטוריון. 
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כי היא אינה  2017מסרה בתשובתה ממאי  החברה הכלכלית קריית ארבע

 אחראית לעבודת הדירקטוריון ולתדירות ישיבותיו. 

משרד מבקר המדינה מדגיש כי הדירקטוריון הוא אורגן בלתי נפרד של 

החברה  החברה והיא פועלת כישות משפטית אחת; לפיכך נושאת

   באחריות באשר לתפקוד כל אחד ממרכיביה.
 תיעוד דיוני הדירקטוריון

לחוק החברות קובע כי החברה תערוך פרוטוקולים של ישיבות  108סעיף 

 דירקטוריון ותשמור אותם למשך שבע שנים ממועד הישיבה.

 מישיבות הפרוטוקולים כל אבדו עילית נצרת לפיתוח החברה לטענת

 ישיבות את לתעד בחוק המפורשת החובה אף על ,2014 בשנת הדירקטוריון

 .שנים שבע למשך את הפרוטוקולים ולשמור הדירקטוריון

משרד מבקר המדינה מעיר לחברה לפיתוח נצרת עילית כי עליה להקפיד 

לשמור את פרוטוקולי ישיבות הדירקטוריון כנדרש בחוק ועל פי כללי 

 המנהל התקין ולגבותם.

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא  נצרת עיליתהחברה לפיתוח 

פועלת להסדרת תפקוד הדירקטוריון ותיקון הליקויים השונים לרבות תיעוד דיוני 

הדירקטוריון ומעבר לתיוק ממוחשב. עוד ציינה החברה כי כיום פרוטוקולי 

 .ישיבות הדירקטוריון שמורים במחשבי החברה בנוסף לתיוקם
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 הדירקטוריוןליקויים בתפקוד 

 הכנת תכנית עבודה ואישור תקציב החברה
)א( לחוק החברות קובע כי אחד מתפקידיו של הדירקטוריון הוא 92סעיף 

להתוות את מדיניות החברה, ובכלל זה לקבוע את תכניות הפעולה של החברה, 

עקרונות למימונן וסדרי העדיפויות; כן עליו לבדוק את מצבה הכספי של 

 החברה. 

מהותי שחלות עליו -כך, מחובתן של החברות העירוניות, בהיותן גוף דומ יתרה

גם נורמות מהמשפט הציבורי, להשתמש בכספיהן ביעילות ובחיסכון, לשם 

 ביצוע התפקידים שהטילו עליהן הרשויות המקומיות כנאמני הציבור.

 

 תכנית עבודה

ה, את הכנת תכנית עבודה מסודרת מבטאת את מדיניות החברה, את מטרותי

תפוקותיה ואת תשומותיה; תכנית עבודה משמשת כלי לתכנון ארוך טווח ובסיס 

למעקב ובקרה, והיא תנאי להבטחת היעילות והחיסכון בחברה. לפיכך בהתאם 

)א( ולשם מימוש תפקידיו של הדירקטוריון, יש להביא בפני 92לסעיף 

 הדירקטוריון את תכניות העבודה של החברה.

מטילה על החברות הממשלתיות  42החברות הממשלתיות לשם השוואה, רשות

שנתית, לאשר אותן בדירקטוריון ולהגיש אותן -להכין תכנית שנתית ותכנית רב

בדצמבר של אותה שנה, עבור השנה העוקבת. על דירקטוריון החברה  31עד 

הממשלתית להידרש במסגרת הדיון בתכניות העבודה להתאמתן ליעדים 

י שקבע אותם ולצעדים הנדרשים לצורך יישום ולמטרות של החברה כפ

 התכניות. 

חברה ב ,חברה הכלכלית תל מונדב ,חברה לפיתוח ביתר עיליתנמצא כי ב

חברה ב ,אתו"סב ,חברה הכלכלית עפולהב ,הכלכלית קריית אתא

חברת חוף בת ים ובחברה הכלכלית קריית ארבע , בלפיתוח נצרת עילית

הדירקטוריון תכניות עבודה שנתיות לפעילות החברה באף לא אחת  לא קבע -

 . 2016-2014מהשנים 

 
מספטמבר  2013-5-1דוחות כספיים  -רשות החברות הממשלתיות, חוזר חשבונאות וכספים   42

2013. 
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חלק מהותי מהתוויית מדיניות החברה מתבטא בקביעת תכנית עבודה 

שנתית המעוגנת במסמך. על הדירקטוריון לקבוע את האסטרטגיה של 

ה החברה לטווח הקצר והארוך, כדי שייווצרו יעדים ברורים ועקרונות פעול

 להגשמת מטרות החברה.

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא  החברה לפיתוח נצרת עילית

מסרה  חברת חוף בת יםתתחיל לפעול על פי תכנית עבודה שנתית. 

בתשובתה כי עוד בטרם קבלת הדוח החליטה לאשר תכנית עבודה מדי שנה 

 תיעדה מסרה כי היא לא החברה הכלכלית קריית אתא. 2017החל בשנת 

 , וכי היא תפעל לרישום מפורט יותר.תכנית העבודהעל את הדיון 

למשרד מבקר המדינה כי דירקטוריון  2017מסרה בתשובתה ממאי  אתו"ס

החברה מאשר מדי שנה תקציב המשמש תכנית עבודה שנתית. כמו כן, מגישה 

 החברה תכנית עבודה שנתית המבוססת על יעדי ליבה עירוניים. 

 ,תקציב החברה אינו תחליף לתכנית עבודההיא כי מבקר המדינה  עמדת משרד

 למכלול המתייחסתתכנית עבודה  הכין"ס לאתוהיה על  התקציבצד בוכי 

 העבודה בתכנית שנקבעו לאלהיעדים מעבר  וכוללת החברה של פעילותה

 ולהביאה לאישור הדירקטוריון. העירונית,

תכנית עבודה שנתית. ראוי כי על הדירקטוריון בכל חברה עירונית לקבוע 

התכנית תכלול מטרות, אמצעים להשגתן ומדדי הצלחה. כמו כן, יש מקום 

 שנתיות.-לשקול את הצורך בקביעת תכניות רב

 

 תקציב החברה

תקציב החברה הוא כלי חיוני לתכנון עסקיה ולקביעת סדרי עדיפויות של 

איזונה הכלכלי. החברה בהלימה למטרות וליעדים שנקבעו לה, ומבטיח את 

, הקובעות שכל רשות מקומית תפעל 43הרציונל העומד בבסיס הוראות החוק

לפי תקציב שנתי, נכון גם לגבי החברה העירונית המשמשת זרועּה הארוכה של 

הרשות, שכן ההון הראשוני של החברה מקורו בכספי הרשות המקומית, 

ילה עליה לעשות, הכנסותיה העצמאיות נובעות מפעולות שהרשות המקומית הט

 והרשות היא זו שעלולה לשאת בתוצאות הכלכליות של גירעון בחברה.

לשם השוואה, על החברות הממשלתיות להגיש יחד עם תכניות העבודה גם את 

שנתי לאחר אישור הדירקטוריון. על הדירקטוריון -תקציב החברה השנתי והרב  
א לצו 81; סעיף 1950-"אלצו המועצות המקומיות, התשי 186לפקודת העיריות, סעיף  204סעיף   43

 .1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח
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 מהחברות ניכר בחלק

 קבע לא שנבדקו
 תקציב הדירקטוריון

. החברה לפעילות
 התקציב קביעת ללא

 לקיים אפשר-אי
 על נאותה בקרה
 המשאבים היקף

 לפעילות הנדרש
 על, החברה

 הצפויות הכנסותיה
 הכספי מצבה ועל

 

ת ואת האומדנים בחברה הממשלתית במסגרת אישור התקציב לפרט את ההנחו

 .44שהנחו אותו בקביעת התקציב ולהציג את הנימוקים לסבירותם

חברה , בחברה הכלכלית תל מונדב ,לפיתוח ביתר עילית חברהנמצא כי ב

חברה הכלכלית קריית ב, חברה לפיתוח נצרת עיליתב, הכלכלית עפולה

לא קבע הדירקטוריון תקציב  -חברה הכלכלית קריית אתא וב ארבע

 . 2016-2014לפעילות החברה בשנים 

עוד נמצא כי גם בדירקטוריון החברות העירוניות שדנו בתקציב החברה, בחלק 

מהמקרים אישר הדירקטוריון את התקציב בעיצומה של השנה: דירקטוריון 

רק בחודש  2015אישר את תקציב החברה לשנת החברה הכלכלית לוד 

רק בחודש אפריל  2016ותה שנה ואת תקציב החברה לשנת ספטמבר בא

אישר את תקציב החברה לשנת  חברת חוף בת יםבאותה שנה. דירקטוריון 

אישר את תקציב אתו"ס רק בחודש אפריל באותה שנה, ודירקטוריון  2014

 רק בחודש יוני באותה שנה. 2014החברה לשנת 

ביעת מסגרת תקציב משרד מבקר המדינה מעיר לחברות האמורות כי ק

ועריכת השוואה בין התקציב לביצועו נחוצות כדי לקבוע את יעדי החברה 

ואת הקצאת המשאבים בתחומי פעילות החברה. ללא קביעת התקציב אי 

אפשר לערוך בקרה נאותה על היקף המשאבים הנדרש לפעילות החברה, 

 על הכנסותיה הצפויות ועל מצבה הכספי.

על הדירקטוריונים בחברות האמורות לקבוע מדי שנה את תכנית העבודה 

החברה. על הדירקטוריונים לעשות כן ואת מסגרת התקציב לפעילות 

סמוך לסיומה של כל שנה, כך שיוכלו להתוות את פעילות החברות לשנה 

 העוקבת.

למשרד מבקר  2017מסרה בתשובתה ממאי  החברה לפיתוח ביתר עילית

המדינה כי היא מקבלת את ההערה בנוגע להכנת מסגרת התקציב לפעילות 

  החברה, ותפעל מידית לתיקון הדברים.

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  החברה לפיתוח נצרת עילית

 .2017לראשונה זה שנים אישר הדירקטוריון את תקציב החברה לשנת 

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי העיכוב באישור התקציב  אתו"ס

, ומכך שחלק ניכר מתקציב 2013נבע משינויים בהרכב הדירקטוריון בדצמבר 

ס על הקצבות מעיריית חיפה שהתעכבו בעקבות הבחירות החברה מתבס

 .2013לעירייה באוקטובר 

 
; חוזר 2016מיוני  2016-5-1רשות החברות הממשלתיות, חוזר חשבונאות וכספים דוחות כספיים   44

 (.2013-5-1רשות החברות הממשלתיות, חוזר  -)להלן  2013מספטמבר  2013-5-1
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 ישיבות מפרוטוקולי
 רוב של הדירקטוריון

 אין שנבדקו החברות
 דיון התקיים כי עולה

 בעת בדירקטוריון
 הדוחות אישור

 הכספיים
 

למשרד מבקר המדינה  2017מסרה בתשובתה ממאי  החברה הכלכלית לוד

חזרה לפעול במתכונת עסקית, ולכן חלו עיכובים בהליך  2015כי רק בספטמבר 

 אישור התקציב.

ר המדינה כי מסרה בתשובתה למשרד מבק החברה הכלכלית תל מונד

לא כיהן בחברה מנכ"ל, ובחלק מתקופה זו פעלה החברה  2016-2014בשנים 

אושר תקציב  2017בהיקף כספי מצומצם. כמו כן מסרה כי בראשית שנת 

  החברה.
 

 הדיון בדוחות הכספיים
נקבע כי הדירקטוריון יפקח על ביצוע תפקידי לחוק החברות )א( 92בסעיף  .1

הכספי של החברה ויהיה אחראי לעריכתם של המנכ"ל, יבדוק את מצבה 

"דיווח  5/14לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ספיים ולאישורם.כהדוחות ה

כספי בתאגידים עירוניים", הדוחות הכספיים משמשים כלי בידי הרשות 

המקומית לקיים בקרה תקציבית נאותה על פעילותו של התאגיד העירוני, 

ית להיעזר באופן מיטבי ביתרונו של אשר באמצעותו יכולה הרשות המקומ

התאגיד העירוני, וכן להרחיב את תחומי פעילותו בהתאם לצרכיה של 

 הרשות המקומית. 

לשם השוואה, בחברות הממשלתיות על הדירקטוריון להגיש יחד עם הדוח 

הכספי דוח דירקטוריון הכולל הסברים של הדירקטוריון על מצב עסֵקי 

תוצאות פעולותיו ותזרימי המזומנים שלו, הונו התאגיד והיעדים שנקבעו, 

העצמי וייעוד הרווחים. על הדוח לכלול גם את הפרטים בדבר הליך אישור 

הדוחות הכספיים בדירקטוריון ובוועדות הדירקטוריון, לרבות פירוט 

 .45התהליכים שנקטו האורגנים בחברה טרם אישור הדוחות האמורים

, חברה לפיתוח ביתר עיליתב, אתו"סבמפרוטוקולי ישיבות הדירקטוריון 

חברה ב, חברה הכלכלית עפולהב, חברה הכלכלית קריית אתאב

חברה הכלכלית ובחברה הכלכלית לוד ב, הכלכלית נצרת עילית

אין עולה כי התקיים דיון בדירקטוריון בעת אישור הדוחות  קריית ארבע

 הכספיים.

 
 .2013-5-1רשות החברות הממשלתיות, חוזר   45
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משרד מבקר המדינה מעיר לחברות האמורות כי אחת מחובותיו של 

הדירקטוריון על פי חוק היא לבדוק את מצבה הכספי של החברה. 

דיון מהותי בעת אישור הדוח הכספי מעניק את ההזדמנות לבדוק את 

ה העסקית של החברה ואת מצבה הכספי ולפקח על התנהלות

 פעולות ההנהלה כקבוע בחוק.

כדי למלא את תפקידם כראוי, על חברי הדירקטוריון לגלות בקיאות 

בדוח הכספי של החברה, לדון בחוות דעתו של רואה החשבון 

המבקר, לבקש הסברים לגבי עסקות שנעשו ולדון לעומק במצבה 

 . 46המסתמנות על פי הדוחותהכספי של החברה ובמגמות 

החברה  ,החברה הכלכלית לוד ,החברה לפיתוח ביתר עילית

מסרו בתשובותיהן למשרד קריית אתא ואתו"ס , הכלכלית קריית ארבע

כי בעת אישור הדוחות הכספיים על ידי  2017מבקר המדינה ממאי 

דירקטוריון החברה התקיים דיון מעמיק, אך בפרוטוקול הישיבה מתועדת 

בתשובתה כי  אתו"סהמסקנה הסופית בדבר אישור הדוחות. עוד ציינה  רק

מצבה הכספי של החברה נידון בקביעות פעם ברבעון בוועדת מינהל 

 וכספים, וכי שאר חברי הדירקטוריון מקבלים עדכון על כך.

משרד מבקר המדינה מעיר לחברות האמורות כי בהיעדר תיעוד 

ותרומתם לפיקוח ממשי על  מתעורר ספק לגבי טיבם של הדיונים

נועד להגביר את השקיפות  מפורט של הדיונים תיעודפעילות החברה. 

