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 האחרון בעשור

 פעילות התאפיינה
 בכשל המועצה
. מתמשך תפקודי

 הן התבטא הדבר
 הן הכספי במישור
-הניהולי במישור
 השאר בין, ארגוני

 פיתוח בהזנחת
 הציבורי המרחב

 וברמה והתשתיות
 של ביותר נמוכה

 שירותים מתן

 

 תקציר

 כללי רקע

מועצה מקומית בשנת  ההוכרז המועצה( -)להלן גם  יהילקהמועצה המקומית 

 אוכלוסיית נמנו עם 2018בשנת במועצה מתגוררים בני המגזר הבדואי. . 1996

איש  4,000-המועצה מעניקה שירותים לעוד כ .1תושבים 14,400-כ המועצה

עד מועד סיום הביקורת כיהן מר  2013מנובמבר . 2שאינם נמנים עם תושביה

 2018בבחירות שהתקיימו בנובמבר  .סאלם אבו עאיש בתפקיד ראש המועצה

, 1 אשכולהמועצה מדורגת באחמד אלאסד לתפקיד ראש המועצה.  מרנבחר 

 .3כלכלי-ביותר בדירוג החברתי ךהנמו

בעשור האחרון התאפיינה פעילות המועצה בכשל תפקודי מתמשך. הדבר 

ארגוני, בין השאר בהזנחת -התבטא הן במישור הכספי הן במישור הניהולי

פיתוח המרחב הציבורי והתשתיות ביישוב וברמה נמוכה ביותר של מתן 

שירותים לתושבים. עקב הכשלים בניהול המועצה מינה לה משרד הפנים 

חתמה המועצה על שני הסכמי  2016-ו 2014בשנים  .4חשב מלווה 2011שנת ב

  תוכניות ההבראה(. -הבראה עם משרד הפנים )להלן 

 

 הביקורת פעולות

היבטים שונים בדק משרד מבקר המדינה  2018מאי עד אוקטובר בחודשים 

החובות המגיעים  גבייתבהתנהלות המועצה, בהם יישום תוכניות ההבראה, 

בדיקות  תפקודי.הבמישור ווהיבטים שונים במישור הניהולי  מהתושביםלה 

 במשרד הפנים השלמה נעשו באגף לתקצוב ופיתוח במינהל השלטון המקומי

 דרום של משרד הפנים.ובמחוז 

 

 
 .2018על פי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים בחודש מאי   1

 .2017מתוך דוח ביקורת מפורט שהכין רואה חשבון מטעם משרד הפנים על המועצה לשנת   2

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות בסולם של עשר דרגות   3

-מציין את המצב החברתי 1כלכלי של אוכלוסיותיהן. אשכול -)אשכולות( לפי המצב החברתי

 כלכלי הנמוך ביותר.

החשב המלווה  -מכהן רו"ח יהודה אמסלם כחשב המלווה של המועצה )להלן  2017מנובמבר   4

 , כיהן בתפקיד עו"ד דוד אטיאס.2017 אוקטוברעד  2014הנוכחי(. לפניו, מינואר 
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 הליקויים העיקריים

 תקציבים ממשלתיים של ניצול -אי

 לפיתוח המרחב הציבורי

 רבות ממשרדי ממשלה,הרשאות תקציביות  2017 - 2012 בשניםהמועצה קיבלה 

ם, בעיקר ממשרד הפנים  תב"רים(. -)להלן  5למימון תקציבים בלתי רגילי

אף שמצב  תקציבים אלו יועדו בין היתר לפיתוח המרחב הציבורי ביישוב.

בשנת  עודאושרו התשתיות במועצה היה לקוי ביותר ואף שכמה מהתב"רים 

. לא נוצלו או נוצלו חלקיתמיליון ש"ח  92-של כתב"רים בסכום  112, 2012

מיליון  41-כבמסתכמת  ללוא נוצלה בגין התב"רים ההיתרה התקציבית של

המועצה יצוין כי  מהתקציב שאושר. 55%ש"ח. אם כן, המועצה ניצלה רק 

 מיליון ש"ח 12.6-כבסכום כולל של תב"רים  48ם של בביצועחלה לא הכלל 

 מתוך התקציבים שלא נוצלו.

 

ל התשתיות במועצה ואספקת שירותים ש ן הירודמצב

 תושביםלברמה נמוכה 

המועצה לא טיפלה בליקויים רבים ובמפגעים בתשתיותיה, כמה מהם חמורים 

חוסר  ,שנים-רבתעל הזנחה  מעידהמתמשך של העדר טיפול, המצב מאוד. 

תחזוקה של תשתיות וחוסר פיקוח על מפגעים. כל אלו משליכים על ביטחונם 

 של התושבים ועל איכות חייהם.

ה של תשתיות ופיתוח שלהן, להסיר על אף הצורך הדחוף לממן תחזוק

מפגעים ולשפר את רמת השירותים, המועצה לא ניצלה כאמור, את כל 

התקציבים שאושרו לה ולא ביצעה מיזמים שהיה בהם כדי לשמור על המרחב 

 רווחת הפגעהציבורי ולפתחו ולתרום לשיפור במצבה הכלכלי והתפקודי. כך נ

 .התושבים

 

 מוסדות ציבור וחינוך של ת ה זדוניהשחת

 והשמירה עליהם

. כך, מבני ציבור וחינוךשל ת ה זדוניהשחת -ה חמורה תופעבמועצה יש 

למשל, אולם ספורט הושחת זמן קצר לאחר שבוצע בו שיפוץ בעלות של 

 המועצהכחצי מיליון ש"ח וגן ילדים חדש הושחת ערב פתיחת שנת הלימודים. 

מקרי ההשחתה, פרט למקרה אחד.  על ישראל במשטרת ותתלונ הגישהלא 

האירוע. בהקשר זה יצוין כי  לאחר שנה חציכהוגשה  תלונהבמקרה זה ה

 
 פעמית.-יב בלתי רגיל הוא תקציב של רשות מקומית המיועד לפעולה חדתקצ  5
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, שכן בחלק שירותי השמירה שהמועצה רוכשת מחברה פרטית אינם מועילים

 השמירה מתקיימת רק בכמה משעות הלילה ובכמה מימות השבוע.מהמוסדות 

ת שירותי שמירה אומנם המועצה התקשרה עם חברה בהסכם להסדר

. למעשה, בלבד)פיקציה( למראית עין בתחומה, אך הסכם זה נעשה לכאורה 

 דמילפחות בחלק מהמקרים המועצה שילמה באמצעות חברת השמירה 

ולא תשלום עבור שירותי שמירה של ממש. תשלום זה פוגע פגיעה  ,חסות

 חמורה בשלטון החוק ומבזבז את משאבי המועצה המצומצמים.

מבקר המדינה הפנה עניין זה לטיפול היועץ המשפטי לממשלה על פי משרד 

 ]נוסח משולב[. 1958-)ג( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח14סעיף 

 

 חיבורי חשמל ומים לא חוקיים וגניבות מנכסי המועצה

אף שהמועצה ידעה שיש תופעה רבת שנים של גניבת חשמל ומים מנכסיה 

ת החשמל והמים של מוסדות ציבור למערכוקיים ם לא חוחיבוריבאמצעות 

ואף שתופעה זו פוגעת בקופת המועצה וגורמת מפגע בטיחות חמור, בעיקר 

 2017במוסדות חינוך, היא לא נקטה פעולות ממשיות לטפל בה. באוגוסט 

החלה המועצה לנקוט פעולות נקודתיות לניתוק חיבורי חשמל בלבד, אך היא 

רי חשמל אחרים וחיבורי מים ולטיפול לא הכינה תוכנית מקיפה לאיתור חיבו

בהם, בניגוד לדרישות משרד הפנים ואף שהיה לה מידע שממנו עולה חשש 

נוספים. פרט למקרה אחד,  חוקיים לא חיבורים ממשי שיש בכמה אתרים

 המועצה לא הגישה תלונות במשטרת ישראל על חיבורים כאמור.

 

 המועצהלקוי של טיפול ו בארנונה נכסים חיוב-אי

 בגביית חובותיהם של תושבים

המחויבים  נכסים 912המועצה בתחום  מחויבים בארנונה: שאינםנכסים 

. אולם נכסים רבים המועצה אינה מ"ר 176,494 הוא שטחם הכולל בארנונה.

 2013בשנת נכסים שנמדדו בסקר נכסים  770מחייבת בארנונה, למשל 

 .עסקיםועשרות רבות של  ,מ"ר 92,995של  שטח כוללב

היקף החובות המגיעים למועצה  היקף חובות התושבים ושיעורי הגבייה:

מתושבים גדול מאוד, והוא ממשיך לגדול מדי שנה בשנה אף שהמועצה 

 96-היה כ 2017מבצעת מחיקת חובות. הסכום הכולל של החובות בסוף 

מהגירעון הנצבר של המועצה בתקציב  12מיליון ש"ח, סכום הגדול יותר מפי 

חיוב  אודגדל מ 2013סקר נכסים בשנת  בוצעש מאז. הרגיל לאותה שנה

 עוד בכליורדים  הםקטנים, ונותרו  ארנונהה תסכומי גביי , אךהשנתיהארנונה 

בשנת  31%-מכ והוא הלך ופחת ,קטןמארנונה שנה. שיעור הגבייה השוטף 

ור עב הארנונה שיעור גביית חובות .2017בלבד בסוף שנת  14%-כ עד 2014

 .2017 שנת בסוף 1.2%והוא הלך ופחת עד  ,קטן מאוד שנים קודמות
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לא  2017עד דצמבר  2015מסוף שנת  חברות גבייה: עם התקשרות

, זאת בניגוד להתחייבותה למשרד הפנים העסיקה המועצה חברת גבייה

ת התקשרה המועצה עם חבר 2017. בדצמבר 2014בתוכנית ההבראה משנת 

חוזה  במועד עריכת הביקורת .ללא מכרז או הליך תחרותי אחר כנדרש גבייה

 ההתקשרות שבין המועצה לחברה לא היה בתוקף.

נקטה לא רבים, שלחלקם חובות גדולים,  חייביםכנגד  פעולות אכיפה:

 המועצה פעולות אכיפה. המועצה העבירה כמה מהחובות לטיפול משפטי, אך

מדוע החליטה להעביר דווקא את חובות  בהיעדר תבחינים בנושא, לא ברור

הסתכם  2016אלו. בכמה מהמקרים שהועברו לטיפול משפטי עוד בשנת 

 הטיפול במשלוח התראות בלבד, ולא ננקטו צעדים נוספים נגד החייבים.

 

 רישוי עסקיםחוסר טיפול של המועצה ב

 .הפועלים בתחומהכל העסקים של ומלא למועצה אין רישום עדכני 

עסקים.  140 - 130ממסמכים שונים עולה כי בתחום המועצה פועלים בערך 

מועצה לא הפעילה את סמכויותיה דין. הרישיון עסק כניתן  יםעסקלשני רק 

לא שלחה מכתבי התראה  . היא1968-, התשכ"חחוק רישוי עסקיםיפת לאכ

מינהליים לעסקים הרבים הפועלים ללא רישיון עסק, לא הוציאה צווי הפסקה 

. משרד הפנים לא או צווי סגירה לעסקים כאלה ולא הגישה כתבי אישום נגדם

סמכותו לחייב את המועצה לבצע את המוטל עליה בתחום רישוי ב השתמש

 .העסקים

 

 טיפול בתפקוד לקוי של עובדים במועצה -אי

 טיפול בליקויים שעלו בדוחות ביקורת-ואי

שלגביהם טענו החשבים  דיםהמועצה לא נקטה פעולות לטיפול בעוב

ואף לא נמצא שהיא פנתה  המלווים כי אינם מבצעים את תפקידם כראוי,

לא כללה  2016תוכנית ההבראה משנת  .איתםבירור וערכה לעובדים אלה 

, זאת אף שבדיון אבני דרך או יעדים לצמצום כוח האדם הלא יעיל במועצה

וממשרד הפנים  שקדם לחתימת התוכנית בהשתתפות נציגים מהמועצה

 הוחלט שנושא זה יהיה אחד היעדים העיקריים בה.

 בדוחות מבקר המועצהמשרד הפנים על המועצה ו יןכבדוחות הביקורת שה

מהשנים האחרונות עלו ליקויים רבים, חלקם חמורים מאוד, אך הם לא תוקנו 

 פעםועדת הביקורת של המועצה  התכנסה 2018 - 2014בשנים  במשך שנים.

 .בדאחת בל
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של  לקוי הבראה ותפקודהכניות ותליקויים ביישום 

 החשבים המלוויםמשרד הפנים ושל 

לנוכח מצבה הכספי של המועצה, הגירעון המצטבר הגדול בתקציבה השוטף 

והליקויים בתפקודה, בין היתר בתחומים שהוזכרו לעיל, הכין משרד הפנים 

ה הכספי של המועצה , לשיפור מצב2016-ו 2014שתי תוכניות הבראה, בשנים 

 ומצבה הניהולי.

המועצה לא יישמה יעדים רבים שנקבעו לה  יישום תוכניות ההבראה:

בשתי תוכניות ההבראה אף שכמה מהם היו מרכזיים ונועדו להגדיל את 

הכנסותיה ולהבריאה לטווח הארוך. למשל, המועצה לא עמדה ביעדי הגבייה 

ולא קבעה נהלים; המועצה  י עזרוק; המועצה לא חוקקה ח2017-ו 2015לשנים 

 לא הקימה מערכת רישוי עסקים.

, 2015-ו 2014נכללו אבני דרך ויעדים לשנים  2014-בתוכנית ההבראה מ

והמועצה התחייבה לעמוד בהם במלואם. המועצה דיווחה למשרד הפנים על 

 למועצה אישרבלבד. משרד הפנים  2014יישום אבני הדרך והיעדים לשנת 

 באופן ןבה עמדה לא שהמועצה דרך אבני בגיןוהיתרים להלוואות  מענקים

אבני הדרך  על יישום לו תדווח שהמועצה כך על עמדהפנים לא  משרד .מלא

. משרד הפנים ריכז את כל המענקים 2015והיעדים האחרים שהיו לשנת 

בלבד, והדבר פגע  2014בתוכנית ההבראה בגין יישום אבני דרך ויעדים לשנת 

 .2015ה בתמריץ המועצה להמשיך ליישם את תוכנית ההבראה בשנת למעש

משרד הפנים גיבש תוכנית הבראה  :2016-כנית ההבראה מות גיבוש

אבני בכל  אם עמדהדיווח בלי שקיבל מהמועצה  2016חדשה למועצה בשנת 

אבני דרך והיעדים של התוכנית הקודמת, ולא כלל בתוכנית החדשה הדרך 

לפני  מעטיםנחתמה ימים  2016-כנית ההבראה מות. המועצה לא ביצעהש

הותאמו לביצוע  ה זומשרד הפנים לשנ. כמה מהיעדים שקבע 2016תום שנת 

המועצה תוגמלה על פעולות  -בפועל שהיה ידוע במועד החתימה, כלומר 

 שכבר ביצעה.

בניגוד למה שנקבע בתוכניות  :הבראת המועצה בתחומים נוספים

, ובכלל זה אבחון אבחון מקצועי למועצה לא ביצעההבראה, משרד הפנים 

ת ההבראה תחומים וכניותכלל ב ולא במישור הארגוני ובמישור האסטרטגי,

 שהיה בהם כדי להבריאה לטווח הארוך. נוספים

ים המלווים שמינה משרד הפנים העבירו חשבה תפקוד החשבים המלווים:

לו דיווחים לא מדויקים וחסרים על יישום אבני הדרך והיעדים בשתי תוכניות 

 ההבראה.
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 ההמלצות העיקריות

 מצב התשתיות ולאתר מפגעים כדי לבחון אתעל המועצה לבצע סקר מקיף 

כנית עבודה ולהכין תו בתחומה. לאחר מכן עליה להתבסס על תוצאות הסקר

סדרי  ייקבעוכנית ותבב הציבורי. שנתית לתחזוקה שוטפת ולפיתוח המרח-רב

ומדיניות שהמועצה  תבחינים על פיהעדיפויות לטיפול בתשתיות ובמפגעים 

במסגרת זו על המועצה לבחון את מכלול התקציבים המאושרים  .תקבע

העומדים לרשותה, להתוות את אופן השימוש בהם ולפעול ללא דיחוי 

 .םלביצוע

רת השמירה, שככל הנראה על המועצה לבחון את ההתקשרות עם חב

משמשת כסות לתשלום דמי חסות למשפחות ביישוב, ולבחון סוגיה מטרידה 

זו עם משטרת ישראל, עם המשרד לביטחון פנים ועם משרד הפנים. נוסף על 

, על מוסדותיה מועיליםרותי שמירה יל שיעל המועצה לבחון דרכים להפעכך, 

בכל פעם  הלהגיש תלונה במשטרבין היתר בהתייעצות עם משטרת ישראל, 

 .ולסייע ככל הניתן לגורמי האכיפה נזק לרכושה שנגרם

כדי  6על המועצה לפעול בשיתוף חברת החשמל ותאגיד המים נווה מדבר

תשתיות החשמל והמים המחוברות לנכסי המועצה,  אתבדיקה מלאה לבדוק 

 תקולנלאתר מקומות שיש בהם חשד לגניבות או לחיבורים לא חוקיים 

כן , וכך למנוע גניבה מכספי ציבור וסיכון חיי אדם. חיבורים אלה לאלתר

על  חיבור לא חוקי. מתגלהש פעםלהגיש תלונות במשטרת ישראל בכל עליה 

תטפל בסוגיה זו שהמועצה כדי להבטיח  עםמשרד הפנים להמשיך לפעול 

 .באופן מלא

 אינםש שבתחומה והעסקיםהמועצה לבצע סקירה של כל הנכסים  על

המועצה לפעול בדחיפות  על. כדין מהם ארנונה לגבותו בארנונה מחויבים

חייבים שאין ננקטות נגדם  לזיהויו שבתחומה הנכסים כל של הבעלים לזיהוי

להכין תוכנית עבודה ולכלול בה תעדוף על עליה  . לאחר מכןפעולות אכיפה

טיפול בחובות ופירוט של דרכי ל עבודה הליכי ,פי תבחינים ברורים ושוויוניים

להגביר את הגבייה ולצמצם את יתרות החייבים,  פעולות אלו יאפשרוגבייתם. 

 את להסדיר המועצה על עשרות מיליוני ש"ח.יתרות המסתכמות היום ב

 חברה.ה לעבודתלהכין נוהל ו הגבייה חברת עם ההתקשרות

י, לפעול נגד העומד בראשה, המשמש גם ראש רשות הרישועל על המועצה ו

את האישורים  ולהביאם להסדירהעסקים הפועלים ללא רישיון עסק 

ויש בו  ,בריאותואת ציבור ומסכן את ההנדרשים. היעדר אכיפה בתחום זה 

 זילות החוק.כדי ללמד על 

 על משרד הפנים להתערב כדי להשליט סדר בתחום רישוי העסקים במועצה.

שרד הפנים ובדוחות מבקר המועצה של מעל המועצה לדון בדוחות הביקורת 

 עםעל משרד הפנים לפעול  בהקדם ולפעול לתיקון הליקויים שהועלו בהם.

 
 הועבר מפעל המים של המועצה ל"נווה מדבר תאגיד מים בע"מ". 2011מינואר   6
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 המועצה תפקוד
 התפקידים ובעלי

 בניהול מאופיין בה
 יד באוזלת, לקוי
 הוראות אכיפת-ובאי

 הובילו ואלה, החוק
 קשה לפגיעה

 העולה במשילות
 איש" של מצב כדי

". יעשה בעיניו הישר
 לא הפנים משרד

 בסמכויותיו השתמש
 בנעשה התערב ולא

 בהחלטיות במועצה
 ובנחישות

 

המועצה לכינוס ועדת הביקורת ולוודא כי ועדה זה מקיימת את המוטל עליה 

 בדין.

