
 הביטחון ממשרד ארנונה גביית

 מעקב דוח

, מסים גביית" בפרק, 2005 לשנת המקומי בשלטון הביקורת על דוחות

 282-233' עמ", הביטחון ממשרד מקומיות רשויות של והיטלים אגרות
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 תקציר

 כללי רקע

 1998בחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת 

, הוטלה חובת תשלום ארנונה על נכסי 1998-)תיקוני חקיקה(, התשנ"ח

 30%בשיעור  מערכת הביטחון )צה"ל, משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו(

 משיעור המס המלא שנקבע בצווי הארנונה של הרשויות המקומיות.

אמו"ן(, מרכז את  -אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים במשרד הביטחון )להלן 

הטיפול בתשלומי הארנונה לרשויות המקומיות בגין מחנות ומתקנים של 

 צה"ל.

 611נונה עבור שילם משרד הביטחון אר 2017שמסר אמו"ן, בשנת  נתוניםלפי 

רשויות מקומיות, ומשמשים  96מחנות ומתקנים הנמצאים בתחום שיפוטן של 

העביר משרד הביטחון לרשויות המקומיות תשלומי  2015-בעיקר את צה"ל. ב

 מיליון ש"ח  572-העביר כ 2016-מיליון ש"ח בקירוב, ב 529ארנונה בסך 

 מיליון ש"ח. 320-כ 2017-וב

 

 הביקורת פעולות

מועד הבדיקה( בדק משרד  -)להלן  2017בחודשים ספטמבר עד דצמבר 

מבקר המדינה את נושא גבייתם של המסים המגיעים לרשויות מקומיות 

. הבדיקה נערכה בארבע רשויות מקומיות: עיריות כפר יונה 1ממשרד הביטחון

 -וצפת והמועצות האזוריות באר טוביה וגן רווה, שבתחומי שיפוטן )להלן 

באמו"ן  -מחנות ומתקנים של צה"ל; ובמשרד הביטחון  12יהן( מצויים תחומ

אגף בינוי(. בדיקות השלמה נערכו במשרד  -ובאגף הנדסה ובינוי )להלן 

 הפנים.

 

 
 20-בדק משרד מבקר המדינה נושא זה לראשונה ב 2005ומרס  2004בתקופה שבין נובמבר   1

רשויות מקומיות שבתחומן מצויים למעלה ממאה מחנות ומתקנים של צה"ל; במשרד הביטחון 

, בפרק 2005דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ובצה"ל. ראו מבקר המדינה, 

 .282-233"גביית מסים, אגרות והיטלים של רשויות מקומיות ממשרד הביטחון", עמ' 
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, הפנים משרדי
 לא והביטחון האוצר
 להסכמה הגיעו
 לחיובי בנוגע

 מחנות של הארנונה
 משרד ומתקני ל"צה

 כך ובשל, הביטחון
 תקנות גובשו לא

 בעניין מתאימות
 אלו נכסים

 

 הליקויים העיקריים

 אופן סיווגם של נכסי משרד הביטחון וצה"ל

של סיווגים נפרדים לנכסים -בצווי המסים שלהן תת קבעומקומיות  רשויות 18

פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה משרד הביטחון או צה"ל, בניגוד ל

 ( ולחוזר מנכ"ל משרד הפנים הפיטורין פקודת -)להלן  1938)פיטורין(, 

 .2004-מ

המועצה האזורית באר טוביה סיווגה נכסים שלא על פי הסיווג המתאים ביותר 

רנונה את המופיע בצו המסים שלה. המועצה האזורית גם פטרה מתשלום א

מחנות הצבא שבתחום שיפוטה בגין שטחי קרקע, או שהסכימה על תשלום 

 גםהבדלים  חלקי בלבד משטחים אלה, בניגוד לקביעות בתי המשפט. נמצאו

גם בסיווגם של  ולעתים, הצבא במחנותהמצויים  ומתקנים מבנים סיווג באופן

 אותה של שיפוטה בתחוםמבנים ומתקנים דומים המצויים במחנות שונים 

 מקומית. רשות

 

 אופן בירור המחלוקות בין הצדדים

משרדי הפנים, האוצר והביטחון לא הגיעו להסכמה, בנוגע לחיובי הארנונה 

של מחנות צה"ל ומתקני משרד הביטחון ובשל כך לא גובשו תקנות מתאימות 

בעניין נכסים אלו. המחלוקת המתמדת בינם ובין הרשויות המקומיות גורמת 

מאמצים וזמן רב מצד נציגי הרשויות המקומיות ומשרד הביטחון  להשקעת

  הציבורית. בהשגת הסכמים, ובכך נגרם נזק כספי לקופה

עיריית צפת והמועצה האזורית גן רווה לא יישמו את הליך הבירור המוקדם 

לפתרון המחלוקת עם משרד הביטחון, לפני הגשת תביעה לבית המשפט, 

ובחוזר  2003-כפי שנקבע בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה שעודכנה ב

 .2004-מנכ"ל משרד הפנים מ

ן ובין הרשויות המקומיות המחלוקות הרבות שהתגלעו בין משרד הביטחו

הניעו את הרשויות המקומיות לשכור שירותים מקצועיים בעלות לא מבוטלת 

לצורך המדידות במחנות הצבא ולצורך ניהול ההליכים המשפטיים. משרד 

הביטחון וצה"ל נאלצו אף הם להקצות לשם כך משאבים רבים )בעיקר כוח 

 אדם(.

 2סגורים שטחיםחיוב -אי בעניין ומשרד הביטחון טרם קידמו חקיקה משרד הפנים

 בארנונה.

 
חתם הרמטכ"ל דאז על צו לסגירת שטחים  1976, במרץ 1945מכוח תקנות ההגנה )שעת חירום(   2

שגבולותיהם סומנו במפה שצורפה לצו. בצו נקבע כי "לא יכנס אדם לשטח סגור כאמור בסעיף 

 ולא יצא ממנו, אלא אם בידיו רשיון בכתב שניתן על ידי או מטעמי". ]לצו[ 1
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 המדידות במחנות צה"ל

לאורך שנים, לא התיר משרד הביטחון למודדים מטעם הרשות המקומית, 

שהנם בעלי סיווג בטחוני מתאים, לערוך מדידות או לאפשר להם סיורים 

הביטחון לאפשר  במחנות צה"ל. התנגדותם של גורמים בצבא ובמשרד

למודדים מטעם הרשויות המקומיות לערוך מדידות או לאפשר להם סיורים 

בתוך מחנות הצבא, מאלצת את הרשויות המקומיות להגיש תביעות משפטיות 

ומולידה מחלוקות מיותרות. התנהלות זאת של משרד הביטחון גם מונעת 

, ומקשה עליהן מהרשויות המקומיות מידע אמין על הנכסים הנמצאים בתחומן

מדיניות שאמורה להתבסס על  -לקבוע את סכום מסי הארנונה ולגבותם 

 מידע מלא ואמין.

, משרד הביטחון לא מדד בשנת 2016בניגוד להצעת תכנית העבודה לשנת 

)באמצעות אגף הבינוי( מחנות של חיל האוויר וחיל הים, ואילו בשנת  2016

ומיהן של שלוש רשויות מקומיות מדד מחנות יבשה ומחנות אוויר בתח 2017

אג"ת( אישר תכנית מדידות  -בלבד, אף על פי שאגף התכנון של צה"ל )להלן 

לשנה זו. לפיכך, אין בידי משרד הביטחון והרשויות המקומיות  יותר רחבה

נתונים מעודכנים על כלל מחנות הצבא שבגינם משולמת ארנונה. חמור 

מתקנים מעטים בלבד המשמשים את במיוחד הוא ביצוע מדידות במחנות וב

המצאת תוצאותיה יוצרות עיוות -חיל האוויר; היעדר מדידה של מחנות אלה ואי

בגביית ארנונה ועל כן עלולות להוליד תביעות משפטיות נגד משרד הביטחון 

 ואולי גם נגד הרשויות המקומיות שמבצעות אכיפה בררנית.

ודשים את העברת התוצאות של ח 12 - 4עיכב אגף הבינוי במשך  2016בשנת 

 מדידת המחנות, לרשויות המקומיות.

שנים רבות לא דיווח משרד הביטחון למועצה האזורית באר טוביה על מחנות 

צבא שבתחומה וממילא לא שילם ארנונה בגינם. עניין זה התגלה בידי מודד 

מטעם המועצה, בעת וידוא המדידות של משרד הביטחון. מנגד, משרד 

ן של המועצות יההמשיך לשלם ארנונה בגין כמה מחנות בתחומ הביטחון

 האזוריות באר טוביה וגולן, שהמבנים בהם פורקו או ננטשו זה מכבר.

 

 ההמלצות העיקריות

ביטול מעמדם של יישובי עולים )לרבות ערי עולים( עלול להסב פגיעה 

ינתן ממשית בהכנסותיהן השוטפות של רשויות מקומיות חלשות, שהפיצוי שי

להן מתקציבה של הקרן לצמצום פערים יופחת בהדרגה עד לאפס. ביטול 

. 3המעמד כאמור עלול להגביר מאוד את תלותן בהגדלתו של מענק האיזון

אשר על כן, מן הראוי שמשרדי הפנים והאוצר יעקבו אחר הנתונים 

 
מענק איזון הוא המענק העיקרי שמועבר לרשות המקומית ומטרתו להשלים פערים בין הכנסות   3

הרשות המקומית ובין הוצאותיה, זאת כדי לאפשר לה להעניק לתושביה שירותים בסיסיים שאת 

 ק.חלקם היא מחויבת לספק על פי חו
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 הפנים משרדי על

 בהתייעצות, והאוצר
, הביטחון משרד עם

 רפורמה לגבש
 ולקבוע מקיפה

 סיווגים בתקנות
 המתאימים
 הייחודיים לשימושים

 במחנות הנעשים
 ובמתקני ל"צה

 הביטחון משרד

 

 המתקבלים מגזברי הרשויות המקומיות והעולים מהדוחות הכספיים שלהן,

שהמנגנון  ולוודאעולים  יישובי מעמדביטול של ההשלכות לעמוד על  כדי

 לשינוי. מתאיםשקבעו נותן מענה 

כדי להבטיח שמבנים ומתקנים במחנות צבא יוגדרו באופן הולם ואחיד, 

ושמבנים ומתקנים דומים בבסיסים שונים לא יסווגו באופן שונה אלה מאלה, 

שרד הביטחון, לגבש רפורמה על משרדי הפנים והאוצר, בהתייעצות עם מ

מקיפה בנושא ולקבוע תקנות לסיווגים מתאימים לשימושים הייחודיים 

הנעשים במחנות צה"ל ובמתקני משרד הביטחון. גם בעניין תוקפם של 

ההסכמים עם רשויות מקומיות, על משרד הביטחון לגבש עמדה מוסכמת 

  בשיתוף משרד הפנים והרשויות המקומיות.

על הרשויות המקומיות לבסס בחוות דעת משפטית מתן פטור עבור שטחי 

נובע מהעובדה  קרקע של מחנות צבא בתחומן. הצורך בחוות הדעת

שהפסיקה מחייבת שטחי קרקע מגודרים בתשלומי ארנונה גם אם לא נעשה 

בהם שימוש פעיל, מכיוון שמרווחים ביטחוניים או תפעוליים מונעים בפועל 

 עשיית שימוש אחר בקרקע.

חיוב -על משרד הפנים ומשרד הביטחון ליזום ולקדם מתן הנחיה בעניין אי

 ובאופן זה למנוע תביעות מיותרות.שטחים סגורים בארנונה, 

על אגף בינוי במשרד הביטחון לעמוד ביעדים השנתיים שקבע לעצמו בכל 

הנוגע למכסת בסיסים שעליו למדוד; על עובדי מדור ארנונה באמו"ן לקיים 

מעקב אחר מועד העברתן של תוצאות המדידות לרשויות המקומיות, ולהימנע 

דר מעקב, אין לדעת אם נשלחו תוצאות מסחבת ועיכובים בעניין זה. בהיע

המדידות לכל הרשויות המקומיות ומתי. יתר על כן, עיכוב ממושך בהעברת 

התוצאות עלול להוליד תביעות משפטיות מצד הרשויות המקומיות והתדיינויות 

 מיותרות.

הרשויות המקומיות שקבעו בצווי המסים שלהן סיווג נפרד לנכסי  18על 

עולה בקנה אחד עם פקודת הפיטורין ועם חוזר מנכ"ל  המדינה בדרך שאינה

 , לבטל את הסיווג הנפרד.2004-משרד הפנים מ

 המקומיות מחובתן של המועצות האזוריות באר טוביה וגן רווה, ושל הרשויות

בתחומיהן קיימים מחנות צבא, לחייב את משרד הביטחון בארנונה  האחרות

 פי סוגי השימוש הנעשים בנכסים.ולגבותה לפי השטחים הקיימים בפועל ול

 

 סיכום

 מחנות 12 בעבור הביטחון ממשרד הארנונה את אופן גביית בדק זה דוח

פעולות בעיקר בהדוח עסק מקומיות.  רשויות בארבע"ל צה של ומתקנים

גיבוש דרך ושל נכסי משרד הביטחון  אופן חיוב הארנונהבלהסדרת החקיקה 

  הביטחון. משרד יןוב המקומיות הרשויות בין סדריםהה



 145|    הביטחון ממשרד ארנונה גביית

העובדה שלא נקבעה מערכת הסדרים מוסכמת וסופית בעניין גביית מסים, 

בין הרשויות המקומיות ובין משרד הפנים ומשרד הביטחון, עלולה לפגוע 

בפוטנציאל הגבייה של הרשות המקומית וכתוצאה מכך בהיקף השירותים 

שוויוניים בין רשויות שהיא יכולה לתת לתושבים. גיבושם של הסדרים לא 

, מנציח אפליה בין רשויות 2005מקומיות שונות, כפי שעולה מדוח זה ומדוח 

מקומיות. ראוי אפוא כי מקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות, במשרדי 

הביטחון, הפנים והאוצר יפעלו להסדרתם של כל הליקויים שפורטו בעניין זה 

דינה. נושאים שלא תהיה שפרסם מבקר המ 2005-בדוח הנוכחי ובדוח מ

עליהם הסכמה, מן הראוי שיובאו לדיון בממשלה והיא תכריע בהם ואילו 

מחלוקות שיוותרו בתחומים משפטיים יובאו להכרעה בפני היועץ המשפטי 

 לממשלה.

 למגעיו הנוגע בכל הביטחון משרד של לא ראויה התנהלות על מצביע זה דוח

ומן  מפניות התעלמות משרד הביטחון. המקומיות שנזכרו הרשויות עם

הסחבת וההתחמקות מביצוע המדידות במחנות הצבא  וכן שגובשו, המסמכים

 השונים, אילצו את הרשויות המקומיות להגיש תביעות משפטיות ולהגיע עם

 פשרה. להסדריהמשרד 

על פי האמור בדוח זה, צרכיה של מערכת הביטחון והשימושים הצבאיים של 

ים, מחייבים החלת מערכת כללים שונה על מחנות הצבא. המתקנים השונ

אשר על כן, על משרד הביטחון להמשיך ולרכז את מאמציו בקידום חקיקה 

בעניין זה. ראוי שיחסים בין משרדי ממשלה ובין רשויות מקומיות יהיו 

 מושתתים על הגינות ותום לב הדדיים.

ל אחד מן הליקויים ל משרד הביטחון לפעול ללא דיחוי לתיקון כ"על מנכ

 לפעולהרשויות המקומיות ראשי  על. 2005בדו"ח גם שפורטו בדוח זה ועלו 

 לתקן לאלתר את הליקויים כפי שפורטו בדוח.

משרד הפנים הוא הגוף המאסדר והאחראי לתפקודן של הרשויות המקומיות 

ואשר על כן עליו להיות מעורה בפעולות הנדרשות מהרשויות המקומיות גם 

א הנדון. על משרדי הפנים והביטחון מוטלת החובה להתגבר על חילוקי בנוש

הדעות ביניהם, להגיע להסכמה על רפורמה מקיפה ולגבש תקנות מתאימות 

בכל הנוגע להסדרי הארנונה המשולמים על ידי משרד הביטחון לרשויות 

המקומיות, לרבות התאמת צווי המסים של הרשויות המקומיות לשימושים 

 ם הצבאיים.ולמתקני
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 מבוא
הייתה המדינה פטורה מתשלום ארנונה למרבית הרשויות  1995עד שנת 

, "יישובי עוליםכ"ו "ערי עולים"למעט רשויות מקומיות שהוגדרו כ ,המקומיות

חובת תשלום ארנונה . 100%להן שילמה המדינה ארנונה בשיעור שלאשר 

בחוק הסדרים במשק , בשיעורים מדורגים, הוטלה על משרדי הממשלה השונים

חוק  -להלן ) 1995-ו"התשנ(, להשגת יעדי התקציב תיקוני חקיקה)המדינה 

נקבע לאחר  1938העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(,  קודת מסיבפ. (ההסדרים

, כי לגבי נכסים שמחזיק בהם משרד הביטחון או 1998תיקון שנעשה בה בשנת 

משיעור המס  30%ללית יהיה צה"ל או מטעמם, כי שיעור תשלומי הארנונה הכ

 .4המלא שנקבע בצווי הארנונה של הרשויות המקומיות

מרכז את ( ן"אמו -להלן )אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים במשרד הביטחון 

, ל"ארנונה לרשויות המקומיות בגין מחנות ומתקנים של צההבתשלומי  הטיפול

מחסני  כגון)אשר רובם מתנהלים כרשות עצמאית ואשר מגוון השימושים בהם 

 .אינו דומה למתקנים אזרחיים( לים"חמו מטווחים, נשקיות, נשק

מחנות  611שילם משרד הביטחון ארנונה עבור  2017בשנת , נתוני אמו"ןלפי 

רשויות מקומיות ומשמשים בעיקר  96ומתקנים הנמצאים בתחום השיפוט של 

 .5ל"צה את

לה ון למשרד מבקר המדינה ע"מדוחות ביצוע תקציבים מסכמים שהמציא אמו

רשויות המקומיות ה 96-העביר משרד הביטחון ל 2017 - 2015כי בשלוש השנים 

לפי , ח"מיליון ש 320-ח ו"מיליון ש 572, ח"מיליון ש 529תשלומי ארנונה בסך 

 .סדר השנים

 

 

 פעולות הביקורת
נושא בדק משרד מבקר המדינה את  2017דצמבר עד  בחודשים ספטמבר

הבדיקה  ממשרד הביטחון. מקומיותהלרשויות המגיעים המסים  גבייתם של

עיריות כפר יונה וצפת והמועצות האזוריות באר : נערכה בארבע רשויות מקומיות

 -)להלן ל"מחנות ומתקנים של צה 12שבתחומיהן מצויים , טוביה וגן רווה

אגף  -להלן )ן ובאגף הנדסה ובינוי "באמו -ובמשרד הביטחון  ו(הרשויות שנבדק

 .בדיקות השלמה נערכו במשרד הפנים(. בינוי

אופן סיווגם של נכסי משרד הביטחון בצווי ההיבטים האלה: נבדקו בביקורת 

 ה שלולהסדרת הפעולות שנעשו לשינוי; הארנונה של הרשויות המקומיות

 
למחנות צה"ל נותנות לציין כי השירותים המוניציפאליים שהרשויות המקומיות  ראויבעניין זה   4

ובפועל משרד הביטחון וצה"ל , מצומצמים בהשוואה לשירותים הניתנים לתושבים ולמגזר האזרחי

 מקומיות.הרשויות העל ידי  באופן רגיל בעצמם חלק מהעבודות הנעשותעושים 

פעמיות בעבור עבודות -היטלים ואגרות חדגם לשלם לרשויות המקומיות נדרש  משרד הביטחון  5

פיתוח, כגון היטל ביוב, היטל סלילת כבישים ומדרכות ואגרת הנחת צינורות מים, וכן אגרות 

 שירותים שוטפים הניתנים לו על ידי הרשויות המקומיות, כגון אגרת מים ואגרת ביוב.
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דרך יישובן של מחלוקות ; ממשרד הביטחוןהחקיקה לאופן חיוב הארנונה 

ביצוע המדידות ; וגיבוש ההסדרים בין רשויות מקומיות ובין משרד הביטחון

חיוב משרד ; ל לצורך חישוב החבות בארנונה"במחנות ובמתקנים של צה

השפעתו של ; ל"הביטחון בתשלומי ארנונה בגין שטחי הקרקע במחנות צה

ל הכנסותיהן של הרשויות המקומיות ביטול מעמדם של יישובי עולים ע

נבדק  מקריםבכמה  .; ועוד(ונכסי מדינה)ל "שבתחומיהן מצויים מחנות צה

תמונת מצב  לקבלרשויות מקומיות אחרות, כדי  תיקי של אקראימדגם  ן"באמו

 .רחבה יותר

 

 דוח ביקורת קודם 

 הביטחוןאת נושא גביית הארנונה ממשרד משרד מבקר המדינה לראשונה בדק 

 2005ממצאי הבדיקה פורסמו בדצמבר . 2005 למרץ 2004נובמבר  שבין בתקופה

 .6(2005דוח  -להלן )

העיר עליהם  משרד מבקר המדינהשבבדיקה הנוכחית נמצא כי רוב הליקויים 

המחלוקות בין הרשויות המקומיות ובין משרד ; לא תוקנו, לפני עשור ויותר כבר

של משרדי  שווא ולבד מניסיונות, לעתים אף הוחרפו, הביטחון נותרו בעינן

 ,ליישב את המחלוקות ,בעיקר משרדי הביטחון והפנים, הממשלה הרלוונטיים

המחלוקות הבסיסיות שהשתרשו  לפתרוןהסדר או הליך חלופי  ולא הוצע

 .בנושא זה

 2005העובדה שהליקויים מדוח  משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את

לא  הביטחון והפניםרשויות המקומיות ומשרדי על כך שה ומצר לא תוקנו,

 .לא אימצו את המלצותיוו, על בוריו 2005למדו את דוח 

 

 

 יישובי עולים
פקודת  -)להלן  1938מסי העירייה ומסי הממשלה )פיטורין(, פקודת הפיטורין 

תשלומי ארנונה  2016 - 1995חייבה את משרד הביטחון לשלם בשנים הפיטורין( 

 (.בתחום עיריית ירושליםכן ו) 7בערי עולים וביישובי עולים 100%בשיעור 

 
, בפרק "גביית מסים, 2005קורת בשלטון המקומי לשנת דוחות על הבימבקר המדינה,   6

 .282-233עמ'  ,אגרות והיטלים של רשויות מקומיות ממשרד הביטחון"

הוענקה לשר הפנים הסמכות להכריז על ערים המאוכלסות  ,1954-מ הפיטורין פקודתל בתיקון  7

בהן את הפטור עולים חדשים, שמצבן הכספי דחוק ביותר, "ערי עולים" ולבטל ברוב של 

עיריות  32על  הכריזו שרי הפנים 1955, מאז שנת מארנונה הניתן לנכסי המדינה. בהתאם לכך

מועצות מקומיות ואזוריות כעל יישובי עולים. רוב ההכרזות נעשו  31כעל ערי עולים ועל תחומי 

הכריזו  1966ז יישובי עולים ומא 22הוכרזו  1966 - 1957הכרזות(. בשנים  29) 1956-ו 1955בשנים 

על המועצה האזורית  1991-על כרמיאל וב 1975-ב - שרי הפנים על שתי רשויות מקומיות בלבד

 כעל עיר עולים ויישוב עולים, בהתאמה.  -הערבה התיכונה 
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ערי עולים כ שהוכרזונכתב כי חלק נכבד מן הרשויות המקומיות  2005בדוח 

ושיעור העולים בהן אינו גדול  עוד מצבן הכלכלי אינו דחוק ,ויישובי עולים

רשויות מקומיות מסוימות  ,ךלפיכ. רשויות מקומיות אחרות בארץשיעורו במ

אף על פי ששיעור העולים , נהנות מתוספת הכנסות מארנונה של נכסי מדינה

בעוד רשויות אחרות מחייבות נכסים אלה בשיעור חלקי  . זאת,באוכלוסייתן נמוך

 .אף על פי ששיעור העולים באוכלוסייתן גבוה, בלבד

י התקציב לשנות תיקוני חקיקה להשגת יעד)בחוק ההתייעלות הכלכלית 

תוקנה פקודת (, חוק ההתייעלות -להלן ) 2016-ז"התשע(, 2018-ו 2017התקציב 

של כל הרשויות המקומיות שהוכרזו " ערי ויישובי עולים"הפיטורין ובוטל מעמד 

 .עיריית ירושליםל פרט, ככאלה בעבר

החליטה ממשלת , 2016באוגוסט , לפני שנכנס לתוקפו חוק ההתייעלותעוד 

 .8(הקרן -להלן )ישראל על הקמת קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות 

 2015הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מנובמבר בהתאם להקרן הוקמה 

עת מילא את מקומו של שר ) 2016הנחייתו של ראש הממשלה מינואר לו

ודת מוצע לתקן את פק"כי  בדברי ההסבר לחוק ההתייעלות נכתב(. הפנים

הפיטורין באופן שיבוטל מנגנון ערי העולים בכך שגם לרשויות אלה תשלם 

המדינה בעד הנכסים שבתחומן ארנונה בשיעורים מופחתים ובמקביל תוקם קרן 

לצמצום פערים ברשויות המקומיות אשר חלק ממקורותיה יהיו ההפרשים בין 

ון ערי העולים סכומי הארנונה שהמדינה שילמה לערי העולים לפני ביטול מנגנ

[. 30%]לבין סכומי הארנונה המופחתים אשר ישולמו להן לאחר ביטול המנגנון 

חלוקת הכספים בקרן לרשויות תיעשה עד אמצע העשור הבא באופן שיסייע 

 ".לצמצום פערים בין הרשויות

תקציב הקרן ייקבע בתכנית נפרדת בסעיף "כי  גם בחוק ההתייעלות נקבע

ויוקצה במלואו ... בחוק התקציב השנתי ויעודכן מדי שנהתקציב משרד הפנים 

בהתאם לכללי חלוקה שיקבעו שר האוצר , בכל שנת כספים לרשויות מקומיות

 .9"ושר הפנים

בהתאם למפורט "כי חלק מתקציב הקרן יוקצה  ,עוד נקבע בחוק ההתייעלות

שהיו רשויות מקומיות  58בטבלה שבתוספת נמנו ". בטבלה שבתוספת לפרק זה

. 2017תקציב נוסף החל בשנת להן הוקצה וש ,מוגדרות קודם לכן כיישובי עולים

רשויות מקומיות תסתכם  58אותן ועדה לימהטבלה עולה כי תוספת התקציב ש

 
, בעניין "הקמת קרן לצמצום פערים ברשויות 11.08.2016מיום  1841 החלטת ממשלה מס'  8

 המקומיות".