לצקת תוכן לעקרון הנשיאה , של תהליכי קבלת החלטות בחברה

פסיקת  .ולאפשר מעקב אחר יישום החלטות הדירקטוריון באחריות

בית המשפט דחתה את הטענה כי הפרוטוקולים אמורים לכלול 

של דיוני הדירקטוריון, וקבעה כי יש חשיבות לרישום תמצית בלבד 

פרוטוקול מפורט כ"כלי הכרחי לתיעוד מדויק של ישיבות 

 . 47הדירקטוריון"

בחוק החברות נקבע כי הודעה על ישיבות הדירקטוריון תימסר זמן סביר  .2

בטרם כינוסיה ויצוין בה פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום. לגבי 

סייג, אולם לדעת משרד מבקר המדינה, כדי  נקבע לכך חברות פרטיות

שחברי הדירקטוריון יגיעו לדיון כשהם בקיאים בתוכנם של הדוח הכספי 

ובהצעת התקציב, ראוי כי סדר היום של הישיבות וטיוטות המסמכים יועברו 

  לעיונם זמן סביר קודם לדיון בהם.
כפר להכשרה מקצועית בגבעות זייד בע"מ נ'  -תקווה  4024/13בעניין זה ראו רע"א   46

 (.29.8.16 )פורסם במאגר ממוחשב, פינקוביץ

 (.17.12.16)פורסם במאגר ממוחשב,  קליר נ' כונס נכסים רשמי תל אביב 3421-01-15פר"ק   47
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עולה כי  לודהחברה הכלכלית מפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של 

ואת תקציב החברה  2015הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים לשנת 

, בלי שהייתה לחבריו שהות מספקת ללמוד את הדוחות הכספיים 2016לשנת 

ואת הצעת התקציב קודם לדיון בהם: הצעת התקציב נשלחה יומיים לפני הדיון 

 חרון".ואילו הדוחות הכספיים נשלחו, לפי הפרוטוקול, "ברגע הא

נשלחו הדוחות הכספיים  חברה הכלכלית קריית ארבעב עוד נמצא כי

לחברי הדירקטוריון שני ימי עבודה בלבד לפני הישיבה. גם  2015לשנת 

התריע אחד מחברי  2014במועד אישור הדוחות הכספיים לשנת 

הדירקטוריון כי הדוחות לא נשלחו זמן מספיק קודם לישיבת הדירקטוריון, 

ו לא היה זמן להיערך לישיבה. למרות זאת אושרו הדוחות וכי לחברי

 הכספיים באותה ישיבה.

משרד מבקר המדינה מעיר לחברי דירקטוריון החברה הכלכלית לוד 

ולחברי דירקטוריון החברה הכלכלית קריית ארבע כי עליהם לדרוש 

שטיוטת הדוחות הכספיים וחומרי רקע נוספים יועברו אליהם זמן סביר 

שיבה לאישור הדוחות, כך שיוכלו להיערך מבעוד מועד. על חברי קודם לי

הדירקטוריון לעיין בעצמם בדוחות הכספיים ולבחון אותם לעומק, ולא 

להסתפק בסקירה הניתנת להם או בקריאה שטחית של הדוחות. על 

מנהלי החברות ויושבי ראש הדירקטוריונים להקפיד להעביר את 

 ני הדיונים.המסמכים הנדרשים זמן סביר לפ

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי מעתה  החברה הכלכלית לוד

תקדיש החברה זמן רב יותר להיערכות לדיון, ותעביר את הדוחות הכספיים 

 לעיון הדירקטורים בהקדם האפשרי.

 

 הערות רואה החשבון המבקר לדוחות הכספיים

את הדוחות  חוק החברות קובע כי החברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר

. על רואה החשבון המבקר לבדוק 48הכספיים השנתיים ויחווה את דעתו עליהם

אם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצבו הכספי של התאגיד, 

ולהביא לידיעת יו"ר הדירקטוריון מידע בדבר ליקויים מהותיים בבקרה 

ישיבת ; כן רשאי רואה החשבון המבקר להשתתף ב49החשבונאית של החברה

 . 50הדירקטוריון המאשרת את הדוחות הכספיים

 
 )א( לחוק החברות.154סעיף   48

 א.169שם, סעיף   49

 ב.168שם, סעיף   50
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מיליון ש"ח; בדוח  46לחברה הפסד מצטבר של  :עפולה הכלכלית החברה

ציין רואה החשבון המבקר בחוות דעתו כי יש ספק להמשך  2014הכספי לשנת 

לנוכח מגמת שיפור  2015קיומה של החברה כ"עסק חי"; בדוח הכספי לשנת 

ביטל רואה החשבון המבקר את  2016עון הראשון של בנתונים הכספיים ברב

ההערה האמורה מתוך כוונה לבחון את יכולת החברה להמשיך ולפעול כ"עסק 

חי" בהתאם להתממשות התכניות והתחזיות הצפויות לחברה בדוח הכספי של 

 2.2-הצביעו על הפסד של כ 2015-ו 2014. הדוחות הכספיים לשנת 2016שנת 

מיליון ש"ח,  1.3-כ 51היה הגירעון בהון החוזר 2014נה. בשנת מיליון ש"ח בכל ש

 . 52מיליון ש"ח 2.5-הוא עמד על כ 2015-וב

 הכספי הדוח את אישר החברה דירקטוריון כי מפרוטוקול הדיון עולה

בהערותיו של רואה החשבון המבקר. אף שהיה ספק  בלי שדן 2014לשנת 

לגבי המשך קיומה של החברה, הדירקטוריון לא דן בצעדי התייעלות 

בחן את  לא, הגדול ההפסדים והגירעון לנוכחלנקוט  שנדרשוהבראה 

 רעון. יהגההפסדים ויעדים לצמצום  קבע ולאמקורות המימון 

, 2015 לשנת הכספיהדוח אישר גם את  על פי הפרוטוקול, הדירקטוריון

"ל מנכ. דיון שום ללא, כבד ועל גירעון הפסדים על הוא אף שהצביע

בפני  צייןהציג בפני הדירקטוריון תחזית אופטימית ואף  החברה

 ". גרעון החברה צומצם במידה ניכרת"כי  2016הדירקטוריון באוגוסט 

"ח ש מיליון 2-כ של גידול על הצביע 2015 לשנתאף שהדוח הכספי 

החוזר, ולמרות הסתייגות רואה החשבון  בהון בגירעון ידולועל ג בהפסדים

המבקר שציין שבכוונתו לשוב ולבחון את יכולת החברה להמשיך לפעול 

 לדיווח ומידע בנוגע הבהרותהדירקטוריון לא ביקש  -כ"עסק חי" 

 ההנהלה שבכוונתבמכלול הצעדים בפירוט ולא דן האופטימי של המנכ"ל 

 . מתפקידו כמתחייבכדי לשפר את מצבה הכספי של החברה,  לנקוט

. בין מטרות החברה 1961החברה נוסדה בשנת  :החברה לפיתוח נצרת עילית

בהתאם לתזכיר ההתאגדות: פיתוח נצרת וסביבתה על ידי ייסודם, הקמתם, 

יצירתם והחזקתם של מוסדות ומפעלים ציבוריים, כלכליים ואחרים. בבעלות 

החברה כמה נכסים באזור נצרת ונצרת עילית המושכרים לשוכרים והיא 

 2016ירוני וחניון בבית הממשלה. במהלך שנת מפעילה בריכת שחייה, שוק ע

העבירה החברה הכלכלית את פעילות הקאנטרי קלאב למפעיל חיצוני. בהתאם 

מיליון ש"ח וגירעון  44-, לחברה הפסד מצטבר של כ2015לדוח הכספי לשנת   
הון חוזר הוא יחס פיננסי המתאר את מצב הנזילות בתאגיד. זהו הלכה למעשה המקור הכספי   51

לשימוש מידי, וגירעון בו עלול להוביל לשיתוק התאגיד. משכך, ההון החוזר הוא אחד הכלים 

 החשובים להערכת מצבו הכספי של תאגיד.

 (. 7.8.16-נערך ב) 2015לפי הדוח כספי של החברה לשנת   52
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מיליון ש"ח. משרד הפנים מינה לחברה חשב מלווה  37-בהון חוזר של כ

 . 2015באוקטובר 

ציין רואה החשבון המבקר כי  2015ובדוח הכספי לשנת  2014כספי לשנת בדוח ה

אי אפשר לאמת את הסעיף בדוח המתייחס למקדמות מלקוחות. עוד הפנה רואה 

החשבון המבקר את תשומת הלב לגירעון שממנו סובלת החברה, ואף ציין בדוח 

 .כי המשך פעילותה של החברה מותנה ביישום תכנית ההבראה 2014לשנת 

בלי  יםהכספי הדוחות את אישר החברה דירקטוריון כי מהפרוטוקול עולה

יצוין כי הערות  .שדן בהערות רואה החשבון המבקר בעת אישור הדוחות

 ולתכנית הגירעון לצמצום באשר מעמיק דיון רואה החשבון דרשו

ולקביעת יעדים ולוחות זמנים למעקב אחר יישום , החברה של ההבראה

 תכנית ההבראה.

ציין רואה החשבון  2014בדוח הכספי לשנת  :ארבע קריית הכלכלית החברה

מיליון ש"ח, ובדוח הכספי לשנת  5.37המבקר כי לחברה הפסד מצטבר על סך 

מיליון ש"ח, וכי הוא מסב את תשומת הלב  5.89ציין הפסד מצטבר של  2015

רבות לפעולות שנקטה החברה כדי לאפשר את המשך פעילותה, ובהן העמדת ע

  מיליון ש"ח על ידי המועצה, לכיסוי התחייבות החברה כלפי הבנק. 1בסך 

דיון בעת אישור הדוחות  שוםכי הדירקטוריון לא ערך  מהפרוטוקול עולה

רואה החשבון המבקר יש לציין כי הערות . 2015-ו 2014 בשניםהכספיים 

רעוני של החברה, התחייבויותיה השוטפות יבנוגע למצבה הג דרשו דיון

 של הכספימצבה  למען שיפור לנקוט ההנהלה בכוונת שיש ובפעולות

 החברה. 

. בהתאם לתזכיר 1992החברה נוסדה בשנת  :אתא קריית הכלכלית החברה

ההתאגדות של החברה בין מטרותיה: ליזום, להכין ולערוך תכניות לפיתוחה 

סוק בתכנונם, בהקמתם ובשיקומם של מפעלים הכלכלי של קריית אתא וכן לע

תעשייתיים, מסחריים, הנדסיים וכלכליים אשר יתרמו לפיתוחה של קריית אתא. 

החברה עוסקת בפיתוח תשתיות בשכונת גבעת טל, בפארק התעשייה ובגבעת 

אלונים, באיסוף אשפה, בהפעלת הקאנטרי קלאב באמצעות מפעיל חיצוני, ובבניית 

-גן בשכונת תל חי. היקף פעילותה הכספי של החברה עומד על כמבנים לדיור מו

 .53מיליון ש"ח 3.6מיליון ש"ח לשנה, ולחברה הפסד מצטבר בסך של  24

ציין רואה החשבון המבקר  2015ובדוח הכספי לשנת  2014בדוח הכספי לשנת 

כי החברה מיישמת את מודל העלות לגבי הנדל"ן להשקעה, אולם לא נערכה 

  י כנדרש בכללי הדיווח המקובלים.הערכת שוו
 .2015לפי הדוח הכספי לשנת   53
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מהפרוטוקול עולה כי הדירקטוריון אישר פה אחד את הדוח הכספי ואין תיעוד 

לכך שהתקיים דיון בדוח ובמשמעויותיו. בהיעדר תיעוד לא ברור אם 

הדירקטוריון דן בהערות רואה החשבון המבקר, אם שאל שאלות בעניין הפסד 

 מההנהלה הבהרות לגבי הדרכים לצמצומו.שממנו סובלת החברה ואם ביקש 

משרד מבקר המדינה מעיר לדירקטוריון של החברה הכלכלית עפולה, 

של החברה לפיתוח נצרת עילית, של החברה הכלכלית קריית ארבע ושל 

החברה הכלכלית קריית אתא, כי חלק בלתי נפרד מאישור הדוחות 

ן המבקר. יש להדגיש הכספיים הוא דיון בהסתייגויות והערות רואה החשבו

כי חוות דעתו של רואה החשבון המבקר אינה פוטרת את הדירקטוריון 

 מאחריותו לאישור הדוחות הכספיים. 

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  החברה הכלכלית עפולה

התקיימו דיונים מקיפים ונותחו הדוחות הכספיים בהשתתפותם ובסיועם של 

המבקר ואחד מחברי הדירקטוריון שהוא רואה מנכ"ל החברה, רואה החשבון 

נמשך שעתיים והתייחס לכל  חשבון. כמו כן, התקיים בדירקטוריון דיון אשר

סעיפי הדוח הכספי. עוד מסרה החברה כי הפרוטוקול לא שיקף את כל מהלך 

מסרה בתשובתה כי התקיימו דיונים  החברה הכלכלית קריית ארבעהדיון. 

מסרה  החברה הכלכלית קריית אתאהכספיים. מעמיקים וממצים בדוחות 

בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי התקיים דיון מהותי ומעמיק מתוך שימת 

לב מיוחדת למצבה הכספי של החברה ולהערות רואה החשבון. עם זאת 

 בעקבות דוח הביקורת תנהל החברה רישום מפורט של מהלך הדיונים.

עפולה, לחברה הכלכלית משרד מבקר המדינה מעיר לחברה הכלכלית 

קריית ארבע ולחברה הכלכלית קריית אתא כי בהיעדר תיעוד עולה ספק 

לגבי טיבם של הדיונים, וכי עליהן להקפיד לתעד במפורט את דיוני 

הדירקטוריון. תיעוד ההחלטות המתקבלות יסייע לעקוב אחר מימושן, 

 ה. ויתרום לפיקוח יעיל ומועיל של הדירקטוריון על הנהלת החבר

 

 פיגורים בעריכת הדוחות הכספיים ובאישורם 

שניירות לחוק החברות קובע כי חברה, שאינה תאגיד מדווח )תאגיד  172סעיף 

ושאינם נסחרים בבורסה או רשומים בה למסחר(, הוצעו לציבור לא ערך שלו 

תערוך לכל שנה דוחות כספיים שיכללו מאזן, דוח רווח והפסד וכן דוחות 

או במועד אחר שייקבע  בתוך שישה חודשים ם. דוחות אלו ייערכוכספיים נוספי

חוזר מנכ"ל  ובלבד שלא תיקבע תקופה העולה על תשעה חודשים.בתקנונה, 
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 של ואישורו עריכתו

 חודשים הכספי הדוח
 המועד לאחר ארוכים
 פוגעים לכך שנקבע
 על בבקרה

 הפיננסית ההתנהלות
 ומונעים בתאגיד

 מידע מהדירקטוריון
  ערך רב

 

, וכי 2015יוגשו לו עד יוני  2014קובע כי הדוחות הכספיים לשנת  54משרד הפנים

לסיים יוגשו לו הדוחות עד סוף אפריל )בשנה העוקבת(, מכאן שיש  2015משנת 

 את עריכתם ולאשרם לפני מועדים אלו.

מוסיף על הקבוע בחוק ובחוזר מנכ"ל משרד  ים בת חוף חברתתקנון  .1

הפנים בקבעו כי הדוחות הכספיים השנתיים יוכנו עד סוף חודש מרץ בכל 

שנה. עוד קובע התקנון כי הדירקטוריון יקפיד להגיש דוחות כספיים לרבות 

דוחות כספיים שנתיים ודוחות ביניים מסוקרים בידי רואה החשבון המבקר 

ע בתקנון כי חשבונות החברה ייבדקו על ידי רואה של החברה. כמו כן, נקב

החשבון המבקר, אשר יוודא את דיוקם וכן את דיוקם של חשבון רווח 

 והפסד והמאזן, כמתחייב לפי הוראות כל דין. 