על המועצה להמשיך לפעול ליישום מלא של כל יעדי תוכניות ההבראה 

פר את תפקודה ואת השירותים שהיא ולשמירה על איזון תקציבה כדי לש

 מעניקה לתושביה.

על משרד הפנים לעקוב מקרוב אחר תפקוד המועצה, לוודא כי היא עומדת 

בהקדם בכל היעדים שהתחייבה לעמוד בהם בתוכניות ההבראה ולהתאים 

 על משרד הפנים לפעול בהתאםלכך את המענקים והאשראי שהוא נותן לה. 

בסיס כולבצע אבחון מקצועי במועצה אה למה שנקבע בתוכניות ההבר

תפקודה לטווח כדי לשפר את כניות לתחומים נוספים החשובים ותהלהרחבת 

 .ואת יכולותיה הארגוניות ויכולותיה הניהוליות הארוך

על משרד הפנים לדרוש ולקבל דוחות תקופתיים מהחשבים המלווים ובהם 

כל המידע והנתונים הנדרשים כדי לעקוב אחר מצבה של המועצה ואחר 

יישום תוכנית ההבראה. על החשב המלווה הנוכחי להעביר למשרד הפנים 

דיווחים שוטפים, מדויקים ומלאים על התנהלות המועצה ועל עמידתה ביעדי 

ההבראה כדי לסייע בהליכי הבקרה של המשרד וכדי להגביר את  תוכנית

 סיכויי הבראת המועצה.

על משטרת ישראל לפעול עם המועצה ועם גורמים אחרים הנוגעים בדבר, 

לטפל בתופעות החמורות שהועלו בדוח זה, תופעות הפוגעות בשלטון החוק 

 ובביטחון התושבים, ולהגביר את נוכחותה במועצה.

 

 סיכום

משפיעים מספקות שהן שירותים מצב התשתיות בתחום הרשויות המקומיות וה

 רווחתם.על ו של תושביהן על איכות חייהם ותישיר

לא  במועצה נובעתשירותים ו תשתיותה הירודה של רמהביקורת העלתה כי ה

ם שלה: כשליממשאבים אלא גם מוגבל של היקף מכך שעומד לרשותה רק 

פיתוח של תשתיות -ארגוניים ותפקודיים ואי כשלים ניהוליים, כספיים,

. יתרה מזו, איכות חייהםברווחת התושבים וושירותים וכי הדבר פוגע ב

מה יולהעצה אילהבר שהועלו בתפקוד המועצה פגעו במאמצים הכשלים

 נותבעקרו ושל מינהל תקין, בעקרונות הבסיסיים של שלטון החוקופגעו 

וכבדי הליקויים הרבים  .מועצה ובנבחריהב השוויון וההוגנות ובאמון הציבור

שצוינו בדוח זה מתכנסים לכדי תמונה חמורה ומדאיגה של תפקוד  המשקל

אכיפת -המועצה ובעלי התפקידים בה, המאופיין בניהול לקוי, באוזלת יד ובאי

לפגיעה קשה במשילות העולה כדי כל אלו הובילו . וזלזול בהן הוראות החוק

 ניו יעשה".מצב של "איש הישר בעי

קיבל מידע רב על תפקודה הלקוי של  משרד הפניםהממצאים מלמדים כי 

דיווחי מרואי החשבון שמינה ו לשהביקורת דוחות המועצה, בין היתר מ
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בחוק ולא התערב סמכויות המוקנות לו אך לא השתמש ב, יםהמלוו יםהחשב

בהמלצת החשבים המלווים העביר  .ותשינחבת וובהחלטי במועצהבנעשה 

אל המועצה מענקים גם כאשר היא לא עמדה בתנאים שנקבעו  משרד הפנים

בתוכניות ההבראה כתנאי לקבלתם. משרד הפנים סייע למועצה לאזן את 

תקציבה לזמן קצר, אך לא ביצע חלק מרכזי בתוכניות ההבראה, חלק שהיה 

אמור לייצר מנגנונים ארגוניים וכלכליים כדי לסייע בידה להיחלץ מהמצב 

 רויה בו לטווח הארוך.המשברי שהיא ש

, על בעלי התפקידים בה ועל משרד הפנים לממש את אחריותם, המועצעל ה

 ולפעול לקחיםמהם להפיק פעול לתקן את הליקויים שהועלו בדוח, ל

כדי לשפר את תפקודה ובד בבד  המועצה בתחום החוק תוף אלאכ בנחישות

 .לשפר את איכות חיי התושבים

המועצה ועם גורמים אחרים הנוגעים בדבר, על משטרת ישראל לפעול עם 

לטפל בתופעות החמורות שהועלו בדוח זה, תופעות הפוגעות בשלטון החוק 

 ובביטחון התושבים, ולהגביר את נוכחותה במועצה.
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 מבוא
משתרעת על שטח של  (או לקייה המועצה -גם )להלן  ההמועצה המקומית לקיי

מועצה מקומית בשנת  ההוכרזמזרחית לבאר שבע. היא -דונם צפונית 5,600-כ

המועצה  .7תושבים 14,400-המועצה כ אוכלוסייתנמנו עם  2018 בשנת. 1996

איש המתגוררים בתחום המועצה או בצמוד לה,  4,000-מעריכה כי יש עוד כ

שאינם תושבי קבע במועצה, אך הם מקבלים ממנה שירותי חינוך, בריאות ומים 

 , האשכול הנמוך ביותר1אשכול מדורגת ב המועצה. 8ואינם מחויבים בארנונה

בתחום המועצה  .9כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-בדירוג החברתי

אין אזור תעשייה או אזור תעסוקה מוסדר, והמועצה גובה ארנונה בעיקר 

חיוב נכסים בארנונה וטיפול לקוי של -איממגורים )ראו בהרחבה בפרק "

 "(.המועצה בגביית חובותיהם של תושבים

סאלם אבו מר , כיהן 2018עד מועד סיום הביקורת, אוקטובר  2013מנובמבר 

ראש המועצה לשעבר(. בבחירות  -ראש המועצה )להלן עאיש בתפקיד 

אחמד אלאסד לתפקיד ראש המועצה  מרנבחר  2018שהתקיימו בנובמבר 

ראש המועצה החדש(. מר זיאד אבו גנים מכהן בתפקיד גזבר המועצה  -)להלן 

גזבר המועצה(. מר מנסור אלסאנע כיהן בתפקיד מהנדס  -שנים )להלן  18זה 

מהנדס המועצה לשעבר(.  -)להלן  2017עד דצמבר  2013המועצה מאפריל 

מונה מהנדס חדש למועצה, אך הוא עזב את תפקידו בסוף יולי  2018באפריל 

 , ומאז עד מועד סיום הביקורת טרם מינתה המועצה מהנדס.2018

בעשור האחרון נקלעה המועצה למשבר כספי, ובעטיו צברה גירעונות רבים. 

המועצה, ובעקבות זאת גם פיתוח המרחב הציבורי בשנים אלה נפגע גם תפקוד 

ם. התושבי רווחתוהתשתיות, איכות השירותים שהמועצה העניקה לתושבים ו

 ,ש"ח ןמיליו 4.6-כהיה הגירעון בתקציב הרגיל של המועצה  2013 תשנבסוף 

. גירעון זה הוא ש"ח ןמיליו 18.4-כבתקציבה הרגיל היה מצטבר הגירעון הו

מיליון ש"ח.  39.7-כ -מסך תקציבה השוטף לאותה שנה  46%-בגובה של כ

 ש"ח,מיליון  60-הסתכמו הכנסות המועצה בתקציב הרגיל בכ 2017בשנת 

להלן סקירה של שני הכלים העיקריים  מיליון ש"ח. 58-בכ הסתכמו והוצאותיה

 אליו. ששימשו את משרד הפנים לטיפול במשבר שהמועצה נקלעה

 -להלן בפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[ ) מינוי חשב מלווה: .1

למנות חשב מלווה  רשאישר הפנים נקבע כי  10פקודת המועצות המקומיות(

הוצאת הכספים  את . על חשב מלווה, בין היתר, לבקרמקומית מועצהל

 2011משנת  .כנית ההבראהוביעדי ת את המידה שהיא עומדתברשות ו

מאוגוסט  שמינה משרד הפנים: חשב מלווהשל מתנהלת המועצה בליווי 

מילא את התפקיד מר סלאמה אבו דעיבס; מינואר  2013עד דצמבר  2011

 
 .2018על פי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים בחודש מאי   7

 .2017ועצה לשנת מתוך דוח ביקורת מפורט שהכין רואה חשבון מטעם משרד הפנים על המ  8

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות בסולם של עשר דרגות   9

-מציין את המצב החברתי 1כלכלי של אוכלוסיותיהן. אשכול -)אשכולות( לפי המצב החברתי

 כלכלי הנמוך ביותר.

ות ]נוסח ב לפקודת העירי142א לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[; סעיף 34סעיף   10

 משולב[.
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החשב  -מילא את התפקיד עו"ד דוד אטיאס )להלן  2017עד אוקטובר  2014

רו"ח יהודה מינה משרד הפנים את  2017המלווה לשעבר(. בנובמבר 

והוא שימש בתפקידו זה גם במועד לחשב המלווה של המועצה,  סלםאמ

 .החשב המלווה הנוכחי( -)להלן  עריכת הביקורת

בפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[ נקבע כי  תוכניות הבראה: .2

להביא לכך שהוצאותיה השנתיות  אמורהכנית להבראת מועצה מקומית ות

 -לו על הכנסותיה )להלן של המועצה המקומית מתקציבה הרגיל לא יע

בחוזר מנכ"ל משרד וכן להסדיר את חובות העבר שלה.  איזון תקציבי(

. ("2005עדכון ) -פורסם "נוהל הגשת תכנית הבראה  200611הפנים מינואר 

"הסכם להסדר הבראה על עם משרד הפנים חתמה המועצה  2014באפריל 

תוכנית  - הלן)ל כנית הבראהותמועצה מקומית לקייה". בהסכם נקבעה 

, ובה יעדים ואבני דרך שהמועצה אמורה לעמוד בהם (2014-ההבראה מ

ולוחות זמנים להשלמת ביצוע אבני הדרך. המועצה התחייבה לבצע את 

, לאחר 2016בדצמבר  .2015עד סוף שנת תוכנית ההבראה במלואה 

, 2015שהמועצה לא עמדה ביעדי הגבייה שנקבעו בתוכנית ההבראה לשנת 

 -)להלן  2017-ו 2016תמה על הסכם נוסף להסדר הבראה, לשנים היא ח

 (.2016-תוכנית ההבראה מ

המועצה יישמה באופן חלקי את תוכניות ההבראה )ראו בפרק "תוכניות 

ההבראה ותפקוד לקוי של החשבים המלווים"(, ואף על פי כן קיבלה 

הצטמצם  2017סוף מענקים והלוואות לכיסוי הגירעון המצטבר שלה. ב

 מסך תקציבה השוטף. 12.7%-כ -ש"ח מיליון  7.6-כגירעונה המצטבר ל

בשנים האחרונות קיבלה הממשלה כמה החלטות שנגעו לפיתוח הרשויות 

המקומיות במגזר הלא יהודי. בין היתר, התקבלו שתי החלטות הרלוונטיות 

. 239713ומספר  92212החלטות ממשלה מספר  -למועצה המקומית לקייה 

טות אלו החליטה הממשלה להעביר תקציבים ממשלתיים לטובת ביצוע בהחל

 ממשלהה החלטותשל יישום לא נבדק ה וזביקורת בכי  יצויןמיזמים במועצה. 

 .מאוד מוקדמיםביצוע  בשלבי היו ןהביקורת ה שבמועדמאחר 

 

 

 
 .2/2006חוזר מנכ"ל מיוחד בנושא תוכניות הבראה מספר   11

בנוגע ל"פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים  2015החלטה מדצמבר   12

אישר משרד הפנים למועצה המקומית לקייה הרשאה תקציבית  2018". בינואר 2020 - 2016

 מיליון ש"ח. תקציבים אלו טרם נוצלו. 7.3-בסך כולל של כ לביצוע מיזמים בתחומים שונים

בנושא "תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב  2017החלטה מפברואר   13

מיזמים שונים בעלות כוללת  35". במסגרת התוכנית הגישה המועצה בקשה לביצוע 2021 - 2017

קיבלה המועצה ממשרד הפנים הרשאות  2018עד יוני  .2018-ו 2017מיליון ש"ח לשנים  13-של כ

 תקציביות לרוב המיזמים, אך היא החלה לבצע רק חלק קטן מהם.
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 פעולות הביקורת
היבטים שונים בדק משרד מבקר המדינה  2018מאי עד אוקטובר בחודשים 

החובות המגיעים לה  גבייתבהתנהלות המועצה, בהם יישום תוכניות ההבראה, 

. בדיקות השלמה והיבטים שונים במישור הניהולי ובמישור התפקודי מהתושבים

ובמחוז  במשרד הפנים נעשו באגף לתקצוב ופיתוח במינהל השלטון המקומי

 דרום של משרד הפנים.
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ל התשתיות במועצה ש ן הירודמצב

ברמה נמוכה ואספקת שירותים 

 לתושבים

ולהעניק  והתשתיות הפיזיות שבו לדאוג לפיתוח היישוב 14על מועצה מקומית

בהם תחזוקת דרכים ומבני ציבור, תאורת רחובות,  ,לתושבים שירותים שונים

חיים נאותים. תנאי להבטיח וגינון, והכול כדי פינוי אשפה וגזם  ,תברואהשירותי 

של  על איכות חייהם ותישיר משפיעיםמספקות  המקומיותהרשויות שירותים שה

 רמתבין יישובים ברווחתם. מומחים סבורים כי ההבדלים על ו תושביהן

או  העומדים לרשותםהבדלים בהיקף המשאבים מלא רק  נובעיםהשירותים 

, בעיקר הרשות המקומיתם של כשלימהתושבים אלא גם  צורכיבמשונות 

 .15בתחום הניהול

 

 

ניצול של תקציבים ממשלתיים לפיתוח -אי
 המרחב הציבורי

קבע כי תקציב נ, 1971-תקנות הרשויות המקומיות )הכנת תקציבים(, התשל"אב

-הוא תקציב של רשות מקומית המיועד לפעולה חדתב"ר(  -)להלן בלתי רגיל 

תה פעולה. המקורות אומדן התקבולים והתשלומים לאווכי נכללים בו פעמית 

, של הרשות המקומית העיקריים לתב"ר הם: הקצבות מהתקציב הרגיל

ממשלה השתתפות משרדי , )למשל אגרות והיטלים( השתתפויות בעלים

 ., דוגמת מפעל הפיסהשתתפויות של מוסדות ותרומותו

רשות מקומית מקבלת הרשאות תקציביות  ,בצעםלתב"רים וכדי לממן 

למשל ממשרד הפנים, ממשרדי ממשלה, )התחייבויות להעביר תקציבים( 

הרשאות של ניצול -משרד החינוך. איאו מ והבטיחות בדרכים ממשרד התחבורה

רמת השירותים ה בדירי, ןביטולאת תקציביות שהרשות מקבלת עלול לגרום 

 .16ים מתוכנניםמיזמהניתנת לתושבים ופגיעה ב

 
 צו המועצות המקומיות(. -)להלן  1950-לצו המועצות המקומיות, התשי"א 147-ו 146סעיפים   14

"סל (, 2012) 2011דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מתוך מבקר המדינה,   15

 -מסל שירותים לשירותי ליבה אליא, -שירותים מוניציפליים ברשויות המקומיות"; נ' בן

. הוועדה 28, 11 - 10מ' (, ע2006) הרחבת האחריות המיניסטריאלית של משרד הפנים

הממלכתית לענייני השלטון המקומי )בראשות מר משה זנבר(, השלטון המקומי בישראל )יוני 

1981.) 

(, "המועצה 2015) 2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ראו מבקר המדינה,   16

 המקומית בית ג'ן".
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 2017 - 2012 בשנים
 המועצה קיבלה

 ממשלה ממשרדי
 תקציביות הרשאות

 היתר בין, רבות
 המרחב פיתוח לטובת

 אולם. ביישוב הציבורי
 רק ניצלה המועצה

 מהתקציב 55%
 לה שאושר

 

 המקומית לקייה ממשרדי ממשלה,מועצה הקיבלה  2017 - 2012בשנים 

רבות למימון תב"רים, בין היתר הרשאות תקציביות , בעיקר ממשרד הפנים

בספרי הנהלת בביקורת עלה כי  לטובת פיתוח המרחב הציבורי ביישוב.

 92-של כבסכום  ,פתוחיםתב"רים  112החשבונות של המועצה רשומים 

בשנת  עודאושרו ת. כמה מהם , אשר לא נוצלו או נוצלו חלקימיליון ש"ח

 מסתכמת  ללו. היתרה התקציבית שלא נוצלה בגין התב"רים ה2012

מהתקציב שאושר לה.  55%. אם כן, המועצה ניצלה רק מיליון ש"ח 41-כב

ם של בביצועחלה לא הכלל המועצה  ,נוצלויצוין כי מתוך התקציבים שלא 

  .מיליון ש"ח 12.6-כבסכום כולל של תב"רים  48

של מגוון לביצוע  באופן חלקי ביותר יועדו שנוצלואו  נוצלוהתב"רים שלא 

ם כמו הקמת ושיפוץ מבני ציבור; פיתוח ושדרוג תשתיות, לרבות ים בתחומימיזמ

כבישים, מדרכות וניקוז, ושיקום תאורת רחוב; עבודות גינון; פיתוח ושיפוץ של 

שטחים ציבוריים; הקמת התקני בטיחות; סימון כבישים והסרת מפגעים; רכישת 

לאנשים עם  ציוד וריהוט למוסדות חינוך; ביצוע עבודות הנגשה במוסדות ציבור

; הצללת חצרות במוסדות חינוך; חינוךמוגבלויות; תיקון ליקויי בטיחות במוסדות 

קידום ושיפור איכות הסביבה. אם כן, במיזמים אלו היה כדי לשדרג את המרחב 

 הציבורי ביישוב ולהביא לשיפור השירותים שהמועצה מעניקה לתושבים.

 

 

 מצבן הירוד של התשתיות במועצה
 2016 - 2013ורת שהכין מבקר המועצה המקומית לקייה בשנים בדוחות ביק .1

הועלו ממצאים חמורים בכל הקשור למצב התשתיות ביישוב ולטיפול של 

המועצה במפגעים שבתחומה. רבים מהליקויים חזרו על עצמם, והדבר 

כי  2016. המבקר קבע בדוח משנת 17מעיד כי המועצה לא פעלה לתקנם

אף שיש תקציבים לתיקון תשתיות כבישים  מצב התשתיות ביישוב ירוד

ומדרכות. עוד ציין כי המועצה אינה נוקטת פעולות אכיפה ביישוב וכי הדבר 

מעודד השלכת פסולת בשטחים ציבוריים וברחובות וגרימת נזקים לרכוש 

 ציבורי.

בסיור שערך צוות הביקורת של משרד מבקר המדינה בתחום המועצה  .2

ם רבים בתשתיות ומפגעים. אף שכמה מהם נצפו ליקויי 2018באוגוסט 

חמורים מאוד, המועצה לא טיפלה בהם. למשל: קטעי מדרכה רבים אינם 

מתוחזקים או חסומים, ומצבם אינו מאפשר להשתמש בהם בבטחה; בתחום 

היישוב יש קטעי דרך רבים שהם צרים ומשובשים או שאינם סלולים; 

ה מהכבישים הסלולים תושבים הקימו בלא אישור סוללות עפר על כמ

וחסמו אותם באופן המונע מעבר חופשי של תושבים ושל רכבי חירום; 

בכבישים אין ִתְמרּור מלא, ובכמה מהמקומות אין הסדרי בטיחות וסימוני 

תנועה; בתחום המועצה כמעט שאין גינות ציבוריות ואין גינון לאורך 

 
 .2017יצוין כי נכון למועד הביקורת, טרם פורסם דוח מבקר המועצה לשנת   17
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ור בוצעו מעשי הרחובות ועל איי התנועה; בכמה ממוסדות החינוך והציב

השחתה זדונית )ונדליזם( קשים, והדבר מנע שימוש בהם במשך זמן רב 

מוסדות ציבור וחינוך והשמירה ה זדונית של השחת)ראו להלן בפרק "

"(; בסיור נצפו כבלי חשמל עיליים שהתקינו תושבים בלא אישור; עליהם

ןבסיור נצפתה   ושל פסולת יבשה 18כמות גדולה מאוד של פסולת בניי

אתרים רבים באחרת בצידי הדרכים, בשטחים הפתוחים, באפיקי נחל ו

המועצה; כמה עסקים השליכו את הפסולת שיצרו בשטחים רחבי ב

הפתוחים הצמודים להם. להלן תמונות הממחישות כמה מהמפגעים 

 שהועלו בסיורים.