( האפיון והסיווג של הרשות המקומית באשכול בהתאם 1) ידה שנקבעו:אלה הן אמות המ  9

כלכלי וכן האפיון והסיווג של יישובים בתחום הרשות המקומית, ככל שישנם, -למדרג החברתי

( אשכול הפריפריאליות של הרשות המקומית בהתאם למדד 2כלכלי; )-בהתאם למדרג החברתי

( 4( גודל האוכלוסייה ברשות המקומית; )3מן; )הפריפריאליות, כפי שהוא מתעדכן מזמן לז

( היקף שטח הנכסים שבתחום הרשות המקומית שאינם 5מצבה הפיננסי של הרשות המקומית; )

 15-ב( שיעור התושבים ברשות המקומית שעלו לישראל 6מבני מגורים לצורך חישוב ארנונה; )

התושבים כאמור שעלו  השנים שקדמו לשנת הכספים שבה מחולקים כספי הקרן וכן מספר

( עיוותים כלכליים בתקצובה של רשות מקומית שנגרמו בשל 7; )1984בינואר  1מאתיופיה לאחר 

המקומיות שנקבעו  ביטול ההכרזה עליה כעל עיר עולים ובשל הקצאת תקציב הקרן לרשויות

 בחוק ההתייעלות.
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תוספת התקציב תפחת  ואילך 2017-כי מו ,ש"חמיליון  362-ב 2017בשנת 

 41-ספת כלל לשבה לא תשולם עוד התו, 2020עד שנת , מדי שנהלהן שיועדה 

 .10הנקובות בטבלה רשויותה 58מתוך 

כי ביטול  ,2018פברואר ממשרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו 

על מנת לאפשר  , וזאתחוק ערי עולים נעשה בהדרגה על פני שמונה שנים

 .להיערך לחוק מבחינה תקציבית לרשויות המקומיות שמעמדן כעיר עולים בוטל

כי  ,2018פברואר ממשרד הפנים מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו 

הסתמכו על איסוף  הטבלה שבתוספת לחוק ההסדריםהסכומים שנקבה 

כי עבודת  ,עוד מסר משרד הפנים. הרלוונטיותהמקומיות נתונים מכלל הרשויות 

התחשבה בפגיעה חוק ההסדרים המטה שנעשתה לקראת הגשת תזכיר 

שהתבסס על חוסנה של הרשות המקומית " מנגנון הפחתה" וקבעה בהןהצפויה 

במטרה למנוע את הפגיעה הצפויה וזאת  ,ועל שיעור ההפחתה מסך תקציבה

(, אזרחי)המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  מנגנון זה אושר על ידי; יהבהכנסות

היועץ המשפטי של משרד הפנים והיועצת המשפטית של ועדת הכספים של 

אוצר ונציג אגף תקצוב משרד הדי נציגי אגף התקציבים בהכנסת, וכן על י

 .משרד הפנים ובקרה של

לעובדי משרד מבקר , במהלך הביקורת, 2017בדצמבר גזבר עיריית צפת מסר 

והמשמעות שהעיר מורכבת  2מדד הסוציואקונומי של צפת הוא "המדינה כי ה

מוסדות . ארנונהבתשלומי הנחות וזכאות למאוכלוסייה חלשה ועם צורכי רווחה 

הם היוו עוגן . המדינה בעיר ומשרד הביטחון היוו בסיס לצמיחת הארנונה בעיר

ועל " ערי עולים"פירט את השגותיו על ביטול המעמד הוא בהמשך ". לעיר

ביטול ערי : "על עיריית צפתהללו השינויים  ואת השפעתם שלהקמת הקרן 

משרד , כל מחוללי הצמיחה עולים מהווה מכה אנושה לעיר שבהחלטה זו נפגעו

תוך מספר שנים סכום הפיצוי מהמדינה בגין [. הממשלתי]הביטחון ובית החולים 

 50%ביטול ערי עולים יופחת לאפס ואמור להתווסף עד שיעור ממוצע של 

ן ח שאמורים להגיע "מיליון ש 5-בכל מקרה יחסרו כ. 11במסגרת מענק איזו

ביטול ערי עולים הפך את . יחולקומהקרן שלא בטוח שיגיעו ולא ברור איך 

עיריית צפת לתלותית לחלוטין במדינה וכל שינוי במענק האיזון יגרום לקריסת 

שינויים במענק האיזון מתרחשים כמעט כל שנה כך שלא ברור איך . העירייה

בהחלטה " לסיכום אמר גזבר עיריית צפת כי". העירייה תתפקד אם יתרחש שינוי

טון המקומי בשל הפחתת הארנונה העתידית מבנייה זו נגרם נזק עצום לשל

 .12"והרחבה של נכסי המדינה בעתיד

 
ולשאר  2021פסק בשנת לשתי רשויות מקומיות נוספות נקבע בטבלה כי תוספת התקציב תו  10

 .2024התוספת תיפסק בשנת נקבע שהשמונה 

 .3 שוליים הערת, לעיל ראו  11

 2016 - 2015בשנים  עבור נכסיוששילם לה משרד הביטחון ארנונה הלפי נתוני עיריית צפת,   12

 2017אוגוסט  - 2017. בחודשים ינואר בהתאמהש"ח  9,916,986-ש"ח ו 9,795,034 הייתה בסך

מתשלום משרד הביטחון  70% הש"ח, שהיוו 4,919,971 עיריית צפת לזכות הקרן סך שלהעבירה 

 בתקופה זו.
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נוכח לכי  ,משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים ולמשרד האוצר

, םיהעבודת המטה שנעשתה על יד ולמרותדבריו של גזבר עיריית צפת 

אחר ראוי שיעקבו אחר הנתונים שקיבלו מגזברי הרשויות המקומיות ו

של ההשלכות לעמוד על  כדי שלהן,דוחות הכספיים הנתונים העולים מה

 מתאיםשהמנגנון שקבעו נותן מענה  ולוודאעולים  יישובי מעמדביטול 

 לשינוי.

 

 

 ל"סיווג נכסים במחנות צה
לשימושו , סוג הנכס"כי הארנונה תחושב בהתאם ל בחוק ההסדרים נקבע

 ארנונה כללית ברשויות מקומיות)בתקנות הסדרים במשק המדינה ". ולמקומו

תקנות  -להלן ) 1993, שהותקנו החל בשנת הכספים 1993-התשנ"ג (1993בשנת 

שירותים , משרדים כגון, נקבעו הגדרות לסוגים שונים של נכסים ,(ההסדרים

ונקבעו להם תעריפי מינימום , ב"מבני מגורים וכיו, מלאכה, תעשייה, ומסחר

רשאית לשנות סיווג  מקומית רשותכי ההסדרים,  עוד נקבע בתקנות. ומקסימום

; באישור שר הפנים ושר האוצר או מי שהם הסמיכו לכך, סיווג של נכס-ותת

 ".קביעת סוג הנכס בהתאם לשימוש בו"סיווג נכס הוגדר כ

 

 סיווגים בלתי מתאימים-סיווג נכסים על פי תת

לשימושו , כי הארנונה תחושב בהתאם לסוג הנכס כאמור בחוק ההסדרים נקבע

יחול הסיווג הדומה  -בפקודת הפיטורין נקבע כי אם אין סיווג מתאים  ;ולמקומו

 .ביותר

העיר משרד מבקר המדינה כי חלק מהרשויות המקומיות  2005בדוח כבר 

שלא על פי הסוג המתאים  צבא סיווגו מבנים ומתקנים במחנותבזמנו שנבדקו 

 .המסים שלהןשהיה בצו ביותר 

נכסים  הסיווג, באר טוביה, האזורית שנבדק הנמצא כי מועצהנוכחית בביקורת 

 :להלן פירוט. שלה המסים וישלא על פי הסיווג המתאים ביותר בצו

 

 המועצה האזורית באר טוביה

בין משרד הביטחון ובין המועצה  2015בנספח להסכם שנחתם ביולי  .1

ם לגבי מחנה חיל האוויר שבתחו (2015הסכם  -להלן ) האזורית באר טוביה

( ר"מ 32,079 כולל של שטחב)נקבע כי מחסנים במחנה  המועצה האזורית

. זאת, אף על פי שבצו (ר"ח למ"ש 63.98 :תעריף" )מלאכה"יסווגו כ

בניין  -מרכז לוגיסטי : "הארנונה של המועצה נקבע סיווג מתאים יותר
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ואינו מחסן של מפעל תעשיה או של חנות  המשמש באופן ייעודי לאחסנה

 .13(ר"ח למ"ש 76.81 הוא שתעריפו" )או של מסעדה

שנקבע בהסכם הסיווג  משמעות, תחשיב שעשה משרד מבקר המדינהלפי 

ת הוא הפסד הכנסות שנתי למועצ)הסיווג הפחות מתאים, כאמור(  2015

 (.ואילך 2016-בכל שנה מ)ח בקירוב "ש 412,000באר טוביה בסך 

נקבע לגבי מחנות ( 2016הסכם  -להלן ) 2016בנספח להסכם מדצמבר  .2

יסווגו ( ר"מ 33,027 של שטחב) מהםכי משטחי אחסנה באחד , יבשה

ואילו משטחי אחסנה בשני (, ר"ח למ"ש 0.96תעריף: " )קרקע מיוחדת"כ

קרקע "יסווגו כ( ר"מ 285,767-ר ו"מ 3,271בשטח של )מחנות יבשה נוספים 

 5.45תעריף: " )המשמשת למטרות שונות מהמטרות שפורטו לעילתפוסה 

 (.ר"ח למ"ש

קיים סיווג מתאים  מועצת באר טוביההעלתה כי בצו הארנונה של  הביקורת

ח "ש 9.08 הוא אשר תעריפו", קרקע המשמשת לאחסנה פתוחה: "יותר

כי בשומות ששלחה המועצה למשרד הביטחון בשנים  עוד נמצא. ר"למ

היא דרשה ממנו לשלם עבור משטחי אחסנה לפי הסיווג , 201514 - 2014

 ."קרקע מיוחדת"לפי סיווג  גבתהאך בפועל , הגבוה יותר, המתאים

שנקבע בהסכם משמעות הסיווג , ם של משרד מבקר המדינהחישוביהלפי 

ושלפיו גובה מועצת באר טוביה את מסי הארנונה בפועל )סיווג  2016

הוא הפסד הכנסות "קרקע מיוחדת" המתאים פחות למשטחי האחסנה( 

 .(ואילך 2016-בכל שנה מ)ח "מיליון ש 1.32-שנתי של כ

 1,088בשטח של )היבשה  באחד ממחנותעל מקום איסוף האשפה המרכזי  .3

קרקע תפוסה המשמשת למטרות "יסווג כהוא כי  2016נקבע בהסכם ( ר"מ

ולא לפי הסיווג  ,(ר"ח למ"ש 5.45תעריף: " )שונות מהמטרות שפורטו לעיל

תעריף: " )קרקע המשמשת לאחסנה פתוחה" -המסים המתאים יותר בצו 

מועצת באר עוד העלתה הבדיקה כי בשומות ששלחה (. ר"ח למ"ש 9.08

דרשה ממנו לשלם עבור היא , 2015 - 2014למשרד הביטחון בשנים  טוביה

אך בפועל , הגבוה יותר, מתחם מרכזי לאיסוף אשפה לפי הסיווג המתאים

 .יו אלא לפי הסיווג המתאים פחותלא גבתה לפ

 

 קביעת סיווגים מיוחדים

באין סיווג ; לא ייקבע סיווג נפרד לנכסי המדינה" כי בפקודת הפיטורין נקבע

 ".הדומה ביותריחול הסיווג  -מתאים 

( 2004-ל מ"חוזר המנכ -להלן ) 2004ל משרד הפנים מנובמבר "בחוזר מנכ

המוטלת על המדינה על ידי , תשלום ארנונה השנויה במחלוקת"שנושאו 

 
צווי המסים של המועצות האזוריות באר טוביה וגן רווה מ לקוחיםהתעריפים המוזכרים בפרק זה   13

 .2017לשנת 

. על פי 2013בשנת  מחנות היבשהמות על פי תוצאות מדידת הכינה את השו מועצת באר טוביה  14

 .2016נתונים אלה נקבעו גם חיובי הארנונה בהסכם 
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 הפיטורין בפקודת

 משרד ל"מנכ ובחוזר
 נאסר 2004-מ הפנים
 המיסים בצו לקבוע

 לנכסים נפרד סיווג
 ידי על המוחזקים

, זאת למרות. המדינה
 מקומיות רשויות 18

 הארנונה בצווי קבעו
 סיווגים-תתי שלהן

 של לנכסים נפרדים
 או הביטחון משרד

 ל"צה

 

נכתב כי הרשות המקומית אינה מוסמכת לקבוע בצו ", הרשויות המקומיות

ג את נכסי ולסוו, תעריף מיוחד לנכסים המוחזקים על ידי המדינההמסים 

אף על פי ", שירותים ומסחר, משרדים"כ, רק בגלל היותם נכסי המדינה המדינה

לסווג את הנכסים  המקומית על הרשות. שבפועל נעשה בהם שימוש אחר

 .בהתאם לשימוש שנעשה בהם בפועל

יצוין כי משרד הפנים, פרסם נוהל הגשת בקשה לאישור חריג לארנונה, לרבות 

 סיווג והקריטריונים לבחינת הבקשה.-שינוי הסיווג או תתאופן הבקשה החריגה ל

 :נכתב 2000דעת של היועץ המשפטי לממשלה מדצמבר הבחוות 

האם ניתן לראות את תת הסיווג הנפרד לנכסים המשמשים משרדי ממשלה "

תת הסיווג . נדמה לי שהתשובה לכך אינה חיובית? ורשויות מדינה כסיווג תקף

דהיינו , המחזיק נא מתבסס כל כולו על מיהותשקבעה העירייה במקרה ד

הוא אינו מתבסס על השימוש שנעשה . משרדי הממשלה ורשויות המדינה

בנכסים אלה ואין גם כל הצדקה וסבירות לקבוע סיווג נפרד למשרדים 

יש . המשמשים משרדי ממשלה ואף להטיל עליהם ארנונה בשיעור גבוה יותר

, הנה כי כן ...לסיווג המיוחד למשרדי ממשלהכי אין תוקף , איפוא, לקבוע

, שכן נקבע בניגוד לדין, הסיווג שקבעה העיריה לנכסי המדינה הוא בלתי תקף

 ."ויש לקבוע את בטלותו

הרשויות המקומיות שמשרד הביטחון  96של  2017לשנת  המסיםצווי  בדיקת

-ילהן תתמהן קבעו בצווי הארנונה ש 18העלתה כי , 2017-שילם להן ארנונה ב

, זאת בניגוד לפקודת ל"סיווגים נפרדים לנכסים של משרד הביטחון או צה

תתי הסיווגים הנפרדים לנכסי משרד הביטחון  .2004-הפיטורין ולחוזר המנכ"ל מ

של הרשויות האלה, בלא שביקשו לשנות  2018נכללו גם בצווי המסים לשנת 

על פיהם ש שוניםיפים נקבעו תער ההסיווגים האל-תתיחלק מל) את תת הסיווג

  להלן דוגמאות: .(חושבו חיובי הארנונה

קיים תת  ביקנעםמבקר המדינה, כי  למשרדעיריית יקנעם עילית מסרה  .1

סיווג למחנות צבא במסגרת התעריף העיקרי למשרדים ומסחר וכי תעריף 

מתקנים ונכסים אחרים שהינו התעריף הראשי. משכך,  שלזהה לתעריף  זה

ככל שיבוטל תת הסיווג הקיים ביקנעם לא תהיה לכך השפעה על התעריף 

 .שייגבה

עיריות כרמיאל, נס ציונה ונצרת עלית והמועצות האזוריות לב השרון, לכיש,  .2

כי אין הן מחייבות למשרד מבקר המדינה, נחל שורק ועמק המעיינות מסרו 

 ,הסיווג הנפרד למחנות צבא-על פי תתלשלם ארנונה רד הביטחון את מש

. בנכסיםבדומה ליתר המחזיקים  וי המסים שלהן,אלא בהתאם לסיווגים בצו

 הסיווג המיוחד.-חלקן אף הודיעו כי יפעלו למחיקת תת
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המועצה האזורית מבואות חרמון סיווגה את כלל נכסי משרד הביטחון לפי  .3

 .15ף גבתה ארנונה לפיהםוא ,"סיווגים מיוחדים"

כי היא מחייבת את נכסי משרד , מבואות החרמון מסרה בתשובתה מועצת

מבני , משרדים, מהתעריפים הרלוונטיים עבור מגורים 30%הביטחון לפי 

המדינה שהייתה אמורה להתקין "כי  כן היא מסרה. מלאכה וקרקע תפוסה

יותקנו  אםו ,"כןתקנות בעניין סווגים נפרדים לנכסי המדינה לא עשתה 

ל משרד הפנים יפרסם הנחיות כיצד "תקנות נפרדות מתאימות או אם מנכ

 .שלה המסיםאת צו להן תתאים  היא, לפעול

הסיווג -עיריית טירת כרמל מסרה בתשובתה כי היא איננה נוהגת לפי תת .4

ובפועל היא חייבה את משרד הביטחון בארנונה  ,המיוחד למשרד הביטחון

 .2005לפי הערת הביקורת מדוח ", קרקע תפוסה אחרת"כללית בסיווג 

היא מחייבת את משרד  בפועל כי המועצה האזורית גזר מסרה בתשובתה .5

-תתילא על פי על פי סיווגים כלליים )מפעל "עתיר שטח"( והביטחון 

, וזאת חרף האמור בצו המסים שלה. הסיווגים המיוחדים למשרד הביטחון

הסיווג המופיע בצו המסים שלה בשנה -כן מסרה כי היא תבטל את תת

 הקרובה.

כי בפועל הוא  למשרד מבקר המדינה, משרד הביטחון מסר בתשובתו .6

לפי סיווגים כלליים ולא לפי  המקומיות הללורשויות ה 18-למשלם ארנונה 

 ".מיהות המחזיק"

 יםסיווגה-יכי תתהמקומיות הרשויות  18-משרד מבקר המדינה מעיר ל

לנכסים של משרד הביטחון או  שהן קבעו בצווי המסים שלהן נפרדיםה

האוסרים קביעת  2004-ל מ"חוזר המנכוללפקודת הפיטורין  מנוגדים ,ל"צה

 יםהסיווג-יאת תתמכול וכול עליהן לבטל  .סיווג נפרד לנכסי מדינה

 .שלהן המסיםבצווי  הנפרדים

כל  מההנכסים בתחולפיהם יחויבו שצו המסים קובע את הסיווגים והתעריפים 

כל שנה על  לפנימאושר מקומית צו מסים של כל רשות . רשות מקומית בארנונה

את אותם מראש מוטלת החובה לבדוק  . על משרד הפניםידי משרד הפנים

 ארנונהאת מסי הלגבות  המקומית לפיהם עתידה הרשותשתעריפים הסיווגים וה

 .שלה

 
סווגו לפי סוג "בניין מגורים אזור א'... בניין  של מועצת מבואות חרמון נכסי משרד הביטחון  15

.. משרד (; משרדים שירותים ומסחר.30%(; בניין מגורים ממשלתי )55%למגורים ממשלתי )

(; מלאכה... מבנה אחר ממשלתי; קרקע תפוסה בתחום 55%( משרד ממשלתי )30%ממשלתי )

מתקן צבאי ו/או משטרתי ו/או בטחוני אחר; קרקע תפוסה בתחום שטח אימון ו/ואו שטחי אש 

(; 30%לצרכי משרד הביטחון ו/או כל צורך בטחוני או משטרתי אחר קרקע תפוסה ממשלתי )

 ."(55%תי )קרקע תפוסה ממשל
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 אישר הפנים משרד

 18 של המסים צווי את
 שדרש בלי הרשויות

-תת את להסיר
 הנפרדים הסיווגים
 לדין בניגוד שנקבעו

 לבטלם להן הורה ולא

 

 לכךעליו להיות ער  שהיהמשרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים 

סיווג -תת בכל השנים האחרונות, הרשויות נכלל 18שבצווי המסים של 

-מל "מנכהבניגוד לפקודת הפיטורין ובניגוד לחוזר  -נפרד לנכסי המדינה 

הרשויות מבלי  18. בפועל, אישר משרד הפנים את צווי המסים של 2004

המקומיות לבטל הסיווג הנפרד, ולא הורה לרשויות -שדרש להסיר את תת

  את הסיווגים שנקבעו בניגוד לדין.

, בין השאר כי שר הפנים ושר האוצר קובע 200416-מ בפקודת הפיטוריןתיקון 

רשאים לקבוע בתקנות סיווגים נפרדים , הכספים של הכנסתבאישור ועדת 

 .לנכסי מדינה שהמדינה עושה בהם שימוש שהוא ייחודי לה

לא דנו שר הפנים ושר האוצר בצורך  2017עד סוף ו 2004-מנמצא כי 

להתקין תקנות הקובעות סיווגים נפרדים לנכסי המדינה ולקבל החלטה 

 .על כך

כי בשנים האחרונות רד מבקר המדינה, למשמשרד הפנים מסר בתשובתו 

לגבש מתווה  בניסיון ,מתקיים משא ומתן בין נציגיו ובין נציגי משרד הביטחון

משא ומתן זה . למעבר לחיוב נכסי מערכת הביטחון על בסיס סיווגים ייעודיים

 .חוקלטרם הבשיל לכדי הצעת מחליטים או תזכיר 

 

  שאינו קייםסיווג -סיווג נכסים בתת

שחתמה המועצה האזורית באר טוביה עם משרד הביטחון  2016בהסכם  .1

יבשה הכי חלק משטחי הקרקע התפוסה של שני מחנות כאמור  נקבע

(", מיוחד)קרקע "וג יוס-יסווגו כתת( ר"מ 152,424-ר ו"מ 33,027בשטח של )

 .17וג זה אינו קיים בצו המסים של המועצהיוס-הגם שתת

לעיריית כפר יונה עבור סככות  שילםכי משרד הביטחון  הביקורת העלתה .2

, 2008על פי הסכם משנת ( ר"מ 7,244בשטח של )שבתחומה צבא במחנה 

הגם ", עבור סככות ומבני עזר -או צבא /בניינים לצרכי ביטחון ו"לפי סיווגן כ

סיווג זה בוטל בצו המסים של העירייה כבר בשנה שההסכם נחתם -שתת

 .עמה

 
 .2004-)תיקוני חקיקה(, התשס"ד 2004התיקון נעשה בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים   16

לרבות  ,סיווג של קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח מועצת באר טוביהביטלה  2002בשנת   17

בעקבות "אישור חריג להטלת ארנונה"  ,קרקע בהחזקת משרד הביטחון או צה"ל ושטחי אימון

ממשרד הפנים באותה שנה לביטול תעריף זה. אולם למרות שהתעריף בוטל, המשיך  תקבלהש

 .ומשרד הביטחון לשלם על פי
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על כך  ,באר טוביה ולעיריית כפר יונה למועצתעיר מהמדינה  משרד מבקר

 יםסיווג-בהתאם לתתיארנונה  מסי שהמשיכו לגבות ממשרד הביטחון

-את תתיעצמן ביטלו אף על פי שהן , נכסי מערכת הביטחוןנפרדים ל

 .הסיווגים בצווי המסים שלהן

כי , 2018פברואר מעיריית כפר יונה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה 

בהתאם  היא הוציאה למשרד הביטחון שומות מעודכנות 2014שנת בהחל 

אך משרד הביטחון התעלם משומות אלה , "לסיווגים החדשים בצו המסים שלה

 ".ובחר להמשיך לשלם רק לפי הסכם הפשרה המקורי

כי לאחר שקיבל את  ,משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון

עיריית סיווגים החדשים בצו המסים של בהתאם ל המעודכנות השומות

 .הסיווג שבוטל-הן ולא לפי תתהיה עליו לשלם לפי, כפר יונה

 

 ל "הבדלים בסיווג מבנים ומתקנים במחנות צה

סככות , מחסנים, משרדי מפקדים, מטבחים, מבנים ומתקנים כגון מבני מגורים

ל ברחבי "מחנות צהמצויים במרבית , כיתות לימוד ועוד, אחסנהמשטחי , אחסון

 .הארץ

רשויות מקומיות סיווגו את בו הבדלים באופן ש הביקורת העלתה כי ישנם

לעתים נמצאו . בתחומיהןאשר המבנים והמתקנים שבמחנות הצבא 

הבדלים גם בסיווגם של מבנים ומתקנים דומים המצויים במחנות שונים 

 :להלן פירוט. בתחום שיפוטה של אותה רשות מקומית

מבנים נטושים  ישנם המועצות האזוריות באר טוביה וגן רווה בתחומי .1

 :במחנות צבא

המועצה האזורית באר טוביה סיווגה מבנים נטושים במחנה חיל האוויר  .א

, הדרכה, בונקרים"אשר שימשו בעבר כ(, ר"מ 12,149 של שטחב)