נערך  2014לשנת  חברת חוף בת יםהדוח הכספי המבוקר של נמצא כי 

ברה ובניגוד , יותר משנה לאחר המועד הקבוע בתקנון הח2016רק במאי 

להוראות החוק ולהנחיות משרד הפנים. עוד נמצא כי במועד סיום הביקורת 

, וזאת 2015, טרם נערכו הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2017בפברואר 

כאמור חודשים ארוכים לאחר המועד הקבוע בתקנון בהנחיות משרד הפנים 

כפי שנקבע ובהוראות החוק. כמו כן לא נערכו דוחות ביניים מסוקרים 

 בתקנון החברה.

 החברה הכלכלית לודותקנון  החברה לפיתוח ביתר עיליתתקנון  .2

קובעים כי פרסום הדוחות הכספיים ייעשה בהתאם להוראות חוק החברות 

 כאמור.

את הדוחות  2016אישרה רק במרץ  החברה לפיתוח ביתר עיליתנמצא כי 

, 2014ים לשנת , יחד עם הדוחות הכספי2013הכספיים של החברה לשנת 

 כלומר חודשים ארוכים לאחר המועד הקבוע בחוק ובתקנון החברה.

 החברה הכלכלית לודלא התכנס דירקטוריון  2014נמצא כי במהלך שנת 

חזר להתכנס. לפיכך לא נידונו  2015כלל, וכי רק ברבעון האחרון של שנת 

 בדירקטוריון. 2014ולא אושרו הדוחות הכספיים לשנת 

המדינה מעיר לדירקטוריון חברת חוף בת ים, לדירקטוריון משרד מבקר 

החברה הכלכלית לוד ולדירקטוריון החברה לפיתוח ביתר עילית כי 

עליהם להקפיד על עריכת הדוחות הכספיים ועל אישורם במועד, בהתאם 

להוראות הדין ולתקנון החברה. הדוח הכספי משקף את מצבה הכספי 

רקטוריון לבקרה על ההתנהלות של החברה ומשמש כלי בידי הדי

הפיננסית בתאגיד. עריכתו ואישורו של הדוח הכספי חודשים ארוכים 

לאחר המועד שנקבע לכך מחמיצים מטרה זו ומונעים מהדירקטוריון מידע 

  רב ערך. 
 .2014דיווח כספי בתאגידים עירוניים מאוגוסט  5/2014חוזר מס'   54
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מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא תפעל  חברת חוף בת ים

 לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם בהתאם להוראות הדין ולתקנון החברה.

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  החברה לפיתוח ביתר עילית

, ולכן נאלץ לצמצם פערים 2013צוות העובדים בחברה נכנס לתפקידו רק בשנת 

במהלך שנת עבודתו הראשונה. כמו כן, חברי הדירקטוריון החדשים מונו 

, 2015, אושרו על ידי משרד הפנים רק במהלך חודש דצמבר 2014בנובמבר 

, אושרו 2016ן בהרכבו החדש, בתחילת שנת ומיד עם התכנסות הדירקטוריו

 .2014-2013הדוחות הכספיים לשנים 

משרד מבקר המדינה מעיר כי אין זה תקין שבמשך תקופה ארוכה התעכב 

אישור הדוחות הכספיים בדירקטוריון, וכי היה על החברה לפיתוח ביתר 

עילית לפעול ביעילות כדי להביא את הדוחות הכספיים לאישור 

 ריון המכהן בהתאם למועדים הקבועים בחוק. בדירקטו

 

 

 קבלת החלטות פסולות בדירקטוריונים 
כאמור, מתפקידו של דירקטוריון לפקח על פעולות הנהלת החברה. בחוק 

חובת הזהירות וחובת  -החברות נקבעו חובותיהם של נושאי משרה בחברה 

ברמת מיומנות נושא משרה יפעל לחוק החברות נקבע כי " 253האמונים. בסעיף 

שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה 

ינקוט, בשים לב לנסיבות הענין, אמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לכדאיות 

העסקית של פעולה המובאת לאישורו או של פעולה הנעשית על ידיו בתוקף 

". בסעיף פעולות כאמור תפקידו, ולקבלת כל מידע אחר שיש לו חשיבות לענין

ם לב ויפעל ובת גברה, ינהחל אמוניםת משרה חב חוב אלחוק נקבע כי "נוש 254

 חובתהעיריות  לפקודת( 2א)249 לטובתה". אולם כפי שכבר צוין, לפי סעיף

 ועדיפה היא בראש ובראשונה לעירייה, בדירקטוריוןהעירייה  האמונים של נציגי

 .התאגיד כלפי חובתם על

 

 הגדלת התקשרות בחברה הכלכלית אשקלון אישור

. 1986החברה הכלכלית אשקלון נוסדה בשנת  :החברה הכלכלית אשקלון

מטרות החברה בהתאם לתזכיר ההתאגדות שלה הן: לפתח ולבנות את העיר 

אשקלון וכלכלתה באמצעות ניהול נכסי העירייה; לעסוק במישרין או בעקיפין, 

תם, הרחבתם או פיתוחם של מפעלי בהשקעות מגוונות ובהקמתם, רכיש

תעשייה, חקלאות, תיירות, תחבורה, פיננסיים, שירותים ציבוריים, בנייה 

 ומקרקעין; ליזום תכניות פיתוח והשקעה בתחום העיר או באזורים הקשורים לה. 



 45|    עירוניים תאגידים של דירקטוריונים

החברה עוסקת בעבודות תשתית, פיתוח וסלילת כבישים; בניהול נכסי נדל"ן; 

רבות. היקפה הכספי של פעילות החברה עומד על בהפעלת המרינה והיכל הת

 . 55מיליון ש"ח 10-לחברה הפסד מצטבר של כ מיליון ש"ח בשנה. 190-כ

התקשרה החברה הכלכלית עם חברה א' אחרי שהצעתה זכתה  2013באפריל 

גוריון בעיר בהיקף -במכרז לביצוע עבודות פיתוח בשדרה ובכיכר בשדרות בן

ין כי חוזה ההתקשרות עם חברה א', כלל זכות ברירה מיליון ש"ח. יצו 6.6-של כ

מסכום ההתקשרות הראשונית, וזאת  100%להגדלת ההתקשרות בשיעור של 

 לצורך ביצוע עבודות פיתוח זהות לעבודות הפיתוח בהתקשרות הראשונית.

, שמונה חודשים לאחר חתימת הסכם ההתקשרות עם חברה 2014בינואר  .1

יון הגדלת ההתקשרות מתוקף זכות הברירה א', הובאה לאישור הדירקטור

הקמת חוף רחצה באשקלון  -הכלולה בחוזה עם החברה, לצורך מיזם אחר 

החוף הנפרד(. היקפה הכספי של  -גוריון )להלן -הממוקם סמוך לשדרות בן

 מיליון ש"ח.  5.4-ההתקשרות עמד על כ

בפני הדירקטוריון עמדה חוות דעת משפטית של היועצת המשפטית לחברה 

חוות הדעת המשפטית(, ולפיה אין מניעה לאשר את  -הכלכלית )להלן 

הגדלת ההתקשרות עם החברה לביצוע העבודות למיסוד החוף הנפרד. 

חוות הדעת המשפטית התבססה על הוראות הסכם ההתקשרות עם 

על ידי ביצוע עבודת  100%-ל את היקף החוזה בהחברה, ולפיהן ניתן להגדי

פיתוח הזהה לעבודה הכלולה בהסכם ההתקשרות. עם זאת צוין בחוות 

הדעת כי את העבודות בתחום הים שאינן זהות לעבודות הכלולות בהסכם 

 ההתקשרות ניתן לאשר בפטור ממכרז. 

ואולם, בביקורת נמצא כי מלבד העבודות בתחום הים היו עבודות 

פות להקמת החוף הנפרד, שאינן זהות כלל לעבודות הפיתוח נוס

בשדרה. ראשית, העבודות המבוקשות אמנם סמוכות לשדרה אך אינן 

נמצאות בתחומה, והלכה למעשה מדובר במיזם אחר )הקמת חוף(. 

שנית, נמצא כי במסגרת העבודות להקמת החוף הנפרד יש צורך 

תמחור שונה, שלא נדרשו בסוגי עבודות חדשות וייחודיות עם מפרט ו

לצורך פיתוח השדרה. כך למשל יש, בין השאר, צורך בעבודות 

האלה: בניית מלתחות; הקמת קיוסק וחצר משק; בניית מתקני 

 ספורט, פרגולות, שבילים ורחבות מרוצפות. 

על פי זכות  נמצא כי הדירקטוריון אישר את הגדלת ההתקשרותעוד 

בלי שדן בסוגיות המהותיות  - ללא דיון כלשהו ברירה הכלולה בחוזה,

שעלו בחוות הדעת, בלי שבחן את אופי העבודות נשוא ההתקשרות 

קיום -להקמת החוף הנפרד, ובלי שבחן את הכדאיות העסקית באי

  מכרז.
 .2015בהתאם לדוח הכספי של החברה לשנת   55
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 לא התקשרות הגדלת
 תנאי פי על נעשתה
 ויש, המקורי המכרז

 בשוויון פגיעה בכך
 עם ההוגנת ובתחרות

 פוטנציאליים םמציעי
 אף וייתכן, אחרים
 באפשרות פגיעה
 התוצאה את להשיג

 הטובה הכלכלית
 החברה עבור ביותר

 אשקלון הכלכלית
 

משרד מבקר המדינה מעיר לחברה הכלכלית אשקלון כי אישור 

הכלולה  הגדלת ההתקשרות עם חברה א', על פי זכות הברירה

בחוזה, לצורך המיזם הנוסף, כאשר העבודות להקמת החוף הנפרד 

אינן זהות מבחינת המפרט והתמחור לעבודות בהתקשרות המקורית 

אינו עולה בקנה אחד עם תנאי זכות הברירה הקבועים בחוזה לצורך 

מימוש הזכות. לפיכך, הגדלת התקשרות זו לא נעשתה הלכה 

וזה המקורי, ויש בכך פגיעה בשוויון למעשה על פי תנאי המכרז והח

ובתחרות ההוגנת עם מציעים פוטנציאליים אחרים, וייתכן אף פגיעה 

באפשרות להשיג את התוצאה הכלכלית הטובה ביותר עבור החברה 

 הכלכלית. 

למשרד מבקר  2017מסרה בתשובתה ממאי  החברה הכלכלית אשקלון

המדינה כי החלטת הדירקטוריון התקבלה על פי הנתונים שהונחו בפניו והיו 

ידועים באותה עת. עוד מסרה כי בחינת אופי העבודות היא בחינה הנדסית 

ובהתאם להמלצת מהנדס החברה נמצא כי העבודות מאופיינות באופן זהה 

 ונה.מבחינה הנדסית אף אם התוצר ש

משרד מבקר המדינה מעיר כי מפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון עולה 

כי בפני חברי הדירקטוריון לא הוצגה המלצת מהנדס החברה בעניין 

זה. כמו כן מפרט העבודות ותמחורן שונים מאלה שנקבעו 

 בהתקשרות המקורית ולכן אין מדובר בעבודות זהות. 

תחום המכרזים כרוך בניהול כספי ציבור רבים ומחייב זהירות יתרה. 

מן הראוי היה שחברי הדירקטוריון ידרשו מידע נוסף כדי לוודא כי אכן 

יש מקום לאשר את ההתקשרות בלי לקיים מכרז, לבחון את הכדאיות 

קיום מכרז נוסף ולדון במכלול ההיבטים הקשורים -העסקית באי

 בנושא. 

לפקודת העיריות, שאמנם אינו חל על תאגיד עירוני, מחיל מגבלות  174סעיף  .2

על העסקת קרובי משפחה של עובדי עירייה ונבחריה, וקובע כי עובד עירייה 

או בן זוגו של עובד עירייה לא יתקשר בחוזה עם העירייה ולא יבצע עבודה 

 מאוגוסט העיריות פקודת לתיקון למענה. בהקשר זה ראוי לציין שבתזכיר

, שיזם משרד הפנים בעקבות המלצות הצוות לחיזוק שלטון החוק וטוהר 2016

ולהחיל את סעיף , הוצע לתקן את פקודת העיריות 56המידות בשלטון המקומי

האמור גם על התאגיד העירוני, בנימוק שהתאגידים הם זרועּה הארוכה  174  
משתתפים לצורך בחינת דרכים -מינה היועץ המשפטי לממשלה צוות בכיר ורב 2014באפריל   56

ות בשלטון המקומי. הצוות כלל נציגים בכירים מארבעת הגופים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המיד

והגיש  -משרד המשפטים, משרד הפנים, משטרת ישראל והשלטון המקומי  -הנוגעים לעניין 

 דין וחשבון העוסק בכמה וכמה נושאים.  2016בינואר 
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בחרי של העירייה, וכי העסקת קרובי משפחה של עובדי העירייה או של נ

הציבור בתאגיד, בנסיבות האסורות לגבי העירייה עצמה, מעוררת קושי הן 

 בשל חשש לשיקולים זרים והן בשל ניגוד עניינים עקב הִקרבה המשפחתית. 

נמצא כי מזכירה באחד האגפים בעיריית אשקלון נשואה לאחד מבעלי 

כלל  חברה א'. עובדה זו, המעלה לכאורה חשש לניגוד עניינים, לא נידונה

בפני הדירקטוריון, אף שהייתה ידועה, כעולה מהפרוטוקולים, לחברי ועדת 

המכרזים בדירקטוריון, אשר בחרה בהצעתה של חברה א' בהתקשרות 

 המקורית עמה.

כי פקידה  2017חברה א' מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 

באחד האגפים אינה יכולה להשפיע על שום מהלך של חברה קבלנית 

שזכתה במכרז על פי דין. כמו כן מסרה כי האיסור על העסקת קרובי 

 משפחה חל רק לגבי העירייה ואינו חל על תאגידים עירוניים.

ראוי כי על התקשרות של חברה עירונית יחולו אותן מגבלות החלות 

על העירייה, ועל משרד הפנים כמאסדר של התאגידים העירוניים 

דירקטוריון בחברה העירונית הוא ראש להידרש לנושא. ככלל, יו"ר ה

הרשות המקומית, שליש מחברי הדירקטוריון הם נבחרי ציבור ושליש 

נוסף הם עובדי העירייה. זאת ועוד, חובת הנאמנות של חברי 

הדירקטוריון שהם נציגי העירייה שמורה בראש ובראשונה לעירייה 

העירייה  ולא לחברה העירונית. יש אפוא קשר הדוק בין פעילותה של

לפעילות החברה, קשר העלול ליצור, ולּו למראית עין, ניגוד עניינים 

 בהתקשרות החברה עם קרובי משפחה של עובדי העירייה.

