המועצה האזורית מטה בנימין
כוח אדם וניהול תקציבים בלתי רגילים
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תקציר
רקע כללי
המועצה האזורית מטה בנימין (להלן  -המועצה או המועצה האזורית) שוכנת
באזור יהודה והשומרון (להלן  -איו"ש) והוקמה על פי הצו בדבר ניהול מועצות
אזוריות (יהודה והשומרון) (מס'  ,)783התשל"ט ,1979-שהוציא מפקד אזור
יהודה והשומרון בצה"ל .מכוח הצו האמור נקבע גם תקנון המועצות האזוריות
(יהודה והשומרון) ,התשל"ט( 1979-להלן  -תקנון המועצות האזוריות או
התקנון) ,ובו מפורטים הכללים שעל פיהם אמורה המועצה לפעול .כללים
אלה מקבילים בעיקרם לכללים החלים על מועצות אזוריות במדינת ישראל
הריבונית לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח.1958-
לפי נתוני הלמ"ס ,בשנת  2015היו  27יישובים (קהילתיים בעיקרם) בתחום
שיפוטה של המועצה , 1והתגוררו בשטחה כ 62,000-תושבים .בדומה לכלל
המועצות האזוריות ,המועצה מקיימת שלטון דו-רובדי :ברובד העליון מכהנת
המועצה אשר נבחרה לנהל את ענייני המועצה האזורית ואת היישובים
שבתחום שיפוטה ,וברובד התחתון  -ועדים מקומיים שהוקמו ביישוביה מכוח
התקנון.
מאז דצמבר  2007מכהן מר אבי רואה כראש המועצה .בשנת  2017מנתה
מליאת המועצה  31חברים.

פעולות הביקורת
בנובמבר  2017פרסם מבקר המדינה דוח שנבדקו בו היבטים בהתנהלותה של
המועצה .בדוח נבדקו קשרי הגומלין בין המועצה האזורית ובין הוועדים
המקומיים והאגודות השיתופיות ביישובי המועצה; היבטים בתקציב המועצה;
ניהול התמיכה הכספית של המועצה במוסדות ציבור; ניהולו של מערך
ההתקשרויות של המועצה עם ספקים בכלל והתקשרויותיה לקבלת שירותי
הסעה בפרט; וניהולה של המועצה את רישוי העסקים בתחומה.
בחודשים ספטמבר  - 2017דצמבר  2017ערך משרד מבקר המדינה ביקורת
המשך במועצה ובדק היבטים נבחרים נוספים בהתנהלותה :מינוי עובדים
למשרות מוניציפליות בכירות ומערך התקציבים הבלתי רגילים.
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על פי אתר האינטרנט של המועצה :בתחומה  50ישובים (אפריל .)2018
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הליקויים העיקריים
קבלת עובדים שלא לפי הדין החל על
מועצות אזוריות באיו"ש
לעניין קבלת עובדים לעבודה ,המועצה איננה פועלת על פי צו המועצות
המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז( 1977-להלן  -נוהל קבלת
עובדים לעבודה) ,בניגוד לכתוב בתקנון המועצות האזוריות אשר חל עליה.

תיעוד לא שלם של המסמכים במכרזי כוח אדם
בשנים  2013עד  2017ערכה המועצה  476מכרזים (פנימיים ופומביים).
המועצה מנהלת את המידע על הליכי המכרזים באופן שאינו עולה בקנה אחד
עם ההנחיות בדבר קליטת עובדים במועצות המקומיות והאזוריות (להלן -
הנחיות בדבר קליטת עובדים במועצות המקומיות והאזוריות) .2תיעוד ושימור
תיק י מכרזי כוח האדם נעשה באופן חסר ולא מסודר והמועצה איננה
מסתייעת במערכת ממוחשבת כדי לעקוב אחר הליכים אלה ותוצאותיהם.

אי הקפדה על תנאי הסף במכרזים
לקבלת עובדים בכירים
בשישה מכרזים לתפקידי ניהול בכירים שפרסמה המועצה בשנים  2013עד
 2017התגלו אי התאמות בין נוסח המכרז שפורסם לבין הוראות קובץ ניתוח
עיסוקים ותיאורי תפקידים בשלטון המקומי (להלן  -קובץ ניתוח העיסוקים),3
המצוי באתר משרד הפנים .המועצה הפחיתה למעשה מדרישות הסף
שנקבעו על ידי משרד הפנים .לכל אחד מהמכרזים הפנימיים הללו ניגש
מועמד אחד בלבד אשר זכה בסופו של דבר במכרז .בארבעה מהמקרים
הזוכה שימש בפועל בעת הפרסום בתפקיד שהוצע למכרז באגף או במחלקה
הרלוונטיים.

2

הנחיות בדבר קליטת עובדים במועצות המקומיות והאזוריות מ ,9.12.14-עדכון מ.12.7.15-

3

ניתוח עיסוק הוא תיאור מפורט של מכלול הפעילויות הנדרשות בתפקיד מסוים ,ופירוט
ההשכלה ,הניסיון התעסוקתי והכישורים הנדרשים מבעל התפקיד .מטרתו של קובץ ניתוח
העיסוקים הוא להגדיר קווים מנחים לניהול כוח האדם לשם חיזוק ושיפור ההון האנושי ברשויות
המקומיות ,תוך שמירה על יעילות מחד גיסא ועל שוויון ושקיפות מאידך גיסא.
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פגמים במינוי עובדים בכירים
מינוי מנהל לאגף הכנסות ונכסים
בסוף דצמבר  2015הודיע ראש המועצה על כוונת המועצה לבצע שינוי ארגוני
בגזברות .במסגרת השינוי ,גזבר המועצה באותה העת יועבר מתפקידו ויהיה
אחראי לאגף חדש במועצה שיהווה חלק מאגף הגזברות  -אגף הכנסות
ונכסים .נמצא כי לא נערך הליך קבלת החלטות מוסדר לגבי פתיחת האגף
החדש וכי כל המהלך של הקמת האגף החדש תוכנן ונוהל באופן בלעדי על
ידי מנכ"ל המועצה ,ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
ראש המועצה על פי שיקול דעתו ,העביר את מר א' מתפקידו כגזבר המועצה
והחליט למנותו למנהל האגף החדש  -תפקיד החולש על כספים רבים בתוך
הגזברות ,כל זאת בידיעה שנגד מר א' עומדים חשדות כבדים מתחום טוהר
המידות .עולה החשש שהמועצה "יצרה" תפקיד חדש עבור מר א'.

מכרז לתפקיד גזבר המועצה
בינואר  2016פרסמה המועצה מכרז לתפקיד גזבר .ועדת הבוחנים למכרז
התכנסה בפברואר  2016והחליטה לשלוח למבחנים במרכז הערכה ארבעה
מועמדים .הוועדה קבעה כי לאחר קבלת התוצאות תחליט על המועמד
הזוכה .לאחר שהתקבלו תוצאות המבחנים ,ובלא שהוועדה התכנסה בשנית,
הודיע במרץ  2016מנכ"ל המועצה לממונה על היישובים הישראליים ביהודה
ושומרון במשרד הפנים (להלן  -הממונה) ,הנמנה עם חברי הוועדה ,כי מר
ישראל מלאכי הוא המועמד המתאים ביותר וכי אין צורך בכינוס הוועדה
מחדש.
במכתב תגובה ששלח הממונה אל מנכ"ל המועצה הוא הביע את הסתייגותו
מבחירתו של מר מלאכי ,וציין כי כל ההליך של ההודעה למועמד על בחירתו
לתפקיד הגזבר בטרם הביאה המועצה את הנושא להחלטת חברי הוועדה לא
היה תקין ומעלה תמיהות לגבי הלהיטות של המועצה להודיע לו על בחירתו.
רק בעקבות הסתייגותו של חבר הוועדה הממונה ,התכנסה ועדת הבוחנים
בשנית ואישרה את הבחירה.

מנהלת מחלקת רישוי העסקים
מנהלת מחלקת רישוי העסקים שימשה כממלאת מקום בתפקיד זה זמן
ממושך ,משנת  2013ועד לשנת  ,2015זאת בניגוד לקבוע בהוראות חוזר
מנכ"ל משרד הפנים .בשנת  2015בחרה הוועדה במועמדת זו למשרת ניהול
המחלקה בהסתמך על ניסיונה בתפקיד במשך השנתיים האמורות .מכאן
שהעסקתה כממלאת מקום בניגוד להוראות העניקה לה יתרון ניכר לעומת
מועמדים אחרים ופגעה בעקרון השוויון.4
המועצה המירה את דרישת התואר האקדמי בדרישות התפקיד לניהול
מחלקת רישוי העסקים בשנות ניסיון ללא אישור משרד הפנים ,שלא על פי
4

בג"ץ  703/87קראון נ' נציב שירות המדינה ,פ"ד מה(( 522 ,512 )2להלן  -בגץ קראון).

ראש המועצה ,על
פי שיקול דעתו,
העביר את מר א'
מתפקידו כגזבר
המועצה והחליט
למנותו למנהל
האגף החדש -
תפקיד החולש על
כספים רבים
בגזברות; כל זאת
בידיעה שנגד מר א'
עומדים חשדות
כבדים בתחום טוהר
המידות .עולה
החשש שהמועצה
"יצרה" תפקיד חדש
עבור מר א'
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הוראות חוזר מנכ"ל .כמו כן לא ציינה המועצה כי סוג הניסיון הניהולי הנדרש
מהמועמד הפוטנציאלי יהיה בתחום העיסוק של המשרה המוכרזת או
בתחומים שיש להם זיקה למטלות הכרוכות בה ,וחמור מכך  -לא הקפידה
שהמועמדת שזכתה במכרז אכן עומדת בתנאים הנדרשים הללו על פי קובץ
ניתוח העיסוקים.

תקציבים בלתי רגילים
אישור התקציבים הבלתי רגילים על ידי מליאת המועצה
במהלך שנת  2016החליטו במליאת המועצה כי די בכך שוועדת ההנהלה
תקבל דיווח מפורט על התקציבים הבלתי רגילים ( להלן  -תב"רים)
שהמועצה מתבקשת לאשר ,והמועצה עצמה תאשר אותם ,לצורך פורמלי
בלבד .משמעות הדברים היא כי לחברי המליאה במועצה לא ניתנת
ההזדמנות לדון בפרויקטים ולשקול את ביצועם טרם הצבעתם על אישור
רשימת התב"רים ,ובכך אישרו למעשה פרויקטים בעלות של עשרות מיליוני
שקלים ללא כל דיון מהותי.

התחייבות ועדים מקומיים ואגודות שיתופיות
האגודה השיתופית קידה ,גוף פרטי ,5התחייבה להשתתף במימון תכנון מרכז
היישוב בסכום של כ 50,000-ש"ח .התחייבות האגודה השיתופית להעברת
הכספים למועצה אינה מכילה מידע מפורט דיו ,אינה קובעת מועד קונקרטי
להעברת המימון ואין מוזכרת בה האפשרות שבינוי מרכז היישוב לא יצא אל
הפועל או שלא יהיו בידי האגודה הכספים שהתחייבה להעביר .יצוין שגם
בתב"רים אחרים נמצא כי המועצה ומשרד הפנים הסתפקו בהתחייבויות לא
מפורטות דיין.
המועצה האזורית פתחה תב"ר לטובת בניית מועדון רב תכליתי ביישוב מעלה
לבונה .דוח הביקורת המפורט לשנת  2016שנערך במועצה מצא כי התב"ר
נמצא בגירעון זמני של כ 1.5-מיליון ש"ח ,בין היתר כתוצאה "ממתן אשראי
ליישוב" .משמעות הדבר היא שעל פי דוח הביקורת המפורט ,כאשר לא היה
ניתן לממש את התחייבות הוועד להעביר כספים למימון הפרויקט ,הפכה
בפועל ההתחייבות להלוואה שניתנה לוועד .לא זו אף זו ,בדצמבר 2016
אישרה מליאת המועצה הגדלה נוספת של התב"ר באמצעות הגדלת הסכום
שהתחייב לו הוועד המקומי ב 200,000-ש"ח נוספים .כלומר אף על פי
שהמועצה נתקלה בקשיים במימוש התחייבות הוועד המקומי מעלה לבונה,
היא הסכימה לקבל ממנו התחייבות כספית נוספת ללא כל מועד קונקרטי
להעברת הכספים.

5

ראו לעניין זה חלקו הראשון של דוח זה שפורסם במבקר המדינה ,דוחות על הביקורת
בשלטון המקומי לשנת  ,2017עמ' .695
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השקעות המועצה ומשרדי ממשלה בבנייה ביישובים בלתי מורשים
במאחזי ם 6בתחומי המועצה תוכננו והוקמו מבני ציבור ותשתיות אף על פי
שהמועצה לא התגברה על כלל המשוכות המדיניות ,הקנייניות והתכנוניות
שעמדו בפניה .יוצא אפוא כי המועצה ,גוף ציבורי האמון על שמירה על החוק,
פועלת שלא כדין ובונה מבני ציבור במאחזים.
נמצא כי משרדי החינוך ,הפנים והתחבורה וכן הקרן הקיימת לישראל -
מעורבים במימון תב"רים לתכנון ובנייה במאחזים לא מורשים בתחומי המועצה
האזורית ובסביבותיה .כך בעוד משרדי ממשלה וגופים אלה משקיעים
ממשאביהם בעבודות בינוי ופיתוח בתחומי המועצה ,זרוע שלטון אחרת -
יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי  -משקיעה ממשאביה כדי לאתר בנייה
בלתי חוקית ולצוות על הריסתה .לא זו אף זו ,המועצה ,במימון משרדי
ממשלה ,ממשיכה לבנות מבנים לא מורשים ופותחת תב"רים חדשים גם אחרי
שהמינהל האזרחי הוציא כנגדם צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה.
לשם אישור תב"ר של המועצה מסתפק הממונה על המחוז במשרד הפנים
בבחינת השאלות אם קיימת הרשאה תקציבית של הגורם המממן את התב"ר
ומה מצב החשבון של קרנות הפיתוח ,ואילו השאלה אם הפרויקט נבנה
בהתאם לדין כלל אינה נבחנת על ידו.

ההמלצות העיקריות
על המועצה להקפיד לפעול בכל הנוגע לקבלת עובדים על פי הדין החל על
מועצות מקומיות ואזוריות.
על המועצה לתעד באופן שלם את הליכי מכרזי כוח האדם המנוהלים על
ידה.
על המועצה להקפיד על ניהול הליכי מכרז תקינים על פי דין .עליה לפרסם
דרישות סף במכרזים לקבלת עובדים בהתאם לרשום בקובץ ניתוח העיסוקים
של משרד הפנים; עליה להקפיד על רישום תקין של הפרוטוקולים של ועדות
הבוחנים במכרזים לקבלת עובדים; וכן עליה לוודא שתהליך קבלת ההחלטות
הנוגעות לשינויים ארגוניים ,ליצירת משרות חדשות ולאיושן יהיה סדור
ומתועד.
טרם הצבעת חברי המליאה על אישור או התנגדות לתב"רים שמועלים לדיון,
על מליאת המועצה לקיים דיון אמיתי ומהותי ,שיאפשר לחברי המליאה לאשר
בהצבעתם שאכן גיבשו עמדה מושכלת לגבי כל תב"ר.
על המועצה לפעול לתיקון רשימת התב"רים המפורסמת באתר האינטרנט
שלה ,ולהציג את נתוני התב"רים בצורה מלאה ,מדויקת ובהירה.
6

מאחז הוא כינוי לנקודת התיישבות יהודית שהוקמה באיו"ש ללא השלמת כל ההליכים במישורים
המדיני ,המוניציפלי והתכנוני (להלן בדוח זה  -מאחז או יישוב לא מורשה).

בעוד משרדי
ממשלה וגופים אלה
משקיעים
ממשאביהם
בעבודות בינוי
ופיתוח בתחומי
המועצה ,זרוע
שלטון אחרת -
יחידת הפיקוח של
המינהל האזרחי -
משקיעה ממשאביה
כדי לאתר בנייה
בלתי חוקית ולצוות
על הריסתה
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על משרד הפנים לפעול לפרסום נתוני התב"רים של הרשויות המקומיות ,אם
באמצעות הרשויות המקומיות ואם בעצמו ,על מנת לאפשר לציבור לקבל
לידיו את המידע הרלוונטי בדבר השקעות המדינה והרשויות המקומיות
בפרויקטים לפיתוח.
על המועצה האזורית להימנע מלקבל התחייבויות של ועדים מקומיים ואגודות
שיתופיות להעברת כספים ללא מידע מפורט ובו אזכור קונקרטי לגבי מועד
העברת המימון והזכרת האפשרות שלא יועבר הכסף במועד האמור .על
משרד הפנים ,בבחינתו את מקורות המימון של התב"ר ,לוודא כי נרשמו
בהתחייבויות להעברת כספים לצורך מימונו הפרטים הדרושים כך שניתן יהיה
לממשן וכי לא יהפכו בסופו של דבר להלוואות מצד המועצה.
מחובתה של המועצה לאכוף את דיני התכנון והבנייה ולהימנע מלבנות
בעצמה בניגוד לדינים אלה.
על משרדי הממשלה ,ובכללם משרדי החינוך ,הפנים והתחבורה ,וכן על
הקרן הקיימת לישראל ,להימנע מסיוע למימון באמצעות כספי המדינה של
פעולות במקרקעין שלא הותרו כדין .על כן שומה על משרדי הממשלה ועל
גופים אלה לוודא את קיומם של האישורים הדרושים להפעלת הפרויקטים.
מומלץ כי הממונה המאשר את התב"רים יבדוק אם קיימים אישורים
סטטוטוריים ,בעיקר אם הפרויקט נוגע לשימוש בקרקעות ,ויוודא שהשטח
אכן שייך לרשות המקומית או שבידה אישור מבעליו המתיר להשתמש בו.
כמו כן מומלץ שהממונה י וודא כי הפרויקט תואם את תכניות המתאר הקיימות
ואת ייעודי הקרקע הקיימים.

סיכום
במהלך הביקורת נתגלו פגמים חמורים במינוי עובדים בכירים במועצה
האזורית מטה בנימין ,ובהם בחירת מועמדים שמעיון בקורות החיים שלהם
עולה כי בעת זכייתם במכרזים חלקם לא עמדו בתנאי הסף ,כפי שנדרש
בקובץ ניתוח העיסוקים .עולה חשש שתוצאות מכרזים נקבעו מראש ותנאי
הסף הותאמו למידותיהם של אלה אשר המועצה חפצה ביקרם .בפרט היו
פגומים תהליך קבלת ההחלטות והאופן שבו מונה הגזבר לשעבר לתפקיד
החדש של ראש אגף הכנסות ונכסים במועצה ,וניכר כי תפקיד זה נברא
במיוחד עבורו.
על המועצה לעשות כל אשר ביכולתה כדי להבטיח שהמועמדים הטובים
ביותר יגישו את מועמדותם למשרה המוכרזת ובזאת לתרום להעלאת רמת
השירות לציבור .עליה להעניק הזדמנות הוגנת ללא משוא פנים לכל המעוניין
לזכות במשרה ,בשם עקרון השוויון.
המועצה האזורית מפעילה מערך תב"רים רחב המממן ,בין השאר ,הקמת
מבני ציבור ביישובים לא מורשים .יש לראות בחומרה רבה את פעולותיה של

מחובתה של
המועצה לאכוף את
דיני התכנון והבנייה
ולהימנע מלבנות
בעצמה בניגוד
לדינים אלה
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המועצה ,גוף ציבורי האמון על שמירה על החוק ,הנוהגת שלא כדין
ומאפשרת בנייה לא חוקית במאחזים.
חמור לא פחות הוא המימון לבנייה האמורה ,שמתקבל במקרים רבים מאת
משרדי ממשלה .משנמצא כי בפועל המועצה האזורית מפירה את החוק ובונה
ללא רישיונות בנייה ,על משרדי הממשלה לחדול ממימון הפרויקטים
האמורים.

המועצה האזורית
מפעילה מערך
תב"רים רחב
המממן ,בין השאר,
הקמת מבני ציבור
ביישובים לא
מורשים .יש לראות
בחומרה רבה את
פעולותיה של
המועצה ,גוף ציבורי
האמון על שמירה
על החוק ,הנוהגת
שלא כדין
ומאפשרת בנייה לא
חוקית במאחזים
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מבוא
המועצה האזורית מטה בנימין (להלן  -המועצה או המועצה האזורית) שוכנת
באזור יהודה והשומרון (להלן  -איו"ש) ותחום שיפוטה משתרע על פני כמיליון
דונם ,בין אזור בקעת הירדן ממזרח לשפלת לוד ממערב ,ובין השומרון מצפון
לפרוזדור ירושלים מדרום.
המועצה הוקמה על פי הצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס'
 ,)783התשל"ט ,1979-שהוציא מפקד אזור יהודה והשומרון בצה"ל( 7להלן  -הצו
בדבר ניהול מועצות אזוריות) .מכוח הצו האמור נקבע גם תקנון המועצות
האזוריות (יהודה והשומרון) ,התשל"ט( 1979-להלן  -תקנון המועצות האזוריות או
התקנון) ,ובו מפורטים הכללים שעל פיהם אמורה המועצה לפעול .כללים אלה
מקבילים בעיקרם לכללים החלים על מועצות אזוריות במדינת ישראל הריבונית
לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח.1958-
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן  -הלמ"ס) ,בשנת  2015היו 27
יישובים (קהילתיים בעיקרם) 8בתחום שיפוטה של המועצה ,והתגוררו בשטחה
כ 62,000-תושבים .בדומה לכלל המועצות האזוריות ,המועצה מקיימת שלטון
דו-רובדי :ברובד העליון מכהנת המועצה אשר נבחרה לנהל את ענייני המועצה
האזורית ואת היישובים שבתחום שיפוטה ,וברובד התחתון  -ועדים מקומיים
שהוקמו ביישוביה מכוח התקנון.
בשנת  2015היה מספר התו שבים במועצה הגבוה מבין מספר התושבים ביתר
המועצות האזוריות ,וגם הכנסות המועצה בתקציבה הרגיל באותה שנה היו
גבוהות מאלה של יתר המועצות האזוריות .סכום ההוצאות מתקציבה הרגיל של
המועצה בשנת  2016עמד על כ 484-מיליון ש"ח ומתקציבה הבלתי רגיל  -על
כ 124-מיליון ש"ח .המועצה מדורגת באשכול  4בדירוג החברתי-כלכלי של
הלמ"ס .9מאז דצמבר  2007מכהן מר אבי רואה כראש המועצה .בשנת 2017
מנתה מליאת המועצה  31חברים.