 .18"מגורים"בסיווג " מלאכה ומחסנים, מחסנים

רווה סיווגה מבנים נטושים במחנה חיל האוויר  המועצה האזורית גן .ב

 ".מבנה המשמש לאחסנה בלבד"בסיווג ( ר"מ 467 של שטחב)

מבנים כי  ,משרד הביטחון והמועצה האזורית באר טוביה מסרו בתשובותיהם

 ,צו המסיםב המופיעיש לסווג לפי הסיווג הנמוך ביותר האפשרי נטושים 

 צירפו . הםהתכנוני של המבנהאינו סותר את ייעודו הוא בתנאי ש

משרד הביטחון כי מדובר עוד מסר . 19ל פסיקה כזושדוגמאות  לתשובותיהם

 
 מ"ר משמשים מגורים. 1,498 שמתוכומ"ר,  13,647 הואהשטח הכולל   18

 .)פורסם בנבו( מלק נ' מנהל הארנונה של עיריית חדרה 5045/02: בר"מ למשלכך   19
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בשני מתקנים שאין להם ייעוד תכנוני ולכן התעריף יכול להשתנות מרשות 

 .מקומית אחת לאחרת

שבתחומה של  מבני אחסנה בשלושה ממחנות היבשהסווגו  2016בהסכם  .2

בניין המשמש באופן ייעודי לאחסנה  -לוגיסטי  מרכז"כ 20מועצת באר טוביה

ואילו מבני ", ואינו מחסן של מפעל תעשיה או של חנות או של מסעדה

 ".מלאכה"אחסנה הנמצאים במחנה חיל האוויר סווגו בסוג 

כי סיווגם של משטחי אחסנה במחנה יבשה אחד  נקבעגם  2016בהסכם  .3

במחנה יבשה אחר יסווגו ואילו משטחי האחסנה  ,"קרקע מיוחד"יהיה 

", קרקע תפוסה המשמשת למטרות שונות מהמטרות שפורטו לעיל"כ

 .בתעריף גבוה בהרבה

באר  למועצת, העיר משרד מבקר המדינה למשרד הפנים 2005כבר בדוח 

שסיווגו בסיווגים שונים מבנים ומתקנים  כך על, טוביה ולמשרד הביטחון

שהסיווגים  , ועל כךמועצהשבתחום ה הצבאבעלי שימוש זהה במחנות 

הביקורת הנוכחית  .אחד עם הוראות הדין תמיד עלו בקנהלא הללו 

משרד הפנים לא גיבשו  ,2005-למרות הערת הביקורת מ כי העלתה

ומשרד הביטחון תקנות לסיווגים מתאימים לשימושים הייחודיים הנעשים 

 .ובמתקני משרד הביטחון הצבאבמחנות 

של י המסים וכי צו למשרד מבקר המדינה, בתומשרד הביטחון מסר בתשו

כל דיון עם רשות כי ם ויאינם מתאימים לשימושים הצבאיהרשויות המקומיות 

כי  . כן מסרמקומית לקביעת השומה מחייב לימוד של צו המסים הרלוונטי

דרושה חשיבה יצירתית על , רלוונטית למשרד הביטחוןו בהיעדר חקיקה ברורה

הסיווג המתאים  ולמצוא את השונים השימושים לסיווגיםמנת להתאים את 

כי אין זה סביר להתייחס למתקני משרד  ,עוד מסר משרד הביטחון. ביותר

הביטחון כאל עסקים המניבים הכנסה וכלל לא סביר כי מחסנים בבסיס צבאי 

 .יהפכו למרכזים לוגיסטיים בתעריפים המתאימים למסחר

כדי כי  ,2005את מה שציין כבר בדוח  משרד מבקר המדינה חוזר ומדגיש

לא כדי שו, מבנים ומתקנים יוגדרו באופן הולם ואחידשימושי ש להבטיח

מנכ"לי על , שונים צבא סיווג שונה למבנים ומתקנים דומים בבסיסי ייקבע

, משרד הביטחוןמנכ"ל בהתייעצות עם , משרד הפנים ומשרד האוצר

סיווגים את השיקבע ל נוהל או חוזר מנכ" בהקדם האפשרי לגבש

ל ובמתקני משרד "מתאימים לשימושים הייחודיים הנעשים במחנות צהה

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים על שלא קידם . הביטחון

אחידות לשם השגת ערכי השהדבר נדרש  אף על פי, כאלהתקנות 

ולשם המעטת חילוקי הדעות בין הצדדים הגורמים לסכסוכים  ,שוויוןהו

 .מיותרות ולתביעות

 
 מ"ר. 1,383 -מ"ר; במחנה השלישי  55 -מ"ר; במחנה השני  2,548 -במחנה אחד   20
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 הרשויות ארבע

 שנבדקו המקומיות
 מחנות את פטרו

 עבור מתשלום הצבא
 מגודרים קרקע שטחי

 הסכימו או, נרחבים
 חלקי תשלום לקבל
 שטחים על בלבד
 אלה

 

תשלומי ארנונה בגין שטחי הקרקע 
 שבמחנות

( פקודת העיריות -להלן [ )נוסח חדש]קרקע תפוסה מוגדרת בפקודת העיריות 

שמשתמשים בה , כל קרקע שבתחום העירייה שאינה אדמה חקלאית"ך: כ

, המותקנות מחדש מדי בתקנות ההסדרים". עם בניןומחזיקים אותה לא יחד 

רשאית להטיל ארנונה כללית על קרקע תפוסה  רשות מקומיתנקבע כי  שנה,

לפי מיקומה או לפי השימוש , לכל מטר רבוע(, כמשמעותה בפקודת העיריות)

 .הנעשה בה או לפי שניהם גם יחד

כי החזקת שטחי קרקע מגודרים  21בתי המשפט קבעו בפסקי דין רבים בעבר

שלא נעשה בהם שימוש פעיל או שטחי קרקע ריקים למטרות תחזוקה ושירותים 

וכן למטרות (, ואפילו אם עבודות התחזוקה מתבצעות מדי פעם)בשעת חירום 

אף אם , מהווה שימוש בקרקע -מרווחי ביטחון או רצועת מגן או סמוך למבנים 

שעצם גידורם או מניעת הגישה אליהם והשימוש  כיוון, אין בכך תועלת כלכלית

 .בהם מצדיק הטלת ארנונה

פטרו את מחנות  הרשויות המקומיות שנבדקוארבע  כי הביקורת העלתה

או הסכימו לקבל  ,נרחבים מגודרים שטחי קרקע בגיןהצבא מתשלום 

  .כמפורט להלן, תשלום חלקי בלבד על שטחים אלה

 

 חיובי ארנונה בגין שטחי קרקע 

בכל נקבע כי  עם המועצה האזורית באר טוביה, 2016במסגרת הסכם  .1

משרד הביטחון מתשלום ארנונה על הנוגע למחנה חיל האוויר יהיה פטור 

( ר"מ 379,073" )כביש ראשי"ושטחי ( ר"מ 3,918,811" )מרקם טבעי"שטחי 

 (.ר"מ 8,059" )כביש ראשי"ובאחד ממחנות היבשה על שטחי 

כי חלק לא למשרד מבקר המדינה, באר טוביה מסרה בתשובתה  מועצת

יבות אלה ובנס", "מרקם טבעי"הם הללו מבוטל משטחי הקרקע במחנות 

הוסכם שלא יחול חיוב בגין מלוא השטחים המגודרים , כחלק מהפשרות

היא עשתה , עוד מסרה כי מכיוון שמדובר בשני גופים ציבוריים". במחנות

ללא היזקקות להליכים , מאמצים ניכרים להגיע להבנות עם משרד הביטחון

 מהוות מיצוע ושקלול של טענות, מעצם טיבן, פשרות" משפטיים וכי

לרבות התמשכות ההליכים , ובמסגרתן נשקלים שיקולים שונים, הצדדים

הוסיפה בתשובתה כי  מועצת באר טוביה. "וההוצאות הכרוכות בניהולם

 
רשות לפיתוח  - רפא"ל 6239/04, ר"ם 421/04, עמ"ן 565/02, עת"מ 210/02ראו למשל: עמ"ן   21

)פורסם  נ' שושנה ויירון, מנהלת הארנונה של עיריית קריית ים אמצעי לחימה בע"מ

נ' מועצה מקומית  תשתיות נפט ואנרגיה 1860/06, עע"ם 127/95בתקדין(; ע"ש )חיפה( 

חברת החשמל לישראל בע"מ נ' מנהל  27/82אור(; ע"ש )ב"ש( -)פורסם בפדקריית טבעון 

נאסר מיחזור חברה  499/01)לא פורסם(; עת"מ )חיפה( עיריית באר שבע  -הארנונה 

 .אור(-)פורסם בפד מועצה מקומית עיבלין ישראלית לטיפול באשפה בע"מ נ'
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התקיימו דיונים ממושכים בין , עדר סיווגים ספציפיים למחנות צה״ליבה

 .המסים שלהבצו הקיימים הצדדים בנוגע לסיווגים המתאימים ביותר 

גן רווה פטרה את משרד הביטחון מתשלום ארנונה על שטחי  מועצת .א .2

" כבישים ראשיים"ו( ר"מ 28,621" )מדרכות(, "ר"מ 56,042" )דרכים"

 .22שבתחומה במחנה חיל האוויר( ר"מ 23,869)

 גובה ממשרד הביטחון ארנונה בגין  גן רווה מועצת, 2007מאז ינואר  .ב

חיל האוויר  באותו מחנה" מרקם טבעי"בלבד משטחי  40%-כ

 (.ר"מ 2,673,663ר מתוך "מ 1,069,465שטח של ) שבתחומה

כי טרם גובשה  למשרד מבקר המדינה, גן רווה מסרה בתשובתה מועצת

ולפיכך היא  צבא,הלכה מחייבת בעניין אופן חיוב שטחי קרקע במחנות 

בחשבון את הסיכוי והסיכון  שהביא ניהלה משא ומתן עם משרד הביטחון

נערכו על  שעליהם הסכימו הצדדיםההסדרים . נות הצדדיםשבבירור טע

גם אם לא בכתב " ,מיועציה המשפטיים המועצה בסיס חוות דעת שקיבלה

תוך איזון בין טענות הצדדים והבנת המצב המורכב הנוגע להחזקת שטחי 

 .״'שימוש'שלא בהכרח נעשה בהם , ידי משרד הביטחון-קרקע ניכרים על

משרד  בינה לביןגן רווה כי בכל עת שהובאה מחלוקת  מועצתעוד מסרה 

ביקש בית המשפט מהצדדים שלא לברר , הביטחון להכרעת בית המשפט

 .להגיע להבנות ביניהם להםוהמליץ  בפניואת ההליכים 

" כבישים"פטרה את משרד הביטחון מתשלום על שטחי  עיריית כפר יונה .3

 .23שבתחומהצבא במחנה ( ר"מ 85,084)

 66%-עיריית כפר יונה גובה ממשרד הביטחון ארנונה בגין כ, 2008י מאז יונ

 132,269שטח של )בתחומה צבא שבאותו מחנה " צמחייה"בלבד משטחי 

 (.ר"מ 198,404ר מתוך "מ

 ,2018פברואר מעיריית כפר יונה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה 

עם משרד הביטחון  ללא הצלחה כי במסגרת הפגישות שהיא מנסה לתאם

 ".בנוגע לשומות הארנונה לרבות אופן חיוב שטחי הקרקע"יועלו טענותיה 

משרד למועצה האזורית מנשה משלם , בשונה מהמקרים שתוארו לעיל .4

של תוצאות המדידה  בהתאם לנתונים" מרקם טבעי"שטחי  עבורהביטחון 

קרקע " סיווגלפי  ר"מ 40,736על שטח של בפועל ו ,2014-שנעשתה ב

 ."תפוסה

עד סוף שנת על כך שהעיר משרד מבקר המדינה לעיריית צפת  2005בדוח  .5

קיבלה ממשרד הביטחון תשלומים עבור חלק קטן בלבד משטחי היא  2003

הסכומים , כך למשל. שבתחומה הצבא כל אחד ממחנותל הקרקע ש

 שגודלושטח פי אחד חושבו לצבא משרד הביטחון עבור מחנה לה שהעביר 

 
 1,288,020 שמתוכםש"ח,  2,038,842 היהבגין אותו מחנה חיל האוויר  2017ין כי החיוב לשנת יצו  22

 ש"ח עבור שטחי הקרקע. 750,822-ש"ח עבור שטחי המבנים ו

-ש"ח עבור שטחי המבנים ו 1,863,223 שמתוכםש"ח,  3,053,189היה  2017החיוב לשנת   23

 ש"ח עבור שטחי הקרקע. 1,189,230
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פי שלישי חושבו להשני וה במחנותותשלומי הארנונה , משטח המחנה כרבע

מאותה  עיריית צפתבמסמכי . משטחי המחנות 1%-שטחים שגודלם פחות מ

שטחי  בו באופן הזהשוח לסיבה שבגינהעת לא נמצא מידע או הסבר 

לא נמצאה חוות דעת משפטית שעל  וגם עבורם שולמה הארנונה,הקרקע ש

שטחי הקרקע שלא חויבו בארנונה משאר שטחי פיה יש להבדיל את 

כי גם  ,2005בדוח  עוד העיר משרד מבקר המדינה לעיריית צפת. הקרקע

משרד תשלומי הארנונה שהעביר לה  2004לפי הסדר הפשרה מפברואר 

תשלום , כך למשל. בגין שטחי הקרקע שבמחנות היו חלקייםהביטחון 

בלבד מהשטח  9%הארנונה על שטחי הקרקע במחנה השלישי היה בגובה 

 .בפועל עליו משתרע המחנהש

על  2012-בסיכומי המדידות שהעביר משרד הביטחון לעיריית צפת ב

שטחי קרקע  הם כולליםעולה כי  ,בתחומהשלושה ממחנות הצבא ש

" טבעי מרקם"חלקם בבחינת , סגורים לציבור, מגודרים נרחבים מאוד

 :כמפורט להלן, וחלקם כבישי אספלט

 שטחי הקרקע המגודרים בשלוש מחנות צבא בתחומי העיר צפת: 1לוח 

 שם המחנה 

 ומספרו

 מרקם טבעי

 )שטח במ"ר(

 כביש אספלט

 )שטח במ"ר(

סה"כ שטחי 

קרקע מגודרים 

 )מ"ר(

 247,358 35,370 211,988 מחנה א'

 36,861 3,837 33,024 מחנה ב'

 14,787 4,319 10,468 מחנה ג'

 299,006 44,526 255,880 סה"כ

בביקורת נמצא כי משרד הביטחון מסר את סיכומי המדידות שערך לידי עיריית 

 300-צפת, וטען כי שטחי הקרקע הנרחבים )"מרקם טבעי" ו"כבישי אספלט"(, כ

דונם בסך הכול, פטורים מתשלום ארנונה למרות היותם מגודרים וסגורים 

 .2012לציבור, וסירב לשלם עליהם ארנונה שנתית מאז שנת 

, ובין בו העיר משרד מבקר המדינה לרשויות המקומיות שנבדקו 2005בדוח כבר 

למועצות האזוריות גן רווה ובאר טוביה, כי הסכמתן לחייב את משרד  שארה

בתשלומי ארנונה חלקיים על שטחי הקרקע משקפת תהליך קבלת  הביטחון

החלטות לקוי המתבסס על משא ומתן, חסר יסוד משפטי, ואינו כולל את בחינת 

 השטחים וסיווגם על פי השימושים שנעשים בהם.
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משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצות האזוריות גן רווה ובאר 

ך שלא תיקנו את הליקוי שהועלה טוביה ולעיריות כפר יונה וצפת על כ

, ועל כך שנתנו למשרד הביטחון פטור מתשלומי ארנונה 2005כבר בדוח 

על שטחי קרקע במחנות צבא, באופן מלא או חלקי. הפטור ניתן בהליך 

של משא ומתן, ללא חוות דעת משפטיות בכתב וללא בחינה מפורטת של 

לות שאינה עולה התנה -שטחי הקרקע ווידוא השימושים שנעשים בהם 

חוות דעת  בהיעדר. יודגש, כי בקנה אחד עם סדרי המינהל התקין

ת יואת הרשו נחוהשיקולים שה להתחקות אחרלא ניתן  משפטית

 האמורות בהחלטתן שלא לחייב כלל את משרד הביטחון בגיןהמקומיות 

 .ולרביע למחצית לחייבושטחי הקרקע או 

, כי שנים 2018המדינה מפברואר עיריית צפת מסרה בתשובתה למשרד מבקר 

רבות היא מקיימת מגעים עם משרד הביטחון בניסיון להסכים על חיוב ראוי 

המשקף את המקרקעין המוחזקים על ידיו; הניסיונות להידברות היו עוד קודם 

, ולא הניבו פירות. העירייה הדגישה כי "מדובר במאבק של 'גוליית' 2004לשנת 

קטנה וחלשה". ההסדר שאליו הגיעו הצדדים הוא הענק ועוצמתי מול רשות 

מיטבי, ואם היה ויתור לשטחי קרקע תפוסה במסגרת ההסכם, "סביר להניח 

שזה חלק מפשרה עליה הסכימו יועצים משפטים המומחים לארנונה". עוד 

הביטחון איים ואף לא העביר תשלומי ארנונה דו  מסרה העירייה כי "משרד

 ".באופן מידי לרסק רשות חלשה כעיריית צפתחודשיים, פעולה המסוגלת 

העיר משרד מבקר המדינה למשרד הביטחון כי על פי  2005כבר בדוח 

הפסיקה, שטחי קרקע מגודרים חייבים בתשלומי ארנונה גם אם לא נעשה בהם 

 שימוש פעיל, מאחר שגידורם מונע עשיית שימוש אחר בהם.

משרד הביטחון מסר בתשובתו כי קיימת בשנים האחרונות פסיקה שלפיה 

מניעת שימוש בקרקע מאחרים אינה מספיקה לצורך הוכחת יסוד השימוש 

בקרקע, כי יש צורך להוכיח שימוש בקרקע שיש לו ביטוי חיצוני כלשהו 

 , ושאם "יסוד השימוש" לא מתקיים בקרקע, לא24ושמופקת ממנו תועלת כלכלית

 לחייבה. ניתן

 
"מ בע חן ליפרופי 129/84 ץ"בג: האלה הדין פסקי את הביטחון משרד ציין בגרסתו לתמוך כדי  24

 'נ"מ בע כימים וחומרים דשנים 764/88 ץ"בג(; 4"ח )ל 413"י פד, יבנה האזורית המועצה 'נ

 שמואל גבעת עיריית 4606/08, 4585/08, 4551/08(; עע"מ 1, פ"ד מ"ו )אתא קריית עיריית

 הצבאית התעשייה 281/09; עע"מ )פורסמו בנבו( 'ואח לישראל מלהחש חברת' נ' ואח

  .)פורסם בנבו( יבנה בעיריית הארנונה מנהלת' נ"מ בע לישראל
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 נהג הביטחון משרד
 ובאופן אחידות בחוסר

 הרשויות בין שוויוני לא
 באותה ואף המקומיות

 בכל מקומית רשות
 לתשלומי הנוגע

 שטחי בגין הארנונה
 שימושים בעלי קרקע
 דומים

 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי פסקי הדין שציין 

בתשובתו אינם מתייחסים לכל השימושים של הקרקעות שהוזכרו לעיל, 

כמו למשל כבישים ומדרכות. זאת ועוד, חלק משטחי ה"מרקם הטבעי" 

משמשים כמטווחים, כשטחי אימונים, או שקיימות בהם דרכי עפר, ולכן 

ש בקרקע שיש לו ביטוי חיצוני. אשר על כן, יש לבחון כל מדובר בשימו

שימוש לגופו באמצעות ליווי משפטי. עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי 

מאחר שישנם פסקי דין סותרים בנוגע לשטחי קרקע מגודרים, מן הראוי 

שתונהג מדיניות אחידה כלפי אותם שטחים בכלל הרשויות המקומיות 

וצר והביטחון יקבעו הנחיות מתאימות שיעוגנו לאחר שמשרדי הפנים, הא

בחקיקה. מתן פטור מלא או חלקי למשרד הביטחון מתשלומי ארנונה על 

שטחי קרקע נרחבים, מגודרים או תפוסים בדרך אחרת, בהליך של משא 

ומתן ותוך קביעת הסכמי פשרה פרטניים, אינו עולה בקנה אחד עם סדרי 

 רס למדיניות של "כיפופי ידיים".המינהל התקין ויש בו משום מתן פ

 

 חוסר אחידות בגביית ארנונה ממשרד הביטחון 

ארבע  ובין הביטחון משרד בין ההסכמים פי עלכי  נמצא בביקורת

לרשות מקומית אחת  הביטחון שילם משרד שנבדקו, המקומיות הרשויות

בעוד , מסוים שימוש בהםארנונה בגין שטחי קרקע שנעשה  תשלומי

 בהםלא שילם ארנונה עבור שטחי קרקע שנעשה הוא  אחרתשלרשות 

 :הפירוט להלן. זהה או דומה שימוש

 ישטחשילם משרד הביטחון ארנונה עבור מועצה האזורית באר טוביה ל .1

 במחנה חיל האוויר שבתחומה )לפי סיווג שלמדרכות ושטח מגרש הספורט 

ארנונה עבור  לא שילםמועצה האזורית גן רווה ל , ואילו25("קרקע תפוסה"

 .26שטחים דומים במחנה חיל האוויר שבתחומה

טוביה עבור מבני  באר האזורית משרד הביטחון שילם ארנונה למועצה .2

ההדרכה באחד ממחנות היבשה )לפי סיווג של "בית ספר ומועדונים"(, אך 

לא שילם ארנונה עבור מבני ההדרכה במחנה חיל האוויר שבתחום 

 המועצה.

בחוסר אחידות מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי נהג  משרד

ואף באותה רשות מקומית בנוגע באופן לא שוויוני בין הרשויות המקומיות ו

לשימושים דומים בכל הנוגע לתשלומי הארנונה בגין שטחי הקרקע 

  בשטחן.

 
 .מ"ר 2,377 -שטח מגרש הספורט  , וסךמ"ר 16,608 - מדרכות ישטח סך  25

 . מ"ר 4,601-ספורט השטח מגרש  , וסךמ"ר 28,621 - מדרכות ישטחסך   26
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למשרד  ,המקומיות שנבדקו משרד מבקר המדינה מעיר לארבע הרשויות

הפנים ולמשרד הביטחון, כי במקרים רבים נעשה החיוב בארנונה עבור 

שטחי קרקע של מחנות צה"ל שלא על פי הוראות החוק לעניין זה. 

ההסכמות בין משרד הביטחון לרשויות המקומיות לא נקבעו על פי סיווגי 

הקרקעות כפי שבאו לידי ביטוי בפסיקה, אלא הושגו כפשרה מאולצת 

א ומתן שהתנהל בין הצדדים. יתרה מכך, ייתכן שההסכמות הן בסיום מש

תולדה של חוסר שיתוף הפעולה מצד משרד הביטחון ושל האיסור 

שהטיל על הרשויות המקומיות להיכנס למחנות צה"ל ולמדדם. שטחי 

הקרקע שחויבו בפועל בתשלום ארנונה היו קטנים בהרבה מן השטחים 

נעשה החיוב לפי אמות המידה שנקבעו  שהיו אמורים להיות מחויבים אילו

 בדין ובפסיקה, ובכך נגרם הפסד כספי ניכר לרשויות המקומיות.

כי מצב זה אינו ראוי ויש לדאוג לתיקונו.  מעירמבקר המדינה  משרד

ארנונה לפי השטחים ה לגבות את דמימחובתן של הרשויות המקומיות 

משרד מבקר ם. הקיימים בפועל ולפי סוגי השימושים הנעשים בנכסי

חלים הכללים ארנונה לפי השלם עליו ל המדינה מעיר למשרד הביטחון כי

סבור שהמחוקק משרד הביטחון  , ואםהנכסים במדינה מחזיקיר שאעל 

ולהשית עליו שיעור מופחת של ארנונה, להחיל עליו כללים שונים  התכוון

לפני  עליו להביא את העניין לפני היועץ המשפטי לממשלה או לחלופין

משרדי הפנים, האוצר והביטחון כדי שיגבשו תקנות מתאימות לנכסי 

 משרד הביטחון.

את הארנונה לפי  "לגבות" משרד הפנים מסר בתשובתו כי על הרשות המקומית

 .הוראות החוק הקיימותאותה ב "לתזכר"אין זה מתפקידו  וכי הוראות החקיקה

ל הרענון להיעשות על ידי הרי שע ,ככל שנדרש רענון לרשות מקומית מסוימת

 .היועץ המשפטי של הרשות המקומית

, 27משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים, כפי שכבר העיר לו בעבר

כי הוא הגוף המאסדר והאחראי לתפקודן של הרשויות המקומיות. 

המחוקק הטיל עליו חובות וסמכויות שונות, שעל מנת למלאן כיאות עליו 

דרשות מהרשויות המקומיות גם בנושא הנדון. להיות מעורה בפעולות הנ

על משרד הפנים לוודא מידת עמידתן של הרשויות המקומיות בדרישות 

 הרלוונטיות לחיוב הארנונה על סוגי הקרקע השונים במחנות הצבא.

 

 

 
, בפרק "ההיערכות והמוכנות של הרשויות 2010הביקורת בשלטון המקומי לשנת דוחות על   27

 .89-3המקומיות לעתות חירום", עמ' 
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משרד הפנים ומשרד 

 קידמו לא הביטחון
-בעניין אית הטיפול א

של השטחים  חיובם
 בארנונההסגורים 

 

 שטחים סגורים
הרמטכ"ל דאז על צו  1976חתם במרץ  ,1945( חירום)שעת  ההגנה תקנות מכוח

הצו(. בצו  -לסגירת שטחים שגבולותיהם סומנו במפה שצורפה לצו )להלן 

]לצו[ ולא יצא ממנו, אלא  1נקבע כי "לא יכנס אדם לשטח סגור כאמור בסעיף 

 אם בידיו רשיון בכתב שניתן על ידי או מטעמי".

