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 תקציר

 כללי רקע

ניתן לה  2007ובשנת  1944גבעת שמואל נוסדה בשנת הרשות המקומית 

העירייה או  -תחום השיפוט של עיריית גבעת שמואל )להלן מעמד של עיר. 

לפי נתוני הלשכה דונם.  2,624-עיריית גבעת שמואל( משתרע על שטח של כ

תושבים. העיר  26,056 2016שנת ב בה המרכזית לסטטיסטיקה התגוררו

 ףמכהן מר יוס 2008מנובמבר  .1הכלכלי-וג החברתיבדיר 8מדורגת באשכול 

  .ראש העירייה( -)להלן  בתפקיד ראש העירייה ברודני

עודף ונשאר לה  ,מיליון ש"ח 146-היה תקציבה של העירייה כ 2016שנת ב

שנה היה עודף מצטבר בתקציב המיליון ש"ח; בסוף  1.5-כ של בסך יתקציב

 -)להלן  2ן הסופי בתקציב הבלתי רגילמיליון ש"ח; הגירעו 7.5-הרגיל בסך כ

 מיליון ש"ח. 10.66היה  2016תב"ר( לסוף שנת 

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את פעילות  2017דצמבר -בחודשים אוגוסט

 העירייה בנושאים של מתן תמיכות למוסדות ציבור ואישור תב"רים.

 

 הליקויים העיקריים

 3לתמיכה במוסדות ציבורליקויים בקביעת התבחינים 

 בני עקיבא ועזרא -לשתי תנועות נוער  העניקה תמיכותעיריית גבעת שמואל 

 -אליצור גבעת שמואל )להלן  -כדורסל הלעמותת ו תנועות הנוער( -)להלן 

 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות בסולם של עשר דרגות   1

 הוא הגבוה ביותר. 10כלכלי של אוכלוסיותיהן. אשכול -)אשכולות( לפי המצב החברתי

פעמית או לתחום פעילות מסוים, הכולל -מיועד "לפעולה חד עירייהתקציב בלתי רגיל של   2

עולה או לאותו תחום פעילות, וכספים שיועדו על פי דין אומדן תקבולים ותשלומים לאותה פ

 ".למטרות שאינן תקציב רגיל

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות  2006משרד הפנים פרסם בחוזר מנכ"ל מספטמבר   3

"מוסד ציבור" מוגדר בנוהל התמיכות: "גוף שאינו מוסד  נוהל התמיכות(. -)להלן  המקומיות

נה או ממוסדות הרשות, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, למטרה של ממוסדות המדי

חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה". חברה ממשלתית, 

  חברה עירונית וחברת בת עירונית, לא ייחשבו לעניין זה מוסד ציבור.



 2018 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות|    258

למתן שאישרה מועצת העירייה  )הקריטריונים( התבחינים. קבוצת הכדורסל(

. את משקלו של כל תבחין וקבע לארוט ויפ וכלל תמיכות למוסדות אלו לא

כמו כן, בתבחינים בתחום הספורט חסרה טבלת ניקוד כנדרש על פי 

  העקרונות שנקבעו בפסיקה כדי להבטיח הליך שקוף והוגן.

גם לבית הספר התיכון ישיבת בני  העניקה תמיכותעיריית גבעת שמואל 

של בתי עמותות  ישיבת בני עקיבא(, ולכמה -עקיבא גבעת שמואל )להלן 

בתי הכנסת שבנייתם הופסקה עקב מחסור  ם שלכנסת לשם השלמת הקמת

 לא אישרה. בנושא התמיכה במוסדות חינוך ובעמותות בתי כנסת בכספים

 .תבחינים לתמיכות מועצת העירייה

 

 ליקויים בהליך תקצוב סעיפי התמיכה

הקביעה אילו עמותות יקבלו את התמיכה ובאיזה היקף רוקנה מתוכן את 

הליך הדיונים בוועדה המקצועית לתמיכות, ובכך הפכה את הוועדה למעשה 

 לחותמת גומי להחלטות שהתקבלו חודשים קודם לכן בשלב קביעת התקציב.

בהעדר מסמכים המבהירים כיצד נקבעו סכומי התמיכה בסעיפי התקציב עד 

 , לא יכלו חברי המועצה לבחון את סבירותו של תקציב התמיכות.2017שנת 

 

 ליקויים בהליך מתן התמיכה

לא ניתנו כלל חוות דעת של היחידות  2017שנת  בניגוד לנוהל התמיכות, עד

הציבור  מוסדות יםבו פועלש התחוםהמקצועיות בעירייה המופקדות על 

  לתמיכה. בקשות שהגישו

העירייה לא קבעה מהם שיעורי התמיכה העקיפה הנובעת מהשימוש של 

רט במתקניה, לא גבתה דמי שימוש כנדרש ולא תנועות נוער וקבוצת ספו

  נתנה לכך ביטוי בתקציבה.

בדיקת הליך מתן התמיכה לישיבת בני עקיבא העלתה ליקויים רבים 

לא היה המסלול המתאים שמרביתם נובעים מכך שמסלול התמיכות 

בחירת העירייה במסלול התמיכות להעברת  להעברת הכספים לישיבה.

יבא הייתה כרוכה בשורה ארוכה של הפרת הוראות הכספים לישיבת בני עק

שנקבעו בנוהל התמיכות, ובעקבות זה גם הפרה של עקרונות המשפט 

  המינהלי שהוא מיישם.

בניגוד לאמור בנוהל התמיכות המחייב כי ועדת המשנה לתמיכות תמונה 

מנכ"ל מונו לוועדת המשנה לתמיכות גם ה מקרב חברי מועצת העירייה,

 .עירייההשל  גזברהו

הליך אישור התמיכות להשלמת בניית בתי הכנסת נעשה בסדר הפוך מזה 

 לבחון תחילההוועדה המקצועית לתמיכות  שלפיו על תמיכותהשנקבע בנוהל 



 259|    שמואל גבעת עיריית

ועדת המשנה להעביר את המלצותיה לבחינת ולאחר מכן רק ו ,את הבקשות

 .לתמיכות

של הוועדה המקצועית לתמיכות  דיוןלעירייה נעדרה מההיועצת המשפטית 

בהשלמת בניית בתי הכנסת, על אף קביעת נוהל התמיכות כי ישיבות הוועדה 

 המקצועית טעונות השתתפות כל חברי הוועדה או נציגיהם. 

 התוקצבלא במועצת העירייה ו האושר לאכנסת התמיכה לשיפוץ בית ה

למת הבנייה של הש , ובפועל לא אושרו תבחינים וממילא לא פורסמו.כנדרש

לה שלא היו אף על פי  אושרה על ידי המועצה, שתי עמותות לבתי כנסת ש

 במועד זה תבחינים כנדרש.

מוסדות הציבור מקבלי התמיכה לא הגישו לעירייה דוחות שעל פי  אף

המשיכה  ,לא מילאה העירייה אחר הוראות נוהל התמיכות -תקופתיים 

 .העברתם יכבה אתלא עאף את כספי התמיכה ולהם להעביר 

 

 ליקויים בהליך אישור תב"רים

פני חברי מועצת העירייה ל שיוצגוביצוע פרויקט מן הראוי ל מתן אישורלפני 

 אתבחנו ש לאחר תתקבל החלטהשה דילהחלטתם כ הנתונים הרלוונטיים

שקלו את כל לאחר שהצרכים ואת כל ההיבטים התכנוניים והכספיים ומכלול 

להזמנות שנשלחו לחברי מועצת העירייה לקראת הדיון  .םיהשיקולים הענייני

במועצה באישורי התב"רים לא צורפו דברי הסבר ונתונים רלוונטיים לצורך 

 קבלת החלטה מיטבית ולקיומו של הליך תקין כנדרש.

או לכל הפחות תכנית שנתית -תכנית רב הוצגהפני חברי המועצה לא ל

סדר  ושנקבע בהתושביה ושל העיר צרכים ל בנוגענתונים  שנתית שבה רוכזו

לא התקיים דיון של ממש בטרם הוחלט לאשר את כמו כן  ליישומם. עדיפויות

 ולא נמצאו הנמקות להחלטות שהתקבלו בנוגע אליהם. התב"רים

התב"רים המועלים באותה  על כלחברי המועצה צביעים ברוב המקרים מ

יע עמדה נפרדת מאפשר לחברי המועצה להב כמכלול, באופן שלא ישיבה

 לגבי כל תב"ר כראוי.

במשך כמעט שני עשורים, מאז שהודיע משרד הפנים על כוונתו לגבש נוהל 

מפורט בכל הנוגע להליך אישור התב"רים, ולמרות הערותיו של משרד מבקר 

והתחייבותו למשרד מבקר המדינה  4המדינה בעניין זה בשני דוחות קודמים

  רד הפנים נוהל כאמור.טרם גיבש מש -להכין נוהל כזה 

 
"יחסי , (2007)פברואר  2006על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ותדוחמבקר המדינה,   4

דוחות על מבקר המדינה,  .83-37עמ'  גומלין בין הרשויות המקומיות ובין משרד הפנים",

 ""תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות ,(2015)נובמבר  2015הביקורת בשלטון המקומי לשנת 

 .221-195עמ' 
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משרד החינוך אישר לעיריית גבעת שמואל תקציבים למימון פרוייקטים בלי 

לדרוש ממנה מסמכים ובכללם אומדן עלויות שמהם ניתן יהיה לקבל פירוט 

 .בקשר לייעודם

 

 ההמלצות העיקריות

הלימה בין כאשר העירייה מאשרת מתן תמיכה עליה להקפיד על כך שתהיה 

 שנקבע בתקציב השנתי. ין הסעיף התקציביובהתחום הנתמך שנקבע בתבחין 

ציבור דות מוסל שהעניקהאת עלות התמיכה העקיפה על העירייה לכלול גם 

 .המופיע בתקציבה סעיף התמיכותותנועות הנוער, ב ספורטבתחום ה

יכות על העירייה לצרף את הפרוטוקולים ואת המלצת הוועדה המקצועית לתמ

 .ת העירייהמועצתמיכות בלחומר שנמסר לחברי מועצת העירייה לקראת הדיון ב

העירייה לדרוש מתנועות הנוער בכל שנה לצרף לבקשה לתמיכה את  על

 הנתונים הכספיים של סניפי תנועות הנוער בגבעת שמואל.

על מועצת העירייה לאשר בקשות לתמיכות רק לאחר שהוועדה המקצועית 

ה את הבקשות, וועדת המשנה לתמיכות דנה בהמלצות הוועדה בחנ לתמיכות

 המקצועית והמליצה לפני מועצת העירייה על קבלתן או דחייתן.

שהמוסדות המקבלים תמיכה יגישו לה דיווחים  על העירייה להקפיד על כך

על התקציב וניצולו וכן דו"חות תקופתיים של הסניפים המקומיים בגבעת 

 כנדרש בנוהל. שמואל

הדנות באישור תב"רים, ובמועד ישיבות המועצה ם לל העירייה לצרף לזימוניע

] , את כל ההסברים והמסמכים 5שנקבע בפקודת העיריות ]נוסח חדש

כדי שחברי המועצה יוכלו ללמוד ולהתכונן כראוי לדיון במועצה הנחוצים 

 ולקבל החלטות מושכלות ומיטביות.

ההחלטות המתקבלות בישיבות מועצת  על הנמקתעל העירייה להקפיד 

 ,בקרה על טיבן שניתן יהיה לקייםכדי  ,בפרוטוקול אותןהרשות ולתעד 

העירייה  מדיניות שלציבור לקבל תמונה שקופה ומהימנה ולאפשר ל

 בכל הקשור לתקציבי הפיתוח בעיר.ופעולותיה 

על משרד החינוך להקפיד על כך שהנהלים שקבע ופרסם אכן ייושמו, 

ימנע מאישור בקשה לתקצוב מרשות מקומית שלא עמדה בדרישות ולה

 שקבע.

 

 
יות נקבע כי "הזמנה לישיבה שידונו בה בתקציב, בתשלומי חובה בתוספת השנייה לפקודת העיר  5

 ימים לפחות לפני יום הישיבה". 10או בחוק עזר, תימסר לחברי המועצה 
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 סיכום

מתן תמיכות על ידי העירייה הנובעים  של דוח זה מצביע על ליקויים בהליך

נוהל  , או הפעלתו בתחום לא מתאים.תמיכותההוראות נוהל  הפרתמ

באופן שנועד להבטיח כי חלוקת התמיכות על ידי העירייה  גובשתמיכות ה

תוך בהתאם לאמות מידה ברורות בצורה שוויונית באופן מיטבי ותיעשה 

 פוגעתמיכות על ידי העירייה הנוהל  קיום הוראות-אישקיפות מלאה. 

 יסוד של המשפט המינהלי.הבעקרונות 

תמיכות נקבעה הדרישה לקביעת תבחינים ברורים הנוהל  ו שלבבסיס

עדר תבחינים יהנתמכים והעדר תבחינים בחלק מהתחומים יושוויוניים. ה

בניגוד להוראות הנוהל  יםעומד -חלק אחר של התחומים הנתמכים לשוויוניים 

עדר יבה :תמיכותהדרישות נוספות של נוהל  הפרת בעקבותיהם וואף גרר

לא תבחינים לא נבחן עקרון השוויון על ידי היועצת המשפטית של העירייה; 

ות לבחון את הבקשות בהתאם הוועדה המקצועית לתמיכהיה ביכולתה של 

 פיקוח על השימוש בתמיכה. קייםאפשרות ל לא הייתהלעירייה ולתבחינים; 

של בהליך מלאה  התנהלות שלא איפשרה שקיפותהדוח מצביע גם על 

כל  הוצגופני חברי מועצת העירייה לא ל -אישור התב"רים במועצת העירייה 

לאחר לה ועניינית שקולקבל החלטה  שיאפשרו להם הנדרשיםהנתונים 

  כנדרש.ולנמקה שבחנו את הצרכים ואת כל ההיבטים התכנוניים והכספיים 

כראוי ולפי  עירייה תבצע את תפקידיהאחראי לכך שההעל ראש העירייה, 

ולתיקון  נושא התמיכותלהסדרת כי העירייה תפעל באופן אישי  דאוגהדין, ל

 .זה הליקויים שהצביע עליהם משרד מבקר המדינה בדוח

על משרד הפנים לגבש ללא דיחוי נוהל אחיד לטיפול בתב"רים ולפרסמו 

גם להשלים לאלתר את ההטמעה  הפניםעל משרד בחוזר מנכ"ל המשרד. 

 של המערכת הממוחשבת לניהול תב"רים.

בעקבות הביקורת אישרה מועצת עיריית גבעת שמואל תבחינים חדשים במרץ 

העירייה תיקון סעיפי תקציב הנוגעים אישרה מועצת  2018; באפריל 2018

 לתמיכות.
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 מבוא
ניתן לה מעמד  2007ובשנת  1944גבעת שמואל נוסדה בשנת הרשות המקומית 

העירייה או עיריית  -)להלן של עיר. תחום השיפוט של עיריית גבעת שמואל 

דונם. לפי נתוני הלשכה המרכזית  2,624-משתרע על שטח של כגבעת שמואל( 

תושבים. העיר מדורגת באשכול  26,056ה התגוררו ב 2016בשנת לסטטיסטיקה 

 .6הכלכלי-בדירוג החברתי 8

ראש  -)להלן  ברודני בתפקיד ראש העירייהיוסף מכהן מר  2008מנובמבר 

 13 מונה ללא שכר. מועצת העירייהיש שלושה סגנים  עירייה. לראש ההעירייה(

 חברים.

עודף ונשאר לה  ,ש"חמיליון  146-כתקציבה של העירייה  היה 2016שנת ב

עודף מצטבר בתקציב  סוף אותה שנה היהב; מיליון ש"ח 1.5-כ י בסךתקציב

 -)להלן  הגירעון הסופי בתקציב הבלתי רגילש"ח; מיליון  7.5-הרגיל בסך של כ

 ש"ח. מיליון 10.66היה  2016לסוף שנת  תב"ר(

 

 

 פעולות הביקורת
דינה את פעילות העירייה בדק משרד מבקר המ 2017דצמבר -בחודשים אוגוסט

 בנושאים של מתן תמיכות למוסדות ציבור ואישור תב"רים.

 

 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות בסולם של עשר דרגות   6

 הגבוה ביותר.הוא  10כלכלי של אוכלוסיותיהן. אשכול -)אשכולות( לפי המצב החברתי
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 מתן תמיכות למוסדות ציבור

הפועלים בתחום ציבור למוסדות להעביר כספים נוהגת  ת גבעת שמואלעיריי

 . תנועות נוער והשלמת בניית בתי כנסת ,הספורטהחינוך, שיפוטה בתחומי 

כספים מהתקציב הרגיל לגופים חיצוניים בשלוש רשות מקומית רשאית להעביר 

 , על פי הסכם ובמסלול תמיכות. 7דרכים: על פי דין

)להלן חוק יסודות  1985-א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3בסעיף  .1

 התקציב( נקבע ביחס לתמיכות במוסדות ציבור, כדלקמן:

"]...[ 

יחולק בין הסכום שנקבע בסעיף תקציב לסוג של מוסדות ציבור  )ד(

 מוסדות ציבור הנמנים עם אותו סוג לפי מבחנים שוויוניים.

הממונה על סעיף התקציב יקבע, בהתייעצות עם היועץ המשפטי  )ה(

לממשלה, מבחנים שוויוניים לחלוקת הסכום שנקבע באותו סעיף 

 תקציב לצורך תמיכה במוסדות ציבור.

]...[ " 

הוצאות  סק בקביעתעוחוק יסודות התקציב הסעיף האמור בהגם ש

וראויים שוויוניים  תבחינים, הצורך בציבורמוסדות הממשלה לצורך תמיכה ב

וסעיף זה בחוק משמש השראה לאופן  חל גם על הרשויות המקומיות

. הרחבת הפעולה הראוי בנוגע לתמיכה במוסדות שפועלים לטובת הציבור

רה, בין עקרון השוויון גם על תמיכות המגיעות מהרשות המקומית מקו

משרד  .8היתר, בכך שאחד ממקורות כספי התמיכות הוא השלטון המרכזי

נוהל תמיכות במוסדות ציבור  2006הפנים פרסם בחוזר מנכ"ל מספטמבר 

נועד להסדיר את ש, 9נוהל התמיכות( -על ידי הרשויות המקומיות )להלן 

התמיכות ואת הענקתן על ידי הרשויות המקומיות למוסדות  מתןאופן 

להבטיח שהדבר יתבצע באופן שוויוני, שקוף, חסכוני ויעיל כדי  10יבורצ

כאשר רשות מקומית  פגיעה בטוהר המידות ובסדרי המינהל התקין. ללאו

חובה עליה  -בוחרת להעביר כספים למוסדות כלשהם במסלול תמיכות 

 למלא אחר כל הוראות נוהל התמיכות כמפורט להלן. 

 
 חקיקה ראשית, חקיקת משנה, פסיקה, הנחיות פנימיות )חוזרי מנכ"ל, נהלים(.  7

 1( 2סד) ,הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים 343/09עע"מ   8

 פס"ד הבית הפתוח בירושלים(. -)להלן  (2010)

 .1985ת של רשויות מקומיות משנת החליף את הנוהל למתן תמיכו 2006נוהל התמיכות משנת   9

"מוסד ציבור" מוגדר בנוהל התמיכות: "גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות,   10

הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, 

ת בת עירונית, לא בריאות, ספורט או מטרה דומה". חברה ממשלתית, חברה עירונית וחבר

 ייחשבו לעניין זה מוסד ציבור.
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מקומית לא תעניק תמיכה אלא במסגרת  בנוהל התמיכות נקבע כי רשות

על הרשות המקומית להקים עוד נקבע בנוהל כי תקציבה המאושר כדין. 