 
המשמשים  : "חמרים ושיירי חמרים1984-פסולת בניין מוגדרת בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד  18

לבנייה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של 

 מבנים".
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 2018סיור שערך צוות הביקורת במועצה המקומית לקייה באוגוסט : 1תמונה 

 

: גרוטאת משמאלתמונה עליונה מימין: פסולת שהושלכה באפיק נחל בתחום המועצה; תמונה עליונה 

תמונה אמצעית  תמונה אמצעית מימין: סוללת עפר חוסמת דרך; רכב וצמחייה חוסמות מדרכה;

תמונה  : כבל חשמל לא תקני;תמונה תחתונה מימין משמאל: סחורה של עסק חוסמת מדרכה;

 .פסולת שהושלכה ליד בית עסקתחתונה משמאל: 
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 של הירוד המצב

 הפיזיות התשתיות
 הבטיחות ומחדלי
 הציבורי במרחב
 הזנחה על מעידים

 חוסר, שנים-רבת
. תשתיות של תחזוקה

 על משליכים אלו כל
 של ביטחונם

 איכות ועל התושבים
 חייהם

 

צרכיה בנושא פיתוח  עלכי אין ברשות המועצה נתונים מפורטים  נמצא .3

, כמו אורך הדרכים הלא סלולות או ןהתשתיות במרחב הציבורי ותחזוקת

 פקחיםשטח המדרכות הלא תקינות. עוד נמצא כי המועצה אינה מעסיקה 

 על פיקוח, ותברואה פסולת השלכת, סביבהה איכות כגון בתחומים

בהרחבה בפרק "חוסר טיפול של המועצה ברישוי )ראו  בתחומה העסקים

 אלימות, רעש, סדר)הפרות  ציבורי וסדר ביטחון בנושאי וטיפול( עסקים"

 .בתחומים אלה אכיפה מבצעת ואינה (השחתה זדונית ומקרי

הירוד של התשתיות הפיזיות בתחום המועצה ומחדלי הבטיחות  המצב

חוסר תחזוקה של תשתיות  ,שנים-רבתהזנחה  עלב הציבורי מעידים במרח

כים על ביטחונם של התושבים שליוחוסר פיקוח על מפגעים. כל אלו מ

  .ועל איכות חייהם

ניצול של תקציבי -משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה כי אי

פיתוח בעוד מצב התשתיות ירוד ביותר מעיד על כשל מהותי בתפקודה 

, ושל בעלי ובתפקודם של ראש המועצה לשעבר, מר סאלם אבו עאיש

תפקידים אחרים, כמו מהנדס המועצה לשעבר, מר מנסור אלסאנע. אלו 

לא פעלו לנצל את התקציבים ולבצע מיזמים שהיה בהם כדי לשמור על 

המרחב הציבורי, לפתח את התשתיות במועצה ולשפר את רמת השירותים 

פיתוח של המרחב הציבורי -שהמועצה מעניקה לתושבים. יצוין גם כי אי

ע בסיכויה של המועצה למשוך משקיעים ויזמים לקידום מיזמים שונים פוג

בתחומה, וכך נמנעת ממנה עוד הזדמנות לשפר את מצבה הכלכלי ואת 

 תפקודה.

 מפגעים יתורמצב התשתיות ולא לבחינת לבצע סקר מקיף המועצה על

שנתית -כנית עבודה רבוחומה. על פי תוצאות הסקר עליה להכין תבת

 המועצה תקבעכנית ותב. וולפיתוחהמרחב הציבורי  שלפת שוט הלתחזוק

. במסגרת תשתיות ובמפגעיםלטיפול ב ותבחינים, סדרי עדיפויות מדיניות

זו על המועצה לבחון את מכלול התקציבים המאושרים העומדים לרשותה, 

ללא דיחוי ולפעול שנתית -רבהכנית ותבאת אופן השימוש בהם  להתוות

 .והתבחינים העדיפויות סדרי פי עלים המאושרים מיזמלביצוע כל ה

כי  2019ראש המועצה החדש מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 

סקר מקיף לאיתור המפגעים בתחומה ושעל פי  2019המועצה תבצע עד אפריל 

ממצאי הסקר היא תכין תוכנית עבודה לטיפול בתשתיות ובמפגעים. עוד מסר 

תמפה המועצה את כלל  2019עד סוף פברואר ראש המועצה החדש כי 

התקציבים העומדים לרשותה ותקבע סדרי עדיפויות לניצולם וכי עד סוף מרץ 

גזבר היא תכין תוכנית פעולה לניצול התקציבים, כולל לוחות זמנים.  2019

כי המועצה  2019מפברואר המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה 

וכי  ת מכלול תקציבי הפיתוח העומדים לרשותהבוחנת בצורה אינטנסיבית א

 .2019יושלם עד תום שנת  הטיפול בנושא
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 שהמועצה אף

 חברה מעסיקה
 מוסדות על לשמירה

 בסיור, וחינוך ציבור
 הביקורת צוות שערך

 באוגוסט במועצה
 תמונה התגלתה 2018

 מאוד ומטרידה חמורה
 השחתה של בהקשר

 מבנים של זדונית

 

השחתה זדונית של מוסדות ציבור וחינוך 
 והשמירה עליהם

אף שהמועצה מעסיקה חברה לשמירה על מוסדות ציבור וחינוך )על  .1

העסקת חברת שמירה ראו להלן(, בסיור שערך צוות הביקורת במועצה 

התגלתה תמונה חמורה ומטרידה מאוד בהקשר של השחתה  2018באוגוסט 

  זדונית של מבנים. להלן פירוט:

צמוד לבית ספר תיכון  3אולם הספורט בשכונה  :3 ספורט בשכונהאולם 

תחומי, והוא שימש בעבר הן את תלמידי בית הספר הן את תושבי -רב

השכונה. בסיור עלה כי אולם הספורט הושחת ונהרס במזיד, כי מערכות 

המבנה ניזוקו קשות וכי כמויות גדולות של פסולת הושלכו בכל מקום עד כי 

שער הכניסה (. במועד הסיור, 2תמונה תמש בו כלל )ראו אי אפשר להש

 .לחצר ודלת המבנה היו פתוחים

, זמן קצר לאחר שבוצע בו שיפוץ 2017הועלה כי האולם הושחת ביולי 

. עוד הועלה כי השיכוןהבינוי ובמימון משרד  חצי מיליון ש"חהשקעה של כב

ית רק בנוגע להשחתה הזדונ ת ישראלהמועצה הגישה תלונה במשטר

, כחצי שנה לאחר האירוע. יצוין כי ממועד השחתת המבנה 2017בדצמבר 

היה  , האולם לא תוקן ולא2018עד מועד סיום הביקורת, באוקטובר 

 בשימוש.
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  אולם הספורט שהושחת: 2תמונה 

 

 (2018)צולם בידי צוות הביקורת באוגוסט 

 2017בשנת  :6 מבנים יבילים שיועדו לשמש בית ספר חדש בשכונה

ביצעה המועצה עבודות תשתית להקמת בית ספר והציבה מבנים יבילים 

מיליון ש"ח. בסיור בשטח בית הספר עלה כי כמה  1.4-בעלות כוללת של כ

מהמבנים היבילים שהוצבו הושחתו במזיד. בין השאר, בוצע עליהם ירי, 

עצה לא הועלה כי המו(. 3פה אותם פורקה ונגנבה )ראו תמונה והגדר שהקי

 .המבנים היבילים השחתתעל  ת ישראלבמשטר ההגישה תלונ
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 מבנים יבילים שהושחתו : 3תמונה 

 

 (2018)צולם בידי צוות הביקורת באוגוסט 

הושחת במזיד גן ילדים חדש. בעקבות  2018באפריל  :8גן ילדים בשכונה 

. 2019 - 2018זאת שיפצה המועצה את הגן כדי להכשירו לשנת הלימודים 

לאחר שיפוץ הגן, ערב פתיחת שנת הלימודים, הגן הושחת בשנית: ציוד 

ל פסולת הושלכו נשבר, מערכות המבנה ניזוקו קשות, וכמויות גדולות ש

בעקבות זאת, הגן לא היה ראוי לשימוש ולא נפתח  .(4לתוכו )ראו תמונה 

 בתחילת שנת הלימודים.
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  גן ילדים שהושחת: 4תמונה 

  

 (2018מחלקת הביטחון במועצה באוגוסט )צולם בידי מנהל 

ת ישראל. במשטר הנהועלה כי גם במקרה זה לא הגישה המועצה תלו

ממידע שהתקבל במהלך הביקורת עולה כי הושחתו במזיד גם גנים אחרים 

 בתחום המועצה.

על פי "תאוריית החלונות השבורים" שפרסמו הקרימינולוגים ג'יימס וילסון 

סדר. אם חלון נשבר -היא תולדה בלתי נמנעת של אי , פשיעה19וג'ורג' קלינג

ונשאר שבור, יסיקו מכך העוברים על פניו כי באותו אזור אין דין ואין דיין, 

ובמהרה יישברו חלונות נוספים, ותחושת ההפקרות תתפשט ברחוב. עוד 

גורסת התאוריה שבני אדם אינם נולדים פושעים ושסיבות הפשיעה בדרך 

גיות או פסיכולוגיות, אלא האזור הפיזי שהם נמצאים בו כלל אינן סוציולו

משדר אווירת פורענות. תאוריה זו יושמה בהצלחה במיגור הפשיעה החמורה 

 .20בניו יורק ובלונדון בשנות התשעים של המאה העשרים

 
19  George L. Kelling and James Q. Wilson, “Broken Windows”, The Atlantic (March, 1982). 

מות(", מתוך מאמר של ד"ר שלומית גיא, "תיאוריית החלונות השבורים )כך מפחיתים אלי  20

(, 2016) 2016דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת . ראו מבקר המדינה, ויקיפדיה

 דוח עיריית טייבה(. -היבטים בטיפול בעירייה במשבר ובניהולה" )להלן  -"עיריית טייבה 
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משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה על כך שלא הגישה 

זדונית הקשים תלונות במשטרת ישראל על כל מקרי ההשחתה ה

שהתרחשו במוסדותיה. השחתות אלו גרמו נזקים גדולים מאוד ובזבוז 

כספי ציבור ופגעו בשירותים חיוניים שהתושבים זכאים ליהנות מהם. 

השנים של התשתיות העירוניות, היעדר התחזוקה, -ההזנחה רבת

הפיתוח והשדרוג, תחושת ניכור של התושבים וחולשתם של גורמי 

אלה הם חממה לאלימות ולפשיעה חמורה. על כל  -האכיפה 

המועצה להגיש תלונה במשטרת ישראל בכל פעם שמתגלה כי נגרם 

נזק לרכושה. גם כשהמועצה אינה מגישה תלונות למשטרת ישראל 

על השחתת המוסדות, על המשטרה לפעול נחרצות לאכיפת החוק 

 ולטיפול בתופעה חמורה זו בכל האמצעים העומדים לרשותה.

ומבני ציבור, כגון גני  21עצה מעסיקה חברה לשמירה על מוסדות חינוךהמו .2

הוציאה המועצה על שמירה  2017ילדים, בתי ספר, מתנ"ס ומחסן. בשנת 

מתקציבה. במועד עריכת הביקורת היה  3%-, שהם כ22מיליון ש"ח 1.64-כ

 .2017בתוקף הסכם בין המועצה לחברת שמירה. החוזה נחתם בנובמבר 

ירה שהמועצה רוכשת מהחברה אינם כוללים שמירה על כל שירותי השמ

מבני הציבור. במקומות שהמועצה רוכשת שירותי שמירה, אין היא רציפה, 

ולכן אינה נותנת מענה מלא לצורך בשמירה על מוסדות אלה. למשל, 

בחמישה בתי ספר אין כלל שמירה בימים חמישי ושישי; במוסדות חינוך 

רק בכמה משעות הלילה. זאת ועוד, המועצה אינה וציבור אחרים יש שמירה 

בודקת ומוודאת כי השומרים מבצעים את תפקידם בשעות המדווחות ומנהל 

מחלקת הביטחון של המועצה אינו מעורב בקביעת שעות השמירה בכל 

 מוסד.

הועלה כי המועצה משלמת עבור שמירה על מחסן שבבעלותה אף 

פשר להיכנס אליו אלא דרך מוסך שהמחסן ריק ואינו בשימוש ואף שאי א

 לכלי רכב.

כי  2018גורמים בכירים בהנהלת המועצה מסרו לצוות הביקורת ביוני  .3

התשלום שהמועצה משלמת בגין שירותי השמירה הוא למעשה סוג של 

". לדבריהם, אי אפשר לחדול מלשלם זאת שכירות על הקרקע" תשלום

 שונות משפחות כלפי המועצה שלשמדובר בהתחייבות ארוכת שנים מפני 

שהן על אדמות ציבור  בנימלהסכמה מצידן להקים  שניתנה בתמורה

 תובעות עליהן בעלות.

אומנם המועצה התקשרה עם חברה בהסכם להסדרת שירותי שמירה 

בתחומה, אך מהמתואר לעיל יוצא לכאורה כי השמירה, לפחות בחלק 

. המועצה שילמה אפוא באמצעות חברת היא למראית עין בלבדמהמקרים, 

 
שעות שאין הן  -המועצה רוכשת שירותי שמירה לשעות שאין בהן אבטחה במימון משרד החינוך   21

 ילות של מוסדות אלו.שעות הפע

 מיליון ש"ח. 1.42-הסתכמו הוצאות השמירה של המועצה בכ 2016בשנת   22
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 לפחות, השמירה

 היא, מהמקרים בחלק
. בלבד עין למראית
 אפוא שילמה המועצה

 חברת באמצעות
, חסות דמי השמירה

 ביצוע על תשלום ולא
 בפועל שמירה

 

ולא תשלום על ביצוע שמירה בפועל. תשלום זה פוגע  ,חסות דמיהשמירה 

  פגיעה חמורה בשלטון החוק ומבזבז את משאבי המועצה המצומצמים.

העליון עמד על התופעה דרישת "דמי חסות" בכסות של המשפט  בית

בית משפט רכישת שירות אבטחה מחברה פרטית בדרום ישראל וקבע כי "

זה כבר כינה את הדפוס העברייני של סחיטת דמי החסות הפושה בדרום 

, והדגיש כי יש להטיל עונשי מאסר ממושכים בגין עבירות 'מכת אזור'הארץ, 

אלה, כדי להרתיע מלבצען ולעודד את הנפגעים מהן לפנות לעזרתן של 

. בפסיקה מוקדמת יותר התייחס בית המשפט העליון 23"רשויות החוק

שפלות זו מתבטאת בהשגת רווחים קלים על "לדרישת דמי החסות כך: 

ופחד עד כדי חשש לחיים ולמשפחה. יש  חשבון הזולת, תוך הטלת אימה

בתקופות מסוימות עד  'פרוטקשן'מהן מן המדינות המתוקנות שנוגעו בנגע ה

דמי 'כדי פגיעה באשיותיהן. ניתן ליבנו למינוח הציני שנטבע לתופעה זו: 

על הנסחט ומעניק לו את  'מגן', קרי, הסוחט 'הגנה'ובאנגלית  'חסות

והיא נכפית  'הגנה'וב 'חסות'חפץ ב 'חוסה'שה , וכל זאת כמובן בלא'חסותו'

 .24ה"עליו, ואם לא יקבלנה, יבולע לו חליל

כי תופעת  2018מחוז דרום במשרד הפנים מסר לצוות הביקורת ביוני 

תשלום דמי חסות בידי מועצות מקומיות מוכרת לו בכמה מהיישובים 

ציינה הבדואיים וכי קיים ישיבה עם משטרת ישראל בנושא. בישיבה זו 

המשטרה כי התופעה אינה מוכרת לה וכי לרשות המקומית יש זכות 

להעסיק חברת שמירה על פי שיקול דעתה. פרט לכך, המחוז לא טיפל 

 בנושא.

 2019מפברואר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה החדש ראש המועצה 

מבדיקות שערך עולה כי לא מדובר בשמירה למראית עין, בכיסוי לדמי  כי

חסות או בדמי שכירות קרקע. חלק ממוסדות הציבור והחינוך ביישוב 

עוד מסר כי ייתכן  נשמרים היטב הודות לערנותם של השומרים ולתושייתם.

המועצה תבחן את שרמת הפיקוח על עבודת השומרים אינה מספיקה וכי 

רה, את השירות שהיא מקבלת מחברת השמירה ואת נושא השמי

 .2019עד סוף מאי נושא יטופל וכי ה פעולותיהם של השומרים

כי  2019מינואר  למשרד מבקר המדינה בתשובתהחברת השמירה מסרה 

בהתאם לתנאי המכרז ולדרישות המועצה וכי מעולם לא  היא פועלת

כי דיווחי  החברהמסרה  רכי השמירה. עודוהועברה אליה כל פנייה לשינוי צ

מאשרים והם  ,שעות העבודה מועברים מדי חודש לגורמים שונים במועצה

 "דמי חסות" במועצה.היא יודעת על תשלום אין  . לטענתה,את הדיווחים

יצוין כי תשובותיהם של ראש המועצה החדש ושל חברת השמירה אינן 

 עולות בקנה אחד עם הממצאים ועם המידע שנמסר לביקורת.

 
 (.24.1.10)פורסם במאגר משפטי ממוחשב,  איאד אלנברי נ' מדינת ישראל  4906/09ע"פ   23

ע"פ  (;2.2.07)פורסם במאגר משפטי ממוחשב,  אייל חבנימדינת ישראל נ'  9839/06ע"פ   24

 .(14.5.07)פורסם במאגר משפטי ממוחשב,  ינת ישראל נ' פלונימד   1725/07
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את העובדה שהמועצה  רבה בחומרה רואה המדינה מבקר משרד

שילמה סכומים גבוהים מתקציבה ללא קבלת תמורה ושלא כדין, 

בהציגה לכאורה מצג חוקי למעשיה. גם תשלום "שכירות" עבור 

שימוש בקרקע ציבורית שלא הוכחו כל זכויות פרטיות בה הוא תשלום 

 כספי בזבוז בשלטון החוק, שלא כדין. סוגיה זו גורמת פגיעה חמורה

, וכפועל יוצא מכך פגיעה בשירותים המועצה בתקציב פגיעהו ציבור

על המועצה לבחון את ההתקשרות עם חברת  .הניתנים לתושבים

השמירה, שככל הנראה משמשת כסות לתשלום דמי חסות 

עם  ,משטרת ישראל למשפחות ביישוב, ולבחון סוגיה מטרידה זו עם

 ועם משרד הפנים. פניםהמשרד לביטחון ה

כאשר גורמים פרטיים נדרשים לשלם ללא תמורה, הם קורבנות סחיטה. 

ואולם, כאשר רשות ציבורית משלמת דמי הסכמה או דמי חסות ללא 

-תמורה ובכסות של מתן שירותים, זוהי אוזלת יד משוועת, העולה כדי אי

הציבורי עמידה בחובותיה כרשות מרשויות השלטון לשמור על הסדר 

 ולהעניק ביטחון אישי לתושביה.