חס לשטחים שבתחום הצו מתיי 2017-לפי נתוני אמו"ן במשרד הביטחון, ב

מיליארד מ"ר. רוב  7.4-רשויות מקומיות ובסך הכול לשטח של כ 62השיפוט של 

 .28השטחים הסגורים משמשים שטחי אש

 בין משרד הביטחון ובין המועצה 2016בביקורת נמצא כי בהסכם פשרה משנת 

התיכונה, צוין כי "המועצה לאחר ייעוץ משפטי שקיבלה  הערבה האזורית

מקבלת את טענות משרד הביטחון לפיהן בהתאם למצב העובדתי והמשפטי 

אינם ברי חיוב בארנונה ומצהירה כי  האש שטחינכון ליום חתימת ההסכם, 

. המועצה מתחייבת כי לא תטיל חיובי ארנונה 2008החיוב בגינם יבוטל משנת 

ל משרד הביטחון בגין שטחים המשמשים כשטחי אש בתחום כללית בעתיד ע

 (.במקורהדגשה לא ה)שיפוטה" 

 יטחוןכי על משרד הפנים ומשרד הב המדינה מבקר משרד העיר 2005 בדוח

פטור ה את נושא הסדרתלפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולבקשו שיבדוק 

משפטית, וחוות הבחינה ן המתשלום ארנונה בגין שטחי אש ושטחים סגורים מ

 .יטחוןדעתו בעניין זה תנחה את משרד הב

 לא, 2005למרות הערת משרד מבקר המדינה בדוח  ,כי בפועל נמצא

 אף על פיהפנים ומשרד הביטחון את הטיפול בסוגיה זו,  משרד קידמו

  .2005 מאזששטחם של השטחים הסגורים גדל בשיעור ניכר 

משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי במסגרת המגעים בינו 

להסדרת תשלומי הארנונה ובין משרד הביטחון ו"בחינת הסוגיות הרלוונטיות 

 ."'השטחים הסגורים' , ככל הנראה ייבחן גם הנושא שלשל משרד הביטחון

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים, כי עליו ליזום ולקדם עם 

משרד הביטחון הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה שתסדיר את עניין 

חיובם של שטחים סגורים בארנונה, ולו רק כדי למנוע תביעות -אי

 מיותרות.

 

 

 
הם שטחים  מיליון מ"ר 290מ"ר, אך מכלל זה מיליארד  7.67-ב מסתכמים אמנםאש ה שטחי סך  28

 . המקומיות אחת מן הרשויותאף לא  שיפוט שלהשאינם בתחום  "גליליים"
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 פעולות לשינוי החקיקה
סיווג נכסים העיר משרד מבקר המדינה בעניין  2005כאמור כבר בדוח  .1

במחנות צה"ל, כי ראוי שמשרד הפנים ומשרד האוצר, בהתייעצות עם 

משרד הביטחון, יגבשו תקנות שייקבעו בהן סיווגים מתאימים לשימושים 

הייחודיים הנעשים במחנות צה"ל ובמתקני משרד הביטחון. גיבוש תקנות 

א ייקבע אלו נועד להבטיח שמבנים ומתקנים יוגדרו באופן הולם ואחיד, ושל

 סיווג שונה למבנים ומתקנים דומים בבסיסי צבא שונים.

בראשות משה כחלון, כולנו סיעת הליכוד לסיעת הסכם הקואליציוני בין ב .2

)לאחר הבחירות(, נקבע כי הממשלה וסיעות  2015שנחתם בסוף אפריל 

הקואליציה יתמכו ב"הסדרה ריכוזית במודל חדש של תשלומי הארנונה של 

במנגנון לגידור תשלום הארנונה של  -ן לרשויות המקומיות משרד הביטחו

משרד הביטחון בגין שטח המחנות הקיימים, ולקביעת מנגנון לעדכון 

 התשלומים העתידיים בגין בינוי/פינוי עתידי של מחנות".

ומנכ"ל משרד מנכ"ל משרד פנים בהן  שהשתתפושתי ישיבות לקראת  .3

בין שני משרדי  מקצועיה דרגשל הישיבות הביטחון, ולצורך כמה 

, הכינה הלשכה המשפטית של משרד הביטחון מסמך פנימי 29ההממשל

 -"הסדרת מנגנון תשלומי הארנונה בגין נכסי משרד הביטחון  שכותרתו

עקרונות מוסכמים ופערים מול משרד הפנים". יצוין כי המסמך הפנימי אינו 

 נושא תאריך.

לפי המסמך הפנימי, תשלומי הארנונה של משרד הביטחון בגין מתקניו 

המקומיות,  הרשויות 96ומחנות צה"ל נתונים במחלוקת מתמדת בינו ובין 

וזאת משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא העובדה שצווי הארנונה 

שעל  -מותאמים לשימושים אזרחיים ולא לשימושים צבאיים. הסיבה השנייה 

היא הסתמכות  -המסמך "יוצרת חשדנות של הרשויות המקומיות"  פי

הרשויות המקומיות, לצורך החיוב, על נתוני שטחים שמעביר להן משרד 

הביטחון ולא על מדידות של מודדים מטעמן, בניגוד לנעשה בנכסים 

 אזרחיים, בשל "סוגיית בטחון מידע".

לקדם עבודת מטה לשם הסדרת המחלוקות החליטו שרי הפנים והביטחון 

לניסוח הצעת מחליטים, אשר תסדיר את מנגנון הארנונה של משרד 

ן . הרעיון הבסיסי שהוסכם הוא קביעתם של טווחי מינימום 30הביטחו

האחד לנכסים בנויים והאחר  -ומקסימום לשני סיווגים ראשיים ייעודיים 

אשר לפיהם יחויבו כלל נכסיו של משרד הביטחון, כך שלכל  -לקרקע 

רשות מקומית )שבתחום שיפוטה נכסים של משרד הביטחון( ייקבעו לצורך 

שישולמו  הארנונה תשלומי שסך החיוב תעריפים ייחודיים לכל ייעוד, באופן

 .2016 בשנת לה ששולמו הארנונה תשלומי לסך שווה יהיה 2017לה בשנת 

 
הלשכה המשפטית במשרד הביטחון אין פרטים לגבי התאריכים שבהם התקיימו הישיבות, בידי   29

 וגם לא נמצאו אצלה סיכומי הדיונים האלה.

 כי ,2017באוקטובר  מבקר המדינה משרדלנציג  המסרהלשכה המשפטית של משרד הביטחון   30

 את לקדםו תלנסו בעל פה סיכום אלא, כתובה פורמלית שרים החלטת אין הידיעת למיטב

  .הנושא
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ההצעה הייתה אמורה לכלול פטור מתשלום ארנונה לנכסים מבצעיים 

ים, רמפות ומחפורות, שטחי היערכות ופריסה לחירום וקרקע לצרכים )מוצב

 מבצעיים(.

משרד ושל של משרד הפנים  םעמדותיהין פערים ב מוצגיםמסמך הפנימי ב

העלאת התעריפים  ;מדידות ;בכמה נושאים: אופן חיוב הקרקע טחוןיהב

 ועדת גבולותאופן חיוב מתקנים שהועברו לפי החלטות של  ;יחודייםיה

למתקן  קביעת תעריפים ;משטח גלילי לתחום שיפוט של רשות מקומית

תעריפים ייחודיים למתקנים/שטחים בה לא נקבעו שחדש ברשות מקומית 

 .31ופינוי אשפה ממחנות צה"ל אז;חדשים אשר לא שולמה בגינם ארנונה עד 

הוכנה בלשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים חוות דעת  2017באפריל  .4

תווה ראשוני שעוסק בהסדרת מנגנון תשלומי הארנונה שכותרתה "מ

טיוטת חוות הדעת(,  -לרשויות מקומיות בגין נכסי משרד הביטחון" )להלן 

אשר התייחסה לסיכום המסמך הפנימי של משרד הביטחון. גם בטיוטת 

חוות הדעת נאמר שנושאים אלה "מצויים במחלוקת מתמדת בין משרד 

 הביטחון לרשויות המקומיות".

)ג( לחוק ההסדרים לא מאפשר 9בסיכום טיוטת חוות הדעת צוין כי "סעיף 

הסדרת ההסדר המוצע על דרך התקנת תקנות מכוחו. אשר על כן, ככל 

שמעוניינים לקבוע הסדרים אלו, יש צורך לעגן אותם באמצעות חקיקה 

 ראשית".

, כי 2018משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בפברואר 

לא התייחסה להצעות שבמתווה הראשוני חוות הדעת של משרדו " טיוטת

לגופן אלא לסוגיה המשפטית המקדמית, האם עיגון הסדרים אלה דורש 

חקיקה ראשית או שניתן לבצע אותו על דרך של התקנת חקיקת משנה 

". עוד מסר משרד הפנים כי בישיבות שהתקיימו הובהר למשרד )תקנות(

על תיקוני החקיקה שבתחומי טיפולו של משרד  הביטחון כי אם הוא חולק

הפנים, יש באפשרותו לפנות למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אולם 

 משרד הביטחון לא עשה כן.

כי  ,2018משרד הביטחון מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בפברואר 

קיים צורך מידי ברפורמה חקיקתית בעניין חיוב מערכת הביטחון בארנונה, 

ה זו מהווה את "אבן הראשה" לכל המחלוקות בינו ובין הרשויות וכי סוגי

המקומיות. היעדר חקיקה והעובדה שטרם התבצעה רפורמה מקיפה 

המסדירה את אופן החיוב הם הגורמים המרכזיים לתופעות ולמחלוקות 

המתוארות לעיל ולהלן. עוד מסר משרד הביטחון כי הוא פעל רבות מול 

ים בנושא, ובעיקר מול משרדי הפנים והאוצר, יתר משרדי הממשלה העוסק

מאז סוף שנות התשעים של המאה העשרים וביתר שאת במהלך השנים 

האחרונות, עד כי "לעתים אף נדמה כי 'סוכם' לכאורה במסגרת הסיכום 

 
י על ידמדדו י: בנושא מדידות מתקני הצבא, גרס משרד הביטחון כי מחנות צה"ל יהלדוגמ כך  31

 2017יה מתחילת יולכל רשות מקומית יועבר עדכון בדבר תוספות הבנ מטעמו,מודד מסווג 

משרד הפנים דרש כי עדכון המדידה יבוצע  . מנגד,הפרשיםהישולמו  ןואילך אשר בהתאם לה

וכן דרש קביעת מנגנון לבירור מחלוקות  ,(2017אל מול נתוני המדידה הקודמת )ולא משנת 

 בנושא המדידות.
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המנכ"לים )הפנים  2התקציבי בין משרד הביטחון לאוצר... לאחרונה סיכמו 

שלה בו תקודם הרפורמה", אולם והביטחון( על המתווה והחלטת הממ

. עוד מסר משרד 32קידומה של החקיקה "נעצר על ידי אגף התקציבים"

הביטחון, כי האינטרסים הפוליטיים והכלכליים המעורבים בעניין, לרבות 

 התנגדותו של מרכז השלטון המקומי, הם בעלי עוצמה רבה.

הגיב ממרכז השלטון המקומי ל 2018משרד מבקר המדינה ביקש במרץ 

על פסקה זו ואולם מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מסר כי אינו מעוניין 

 להגיב על תשובת משרד הביטחון בעניין זה.

על השיהוי  האוצר והביטחון הפנים, למשרדי מעיר המדינה מבקר משרד

שנה  12 הרב בטיפול בנושא תשלומי הארנונה, ועל כך שגם בחלוף

להסכמה, ומשרדי הביטחון והפנים  טרם הגיעו הצדדים 2005פרסום דוח מ

 למחנות מתאימות תקנות לא התגברו על חילוקי הדעות ביניהם ולא גיבשו

הביטחון. אין חולק על כך שדרושה רפורמה מקיפה  משרד ולמתקני"ל צה

בכל הנוגע להסדרי הארנונה המשולמים על ידי משרד הביטחון לרשויות 

רשויות המקומיות לשימושים המקומיות, לרבות התאמת צווי המסים של ה

ולמתקנים הצבאיים. היעדרם של תקנות מחייבות או הסדר קבוע אחיד 

 ושוויוני הוא שורש המחלוקות המתוארות בהרחבה בדוח זה.

המקומיות", שהוזכרה  הרשויות מול המתמדת אין כל ספק כי "המחלוקת

במסמך הפנימי שהכין משרד הביטחון ובטיוטת חוות הדעת של משרד 

הפנים, משיתה עלויות כספיות לא מעטות וגורמת לבזבוז זמנם היקר של 

נציגי הרשויות המקומיות ומשרד הביטחון בניסיונם להשיג הסכמים 

 בנושאים שצריכים להיות מוגדרים בחקיקה ובתקנות.

מאחר שהפערים בין עמדותיהם של משרד הביטחון ושל משרד הפנים 

דר הסכמות ביניהם, היה עליהם לנסות נובעים מאינטרסים מנוגדים, ובהיע

 .33ליישב את ההדורים ולהסתייע ביועץ המשפטי לממשלה

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי כל עוד לא שונתה 

החקיקה, עליו להסדיר את תשלום הארנונה על נכסיו לרשויות המקומיות 

י הארנונה על פי המצב החוקי הקיים: פקודת הפיטורין, חוק ההסדרים וצוו

 של כל רשות מקומית.

 

 
 - 2013בשנים שנערכו יצוין כי משרד הביטחון העביר למשרד מבקר המדינה התכתבויות רבות   32

העוסקות בניסיונותיו להכין טיוטות  ,אש הממשלהרואוצר המשפטים, הפנים, המשרדי  בין 2016

 .ושונות שנועדו לקדם החלטת ממשלה בעניין תשלומי ארנונה )והיטלי פיתוח( לנכסי

. במחלוקת משפטית בין משרדי הממשלה, הגורם בעל הסמכות הוא היועץ המשפטי לממשלה  33

 דוח וראומשרדיות. -קובע שראש הממשלה הוא שמיישב מחלוקות בין, הממשלה: יסוד - חוק

 .145' עמ", הממשלתית במערכת משנה חקיקת בתהליכי' "הטיפול ג65 שנתי
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 של הנכסים באגף
 אין הביטחון משרד
 מספר על מרוכז מידע

 - המקומיות הרשויות
 שבתחומן 96-ה מבין

 משרד של מחנות יש
 אשר - ל"וצה הביטחון

 הסכמים קיימים עמן
 וממילא, מתמשכים

 על מידע ברשותו אין
 של תוקפם מועד

 אלה הסכמים

 

 ריכוז מידע על הסדרי ארנונה 

 והתמשכות הליכים משפטיים 

 , למשרד2017במהלך הביקורת, באוגוסט  שמסר משרד הביטחוןהנתונים  לפי

 24ארנונה עם  הסדריחתם משרד הביטחון על  2016המדינה, בשנת  מבקר

רשויות מקומיות  22-. במחנות הוא וצה"ל מחזיקיםן יהרשויות מקומיות שבתחומ

; אולם לאמו"ן לא הייתה הליכים משפטיים משרד הביטחון אחרות נוהלו נגד

היכולת להמציא למשרד מבקר המדינה מידע על מועד תחילתם של הליכים 

 אלה ועל זמן הימשכותם.

"ן מידע מרוכז אמוב, אין 2016למעט ההסדרים שנחתמו בשנת כי  נמצא

מחנות של ישנם ן יהשבתחומ 96-בין המ -מקומיות הרשויות ה ל מספרע

אשר עמן קיימים הסכמים מתמשכים, וממילא אין  - וצה"ל הביטחוןמשרד 

  .של הסכמים אלה על מועד תוקפם ברשותו מידע

משרד הביטחון מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי מערכת המחשוב שלו 

אינה מאפשרת ליצור דוח אחד המכיל את כל המידע בנושא; עם זאת, המערכת 

 לפי סוג "תשלום שוטף או הסכמים".מאפשרת הפקת דוחות 

ריכוז מידע המתעדכן  מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי משרד

נחוץ כדי לדעת ההסכמים המועד שבו פג תוקפם של  באופן שוטף על

כמה מתחשב משרד הביטחון  מתי יש לחדשם. כן הוא נחוץ כדי להבין עד

 שטחילמדידת  ההסכמים בבואו לגבש תכנית עבודהבמועדי תום תוקף 

 המבנים מצב כגון נחוץ גם להפקת נתונים, ריכוז מידע. הנכסים

והוא יתרום גם לזיהוי הבדלים בין  ההסכמים חידוש טרם בהם, והשימושים

 הרשויות המקומיות, לאחידות ולשוויון.

 

 

  המקומיות הרשויות בין מחלוקות יישוב
  הביטחון משרד ובין

בנושא "התדיינות בין המדינה ובין רשויות בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה 

, נקבע בין השאר כי בטרם תגיש (המוקדם הבירור הליך - להלן) 34מקומיות"

רשות מרשויות המדינה תביעה נגד רשות מקומית, ייערך בין הצדדים בירור 

מוקדם ותיבחן אפשרות הסדרתה של המחלוקת ללא הזדקקות לערכאות. 

פנייה לפרקליט המחוז בבקשה להגיש תביעה אזרחית לצורך זה נקבע כי לפני 

נגד רשות מקומית, יש להעביר את נושא התביעה, בתיאום עם פרקליט המחוז, 

 לידיעת הממונה על המחוז במשרד הפנים, והוא ינסה להסדיר את העניין.

 
 (.6.1200)הנחיה מס'  6.3.03-( ועודכנה ב60.105)הנחיה מס'  1.4.69-ההנחיה יצאה לראשונה ב 34



 2018 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות|    168

עוד נקבע בהליך הבירור המוקדם, כי בכל דיון בין הממונה על המחוז ובין 

ישתתף פרקליט המחוז או נציגו. אם לא נענתה התביעה בתוך משרד הממשלה 

יום מעת מסירתה לטיפול הממונה, רשאי פרקליט המחוז לפתוח בהליכים  30

 משפטיים אם הוא מוצא לכך טעם מכל הבחינות האחרות.

יישוב מחלוקות בין רשויות  נמנו עיקרי סיכום דיון בעניין 2004-בחוזר המנכ"ל מ

קרי הדברים שפורסמו: משרד ממשלה אשר קיבל דרישה מדינה. אלה הם עי

לתשלום ארנונה ואינו חולק עליה, ישלמה במועד. אם הוא חולק על הסכום 

שנדרש ממנו, ישלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת במועדו, ויביא לאלתר 

לפני הרשות המקומית את השגותיו על שאר הסכום. אם לא הגיעו משרד 

ית להסכמה על החלק השנוי במחלוקת, ינהג בהתאם הממשלה והרשות המקומ

פורטו גם דוגמאות לארנונה  2004-להליך הבירור המוקדם. בחוזר המנכ"ל מ

 שרשויות מקומיות הטילו שלא כדין על נכסי המדינה.

בין משרד הביטחון והתגלעו בין המועצה האזורית גן רווה  2012 - 2010בשנים 

את הליך  יישמהלא  רווה גן מועצת כי אנמצארנונה. ה מחלוקות על חיובי

 מנכ"ל ההבירור המוקדם שנקבע בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה ובחוזר 

נגד משרד  משפטהת ילב התביע 2013בפברואר  , ותחת זאת הגישה2004-מ

שעניינה "סחבת ממושכת שנוקט משרד הביטחון בהסדרת תשלום הביטחון 

שפנתה תחילה לממונה על המחוז  יבל . זאת,חובות הארנונה בגין נכסים"

 .בהליך הבירור המוקדםנקבע שכפי  ,במשרד הפנים

שלה ניסיון העבר מועצת גן רווה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה, כי 

 ;אצל הממונה לבירוראין תועלת בהעברת הסכסוך שהוכיח עם משרד הביטחון 

הממונה והיא נאלצה , לא הועיל הבירור אצל 2004משנת בסכסוך  כך לדוגמה,

להיות  ךצרי להגיש תביעה לבית המשפט. עוד מסרה כי בירור ההליך המוקדם

על  מצא מקום לחלוקמשרד הביטחון ואם  ,בתום לב על ידי שני הצדדים םמיוש

אליה היה צריך לפנות  הארנונה שנדרש לשלם,תשלומי המהות ועל סכום 

חרף  . ואולם,אצל הממונה בירור המחלוקתלובמידת הצורך לפעול  ,דיתיבמי

למרות התראות חוזרות ונשנות ניסיונותיה לתאם מדידות במשך כשנתיים ו

 שהיא שלחההליכים  תלרבות מכתב התראה בטרם נקיטלהסדרת נושא החוב, 

 כן. בחר משרד הביטחון שלא לעשות ,2012-ב

נוכח משרד מבקר המדינה לדעת כי לא יושבה באמצעות הליך  2005כבר בדוח 

הבירור המוקדם אף לא אחת מהמחלוקות שהתגלעו בין משרד הביטחון ובין 

הרשויות המקומיות. משרד מבקר המדינה העיר שעל משרד הפנים והיועץ 

המשפטי לממשלה לבדוק אם יש מקום להציע לרשויות המקומיות, למשרד 

הביטחון ולמשרדי ממשלה אחרים הסדר חלופי, יעיל יותר, ליישוב המחלוקות 

 ניהם.בי

מועצת גן רווה מסרה בעניין זה למשרד מבקר המדינה, כי משרד הביטחון 

מתנהל מולה כאילו הוא "מעל החוק". כן מסרה כי מי שנדרש להסדיר את 

, הם 2005הליך יישוב המחלוקות, כמו גם את שאר הליקויים שהועלו בדוח 

 משרד הביטחון ומשרד הפנים.
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פקידו כמאסדר, ומסר בתשובתו כי הליך גם בעניין זה התנער משרד הפנים מת

בין המדינה לבין הרשויות המקומיות היא הנחיה של היועץ  הבירור המוקדם

 המשפטי לממשלה.

פרסום משנה  12 משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי גם בחלוף

ובהתחשב בתפקידו כמאסדר, הוא טרם בדק את הנושא יחד  ,2005דוח 

הציע לרשויות המקומיות  לממשלה, טרם סייע וטרםעם היועץ המשפטי 

 22, במהלך הביקורת, ניהלו 2017באוגוסט , . וכךהסדר חלופי יעיל יותר

 רשויות מקומיות הליכים משפטיים נגד משרד הביטחון.

 

 השתהותו של משרד הביטחון בניהול המשא ומתן

 שויותלר הביטחון משרד בין ומתן המשא ניהול להתמשכות הסיבות בדיקת

 בחתימתמצד משרד הביטחון  מוסברת ולא רבה התמהמהות העלתה המקומיות

 דיונים סדרת לאחר רק ההסכמים על חתם הוא, דבר של לאמתו. ההסכמים

 להלן דוגמאות: .ומתן המשאשנערכו בתום 

על ידי משרד  2013, בעקבות מדידות חדשות שנעשו בסוף 2014בפברואר  .1

טוביה שומות ארנונה חדשות  באר האזורית הביטחון, המציאה המועצה

 למשרד הביטחון, לגבי מחנה חיל האוויר ולגבי מחנות היבשה שבתחומה.

פנתה מועצת באר טוביה למשרד הביטחון, וציינה כי  2015בתחילת פברואר 

הגיעו להסכמה ביניהם לגבי מחנה חיל האוויר אולם "עד  2014בדצמבר 

מועצה חזרה על בקשתה בסוף אפריל היום לא קבלתי ממך כל הסכם". ה

אף איימה בהגשת תביעה  2015. בנובמבר 2015ובאמצע מאי  2015

משפטית אם לא תקבל התייחסות בתוך שבוע. בסופו של דבר לא הגישה 

 המועצה את התביעה.

מנהלת הגבייה במועצת באר טוביה מסרה למשרד מבקר המדינה באוגוסט 

רת דיונים מתישה מול משרד הביטחון סדהתקיימה בעניין זה " , כי2017

גרמו אשר  זוטרים" נציגים לישיבות לשלוח נהגו הם כאשר ,וצה"ל

זומנה לדיונים שהחלו מחדש כאילו לא היה דיון קודם  "המועצה. להפסקתן

 יזמו את סיום הישיבות בטרם עת, הם שאף ",כלל, עם נציגים בכירים יותר

לנציגות הבכירה ביותר במשרד וחוזר חלילה עד אשר הדיונים הגיעו "

 "ן שבעקבותיהם הגיעו להסדרים".אמוסמנכ"ל וראש ה -הביטחון 

משרד הביטחון מסר בתשובתו כי המשא ומתן ארך זמן רב וההסכם אכן 

התעכב, וזאת בגלל פערים מהותיים שהתגלו ביחס לתעריף הקרקע 

אישור  התפוסה ובגלל תיקון צו המסים של מועצת באר טוביה, ששונה ללא

שרי הפנים והאוצר. עוד מסר משרד הביטחון כי הדיונים לא התקיימו עם 

גורמים זוטרים, וכי ההסכם נקבע לבסוף לא במשרד הסמנכ"ל וראש אמו"ן 

 כי אם במשרד ראש המערכת להסדרים מוניצפאליים.
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון, כי השתלשלות 

על כך שהוא התמהמה גם זמן רב העניינים שתוארה לעיל מצביעה 

 לאחר שהצדדים כבר סיימו את המשא ומתן.

יונה קיבלה את תוצאות המדידות במחנה צבא שבתחומה  כפר עיריית .2

. במכתבו של מנהל אגף הכנסות העירייה למדור הארנונה 2016באוגוסט 

, הוא ציין כי "סוכם בזמנו כי תתקיים ישיבה לצורך 2017באמו"ן מפברואר 

 עדכון השטחים הנוספים לחיוב".