פעולות הביקורת
בנובמבר  2017פרסם מבקר המדינה דוח שנבדקו בו היבטים בהתנהלותה של
המועצה .בדוח נבדקו קשרי הגומלין בין המועצה האזורית ובין הוועדים
המקומיים והאגודות השיתופיות ביישובי המועצה; היבטים בתקציב המועצה;
ניהול התמיכה הכספית של המועצה במוסדות ציבור; ניהולו של מערך
ההתקשרויות של המועצה עם ספקים בכלל והתקשרויותיה לקבלת שירותי
הסעה בפרט; וניהולה של המועצה את רישוי העסקים בתחומה.
7

מפקד אזור יהודה והשומרון בצה"ל משמש בתפקיד הריבון באיו"ש מאז שנת .1967

8

על פי אתר האינטרנט של המועצה :בתחומה  50ישובים (אפריל .)2018

9

הלמ"ס מדרגת את הרשויות המקומיות בישראל לפי המצב החברתי-כלכלי של אוכלוסייתן
בדירוג של עשר דרגות (אשכולות) ,שבו  10היא הדרגה הגבוהה ביותר.
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בחודשים ספטמבר  - 2017דצמבר  2017ערך משרד מבקר המדינה ביקורת
המשך במועצה ובדק היבטים נבחרים נוספים בהתנהלותה :מינוי עובדים
למשרות מוניציפליות בכירות ומערך התקציבים הבלתי רגילים.
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ניהול כוח אדם
תחום ניהול כוח האדם ברשויות המקומיות מורכב מנושאים רבים ובהם הגדרת
המבנה הארגוני; קביעת תחומי האחריות של בעלי התפקידים; קיום מכרזים
ואיוש משרות; וקביעת תנאי העבודה ותנאי השכר .על הרשות המקומית לקבוע
כללים והנחיות בעניינים האלה בהתאם לחוק ,בהתאם לתקנות המחייבות
ובהתאם להנחיות משרד הפנים.
"תקן כוח אדם" ברשות משקף את מספר העובדים שאישר משרד הפנים בעבור
הרשות בכל נקודת זמן ואת מספר המשרות שהם אמורים לאייש" . 10מצבת
המשרות הממוצעת" היא ממוצע המשרות שאוישו בפועל בשנה מסוימת והיא
מצוינת בדוחות הכספיים שמפרסם משרד הפנים.
בסוף ספטמבר  2017הועסקו במועצה  1,846עובדים ב 1,113-משרות22 .
מעובדי המועצה הועסקו באמצעות חוזי בכירים 11ושכרם נקבע ביחס לשכר
המנכ"ל .שכרם של  480עובדים נקבע לפי שעה (עובדים שעתיים).12
מעיון בדוחות הכספיים 13של המועצה בשנים  2016 - 2013עולה כי ההבדלים
בין מצבת המשרות הממוצעת לבין תקן כוח האד ם 14נעים בין  1.5%ל4%-
בשנה ,וכי החריגה בתקציב השכר 15בכל אחת מהשנים מגיעה לשיעור של עד
כ 2%-מסך כל התקציב.

מינוי עובדים למשרות מוניציפליות בכירות
הנורמות המשפטיות המסדירות את נושא ניהול כוח האדם ברשויות המקומיות
נקבעו בחקיקה ראשית ,בחקיקת משנה ובהסכמים קיבוציים ,ובמרבית הרשויות
המקומיות גם בנהלים פנימיים.

10

תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים) ,התשל"א.1971-

11

חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  1/2011מפברואר  2011מאפשר לרשויות המקומיות להעסיק
עובדים נושאי משרה ועובדים במשרות אמון בחוזים אישיים בתנאים מיטיבים ביחס לנהוג על פי
העסקה בדירוג דרגה (להלן  -חוזי בכירים).

12

"עובדים שעתיים" הם עובדים המועסקים על פי שעות עבודה בעיקר במערכת החינוך :סייעות,
מ"מ סייעות בגנים ,מלווי הסעות וכדומה .עובדים שעתיים ברמת שכר מינימום עד לדרגה 7
פטורים ממכרז .מדובר בעובדים שאינם נחשבים לעובדי הרשות בתקן ,אך בפועל הם חלק
אינטגרלי ממערך כוח האדם ברשות המקומית.

13

דוחות כספיים מבוקרים של המועצה לשנים .2016 - 2013

14

נספח  4לטופס  2של חלק ב בדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנים .2016 - 2013
המספרים מעוגלים וכוללים הוצאות שכר לנבחרים אך אינם כוללים הוצאות שכר לגמלאים.

15

הנתונים לקוחים מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנים  .2016 - 2013הנתונים
בניכוי הוצאות שכר הגמלאים.
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הליכי קבלת העובדים במועצות האזוריות נקבעו על ידי שר הפנים בצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,1958-בצו המועצות המקומיות (שירות
העובדים) ,התשכ"ב( 1962-להלן  -צו שירות עובדים) ובצו המועצות המקומיות
(נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז( 1977-להלן  -נוהל קבלת עובדים
לעבודה) .נוסף לכך על הרשויות המקומיות מושתים חוזרי מנכ"ל משרד הפנים,
שבהם הנחיות מקצועיות לגורמים השונים ברשויות המקומיות ,בין היתר ,לגבי
ניהול כוח האדם (להלן  -חוזרי המנכ"ל).
החוקים ,הצווים והנהלים שעניינם קבלת עובדים הוחלו על המועצות המקומיות
ביהודה ושומרון בשינויים המחויבים .16המועצה בתשובתה מפברואר  2018כתבה
כי החילה על עצמה ומיוזמתה גם את חוזרי המנכ"ל בנושא כוח האדם ,את אוגדן
תנאי השירות (להלן  -האוגדן) 17ואת חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות
(להלן  -חוקת העבודה).18
בפסיקה 19נאמר כי פרסום מכרז לקבלת עובדים נועד לשרת שני אינטרסים
עיקריים" :ראשית ,הוא נועד להבטיח כי הטוב שבין המועמדים יתקבל למשרה,
וכך תעלה רמת השירות לציבור .שנית ,הוא נועד לתת הזדמנות שווה לכל
המעוניין לזכות במשרה .בכך הוא משרת את עקרון השוויון ."...בית הדין הארצי
לעבודה קבע כי "המטרה הצריכה לעמוד לנגד עיני בעל המכרז היא לקבל
תועלת כלכלית תוך שמירה על הגינות ושוויון".20

קבלת עובדים שלא לפי הדין החל על מועצות אזוריות
באיו"ש
סעיף 50י"ז בתקנון המועצות האזוריות קובע כי על קבלת עובדים לעבודה
במועצה יחולו הוראות נוהל קבלת עובדים לעבודה ,התשל"ז ,1977-בשינויים
המחויבים .יוצא מן הכלל הזה נקבע בסעיף 50ו' בתקנון המועצות האזוריות,
ולפיו לגבי אופן ההכרזה על משרה פנויה בפומבי יחולו הוראות תקנות העיריות

16

התקנון מגדיר בין היתר את סוגיית קליטת העובדים ברשויות המקומיות ביהודה ושומרון ,אשר
נעשית בהתאם לנוהל קבלת עובדים לעבודה.

17

אוגדן תנאי השירות מרכז את מרבית החובות והזכויות של העובדים בגופי שלטון המקומי,
ומטרתו לשמש גם כלי עזר לנבחרי השלטון המקומי ולסגל הבכיר ברשויות המקומיות ,ולממונים
על ענייני העובדים.

18

יחסי העבודה ברשויות המקומיות מוסדרים בחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות .בחוקת
העבודה כתובים תנאי ההסכם הקיבוצי הבסיסי שנחתם בשנת  1959בין המרכז לשלטון מקומי
בישראל כמייצג הרשויות המקומיות ,ובין "מרכז הסתדרות הפקידים"  -הארגון היציג של
העובדים ברשויות המקומיות ,לצד כל ההודעות הנוגעות להסכם ולשינויים שחלו בו במשך
השנים .החוקה עודכנה בפעם האחרונה בפברואר  .2002בין פרקי החוקה הנושאים האלה:
קבלת עובדים ,סולמות השכר ,ימי עבודה וחופשות ,היריון ולידה ,הסדרי פיטורים ,פנסיה
ותגמולים ועוד.

19

בג"ץ  1086/94אריה צוקר נ' עיריית תל-אביב-יפו ו  10-אח' ,פ"ד מט(.148 ,139 )1

20

עס"ק  - 1010/04הסתדרות המעו"ף נ' עיריית בת ים ואח'( ,פורסם במאגר ממוחשב,
.)20.02.05
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(מכרזים לקבלת עובדים) ,התש"ם( 1979-להלן  -הוראות תקנות העיריות
למכרזי עובדים).
נמצא כי לעניין קבלת עובדים לעבודה ,המועצה איננה פועלת על פי נוהל
קבלת עובדים לעבודה אלא על פי הוראות תקנות העיריות למכרזי
עובדים ,ו לא רק בכל הנוגע לאופן ההכרזה על משרה פנויה .זאת בניגוד
לאמור בתקנון המועצות האזוריות אשר חל עליה על פי דין .להלן
דוגמאות:
.1

לפי נוהל קבלת עובדים לעבודה החל במועצות האזוריות ,כל מועמד
למשרה מוכרזת צריך להגיש למחלקת משאבי אנוש טופס בקשה למשרה
פנויה אשר כולל שדות מוגדרים מראש ,כמו השכלה ,השתלמויות ,פרטי
שירות במסגרת השלטון המקומי או בשירות המדינה ,תעסוקה מחוץ
למסגרת השלטון המקומי או לשירות המדינה ,קרובי משפחה המועסקים
ברשות המקומית או המכהנים כחברי מועצת הרשות .בעניין זה המועצה
מצידה בוחרת לאמץ את הוראות תקנות העיריות למכרזי עובדים 21ומסתפקת
בקבלת קורות חיים בלבד .כך למשל למכרז שפרסמה המועצה לתפקיד
ראש מינהל ההון האנושי ומנגנון ניגשו  50מועמדים אשר מסרו למחלקת
משאבי אנוש קורות חיים בלבד ומועמדותם נידונה על פי מסמך זה לבדו.
צוות הביקורת מצא כי רק בפרוטוקול ועדת הבוחני ם 22נרשם שלחלק
מהמו עמדים קרובי משפחה המועסקים במועצה ,אף על פי שעובדה זו לא
צוינה בקורות החיים שהגישו ועלולה להעמידם במצב של ניגוד עניינים .אם
היו המועמדים ממלאים טופס בקשה למשרה פנויה כפי שנדרש בנוהל
קבלת עובדים לעבודה ,יכלו נציגי ועדת הבוחנים למשרה לבחון את
מועמדותם ביתר דקדקנות.

.2

הנחיות נוהל קבלת עובדים לעבודה ותקנון המועצות האזוריות קובעות כי
נציגי ציבור לוועדות הבוחנים שממנה מועצת הרשות ימלאו "שאלון
למועמד/ת לשמש נציג/ת ציבור בוועדת הבוחנים למכרזים בדבר משרות
פנויות ברשויות מקומיות" .בשאלון זה שדות מוגדרים מראש ובהם ממלא
המועמד פרטים כמו היכן הוא מועסק ,עיסוקיו הקודמים ,פעילות מפלגתית
או פוליטית שהשתתף בה ,אם יש לו קרובי משפחה המשמשים בתפקידים
ברשות ,האם עומדים נגדו הליכים משפטיים וכיוצא בזאת .גם בעניין זה
המועצה פועלת על פי הוראות תקנות העיריות לעניין מכרזי עובדים .לפיכך
נציגי ציבור שנבחרים לשמש בוועדות הבוחנים אינם מחויבים למלא שאלון
מסוג זה.

מנהלת תחום ההון האנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים מסרה בתשובתה
לצוות הביקורת כי קיימת לקונה בחוק ,שכן לכאורה שני הסעיפים המגדירים
21

הוראות תקנות העיריות לעניין מכרזי עובדים ,סעיף .4

22

נוהל קבלת עובדים לעבודה קובע כי מועמד במכרז פנימי או פומבי יעמוד בפני ועדת בוחנים וזו
תחליט על בחירת המועמד המתאים לתפקיד .במכרז פנימי :סעיפים  37 - 31בנוהל קבלת
עובדים לעבודה; במכרז פומבי :סעיפים  81 - 74בנוהל קבלת עובדים לעבודה.

לעניין קבלת עובדים
המועצה איננה פועלת
על פי נוהל קבלת
עובדים לעבודה אלא
על פי הוראות תקנות
העיריות למכרזי
עובדים; זאת בניגוד
לאמור בתקנון
המועצות האזוריות
אשר חל עליה על פי
דין

המועצה האזורית מטה בנימין | 695

את הליך קבלת העובדים לעבודה סותרים זה את זה .יחד עם זאת ציינה כי
חובת תום הלב של הרשות המקומית מאלצת אותה לפעול במישור אחד בלבד
ולא לפי הנוחות שלה .עוד הוסיפה כי בעקבות הערת צוות הביקורת ,יפנה
משרד הפנים את תשומת לבו של מפקד אזור יהודה והשומרון בצה"ל באמצעות
היועץ המשפטי שלו ללקונה המופיעה בחוק על מנת לשנותה.
בתשובת המועצה מפברואר  2018נכתב כי היא המועצה הגדולה בישראל
מבחינת היקפי פעילותה ,התקציב שלה ומספר העובדים המועסקים על ידה.
לאור סדרי הגודל בהיקף פעילותה הדומים להיקף הפעילות בעירייה מקבילה,
הרי זה נכון וראוי מבחינת המועצה לאמץ לעצמה את ההוראות החלות על
עיריות בנוגע לקבלת עובדים .גם היועץ המשפטי של המועצה הביע עמדה
דומה ואף הוא סובר שאם קיימות שתי הוראות דין סותרות ,על הרשות המקומית
לפעול על פי הוראת הדין המתאימה לאופי ולהתנהלות שלה .המועצה ציינה כי
נוהל קבלת עובדים לעבודה קבע פרוצדורה סבוכה יותר בנוגע לקבלת עובדים
במועצות המקומיות ,אולם מאחר שבמועצות מסוג זה מועסק מספר קטן
בהרבה של עובדים הרי שיש באפשרותן לבצע פרוצדורות נוספות בכל הנוגע
להליכי קבלת עובדים.
עוד הוסיפה המועצה כי אישור לכך שפעלה כשורה ניתן לה על ידי משרד
הפנים שתמך בפרשנותה ואישר את הליכי קבלת העובדים שנעשו עד כה על פי
הוראות תקנות העיריות למכרזי עובדים.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי כל עוד לא קבע מפקד אזור יהודה
והשומרון בצה"ל עמדה אחידה והסדר ברור לגבי אי-הבהירות הקיימת
בהליכי קבלת עובדים לעבודה ,על המועצה לפעול בעקביות על פי הדין
החל על מועצות אזוריות באיו"ש .כלומר ,בכל הנוגע לאופן קבלת עובדים
למועצה עליה לפעול על פי צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים
לעבודה) ,התשל"ז ,1977-ואילו בכל הנוגע לאופן ההכרזה על משרה
פנויה בפומבי עליה לפעול על פי הוראות תקנות העיריות (מכרזים לקבלת
עובדים) ,התש"ם .1979-זאת ועוד ,הליקויים הרבים שעולים בדוח זה
בנושא קבלת עובדים בכירים לעבודה במועצה מצביעים על כך שרגולציה
פחותה כפי שהיא נדרשת מעיריות הפועלות תחת הוראות תקנות העיריות
לעניין מכרזי עובדים ,אינה מיטיבה עם תפקוד המועצה בתחום זה.

תיעוד לא שלם של המסמכים במכרזי כוח האדם
במועצה
משרד הפנים פרסם ביולי  2015את ההנחיות בדבר קליטת עובדים במועצות
המקומיות והאזוריות (להלן  -הנחיות בדבר קליטת עובדים במועצות המקומיות
והאזוריות ) 23ובהן נרשם כי "מנכ"ל/מזכיר הרשות המקומית ירכז את כלל

23

הנחיות בדבר קליטת עובדים במועצות המקומיות והאזוריות מ ,9.12.14-עדכון מ.12.7.15-
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המסמכים הנדרשים בהתאם לדרישות המופיעות (נספחים א' ,ב' ,ג') ,על
המזכיר לוודא כי מסמכים אלו נשמרים הן בתיק העובד שנתקבל
לעבודה בסיום ההליך והן בתיקיית כח אדם שתשמר במזכירות הרשות
[ההדגשה במקור]".
בשנים  2013עד  2017ערכה המועצה  476מכרזים (פנימיים ופומביים) מהם 20
מכרזים (שהם  4%מכלל המכרזים) למשרות ברמת מנהל מחלקה ומעלה
(להלן  -תפקידי ניהול בכירים).
צוות הביקורת התרשם כי תיעוד כלל המסמכים בתיקי המכרזים ושימורם לוקים
בחסר וכי לעובדים לא ניתנו הוראות בהירות בנושא אחסון התיקים .התיקים
אינם מרוכזים במקום אחד ואין גורם אחראי שיודע היכן ניתן לקבל מידע על
אודותיהם.
עוד עלה כי למועצה אין מערכת ממוחשבת תומכת למעקב אחר הליכי
המכרזים ותוצאותיהם.
עוזרת ראש המועצה הסבירה לצוות הביקורת כי המסמכים הנוגעים להליכי
המכרזים מאופסנים בתיקיות נייר ונשמרים במחלקת כוח האדם .על פי המועצה
מנהלת אגף משאבי אנוש פרשה בחודש מרץ  ,2017ורק בחודש מאי 2017
מונתה מנהלת אגף חדשה לתפקיד ,ונטען כי המנהלת החדשה אינה בקיאה
בפרטי מאות המכרזים שהתקיימו במסגרת תקופת כהונתה של קודמתה
בתפקיד .עוד נמסר כי איתור המסמכים שדרש צוות הביקורת אורך זמן ממושך
מאחר שחלק מן הנתונים לא הועברו במלואם למנהלת האגף החדשה ,אך צוין
כי מוקדשים משאבים רבים לשחזור ולאיתור כלל המידע המבוקש על ידי צוות
הביקורת.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי היא מנהלת את המידע הנוגע
להליכי מכרזים באופן המנוגד להנחיות בדבר קליטת עובדים במועצות
המקומיות והאזוריות .תיעוד ושימור שלמים ומקיפים בתיקי המכרזים של
כלל המסמכים ושל הליכי המכרזים תורמים להבניה מסודרת של תהליכי
חשיבה ותכנון ,לעמידה בחובת ההנמקה ,לרציפות ולשימור הזיכרון
הארגוני בטווח הקצר והארוך ,למעקב אחר השגת היעדים שנקבעו
לרשות ולהפקת לקחים.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה במשנה תוקף שעליה להקפיד על
תיעוד מסודר .מצב שבו המידע אינו נגיש רק משום שאדם פלוני איננו
מכהן עוד בתפקידו ,איננו תקין.
המועצה מסרה בתשובתה מפברואר  2018כי מאז נכנסה לתפקיד מנהלת אגף
משאבי אנוש במאי  2017מבצעת המועצה רפורמה מקיפה וכוללת שינויים
נרחבים בהסדרת תחום כוח האדם ,ובין אלה גם תיקונים בכל הנוגע לתיעוד
תהליכי העבודה הנערכים על ידי האגף ,לרבות הליכי קבלת העובדים .עוד צוין
כי אגף משאבי אנוש בוחן את האפשרות לתעד את כלל הליכי המכרזים דרך
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מערכת השכר ,באופן שיאפשר סנכרון בין תהליך קליטת העובד לתהליך
תשלום שכרו.

אי-הקפדה על תנאי הסף במכרזים לקבלת עובדים
בכירים
משרד הפנים קובע כללים מנחים לגבי דרישות הסף לתפקידים מוניציפליים
בקובץ ניתוח עיסוקים ותיאורי תפקידים בשלטון המקומי (להלן  -קובץ ניתוח
העיסוקים) . 24התכלית העיקרית של הקובץ היא לסייע בהצלחת גיוס כוח האדם
המתאים ביותר לארגון ולשמש כלי עזר בגיבוש המבנה של הארגון ,על ידי
הערכת המשרות בהתאם לרמתן היחסית .משרד הפנים מחייב את הרשויות
המקומיות לנסח את דרישות המכרז ואת פרטי המשרה שיפורסמו על ידי
הרשות בהתאם לתנאי הסף הקבועים בקובץ ניתוח העיסוקים .משרד הפנים
ציין בהנחיותיו בחוזר מנכ"ל מיוחד ( 3/2012קובץ הגדרת תפקידים בשלטון
המקומי) כי תנאי הסף לתפקידים המוגדרים בקובץ הם תנאים מחייבים וכי לא
ניתן להפחית מהם .מאחר שתושבי המועצה מונים יותר מ 50,000-איש החליט
משרד הפנים בעצה אחת עם המועצה ,כי דרישות הסף במכרזי כוח האדם
במועצה יותאמו לדרישות הסף שמשרד הפנים דורש מרשות מקומית המסווגת
כרמה ב' . 25נעיר כי דרישות הסף לתפקידים ברשויות המסווגות כרמה ב' גבוהות
מדרישות הסף המותאמות למועצות מקומיות ואזוריות.
צוות הביקורת בחן שישה מתוך  20המכרזים לתפקידי ניהול בכירים שפרסמה
המועצה בשנים  2013עד  . 2017ששת המכרזים הללו הם מכרזים פנימיים אשר
נדונו בפני ועדות בוחנים שנכח בהן נציג משרד הפנים  -הממונה או סגנו .בכל
אחד מהמכרזים מצא צוות הביקורת אי התאמות בין נוסח המכרז שפרסמה
המועצה לבין הוראות קובץ ניתוח העיסוקים ,המצוי באתר משרד הפנים .להלן
הפרטים:
.1

מכרז לתפקיד ראש מינהל תפעול ותשתיות :בקובץ ניתוח העיסוקים
נרשם כי על המועמד לתפקיד להיות לכל הפחות בעל שבע שנות ניסיון
בתחום העיסוק הרלוונטי .ואילו במכרז שפרסמה המועצה היא ביקשה
מהמועמדים למשרה לעמוד בשלוש שנות ניסיון מקצועי בלבד.

.2

מכרז לתפקיד מנהל מחלקת פיקוח באגף ההנדסה :בקובץ ניתוח
העיסוקים נדרש תואר אקדמי בתחומי ההנדסה וארבע שנות ניסיון בתחום
העיסוק הרלוונטי ,ואם למועמד הכשרה כהנדסאי הוא צריך להחזיק בחמש

24

ניתוח עיסוק הוא תיאור מפורט של מכלול הפעילויות הנדרשות בתפקיד מסוים ,ופירוט
ההשכלה  ,הניסיון התעסוקתי והכישורים הנדרשים מבעל התפקיד .מטרתו של קובץ ניתוח
העיסוקים הוא להגדיר קווים מנחים לניהול כוח האדם לשם חיזוק ושיפור ההון האנושי ברשויות
המקומיות ,תוך שמירה על יעילות מחד גיסא ועל שוויון ושקיפות מאידך גיסא.

25

רשויות מקומיות מסֻ ווגות לצורך קביעת שכר העובדים לפי שלוש רמות ,המוגדרות על פי מעמד
היישוב ומספר התושבים :רמה א'  -ערים ועיריות מעל  100,001תושבים; רמה ב'  -ערים ועיריות
עד  100,000תושבים; רמה ג'  -מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

הנוסח ב 6-מ20-
המכרזים הפנימיים
לתפקידי ניהול
בכירים שפרסמה
המועצה לא התאים
להוראות משרד
הפנים .לכל אחד
מהמכרזים ניגש
מועמד אחד בלבד
וזכה בו ,ועולה אף
חשש כי שניים מהם
לא עמדו בתנאי הסף
כפי שנדרש בהוראות
משרד הפנים
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שנות ניסיון רלוונטי לתפקיד .אולם במכרז דרשה המועצה תואר הנדסאי
בלבד וניסיון מקצועי של שנתיים בלבד.
.3

מכרז לתפקיד מנהל מחלקת התכנון :בקובץ ניתוח העיסוקים נדרש
תואר אקדמי בתחומי ההנדסה וארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי,
ואם למועמד הכשרה כהנדסאי הוא צריך להחזיק בחמש שנות ניסיון
רלוונטי לתפקיד .אולם ,במכרז הציבה המועצה דרישה לתואר הנדסאי
בלבד ולא דרשה כלל וכלל ניסיון מקצועי.

.4

מכרז לתפקיד מנהל מחלקת הרישוי באגף הנדסה :בקובץ ניתוח
העיסוקים נדרש תואר אקדמי בתחומי ההנדסה וארבע שנות ניסיון בתחום
העיסוק הרלוונטי ,ואם למועמד הכשרה כהנדסאי הוא צריך להחזיק בחמש
שנות ניסיון רלוונטי לתפקיד .אולם ,המועצה הציבה דרישה כי המועמד יהיה
בעל תואר הנדסאי ויחזיק בניסיון מקצועי של שנה בלבד בניהול עובדים.

.5

מכרז לתפקיד מנהל אגף הביצוע באגף תפעול :בקובץ ניתוח
העיסוקים נדרש תואר אקדמי בתחומי ההנדסה וארבע שנות ניסיון בתחום
העיסוק הרלוונטי ,ואם למועמד הכשרה כהנדסאי הוא צריך להחזיק בחמש
שנות ניסיון רלוונטי לתפקיד .אולם ,במכרז דרשה המועצה תואר אקדמי או
תעודת הנדסאי וניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בתחום הציבורי.