כי  2019מפברואר למשרד מבקר המדינה  בתשובתהמשטרת ישראל מסרה 

לא קיבלה מידע כי היא ו בנוגע למקרים שצוינו בדוחתלונות  להלא הוגשו 

. עוד נמסר כי על המועצה להגיש תלונה במשטרה כדי מודיעיני בנושא

האמצעים העומדים לרשותה  פועלת בכל שהנושא יטופל וכי המשטרה

 תלונה. תוגשמלא כשועבירת דמי חסות בפרט, גם  לעבירות בכל וףלחש

מפברואר למשרד מבקר המדינה  בתשובתופנים מסר ההמשרד לביטחון 

ו מדיניותבמשך השנים כחלק מנושא עוסק בכי השר לביטחון הפנים  2019

להשקיע וכי משטרת ישראל תמשיך  2019שנת בגם וכי הוא יעסוק בו 

סחיטת של  התופעהמאמצים לפגוע בארגוני הפשיעה ולעקור מהשורש את 

 דמי חסות.

לנוכח מקרי ההשחתה הזדונית והגניבה הרבים שאירעו במוסדות 

המועצה, על המועצה לבחון דרכים להפעיל שירותי שמירה יעילים על 

 הניתן ככל ולסייע משטרת ישראלמוסדותיה, בין היתר בהתייעצות עם 

 .האכיפה לגורמי

משרד מבקר המדינה הפנה עניין זה לטיפול היועץ המשפטי לממשלה על 

 ]נוסח משולב[. 1958-)ג( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח14פי סעיף 
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 נכסיחיבורי חשמל ומים לא חוקיים וגניבות מ
 המועצה

 ישנה ולא חשמלי מתקן אדם יתקיןקבע כי "לא נ ,1954-"דהתשיהחשמל,  חוקב

". מתקן חשמלי ההיתר לתנאי ובהתאם ...בכתב היתרפי -על אלא יסודי שוני בו

מוגדר כמתקן המשמש לייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או 

 שינויו.

אגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של בכללי ת

, בפרק "טיפול בגניבות 2011-תשע"אהת לצרכניה(, השירותים שעל חברה לת

מים", נקבע כי "התחבר אדם שלא כדין למערכת מים של חברה, רשאית 

החברה לנתק את החיבור ולחייב את אותו אדם בעד צריכת מים... וכן בכל 

נקבע כי "מי  ,1977-, התשל"זהעונשין בחוקהעלויות הכרוכות בניתוק החיבור". 

נוטל או צורך חשמל או מים או גז שאינו זכאי להם, או  שבמזיד או במרמה

 ".מאסר שלוש שנים -משתמש בהם או גורם להטייתם או לבזבוזם, דינו 

נדרשה המועצה לבדוק  2014בתוכנית ההבראה משנת  תשתיות חשמל: .1

את חשבונות החשמל שלה ולפעול לניתוק חיבורים בלתי חוקיים למערכות 

החשמל של מוסדות ציבור ושל נכסי המועצה. יודגש כי החיבורים הלא 

חוקיים למערכות החשמל והגניבות ממערכות אלה הם מפגע בטיחותי 

הם פוגעים בקופת המועצה, שכן הנזק כן מור, במיוחד במוסדות חינוך, וח

הכספי למועצה עשוי להצטבר למאות אלפי ש"ח. כך, לדוגמה, בשנת 

ש"ח, אך  307,050גני הילדים במועצה היו הוצאות החשמל של  2017

ש"ח בלבד, וביצוע הסעיף לשנת  58,000התקציב המאושר לסעיף זה היה 

וע בפועל של הסעיף לשנת . יוצא אפוא שהביצבלבדש"ח  81,296היה  2016

היה יותר מפי חמש מהתקציב שאושר לו. חריגה משמעותית שכזו עשויה  2017

 להעיד על גניבות חשמל מגני הילדים במועצה.

נמצא כי משרד הפנים פנה פעמים רבות למועצה בדרישה לטפל 

 2017בסוגיה, כפי שהתחייבה בתוכנית ההבראה, אך רק באוגוסט 

ולות ממשיות לניתוק חיבורים בלתי חוקיים היא החלה לנקוט פע

למערכות החשמל של מוסדות ציבור ומוסדות חינוך, ובינתיים שילמה 

 את חשבונות החשמל שלהם. להלן פירוט:

דיווחה המועצה למשרד הפנים כי רוב חיבורי החשמל הבלתי  2015במרץ 

ת חוקיים נותקו. המועצה לא צירפה לדיווח מסמכים המלמדים על פעולו

 המועצה.

  2014נמצא כי אין למועצה או למשרד הפנים תיעוד לכך כי בשנים 

נותקו חיבורי חשמל בלתי חוקיים במועצה. כאמור, ניתוקים  2015-ו

 .2017כאלה בוצעו במחצית השנייה של שנת 
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בהשתתפות נציגים ממחוז דרום במשרד  2017בדיון שהתקיים באפריל 

המועצה ונציגי המועצה, הבהירו נציגי הפנים, החשב המלווה לשעבר של 

משרד הפנים לראש המועצה לשעבר כי אם המועצה לא תנקוט צעדים 

משמעותיים בנושא, ייאלץ משרד הפנים לפעול למיגור התופעה ואף יבחן 

בנושא. בדיון סוכם כי המועצה תכין  25את האפשרות לחייבם "חיוב אישי"

 ל.תוכנית למיגור תופעת גניבות המים והחשמ

. בעקבות 2017נמצא כי המועצה לא פעלה על פי הסיכום מאפריל 

זאת החליט החשב המלווה לשעבר לא לאשר לשלם את חשבון 

ניתקה חברת החשמל את זרם  2017החשמל של המועצה, ובאוגוסט 

 החשמל לבניין המועצה לכמה ימים.

ל הממונה ע -רק לאחר שמ"מ הממונה על מחוז דרום במשרד הפנים )להלן 

 2017המחוז( התערבה, שילמה המועצה את חשבון החשמל, ובאוגוסט 

הנחתה הממונה על המחוז את ראש המועצה לשעבר כי על המועצה לבצע 

כמה פעולות: לבצע בדיקה מקיפה לאיתור חיבורים בלתי חוקיים למוני 

חשמל ולמדי מים שהמועצה משלמת את חשבונותיהם; לנתק מיד חיבורים 

להגיש תלונה במשטרה בנושא; להגיש תביעות לפיצוי כספי בלתי חוקיים; 

יום דוח מפורט, ובו  30נגד מבצעי העבירות; להעביר למשרד הפנים בתוך 

חוות דעת מקצועית כי בוצעו הפעולות הנדרשות לניתוק חיבורים לא חוקיים 

 ולמניעה של גניבות מים וחשמל.

ה לגורמים שונים דיווח מנהל מחלקת הביטחון במועצ 2017באוקטובר 

כי נותקו חיבורים בלתי חוקיים  ,לשעברבמועצה, לרבות לראש המועצה 

של חשמל לשני גני ילדים, לבית ספר אחד ולמסגד וכי חשמלאי המועצה 

ינתק חיבורים בלתי חוקיים לבית ספר נוסף. מנהל מחלקת הביטחון ציין 

בדיווח כי "תופעה זאת רחבת היקף אני משוכנע שקיימים מקומות נוספים 

יך גיוס של כל עובדי הרשות שעדיין לא אותרו, מיגור תופעה זאת מצר

" זה לנושא פרטנית תכניתובמיוחד העומד בראשה, ועל הרשות להכין 

 )ההדגשה לא במקור(.

מעדכונים שהעביר מנהל מחלקת הביטחון במועצה לראש המועצה 

עולה כי הוא ביקר ביקורים יזומים באתרים  2018בינואר ובפברואר  לשעבר

לחשמל ומצא כי בכמה מהמקומות שנותקו בהם חיבורים בלתי חוקיים 

החיבורים שנותקו חוברו מחדש. מנהל מחלקת הביטחון מסר לצוות 

הביקורת במהלך הביקורת כי לדעתו יש עוד חיבורים לא חוקיים שלא 

 אותרו ולא טופלו, אך אין ביכולתו לאתר אותם.

 
לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ נקבע שהממונה על המחוז מוסמך להטיל חיוב אישי  221בסעיף   25

על נושאי משרה או תפקיד ברשות מקומית בגין הוצאה שלא כדין מקופת הרשות אשר הם היו 

, ועדכון לנוהל בחוזר 5/2001)חוזר  2001מבר אחראים לה. בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספט

( נקבעו נוהל ואמות מידה להטלת חיוב אישי על 2008, אוגוסט 6/2008מנכ"ל משרד הפנים 

 נושאי משרה ובעלי תפקידים ברשויות מקומיות בגין הוצאה שלא כדין.
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 הפנים שמשרד אף

 כמה מהמועצה דרש
 תוכנית להכין פעמים

 ומקיפה מסודרת
 החיבורים לאיתור

 למערכות חוקיים הלא
 והמים החשמל
 הגורמים נגד ולפעול
 חשמל שגנבו

, ציבור ממוסדות
 עשתה לא המועצה

 עליה המוטל את

 

נמצא כי אף שמשרד הפנים דרש מהמועצה כמה פעמים להכין 

למערכות  לא חוקייםהחיבורים יפה לאיתור התוכנית מסודרת ומק

החשמל והמים ולטפל בהם, להגיש תלונות למשטרת ישראל על 

חיבורים לא חוקיים לחשמל ולפעול נגד הגורמים שגנבו חשמל 

ממוסדות ציבור להשבת כספים לקופת המועצה, המועצה לא עשתה 

שטרת את המוטל עליה, לא דנה בנושא ולא הגישה תלונות למ

  .ל, למעט תלונה אחת בלבדישרא

הוצאות החשמל של תקציב סעיף  :רחוב תאורתטיפול בתשתית -אי

ש"ח לשנה  300,000היה  2017-ו 2016עמודי התאורה במועצה בשנים 

(, ואילו הביצוע בפועל של 2015)סכום הדומה לצריכה בפועל לשנת 

. מכך עולה 2017-ש"ח ב 443,000-וכ 2016-ש"ח ב 363,000-הסעיף היה כ

 2017בסוף שנת  -שהייתה חריגה בהוצאות החשמל של עמודי התאורה 

ש"ח  80,000-מהתקציב ובכ 50%הייתה הצריכה השנתית גבוהה בכמעט 

. החריגה בסעיף זה עשויה 2016( מהצריכה בפועל בשנת 22%-)גידול של כ

להעיד על גניבות חשמל מעמודי התאורה במועצה, והיה על המועצה 

 לבדוק את הנושא, אך היא לא עשתה זאת.

, התאורה עמודי של החשמל הוצאותסעיף ב הגדולה חריגהה על אף

לא ניסתה המועצה כלל לאתר חיבורים לא  2018 - 2015בשנים 

 חוקיים לעמודי התאורה.

כאמור, משרד הפנים דרש מהמועצה בכמה הזדמנויות  :מים תשתיות .2

לטפל גם בחיבורים לא חוקיים למערכות המים של מוסדות ציבור וחינוך. 

"נווה מדבר תאגיד לועצה של המהועבר מפעל המים  2011יצוין כי מינואר 

 .26תאגיד המים נווה מדבר( -מים בע"מ" )להלן 

נמצא שבכמה ממוסדות החינוך, צריכת המים לא הייתה סבירה. כך, 

 2000%-היו הפרשים של יותר מ 2018 - 2014לדוגמה, נמצא כי בשנים 

בחשבון המים של גן ילדים . צריכה זו גם גבוהה באלפי אחוזים מהצריכה 

היו הפרשים  של גן ילדים אחר ביישוב. עוד נמצא כי באותן שנים הממוצעת

 בחשבון המים של חטיבת ביניים. 800%-של יותר מ

 מבקרציין ה"ניהול מפעל המים"  בנושא 2010 משנתמבקר המועצה  בדוח

 . עוד ציין כירבות מיםגניבות  גילו המועצהמחלקת המים של  עובדי כי

צעדים ממשיים נגד העבריינים  המועצה הלא נקט "משיקולים פוליטיים"

 התופעה. ולמיגורלאכיפת החוק 

 
סייפה, ערערה תל שבע, לקייה, חורה, כ -התאגיד משותף לכמה רשויות מקומיות במגזר הבדואי   26

 ממניותיו. 13.4%-בנגב ושגב שלום. המועצה מחזיקה בכ
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נמצא כי המועצה כלל לא פעלה לאתר חיבורים בלתי חוקיים 

למערכות המים של מוסדות ציבור וחינוך במועצה ולנתקם, זאת 

 כמה של המים שצריכת בניגוד לדרישות משרד הפנים, אף

באופן קיצוני ואף שמבקר המועצה  סבירה לא הייתה ממוסדותיה

 .2010העלה את נושא גניבות המים בדוח שהכין עוד בשנת 

עוד נמצא כי אף שהמועצה לא טיפלה כנדרש בנושא חיבורי החשמל  .3

והמים הלא חוקיים, משרד הפנים לא נקט פעולות ל"חיוב אישי" כלפי נושא 

 שיעשה. 2017משרה או בעל תפקיד במועצה, כפי שהוא קבע עוד באפריל 

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה ולראש המועצה לשעבר על 

כך שלא פעלו בנחישות ובתוך פרק זמן סביר לטפל בכל חיבורי החשמל 

בקופת המועצה ובאמון הציבור  והמים הבלתי חוקיים בתחומה. הדבר פגע

בה, בבטיחותם של תושבי המועצה ושל התלמידים הלומדים במוסדות 

ך ובשלטון החוק. על המועצה לפעול בשיתוף חברת החשמל החינו

ותאגיד המים נווה מדבר לבדוק בדיקה מלאה את תשתיות החשמל והמים 

המחוברות לנכסי המועצה, לאתר מקומות שיש בהם חשד לגניבות או 

לחיבורים לא חוקיים ולפעול לניתוק חיבורים אלה לאלתר, וכן להגיש 

חיבור לא חוקי. פעולות  שמתגלהקרה תלונות במשטרת ישראל בכל מ

 אלו ימנעו בזבוז כספי ציבור וסיכון חיי אדם.

 2019ראש המועצה החדש מסר בתשובתו כי המועצה תפעל עד סוף מרץ 

לגבש תוכנית כוללת ומפורטת למיפוי כל מקרי ההתחברות הלא חוקיים 

יות למערכות המים והחשמל של מוסדות המועצה וכן שתפעל לניתוק התחברו

אלה. עוד מסר כי יוגשו תלונות במשטרה ותביעות כספיות לשיפוי המועצה על 

 נזקיה.

על משרד הפנים להמשיך לפעול עם המועצה כדי להבטיח כי תטפל 

בסוגיה זו באופן מלא ולבחון את תפקוד המועצה בעניין, לרבות את 

האפשרות להטיל חיוב אישי על נושאי משרה או על בעלי תפקיד 

 ו בטיפול בנושא.שהתרשל
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לקוי של טיפול ו בארנונה נכסים חיוב-אי

 בגביית חובותיהם של תושבים המועצה 

המקור העיקרי של רשויות מקומיות להכנסות עצמיות הוא מס הארנונה שהן 

 שטחםמטילות על המחזיקים בנכסים בתחום שיפוטן לפי ייעוד השימוש בהם, 

. בחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, 27ומקומם

חוק ההסדרים(, נקבע כי בכל שנת כספים תטיל רשות  -)להלן  1992-התשנ"ג

. בנכס מחזיק כלאותה  וישלםמקומית ארנונה כללית על הנכסים שבתחומה, 

 במשק הסדרים תקנות להוראות בהתאם הכללית הארנונה את מטילה המועצה

 רשאית המועצה. 2007-"זהתשס(, המקומיות ברשויות כללית)ארנונה  דינההמ

 מאת חריג לאישור בכפוף האמורות ההסדרים בתקנות מסוימות מהוראות לחרוג

 או מי שכל אחד מהם הסמיך. האוצר ושר הפנים שר

לחייב את תושביהן, באמצעות  פרט לארנונה, הרשויות המקומיות מוסמכות

או תשלומי חובה  28התקנת חוקי עזר, בתשלום אגרות, היטלים ודמי השתתפות

 .29להם אחרים תמורת השירותים שהן מספקות

 הכנסות לה שאין כמעט עדרםיבה .עזר יאין חוק הילקימקומית ה למועצה

 עיקר ולכן, אחרים חובההיטלים, אגרות, דמי השתתפות ותשלומי מ

 .מארנונה הן העצמיות הכנסותיה

, מינהליים ומשפטיים, םבידי הרשויות ניתנו הסמכות והחובה לנקוט מגוון הליכי

רשות מקומית שאינה עושה די לגביית תשלומי חובה  .30לגביית חובות ארנונה

 -המגיעים לה פוגעת למעשה בהכנסותיה ובשירותים שבכוחה לספק לתושביה 

פקודת  -[ )להלן חדשהעיריות ]נוסח  לפקודתא 142 סעיףב בהיקפם ובאיכותם.

קבע כי שר הפנים רשאי למנות , שחל בעניין זה על מועצות מקומיות, נ(העיריות

לגביית ארנונה, מספקת  מידהב פועלתאשר אינה  מקומיתגובה ממונה לרשות 

 
לפקודת המועצות המקומיות.  14וסעיף  1950-)א( לצו המועצות המקומיות, התשי"א152סעיף   27

(, "ארנונה 2014) 2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ראו גם מבקר המדינה, 

דוח ביקורת בנושא ארנונה(, עמ'  -דרת הגבייה" )להלן הטלה, הנחות והס -ברשויות המקומיות 

8. 

)א( לצו המועצות המקומיות. "הלכה מקובלת היא כי המושגים 'אגרה', 'היטל', 'דמי 152סעיף   28

השתתפות'... כוונתם אינה למס, אלא לתשלומי חובה המשתלמים מתוך זיקה לשירות שהרשות 

יות מבוססת על חישוב כלל העלויות הצפויות מגישה לאזרח". שיטת ההיטל ברשויות המקומ

בנוגע לסוג התשתית הרלוונטי בתחומי הרשות המקומית, ואין היא מקיימת זיקה של מימון בין 

עיריית ירושלים  889/01שיעור ההיטל ובין העלות המידית של התשתית הספציפית. מתוך ע"א 

עיריית חולון נ'  1711/02ע"א  (;2002) 340( 1, נז)נ' אל עמי ייזום השקעות ובניה בע"מ

 (.2004) 933( 5, נח )ארגון הקבלנים והבונים חולון

 .709לפקודת המועצות המקומיות. ראו גם דוח עיריית טייבה, עמ'  25-ו 14סעיפים   29

, "הפעלת הליכי גבייה מנהליים לפי פקודת המסים 7.1002הנחיית היועץ המשפטי לממשלה   30

 (.2012)גבייה(" )פברואר 
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ת 50%ושיעורי גביית הארנונה שלה הם  לגובה הממונה יהיו כל . 31או פחו

הנתונות על פי דין לרשות המקומית, לראש הרשות או לעובד הרשות הסמכויות 

 לגביית הארנונה.

 

 

 נכסים שאינם מחויבים בארנונה
נקבע כי בכל שנת כספים תטיל רשות מקומית ארנונה כללית  בחוק ההסדרים

 החוק ההסדרים מפנה להגדר. 33אינם אדמת בנייןששבתחומה  32על הנכסים

כל מבנה שבתחום העיריה, או חלק  -' בנין'" העיריות:פקודת ב "בניין" המצויה

ממנו, לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה או לכל 

צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר מהשטח שקבעה לכך המועצה למעט 

 ".קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם, כולו או בחלקו

בדיקת "גמר  מבחן הפונקציונליבהתאם למיסי הארנונה משולמים בעיקר 

. לפי ההלכה 34בהתאם למבחן זה, גם מבנה בלתי חוקי חייב בארנונה .בנייה"

. כדיןבו  מחזיק הפסוקה, תחול חובת התשלום על המחזיק בנכס גם אם אינו

"לא יתכן שאדם  :נשכר יצא לא שהחוטא הוא זו קביעהבבסיס שהרציונל 

משתמש בנכס באופן לא חוקי ונהנה משירותי העירייה, ובשל אי החוקיות יהיה 

 .35פטור מלשלם עבור שירותים אלו"

נכסים,  912במועד הביקורת היו מחויבים במערכת הגבייה של המועצה 

בתי אב,  1,820-היו בתחום היישוב כ 2017בשנת  מ"ר. 176,494ששטחם הכולל 

 50%-בתי אב )יותר מ 1,000-. מכאן שכ36וכם חויבו בארנונהמת 852אך רק 

 מבתי האב ביישוב( לא חויבו בארנונה.