לא השיב משרד הביטחון על הפנייה ולא  2017נמצא כי עד סוף נובמבר 

קבע פגישה בנושא זה. עיריית כפר יונה נקטה אף היא סחבת, ורק חודשים 

רבים אחרי שנמסרו לה נתוני המדידות במחנות הצבא פנתה למשרד 

 הביטחון בבקשה לקיים דיון בנתוני המדידות.

עם  להיפגשהיא מנסה זה שנים כי  מסרה בתשובתהכפר יונה  רייתעי

 הפגישה ואף, הצלחהללא  אך ,משרד הביטחון בנוגע לנושא הארנונה

 .הביטחון "ברגע האחרון" משרד ידי על בוטלה 2018לסוף ינואר  שתואמה

משרד הביטחון מסר בעניין זה כי מדובר במחנה צבא שקיימים בו מבנים 

 יסה ובנייה מחדש, ולכן עיכב את הפגישה.רבים בשלבי הר

כי נימוק הבנייה מחדש  הביטחון למשרד מעיר המדינה מבקר משרד

אינו מצדיק עיכוב בחישוב מסי ארנונה, וכי עליו להסדיר את תשלום 

, גם אם סכום בארנונה 2016-הארנונה על פי המדידות שנעשו ב

 המחנה. לחיוב הוא זמני עד סיום ההריסה ובנייתו מחדש של

פנתה עיריית צפת למשרד הביטחון בדרישה שיאושר לה  2008באוגוסט  .3

לערוך בהקדם האפשרי מדידות בכל מחנות הצבא שבתחום שיפוטה, 

באמצעות מודד אזרחי מטעמה שהיה בעל סיווג ביטחוני מתאים. במאי 

חזרה עיריית צפת על דרישתה ופירטה את זהותו של המודד שהוסמך  2009

 צוע המדידה.מטעמה לבי

חרף הדרישות החוזרות מצד עיריית צפת, נמנע משרד הביטחון מהעברת 

נתונים כלליים על בסיסי צה"ל ומתיאום מדידה עם המודד שהסמיכה 

, בדרישה 35העירייה. לפיכך, הגישה העירייה נגד משרד הביטחון תובענה

לאפשר למודד מטעמה בעל סיווג ביטחוני מתאים לערוך מדידה בנכסיו 

 של משרד הביטחון שבתחום שיפוטה.

לעיריית צפת, כי בכוונתו לערוך את  2011משרד הביטחון הודיע בסוף שנת 

 המדידה בעצמו ואת הנתונים יעביר לבדיקת המודד מטעמה.

 
 פורסם(.א ל)מדינת ישראל  'נ עיריית צפת 16543-07-11 ה"פ  35
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העביר משרד הביטחון לעיריית צפת טבלת נתוני מדידות  2012באפריל 

ו 2011שערכו אנשיו בשנת  רת נתוני . במסגרת העב36בחלק מבסיסי

שהתבססו ככל הנראה על תצלומי אוויר, ואין לדעת באמצעותם  -המדידות 

טען משרד הביטחון לתוספת  -מהם השימושים הנעשים בכל המבנים 

שטחי מבנים באחד ממחנות הצבא ולהפחתת שטחים בשני מחנות צבא 

אחרים. משרד הביטחון לא אפשר למודד מטעם עיריית צפת לאמת את 

יקש להפחית את תשלומי הארנונה לעירייה על יסוד נתוני המדידות, וב

 המדידות שערכו אנשיו.

בקשה לצו מניעה זמני, על מנת  2012בעקבות זאת הגישה עיריית צפת ביוני 

למנוע את קיזוזי התשלומים שביקש משרד הביטחון לעשות. בדיון הוסכם 

 ענה.כי הצדדים ינסו למצות את המשא ומתן והוסכם על הפסקת התוב

במסגרת המשא ומתן דרשה עיריית צפת לערוך מדידות בפועל, כדי לוודא 

את נתוני השטחים שמחזיק משרד הביטחון בתחומה ולוודא את נתוני 

המדידות שהועברו לידיה. משרד הביטחון עמד על סירובו לאפשר כניסת 

 מודד מטעם העירייה לנכסיו.

יטחון אישור לערוך שבה ודרשה עיריית צפת ממשרד הב 2015באפריל 

 מדידות בנכסיו בתחום עיריית צפת.

נמצא כי מאז דרישה זו שלא נענתה, לא חידשה עיריית צפת את בקשתה 

להכניס מודדים מטעמה למחנות הצבא שבתחומה, ומשרד הביטחון לא 

 .2012העביר נתוני מדידות מעודכנים של נכסיו מאז שנת 

על פי הליך הבירור  משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית צפת כי

המוקדם שנקבע בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, היה עליה לפנות 

תחילה לממונה על המחוז לשם יישוב המחלוקות בינה ובין משרד 

 הביטחון.

מהמסמכים שהמציאה עיריית צפת אין לדעת מהן הסיבות 

 להתמהמהות בניהול המשא ומתן בינה ובין משרד הביטחון.

בתשובתה כי היא, "בדומה לרשויות רבות בארץ, לא עיריית צפת מסרה 

מצאה דרך להתמודד עם העוצמה והגודל של משרד הביטחון, אלא 

 במסגרת תביעות משפטיות וייצוג משפטי".

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית צפת כי חלף יותר מעשור מאז פג 

להסתייע  תוקפו של ההסכם הקודם עם משרד הביטחון. על העירייה

רד הפנים ולחתור לאלתר לגיבוש הסכם חדש עם משרד במש

להמשיך לעמוד על כך שתיערך מדידה עדכנית בכל  הביטחון. עליה

שטחי מחנות הצבא שבתחומה ולהתעקש לאמתן על ידי מודד 

 מטעמה.

 
 שני מחנות שבתחום עיריית צפת לא נמדדו.  36
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי מהשתלשלות 

מטעם עיריית העניינים המתוארת לעיל, לרבות סירובו לאשר למודד 

צפת למדוד את נכסיו, עולה כי אין לדעת אם גודל השטחים והשימוש 

לעיריית צפת אכן הולמים את  2011הנעשה בהם כפי שמסר בשנת 

המצב בשטח. על משרד הביטחון לאפשר למודד מטעם העירייה 

לאמת לאלתר את נתוני המדידה שלו ולקבל נתוני אמת על גודל 

 הנעשה בהם.השטחים ועל סוג השימוש 

 

 ניהול פרוטוקולים בדיוני הרשויות המקומיות ומשרד הביטחון

עמד בעבר על חשיבותם של רישום וניהול  כברבית המשפט העליון 

 :37פרוטוקולים כהלכה, וכך נימק זאת

"כסידרי המינהל התקינים, חייבת ועדה לרשום פרוטוקול אשר ישקף את 

שנתקבלו בעקבות אותו עיקרי המידע שהובא לפניה ואת ההחלטות 

החובה לכתיבת פרוטוקול שורשיה במשפט המינהלי הכללי  ...מידע

ובעקרון שקיפות פעילותו של המינהל... זכותם של המועמדים לדעת 

... חובה היא כיצד ועל יסוד איזה מידע נתקבלו החלטות שנתקבלו

המוטלת על הוועדה לנהל פרוטוקול שישקף, למצער, את עיקרי 

היו בדיוני הוועדה ואת נימוקי הוועדה להחלטתה. מילוי חובה הדברים ש

 זו מאפשר פיקוח ובקרה על התנהלות הוועדה ומבטיח שקיפות".

במשרד הביטחון ובמשרדי המועצה האזורית באר טוביה לא נמצאו פרוטוקולים 

או תרשומות שתיעדו את נקודות המחלוקת שעלו בדיונים על מחנה חיל האוויר 

 היבשה.ועל מחנות 

, מסרה מועצת באר טוביה למשרד מבקר 2017בספטמבר  הביקורת במהלך

המדינה, כי מאחר שמשרד הביטחון הציג את טיעוניו בעל פה, הוצגו בעל פה 

 גם התגובות על טיעונים אלה במסגרת הישיבות במשרד הביטחון.

כי כשהמשא ומתן עם  2018בפברואר  בתשובתה מסרהבאר טוביה  מועצת

ביטחון הגיע לשלב סופי "הוצא סיכום ישיבה מטעם המועצה". עוד משרד ה

מסרה כי "בסיום הישיבות נמסר דיווח מלא ובעל פה לגורמים נוספים במועצה, 

שהיו מעודכנים כל העת בפרטי המו"מ )כולל עדכונים שנמסרו לעתים בכתב(". 

יועץ ואולם, בהמשך לתשובתה המציאה מועצת באר טוביה דיווח ביניים של ה

המשפטי שלה, אשר כלל רק דיווחים כלליים בעניין התקדמות המשא ומתן 

וההסכמות שהושגו, מבלי לפרט את נקודות המחלוקת, את ההליך שהוביל 

 לקבלת ההסכמות ואת הנימוק לפשרות שנקבעו בהסכם.

משרד הביטחון הבהיר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי בהסכמי הפשרה 

ת וההסכמות בין הצדדים; לדבריו, הסכם שהושג מייתר מבוטאים כל העקרונו

 את הצורך בסיכומי הדיון ה"עיתיים" המהווים רק שלבי ביניים.

 
 (.2004) 839, 817(, 3)נט"ד פ, ' עיריית תל אביב יפונאילן  3751/03"ץ בג  37
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 מהותיים הבדלים

 הסדרי בין נמצאו
 בין שהושגו הפשרה

 ובין הביטחון משרד
 שונות מקומיות רשויות

 תשלום לגבי
 הנוגע בכל, הארנונה

 תקופת למשך
 משך, ההסכם

 בגין התשלומים
, ושיעורם העבר חובות
 שטחים נתוני עדכון

 כל נמצאה ולא, ועוד
 להבדלים הנמקה

 אלה

 

כי ולמועצת באר טוביה  הביטחוןלמשרד מעיר  מבקר המדינה משרד

נקודות המחלוקת בין הצדדים ואת פרוטוקולים שמתעדים את  היעדר

את עקרון השקיפות. ולא זו  ההסכמות המנומקות שהושגו ביניהם, נוגד

בלבד, אלא שגם לא ניתן ללמוד מהן המחלוקות שהתגלעו בין הצדדים 

ומהם הנימוקים שהעלה כל אחד מהם במשא ומתן. ממילא גם אין לדעת 

אם המשא ומתן התבסס על עקרונות וקווים מנחים, ואם ההחלטות 

ן שנקבעו בהסכמים שנחתמו בסופו והפשרות שהצדדים הגיעו אליה

 מניחות את הדעת.

משרד מבקר המדינה מעיר עוד כי סדרי מינהל תקינים מחייבים את משרד 

הביטחון והרשויות המקומיות לתעד בעתיד את נקודות המחלוקת בין 

הצדדים, את עיקרי ההחלטות שהתקבלו ועל יסוד איזה מידע התקבלו. 

ח תיעוד שכזה גם יאפשר פיקוח ובקרה על התנהלות הדיונים ויבטי

 שקיפות.

 

 מקומיות רשויות עם שהושגו פשרהה בהסדרי הבדלים

הסדרי הפשרה שהושגו בין משרד  בין מהותייםנמצאו הבדלים  בביקורת

 כל נמצאה ולא, הארנונההביטחון ובין רשויות מקומיות שונות לגבי תשלום 

 חובות בגין התשלומים משך, ההסכם שנמצאו במשך תקופת להבדלים הנמקה

  :דוגמאות להלן. ועוד שטחים נתוני עדכון, ושיעורם העבר

 

 הסדרים לגבי תקופת ההסכם

מבדיקת חמישה תיקים של רשויות מקומיות במשרד הביטחון עולה כי תוקף 

 ההסדרים משתנה בין רשות אחת לאחרת, כדלקמן:

ההסכם עם המועצה האזורית חבל מודיעין נחתם לארבע שנים, עם המועצה 

שנים ועם המועצות האזוריות מנשה  האזורית חוף השרון נחתם הסכם לחמש

 ורמת נגב נחתם הסכם לשמונה שנים.

( ובפברואר 1999ההסכם עם עיריית צפת נחתם לראשונה לשש שנים )מדצמבר 

אין לעיריית צפת הסכם תקף עם משרד  2006הוארך בשנתיים. מתחילת  2004

 הביטחון.

פם של משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון, כי גם בעניין תוק

ההסכמים עם רשויות מקומיות עליו לגבש, יחד עם משרד הפנים והרשויות 

המקומיות, עמדה מוסכמת, אחידה ושוויונית שתמנע התדיינויות תדירות 

 בינו ובין הרשויות המקומיות.
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 הסדרים לתשלום של חובות עבר

המקומיות  והרשויות הביטחון משרד שחתמו בהסכמים כי הביקורת העלתה

פעמיים שיועדו לכיסוי הפרשים של תשלומי ארנונה -תשלומים חד נקבעו

היו שנויים במחלוקת. בהסדרים ובמסמכים שצורפו  שסכומיהםששולמו בעבר ו

 מכך ומשתמעלהם לא נמצאו תחשיבים לקביעת הסכומים בגין חובות העבר, 

 .דוגמאות להלן. ומתן במשא הסכום נקבע שבפועל

רווה נקבע כי עבור אחד ממחנות היבשה  בהסכם עם המועצה האזורית גן .1

ש"ח בגין תקופה  1,470,000ישלם לה משרד הביטחון סכום גלובלי בסך 

 של שבע שנים.

עם המועצה האזורית באר טוביה נקבע כי עבור מחנות  2016בהסכם  .2

ש"ח לגמר חשבון הפרשי חיוב בגין כלל  5,000,000היבשה "ישולם למועצה 

 ".2015עבור המתקנים עד לסוף שנת תשלומי הארנונה הכללית 

באר טוביה כי קביעת תשלום  למועצתמבקר המדינה מעיר  משרד

ללא תחשיב  -"ח ש מיליון חמישה -גלובלי עבור שנים קודמות 

על הכנסות  ויתרה היאחשש כי במרוצת השנים  תמפורט, מעורר

בגין שטחם האמתי של מחנות הצבא  לה הגיעו הנראה שככל

 שבתחומה.

עם המועצה האזורית באר טוביה נקבע לגבי מחנה חיל  2015בהסכם  .3

( ישולמו למועצה 2014 - 2011האוויר, כי בגין חובות העבר )לשנים 

ש"ח "לגמר חשבון הפרשי חיוב בגין כלל תשלומי הארנונה  11,031,217

 .38"2014הכללית עד לסוף שנת 

ה מדצמבר היה מנוגד לסיכום הישיב 2015הבדיקה העלתה כי הסכם 

, שהשתתפו בה נציגי משרד הביטחון ונציגי מועצת באר טוביה, 201439

)כולל( תעמוד שומת  2014ונקבע בה לגבי הפרשי העבר כי "החל משנת 

(... 2014מיליון ש"ח לשנה )תעריפי  12הארנונה בגין מחנה ]חיל האוויר[ על 

שנה.  מיליון ש"ח לכל 10.4תעמוד השומה על  2013עד  2011]ל[שנים 

 ייערך תחשיב של הפרשי תשלום".

בתיקי מועצת באר טוביה ובתיקי משרד הביטחון לא נמצא תחשיב לקביעת 

 .2013 - 2011מיליון ש"ח לכל אחת מהשנים  10.4השומה בסך 

במשרד הביטחון ובמשרדי מועצת באר טוביה לא נמצא כל תחשיב המלמד 

מיליון  11טחון ישלם , שלפיה משרד הבי2015מהי הסיבה לקביעה בהסכם 

ש"ח בלבד בגין הפרשי העבר, ולוויתורה של המועצה על הפרשי ארנונה 

, כפי שנקבע בסיכום 2013 - 2011מיליון ש"ח בגין השנים  4.8-בסך כ

 .2014הישיבה מדצמבר 

 
בכל השנים האלה שילם לה משרד הביטחון ארנונה בסכומים מופחתים מאלה שנקבעו בסופו   38

 של יום בהסכם.

 מועצת באר טוביה.הסיכום נכתב על ידי היועץ המשפטי של   39
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון ולמועצת באר טוביה, כי 

וע את הבסיס לסכום בהיעדר תחשיבים מפורטים אין דרך לקב

שנקבע כתשלום בגין חובות העבר ואת סיבתם של פערים גדולים בין 

 .2014ובין השומה לשנת  2013 - 2011השומות לשנים 

משרד מבקר המדינה מוסיף ומעיר כי הסכמים המושגים בין רשויות 

שונות של המדינה בדרך של משא ומתן, צריכים גם הם להיקבע על 

ים מנחים ברורים, כדי למנוע פערים בין הרשויות בסיס עקרונות וקוו

והתדיינויות חוזרות ונשנות, וכדי לאפשר פיקוח ובקרה ובחירה 

 בחלופה הטובה ביותר.

הגיעו עיריית צפת ומשרד הביטחון להסדר פשרה, שקיבל  2004בפברואר  .4

בבית המשפט המחוזי בנצרת. ההסדר קבע  2004תוקף של פסק דין במרץ 

על נכסי משרד הביטחון בתחומיה של עיריית צפת, לרבות את הארנונה 

מיליון ש"ח(. עוד נקבע כי תוקף  8.1) 2003 - 2001הפרשי ארנונה לשנים 

ההסדרים בין הצדדים יהיה שנתיים מיום חתימתו. אשר על כן, תוקף 

 .2006ההסכם פג בתחילת שנת 

משרד הביטחון בארבעת  שטחיטרם נמדדו  2006כי מתחילת  נמצא

 הצדדים. בין חדש הסכם נחתם וטרםצפת  עירייתהנכסים שבתחום 

 

 הסדרים לתשלומים עתידיים

בהסכם לשבע שנים שחתמו המועצה האזורית גן רווה ומשרד הביטחון 

, 2014, נקבע לגבי אחד ממחנות הצבא כי "החל משנת הכספים 2014בנובמבר 

 170,000הנכסים בתשלום ארנונה כללית בסכום של יחויב משרד הביטחון בגין 

ש"ח לשנה. סכום זה יהיה צמוד לשיעור עדכון הארנונה החל על המועצה". 

בהסכם לא פורטו השטחים שהוא חל עליהם ולא צורף אליו תחשיב הארנונה 

 השנתית הכוללת.

מועצת גן רווה מסרה למשרד מבקר המדינה כי הדבר נעשה לצורך נוחות, שכן 

סכום שבו נקבו הצדדים מגלם את תשלומי הארנונה בגין הנכסים, ולצורך ה

 עדכון הארנונה. הנוחות הסכום הוצמד לשיעור

 170,000משרד מבקר המדינה מעיר למועצת גן רווה כי בבסיס החיוב )

ש"ח( אין פירוט של שטחי הנכסים, ולכן ממילא לא קיימת האפשרות 

 ה עתידית או משינוי שייעשה בנכס.לעדכון הסכום כתוצאה מתוספת בניי

משרד מבקר המדינה מעיר למועצת גן רווה ולמשרד הביטחון, כי ההסכם 

הקובע סכום גלובלי לתשלום עתידי מנוגד לחוק ולתקנות ההסדרים, 

 שקובעים כי הארנונה תחושב בהתאם ל"סוג הנכס לשימושו ולמקומו".
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כי לאור העובדה שהוא  משרד הביטחון מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה,

רשויות" ובהיעדר "כללים ברורים  100-נדרש לנהל משא ומתן עם "למעלה מ

ונורמות תשלום ברורות", מטרתו לגבש הסכמים ארוכי טווח ככל הניתן על מנת 

לצמצם מחלוקות חוזרות ונשנות ולמנוע עליית תעריפים מצד הרשויות 

בכל הסכם, מקורם בהיעדר  המקומיות. כן מסר כי השוני והתנאים השונים

 חקיקה ברורה המתייחסת לתשלומי הארנונה של מערכת הביטחון.

 

שנקבעו לה נורמות חוקיות מחייבות בפקודת  -העובדה שגביית ארנונה 

 -הפיטורין, בחוק ההסדרים ובצווי המסים של הרשויות המקומיות 

תיקון מתנהלת במידה רבה בדרך של התמקחות ונקיטת סחבת, טעונה 

העיר  2005ואינה עולה בקנה אחד עם סדרי המינהל התקין. כבר בדוח 

מבקר המדינה כי מציאות זו מחייבת מעורבות רבה יותר של משרד הפנים, 

לרבות קביעת מדיניות ברורה ועקרונות מנחים, בהתאם להוראות הדין 

בסוגיות השנויות במחלוקת המתמשכת. משרד מבקר המדינה רואה 

ה את העובדה שלא תוקנו הליקויים שהוא הצביע עליהם, בחומרה רב

של כל הגורמים הקשורים בנושא, קרי: משרדי  -ומפרש זאת כמחדל 

שהותיר את המצב העגום על כנו וגרם  -הממשלה והרשויות המקומיות 

לכך שהרשויות המקומיות ומשרד הביטחון המשיכו לפעול בניגוד לחוק 

 .ולתקנות ההסדרים ולצווי המסים

 

 

עלות ניהולן של המחלוקות בין משרד 
 הביטחון ובין הרשויות המקומיות

, המחלוקות הרבות שהתגלעו בין משרד 2005כפי שציין מבקר המדינה בדוח 

הביטחון ובין הרשויות המקומיות הניעו רבות מן הרשויות המקומיות לשכור 

י דין פרטיים שירותים מקצועיים בשני תחומים: שירותים משפטיים ממשרדי עורכ

 -משרדי עו"ד(, ושירותים מחברות העוסקות במדידות הנדסיות )להלן  -)להלן 

חברות מדידה(. זאת, לצורך התדיינות עם משרד הביטחון על כספי הארנונה 

שהן דורשות ממנו. משרד הביטחון וצה"ל נאלצו אף הם להקצות משאבים רבים 

משפטיות ובמגעים שנערכו )בעיקר כוח אדם( לטיפול בדרישות, בתביעות ה

 בנושא עם עשרות רשויות מקומיות.

ההסכמה בין רשויות -כדי לאמוד את ההפסד שנגרם לקופה הציבורית עקב אי

השלטון, בחן משרד מבקר המדינה את הליכי ההתקשרות של הרשויות 
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המקומיות עם משרדי עו"ד ועם חברות מדידה, ואסף מידע על התשומות 

 ות בניהול המאבקים וביישוב המחלוקות.והעלויות שהיו כרוכ

 

 "דעו משרדיהרשויות המקומיות עם  התקשרות

 הן חיצוניים, דין עורכי של שירותיהם את לשכור נוהגות המקומיות הרשויות

 כגון נקודתיים, לצרכים בהתקשרויות הן בהסכמי ריטיינר קבועות בהתקשרויות

 של ביכולתה שאין מיוחדת מומחיות הדורשים מורכבים בנושאים משפטי ייעוץ

 לייעוץ בסיוע צורך או כשיש, לספק המקומית הרשות של המשפטית המחלקה

 היא לכך ביותר הבולטת הדוגמה. הנרחב היקפן בשל מטלות בביצוע הפנימי

 .40עירוניים ותשלומים מסים גביית

העיר משרד מבקר המדינה כי תשלום שכר טרחה  2005כבר בדוח 

בהגדלת התשלומים פועל לטובת עורכי הדין, וכי המתבסס על ההצלחה 

נמצא הבדל גדול בין רשויות מקומיות שונות בשכר הטרחה במקרים 

שהוא נקבע בהם על בסיס ההצלחה. בבדיקה הנוכחית הועלו ממצאים 

 :דומים, כדלקמן

חתמה עיריית צפת על הסכם עם משרד עו"ד כלשהו, שעניינו  2002ביולי  .1

על נכסים שאינם למגורים, לרבות שומות של משרד  טיפול בשומות ארנונה

הביטחון וחיובי שומות הארנונה, מדידת הנכסים וייצוג העירייה בכל הליך 

 ובכל ערכאה.

נקבע כי בתמורה לשירותים שייתן ישולם למשרד עוה"ד  2002-בהסכם מ

)כולל מע"ם( "מתוספות השומה לשנות המס שעד  25%שכר טרחה בסך 

יסתיים הטיפול, לרבות בגין שנת המס שבה יסתיים לשנת המס שבה 

 .41הטיפול"

, כי משנת 2017גזבר עיריית צפת מסר למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

לא שילמה העירייה למשרד עוה"ד כספים נוספים עבור טיפולו  2007

 בענייניה מול משרד הביטחון.

 משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית צפת כי לנוכח תשובתה ועל פי

עקרונות הייעול והחיסכון, עליה לבחון אם יש מקום לשינוי ההסכם 

 ולהקטנת גובה תשלום שכר הטרחה שנקבע בו. 2002-מ

 
(, בפרק "ייעוץ והספקת 2016 נובמבר) 2016דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ראו   40

 .145שירותים משפטיים בשלטון המקומי", עמ' 

שילמה עיריית  2004, בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2005כפי שציין משרד מבקר המדינה בדוח   41

 ור הטיפול בחיובי הארנונה ממשרד הביטחון.ש"ח עב 3,728,863צפת לחברת עוה"ד 
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אלי לשכור עורך דין באופן שוטף יעיריית צפת מסרה בתשובתה כי אין זה ר

ולשלם לו סכומים לאורך שנים עד שמתבררת התביעה, מכיוון שחיובי שכר 

לולים להגיע למיליוני שקלים מבלי לדעת את הטרחה לעורכי הדין ע

תוצאות התביעה. כמו כן מסרה העירייה, כי היא חתמה על חוזה מול משרד 

עוה"ד על בסיס הצלחה, מתוך הבנה שהמקור הכספי לתשלומו יגיע 

מהתשלומים שתקבל ממשרד הביטחון. העירייה מסרה שיחד עם זאת יובא 

, והוסיפה כי בכל מקרה יש הנושא לבחינתו של היועץ המשפטי שלה

שנה  11להביא בחשבון את העובדה שחברת עוה"ד מטפלת בתיק כבר 

 ללא כל שכר, ואף שילמה על חשבונה הוצאות נוספות )וגם אגרות שונות(.