.6

מכרז לתפקיד מנהל מחלקת הנהלת חשבונות :בקובץ ניתוח העיסוקים
נדרש מהמועמד להיות בעל ניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות שנרכש
במהלך שבע השנים האחרונות ,וניסיון ניהולי של שלוש שנים בתחום
העיסוק הרלוונטי ,ואילו במכרז ביקשה המועצה ניסיון מקצועי של שלוש
שנים וניסיון ניהולי של שלוש שנים לפחות בניהול שלושה עובדים או יותר
בתחום הכספים.

לכל אחד מהמכרזים הפנימיים הללו ניגש מועמד אחד בלבד אשר זכה
בסופו של דבר במכרז .יצוין בפרט כי בארבעה מהמקרים הזוכה במכרז
שימש בפועל בעת הפרסום בתפקיד שהוצע למכרז באגף או במחלקה
הרלוונטיים :המועמד שזכה במכרז לתפקיד מנהל מחלקת הפיקוח שימש
כממלא מקום מנהל המחלקה במשך שבעה חודשים; המועמדת לתפקיד
מנהלת מחלקת התכנון באגף ההנדסה שימשה בפועל כמנהלת המחלקה בזמן
פרסום המכרז; כך גם מנהלת מחלקת הרישוי באגף הנדסה ,מינואר ;2016
מנהל אגף הביצוע שימש בתפקיד מנהל המחלקה משנת  .2015מעיון בקורות
החיים של המועמדים ,אשר נמסרו לצוות הביקורת ,עולה חשש כי בעת זכייתם
במכרז שניים מהם אף לא עמדו בתנאי הסף כפי שנדרש בקובץ ניתוח עיסוקים.
באפריל  2017ביקשה המועצה לקבל את אישור משרד הפנים להעסיק בחוזים
אישיים את העובדים שנבחרו .לאור בקשה זו ולאחר עיון בקורות החיים שלהם,
העלתה מנהלת תחום ההון האנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים תהייה
בנוגע לעמידתם של העובדים שנבחרו בתנאי הסף למכרזים הללו.
בתשובתה למשרד הפנים שלחה המועצה חוות דעת משפטית חתומה על ידי
היועץ המשפטי של המועצה ובו פירטה את נימוקיה בנוגע לאישור הבחירה של
כל אחד מהמועמדים הנדונים .בין היתר טענה ,כי "המועמדים שניגשו למכרז
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עמדו בדרישות המפורטות בקובץ בדבר מספר שנות הניסיון הנדרש וכן בכל
דרישה נוספת המפורטת בקובץ ואין סיבה שייפגעו לאחר שזכו במכרזים
ומשמשים בפועל בתפקיד אך ורק בגין העובדה שהתנאים האמורים לא פורטו
בתנאי המכרזים שפורסמו" .עוד הוסיפה כי ניתן לקבוע "באופן ודאי" שלא היו
מועמדים רלוונטיים נוספים אשר נפגעו כתוצאה מהטעות האמורה .כמו כן
טענה המועצה כי בוועדת הבוחנים נכח נציג של משרד הפנים אשר אישר את
המינויים וציינה כי "על פי הפסיקה אין לבטל תוצאות מכרז כאשר המועמד
כבר מכהן בתפקיד [ההדגשה במקור] אלא במקרה של פגם קיצוני".
ביולי  2017השיבה מנהלת תחום ההון האנושי למנכ"ל המועצה כי משרד הפנים
החליט "לפנים משורת הדין" ובהתחשב בנסיבות שפורטו בחוות דעתו של היועץ
המשפטי של המועצה והעובדה כי העובדים שזכו במכרז לתפקידים אלה
עומדים בדרישות שנקבעו בקובץ ניתוח העיסוקים  -לאשר את חוזי העסקתם.
בתשובתה של המועצה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2018נטען כי אישור
משרד הפנים להעסקת העובדים אף שניתן בדיעבד מהווה אישור לכך שהשינוי
בתנאי הסף לעומת קובץ ניתוח העיסוקים הוא שינוי לגיטימי וסביר.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי בפרשנות שהיא מעניקה להקלות
שאושרו לה בדיעבד ולפנים משורת הדין על ידי משרד הפנים ,היא
מכשירה הלכה למעשה הליכי מכרז בלתי תקינים שערכה וכאלה
העשויים אף להיערך בעתיד .משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי
עריכת שינויים בתנאי הסף במכרזים המפורסמים על ידה ללא קבלת
אישור מראש מטעם משרד הפנים ,הוא הליך בלתי תקין ובלתי סביר .לא
בכדי הדגיש משרד הפנים כי אישורו נעשה "לפנים משורת הדין" .אישור
משרד הפנים שניתן למועצה במקרה זה ,לעמידת המועמדים בתנאי הסף
המופיעים בקובץ ניתוח העיסוקים ,איננו מפחית מאחריותה לקבוע כדין
את תנאי הסף במכרזים שהיא מפרסמת.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי הדרך שפעלה בה ,הנמכת
דרישות הסף בפרסום מכרזי כוח האדם ,היא פתח ל"תפירת" מכרזים
לשם בחירת המועמדים המועדפים על ידי המועצה .דבר כגון זה הוא
עקיפה של דיני המכרזים והתנהגות הפוגעת בעקרון השוויון .על המועצה
לעשות כל אשר לאֵל ידה כדי להבטיח שהמועמדים הטובים ביותר יגישו
את מועמדותם למשרה המוכרזת ,וכך תעלה רמת השירות לציבור.
בתשובתה של המועצה מפברואר  2018נכתב כי אי-ההתאמה בין תנאי הסף
שנקבעו במכרז לאלה שנקבעו בקובץ ניתוח העיסוקים היא ,ככל הנראה,
תוצאה של טעויות טכניות או בלבול בכל הנוגע לתנאי הסף הנדרשים ,או
לחלופין ,הסתמכות של המועצה על קובץ לא מעודכן של ניתוח העיסוקים .זאת
ועוד ,גם משרד הפנים שבחן את המכרזים שנערכו הסכים שהמתמודדים
שנבחרו היו עומדים בתנאי הסף גם אם לא היה מבוצע בהם שינוי .העובדה כי
המועצה הפחיתה מתנאי הסף לעומת קובץ ניתוח העיסוקים דווקא עשויה
להעיד על רצונה לאפשר לכמה שיותר מועמדים להתמודד במכרזים.
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בתשובתו של הממונה מפברואר  2018נכתב שהאחריות לקיום הליך שוויוני
ותקין של מכרזים לקבלת עובדים היא של המועצה .תפקיד הממונה או נציגו
בוועדות הבוחנים היא רק לוודא כי מי שייבחר מבין המועמדים שמופיעים בפני
הוועדה הוא המועמד המתאים ביותר .המחוז משתתף בחלק מוועדות הבוחנים
ומקפיד על כך הקפדה יתרה.
משרד מבקר המדינה מעיר לממונה כי בהיותו חבר ועדת הבוחנים עליו
לוודא שהמועצה מציגה לפניו מועמדים מתאימים אשר עומדים בתנאי
הסף ועליו להקפיד על כך .אי-הקפדה של נציג משרד הפנים בוועדת
הבוחנים על בחירת מועמדים מתאימים מובילה למצב שבו משרד הפנים
מאשר בדיעבד מינויים לא תקינים.
עוד הוסיפה המועצה בתשובתה מפברואר  2018כי מאז כניסתה של מנהלת
מחלקת משאבי אנוש לתפקיד ,היא מקפידה על כך כי כאשר נדרשים שינויים
בתנאי המכרזים ,היא פונה מראש למשרד הפנים בבקשה שיבחן אם לאשר את
השינויים ,ורק אם אושרו השינויים מתפרסם המכרז.

אי-הקפדה על מילוי פרוטוקול ועדת הבוחנים
נוהל קבלת עובדים לעבודה מחייב רישום פרוטוקול של ישיבות ועדת הבוחנים.
בנוהל נקבע כי פרוטוקול ועדת הבוחנים יוכן לפי טופס ד' שבתוספת וייחתם
בידי חברי הוועדה הנוכחיים בעת קבלת ההחלטה .בטופס זה אין דרישה
מפורשת כי הוועדה תפרט את נימוקי החלטתה ,ודי לה לציין את עיקרי
ההחלטה בלבד .אולם ההנחיות בדבר קליטת עובדים במועצות המקומיות
והאזוריות מוסיפות כי על הפרוטוקול לכלול את עיקרי המידע שהובא לפני
הוועדה ואת ההחלטות שהתקבלו בעקבות אותו מידע .על הוועדה לנמק את
החלטתה ולציין מדוע נבחר המועמד על ידה ,במה הוא עדיף על פני מועמדים
אחרים ,ומהם הכישורים שהוא אוחז בהם שהביאו את הוועדה לקבל את
החלטתה.
בנושא זה כבר קבע בג"ץ  3751/03אילן נ' עיריית תל אביב-יפו פ"ד נ"ט ()3
( )2004( 817להלן  -בג"ץ אילן) כי "בהעדרו של פרוטוקול אמיתי ,שבו צילום
מלא של הדיונים והשיקולים  -ואין צריך לומר ,משלא נרשם פרוטוקול כלל
ועיקר  -יש לראות את ההחלטה של הוועדה כהחלטה סתומה שאינה יכולה
לעמוד לביקורת ומכיוון שכך דינה להתבטל".
זאת ועוד ,לפי נוהל קבלת עובדים לעבודה ,בידי מועמד שאינו מסכים עם
החלטת ועדת הבוחנים עומדת האפשרות להשיג לפני ראש מינהל השירות על
מס קנותיה של ועדת הבוחנים .לפיכך ,למילוי תקין של הפרוטוקול יש חשיבות
יתרה ,שכן במקרה שבו מועמד מסורב יבקש לערער על החלטת הוועדה,
תידרש המועצה למסור פרטים מלאים על אודות הליך קבלת ההחלטה.
מבדיקת תשעה פרוטוקולים של דיוני ועדות בוחנים לתפקידי ניהול בכירים
במועצה נמצא כי אלה נכתבו באופן לקוי .לעיתים נימוקי ההחלטות לא נרשמו
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כלל ,וכאשר נרשמו  -הם הובאו בקצרה ונכתבו בלשון המשבחת את יכולותיו
של הזוכה ,וזאת מבלי לציין במה היה עדיף על פני האחרים.
בתשובתה של המועצה מפברואר  2018נכתב כי בעקבות חלק מהשינויים שהיא
ערכה בכל הנוגע לתחום כוח האדם בכלל ולנושא קבלת עובדים בפרט,
החליטה המועצה להנחות את ועדות הבוחנים כי מעתה ואילך ייכתבו
הפרוטוקולים בצורה מפורטת יותר כך שישקפו באופן המירבי והמיטבי את
הנעשה בדיון .עם זאת ,הוסיפה בתשובתה ,גם אם הנימוקים בפרוטוקולים לא
הוצגו בצורה ר חבה ,אין הדבר מעיד על פגם כלשהו בהליך המכרזי או בעקרון
המינהל התקין.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי נימוקים מפורטים המבהירים במה
עדיף הזוכה על פני המועמדים האחרים נחוצים בהליכי המכרזים של כל
משרה ומשרה ,ובפרט כאשר מדובר במכרזים לאיוש משרות ניהול
בכירות .רישום הפרוטוקולים באופן מלא יבטיח שמירה על כללי המינהל
התקין וישפר את יכולתה של המועצה לפקח על עבודת ועדות הבוחנים
ועל אופן קבלת ההחלטות בהן ,ולבקר אותן.

היעדר רשימת נציגי ציבור
הרכב ועדת הבוחנים למשרות מוכרזות נקבע בנוהל קבלת עובדים לעבודה.
הנוהל גם קו בע כי כל רשות מקומית תציע למשרד הפנים רשימה של נציגים
לוועדת הבוחנים ובה גם שמות הנציגים של הציבור המקומי .נוסף על כך,
בהנחיות בדבר קליטת עובדים במועצות המקומיות והאזוריות מפורטים
הקריטריונים הנדרשים על פי דין שצריך לעמוד בהם נציג ציבור המכהן בוועדות
בוחנים .נוכחותו של נציג הציבור בוועדת הבוחנים חשובה בהיותו גורם שאינו
תלוי בנבחרי המועצה ובעובדיה ,ומעצם כך מאזן את בחירתה של הוועדה.26
נמצא כי למועצה נציג ציבור אחד ויחיד המשמש בוועדות הבוחנים ,אשר
מליאת המועצה אישרה את מינויו לתפקיד בשנת .2011
בתשובתה של המועצה מפברואר  2018נכתב כי בכל הנוגע להליכי קבלת
עובדים היא פועלת על פי הוראות תקנות העיריות למכרזי עובדים ולכן לא חלה
עליה החובה להעביר למשרד הפנים רשימה של נציגי הציבור המכהנים
בוועדות הבוחנים .עוד הוסיפה כי הדין אינו קובע כמה נציגי ציבור נדרשת
מועצה למנות לשם כהונה בוועדות בחינה וכי אין כל הוראה הקובעת כי מצב
שבו מכהן נציג אחד בלבד הוא מצב המנוגד לדין .אף על פי כן ,המועצה
הוסיפה כי לאחרונה סיים נציג הציבור הנזכר מעלה את כהונתו והמועצה מינתה
שני נציגי ציבור לוועדות הבוחנים.
26

ראו גם מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ,2016בפרק "מינויים
והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או אישית ברשויות מקומיות לאחר בחירות  ,"2013עמ' .30
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי כל עוד לא קבע מפקד אזור יהודה
והשומרון בצה"ל כאמור עמדה אחידה והסדר ברור המפיגים את אי-
הבהירות השוררת בהליכי קבלת עובדים לעבודה ,על המועצה לפעול על
פי צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז,1977-
החל לגביה ,ועליה להציג רשימה של נציגי ציבור לוועדות הבוחנים .בשל
מספר המכרזים הגדול שהמועצה מפרסמת ובשל שיקולי יעילות והוגנות,
עדיף שברשימת נציגי הציבור יהיה יותר מאדם אחד במשך שש שנים.
מנהלת אגף ההון האנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים מסרה בתשובתה
לצוות הביקורת כי ב הנחיות בדבר קליטת עובדים במועצות המקומיות והאזוריות
מפורט הרכב ועדות הבוחנים לעניין מינוי הנציגים כדי להקל על הרשות ,כך
שלא תידרש לקבל את אישור משרד הפנים להרכב רשימת נציגי הציבור בכל
פעם מחדש.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי בהנחיותיו הפרטניות פעל
למעשה באופן אשר גובר על הוראות מפורשות בנוהל קבלת עובדים
לעבודה ,אשר חלות על המועצה מכוח תקנון המועצות האזוריות.
בתשובתו של משרד הפנים מפברואר  2018נכתב כי המשרד פועל לעדכון
תקנות קליטת העובדים לכלל הרשויות ,כולל לעניין נציגי הציבור ,וזאת בשים
לב להערות מבקר המדינה בדוחות השונים ,ולהחלטות הצוות לטוהר המידות
בשלטון המקומי.27

מינוי מנהל לאגף הכנסות ונכסים
.1

המבנה הארגוני ברשות המקומית משמש בסיס לקביעת תקן כוח האדם
ברשות ,להגדרת תפקידים ,להגדרת קשרי הגומלין בין בעלי התפקידים
לבין תחומי האחריות המוטלים עליהם וכן ליצירת המדרג הניהולי ברשות.
המבנה הארגוני ברשות המקומית אמור לבטא את ייעודה של הרשות
ולשקף את מטרותיה ,וליצור סביבת עבודה בריאה ובהירה ,שכל עובד בה
יודע מה תפקידו ומה האחריות הנלווית לתפקידו.28
בסוף דצמבר  2015נערך דיון במליאת המועצה .בדיון הודיע ראש המועצה
על כוונת המועצה לבצע שינוי ארגוני בגזברות :גזבר המועצה באותה העת
יועבר מתפקידו ויהיה אחראי לאגף חדש במועצה  -אגף הכנסות ונכסים.
אגף זה יהיה חלק מאגף הגזברות ויאפשר לנהל באופן ממוקד את שני
תחומי הפעילות המהותיים האלה .עוד הוסיף כי "לאורך כל השנים מר א'
[גזבר המועצה] ליווה את כל המועצה בכלל ואותי בפרט "צעד אחר צעד"

27

דוח הצוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי ,ינואר .2016

28

משרד הפנים ,מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי ,פיתוח משאבי אנוש ברשויות
המקומיות בפריפריה" ,מבנה ארגוני ותקינת הרשות המקומית" ,שבט תשע"ה  -ינואר .2015
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למדתי ממנו את סודות התפקיד ואת המשימות המורכבות ...ההרגשה הזו
היא נחלה של כל הוותיקים והמנהלים  -מר א' משמעותי מאוד בעניין זה".
במהלך הדיון התנגד עוזר ראש המועצה לנחיצותו של האגף החדש .בסופו
של דבר אישרה המליאה את התקציב להקמתו.
צוות הביקורת מצא כי לא נערך הליך קבלת החלטות מסודר לגבי פתיחת
האגף החדש :בעת שהוחלט על הקמת אגף הכנסות ונכסים ,לא פורט
המבנה הארגוני הרצוי למועצה במסמך נפרד ,אלא נכלל בתקציב השנתי
שעורכת המועצה והופיע כפירוט של מספר העובדים בסעיפי התקציב
המתאימים .עוזרת ראש המועצה מסרה כי המועצה שוקדת בימים אלה על
קביעת מבנה ארגוני קבוע.
עוזרת ראש המועצה הסבירה כי כל ההליך הנוגע להקמת האגף החדש
תוכנן ונוהל על ידי מנכ"ל המועצה באופן אישי ובלבדי בהתאם לסמכותו,
וכי התייעצות עם יועץ ארגוני אמורה להתבצע בהתאם לצורך ,ואינה
מחויבת על פי דין; לפיכך אין בידי המועצה כל אסמכתאות בעניין כגון
המלצות הייעוץ הארגוני ופרוטוקולים.
בתשובתה של המועצה מפברואר  2018נכתב כי בראשית שנת  2014החלה
המועצה לבחון את האפשרות לנייד את מר א' מתפקיד הגזבר לתפקיד
אחר במועצה עקב מתחים וחילוקי דעות מקצועיים עם ראש המועצה .ראש
המועצה ,בידיעתו ובאישורו של מר א' ,ביקש ממנכ"ל המועצה לבחון את
האפשרויות השונות העומדות לפני המועצה בעניין זה בהתייעצות עם
היועצת הארגונית המלווה את המועצה .התהליך בוצע בדיסקרטיות ,לא
תועד ולא התקבל ה החלטה פורמלית בכתב על ניודו של הגזבר ,בשל
העובדה שמדובר בנושא רגיש.
לתשובת המועצה מפברואר  2018צורף מכתב שמתוארך אף הוא לפברואר
 2018מאת היועצת הארגונית שליוותה את תהליך פתיחת האגף החדש ,ובו
היא מתארת את מהלך העניינים ומאשרת בדיעבד כי המועצה פנתה אליה
כבר בראשית שנת  2014לקבלת ייעוץ בנוגע להקמת אגף הכנסות ונכסים.
הנה כי כן ,המועצה סיפקה הסברים שונים בנוגע להקמת אגף
הכנסות ונכסים  -בתחילה נאמר שהתהליך נעשה באופן אישי ובלבדי
על ידי המנכ"ל ,ובהמשך הציגה המועצה גרסה אחרת ,סותרת,
שלפיה התהליך נעשה בליווי יועצת ארגונית .יצוין כי עד למועד סיום
הביקורת לא מסרה המועצה לצוות הביקורת מסמכים המעידים על
קיום הליך קבלת החלטות סדור לפתיחת אגף חדש .אמנם על פי דין
אין מחובתה לקבוע מבנה ארגוני ואין היא חייבת לקבל אישור לכך
ממשרד הפנים ,אך קבלת החלטה לפתוח אגף חדש ולאייש משרות
חדשות צריכה להיעשות בהליך קבלת החלטות מוסדר ומתועד.

לא נערך הליך קבלת
החלטות מסודר לגבי
פתיחת אגף הכנסות
ונכסים .הליך הקמתו
תוכנן ונוהל על ידי
מנכ"ל המועצה באופן
אישי ובלבדי .אין בידי
המועצה כל
אסמכתאות בעניין
כגון המלצות הייעוץ
הארגוני ופרוטוקולים
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.2

על פי ההלכה הפסוקה של בית המשפט העליון" ,29על המעסיק הציבורי
לשקוד על טוהר שורותיו ,ועל ניקיון כפיהם של עובדיו ,שכן בלא הקפדה
על אמות מידה אלה ,יתערער מיסודו אמון הציבור ברמתו של השירות
הציבורי ,ובלא אמון זה ,יתקשה השירות הציבורי לעמוד באחריות המוטלת
עליו ולבצע את משימותיו".
בסוף דצמבר  2014התנהלה חקירת משטרה נגד מר א' ,שכיהן כגזבר
המועצה באותה העת ויועד כאמור למלא את התפקיד החדש של מנהל
אגף הכנסות ונכסים .הגזבר נעצר ובית המשפט הורה להרחיקו ממשרדי
המועצה לחודש ימים .לאחר מכן מר א' המשיך למלא את תפקידו כגזבר
המועצה ב כפוף לסייגים שהטיל בית המשפט ,עד להעברתו לתפקיד מנהל
אגף הכנסות ונכסים במועצה.
במרץ  2016חתמה המועצה עם מר א' ,אשר כיהן בתפקיד גזבר המועצה
באותה עת ,על הסכם להעברתו .בהסכם נכתב כי העובד יועבר לתפקיד
חדש כמנהל אגף הכנסות ונכסים ללא מכרז 30ובו יועסק בהיקף שכר של
 80%משכר בכירים (שכר הנמוך משכרו עת כיהן כגזבר המועצה) וכפוף
לגזבר החדש שייבחר .בתפקידו ,מנהל אגף הכנסות ונכסים אמור להיות
אחראי להיבטים שונים ומגוונים במנהל הכספי ,ובפרט אמור להיות אמון
על חלק ההכנסות במועצה .31באוגוסט  2017הוגש נגד מר א' כתב אישום,
וחודש לאחר מכן הוא הורשע במסגרת עסקת טיעון.
בתשובתה של המועצה מפברואר  2018נכתב כי מעצרו של מר א' אירע
בחודש דצמבר  ,2014לאחר שבעלי התפקידים במועצה כבר החליטו כי
הוא ינויד מתפקידו כגזבר המועצה לתפקיד מנהל אגף הכנסות ונכסים.
המעצר אמנם עיכב את ההליך בכמה חודשים ,אך ההליך התבצע בלי
קשר אליו ,אלא בשל רצון לשפר את פעילותה של המועצה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי ההסברים למהלכים שביצעה
ניתנו רק בדיעבד ,לאחר הביקורת של משרד מבקר המדינה ,ואין שום
מסמך המעיד בזמן אמת על אופן הליך קבלת ההחלטות למינויו
הספציפי של מר א' לתפקיד ולהעברתו לתפקיד ללא מכרז.

29

עשמ  5051/06מדינת ישראל נ' נג'לאא סלאמה (פורסם במאגר ממוחשב.)17.7.07 ,

30

נוהל קבלת עובדים לעבודה ,ס'  ;7 ,3חוזר מנכ"ל משרד הפנים .4/2011

31

תחומי אחריותו של מנהל אגף הכנסות ונכסים הם ארנונה והגדלת הפוטנציאל לגבייה בתחום
זה; אגרות מבני ציבור ,ביוב ,בנייה והיטלים נוספים; ניהול וטיפול בחוקי העזר של הרשות; ניהול
ורישום נכסי המועצה; אחריות על בקרה תקציבית וניהול תיקים של היישובים; הקצאות
מקרקעין ומבנים ,חידוש הקצאות וחתימת חוזים עם עמותות ,והעברת זכויות וניהול כלכלי
הקשור ליזמים ולנכסים מניבים.