 
כלכלי של הלשכה המרכזית -בדירוג החברתי 4-1ברשות מקומית הנמצאת באשכולות   31

 לסטטיסטיקה.

בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים,  -בצו המועצות המקומיות הוגדרו "נכסים"   32

 ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב.

 כהגדרתה בצו המועצות המקומיות.כל קרקע שאינה אדמה חקלאית או קרקע תפוסה.   33

 .325, 322, ספר ראשון )מהדורה חמישית, התשס"א(, עמ' ארנונה עירוניתהנריק רוסטוביץ,   34

 (.1.8.06)פורסם במאגר משפטי,  יצחק זוהר נ' עיריית תל אביב יפו 9963/03עע"מ   35

חשבון מטעם משרד שהוכן על ידי רואה  2017מתוך דוח הביקורת המפורט של המועצה לשנת   36

 הפנים.
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 יותר) אב בתי 1,000-כ
 האב מבתי 50%-מ

 חויבו לא( ביישוב
 בידי אין. בארנונה
 על נתונים המועצה

 היא שאין נכסים
, בארנונה מחייבת
 המחזיק שם לרבות

 והשימוש שטחם, בהם
 בפועל בהם שנעשה

 

אף שהמועצה מחויבת להטיל חובת תשלום ארנונה על כל הנכסים 

, בניין אדמת שאינםשבתחומה, אין היא מחייבת נכסים רבים בתחומה 

נכסים שנבנו כגון מאות נכסים שאין למועצה נתונים על זהות בעליהם; 

על שטחים שלא בהתאם למצב התכנוני המאושר שלהם ושהוגשו תביעות 

; רבים מהעסקים הפועלים בתחום 37לבעלות עליהם אך הן לא הוסדרו

כגון מבנים שבטיים )הנקראים "שיגים"(,  ,סוגיםמגוון מ מבנים המועצה;

 מבנים קלים אחרים וסככות לגידול בעלי חיים.

המועצה נתונים על נכסים שאין היא מחייבת בארנונה,  עוד נמצא כי אין בידי

 לרבות שם המחזיק בהם, שטחם והשימוש שנעשה בהם בפועל. 

כי אין  2019גזבר המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 

מרשם או מאגר נתונים שהמועצה יכולה לקבל ממנו נתונים על המחזיקים 

ראש בנכסים בתחומה שהוקמו על מגרשים לא מוסדרים וללא היתרי בנייה. 

קשה מאוד לזהות את  המדינה כימסר בתשובתו למשרד מבקר החדש המועצה 

המועצה תפעל לזיהוי הבעלים  2019הבעלים של הנכסים וכי עד סוף שנת 

  .922בחלק מהנכסים בעזרת תקציב שאושר לה בהחלטת ממשלה 

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצה כי בכך שאין היא מחייבת 

החוק  את כל הנכסים שבתחומה בארנונה היא פועלת בניגוד להוראות

וההוגנות. על המועצה  באמון הציבור במועצה ובעקרון השוויון ופוגעת

לבצע סקירה של כל הנכסים שבתחומה שאינם מחויבים בארנונה ולגבות 

 מהם ארנונה על פי חוק לאלתר וכן לגבות חובות ארנונה משנים קודמות.

 

 ליקויים בהטמעת סקר הנכסים במערכת הגבייה

א כלי יעיל יסקר נכסים( ה -הרשות המקומית )להלן מדידה של נכסים בתחום 

בתחום הרשות שנכסים ל רישומי מערך הארנונה של הרשות להתאמת

ככל שהתאמה זו  .שימוש הנעשה בהם בפועללהמקומית )מספרם ושטחם( ו

 גבוהה יותר, הארנונה המוטלת על הנכסים השונים מדויקת ושוויונית יותר.

בהן חוד ברשויות שמערכת הבקרה הפנימית פעולה זאת אמורה להביא, ביי

 סי הארנונה המוטלים על הנכסים.ילקויה, לגידול ניכר בסכום מ

כי  2015, ודיווחה למשרד הפנים במרץ 2013המועצה ביצעה סקר נכסים בשנת 

 .2014הוא הוטמע במערכת הגבייה בשנת 

 
בתחילת שנות השבעים של המאה העשרים הוכרז על הליך הסדר קרקעות בנגב הצפוני על פי   37

. בהסדר זה נרשמת בספר 1969-פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, התשכ"ט

המקרקעין כל חלקת קרקע על שם בעליה. מנתונים שהוצגו בדוח הוועדה להצעת מדיניות 

( עולה כי עד 2008רת התיישבות הבדווים בנגב בראשות השופט בדימוס אליעזר גולדברג )להסד

-תביעות הנוגעות ל 3,220הגישו הבדואים בנגב, בהתאם להוראות הפקודה,  1979אוקטובר 

 דונם. 776,856



 713|    לקייה המקומית המועצה

 מקובץ "נכסים לא מזוהים" שהעבירה המועצה לצוות הביקורת עולה כי .1

נכסים בשטח  770נמדדו, בין היתר,  2013בסקר הנכסים שנערך בשנת 

מ"ר. במועד הביקורת נכסים אלו לא היו מחויבים  92,995כולל של 

 בארנונה.

 91,675 של כולל בשטח נכסים 582 רשומים ובו אחר, קובץמועצה נמצא ב

אין ברשות המועצה מידע מתי הוכן קובץ  .נכס מספר כלל להם שאין"ר מ

בקובץ "נכסים לא מזוהים"  נכלליםמופיעים בו ה מהנכסים כמה אםזה, 

 .לנכסים אלה, אם בכלל אשרפעולות ביצעה  אילוו

שיישמה באופן כך ה על מועצלבחומרה משרד מבקר המדינה מעיר 

ועל כך שגם חמש שנים אחרי שבוצע חלקי את ממצאי סקר הנכסים 

שאינם מחויבים  נכסים בתחומה, עדיין יש מאות רבות של סקרה

בארנונה אף שנמדדו בסקר הנכסים. הדבר מקטין מאוד את 

באמון הציבור במועצה פוטנציאל ההכנסות של המועצה ופוגע 

על המועצה לפעול ללא דיחוי לזיהוי כל הנכסים ובעקרון השוויון. 

 בתחומה ולחיובם בארנונה כדין.

נדרשה המועצה לבצע סקר נכסים ולהטמיע את  2014-בראה מבתוכנית הה .2

 , כולל טיפול בהשגות תושבים.2014תוצאותיו במערכת הגבייה עד יוני 

טמע ובוצע וההנכסים סקר דיווחה המועצה למשרד הפנים כי  2015 במרץ

שנתקלה בהם  היחידיםקשיים ההגבייה. המועצה ציינה בדיווח כי  במערכת

של  פול בהשגותיטולבפועל  יםבנכס יםמחזיקהזיהוי ל ונגע הסקר בהטמעת

כי הסקר  בדיווחהמלווה לשעבר ציין  החשבתושבים על המדידות בסקר. 

הוטמע במערכת וכי המועצה מטפלת בהשגות תושבים רבות, והמליץ 

לאשר שהמועצה עמדה באבן דרך זו באופן מלא. המועצה והחשב המלווה 

כסים בתחום המועצה שנמדדו בסקר אך הם לא ציינו בדיווח כי יש מאות נ

 לא הוטמעו במערכת הגבייה ואינם מחויבים בארנונה.

 - 2014משרד הפנים אישר לשלם את מלוא המענק בגין אבן דרך זו לשנת 

 ש"ח. 200,000

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה רבה למועצה ולחשב המלווה 

 ולא מדויק.לשעבר על כך שדיווחו למשרד הפנים דיווח חסר 

 

 חיוב עסקים בארנונה

 אוגוסטו יוני בחודשים במועצה רחובות כמהב הביקורת צוות שערך בסיורים

 קופות, מוסכים, בניין לחומרי חנויות כגון ,פעילים עסקים עשרות נצפו 2018

 .שונות וחנויות מכולות, מזון לממכר עסקים, מרקחת ובתי חולים
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 ממחצית יותר

 הפועלים העסקים
 אינם המועצה בתחום

. בארנונה מחויבים
 11 רק 2017 בשנת

 שילמו עסקים
 תשלומי למועצה
 ושיעור, ארנונה
 היה מעסקים הגבייה

 בלבד 12%-כ

 

למועצה רשימה עדכנית של העסקים נמצא כי במועד הביקורת לא הייתה 

 הפועלים בתחומה.

מנתונים שונים שהתקבלו במהלך הביקורת עולה כי בתחום המועצה פועלים 

 מבני 53 הגבייה במערכת רשומים היו הביקורת מועדעסקים. ב 140 - 130בערך 

 חמישהו מלאכה מבני ארבעה, יהיתעש מבני ארבעה"שירותים", ו משרדים

יוצא אפוא . בלבד"ר מ 8,700-כ של כולל בשטח חולים קופות המשרתים מבנים

כי יותר ממחצית העסקים הפועלים בתחום המועצה אינם רשומים במערכת 

 הגביה וממילא אינם מחויבים בארנונה.

בנושא חיוב עסקים בארנונה  2014שנת במבקר המועצה יצוין כי בבדיקה שערך 

 ולא הגבייה במערכת רשומים היו לא במועצה מהעסקים 70%-מ יותר כי עלה

 המבקר. בלבד 3.3%היה  2014וכי שיעור הגבייה מעסקים בשנת  בארנונה חויבו

 משךב ביותר נמוך הנו עסקית מארנונה"הגבייה  כיהביקורת שהכין אז  בדוח ציין

 להתעלם הרשות ראשי של המתמשכת המדיניות על המעיד דבר, השנים כל

 בהכנסות השנים כל לאורךזו פגעה  מדיניות ...זה בתחום הגבייה מהסדרת

 ".המועצה

 שבתחומה עסקיםל ארנונה בגין דרישות תשלום המועצההגישה  2017 בשנת

עסקים בלבד שילמו למועצה  11נמצא כי  "ח.ש אלפי 440-כסך כולל של ב

)כמה מהם שילמו תשלומים חלקיים( בסכום כולל  2017תשלומי ארנונה בשנת 

-היה כ 2017ח בלבד, דהיינו שיעור הגבייה מעסקים לשנת אלפי ש" 51-של כ

הסתכם החוב המצטבר של העסקים  2017. עוד נמצא כי בסוף שנת 12%

  מיליון ש"ח. 4.5-הרשומים במערכת הגבייה למועצה בכ

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שלא גבתה ארנונה מכל 

העסקים שבתחומה כדין, וכך הצטמצמו מאוד הכנסותיה. העובדה כי 

פחות מחצי מהעסקים הפועלים בתחום המועצה רשומים במערכת הגבייה 

הגבייה של הארנונה במועצה גבוה הרבה יותר מעידה כי פוטנציאל 

מהחיוב בפועל. על המועצה לוודא כי כל העסקים הפועלים בשטחה 

רשומים במערכת הגבייה ומחויבים בארנונה ולגבות מהם את הארנונה 

 ביעילות ובנחישות.

 

חיוב נכסים חדשים בארנונה ועדכון שטחים של נכסים 

 קיימים

הל עדכון/הוספת נכס חדש למערכת הגבייה" אישרה המועצה "נו 2016במאי 

נוהל עדכון נכסים(. בנוהל נקבע כי בשני מועדים מדי שנה יסיירו פקיד  -)להלן 

של מחלקת הנדסה ומודד מוסמך ברחבי המועצה כדי לזהות שינויים בנכסים 

ביישוב. עוד נקבע כי בחודשים ינואר ויולי בכל שנה יעביר פקיד מחלקת הנדסה 

כניות של נכסים חדשים שנמצאו ושל נכסים ששטחם השתנה רשימות עד

 למחלקת הגבייה כדי שהיא תעדכן את מערכת הגבייה.
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 של הכולל הסכום
 למועצה החובות

 היה 2017 שנת בסוף
 - ח"ש מיליוני 96-כ

 יותר פי הגדול סכום
 מתקציב וחצי מאחת

, שנה לאותה המועצה
 מהגירעון 12 מפי ויותר

 שלה הנצבר

 

נמצא כי מחלקת ההנדסה אינה פועלת על פי נוהל עדכון נכסים. המחלקה לא 

איתור נכסים חדשים ולמעקב אחר ביצוע ערכה בשנתיים האחרונות סיורים ל

 לצורך הטלת ארנונה כנדרש הגבייה במערכתשינויים בשטחי הנכסים הרשומים 

 ולא ניהלה מעקב שיטתי ומסודר אחר בנושא.

במועצה נמצאו עשרות טפסים שנרשמו עליהם כתובות של נכסים והערות )כגון 

אם הנכס עשוי מבטון או מפח או אם הוא בנוי או בתהליך בנייה(. לכל טופס 

רשום תאריך, ולכן אי אפשר צורפה תמונה של הנכס. יצוין כי על הטפסים לא 

רשומים  38נכסים שנבדקו בביקורת 20-לדעת מתי נכתבו. נמצא שרק חמישה מ

 במערכת הגבייה, והמועצה מחייבת אותם בארנונה.

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי עליה לפעול באופן שוטף ושיטתי 

ויים השינאת עדכן לנכסים קיימים ותוספות בנייה בלאיתור נכסים חדשים ו

 הטלת ארנונה כדין.לצורך במערכת הגבייה 

 

 

 ושיעור הגבייה  תושביםהיקף חובות 
מבני מגורים, והיתר  841נכסים, מהם  912 מועצההגבייה של ה כתבמערכאמור, 

הסכום הכולל של החובות  .מבנים המשמשים למסחר, משרדים ונכסים אחרים

 96-במערכת הגבייה היה כבגין הנכסים הרשומים  2017למועצה בסוף שנת 

להלן את  1ראו בלוח  .40בגין מיסי ארנונהמיליוני ש"ח  53-, מהם כ39מיליוני ש"ח

הן  2017 - 2013התפלגות חובות הארנונה למועצה ואת שיעורי הגבייה בשנים 

החובות סכום מהחוב השוטף הן מחובות השנים הקודמות )פיגורים(. יצוין כי 

 - 2017לשנת ה כולו מועצמתקציב ה מאחת וחצי ריות גדול פיהכולל למועצה 

בתקציב הרגיל  מהגירעון הנצבר שלה 12פי מיליון ש"ח, והוא יותר מ 55.5-כ

 מיליון ש"ח.  7.6-כ -לסוף אותה שנה 

 
נבחרו לבדיקה רק נכסים שבטפסים שלהם לא נרשם שהנכס בבנייה ולא נרשם שמדובר בנכס   38

יך לחייבו בארנונה ושבתמונה המצורפת לטופס מצולם נכס בטון גדול במיוחד או נכס שלא צר

 מסחרי.

מיליון ש"ח  85-וכ 2016מיליוני ש"ח בסוף שנת  89-הסכום הכולל של החובות למועצה היה כ  39

 .2017. הנתונים מובאים מתוך הדוח הכספי השנתי המבוקר של המועצה לשנת 2015בסוף שנת 

הועבר  2011מיליון ש"ח, היא בגין חובות מים משנים קודמות. כאמור, מינואר  41-כהיתרה,   40

מפעל המים של המועצה לתאגיד המים נווה מדבר. חובות המים למועצה הם בגין השנים 

 שקדמו למועד העברת מפעל המים לתאגיד.
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היקף חובות הארנונה, הכנסות הארנונה ושיעורי הגבייה בשנים : 1לוח 

2013 - 2017 

 2017 - 2013מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנים 

 2017 2016 2015 2014 2013 סעיף/שנה

 52,912 47,997 45,029 42,429 38,481 באלפי ש"ח 1היקף חובות הארנונה

 6,494 6,263 74,351 6,654 3,835 באלפי ש"ח 2חיוב שנתי

 5,317 4,743 72,864 4,739 2,845 באלפי ש"ח 3חיוב שנתי נטו

 763 1,305 1,060 1,455 343 גבייה בגין החיוב השנתי השוטף באלפי ש"ח

 657 522 506 937 40 באלפי ש"ח גבייה בגין חובות משנים קודמות

 14.4% 27.5% 37.0% 30.7% 12.1% 4מהחיוב נטו שיעור הגבייה השוטף

 1.2% 1.1% 1.1% 2.2% 0.1% 5שיעור גביית חובות עבר

 8.8% 9.2% 10.9% 19.3% 0.4% 6מיתרת הפיגורים שיעור גביית חובות עבר

 בכלל זה חובות מסופקים וחובות למחיקה )ראו להלן(.יתרה לסוף השנה.  1

 בעיבוד משרד מבקר המדינה. 2

 .הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובותאחרי הפחתה של  3

סך הארנונה שנגבתה בשנה מסוימת מסך חיובי הארנונה לאותה שנה  -שיעור הגבייה השוטף  4

 בניכוי קיזוזים והנחות )לא כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה(.

בעיבוד  .חובות משנים קודמות מסך חובות הארנונה סך הארנונה שנגבתה בשנה השוטפת בגין 5

 משרד מבקר המדינה.

, בניכוי סך הארנונה שנגבתה בשנה השוטפת בגין חובות משנים קודמות מסך חובות הארנונה 6

 חובות מסופקים, הנחות, מחיקות, זיכויים ופטורים.

 היה 2015פיים לשנת גזבר המועצה מסר לצוות הביקורת כי החיוב השנתי שנרשם בדוחות הכס 7

 .שגוי

אישר משרד הפנים למועצה למחוק חובות בגין שנים  2017-ו 2016בשנים 

 2016. בשנת 41מיליון ש"ח בהתאמה 1.3-מיליון ש"ח ו 5.3 -קודמות בהיקף של כ

מהחובות שאושרו למחיקה(  49%-מיליון ש"ח )כ 2.6-מחקה המועצה בפועל כ

(. מדוח הביקורת המפורט של 56%)מיליון ש"ח בלבד  0.7-כ 2017ובשנת 

עולה כי המועצה לא מחקה את כל החובות שאושרו  2017המועצה לשנת 

למחיקה מאחר שהחייבים לא שילמו לה את יתרת החוב בגינם. יצוין כי מחיקת 

החובות מקטינה את סך החוב שהמועצה תוכל לגבות, וכך גדל שיעור הגבייה 

 שלה.

 
ת חובות לרשות החלה בעניין זה גם על מועצה מקומית, ו"נוהל מחיק, על פי פקודת העיריות  41

, משרד הפנים הוא 2012בדצמבר  5/2012המקומית" שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 המחזיק בסמכות לאשר מחיקת חוב.
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מצטיירת תמונת מצב חמורה בכל  1לוח לעיל ומהנתונים שבהאמור  מכל

למועצה חובות הארנונה: היקף חובות הבגביית המועצה הנוגע לטיפול 

, והוא ממשיך לגדול מדי שנה אף שהמועצה מוחקת חובות. ודמאגדול 

. סכומי הגבייה של 37%-גדל היקף החובות בכ 2017 - 2013כך, בשנים 

חיוב השנתי גדל מאוד מאז החובות קטנים ויורדים בכל שנה, זאת אף שה

הצטמצם שיעור הגבייה השוטף . 2013שבוצע סקר נכסים במועצה בשנת 

 14%-הוא היה כ 2017, ואילו בסוף שנת 31%-כ הוא היה 2014בשנת  -

, טרם גיבוש תוכניות 2013לרמה דומה של שיעור הגבייה בשנת  -בלבד 

בגין ת העבר שיעור גביית חובו ההבראה למועצה והטמעת סקר הנכסים.