במכרז עם משרד עו"ד,  2011-המועצה האזורית באר טוביה התקשרה ב .2

תשלום חודשי  שלפיו הוא יספק לה שירותים משפטיים, ותמורתם תשלם לו

ש"ח )בתוספת מע"ם(. במסגרת התקשרות נוספת  19,000קבוע בסך 

, סוכם כי במקרים מיוחדים, נוסף על השכר 2012שנערכה באוקטובר 

באחוזים  -החודשי הקבוע הנקוב לעיל, ישולם למשרד עוה"ד שכר 

"מהסכום שיהא על נישום זה או אחר לשלם בנוסף על הסכום שהוא יטען 

. בפועל, בשנת 42]הסכום שהנישום מודה בחבותו לשלם[" -ם שעליו לשל

ש"ח )כולל  752,933שילמה מועצת באר טוביה למשרד עוה"ד  2015

 .43מע"ם(

בתיקי מועצת באר טוביה לא נמצא תיעוד המלמד על השיקולים שהנחו את 

המועצה לקבוע את ההסדר האמור לתשלום שכר הטרחה, או על השוואה 

חישוב שכר הטרחה שנקבעה )אחוזים מתוספת השומה שנערכה בין שיטת 

שתיקבע( לבין שיטות מקובלות אחרות, כגון שכר לפי שעות עבודה או 

שכר טרחה במסגרת "סל" שירותי ייעוץ משפטי על פי הסדר מראש 

 )"ריטיינר"(.

משרד מבקר המדינה מעיר למועצת באר טוביה, כי על פי עקרונות 

לבדוק את גובה שכר הטרחה גם על פי  היעילות והחיסכון היה עליה

 שיטות תשלום מקובלות אחרות, כדי לקבל החלטה מיטבית בנושא.

על הסכם עם משרד עו"ד, שבו התחייב  2008עיריית כפר יונה חתמה במרץ  .3

המשרד לטפל בכל הנוגע לעדכון תשלומי הארנונה עבור בסיסי צה"ל 

דידת המחנות(, בשכר ומתקני משרד הביטחון שבתחום העירייה )לרבות מ

)בתוספת מע"ם( "מכל סכום שיתקבל על ידי הרשות  10%טרחה שיהיה 

 כתוצאה מפעילות ]עורך הדין[".

, טרם סיים משרד עוה"ד את 2017סוף שנת  - הביקורת סיום מועד עד

 הטיפול בעדכון הארנונה, ולכן גם טרם שולם לו שכר טרחה.

 
 300,000ש"ח ועד  100,001-; מ10%ש"ח ישולם  100,000בגין תוספת ארנונה שנתית של עד   42

 .4% -ש"ח ואילך  500,001-; מ6% -ש"ח  500,000ש"ח ועד  300,001-; מ8% -ש"ח 

 .2015ש"ח ביולי  520,673-ו 2015ש"ח באפריל  262,260  43
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בקר המדינה, כי לפני חתימת עיריית כפר יונה מסרה בתשובתה למשרד מ

היא בחנה את שיטת ההתקשרות עם משרד עוה"ד. עוד  2008-ההסכם ב

ביטול  -מסרה כי היא בחרה להמשיך את ההתקשרות משתי סיבות: האחת 

את תשלומי משרד  70%-מעמד "עיר עולים" לעיריית כפר יונה, שהפחית ב

הטרחה". השנייה משכר  70%הביטחון לעירייה ו"גרר הנחה אוטומטית של 

לאור הדיווחים שהתקבלו ממשרד הביטחון, שלפיהם חל קיטון מהותי  -

בשומת הארנונה שעליו לשלם לעירייה, ספק אם משרד עוה"ד יהיה זכאי 

 לתשלום כלשהו בגין הטיפול הנוכחי.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית כפר יונה, כי בתיקי העירייה לא 

רם חתימתה על ההסכם היא בחנה נמצא מסמך המצביע על כך שט

את טיב שיטת ההתקשרות, לרבות ההשלכות הנובעות מאיכות 

 הטיפול של משרד עוה"ד במקרים שבהם לא יהיה זכאי לתשלום.

למועצה האזורית גן רווה ניתנים שירותים משפטיים מידי משרד עו"ד, על פי  .4

ששכר הטרחה נקבע בו שלא על בסיס  2001הסכם התקשרות משנת 

נקבע כי שכר הטרחה ישולם "בגין פרוייקטים  2001-צלחה. בהסכם מה

מיוחדים, המצריכים עבודה מעבר לעבודה הרגילה והשוטפת כגון... חוזים 

 רבי היקף... ייקבע השכר בנפרד ובהתאם לנסיבות הענין".

ש"ח  40,700הגיש משרד עוה"ד חשבון לתשלום בסך  2014בדצמבר 

עבור תביעה שהגיש נגד משרד הביטחון )בתוספת מע"ם(, שכר טרחה 

לתשלום חובות ארנונה בגין הנכסים המצויים במחנה היבשה בתחומה, 

לרבות הליך משפטי, בקשה לפסק דין בהיעדר הגנה, תגובה על בקשת 

 רשות להתגונן, והודעות על הטיפול בתיק. 

משרד הביטחון מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי עקב "הכאוס 

ורי" בעניין גביית ארנונה ממתקניו והיעדר רפורמה מקיפה בנושא, "מי הרגולט

שבעיקר מושך בחוטים מטעם הרשויות המקומיות הינם משרדי עו"ד פרטים 

המייצגים את הרשויות המקומיות, אשר שכ"ט שלהם הינו נגזרת מעומק 

 פתרון המחלוקות רק מעצים את רווחיהם של משרדי עוה"ד.-הגבייה", וכי אי

שנה מפרסום  12שרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי גם בחלוף מ

, עדיין נהגו חלק מהרשויות המקומיות להתקשר עם משרדי עו"ד 2005דוח 

על בסיס אחוזי הצלחה. זאת, מבלי שערכו בדיקה בנוגע לשיטות תשלום 

 אחרות שיוזילו את תשלום שכר הטרחה למשרדי עוה"ד. 

משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי אופן תשלום שכר 

הטרחה מושפע מהיצע וביקוש, ממורכבות ומסוג התיק וממכלול שיקולים 

רלוונטיים אחרים. אשר על כן, הרשות המקומית נדרשת לבחון את שיטת 

התשלום תוך שמירה והקפדה על חיסכון במשאבי הציבור ושמירה על עקרונות 

המינהלי. משרד הפנים איננו רואה לנכון לקבוע הנחיה גורפת האוסרת המשפט 
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על ביצוע התקשרות עם עורכי דין לצורך טיפול בנושאים פרטניים על בסיס 

 הצלחה.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון ולמשרד הפנים, כי העובדה 

יות שאין מדיניות ברורה ועקרונות מנחים התואמים את הוראות הדין בסוג

השנויות במחלוקת המתמשכת בין משרד הביטחון לרשויות המקומיות, 

גוררת עלויות ניכרות הנובעות מניהול המחלוקות ביניהם והפסדים ניכרים 

 לקופה הציבורית. 

 

 מדידה חברות עם המקומיות הרשויות התקשרויות

 1958-"חהתשי(, אזוריות)מועצות  המקומיות המועצות לצו השנייה בתוספת .1

(, נקבעו הכללים לביצוע מכרז וניהולו. בצו האזוריות המועצות צו -)להלן 

המועצות האזוריות נקבע כי מועצה אזורית או מקומית שמספר תושביה 

תהיה רשאית להתקשר במכרז שאינו פומבי לביצוע  20,000עולה על 

 .44ש"ח לכל היותר 666,535עבודה בסכום של 

ה האזורית באר טוביה על הסכם עם חברת חתמה המועצ 2012באפריל 

 1,320,040סכום של  2015 - 2013מדידה, ולפיו היא שילמה לחברה בשנים 

 ש"ח( בדמות מקדמות. 1,060,000ש"ח, כשרובו )

בבדיקה הועלה כי מועצת באר טוביה, שעל פי נתוני הלשכה המרכזית 

ערכה , לא 2012בשנת  21,000לסטטיסטיקה מספר תושביה עלה על 

אומדן של שכר הטרחה שתיאלץ לשלם עבור מדידת מחנות הצבא 

וממילא לא בדקה אם היא נדרשת לפרסם מכרז פומבי לקבלת שבתחומה, 

שירותי מדידות. תחת זאת הסתפקה המועצה בפנייה לקבלת הצעות 

משלוש חברות מדידה, ששיטות שכר הטרחה שדרשו היו אחוזים 

 מההצלחה ותשלום לפי מ"ר. 

מבקר המדינה מעיר למועצת באר טוביה כי עליה לפעול על  משרד

פי עקרונות היעילות והחיסכון ולעמוד על כך שיוגשו לה חלופות 

תשלום גם על פי שעת עבודה של מודדים, כל שכן כשמדובר בקניית 

 שירותים מקצועיים בהיקף כספי רחב כל כך.

ה לערוך משרד מבקר המדינה מעיר למועצת באר טוביה כי היה עלי

 מכרז כדין בטרם התקשרותה עם חברת המדידה.

 
, לאחר העדכון השנתי של הסכומים שפרסם משרד הפנים בהתאם לשינויים 15.4.2017-לנכון   44

 במדד המחירים לצרכן.
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מועצת באר טוביה מסרה למשרד מבקר המדינה, כי היא פנתה בהליך של 

, ואולם התמחרות לכמה חברות מדידה המאושרות על ידי משרד הביטחון

 לא כל מודד מאושר על ידי משרד הביטחון לביצוע המדידות.

טוביה, כי היא לא פנתה משרד מבקר המדינה מעיר למועצת באר 

למשרד הביטחון לקבלת רשימה של מודדים בעלי סיווג ביטחוני לפני 

 שפנתה לחברות המדידה לקבלת הצעות. 

מועצת באר טוביה לא דרשה מחברות המדידה להגיש לה הצעות תעריפים  .2

על פי שעת עבודה או לפי יום עבודה של מודדים, אף על פי שמדובר 

ות הן על ידי משרד הביטחון הן על ידי משרד בשיטות תשלום המקובל

הבינוי והשיכון. חברות המדידה ממילא לא הציעו הצעות כאלה, ולפיכך לא 

בחנה מועצת באר טוביה את כל החלופות לתשלום שכר הטרחה לחברות 

 המדידה.

התקשרה מועצת באר טוביה עם אחת מחברות המדידה כדי  2012באפריל 

שהמועצה עמדה לתבוע ארנונה בגינם. בהתקשרות שתמדוד מחדש שטחים 

 0.6: האלהיתבסס על נתוני המדידות  נקבע כי שכר הטרחה שישולם לחברה

 , מהחיוב הכולל.לכל מ"ר קרקע 0.17-ש"ח לכל מ"ר בנוי ו

משרד מבקר המדינה בדק את התעריפים הנהוגים במגזר הציבורי, ובפרט 

 :45מורשים לצורכי ארנונהבמשרד הביטחון, לשעת עבודה של מודדים 

 מורשים מודדים של עבודה לשעת תעריפים: 2 לוח

 "ח** בשמשרד הביטחון  תעריף "ח*והשיכון בש הבינוי משרד תעריף

  של עבודה יום מחיר

 בשדה מודדים צוות

  עבודה יום מחיר

 במשרד

מדידה ליום עבודה  צוות מחיר

)כולל מודד מוסמך, אקדמאי 

 זוטר, שרטט, פועל מדידה( 

 ש"ח 3,172 ש"ח 1,428 ש"ח 2,691

על פי חוברת "תעריף לעבודות מדידה" שפורסמה באתר האינטרנט של מינהל התכנון במשרד  *

 .6.9.17-האוצר ב

 
במקצוע המדידה יעסוק רק אדם בעל רישיון. העוסק, או מתיימר  ,המדידות על פי פקודת  45

לעסוק, במדידה ללא רישיון עובר על החוק וצפוי לקנס. תנאי הסף לקבלת רישיון נקבעו 

תואר ראשון במדעי הגיאודזיה או בהנדסה אזרחית והשלמת כל  ולפיהם דרוש ,המודדים ותבתקנ

קורסי החובה הנדרשים בהנדסה גיאודזית בטכניון, או לחלופין סיום לימודים במדעי הגיאודזיה 

או בהנדסה גיאודזית במוסד אחר להשכלה גבוהה שהכיר בו שר הבינוי והשיכון. על המבקש 

קופת התאמנות של שנתיים, ולעמוד בבחינות לפי תכנית שאישר מנהל אגף רישיון לעבור ת

 המדידות במשרד הבינוי והשיכון.



 2018 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות|    182

לצורך חיובים בארנונה.  2014התעריף נקבע במסמכי המכרז שפרסם משרד הביטחון בשנת  **

, 30%משתתפי המכרז התבקשו לתת הצעות הנחה לתעריף זה. החברה הזוכה נתנה הנחה של 

 ש"ח ליום עבודה. 2,440 של סכוםומשרד הביטחון שילם לה 

ינה חברת המדידה מטעם מועצת באר טוביה מסרה למשרד מבקר המד

, כי "השיטה המקובלת במגזר האזרחי ברוב הצעות המחיר 2018בפברואר 

הינה מחיר למ״ר )בנוי וקרקע(" וכי שיטת התשלום לפי תעריף ליום עבודה 

 מתייחסת "לתחומי מדידות גאודזיה ולא למדידות לצורכי ארנונה".

נמצא כי חברת המדידה לא ערכה כלל מדידות פיזיות בשטחי מחנות הצבא 

שבתחום מועצת באר טוביה. מבדיקת היקף העבודה של חברת המדידה 

בידי נציגי צה"ל ומשרד הביטחון, עולה כי דוח המדידות שהגישה נכתב על 

סמך פגישות עם נציגי משרד הביטחון. לצורך גיבוש הנתונים וסיכומם 

נפגשו אנשי חברת המדידה עם הגזבר והיועץ המשפטי של מועצת באר 

ש"ח. על פי  1,320,040לחברה היא סכום של  רה ששולמהטוביה. התמו

תעריף ליום עבודה משרדי שנקבע על ידי משרד הביטחון, הסכום ששולם 

. על פי התעריף שהציעה חברת עבודה ימי 416-ללה הוא שווה ערך 

 ימי 541-המדידה שזכתה במכרז של משרד הביטחון הוא שווה ערך ל

 בפועל. עבודה

מועצת באר טוביה מסרה למשרד מבקר המדינה, כי  חברת המדידה מטעם

משרד הביטחון אינו מאפשר כניסת מודדים שמייצגים את הרשויות 

המקומיות בתחום הארנונה, וכדי שהיא תוכל לספק למועצה מידע ללא 

כניסה פיזית לשטחי המתקנים של משרד הביטחון וללא מדידה ממשית, 

דה רבה, בשונה מסקר מדידות היא נדרשת להתמחות בנושא ולהשקיע עבו

 .46לצורכי ארנונה במגזר ה"אזרחי"

מועצת באר טוביה מסרה כי שיטת התשלום לא הייתה מבוססת על 

 הצלחה בהגדלת ארנונה.

על כך שחברת למועצת באר טוביה משרד מבקר המדינה מעיר 

המדידה לא דיווחה לה על היקף שעות עבודתה וכי התמורה 

המחנות התבססה על חישוב לפי מ"ר, אף ששולמה לה עבור מדידת 

על פי שבפועל היא ביצעה אימות מדידה בלבד ולא מדידות פיזיות 

מועצת באר טוביה חויבה בתשלום השקול לעבודה רציפה  .בשטח

חודשים, אף על פי שספק אם חברת  18 - 12של מודד אחד במשך 

 המדידה השקיעה זמן כה רב בביצוע עבודות המדידה.

 
חברת המדידה פירטה את הסיבות להשקעה הנדרשת במצבים שבהם אי אפשר להיכנס פיזית   46

לבדוק ולאמת את מיקום המתקנים אל מול גבולות השיפוט של הרשויות לשטח, ובכלל זה: 

ת; לערוך סיור חיצוני בשטח הגדר; לבצע מדידות מבנים על פי תצלומי אוויר; להעריך המקומיו

 את גודל שטחי הקרקע ושימושיה ולקיים פגישות רבות מול נציגי צה"ל במשרד הביטחון.
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 שנה 12 בחלוף גם

 לא 2005 דוח מפרסום
 הפנים משרד קבע

 ברורות מידה אמות
 הטרחה שכר לחישוב

 המודדים של

 

משרד מבקר המדינה למועצת באר טוביה, כי חלק לא  עוד מעיר

מבוטל מהפעולות שנעשו על ידי חברת המדידה כפי שהיא עצמה 

פירטה בתשובתה למשרד מבקר המדינה, נעשות על ידי מודדים 

מטעם רשות מקומית גם מול המגזר האזרחי בעת הצורך )בדיקת 

משא ומתן גבולות שיפוט, פגישות עבודה, בירור מחלוקות, ניהול 

ועוד(, וכי שכר הטרחה המשולם להם קטן בהרבה מהתשלום ששולם 

לחברת המדידה בגין מדידת מחנות הצבא, המשופעים בשטחים 

 המשתרעים על מאות אלפי מ"ר ואף יותר.

בתור רשות  משרד מבקר המדינה מעיר למועצת באר טוביה כי

וכי לפני  ן,ציבורית, היה עליה לפעול לפי עקרונות היעילות והחיסכו

שהתקשרה עם חברת המדידה היה עליה לבחון את השיטות השונות 

לתשלום שכר הטרחה ולקביעת השיטה המועדפת שתקטין ככל 

 הניתן את עלויות ההתקשרות.

משרד הפנים אמות מידה  , לא קבע2005שנה מפרסום דוח  12גם בחלוף 

  ברורות לשיטת חישוב שכר הטרחה למודדים.

משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי שכר הטרחה 

המשולם למודדים הוא עניינה של הרשות המקומית, וכמתחייב מתקנות 

 המכרזים גובהו הוא פונקציה של מכרז ותחרות.

המדינה מעיר למשרד הפנים, כי משרד הבינוי והשיכון  משרד מבקר

ומשרד הביטחון קבעו תעריפים לחישוב שכר הטרחה למודדים, וכי 

יש מקום שגם הוא יבחן את השיטות השונות לתשלום וינחה את 

הרשויות המקומיות לנקוט את השיטה שתקטין את העלויות ככל 

הרשויות  האפשר. בכך יסייע משרד הפנים לשמור על קופות

 המקומיות ועל כספי הציבור.

 

 

קשיים בעריכת מדידות מטעם הרשויות 
 המקומיות במחנות צה"ל 

נקבע לעניין גביית ארנונה, כי מי שהוסמך לכך  47(287)סעיף  העיריות בפקודת

על ידי ראש העירייה רשאי "להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי 

 ומדידות".שליחיו ולערוך בהם בדיקות 

 
 ()ג(.12)א()63, סעיף 1958-ראו קביעה דומה בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  47
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נקבע כי "יכול כל מודד להכנס, כדי למדוד כל קרקע שהוטל  המדידות בפקודת

עליו למדדה, לתוך תחום כל קרקע או לעבור בה, בין שהיא קנין הפרט ובין 

שהיא קנין הציבור, ועליו למעט ככל האפשר בגרימת אי נוחיות לבעל הקרקע 

 או למחזיק בה".

של חברת באמצעות מכרז, שירותים שכור נוהג משרד הביטחון ל 2006 משנת

שעובדיה מודדים את שטחי המחנות השונים שבתחומי הרשויות  מדידה

המקומיות. לאחר שגורמים במשרד הביטחון בוחנים את נתוני המדידה, הם 

מועברים לרשות המקומית הרלוונטית. משרד הביטחון מאפשר למודד מטעם 

, 48עות עיון בנתונים ובתצלומי אווירהרשות המקומית לאמת את המדידות, באמצ

אך אינו מאפשר להם להיכנס לבסיסי צה"ל ולמחנות כדי לערוך מדידות 

 בעצמם.

בשורה של פסקי דין קבעו בתי המשפט כי יש לאפשר למודדים מטעם הרשויות 

המקומיות, שהם בעלי סיווג ביטחוני מתאים, להיכנס לתחומי המחנות ולאפשר 

 .49ת המקומיות לערוך מדידות או סיורים בעצמםלמודדים מטעם הרשויו

, בעניין מדידת 2015מדצמבר  50בפסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע

שטחי הקרקע התפוסה באחד מבסיסי צה"ל בשטח שיפוטה של המועצה 

האזורית מרחבים, צוין כי לא הייתה התאמה של שטחי הקרקע התפוסה בין 

ובין נתוני המדידות שדיווח  2014דיווח באוגוסט נתוני המדידות שמשרד הביטחון 

. בית המשפט קבע כי "היה ולא תנוח דעתה של המועצה יתקיים 2015בנובמבר 

סיור משותף של מודד המועצה וגורמים רלבנטיים מטעם מערכת הביטחון 

לצורך בחינת השימוש וככל הנדרש מדידה ביחס לאותם שטחי קרקע. הכל 

 טחון שיקבעו על ידי צה"ל".בהתאם לנהלי משרד הבי

באותו פסק דין נקבע, בנוגע לבסיס צה"ל אחר בשטחה של מועצת מרחבים, כי 

"מאחר והמחלוקת נוגעת לשטח אימונים... אזי ככל שמבקשת המבקשת 

]המועצה[ להיכנס לשטח האמונים לצורך ביצוע מדידות מתאימות מטעמה 

המשיבה ]משרד הביטחון[ תהיה רשאית לעשות כן בתיאום מוקדם מראש עם 

 ובהתאם להנחיותיה".

, נקבע 2006מדצמבר  51גם בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו

יום תמסור מדינת ישראל לעירייה מועד בו יתאפשר למודד מטעם  15כי "בתוך 

העירייה ]בת ים[, בעל סווג ביטחוני מתאים, להיכנס למתחם נושא הדיון ולבצע 

 בו מדידות".

 
 הדברים, תצלום האוויר משקף רק את פני השטח ולא את מה שיש מתחת לפני הקרקע.מטבע   48

 משרד הביטחון -מדינת ישראל ' נ מועצה אזורית מרחבים 31533-06-14ה"פ )מחוזי ב"ש(   49

משרד  -מדינת ישראל נ'  עיריית חיפה 26898-07-16)לא פורסם(; ה"פ )מחוזי חיפה( 

משרד  -מדינת ישראל נ'  עיריית בת ים 679/06זי ת"א( )לא פורסם(; ה"פ )מחו הביטחון

משרד  -מדינת ישראל ' נ עיריית צפת 895/98)לא פורסם(; ת"א )מחוזי נצרת(  הביטחון

 )לא פורסם(.  הביטחון

 הביטחוןמשרד  -אזורית מרחבים נ' מדינת ישראל  מועצה 31533-06-14ה"פ )מחוזי ב"ש(   50

 )לא פורסם(.

 )לא פורסם(. משרד הביטחון -מדינת ישראל נ'  עיריית בת ים 679/06ה"פ )מחוזי ת"א(   51
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 אופן עריכת המדידות ברשויות המקומיות שנבדקו

לגבי  טוביה ובאר רווה גן האזוריות והמועצות הביטחון משרד שחתמו בהסכמים

 עדכניות מדידות"נערכו  כי השאר בין צוין מטעמןעריכת המדידות בידי מודד 

 נהלי)עפ"י  המועצה מטעם מודד ידי על ואומתו שנבדקו המתקנים של

 (".המשרד

 הנחיותיו ואת עמדותיו את המציג כתוב נוהל אין הביטחון למשרד כי נמצא

המוזכרים בהסכמים "נהלי המשרד"  אותם מהםבנושא, וממילא אין לדעת 

 האמורים. להלן הפרטים:

פנתה למשרד הביטחון היועצת המשפטית של המועצה  2012במאי  .1

שר לטענת האזורית גן רווה, וציינה כי "הועברו למשרדי מרשתי מדידות, א

הגורמים המקצועיים מטעמה אינן משקפות את השטחים המוחזקים בפועל 

על ידי צה"ל. בנסיבות אלה פנו נציגי מרשתי למשרד הביטחון וביקשו 

לאפשר לראש המועצה לבקר ]באחד המחנות[ ביחד עם מודד מוסמך 

מטעמו )המאושר על ידכם( וזאת לצורך בחינת המדידות אשר הועברו 

פי דין -תי... בחרתם למנוע ממרשתי למצות את סמכויותיה עללמשרד מרש

ולא לאפשר לה לערוך את הבדיקות והחקירות הדרושות על מנת לוודא כי 

משרד הביטחון מחוייב בתשלום ארנונה". משרד הביטחון לא השיב לפנייה 

 זו.

הגישה מועצת גן רווה תביעה משפטית נגד משרד הביטחון  2013בפברואר 

ותו מחנה צה"ל, שעניינה "סחבת ממושכת שנוקט משרד הביטחון בנוגע לא

בהסדרת תשלום חובות הארנונה בגין נכסים". בתביעה צוין כי המועצה 

"עשתה כל אשר לאל ידה על מנת להגיע להסדר עם משרד הביטחון לפיו 

יערכו מדידות לצרכי ארנונה על ידי גורמים שיאושרו על ידי משרד הביטחון. 