חבריה יהיו מנכ"ל וועדה מקצועית לתמיכות שתבחן את הבקשות לתמיכה, 

גזבר הרשות  ,הרשות המקומית או נציגו מקרב עובדיה הבכירים של הרשות

הוועדה המקצועית  -)להלן  נציגו היועץ המשפטי של הרשות אוואו נציגו 

 . לתמיכות(

פרסום הודעות לציבור הרחב לבנוהל התמיכות נקבעו לוחות זמנים מחייבים 

)הקריטריונים( הראויים לכל אחד מנושאי התמיכה ובעניין  בעניין התבחינים

העמותות(  -למבקשי התמיכות )להלן הבקשות לתמיכות, כדי לתת שהות 

לוועדה המקצועית לתמיכות די  הותירלובקשות להיערך לקראת הגשת ה

 זמן לדון בבקשות. 

בערעור מינהלי שנסב על סירובה  בפסק דין של בית המשפט העליון

עמותה המפעילה מרכז קהילתי העקבי של עיריית ירושלים למתן תמיכות ל

"שחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור על ידי  11קבענ לקהילה הגאה

יכה להיעשות באופן ההולם את היות העירייה נאמן עיריית ירושלים צר

הציבור על פי נוהל התמיכות ברשויות המקומיות ומכוח עקרון השוויון 

הכללי, לפי תבחינים ברורים, גלויים, שוויוניים וענייניים, תוך התחשבות 

 בצרכי כלל האוכלוסייה בעיר".

עמותה הועברו כספי העירייה באמצעות המתנ"ס שהוא  2009עד שנת  .2

 תנועות הנוער(, -)להלן  בני עקיבא ועזרא -לשתי תנועות נוער עירונית, 

שלא על פי נוהל התמיכות: כך למשל לא הוקמה ועדה מקצועית לתמיכות 

החליטה מועצת העירייה להקים  2009ולא נקבעו תבחינים לתמיכות. במאי 

 ועדה מקצועית לתמיכות לפי ההרכב שנקבע בנוהל התמיכות. 

נכנס לתפקידו ראש העירייה מעבירה העירייה כספים במסלול תמיכות מאז 

 -כדורסל הולעמותת לשתי תנועות הנוער  -לשלוש קבוצות של עמותות 

(; 2009)החל בשנת  קבוצת הכדורסל( -אליצור גבעת שמואל )להלן 

(; ולכמה עמותות של בתי 2012למוסד חינוך ממלכתי דתי )החל בשנת 

מת בתי הכנסת שבנייתם הופסקה עקב מחסור כנסת לשם השלמת הק

 (. 2014בכספים של עמותות בתי הכנסת )החל בשנת 

משרד מבקר המדינה העלה כי קיימים ליקויים מהותיים המאפיינים את אופן 

קיום -העברת הכספים לכל אחת משלוש הקבוצות האמורות, שעיקרן אי

לוקה לשלוש הוראות נוהל התמיכות. להלן פירוט הממצאים על פי הח

 הקבוצות. 

 

 

 
 לפסק דינו של השופט עמית. 36 סקהפפס"ד הבית הפתוח בירושלים,   11
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 תמיכות בתנועות נוער ובעמותת כדורסל

 קביעת התבחינים לתמיכה

תמיכה אלא על פי לא תיתן כי הרשות המקומית נקבע נוהל התמיכות ב .1

לתמיכות תכין הוועדה המקצועית וכן, כי  תבחינים שנקבעו לפי נוהל זה

גיש הקיימים ותהצעה לתבחינים חדשים לתמיכה או לתיקון התבחינים 

התבחינים יגובשו בהתאם לנושאי התקציב  .אותם לאישור מועצת העירייה

לתמיכה הקבועים בתקציב הקודם לשנת התמיכה המיועדת או לנושאים 

 לתמיכה שמוצע לקבוע בהצעת התקציב החדשה. 

נקבע בנוהל כי המועצה לא תאשר את התבחינים אלא לאחר שקיבלה עוד 

ץ המשפטי לרשות כי התבחינים הם בהתאם חוות דעת בכתב מהיוע

התבחינים  . עללהוראות כל דין, לרבות עניין השמירה על עקרון השוויון

שייקבעו על ידי מועצת הרשות, לאחר שעיינה בחוות דעתו של היועץ 

ענייניים, שוויוניים ויתחשבו בצורכי האוכלוסייה  להיותהמשפטי לרשות, 

 8.7סעיף ב .ותים לכל חלקי האוכלוסייהברשות המקומית ובצורך במתן שיר

לאשר הצעת תבחינים לא יאוחר צריכה מועצת הרשות המקומית  נקבע כי

 מיועדת לה. התמיכהשבספטמבר שלפני שנת הכספים  1-מ

בתוספת  נקבע פקודת העיריות( -העיריות ]נוסח חדש[ )להלן  בפקודת .2

 -הנוהל בהן )להלן השניה התקנון בדבר ישיבות מועצה של עיריות, זימונן ו

 לישיבת הזמנה התוספת השניה(. בין היתר נקבע בתוספת השניה כי

 תחילת לפני שעות 48 המועצה לפחות מחברי אחד לכל תימסר המועצה

 שעל בנושא העוסקת הוועדה המלצת היתר בין תצורף ולהזמנה, הישיבה

 .היום סדר

שלחה היועצת המשפטית של העירייה לחברי המועצה חוות  2009ביוני 

דעת משפטית בעניין התבחינים לתמיכות שנדונו באותו יום במועצה )להלן 

חוות הדעת בעניין התבחינים(. בין היתר כתבה היועצת המשפטית: "עד  -

כה לא הוקמה ועדת תמיכות וזאת על פי מדיניות שקבע ראש העיר הקודם 

. ולמעשה זוהי השנה הראשונה בה מוקמת 12/08ם את תפקידו בחודש שסיי

, חילופי השלטון, אי 11/08ועדת תמיכות. הבחירות שהתקיימו בחודש 

 -קיומם של תבחינים בשנים קודמות והצורך לנסח תבחינים לראשונה 

שהינו תהליך ארוך כשלעצמו, לא אפשרו את אישור התבחינים קודם לכן. 

ל מדיניות ראש העיר המכהן להעניק תמיכות על פי הנוהל זאת ועוד, ובש

והחלטת מועצת העיר לקבוע סעיף תמיכות בתקציבה, הובאו התבחינים 

לאישור בישיבה זו... התבחינים המוצעים על ידי הוועדה המקצועית הינם 

על פי הוראות הנוהל, קובעים אמות מידה המתחשבים בצורכי העיר, ותוך 

 שיוויון."שמירה על עקרון ה

באותו יום שבו ניתנה חוות הדעת החליטה מועצת העירייה בישיבתה לאשר 

את התבחינים לתמיכות וקבעה כי התמיכה תינתן אך ורק לפעילות של 

מסך כל  32%מסך כל התמיכות( ולקבוצות ספורט ) 68%תנועות נוער )

 התמיכות(. 
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נוהל ש בצורפה המלצת הועדה המקצועית לתבחינים כנדרנמצא כי לא 

התמיכות, לא נערך פרוטוקול של ישיבת הוועדה המקצועית לתמיכות שבה 

היו אמורים לדון ולהמליץ על התבחינים, וממילא גם לא צורף פרוטוקול של 

 ישיבה כאמור להזמנה שנשלחה לחברי מועצת העירייה לדיון במועצה.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית גבעת שמואל כי תיעוד מהלך 

יבה בפרוטוקול נועד להבטיח את קיומו של מינהל תקין, והוא היש

אחד מעקרונות היסוד של הליכי קבלת החלטות ברשות מינהלית. 

רסם משרד הפנים יפ" שרשות המקומיתב יצוין כי ב"מדריך לנבחר

נכתב כי  לאחר הבחירות לרשויות המקומיות 12באמצעות "המפעם"

בכל ישיבה של ועדה ברשות המקומית יש לרשום בפרוטוקול את 

שמות חברי הוועדה הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים ואת תוצאות 

 ההצבעות.

תשובת  -למשרד מבקר המדינה )להלן  2018בתשובת העירייה מפברואר 

העירייה( מסרה העירייה כי הוועדה המקצועית לא סברה שיש צורך 

קול, אך אין בכך כדי לפגוע בתקינות ההליך. מעתה תונחה הוועדה בפרוטו

 לרשום פרוטוקול של הישיבות.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית גבעת שמואל כי רישום פרוטוקול 

של ישיבות הוועדה המקצועית לתמיכות נחוץ להבטחת קיום הוראות 

ת הדין. מאחר שבפרוטוקןל יש לציין את מועד הישיבה ואת שמו

המשתתפים בישיבה, בהיעדר פרוטוקול של ישיבת הוועדה לא ניתן 

לדעת מתי נערכה הישיבה ואם חברי המועצה אכן קיבלו את 

שעות לפני ישיבת המועצה כנדרש. בהיעדר פרוטוקול  48התבחינים 

גם לא ניתן לדעת אם בישיבת הוועדה המקצועית לתמיכות השתתפו 

 כות.כל חברי הוועדה כנדרש בנוהל התמי

הוסף סעיף לתבחינים שקבעה העירייה בעניין תנועות  2010בסוף שנת  .3

הנוער וקבוצות הספורט ובו נקבע: "התבחינים המפורטים להלן יחולו 

 ואילך, אלא אם תחליט מועצת העיר על שינויים מעת לעת".  2011משנת 

נמצא כי לא התקיימה ישיבה של הוועדה המקצועית לתמיכות שהמליצה 

 פת הסעיף לתבחינים, והוא אף לא אושר על ידי מועצת העירייה.על הוס

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית גבעת שמואל כי קביעת 

התבחינים וכל שינוי שיחול בהם חייבים להיות נדונים בוועדה 

 המקצועית לתמיכות ומאושרים במועצת העירייה. 

 
''מערכת המפעמים" מייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות וכוללת שמונה מרכזי   12

להטמעת מדיניותו בתחומי הדרכה הפרושים ברחבי הארץ. זוהי זרוע ביצועית של משרד הפנים 

  וניהולה המקצועי נעשה על ידי האגף הבכיר למינהל מוניציפלי במשרד הפנים. ,עיסוקיו השונים
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 2017טמבר במהלך הביקורת החליטה מועצת העירייה בישיבתה בסוף ספ .4

לאשר תבחינים חדשים לתמיכות. למכתב שכתבה היועצת המשפטית של 

" 2018 -העירייה לחברי מועצת העירייה בנושא "תבחינים לועדת תמיכות 

 צורפה הצעת תבחינים שגיבשה הוועדה המקצועית לתמיכות.

לא נמצא פרוטוקול של ישיבה שבה דנה הוועדה המקצועית לתמיכות 

 .בתבחינים החדשים

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בהיעדר פרוטוקול לא ניתן 

לדעת אם מילאה הוועדה המקצועית אחר הוראות נוהל התמיכות, 

 ומה היו שיקוליה של הוועדה לקביעת התבחינים.

 סוףיצוין כי מאחר שהתבחינים החדשים אושרו במועצת העירייה רק ב

 .2019בשנת התקציב , הרי שהם ייכנסו לתוקף רק 2017 ספטמבר

בתשובתה מסרה העירייה למשרד מבקר המדינה כי ראש העירייה הנחה 

היא דנה שעת בתמיכות לערוך פרוטוקול ל ה המקצועיתועדהואת 

לדאוג לפרסום התבחינים  הועדהואת יו״ר  , וכן הנחהבתבחינים חדשים

  במועד.

 

 פירוט התבחינים

ת ימופלדן בעתירה שבה נטען כי עמותת כדורסל נשים  13בית המשפט העליון

בהקצאת תקציבים ותמיכות לגופי ספורט של הספורטאיות לרעה בשל מינן 

ככלל, קבע בית המשפט ביחס לתבחינים ולאופן חלוקת ברמת השרון. 

צריך שהמבחנים יהיו מבחנים של ממש, הסכומים שבתקציב התמיכות כי "...

מידה ברורות וידועות, במידה ראויה -הסכום לפי אמותשיסדירו את החלוקה של 

קטיביות, ולא מבחנים מדומים, שיאפשרו את חלוקת הסכום לפי ישל אובי

בבחנו את  "....מידה כאלה - ידי אמות-דעת סובייקטיבי, שאינו מוגבל על-שיקול

הרשות המקומית באותו עניין קבע בית המשפט במקרה  שקבעהתבחינים ה

לוקים בעמימות, בכלליות ובסתמיות. ביטויים כמו 'עניין  יטריונים"כי הקראחר: 

ציבורי ותרומה לקהילה', 'הישגים ספורטיביים ומצוינות', 'טיפוח וקידום נוער 

ספורט' הם ביטויים שיש למלאם תוכן לעניין הצורך בקונקרטיזציה של 

בלתי קריטריונים". עוד הדגיש בית המשפט העליון שטבלת הניקוד היא חלק 

 14התבחינים והיא העיקר.מנפרד 

רסם משרד הפנים באמצעות יפש חוברת הדרכה לנבחרים ברשויות המקומיותב

 ,נושא התמיכה שמעניקות הרשויות המקומיות למוסדות הציבורב "המפעם"

 
, עמותת ל.כ.ן. לקידום כדורסל נשים נ' המועצה המקומית רמת השרון 5325/01בג"ץ   13

ער נ' שרת תיאטרון ארצי לנו 3792/95 ץבג"ציטט מתוך השופט ריבלין . )79( 5נח ), 2004

 .(259( 4) נא"ד פ, המדע והאמנויות

העמותה לקידום הספורט באשקלון  450-09 םעת"לעניין טבלת הניקוד ופרסומה לציבור ראו   14

 .30.11.2010 ,פורסם במאגר ממוחשב נ' עיריית אשקלון;
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 שאישרה התבחינים

 אינם העירייה מועצת
 עם אחד בקנה עולים

 המשפט בית פסיקת
 המלצות ועם העליון
 הפנים משרד

 

לכל סוגי התאגידים מבקשי  םמיתאש להישמציע משרד הפנים שמונה תבחינים 

 ים(.משרד הפנ המלצות -התמיכה )להלן 

בהמלצות משרד הפנים נאמר כי מטרת קביעת התבחינים היא, בין היתר, 

להבטיח הקצאה מיטבית של משאבים בין תאגידים באותו תחום, תוך שוויון בין 

סדר התאגידים בהתחשב בהיקף פעילותם ובאופי המיוחד של פעילותם. 

ומית הרשות המק קובעת הבשתבטא בטבלת ניקוד התאגידים יהעדיפויות בין 

, היקף נהנים מהפעילותכמו מספר ה) יוענק לכל תבחיןשאת טווח הניקוד 

פיו ייעשה ול (שיעור ההכנסות העצמיות, הכספית , היקף הפעילותהפעילות

לשמש בסיס . המלצות משרד הפנים אמורות השקלול שיעניק את הניקוד הסופי

 .להכנת תבחינים בכל רשות מקומית

להלן התבחינים )שכונו על ידי העירייה שיקולים ומבחנים( שאישרה מועצת 

העירייה: "מספר התושבים ביישוב המשתמשים בכל אחד מהשירותים בגינם 

ניתנת התמיכה; יכולת המבקש לממן את יתרת הפעולה שעבורה מבוקשת 

התמיכה; מיגבלות התקציב העומד לרשות מתן התמיכות; יכולתו של המבקש 

ע את הפעולה; התמיכות שניתנו בעבר למבקש; מחזור כספי, הכולל הן לבצ

את ההכנסה העצמית של המוסד והן את סך תמיכות ו/או הכנסות נוספות 

שהמבקש ביקש מרשויות ציבוריות אחרות ו/או גורמים נוספים; כל שיקול 

רלוונטי אחר )כגון: ותק בשנים, הכנסה עצמית וחלקה במחזור הכספי, תרומה 

יישוב(; במקרה של תנועת נוער הקריטריונים יהיו בנוסף לשיקולים שבפרק זה ל

 גם מספר החברים בתנועה המשלמים דמי חבר".

אינם עולים בקנה אחד עם מועצת העירייה  שאישרהכי התבחינים  נמצא

. התבחינים הפנים משרד פסיקת בית המשפט העליון ועם המלצות

 שבנוהל הכלליים התבחינים אתשאישרה מועצת העירייה כוללים רק 

 ואף אינם שלהם פירוטכוללים  ינםאו ,משרד הפנים מלצותהתמיכות ובה

  :דוגמאות להלן. תבחיןמשקלו של כל  את קובעים

שאישרה מועצת העירייה הוא שעל ועדת התמיכות להביא אחד התבחינים  .1

בחשבון בהחלטתה למתן תמיכה "כל שיקול רלבנטי אחר )כגון: ותק 

 בשנים, הכנסה עצמית וחלקה במחזור הכספי, תרומה ליישוב(".

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי מטרת התבחינים היא, בין 

היתר, להבנות את שיקול הדעת של הרשות המקומית כבר בשלב של 

בחינת הבקשות לתמיכה על ידי הוועדה המקצועית לתמיכות. 

השארת שיקול דעת בלתי מוגבל לוועדה פוגע בעקרון השוויון 

משמעי -פן ברור וחדובשקיפות. החובה להגדיר את התבחינים באו

נובעת גם מזה שהם מיועדים ומפורסמים גם לציבור הרחב וביחוד 

 למוסדות ציבור המעוניינים לבקש תמיכות מהרשות המקומית. 

בהמלצות משרד הפנים בנוגע לתמיכה בתחום הספורט מוצע כי התבחין  .2

הנתונים  מהניקוד שיינתן לגוף המבקש, יהיו 50%המרכזי שמשקלו 
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: לפי הדירוג של ענף של האגודות המפורטים בטבלת הניקוד המקצועיים

הספורט, הליגה שבה מדורגת הקבוצה ומספר הקבוצות של אגודת 

 הספורט.

לא נקבעו תבחינים בתחום העירייה שהכינה התבחינים כי במסמך  נמצא

 .ת משרד הפניםמלצוהובפסיקה בכנדרש  ולא נקבעה טבלת ניקוד הספורט

מעיר לעירייה כי עליה לקבוע תבחינים חדשים משרד מבקר המדינה 

כדי למלא  -שבהם ייקבע משקלו של כל תבחין ומה נכלל בו. זאת 

אחר העקרונות שקבע בית המשפט העליון ולהבטיח כי התמיכות 

יחולקו באופן הוגן ושיוויוני. יצוין כי קביעת תבחינים מפורטים חשובה 

והל תמיכות מחייב את נגם לעניין הפיקוח הנדרש מהעירייה, שכן 

הרשות המקומית לקיים פיקוח מלא על מילוי התנאים למתן התמיכה 

פיקוח על השימוש )ראו להלן בפרק " ועל השימוש בתמיכה שניתנה

 "(.בתמיכה

כי בפועל לא  בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה הדגישה העירייה

ספורט אחת  קבוצתבעיר פועלת למעשה כי  ,נפגע כלל עיקרון השיוויון

 .בלבד

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי גם העובדה שבעיר פועלת 

קבוצת ספורט אחת, אינה פוטרת את העירייה מלהכין תבחינים 

כלליים לענפי ספורט אחרים ואפילו תבחינים לענפי ספורט של 

ספורטאים בודדים. בשל עקרון השוויון גם אין בידי העירייה למנוע 

בתחומי ספורט אחרים לבקש תמיכה )לדוגמה בעתיד מעמותות 

כדורגל, התעמלות או כל ענף ספורט קבוצתי שכלול בטבלאות 

 ניקוד(. 