בלבד בסוף  1.2%עד  2014, והוא הלך ופחת משנת קטן מאודארנונה 

 .2017שנת 

 

 יעדים בתחום הגבייה בתוכניות ההבראה

ההבראה(  תוכניות -)להלן  2016-ותוכנית ההבראה מ 2014-תוכנית ההבראה מ

כללו כמה אבני דרך ויעדים בתחום הגברת הגבייה, בעיקר מארנונה, וגביית 

חובות בגין שנים קודמות. בתוכניות ההבראה נקבע כי אם המועצה תשיג את 

 היעדים, יינתנו לה מענקים והיתרים ליטול הלוואות.

התחייבה המועצה להגדיל את הגבייה השנתית  2014-בתוכנית ההבראה מ .1

, ואת הגבייה 2015מיליון ש"ח בשנת  2.6-ול 2014מיליון ש"ח בשנת  1.2-ל

 . 2015ש"ח בשנת  200,000-ול 2014ש"ח בשנת  100,000-החודשית ל

)גבייה מיליון ש"ח  2.4-כ 2014בשנת גבתה לעיל עולה כי המועצה  1מלוח 

מהשוטף ומהשנים הקודמות( ועמדה באבן הדרך לאותה שנה. משרד 

לם לה את מלוא המענק בגין ביצוע אבן דרך זו לשנת הפנים אישר לש

2014. 

אלא גבתה  2015נמצא כי המועצה לא עמדה ביעד הגבייה לשנת 

מיליון ש"ח בלבד, סכום הנמוך ביותר ממיליון ש"ח  1.56-בשנה זו כ

אלפי ש"ח  800-( מהיעד שהוצב לה לאותה שנה ונמוך בכ60%-)כ

 .2014מסכום הגבייה שגבתה בשנת 

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי סכום הגבייה הנמוך שגבתה 

מעלה חשש כי לאחר שקיבלה את המענקים בגין  2015בשנת 

היא חזרה לסורה ולא פעלה די  2014עמידתה ביעד הגבייה לשנת 

מימוש של יעד הגבייה, יש בו -להגברת הגבייה מתושביה. יודגש כי אי

לטווח הארוך ולהכשיל את כדי לפגוע במאמצים להבראת המועצה 

 תוכנית ההבראה.
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 די עשתה לא המועצה

 את להגביר כדי
 ולעמוד הגבייה

, בהתחייבויותיה
 הגבייה שיעורי ובפועל

 בשנים מאוד ירדו
 החשב. 2017 - 2015

 המליץ הנוכחי המלווה
 לתת הפנים למשרד
 מענקים למועצה

 שלא דרך לאבן
 בה עמדה

 

היה שהמועצה  2016-אחד היעדים המרכזיים שנקבעו בתוכנית ההבראה מ .2

מיליון ש"ח לפחות  2.3לסך של  2017תגדיל את הכנסותיה מארנונה לשנת 

 .2016אלפי ש"ח יותר מהכנסותיה בשנת  500 -

ה בשנת כי המועצה לא זו בלבד שלא הצליחה להגדיל את הגביי נמצא

 מהיעד 60%-כמיליון ש"ח ) 1.4-, אלא שהגבייה בשנה זו הסתכמה בכ2017

פחת מאוד שיעור הגבייה מארנונה יחסית  2017בשנת  ,כאמור. (לה שהוצב

 .2016-2014לשנים 

ואף שחלה ירידה  2017אף שהמועצה לא עמדה ביעד הגבייה לשנת 

ניכרת בסכום הגבייה יחסית לשנים קודמות, ביקשה המועצה ממשרד 

 ,בגין סעיף זה שנקבעומסכומי המענקים וההלוואות  62%הפנים 

והחשב המלווה הנוכחי המליץ למשרד הפנים לאשר את בקשת 

אשר  חשש וררמעעד זה עמידת המועצה בי-המועצה. יצוין כי אי

 הגבייה. בתחום הארוך לטווח להבריאה לסיכוי

 2019החשב המלווה הנוכחי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

 אף שהמועצה לא עמדה ביעד למועצה חלק יחסי מהמענק לתתכי המליץ 

כדי לעודד את הרשות להמשיך להתנהל , זאת כנית ההבראהותשנקבע ב

 באיזון תקציבי.

 שהמליץעל כך  הנוכחימבקר המדינה מעיר לחשב המלווה  משרד

 דרך לאבן, חלקיים אם גם, מענקים למועצה לתת הפנים למשרד

שתוצאות הגבייה הצביעו  אף, אלא בה עמדה לא היאלא זו בלבד שש

 החשב של זו התנהלות. שקדמו לה שניםלביחס  הרעה בתפקודה על

 בה ישאינה עולה בקנה אחד עם עקרונות תוכנית ההבראה, ו המלווה

  .הגבייה להגביר את המועצה את לתמרץ במאמצים לפגוע כדי

נפגשו כמה פעמים נציגים ממשרד הפנים  2017 - 2014הועלה כי בשנים  .3

במועצה ובעמידת המועצה  הגבייה מצב בנושאבין היתר  לדון ומהמועצה

נציגי משרד הפנים והחשב  ביעדי הגבייה שנקבעו בתוכניות ההבראה.

המלווה לשעבר של המועצה התריעו בישיבות על כך שמצב הגבייה 

 במועצה פוגע בפעילות השוטפת שלה.

ציין החשב המלווה  2016בישיבה שהתקיימה במשרד הפנים בספטמבר 

לשעבר כי הרשות אינה עומדת ביעדי הגבייה שמשרד הפנים קבע לה וכי 

המועצה לא רק שאינם מסייעים למועצה  כמה מעובדי המועצה ומחברי

 לגבות ארנונה, אלא הם אף מחבלים בניסיונותיה לעשות כן.

הורתה הממונה על  2017כיוון שהמועצה לא עמדה ביעדי הגבייה, בדצמבר 

המחוז למועצה להעביר אליה מדי חודש דוח על כל הפעולות שעשתה 

 דוחות גבייה(. -בנושא הגבייה )להלן 
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הועלה כי המועצה לא פעלה על פי הנחיית הממונה על המחוז ולא העבירה 

דוחות גבייה כפי שהתבקשה. בעקבות זאת הודיעה הממונה על המחוז 

 לאחר רק"רים תב למועצה תאשרהיא  2018כי מיוני  2018למועצה במאי 

המלמד שהיא קידמה מאוד את נושא הגבייה.  עדכון מהמועצה שתקבל

הוא  2018יר החשב המלווה לממונה על המחוז ביוני וביולי בעדכונים שהעב

הדגיש כי אין די בצעדים שהמועצה נוקטת בנושא הגבייה וכי מצב הגבייה 

"גרוע מאוד!! ונמוך אף בהשוואה  2018השוטף למחצית הראשונה של שנת 

לתקופות מקבילות בשנים עברו... ונראה מנתונים אלו שהמצב הולך 

 ע יותר!!!!"ומחמיר ונעשה גרו

מדרישת  על כך שהתעלמהמבקר המדינה מעיר למועצה  משרד

 זלזול על מעיד . הדברשנה מחצי יותרהממונה על המחוז במשך 

בנוגע לחובתה לשפר את במיוחד ו ,חובותיה מילויבנוגע ל מצדה

 עשתה לא שהמועצה בלבד זו לאמצבה הכספי. מהאמור עולה גם כי 

, בהתחייבויותיה ולעמוד הגבייה את להגביר כדי האחרונות בשנים די

, האחרונות השנים בשלוש הגבייה שיעורי ירדו מאוד שבפועל אלא

פגעה עוד ו המועצה של הכספי מצבה את יותר עוד ההחמיר והירידה

 .נאותה בצורה תפקידיה את למלא יכולתהב

כי  2019משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

 ניכרככל שלא יוצג שיפור מחוז דרום במשרד החליטה כי  הממונה על

יפעל משרד הפנים , 2019שנת  אמצעעד של המועצה יה יבהיקפי הגב

המצב אם  למועצה. כמו כן מסר משרד הפנים כיתקציבים העברת  לעצור

עוד מסר משרד פעולות נוספות.  , תיבחן האפשרות לנקוטנוכיישאר על 

לא אישר את הפנים כי מפני שהמועצה לא עמדה ביעדי הגבייה, הוא 

 .בשכר מלאראש מועצה סגן  למנותה תבקש

, ארוכה תקופה במשךמשרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי 

ולבד מהצהרותיו שלא יאשר בעתיד תקציבים למועצה, פעולה שיש 

כאלה המשלמים את  בה כדי לפגוע דווקא ברווחת התושבים, גם

חובותיהם למועצה, הוא לא נקט פעולות ממשיות שהיה בהן כדי 

. על משרד הפנים לבחון את הדרכים הגבייה להגברתהביא ל

האופרטיביות להניע את המועצה ואת העומד בראשה לטפל בגביית 

הארנונה, וככל שצעדים אלו לא יניבו את התוצאות הרצויות, כפי 

ון את האפשרות למנות גובה ממונה למועצה, שקרה בעבר, עליו לבח

כפי שהוא מוסמך לעשות על פי דין. הוא לא עשה כן אף שהתנהלות 

 המועצה הייתה לקויה ואף שהתעלמה מדרישותיו.
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 חובות מסופקים

בנוגע מהבחינה החשבונאית, חובות מסופקים הם חובות שיש חוסר ודאות 

בכיר לביקורת במשרד הפנים נקבע ם. בהנחיותיו של אגף לגבות אותאפשרות ל

החובות למחיקה של כי על רשות מקומית להכין אומדן של החובות המסופקים ו

על פי חלק אחר בהתאם לבדיקת יתרות חוב פרטניות וולחשב חלק ממנו 

ת . עוד נקבע כי על רשות 42שיעורים מסוימים מיתרות החוב משנים קודמו

האומדן של סך החובות חישבה את כיצד מקומית לציין בדוחותיה הכספיים 

 המסופקים.

דוחות , 2016 - 2014 נמצא כי בדוחות הביקורת המפורטים על המועצה לשנים

לא קבעה  צוין כליקוי שהמועצה, שהכינו רואי חשבון שמינה משרד הפנים

אחרי חובות אבודים  ולא ערכה רישומים לטיפול ומעקבהחובות סיווג לים תבחינ

של נמצא כי בדוחותיה הכספיים המבוקרים עוד  .לה המגיעים ומסופקים

מיתרת  87%-כ שהםמיליון ש"ח בקירוב,  84נקבע כי  2017לשנת המועצה 

 .43, סווגו כחובות מסופקים הנובעים מארנונה וממיםהחובות לסוף השנה

נמצא כי בניגוד להנחיות משרד הפנים, לא נבדקו החובות המסופקים הרשומים 

פרטנית אלא חושבו לפי בדיקה  2017לשנת  המועצהבדוחותיה הכספיים של 

מחובות המים  99%-מחובות הארנונה שגילם יותר משלוש שנים וכ 100%

 90%למועצה. חובות מסופקים אחרים )שאינם מארנונה ומים( חושבו לפי 

 מיתרת חוב הפיגורים לסוף השנה.

על כך שקבעה את סכום החובות  למועצהמשרד מבקר המדינה מעיר 

כולל של הנחיות משרד הפנים. הצגת סכום שלא בהתאם למסופקים ה

נכונה את  פתמשק האינחובות מסופקים ללא בדיקה פרטנית של החובות 

 בנוגעמשום הטעיה  הויש בהיתרות בנושא, מעוותת את שיעורי הגבייה, 

ההחלטה השרירותית של המועצה כי  ה.מועצשל ה למצבה הכספי הכולל

הם חובות מסופקים מקטינה  שנים משלוש יותר שגילם הארנונה חובותכל 

את סכום יתרת החייבים בדוחותיה הכספיים. על המועצה להכין תוכנית 

חובות בדיקה פרטנית של ה מוסדרת לבדיקת כל החובות ולטיפול בהם.

 .גבייתםלתעדף ביתר יעילות את  מועצהתאפשר לובסיס לסיווגם תשמש 

 

 החובות לגביית המועצהלות יפע
ת חובות מכל החייבים שבתחומן ומחובתן של הרשויות המקומיות לפעול לגב

שימוש בכלי האכיפה והגבייה העומדים -פוטנציאל הגבייה שלהן. אי ת אתולמצו

 
", עמ' 2016מתוך "הנחיות מקצועיות לרואה חשבון, ביקורת חשבונות ברשויות המקומיות לשנת   42

 .15-ז

הייתה יתרת החובות המסופקים והחובות  2016בדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנת   43

 מיתרת החובות בסוף אותה שנה. 86%-כ -מיליון ש"ח בקירוב  76למחיקה 
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עלולים להתפרש כפגיעה בטוהר המידות, רשותן או שימוש בררני בהם ל

 .44כאכיפה בררנית וכפגיעה בעקרון השוויון

, ובכלל זה חובותבין שני סוגי הליכים לגבות רשאית לבחור רשות מקומית 

 פקודת המסים )גבייה(הנסמכים על  ,נהלייםיהליכי גבייה מ( 1)  חובות ארנונה:

 או על פקודת העיריות; 45פקודת המיסים( ועל אכרזה של שר האוצר -)להלן 

בדרך של הגשת תביעה אזרחית. הליכים אלה  הליכי גבייה משפטיים( 2)

 .נסמכים על פקודת העיריות

על פי פקודת המיסים, מועצה יכולה לנקוט את הליכי הגבייה המינהליים 

האלה: משלוח דרישות לתשלום המס, עיקול נכסי החייב בידי צד שלישי ומינוי 

ס מסוים של החייב לשם גביית חוב מס. מכוח פקודת העיריות, כונס נכסים לנכ

שכאמור חלה על המועצות המקומיות בעניין גביית ארנונה, המועצה רשאית גם 

לתפוס את נכסי הטובין של החייב ולמכור אותם וכן להטיל עיקול על עד רבע 

 ממשכורתו של החייב.

עלולה לפגוע בזכויות סמכות האכיפה המינהלית יצוין בהקשר זה כי הפעלת 

הפרט משום שהיא מאפשרת לנקוט אמצעי גבייה והוצאה לפועל בלי התדיינות 

בנוהל  לקבועמשפטית ובלי פסק דין. לפיכך, השימוש בסמכות זו מחייב 

למנוע פגיעה בזכויותיהם של  כדי הוראות שיבטיחו הסדרה ופיקוח נאותים

ר מקבל משנה תוקף אם הדב החייבים שהרשות נוקטת נגדם אמצעי אכיפה.

 הרשות המקומית מתקשרת עם חברה פרטית לביצוע הגבייה והאכיפה.

עוד יצוין כי הליך קבלת החלטות בגוף ציבורי והעקרונות של פעולה על פי כללי 

הצדק, השקיפות והשוויון, במיוחד בביצוע הליכי גבייה מינהליים, מחייבים כי 

 ענייניים המשקפים את אותם עקרונות. הגוף יקבל את החלטותיו על פי תבחינים

במועצה עובדים שני עובדי מועצה ועובדת של חברת גבייה מחלקת הגבייה ב

מופקדת על ניהול המידע בנושא המחלקה  שהמועצה מעסיקה )ראו להלן(.

סים העירוניים ועוסקת בקשת של פעילויות לשם גביית מיסים אלה. המידע יהמ

מערכת  -ת מערכת מידע ממוחשבת )להלן במחלקת הגבייה מנוהל באמצעו

 הגבייה(.

 

 התקשרות עם חברות גבייה

צו המועצות  -)להלן  1950-בהתאם לצו המועצות המקומיות, התשי"א

המקומיות(, "לא תתקשר מועצה לביצוע עבודה אלא על פי הוראות התוספת 

 הרביעית".

הוראות המחייבות בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות נקבעו בין היתר 

את המועצה בדבר הליכי קיום מכרזים ובדבר תנאים להתקשרות המועצה ללא 

ש"ח מחייבת את המועצה לערוך  348,300-התקשרות בסכום גבוה מ מכרז.

 
 .42; דוח ביקורת בנושא ארנונה, עמ' 716ראו דוח עיריית טייבה, עמ'   44

אכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( )הוראת שעה(,   45

 .2000-התש"ס
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, שמספר התושבים בתחום שיפוטה אינו לקייה כמומועצה מקומית מכרז פומבי. 

ן או לביצוע עבודה רשאית להתקשר בהסכם להזמנת טובי, 20,000-יותר מ

מכרז " באמצעות 46ח"ש 348,300אינו עולה על  אך "חש 69,700-גבוה משערכו 

. במקרה זה על מכרז זוטא( -)להלן הליך של קבלת הצעות  -" שאינו פומבי

הכלולים בספר  המועצה לקבל הצעות מארבעה או משישה ספקים לפחות

 , זאת בהתאם לערכו של ההסכם המוצע.47הספקים

קיון יהבטיח הגינות, טוהר מידות ונהפסיקה, שיטת המכרזים נועדה ל על פי

קבע בית המשפט העליון כפיים, שהם מסימניו של ממשל תקין וראוי לשמו. 

חשוב ביותר, שמידות אלה יתקיימו וגם כי "בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 

 את להגשים אמורים המכרזים דיני ,הציבורית הבחינהן מ .48ייראה שנתקיימו"

 את להגיש החפץ אדם לכל שווה הזדמנות מתן באמצעות השוויון עקרון

 הציבור בכספי לנהוג שאיפה מבטאים , הםהכלכלית הבחינהן מ. מועמדותו

 .49המכרז למפרסםמרביים  יתרונות ולהשיג וחסכוני יעיל באופן

פעולות הקשורות לביצוע רשויות מקומיות רבות מעסיקות חברות גבייה פרטיות 

תשלומי חובה אחרים. העסקת חברות גבייה נועדה, בין ושל  םסייבגבייה של מ

ע הפעלה של ות שיעורי הגבייה ולמנא לימערך הגבייה, להגד את השאר, לייעל

בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  נבחריה.על לחצים על עובדי הרשות המקומית ו

ות מקומיות פורסם נוהל להעסקת חברות גבייה בידי רשוי 2003ממרץ  2/2003

נוהל חברות גבייה(. בנוהל נקבע כי רשות מקומית תעסיק חברת גבייה  -)להלן 

 על פי מכרז.

עם חברת גבייה פרטית לאספקת שירותי  המועצההתקשרה  2013 באוקטובר

שלוש שנים, ל היה תקףחברה א'(. הסכם ההתקשרות  -אכיפה וגבייה )להלן 

והופסקה במחצית הראשונה של אך ההתקשרות נמשכה ארבעה חודשים בלבד 

. בספרי הנהלת החשבונות של המועצה נכתב כי המועצה העסיקה את 2014

וכי החברה  "גביה מחלקת"אירגון ב 2014החברה בחודשים פברואר עד מאי 

 ש"ח. 70,800קיבלה בגין שירותיה 

התקשרה  , כשנה לאחר שהופסקה ההתקשרות עם חברה א',2015 במרץ

 -לאספקת שירותי אכיפה וגבייה )להלן אחרת בייה פרטית עם חברת ג המועצה

, ונקבע שהוא 2015היה עד תום שנת הסכם ההתקשרות תוקפו של '(. ב החבר

חודשים כל אחת אם אף אחד מהצדדים לא  12יתחדש לעוד שתי תקופות של 

 ולא חודשה. 2015יבקש לסיימו. הועלה כי ההתקשרות הסתיימה בדצמבר 

 
 . הסכומים המצוינים בקטע זה אינם כוללים מע"ם.15.1.18-נכון ל  46

)ב( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות נקבע כי ועדת המכרזים של המועצה 8בסעיף   47

המקומית תנהל ספר, ובו רשימה של ספקים וקבלנים שיהיו רשאים להשתתף במכרז זוטא 

יהם הרשות המקומית. עוד נקבע כי הרשימה תהיה ותקבע את אמות המידה שלפיהן תפנה אל

פתוחה לעיון הציבור, שכל נותן שירות יהיה רשאי לבקש לצרפו לרשימה ושוועדת המכרזים 

תהיה מחויבת לדון בבקשתו. רשות מקומית שאינה מנהלת ספר ספקים או רשות המנהלת ספר 

 באופן לקוי אינה רשאית לקיים מכרזי זוטא.