 -ונות אלה, אשר נמשכו למעלה משנתיים לפני הגשת התביעה ברם, ניסי

ומתבטאים בעשרות התכתבויות, שיחות, פגישות וסיכומים שנוצלו לרעה, 

ועניינה של המועצה המשיך לסבול מסחבת ממושכת, שלא לומר טיפול 

רשלני וזלזול מופגן על ידי הנתבעת". לתביעה צורפו מקצת מפניותיה 

 צת גן רווה עם משרד הביטחון.והתכתבויותיה של מוע

השיב משרד הביטחון על תביעת מועצת גן רווה, וטען כי  2013ביוני 

"ההליך המקובל ביחס לבסיסי צה"ל הוא שמודד מטעם הרשות המקומית 

יושב עם מודד המשרד ומאמת את הנתונים לשביעות רצונו"; וכי "התעכב 

לקיום הסיור לסטייה הסיור המבוקש של ר' המועצה נוכח התנגדות הצבא 

מהנוהל המקובל במקרים אלו... מדובר במחנה צבאי, אשר חלים עליו 

הגבלות של ביטחון מידע ולכן לא ניתן להכניס אליו גורמים אזרחיים כדבר 

לאחר הגשת התביעה וכאקט של רצון טוב על  -שבשגרה... על אף האמור 

ם המשרד הסכי -מנת לסיים את המחלוקת מחוץ לכתלי בית המשפט 
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התקיים סיור  2013לקיום הסיור המבוקש". ואכן, במחצית הראשונה של 

 .52בהשתתפות ראש מועצת גן רווה

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי הוא נקט סחבת 

באישור כניסתו של ראש מועצת גן רווה לבסיס הצבא, וגרם 

 המקומית.להתדיינויות ולעלויות מיותרות לקופת המדינה והרשות 

מנהלת הגבייה במועצה האזורית באר טוביה מסרה למשרד מבקר המדינה  .2

, כי "המודד שנבחר לבצע את הסקר מטעמה במחנות 2017באוגוסט 

שבתחומה הוא בעל סיווג ביטחוני שמשרד הביטחון אישר אותו, אך על אף 

זאת, הוא לא הורשה להיכנס למחנות צה"ל ואימות המדידות על ידו בוצע 

מצעות פגישות עם נציגי משרד הביטחון, עיון בתצ"אות ובמפות וכן בא

בנתונים נוספים שהוצגו ]לו[". המודד מטעם עיריית כפר יונה, שהוא בעל 

סיווג ביטחוני מתאים, לא הורשה אף הוא להיכנס למחנה צה"ל בתחום 

 שיפוטה של עיריית כפר יונה לשם עריכת מדידות.

לראש מדור  2014ממרץ  באמו"ןונה במכתבה של מנהלת מדור הארנ

ם של מקרקעין של אגף התכנון בצה"ל, לגבי בסיס חיל אוויר שבתחו

, צוין כי "לא יתכן כי עמדת אג"ת ]אגף המועצה האזורית חבל מודיעין

התכנון של צה"ל[ תהא כה נחרצת כי כל כניסה למחנה עלולה לגרור 

ה"ד המייצג את המועצה[ פגיעה בביטחון המדינה... לאחר שהוצגה בפני ]עו

כי אין בכוונת המשרד להתנגד למדידה, הסכים האחרון לדחות את ההליך 

 בבית המשפט בשבועיים".

פנה היועץ המשפטי של עיריית כפר יונה למדור הארנונה  2014באוגוסט  .3

באמו"ן, בבקשה לערוך עדכון מדידות במתקני משרד הביטחון אשר בתחום 

, הוא 2015ערכו בידי משרד הביטחון באוגוסט העירייה. הגם שהמדידות נ

, שנה אחרי 2016הציג את נתוניהן למודד מטעם העירייה רק באוגוסט 

 ביצוע המדידות וכשנתיים לאחר פניית עיריית כפר יונה.

במשרד הביטחון ובין מדור הארנונה  הבינוי בדיקת התכתבויות שבין אגף

טחון את מסירת המדידות באמו"ן, העלתה כי במשך שנה עיכב משרד הבי

נקט סחבת ודחה מועדי דיונים שנקבעו. זאת,  עיריית כפר יונה,לנציגי 

כביכול בשל בירורים פנימיים בנתוני המדידות ולנוכח פניות חוזרות ונשנות 

אף על פי  2016יולי  -של מדור הארנונה באמו"ן )שלא נענו(, בחודשים מרץ 

 .2015שנערכו כבר באוגוסט  שבסופו של דבר לא חל שינוי במדידות

משרד הביטחון מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי על פי רוב נדחו 

מועדי הדיונים בשל ייחודיות המחנה שמתקניו עוברים בימים אלה שינויים 

. עוד מסר משרד הביטחון כי עיריית כפר יונה לא נכללה 53משמעותיים

 
ראש המועצה לא זכר באיזה חודש נערך הסיור, אולם הוא מסר לנציגי הביקורת שהסיור אכן   52

 התקיים.

 ראו לעיל בפרק: "השתהותו של משרד הביטחון בניהול המשא ומתן".  53
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והוכנסה  2016לשנת במסגרת תכנית העבודה למדידת מחנות צה"ל 

 כדרישת עבודה חריגה לאגף הבינוי.

, טרם נענה משרד הביטחון 2017דצמבר  - הביקורת סיוםמועד  כאמור, עד .4

לדרישותיה של עיריית צפת לאפשר כניסת מודד בעל סיווג ביטחוני מתאים 

 . 54דרישות שחזרו ונשנו כעשר שנים -מטעמה לנכסיו 

 

הביטחון כי עמדתם של גורמים בצבא משרד מבקר המדינה מעיר למשרד 

שלא לאפשר למודדים מטעם הרשויות המקומיות, גם מודדים בעלי סיווג 

ביטחוני מתאים, לערוך מדידות בתוך מחנות הצבא, מונעת מהרשויות 

המקומיות מידע אמין על הנכסים הנמצאים בתחומן. זאת ועוד, בהיעדר 

לדעת אם מסופק אפשרות מדידה מטעם הרשויות המקומיות, אין 

למודדים מטעמן כל המידע שהם זקוקים לו לקביעת גודלם המדויק של 

המבנים והשטחים ומהות השימוש בהם, מה שמקשה על גביית מסי 

 הארנונה האמורים להתבסס על מידע מלא של נכסים אלה.

משרד הביטחון מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לפי עמדתו הבסיסית, 

מטעם הרשות המקומית למתקני צה"ל יוצרת חשש של פגיעה כניסת מודדים 

 מצלמה, מקליטשכל מכשיר טלפון משמש גם "בביטחון המידע, במיוחד כ

ומיקרופון"; הרחבת מעגל הגורמים הנכנס לבסיס מגדילה עוד את הסיכון 

 לפגיעה בביטחון המידע.

 משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון, כי החשש לפגיעה בביטחון

המידע קיים בכניסתו של כל גורם, לאו דווקא מודד, לכל מחנה מסווג 

ובוודאי לכל מחנה סודי. אין ספק שבתי המשפט בפסיקותיהם היו ערים 

לכך, בפרט לאחר שאנשי הצבא שהופיעו בפניהם הדגישו זאת. ואולם, 

חרף החשש הם פסקו במקרים לא מעטים כי על משרד הביטחון לאפשר 

הרשות המקומית, מודדים שהם בעלי סיווג ביטחוני למודדים מטעם 

מתאים, לערוך מדידות או לאפשר להם לסייר בתוך מחנות הצבא, בכפוף 

לתיאום מוקדם עם משרד הביטחון, להנחיותיו ולפיקוחו. אשר על כן, על 

 משרד הביטחון לנהוג כפסיקתם ולקדם את מדידת השטחים בפועל.

ה את הרשויות המקומיות להגיש תביעות התנהלותו של משרד הביטחון אילצ

משפטיות כדי לממש את זכותן לערוך מדידות בעצמן, כשבסופו של דבר 

נסוג משרד הביטחון כמה פעמים מהתנגדותו. התנהלות זו אינה הולמת רשות 

מרשויות המדינה, גורמת לבזבוז רב של משאבים ציבוריים ומעלה את החשש 

 נוע מדידה של השטח כהווייתו.שמא תכלית הסחבת היא ניסיון למ

 
 ."ומתן המשא בניהול הביטחון משרד שלו "השתהותראו לעיל בפרק:   54
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משרד מבקר המדינה מעיר עוד למשרד הביטחון, כי עליו להשתית את 

היחסים עם הרשויות המקומיות על הגינות, על תום לב ועל שקיפות. 

התנהלותו כפי שתוארה לעיל אינה הולמת את היחסים ההדדיים אשר מן 

 הראוי שישררו בינו ובין הרשויות המקומיות.

 

 

  למדידות הביטחון משרד היערכות
 "לצה בבסיסי

, לראשונה, גיבשו מדור ארנונה ואגף הבינוי באמו"ן תכנית 2015באוקטובר 

למדידת שטחיהם של מחנות צבא השוכנים  "ש(תר - להלןשנתית )-עבודה רב

הרשויות המקומיות. בתר"ש נקבע כי מחנות צבא בתחומיהן  96בתחומיהן של 

רשויות  17, מחנות בתחומיהן של 2016יות יימדדו בשנת רשויות מקומ 35של 

רשויות מקומיות  11ומחנות בתחומיהן של  2017מקומיות נוספות יימדדו בשנת 

אחרות לא יימדדו כלל, שכן הם עתידים להתפנות. בתר"ש נקבע עוד כי 

לאגף הבינוי על ידי אגף  התקציב יוקצה על ידי זרועות )חילות( צה"ל ויועבר

אג"ת(. בתר"ש לא נקבעו מועדים למדידת מחנות  -ן של צה"ל )להלן התכנו

 רשויות מקומיות נוספות. 34בתחומיהן של 

הבדיקה העלתה כי בתר"ש לא צוינו אמות המידה לבחירת הרשויות  .1

, אלה שהמדידה 2016-המקומיות ששטחי המחנות בתחומיהן יימדדו ב

למדידת המחנות ואלה שלא נקבע מועד  2017-בשטחיהן תיערך ב

 בתחומיהן. צוין רק כי "בוצע תעדוף ע"י אמו"ן".

שהוכנה כשבועיים בלבד  ,2016-עוד נמצא בבדיקה כי התכנית השנתית ל

רשויות מקומיות  11(, הוסרו 2015לאחר הכנת התר"ש )בתחילת נובמבר 

רשויות  12, ובמקומן הוכנסו 201655-שעל פי התר"ש תוכננו להימדד ב

 -ושתיים שלא נקבע להן תאריך מדידה  2017-ננו למדידה במקומיות שתוכ

. לא נמצא תיעוד של הסיבה לשינויים בין 56רשויות מקומיות 38בסך הכול 

 שתי התכניות.

 העבודה משרד הביטחון מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי תכנית

לשלב הראשון של המדידות נועדה לתת מענה למרב הרשויות. כן מסר 

ניתן להכתיב להסביר ולהציג מדוע רשות אחת קדמה לאחרת. ש"לא 

 מדובר בהליך חשיבה וקבלת החלטות ולא בתחשיב סדור".

 
; יפו-רעות, נצרת עילית, קריית שמונה, רמלה, תל אביב-מכבים-עיריות כפר יונה, מודיעין  55

 אזוריות מיתר, מעלה יוסף, עמק לוד, שדות נגב.המועצות ההמועצה המקומית ראש פינה; 

; המועצות האזוריות באר טוביה, עיריות באר שבע, דימונה, ירוחם; המועצה המקומית באר יעקב  56

גולן, גן רווה, הגלבוע, הגליל העליון, הגליל התחתון, חבל מודיעין, יואב, מטה יהודה, נחל 

 שורק.
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי בהיעדר מסמכים 

המתעדים את החלטותיו, אין לדעת מהי הסיבה לשינויים בין שתי 

ריטריונים התכניות, ואין לדעת אם התעדוף בתר"ש תואם את הק

 .57שמסרה לנציגי הביקורת מנהלת מדור הארנונה באמו"ן בעל פה

עוד מעיר משרד מבקר המדינה למשרד הביטחון כי על רשות 

שלטונית לנהוג בהתאם לעקרונות המשפט המינהלי הכללי, ובפרט 

על פי עקרון השקיפות, לתעד את הליך קבלת ההחלטות ולנמק מה 

 עמד בבסיסן.

יטחון העלתה כי ישנם כמה שלבים המתבצעים לפני הב הבדיקה במשרד .2

מועד מסירת נתוני המדידות לרשויות המקומיות, לצורך בדיקתן בידי 

 מודדים מטעמן. להלן השלבים העיקריים:

הכנת רשימה של רשויות מקומיות לחידוש הסכמי הארנונה עמן על ידי מדור 

רשימת מחנות צה"ל  ;(בינוי ארנונה באמו"ן )הרשימות מועברות לאג"ת ולאגף

, והעברת הרשימה 58למדידה על ידי אגף בינוי, על פי שלוש אמות מידה

; הכנת פקודת תכנית עבודה פרטנית 59לאישור מדור ארנונה באמו"ן ואג"ת

בינוי; ביצוע המדידות בפועל על  במשותף על ידי מדור ארנונה באמו"ן ואגף

אמו"ן. בסופו של ההליך בינוי והעברת הנתונים למדור ארנונה ב ידי אגף

אג"ת  ,בינוי מתקיימות ישיבות תיאום בהשתתפות מדור ארנונה באמו"ן, אגף

 ונציגי צה"ל )"שולחן עגול"(, כדי לגבש סופית את נתוני המדידות.

 

 2016מדידתם של מחנות צבא בשנת 

 עבודה הצעה לתכנית 2015 בנובמבר גיבשוואגף בינוי  באמו"ן ארנונה מדור

 38נקבעו  2016בהצעה התכנית לשנת . 60(2016 תכנית -)להלן  2016 לשנת

 מחנות צבא של חילות היבשה. 170הרשויות המקומיות שיימדדו בהן 

 2,500,141שילם משרד הביטחון לחברת המדידה  2017 - 2015בשנים 

 .61ש"ח כסדר השנים 113,551-ש"ח ו 2,102,314ש"ח, 

 
מנהלת מדור ארנונה באמו"ן מסרה למשרד מבקר המדינה במהלך הביקורת, כי ההעדפה   57

מקומית ובהיקפם של נקבעת בעיקר בהתחשב במועד תפוגתו של ההסכם, בפנייה של הרשות ה

 תשלומי הארנונה השנתיים.

 הנחיות אג"ת, מגבלת לוח זמנים, התקציב שמעמיד אג"ת לביצוע מדידת המחנות.  58

מדור ארנונה באמו"ן ואג"ת נדרשים לקבוע האם לכלול בתכנית המדידה גם מחנות שלדעת   59

הקיים לקביעת שטחם אגף הבינוי לא נדרשת מדידה בהם, אלא ניתן להשתמש בבסיס המידע 

 )כגון תרנים, רמפות, מחנות נטושים ועוד(.

כי מדובר בהצעה לתר"ש אשר בסופו של יום  2018אגף בינוי מסר למשרד מבקר המדינה במאי   60

 לא נחתמה ולא אושרה לביצוע.

 בהתאם לחשבוניות שהגישה חברת המדידה למשרד הביטחון.  61
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 בשנת, דבר של בסופו
 נמדדו לא 2016

 האוויר חיל מחנות
 אגף בידי הים וחיל

 מחנות למעט. הבינוי
 של בשטחיהן צבא

 רשויות שלוש
  נמדדו לא, מקומיות

 של מחנות 2017-ב
 היבשה חילות

 

של מחנות חיל האוויר וחיל הים, כי "המשך צוין, ביחס למדידתם  2016בתכנית 

עבודה על בסיס המצב הקיים, לו"ז התכנית שתסוכם בין ]מדור הארנונה לאגף 

הפיץ אגף הבינוי לאג"ת, לאמו"ן,  2015הבינוי[ יופץ אליהם לתיאום". בנובמבר 

לחיל האוויר ולחיל הים מסמך שלפיו עליהם להיערך באופן עצמאי לעדכון 

על פי לוחות הזמנים שפורטו ב"פקודת תכנית העבודה לבסיסי  נתוני המדידה

 היבשה לעיל".

 לא נמדדו מחנות חיל האוויר וחיל הים בידי אגף 2016בסופו של דבר, בשנת 

, במהלך הביקורת, מסר מדור ארנונה באמו"ן למשרד 2017. בנובמבר 62בינוי

נות בלבד, מבקר המדינה, כי חיל האוויר וחיל הים מדדו בעצמם עשרה מח

, בניגוד להצעת התר"ש שקבעה כי בשנת 63בתחומיהן של חמש רשויות מקומיות

רשויות מקומיות, לרבות מחנות צבא  16מחנות בתחומיהן של  43יימדדו  2016

  אוויר הפרוסים על פני שטחים גדולים. בשטחים נרחבים מאוד, כגון מחנות חיל

באג"ת בעניין הפקת לקחים מתכנית  2016מסיכום דיון שנערך בסוף דצמבר 

הים, , בהשתתפות נציגים של חיל 2017והיערכות לתכנית העבודה של  2016

אגף טכנולוגיה ואגף בינוי )אך בהיעדר נציגים ממדור הארנונה באמו"ן ומחיל 

האוויר(, עולה כי חל פיגור במדידות בסיסי חיל האוויר והים. בסיכום הדיון צוין 

"ניכרה אי עמידה בלו"ז ]תכנית עבודה[ של  2016בין השאר כי במסגרת תכנית 

 כנות והפצתן".חיל האוויר וחיל הים בהפקת מדידות מעוד

 

 2017מדידתם של מחנות צבא בשנת 

נמצא כי למעט מחנות צבא בשטחיהן של שלוש רשויות מקומיות, לא  .1

הגם שנקבע בתר"ש כי בשנה זו  -מחנות של חילות היבשה  2017-נמדדו ב

 רשויות מקומיות. 17-יימדדו מחנות צבא ב

 25רשימה של  2017הגורמים הרלוונטיים במשרד הביטחון הכינו במרץ  .2

מחנות צבא, לרבות מחנות של  2017-רשויות מקומיות שבתחומיהן יימדדו ב

חיל האוויר וחיל הים, אך הרשימה אושרה על ידי מדור הארנונה באמו"ן 

. בתיקי משרד הביטחון לא נמצאו מסמכים 2017ואג"ת רק בנובמבר 

 המסבירים את הסיבה לכך שלא אושר הרוב המוחלט של הרשימה.

ש"ח,  769,000הגיש אגף הבינוי לאג"ת בקשת תקציב בסך  2017י במא .3

לשם מדידת מחנות היבשה. לדברי מנהל מדור תשתיות באגף בינוי, אושרה 

, תקציב זה עדיין לא היה 2017הבקשה בסמוך למועד הגשתה. באוקטובר 

 סופי.

מנהל מחלקה משפטית בכיר למקרקעין מהייעוץ המשפטי של משרד  .4

לאגף בינוי, והורה לו לבדוק את מחנות הצבא  2017הביטחון פנה במאי 

בתחומיהן של המועצות האזוריות מטה אשר, חוף אשקלון ועמק יזרעאל 

שלוש המועצות(. הוא ציין כי שלוש המועצות הגישו תביעות  -)להלן 

 
 רשויות מקומיות. 38ות בתחום מחנ 170 2016בסך הכול נמדדו בשנת   62

 מחנות הועברו למדור הארנונה באמו"ן. תוצאות המדידה של אותן עשרה  63
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דידות, "מאחר ואנחנו לא מאפשרים לרשויות המקומיות משפטיות לעריכת מ

לבצע מדידות בבסיסי צה"ל, הרי שאנו מחויבים למסור להם נתוני מדידה 

מטעמנו, אחרת אין לנו יכולת להגן על התיקים בבית המשפט )וזאת מעבר 

 לבעייתיות המשפטית הידועה הקיימת ביחס לעמדתנו בנושא המדידות(".

, נקבע בין השאר כי לשם "ייעול עבודת סקר 2016ר בסיכום הדיון מדצמב .5

וצמצום הטעויות בהפקת המדידות ובהצגתן... יתוכללו גם מחנות חיל אויר 

הגיש אגף הבינוי לאג"ת בקשת  2017וחיל הים על ידי ]אגף הבינוי[". במאי 

ש"ח, לשם מדידת בסיסי חיל האוויר וחיל הים  971,000תקציב בסך 

 דונם. 117,800א ששטחם "המשוער" הו

נמצא כי חיל הים וחיל האוויר לא העבירו לידי אג"ת תקציב למדידת מחנות, 

לא  2017וכי גם בשנת  ,הרשויות המקומיות שנזכרו לבד ממחנות בשלוש

את מחנות חיל האוויר וחיל  -בהיעדר תקציב מצד אג"ת  -מדד אגף הבינוי 

 2017רו. בנובמבר המקומיות שנזכ הרשויות בשלוש המחנות הים, למעט

מסר מדור הארנונה באמו"ן לנציג משרד מבקר המדינה, כי חיל האוויר וחיל 

 .201764-הים לא ערכו בעצמם מדידות במחנותיהם ב

העיר משרד מבקר המדינה למשרד הביטחון כי "לא  2005יודגש כי כבר בדוח 

ת ערך מדידות בכמחצית מהמתקנים ומהמחנות... המצב חמור במיוחד במחנו

 ובמתקנים המשמשים את חיל האוויר".

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למשרד הביטחון על כך שבמהלך 

כולה התבצעה מדידה של מחנות יבשה, אוויר וים רק בתחומיהן של  2017

שלוש רשויות מקומיות. זאת, אף על פי שפעולת המדידה היא פעולה 

נוכחי, אין למשרד פשוטה ואף אינה עתירת תקציבים. במצב הדברים ה

הביטחון ולרשויות המקומיות נתונים מעודכנים על כלל מחנות הצבא 

שארנונה משולמת בגינם. חמור מכך, הביקורת העלתה כי רק לאחר 

הגישו תביעות משפטיות  2017-ששלוש הרשויות המקומיות שנמדדו ב

 ן. יודגש כי יהנגדו, החליט משרד הביטחון על ביצוע המדידות בתחומ

מימושה של תכנית המדידות ביתר המחנות והמתקנים המשמשים את -אי

חיל האוויר וחיל הים, והעובדה שאין לגביהם נתוני מדידה, עלולים לגרור 

תביעות משפטיות נגד משרד הביטחון ולגרום להתדיינויות מיותרות 

 נוספות.

עוד מעיר משרד מבקר המדינה למשרד הביטחון כי עליו לזרז את עריכת 

ידות במחנות הצבא, ובפרט במחנות חיל האוויר וחיל הים, וזאת כדי המד

לעדכן את הנתונים שלפיהם משולמת הארנונה ולהפחית ככל האפשר 

 התדיינויות מיותרות ותביעות משפטיות נוספות.

 
 וממילא מדור הארנונה לא קיבל תוצאות מדידה כלשהן.  64
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 במדידה ובמסירת נתונים  בינוי אגףפיגורים של 

 למדור ארנונה

 38רבעוניים להעברת נתוני המדידות של נקבעו ארבעה מועדים  2016בתכנית 

 "ן.באמו הארנונההבינוי למדור  רשויות מקומיות, מאגף

 38 מתוך 24 שלאת נתוני המדידות  הבינויהעביר אגף  2016כי בשנת  נמצא

 ביחס חודשים 12-ל ארבעה בין שנע איחור - רב בפיגור המקומיות הרשויות

. ויותר חודשים שישה של בפיגור הועברומהן  13של  המדידות נתוני; לתכנון

 התקשורת במערכת שחלה תקלה בשל אירע הפיגור הביטחון, משרד לדברי

 .שתוקנה רק בתום שישה חודשים"לית, הצה

 הועלה, 2016נמדדו בשנת ש (לעיל 38-ה)מתוך  65רשויות מקומיות מבדיקת תשע

תוצאות  על שליחת המעידים"ן מסמכים באמולגבי שש מהן לא נמצאו  כי

 להלן דוגמאות:, אם בכלל. המקומית המדידות לרשות

לנציג  "ןבאמומדור ארנונה  עובדתהביקורת, מסרה  במהלך 2017בדצמבר  .1

משרד מבקר המדינה, כי נתוני המדידות של מחנות הצבא שבתחום עיריית 

. מנגד, לעירייה הם נשלחו 2016נצרת עלית התקבלו במדור בינואר 

, ורק לאחר שטענה שלא קיבלה אותם. במדור הארנונה לא 2017בנובמבר 

 ידעו מתי נשלחו התוצאות לעיריית נצרת עלית בפעם הראשונה, אם בכלל.

יריית נצרת עלית מסרה למשרד מבקר המדינה, כי תוצאות המדידות ע

, בלא שצורף אישור 2017הובאו לידיעתה רק באמצע נובמבר  2016מינואר 

מסירה המעיד כי התוצאות התקבלו בעירייה בזמן אמת ומבלי שנשלחו 

 .2016אליה תזכורות ממשרד הביטחון בעניין תוצאות המדידות מאז תחילת 

 האזורית חוף השרון נשלחו נתוני המדידות כחודש ימים לאחרלמועצה  .2

 נתוני את לגבש שנועדה, הביטחון משרד של הפנימית התיאום ישיבת

ואילו לעיריית אילת נשלחו הנתונים כחודשיים  "(עגול)"שולחן  המדידות

לאחר ישיבת התיאום. למועצה האזורית שער הנגב נשלחו הנתונים רק 

מדור ארנונה באמו"ן קיבלם לידו: חמישה חודשים תשעה חודשים לאחר ש

חלפו עד שנערכה ישיבת התיאום וארבעה חודשים נוספים עד שהועברו 

 אליה נתוני המדידות.

משרד מבקר המדינה מעיר למדור הארנונה באמו"ן כי הוא מחויב לקיים 

מעקב אחר מועד העברתם של נתוני המדידות לרשויות המקומיות, וזאת 

רי המינהל התקין. בהיעדר מעקב כזה אין לדעת אם נשלחו בהתאם לסד

אל הרשויות המקומיות נתוני המדידות ומתי. עוד מעיר משרד מבקר 

המדינה כי עיכוב ממושך בהעברת הנתונים אינו ראוי, וגורם לתביעות 

משפטיות נגד משרד הביטחון ולהתדיינויות מיותרות הכרוכות בבזבוז כספי 

 ציבור.

 
עיריות אילת, דימונה, טירת הכרמל, נצרת עלית וערד; המועצות האזוריות הערבה התיכונה, חוף   65

 ב.השרון, נחל שורק ושער הנג
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ן מסר למשרד מבקר המדינה, כי "באם התעכב משלוח המדידות משרד הביטחו

 לרשויות, סביר כי הדבר בשל עדכונים ובירורים נוספים של המדידות". מעתה

[, כדי לוודא שהמסמכים אכן התקבלו ברשויות המקומיות, 2018ואילך ]פברואר 

 הוא שולח אותם באמצעות דואר אלקטרוני וכן בדואר רשום.