בסוף דצמבר 2014
התנהלה חקירת
משטרה נגד מר א',
שכיהן כגזבר המועצה
באותה העת ויועד
למלא את התפקיד
החדש של מנהל אגף
הכנסות ונכסים.
הגזבר נעצר ובית
המשפט הורה
להרחיקו ממשרדי
המועצה לחודש.
לאחר מכן מר א'
המשיך למלא את
תפקידו כגזבר בכפוף
לסייגים שהטיל בית
המשפט ,עד
להעברתו לתפקיד
מנהל אגף הכנסות
ונכסים
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משרד מבקר המדינה מעיר כי מהלך העניינים שתואר והגרסאות השונות
של ההסברים שניתנו לו מעלים אפוא חשש שהמועצה "יצרה" תפקיד
חדש  -ללא הליך קבלת החלטות סדור ומגובה לביצוע השינוי הארגוני -
עבור מר א' ,אשר עמדו נגדו חשדות כבדים.

גזבר המועצה
.1

נוהל קבלת עובדים לעבודה קובע כי מועמדים במכרז פנימי או פומבי
יעמדו לפני ועדת בוחנים וזו תחליט על בחירת המועמד המתאים לתפקיד.
בינואר  2016פרסמה המועצה מכרז חיצוני לתפקיד גזבר המועצה .למכרז
ניגשו  11מועמדים .ועדת הבוחנים התכנסה בפברואר  2016והחליטה
לשלוח למרכז הערכה ארבעה מהמועמדים .בפרוטוקול ועדת הבוחנים
נכתב כי לאחר שיתקבלו התוצאות תקבע ועדת הבוחנים מיהו המועמד
הזוכה ,באמצעות סבב טלפוני או פגישה.
במרץ  , 2016כחודש לאחר החלטת הוועדה לשלוח את המועמדים
למבחנים ,פנה הממונה על איו"ש אל מנכ"ל המועצה וקבל על שוועדת
הבוחנים טרם התכנסה להחליט על המועמד המתאים למרות שכבר
התקבלו תוצאות מבחני ההערכה .מנכ"ל המועצה השיב לו כי אין צורך
בכינוס הוועדה מחדש שכן התוצאות היו חד משמעיות .על פי תוצאות אלה,
שנשלחו מטעם מרכז ההערכה ,נמצא כי מר ישראל מלאכי הוא המועמד
המתאים ביותר מבין המועמדים שנבחנו לשמש בתפקיד הגזבר.
המועמד שנבחר לשמש כגזבר הועסק בעברו כממונה בפועל של מינהלת
"תנופה" 32במתכונת של התקשרות למתן שירותי ייעוץ .במסגרת תפקידו זה
ניהל את כלל פעילות שיקום מפוני גוש קטיף .עוד הועסק כיועץ כלכלי של
תנועת "אמנה" להתיישבות וכן כיועץ כלכלי למינהל בשלושה גרעינים
תורניים.
במכתב תגובה שנשלח אל מנכ"ל המועצה כעבור ימים מספר הודיע
הממונה כי הוא מסתייג מבחירתו של הגזבר שנבחר לתפקיד והציג שורה
של נימוקים להסתייגותו מבחירתו של מר מלאכי לתפקיד הגזבר .במכתבו
ציין הממונה כי "כל ההליך של ההודעה למועמד על בחירתו לתפקיד
הגזבר בטרם הביאה המועצה את הנושא להחלטת חברי הוועדה ,לא היה
תקין ומעלה תמיהות לגבי הלהיטות שלכם [של המועצה] להודיע לו על
בחירתו .ככל שמראש סימנתם מועמד מועדף ,אני תוהה אם היה ראוי
להעסיק את חברי הוועדה במשך שעות ארוכות".
כעבור ימים מספר התכנסה הוועדה .בפרוטוקול נכתב כי מנכ"ל המועצה
מודה ש"רצנו מהר להודיע למועמד שהתקבל" ,זאת מבלי לכנס את ועדת
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גוף שהוקם במשרד ראש הממשלה לטיפול במפוני תכנית ההתנתקות .מטרתה של מנהלת
תנופה היא למצוא למפונים דיור חלופי (הן קבוע הן זמני) ,להעניק להם פיצויים ,פרנסה וסיוע
פסיכולוגי להסתגלות.

במכתב הודיע
הממונה כי הוא
מסתייג מבחירתו של
הגזבר שנבחר
לתפקיד וציין כי "כל
ההליך של ההודעה
למועמד על בחירתו
לתפקיד הגזבר ...לא
היה תקין ומעלה
תמיהות לגבי
הלהיטות[ ...של
המועצה] להודיע לו
על בחירתו .ככל
שמראש סימנתם
מועמד מועדף ,אני
תוהה אם היה ראוי
להעסיק את חברי
הוועדה במשך שעות
ארוכות"
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הבוחנים שאמורה לקבוע בעניין ואף מבלי ליידע אותה .ואולם ,לבד
מהדברים הללו לא מופיעה בפרוטוקול התייחסות לדיון כלשהו
בהסתייגויות שהעלה הממונה בכתב לפני מנכ"ל המועצה רק ימים אחדים
קודם לכן ,והמינוי אושר.
בתשובתה של המועצה מפברואר  2018נכתב כי באותה עת תפקד הגזבר
הקודם שאייש את התפקיד באופן חלקי ודבר זה פגע מאוד בתפקודה של
המועצה .המועצה ביקשה לאייש את התפקיד במהירות ,והייתה להוטה
להודיע למועמד על זכייתו כדי שיוכל להתחיל במילוי התפקיד .נוסף לכך
ציינה המועצה כי היה ידו ע לה שמר מלאכי הגיש את מועמדותו למשרות
נוספות במקביל להתמודדותו על תפקיד גזבר המועצה ,ולחלקן אף
התקבל אך השהה את הסכמתו ,ולכן חששה המועצה כי עיכוב במתן
ההודעה יביא לכך שמר מלאכי יעניק תשובה חיובית למקום עבודה אחר
ומועמדותו תרד מן הפרק.
משרד מבקר המדינה מעיר למנכ"ל המועצה ולראש המועצה כי היה
עליהם לכנס את ועדת הבוחנים על פי נוהל קבלת עובדים לעבודה
על מנת שתוכל לקיים דיון מקיף בכל ההסתייגויות ,אם ישנן,
מהמועמדים השונים .רק לאחר דיון כזה היה על הוועדה להחליט אם
למנות את המועמד הנבחר .יתר על כן ,בעניין זה יש לציין כי מבחני
ההערכה אינם תחליף לשיקול הדעת של חברי הוועדה .מבחנים אלה
הם רק כלי עזר עבור חברי הוועדה בתהליך קבלת ההחלטות
במכרזים.
משרד מבקר המדינה מעיר כי ניכרת להיטות רבה מדי של מנכ"ל
המועצה ושל ראש המועצה להסדיר את מינויו של המועמד הנבחר
לשמש בתפקיד גזבר המועצה בטרם התכנסה הוועדה להחליט
בעניין זה .נוכח המתואר לעיל עולה חשש כי בבחירת הגזבר היו
מעורבים שיקולים לא ענייניים ,אשר הטו את הכף לטובת אחד
המועמדים.
.2

בחוקת העבודה נכתב כי "כל עובד בהיכנסו לעבודה נחשב כעובד בניסיון"
עד  12חודשים .בהסכם העבודה שנחתם כהסכם קיבוצי כללי באוקטובר
 ,2009הוארכה תקופת הניסיון הקבועה בחוקת העבודה ל 24-חודשים.
מהפרוטוקול מפברואר  2016עולה כי הממונה הציע להעמיד את המועמד
לתקופת ניסיון של חצי שנה שבסיומה תישלח אליו חוות דעת מטעם
המועצה על תפקודו .הצעתו של הממונה התקבלה על דעת כל חברי
הוועדה.
ימים מספר לאחר מכן ,במרץ  ,2016מונה לתפקיד הגזבר הנבחר .באפריל
 2017שלחה המועצה מכתב אל מנהלת תחום ההון האנושי במשרד הפנים,
ובו ביקשה לקבל את אישור משרד הפנים לשלם למר מלאכי את השכר
המירבי לאחר עמידתו בשנת ניסיון בתפקיד הגזבר .במאי  2017שלחה

כעבור ימים מספר
התכנסה הוועדה.
בפרוטוקול נכתב כי
מנכ"ל המועצה מודה
ש"רצנו מהר להודיע
למועמד שהתקבל",
זאת מבלי לכנס את
ועדת הבוחנים
שאמורה לקבוע
בעניין ואף מבלי
ליידע אותה
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המועצה אל הממונה מכתב עדכון בנוגע לתפקודו של גזבר המועצה
הנבחר ובו ציינה כי מר מלאכי השתלב היטב בתפקידו.
מנהלת תחום ההון האנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים הסבירה
לצוות הביקורת כי אורך תקופת הניסיון לעובד שנבחר לתפקיד נקבע
בהסכם הקיבוצי ,ואילו הקביעה אם עמד העובד בתקופת הניסיון היא
בסמכותה הבלעדית של הרשות המקומית.
הלכה למעשה ,כל עובד ברשויות המקומיות אשר מתקבל לעבודה מוגדר
ממילא כעובד המועסק בתקופת ניסיון .כלומר ,הממונה הציע לוועדת
הבוחנים הצעה אשר אמורה הייתה להתקיים ממילא מעצם קבלתו של
המועמד לתפקיד.
משרד מבקר המדינה מעיר לממונה כי הצעתו בדבר העמדת הגזבר
בתקופת ניסיון מכשירה לכאורה את הליך הבחירה הבלתי תקין
שמלכתחילה התנגד לו ,ומהווה הסכמה בדיעבד לעובדה שהציבה
המועצה לוועדה .הדבר חמור במיוחד בשל תפקידו הרגיש והבכיר של
גזבר המועצה ,ובהיותו שומר סף.
בתשובתו של הממונה על מחוז איו"ש במשרד הפנים מפברואר  2018נכתב
כי הממונה מקבל את הערת משרד מבקר המדינה ויפעל בעתיד כמתחייב.

מנהלת מחלקת רישוי העסקים
.1

חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא "העסקת ממלא מקום ברשויות המקומיות"
מתיר העסקת עובד כממלא מקום רק במקרים חריגים במיוחד ,בשל
נסיבות מוצדקות וכדי למנוע פגיעה קשה בפעילות הרשות המקומית,
ובמשרה אשר נחוצה לאיוש בדחיפות .העסקה זו תהא לתקופה של שלושה
חודשים בלבד ובמקרה של עובדים נושאי משרה סטטוטורית לתקופה של
עד חצי שנה בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל  .1/2011הליך הבחירה למשרת
ממלא מקום פטורה ממכרז בנוהל קבלת עובדים ותיעשה באופן שוויוני,
הגון ושקוף ככל האפשר.
זאת ועוד ,העסקת עובדים במילוי מקום בתנאים החורגים מהתנאים לעיל
היא הוצאה בלתי חוקית כהגדרתה בנוהל חיוב אישי.
בית המשפט העליון קבע 33בנוגע למינויים זמניים כי "עיקרון השוויון הוא
נשמת אפו של מכרז של רשות ציבורית ...ומתן יתרון מקדמי למי
מהמשתתפים בו חותר תחת יסוד זה .אין מדובר בפגם שהוא טכני-פורמלי,
אלא פגם מהותי היורד לשורשו של עניין וכן ברור ומובן כי מכרז הנערך
מתוך ידיעה מראש שייבחר משתתף מסוים  -פגום הוא ופסול .יש בכך
פגיעה בעקרון השוויון ,ומשום חוסר תום לב וחוסר הגינות" .עוד הוסיף כי
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בג"ץ קראון.
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"מקורה של הבעיה בכך שבתחילה מועסק במשרה המתפנה ...כממלא
מקום ,ורק לאחר זמן נערך מכרז כדין .העובד הארעי זכאי אף הוא
להשתתף במכרז ,וממילא נהנה הוא מעדיפות משמעותית על פני שאר
המתמודדים" .בהמשך קבע בג"ץ כי "התוצאה היא כי המכרזים אינם
נערכים בתנאי שוויון .יתרה מזאת .בכך נוצר פתח לעקיפת המגמות
העומדות בבסיס חובת המכרז".
בחודש יוני  2013יצאה מנהלת מחלקת רישוי העסקים של המועצה דאז
לתקופת חל"ת בת שנה .במועד היציאה לחל"ת לא היה ברור למועצה האם
העובדת מעוניינת לחזור לעבודה במועצה ,ואם כן ,האם תשוב לתפקידה
הקודם כמנהלת מחלקת רישוי העסקים ,או לתפקיד אחר.
בשל יציאתה של מנהלת המחלקה לחל"ת ,פרסמה המועצה ביוני 2013
מכרז פנימי לתפקיד ממלא מקום לרכזת רישוי העסקים ,ואולם בתיאור
התפקיד ציינה המועצה במפורש כי המשרה היא מילוי מקום של מנהלת
המחלקה למשך שנה ,כלומר הגדרת התפקיד הייתה לממלאת מקום רכזת
רישוי העסקים ,ובפועל הכוונה הייתה לתפקיד ממלאת מקום מנהל רישוי
הע סקים .לתפקיד מונתה מי שמשמשת כיום מנהלת מחלקת רישוי
העסקים ,גב' ב' (להלן גם  -המועמדת).
בתשובתה של המועצה מפברואר  2018נכתב כי בספטמבר  2013התחילה
גב' ב' לשמש בתפקיד מילוי המקום ובספטמבר  2014סיימה מנהלת
מחלקת רישוי העסקים את תקופת החל"ת והודיעה כי איננה מעוניינת לשוב
לתפקידה וכי היא מבקשת לבחון האם תוכל להשתלב בתפקיד אחר
במועצה .המועצה בחנה את האפשרות להציבה בתפקיד אחר ,ובמהלך
תקופה זו ,שנמשכה חודשים מספר ,סברה המועצה כי תהא זו טעות
להשיבה לתפקיד במחלקת רישוי העסקים בניגוד לרצונה תוך ויתור על גב'
ב' שביצעה את תפקידה נאמנה במסגרת מילוי המקום.
נמצא כי גב' ב' שימשה כממלאת מקום בתפקיד זה כשנתיים ,משנת
 2013ועד לשנת  ,2015בניגוד להנחיות משרד הפנים ,הקובעות
שבמקרה של העסקת ממלא מקום לתקופה העולה על הזמן הקצוב
בנוהל ,על הרשות לקבל את אישור האגף לכוח אדם ושכר במשרד
הפנים ,וכי האגף יאשר בקשות אלה במקרים חריגים בלבד.
בחודש מרץ  2015נבחרה מנהלת מחלקת רישוי העסקים לשעבר במכרז
פנימי לתפקיד מנהלת מחלקת המכרזים וכך התפנה תקן לתפקיד מנהלת
מחלקת רישוי העסקים והמועצה החליטה לאיישו באמצעות מכרז .ביוני
 2015התקיימה ועדת בוחנים למשרה .למכרז ניגשה מועמדת יחידה  -גב'
ב' ,אשר שימשה בפועל כאמור באותה תקופה כממלאת מקום מנהלת
מחלקת רישוי העסקים .הוועדה בחרה מועמדת זו לתפקיד בנימוק שכבר
עבדה במהלך השנתיים האחרונות בתחום העיסוק של המשרה ,הוכיחה
את עצמה והביאה בין היתר לאכיפת חוק רישוי העסקים על רבים
מהעסקים במועצה.

המועצה פרסמה
מכרז פנימי לתפקיד
ממלא מקום לרכזת
רישוי העסקים.
בתיאור התפקיד ציינה
המועצה כי התפקיד
הוא מילוי מקום של
מנהלת המחלקה
למשך שנה
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בתשובת המועצה מפברואר  2018נאמר כי בשל התארכות הטיפול בחזרתה
של מנהלת מחלקת רישוי העסקים לשעבר למועצה ,התארכה גם תקופת
העסקתה של גב' ב' מעבר לשנה .לדברי המועצה כל מילוי מקום מקנה
יתרון יחסי ומאחר שהדין מתיר זאת אין לראות בכך פגיעה בשוויון.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי העסקתה של מנהלת מחלקת
רישוי העסקים בתור מנהלת המחלקה בפועל במשך השנתיים אשר
קדמו לבחירתה  -בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,שמגביל
את התקופה לשלושה חודשים בלבד  -העניקה לה יתרון משמעותי
לעומת מועמדים אפשריים אחרים ופגעה בעקרון השוויון .משרד
מבקר המדינה ,בר וח האמור בפסק הדין של בג"ץ המובא לעיל,
מזכיר למועצה כי העסקת עובד לפני מכרז באמצעות מינוי זמני מקנה
לו יתרון ,עקב ההתנסות בתפקיד ועקב ההיכרות עם המשרד ובעיקר
עם הממונים עליו ,ואף יוצרת קשרי עבודה ומעין "ציפייה הדדית"
להמשך העסקתו.
 .2א.

לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  5/2012מדצמבר  2012בנושא "המרת
תואר אקדמי בשנות ניסיון ברשויות המקומיות  -הוראת שעה" (להלן -
חוזר מנכ"ל המרת תואר אקדמי בשנות ניסיון) ,לרשות מקומית אשר
איננה מוגדרת במצטבר כ'רשות איתנה' ואוכלוסייתה איננה מונה יותר
מ 100,000-תושבים ,אין הסמכות להמיר את דרישות ההשכלה
שמופיעות בקובץ ניתוח העיסוקים בשנות ניסיון ,מבלי לקבל מראש
את אישור משרד הפנים.
במכרז הפנימי שפרסמה המועצה לתפקיד מנהל או מנהלת מחלקת
רישוי העסקים במאי  2015נקבעו דרישות התפקיד :על המועמד להיות
בעל השכלה אקדמית או לחלופין בעל  12שנות לימוד ובעל ניסיון
בעבודה במועצה במשך  8שנים לפחות ,וכן הוא נדרש להיות בעל
ניסיון ניהולי של  3שנים לפחות.
נמצא כי אף על פי שאינה עונה לתנאים המצטברים לעיל ,המירה
המועצה את דרישת התואר האקדמי במכרז למינוי מנהלת מחלקת
רישוי העסקים בשנות ניסיון ,מבלי שקיבלה את אישור משרד הפנים.
מנהלת תחום ההון האנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים הסבירה
לצוות הביקורת כי המועצה הייתה מחויבת לקבל מראש את אישור
משרד הפנים כדי להמיר את דרישות ההשכלה בשנות ניסיון במכרז זה.

נמצא כי המועצה
המירה את דרישת
התואר האקדמי
במכרז למינוי מנהלת
מחלקת רישוי
העסקים בשנות
ניסיון ,בלי שקיבלה
את אישור משרד
הפנים
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אמנם משנת  2011המועצה מוגדרת "יציבה" ,34אך עובדה זו כשלעצמה
אינה מעניקה לה הקלות בביצוע מכרזי כוח האדם.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי המרת דרישת התואר
האקדמי בחלופת הניסיון הניהולי עומדת בניגוד לחוזר מנכ"ל
משרד הפנים .על המועצה מוטלת החובה לקבל אישור מקדים,
ולא בדיעבד ,בכתב מהאגף לניהול ההון האנושי במשרד הפנים
להמרת תנאי סף.
ב.

חוזר מנכ"ל המרת תואר אקדמי בשנות ניסיון קובע כי בפרסום מכרז
יצוין כי סוג הניסיון הנדרש יהיה ניהולי ובתחום שיש לו זיקה למטלות
הכרוכות בביצוע התפקיד.
מעיון בקורות החיים של המועמדת שנבחרה לתפקיד נמצא כי
בתפקידה הקודם בשנים  2007עד  2013ניהלה את לשכתו של ראש
המועצה ובמסגרת תפקידה זה הייתה אחראית לפניות הציבור ,שימשה
כמנהלת בדק בית ואחראית לרווחת העובד .לא נמצא בקורות החיים
של המועמדת אזכור כי בשלב כלשהו בעברה התעסוקתי היא ניהלה
עובדים ,כפי שנדרש מהגדרת העיסוק בתפקיד בקובץ ניתוח העיסוקים.
מנכ"ל המועצה הסביר לצוות הביקורת כי למועמדת ניסיון בניהול
עובדים שכן היא שימשה כמנהלת לשכת המנכ"ל בשנת  2008ובין יתר
תפקידיה הייתה אחראית לכל עובדי האחזקה והניקיון של המועצה.
בתשובת המועצה מפברואר  2018נאמר כי לגב' ב' היה ניסיון בדמות
תפקידים בעלי "זיקה למטלות הכרוכות בתפקיד" ,ואישור משרד הפנים
אף בדיעבד מעיד על כך שהמשרד שוכנע שהמועמדת עמדה בתנאי
הסף.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי פעלה בניגוד לאמור
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ולא ציינה כי סוג הניסיון יהיה ניסיון
ניהולי בתחום העיסוק של המשרה המוכרזת או בתחומים שיש
להם זיקה למטלות הכרוכות בה ,וחמור מכך  -לא הקפידה
שהמועמדת תעמוד בתנאים הנדרשים על פי קובץ ניתוח
העיסוקים.

34

בשנת  2015קידם משרד הפנים מהלך שמטרתו הסדרת רגולציה דיפרנציאלית על רשויות
מקומיות בהתאם למאזן התקציבי שלהן ולאיכות מתן השירותים לתושבים .התהליך כלל פילוח
הרשויות לחמש קבוצות  :רשויות איתנות ,רשויות יציבות ,רשויות במצב ביניים ,רשויות בתהליך
התייעלות ,רשויות בתכנית הבראה .ב 3.3.15-פרסם משרד הפנים את רשימת הרשויות היציבות,
ולפיה המועצה האזורית מטה בנימין הוגדרה בשנה זו כ'רשות יציבה'.

לא נמצא בקורות
החיים של המועמדת
אזכור כי בשלב
כלשהו בעברה
התעסוקתי היא ניהלה
עובדים ,כפי שנדרש
מהגדרת העיסוק
בתפקיד בקובץ ניתוח
העיסוקים
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי אי-ההקפדה על כללי
העסקת עובדים בהליך בחירת המועמדת לתפקיד מנהלת
מחלקת רישוי העסקים  -אשר הובילה לפרסום לא מתאים
במכרז ולבחירת מועמדת שאינה עומדת בדרישות משרד הפנים -
מעמידה בסימן שאלה את כל הליך בחירת המועמדת ,ומעלה
חשש כי המכרז הותאם לכישורי המועמדת.
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תקציבים בלתי רגילים
כללי
תקציב בלתי רגיל (להלן  -תב"ר) הוא השם החשבונאי לפעילות הרשות
המקומית שאינה באמצעות התקציב הרגיל השוטף .התב"רים הם תקציבים חד-
פעמיים והם משמשים את הרשות המקומית למימון פרויקטים שונים לפיתוח
התשתיות בתחומה ,לאירועים מיוחדים ,לרכישת ציוד שמחירו יקר וכדומה.
ככלל ,התב"ר מנוהל כמשק סגור החייב להיות מאוזן; מקורות התקבולים
בתב"ר הם ממענקים המועברים לרשויות המקומיות ממשרדי ממשלה וממוסדות
ציבור ,ממקורות עצמיים של הרשויות ומהלוואות .תקציב זה ,מעצם טיבו ,אינו
קבוע ואינו נקבע מראש ,אלא מוענק לרשות המקומית על פי צורכי המקום
והזמינות התקציבית.
לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/98הקצאת מקורות מימון לתב"ר היא פעולה
מנהלית הנתונה לשיקול דעתה של מועצת הרשות המקומית ,שהיא הגוף
המוסמך לאשר את התב"ר (כפוף לאישור משרד הפנים) .על פי החוזר ,מועצת
הרשות קובעת את סדר העדיפויות לביצוע פרויקטים הנעשים בתחומה.
לשם הפעלת תב"ר יש לקבל את אישור מליאת המועצה ואת אישור משרד
הפנים ולאחר קבלתם ניתן לצאת לביצוע הפרויקט .עם סיום ביצוע הפרויקט
אמור תיק התב"ר להיסגר.