 

 ניגוד עניינים מוסדי בחברת חוף בת ים

נוסדה חברת חוף בת ים כחברה ציבורית,  1951בשנת  :חברת חוף בת ים

שונה שמה ל"חברת חוף בת ים  2004הפכה לחברה פרטית ובשנת  1971בשנת 

. מטרות החברה בהתאם 201657ליזמות ולפיתוח". תקנון החברה שונה בשנת 

לתקנונה הן: תפקוד כמרכז מידע ושיווק במטרה להאיץ פיתוח של אזורי בנייה 

חדשים ומתחדשים ברחבי העיר; ניהול, הפעלה והשבחה של נכסים עירוניים; 

צוע פרויקטים לפיתוח הבינוי למגורים, מסחר ייזום, קידום, תכנון, ניהול ובי

ותעסוקה ברחבי העיר; שיווק והפקה של אירועים תרבותיים לצורך מיתוג העיר 

מיליון ש"ח  10-ופיתוחה. היקף פעילותה הכספי של החברה עומד על יותר מ

  לשנה.
-תאגידים(, התש"םהתקנון טרם אושר סופית על ידי משרד הפנים כנדרש בצו העיריות )הקמת   57

1980. 
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כאמור, חוק החברות מכיר בקיומם של שלושה אורגנים נפרדים: האסיפה 

קטוריון והמנכ"ל. החוק קובע כי הדירקטוריון יפקח על ביצוע הכללית, הדיר

תפקידי המנכ"ל ופעולותיו. עוד קובע החוק כי על הדירקטוריון למנות ולפטר 

את המנכ"ל, וכי המנכ"ל יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה 

במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו. כאשר אחד מחברי 

קטוריון משמש גם מנכ"ל החברה, הדירקטוריון אינו יכול למלא באופן הדיר

שכן, פיקוח יעיל  -מיטבי ונטול פניות את תפקידו בפיקוח על פעילות המנכ"ל 

. על פי תקנות העיריות 58אינו יכול להתקיים כאשר המפקח הוא גם המפוקח

 יה בדירקטוריון. )נציגי העירייה(, עובד תאגיד עירוני אינו כשיר לשמש נציג עירי

כמו כן, מנכ"ל רשות מקומית אינו יכול לשמש מנכ"ל תאגיד עירוני, גם אם אינו 

מכהן כדירקטור, משום ששליש מהדירקטורים בחברה הם עובדי העירייה 

הכפופים למנכ"ל העירייה, ומכאן מתעורר חשש ממשי לניגוד עניינים ולפגיעה 

יקוח והביקורת על התאגיד. עמדה זו באיזון הראוי בין הנהלת התאגיד לבין הפ

מקבלת משנה תוקף במקרה שבו מנכ"ל העירייה, המשמש כמנכ"ל התאגיד, 

 מכהן גם כדירקטור בחברה. 

זאת ועוד, בחוות דעת שהכינה הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור 

נידונה הסוגיה של מינוי חבר  59ברשות המקומית הפועלת במשרד המשפטים

צה כמנכ"ל תאגיד עירוני. חוות הדעת קובעת כי לנוכח העובדה שחובת מוע

האמון של הדירקטוריון בחברה העירונית שמורה בראש ובראשונה כלפי 

העירייה, נכון יהיה שמנכ"ל החברה יהיה מחויב אך ורק לחברה, ומתוקף כך 

יבחן לאשורם את השיקולים העסקיים והכלכליים הרלוונטיים לקבלת החלטות 

בנושא החברה, כמו מניעת כניסת החברה לפעילות שעלולה לגרום לה 

 לגירעון. 

אישרה ועדת המינויים במשרד הפנים את  2009 בשנתנמצא כי  בביקורת .1

 לשמש דירקטור ,60כסמנכ"ל העירייה , שכיהן אזפודמסקיארז של מר  ומינוי

 2011כי ביולי  נמצא עודובד העירייה. מתוקף היותו עבחברת חוף בת ים 

אישר  בד בבד. מתפקידו שפרש ים בת עיריית"ל מנכ את הוא החליף

מכהן  ודירקטוריון החברה את מינויו למנכ"ל חברת חוף בת ים בעוד

  . כדירקטור וכמנכ"ל העירייה
 .32(, עמ' 15גרוס )לעיל הערה   58

מנכ"ל חברה כלכלית בבעלותה המלאה של הרשות,  -, חבר מועצה 3.1005חוות דעת מספר   59

 .2014שעודכנה בפברואר  2007מאפריל 

פרסם מבקר המדינה דוח, ובו הצביע על ליקויים בהליכי המינוי של מר ארז  2008בשנת   60

לשני תפקידים: סגן היועץ המשפטי לעירייה וסמנכ"ל תכנון וארגון  2004שנת פודמסקי ב

בעירייה. בדוח נמצא כי מר פודמסקי היה מעורב במערכת הבחירות של ראש עיריית בת ים דאז, 

ונמצאו פגמים בהליכי המכרז לתפקידים האמורים. כהונתו בשני התפקידים יצרה אנומליה 

 2007דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מדינה, ארגונית. להרחבה ראו מבקר ה

 .447התקשרויות ומינויים", עמ'  -(, "עיריית בת ים 2008)
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 של מינויו אישור

, בחברה דירקטור
 ל"מנכ גם המשמש
 ל"למנכ, העירייה
 עולה אינו החברה

 עם אחד בקנה
 בו ויש, הדין הוראות

 את להעמיד כדי
 במצב הדירקטוריון

 ממשי חשש של
 עניינים לניגוד

 

כהן  2017בפברואר ועד מועד סיום הביקורת  2011 מיוליכי  אפוא יוצא

, מנכ"ל העירייה בחברה דירקטור - בשלושת התפקידים פודמסקימר 

, בניגוד לדין באישורו ובידיעתו של הדירקטוריון - ומנכ"ל החברה

 ולעמדת משרד הפנים.

, כשמנכ"ל החברה משמש גם בתפקיד מנכ"ל העירייה הוא יתרה מכך

אינו יכול להקדיש את כל זמנו לחברה בלבד. מה גם שמדובר בחברה 

יוני שקלים, ולפיכך ראוי עומד על מילהשנתי שהיקף פעילותה 

שמנהלּה יתמקד אך ורק בענייני החברה ויעמדו לנגד עיניו השיקולים 

 הכלכליים הרלוונטיים לקבלת החלטות לטובת החברה לבדה.

החשש כי אישור מינויו של מנכ"ל החברה העירונית על ידי  עולה

הדירקטוריון מלכתחילה נעשה מתוך ניגוד עניינים ומתוך היכרות 

שימש  פודמסקימת של חברי הדירקטוריון את המנכ"ל, שכן מר מוקד

בתפקיד דירקטור שנתיים קודם למינויו למנכ"ל החברה והיה משנת 

 ומתוקף כהונתו במהלך, כן כמועובד בכיר בעיריית בת ים.  2004

 הוועדה מחברי אחד פודמסקי מר היה העירייה"ל כמנכ תפקידו

 חברי יתר של מועמדותם את אישרה אשר, מינויים לאישור

 .בחברה הדירקטוריון

בביקורת גם נמצא כי מנכ"ל העירייה לא הודיע לוועדת המינויים כי חל  .2

שינוי במעמדו בעת שמּונה לתפקיד מנכ"ל החברה, אף על פי שבשאלון 

שמילא במסגרת הליך אישור מינויו לדירקטור בחברה הוא נדרש להודיע 

 פקידו כדירקטור לבין עיסוקיו האחרים. לוועדה על ניגוד עניינים בין ת

משרד מבקר המדינה מעיר לדירקטוריון חברת חוף בת ים כי אישור מינויו 

של דירקטור בחברה, המשמש גם מנכ"ל העירייה, למנכ"ל  2011בשנת 

החברה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין, יש בו כדי להעמיד את 

ד עניינים, והוא אף עלול לפגוע הדירקטוריון במצב של חשש ממשי לניגו

באופן ממשי בפעולתו. יש טעם לפגם בשתיקתו של הדירקטוריון משך כל 

, לנוכח 2017ועד מועד סיום הביקורת בפברואר  2011אותן שנים מאז שנת 

 המינוי הבעייתי.

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למנכ"ל עיריית בת ים וחברת חוף בת 

ים כי בשאלון שמילא במטרה לאשר את כהונתו כדירקטור התחייב 

לעדכן בכל מצב שבו מתקיים ניגוד עניינים בין תפקידו כדירקטור לבין 

 עיסוקיו האחרים, אך הוא לא עשה כן. 

המדינה כי מר פודמסקי מסרה בתשובתה למשרד מבקר  ים בת חוף חברת

לא קיבל שכר על תפקידו כמנכ"ל החברה ולא היה עובד החברה. עוד מסרה 

כי המניע היחיד שעמד בפני הדירקטוריון למינויו היה רצונו לחסוך כספים 

לקופת החברה. החברה ציינה כי בלי קשר לטיוטת הדוח החליט מר פודמסקי 
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לכך הסתיים תפקידו כמנכ"ל לסיים את תפקידו כמנכ"ל העירייה, ובהתאם 

 החברה ואף כדירקטור.

כי מעמדו בחברה לא  2017השיב למשרד מבקר המדינה ביולי  מר פודמסקי

היה כשל עובד בחברה, מפני שתפקידו כמנכ"ל החברה נעשה בהתנדבות 

מלאה בלי שניתנו לו על כך שכר או הטבה, וכי לא הועמדו לרשותו משרד או 

חדר בחברה. במצב זה לא התעורר ניגוד עניינים, מפני שהדירקטוריון לא נדרש 

ת תנאי העסקתו. עוד מסר כי הוא קיבל על עצמו את התפקיד משלוש לאשר א

סיבות עיקריות: כדי ליצור כפיפות ניהולית ישירה בינו לבין עובדי החברה; כדי 

שיהיה גורם שאליו יוכלו לפנות צדדים שלישיים שעמם עובדת החברה; וכדי 

 לחסוך לחברה את עלות שכר המנכ"ל. 

גם אם מר פודמסקי לא קיבל שכר  משרד מבקר המדינה מציין כי

מהחברה, בכל זאת שימש הלכה למעשה בתפקיד מנכ"ל החברה בד 

בבד עם כהונתו כדירקטור בחברה. התנהלות זו נוגדת את הוראות 

התקנות בעניין זה ואת הכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים, שכן מתפקידו 

רק לאשר את של הדירקטוריון לפקח על מכלול פעולותיו כמנכ"ל ולא 

 שכרו ואת תנאי העסקתו. 

באשר להודעה לוועדת המינויים מסר מר פודמסקי למשרד מבקר המדינה כי 

הוא סבור שלא היה בתפקידיו משום ניגוד עניינים, ולכן לא קם הצורך לעדכן 

את ועדת המינויים. לדבריו, לּו היה סבור כי יש חשש כזה היה מדווח על כך מיד. 

ף תפקידו כמנכ"ל העירייה הוא היה שותף להחלטות שקיבלה עוד מסר כי מתוק

ועדת המינויים בנושא מינוי דירקטורים, וכי מעולם לא נאמר לו כי קיים חשש 

 לניגוד עניינים.

משרד מבקר המדינה מעיר למר פודמסקי כי חברותו בוועדת המינויים, 

המאשרת את כשירותם של דירקטורים בחברה שבה כיהן כמנכ"ל, 

ישה את ניגוד העניינים המתעורר במילוי שני התפקידים בו בזמן, שכן ממח

הדירקטוריון אמור לפקח על פעולותיו כמנכ"ל החברה. לנוכח זאת היה 

 מצופה ממנו להצהיר על כך בוועדת המינויים.

משרד מבקר המדינה מסב את תשומת לבו של אגף תאגידים עירוניים 

נוי בתפקידם של חברי הדירקטוריון במשרד הפנים כי עליו לעקוב אחר שי

 בתאגידים העירוניים, כדי למנוע מצבים של ניגוד עניינים בפעילותם.

אגף בכיר כי  2017משרד הפנים מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממאי 

עם זאת ציין כי . חברת חוף בת יםלתאגידים עירוניים יבדוק את הנושא מול 

ם מאפשרים מעקב אחר שינוי בתפקידם אגף אינהעומדים לרשות ההמשאבים 

אלפי  . לדבריו ישובמעמדם של חברי הדירקטוריון בתאגידים העירוניים

שינויים במעמדם, הן כחברים בדירקטוריון אלו, ודירקטורים המכהנים בתאגידים 
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 הדירקטוריון חברי
 את אישרו ס"באתו

 תשלום ללא כניסתם
 שמפיקה לאירועים

 ואישרו החברה
 לרכוש לחברה
 מינויים שלושה

 חיפה מכבי למשחקי
 נושאי עבור בכדורסל

 בה בכירים משרה
 

כך  ,דווהן כבעלי תפקידים ברשות המקומית, מתבצעים בתדירות גבוהה מא

 ד.וצריך משאבים רבים מאמ הללושינויים השמעקב אחר 

משרד מבקר המדינה מציין כי דווקא משום שחלים שינויים רבים 

בתפקידם ובמעמדם של חברי הדירקטוריון, חשוב שמשרד הפנים יקיים 

 מעת לעת מעקב אחר שינויים אלו כדי למנוע מצבים של ניגוד עניינים. 

 

 אישור חלוקת כרטיסים ללא תשלום באתו"ס

היא חברה לתועלת הציבור המנהלת אתרים ונכסים של עיריית חיפה,  אתו"ס

מפעילה ומפתחת אותם. החברה גם מפיקה ומבצעת עבודות אירועים ומופעים 

 54-עמד על כ 2015שונים בעיר. היקף פעילותה הכספי של החברה לשנת 

 מיליון ש"ח. 4.76מיליון ש"ח. לחברה הפסד מצטבר בסך 

אישרו חברי הדירקטוריון את  2014ן החברה מספטמבר בפרוטוקול דירקטוריו

כניסתם ללא תשלום לאירועים שמפיקה החברה, ובהם אירועי פסטיבל 

הסרטים, המתקיים במהלך חול המועד סוכות בעיר. כן אישרו חברי 

הדירקטוריון כי יוכלו להשתתף באירועים נוספים המופקים על ידי החברה ללא 

י. עוד אישרו חברי הדירקטוריון כי החברה תרכוש תשלום, על בסיס מקום פנו

 שלושה מינויים למשחקי מכבי חיפה בכדורסל עבור נושאי משרה בכירים בה. 

בדוח מבקר המדינה בעניין חלוקת כרטיסי חינם לחברי מועצה ובעלי תפקידים 

ציין מבקר המדינה כי בקבלת כרטיסי חינם יש פסול של  ,61ברשויות המקומיות

ח העיקרון שלפיו הרשות מחזיקה את וקבלת טובת הנאה, זאת בין השאר מכ

הציבור או עובדיה משום זכות יתר  ואין לנבחרי נכסיה בנאמנות עבור הציבור

 בנכסיה או בטובות הנאה הניתנות לה לעומת שאר הציבור.

 ,63לממשלה הנחיית היועץ המשפטילו 62גם בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים

חלות הגבלות חמורות על הקצאת כרטיסים לאירועים המנוהלים על ידי רשויות 

אינו רשאי להשתתף  ושא משרהנככלל,  .תאגידים עירונייםעל ידי מקומיות ו

 ת בתשלום. יבלא תשלום או בתמורה מופחתת באירוע שהכניסה אליו מותנ

בנוגע  2013בביקורת נמצא כי מבקר העירייה כבר העיר בדוח שפרסם בשנת 

 לתזמורת הסימפונית חיפה )הפועלת במסגרת אתו"ס(, כי לחברי הדירקטוריון 
דוחות על הביקורת בשלטון המקומי, באיגודים ובמוסדות להשכלה מבקר המדינה,   61

 .51(, עמ' 2003) גבוהה

על ידי רשויות מקומיות ועל ידי בעניין נוהל חלוקת כרטיסים  5/2013חוזר מנכ"ל משרד הפנים   62

 .2013תאגידים עירוניים מדצמבר 

בנושא "הגבלות על קבלת הזמנות וכרטיסים למופעים  1.1709הנחיית היועץ המשפטי מס'   63

 .2005ואירועים" מנובמבר 
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לעמדת מבקר המדינה, משרד הפנים  חולקו כרטיסים למופעי התזמורת בניגוד

 לאלתר.  זאת להפסיק יש ונוהל החברה בנושא וכי

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לדירקטוריון אתו"ס כי כרטיסים 

לאירועים הם בעלי ערך כלכלי, וכי יש לנהוג בהם בהתאם לכללים 

החלים על משאבים ציבוריים ולפי עקרונות המשפט המינהלי. דרישה זו 

ה גם אם נועדו הכרטיסים אך ורק לאירועים בהפקת החברה. תקפ

החלטה על חלוקת כרטיסים לאירועי החברה ומינויים למשחקי ספורט 

ללא תשלום פותחת צוהר לקבלת טובת הנאה אסורה של נושאי משרה 

 מהחברה. 