 

 על שטחי מחנות הצבאא מידע מל היעדר

לרשויות בביקורת נמצאו ליקויים בכל הנוגע לדיווחים של משרד הביטחון 

 . להלן הפרטים:המקומיות על שינויים בשטחיהם של מחנות הצבא שבתחומיהן

 

 דיווח על קיומו של מחנה צבא-אי

משרד הביטחון מדד את מחנות היבשה בשטחה של המועצה האזורית באר  .1

. בבדיקת הנתונים שהוא העביר לידי מודד מטעם מועצת 2009-טוביה ב

באר טוביה, מצא המודד כי מחנה נוסף שוכן בתחום שיפוטה )מחנה 

מ"ר המשמש בעיקר  283,018-מ"ר מחסנים ו 4,097מ"ר:  287,115ששטחו 

 חמישה, שילם לה משרד הביטחון 2016-על פי הסכם ב לאחסון סוללות(.

 (, לפי נתוני המדידות 2016ש"ח בגין שנים קודמות )עד סוף שנת  מיליון

 .2009-מ

לא נמצא דיווח מאגף בינוי על קיומו של מחנה זה  "ןבאמוארנונה  במדור

 .2009-בסמוך למועד ביצוע המדידות ב

ר טוביה העלו כי משרד בדיקות נוספות של המודד מטעם מועצת בא .2

הביטחון לא שילם לה ארנונה בגין מבנים של מחנה יבשה נוסף. הסכום 

כלל תשלומי עבר גם בגין מבנים אלה.  2016 הגלובלי בעקבות הסכם

 112,833-ב 2016בגין השטח הבנוי הסתכם בדצמבר  2016החיוב לשנת 

 ש"ח.

מדינה, כי למשרד מבקר ה 2017מדור הארנונה באמו"ן מסר באוגוסט 

"הבסיס כולו היה בתחום שיפוט באר טוביה. במסגרת ועדת גבולות, הועבר 

שטח המחנה לקריית מלאכי ומשרד הביטחון החל לשלם ארנונה לקריית 

מלאכי. במסגרת המדידות האחרונות, הסתבר כי חלק קטן מהמחנה נותר 

בתחום באר טוביה", ולפיכך לא דיווח משרד הביטחון על הימצאותו 

 מועצה האזורית באר טוביה.ל

משרד הביטחון מסר בתשובתו כי האחריות בדבר ההודעה על שינוי גבולות 

אינה חלה על מערכת הביטחון, כי אם על משרד הפנים ועל מועצת באר 

 טוביה.
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי עולה מהסברו, כמו 

הוא שילם  2016שעד  "ן,אמוארנונה ב מדורגם מדבריה של מנהלת 

עבור חלק משטחיו של אחד ממחנות היבשה לשתי רשויות מקומיות 

)לבאר טוביה בגין הפרשי העבר(. עוד מעיר משרד מבקר המדינה 

למשרד הביטחון, כי היה עליו לדווח למועצת באר טוביה על שינוי 

בגבולות הבסיס ועל הימצאותו בתחומיה, כפי שמצא המודד מטעמה 

וכי מעקב אחר מועד העברתם של נתוני המדידות לרשויות בבדיקתו, 

 המקומיות ימנע מקרים כאלה.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי בשל חוסר השקיפות 

שהוא נוהג בכל מה שקשור לתשלומי הארנונה של מחנות הצבא, 

הועבר המידע על שינוי הגבולות של הבסיס למועצת באר טוביה 

ה פשרה כספית כפויה. על משרד הביטחון לעדכן באיחור רב והושג

את הרשויות המקומיות בכל שינוי בגבולות מחנות הצבא שבתחומן, 

לנוכח העובדה שהוא מונע מהן לבצע מדידות מטעמן. משרד 

הביטחון אינו יכול להחזיק את המקל משני צדיו, מצד אחד לא 

דות לאפשר למועצת באר טוביה להיכנס לשטח הצבאי ולבצע מדי

 ומן הצד השני לטעון כי הדבר הוא באחריותה.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון, כי הממצאים שפורטו 

 מדורמעלים את הכרח קיומו של קשר הדוק יותר בין אגף הבינוי ובין 

ואת חיוניותו של עדכון תכוף על מצב הבינוי בתחומי  "ן,באמוארנונה 

 המחנות.

 

  אוויר חיל בסיס שלמדידתו -אי

מדד משרד הביטחון את בסיס חיל האוויר שבתחום המועצה  2007בינואר 

, בסיכום פגישה של משרד הביטחון עם 2010האזורית גן רווה. באוקטובר 

מועצת גן רווה, צוין כי "צה"ל יבצע מדידה מעודכנת בשני הבסיסים הרלונטיים: 

ה למשרד הביטחון כי כתב ראש מועצת גן רוו 2011במחנה חיל האוויר..." במרץ 

"לפני מספר שנים חתמנו על הסכם לתשלום ארנונה בבסיס ]חיל האוויר[... לא 

קיבלנו מאז אף הודעה על עדכונים במצב הנכסים. אודה לכם על מתן הוראות 

 לגורמים המופקדים על זה להעביר אלינו את הנתונים הרלוונטיים".

הביטחון באותו עניין, ובמאי שוב פנתה מועצת גן רווה למשרד  2011באפריל 

כתבה היועצת המשפטית של המועצה למשרד הביטחון כי "בתחום  2012

השיפוט של המועצה מצוי חלק מבסיס חיל האויר... בפגישה שהתקיימה לפני 

כשנתיים, בינך לבין גזברית המועצה... סוכם כי מדידה מעודכנת של בסיסי 

צורך עדכון החיוב בארנונה". גם צה"ל בשטח שיפוט המועצה תועבר למרשתי ל

פנתה מועצת גן רווה ללשכה המשפטית במשרד הביטחון וציינה  2015באוגוסט 

כי "פניות ובקשות לאפשר למועצה ליצור קשר עם הגורמים המוסמכים 

במערכת הביטחון על מנת לבצע מדידות נותרו ללא מענה... המועצה... לא 
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לא תיוותר בידה כל ברירה אחרת נוכח תהסס ]לפנות להליכים משפטיים[ כלל ו

 התנהלות זו של משרד הביטחון".

נמצא כי מאז סיכום הפגישה בין מועצת גן רווה למשרד הביטחון באוקטובר 

, שבע שנים 2017, לא התייחס משרד הביטחון לבקשותיה; וכי עד דצמבר 2010

המציא לידי אחרי אותו סיכום, טרם ערך מדידות בבסיס חיל האוויר, וממילא לא 

 מועצת גן רווה את נתוני מדידותיו.

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למשרד הביטחון, כי התנהלותו 

בעניין בסיס חיל האוויר שבתחום מועצת גן רווה אינה תקינה, ועלולה 

להביא לידי התדיינויות מיותרות ובזבוז כספי ציבור. כן מעיר משרד מבקר 

ההתעלמות מפניותיה של מועצת גן רווה המדינה למשרד הביטחון כי 

 גובלת בזלזול מצדו.

 

 תשלומים עבור מחנות ושטחים שאינם קיימים

בישיבת נציגי המועצה האזורית באר טוביה ונציגי משרד הביטחון מדצמבר  .1

. המועצה מבקשת 2006-, צוין כי אחד ממחנות היבשה "נהרס כבר ב2014

המציא למועצה את האסמכתא אסמכתא רשמית". משרד הביטחון לא 

חדל לשלם לה את  2016המבוקשת, אך לאחר חתימת ההסכם בדצמבר 

. סכום התשלום השנתי 2006הארנונה ששילם לה עבור אותו מחנה משנת 

 .2016-ש"ח בקירוב ב 446,000-הסתכם ב

משרד הביטחון מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי המחנה ננטש 

עבר אליו על ידי צה"ל. עוד מסר כי "בימים אלו ולכן המידע לגביו לא הו

נעשית עבודה מקיפה ביחס לכלל המתקנים הנטושים שלא בשימוש 

 צה"ל".

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי במצב שבו הבסיס 

ננטש יש לבדוק האם המבנים שבו נהרסו )אם הם לא נהרסו, עליו 

אז עליו לשלם ארנונה להמשיך ולשלם ארנונה( או נותרו על כנם )ו

מופחתת(. מכל מקום, את הבירור לגבי הריסת המחנה היה עליו 

, וכעת עליו לשקול בקשה להשבת הכספים 2014לעשות עוד בשנת 

 ששילם ביתר למועצת באר טוביה.

דיווח לגזבר המועצה האזורית גולן בתחילת פברואר  באמו"ן הארנונה מדור .2

נמצא כי מחנה... אשר משולם על ידינו מבדיקה שנערכה בצה"ל, ", כי 2015

והועבר למנהל  30/11/2003-[ שוחרר עוד ב2.2.2015בטעות עד ליום זה, ]

 2014מקרקעי ישראל. אנא עדכנו הנתון אצלכם". במכתב ששלח במרץ 

 בינוי )בצה"ל( למדור תכנון תקציבים באגף מרחב מדור מקרקעין של

 ש"ח  57,000-כ שולמו 2012-בולוגיסטיקה )בצה"ל( צוין כי  טכנולוגיה
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 שילם הביטחון משרד
 שנים עשר במשך
 בסך ארנונה ומעלה
 ח"ש אלפי עשרות

 מחנות בגין שנה בכל
 ומחנות שנהרסו
 לפני כבר שנעזבו

 נהג ובכך, ויותר עשור
 ציבור בכספי זלזול

 

מתברר אפוא  .גולן בגין אותו מחנה למועצת"ח ש 58,200-שולמו כ 2013-וב

כי משרד הביטחון הפסיד מאות אלפי שקלים כששילם למועצת גולן מסי 

 שנים. 11ארנונה בגין מחנה שאינו קיים זה 

משרד הביטחון מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי בהסכם עם 

גולן נקבע כי ישולם תשלום שנתי קבוע עד לסיום מדידתם של כלל מועצת 

"כך שאין  -המתקנים, ולאחר מכן יקבעו הצדדים את פירוט התשלומים 

 חיוב ביתר".

 שנים 10משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי במשך 

ומעלה הוא שילם עשרות אלפי ש"ח מדי שנה, בגין מחנות שנהרסו 

ר לפני עשור ויותר, ובכך הפגין זלזול בכספי ציבור. ומחנות שנעזבו כב

על משרד הביטחון לבצע בקרה נאותה אחר תשלומי הארנונה שהוא 

מעביר לרשויות המקומיות, ולוודא מפעם לפעם אם אכן המחנות 

  פעילים.

 

 חתימה על נתוני מדידות-אי

 לא הביטחון משרד ומטעם טוביה באר האזורית המועצה מטעם המודדים .1

 ממחנות ואחד האוויר חיל מחנה של הסופיים המדידות נתוני על חתמו

 .למועצה הארנונה אתהביטחון  משרד משלם פיהם שעל, היבשה

בידי המועצה האזורית גן רווה אין נתוני מדידות של אחד ממחנות היבשה  .2

אשר על כן, ספק  .הביטחון משרד שהעסיק המדידות חברת בידי החתומים

 אם שטחי המחנה אכן נבדקו על ידי חברת המדידה.

משרד הביטחון מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי הוא חותם על 

 אם קיימת חתימה של צד נגדי. המדידות רק

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון ולמועצה האזורית באר 

טוביה כי העובדה שלא וידאו את קיומה של חתימת המודדים על נתוני 

 המינהל לכללי מנוגדת, טרחה שכר להם שילמה המדידות שתמורתם

 התקין.

 

 עדכון נתונים בעקבות עבודות בינוי

במחנות צה"ל נעשות עבודות בינוי רבות לצורך הקמת מבנים או הריסתם. חלק 

. בתום עבודות הבינוי יש לעדכן 66הבינוי אגףנכבד מעבודות הבינוי נעשה בידי 

 
עבודות בינוי בהיקף מצומצם יותר נעשות על ידי מרכז הבינוי במחנות היבשה ועל ידי מחלקת   66

 הבינוי של חיל האוויר במחנות החיל.
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את הנתונים שחישוב הארנונה מתבסס עליהם, הן נתוני גודלם של המבנים 

ות הבנייה האחראי לעבוד והשטחים הן נתוני השימוש שנעשה בהם. הגורם

במשרד הביטחון הוא שאחראי לעדכן את מדור הארנונה באמו"ן, שאחראי מצדו 

 להעביר דיווחים מעודכנים לרשויות המקומיות.

, 2018המועצה האזורית באר טוביה מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר  .1

כי "אין ]לה[ מידע על שינויים בשטחים המצויים בידי משרד הביטחון משום 

בשטחים לא מתועד בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ]שלה[ )כשם שהשינוי 

שנעשה לשטחים שאינם בבעלות משרד הביטחון(, ולפיכך היא תלויה 

בדיווחים שאמורים להימסר לה על שינוי שטחים". עוד מסרה כי בשנים 

משרד הביטחון כמעט ש"לא שלח עדכון לגבי שינויי השטחים  2016 - 2006

 של הבסיסים".

יקה העלתה כי המועצה האזורית גן רווה ציינה, בתביעה שהגישה נגד הבד .2

כי "הנתבעת ]משרד הביטחון[ אף לא  ,2013משרד הביטחון בפברואר 

העבירה במשך השנים נתונים בדבר מדידות חדשות בנכסים, אשר יהיה 

 בהם כדי לתמוך בתשלומי הארנונה החסרים של הנתבעת".

רווה ללשכה המשפטית במשרד הביטחון, פנתה מועצת גן  2015באוגוסט 

וציינה כי "בהתאם להסכמים קודמים שנחתמו בין המועצה לבין משרד 

הביטחון, התחייב משרד הביטחון לעדכן מעת לעת את המועצה בדבר 

שטח המבנים בבסיס הילה, וזאת על מנת שהמועצה תוכל להשית על 

שנות לא העביר משרד המבנים חיובי ארנונה כדין. על אף פניות חוזרות ונ

הביטחון למועצה מידע אודות היקף השטחים הבנויים הקיימים ו/או שנוספו 

 בבסיס הילה בשנים האחרונות".

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון, כי כשלא דיווח על 

שינויים בשטחי המחנות שבתחומי המועצות באר טוביה וגן רווה, הוא 

הסתיר מידע מרשות ציבורית לא נהג על פי הנורמה הראויה ו

 עמדו לא הארנונה חיובי שסכומי לכך גרםהדיווח -רלוונטית. אי

 השוטפים. יצוין גם כי צרכיהן עבור האזוריות המועצות של לרשותן

 הפרשי בגין הביטחון משרד להן אמנם שילם דבר של שבסופו

 סכומים על ריבית לשלם חויב לא אך הוא, קודמות בשנים מדידות

 .שקלים במיליוני שהסתכמו אלה

 

 הביטחון  למשרד מופרזות חיוב הודעות משלוח

שלחה המועצה האזורית גן רווה דרישות תשלום עבור  2014עד  2006בשנים 

", שנכלל בהן הסיווג "קרקע תפוסה" שהופיע בצו המסים בתעריף ...מחנה "

( שלא היה קיים בצווי המסים של המועצה 2014ש"ח למ"ר, נכון לשנת  3.2)
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 2014בשנים אלה )התעריף בצו המסים של המועצה לגבי קרקע תפוסה לשנת 

 .67ש"ח למ"ר( 0.93היה 

ן רווה לנציג משרד , במהלך הביקורת, מסרה גזברית מועצת ג2017בספטמבר 

מבקר המדינה כי מדובר בתעריף מיוחד שנכסי משרד הביטחון חויבו לפיו 

", ..." מחנה בעבר. כן מסרה כי בכוונת המועצה היה לעדכן את התעריפים על

לאחר שייערכו המדידות, אך חרף פניותיה לא נערכו המדידות והתעריף לא 

 תוקן.

 1,120חיוב של נכס אחר )ששטחו התשלום נכלל גם  עוד נמצא כי בדרישות

מ"ר( לפי הסוג "תעשייה ומלאכה", הגם ששטח זה לא צוין בנתוני מדידות 

 הנכסים שהודעת החיוב התבססה עליו.

משרד מבקר המדינה מעיר למועצת גן רווה כי דרישות התשלום ששלחה 

היו גבוהות מן  2014 עד 2006למשרד הביטחון בכל אחת מהשנים 

 ים שהייתה צריכה לדרוש.הסכומים האמתי

מועצת גן רווה מסרה בתשובתה כי הדרישות התבססו על הנתונים שהיו בידיה 

ואם משרד הביטחון היה מתייחס לפניותיה, "מעביר מדידות באופן מסודר ו/או 

נותן למועצה למדוד את נכסיו ו/או משיג על דרישות התשלום שנשלחו אליו", 

מסרה כי נציג משרד הביטחון הסביר  הטעות הייתה מתגלה זה כבר. עוד

 במהלך הליך הגישור שמשרד הביטחון לא פותח בכלל את דרישות התשלום.

משרד מבקר המדינה מעיר למועצת גן רווה כי השומות שהיא שלחה 

התבססו על נתוני מדידה שנעשתה  2014 - 2006למשרד הביטחון בשנים 

 מ"ר. 1,120ולא כללו שטח של  2005כבר ביולי 

 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי הממצאים ממחישים את 

הצורך בהשלמת המדידות במחנות הצבא ובהעברת המידע ללא דיחוי 

לרשויות המקומיות. היעדר נתונים מעודכנים, מדויקים ואמינים על שטחים 

בנויים, על מתקנים ועל שטחי קרקע, ועל השימוש שנעשה בשטחים אלה, 

עקרון הסדירות והמינהל התקין ועלול להסב הפסד כספי הוא מנוגד ל

לרשויות המקומיות, ובמקרים מסוימים גם למשרד הביטחון, ולהוליד 

 התדיינויות מיותרות ובזבזניות.
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 " אשפה"פינוי  הוצאות החזר של בגבייתו איחור

 הביטחון משרד בידי

למחנות הצבא מקצת הרשויות המקומיות מספקות שירותים של פינוי אשפה 

שבתחומי שיפוטן. המועצה האזורית באר טוביה אינה מספקת שירות זה למחנות 

הצבא שבשטחה; פינוי האשפה מהם נעשה בידי משרד הביטחון. קיים הסדר 

בין המועצה למשרד הביטחון, שלפיו משרד הביטחון ממציא למועצה פירוט 

חזרים עבור הוצאות שנתי של ההוצאות על פינוי האשפה והמועצה שולחת לו ה

 אלה.

פנתה גזברית מועצת באר טוביה למנהל מדור תברואה באמו"ן  2017בסוף יולי 

וציינה כי "רק היום... לאחר בקשות חוזרות ונישנות התקבל מכתבך, בנושא 

. להזכירך טרם התקבל מכתבך בגין החזר עלות פינוי אשפה 2016הנדון לשנת 

יטחון לידי המועצה את התחשיב לשנת ". למחרת המציא משרד הב2015לשנת 

 ש"ח. 2,051,538העבירה המועצה למשרד הביטחון  2017, ובאוגוסט 2015

קיבלה מועצת באר טוביה דרישה  2016משרד הביטחון מסר כי כבר בספטמבר 

, ואולם הגם שמשרד הביטחון צירף 2015לתשלום אגרת פינוי אשפה עבור שנת 

א לא המציא אישור המעיד שהיא אכן את הדרישה לתשלום לתשובתו, הו

 קיבלה את הדרישה.

משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את התנהלותה של גזברית מועצת באר 

טוביה בעניין זה, ומעיר בחומרה למשרד הביטחון על חוסר המעש מצדו 

 בכל הנוגע להחזר הכספי המגיע לו.

-ו ואימשרד מבקר המדינה מעיר למשרד הביטחון כי בגלל התמהמהות

וידוא קבלת דרישתו במועצת באר טוביה, הוחזרו לו באיחור של שנתיים 

יותר משני מיליון ש"ח שהיה זכאי להם. על משרד הביטחון לבדוק אם 

מקומיות אחרות עבור פינוי מרשויות דרש את ההחזרים המגיעים לו 

 אשפה.

 

 

 אגרת ביוב
עדת למימון התחזוקה אגרת ביוב, המוטלת מדי תקופה על המחזיקים בנכס, מיו

השוטפת של מערכת הביוב. האגרה מוסדרת ומעוגנת בחוק הרשויות המקומיות 

, ובדרך כלל היא נקבעת ומחושבת בידי הרשויות 1962-)ביוב(, התשכ"ב

המקומיות לפי תעריף קבוע למ"ק שופכין, המתבסס על כמות המים שנצרכה 

ם בנכס או מספר בנכס המחויב בה או על בסיס אחר, כמו מספר החדרי

תקנות  המים, רשות הנפשות. האגרה משולמת על פי תעריף שנקבע בתקנות

"כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 
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החוק חל גם על  2015(", על כל כמות המים הנצרכת. החל משנת 2010-ו 2009

 המועצות האזוריות.

, מסרה מנהלת מחלקת הגבייה של המועצה 2017הביקורת בספטמבר  במהלך

המועצה  2015האזורית באר טוביה לנציג משרד מבקר המדינה, כי "החל משנת 

על כל כמות המים הנצרכת בהתאם  המים רשות לתקנותמחייבת בהתאם 

שילם משרד הביטחון  2015להודעות משרד הביטחון". נמצא כי עד שנת 

בלבד מהתעריף לצריכת  62%ריכת המים במחנה חיל האוויר, למועצה עבור צ

 המים שנקבע בחוק העזר העירוני.

עוד נמצא כי משרד הביטחון מסר למועצת באר טוביה את נתוני קריאתם של 

מדי המים, שעליהם מתבסס חיוב המחנה, בלי לאפשר לנציגי המועצה לקרוא 

מונה למדידת השפכים בעצמם את מדי המים. מנגד, המועצה לא התקינה 

היוצאים מן המחנה, כדי שתוכל לחייב את משרד הביטחון לפי כמויות השפכים 

 הזורמים במחנות המחוברים לרשת הביוב האזורית.

משרד מבקר המדינה מעיר למועצת באר טוביה כי למעלה מתשע שנים, 

, היא חייבה את מחנה חיל האוויר שבתחומה בתעריף 2015עד שנת 

עריף שנקבע בחוק העזר העירוני. על המועצה להגיע להסדר מופחת מהת

עם משרד הביטחון על אימות נתוני מדידת המים שהוא מעביר לידיה, או 

 לחלופין להתקין מונה לשפכים היוצאים מהמחנה.
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 סיכום

מחנות  12דוח זה בדק את אופן גביית הארנונה ממשרד הביטחון בעבור 

מקומיות. הדוח עסק בעיקר בפעולות ומתקנים של צה"ל בארבע רשויות 

להסדרת החקיקה באופן חיוב הארנונה של נכסי משרד הביטחון ודרך 

 גיבוש ההסדרים בין הרשויות המקומיות ובין משרד הביטחון.

העובדה שלא נקבעה מערכת הסדרים מוסכמת וסופית בעניין גביית 

ון, עלולה מסים, בין הרשויות המקומיות ובין משרד הפנים ומשרד הביטח

לפגוע בפוטנציאל הגבייה של הרשות המקומית וכתוצאה מכך בהיקף 

השירותים שהיא יכולה לתת לתושבים. גיבושם של הסדרים לא שוויוניים 

, מנציח 2005בין רשויות מקומיות שונות, כפי שעולה מדוח זה ומדוח 

אפליה בין רשויות מקומיות. ראוי אפוא כי מקבלי ההחלטות ברשויות 

קומיות, במשרדי הביטחון, הפנים והאוצר יפעלו להסדרתם של כל המ

שפרסם מבקר  2005-הליקויים שפורטו בעניין זה בדוח הנוכחי ובדוח מ

המדינה. נושאים שלא תהיה עליהם הסכמה, מן הראוי שיובאו לדיון 

בממשלה והיא תכריע בהם ואילו מחלוקות שיוותרו בתחומים משפטיים 

 היועץ המשפטי לממשלה.יובאו להכרעה בפני 

דוח זה מצביע על התנהלות לא ראויה של משרד הביטחון בכל הנוגע 

למגעיו עם הרשויות המקומיות שנזכרו. התעלמות משרד הביטחון מפניות 

ומן המסמכים שגובשו, וכן הסחבת וההתחמקות מביצוע המדידות 

 במחנות הצבא השונים, אילצו את הרשויות המקומיות להגיש תביעות

 משפטיות ולהגיע עם המשרד להסדרי פשרה.

על פי האמור בדוח זה, צרכיה של מערכת הביטחון והשימושים הצבאיים 

של המתקנים השונים, מחייבים החלת מערכת כללים שונה על מחנות 

הצבא. אשר על כן, על משרד הביטחון להמשיך ולרכז את מאמציו 

רדי ממשלה ובין רשויות בקידום חקיקה בעניין זה. ראוי שיחסים בין מש

 מקומיות יהיו מושתתים על הגינות ותום לב הדדיים.

על מנכ"ל משרד הביטחון לפעול ללא דיחוי לתיקון כל אחד מן הליקויים 

. על ראשי הרשויות המקומיות 2005שפורטו בדוח זה ועלו גם בדו"ח 

 לפעול לתקן לאלתר את הליקויים כפי שפורטו בדוח.

וף המאסדר והאחראי לתפקודן של הרשויות משרד הפנים הוא הג

המקומיות ואשר על כן עליו להיות מעורה בפעולות הנדרשות מהרשויות 

המקומיות גם בנושא הנדון. על משרדי הפנים והביטחון מוטלת החובה 

להתגבר על חילוקי הדעות ביניהם, להגיע להסכמה על רפורמה מקיפה 

הארנונה המשולמים על ידי  ולגבש תקנות מתאימות בכל הנוגע להסדרי

משרד הביטחון לרשויות המקומיות, לרבות התאמת צווי המסים של 

 הרשויות המקומיות לשימושים ולמתקנים הצבאיים.

 



 

 