מערך תקציבי הפיתוח במועצה האזורית
על פי דוח הביקורת המפורט של המועצה לשנת  ,2016במהלך אותה שנה
הפעילה המועצה  533תב"רים בתקציב כולל של כמיליארד ש"ח 107 .תב"רים
נסגרו ו 426-נותרו פתוחים  -מתוכם  252נמצאו בגירעונות זמניים בסכום כולל
של כ 108-מיליוני ש"ח ,ו 106-תב"רים בעודפים זמניים של כ 80-מיליוני ש"ח.
שיעור השתתפות המדינה ומוסדות שונים 35במימון התקציבים הבלתי רגילים
של המועצה נע בשנים  2014עד  2016בין  60%ל ,70%-כפי שאפשר לראות
בלוח  1שלהלן.

35

לדוגמה מפעל הפיס ,הטוטו ,הסוכנות היהודית.

על פי דוח הביקורת
המפורט של המועצה
לשנת  ,2016במהלך
אותה שנה הפעילה
המועצה  533תב"רים
בתקציב כולל של
כמיליארד ש"ח
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לוח  :1מרכיבי התקציבים הבלתי רגילים של המועצה האזורית מטה
בנימין במיליוני שקלים ( 2014עד )2016
מרכיבי התקציבים הבלתי רגילים

2014

2015

2016

תקבולים של התב"רים

142

99

97

השתתפות המועצה האזורית בתקבולים של התב"רים

7

17

30

שיעור השתתפות המועצה האזורית
בתקבולים של התב"רים

5%

17%

31%

השתתפות הממשלה ומוסדות שונים
בתקבולים של התב"רים

85

70

66

שיעור השתתפות הממשלה ומוסדות שונים
בתקבולים של התב"רים

60%

70%

68%

השתתפות בעלים (יישובים בתחומי המועצה)

1

1

1

מלוֹות

49

11

-

על פי תחזיות המועצה לשנת  2017סך כל ההכנסות הנוספות הצפויות
בתב"רים יעמוד בשנה זו על כ 266-מיליוני ש"ח ובשנת  2018על כ 263-מיליוני
ש"ח.

קרנות לעבודות פיתוח
קרנות לעבודות פיתוח הן קרנות מוגדרות על פי אפיונים ייחודיים כמו קרן היטל
השבחה ,קרן מכירת נדל"ן ,קרן השתתפות בעלים וקרן מעודפי תב"רים.
מקור הקרנות בכספים שהרשות גובה ,כדוגמת השתתפות בעלים במימון
עבודות פיתוח שהרשות טרם התחילה בביצוען; בעודפי תב"רים; בהיטל
השבחה; במימוש מקרקעין; ובתרומות שטרם נקבעה מסגרת תקציבית מיועדת
לשימוש בהן.
כספי הקרנות לעבודות פיתוח הם מקור מימון ,לפי הייעוד שנקבע בעת יצירת
הקרן ,לתקציבים בלתי רגילים ,ולתקציב הרגיל  -למימון פירעון מלוֹות פיתוח,
לכיסוי הוצאות גביית האגרות ולכיסוי עלות מחלקת ההנדסה ועוד .מקורות
מימון אלה אמורים להיות מועברים לתב"רים ולתקציב הרגיל לכיסוי ההוצאות,
על פי החלטות מועצת הרשות המקומית ולאחר אישור משרד הפנים.
יתרת הכספים בקרנות לעבודות פיתוח של המועצה בראשית שנת  2016עמדה
על כ 63-מיליוני ש"ח .במהלך שנת  2016התקבלו בקרן כ 13-מיליוני ש"ח ויחד
עם זאת הועברו מכספי הקרן כ 33-מיליוני ש"ח לתב"רים וכ 4-מיליוני ש"ח
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לתקציב הרגיל .כך בקרן לעבודות פיתוח נותרו בסוף שנת  2016כ 39-מיליוני
ש"ח.
נמצא כי המועצה התחייבה להעביר כ 91-מיליוני ש"ח מכספי קרנות הרשות
למימון תב"רים בתקופה שמינואר  2014ועד אוקטובר  ,2017עם זאת ,השימוש
בפועל בתקופה זו עמד על כ 24-מיליוני שקלים בלבד ,כמתואר בלוח  2להלן.
לוח  :2סכומי הכסף מקרנות לעבודות פיתוח שנקבעו למימון תב"רים
לעומת המימון בפועל ,במיליוני שקלים ( 2014עד )2017
שנים

2016-2014

*2017

סה"כ

התחייבות קרנות הרשות לשימוש בתב"רים

61

30

91

שימוש בפועל של קרנות הרשות למימון תב"רים

22

2

24

28

67

יתרת התחייבות קרנות הרשות לשימוש בתב"רים 39

*

בתקופה ינואר-אוקטובר  2017בלבד.

על פי הדוחות הכספיים של המועצה האזורית ,גירעונות בתב"רים מכוסים בדרך
כלל מכספי קרנות הפיתוח לאחר קבלת אישור ממליאת המועצה .עודפים
בתב"רים נזקפים לקרן לעבודות פיתוח או מועברים לתב"רים אחרים בעלי ייעוד
דומה לאחר קבלת אישור הממונה על איו"ש במשרד הפנים.

אישור התב"רים בוועדת ההנהלה ולא במליאת
המועצה
בסעיף  19לכללי המועצות האזוריות (הכנת תקציבים ) 36נקבע כי המועצה
נדרשת לדון בתקציב הבלתי רגיל ולאשר אותו .כפי שנכתב בדוח מבקר
המדינה בעניין תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות משנת  ,372015בהסתמך על
פסיקת בית המשפט העליון ,38לפני קבלת החלטה על ביצוע פרויקט כלשהו,
מן הראוי שהרשות המקומית תאסוף את כל הנתונים הרלוונטיים ותקיים דיונים
שבהם ייבחנו הנתונים והחלופות בכל ההיבטים התכנוניים והכספיים .מן הראוי
שהיא תעשה זאת בשיתוף כל הגורמים המוסמכים ועל פי החלטה מנומקת של
מועצת הרשות.
נמצא כי במהלך שנת
ההנהלה תקבל דיווח
והמועצה עצמה תאשר
ההנהלה מחודשים מרץ,

 2016החליטו במליאת המועצה כי די בכך שוועדת
מפורט על התב"רים שהמועצה מתבקשת לאשר,
אותם לצורך פורמלי בלבד .מפרוטוקולים של ועדת
מאי ויוני לשנת  ,2017שהועברו למשרד מבקר המדינה,

36

הצו בדבר ניהול מועצות אזוריות.

37

מבקר המדינה ,דוחות ביקורת על השלטון המקומי לשנת  ,2015עמ' .207

38

בג"ץ  297/82ברגר נ' שר הפנים ,פ"ד ל"ז (.49 ,29 )3
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עולה כי הגזבר או סגניתו "עברו" על רשימת התב"רים בוועדה ועל פי כך בלבד
אושרו התב"רים בהנהלת המועצה ובמליאתה.
משמעות הדברים היא כי חברי המליאה במועצה ,באשרם את התב"רים,
הסתמכו על ישיבות של ועדת ההנהלה שבהן "עברו" על רשימות התב"רים
ובפועל ניכר כי לא התקיימו במסגרתן דיונים מהותיים באישור הפרויקטים.
כפועל יוצא ,לא ניתנה בידי חברי ועדת ההנהלה ,וממילא גם בידי חברי
המליאה ,ההזדמנות לדון בפרויקטים ,להעיר עליהם ,להאיר את עיני חברי
המועצה האחרים ,לשאול שאלות לגביהם ולשקול את ביצועם  -טרם הצבעתם
על אישור רשימות התב"רים .למעשה אישרו חברי המליאה פרויקטים בעלות
של עשרות מיליוני שקלים ללא כל דיון מהותי.
בעת הבאת תב"רים לאישור מועצת הרשות ,מן הראוי שמליאת המועצה
תדון בפרויקטים שלגבי אישורם נדרשים חברי המליאה להצביע ,וראוי אף
שתבחן המועצה את החלופות התקציביות והפרויקטליות לפרויקטים
המוצעים .אם אין הדבר נעשה ,למעשה נבצר ממליאת המועצה לערוך
דיון ענייני בנושא ולמלא את המוטל עליה באופן מיטבי.
בתשובת המועצה מפברואר  2018נכתב כי כיוון שלא קיימת כל אפשרות
מעשית לקיים דיון מעמיק במליאת המועצה בכל תב"ר ותב"ר ,ובשל רצונה
לייעל את עבודתה של המועצה ולהעמיק את הדיון בכל תב"ר ותב"ר ,החליטה
בשנת  2016לקיים את הדיון בנושא בישיבת הנהלת המועצה ,וכי בדרך זו
מקודם האינטרס הציבורי; בהנהלה חברים עשרה חברי מועצה ,הישיבות שלה
נמשכות זמן רב יותר והן תכליתיות ומקצועיות  -כך שקיימת אפשרות לקבל
סקירה מקיפה יותר בנושא .עוד טוענת המועצה כי עקרון הייצוגיות לא נפגע
כיוון שמליאת המועצה עודנה נדרשת להצביע על כל תב"ר ותב"ר וחברי
המועצה רשאים להעלות שאלות ,להעיר הערות או לקיים דיון ,אם יבחרו בכך.
עוד הוסיפה המועצה בתשובתה כי הליך אישור התב"רים הוא הליך פרוצדורלי
לאישור מימון התב"ר והוא אינו נוגע לאישור ביצוע הפרויקט עצמו ,אשר מתבצע
בישיבות המועצה במסגרת אישור תכנית העבודה או באופן פרטני ,שאז מתקיים
דיון בסוגיה .המועצה הוסיפה כי "מעבר לסטנדרטים המקובלים ברשויות
המקומיות ברחבי הארץ" בשנת  2017היא הפיקה חוברת מפורטת בכל הנוגע
לתב"רים שהיא מנהלת .העתקי החוברת חולקו לחברי המועצה והתקיים דיון
בעניין בישיבת מליאה.
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העובדה כי המועצה מפעילה מערך נרחב של תב"רים ,אשר בשנת
 2016מנה  533תב"רים בהיקף כספי של כמיליארד שקלים ,אין בה כדי
להצדיק היעדר דיו ן ענייני בכל תב"ר ותב"ר  -נהפוך הוא .לא רק הדין
מחייב את מליאת המועצה לדון בכל תב"ר ותב"ר בטרם תעניק את
אישורה; גם היקף התקציב הנרחב מחייב אותה לעשות זאת .אם קיים
קושי מעשי לקיים דיון מהותי בכל תב"ר ותב"ר ,לא ברור כיצד מקיימת
מליאת המועצה דיון בתכנית העבוד ה של כל תב"ר ,כמו שטענה
בתשובתה.
ניתן ללמוד לעניין זה גם מפסיקת בית המשפט העליון מתחום חקיקת
הכנסת" :39עקרון ההשתתפות בהליך החקיקה מחייב אפוא הליך חקיקה שבו
תהיה לחברי-הכנסת הזדמנות נאותה והוגנת להשתתף בהצבעה על הצעת
החוק ,אולם האם די במתן אפשרות פיזית לנכוח בהצבעה כדי לעמוד בדרישה
להעניק לחברי-הכנסת הזדמנות נאותה והוגנת להשתתף בהצבעה? טול למשל
מקרה שבו מתקיימות כל הדרישות הפורמאליות של הליך החקיקה ,אולם
הצעת החוק כתובה בשפה זרה או באופן כזה שחברי-הכנסת אינם יכולים
לדעת כלל על מה הם מצביעים ,ולא ניתנה להם כל אפשרות לעמוד על מהות
החקיקה ...פגם כזה מרוקן מתוכן את זכותם של חברי-הכנסת להשתתף
בהצבעה ,שכן מה תועיל להם הזכות להשתתף בהצבעה כשאין להם כל יכולת
לדעת על מה הם מצביעים?".
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי בהבעת עמדותיו מגשים חבר
המועצה את עקרון הייצוגיות :הוא נציג התושבים ,הם שולחיו ,והוא משמש
עבורם לפה .מבלי לקיים דיון מהותי נבצר מחברי המועצה לגבש עמדה
מבוססת ומושכלת ,לחכוך בדעתם ולהחליט אם לתמוך בתב"רים
המוצעים ,לעשות לתיקונם או להתנגד להם .ללא אפשרות לשקול כל
מקרה ,תהיה השתתפותם של חברי המועצה בדיון על התב"רים ריקה
מתוכן.40
קודם הצבעת חברי המועצה ,בין בישיבת המליאה ובין בישיבת ההנהלה,
על אישור התב"רים שמועלים לדיון או דחייתם ,על מליאת המועצה לקיים
דיון אמיתי ומהותי ,שיאפשר לחברי המליאה לאשר בהצבעתם שאכן
גיבשו עמדה מושכלת לגבי כל תב"ר .עם זאת ,אם כפי שעולה
מתשובתה ,המועצה סבורה כי בשל ריבוי התב"רים קיים קושי מעשי לדון
בכל תב"ר ותב"ר במליאת המועצה ,באפשרותה לפנות למשרד הפנים
כדי לתקן את הכללים ולפתור מצבים כגון זה.

39

בג"ץ  4885/03ארגון מגדלי העופות בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נט(.49 ,14 )2

40

ראו שעיקרון זה נשמר אף ביתר שאת בפסק הדין בעניין פסילת חוק מס על דירה שלישית -
בג"ץ  10042/16קוונטינסקי נ' כנסת ישראל ,עמ' ( 33פורסם במאגר ממוחשב.)6.8.17 ,

קודם הצבעת חברי
המועצה ,בין בישיבת
המליאה ובין בישיבת
ההנהלה ,על אישור
התב"רים שמועלים
לדיון או דחייתם ,על
המליאה לקיים דיון
אמיתי ומהותי,
שיאפשר לחברי
המליאה לאשר
בהצבעתם שאכן
גיבשו עמדה מושכלת
לגבי כל תב"ר
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שקיפות
שקיפות הפעילות התקציבית מאפשרת לציבור לקבל מידע על פעילויות הרשות
המקומית ומשרדי הממשלה ועל ההוצאות הכספיות שלהם .שקיפות מחזקת את
המידע שיש לציבור לגבי מדיניות הרשות ומגבירה את יכולת הציבור להבין את
מצב הדברים ולהעריך את יכולת התפקוד של המוסדות השונים.
באתר האינטרנט של המועצה נמצאה במהלך הביקורת רשימת "תברים
לפרסום" .עיון ברשימה לא מסגיר את מועד פרסומה ,כמו כן לא ברור איך
הוחלט מה לפרסם ברשימה זו .עיבוד ממוחשב של הקובץ המופיע באתר העלה
כי רשומים בו תב"רים שתיקיהם נפתחו בשנים  ;2014 - 2000עם זאת נמצא כי
הרשימה אינה מלאה ולא ברור מה היו הקריטריונים לבחירת התב"רים
שיתפרסמו בה .מלבד זאת אין מפורסמים פרטים מהותיים כדוגמת הגורם
המממן את התב"ר ,ובחלק מהתב"רים גם לא מפורסם מיקום הפרויקט.
בתשובת המועצה מפברואר  2018נכתב כי אין כל חובה שבדין כי רשות
מקומית תפרסם את רשימת התב"רים שלה באתר האינטרנט שלה ,ואין כל
מקום להעיר לה על פעילות חיובית שהיא מבצעת מתוך רצון לפעול בשקיפות
מירבית כלפי התושבים .עוד הוסיפה המועצה כי מהרשימה נעדרו תב"רים
בודדים בלבד ,ככל הנראה בשל טעות טכנית ,וכי מדובר בזוטי דברים.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה האזורית כי פרסום רשימת התב"רים
של המועצה הוא ראוי ורצוי כמובהר לעיל ,אך אין די בפרסום חלקי של
נתוני התב"רים שהפעילה המועצה  -בייחוד אם לא ברור לקורא כי מדובר
בפרסום חלקי בלבד  -כדי לממש את עקרון השקיפות ולהשיג את
מטרתו .נהפוך הוא ,פרסום חלקי של הנתונים מציגם באופן מטעה ,ופוגע
באמינות הרשות בעיני הציב ור .מן הראוי שהמועצה תפעל לתיקון רשימת
התב"רים המפורסמת באתר האינטרנט שלה ,כדי שתציג את נתוני
התב"רים בצורה מלאה ,מדויקת ובהירה.
יש להדגיש כי גם משרד הפנים ,אף שהדבר חשוב מאוד ,לא נוהג לפרסם
את נתוני התב"רים של כלל הרשויות שהובאו לאישורו על פי דין .למען
הגברת השקיפות ,ראוי כי משרד הפנים יפעל לפרסום נתוני התב"רים של
הרשויות המקומיות ,אם באמצעות הרשויות המקומיות ואם בעצמו ,על
מנת לאפשר לציבור להתעדכן במידע הרלוונטי בדבר השקעת המדינה
והרשויות המקומיות בפרויקטים לפיתוח.
בתשובת משרד הפנים מפברואר  2018נכתב כי הוא דוגל בשקיפות ומעודד את
הרשויות המקומיות להנגיש ולפרסם לטובת הציבור את מאגרי המידע שלהן
ומידע רב ככל האפשר ,וכי אף שאין חובה חוקית כי המשרד עצמו יפרסם את
נתוני התב"רים שהובאו לאישורו ,הוא יבחן את האפשרות לעשות כן .עוד הוסיף
המשרד כי מדיניותו זו באה לידי ביטוי לא מכבר עם פרסום הנחיית מנכ"ל
שלפיה קבלת פרס המינהל התקין מותנית בפרסום תקציב הרשות המקומית
לציבור על סעיפיו המלאים.

פרסום רשימת
התב"רים של המועצה
הוא ראוי ורצוי ,אך אין
די בפרסום חלקי של
נתוני התב"רים
שהפעילה המועצה -
בייחוד אם לא ברור
לקורא כי מדובר
בפרסום חלקי בלבד -
כדי לממש את עקרון
השקיפות ולהשיג את
מטרתו
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התחייבות ועדים מקומיים ואגודות שיתופיות
על פי התקנון ,הוועד המקומי רשאי לקבל מלוֹות למימון פעולות פיתוח באישור
המועצה והממונה .על פי סעיף  7.3להנחיות להנהלת חשבונות ולדיווח כספי
ברש ויות המקומיות של אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים
(להלן  -הנחיות להנהלת חשבונות) ,רשות מקומית רשאית לקבל אמצעי תשלום
דחויים בגין תשלום חובה או בעד שירותים ,בתנאי שלסכום החוב יתווספו ריבית
והפרשי הצמדה כחוק ,מתאריך קבלת אמצעי התשלום הדחוי ועד תאריך
פירעונו.
עיון במקורות המימון לתב"רים במועצה האזורית העלה כי חלק מהתב"רים
נפתחים על סמך התחייבויות של ועדים מקומיים ואגודות שיתופיות במועצה
להעביר למועצה כספים לצורך מימון אותם תב"רים .להלן דוגמאות לליקויים
שנמצאו בנושא זה:
.1

בביקורת נמצא כי האגודה השיתופית קידה ,גוף פרטי ,41התחייבה באפריל
 2017להשתתף במימון תכנון מרכז היישוב והקמת מגרש ספורט (עניין
השקעות המועצה במאחז 42קידה יפורט בהמשך בפרק "השקעות המועצה
ומשרדי ממשלה בבנייה ביישובים בלתי מורשים") .על פי נתוני המועצה,
בתב"ר לשם הקמת מגרש הספורט התחייבה האגודה השיתופית קידה
להעביר את השתתפותה בסכום של כ 116,000-שקלים ,ולשם מימון תכנון
מרכז היישוב התחייבה להעביר למועצה  50,000ש"ח.
במסמך ההתחייבות של האגודה השיתופית קידה למימון תכנון מרכז
היישוב נכתבו פרטים מעטים מאוד ובין השאר נכתב בו "אנו מתחייבים כי
התכנון ימומן על ידינו במסגרת כל הסכם שהיישוב יערוך עם כל יזם
שיבוא" ,וכי "ההכנסות הראשונות מהסכם זה יועברו במלואן להחזרת קדם
מימון התב"ע" .קרי ,עת תקבל האגודה תשלום מהיזם יועברו למועצה
הכספים שהתחייבה להם.
התחייבות זו אינה מכילה מידע מפורט דיו ,אינה קובעת מועד קונקרטי
להעברת המימון ואין מוזכרת בה האפשרות שבינוי מרכז היישוב לא יצא אל
הפועל או שלא יהיו בידי האגודה הכספים שהתחייבה להעביר .יצוין כי
הסתפקות המועצה ומשרד הפנים בהתחייבויות לא מפורטות דיין נמצאה גם
בתב"רים נוספים.