 2018סוף פברואר בבתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי 

תיקנה אותם  ,מחדש בתבחינים נהודלתמיכות מקצועית הועדה הוהתכנסה 

ציין כי הוא הנחה את הוועדה לקבוע . ראש העירייה כללה פרמטרים שוניםו

 אושרהבפרוטוקול וההצעה  תועדדיון זה  גם ניקוד לכל תחום נתמך.

  .2018ת המועצה בסוף מרץ בישיב

 

 תקצוב התמיכות

"רשות מקומית לא תיתן תמיכה אלא במסגרת כי התמיכות נקבע נוהל ב .1

 תכלול תת תמיכות,רשות מקומית המבקשת לתקציבה המאושר כדין" וכי "

בתקציבה את הסך הכולל של תקציב התמיכות, הישירות והעקיפות, ואת 

  ."לפרקי תקציב ,לפי נושאי התמיכה ,חלוקתו
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 מסמכים בעירייה אין

 כיצד המבהירים
 התמיכה סכומי נקבעו

 עד התקציב בסעיפי
 2017 שנת

 

ואילך נכלל בתקציב העירייה סעיף תקציבי המיועד  2010החל בשנת 

לתמיכה בקבוצות כדורסל בלבד, בעוד התבחינים שאישרה מועצת 

ורט הקבוצתי )"מימון פעילות של העירייה עוסקים בתמיכה בכל ענפי הספ

 קבוצות ספורט"(. 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי נוהל התמיכות מחייב 

שהתבחינים יגובשו בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה, ולכן חייבת 

ובין התחום הנתמך שנקבע הסעיף התקציבי להיות הלימה בין 

יבור הרחב והן ודאות, הן בצ-בתבחין. חוסר ההלימה יוצר עמימות ואי

 בקרב עובדי העירייה האמונים על אישור מתן התמיכות.

 מעניקה העירייה 2017-ב הביקורת מועד עד 2009 משנת, לעיל שצוין כפי .2

 ולשתי( התמיכות כל מסך 32%)המקבלת  הכדורסל לקבוצת רק תמיכות

 מסך כל התמיכות(. 68%)המקבלות  15הנוער תנועות

לעירייה כי מאחר שכבר בשלב קביעת משרד מבקר המדינה מעיר 

התקציב נקבע למעשה אילו עמותות יקבלו את התמיכה ואיזה שיעור 

מכלל תקציב התמיכה תקבל כל עמותה, היא רוקנה מתוכן את הליך 

הדיונים בוועדה המקצועית לתמיכות )מלבד הבדיקה אם התקבלו 

שה בעירייה כל המסמכים הנדרשים בנוהל התמיכות(, והוועדה שימ

למעשה חותמת גומי להחלטות שהתקבלו חודשים קודם לכן בשלב 

 קביעת התקציב.

נמצא כי אין בעירייה מסמכים שבהם מתועד תהליך קבלת ההחלטות  .3

בנוגע לתקצוב סעיפי התמיכות המיועדות לקבוצת הכדורסל ולתנועות 

"ל הנוער. אין ניירות עבודה, אין פרוטוקולים של הדיונים הפנימיים )בין מנכ

העירייה, גזבר העירייה ועובדי היחידות הרלוונטיות בעירייה או במתנ"ס 

 האחראים לתנועות הנוער והספורט(, ואין כל תכתובת בעניין. 

בהעדר מסמכים המבהירים כיצד נקבעו סכומי התמיכה בסעיפי 

, לא יכלו חברי המועצה לבחון את סבירותם, 2017התקציב עד שנת 

  ה עליהם.ולא לקיים פיקוח ובקר

 

 חוות דעתה של היחידה המקצועית

בנוהל התמיכות נקבע כי "לא תידון בקשה לתמיכה בוועדה המקצועית, אלא 

אם כן נתקבלו כל האישורים והמסמכים הנדרשים וניתנה עליהם חוות דעתה 

 של היחידה המקצועית בכתב". 

 
 בגבעת שמואל אין תנועות נוער נוספות.  15
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לא ניתנו כלל חוות דעת של היחידות המקצועיות  2017נמצא כי עד שנת 

הנוער ומנהל מחלקת ספורט יישובי, מנהל יחידת  -המופקדות עליהן בעירייה 

ובכל זאת אישרה הוועדה המקצועית לתמיכות את מתן התמיכות לתנועות 

 הנוער ולקבוצת הספורט.

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי חוות הדעת של היחידה המקצועית 

היא תנאי מוקדם לדיון בבקשה לתמיכה, ובהיעדרה הייתה הוועדה 

 ה מלדון בבקשות. המקצועית לתמיכות מנוע

את  ראש העירייה הנחהבתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה נמסר כי 

של רכז ו של רכז הנוער בענייני תנועות נוער ת דעתעדה המקצועית לקבל חוווהו

 תהעבר לעלהקפיד ודיון בבקשות תמיכה של קבוצות ספורט  לפניהספורט 

 המועד הקבוע בנוהל.תוך בעדה המקצועית לחברי המועצה והמלצות הו

 

 תמיכה עקיפה

נוהל התמיכות קובע כי המלצות הוועדה המקצועית לתמיכות לא יחרגו מהסכום 

 שנקבע בתקציב לתמיכה בכל סוג של פעילות או תחום תמיכה.

עוד נקבע בנוהל התמיכות כי "תמיכה עקיפה" היא "לרבות תמיכה מכל סוג 

או במקרקעין שאינו הקצאה  שהוא בשווה כסף... מתן זכות שימוש במבנה

כל זכות שימוש שניתנה  -כמשמעותו בנוהל הקצאת מקרקעין". במלים אחרות 

חייבת להיות מוסדרת  16למוסד שלא הוסדרה על פי נוהל הקצאת מקרקעין

 כתמיכה עקיפה על פי נוהל התמיכות.

לתנועות הנוער  השהתמיכ נכתבשאישרה מועצת העירייה  ניםתבחיבמסמך ה

 -ותמיכה עקיפה  ,סיוע כספי לפעילות השוטפת -יכולה להיות ישירה  ספורטלו

מתקנים של העירייה ללא תשלום או בתשלום חלקי וסיוע בתחזוקת בשימוש 

 המתקנים הללו לרבות מים, חשמל, ניקיון וכוח אדם.

נמצא כי העירייה לא קבעה מהם שיעורי התמיכה העקיפה הנובעים 

 . 17מהשימוש במתקני העירייה

 

 
"הקצאת קרקעות ומבנים ללא  5/2001את נוהל פרסם מנכ"ל משרד הפנים  2001בספטמבר   16

נועד להסדיר הקצאת  הנוהל ובהמשך פרסם לו כמה תיקונים.תמורה או בתמורה סמלית" 

ת לגופים וות מקומיוירשמקרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה )או בתמורה סמלית( 

לסייע  , כדיבאלה בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה וכיוצא הרשותהפועלים בתחום 

 .לפעולותיהם לטובת הציבור

שיהיו תקפים לשנת )ראו להלן(  2017ספטמבר שאישרה העירייה בבתבחינים החדשים  יצוין כי  17

 ם שלמתקניהו םמבניהקבעה העירייה את שיעורי התמיכה העקיפה לסוגים השונים של , 2019

 העירייה.
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 קבעה לא העירייה

 התמיכה שיעורי מהם
 הנובעים העקיפה

 במתקני מהשימוש
 קיזזה לא, העירייה

 דמי את מהתמיכה
 לא ואף השימוש

 שימוש דמי גבתה
 כנדרש

 

 תמיכה עקיפה בקבוצת הכדורסל

בש"ח.  2017-2014להלן פירוט התמיכות של העירייה בקבוצת הכדורסל בשנים 

ההפרדה בין תמיכה כללית ותמיכה בעבור השימוש באולמות נעשתה בהנהלת 

 החשבונות של העירייה: 

 תמיכות בקבוצת הכדורסלה: 1לוח 

 תמיכה שנתיתסה"כ  בעבור השימוש באולמות תמיכה כללית השנה

2014 105,000 95,000 200,000 

2015 200,000 - 200,000 

2016 200,000 - 200,000 

2017 128,000* - 200,000 

 15.8.17עד  * 

קיזזה העירייה מהתמיכה לקבוצת הכדורסל דמי שימוש בגין  2014-2009בשנים 

בהתאם אישרה העירייה לקבוצת הכדורסל,  2017-2015האולמות, אך בשנים 

ש"ח בכל שנה,  200,000להמלצת הוועדה המקצועית לתמיכות, תמיכה בסך 

ואת השימוש באולמות ללא חיוב. יצוין כי העירייה העריכה ששווי השימוש 

ש"ח לשנה, אך סכום זה לא נרשם כתמיכה עקיפה,  200,000באולמות הוא 

וש העירייה לא קיזזה מהתמיכה את דמי השימוש ואף לא גבתה דמי שימ

  כנדרש.

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בפועל אישרה לקבוצת הכדורסל 

ש"ח  200,000 ש"ח, המורכבת מתמיכה ישירה של 400,000תמיכה בסך 

ש"ח, אף על פי שבסעיף תקציב התמיכות  200,000ותמיכה עקיפה של 

ש"ח. השימוש במתקני העירייה הוא  200,000לקבוצות הכדורסל נכתב רק 

תמיכה עקיפה שלא ניתן לתת אותה ללא תקציב מאושר. יתרה מזו, 

 2014ש"ח בשנת  200,000-למעשה הכפילה העירייה את סכום התמיכה מ

 , וזאת ללא כל הסבר.2015ש"ח בשנת  400,000-ל

עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי דמי השימוש במתקנים של 

העירייה הם חלק מהתמיכה, ולא ניתן להותיר לשיקול דעתה של הוועדה 

 המקצועית לתמיכות לקבוע אם לכלול בתמיכה דמי שימוש.

בישיבת התקציב הקרובה  כיהעירייה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה 

לתקן את התקציב ותכלול תמיכה עקיפה זו בסעיף התמיכה לקבוצות תדאג 

 .ספורט
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סעיף התקציב של תמיכה משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי 

לפיכך על העירייה גם תמיכה עקיפה.  כולל ממילאבקבוצות ספורט 

בור צידות מוססעיף התמיכות לבאת עלות התמיכה העקיפה לכלול 

 ספורט.בתחום ה

 

 תמיכה עקיפה בתנועות הנוער

החליטה מועצת העירייה לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית  2014בינואר 

לאשר לתנועות הנוער בני עקיבא ועזרא את השימוש בקרוונים של העירייה. 

 על יחולו)מים, חשמל, ניקיון וביטוח( המועצה קבעה כי ההוצאות השוטפות 

  .רהנוע תנועות שתי

נמצא כי העירייה לא קבעה מהו סכום התמיכה העקיפה בגין שווי השימוש 

 בקרוונים כנדרש בנוהל התמיכות. 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי היה עליה לקבוע את הערך הכספי 

של השימוש בנכסיה, לאשר תמיכה זו על פי הנוהל ולתת לכך ביטוי גם 

 בתקציב העירייה. 

 ואכי שווי השימוש בקראוונים ה מבקר המדינה ציינה העירייהבתשובתה למשרד 

 2018 שנתבעם זאת, החל  נמוך ביותר ולכן סברה כי לא היה מקום לציין זאת.

 תן לכך ביטוי בתקציב העירייה.יינקבע הערך הכספי של השימוש ויי

 

 תמיכה בסניפים מקומיים של תנועות נוער ארציות

מקומית רשאית לתת תמיכה רק למוסד ציבור נוהל התמיכות קובע כי "רשות 

הקיים ופועל בתחומה )אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום הרשות(, ובתנאי 

 שתינתן תמיכה רק עבור פעילות המתקיימת בתחומה". 

עוד נקבע בנוהל התמיכות כי שיעור התמיכה במוסד ציבורי שרק חלק 

ך שסך התמיכה בצירוף מפעולותיו מתקיים בתחום הרשות המקומית, ייקבע כ

 יתר הכנסותיו בגין הפעילות הנתמכת לא יעלה על הוצאותיו בגינה. 

בנוהל התמיכות פורטו המסמכים שיש לצרף לבקשה לתמיכה: דוח כספי 

מבוקר, מאזן בוחן ותקציב מאושר )או הצעת תקציב( של המוסד הציבורי לשנת 

המבקש מקיים הכספים שבעדה מבוקשת התמיכה. כאשר המוסד הציבורי 

פעולות מסוגים שונים ורק חלק מהם ניתנים לתושבים בתחום הרשות המקומית 

יש לצרף גם פירוט היקף הפעילות העונה על התנאים מתוך כלל הפעולות  -

שלו )לרבות היקף הפעילות בתחומי הרשות, וכן על תושבי הרשות שמקבלים 

ממנו שירותים או נוטלים חלק בפעולותיו( ואופן תקצובה )ובכלל זה השתתפות 

 של משרדי ממשלה וגופים אחרים(. 
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כות עולה כי כאשר מדובר בעמותות בפריסה מההוראות האמורות בנוהל התמי

ארצית כמו "תנועת בני עקיבא בישראל" ו"תנועת עזרא" שיש להן דוחות כספיים 

חייבת העירייה שיהיה  -שכוללים את הפעולות הכספיות של כלל הסניפים 

בידה מידע מלא על ההכנסות וההוצאות של הסניפים הפועלים בתחומה. זאת, 

ל לוודא שההוצאות של הסניפים המקומיים אכן יותר בין היתר, כדי שתוכ

 גבוהות מההכנסותיהן.

שלחה תנועת הנוער עזרא את בקשת התמיכה הראשונה  2008באוגוסט 

. בעקבות הדיון בוועדה המקצועית לתמיכות שבחנה את הבקשה 18לעירייה

לתמיכה, דרשה העירייה להמציא לה את רשימת החניכים המשלמים דמי חבר 

ום דמי החבר לחניך. בספטמבר שלח סגן מזכ"ל תנועת הנוער עזרא ואת סכ

לגזבר העירייה מסמך שכותרתו "מאזן הוצאות והכנסות של סניף גבעת שמואל 

 עד לתאריך זה".  2009לשנת 

עיון בהוצאות ובהכנסות של הסניף בגבעת שמואל מעלה כי עד אמצע 

אפוא כי לפחות עד אותו  . יוצא19היה איזון בין ההוצאה להכנסה 2009ספטמבר 

מועד לא הייתה תנועת הנוער עזרא זקוקה לתמיכה של העירייה במימון פעולות 

 הסניף בגבעת שמואל. 

יתר על כן, העירייה עצמה העבירה חלק מכספי התמיכה לתנועה הארצית: 

שלח גזבר העירייה מכתב לסגן המזכ"ל של תנועת עזרא ובו כתב,  2010במאי 

: העירייה 2010ש"ח לשנת  50,000וחלט להעניק לה תמיכה בסך בין היתר, כי ה

 ש"ח מדי חודש בעבור הפעילות השוטפת של הסניף המקומי,  4,000תעביר 

ש"ח נוספים לתנועה הארצית. העתקים מהמכתב נשלחו לראש העירייה  7,000-ו

 ולמנכ"ל העירייה. 

, לא 2017ת נמצא כי במשך כל השנים שחלפו מאז ועד מועד הביקורת בשנ

דרשה הוועדה משתי תנועות הנוער להעביר לה, כנדרש בנוהל תמיכות, את 

 הנתונים על ההכנסות וההוצאות של הסניפים שלהם ואת תקציביהם. 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה לפעול על פי נוהל התמיכות 

ולדרוש מתנועות הנוער בכל שנה לצרף לבקשה לתמיכה את הנתונים 

כספיים של סניפי תנועות הנוער בגבעת שמואל. היעדר נתונים אלו אינו ה

מאפשר ליחידה המקצועית בעירייה האחראית לתנועות הנוער ולחברי 

הוועדה המקצועית לתמיכות לקבל החלטות מבוססות כפי שנדרש על פי 

פעילות הנוהל, ולמנוע מצב שבו תינתן תמיכה מעבר למתחייב מהיקף ה

 ובניגוד לנוהל. ומההמתקיימת בתח

 

 

 
תמיכות במסלול נוהל  העביר לשתי תנועות הנוערהחלה העירייה ל 2009כאמור לעיל, רק בשנת   18

 התמיכות. 

 ש"ח 21,159ש"ח, תשלום עבור טיולים בסך  19,976סעיפי ההכנסות היו: מיסי חבר בסך   19

 ש"ח. 53,395ש"ח; וההוצאות היו  12,260ותשלומים שוטפים בסך 
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 תמיכה בישיבת בני עקיבא 
ברשות החינוך המקומית גבעת שמואל יש שבעה בתי ספר וכולם בתי ספר 

מהם שניים ממלכתיים )יגאל אלון ובן  -רשמיים: חמישה בתי ספר יסודיים 

דתיים )מורשת זבולון, מורשת נריה ומורשת מנחם -גוריון( ושלושה ממלכתיים

פנת אמי"ת י"ב(: אול-בגין(; שני בתי ספר תיכוניים ממלכתיים דתיים )כתות ז

נפתח תיכון מקיף ממלכתי  2017וישיבת בני עקיבא גבעת שמואל. בספטמבר 

. בגבעת שמואל מצוי תיכון ממלכתי דתי נוסף השייך לרשות 20גבעת שמואל

 בית הספר אמי"ת בר אילן.  -החינוך של רמת גן המוגדר כבית ספר אזורי 

יסודיים הרשמיים בגבעת שמואל שייכים לשתי רשתות -שניים מבתי הספר העל

חינוך כלל ארציות: המפעילה של אולפנת אמית היא עמותת "נשי אמי"ת" 

תלמידות  33,000-מוסדות חינוך ובהם לומדים כ 107שלרשת שלה בישראל יש 

שמואל ותלמידים. המפעילה של בית הספר התיכון של ישיבת בני עקיבא גבעת 

ישיבת בני עקיבא( היא עמותת "מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל"  -)להלן 

תלמידות  20,000-מוסדות חינוך ובהם לומדים כ 60שברשת שלה בארץ יש 

 ותלמידים. 