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי דירקטוריון החברה ראה  אתו"ס

הדירקטוריון להשתתף באירועים שמפיקה החברה, כדי לנכון לאפשר לחברי 

לבחון את פעילותה. כמו כן, לאחרונה אישר הדירקטוריון נוהל חדש בעניין 

 חלוקת כרטיסים המסדיר את הנושא.

 

 

ליקויים בתהליכי קבלת החלטות 
 בדירקטוריון

חוק החברות קובע כי סדר היום של ישיבת הדירקטוריון ייקבע על ידי יו"ר 

הדירקטוריון, ויישלח לחברי הדירקטוריון זמן סביר טרם כינוס הישיבה ותוך כדי 

פירוט סביר של הנושאים העומדים על סדר היום. החוק מקנה לדירקטוריון את 

הזכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם, וכן 

רך ביצוע לבדוק את נכסי החברה ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו. לצו

תפקידו זכאי הדירקטוריון במקרים מיוחדים לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון 

 . 64החברה

ל דירקטור בחברה לקבל החלטה מודעת, בפסק דין אפריקה ישראל נקבע כי ע

". הליך של איסוף עיון, דיון, ובחינת נתונים, מסמכים ושיקולים רלוונטיים"פרי 

ש פורום לניהול דיון מעמיק, וממצה אשר כך, ישיבות הדירקטוריון צריכות לשמ

יביא להפקת מלוא התועלת מהניסיון ומן הידע המצטברים של כל חברי 

 .65הדירקטוריון

 
 לחוק החברות. 266סעיף   64

 (.15להרחבה ראו גרוס )לעיל הערה   65
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 נים בתאגידים העירונייםהדירקטוריו שמקבליםכי החלטות רבות  נמצא

 וענייני מעמיקנעשות שלא בצורה מקצועית ויסודית, וללא קיום דיון 

 :דוגמאות להלן. כמתחייב

 

 החברה לפיתוח נצרת עילית

בעקבות הקמת הקאנטרי קלאב העירוני ותפעולו צברה החברה גירעונות בסכום 

מיליון ש"ח, שהשפיעו גם על מצבה הכספי של העירייה.  50-של למעלה מ

החלה החברה ביישום תכנית הבראה בשיתוף משרד הפנים  2014במהלך שנת 

 ובאמצעות מינוי חשב מלווה. 

 

 קבלת החלטות בישיבות טלפוניות 

חוק החברות מאפשר קיומן של ישיבות הדירקטוריון באמצעות כל אמצעי 

התקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים בישיבה יוכלו לשמוע זה 

כי ספק אם  67. עם זאת, מבקר המדינה כבר קבע בעבר66את זה בו בזמן

לפוני ללא כינוס אישור החלטה על ידי חברי הדירקטוריון, בסבב ט

הדירקטוריון וללא דיון מסודר, מתיישב עם חובת הזהירות המוטלת על 

 חברי הדירקטוריון. 

נעשו באמצעות ישיבות  2016-2015נמצא כי רוב ישיבות הדירקטוריון בשנים 

. מפרוטוקולי הישיבות הטלפוניות עולה כי הן היו קצרות ולקוניות וכי 68טלפונית

ף שבמסגרתן התקבלו החלטות מהותיות הנוגעות למצבה לא נערך בהן דיון, א

 הכספי של החברה.

זאת ועוד, בכרבע מהפרוטוקולים הטלפוניים לא צוינו שמות חברי הדירקטוריון 

שנטלו חלק בישיבה הטלפונית, ולכן לא ברור מי היו חברי הדירקטוריון שאישרו 

במניין חוקי את ההחלטות שנקבעו בישיבה הטלפונית ואם ההחלטה התקבלה 

 של חברי הדירקטוריון. כך למשל:

הסמיך הדירקטוריון את יו"ר דירקטוריון  2015בישיבה טלפונית ממאי  .1

החברה להגיע להסדר חוב עם מס ערך מוסף, החליף את מורשי החתימה 

בחברה, ואישר חודש פיצוי נוסף למנויי הקאנטרי קלאב. ההחלטה 

יון שהשתתפו בישיבה התקבלה ללא פירוט שמות חברי הדירקטור  
 לחוק החברות. 101סעיף   66

(, עמ' 2005)דצמבר  דוח ביקורת על רכישת מניות אלישרא על ידי אלתאהמדינה,  מבקר  67

19-18. 

 .2016ישיבות הדירקטוריון לשנת  9מתוך  5-ו 2015ישיבות הדירקטוריון לשנת  11ישיבות מתוך  6  68
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הטלפונית, וחתום עליה רק יו"ר הדירקטוריון, ראש עיריית נצרת עילית 

 באותה עת, מר נתנאל טויטו.

אישר דירקטוריון החברה לצאת למבצע מינויים  2015בישיבה טלפונית מיוני  .2

בקאנטרי ספא שבבעלות החברה. במסגרת המבצע אושרה הנחה לבני 

ש"ח בלבד לשלושה  450מחיר המינוי יעמוד על , כך ש18-12נוער בגילאים 

חודשים. מעיון בפרוטוקול הישיבה הטלפונית אין זה ברור מי היו חברי 

הדירקטוריון שאישרו את המבצע, שכן בפרוטוקול לא צוינו שמות חברי 

 הדירקטוריון שהשתתפו בו. 

מהפרוטוקול עולה כי ההליך אושר בדירקטוריון פה אחד וללא שום דיון. 

הדירקטוריון לא דן בכדאיות המבצע, בייחוד בעונת הקיץ שבה יש ביקוש 

גבוה ממילא לפעילות מסוג זה. הדירקטוריון לא בחן חלופות אחרות 

נויים ולא התייחס לשיקולי כדאיות כלכלית על אף מצבו הכספי ילהוזלת המ

 הקשה של הקאנטרי. 

י פנאי שהעירייה, יש לציין כי גם אם המבצע מעיד על רצון לסבסד שירות

בעלת השליטה בחברה, מעוניינת להעניק לתושביה, היה על חברי 

הדירקטוריון לדון בכך ולתת ביטוי להשלכות הצפויות ולהפסדים הנוספים 

 שייגרמו לקאנטרי עקב המבצע.

 500,000אישר דירקטוריון החברה בישיבה טלפונית הקצאת  2015בנובמבר  .3

נצרת עילית, בשל מצוקת תזרים המזומנים מניות בנות שקל אחד לעיריית 

של החברה. גם הפעם אושרה ההחלטה פה אחד, ללא שום דיון באופן 

קבלת האשראי וללא התייחסות לחלופות. עוד נמצא כי הקצאת המניות 

האמורה לעיריית נצרת עילית נעשתה בלי שנציגי הציבור בדירקטוריון היו 

 שותפים לסבב הטלפוני.

ו חברי הדירקטוריון בישיבה טלפונית שימוש בחניית השוק אישר 2016במרץ  .4

העירוני לגורם פרטי בחלק מימות השבוע ובחנות שבמתחם השוק תמורת 

ש"ח בלבד לחודש. ההחלטה התקבלה ללא דיון בחלופות נוספות,  2,200

ללא בחינה אם התמורה לשימוש בחניה ראויה וללא הסבר כיצד חושב 

 גובה השכירות. 

עולה כי  2015במסמכי מתווה ההבראה של החברה מספטמבר מעיון 

ההערכה לרווחים הצפויים מהשימוש בחניון, מהחנות בשוק ומחנות נוספת 

ש"ח בשנה. כלומר, הדירקטוריון  85,000-שמשמשת מחסן, עמדה על כ

ש"ח לשנה בלבד,  26,400אישר את השכרת המתחם וחנות אחת ברווח של 

רייה העריכה כרווח צפוי לחברה במסגרת פחות משליש מהסכום שהעי

 מתווה ההבראה.
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משרד מבקר המדינה מעיר לחברה לפיתוח נצרת עילית כי ראוי לקיים 

ישיבות בסבב טלפוני רק בנסיבות חריגות, שבהן נבצר מהדירקטוריון 

להתכנס. בפרוטוקול הישיבה יש לפרט את הסיבות לקיום הישיבה בדרך 

שהשתתפו בישיבה נדרשים לאשר זאת ולחתום  זו, וכל חברי הדירקטוריון

על כך. יש להבהיר כי גם דיון וקבלת החלטות באמצעות אמצִעי תקשורת 

כלשהו מחייבים ליבון של הסוגיות שעל הפרק, בחינת חלופות וביסוס 

 ההחלטות על יסוד תשתית עובדתית הולמת.

יקבל מן הראוי היה שדירקטוריון החברה לפיתוח נצרת עילית יתכנס ו

החלטות לאחר דיון מסודר, בייחוד לנוכח העובדה שמצבה של החברה 

גירעוני מאוד והיא נמצאת בעיצומו של הליך הבראה הדורש פיקוח צמוד 

 מצד הדירקטוריון.

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  עילית נצרת לפיתוח החברה

מאז כניסת המנכ"ל הנוכחי לתפקידו, דירקטוריון החברה מתכנס מדי חודש, 

 ומאז לא נערכו ישיבות טלפוניות השמורות רק לנסיבות חריגות.

 

 החלטות הדירקטוריון למסגרת אשראי 

שעל לחוק החברות שכותרתו "סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו" קובע  92סעיף 

דירקטוריון החברה לבדוק את מצבה הכספי של החברה ולקבוע את מסגרת 

ב לחוק יסודות התקציב קובע הוראות 45האשראי שהיא רשאית ליטול. סעיף 

 מפורטות ומיוחדות שחלות על חברות עירוניות באשר ללקיחת אשראי.

 2015אישר הדירקטוריון בינואר  בחברה לפיתוח נצרת עיליתנמצא כי 

ת אשראי על סך של מיליון ש"ח. חברי הדירקטוריון אישרו את מסגרת מסגר

האשראי ואת הגדלתה ללא הסתייגות, בהסכמה מלאה מצד כל חברי 

הדירקטוריון וללא שהעלו חלופות למימון. כל זאת אף שחברי הדירקטוריון היו 

 מודעים למצבה הכספי החמור של החברה ולגירעון העצום שבו היא נמצאת. 

ן כי אישור מסגרת האשראי הובא לפתחו של משרד הפנים לאחר אישור יצוי

הדירקטוריון, ומשרד הפנים ציין כי מצבה של החברה בכי רע וכי מצב העירייה 

 אף הוא אינו טוב, ולכן יש לנהוג יתר זהירות באישור אשראי נוסף.

וללא  , שנה לאחר מכן, אישרו חברי הדירקטוריון, בישיבה טלפונית2016בינואר 

 ש"ח. 750,000שום דיון, את מסגרת האשראי בסכום של 
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נצרת  משרד מבקר המדינה מעיר לחברי הדירקטוריון בחברה לפיתוח

 -החלטה באשר למסגרת אשראי  כיהחבים בחובת הזהירות,  עילית,

שהיא אחד מתפקידיו העיקריים של הדירקטוריון הקבועים בחוק ואשר 

הייתה צריכה  -צול להנהלת החברה בהתאם לחוק הוא אינו רשאי לא

להתקבל בצורה זהירה ומסודרת, מתוך בחינה פרטנית של יכולת החברה 

לעמוד במסגרת האשראי שביקשה, בייחוד לנוכח מצבה הקשה של 

 החברה.

 

 החברה לפיתוח ביתר עילית

. בהתאם לתקנון החברה 2002נוסדה בשנת  החברה לפיתוח ביתר עילית

כלכליים  ובפרויקטיםובפיתוח בתחום השיפוט של העיר  החברה בבנייהתעסוק 

מיליון  30היה  2014. היקף פעילותה הכספי של החברה בשנת אחרים לסוגיהם

 מיליון ש"ח.  29 - 2015ש"ח ובשנת 

 

 הרשעתו בפלילים של מנכ"ל החברה לפיתוח ביתר עילית

רה. גם חוזר לחוק החברות קובע כי על הדירקטוריון למנות מנכ"ל לחב 92סעיף 

לעניין מינוי מנהל כללי ובעלי תפקידים בחברות  3/04מנכ"ל משרד הפנים 

העירוניות מטיל על דירקטוריון החברה לפעול לבחירת המנכ"ל בהתאם 

בחוזר, אחד הקריטריונים  3.4למפורט בו. יש לציין כי בהתאם לדרישת סעיף 

 ותו. שלפיהם נבחן המועמד הוא אישיותו, לרבות יושרו ואמינ

הגישה מדינת ישראל, על ידי היועץ המשפטי לממשלה  2015בחודש ינואר 

החברה לפיתוח ביתר ורשות ההגבלים העסקיים, כתב אישום נגד מנכ"ל 

 . 69, מר דוד מינצברגעילית

מכתב האישום עולה כי מר מינצברג עשה מעשים על מנת לסייע לקיומו של 

צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות לפי חוק  הסדר כובל וכי סייע לעבירת

ההגבלים העסקיים ולפי חוק העונשין. מר מינצברג הורשע על פי הודאתו, 

במסגרת הסדר טיעון, בעבירות האמורות. בית המשפט אישר את הסדר הטיעון 

והטיל עליו מאסר לארבעה חודשים, אולם בהתאם להסדר הטיעון, הומר 

ות בעמותה פילנטרופית בירושלים, חמישה ימים המאסר בעבודות שירות ציבורי

 בשבוע, במשך שמונה וחצי שעות עבודה יומיות. 

בעת שביצע מר מינצברג עבודות שירות ציבוריות בעמותה האמורה נמצא, כי 

  מהחברה. שכר לקבל המשיך במשך שמונה שעות וחצי ביום הוא
 (.25.3.15)פורסם במאגר ממוחשב,  מדינת ישראל נ' מינצברג 34916-01-15ת"פ   69



 57|    עירוניים תאגידים של דירקטוריונים

 
 כתב הגשת אף על

 ל"מנכ נגד אישום
 ביתר לפיתוח החברה

 אף ועל עילית
, בפלילים הרשעתו

 הדירקטוריון בחן לא
 כדי בהרשעתו יש אם

 המשך את למנוע
 ואם, בחברה העסקתו

 שכר שיקבל ראוי
 שבהם החודשים עבור
 שירות עבודות ביצע

 

על אף הגשת כתב אישום נגד מנכ"ל החברה ועל אף הרשעתו בפלילים, לא 

הביא יו"ר הדירקטוריון, ראש עיריית ביתר עילית, מר מאיר רובינשטיין, את 

הדברים בפני הדירקטוריון. לפיכך לא בחן הדירקטוריון אם יש במעשים שבהם 

וי ונכון הורשע מנכ"ל החברה כדי למנוע את המשך העסקתו בחברה, ואם רא

 שיקבל שכר עבור החודשים שבהם ריצה את עונשו באמצעות עבודות שירות. 