41

ראה לעניין זה חלקו הראשון של דוח זה שפורסם במבקר המדינה ,דוחות על הביקורת
בשלטון המקומי לשנת  ,2017עמ' .695

42

מאחז הוא כינוי לנקודת התיישבות יהודית לא מורשית שהוקמה בשטחי יהודה ושומרון ,כמפורט
בהמשך בפרק "השקעות המועצה ומשרדי ממשלה בבנייה במאחזים בלתי מורשים".
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מן הראוי היה לדרוש מהאגודה השיתופית מסמך מפורט כהתחייבות
לתשלום על מנת שהן המועצה והן משרד הפנים יוכלו להסתמך
עליו .בעיה זו גדולה אף יותר הואיל והאגודה השיתופית היא גוף פרטי
אשר אינו כפוף למועצה האזורית ומנוהל באמצעות האסיפה הכללית
של חבריו ,ושם יכולים החברים לקבל החלטות על גביית תשלומים
עבור שירותים או על פעולות אחרות בהצבעת רוב ,ללא כל בקרה
מטעם המועצה האזורית.
בתשובת המועצה מפברואר  2018נכתב כי ההתחייבות שהעבירה האגודה
השיתופית קידה מנוסחת בצורה בהירה ותכליתית וכי היא מהווה התחייבות
משפטית תקפה לכל דבר ועניין ולא היה צורך להזכיר מצב תאורטי שבו
הבנייה לא תצא לפועל ,וכי מנוסח ההסכם מובן כי ההתחייבות היא
לתשלום הכספים "במועד הראשוני האפשרי" .עוד לפי התשובה לא ציינו
הצדדים בהתחייבות מועד קונקרטי להעברת המימון כיוון שבעת העברת
ההתחייבות לא היה ידוע מתי יבוצע הפרויקט ומתי יתקבלו ההכנסות מהיזם
שמהן אמורה האגודה להעביר כספים למועצה.
המועצה האזורית מטה בנימין ,כמו רשויות מקומיות אחרות ,מחזיקה
בכספי הציבור בנאמנות ,ומכאן נגזרת חובתה להשתמש בהם
ביעילות ובזהירות  -לטובת האינטרס הציבורי .הסתמכותה של
המועצה האזורית על התחייבות כספית של גוף פרטי ,החסרה פרטים
חיוניים ,עלולה לפגוע באיתנות הפיננסית של הרשות .אין זה ראוי כי
יקבלו האגודות השיתופיות אישור לדחות את העברת הכספים
למועצה כנגד התחייבות כספית שאין מצוין בה מועד התשלום,
וכפועל יוצא ממילא גם לא מצוינים בה פרטי הריבית וההצמדה.
.2

המועצה האזורית פתחה תב"ר לטובת בניית מועדון רב תכליתי ביישוב
מעלה לבונה .בספטמבר  2015ביקשה המועצה להגדיל את היקפו הכספי
של התב"ר באמצעות  600,000ש"ח שהתחייב הוועד המקומי להעביר
לטובת הבנייה .אף במקרה זה ,ההתחייבות אינה מכילה מידע מפורט דיו,
אינה קובעת מועד קונקרטי להעברת המימון ואין מוזכרת בה האפשרות
שהבינוי לא יצא אל הפועל או שלא יהיו בידי הוועד המקומי הכספים
שהתחייב להעביר.
דוח הביקורת המפורט לשנת  2016שנערך במועצה עבור משרד הפנים בחן
תב"ר זה ומצא כי הוא נמצא בגירעון זמני של כ 1.5-מיליון ש"ח .הסיבות
לגירעון על פי הדוח נעוצות בתשלום הוצאות קבלניות של כשלושה מיליוני
ש"ח ,מבלי שהתקבלו כל ההכנסות שהתחייבו להם גורמים שונים .בין
גורמים אשר לא העבירו כספים בהתאם להתחייבותם נמצא גם הוועד
המקומי מעלה לבונה  -מהלך שכונה בדוח הביקורת "מתן אשראי ליישוב".
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משמעות הדבר היא שעל פי דוח הביקורת המפורט ,כאשר לא היה
ניתן לממש את התחייבות הוועד להעביר כספים למימון הפרויקט,
הפכה בפועל ההתחייבות להלוואה שניתנה לוועד ,ללא אישור
הממונה כנדרש ושלא על פי ההנחיות להנהלת חשבונות.
לא זו אף זו ,בדצמבר  2016אישרה מליאת המועצה הגדלה נוספת של
התב"ר באמצעות הגדלת הסכום שהתחייב לו היישוב ב 200,000-ש"ח
נוספים .בהתחייבות הוועד המקומי שניתנה בינואר  ,2017כעשרה ימים
אחרי האישור במליאה ,נכתב בין השאר כי "תשלום השתתפות היישוב
יגבה בסיכום ובתיא ום מול מר ישראל מלאכי [גזבר המועצה]" .כלומר
למרות שהמועצה נתקלה בקשיים במימוש ההתחייבות הקודמת של הוועד
המקומי מעלה לבונה ,היא הסכימה לקבל ממנו התחייבות כספית נוספת
ללא כל מועד קונקרטי להעברת הכספים.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את אופן הניהול שנקטה
המועצ ה במקרה זה ,ושעל אף הקושי שנתקלה בו לגבות את הכסף
שהתחייב לו הוועד המקומי ,נמענה מלהסדיר בצורה בהירה ושקופה
את תנאי ההתחייבות ,כמצופה מגוף ציבורי.
בתשובת המועצה מפברואר  2018נכתב כי ההתחייבות שהתקבלה מהוועד
המקומי מעלה לבונה תקינה מבחינה משפטית ומחייבת לכל דבר ועניין ,וכי
אין כל הצדקה לגבות ריבית מוועד מקומי שהוא גוף סמך שלה .הביקורת,
על פי התשובה ,הייתה יכולה להיות מוצדקת לו היה מדובר בגוף פרטי ,אך
הואיל ומדובר בוועד מקומי אשר מתוקצב באופן שוטף על ידי המועצה
ובידיה האפשרות לקזז מתקציבו אם לא יעמוד בהתחייבויותיו  -לא נפל כל
פגם בהתנהלות המועצה .בהתאם לזאת ,הוסיפה המועצה ,החליטה
שהשתתפות היישוב במימון הבנייה תקוזז מדי חודש מהתקציב שאמורה
להעביר לו המועצה ,וכי אין מדובר במתן אשראי או הלוואה אלא בקביעת
הסדר תשלומים לגיטימי בינה ובין גוף סמך שלה.
תשובתה של המועצה כי החליטה לקזז את הכספים שהתחייב להם
הוועד המקומי מתקציבו לא ניכרת במסמכים שנבדקו בביקורת ולא
גובתה באסמכתאות.
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על המועצה האזורית להימנע מלקבל התחייבויות של ועדים מקומיים
ואגודות שיתופיות להעברת כספים ללא מידע מפורט ובו אזכור קונקרטי
לגבי מועד העברת המימון ,וללא הזכרת האפשרות שלא יועבר הכסף
במועד האמור והתוצאות שעלולה לגרור אפשרות זו .כמו כן ,רצוי כי
המועצה תקבל את אישורו של יועצה המשפטי ,אשר יוודא כי ההתחייבות
מנוסחת כראוי ,באופן אשר יש בו כדי לאפשר למועצה לגבות את החוב
במועד .על משרד הפנים ,בבחינתו את מקורות המימון של התב"ר ,לוודא
כי נרשמו בהתחייבויות להעברת כספים לצורך מימונו הפרטים הדרושים
כך שניתן יהיה לממשן וכי לא יהפכו בסופו של דבר להלוואות מצד
המועצה.
בתשובת המועצה מפברואר  2018נכתב כי מבלי לגרוע מטענותיה בעניין זה
שהוצגו לעיל ,היא תעביר את נוסח כתבי ההתחייבות ליועץ המשפטי שלה על
מנת שיחווה דעתו אם יש צורך לבצע בו שינויים.
בתשובת משרד הפנים מפברואר  2018נכתב כי הממונה מקבל את הערת
משרד מבקר המדינה ויקפיד לוודא בעת בחינת מקורות המימון של התב"ר כי
ניתן לממשו ,על מנת שההתחייבויות לא יהפכו בסופו של דבר להלוואות מצד
המועצה.

השקעות המועצה ומשרדי ממשלה בבנייה ביישובים
בלתי מורשים
רקע נורמטיבי
הבסיס המשפטי של דיני התכנון והבנייה באיו"ש נשען של שני יסודות מרכזיים:
האחד ,חוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים מס'  79לשנת ( 1966חוק ירדני ,תרגום
חדש) (להלן  -חוק תכנון ערים) והשני ,תחיקת ביטחון  /צווים (על תיקוניהם
השונים  -קבצי צווים ,מינויים ומנשרים).
חוק תכנון ערים ,בדומה לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-קובע שלוש
רמות של ועדות תכנון :מועצת התכנון העליונה (מקבילה למועצה הארצית
לתכנון ובנייה) ,ועדות המשנה של מועצת התכנון העליונה (מקבילות לוועדות
המחוזיות) וועדות התכנון המיוחדות (מקבילות לוועדות המקומיות) .בסעיף 2
לצו בדבר חוק תכנון ערים כפרים ובניינים (יהודה ושומרון) מס'  ,418התשל"א-
 , 1971הועברו סמכויות הוועדה המחוזית למועצת התכנון העליונה וניתן לה
להקים ועדות משנה ולאצול להן מסמכויותיה .על פי הצו הוקמה ועדת משנה
להתיישבות המוסמכת על ייזום ואישור תכניות .על פי סעיף  )2(9לחוק תכנון
ערים עיקר סמכויות יה ועיסוקיה של ועדת התכנון המיוחדת הוא הניהול השוטף
והיום-יומי של נושאי התכנון והבנייה ,ובמסגרת זו היא עוסקת בהכנת תכניות
מתאר מפורטות ,בהוצאת היתרי בנייה ובפיקוח על הבנייה הבלתי חוקית (להלן
גם  -בב"ח) .יצוין כי מליאת המועצה משמשת כוועדת תכנון מיוחדת אשר
בראשה עומד ראש המועצה ,מר אבי רואה.
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נוסף על סמכויות הפיקוח של ועדות התכנון המיוחדות הוקמה במינהל
האזרחי 43יחידה לפיקוח על אזור יהודה ושומרון אשר במסגרת סמכויותיה היא
גם אחראית לאכיפת הדין ותחיקת הביטחון בשטחי  , 44Cמכוח דיני התכנון
והבנייה ,כנגד בנייה בלתי חוקית במגזר הפלסטיני והישראלי.45
פרט לדרישות התכנון שלפיהן לשם בנייה באיו"ש יש להפקיד תכנית מתאר,
לקבל את אישורה ולקבל היתרי בנייה מרשויות התכנון הרלוונטיות ,כמפורט
לעיל ,התנו החלטות ממשלה שונות את הקמתם של יישובים חדשים באיו"ש
ואת קידומיהם של שלבי התכנון ומתן ההרשאות לתכנון ולבנייה באיו"ש ,בין
היתר באישור הממשלה או שר הביטחון .נוסף על כך ,לצורך הקמת יישוב חדש
באיו"ש צריך להוציא צו של המפקד הצבאי על שיוכו המוניציפלי של היישוב
למועצה.
לפיכך ,הכשרת בנייתו של יישוב ברחבי איו"ש מחייבת השלמתם של הליכים
במישור המד יני (החלטת ממשלה על הקמת יישוב או שכונה חדשים),
המוניציפלי (הוצאת צו של המפקד הצבאי בדבר שיוכו המוניציפלי של היישוב)
והתכנוני (הפקדת תכנית מתאר ואישורה וקבלת היתרי בנייה מרשויות התכנון
הרלוונטיות).46
לאחרונה נחקק החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון ,התשע"ז,2017-
שמטרתו להסדיר את ההתיישבות באיו"ש ולאפשר את המשך ביסוסה ופיתוחה.
כנגד החוק הוגשו עתירות לבית המשפט העליון .על פי הודעת היועץ המשפטי
לממשלה לבג"ץ ממרץ  ,472017המדינה אינה פועלת באופן מהותי ליישום החוק
כיוון שתלויה ועומדת בקשה לצו ביניים כנגד יישומו וכיוון שלפי עמדתו קיימת
מניעה משפטית לקידומו .במועד סיום הביקורת היו העתירות עודן תלויות
ועומדות.
במאי  2018פורסם דוח מסכם של הצוות המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת
הבנייה באיו"ש ,48שמינה ראש הממשלה בפברואר  .2016בדוח הוצגו התנאים
שנקבעו בדין להסדרת מעמדם של יישוב או שכונה באיו"ש ,מופו הקשיים
העלולים להתעורר בניסיון להסדירם והובאו המלצות לפתרון חלק מהקשיים.

43

המינהל האזרחי הוקם מכוח צו של מפקד כוחות צה"ל באזור איו"ש משנת  1981שעל פיו הוא
ינהל את העניינים האזרחיים באיו"ש .המינהל האזרחי פועל בכפיפות מקצועית למפקדת תיאום
פעולות הממשלה בשטחים ,שבראשה עומד קצין צה"ל בדרגת אלוף הכפוף לשר הביטחון.

44

שטחי  Cהוא כינוי לשטחי איו"ש שבשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית .מקור הביטוי בהסכם
אוסלו ב' ,ומשמעותו שטחים בגדה המערבית שמחוץ לשטחי  Aו.B-

45

ראו בעניין זה :מבקר המדינה ,דוח שנתי 66ב "אזור יהודה והשומרון  -פעילות יחידת הפיקוח
והאכיפה והיבטים בהסדרת מקרקעין" ,עמ' .65

46

בג"ץ  5853/04אמנה נ' ראש הממשלה ,פ"ד נט( ;294 ,289 )2ראו גם :בג"ץ  9195/03וינשטוק
נ' הממונה על הרכוש הממשלתי בחבל עזה (פורסם במאגר ממוחשב.)31.12.03 ,

47

בג"ץ  2055/17ראש מועצת הכפר עין יברוד נ' הכנסת (הליך תלוי ועומד .הליך זה אוחד עם
ההליך בבג"ץ  1308/17עיריית סילוואד נ' הכנסת).

48

דוח הצוות המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת בנייה באיו"ש ,שהוגש לראש הממשלה ב.15.2.18-
בראש הצוות עמדה ד"ר חיה זנדברג.

הכשרת בנייתו של
יישוב ברחבי איו"ש
מחייבת השלמתם של
הליכים במישור
המדיני (החלטת
ממשלה על הקמת
יישוב או שכונה
חדשים) ,המוניציפלי
(הוצאת צו של
המפקד הצבאי בדבר
שיוכו המוניציפלי של
היישוב) והתכנוני
(הפקדת תכנית
מתאר ואישורה
וקבלת היתרי בנייה
מרשויות התכנון
הרלוונטיות)
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ניהול תב"רים במאחזים
כאמור ,בשנת  2016ניהלה המועצה האזורית מערך של  533תב"רים בהיקף
כספי של כמיליארד ש"ח .בין התחומים שבהם הפעילה המועצה תב"רים ,בולט
תחום התשתיות ביישובי המועצה ,והיקף התקציבים שבו נעים בין אלפי שקלים
לעשרות מיליוני שקלים לכל תב"ר.
במועצה  27יישובים בעלי סמל יישוב . 49עם זאת על פי אתר האינטרנט של
המועצה ,נכון לאפריל  ,2018בתחומי המועצה  50יישובים .מנתוני מתאם
פעולות הממשלה בשטחים למועצה משויכים  30מאחזים .יובהר כי בדוח זה
"מאחז" הוא כינוי לנקודת התיישבות יהודית שהוקמה באיו"ש ללא השלמת כל
ההליכים במישורים המדיני ,המוניציפלי והתכנוני ,כמפורט לעיל (להלן  -מאחז
או יישוב לא מורשה).
מנתוני מערכת ניהול התב"רים של המועצה עולה כי בשנים  2014עד
 2017ביצעה המועצה פרויקטים ביישובים לא מורשים .בלוח  3להלן
דוגמאות לפרויקטים כאמור במאחזים כגון :מצפה דני ,גבעת הראל,
קידה ,מצפה אסף ואש קודש.
לוח  :3דוגמאות לפרויקטים שביצעה המועצה האזורית במאחזים (2014
עד )2017
ההיקף

תאריך

מספר

התקציבי

הפתיחה

התב"ר הפרויקט

(בש"ח)

של התב"ר

מקור המימון

הביצוע

1,000,000

נובמבר 2014

משרד הפנים

פתוח

3279

שיקום כבישים  2014בגבעת

סטטוס

הראל ואש קודש
4505

הקמת מצלמה במצפה אסף

5609

תכנון מעונות יבילים במצפה דני,

270,000

מרץ 2014

משרד הביטחון

סגור

150,000

נובמבר 2015

קרנות הרשות

סגור

בגבעת הראל ,בכרם רעים ובקידה
6321

כרם רעים  -בינוי גן

100,000

יולי 2015

קרנות הרשות

פתוח

9261

מבנים יבילים תשע"ו  -בקידה,

1,133,000

מרץ 2015

השתתפות היישובים,

פתוח

בעדי עד ,באחיה

49

משרד החינוך ,קרנות הרשות

מערכת סמלי היישובים ( 4ספרות הניתנות לכל יישוב בארץ) מופעלת על ידי רשות האוכלוסין,
ומעודכנת בתיאום עם הלמ"ס .כאשר מתוכננת הקמת יישוב וכבר ניתן אישור תכנוני להקמתו,
עם תחילת עבודות הבנייה ניתן ליישוב זה ,בדרך כלל על ידי הלמ"ס ,ובאישור ועדת יישובים
במשרד הפנים  -סמל מוקפא .סמל זה ניתן להפשרה ברגע שהיישוב מתחיל להתאכלס.
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ההיקף

תאריך

מספר

התקציבי

הפתיחה

התב"ר הפרויקט

(בש"ח)

של התב"ר

מקור המימון

הביצוע

2,250,000

ספטמבר 2015

השתתפות היישוב ,קרנות

פתוח

9271

הקמת מגרשי ספורט בהתיישבות
הצעירה ובכללה במאחז קידה

סטטוס

הרשות ,תרומות ,העברה
מתב"רים קודמים

9304

מבנים יבילים תשע"ח  -בבני אדם

560,000

מאי 2017

משרד החינוך וקרנות הרשות

פתוח

9308

תכנון מרכז ישוב קידה

50,000

מאי 2017

השתתפות היישוב

פתוח

יודגש כי עיון בריכוז הפרויקטים של מנהל מינהל התפעול במועצה העלה כי
המועצה הקימה מוסדות חינוך רבים ביישובים הבלתי מורשים בשנים  2008עד
 . 2012עם זאת חלקם הוצגו ברשימות התב"רים של המועצה בשמות כלליים
שלא ניתן ללמוד מהם היכן בוצע הפרויקט בדיוק.
על בניית מבני ציבור ביישובים הבלתי מורשים ניתן ללמוד גם מנתוני יחידת
הפיקוח של המינהל האזרחי ,האמונה כאמור על פיקוח ואכיפה בשטחי C
בתחומי התכנון והבנייה והמקרקעין .מנתוני המינהל האזרחי עולה כי במאחזים
עדי עד ,קידה ,אש קודש ואחיה שבגוש שילה וביישוב טלמון הוציאה יחידת
הפיקוח של המינהל האזרחי בשנים  1999עד  2015צווי הריסה ל 24-מבני ציבור.
למעט מבנה אחד שנהרס באופן עצמאי ,עד מועד סיום הביקורת צווי ההריסה
טרם מולאו ומבנים אלה עומדים על תילם .בין מבני ציבור אלה נמנים גנים,
מעונות ,בתי כנסת ,מקוואות ,שער כניסה ,מגדל מים ,בוטקה ,מזכירות ,ספרייה,
פרגולה ,שולחנות ונדנדות וטיילת .יודגש ,כי זהות האחראי לבנייה הבלתי חוקית
אינה ברורה במרבית תיקי הבב"ח אך כפי שעלה מסיור שקיימו נציגי משרד
מבקר המדינה ב 8.1.18-במאחזים עדי עד ,אש קודש וקידה ,המועצה מעורבת
בבניית מבני ציבור במאחזים .להלן חלק מהתמונות שצולמו במהלך הסיור
שמהן ניתן ללמוד על מעורבות המועצה בפרויקטים:
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תמונות  :4-1מבני ציבור במאחזים

בתמונה
בתמונה
בתמונה
בתמונה

העליונה מימין  -מגרש הספורט במאחז קידה (תב"ר ;)9271
העליונה משמאל  -גן משחקים במאחז קידה;
התחתונה מימין  -גן משחקים במאחז אש קודש;
התחתונה משמאל  -גני ילדים במאחז עדי עד.

הנה כי כן ,המועצה מובילה בנייה ביישובים הבלתי מורשים ומממנת
אותה .במעשיה אלה מכתיבה המועצה התנהגות שלילית ,ובדרך זו היא
מתירה בנייה בלתי חוקית באיו"ש ואף מקדמת אותה.
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יודגש כי ביולי  2008פרסם משרד הפנים דוח ביקורת ובו ממצאים בנושא
עבירות הבנייה של הרשויות המקומיות .בדוח נכתב ,בין השאר ,כי "יש
לראות בחומרה ביצוע עבירות בניה על ידי רשות מקומית שאמונה על
הבטחת קיומן של הוראות החוק ואמורה לשמש דוגמה לשמירתן .עבירות
הבניה המבוצעות ע"י רשות מקומית מהוות זלזול ורמיסה של החוק
ועלולות להתפרש ע"י התושב כמתן היתר לביצוע עבירות בניה .כיצד
תוכל רשות מקומית המבצעת בעצמה עבירות בניה לדרוש מתושביה
להקפיד על קיום הוראות החוק ולנקוט צעדים לאכיפתן".

המאחזים קידה ואש קודש
.1

המאחז קידה הוקם בשנת  2000והוא מנוהל על ידי אגודה שיתופית ,שהיא
כאמור גוף פרטי המאגד את תושבי המאחז כדי לנהל את ענייניהם
הקהילתיים .הקמת המאחז נעשתה מבלי שהתקבלה החלטת ממשלה
בעניין ,הוא נמצא מחוץ לתחום השיפוט של המועצה ,רוב קרקעות המאחז
מורכבות מאדמות מדינה וחלקן מאדמות פרטיות ,ואין ליישוב תכנית מתאר
מאושרת .משמעות הדבר היא כי כל בנייה במאחז היא בלתי מורשית.
כאמור החליטה המועצה ,כמפורט בלוח  3לעיל ,לפתוח בשנת  2015תב"ר
לטובת הקמת מגרש ספורט במאחז בעלות  2,250,000ש"ח ובשנת 2017
לפתוח תב"ר נוסף ולהקציב  50,000ש"ח לתכנון מרכז היישוב.
נמצא כי בשנים  2008עד  2014הוציאה יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי
צווי הריסה כנגד חמישה מבני ציבור בתחום המאחז קידה  -ארבעה גני
ילדים ומקווה .הצווים חייבו בהריסה את המחזיקים במבנים אך זהותם לא
הייתה ידועה ,ומתיקי הבב"ח שביחידת הפיקוח של המינהל האזרחי
שנבדקו עולה כי אלה לא התייצבו לדיונים.
בתשובת המועצה מפברואר  2018נכתב כי המועצה לא בנתה את גני
הילדים והמקווה שבגינם הוצאו צווי הריסה אך היא אכן אחראית להקמת
מעון וגני ילדים ולשיפוץ גן ילדים .המועצה חזרה והדגישה כי יש לה
מחויבות לספק שירותי חינוך לתושבים בהתאם להוראות הדין.
משרד מבקר המדינה מדגיש כי בדומה למועצות אזוריות אחרות,
המועצה מקיימת מערך הסעות תלמידים ענ ֵף המאפשר לה לממש
את מחויבותה לספק שירותי חינוך ולהסיע תלמידים למוסדות חינוך
ביישובים סמוכים.
בתשובתה הנוספת של המועצה מאפריל  2018נכתב כי היא בנתה במאחז
קידה מעון וגני ילדים ,באשר ילדי הגיל הרך אינם מוסעים בהסעות
למוסדות החינו ך בכל רחבי הארץ (פרט למקרים נדירים) בשל הקושי
הביצועי והסכנות הבטיחותיות הכרוכות בכך .המועצה הוסיפה כי מוסדות

הנה כי כן ,המועצה
מובילה בנייה
ביישובים הבלתי
מורשים ומממנת
אותה .במעשיה אלה
מכתיבה המועצה
התנהגות שלילית,
ובדרך זו היא מתירה
בנייה בלתי חוקית
באיו"ש ואף מקדמת
אותה
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החינוך ביישובים השכנים תוכננו בהתבסס על מספר התלמידים
הפוטנציאלי בהם ,וכי הם אינם ערוכים לקלוט תלמידים מיישובים סמוכים.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי אין מקום שרשות מקומית
תפעל בניגוד לדין על מנת לספק שירותי חינוך  .כשם שהקימה מעון
וגני ילדים בקידה היה בידי המועצה להקים מעון וגני ילדים עבור ילדי
המאחז קידה ביישובים סמוכים במרחק קילומטרים ספורים ממנו,
ובכך להימנע בעצמה מבנייה בלתי חוקית.
לא זו אף זו ,נמצא כי משרד החינוך היה שותף במימון התב"ר לשיפוץ
גן הילדים במאחז הלא מורשה קידה ,והיה שותף למעשה לבנייה
הבלתי חוקית.
יודגש כי הדרך שבה נהג משרד החינוך ,אשר בחר שלא להגיב
לממצאי דוח זה ,לא עולה בקנה אחד עם הדרישה שהוא עצמו הציב
בנוהל שחרור כספ ים לבניית מוסדות חינוך ,שלפיו על הרשות
המקומית להציג היתר בנייה מהרשות המוסמכת לצורך קבלת כספי
המימון ממנו.
.2