 

 תמיכה כהנחה לתשלומי הורים

מעבירה העירייה בכל שנה תמיכה לעמותת "מרכז ישיבות בני  2012החל בשנת 

העבירה  2012פעילה של ישיבת בני עקיבא: בשנת עקיבא בישראל" המ

 - 2015ש"ח בכל שנה, בשנת  400,000 - 2014-ו 2013ש"ח, בשנים  300,000

 ש"ח. 608,000 - 2017ש"ח ובשנת  800,000 - 2016ש"ח, בשנת  450,000

מאמצע ינואר  2016נמצא כי רק בהמלצת הוועדה המקצועית לתמיכות לשנת 

, צוין ייעודה של התמיכה: 2016עירייה בסוף ינואר ואושרה במועצת ה 2016

תלמידים תושבי  372-ש"ח ל 1,000ש"ח השתתפות בשכר לימוד בסך  372,000

המליצה הוועדה המקצועית לתמיכות  2017. בתחילת ינואר 21גבעת שמואל

ש"ח לתלמיד כפול  1,500לפי מפתח של " ש"ח 608,000לאשר תמיכה בסך 

עת שמואל". מועצת העירייה אישרה את ההמלצה בסוף תלמידים תושבי גב 405

 . 2017ינואר 

לא ציינה הוועדה המקצועית לתמיכות כי התמיכה  2015 עד 2012בשנים 

מיועדת להשתתפות בשכר לימוד לתלמידים תושבי גבעת שמואל. כמו כן, 

לא צוין במפורש  2017בהחלטת הוועדה המקצועית והמועצה לתמיכות לשנת 

 נועדה להשתתפות בשכר לימוד. כי התמיכה

מנכ"ל ישיבת בני עקיבא להורי התלמידים  2017במכתב שכתב בספטמבר 

בעניין גביית תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז, נכלל פירוט תשלומי 

 
 י"ב בבתי ספר ממלכתיים ברמת גן. -עד אז למדו תלמידי כיתות ז  20

 תלמידים במוסד.  800-מתוך כ  21
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על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. במכתב נכתבה הערה כי  22ההורים

ש"ח.  1,500"י העירייה בסכום של "לתושבי גבעת שמואל יש הנחה המשולמת ע

 הגבייה בפועל לאחר ההנחה". 

מהאמור לעיל עולה כי העירייה מעבירה לישיבה סכום אחיד לכל אחד 

מהתלמידים תושבי גבעת שמואל, ורשת החינוך או הישיבה מצדה מקזזת 

מתשלומי ההורים תושבי גבעת שמואל בלבד אותו סכום בדיוק. בפועל, מרכז 

עקיבא בישראל או ישיבת בני עקיבא משמשים צינור שדרכו מעבירה ישיבות בני 

העירייה את השתתפותה בתשלומי ההורים. יצוין כי העירייה ידעה שהכסף 

שהיא מעבירה לישיבה משמש להנחה בתשלומי הורים, שכן מכתבו האמור של 

מנכ"ל ישיבת בני עקיבא בנושא תשלומי הורים נמסר לעובד משרד מבקר 

 ל ידי העירייה. המדינה ע

. בכל 23סוגית תשלומי ההורים לבתי הספר מוסדרת בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך

שנה מאשרת ועדת החינוך של הכנסת את גביית תשלומי ההורים לשנת 

 הלימודים הקרובה. 

במבוא לחוזר המנכ"ל נכתב: "הפעילות במוסדות החינוך מתבססת בעיקרה על 

ועל ידי הרשויות המקומיות במסגרת לימוד  שירותים הניתנים על ידי המדינה

חינם: העסקת מורים, מנהלים, עובדי חינוך ומינהל אחרים, וכן בנייה ואחזקה 

של מוסדות חינוך. אך יש שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן 

מחויבות לתיתם חינם. לכן ההורים נדרשים לממן את השירותים האלה, כפי 

 ."שיפורט בחוזר זה

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע כי מנהל המוסד החינוכי הוא האחראי לכל 

הפעולות הכספיות של המוסד, וכי האחריות לפיקוח שוטף וסדיר בנושא מוטלת 

. חוזר המנכ"ל גם מסדיר את עניין "הקלת נטל ההוצאות 24על הרשות המקומית

תשלומים  וסיוע" בתשלומי הורים, ומאפשר מתן מלגות, הנחות והסדרי

 לתלמידים מעוטי אמצעים. 

 
לדוגמה, פירוט תשלומי ההורים )תשלומי רשות( לכתות י"ב: סל תרבות, טיולים, מסיבות    22

ש"ח; תוספת  3,450שעות של תל"ן בבית ספר תורני  15ש"ח;  1,019כיתתיות, הצגות ועוד 

לבית הספר ש"ח; עלות שתי שבתות מחוץ  600בעבור הפעלת בית הספר בשעות אחר הצהריים 

ש"ח  7,048ש"ח. סה"כ  450ש"ח; פעילות תורנית נוספת  800ש"ח; עלות שני סמינריונים  680

ש"ח עבור הסעדה בימים מיוחדים  1,000ש"ח ביטוח תאונות(. לסכום זה מוסיפים  49)כולל 

 ובפעילויות חוץ בית ספריות.

 20.2.11-ורים, מעודכן ל)א( תשלומי ה3בחוזר מנכ"ל משרד החינוך סג/ 3.11-9סעיפים   23

 ובתיקונים שנעשו במהלך השנים.

 .12.1, סעיף הגבייה והכספים במוסד החינוכי" "ניהול פרקחוזר מנכ"ל משרד החינוך,   24



 277|    שמואל גבעת עיריית

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי חוזר מנכ"ל משרד החינוך קובע כי 

מלגות לתשלומי הורים ניתנות מתקציב משרד החינוך רק למשפחות 

נזקקות. החוזר אף קובע מפורשות כי רשות חינוך מקומית )קרי הרשות 

אך ורק לתלמידים מעוטי המקומית( יכולה גם היא לקבוע הנחה, ואולם 

אמצעים. לפיכך אין בסמכותה של העירייה לתת הנחה לכלל תלמידי 

ישיבת בני עקיבא תושבי גבעת שמואל במסלול תמיכות. יתר על כן, על 

פי נוהל התמיכות תמיכה ניתנת רק למוסד, ואילו במקרה זה הכסף מועבר 

 להורי התלמידים באמצעות המוסד.

מבקר המדינה נתנה העירייה הסבר שונה למהות  בתשובת העירייה למשרד

"אשר לישיבת בני הכספים שהעבירה לישיבת בני עקיבא בגבעת שמואל: 

-ישיבת בני עקיבא )להלן  המדובר במוסד שנסיבותיו מיוחדות... -עקיבא 

״הישיבה״( הינה מוסד בזרם הממלכתי דתי לבנים הקיים מזה שנים בתחום 

הישיבה בנויה ופועלת על קרקע שהינה בבעלות  שיפוט עיריית גבעת שמואל.

הישיבה הינה מוסד אזורי הקולט תלמידים  פרטית )חכירה של רשת בני עקיבא(.

הישיבה הינה המוסד היחיד הקיים בגבעת שמואל  ממספר ערים ברחבי הארץ.

 לבנים בזרם הממ״ד ואין בבעלות העירייה מוסד הנותן מענה לתלמידים אלו.

וסד שאינו בבעלות העירייה אלא בבעלות רשת בני עקיבא. הישיבה הינה מ

 לישיבה יש סמל מוסד נפרד והיא מקבלת את הרשיון ישירות ממשרד החינוך.

כל תקציב הישיבה מנוהל ישירות בין הישיבה לבין משרד החינוך, למעט בנושא 

על פי  בינוי בו העירייה משמשת צינור להעברת תקציבים ממשרד החינוך.

. משרד משרד החינוך, תלמידי גבעת שמואל מופנים ללמוד בישיבה...  הנחיות

החינוך קבע חלוקת אחריות בין הרשות המקומית לבין משרד החינוך. בעוד 

שמשרד החינוך מתקצב מוסדות חינוך על שעות ההוראה הוא אינו מתקצב את 

, בית הספר על תחזוקת והפעלת בית הספר )כגון: מינהלה, ניקיון, תחזוקה

אבות בית, חשמל ומים וכו(. וכן אינו מתקצב ... ]לימודי העשרה[. בבית ספר 

שמצוי בבעלות הרשות המקומית העירייה מממנת חלק זה מכספיה. אולם 

מאחר שהישיבה אינה מוסד המצוי בבסיס התקציב של העירייה אין לה לכך 

. מאחר על התלמידיםמקור תקציבי ולפיכך הישיבה מעמיסה עלויות אלו 

שמרבית תלמידי גבעת שמואל משוייכים לבית ספר זה ועל מנת שתלמידים אלו 

לא יופלו לרעה לעומת יתר התלמידים הלומדים במוסדות העירייה, מצאה לנכון 

העירייה לתמוך בישיבה בעבור פעולות אלה. כשהמטרה היא שהוצאות אלה 

שאר תלמידי העיר  כמו לא יועמסו על התלמידים ולא ידרש מהם תשלום נוסף,

 ..".הלומדים במוסד העירוני.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי לא העבירה למשרד מבקר המדינה 

שום תיעוד התומך בתשובתה. אין תכתובת עם משרד החינוך שבה מאשר 

משרד החינוך שלישיבת בני עקיבא יש מעמד מיוחד שמונע מהעירייה 

הספר הרשמיים המצויים בתחום  להעביר אליה תקציבים כמו ליתר בתי

רשות החינוך המקומית גבעת שמואל. אין חוות דעת משפטיות ואחרות 

שבהן העירייה מגדירה את המעמד של ישיבת בני עקיבא בגבעת שמואל. 

אין כל תיעוד של ניירות עבודה, טבלאות חישוב, תרשומות מדיונים ועוד 

בגין התחזוקה שבהם נקבעו הסכומים שהעירייה מעבירה לישיבה 

וההפעלה של בית הספר ובגין תשלומי העשרה, וכיצד נקבע היחס 

היעדר התיעוד האמור מצביע לכאורה על כשל בהליך קבלת ביניהם. 

  ההחלטות בעירייה בנושא.

מדובר עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה כי גם אם לדעתה 

נוך, והוא זהה בהשתתפות במימון הוצאות שאינן מתוקצבות ע״י משרד החי

 -לסכומים שהעירייה מתקצבת הוצאות אלו בשאר בתי הספר בעיר 

 בחירת העירייה לעשות זאת במסלול תמיכות הייתה שגויה.

על פי נוהל "השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב מוסדות החינוך המוכר 

: "השתתפותה של הרשות המקומית בתקציבי מוסדות החינוך 25שאינו רשמי"

א לחוק חינוך ממלכתי, אינה צריכה 11המוכרים שאינם רשמיים על פי סעיף 

להתבצע על פי נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות, אלא 

בדרך של העברה תקציבית של הסכום המגיע למוסד החינוך. זאת לאחר 

מית בדקה את עמידתו של המוסד בתנאים שנקבעו לכך בחוק. שהרשות המקו

ברור, עם זאת, שהעדר הצורך לפעול על פי נוהל תמיכות אינו גורע מחובתה 

של הרשות המקומית לפעול בשוויון ובשקיפות ולהקפיד על העברת 

 ההשתתפות רק למוסדות שעומדים בתנאים הנדרשים על פי כל דין". 

יה השתתפות הרשויות המקומיות בתקציבי מוסדות נוכח ההנחיה האמורה לפ

חינוך מוכרים שאינם רשמיים אינה אמורה להיות על פי נוהל תמיכות, בנוגע 

להשתתפות של רשות מקומית בתקציב מוסדות חינוך רשמיים כדוגמת ישיבת 

 לא כל שכן.  -בני עקיבא 

יתרה מזאת, בדיקת הליך מתן התמיכה לישיבת בני עקיבא העלתה 

לא היה המסלול יקויים רבים שמרביתם נובעים מכך שמסלול התמיכות ל

 המתאים להעברת הכספים לישיבה. להלן פירוט הממצאים:

 

 
 .23.6.08-ב 4/2008פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   25
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 היעדר תבחינים לתמיכה במוסדות חינוך

נוהל התמיכות קובע כי על הוועדה המקצועית לתמיכות להכין הצעה לתבחינים 

גיש אותם לאישור מועצת חדשים לתמיכה או לתיקון התבחינים הקיימים ולה

 הרשות. 

החליטה מועצת העירייה בנוגע לשינוי  2011בישיבתה שהתקיימה באוגוסט 

צת העירייה דנה בשינוי תבחינים תבחינים לוועדת תמיכות כדלקמן: "מליאת מוע

עדת תמיכות מאשרת לתמוך במוסדות חינוך רשומי ]רשמיים[ פרטיים לו

 הנכללים במיפוי של משרד החינוך".

נמצא כי הוועדה המקצועית לתמיכות לא הכינה הצעה לתבחינים בתחום 

החינוך בכלל זה תבחינים בשני הנושאים שהעלתה כאמור בתשובתה למשרד 

תחזוקתו והפעלתו של בית הספר ולימודי העשרה; לא דנה  -מבקר המדינה 

 בהם, וממילא לא הוגשו לחברי מועצת העירייה הצעת תבחינים וחוות דעתה של

היועצת המשפטית של העירייה כנדרש בנוהל התמיכות. מועצת העירייה אישרה 

"מוסדות חינוך רשמיים פרטיים הנכללים במיפוי של  -רק את התחום הנתמך 

 משרד החינוך", אך לא אישרה שום תבחינים לתמיכות בתחום זה.

יצוין כי הבסיס לקביעת תבחין בעניין השתתפות העירייה בהוצאות שאינן 

הוא חישוב מדויק של הסכומים המועברים על  תוקצבות על ידי משרד החינוךמ

פי דין לבתי הספר האחרים בעניין תחזוקתם והפעלתם של בתי הספר, וכן 

הסכומים המועברים למימון תכניות לימוד ייחודיות שבגינן משתתפת הרשות 

 המקומית בחינוך הרשמי בהתאם לתנאים שבהם היא מתקיימת בבתי הספר

 האחרים שברשות החינוך המקומית. 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי ללא תבחינים שנקבעו לפי נוהל 

התמיכות היא לא היתה רשאית לתת תמיכה לישיבת בני עקיבא. יתר על 

כן, בהיעדר תבחינים, לא בחנה היועצת המשפטית של העירייה אם 

ל, לא היה ביכולתה מתקיים עקרון השוויון בין כלל תלמידי גבעת שמוא

של הוועדה המקצועית לתמיכות לבחון את הבקשות לתמיכה בהתאם 

 . 26לתבחינים, כנדרש בנוהל התמיכות

 

 פעולות או פרויקטים שבעבורם מבוקשת התמיכה 

, קובע כי "המדינה אחראית למתן חינוך 1988-חוק חינוך מיוחד התשמ"ח .1

מיוחד לפי חוק זה בתחום מיוחד לפי חוק זה" וכי "קיום מוסדות לחינוך 

שיפוטה של רשות חינוך מקומית, יהיה מוטל על המדינה ועל רשות החינוך 

מוסד חינוך המקומית במשותף". ההגדרה בחוק של "מוסד לחינוך מיוחד": "

מוכר שניתן בו חינוך מיוחד, לרבות כתה במוסד חינוך מוכר שבה ניתן חינוך 

 
החינוך  בטופסי הבקשה לתמיכה ששלחה עמותת "מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל", רשת  26

לא מולא הסעיף שבו נדרש לפרט  -שישיבת בני עקיבא שייכת אליה, לעיריית גבעת שמואל 

 לפי אלו תבחינים מוגשת בקשת התמיכה.
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-כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט". "מוסד חינוך מוכר" מוגדר: "מיוחד

1949 ." 

-2017בטופסי הבקשה לתמיכה שהגישה ישיבת בני עקיבא לעירייה בשנים 

נכתב כי התמיכה מבוקשת בעבור קידום פרויקטים ייחודיים והפעלת  2012

כיתה לתלמידים בחינוך המיוחד. בהמלצות של הוועדה המקצועית 

הנימוק של נכונותה של הישיבה לתמיכות למתן התמיכה, נכלל בין היתר 

לקלוט תלמידים חלשים ובעלי צרכים מיוחדים והצורך בפתיחת כיתה קטנה 

 בשבילם )חינוך מיוחד(. 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי תקצוב של חינוך מיוחד 

לישיבת בני עקיבא הפועלת בתחומה של רשות החינוך של גבעת 

מאחר שתקצובו מוסדר  שמואל לא יכול לעבור במסלול תמיכות

 .1988-בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח

בתשובתה למשרד מבקר העירייה טענה העירייה כי משרד החינוך הכיר 

בצורך להקים כיתה קטנה, אך היא לא הייתה מתוקצבת. גם במקום שבו 

המדינה מכירה בכיתות בחינוך מיוחד יש חלק שעל הרשות להשתתף בו. 

מענה לבנים בזרם הממלכתי דתי הזקוקים מאחר שהעירייה רצתה לתת 

לכך, היא תקצבה לשם כך תמיכה משום שהאלטרנטיבה הייתה להסיע את 

התלמידים לערים אחרות אשר מלבד הניתוק מהחברים ישית על העירייה 

 עלויות של הסעות שהן יקרות יותר.

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי כאשר יש מסלול להעברת 

לא  -סעיף תקציב ייעודי לחינוך מיוחד  -ל פי דין כספים שנקבע ע

 ניתן לעשות זאת בדרך שונה.

המליצה הוועדה המקצועית לתמיכות לאשר תמיכה בסך  2016בינואר  .2

ש"ח על פי התקציב שאושר על ידי המועצה. לפי הפרוטוקול  800,000

-ש"ח להצטיידות חד 200,000התחלק סכום התמיכה לשלושה חלקים: 

 372,000ש"ח לפעילות שוטפת ולאחזקת כיתה קטנה;  228,000פעמית; 

תלמידים תושבי  372-ש"ח ל 1,000וד בסך ש"ח להשתתפות בשכר לימ

 אישרה מועצת העירייה את המלצת הוועדה 2016. בסוף ינואר 27גבעת שמואל

 המקצועית לתמיכות.

נמצא כי הוועדה המקצועית לתמיכות המליצה על חלוקת סכום התמיכה 

לשלושת החלקים הללו בלי שהייתה חלוקה כזאת בבקשה לתמיכה. יתרה 

פעמית והוועדה לא פירטה -תב דבר על הצטיידות חדמזו, בבקשה לא נכ

ש"ח.  200,000כנדרש מהי ההצטיידות שבגינה המליצה על תמיכה בסך 

הוועדה גם לא פירטה מהי הפעילות השוטפת ומדוע זכאית הישיבה לקבל 

 תמיכה בגין פעילות שוטפת.

 
 תלמידים במוסד.  800-מתוך כ  27
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 אישרה העירייה
 בני לישיבת תמיכה
 פי על אף עקיבא

 התקיימו שלא
 הבסיסיים התנאים

 שבנוהל וההכרחיים
 התמיכות

 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי המלצת הוועדה המקצועית 

חלק את סכום התמיכה לשלושה חלקים בלי שצוינה לתמיכות ל

בבקשה לתמיכה חלוקה כזאת, מעלה חשש שהיא נובעת ממידע על 

צורכי הישיבה שקיבלו חברי הוועדה המקצועית ישירות מישיבת בני 

 עקיבא, ולא באמצעות טופס הבקשה לתמיכה. 

בתשובתה למשרד מבקר המדינה השיבה העירייה כי בשל "מורכבות 

הישיבה, אשר מחד, הינו מוסד פרטי ומאידך מוסד רשמי מוכר  סטטוס

המצוי במיפוי אשר רוב תלמידיו הם תושבי גבעת שמואל, יש לעירייה 

מעורבות בו. מנהלת אגף החינוך בקשרים שוטפים עם גורמי המקצוע 

בישיבה וזאת במסגרת תפקידה ועל מנת לוודא שתלמידי היישוב מקבלים 

פיכך, צורכי הישיבה ידועים. בטעות לא תוקנה מענה חינוכי הולם. ל

הבקשה בהתאם ואנו נדאג להבא שכל בקשה המונחת בפני הועדה 

 המקצועית תכלול פירוט מדוייק".