 (.1974) 452, 449( 2, פ"ד כח)שר הביטחון ינוי ופיתוח בנגב בע"מ נ'ב 101/74בג"ץ   48

משפט ", 1992-ראו גבריאלה שלו, "מכרזים ציבוריים לאחר חוק חובת המכרזים, התשנ"ב  49

 .461, עמ' ב וממשל
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 עד 2015 שנת מסוף

 לא 2017 דצמבר
 המועצה העסיקה

, כלל גבייה חברת
 בהתאם שלא

 בהסכם להתחייבותה
 זו בתקופה. ההבראה

 של הגבייה פחתה
 ניכרת במידה המועצה

 

לא העסיקה המועצה חברת  2017עד דצמבר  2015ת נמצא כי מסוף שנ

. 2014-גבייה כלל, שלא בהתאם להתחייבותה בתוכנית ההבראה מ

בתקופה זו פחתה הגבייה של המועצה במידה ניכרת הן מבחינת סכומי 

הגבייה הן מבחינת שיעורם, וכך נפגעו הכנסותיה ונפגע אמון הציבור 

  בשלטון החוק.

לאספקת שלישית עם חברת גבייה פרטית  המועצההתקשרה  2017 בדצמבר

הועלה כי תוקפו של הסכם  '(.ג החבר -שירותי אכיפה וגבייה )להלן 

ההתקשרות בין המועצה ובין חברה ג' היה ארבעה חודשים בלבד, דהיינו עד 

 . 2018אפריל 

בהסכם שבין המועצה לחברה ג' נקבע כי  הליך ההתקשרות עם חברה ג':

לפני מע"ם וכי לכך  חודשמדי ש"ח  20,000שתקבל חברה ג' תהיה התמורה 

שתבצע אם פעולות האכיפה נהלית יכיפה מבגין פעולות א סכומים יתווספו

ש"ח  80,000יובילו לגביית חובות. יוצא אפוא שהיקף ההתקשרות היה לפחות 

כאמור, ארבעה חודשים. אם כן, היה  -לתקופת ההתקשרות שנקבעה בהסכם 

 על המועצה לבצע את ההתקשרות באמצעות מכרז זוטא.

התקשרות הכוללת עם ה לעלותנמצא כי המועצה לא הכינה אומדן או הערכה 

נהלית שהיה על יהקשורות לפעולות האכיפה המ עלויותלרבות חברת הגבייה, 

. אומדן כזה היה נחוץ למועצה, בין היתר כדי לקבוע את דרך לבצע' גחברה 

 מכרז זוטא או מכרז פומבי. -ההתקשרות עם החברה 

יך עוד נמצא כי המועצה התקשרה עם חברה ג' ללא שביצעה מכרז או הל

 המועצות המקומיות. צותחרותי אחר, כנדרש ב

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שהתקשרה עם חברת הגבייה 

 בניגודלקבל הצעות,  שפנתהבלי שפרסמה מכרז או למצער בלי ' ג

התקשרות ללא הליך תחרותי אינה מתיישבת עם כללי הוראות הדין. ל

להקפיד לקיים מכרז או  המועצהמינהל תקין ופוגעת בעקרון השוויון. על 

 .התקשרותכל בהתאם להיקף הכספי של הכול  ,הליך תחרותי אחר

בהסכם התקשרות בין רשות  חוסרים בהסכם ההתקשרות עם חברה ג':

עגן את פרטי ההתקשרות המהותיים, כגון מטרות מקומית לספק יש ל

דרישותיה, תקופת ההתקשרות, התמורה בגין ההתקשרות  ההתקשרות,

בין נותן ויתגלעו מחלוקות בינה  הסעדים שיעמדו לרשות המקומית אםו

ם. הסכם התקשרות עם חברת גבייה צריך לכלול הוראות שיבטיחו רותיישה

הסדרה ופיקוח נאותים על פעולות החברה הפרטית בגביית החובות מהתושבים 

ים ולכלול את העקרונות שנקבעו בנוהל חברות גבייה, כמו תנאים למינוי עובד

של חברת הגבייה, החובות המוטלים עליהם והדרכים העומדות לרשות הרשות 

 .50המקומית כדי לפקח על עבודתם

 
 ראו נוהל חברות גבייה.  50
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' אין געם חברת הגבייה שחתמה המועצה נמצא כי בהסכם ההתקשרות 

התייחסות לנושאים רבים וחשובים הקשורים בפעילות החברה בביצוע הגבייה 

 לא נקבעונוסף על כך,  לרבות נושאים שנקבעו בנוהל חברות גבייה. והאכיפה,

 תפעלאם  הלנקוט צעדים נגד החבר מועצההוראות המאפשרות ל בהסכם

מועצה. יצוין כי מה תקבלבניגוד להוראות ההסכם או בניגוד להנחיות אחרות ש

כמה מנושאים אלה כן הופיעו בהסכמים שחתמה המועצה עם חברות הגבייה א' 

 ב'.ו

 ה תפעל על פי נוהל עבודה מפורטת גבייכי חברגם נוהל חברות גבייה נקבע ב

תבצע שהחברה יתייחס לכל הפעולות כי נוהל זה הרשות ו בכתב גזבר שיקבע

 .לכל פעולה ידרשוישורים שיאלו

 לעבודת חברת הגבייה.נוהל עבודה נמצא כי המועצה לא התקינה 

תם הסכם ההתקשרות, שלח גזבר , ארבעה חודשים לאחר שנח2018באפריל 

המועצה מכתב לחברה ג' בבקשה להאריך את הסכם ההתקשרות איתה עד 

. נמצא כי נכון למועד סיום הביקורת ובמשך כחצי שנה המשיכה 2018דצמבר 

המועצה להעסיק את חברה ג', אך לא חתמה איתה על הסכם להארכת 

עד  2017שים דצמבר החוד בגיןההתקשרות ולהסדרת התנאים לכך. יצוין כי 

  של כולל בסך תשלום דרישות למועצה' ג חברה הגישה 2018אוקטובר 

 )כולל מע"ם(. "חש 257,000-כ

על כך שההתקשרות בהסכם עם  מועצהמשרד מבקר המדינה מעיר ל

פעילות  לשם הסדרתהוראות רבות של ' ללא עיגון גחברת הגבייה 

 והיעדר של נוהל עבודה לחברת הגבייה כנדרש החברה בגבייה ובאכיפה

התקשרות עוד מעיר משרד מבקר המדינה למועצה כי פגם משמעותי.  םה

או שאינם בתוקף באמצעות הסכמים שחסרים בהם פרטים מהותיים 

ה להבטיח מועצתקין ועלולה להקשות על ההמינהל הנוגדת את כללי 

יהם. עוד, הדבר יקבלו את זכויותו יהםהתחייבויותשהצדדים יקיימו את 

ה בסכסוכים ובהתדיינויות משפטיות מיותרות מועצלערב את ה עלול

הסכם אמור ה . הדבר מקבל משנה תוקף אם51בזבוז כספי ציבורלהביא לו

לאכיפה מינהלית, סמכות  מועצהלהסדיר את מימוש סמכותה של ה

היא מופקדת בידי חברה בפרט כששהפעלתה טעונה זהירות ורגישות, 

 שמניעה כלכלי בעיקרו.חברה פרטית, 

 
(, "העסקת 2015) 2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ראו מבקר המדינה,   51

 .13יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות", עמ' 
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על המועצה להסדיר את ההתקשרות עם חברת הגבייה, לנהל הליך 

התקשרות כדין ולהסדיר את תנאיו בהסכם בכתב, בין היתר בהתאם 

 ,להכין בהקדם נוהל עבודה להוראות נוהל חברות גבייה. עוד על המועצה

הגומלין ובו פירוט של כל הפעולות שבאחריות חברת הגבייה, של יחסי 

ה ובין החברה בפעולות הגבייה והאכיפה ואת האישורים מועצבין ה

 .פעולהכל לביצוע שיידרשו 

התחייבה  2014-בתוכנית ההבראה מ יעדים שנקבעו בתוכניות ההבראה:

המועצה להתקשר עם חברת גבייה ולא "להפריע" לה בביצוע עבודתה. עוד 

דוחות ולהגיש למשרד הפנים  2015 - 2014לשנים ה יכנית גביות התחייבה להכין

נתונים ובהם להציג, בין השאר,  בפועל בשנים אלה, הגבייה יצועעל ברבעוניים 

 .ה וחקירות יכולתיגביהאכיפת  עלכמותיים 

שנת ל שנקבעו הדרך אבניעל יישום הפנים  למשרד המועצה דיווחה 2015במרץ 

בדיווח זה ציינה המועצה כי התקשרה עם (. 2015הדיווח ממרץ  -)להלן  2014

עוסקת בגביה ובהגשת תכניות  חברת גבייה )חברה א'( וכי "חברת הגבייה...

, נתונים 2015-ו 2014". המועצה לא צירפה לדיווח תוכנית גבייה לשנים עבודה

על אכיפת גבייה בפועל, נתונים על עיקולים שביצעה וחקירות יכולת, כפי 

 שנדרשה.

כי ההתקשרות עם חברה א'  2015מועצה לא ציינה בדיווח ממרץ נמצא כי ה

, ארבעה חודשים לאחר שהחלה, וכי לא התקשרה עם 2014הופסקה עוד במאי 

 הגבייה פעולותאת  בדיווח. המועצה גם לא ציינה 2014חברה חדשה בשנת 

 שביצעה החברה ואת תוצאותיהן.

לשעבר למשרד הפנים המליץ החשב המלווה  2015בהתבסס על הדיווח ממרץ 

לאשר למועצה את מלוא המענקים וההיתרים ליטול הלוואות בגין העמידה 

באבן דרך זו. משרד הפנים קיבל את המלצתו של החשב בלי שווידא שהמועצה 

 אכן עמדה באבן הדרך ובלי שביקש אסמכתאות לכך.

כי  2019החשב המלווה לשעבר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

כי הוא ממליץ לאשר  , הוא כתב2014במאי  ,שמסר למשרד הפניםקודם יווח בד

בדיווח זה כתב  הפסיקה את עבודתה.ה א' למועצה את המענק אף שחבר

החשב כי המועצה פועלת לקלוט חברת גבייה חדשה. החשב מסר בתשובתו כי 

 בסופו של דבר, ניסיון זה לא צלח.

שדיווחה למשרד הפנים דיווח משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך 

, שלפיו המועצה עמדה באבני הדרך, 2015חסר ולא מדויק. הדיווח ממרץ 

 הטעה את משרד הפנים, והוא אישר למועצה מענקים על פיו.
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 נקטה לא המועצה
 חובות לגביית פעולות

 החייבים תושבים כנגד
 כסף סכומי לה

 גדולים

 

משרד מבקר המדינה מעיר לחשב המלווה לשעבר כי בכך שהמליץ 

ווח למשרד הפנים לאשר למועצה מענקים בגין אבן דרך זו, בלי שציין בדי

כי למעשה המועצה עבדה במשך כעשרה חודשים  2015השנתי ממרץ 

ללא חברת גבייה, שלא בהתאם להתחייבותה בהסכם ההבראה, הוא לא 

מילא את תפקידו בצורה תקינה, ובשל כך שולם למועצה מענק שלא 

 הגיע לה.

שאישר למועצה את על כך למשרד הפנים מעיר משרד מבקר המדינה 

את מלוא  מהמועצה שקיבלבלי  2014בן דרך זו לשנת מלוא המענק בגין א

ה מנכנית ההבראה ובלי לדרוש מובת פניול להציג ההנתונים שנדרש

מלא באבן הדרך. הדבר מקבל משנה כך שעמדה באופן אסמכתאות ל

כי  2014במאי  למשרד הפניםדיווח לשעבר תוקף מאחר שהחשב המלווה 

לא ביקש משרד  על פי כןואף  ,ההתקשרות עם חברת הגבייה הופסקה

אם לא בירר בתקופת העסקתה ו החברהתפקוד בנוגע להפנים הבהרות 

 .חדשההמועצה התקשרה עם חברת גבייה 

 

 חייבים שלא ננקטו נגדם פעולות אכיפה

מנתונים שנאספו בביקורת עולה כי לרוב הנכסים בתחום המועצה יש חובות 

ד הביקורת יתרות חוב גדולות חייבים שהיו להם במוע 18למועצה. מבדיקה של 

מהם לא  15, נמצא כי כלפי 52מיליון ש"ח 12.5-במיוחד, חובות שהסתכמו בכ

נקטה המועצה פעולה כלשהי לגביית החוב וכי חייב אחד בלבד הועבר לטיפול 

 משפטי ולשני חייבים אחרים עוקל שכר בלבד.

נקטות נגדם דוח עדכני ומפורט על חייבים שאין נ מועצהנמצא כי אין לעוד 

. כלפי חייבים שונים בנקיטת פעולות לשיהויסיבות הפעולות גבייה ואכיפה ועל 

המועצה אינה ממיינת את החובות המגיעים לה על פי תבחינים ברורים, כמו גיל 

 החוב או גובהו, כדי לנקוט פעולות גבייה.

על כך שלא נקטה פעולות לגביית  למועצהמשרד מבקר המדינה מעיר 

הימנעות מביצוע נגד תושבים החייבים לה סכומי כסף גדולים. החובות כ

. היעדר באכיפת החוק ובקופה הציבוריתהליכי גבייה נגד חייבים פוגעת 

בים פוגע ביכולת המועצה לעמוד על יתיעוד של עיכובים בטיפול בחי

המועצה מעורר חשש כי החלטות תה לגבות חובות המגיעים לה וזכו

על המועצה לפעול בדחיפות לזהות חייבים  .שיקולים זריםנשענות גם על 

שאין ננקטות נגדם פעולות אכיפה, למיינם ולקבוע תבחינים והליכי עבודה 

  לגביית חובותיהם.

 

 
 לכל אחד מהחייבים שנבדקו חובות למועצה בסך של מאות אלפי ש"ח.  52
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 מנהלית אכיפה

אמצעי אכיפה: כמה  מינהליתרשות בידי  נתונים ,)גבייה( המיסים פקודתלפי 

תפיסת  שמיטלטליו מוחזקים בהם;של החייב או לחצרים  לחצריוכניסה 

תפיסה ועיקול של נכסי החייב המצויים בידי צד  ;עיקולם ומכירתם ,טלטליןימ

ו. אות רוהגשת בקשה לאס ;מכירה כפויה של מקרקעין השייכים לחייב ;שלישי

 סמכויות אלומצמצם במידה מסוימת  53האכרזהלצו  4סעיף הארנונה,  לעניין

 סופי חובבנוגע ל רק יינקטו )גביה( המיסים פקודת לפי גבייה הליכי כי בקובעו

, עליו ערעור או ערר, השגה להגשת המועד חלף ואשר במחלוקת שנוי אינו אשר

 .הללו ההליכים מן אחד נקט הנישום רק אםו

בהסכמי ההתקשרות בין המועצה לחברות הגבייה נקבע כי עם פעולות האכיפה 

המינהלית שיספקו החברות למועצה נמנות הפעולות: ביצוע עיקולי בנקים, 

עיקולי שכר, עיקולי צד ג', עיקולי מיטלטלין, עיקולי רכב במשרד התחבורה, 

 עיקולי נכסים ורישום הערות אזהרה ברשם המקרקעין.

עולה כי המועצה שלחה לחייבים  2018-ו 2015ונים מהשנים ממסמכים ש

התראות להסדרת חובם. המועצה מסרה לצוות הביקורת כי היא גם עיקלה 

עיקולי שכר מרוכז על לא נמצא במועצה תיעוד חייבים מדי שנה.  100-שכר לכ

 יאהשחובות בגין מיסים משנים קודמות תיעוד של סך השהיא ביצעה מדי שנה ו

 , וכן כיצד הוסרו העיקולים ובאילו נסיבות.שכר לחייביםהעיקולי עקבות גבתה ב

עוד נמצא כי נכון למועד הביקורת לא עיקלה המועצה חשבונות בנק 

ונכסים של חייבים )כמו מיטלטלין ורכבים(. הגם שיש להשתמש בצעד זה 

במשורה, דומה כי המועצה המקומית לקייה היא דוגמה קיצונית להיעדר 

 ואכיפה, גם במקרים המצדיקים לנקוט צעדים מסוג זה.גבייה 

מיצתה  לא היא שנים שבמשך כךעל  למועצהמשרד מבקר המדינה מעיר 

 אףלנקוט נגד חייבים  שיכלה והאכיפה המינהליתאת פעולות הגבייה 

 .ודשהגבייה בשנים אלה הייתה נמוכה מא

, דהיינו 2018 גזבר המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בסוף שנת

לאחר מועד סיום הביקורת, הותקנה במחלקת הגבייה מערכת ממוחשבת וכי 

היא מבצעת פעולות אכיפה מינהליות נגד חייבים, כגון עיקולים של חשבונות 

 בנק, רכבים וזכויות המוחזקות אצל צד שלישי.

 

 
אכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( )הוראת שעה(,   53

 .2000-התש"ס
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טיפול בחובות תושבים באמצעות אכיפה משפטית 

 ובאמצעות ההוצאה לפועל

כי רשות  נקבע, מקומיות מועצות על גם החללפקודת העיריות,  317סעיף ב .1

 רשויות. אזרחי כחוב ארנונה לגביית בהליכים לפתוחמקומית יכולה 

 חוק -)להלן  1967-"זהתשכחוק ההוצאה לפועל, ב משתמשותמקומיות 

תביעה על סכום  בהוצאה לפועלאפשר לבצע  לפיוש(, לפועל ההוצאה

כוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה כסף קצוב הבאה מ

הוראה מפורשת של חיקוק, כמו פסק דין של שהיא מתבססת על  אובכתב 

שקלים חדשים  75,000בית משפט, ובלבד שסכום התביעה אינו עולה על 

 ביום הגשתה.

, העבירה המועצה 2018עד מועד עריכת הביקורת, ספטמבר  2014משנת 

עורך  -נכסים בתחומה לטיפול של עורך דין חיצוני )להלן חובות בגין  241

העבירה המועצה לטיפולו של עורך הדין תשעה חובות  2017. בשנת 54הדין(

חדשים בלבד )שישה מהם בחודש ינואר(, וזאת אף שבמשך כמעט כל 

לא הועברו כלל  2018השנה המועצה לא העסיקה חברת גבייה. בשנת 

עורך הדין. מדוח סטטוס שהכין עורך הדין חובות חדשים לטיפולו של 

דוח הסטטוס( עולה כי  -)להלן  2018והעביר לצוות הביקורת בספטמבר 

מיליון ש"ח, סכום שהוא רק שישה  5.8-סך החובות שהועברו לטיפולו הוא כ

 אחוזים מסך החובות למועצה.

נמצא כי המועצה לא הכינה תבחינים לקביעה אילו חובות יועברו 

של עורך הדין וכלפי אילו חייבים לא תינקט אכיפה משפטית,  לטיפולו

 ולא תיעדה את הליך הבחירה.

תיקי הוצאה לפועל  160עוד עולה מדוח הסטטוס כי עורך הדין פתח 

תיקים בגין המחאות שנתנו חייבים  48לחייבים שהועברו לטיפולו, מהם 

הדין תביעה  תיקים שעליהם הגיש עורך 100-למועצה אך לא כובדו ויותר מ

תיקי  30-להוצאה לפועל בגין חובות למועצה שלא שולמו. בגין יותר מ

הסתכם הטיפול  2016חייבים שהועברו לטיפולו של עורך הדין עוד בשנת 

במשלוח התראות, ולא ננקטו צעדים נוספים נגד החייבים. לא נמצא תיעוד 

 לסיבות שבגינן עוכבו הליכי הטיפול בחייבים אלה.