גם מאחז אש קודש הוקם בשנת  2000והוא מנוהל על ידי אגודה שיתופית
שהיא גוף פרטי המאגד את תושבי המאחז כדי לנהל את ענייניהם
הקהילתיים .הקמת המאחז נעשתה מבלי שהתקבלה החלטת ממשלה
בעניין ,רוב קרקעות היישוב הן אדמות מדינה ומיעוטן אדמות פרטיות ,אין
ליישוב תכנית מתאר מאושרת והוא אינו שייך לתחום שיפוט של יישוב
כלשהו.
זאת ועוד ,המאחז מצוי בתחום השיפוט של המועצה האזורית שומרון ולא
של המועצה האזורית מטה בנימין .למרות זאת ,המועצה האזורית מטה
בנימין רואה במאחז יישוב מיישוביה  -ובהתאם לזאת הוא מופיע ברשימת
יישובי המועצה באתר האינטרנט שלה ,ובמליאת המועצה אף משתתפת
נציגה מהמאחז.
נמצא כי אף שמדובר במאחז בלתי מורשה החליט משרד הפנים לממן
תב"ר שפתחה המועצה בשנת  2014לטובת שיפוץ כביש במאחז .עוד נמצא
כי בשנים  2012 ,2003ו 2013-הוציאה יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי
צווי הריסה של בית כנסת ,מקווה וגן ילדים בתחום המאחז אש קודש.
בפברואר  2018השיבה המועצה כי היישוב מצוי מבחינה גאוגרפית בתחום
המועצה האזורית שומרון אך מדובר ביישוב המשתייך מבחינה מוניציפלית
למועצה האזורית מטה בנימין .לעניין עצם שיפוץ הכביש חזרה המועצה על
כך שמדובר בשירות מוניציפלי חיוני למען בטיחות התושבים.
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משרד מבקר המדינה רואה בחומרה פעולה של רשות ציבורית
כמועצה האזורית מטה בנימין ,בניגוד לדין .כמאמר הפסיקה" :בנייה
שלא כדין היא לא רק תופעה ,החותרת תחת התכנון הנאות של
הבנייה ,אלא השלכותיה מרחיקות לכת יותר :היא בין התופעות
הבולטות ,הפוגעות בהשלטת החוק .מי שעושה דין לעצמו פוגע
באופן הגלוי והברור בהשלטת החוק."50...
מחובתה של המועצה ,בכובעה כוועדת תכנון מיוחדת ,לאכוף את חוקי
התכנון והבנייה במקומות שבהם חלה תכנית בנייה .חובה זו מבוססת על
תכליות שונות שבכללן הצורך בהגנה על שלטון החוק ,על הסדר הציבורי
ועל זכויות הקניין של הפרט .51כאשר הרשות הציבורית עצמה ,שאמורה
לאכוף את הדין ,היא זו המפירה אותו ובונה במקומות שאין בעבורם תכנית
בנייה ,חמור הדבר שבעתיים ,ועולה השאלה  -כיצד רשות ציבורית
שבעצמה פועלת בניגוד לדין תוכל לאכוף בנייה שלא כדין?52
בתשובת המועצה מפברואר  2018נכתב כי היא מתמודדת עם אתגרים רבים
הנובעים מהיעדר תשתיות לאומיות באיו"ש ובשל פריסת יישובים גדולה בשטח,
בשל קושי בתנועה בין יישובים עוינים ובשל התנגדות הקהילה הבין-לאומית
וארגונים מבית ומחוץ לעצם קיומה של ההתיישבות הישראלית באיו"ש .עוד
הוסיפה המועצה כי ההתיישבות באיו"ש היא אקט ריבוני מובהק של מדינת
ישראל והיא נעשית במקרים רבים תוך אתגרים ביטחוניים רבים ,ועל אף זאת
המועצה עושה כל אשר לאֵל ידה כדי לקדם את ההתיישבות באיו"ש ,אשר
מבוססת על התפיסה של חזרה לשטחי מולדתו ההיסטוריים של העם היהודי.
על פי תשובת המועצה ,במסגרת הגשמת תפיסה זו היא פועלת בתוך מציאות
משפטית סבוכה בכל הנוגע לדין החל באיו"ש בכלל ודיני התכנון והבנייה
בפרט .מציאות זו מציבה אתגר ,לדברי המועצה ,בכל הנוגע לפיתוח היישובים
תוך שמירה על החוקים והצווים החלים באזור .מורכבות משפטית זו יוצרת מצב
שלפיו במשך שנים ארוכות לא הושלמו ההליכים הנדרשים במישור המדיני
והמוניציפלי ביישובים שונים ,ולפיכך טרם הוסדר המצב התכנוני ,כך שקיים
קושי לקבל היתרי בנייה לביצוע עבודות שונות ופרויקטים שונים שהמועצה
חייבת לבצע מכוח חובתה לספק שירותים מוניציפליים בסיסיים ומינימליים
לתושביה ,כגון שירותי חינוך מכוח חוק חינוך חובה ,ביטחון ,רווחה ,תרבות,
ניק יון וכיוצא באלה .עוד הוסיפה המועצה כי אף שחרטה על דגלה לנהוג
בהתאם להוראות הדין ,המועצה אינה יכולה להפקיר את תושביה אשר התיישבו
בשטח המועצה באישור ובשליחות מדינת ישראל.
עוד הוסיפה המועצה כי במשך עשרות שנים השקיעה ממשלת ישראל
באמצעות כל משרדיה סכומי עתק בבנייה באזור בנימין ללא אבחנה לגבי

50

ר"ע  1/84דוויק נ' ראש העיר ירושלים ,פ"ד לח(.500 ,494 )1

51

בג"ץ  7292/14מוסא נ' שר הביטחון (פורסם במאגר ממוחשב.)1.9.16 ,

52

ראו גם מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  ,2017עמ' .77

כאשר הרשות
הציבורית עצמה,
שאמורה לאכוף את
הדין ,היא המפירה
אותו ובונה במקומות
שאין בעבורם תכנית
בנייה ,חמור הדבר
שבעתיים ,ועולה
השאלה  -כיצד רשות
ציבורית שבעצמה
פועלת בניגוד לדין
תוכל לאכוף איסור
בנייה שלא כדין?
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הבעלות על הקרקע ,וכתוצאה מכך התיישבו אלפי משפחות בעשרות היישובים
הקיימים והמועצה נדרשת להעניק להם שירותים מוניציפליים .לצורך חיזוק
דבריה מפנה המועצה לדוח הצוות לבחינת הבנייה ביהודה ושומרון שפורסם
ביוני  532012אשר אחת ממסקנותיו הייתה כי הקמת המאחזים נעשתה לאורך
השנים בידיעתו ,עידודו והסכמתו של הדרג הבכיר ביותר במדינה ועל כן יש
לראות בהתנהלות זו הסכמה מכללא .המועצה מפנה בתשובתה גם לקטעים
מתשובות המדינה לעתירות לבג"ץ שלפיהן בעקבות ישיבה בראשות ראש
הממשלה ובהשתתפות שרים והיועץ המשפטי לממשלה משנת  ,2011תוסר
בנייה בלתי חוקית שנעשתה על קרקע פרטית ,אך במקביל הונחו הדרגים
המקצועיים המתאימים לפעול להסדרת המעמד התכנוני של מבנים המצויים על
אדמות מדינה במקומות שיוחלט לבצע בהם הסדרה ,והכול בהתאם לשיקולים
רלוונטיים נוספים הנוגעים לעניינו של כל מקום ומקום.
עוד על פי המועצה ,במסגרת ביצוע הפרויקטים השונים מתנגשות לעתים שתי
החובות :החובה החלה על המועצה להענקת שירותים מוניציפליים חיוניים
לתושביה והחובה החלה על המועצה לפעול על פי דיני התכנון והבנייה .כדי
להימנע ככל האפשר מהתנגשות זו מקפידה המועצה לשמור על מספר עקרונות
חשובים בבנייה במאחזים :עיקרון אחד הוא שכל המבנים והפרויקטים הם
חיוניים לקיומו השוטף של היישוב ומהווים שירותים מוניציפליים מינימליים;
העיקרון השני הוא שכל המבנים המוצבים במאחזים אינם מבני קבע והם ניתנים
לפינוי בכל רגע וניתנים לשימוש במקום אחר אם המקום לא יוסדר או יפונה
בעתיד; והעיקרון השלישי הוא שכל הפרויקטים מבוצעים אך ורק במאחזים
המצויים על אדמות מדינה (ולא בבעלות פרטית) או לכל הפחות על אדמות
אשר המדינה הודיעה כי בכוונה להסדירן על פי החלטת ראש הממשלה משנת
.2011
בתשובתה התייחסה המועצה לפרויקטים אשר הוצגו בלוח  3לעיל וכתבה כי
מדובר בשירותים מוניציפליים חיוניים :שיפוץ הכבישים הוא דרישה חיונית
לבטיחות התושבים; הצבת המצלמה הוא צורך חיוני לביטחון התושבים; תכנון
המעונות היבילים ומרכז היישוב חיוניים להסדרת המצב התכנוני בהתאם לדין;
הצבת מבנים יב ילים חיונית להספקת מסגרת לימודית מכוח חוק לימוד חובה;
והקמת מגרש הספורט חיוני למען רווחתם ובריאותם הנפשית של ילדי היישוב.
עוד ציינה המועצה ביחס לכל אחד מהפרויקטים במאחזים כי הבנייה לא
נעשתה על קרקעות פרטיות.
בתגובת האגודה השיתופית עדי עד מפברואר  2018נכתב כי המאחז הוקם לפני
כשני עשורים בעידוד מדינת ישראל ,ומשרד הבינוי והשיכון אף אישר להעביר
לה בשנים  2002ו 350,000 2003-ש"ח להקמת תשתיות ציבוריות ומועדון נוער.
כמו כן הוסיפה האגודה בתשובתה כי בהודעת המדינה לבג"ץ ממרץ 2017
בעניין הבנייה במאחז נכתב כי שר הביטחון הנחה את הדרגים המקצועיים
במינהל האזרחי לפעול להסדרה התכנונית והמוניציפלית של המאחז .עוד
הוסיפה בתשובתה האגודה כי הזכות לחינוך היא זכות חוקתית מן המעלה
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דוח על מעמד הבנייה באזור יהודה ושומרון ,ירושלים ,א' בתמוז התשע"ב( 21.6.12 ,דוח אדמונד
לוי).
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הראשונה וכי על המדינה לדאוג למוסדות חינוך כדי שילדי ישראל יקבלו חינוך
שוויוני וחינם .יפים הדברים ,על פי התשובה ,גם לקבלת שירותי דת באמצעות
בתי כנסת ומקוואות ושירותים ציבוריים אלמנטריים אחרים .כמו כן נכתב
בתשובה כי חיצי הביקורת צריכים להיות מופנים כלפי המדינה ,אשר טרם
הסדירה את הדרוש הסדרה.
יובהר כי בתשובות המועצה והאגודה השיתופית עדי עד עולות בין השאר
טענות במישור המדיני אף שהערות הביקורת אינן נוגעות למישור זה.
מתשובת המועצה עולה כי היא אינה חולקת על כך שהבנייה המתוארת
לעיל נעשתה שלא כדין ,מבלי שאושרה תכנית למאחזים ומבלי שהוצאו
להם היתרים כנדרש .משכך ,הקו המנחה הוא חובותיהן של הרשות
המקומית ושל המדינה לאכוף את חוקי התכנון והבנייה .חובה זו מבוססת
על תכליות שונות שבכללן הצורך בהגנה על שלטון החוק ,על הסדר
הציבורי ועל זכויות קניין.54
אי-החוקיות עומדת על כנה בין אם מדובר בקרקע פרטית ובין אם מדובר
בקרקע ציבורית .גם אם מדובר בקרקע ציבורית ,הדרך ארוכה להכשרת
המבנים ,ובמהלכה יש לתת את הדעת גם לשיקולים מדיניים ,מוניציפליים
ותכנוניים .55אמנם המדינה הודיעה לבג"ץ בתצהיר משנת  2011כי בישיבה
בראשות ראש הממשלה הונחו הדרגים המקצועיים המתאימים לפעול
להסדרת המעמד התכנוני של מבנים המצויים באדמות מדינה ,אך הובהר
שעליהם לעשות זאת במקומות שבהם יוחלט על הסדרה בהתאם
לשיקולים רלוונטיים נוספים הקשורים לעניינו של כל מקום ומקום.
העובדה כי משרדי ממש לה היו מעורבים בבנייה במאחזים אינה מכשירה
את הדרך הבלתי חוקית שבה הוקמו .אין דין מתן תקציבים לביצוע
תשתיות כדין החלטה רשמית לאשר את הקמת המאחז ,ואין בכך כדי
לעקוף את דיני התכנון והבנייה.56
טענותיה של המועצה כי היא מקפידה שבבנייה במאחזים יוקמו רק מבנים
ופרויקטים החיוניים לפעילות השוטפת של תושבי היישוב וכדי לספק
לתושבים שירותים מוניציפליים מינימליים; וכי מדובר במבנים ניידים
הניתנים לפינוי בכל רגע וניתנים לשימוש במקום אחר; וכן כי כל
הפרויקטים מבוצעים אך ורק באדמות מדינה ולא בבעלות פרטית  -לא
עולות בקנה אחד עם ממצאי משרד מבקר המדינה המוצגים לעיל ולהלן
ובכללם הנתונים שמסר מתאם פעולות הממשלה בשטחים .די בהצגת
פרויקט הקמת טיילת נוף חורש בין היישוב טלמון ליישוב נריה ,שעליו
יפורט בהמשך ,כדי להפריך את הטענות.
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בג"ץ  7292/14מוסא נ' שר הביטחון ,פסקה ( 23פורסם במאגר ממוחשב ;)1.9.16 ,בג"ץ
 5377/09רגבים נ' שר הביטחון ,פסקה ז' (פורסם במאגר ממוחשב ב.)10.8.11-
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בג"ץ  7292/14מוסא נ' שר הביטחון ,פסקה ( 33פורסם במאגר ממוחשב ב.)1.9.16-
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בג"ץ  7292/14מוסא נ' שר הביטחון ,פסקה ( 34פורסם במאגר ממוחשב ב.)1.9.16-

העובדה כי משרדי
ממשלה היו מעורבים
בבנייה במאחזים אינה
מכשירה את הדרך
הבלתי חוקית שבה
הוקמו .אין דין מתן
תקציבים לביצוע
תשתיות כדין החלטה
רשמית לאשר את
הקמת המאחז ,ואין
בכך כדי לעקוף את
דיני התכנון והבנייה
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מעורבות משרדי הממשלה בבנייה לא מורשית
כבר בשנת  2003הנחה היועץ המשפטי לממשלה את היועצים המשפטיים של
משרדי הממשלה כי "בהקשר לסוגיית המאחזים הלא חוקיים  ...פשיטא שיש
להקפיד שהקצאת או העברת כספי ממשלה תהיה רק לאחר בדיקה שהקרקע
הוקצתה כדין וניתנו כל היתרי הבניה כדין על-ידי הרשויות המוסמכות" .עם זאת,
כפי שעולה מלוח  , 3משרדי ממשלה מעורבים במימון תב"רים לתכנון ובנייה
במאחזים לא מורשים.

משרד הבינוי והשיכון
נמצא כי בשנת  2014התחייב משרד הבינוי והשיכון לממן עריכת תכנית אב
לתכניות בניין עיר (להלן  -גם תב"עות) ליישובים במועצה בעלות של כ14-
מיליוני ש"ח ,וביניהם במאחזים כרם רעים וזית רענן .עוד נמצא כי בשנת 2016
התחייב משרד הבינוי והשיכון לממן תב"ע ביישובים בעלות של כ 4.6-מיליוני
ש"ח וביניהם במאחז כרם רעים.
באוגוסט  2017אושרה תכנית מפורטת לכרם רעים כשכונה של היישוב טלמון.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבינוי והשיכון כי כאשר הוא מממן
תכניות בניין עיר ביישובים לא מורשים ,הוא הופך שותף למועצה בפעילות
להכשרת בנייה לא מורשית.
בתשובותיו של משרד הבינוי והשיכון מפברואר וממאי  2018נכתב כי אכן אישר
המשרד הזמנות לתכנון בשכונות כרם רעים וזית רענן שבטלמון והעביר כספים
למועצה למימון התכנון בשנים  2014ו .2016-עם זאת ,על פי התשובה ,התכנון
נעשה רק לאחר שנבדקה הבעלות בקרקע והתקבל אישור המינהל האזרחי כי
מדובר בקרקע של המדינה וכי ניתנה הרשאה להסתדרות הציונית .עוד הוסיף
משרד הבינוי והשיכון בתשובתו כי תכנון השכונה כרם רעים תואם עם לשכת
התכנון של מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי כהרחבת היישוב טלמון
ובשטח מורשה לפיתוח ,ולראיה  -התכנית קיבלה תוקף .עוד הוסיף משרד
הבינוי והשיכון כי הוא מקפיד הקפדה יתרה על הנחיות היועץ המשפטי
לממשלה ושמשאבי המדינה יושקעו רק באזורים מורשים על פי כל דין.
עוד צוין בתשובה כי פעילות המשרד תואמת את החלטות הממשלה ומדיניותה.
על פי התשובה הואיל והיישוב טלמון אשר הוכר על ידי הממשלה בהחלטה
 1527כיישוב בעל עדיפות לא ומית לעניין מתן הטבות בתחומי הבינוי והשיכון,
והואיל וכל המגרשים המאושרים לבנייה בו אוכלסו ,אושר להרחיב את שטחי
הבנייה ביישוב למגורים ,ושכונות כרם רעים וזית רענן תואמות מדיניות זו.
בתשובת המועצה מפברואר  2018נכתב כי משרד הבינוי והשיכון משקיע מאות
מיליוני ש קלים בפעולות להסדרת יישובים ,קרקעות ומבנים בכל רחבי הארץ וכי
יש לברך על ניסיונותיו להסדיר את המצב הקיים במועצה.

 | 732דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2018

בתשובה נוספת של המועצה מאפריל  2018נכתב כי הסכום שהשקיע משרד
הבינוי והשיכון בתכנון ביישובים בלתי מוסדרים עמד על  3.2מיליון ש"ח בלבד.
המועצה שבה ומפנה לתשובות המדינה על עתירות לבג"ץ ולפיהן הדרגים
המקצועיים המתאימים הונחו לפעול להסדרת המעמד התכנוני של מבנים
שהוקמו על אדמות מדינה ושוכנים באזורים שהוחלט להסדירם ,והכול בהתאם
לשיקולים רלוונטיים נוספים הנוגעים לעניינו של כל מקום ומקום .המועצה
הוסיפה כי ב כרם רעים מימן משרד השיכון את תכנית הבינוי המפורטת לאחר
שהתב"ע של היישוב הייתה בתוקף ,וכי במאחז זית רענן מימן משרד השיכון
הליך הסדרה שבמסגרתו ייהרס חלק גדול מהמבנים שנבנו בעבר באופן בלתי
חוקי לכאורה.
משרד מבקר המדינה מבהיר כי גם אם התכנון שמימן משרד הבינוי
והשיכון נעשה רק בכל הנוגע לקרקעות מדינה ולאחר שאושרה תב"ע
לכרם רעים ,הרי שמדובר בפועל במימון תכנון של בנייה של מאחזים,
שנעשתה מלכתחילה ללא תכניות והוכשרה בדיעבד .אופן פעולה זה של
משרד הבינוי והשיכון עלול לקבע דפוס פעולה לא רצוי לפיו התכנון
נעשה לאחר הבנייה בפועל.
אמנם אין זה המקרה היחיד שבו הוכשרה בנייה בדיעבד אך פעילות משרד
הבינוי והשיכון למימונו של תכנון של בנייה כאמור אינה תואמת את עמדת
הממשלה ,שאימצה את דוח הצוות להתמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי
חוקית מינואר  572016בהחלטה  .1559על פי הצוות קידומן של תכניות מכשירות
לבנייה בלתי חוקית הוא אחד החסמים הבולטים הפוגעים בשלטון החוק
ובהרתעה היעילה .הדוח נשען על הנחיית היועץ המשפטי לממשלה 8.1150
משנת  2001המבהירה במפורש כי רשויות התכנון רשאיות לשקול שיקולים של
מניעת עידוד עבריינות בנייה .עיקרון זה קיבל על פי הדוח מקום של כבוד
בפסיקת בית המשפט העליון:
"השיקול של הגנה על שלטון החוק והרתעה מעבריינות הינו ...עקרון
יסוד בשיטת המשפט הישראלית ,וככזה יש ליתן לו משקל מתאים
בשיקוליה של הרשות .כפועל יוצא של השיקול האמור ,ברי כי אין לאשר
תכנית שאינה ראויה תכנונית רק משום קיומה בשטח של בניה בלתי
חוקית שהינה פועל יוצא של הפרת דיני התכנון והבניה .שאם לא תאמר
כן ,תמצא כי עברייני הבניה הם שמתווים את דפוסי התכנון במדינת
ישראל".58
יודגש עוד כי ההשקפה שלפיה כרם רעים היא שכונה של היישוב טלמון למרות
שהם מרוחקים כשמונה ק"מ זה מזה אינה עולה בקנה אחד עם התפיסה
התכנונית הרווחת שלפיה ציפוף בשטחים המבּונים הוא צורך לאומי  -תפיסה
שקודמה בדוח המועצה הלאומית לכלכלה שבמשרד ראש הממשלה מיולי
57

הצוות להתמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית (דין וחשבון) ,ירושלים ,שבט התשע"ו ,ינואר
( 2016דוח קמיניץ).

58

עע"מ  9057/09איגנר נ' השמורה בע"מ ,עמ' ( 23פורסם במאגר ממוחשב.)20.10.10 ,
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 592015ובעקרונות תמ"א  .6035ההשקפה הזו עומדת גם בניגוד לתפיסת המועצה
עצמה את היישוב כרם רעים כיישוב עצמאי ,כפי שעולה מאתר האינטרנט
שלה.61

טלמון  -משרד החקלאות ,משרד התחבורה והקרן הקיימת לישראל
עיון בתיק בב"ח  220/15מעלה כי המועצה האזורית הייתה מעורבת בשני
פרויקטים באזור היישוב טלמון על אדמות פרטיות ועל אדמות מדינה  -בניית
שביל הליכה (טיילת) בין היישוב טלמון ליישוב נריה ,וסלילת שביל אופניים,
אשר העבודות להקמתם החלו עוד ביולי  .2015עוד עולה מעיון בתיק כי
בתחילת ספטמבר  2015פנתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה למתאם
פעולות הממשלה בשטחים ,למינהל האזרחי וליועצים המשפטיים של משרדי
הביטחון ,החקלאות והתיירות וביקשה לקבל מידע לגבי מעורבות משרדיהם
בפרויקטים האמורים ,אשר נטען לגביהם כי הם נסללים בחלקם על מקרקעין
פרטיים וכי בוצעו ללא היתר בנייה כנדרש.
ב ,16.9.15-כשבועיים לאחר שנשלחה הפנייה האמורה ,הוציאה ועדת המשנה
לפיקוח של המינהל האזרחי צו סופי להפסקת עבודה ולהריסה של הטיילת -
שביל הליכה סלול לאורך  1.5ק"מ ,עמודי תאורה ,נקודות עצירה עם שולחנות
פיקניק ומתקני כושר וכדומה  .לעניין שבילי האופניים נכתב כי בכלים העומדים
לרשותה אין לרשות יחידת הפיקוח אפשרות לסרוק ולבחון את כל המסלולים
לאורכם; על כן פקחיה סיירו במרחב זה לאורך הכביש בלבד .בסיורים אלה לא
נמצאו באותו שלב מרכיבי בינוי כלשהם ,ועל כן לא ננקטו כנגד שבילי האופניים
הליכי פיקוח ואכיפה .עם זאת מתיק הבב"ח עלה כי בתחקיר שנערך בדצמבר
 2015הוחלט כי "ביחס לשבילי האופניים סביב מעיינות טלמון ,יש לפתוח
בהליכי פיקוח כנגד מרכיבי הבינוי הקיימים במקום כגון גשרוני עץ ,שלטים
ועוד" .יצוין עם זאת כי מתשובת המינהל האזרחי למשרד מבקר המדינה
מדצמבר  2017עולה כי עד מועד התשובה לא ננקטו הליכים כאמור.
.1

שביל ההליכה (הטיילת) :ב 21.9.15-נשלחה למשנה ליועץ המשפטי
לממשלה תשובה מהלשכה המשפטית של משרד החקלאות שלפיה
הוגשה למשרד בקשה למימון סלילת שבילי הליכה ורכיבה במעיינות
טלמון שבבנימין ,אך "נפסלה בשל אי עמידה בתנאי הסף הדורש המצאת
אישור על זיקת המבקש בקרקע מושא הבקשה".
למרות היעדר "זיקת המבקש בקרקע" ,עיון ברשימת התב"רים של המועצה
מעלה כי בדצמבר  2015נפתח תב"ר להקמת טיילת בטלמון בעלות של
מיליון ש"ח במימון משרד החקלאות ,שלושה חודשים לאחר מתן הצו הסופי
להפסקת העבודה ולהריסה .לא זו אף זו ,במרץ  2016אישר משרד הפנים

59

הוועדה לקידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני ,דוח המועצה הלאומית
לכלכלה ,יולי .2015

60

תמ"א  - 35תכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה ,לפיתוח ולשימור .יובהר כי תכנית זו אינה
חלה על שטחי איו"ש.