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי תשובתה מעידה שהעברת 

הכספים לישיבה לא היתה צריכה להתבצע במסלול תמיכות. נוהל 

ונועד לתת הזדמנות שווה לתמיכה בכל התמיכות צופה פני עתיד 

מוסד בתחום מסויים ולא נועד לפתור בעיה של מוסד מסוים 

 שמייעדים לו את הכסף מראש.

 

 אישור הבקשות לתמיכה

העלתה כי  2017-2012בדיקת הליך האישור של התמיכות לבית הספר בשנים 

התנאים העירייה אישרה תמיכה לישיבת בני עקיבא אף על פי שלא התקיימו 

  הבסיסיים וההכרחיים שבנוהל התמיכות. להלן פירוט הממצאים הבאים:

לא הקפידה העירייה על פרק הזמן המינימלי )שבוע(  2013-ו 2012בשנים  .1

התמיכות בין המועד שבו קיבלו חברי המועצה את המלצת שנקבע בנוהל 

 הוועדה המקצועית ובין ישיבת המועצה שבה אושרה התמיכה.

אישרה הוועדה המקצועית לתמיכות את מתן  2017 עד שנת 2012משנת  .2

התמיכות לישיבת בני עקיבא אף על פי שלא ניתנה בעניינה כל חוות דעת 

 ועית המופקדת עליה, כנדרש. היחידה המקצ -של מנהל אגף החינוך 

העירייה אישרה תמיכות לישיבת בני עקיבא על אף חסרונם של פרטים  .3

 נדרשים בטופסי הבקשה לתמיכה והיעדרם של מסמכים הכרחיים. 

העבירה עמותת "מרכז  2014בנובמבר  היעדר חתימות על הבקשה: .א

ישיבות בני עקיבא" טופס לבקשת תמיכה לישיבת בני עקיבא ללא 

העבירה עמותת "מרכז ישיבות בני  2016חתימות כנדרש; בנובמבר 

עקיבא" טופס לבקשת תמיכה לישיבת בני עקיבא ללא חתימה של 

 רואה החשבון שלה על טופס הבקשה כנדרש.
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המליצה  2017-2012בשנים  התמיכה המבוקש:הימנעות מציון סכום  .ב

הוועדה המקצועית לתמיכות על מתן תמיכה לישיבה למרות העובדה 

 שעל טופסי הבקשה לתמיכה לא צוין סכום התמיכה המבוקשת. 

לא מופיעה החלוקה  2017עד  2012בטופסי הבקשה לתמיכה בשנים  .ג

דים של סכום התמיכה המיועד לכיתה קטנה וסכומי התמיכה המיוע

 לתחומים הנוספים. 

 

ממצאי פרק זה מלמדים כי עצם בחירת העירייה במסלול תמיכות 

להעברת הכספים לישיבת בני עקיבא הייתה כרוכה בשורה ארוכה של 

הפרת ההוראות שנקבעו בנוהל התמיכות, ובעקבות זה הופרו גם עקרונות 

שיבת המשפט המינהלי שהוא מיישם. בפועל החליטה העירייה להעניק לי

בני עקיבא סכום מסויים מדי שנה, כאשר הוועדה המקצועית לתמיכות 

 משמשת חותמת גומי להחלטותיה של מועצת העירייה.

בתשובתה למשרד מבקר המדינה השיבה העירייה כי הטענה שמדובר בהפרה 

של עקרונות המשפט המינהלי אינה במקומה שכן כאמור בחרה במסלול 

ו המיוחדות של בית הספר. מליאת המועצה תמיכות לחומרה בשל נסיבותי

קבעה את התקציב כדי למנוע פגיעה בשיוויון בין התלמידים והוועדה המקצועית 

 לתמיכות דאגה שכספי התמיכות יופנו לייעדים שקבעה מליאת המועצה.

משרד מבקר המדינה מדגיש כי מסלול תמיכות אינו מסלול סל להעברת 

האחריות של רשות מקומית, ובחירה כספים לפעולות הנמצאות בתחום 

במסלול זה מחייבת לקיים את הוראות נוהל התמיכות. על העירייה 

להסדיר את נושא מעמדו המשפטי של בית הספר ואת אופן תקצובו עם 

 משרד החינוך ומשרד הפנים.

 2018מסרה העירייה כי באפריל  2018בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 

לקבלת עמדתו בשאלה: "האם תקצוב המוסד צריך פנתה למשרד הפנים 

 להתבצע באמצעות תקצוב ישיר בתקציב השוטף או שמא באמצעות תמיכות?".

 

 

 תמיכות להשלמת בניית בתי כנסת
נכלל לראשונה סעיף תקציבי "תמיכות להשלמת  2014בהצעת התקציב לשנת 

 ש"ח.  400,000בניית בתי כנסת" בסך 

בדיון שבו אושרה הצעת התקציב שאל חבר מועצה כיצד תוודא העירייה שכל 

מיני עמותות ומלכ"רים שלא הצליחו לגמור את הבנייה כי נגמר להם הכסף, לא 
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 ועדת מינתה העירייה

 בבתי לתמיכות משנה
 אינו שהרכבה כנסת
 ההרכב את תואם

 בנוהל שנקבע
 התמיכות

 

יקבלו פרס על הכישלון בהשלמת המשימה. ראש העירייה השיב כי תמונה 

ות ועדת משנה של חברי מועצת העיר, והיא תבחן את התבחינים ותקבע אמ

 מידה מאד ברורות שלפיהן יוחלט מי יוכל לקבל תמיכה ומי לא.

 

 הרכב ועדת המשנה לתמיכות בבתי כנסת

נוהל התמיכות קובע כי מועצת הרשות המקומית רשאית למנות מקרב חברי 

המועצה ועדת משנה לעניין תמיכות "לבחינת המלצות הועדה המקצועית בין 

 דרך כלל ובין לנושאים מסויימים". 

אישרה מועצת העירייה את מינוי "ועדת משנה תמיכות לבתי כנסת"  2014מאי ב

 ועדת המשנה(.  -)להלן 

נמצא כי לוועדת המשנה מונו המנכ"ל והגזבר של העירייה שעל פי נוהל 

 התמיכות אינם אמורים לכהן בוועדת המשנה אלא רק בוועדה המקצועית.

דת משנה שהרכבה משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על שמינתה וע

  אינו תואם את ההרכב שנקבע בנוהל התמיכות.

ועדת משנה  בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי תמונה

 .לתמיכות לבתי כנסת ללא הגזבר והמנכ״ל

 

 תבחינים לתמיכות להשלמת בניית בתי כנסתקביעת 

נוהל התמיכות קובע בנוגע לתבחינים לתמיכה כי ועדת המשנה תדון בהמלצת 

הוועדה המקצועית לתמיכות ותהיה רשאית להמליץ לפני מועצת הרשות בנוגע 

 לקבלת ההמלצות של הוועדה המקצועית.

ות לבתי כנסת דנה ועדת המשנה בקריטריונים לחלוקת תמיכ 2014בסוף מאי 

)א( מתן תמיכה לבתי כנסת  לצורך סיום בנייתם והחליטה על כמה קריטריונים: 

 )ב( התחייבות  העומדים לקראת סיום הבנייה או השלמתה לפי החלטת הוועדה;

)ג( על  ; 4העמותה לסיים את הבנייה )בתוך זמן מוגדר( או עד קבלת טופס 

יצורפו לבקשה )מספר החברים הוועדה לבחון את הבקשות בהתאם לנתונים ש

בבית הכנסת, היקף תרומת החברים לבנייה, מצב הבנייה בפועל, הסכום 

 הדרוש לסיום הבנייה וכד'(. 

עוד החליטה ועדת המשנה כי "יש להוציא פרסום עם הקריטריונים הנ"ל ולבקש 

מבתי הכנסת להגיש בקשות. הוועדה תתכנס לבחון את הבקשות ולאשרן לאור 

 נים הנ"ל". הקריטריו

לתמיכות  לא קבעה קריטריונים לתמיכותהמקצועית  הוועדהכי  נמצא

 .תלהשלמת בניית בתי כנס
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אישרה מועצת העירייה את "הוספת התבחין של תמיכות  2014בישיבתה ביוני 

להשלמת בתי כנסת לתבחיני ועדת התמיכות הקיימים". על פי הפרוטוקול 

לוועדת התמיכות תקבע את נמסר לחברי המועצה כי "ועדת המשנה 

 הקריטריונים לחלוקה והמלצותיה יאושרו במליאה".

מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצת העירייה כי החלטתה עומדת  משרד

אינה מוסמכת לקבוע את  משנהשכן ועדת  ,תמיכותהבניגוד לנוהל 

 הקריטריונים לחלוקה במקום הוועדה המקצועית לתמיכות.

לא אישרה קריטריונים )תבחינים( לחלוקת תמיכות  נמצא כי מועצת העירייה

להשלמת בנייה של בתי כנסת, ורק בעקבות ישיבת מועצת העירייה, הוסיפה 

 -לתבחינים שחלים על תנועות הנוער וקבוצת הכדורסל תחום נתמך נוסף 

"השלמת בניית בתי כנסת", בלי שהוסיפה תבחינים הנוגעים להשלמת בניית 

 בתי כנסת. 

קר המדינה מעיר לעירייה על שלא אישרה תבחינים להשלמת משרד מב

קביעת תבחינים מונעת הקצאה -בתי הכנסת כנדרש בנוהל התמיכות. אי

 מיטבית של התמיכות ועלולה לפגוע בשוויון בין הגופים.

 

 אישור תמיכות להשלמת בניית בתי כנסת

שהם על פי נוהל התמיכות, ועדת המשנה המורכבת כאמור מחברי מועצה  .1

נבחרי ציבור, תבחן את המלצות הוועדה המקצועית לתמיכות. ועדת 

המשנה רשאית להמליץ לפני מועצת הרשות בנוגע לקבלת ההמלצות של 

 הוועדה המקצועית לתמיכות או דחייתה, כולה או חלקה.

המליצה ועדת המשנה לתת תמיכה לשתי עמותות, לאחת  2014באוגוסט 

 ש"ח. 250,000 ש"ח ולשנייה בסך 150,000בסך 

באותו יום אישרה הוועדה המקצועית לתמיכות את המלצת ועדת התמיכות 

 בבתי כנסת. 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הליך אישור התמיכות 

להשלמת בניית בתי הכנסת נעשה בסדר הפוך מזה שנקבע בנוהל 

התמיכות הקובע, כאמור, שתחילה תבחן הוועדה המקצועית 

בקשות, ורק לאחר מכן תבחן ועדת המשנה לתמיכות לתמיכות את ה

את המלצות הוועדה המקצועית ותמליץ לפני מועצת העירייה על 

 קבלתן או דחייתן.

בנוהל התמיכות נקבע גם כי "כל ישיבה של הועדה המקצועית טעונה  .2

 השתתפות כל חברי הועדה המקצועית או נציגיהם". 
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על פי פרוטוקול  -היה חסר  נמצא כי הרכב הוועדה המקצועית לתמיכות

 הדיון היועצת המשפטית לא נכחה בדיון. 

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בהיעדרה של היועצת 

המשפטית בוועדה המקצועית לתמיכות, התקבלה החלטת הוועדה 

להמליץ על התמיכות שלא כדין, ולכן לא ניתן היה להעלותה לדיון 

 במועצת העירייה. 

בשנת אישרה מועצת העירייה את ההמלצות לתמיכה  2014סוף אוגוסט ב .3

 בשתי העמותות כאמור. 2014

נמצא כי מועצת העירייה אישרה את מתן התמיכות לשתי עמותות אף שלא 

נקבעו תבחינים וממילא גם לא פורסמו באתר האינטרנט של העירייה 

כנדרש, וללא חוות דעתה של היועצת המשפטית של העירייה כנדרש 

 התמיכות. בנוהל

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הוראות נוהל התמיכות 

המחייבות פרסום נועדו להבטיח כי חלוקת התמיכות על ידי העירייה 

תיעשה תוך שקיפות מלאה. אישור התמיכות שלא על פי הוראות 

 נוהל התמיכות פוגע בעקרונות יסוד של המשפט המינהלי.

ועדת התבחינים יתוקנו וה העירייה כי בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסר

 תמיכות כקבוע בנוהל.ל ה המקצועיתועדהוהמשנה תבחן את המלצות 

 

 

 תמיכות לשיפוץ בתי כנסת 
פרסמה העירייה הודעה על הגשת בקשות לתמיכה להשלמת  2016בפברואר 

להשלמת "בתי כנסת כנדרש בנוהל התמיכות. בהודעה צוין כי התמיכה היא 

 )הדגשה במקור(. "כנסת בלבדבניית בתי 

התכנסה ועדת המשנה לדיון בבקשות של ארבע עמותות לקבלת  2016ביוני 

תמיכה. הוועדה החליטה על הוספת קריטריון נוסף לקריטריונים המאושרים 

[ למתן תמיכות והוא: "עבודות שיפוץ גדולות של בתי כנסת ו/או 2014]ממאי 

  .עבודות לשיפוץ חזיתות של בתי כנסת"

בהמשך הישיבה החליטה ועדת המשנה לתת תמיכה לשתי עמותות להשלמת 

ש"ח  50,000בניית בתי הכנסת, ולעמותה אחרת הוחלט לתת תמיכה בסך 

 לשיפוץ מבנה של בית כנסת ותיק. 

נמצא כי ועדת המשנה לבתי כנסת החליטה על מתן תמיכה לשיפוץ בית כנסת 

ואף לא  לשיפוץ בתי כנסת, ללא כל החלטה של העירייה על מתן תמיכות

ועדת התמיכות בבתי ת חלט בישיבוה פורסמה הודעה על כך לציבור. בפועל
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 התמיכות אישור הליך

 הכנסת בתי לשיפוץ
 מתחילתו פגום היה
 בניגודנעשה ו סופו עד

 התמיכות לנוהל

 

על תבחינים  טחלולא האך , שיפוץ בתי כנסת -חדש לתמיכה  כנסת על נושא

תמיכה לשיפוץ בית  הוועדה כאמור אישרהאף ובאותה ישיבה לאותו נושא, 

 . כנסת

ות בהמלצות הוועדה לתמיכות לבתי למחרת דנה הוועדה המקצועית לתמיכ

בסדר הפוך מזה שנקבע בנוהל הדבר נעשה כנסת ואישרה אותה. שוב 

 .התמיכות

אישרה מועצת העירייה את התוספת לתבחינים: "שיפוצים  2016בסוף יוני 

גדולים או טיפול בחזיתות המבנה". המועצה החליטה רק על התחום הנתמך, 

כה כנדרש, וגם לא צורפה להחלטתה חוות אך לא קבעה תבחינים לנושא התמי

דעת בכתב של היועצת המשפטית לעירייה. בתקציב העירייה אין סעיף תקציבי 

העוסק בשיפוץ בתי כנסת )קיים רק סעיף "תמיכות להשלמת בניית בתי 

לנוהל התמיכות, לא הייתה העירייה רשאית  8.2כנסת"(. לפיכך, על פי סעיף 

 ושא התמיכה, ללא סעיף תקציבי. לאשר תבחינים ואף לא את נ

 -עוד נמצא כי העירייה לא פרסמה הודעה על כך שהוסיפה נושא תמיכה חדש 

לנוהל התמיכות(. יש לציין כי גם  9שיפוץ בתי כנסת )כנדרש על פי סעיף 

לא מוזכר  2018וגם לשנת  2017בהודעה שפרסמה העירייה לתמיכות לשנת 

 אלא "השלמת בניית בתי כנסת" בלבד.  כלל נושא התמיכה בשיפוץ בתי כנסת

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הליך אישור התמיכות לשיפוץ בתי 

הכנסת היה פגום מתחילתו עד סופו, ובניגוד לנוהל התמיכות, לעקרונות 

 לאכנסת התמיכה לשיפוץ בית המינהל התקין ולעקרונות השיוויון. ה

, ובפועל לא אושרו תבחינים כנדרש התוקצבלא במועצת העירייה ו האושר

וממילא לא פורסמו. ללא פרסום תבחינים לא ניתן לפרסם הודעה על 

הגשת בקשות, וועדת המשנה שדנה בבקשות לתמיכה והמליצה לאשר 

 תמיכה לעמותה אחת עשתה זאת ללא סמכות. 

מקצועית הועדה הובתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כאמור כי 

הכוללים קריטריונים תבחינים חדשים  2018אישרה בפברואר לתמיכות 

בתי כנסת, והם יובאו  ץוהן לשיפו ת בניית בתי כנסתמפורטים הן להשלמ

 לאישור בישיבת המועצה הבאה.

 

 

 השימוש בתמיכההפיקוח על 
נוהל התמיכות מחייב את הרשות המקומית לקיים פיקוח מלא על מילוי התנאים 

למתן התמיכה ועל השימוש בה. הפיקוח יתבסס, בין היתר, על קבלת דיווחים 

תקופתיים ודו"חות ביצוע ממוסדות הציבור הנתמכים, וכן על ביקורים שייערכו 

 פעולה של המוסדות. בתכיפות הראויה בנסיבות העניין במקום ה
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לעניין תשלום התמיכה קובע נוהל התמיכות כי מועדי התשלום וגובה הסכום 

שישולם בכל מועד, ייקבעו על פי היקף הפעולות הנתמכות על ידי מוסד הציבור 

ובכפוף לדוח ביצוע. אם לא הוגשו לרשות המקומית הדו"חות התקופתיים 

התמיכה על ידי הרשות המקומית  יעוכב או יופסק תשלום -במועד שנקבע לכך 

 לאלתר.

על עיריית גבעת שמואל לשנת  28בדוח הביקורת המפורט של משרד הפנים

, בפרק על הפיקוח על השימוש בתמיכות במוסדות ציבור, הדגיש רואה 2016

 מבדיקתנו לא מצאנו דוחות פיקוח כתובים שהוגשו לוועדה". החשבון: "

נמצא כי אף על פי שלא נמצא שהוגשו לעירייה דוחות תקופתיים מצד מוסדות 

היא המשיכה להעביר את כספי התמיכה ואף לא עיכבה  -הציבור הנתמכים 

 אותם, ובכך לא מילאה העירייה אחר הוראות נוהל התמיכות. 

על מילוי התנאים  משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על כך שלא פיקחה

הן כנדרש בנוהל ועל השימוש בהציבור  למוסדות הלמתן התמיכ

כדי שניתן יהיה לקיים פיקוח על המוסדות המקבלים תמיכה  התמיכות.

חובה עליה להקפיד לדרוש מהמוסדות להגיש לה דיווחים על התקציב 

וביצועו וכן דו"חות תקופתיים של הסניפים המקומיים בגבעת שמואל 

 כנדרש בנוהל.

המדינה מסרה העירייה כי ראש העירייה ינחה את בתשובתה למשרד מבקר 

 דוחות פיקוח כתובים ומסודרים.העמותות המקבלות תמיכה להכין ולהגיש 

 

נוהל התמיכות נקבע באופן שנועד להבטיח שחלוקת התמיכות על ידי 

העירייה תיעשה בצורה שוויונית ובשקיפות מלאה. בבסיס נוהל התמיכות 

ים ברורים ושוויוניים. הממצאים מלמדים נקבעה הדרישה לקביעת תבחינ

כי העירייה חילקה תמיכות בניגוד לנוהל התמיכות ולעתים אף ללא 

 סמכות וללא תקציב מאושר כדין. 

קיום ההוראות של נוהל התמיכות על ידי העירייה פוגע בעקרונות יסוד -אי

על ראש העירייה, של המשפט המינהלי, ויש לראות אותו בחומרה. 