, 2016רק בדצמבר  דירקטוריון החברה דן בהמשך העסקתו של מר מינצברג

שנתיים לאחר הגשת כתב אישום נגדו. הדבר נעשה בעקבות דוח ביקורת שערך 

אגף תאגידים עירוניים במשרד הפנים והעלה ליקויים חמורים נוספים הנוגעים 

להעסקת מנכ"ל החברה. הדירקטוריון סבר כי אין מקום לנקוט צעדים כלשהם 

דימה במישור התקציבי ובהיקף בנוגע לכהונת המנכ"ל "שהצעיד את החברה ק

 הבנייה". 

משרד מבקר המדינה מעיר ליו"ר דירקטוריון החברה לפיתוח ביתר עילית, 

ראש עיריית ביתר עילית, מר מאיר רובינשטיין, כי היה עליו להביא בפני 

הדירקטוריון את עניין הגשת כתב האישום נגד המנכ"ל והרשעתו, שהם 

 עילותה של החברה, סמוך להתרחשותם.לכל הדעות עניינים מהותיים לפ

הבאת הנושא לדיון הדירקטוריון סמוך להרשעתו של מר מינצברג הייתה 

מאפשרת לבחון את המשמעויות הנלוות להרשעה, לרבות את עניין 

תשלום שכרו בחודשים שבהם ריצה את עבודות השירות ואת אופן ניהול 

כר מיום העבודה. החברה בחודשים שבהם נעדר ממקום עבודתו, חלק ני

ובתפקוד החברה. על  באמון הציבור כך אפשר היה למנוע פגיעה

הדירקטוריון ועל החברה לדון בעניין תשלום השכר של המנכ"ל בתקופה 

שבה ריצה עונש של עבודות שירות, ובהתאם לדרוש את החזר השכר 

 ששולם.

ין מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי א החברה לפיתוח ביתר עילית

כל יסוד להנחה, לפיה דבר הרשעתו של מנכ"ל החברה היה ידוע לראש עיריית 

ביתר עילית ויו"ר הדירקטוריון, אשר היה אמור להביא את דבר ההרשעה 

 לידיעת הדירקטוריון.

משרד מבקר המדינה מביע תמיהה על טענה זאת הן לנוכח העובדה 

החברה נעשית  שהחברה משמשת זרוע ביצוע של העירייה, ופעילותה של

ברובה המכריע מול העירייה, והן לנוכח העובדה שמנכ"ל החברה נאלץ 

 להיעדר מיום העבודה כמה חודשים, עת ריצה עבודות שירות.

בתשובתה כי בהתאם לחוות הדעת  החברה לפיתוח ביתר עיליתעוד מסרה 

המשפטית אין מניעה שהמנכ"ל ימשיך לכהן בתפקידו, כל עוד ההרשעה אינה 

את עמה קלון, וכי בהתאם לחוות דעת נוספת, אין מניעה לשלם למנכ"ל נוש
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החברה שכר בעבור עבודתו, שעה שבהתאם למידע שנמסר, מנכ"ל החברה 

 היה מתייצב מידי יום לעבודתו, החל משעות הצהרים וכן בימי שישי.

משרד מבקר המדינה מעיר לחברה לפיתוח ביתר עילית כי היה על 

בחוות הדעת האמורות ולגבש החלטה עצמאית בדבר הדירקטוריון לדון 

המשך העסקתו של מנכ"ל החברה לאחר הרשעתו ובדבר המשך תשלום 

שכרו בזמן שהוא מרצה עבודות שירות חלק ניכר מיום העבודה. בשיקוליה 

 אלה היה על החברה להביא בחשבון את מאפייניה הציבוריים. 

 

 במוסדות חינוך וולטאים-הקמת מתקני אנרגיה פוטו

החליט דירקטוריון  2014בישיבת הדירקטוריון היחידה שהתקיימה בשנת 

מבני  וולטאים )"סולריים"( על גגות-מתקני אנרגיה פוטו 14החברה על הקמת 

מיליון ש"ח. ההקמה דרשה נטילת  4.5-החינוך של העירייה, בעלות של כ

 מיליון ש"ח. 3.6-הלוואה בגובה של כ

כי ההחלטה התקבלה בהסכמת כל חברי הדירקטוריון  עולה הדיוןפרוטוקול מ

שהשתתפו בישיבה וללא דיון בסוגיות רלוונטיות הנוגעות לה. הדירקטוריון לא 

וולטאים, בייחוד לאור העובדה -דן בסיכונים האפשריים שבגגות הפוטו

שהקמתם מתוכננת על מבני חינוך, ולא ביקש התייחסות של חוות דעת מומחה 

ום האנרגיה להחלטה האמורה. כמו כן לא נידונה ההחלטה במישור מתח

הפיננסי, ולא נבחנה כדאיותו העסקית של המהלך, לרבות השלכותיה של 

נטילת ההלוואה וגובה הריבית הצפויה עליה, משך הזמן להחזרת ההשקעה 

 הנדרשת להקמת המתקנים והסיכונים הכלכליים הטמונים במיזם מסוג זה. 

המדינה מעיר לדירקטוריון החברה לפיתוח ביתר עילית כי משרד מבקר 

מכוח כללי המינהל התקין ומכוח חובת הזהירות, היה עליו לבדוק את 

הצורך בקבלת ייעוץ חיצוני לגבי ההחלטות העומדות על סדר היום, ולדון 

בהצעה העומדת על סדר היום אגב בחינת חלופות, כך שההחלטה 

 ת. תתקבל בצורה מושכלת ויסודי

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  החברה לפיתוח ביתר עילית

עמדו בפני הדירקטוריון חוות דעת ומסמכים. לתשובתה צירפה החברה חוות 

, אשר מוענה לרשות 2012דעת מטעם המשרד להגנת הסביבה מאוגוסט 

מקומית אחרת, וכן תחשיב כספי אשר אינו נושא תאריך ואינו חתום, ומידת 

 ברורה.  נטיות שלו לקבלת ההחלטה אינההרלוו
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 הפרוטוקולביתר עילית כי  לפיתוחעיר לחברה ממבקר המדינה  משרד

 ומסמכים דעת חוות הונחו הדירקטוריון טענתה שבפני את משקף אינו

 החברה שצירפה המסמכים וכי ,לו בתהליך קבלת ההחלטות שסייעו

 ההחלטות קבלת תהליכי תקינות בדבר הספק את מחזקים לתשובתה

 .המיזם בעניין

משרד מבקר המדינה מדגיש כי תיעוד דיוני הדירקטוריון בפרוטוקול אינו 

פעולה טכנית בלבד. התיעוד נועד להגביר את השקיפות של תהליכי 

קבלת החלטות בחברה ולצקת תוכן לעקרון הנשיאה באחריות. תיעוד 

ובה ביותר לקיומם הדיונים בפרוטוקול כנדרש על פי דין הוא הְרָאיה הט

 ואמצעי חשוב לבחינת תהליכי קבלת ההחלטות. 

 

 התקשרות בין העירייה לחברה העירונית

אישר דירקטוריון החברה לפיתוח ביתר עילית כי ההתקשרויות בין  2016במרץ 

 העירייה לחברה העירונית לא יובאו לאישור הדירקטוריון.

מאחר שהחברה  משרד מבקר המדינה מעיר לדירקטוריון החברה כי

משמשת זרוע ביצועית של העירייה, חלק מהותי מפעילותה של החברה 

ייעשה מטבע הדברים בהתקשרות שבין העירייה לחברה. ההחלטה 

שהתקשרויות מסוג זה לא יובאו בפני הדירקטוריון פירושה הפקרת תפקיד 

הדירקטוריון למעקב ובקרה על פעילות ההנהלה בנוגע לפלח חשוב 

 ברה, והיא מרוקנת מתוֶכן את תפקידו.מעיסוק הח

 

החלטות כספיות מהותיות בחברה הכלכלית קריית 
  אתא

קיים הדירקטוריון ארבע ישיבות בלבד: בישיבת  2016-2014במהלך השנים 

אישר הדירקטוריון בהסכמת כל  2014הדירקטוריון היחידה שהתקיימה בשנת 

קיים  2015לך שנת מיליון ש"ח. במה 4המשתתפים, נטילת הלוואה בסך 

הדירקטוריון שתי ישיבות שבמהלכן אושרו הדוחות הכספיים ומונה מנכ"ל חדש 

קיים הדירקטוריון ישיבה יחידה שבמסגרתה אישר  2016לחברה. במהלך שנת 

מיליון ש"ח בתוספת מע"ם; כן אישר כי לצורך כך  8רכישת קרקע בעלות של 

. 6%שנה ובריבית של עד  15 תיטול החברה הלוואה על כל הסכום לתקופה של

באותה ישיבה התקבלה החלטה נוספת על רכישת משאית מנוף לפינוי אשפה 

 בכספי הלוואה או בליסינג.



 2017 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות|    60

אינם  2016-2014כאמור, הפרוטוקולים של כל ישיבות הדירקטוריון בשנים 

משקפים שהדירקטוריון קיים דיון בעת אישור ההחלטות שהתקבלו פה 

ברור אם נידונו הנימוקים לביצוע העסקות שהועלו אחד. אשר על כן לא 

 לסדר היום, ואם הועלו חלופות או הסתייגויות לאישור העסקות האמורות. 

מסרה בתשובתה כי אף שלא תועדו דיוני  החברה הכלכלית קריית אתא

הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון היו שותפים מלאים לתהליך קבלת ההחלטות 

הן במסגרת תפקידם הציבורי והן במסגרת חברותם בדירקטוריון. הדירקטוריון 

קיים ישיבות ענייניות בכל הנושאים שעלו על סדר היום מתוך אחריות ושיקול 

היא מנהלת פרוטוקול  2017רה מסרה כי החל בשנת דעת מעמיקים. החב

 המתעד את דיוני הדירקטוריון.

לדירקטוריון החברה הכלכלית קריית אתא כי  משרד מבקר המדינה מעיר

פרוטוקולי דיונים לא ניתן ללמוד כי החלטותיו בדבר כספי הציבור  בהיעדר

החברה התקבלו תחת בקרה של חברי הדירקטוריון. כאמור, דירקטוריון 

אף לא התכנס בתדירות מספקת כדי שיוכל לעמוד על מצבה של 

החברה, ואין תיעוד לכך שהוא דן בתכניות העבודה של החברה ובמצבה 

תקבל הרושם כי עלול לה מהפרוטוקוליםשל דבר,  הכספי. לסיכומו

 פורמלי באופן אךהחברה אישר דירקטוריון  2016-2014השנים  במהלך

 בקשות שהובאו לפניו.

על חברי הדירקטוריון להתכנס לעתים מזומנות יותר, לבחון את מצבה 

הפיננסי הכולל של החברה, לדון בכדאיותן העסקית של פעולותיה, 

 במטרותיה וביעדיה, לשנה הקרובה ולטווח הארוך ולתעד את דיוניו. 

 

 

 ליקויים במינוי מנכ"לים לחברות עירוניות
התחלפו שלושה מנכ"לים  2016-2014בשנים  :עיליתלפיתוח נצרת  החברה

לא היה מנכ"ל לחברה כלל. כמו כן, התחלפו  2015ועד יוני  2014בחברה, ומיולי 

חמישה יושבי ראש לדירקטוריון במהלך אותן שנים, כך שכל אחד שימש 

 חודשים ספורים בלבד בתפקיד.

יום ועד מועד ס 2013בביקורת נמצא כי באתו"ס אין מנכ"ל קבוע משנת  :ס"אתו

. ממלאת מקום המנכ"ל התפטרה מתפקידה בדצמבר 2017הביקורת, פברואר 

, דיווחה הנהלת החברה 2014, ורק כעבור כתשעה חודשים, בספטמבר 2013

הוצגו לדירקטוריון  2015לדירקטוריון על פרסום מכרז לתפקיד המנכ"ל. בינואר 

ליט מסקנות הוועדה שמונתה להמליץ על מנכ"ל, וכחודש לאחר מכן הח

 הדירקטוריון שלא לאשר את מינוי המועמדת שהומלצה. 
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התפרסם מכרז חדש לתפקיד המנכ"ל, וכעבור חמישה חודשים,  2015באפריל 

, שוב לא אישר הדירקטוריון את מינוי המועמדת שהומלצה 2015בספטמבר 

החליט הדירקטוריון לפרסם מכרז חדש, ואולם הליכי  2016לתפקיד. רק בינואר 

נכ"ל במכרז זה נקלעו למחלוקת משפטית, וההליך המשפטי בעניין, בחירת המ

 - 2016. יוצא אפוא כי גם עד ינואר 70נכון למועד סיום הביקורת, עדיין תלוי ועומד

התארכו עד מאוד הליכי המינוי של מנכ"ל  -המועד שבו פורסם המכרז השלישי 

הזמנים למינוי  החברה, והדירקטוריון לא גילה מעורבות פעילה בקביעת לוחות

 המנכ"ל או לזירוזם. 

בלי לנקוט עמדה ביחס להליך המשפטי או לטענות אפשריות של 

הצדדים, משרד מבקר המדינה מצביע על הקשיים שעלולים להתעורר 

בתפקודה התקין של חברה הפועלת ללא מנהל קבוע. מאחר שמינוי 

ות מעורבות המנכ"ל נמצא בתחום אחריותו של הדירקטוריון, היה עליו לגל

 רבה יותר בכל הנוגע ללוחות הזמנים של תהליך המינוי. 

לא כיהן בחברה  2016ועד ספטמבר  2014ממרץ  :מונד תל הכלכלית החברה

מנכ"ל קבוע שזה כל עיסוקו. בכל אותה תקופה כיהן כממלא מקום מנכ"ל 

, כעבור 2015שכיהן גם כחבר הדירקטוריון. רק במרץ  מזכיר מועצת תל מונד

שנה ממועד מינוי ממלא המקום, דווח לדירקטוריון על פרסום מכרז לתפקיד 

המנכ"ל ועל הקמת ועדת איתור. באותה ישיבת דירקטוריון ציין מ"מ המנכ"ל כי 

הוא אינו יכול לטפל בנושאים בחברה נוסף על סדרת המשימות המוטלות עליו 

 ה. במועצ

האמור לעיל בפרק על ניגוד עניינים מוסדי בחברת חוף בת ים נכון גם 

לגבי החברה הכלכלית תל מונד. כהונה בעת ובעונה אחת בשלושת 

נעשית בניגוד  - מנכ"ל החברהמ"מ ו מזכיר המועצהדירקטור,  -התפקידים 

להוראות הדין, מעוררת קשיים ואף יוצרת חשש לניגוד עניינים מוסדי. כמו 

ן, כפי שכבר צוין, חובת האמונים של מנכ"ל החברה אמורה להיות כלפי כ

החברה בלבד, בעוד שבתפקידו כמזכיר המועצה הוא חב חובת אמונים גם 

 למועצה. 

החברה הכלכלית תל משרד מבקר המדינה מעיר כי היה על דירקטוריון 

לעמוד על כך שעד בחירת מנכ"ל קבוע, ימונה ממלא מקום בלתי  מונד

וי, אשר ביכולתו להקדיש את הזמן הנדרש לניהול החברה ובהתאם תל

 להוראות הדין. 