61

נכון למאי .2018
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את הגדלת התב"ר ב 250,000-ש"ח והמועצה התחייבה לממן זאת מכספי
קרנות הפיתוח שלה.
יוצא אפוא כי המועצה פתחה תב"ר לבניית הטיילת וקיבלה את
התחייבות משרד החקלאות למימון הבנייה בדצמבר  ,2015אף שנגד
סלילת הטיילת עומדים צו הפסקת עבודה מיולי  2015וצו הריסה
מספטמבר .2015
יצוין כי מרישומי המועצה עולה כי עד מועד הביקורת לא התקבלו כספים
עבור תב"ר זה ממשרד החקלאות.
בתשובת משרד החקלאות מינואר  2018נכתב כי האישור למתן התמיכה
בפרויקט ניתן על סמך אישור עקרוני של המינהל האזרחי כי מדובר
בסלילת שביל ברצועת דרך קיימת .עם זאת ,על פי התשובה ,הואיל
והמועצה לא המציאה מסמכים כדוגמת היתר בנייה ,תכנית הגשה ואומדן,
כנדרש טרם תחילת כל פרויקט ,לא ניתן אישור המשרד למימון הפרויקט,
כך שבפועל מימוש התחייבות המשרד מוקפא.
בתשובת המועצה מפברואר  2018נכתב כי הטיילת היא למעשה מדרכת
בטיחות הצמודה לכביש  450של נתיבי ישראל אשר אפשרה מעבר רגלי
בטיחותי של תלמידים בין היישובים טלמון ונריה .לפיכך אף שהאחריות על
ביטחון ובטיחות הולכי הרגל מוטלת לפתחי משרד הביטחון ומשרד
התחבורה ,החליטה המועצה ליזום פרויקט של הקמת מדרכת בטיחות לצד
הכביש ובמסגרתו גם התקינה עמודי תאורה .על פי התשובה אושרה
התכנית באופן עקרוני על ידי קצין מטה תחבורה במינהל האזרחי (להלן -
קמ"ט איו"ש).
עוד נאמר בתשובת המועצה כי בעקבות פניית המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה הוצא צו סופי להפסקת עבודה ולהריסה של חלק ממדרכת
הבטיחות וכי אופן הפעולה של המינהל האזרחי אינו ברור כיוון שהעבודות
אושרו מראש ובכתב על ידי קמ"ט איו"ש ,ולכן לא בכדי ,לדעת המועצה,
עד מועד מתן תשובתה ,לא נהרס הקטע המדובר .המועצה הוסיפה כי
פעלה בתום לב מלא והסתמכה על אישור הגורם המקצועי המוסמך.
המועצה הוסיפה כי צו ההריסה מתייחס למקטע אחד של הפרויקט כולו,
ואילו המשך העבודות שלשמו נפתח התב"ר והתבקש המימון הוא מקטע
נוסף במדרכת הבטיחות.
המועצה מסרה עוד כי בקשתה ממשרד החקלאות להשתתף במימון שביל
האופניים נדחתה בשל היעדר זיקה לקרקע ,אך היא פנתה גם למשרד
החקלאות למימון פרויקט המדרכה בשל הערך התיירותי שבהקמתה,
ובעקבות זאת התקבלה הרשאה לתקצוב של משרד החקלאות בסכום של
מיליון שקלים.

יוצא אפוא כי המועצה
פתחה תב"ר לבניית
הטיילת וקיבלה את
התחייבות משרד
החקלאות למימון
הבנייה בדצמבר
 ,2015אף שנגד
סלילת הטיילת
עומדים צו הפסקת
עבודה מיולי  2015וצו
הריסה מספטמבר
2015
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מתיק הבב"ח עולה כי קמ"ט איו"ש נתן אישור עקרוני לבניית מדרכה
בטיחותית אך לא להצבת מרכיבי בינוי אחרים ,ועל כן הוצא צו
הריסה .נמצא כי בפועל הוצבו במקום שולחנות פיקניק ומתקני כושר,
והמועצה ,אשר מכנה את הפרויקט "טיילת נוף חורש טלמונים" ,פנתה
על פי הצהרתה למשרד החקלאות בבקשה לקבל מימון לפרויקט
בשל ערכו התיירותי .על אף כל זאת עמדת המועצה היא כי מדובר
במדרכה שנועדה לאפשר מעבר בטיחותי בלבד .עמדתה זו של
המועצה אינה מתיישבת עם הממצאים שעלו בביקורת ,וניכר כי
המועצה פעלה בניגוד להצהרתה המתוארת לעיל ,שלפיה היא
מקימה מבנים על קרקעות לא מוסדרות אך ורק אם מדובר בשירותים
חיוניים ובקרקעות שאינן פרטיות.
.2

שביל האופניים :לעניין ביצוע שביל האופניים באזור טלמון ,שכאמור
בדצמבר  2015הוחלט במינהל האזרחי כי יש לפתוח בהליכי פיקוח לגבי
מרכיבי הבינוי הקיימים בו ,כגון גשרוני עץ ושלטים ,נמצא כי בפברואר 2016
פתחה המועצה תב"ר  .היקף התב"ר על פי רישומי המועצה עומד על יותר
מ 3.5-מיליון ש"ח .כ 1.7-מיליון ש"ח מתוכם אמורים להיות במימון משרד
התחבורה ,כ 1.6-מיליון אמורים להיות במימון הקרן הקיימת לישראל ואת
היתרה אמורה לממן המועצה מקרנותיה .מרישומי המועצה עולה כי עד
מועד הביקורת העביר משרד התחבורה כ 1.4-מיליון ש"ח לצורך ביצוע
הפרויקט.
בפברואר  2018השיב משרד התחבורה כי הוא תיקצב מימון של 90%
מהקמת שביל אופניים בדצמבר  2015בסכום של כ 1.7-מיליון ש"ח .אישור
התקציב נעשה ,על פי התשובה ,לאחר בדיקה של חברת בקרה ולאחר
קבלת תכנית שאושרה אישור סטטוטורי ואישור המפקח על התעבורה -
קמ"ט איו"ש .על פי התשובה ,מדיווחם של קמ"ט איו"ש ושל המועצה
המקומית ,השתתפות משרד התחבורה נעשתה כדין ובהתאם לתכניות
תנועה אשר אינן חורגות מזכות הדרך המאושרת .עם זאת לאחר שנודע
לקמ"ט איו"ש בספטמבר  2015כי הקבלן חרג במהלך ביצוע העבודות
מתוכנית התנועה שאושרה ,הורה קמ"ט איו"ש על עצירת העבודות
והתשלומים לפרויקט.
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תשובת משרד התחבורה מעוררת קושי הואיל ומכתבו של קמ"ט
איו"ש ,שעליו הסתמך המשרד כדי לעצור את העברת התשלומים
למועצה כיוון שהקבלן חרג מתכנית התנועה ,נכתב כבר בספטמבר
 . 2015אישור התקציב במשרד התחבורה ,לעומת זאת ,התקבל
שלושה חודשים לאחר מכן ,בדצמבר  .2015קרי ,משרד התחבורה
אישר תשלום של  1.7מיליון שקלים ,מתוכם העביר  1.4מיליון שקלים
למועצה ,ללא האישורים הנדרשים .יודגש עוד כי על פי תשובתו
העביר משרד התחבורה מימון בשיעור  90%מעלות הפרויקט ,והקרן
הקיימת לישראל החליטה גם היא להעביר כ 1.6-מיליון שקלים
למועצה עבור אותו הפרויקט כבר בפברואר .2014
בתשובתה הראשונה של הקרן הקיימת לישראל מפברואר  2018נכתב כי
מעורבותה בפרויקט הקמת שביל האופניים היא לצורך מימון בלבד,
ובמסגרת ההסכם בינה ובין המועצה מנובמבר  2016התחייבה המועצה כי
היא הבעלים או החוכר לדורות או בעל הזכויות במקרקעין ,וכי היא תשיג
על חשבונה את כל ההיתרים או הרישיונות או האישורים אשר יידרשו
לביצוע העבודות על פי כל דין ,לרבות אישורים והיתרים על פי חקיקה ,וכי
היא מצהירה ומתחייבת ,כי אם לא יינתן אישור סופי וחוקי לבניית המפעל,
היא תשיב לקרן הקיימת לישראל את סכום השקעתה בביצוע העבודות.
עוד הוסיפה הקרן הקיימת לישראל בתשובתה כי היא פעלה בהסתמך על
המצגים וההתחייבויות של המועצה האזורית בדבר קיומם של מלוא
האישורים הנדרשים ביחס לפרויקט.
בתשובתה השנייה של הקרן הקיימת לישראל מפברואר  2018נכתב כי על
פי ייעוץ משפטי שקיבלה ,העבודות הנוגעות לשבילי האופניים מחייבות לכל
היותר פעולות בסיסיות לאחזקה ולהשבחה של דרך קיימת ,המצויה ממילא
בתחומו של שביל קיים ולכן אינן מהוות בינוי על פי חוק תכנון ערים.
בתשובה נוספת מפברואר  2018הבהירה הקרן הקיימת לישראל כי הסכם
ההתקשרות בין הצדדים נחתם על ידי המועצה אך טרם נחתם על ידי
מורשי החתימה של הקרן הקיימת לישראל בשל היעדר התאמה בין
הסכומים הנקובים בהסכם ובין החלטת ועדת הפרויקטים העליונה של
הקרן מפברואר .2014
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מעיון בהסכם ההתקשרות אכן עולה כי המועצה הצהירה בחתימתה
על הנספח לחוזה בפברואר  2017כי היא בעלת זכויות בעלות או
זכויות חכירה או חכירת משנה על מקרקעין שעליו יוקם שביל
האופניים ,אף שהדבר אינו נכון .נמצא כי הקרן הקיימת לישראל
הסתמ כה על המצגים שהציגה בפניה המועצה ,שהמועצה היא בעלת
זכויות במקרקעין שעליהם אמור להיסלל שביל האופניים ושבידיה
האישורים הנדרשים לביצוע העבודות ,כפי שהתחייבה המועצה
בהסכם ההתקשרות ביניהן .לא זו אף זו ,לא ברור באיזה שלב
התקבלה חוות הדעת המשפטית שמפנה אליה הקרן הקיימת
לישראל בתשובתה ,שלפיה העבודות לסלילת השביל חייבו פעולות
בסיסיות בלבד לאחזקה והשבחה של דרך קיימת ,כאשר מדובר
בפרויקט בעלות של כ 3.5-מיליוני שקלים ולא ברור מה משתמע
מחוות הדעת האמורה ,לנוכח העובדה שפקחי המינהל האזרחי מצאו
שיש במקום מרכיבי בינוי שיש לנקוט בעניינם הליכי פיקוח.
יוצא אפוא כי משרד התחבורה והקרן הקיימת לישראל התבקשו על
ידי המועצה ונענו לבקשתה להשקיע מיליוני שקלים במימון הקמת
מסלול אופניים ,מבלי שהיו בידיהם תכניות ביצוע.
לאור הממצאים לעיל על משרד התחבורה ועל הקרן הקיימת
לישראל להימנע מלהעביר כספים נוספים לטובת פרויקט זה טרם
נבחנו מלוא ההיבטים הנוגעים לו .על משרד התחבורה אף לדרוש,
במידת הצורך ,השבת הכספים שהעביר למועצה לשם ביצוע
הפרויקט.
בתשובת המועצה מפברואר  2018נכתב כי למיטב ידיעתה לא בוצעו
במסגרת הפרויקט כל עבודת בנייה או תשתית הדורשות היתר בנייה.
תשובת המועצה כי לא בוצעו במסגרת הפרויקט עבודות בנייה או
תשתית הדורשות היתרי בנייה מתמיהה ,הואיל ומדובר בתב"ר בשיעור
של כ 3.5-מיליוני שקלים שהיא עצמה פתחה וכי פקחי המינהל
האזרחי איתרו במקום מרכיבי בינוי הדורשים פתיחת הליכי פיקוח.



מעיון בהסכם
ההתקשרות אכן עולה
כי המועצה הצהירה
בחתימתה על הנספח
לחוזה בפברואר 2017
כי היא בעלת זכויות
בעלות או זכויות
חכירה או חכירת
משנה על המקרקעין
שעליו יוקם שביל
האופניים ,אף שהדבר
אינו נכון
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כפי שעולה מהמתואר לעיל ,מלבד המועצה ,גם משרדי  -החינוך ,הפנים
והתחבורה ,וכן הקרן הקיימת לישראל  -השתתפו בתקציב תכניות פיתוח
אשר מימנו בנייה בלתי חוקית ביישובי המועצה .וכך פסק בג"ץ" :לא יתואר
ממשל תקין ,אם אינו שוקד על קיומו של שלטון החוק ,כי הוא שבונה את
חומת המגן בפני האנרכיה והוא שמבטיח את קיום הסדר הממלכתי .סדר
זה הוא היסוד לקיומן של המסגרות המדיניות והחברתיות  ...הללו אינם
מתקיימים באווירה של לית דין."62
מכאן יוצא כי שעה שזרוע שלטון אחת  -יחידת הפיקוח של המינהל
האזרחי  -משקיעה ממשאביה כדי לאתר בנייה בלתי חוקית ולצוות על
הריסתה  -זרועות שלטון אחרות כמשרדי החינוך ,הפנים והתחבורה ,וכן
הקרן הקיימת לישראל  -משקיעות ממשאביהן בעבודות בינוי ופיתוח
בתחומי המועצה .לא זו אף זו ,המועצה ,במימון משרדי הממשלה,
ממשיכה לבנות מבנים לא מורשים ופותחת תב"רים חדשים גם אחרי
שהמינהל האזרחי הוציא כנגדם צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה.
בשנת  2004פרסם מבקר המדינה דוח חמור על השקעות משרד הבינוי
והשיכון בבנייה בלתי חוקית בשטחי איו"ש , 63אך גם יותר מעשר שנים
אחרי פרסום הדוח האמור ,משרדי הממשלה משקיעים באופן ישיר בבנייה
בלתי חוקית במועצה.
על משרדי הממשלה ובכללם משרדי החינוך ,הפנים והתחבורה ,וכן על
הקרן הקיימת לישראל ,להימנע מסיוע למימון באמצעות כספי המדינה
של בנייה במקרקעין שלא הותרו כדין .טרם העברת כספים עבור בנייה
על משרדי הממשלה ועל הגופים הציבוריים לוודא כי הבנייה נעשית על פי
דין.
משנמצא כי המועצה האזורית מפירה בפועל את החוק ומקדמת פרויקטים
בניגוד לדיני התכנון והבנייה ,על משרדי הממשלה ועל הגופים הציבוריים
לחדול ממימון הפרויקטים ,ולבדוק בעצמם בפרויקטים המתבצעים בהווה
ובאלה שיתבצעו בעתיד ,אם עומדים לזכותם רישיונות בנייה.

אישור משרד הפנים
בכלל  19לכללי המועצות האזוריות (הכנת תקציבים) 64נקבע כי "ראש המועצה
יגיש את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו ולאשרו ,ולממונה לאשרו
לפני התחלת ביצוע פעולה לפיו".

62

בג"ץ  428/86ברזילי נ' ממשלת ישראל ,פ"ד מ(.555 ,505 )3

63

מבקר המדינה ,דוח שנתי 54ב (" ,)2004משרד הבינוי והשיכון  -מימון עבודות בנייה ופיתוח
ביהודה ושומרון" ,עמ' .359

64

הצו בדבר ניהול מועצות אזוריות.

שעה שזרוע שלטון
אחת  -יחידת הפיקוח
של המינהל האזרחי -
משקיעה ממשאביה
כדי לאתר בנייה בלתי
חוקית ולצוות על
הריסתה  -זרועות
שלטון אחרות
משקיעות ממשאביהן
בעבודות בינוי ופיתוח
בתחומי המועצה
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הנחיות פנימיות ,בדומה לחוק או לתקנות ,נועדו הן להדריך את הרשות
המוסמכת כיצד תפעל ,והן להציג לפני אלה הנדרשים לשירותי הרשות את
דרכי עבודתה של הרשות ואת הכללים שידריכו אותה בפעילותה .הנחיות
מינהליות מאפשרות לשפר את הליך קבלת ההחלטות המינהליות ולהגשים
ערכים מסוימים כגון שוויון ,עקביות ,שיפור הפיקוח על פעולות המינהל והגברת
אחריותו כלפי שאר הרשויות וכלפי הציבור.65
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ( 1/98להלן  -חוזר  )1/98נקבעו הנחיות לגבי אישור
תב"ר על ידי רשות מקומית ונכתב בו כי "בנוגע להליך האישור של משרד
הפנים ,מנוסח בימים אלה נוהל מפורט ,אשר עתיד להיות מפורסם בחוזר מנכ"ל
משרד הפנים".
נמצא ,כי למרות האמור ,ועל אף הערות מבקר המדינה במהלך השנים ,66הרי
שגם במועד קיום הביקורת הנוכחית ,קרוב ל 20-שנה לאחר פרסום חוזר ,1/98
טרם השכיל משרד הפנים לפרסם חוזר בתחום האמור ,המפרט נהלים פנימיים
אחידים לכלל המחוזות בנוגע לאמות המידה ולשיקולים שיש להביא בחשבון
בתהליך אישורם של תב"רים על ידי מחוזות משרד הפנים .זאת אף על פי
שלרוב מד ובר בפרויקטים עתירי ממון היכולים להשפיע על רווחת התושבים.67
נמצא כי לשם אישור התב"ר על ידי המועצה נוהג הממונה על המחוז במשרד
הפנים לבחון אם קיימת הרשאה תקציבית של הגורם המממן את התב"ר ,ואם
התב"ר אמור להיות ממומן על ידי הרשות המקומית עצמה ,הממונה בוחן את
מצב החשבון של קרנות הפיתוח .עם זאת השאלה אם הפרויקט נבנה בהתאם
לדין כלל אינה נבחנת על ידיו.
אף אם הממונה מסתפק בבדיקה של הרשאה תקציבית ,הרי שלנוכח
הליקויים החמורים המתוארים לעיל משרד מבקר המדינה ממליץ לממונה
לשקול לבדוק גם אם קיימים אישורים סטטוטוריים ,בעיקר אם הפרויקט
נוגע לשימוש בקרקעות ,ולוודא שהשטח אכן שייך לרשות המקומית או
שבידה אישור מבעליו המתיר להשתמש בו .כמו כן עליו לוודא כי
הפרויקט תואם את תכניות המתאר הקיימות ואת ייעודי הקרקע הקיימים.
מהמתואר לעיל בעניין הטיילת ביישוב טלמון ומדוחות הביקורת שערך
רואה חשבון מטעם משרד הפנים לשנים  2015ו 2016-עולה כי במקרים
שונים החלה המועצה האזורית בביצוע תב"רים לפני קבלת אישור משרד
הפנים .משרד מבקר המדינה סבור כי ממצאי הדוח מחדדים את הצורך
לשקול את מדדי הבחינה והאישור של תב"רים בידי הממונה על איו"ש,
ולהחליט האם די בבדיקת סוגיית ההרשאה התקציבית ,והיא בלבד ,על
ידו.

65

י' דותן ,פרסום הנחיות מינהליות ,משפט וממשל ג' (התשנ"ו) ,עמ' .488

66

ראו האמור גם במבקר המדינה ,דוחות ביקורת על השלטון המקומי לשנת " ,2015תקציבי
פיתוח ברשויות המקומיות" ,עמ' .195

67

ראו לעניין זה גם בקובץ דוחות זה את פרק "עיריית גבעת שמואל" בעמ' .290

נמצא כי לשם אישור
התב"ר על ידי
המועצה האזורית
מטה בנימין נוהג
הממונה על המחוז
במשרד הפנים לבחון
אם קיימת הרשאה
תקציבית של הגורם
המממן את התב"ר.
עם זאת השאלה אם
הפרויקט נבנה
בהתאם לדין כלל
אינה נבחנת על ידיו
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בתשובת משרד הפנים מפברואר  2018נכתב כי הליכי הכנת התקציב ,לרבות
תב"ר ,ברשות המקומית הם הליכים מורכבים שאורכים חודשים מספר .זהו
מערך שלם של בקרה מקצועית וציבורית שנועד להבטיח את תקינות התקציב
ואת התאמתו לצורכי הרשות המקומית .עוד נכתב כי רק בסיומו של התהליך,
על הרשות המקומית להגיש את התקציב כפי שאושר במליאת המועצה לאישור
הממונה ,ואישור זה לא נועד להחליף את מכלול הליכי הבקרה והפיקוח ברשות
המקומית עצמה ,כפי שתוארו לעיל .הממונה נדרש לבחון את עקרונות התקציב
ואת יכולתה של הרשות לעמוד ביעדים התקציביים שהוגדרו בו.
משרד הפנים מדגיש בתשובתו כי אישור התקציב על ידו אינו מהווה מטבע
הדברים אישור לביצוע הפרויקט ויישומו שלא על פי הוראות הדין ,וחזקה על
הרשויות המקומיות שישתמשו בתקציב זה בהתאם להוראות החוק והמינהל
התקין .המקום המתאים לבחינת דרך פעולת הרשות המקומית הוא בשלב
הביצוע  -הנתון בראש ובראשונה באחריות ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות.
אין חולק כי האחריות ליישום התב"ר בהתאם להוראות החוק והמינהל
התקין מוטלת בראש ובראשונה על העומד בראשות המועצה .עם זאת אם
ממילא נדרש משרד הפנים לאשר כל תב"ר של רשות מקומית ,אין בעצם
הצבת הדרישה מהרשות לספק גם מידע תכנוני בנוגע לפרויקטים
הכוללים בינוי ,טרם אישור התב"ר ,משום פגיעה בחזקה כי האחריות
מוטלת בראש ובראשונה על ראש המועצה .דרישה כאמור חיונית ודומה
לדרישה שאמור להציב כל משרד ממשלתי המבקש להעביר תקציבים
לרשות מקומית ,כפי שהנחה היועץ המשפטי לממשלה את היועצים
המשפטיים של משרדי הממשלה בשנת .2003
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סיכום
במהלך הביקורת נתגלו פגמים חמורים במינוי עובדים בכירים במועצה
האזורית מטה בנימין ,ובהם בחירת מועמדים שמעיון בקורות החיים שלהם
עולה כי בעת זכייתם במכרזים חלקם לא עמדו בתנאי הסף ,כפי שנדרש
בקובץ ניתוח העיסוקים .עולה חשש שתוצאות מכרזים נקבעו מראש ותנאי
הסף הותאמו למידותיהם של אלה אשר המועצה חפצה ביקרם .בפרט היו
פגומים תהליך קבלת ההחלטות והאופן שבו מונה הגזבר לשעבר לתפקיד
החדש של ראש אגף הכנסות ונכסים במועצה ,וניכר כי תפקיד זה נברא
במיוחד עבורו.
על המועצה לעשות כל אשר ביכולתה כדי להבטיח שהמועמדים הטובים
ביותר יגישו את מועמדותם למשרה המוכרזת ובזאת לתרום להעלאת רמת
השירות לציבור .עליה להעניק הזדמנות הוגנת ללא משוא פנים לכל
המעוניין לזכות במשרה ,בשם עקרון השוויון.
המועצה האזורית מפעילה מערך תב"רים רחב המממן ,בין השאר ,הקמת
מבני ציבור ביישו בים לא מורשים .יש לראות בחומרה רבה את פעולותיה
של המועצה האזורית מטה בנימין ,גוף ציבורי האמון על שמירה על החוק,
הנוהגת שלא כדין ומאפשרת בנייה לא חוקית במאחזים.
חמור לא פחות הוא המימון לבנייה האמורה ,שמתקבל במקרים רבים
מאת משרדי ממשלה .משנמצא כי בפועל המועצה האזורית מפירה את
החוק ובונה ללא רישיונות בנייה ,על משרדי הממשלה לחדול ממימון
הפרויקטים האמורים.