 דאוגכראוי ולפי הדין, ל עירייה תבצע את תפקידיהלכך שהאחראי ה

ולתיקון הליקויים  נושא התמיכותלהסדרת כי העירייה תפעל באופן אישי 

 .זה שהצביע עליהם משרד מבקר המדינה בדוח

 

 
משרד הפנים מקיים מערכת של ביקורת חשבונות ודוחות ביקורת מפורטים מדי שנה ברשויות   28

יר לביקורת ברשויות המקומיות של המשרד. הביקורת על הרשויות המקומיות באמצעות אגף בכ

 המקומיות נערכת באמצעות משרדי רואי חשבון שממנה משרד הפנים.
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 אישור תקציב בלתי רגיל

 רקע
תב"ר או  -בפקודת העיריות נקבע כי תקציב בלתי רגיל של עירייה )להלן גם 

פעמית או לתחום פעילות מסוים, הכולל -פיתוח( מיועד "לפעולה חדתקציב 

אומדן תקבולים ותשלומים לאותה פעולה או לאותו תחום פעילות, וכספים 

בתקציב זה משתמשת העירייה  29שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל".

ורות למימון פרויקטים הנושאים אופי של עבודות פיתוח ומוגדרים כהשקעה. מק

התקבולים בתב"ר מגיעים לרוב ממענקים המועברים לרשויות המקומיות 

  ממשרדי ממשלה וממוסדות ציבור, ממקורות עצמיים של הרשויות ומהלוואות.

יה יעוד נקבע בפקודת העיריות כי כספי התב"ר ינוהלו בנאמנות בידי ראש העיר

תב"ר שלא  והגזבר בנפרד מכספי התקציב הרגיל. אין להשתמש בכספים של

למטרה שלשמה נועד, ובכלל זה אין לעשות כל פעולות קיזוז בין כספים של 

 תב"ר לאלו של תקציב רגיל, זולת בתום כל פעולה שלה יועד התב"ר.

והתב"ר בכלל  (30איתנה לעירייה)פרט על פי הדין חייב כל תקציב של עירייה 

ם סמכותו  . בפועל האציל שר הפנים את31זה, לקבל את אישור שר הפני

 לממונים על המחוזות במשרד הפנים.

 -על פי ההנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות )להלן 

, כל תב"ר חייב 2004שפרסם משרד הפנים בדצמבר  (ההנחיות לדיווח הכספי

להיות מאוזן, ויש לקבל אישור תקציבי להכנסותיו ולהוצאותיו ולכל שינוי 

המסמכים מועברים המקומית שורה של מועצת הרשות בהן. לאחר אישנעשה 

לאישורו של משרד הפנים, ורק לאחר קבלת אישורו רשאית הרשות המקומית 

 להתחיל בביצוע הפרויקט.

פי ההנחיות לדיווח הכספי, רישום ההכנסות וההוצאות של התב"רים ינוהל  לע

ת כרטסת הנהל תהיהבספרי החשבונות של הרשות המקומית; לכל תב"ר 

גירעון  צראם נו; חשבונות נפרדת שתכלול רישום של כל התקבולים והתשלומים

 
תקנות הכנת תקציבים(  -)להלן  1971-בתקנות הרשויות המקומיות )הכנת תקציבים(, התשל"א  29

 ועצות מקומיות כאחד. עיריות ומ -יש הנחיות דומות המחייבות את כל הרשויות המקומיות

א לפקודת העיריות )אינה מקבלת מענק 232העומדת בתנאי סעיף  עירייההיא  "איתנה "עירייה  30

 עירייה .השוטף( ניהולהקריטריונים הנוגעים לאופן בעוד כמה איזון, נטולת גירעון שוטף ועומדת 

 -ובין היתר  שהוכרזה איתנה זכאית לשורה של הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים,

 .פטור מקבלת אישור שר הפנים לביצוע עסקאות במקרקעין

 .לתקנות הכנת תקציבים )א(19 סעיף; העיריות לפקודת)ג( 206 סעיף  31
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יש לנהוג על פי "נוהל לסגירת  - פסק ביצועונאו עודף סופי בתב"ר ש

 . 32עודפים/גירעונות בתקציב הבלתי רגיל"

 

 

תהליך קבלת החלטה לאישור ולביצוע של 
 תב"ר

 המסד הנורמטיבי

העוסק  1/98חוזר מנכ"ל משרד הפנים  תפרסם משרד הפנים א 1998בינואר 

 .חוזר מנכ"ל( -)להלן באישור תב"ר על ידי מועצת הרשות המקומית 

נהלית יהקצאת מקורות מימון לתב"ר היא פעולה מחוזר מנכ"ל מדגיש כי 

ומבטאת את מדיניותה.  הנתונה לשיקול דעתה של מועצת הרשות המקומית

הדעת, מתגברת החובה להקפיד  שיקול לתוכן"נוכח הקושי לקבוע דפוסים 

". לפיכך קובע חוזר המנכ"ל כי בהחלטת הליך נאותהקפדת יתר על קיומו של 

המועצה לאשר תב"ר עליה להקפיד בין היתר על פרוצדורה של קבלת החלטות 

חוקית ונאותה, והחלטת ההקצאה צריכה להיות ראויה וסבירה מבחינת כללי 

 . 33המינהליהמשפט 

כי שיקול הדעת הנתון בידי הרשות לעניין הקצאת נקבע  34המדינהבדוח מבקר 

המשאבים מעצים את החשיבות של ההליך המינהלי )הפרוצדורלי( שיבטיח כי 

פרויקט, בייחוד כשמדובר בפרויקט עתיר ממון, תיעשה  על ביצוע ההחלטה

כל השיקולים הרלוונטיים ולאחר שהוצגה תמונה מלאה ושלמה  לאחר שנשקלו

  המשאבים להקמתו.והקצאת מקבלי ההחלטות בטרם אישורו פני ל

 

 שנתית ושנתית-תכנית רב

בכל שנה מפרסם המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים הנחיות לרשויות 

המקומיות להגשת מסגרת התקציב שלהן. על פי ההנחיות על הרשויות 

כן שנתית ו-המקומיות להגיש תכנית פיתוח שנתית שתיגזר מתכנית פיתוח רב

תקציב שנתי לפרויקטים עתידיים. התכנית תיקבע על פי סדרי העדיפויות של 

הרשות המקומית, תוך התחשבות בבדיקת כדאיות של חלופות והגדרת 

 המקורות למימון פעולות הפיתוח. 

 
בנוהל זה נקבע כי על הרשות המקומית למצוא מקור מימון לכיסוי הגירעון, ואם לא נמצאו   32

מקורות מימון לאיזונו יש להעבירו, לאחר אישורה של מועצת הרשות, לסעיף "גירעונות סופיים 

בתב"רים" במאזן. הרשות יכולה לצרף את הגירעון הסופי בתב"ר לגירעון או לעודף בתקציב 

 ישורו של משרד הפנים.הכללי לאחר א

, עמ' 775( 1, פ"ד מ)יפו ואח'-צוקר נ' ראש עיריית תל אביב 609/85בעניין זה ראו גם בג"ץ   33

 .302-301(, עמ' 1984) 297, (1עין גב נ' שר החקלאות, פ"ד לח) 3/83(; בג"ץ 1986) 779

"עיריית  ,(2014)דצמבר  2014דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה,   34

 .512הקמת קריית הספורט: ניהול והתקשרויות", עמ'  -חיפה 



 2018 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות|    290

דוח  -)להלן  35תקציבי פיתוח ברשויות המקומיותבדוח מבקר המדינה בנושא 

שבתחום אחריותו נמצאת עיריית גבעת  בנושא תב"רים( צוין כי מחוז מרכז

שמואל, מסר לביקורת שאינו דורש מהרשויות המקומיות להכין תכנית פיתוח 

שנתית ושנתית, כיוון שישנן רשויות מקומיות חלשות שלא עומדים לרשותן -רב

 אמצעים למימוש תכניות אלה. 

המקומיות גם בביקורת הנוכחית נמצא כי המחוז אינו מחייב את הרשויות 

שנתיות ושנתיות של תקציבי הפיתוח -שבתחומי אחריותו להגיש תכניות רב

שלהן. גם עיריית גבעת שמואל המוגדרת על ידי משרד הפנים עצמו כעירייה 

שנתית ולא הגישה תכנית כזו. יצויין, כי -, לא נדרשה להגיש תכנית רב36יציבה

תוח שנתית הכוללת את רק במקרים בודדים מכינות רשויות מקומיות תכנית פי

כל תכניות הפיתוח שלהן לשנה נתונה, והמחוז בוחן ומאשר את התכנית 

 הכוללת.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי עליו לפעול ליישום ההנחיות 

שהוא עצמו קבע בנוגע לחובתן של הרשויות המקומיות להגיש לו תכניות 

כדי לשפר  -עת שמואל. זאת שנתיות ושנתיות, לרבות עיריית גב-פיתוח רב

את הטיפול של הרשות המקומית ומשרד הפנים בתחום התכנון והביצוע 

של תקציבי הפיתוח, לטייב את תהליכי קבלת ההחלטות להקצאת 

תקציבי פיתוח ברשות ולהפחית את מספרן הרב של הבקשות להגדלת 

 תב"רים.

ממונה מחוז  למשרד מבקר המדינה כתב 2018בתשובת משרד הפנים מפברואר 

המרכז במשרד הפנים: "הערת המבקר מתקבלת. לאור העובדה שהצוות שהיה 

אמור להוציא נוהל תב"ר לכל מחוזות המשרד נתקל בקשיים מול היועץ החיצוני, 

בכוונת המחוז לגבש מודל חדש לאישור תב"רים, במסגרת מודל זה תבחן 

. סוגיית 2 ורב שנתיות. . תכניות פיתוח שנתיות 1  ההתייחסות לנושאים הבאים:

  37. תוקף ההרשאות".3ההנגשה. 

 

 
, "תקציבי (2015)נובמבר  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה,   35

 .221-195פיתוח ברשויות המקומיות", עמ' 

נוסף על רשימת עיריות המתאימות להגדרה "עירייה איתנה", פרסם משרד הפנים רשימה של   36

רשויות מקומיות שמתאימות להגדרה "רשות יציבה". ברשימה כלולות רשויות נטולות מענק 

העומדות בכל הקריטריונים הכספיים של ניהול תקין, ובדוח הביקורת האחרון לא קיבלו הערות 

. רשויות כאלה יזכו להקלות מצד משרד הפנים בכל הקשור למתכונת הדיווח שהוגדרו "מהותיות"

 ולאופן קבלת אישור מוקדם לפעולות שונות. 

התאמה ושיפוץ של  - 736תב"ר בפרק "לעניין סוגיית ההנגשה ותוקף ההרשאות ראו להלן   37

 מבנים בישיבת בני עקיבא".
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 הדיון בתב"רים ואישורם במועצת העירייה

 יש תקציב ענייני בה שיידונו מועצה לישיבת להזמנה כי השנייה נקבע בתוספת

על  כי נקבע בפקודת העיריות. הסבר דברי עם ההצעות של טיוטה לצרף

 . 39של התקבולים והתשלומים לאותה פעולה 38אומדן לכלול התב"ר

 הראוי מן"ר בתב לדון שנועדה המועצה ישיבת לקראת כי נקבע"ל מנכ בחוזר

 ועל, הרשות תושבי כל של הצרכים מכלול על נתונים המועצה חברי לפני לרכז

שבידי הרשות העומדים )או הצפויים לעמוד( לרשותה לשם  הכספיים המקורות

להציג לפני המועצה תכנית פיתוח מפורטת של תכניות הפיתוח כך. כמו כן רצוי 

השונות הנדרשות והמתוכננות בתחום הרשות המקומית לפי סדר העדיפויות 

 שלה.

בית המשפט העליון, בהידרשו באופן כללי לאופן הפעלת שיקול הדעת 

-ידי מי שהוקנתה לו סמכות על-המינהלי, קבע כי "תהליך קבלת ההחלטה על

ן הראוי שיהיה מורכב, בדרך כלל, ממספר שלבים בסיסיים חיוניים, פי חוק מ

אשר הם הביטוי המוחשי להפעלת הסמכות המשפטית תוך התייחסות לנושא 

מוגדר ואלו הם: איסוף וסיכום הנתונים )לרבות חוות הדעת המקצועיות הנוגדות 

אם ישנן כאלה(, בדיקת המשמעויות של הנתונים )דבר הכולל, במקרה של 

תיזות חלופות, גם את בדיקת מעלותיהן ומגרעותיהן של התיזות הנוגדות( 

ולבסוף, סיכום ההחלטה המנומקת. תהליך כגון זה מבטיח, כי כל השיקולים 

הענייניים יובאו בחשבון, כי תעשה בחינה הוגנת של כל טענה, וכי תגובש 

 .40החלטה אותה ניתן להעביר בשבט הביקורת המשפטית והציבורית"

 שיוצגופרויקט כלשהו, מן הראוי של ביצוע ל מתן אישורצא אפוא שלפני יו

 החלטה לקבל שיוכלו , כדיפני חברי מועצת העירייה הנתונים הרלוונטייםל

הצרכים ואת כל ההיבטים התכנוניים והכספיים כלל  אתבחנו ש לאחר

 כדי, הקשורים בו םיושקלו את כל השיקולים הענייניהנוגעים לפרויקט 

  כנדרש. ושכלת ומנומקתהחלטה מתוכל לקבל  העירייהמועצת ש

בבדיקה שערך משרד מבקר המדינה בנוגע להליך האישור של עשרה תב"רים 

 במליאת מועצת עיריית גבעת שמואל נמצאו הליקויים הבאים:

להזמנות שנשלחו לחברי המועצה לקראת הדיון במועצה באישורי התב"רים  .1

ו של כל פרויקט פיתוח, היקפו ומידע בנוגע צורף מסמך ובו פורטו מטרת

בפקודת העיריות  למקורות המימון שלו, אך לא צורפו דברי הסבר כנדרש

מחוזר מנכ"ל. לא צורפו להזמנות  כפי שעולה אחריםרלוונטיים  ונתונים

אומדנים, ולא הוצגו חלופות תקציביות ופרויקטליות לפרויקטים המוצעים. 

ועצה האפשרות להתכונן כראוי לדיון במליאה, לפיכך לא ניתנה לחברי המ

ללמוד, לנתח ולתעדף את התב"רים שהיו אמורים לדון בהם, ונפגעה 

 
אבים הדרושים לביצוע שלביו השונים, תחשיב שיש בו הערכה של עלויות הפרוייקט והמש  38

 ובכלל זה אומדן של סטיות צפויות מהתכנון המקורי העלולות לייקר את העלויות.

 לתקנות הכנת תקציבים. 15הגדרה זו מופיעה גם בתקנה   39

 (.1983) 49, 29(3, פ"ד ל"ז )ברגר ואחרים נ' שר הפנים 297/82בג"ץ   40
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 שנשלחו להזמנות

 המועצה לחברי
 באישורי הדיון לקראת

 צורפו לא רים"התב
 אומדנים, הסבר דברי

 כדי יםירלוונט ונתונים
 לדיון להתכונן שיוכלו
 החלטות ולקבל

 מושכלות

 

יכולתם לנהל דיון ענייני ולקבל החלטה מושכלת המתבססת על מידע 

  שלם וסדור.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית גבעת שמואל כי היה עליה לצרף 

 לזימונים לישיבות המועצה את כל המסמכים הנדרשים בפקודת

ההסברים והמסמכים נחוצים כדי שחברי  "ל.מנכ ובחוזר העיריות

המועצה יוכלו ללמוד ולהתכונן כראוי לדיון במועצה ולקבל החלטות 

 מושכלות ומיטביות.

בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה עיריית גבעת שמואל כי העירייה 

מקפידה להזמין את כל חברי המועצה לדיוני המועצה עשרה ימים לפני 

ר בנוגע למהות התב"ר, אופן מימונו והיקפו מועד הישיבה ומצרפת הסב

הכספי. את הדיון בישיבת המועצה מקדימה ישיבה בוועדת כספים וישיבת 

קואליציה ובה מקיימים דיון בכל התב"רים ומחליטים איזה מהם להעביר 

לדיון ולאישור במליאת המועצה. חבר מועצה שמעוניין בחומרים נוספים 

ששואל שאלות במהלך ישיבות המועצה מקבלם ללא דיחוי. חבר מועצה 

לגבי תב"ר כלשהו, מקבל מענה מפורט מהדרג המקצועי. התב"רים 

 מאושרים על ידי משרד הפנים ולא התקבלה כל הערה מצדו בעניין זה.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית גבעת שמואל כי הדיונים בנושא 

פים או תב"רים המתקיימים בעירייה בפורומים אחרים אינם מחלי

מייתרים דיון ענייני בתב"רים במועצת העירייה. כדי לנהל דיון כזה 

באופן מיטבי ולאפשר לחברים להעלות שאלות לדיון צריכים כל 

חברי המועצה כאמור, לקבל את כל ההסברים והמסמכים הרלוונטים 

 כנדרש כבר עם קבלת ההזמנה לקראת הדיון בתב"רים במועצה. 

שנתית ואף לא תכנית שנתית -וצגה תכנית רבלפני חברי המועצה לא ה .2

שבה רוכזו נתונים בנוגע לצרכים של העיר ותושביה לפי סדר עדיפויות. 

מפרוטוקולים של ישיבות המועצה שדנו באישורי תב"רים עולה כי חברי 

המועצה לא היו מעודכנים בפרטים הנוגעים להם ולסדר העדיפויות שלפיו 

 לפניואף לא התקיים דיון של ממש ירייה, נקבעה מדיניות התב"רים של הע

 ם.הוחלט לאשרש

ציינה חברת מועצה: "נראה  2014בפרוטקול של ישיבת המועצה מדצמבר 

שבכל ישיבה אנחנו משפצים את מבני החינוך... לא ניתן לצפות מאיתנו 

נוספים, שאני בטוחה שמישהו...  לאשר כלאחר יד כל ישיבה תב"רים

בהנהלה של העירייה יודע מה הם סדרי העדיפויות, רק שלא חולקים את זה 

איתנו... מועצת העירייה אמורה לקבוע את המדיניות ואת סדרי העדיפויות 

לשנה הקרובה. אני לא יודעת למה כל הזמן מביאים בפנינו, אחת לחודש 

נו, למעשה, שום אינדיקציה, האם כמעט, תב"רים על בסיס שוטף ואין ל

התב"רים מנותבים יותר לטובת פיתוח עירוני, או יותר לטובת מבני חינוך או 

מבני ציבור אחרים... מעולם לא קבענו תכנית עבודה. אנחנו לא יודעים 

כמה כספים עומדים להתקבל ואיך הולכים לחלק אותם... יכול להיות 
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סדרי עדיפויות שאתם קובעים, שבוועדת ההנהלה אתם מתעדפים על פי 

אבל בישיבות הנהלה אין פרוטוקולים והציבור לא יכול לדעת על פי אילו 

קריטריונים או מה הנושאים שנמצאים על סדר היום וחברי ועדת ההנהלה 

רואים בהם חשיבות יתר על פני נושאים אחרים... זה שהדברים, התעדוף 

ול על העניין, לא משרת לא נעשה בחדרי חדרים מבלי שיש רישום פרוטוק

את השקיפות, לא את המנהל התקין ובוודאי, ובוודאי שהציבור לא יכול 

לשפוט מה היו הסיבות שהובילו את חברי ההנהלה ואת חברי המועצה 

 הנכבדה הזו לקבל את ההחלטות כפי שהתקבלו".