נמצא כי מאז עזיבת מנכ"ל החברה הקודם  :החברה הכלכלית קריית אתא

. במהלך תקופה זו 2015לא מונה מנכ"ל לחברה עד אוגוסט  2013בסוף שנת   
 ע משרד מבקר המדינה לבדוק את תקינותם.משום כך נמנ  70
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בנושא בישיבות לא פעל הדירקטוריון לזרז את הליכי המינוי, וממילא לא דן כלל 

 .2015-ו 2014הדירקטוריון בשנים 

משרד מבקר המדינה מעיר לדירקטוריון החברה הכלכלית קריית אתא כי 

תקופה כה ארוכה ללא מנכ"ל לחברה עלול לפגוע בתפקודה התקין. ראוי 

היה שיפעל לזירוז ההליכים למינוי המנכ"ל, בייחוד לנוכח היקף פעילותה 

  י.הנרחב ולנוכח מצבה הכספ
 

העלאת שכרם של בכירים בחברה בעת 
 שהם נוכחים בישיבות הדירקטוריון

)א( לחוק החברות קובע כי אחד מתפקידיו של הדירקטוריון הוא לקבוע 92סעיף 

את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר והתגמול. חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

בשיתוף עם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר  11/2003

 לקביעת שכרם ותנאי העסקתם של המנכ"ל ובעלי תפקידים בחברות עירוניות

, מגדיר את הרכיבים לקביעת שכר מנכ"ל. עוד קובע החוזר כי 2003מחודש מרץ 

רמת השכר תיקבע בכפוף לאישור הדירקטוריון, וכי העלאת שכרו של מנכ"ל 

 החברה מותנית בהמלצת הדירקטוריון. 

עולה  2014מינואר  החברה הכלכלית אשקלוןמפרוטוקול ישיבת דירקטוריון 

מנכ"ל החברה והסמנכ"ל שלה בהיותם נוכחים  כי אושרה העלאת שכרם של

בישיבת הדירקטוריון. ממצאים דומים בנוגע לאישור העלאת שכר המנכ"ל 

 חברה, בחברה הכלכלית תל מונדבנוכחותו בישיבת הדירקטוריון נמצאו גם ב

 .עילית ביתר לפיתוח חברהוב ארבע קריית הכלכלית

מבקר המדינה כי  מסרה בתשובתה למשרד החברה לפיתוח ביתר עילית

מנכ"ל החברה לא נכח בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטה בנוגע לתנאי 

צוינה בפרוטוקול הישיבה. זה לא  העסקתו, אף שהיעדרותו מן הדיון בנושא

מסרה שהמנכ"ל לא לקח חלק בהחלטה  החברה הכלכלית קריית ארבע

רד ואף לא דיבר במהלך הישיבה, עוד מסרה כי ההחלטה כפופה לאישור מש

מסרה כי מדובר בהעלאת שכר  החברה הכלכלית אשקלוןהפנים. גם 

 הכפופה לאישור משרד הפנים.

נכון הוא שהחלטות מסוג זה יתקבלו כאשר הדירקטוריון עצמאי, בלתי 

 תלוי וחף מהשפעה ומשיקולים זרים. 
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 לפגם טעם יש

 החלטה בקבלת
 שכרם אתהעל בדבר

 בחברה בכירים של
 בנוכחותם
 

משרד מבקר המדינה מעיר לבעלי התפקידים ולחברי דירקטוריון החברה 

הכלכלית אשקלון, החברה הכלכלית תל מונד, החברה הכלכלית קריית 

ארבע והחברה לפיתוח ביתר עילית כי יש טעם לפגם בקבלת החלטה 

  בדבר העלאת שכרם של בכירים בחברה בנוכחותם. 
 

 ביקורת ובקרה בחברות העירוניות
הביקורת הפנימית מסייעת לקידומה ולשיפור דרכי עבודתה של החברה, 

ומבטיחה את השמירה על האינטרס הציבורי שבהפעלתה. היא משמשת גם כלי 

 בידי הדירקטוריון לפיקוח על פעילות החברה ועל הנהלתה.

 

 ּוועדת ביקורת מיפני מינוי מבקר

דירקטוריון של חברה ציבורית או של חברה פרטית קובע כי  71חוק החברות

גם  שהיא חברת אגרות חוב ימנה מבקר פנימי וימנה מבין חבריו ועדת ביקורת.

 .72על דירקטוריון חברה ממשלתית חלה חובה למנות מבקר פנימי ּוועדת ביקורת

חובה למנות מבקר פנימי או ועדת  בחברה עירונית שהיא חברה פרטית אין

ביקורת בהתאם לחוק החברות. פתרון חלקי להיעדר ביקורת פנימית בחברות 

עירוניות הוא סמכותו של מבקר הרשות המקומית לערוך ביקורת גם בתאגידים 

. ואולם, מטבע הדברים, לנוכח מספרן הרב של החברות העירוניות אין 73אלו

קומיות לבדוק את כולן מדי שנה. יצוין כי רק ביכולתם של מבקרי הרשויות המ

חברה עירונית שהתאגדה כחברה לתועלת הציבור חייבת במינוי ועדת ביקורת, 

מיליון ש"ח היא חייבת גם במינוי מבקר  10ואם מחזורה הכספי עולה על 

, ואולם מספר החברות לתועלת הציבור מקרב כלל החברות העירוניות 74פנימי

 .75הוא מזערי

לחוק החברות קובע כי תפקיד המבקר הוא, בין היתר, לבדוק את  151סעיף 

. תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין

תחומי האחריות של ועדת את קובע את התפקידים ו לחוק החברות 117סעיף   
 לחוק החברות. 114-)א( ו146סעיפים   71

אלא אם כן אישרה רשות החברות הממשלתיות כי היקף פעילות החברה או אופייה אינם   72

 מחייבים מינוי של מבקר פנים. 

יותר א)ב( לפקודת העיריות: הביקורת תיעשה גם לגבי גופים שהעירייה משתתפת ב170סעיף   73

 ד לצו המועצות המקומיות.145מעשירית מתקציבם השנתי; סעיף 

 ט)א( לחוק החברות.345סעיף   74

הן  35חברות עירוניות שאינן עמותות, ומתוכן רק  262יש  2016-לפי נתוני משרד הפנים נכון ל  75

 חברות לתועלת הציבור.
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ם יניהם לעמוד על ליקויים בניהול העסקי מתוך התייעצות עהביקורת בחברה, וב

המבקר הפנימי או עם רואה החשבון המבקר ולהציע לדירקטוריון דרכים 

לתיקונם. כמו כן, על ועדת הביקורת לבחון את תכנית העבודה של המבקר 

 הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון ולהציע שינויים בה. 

חברת חוף  ,החברה הכלכלית קריית אתא ,החברה הכלכלית אשקלון

מנהלות כל אחת מחזור כספי בהיקף  הכלכלית קריית ארבעהחברה ובת ים 

שנתי של מיליוני שקלים. למרות זאת החברות הללו אינן עורכות שום בקרה 

 פנימית, ואין להן מבקר פנימי או ועדת ביקורת.

 שהדירקטוריונים ראויהציבוריים של החברות העירוניות  מאפייניהן לנוכח

שאין חובה חוקית  אף, ביקורת ובקרהיפעילו מנגנוני  הללו החברות של

ובכלל זה לבחון  כן. על משרד הפנים לתת את הדעת לעניין זה, לעשות

לפעול לחיזוק הביקורת בחברות  העירוניות החברות את להנחות כיצד יש

 העירונית.

משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי אגף בכיר לתאגידים 

 עירוניים יבחן את הנושא.

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  ברה הכלכלית קריית ארבעהח

לבקשת יו"ר הדירקטוריון של החברה יבחן מבקר המועצה המקומית היבטים 

 שונים בהתנהלות החברה.

 

 התכנסות ועדת הביקורת ותפקודה

נמצא כי חלק מהחברות העירוניות אמנם מחילות על עצמן תהליכים של 

מינוי מבקר פנימי ּוועדת ביקורת, אולם ועדות הביקורת אינן ביקורת פנים על ידי 

 ממלאות את ייעודן, אינן מתכנסות ואינן דנות בדוחות הביקורת.

חברה לחברה לפיתוח נצרת עילית, בביקורת נמצא כי אף על פי של

חברה הכלכלית תל ולחברה לפיתוח ביתר עילית להכלכלית עפולה, 

 2016-201576התכנסה ממועד הקמתה בשנים יש ועדת ביקורת, היא לא  מונד

 .2017ועד מועד סיום הביקורת בפברואר 

 
ואוישה במלואה בנובמבר  2016ועדת הביקורת בחברה לפיתוח נצרת עילית הוקמה באוגוסט   76

; ועדת הביקורת בחברה 2015; ועדת הביקורת בחברה הכלכלית עפולה הוקמה במרץ 2016

; ועדת הביקורת בחברה הכלכלית תל מונד הוקמה 2016לפיתוח ביתר עילית הוקמה בפברואר 

 .2016בנובמבר 



 65|    עירוניים תאגידים של דירקטוריונים

טוב עשו החברות האמורות בכך שמינו ועדת ביקורת, אך עליהן לוודא כי 

הוועדה אכן מתכנסת וממלאת את ייעודה. אופייה הציבורי של החברה 

ועל העירונית מחייב קיום ביקורת על פעילותה ועל כן על הדירקטוריון 

ועדת הביקורת בחברה לדון בתכנית הביקורת של החברה, בממצאי 

 הביקורות ולנקוט פעולות להבטחת תיקון הליקויים.

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  החברה לפיתוח ביתר עילית

החברה מקבלת ומאמצת את מסקנות הביקורת, ובהתאם לכך תקפיד לכנס את 

מסרה החברה לפיתוח נצרת עילית ועדת הביקורת בהקדם האפשרי. 

 2017בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי ועדת הביקורת התכנסה באפריל 

 ותחל להתכנס מדי חודשיים.

 להלן פירוט של ממצאים נוספים בהיבטים אלו:

 

 החברה לפיתוח נצרת עילית 

עילית יש מבקר פנימי המועסק לפיתוח נצרת  נמצא כי אף על פי שבחברה

במשרה חלקית ואף שדירקטוריון החברה מינה ועדת ביקורת,  כעובד החברה

 לא נידונו דוחות הביקורת בוועדת הביקורת.

פרסם מבקר החברה כמה דוחות ביקורת בנוגע  2016-2013במהלך השנים 

פרסם המבקר דוח חמור בנוגע  2013למצב החברה. כך לדוגמה: באוגוסט 

הולו ובתפעולו של הקאנטרי למצבה הכספי של החברה והצביע על כשלים בני

קלאב בנצרת עילית שהיה בבעלות החברה. המבקר ציין כי רמת הנזילות של 

החברה לטווח הקצר חמורה במיוחד, וכי החברה אינה רווחית וגובה מלקוחותיה 

פחות מהתשלומים שהיא מעבירה לספקים ולעובדים, ולפיכך היא מתקשה 

נה המבקר לחברי הדירקטוריון בנושא פ 2014לעמוד בהתחייבויותיה. באוקטובר 

פנה  2015העלייה בתשלומים עבור חומרי התחזוקה לבריכה. בספטמבר 

המבקר לחברי הדירקטוריון בדבר מצבו הירוד של מרתף הקאנטרי קלאב 

 ולמערכות הצנרת בו. 

, לא התכנסה ועדת הביקורת, 2016ועד שנת  2013במהלך ארבע שנים, משנת 

 בדוחות הביקורת או בתכנית העבודה של המבקר הפנימי.וממילא גם לא דנה 

ציין המבקר הפנימי במכתב ליו"ר הדירקטוריון ולחברי הדירקטוריון  2015בינואר 

כי מצב החברה ירוד ורעוע; כי חלק מהבעיות בחברה נוגעות בפלילים וחלקן 

ר נובעות מניהול ליקוי; כי יש פיזור המחאות וחוסר יעילות של הגבייה. מבק

החברה ביקש כי חברי הדירקטוריון יתכנסו מידית כדי לדון בנושא וכדי לקבל 

 החלטות היכולות לעזור לחברה להיחלץ ממצבה הנוכחי.

, אולם החלטותיו לא 2015דירקטוריון החברה אמנם התכנס לדון בנושא בינואר 

 נגעו במכלול הבעיות שהעלה המבקר אלא רק בחלקן הקטן.
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וועדת ביקורת ללא דיון בליקויים וקבלת החלטות מינוי מבקר פנימי 

לתיקונם אינה משיגה את המטרה. משרד מבקר המדינה רואה בחומרה 

את התנהלותם של חברי הדירקטוריון בחברה לפיתוח נצרת עילית בכלל 

ואת התנהלותם של חברי ועדת הביקורת בפרט. אף שנכתבו דוחות 

 בן שאין לה הופכין.ביקורת על מצב החברה, לרוב הם נותרו כא

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  החברה לפיתוח נצרת עילית

החברה בהנהלתה הנוכחית מייחסת חשיבות מיוחדת לעבודת המבקר הפנימי, 

וכי דוחות המבקר הפנימי מהשנים הקודמות משמשים כלי עזר חשוב להנהלתה 

 הנוכחית בהשבת החברה ליציבות פיננסית.

 

  אתו"ס

ח לחוק 345כאמור, אתו"ס היא חברה לתועלת הציבור. בהתאם לסעיף  .1

החברות, על חברה לתועלת הציבור למנות ועדת ביקורת. תפקידי ועדת 

לבדוק את תקינות פעולות בין היתר:  הביקורת בחברה לתועלת הציבור הם,

החברה ומוסדותיה; לבדוק את השגת יעדי החברה ביעילות ובחיסכון; 

לעמוד על  יצוע החלטות האסיפה הכללית והדירקטוריון;לעקוב אחר ב

התייעצות עם המבקר הפנימי של  אגב ,ליקויים בניהול החברה, בין השאר

החברה או עם רואה החשבון המבקר, ככל שמונו, ולהציע לדירקטוריון 

ניה הכספיים של החברה, את פנקסי ידרכים לתיקונם; לבדוק את עני

השכר בה, לרבות ייעוד כספי החברה לקידום  החשבונות שלה ואת תשלומי

  .מטרותיה

לבחון את מערך על ועדת הביקורת בחברה לתועלת הציבור  כמו כן,

הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, וכן לבחון 

את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריון 

ל בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של ולהציע שינויים בה, והכו

 . החברה ולגודלה

למרות תפקידיה הרבים והחשובים של ועדת הביקורת, באתו"ס 

 2015, פעם אחת בשנת 2016התכנסה הוועדה רק פעמיים בשנת 

 . 2014ופעם אחת בשנת 

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי לחברה יש מבקר פנימי,  "סאתו

אשר נמצא בקשר עם חברי ועדת הביקורת בכל הקשור להתוויית תכנית 

 הביקורת השנתית, וכי ועדת הביקורת מתכנסת בהתאם לצרכיה.
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פרסם מבקר עיריית חיפה דוח בנושא מכרזים  2015בשנת 

יקויים רבים וחמורים והתקשרויות באתו"ס. דוח הביקורת העלה ל

, 2017בתחום ההתקשרויות, אולם עד מועד סיום הביקורת, בפברואר 

טרם נידון הדוח בוועדת הביקורת של החברה או במליאת 

 הדירקטוריון.

"ס אתו של לוועדת הביקורת ולדירקטוריון מעיר המדינה מבקר משרד

 .הליקויים לתיקון ובדרכים הביקורת דוח בממצאי דנו שלא כך על

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי דוח מבקר העירייה  אתו"ס

נידון בוועדת מינהל וכספים של הדירקטוריון, ופרוטוקול הישיבה הועבר 

 לידיעת חברי הדירקטוריון.