בפרוטוקול של ישיבות מועצת הרשות המקומית  בתוספת השניה נקבע כי .3

 והנמקתן.הצעות הם את יש לרשו

העירייה הנוכחית שנבדקו,  תפרוטוקולים של ישיבות מועצ 40-כבנמצא כי 

שם התב"ר,  ו בהם רקלאישור התב"רים. נכתב םכלשה נימוקים הופיעו לא

 הייעודו ומקורות מימונו, ובמקרים שבהם מדובר בשינויים בתקציב קיים צוינ

לא נמצאו הסברים לשינוי  גםגם מהות השינוי. בפרוטוקולים האמורים 

 ההנהלהגם בפרוטוקולים של ישיבות ועדות  ים.הכספי של התב"ר םבהיקפ

הנמקות כלשהן  יתנושאליהם הפנו הפרוטוקולים של ישיבות המועצה, לא נ

 להחלטות בנושא התב"רים.

הכלולים בסדר היום של ישיבות  מבדיקת אופן ההצבעה בענייני תב"רים .4

המועצה עלה כי ברוב המקרים מצביעים חברי המועצה פעם אחת על כל 

התב"רים המועלים באותה ישיבה, באופן שלא מאפשר לחברי המועצה 

 להביע עמדה נפרדת בנוגע לכל תב"ר.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית גבעת שמואל כי יש חשיבות רבה 

מכוח אחריותם הציבורית, יקיימו דיון ויחליטו בנוגע  לכך שנבחרי הציבור,

לאחר שהוצג לפניהם כל המידע הרלוונטי הנוגע  -לכל תב"ר בנפרד. זאת 

לכל תב"ר ולמדיניות של קברניטי העירייה בקשר לפרויקטים לפיתוח 

העיר. כך יוכלו חברי המועצה להגיע לידי החלטה מושכלת ועניינית 

לאחר שקיימו דיון ענייני שבו יכלו לבחון את הנשענת על מידע מהימן, 

הנתונים בכל ההיבטים התכנונים והכספיים. על העירייה להקפיד על 

הנמקת ההחלטות המתקבלות בישיבות מועצת העירייה ולתעד אותן 

בפרוטוקול כדי לאפשר בקרה על טיבן. כך יוכל הציבור לקבל תמונה 

עולותיה בכל הקשור שקופה ומהימנה בקשר למדיניות העירייה ופ

 לתקציבי הפיתוח בעיר.

בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה עיריית גבעת שמואל כי היא אינה 

נוהגת לקיים במליאת המועצה הצבעה נפרדת על כל תב"ר אלא במקרים 

שבהם אחד מחברי המועצה מבקש זאת במיוחד. העירייה הוסיפה וכתבה כי אין 

"ר בנפרד, ואף משרד הפנים או מי מטעמו הוראה בדין המחייבת לאשר כל תב

 מעולם לא העירו לה על כך.
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משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית גבעת שמואל כי הצבעה על כל תב"ר 

בנפרד מחויבת מכוח כללי המשפט המינהלי ועקרון השקיפות, והיא 

נועדה להבטיח כי חברי המועצה שמצופה מהם להיות נאמני הציבור, לא 

ותמת גומי, והצבעתם תשקף את עמדתם בנוגע לאישורו יהיו בבחינת ח

 של כל תב"ר ותובא לידיעת הציבור.

 

 שינויים בתב"רים והגדלת תב"רים

 בארבעה מעשרת התב"רים האמורים בדק משרד מבקר המדינה את

ובמשרד ת העירייה אישורו במועצוהשתלשלות האירועים מפתיחת התב"ר 

 . להלן פירוט הממצאים:הפנים

 

 בני עקיבא התאמה ושיפוץ של מבנים בישיבת - 736 תב"ר

 מתן הרשאות תקציביות על ידי משרד החינוך

פנה ראש עיריית גבעת שמואל במכתב למנהל המינהל והפיתוח  2012ביוני  .1

במשרד החינוך דאז בבקשה לאשר לעירייה תקציבים למימון שיפוצים 

כי המבנים בישיבה  . בפנייתו ציין ראש העירייה41בישיבת בני עקיבא בעיר

". המבנים וחידוש שיפוצים שנים ובמשך שנים אלו לא נערכו 38"נבנו לפני 

בסכום  המעבדה ובכיתות בכיתות, בספרייה עבודות מימון כללה הבקשה

 "ח.ש 790,000-ב המוערך

נמצא כי לבקשה זו לא צורף אומדן שמפרט את האופן שבו הגיעה העירייה 

 ום הכולל של הבקשה. לסכומים שנקבה במסמך ולסכ

נתן משרד החינוך לעירייה הרשאה תקציבית בסכום של  2012ביולי 

ש"ח בעבור "שינויים והתאמות במוסדות חינוך ישיבת בני עקיבא  850,000

 גבעת שמואל". 

אישרו חברי המועצה  2012בישיבת מועצת העירייה שהתקיימה באוקטובר 

חדש עבור התאמה ושיפוץ מבנים בישיבה התיכונית  פה אחד "פתיחת תב"ר

אלף ש"ח". בנובמבר  1,754-בני עקיבא במימון מלא של משרד החינוך כ

 אושר התב"ר גם על ידי הממונה על מחוז מרכז שבמשרד הפנים.  2012

נמצא כי הסכום שאושר במועצה לפתיחת התב"ר האמור התבסס גם על 

י משרד החינוך שלא נעשה בהן שימוש שתי הרשאות קודמות שניתנו על יד

ש"ח ל"שינויים  280,000על סך  2010ואשר תוקפן פג: הרשאה מאפריל 

והתאמות במוסדות חינוך ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל", והרשאה 

 
ציבים ממשרד החינוך לצורך בניית מבנים במוסדות החינוך העירייה משמשת צינור להעברת תק  41

 או לצורך שיפוצים.
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ש"ח ל"נגישות פיזית ישיבת בני עקיבא  624,000על סך  2011מנובמבר 

 גבעת שמואל". 

של משרד החינוך נכתב כי  האמורות ותהרשאשלוש ה כימסמביצוין כי 

חודשים לא יתקבלו  6חודשים בלבד. אם תוך  6-"תוקף התחייבות זו ל

ה , 42במשרדנו המסמכים והדיווחים הנדרשים על פי הנוהל המצורף בז

 תתבטל התחייבות זו מאליה ללא כל הודעה נוספת".

ה מהבדיקה שנעשתה בעיריית גבעת שמואל בכל הנוגע לתב"ר האמור עול

כי לא הייתה כל פנייה של העירייה למשרד החינוך להאריך את תוקף שתי 

 ההרשאות הקודמות שנתן והן שימשו למימון תב"ר זה.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך על שכיבד את ההרשאות 

והעביר את הכספים עבורן לעירייה אף שתוקפן פג, וזאת בלי שבחן 

 את ההצדקה להארכת תוקפן . 

כתב משרד החינוך כי  2018ובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר בתש

"...בסיכום עם האוצר וחשב המשרד נדרש לציין תוקף לכל התחייבות, 

מעקב אחר ביצוע ואכיפת תוקף ההתחייבות ניתן לשינוי ולהאריכה 

-]ולהארכה[ עפ"י בקשת הרשות. בתהליכי העבודה שהוצגו בתכנית רה

על הקמת צוות מעקב ובקרה שייתן מענה  ארגון מינהל הפיתוח סוכם

לנושא זה, ובסמכותי ]סמכותו של סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח של 

המשרד[ יהיה לאשר/לדחות בקשות, ולעדכן במערכת אגף הבינוי ]של 

 משרד החינוך[."

 280,000)על סך  2010עוד נמצא כי לפני קבלת ההרשאה הראשונה בשנת  .2

רד החינוך במסמך המסביר את הצורך שלה ש"ח(, לא פנתה העירייה למש

בקבלת המימון מהמשרד הכולל אומדן של הסכום המבוקש. מנכ"ל 

העירייה הסביר למשרד מבקר המדינה במהלך הביקורת כי הבקשה 

להרשאה זו נעשתה בעל פה במהלך פגישה של נציגי העירייה עם מנהל 

 המינהל והפיתוח במשרד החינוך. 

אירועים זו יוצא כי העירייה ביקשה וקיבלה מהתיאור של השתלשלות 

ש"ח והשנייה על סך  280,000ממשרד החינוך שתי הרשאות )האחת על סך 

בהפרש  -שיפוצים בישיבה התיכונית בעיר  -ש"ח( לאותה מטרה  850,000

של למעלה משנתיים והשתמשה בהן לפתיחת תב"ר אחד כאמור רק ביולי 

לדעת על סמך איזה תחשיב קיבלה . בהיעדר מסמך כתוב לא ניתן 2012

ש"ח לביצוע השיפוצים בישיבה  280,000העירייה את ההרשאה על סך 

התיכונית בעיר, ואם לקח משרד החינוך בחשבון לפני מתן ההרשאה 

ש"ח, שכבר אישר לעירייה סכום למטרת שיפוצים  850,000השנייה על סך 

 בישיבה התיכונית כשנתיים קודם לכן. 

 
מדובר על כל מסמך  -" חינוך במבני והתאמות שינויים/או ו לשיפוצים כספים שחרור"נוהל   42

ח כי הוחל בהליך ביצועי של פרסום מכרז לביצוע שינויים והתאמות יהוכלבו כדי  יהמשפטי שיה

 כפי שהתירה ההרשאה.בישיבת בני עקיבא 
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 בהתאםלעירייה כי ו מעיר למשרד החינוך דינהמשרד מבקר המ

של עבודות פיתוח  פרוייקטכל בקשה למימון התקין  המינהל לכללי

, גם אם קדמו לה שיחות והסכמות בעל פה צריכה להיעשות בכתב

לכלול כן יש  וכמ בין העירייה ובין המשרד הממשלתי המממן.

העבודות וההוצאות הצפויות לאותו  מפורט שלאומדן בבקשה 

 . פרוייקט

בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב משרד החינוך כי נוהלי העבודה 

בנושא הגשת בקשות לתקצוב עודכנו, והם מתפרסמים מדי פעם בפעם 

באתר האינטרנט של המשרד וכוללים את הדרישות המקדימות לקבלת 

 .החלטות לתקצוב ובכלל זה גם אומדנים מפורטים

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי עליו להקפיד גם על 

ולהימנע מאישור בקשה כך שהנהלים שקבע ופרסם אכן ייושמו, 

 לתקצוב מרשות מקומית שלא עמדה בדרישות שקבע.

לפיתוח מערכת החינוך במשרד החינוך "נוהל  פרסם המינהל 2016בשנת 

נוהל חידוש  -חידוש מבנים" )להלן  -הנדסי לבדיקת התאמת מבנה חינוך 

מבנים(, ובו מפורטים המסמכים שרשויות מקומיות נדרשות להמציא למשרד 

החינוך כשהן מבקשות ממנו תקצוב לצורכי חידוש והתאמת מבנים, ובכלל 

 רט לפי הפרקים המקובלים בענף הבנייה."זה "אומדן וכתב כמויות מפו

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך על כך שאישר לעיריית 

גבעת שמואל תקציבים למימון פרוייקטים בלי לדרוש ממנה מסמכים 

מפורטים בקשר לייעודם ובכללם אומדן. גם לאחר שתוקן המצב החל 

י היה כשמשרד החינוך פרסם נוהל בנושא, מן הראו 2016בשנת 

שהמשרד יבחן מחדש את ההרשאות שנתן לפרוייקטים שטרם 

הסתיימו, כמו ההרשאות שבהן השתמשה עיריית גבעת שמואל 

 .736למימון תב"ר 

עוד מעיר משרד מבקר המדינה למשרד החינוך כי בנוהל חידוש 

מבנים אין הוראה הנוגעת לתוקפה של ההרשאה שנותן משרד 

ך יסדיר בנוהל גם את כל הקשור החינוך. מן הראוי שמשרד החינו

 לתוקף ההרשאות שהוא נותן לתקצוב פרוייקטים ברשויות המקומיות. 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב משרד החינוך כי הערת מבקר 

המדינה בנוגע לבחינה מחדש של בקשות שתוקצבו בעבר וטרם בוצעו 

רד החינוך תיבדק לאחר ניתוח כלל ההתחייבויות שלא בוצעו. עוד מסר מש

בתשובתו כי יחדש את נוהל חידוש מבנים ויציין את תוקף ההתחייבויות 

 בנהלים. 
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אישרו חברי המועצה הגדלה  2013בישיבת מועצת העירייה שהתקיימה ביוני  .3

"עקב  "חש מיליון 3.932והעמדתו על סך של  ש"ח מיליון 2.178לתב"ר בסך 

 קבלת הרשאה תקציבית נוספת ממשרד החינוך".

א כי הגדלת התב"ר בסכום האמור נעשתה גם היא על בסיס הרשאה נמצ

שנועדה למטרת "פרסום  2008תקציבית ישנה של משרד החינוך משנת 

מכרז לבניית מוסד חינוכי ישיבת בני עקיבא השלמת שלב א' בפרוג' 

התאמה  - 736]פרוגרמה[ המעודכנת", ולא למטרה שלה יועד תב"ר מס' 

 ושיפוץ מבנים.

 בשתי"ר התב בנושא לדון שהוזמנו העירייה מועצת חברי לפני כי אנמצ עוד

המפרטים את אופן  ומסמכים נתונים הוצגו לא האמורות, המועצה ישיבות

 לאשרו שהתבקשו"ר התב של הכספי ההיקף החישוב שלפיו נקבע

ההצבעה והאישור הגורף של חברי המליאה לתב"ר זה נעשו בה  .ולהגדילו

אישור עדכון תב"ר לפתיחת תב"רים נוספים, לאישור ובעת עם הצבעה 

לחברי ש , כךאישור סגירת תב"רים מאוזנים שפורטו בישיבהלאחר ו

 בנפרד. בעניינולהצביע וכל תב"ר ב דוןהמועצה לא ניתנה הזדמנות ל

בפירוט התשלומים שבכרטסת התב"ר נכללו גם הוצאות בסכום כולל של 

, לפני מועד האישור 2012ו בשנת אלף ש"ח בגין עבודות שבוצע 313-כ

 בניגוד לדין. -לפתיחת התב"ר במועצת העירייה ובמשרד הפנים 

יצוין כי עד מועד סיום הביקורת נרשמה פעילות בכרטיס התב"ר והוא הוגדר 

 בסטטוס "פתוח".

העיריות  משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית גבעת שמואל כי פקודת

כדי לוודא  43הכספים הקשורים אליומחייבת ניהול נפרד של כל תב"ר ו

שינוצל למטרות שלשמן יועד, ולשם הבטחת שקיפות ובקרה תקציבית 

נאותה. על העירייה להקפיד לנצל את ההרשאות הניתנות לה על ידי 

משרדי הממשלה למימון עבודות פיתוח לפני שיפוג תוקפן ולמטרות 

שלשמן הן ניתנות, ולהציג לפני המועצה את העובדות הקשורות לאישור 

גדלתו כהווייתן. כמו כן, על העירייה להציג לאישור המועצה כל תב"ר ולה

תב"ר בנפרד ולוודא שהעבודות במסגרתו יבוצעו רק לאחר אישורו 

 במועצה ובמשרד הפנים כדין.

 

 במשרד הפנים 736בדיקת אישור תב"ר 

כאמור, בפקודת העיריות נקבע כי כל רשות מקומית חייבת לקבל את אישור שר 

"ראש הרשות  לתקציביה השונים. בתקנות הכנת תקציבים נקבע כיהפנים 

 
יעשה כל שימוש בכספים של תקציב בלתי רגיל "לא קובע כי  א)ב( לפקודת העיריות213סעיף    43

יעשו כל פעולות קיזוז בין כספים של תקציב בלתי ובכלל זה לא שלא למטרה שלשמה נועד 

לתי רגיל לכספים של תקציב שאינו בלתי רגיל, זולת בתום כל פעולה שלה יועד התקציב הב

 רגיל".
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 שני כמעט שעברו אף

 הודיע מאז עשורים
 על הפנים משרד
 נוהל לגבש כוונתו

 הנוגע בכל מפורט
 אישור להליך

 ולמרות, רים"התב
 מבקר של הערותיו
, זה בעניין המדינה

 משרד גיבש טרם
 כאמור נוהל הפנים

 

המקומית יגיש את התקציב במועד שיאפשר... לשר הפנים או לממונה על 

 .44המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע פעולה לפיו"

נכתב כי "בנוגע להליך האישור של משרד הפנים,  1998בחוזר מנכ"ל משנת 

ר עתיד להיות מפורסם בחוזר מנכ"ל משרד מנוסח בימים אלה נוהל מפורט, אש

 הפנים".

העיר משרד מבקר המדינה למשרד הפנים , 200645 שנתמבדו"ח מבקר המדינה 

 . בדוח בנושא תב"רים משנתשעליו לגבש נהלים כפי שהתחייב בחוזר האמור

 חוזר פורסם מאז שנים 17"בחלוף למשרד הפנים:  המדינה מבקר העיר 2015

 לא שור מאז נעשתה הביקורת של משרד מבקר המדינה,וכע, האמור"ל המנכ

 בנוגע המחוזות לכלל אחידים פנימיים נהלים לגבש הפנים משרד השכיל

"רים, תב של אישורם בתהליך בחשבון להביא שיש ולשיקולים המידה לאמות

 והכל; המדינה מבקר משרד הערת ולמרות"ל המנכ בחוזר למצויין בניגוד וזאת

 ".התושבים רווחת על להשפיע היכולים ממון עתירי בפרויקטים שמדובר אף

 נמצא הוא כי הפנים משרד מסר 2015 מיוני המדינה מבקר למשרד בתשובתו

 .2015 סוף עד להסתיים האמור"רים בתב לטיפול אחיד נוהל הכנת של בתהליך

 למשרד מבקר המדינה הסבירו וסגניתו הפנים במשרד מרכז מחוז על הממונה

 ,כאמור נוהל כתיבת הושלמה טרם כי 2017 בשיחה שהתקיימה עימם בנובמבר

וממילא הוא לא פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, ובפועל מתקיים הליך אישור 

לדוגמה, במקרה  .התב"רים במחוז מרכז על פי נהלים פנימיים של המחוז

קומית שהמקור התקציבי לתב"ר הוא מימון משותף, המחוז דורש מהרשות המ

להמציא לו הרשאה תקציבית תקפה מהגוף המשתתף. המחוז גם מקפיד לוודא 

 שייעוד התב"ר המובא לאישורו לא ישלב מטרה של הנגשה עם מטרות אחרות.

לעיריית גבעת שמואל לא עמד משרד הפנים על  736נמצא כי בעת אישור תב"ר 

שתוקפן פג;  קיום דרישותיו: ההרשאות של משרד החינוך היו הרשאות ישנות

יועד ושהתקבל על סמך הרשאה של משרד החינוך  תקציבכאמור  נכלל"ר בתב

תקציבים שהתקבלו על סמך הרשאות של משרד החינוך , וכן למטרת הנגשה

זאת  -בנייה במוסדות חינוך לשיועדו למטרת שינויים והתאמות במוסדות חינוך ו

לשלב הנגשה עם מטרות  על הקפדתו שלא המחוזדברי הממונה על בניגוד ל

 .אחרות

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למשרד הפנים על כך שבמשך 

כמעט שני עשורים, מאז שהודיע על כוונתו לגבש נוהל מפורט בכל הנוגע 

להליך אישור התב"רים, ולמרות הערותיו של מבקר המדינה בעניין זה 

המדינה להכין  , והתחייבותו למבקר2015ומשנת  2006בשני דוחות, משנת 

 טרם גיבש משרד הפנים נוהל כאמור.  -נוהל כזה 

 
 )א(19 נהתק  44

"יחסי , (2007)פברואר  2006על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ות דוחמבקר המדינה,   45

 .83-37, עמ' גומלין בין הרשויות המקומיות ובין משרד הפנים"
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על משרד הפנים לגבש ללא דיחוי נוהל אחיד ולפרסמו בחוזר מנכ"ל 

המשרד: על הנוהל לכלול פירוט של הליך אישור התב"רים, בכלל זה 

מכלול אמות המידה והשיקולים שיש להביא בחשבון בתהליך אישורם של 

תב"רים על ידי משרד הפנים, והתנאים לקבלת אישור משרד הפנים 

שעל הרשות המקומית להמציא כתנאי לקבלת  לתב"ר, לרבות המסמכים

האישור. כך ניתן יהיה לייעל את תהליך האישור של התב"רים, למנוע 

מצבים שבהם אין מקיימים את דרישות משרד הפנים ולהבטיח 

שההחלטות בכל הנוגע לתקציבי הפיתוח יתקבלו על פי סדרי מינהל תקין 

 ועקרונות השוויון והשקיפות.

בתשובת משרד הפנים למשרד מבקר המדינה כתב ממונה מחוז מרכז במשרד 

הפנים: "מחוז מרכז הכין בעבר טיוטה של נוהל מפורט וכך גם מחוז חיפה 

במטרה שאגף פיתוח ארגוני יוביל תהליך של הוצאת נוהל אחיד. נוהל כזה טרם 

ר פורסם. מנכ"ל המשרד הורה לצוותים להוציא בהקדם האפשרי נוהל תב"

ומשימה זו מצויה בתכנית העבודה של אגף בכיר לתקצוב, פיתוח ובקרה. 

בכוונת המחוז לפעול ביחד עם מטה משרד הפנים לגיבוש נוהל סופי אשר 

 יתייחס למודל החדש לאישור תב"רים".

 

 תכליתי בישיבה התיכונית בני עקיבא-הקמת אולם רב - 800תב"ר 

אישרו חברי המועצה פה  2015ר בישיבת מועצת העירייה שהתקיימה בנובמב

תכליתי בישיבה התיכונית בני -אחד "פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת אולם רב

עקיבא", במימון משרד החינוך והישיבה התיכונית. בסה"כ אושר התב"ר בהיקף 

אושר התב"ר גם על ידי הממונה על מחוז  2015מיליון ש"ח. בדצמבר  2.2-של כ

 מרכז במשרד הפנים.

תב"ר זה היה אחד מארבעה תב"רים שאושרו בישיבת המועצה האמורה  יצויין כי

 כמקשה אחת בלי שהייתה התייחסות או דיון כלשהו בכל אחד מהם בנפרד.

נמצא כי התב"ר הובא לאישור המועצה בלי שהוצגו לפני חברי המועצה נתונים 

ומסמכים המבהירים כיצד נקבע ההיקף הכספי של התב"ר כנדרש בפקודת 

 ות.העירי

התבקשו חברי המועצה "להקטין את  2017בישיבת מועצת העירייה מאוגוסט 

מיליון ש"ח וכן לעדכן את אופן מימון  1.2מיליון ש"ח לסך של  1-התב"ר בכ

התב"ר ולאחר מכן לאשר את סגירת התב"ר כתב"ר מאוזן". מועצת העירייה 

ינוים אישרה פה אחד את השינויים בתב"ר זה. כמו כן אישרה המועצה ש

 אחת. בארבעה תב"רים אחרים ופתיחת תב"ר חדש כמקשה

נמצא כי לפני חברי המועצה לא הוצגו נתונים ומסמכים כדי להסביר את 

 .השינויים שנדרש לבצע בתב"ר



 2018 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות|    300

כאמור, היה על העירייה להציג לאישור המועצה כל תב"ר בנפרד, לאחר 

הצורך שהציגה לפני חבריה את המידע המלא על אופן מימונו ועל 

 בשינויים שהיא מבקשת לעשות. 

 

  2016-2015שיפוץ מבני חינוך בשנים  - 776תב"ר 

אישרו חברי המועצה פתיחת  2014בישיבת מועצת העירייה שהתקיימה בדצמבר 

תב"ר חדש לביצוע שיפוץ במבני חינוך בעיר בעלות של מיליון ש"ח ובמימון 

 קרנות הרשות.

צג מידע שיסביר את אופן החישוב של נמצא כי לפני חברי המועצה לא הו

 הסכום שבו נפתח התב"ר ואילו עבודות מתוכננות במסגרתו.

תיאר ראש העירייה כיצד  2014בישיבת מועצת העירייה שהתקיימה באפריל 

נוהגת העירייה בנוגע לתב"רים של שיפוץ מבני חינוך: כדי להקצות כסף לשיפוץ 

של מנהלי בתי הספר ומחליטה מה בתי ספר, העירייה אוספת את כל הבקשות 

לשפץ, ובמהלך השנה מגדילים את התב"ר המיועד לכך. הוא ציין כי כך תפעל 

 כפי שעשתה כל השנים. –העירייה גם השנה 

גזבר העירייה הסביר בשיחה עם צוות משרד מבקר המדינה כי התב"רים 

לשהו כך המיועדים לשיפוץ מבני חינוך נפתחים בסכום שנקבע באופן שרירותי כ

שברור שיוגדל בהמשך, כבר במהלך שנת הלימודים. רוב העבודות מבוצעות 

בקיץ או לקראת חג הפסח. בשלב זה מהנדס העיר כבר מבצע אומדנים ולפיהם 

בעת פתיחת התב"ר גם לצוות המקצועי  -מתבצעות הגדלות התב"ר. כלומר 

שלומים בנוגע באגפי החשבות וההנדסה של העירייה אין אומדן של תקבולים ות

 לתב"ר.

הועלה כי לתב"ר אושרו במליאת המועצה חמישה עדכונים כמפורט: במרץ 

, כשלושה חודשים לאחר שנפתח, אישרה המועצה הגדלה של התב"ר 2015

אישרה המועצה הגדלה נוספת של התב"ר  2015בכשני מיליון ש"ח; במאי 

של התב"ר  אישרה המועצה הגדלה שלישית 2015בכמיליון ש"ח; בספטמבר 

אישרה המועצה הגדלה רביעית של התב"ר  2015במיליון ש"ח; בדצמבר 

אושרה על ידי  2016במיליון ש"ח לסך של שישה מיליון ש"ח; ובספטמבר 

מיליון ש"ח בהתאם  5.9ש"ח לסך של  100,000-המועצה הפחתה של התב"ר בכ

 . 46לעלויות הסופיות של השיפוצים

ו במועצה בקשר להגדלת התב"ר האמור, לא נמצא כי בכל הדיונים שהתקיימ

הוצגו לפני חברי המועצה לקראת הדיון ובמהלכו, מסמכים מפורטים שיבהירו 

מדוע הוגדל התב"ר בסכום שהוגדל. להם נמסר רק שההגדלות בתב"ר נעשו 

 בהתאם לצפי להמשך ביצוע העבודות.

בשני ובה הוגדל לראשונה התב"ר  2015בישיבת המועצה שהתקיימה במרץ 

מיליון ש"ח, ביקשה חברת מועצה לקבל נתונים על פילוח הסכום הנדרש 

 
 המימון להגדלת התב"רים מקרנות הרשות.מקור   46
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לקבל החלטה  -להגדלה שיאפשרו לחברי המועצה למלא את תפקידם הציבורי 

מבוססת ולהצביע כראוי. ראש העירייה השיב לדרישה: "עדיין אין לנו בצורה 

נו כמובן מדויקת... תהיה רשימה מפורטת על כל הסכום, כשנגיע אליו, אנח

 נשמח גם להגדיל אותו במידה ונוכל".

שבה הוגדל התב"ר בשלישית במיליון  2015גם בישיבת המועצה מספטמבר 

ש"ח, עדיין לא קיבלו חברי המועצה מסמך מפורט בקשר לעבודות שבוצעו 

במסגרתו עד אז ולאלה העתידות להתבצע. לקראת ההצבעה על אישור הגדלת 

עצה: "אני רוצה להזכיר את בקשתי, לגבי התב"ר ביקש אחד מחברי המו

התב"רים, אם אפשר קצת לפרט יותר, כדי שנדע על מה מדובר. כתבו פה על 

הוצאות תכנון, אני רוצה לדעת על מה מדובר. זה יכול לעזור לנו, פשוט, להבין 

 יותר. ביקשתי את זה בעבר גם, אני מניח שזה יקרה בעתיד".

 "רהתב כי הדרישה לאשר את הגדלת הלעיריימשרד מבקר המדינה מעיר 

ביקשו, ובכלל זה עלותו שמידע החברי המועצה שהוצג לבלי  כמה פעמים

 בתקינות של פוגעת - והסיבות להגדלת התקציבשל הפרויקט הכוללת 

האישור. יש חשיבות לכך שנבחרי הציבור, מכוח אחריותם  הליך

החלטות מושכלות הציבורית, יקבלו את כל המידע הדרוש לצורך קבלת 

 וענייניות.

 

 2017-2016שיפוץ מבני חינוך לשנים  - 810תב"ר 

אישרו חברי המועצה פתיחת  2016בישיבת מועצת העירייה שהתקיימה במרץ 

"תב"ר חדש לשם שיפוץ מבני חינוך לקראת שנת הלימודים תשע"ו בעלות 

 מיליון ש"ח במימון מקרנות הרשות". 3-מוערכת של כ

גם בישיבה הזאת לא הוצגו לפני חברי המועצה מסמכים שיבהירו את האופן 

 שבו חושב הסכום עם פתיחת התב"ר ואילו עבודות מתוכננות במסגרתו.

, 2016הועלה כי לתב"ר אושרו במליאת המועצה שלושה עדכונים כמפורט: ביוני 

"ח. כשלושה חודשים לאחר שנפתח, אישרה המועצה הגדלה של כשני מיליון ש

יצוין כי להזמנה לישיבת המועצה האמורה צורף מסמך ובו פירוט עבודות 

השיפוץ השונות הנדרשות בכל מוסד חינוך וכן "אומדן" של העלות הכוללת 

אישרה המועצה הגדלה נוספת של התב"ר בכמיליון  2016; בספטמבר 47שלהן

פוץ ש"ח לסך של שישה מיליון ש"ח "בהתאם לצפי עלויות השלמת ביצוע שי

אישרה המועצה עדכון לאופן המימון של התב"ר  2017מבני חינוך"; במרץ 

ש"ח ממשרד  567,000בעקבות קבלת הרשאה תקציבית על השתתפות בסך 

 החינוך.

 
הכוללת של עבודות השיפוצים בכל סכום העלות  מהמסמך לא ניתן היה להבין כיצד חושב  47

 מוסד חינוכי.
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 2016נמצא כי פרט למסמך ה"אומדן" שצורף להזמנות לישיבת המועצה מיוני 

את הדיון שגם הוא לא היה מפורט דיו, לא הוצגו לפני חברי המועצה לקר

 ובמהלכו, נתונים נוספים שיבהירו את הצורך בהגדלה בסכום שהוגדל.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית גבעת שמואל כי חובה עליה לדאוג 

לכך שבתב"רים שנועדו לשיפוץ מוסדות חינוך יהיה בידי הגורמים 

המקצועיים בעירייה אומדן ראשוני שלפיו ייקבע התב"ר. אומדן זה 

הנוספים הקשורים בו יוצגו לפני חברי המועצה עוד קודם הדיון והמסמכים 

התכונן ושא ולבמליאה כנדרש. כך יוכלו חברי המועצה ללמוד את הנ

לדיון במועצה, וכך יתאפשר לנהל דיון גלוי וענייני בתב"רים. כמו כן, תכנון 

מוקדם המביא בחשבון את הצרכים שאותם נועד התב"ר לספק עשוי 

ך בהגדלתו מאוחר יותר. דרך פעולה זו נדרשת גם לפי לצמצם את הצור

 כללי מינהל תקין.

 

 הפנים במשרד הפיתוח תקציבי לניהול ממוחשבים אחזור כלי

, על היעדר כלי אחזור 200548בעבר, בדוח משנת  כבר העירמבקר המדינה  .1

 לאממוחשבים לניהול תקציבי הפיתוח במשרד הפנים, וקבע כי המשרד 

יכול היה לפקח על ביצוע הפרויקטים באמצעות קשר עם המערכות 

הכספיות הממוחשבות של הרשויות המקומיות, משום שהתב"רים שלו 

 נוהלו באופן ידני. 

עלה כי ניהול התב"רים במחוזות  201549 מבקר המדינה משנת בדוחגם 

ואין ביכולתו של משרד הפנים  ,משרד הפנים שנבדקו נעשה באופן ידני

להפיק דוחות תקופתיים בחתך של כדי אחזר את המידע באופן ממוחשב ל

לסייע בידו במלאכת  שעשוייםתקופות או רשויות, או כל משתנה אחר 

הפקת הלקחים מאופן ניהול התב"רים. של הבקרה והפיקוח ובתהליך 

שנאמר בדוח  מה עיר למשרד הפנים על שלא הטמיע אתהמבקר המדינה 

לנהל את התב"רים ברשויות המקומיות באמצעות  ממנו ודרש 2005משנת 

כדי לייעל את הבקרה והפיקוח עליהם ולשפר  -. זאת מערכות ממוחשבות

להשתמש בגיליון לפחות את יכולת האחזור והעיבוד של המידע, או 

 כנה ייעודית המתאימה לכך.ותשתוכנס אלקטרוני עד 

מסר משרד הפנים כי הוא מכין  2015בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 

המערכת תתאפשר גם ועם הפעלת מערכת ממוחשבת לטיפול בתב"רים, 

 אחידות בטיפולם של מחוזות המשרד בתב"רים של הרשויות המקומיות.

 כי במשרד הפנים נמצא מרכז במחוז משרד מבקר המדינה שעשה בבדיקה .2

 בתיקים מתוייקים המסמכים ידני. באופן נעשה מחוז עדייןב"רים התב ניהול

 
"יחסי  (,2007)פברואר  2006דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה,   48

 .83-37גומלין בין הרשויות המקומיות ובין משרד הפנים", עמ' 

"תקציבי  (,2015)נובמבר  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מבקר המדינה,   49

 .221-195פיתוח ברשויות המקומיות", עמ' 



 303|    שמואל גבעת עיריית

היה  ניתן לפיכך לא"ר. תב לכל נפרד תיק ואין הרשות שם ולפי שנים לפי

בייחוד  ,"רתב כל של ההתקדמות אופן אחר ולעקוב מלאה תמונה לקבל

 היה להתחקות כך שקשה, אחת משנה יותר נמשכים שרובם בפרויקטים

 נמצאים הם אם בפרט, ולאתר אותם "רתב אותו של קודמים מסמכים אחר

 קודמות. משנים בתיקים

משרד הפנים באישור הלא נמצאו כל המסמכים הקשורים להליכי  בביקורת .3

 זה.  בדוח שנבדקועיריית גבעת שמואל ל "ים שהתברשל עשרת 

 מלאה תמונה אין למחוז ניהול התב"רים באופן האמורמ כתוצאה

של "ים לתבר אישורו להליכי הקשורים המסמכים כל את הכוללת

 של והיעיל האפקטיבי הניהול כך נפגעים שמואל. גבעת עיריית

 של כמאסדר הפנים משרד של והבקרה הפיקוח ויכולת"רים התב

 .שלהם והביצוע האישור הליך

 

 רואה בחומרה את השתהות משרד הפנים בהטמעת המדינה מבקר משרד

המונעת את תיקון הליקויים מדוחות  "ריםתב לניהול ממוחשבת מערכת

לנוכח ממצאי  .קודמים. הצורך החיוני במערכת זאת משתקף גם בדוח זה

 על משרד הפנים -בסוגיה  מבקר המדינה של הקודמות והערותיו הדוח

 לאלתר את הטמעתה של מערכת זאת. להשלים

משרד הפנים השיב כי הוא אפיין ופיתח מערכת ממוחשבת לניהול תהליך 

שור התב"רים, והעלאת המערכת לאוויר נתקלת בקשיים טכניים הקשורים אי

לחשיפתו לציבור באתר ממשל זמין, אך היא אמורה 'לעלות' לאוויר באתר 

 .2018ממשל זמין ביוני 
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 סיכום

דוח זה מצביע על ליקויים בהליך של מתן תמיכות על ידי העירייה 

הפעלתו בתחום לא , או הנובעים מהפרתה את הוראות נוהל התמיכות

. נוהל התמיכות גובש באופן שנועד להבטיח כי חלוקת התמיכות מתאים

בהתאם לאמות בצורה שוויונית באופן מיטבי ועל ידי העירייה תיעשה 

קיום הוראות נוהל התמיכות על ידי -תוך שקיפות מלאה. אימידה ברורות 

 העירייה פוגע בעקרונות היסוד של המשפט המינהלי.

ל נוהל התמיכות נמצאת הדרישה לקביעת תבחינים ברורים בבסיסו ש

ושוויוניים. היעדר תבחינים בחלק מהתחומים הנתמכים והיעדר תבחינים 

עומדים בניגוד להוראות  -שוויוניים לגבי חלק אחר של התחומים הנתמכים 

הנוהל, ואף גררו בעקבותיהם הפרת דרישות נוספות של נוהל התמיכות: 

לא נבחן עקרון השוויון על ידי היועצת המשפטית של בהיעדר תבחינים 

העירייה; לא היה ביכולתה של הוועדה המקצועית לתמיכות לבחון את 

הבקשות בהתאם לתבחינים; ולעירייה לא הייתה אפשרות לקיים פיקוח 

 על השימוש בתמיכה.

הדוח מצביע גם על התנהלות שלא איפשרה שקיפות מלאה בהליך של 

לפני חברי מועצת העירייה לא הוצגו  -במועצת העירייה אישור התב"רים 

כל הנתונים הנדרשים שיאפשרו להם לקבל החלטה שקולה ועניינית 

לאחר שבחנו את הצרכים ואת כל ההיבטים התכנוניים והכספיים ולנמקה 

 כנדרש.

על ראש העירייה, האחראי לכך שהעירייה תבצע את תפקידיה כראוי ולפי 

אישי להסדרת נושא התמיכות ולתיקון הליקויים  הדין, לדאוג באופן

 שהצביע עליהם משרד מבקר המדינה בדוח זה.

על משרד הפנים לגבש ללא דיחוי נוהל אחיד לטיפול בתב"רים ולפרסמו 

בחוזר מנכ"ל המשרד. על משרד הפנים גם להשלים לאלתר את 

 ההטמעה של המערכת הממוחשבת לניהול תב"רים.

אישרה מועצת עיריית גבעת שמואל תבחינים חדשים בעקבות הביקורת 

אישרה מועצת העירייה תיקון סעיפי תקציב  2018; באפריל 2018במרץ 

 הנוגעים לתמיכות.

 