משרד מבקר המדינה מעיר לחברת אתו"ס כי ראוי שגם ועדת 

ול הביקורת והדירקטוריון ידונו בדוח הביקורת או למצער בפרוטוק

ישיבת ועדת מינהל וכספים ויעקבו אחר יישום מסקנות מבקר 

 העירייה.

של חברה לתועלת  ט)ב( לחוק החברות קובע כי על מבקר פנימי345סעיף  .2

גיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתכנית עבודה שנתית או לההציבור 

 .אישרה אותהשוועדת הביקורת בחנה אותה ו יתקופתית, אחר

פרסם מבקר העירייה דוחות ביקורת בנוגע לגן החיות  2014-ו 2013בשנים 

הלימודי ולתזמורת הסימפונית חיפה שבתחום אחריותה של אתו"ס. 

בביקורת בתזמורת הסימפונית נבדקו היבטים של תקציב מול ביצוע, כוח 

אדם ופעילות שוטפת. בביקורת בגן החיות נבדקו היבטים של תקציב 

אדם ושכר, יחסי הגומלין בין גן החיות לבין אתו"ס ובטיחות וביצוע, כוח 

 המתקנים.

בדק מבקר הפנים של החברה גם הוא את גן  2015-ו 2014נמצא כי בשנים 

החיות והתזמורת הסימפונית. בביקורת נבדקו היבטים דומים לאלו שבדק 

מבקר העירייה. כך למשל: בתזמורת הסימפונית נבדקו היבטים של תקציב 

רה, כוח האדם והפעילות השוטפת, ובגן החיות נבדקו תקציב החברה, החב

 פעילותה וניהול הסיכונים בה. 

באותו דיון ממש שבו  -עוד נמצא כי חברי ועדת הביקורת של החברה אישרו 

דנו בדוחות הביקורת שפרסם מבקר העירייה בנושא גן החיות והתזמורת 

נימי לשנה הבאה ואת קיום את תכנית העבודה של המבקר הפ -הסימפונית 

הביקורת על ידי המבקר הפנימי באותן יחידות בדיוק שנבדקו זה לא מכבר 

על ידי מבקר העירייה. כל זאת בלי שנערכה אבחנה בין הנושאים שיבדוק 

המבקר הפנימי לבין אלה שנבדקו כבר על ידי מבקר העירייה, ובלי שהורו 

 שכבר נמצאו.למבקר הפנימי לעקוב אחר תיקון הליקויים 
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משרד מבקר המדינה מעיר לוועדת הביקורת של החברה כי יש בקיום 

ביקורת בנושאים דומים באותם מקומות ובסמיכות מועדים משום בזבוז 

משאבים וכספי ציבור ופגיעה באפשרות לבקר היבטים אחרים 

 בפעילות החברה. 

צאו בגן ועוד, מעיון בפרוטוקולי ועדת הביקורת שדנו בליקויים שנמ זאת

בחברה  מימבקר הפניההחיות ובתזמורת הסימפונית על ידי מבקר העירייה ו

 ותללמוד במה עסקו דוחות הביקורת, מהם הליקויים שעלו בדוח אי אפשר

 תיקון הליקויים. לההמלצות  ןומה

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדת הביקורת כי עליה לתעד בפירוט 

קבוע תכנית לתיקון הליקויים, את הדיון שנערך בדוחות הביקורת ול

כך שניתן יהיה לערוך מעקב אחר יישום ההמלצות ואחר תיקון 

 הליקויים שהועלו.

 

 דיון בדוחות הביקורת של מבקר הרשות

במסגרת תפקידו של הדירקטוריון לפקח על הנהלת החברה, ראוי שידון 

בממצאי ביקורת הנוגעים לחברה שעלו בדוחות של מבקר הרשות המקומית או 

 על ידי גורמי ביקורת מוסמכים אחרים. 

נמצא כי במקרים מסוימים, שבהם מבקר הרשות המקומית עורך ביקורת על 

ינם נידונים בדירקטוריון ואינם נבחנים החברה העירונית, דוחות הביקורת א

הליקויים שהועלו. ממילא לא מתבצע תהליך של הפקת לקחים ושל מעקב אחר 

 תיקון הליקויים, כפי שראוי היה לעשות.

פרסם מבקר עיריית אשקלון שני  2015בדצמבר  :אשקלון הכלכלית החברה

התרבות דוחות הנוגעים לחברה הכלכלית: האחד בנושא הפעלת היכל 

שבאחריות החברה והאחר בעניין עבודות פיתוח שביצעה החברה. בדוחות 

הביקורת עלו ליקויים מהותיים הנוגעים לפעילות החברה, אולם הם לא נידונו 

 כלל בישיבות הדירקטוריון.

מבקר המועצה המקומית תל מונד פרסם  :מונד תל הכלכלית החברה

החברה. במסגרת הדוח הועלו דוח ביקורת בנושא פעילות  2015בפברואר 

ליקויים קשים באשר לפעילות החברה בכמה היבטים כמו מינהל כספי, רכש 

והתקשרויות ומינהל תקין. דוח הביקורת לא נידון בוועדת הביקורת או 

 בדירקטוריון החברה.
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משרד מבקר המדינה מעיר לדירקטוריון החברה הכלכלית אשקלון 

מונד כי במסגרת מימוש תפקידם ולדירקטוריון החברה הכלכלית תל 

לפקח על הנהלת החברה ראוי היה שידונו בכל דוח ביקורת, ובתוך כך 

יעמדו על משמעות הממצאים המפורטים בו וידונו בדרכים לתיקון 

הליקויים. כמו כן, היה עליהם לתעד בפרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת או 

עשיות בדבר הדירקטוריון את ההמלצות שהתקבלו ואת ההחלטות המ

 יישום ההמלצות, וכן לקבוע לוחות זמנים למעקב אחר יישומן.

יש להדגיש כי התייחסות החברות או בעלי התפקידים בהן, לרבות חברי 

הדירקטוריון, לאמור בדוח במסגרת הצגת תגובת המבוקרים, אינה פוטרת 

את הדירקטוריון מדיון, בהשתתפות מבקר הרשות המקומית, בממצאים 

דוח ובדרכים לתיקונם. גם דיון של מועצת הרשות או של ועדת שעלו ב

ביקורת ברשות המקומית בדוחות המבקר אינו פוטר את הדירקטוריון מדיון 

 בהם.

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  החברה הכלכלית אשקלון

 תקפיד מעתה ואילך לדון בדוחות הביקורת של מבקר העירייה.

 

 עריכת סקר סיכונים 

מעצם פעילותו של התאגיד העירוני נשקפים לו מגוון סיכונים, הן בתחומי 

הליבה של פעילות התאגיד והן סיכונים תפעוליים, משפטיים וכלכליים. 

החברות העירוניות אינן מחויבות לפי חוק לערוך סקר סיכונים, אולם יש לציין כי 

בהנחיות הרשות תהליכי ניהול סיכונים הוטמעו בהוראות המפקח על הבנקים, 

לניירות ערך ובפעולות האסדרה הנוגעות לגופים מוסדיים ולחברות 

 .77ממשלתיות

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בנושא ניהול סיכונים  2009בשנת 

בחברות הממשלתיות. בהתאם לחוזר נדרש דירקטוריון החברה הממשלתית 

י יעדי החברה להגדיר את יעדי הסיכון העלולים להסב נזק לתאגיד לפ

ומטרותיה, וכן להתוות את מדיניות ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה. 

הדירקטוריון נדרש פעם בשנה לפחות לבחון את מערך ניהול הסיכונים, ומדי 

 שלוש או חמש שנים, בהתאם לסיווג החברה, לערוך סקר סיכונים חדש.

 
 2009/1חוזר מס' למשל בהנחיות שמפרסם המפקח על הבנקים בנוגע לניהול בנקאי תקין וב  77

 שפרסמה רשות החברות הממשלתיות.
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 עירונית חברה בשום

 לא שנבדקו מהחברות
 ישיבות במסגרת מופו

 הסיכונים הדירקטוריון
 לפעילות האפשריים

 נקודות, החברה
 שלה התורפה
 למניעת והדרכים
 הללו הסיכונים
 

ות שנבדקו לא חברה עירונית מהחבר בשום כי מצא המדינה מבקר משרד

מופו במסגרת ישיבות הדירקטוריון הסיכונים האפשריים לפעילות החברה, 

על חברות  אמנם. הללו הסיכונים עתנקודות התורפה שלה והדרכים למני

ראוי שיעשו כן  אולם, כאמורסקרי סיכונים  לערוךעירוניות אין חובה 

 . התאגיד של העיקרייםלמפות את הסיכונים  במטרה

שהנהלת החברה תציג  לכךהדירקטוריונים בחברות העירוניות לפעול  על

 בחינההמ הן לחברה העיקריים הסיכונים ימופו שבוניהול סיכונים  דוחבפניהם 

 הסיכונים למהות מודע יהיה הדירקטוריוןפיננסית והן מהיבטים נוספים. כך ה

 מדיניות קביעת ולצורך החברה על פיקוח לצורך אותו ישמשו והם, האפשריים

 .להש הפעולה ואסטרטגייתהחברה 

, לשקול העירוניים התאגידים של המאסדר בהיותו, הפנים משרד על

חברות עירוניות לשלב בפעילות החברה מנגנוני בקרה פנימית להנחות 

וסקרי סיכונים בהתאם להיקפי הפעילות הכספיים של החברה. כך יהיו 

בידי הדירקטוריון כלים נוספים לפיקוח ובקרה ויחוזק הממשל התאגידי 

 בחברות הללו.

משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי אגף בכיר לתאגידים 

מסרה כי היקף פעילותה עד  החברה הכלכלית לודוניים יבחן את הנושא. עיר

כה לא הצריך עריכת סקר סיכונים, אך לאור הגדלת הפעילות הצפויה הציבה 

 .2017לעצמה יעד להכין סקר כזה עד סוף 

 

  נוספות הוראות ממשל תאגידיהמלצה על 

ות כך שיכלול חוק החבר 2011בעקבות דוח גושן, שהוזכר לעיל, תוקן בשנת 

 סדרת הוראות ממשל תאגידי מומלצות לאימוץ בידי חברות ציבוריות.

בין הוראות הממשל התאגידי המומלצות בתוספת הראשונה לחוק: הגדלת 

בהתחשב במין של מספר הדירקטורים הבלתי תלויים; גיוון בהרכב הדירקטוריון 

החברה; עריכת תכנית ובידע ובניסיון ובהתאם לצרכיה המיוחדים של המועמד 

הכשרה לדירקטורים המתמנים לראשונה ועריכת תכנית המשך לדירקטורים 

באשר  מכהנים; קיום ישיבת דירקטוריון אחת לשנה ללא המנכ"ל וההנהלה

לניהול עסקיה של החברה על ידי הנהלה; קיום ישיבה של ועדת ביקורת אחת 

ובלא נוכחותם של  לשנה בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר

 נושאי משרה בחברה באשר לליקויים בניהול העסקי של החברה.
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לנוכח הליקויים המהותיים שעלו בדוח ופורטו לעיל באשר לתפקוד 

הדירקטוריונים, על משרד הפנים לבחון את הטמעת הוראות הממשל 

התאגידי המומלצות גם במסגרת הליך האישור להקמת חברות עירוניות 

במסגרת אסדרת החברות הקיימות, בשים לב לעניין הכשרת חדשות וגם 

הדירקטוריון באמצעות תכניות הכשרה ייעודיות. כפי שכבר צוין, ראוי 

לשקול כי פעילותם של תאגידים עירוניים תוסדר בחקיקה, שתביא 

בחשבון את מגוון ההיבטים הנובעים מאופיים הייחודי של תאגידים אלו, 

ם המרכיבים את השלטון המקומי ולנוכח בהיותם חלק ממארג הגופי

החשיבות הרבה שיש לחיזוק עקרונות הממשל התאגידי בפעילות 

 החברות.

אגף תאגידים עירוניים נמצא בתהליך של משרד הפנים שב וציין בתשובתו כי 

 ,בחינה אסטרטגית של נושאים שונים בתחומי העיסוק של תאגידים עירוניים

לגבש מתווה  . מטרתו בכך היאבדוח זה עליםמונושאים וההמלצות ההלרבות 

הבדיקה  ,על פי הנחיית השרבתחום זה. של מדיניות וחקיקה כוללת ומקיפה 

ולאחר מכן על פי החלטת השר והנהלת המשרד  ,יועץ חיצוני ל ידימבוצעת ע

 יגובשו תהליכי חקיקה ומדיניות מתאימים.
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 סיכום

חברות עשר זה הוצגו ליקויים מהותיים בתפקוד דירקטוריונים של  בדוח

של  מרכזייםעירוניות, המנהלות כספי ציבור רבים ועוסקות בתחומים 

בהליכי המינוי של דירקטורים, פעילות הרשות המקומית. נמצאו ליקויים 

דירקטוריונים שהרכבם חסר ולא מאוזן ותפקוד לקוי של דירקטוריונים, 

ת החלטות פסולות ופגמים מהותיים בתהליכי קבלת החלטות. לרבות קבל

ליקויים אלו אינם עולים בקנה אחד עם הוראות הדין ועם הצורך לחזק את 

הממשל התאגידי בחברות עירוניות. הדירקטורים בחברות העירוניות הם 

מורי הדרך ושומרי הסף בתאגיד, ומתפקידם לקבוע מטרות ויעדים לחברה 

החברה ולבקר אותה. חוסר תפקוד או תפקוד חלקי  ולפקח על הנהלת

של הדירקטוריון עלולים לפגוע במערך האיזונים והבלמים בחברה 

ובפעילותה, וכך לגרום למשבר כספי בחברה ולפגוע קשות באינטרס 

הציבורי שעבורו הוקמה החברה. יתר על כן, משבר כספי בחברה עלול 

את הפסדי החברה להביא לכך שהרשות המקומית תיאלץ לכסות 

 ממשאביה.

הממצאים בדוח מלמדים על כך שיש דירקטוריונים של חברות עירוניות 

שאינם מתפקדים כגורם פעיל ובולט המעורב בהתוויית מדיניות החברה 

ובפיקוח על הנהלתה. התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם המגמה 

 ההולכת וגוברת של הטלת אחריות אישית על נושאי משרה ועל

דירקטורים שלא ביצעו את תפקידם ולא מילאו את חובותיהם בהתאם 

 לאמות המידה של נושא משרה סביר.

עקרונות הממשל התאגידי בחברות העירוניות אינם חזקים דיים ואינם 

מעוגנים בנורמות ברורות באשר לתפקידיו ולדרכי פעולתו של 

ת ממשלתיות, הדירקטוריון, זאת בשונה מהמצב הקיים בפעילותן של חברו

לנוכח היקף הפעילות הנרחב  .חוק החברות הממשלתיותהמוסדרת ב

בחברות עירוניות ולנוכח אופיין הציבורי, יש לשקול אסדרה כוללת של 

פעילותן בשים לב לגודלן ולהיקפן הכספי, בדומה לאסדרה החלה על 

 חברות ממשלתיות אגב הטמעת השינויים המתחייבים. 

. זה בדוח שנמצאו הליקויים לתיקון לפעול שנבדקו העירוניות החברות על

 החברות רוב עוסקות בהן הכספיים וההיקפים הנושא חשיבות בשל

העירוניות ראוי שממצאי הדוח ישמשו להפקת לקחים לגבי כלל החברות 

 העירוניות, עד להסדרת הנושא בחקיקה.

 