אין ברשות המועצה תיעוד מרוכז של החובות שהצליח עורך נמצא כי 

הדין לגבות באמצעות תביעות משפטיות ופתיחת תיקי הוצאה לפועל 

לחייבים. המועצה גם לא בחנה אם טיפולו המשפטי של עורך הדין 

 בחובות שהועברו לו היה יעיל.

 
 כספיים בגין כמה נכסים שונים. יצוין כי לעיתים לחייב אחד יש חובות  54
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 הליכי נקטה המועצה

, בלבד חלקיים גבייה
 היותר לכל זאת וגם

 35%-כ כלפי
 מפעולות. מהחייבים
 תמונה עולה המועצה

 יד אוזלת של עגומה
 מול אל ורפיסות
 החייבים

 

ל בשתי תוכניות ההבראה התחייבה המועצה להפנות חובות פיגורים ל"מסלו .2

מסלול אחר מזה ששימש אותה באמצעות  - 55המקוצר של ההוצאה לפועל"

-עורך הדין החיצוני. במסלול זה אפשר לטפל בחובות שאינם גבוהים מ

 ש"ח. 25,000

בהתחייבות זו ואף לא דיווחה למשרד הפנים  העמד לאנמצא כי המועצה 

שהחליטה לא להעביר חובות פיגורים למסלול המקוצר של ההוצאה 

על. עוד נמצא כי משרד הפנים לא בדק אם המועצה פעלה לפי לפו

 התחייבותה בסעיף זה.

-משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שהחליטה באופן חד

צדדי לפעול שלא בהתאם להתחייבותה בתוכניות ההבראה. עוד 

מעיר משרד מבקר המדינה למשרד הפנים על כך שלא בדק כי 

הדבר פוגע במאמצים לשפר את . זו בהתחייבותההמועצה עמדה 

 תפקוד המועצה בגביית חובות.

יוצא אפוא שעל אף נתוני הגבייה הנמוכים נקטה המועצה הליכי גבייה חלקיים 

כי היא לא  לציין מותרל .56מהחייבים 35%-כ כלפי היותר לכלגם זאת ובלבד, 

  הצליחה לצמצם במידה ניכרת את היקף חובות הארנונה.

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את ההיקף הגדול של חובות 

הגבייה  שיעוריואת  ש"ח, ימועצה, חובות המסתכמים בעשרות מיליונל

לנוכח ו במועצה המועטה הגבייה נוכח. להנמוכים, במיוחד חובות שבפיגור

 היה, גבייה חברת העסיקה לאהמועצה  2017 - 2016שבשנים  העובדה

. , אך היא לא עשתה כןחייביםה כנגד יותר נמרצות פעולות לנקוט היעל

 ניםתבחי ללא מהחייבים כמה נגד הליכים נקטה המועצה כי העובדה

 בררנית הייתה זה בעניין האכיפה כי חשש מעוררתתיעוד  וללארים ברו

ואף ייתכן כי נשענה על  תקין מינהלכללי וב השוויון עקרוןב ופגעה

 מצד ורפיסות יד אוזלת שלמשקפים תמונה עגומה  אלה כל .שיקולים זרים

 .החייבים מול אל המועצה

על המועצה לפעול בנחישות למיצוי פוטנציאל הגבייה של מיסיה כדי 

יכולתה לספק לתושביה שירותים  שתוכל למלא את תפקידיה ולשפר את

. לשם כך עליה להכין תוכנית יוםהברמה ובאיכות גבוהים מאלה הניתנים 

שנתית ולכלול בהן יעדים, מטרות ומשימות, וכן -עבודה שנתית ותוכנית רב

ל פי תבחינים ברורים ושוויוניים לטיפול בחובות ופירוט של דרכי תעדוף ע

 גבייתם.

 

 
המסלול המקוצר מיועד לטיפול בתיקי הוצאה לפועל בתוך זמן קצר, עד שמונה חודשים,   55

 במעורבות מינימלית של ה"זוכה" וללא הוצאות נלוות רבות.

עיקולי שכר  100-זאת בהנחה כי עורך הדין טיפל בחייבים שלא עוקל שכרם ובהנחה כי בוצעו כ  56

 בשנה.
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 עסקים לשני רק

 המועצה בתחום
 - 130 בערך מתוך)

 הפועלים עסקים 140
 רישיון יש( בתחומה

 כנדרש עסק

 

 רישוי עסקיםחוסר טיפול של המועצה ב

כדי רישיון עסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים 

למנוע כדי  ,שלומוואת ציבור לסכן את הלא ב ,תקינהלהפעיל את העסק בצורה 

להבטיח את בטיחותם של העובדים ושל הלקוחות הבאים כדי  ,פגיעה בסביבה

והדינים הנוגעים  בנייההתכנון וה דינילהבטיח שיישמרו כדי בסביבת העסק ו

-החובה לקבל רישיון עסק מעוגנת בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח .57לכבאות והצלה

וכן בתקנות שהותקנו על פיו ובצווים שהוצאו  ,חוק רישוי עסקים( -)להלן  1968

 58סוגי עסקים טעונים רישוי אילו מכוחו. בין השאר, בחקיקה האמורה נקבע

הוראות בדבר רישויָם ואמצעים לאכיפת חוק רישוי עסקים על מי  ונקבעו

ראש הרשות שבחוק הוגדר  שמנהלים עסק הטעון רישוי ופועל ללא רישיון.

 רשות הרישוי המקומית.הוא לכך  ךהמקומית או מי שהוא הסמי

 ועל בתחומה הפועלים העסקים על עדכני מידע במועצה אין כי נמצא

 .רישוים

 מנהל מחלקת התברואה ורישוי העסקים העביר לצוות הביקורת רשימה של 

. הרשימה אינה נושאת תאריך, ומנהל 59עסקים הפועלים בתחום המועצה 130-כ

. ברשימה 2016או בשנת  2015המחלקה מסר לצוות הביקורת כי הוכנה בשנת 

חייבים ברישיון עסק,  67מהעסקים אינם נדרשים לקבל רישוי עסקים,  15ן כי צוי

ואשר ליתרת העסקים, לא צוין אם הם נדרשים להוציא רישיון עסק. ברשימה 

עסקים שלטענת מנהל מחלקת התברואה ורישוי העסקים פעלו  35נכללו 

העסק, מפחונים לא חוקיים. בנוגע לעסקים אלו הוא לא ניהל מידע על מהות 

כתובתו והקביעה אם הוא נדרש לרישיון עסק. יצוין כי למנהל מחלקת 

התברואה ורישוי העסקים אין רישום עדכני של העסקים הפועלים בתחום 

 המועצה.

 וכימרקחת(  יבתשני רישיון עסק כנדרש ) ישבמועצה  יםעסקלשני כי רק  נמצא

, אך עסק וןיריש לקבל בקשה 2017בשנת  הגיש( שחייה)בריכת  שלישי עסק

 באף רשום לא עסק לרישיון בקשה שהגיש העסק כי יצוין. אושרה טרם היא

  .לעיל שצוינו המועצה של העסקים מרשימות אחת

 
(, "המועצה 2017) 2017דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מתוך מבקר המדינה,   57

 .751האזורית מטה בנימין היבטים בהתנהלות המועצה", עמ' 

 .2013-עסקים טעוני רישוי מפורטים בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג  58

ות חולים, שלוש מרפאות שיניים, בית בעסקים שפורטו ברשימה נכללו, בין השאר: חמש קופ  59

מכולות, שמונה מזנונים בבתי ספר, ארבעה איטליזים, שלוש מסעדות, שלוש  24מרקחת, 

מאפיות, שתי פיצריות, ארבע חנויות לממכר חומרי בניין, ארבע מספרות, חמישה מוסכים, תחנת 

 דלק ושני עסקים למכירת בלוני גז.
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ולמנהל מחלקת התברואה למועצה בחומרה משרד מבקר המדינה מעיר 

עדכני, מידע  ורישוי העסקים, מר סלימאן אבו עאיש, על כי אין ברשותם

המועצה, ולכן אין מדויק ומלא על כלל העסקים הפועלים בתחום אמין, 

הוראות החוק  לאכוף אתפיקוח נאות על עסקים אלה ולהשית  הם יכולים

ה ולעדכנו ומתחהעסקים שב אתרישום מלא  רשוםל מועצהעליהם. על ה

ודוק, אין מדובר בעניין באופן שוטף כדי שהמידע יהיה נגיש, זמין ועדכני. 

פורמלי גרידא, אלא, כאמור, עלולות להיות להיעדר רישוי ופיקוח על 

עסקים השלכות חמורות מבחינה בטיחותית, דבר המגביר את הסכנה 

 למפגעים המסכנים את בריאות הציבור.

נקבע כי על המועצה לפעול להקמת מערכת רישוי  2014-בתוכנית ההבראה מ

לא  2016-. בתוכנית ההבראה מ2014עסקים עד הרבעון השלישי של שנת 

 נקבעו אבני דרך או יעדים בתחום זה.

 .2015דיווחה המועצה למשרד הפנים כי אבן דרך זו תבוצע בשנת  2015במרץ 

ועד נמצא כי נכון למועד עריכת הביקורת, כארבע שנים לאחר המ

שהמועצה התחייבה בתוכנית ההבראה להקים מערכת לניהול תחום רישוי 

העסקים וכשלוש שנים לאחר שחזרה והתחייבה לעשות כן לפני משרד 

 הפנים, היא טרם ביצעה זאת.

 

 

 על עסקים החייבים ברישיוןפעולות אכיפה 
דו חוק רישוי עסקים נקבע כי "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש ביב

מאפשר החוק  לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו". או היתר מזורז זמני רישיון, היתר

לרשות הרישוי, כאשר יש יסוד סביר להניח שעסק פועל ללא רישיון, להוציא 

צו הפסקה מינהלי עוד לפני שהוגש נגד הבעלים כתב אישום. הפרת צו לעסק 

ש מבית המשפט בסמכותה של רשות הרישוי לבק .הפסקה מינהלי דינה מאסר

צו מניעת פעולות, אם "נעשו במקום פלוני פעולות הכנה לניהול עסק או 

לפתיחתו, או לשימוש במבנים, בחצרים או במקרקעין לצורך ניהול עסק טעון 

 או בסטייה מן הרישיון או מהיתר כאמור". ...רישוי, בלי שניתן רישיון או היתר

אמצעי אכיפה  המועצהלא נקטה  2018 יוניעד  2014בביקורת עלה כי מינואר 

: לא נמצאו ברשות המועצה נגד עסקים שפעלו ללא רישיון עסק כלשהם

או שנקטה התראה לעסקים האמורים אסמכתאות לכך ששלחה מכתבי 

כגון הוצאת צווי הפסקה מינהליים, הוצאת צווי  ,תכלפיהם פעולת אכיפה אחר

 סגירה או הגשת כתבי אישום.
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 ההפעיל לא המועצה

 כדי סמכויותיה את
 רישוי חוק את לאכוף

 ומשרד, העסקים
 את הפעיל לא הפנים

 לחייב כדי סמכויותיו
 לבצע המועצה את
 עליה המוטל את

 העסקים רישוי בתחום

 

לא הפעילה את סמכויותיה על כך שמשרד מבקר המדינה מעיר למועצה 

שפועלים  אףכדי לאכוף את חוק רישוי העסקים על עסקים בתחומה, זאת 

 בה עסקים רבים ומגוונים המחייבים אישורים מגורמים שונים אך אין להם

יש בה היעדר אכיפה נגד עסקים הפועלים ללא רישיון עסק רישיון עסק. 

 ,את ההרתעה ולסכן את שלום הציבור אייןל ,וע בשלטון החוקכדי לפג

 .ואת ביטחונו בריאותואת 

המשמש גם ראש רשות הרישוי, לפעול  ועל העומד בראשה, על המועצה

בנחישות נגד כל העסקים הפועלים ללא רישיון עסק ולהביאם להסדיר 

 את האישורים הנדרשים.

תמפה המועצה  2019מאי ראש המועצה החדש מסר בתשובתו כי עד סוף 

יישלחו  2019ותעדכן את רשימת כל העסקים ביישוב וכי עוד בתחילת יולי 

 התראות לעסקים טעוני רישוי שאין בידיהם האישורים הנדרשים.

 

 

 פיקוח משרד הפנים
בנושא "הגברת האכיפה  2008מאוגוסט  6/2008משרד הפנים חוזר מנכ"ל ב

מדי שנה ברישוי עסקים ברשויות המקומיות" נקבע כי כל רשות מקומית תעביר 

עוד נקבע בחוזר למשרד הפנים דיווח על מצב רישוי העסקים בתחום שיפוטה. 

גבוה של עסקים הפועלים ללא רישיון עסק,  שיש בהן שיעוררשויות מקומיות  כי

בעניינן. הוועדה תזמן את ראש הרשות ימנה להן משרד הפנים ועדת חקירה 

המענקים המיועדים את לשימוע, ומשרד הפנים יעכב את תקציבי הפיתוח ו

 לרשות.

הועלה כי המועצה העבירה למשרד הפנים דוח בנושא רישוי עסקים בפעם 

עסקים  31. בדוח ציינה המועצה כי פעלו בתחומה 2014האחרונה בשנת 

( לא היה רישיון עסק. עוד עולה 68%עסקים ) 21-החייבים רישיון עסק, ומהם ל

לא נקטה המועצה כלל צעדי אכיפה נגד  2014 - 2012מהדיווח כי בשנים 

 עסקים שפעלו ללא רישיון עסק.

נמצא כי משרד הפנים לא הפעיל את סמכויותיו, כפי שנקבעו בחוזר המנכ"ל 

שוי , כדי לחייב את המועצה לבצע את המוטל עליה בתחום רי2008משנת 

לא העבירה לו המועצה  2018 - 2015העסקים. הוא לא עשה כן אף שבשנים 

עלה כי ליותר משני שלישים  2014דיווח על רישוי העסקים ואף שבדיווח משנת 

מהעסקים שבתחומה לא היה רישיון עסק כנדרש. עוד נמצא כי בתקופה זו לא 

 פנה משרד הפנים למועצה בעניין זה. 
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על כך שלא הפעיל את עיר למשרד הפנים ממשרד מבקר המדינה 

ידע שטיפול  2014סמכויותיו בתחום רישוי העסקים אף שעוד בשנת 

המועצה בעסקים עגום ואף שעם השנים הלך המצב והחמיר. על משרד 

בהיותו מאסדר של הרשויות המקומיות, להתערב כדי להשליט הפנים, 

סדר בתחום רישוי העסקים במועצה, ובכלל זה עליו להפעיל את 

עסקים על בעלי היו כדי לחייב את המועצה לאכוף את דיני רישוי סמכויות

 שבתחום שיפוטה. יםהעסק

כי אין לו דרך  2019משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

לאכוף על רשות מקומית לדווח לו על מצב רישוי העסקים בתחומה. עוד מסר 

ב אחר ועקושיוטל עליה ל מחוז דרום במשרד עובדת חדשהקלט  2019כי בשנת 

 .תחום רישוי העסקים במחוז

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים על כך שבניגוד לתשובתו, 

נקבעו כלים שבאמצעותם הוא יכול  2008בהוראות חוזר המנכ"ל משנת 

גבוה של עסקים הפועלים  לפעול מול רשויות מקומיות שיש בהן שיעור

ת חקירה בעניינן, אך הוא לא השתמש , למשל למנות ועדללא רישיון עסק

בהם במקרה של לקייה. יודגש כי כלפי לקייה לא נקט משרד הפנים אף 

בפעולות פיקוח ובקרה בסיסיות: במשך שנים הוא לא ביקש מהמועצה 

 לדווח לו על מצב רישוי העסקים בתחומה אף שידע שהוא חמור.

 



 2019 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות|    734

תפקוד עובדים במועצה ומנגנוני 

 הביקורת בה

 טיפול בתפקוד לקוי של עובדים-אי
הליכי אכיפת המשמעת ברשויות המקומיות מושתתים על שני חוקים עיקריים: 

 חוק הרשויות -)להלן  1978-חוק הרשויות המקומיות )משמעת(, התשל"ח (1)

על פי . 1963-חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג (2)  ;משמעת(המקומיות 

מית יש סמכות לטפל במקרה שמתעורר חשש חוקים אלו, לראש הרשות המקו

לא קיים את המוטל עליו שעובד הרשות ביצע עבירת משמעת, בין היתר אם 

כעובד הרשות המקומית על פי חוק, תקנה, נוהג, הוראה כללית או הוראה 

 .60התרשל בקיום המוטל עליו כאמור אם מיוחדת שניתנה לו כדין או

המשמעתי נועד להגן על אמון הציבור בית המשפט העליון קבע כי הדין 

בשירות הציבורי וליצור הרתעה יעילה בקרב עובדי ציבור מפני מעשים שיש 

 .61בהם מעילה באמון הציבור ובאמון הממונים עליהם

הועלו ממצאים רבים בנוגע  2016 - 2014בדוחות מבקר המועצה לשנים  .1

יו כי על ראש לתפקוד עובדי המועצה בנושאים שבדק. המבקר כתב בדוחות

לפעול נגד עובדים או מנהלים שאינם נרתמים לפעילות  לשעברהמועצה 

המועצה ולפעול לשינוי התרבות הארגונית שהעובדים התרגלו אליה. 

במסגרת זו הציע המבקר כי המועצה תפריש חלק ממנהלי המחלקות 

 ומהעובדים ותקלוט עובדים חדשים.

 2015שרד הפנים בנובמבר בשני דיונים שהתקיימו במחוז דרום של מ

דיווח החשב המלווה לשעבר כי יש כמה עובדים "שלא  2016ובספטמבר 

מביאים תפוקה והרשות מבקשת את עזרת המשרד ]הפנים[ בהפסקת 

הוחלט כי אחד היעדים  2016העסקתם". בדיון שהתקיים בספטמבר 

יהיה צמצום כוח האדם הלא  2016העיקריים של תוכנית ההבראה משנת 

 יל במועצה.יע

, בתוכנית ההבראה 2016נמצא כי בניגוד לנאמר בדיון בספטמבר 

, לא נכללו אבני דרך או 2016, תוכנית שנחתמה בדצמבר 2016משנת 

 יעדים לצמצום כוח האדם הלא יעיל במועצה.

בהשתתפות  2015בישיבה שנערכה במחוז דרום של משרד הפנים באפריל  .2

ת החשב המלווה לשעבר נידון בין נציגים מהמחוז ומהמועצה ובהשתתפו

 
דוחות על הביקורת מיות משמעת. ראו גם מבקר המדינה, ( לחוק הרשויות המקו2)9סעיף   60

 .206(, "הטיפול במשמעת בשלטון המקומי", עמ' 2009) 2008בשלטון המקומי לשנת 

רוחי חליל נ'  11976/05אור; עש"מ -(, פדע4.6.07)מדינת ישראל נ' חיים רון  4350/06עש"מ   61

 אור.-(, פדע11.4.07)נציבות שירות המדינה 
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 נקטה לא המועצה
 לטיפול פעולות

 שלכאורה בעובדים
 את מילאו לא

 כראוי תפקידם

 

היתר נושא ההעסקה של עובדים שעבדו במחלקת המים של המועצה 

עובדי מחלקת המים(.  -בעבר, לפני שהוקם תאגיד המים והביוב )להלן 

הממונה על מחוז דרום דאז קבע כי עובדים אלה, שלא נקלטו בתאגיד 

לכישוריהם, ואם המים והביוב, ינוידו למשרות אחרות במועצה המתאימות 

 לא, תופסק עבודתם במועצה לאלתר.

, בהשתתפות נציגים ממחוז דרום במשרד הפנים 2017בדיון שנערך בינואר 

בתפקודם  של ממשבדבר ליקויים והחשב המלווה לשעבר, עדכן החשב 

 שלושת עובדי מחלקת המים. של

שהוא  2019בינואר אחד מעובדי מחלקת המים מסר למשרד מבקר המדינה 

בתנאים הולמים במקום "מועצה הפרישה מוקדמת מיוכל לפרוש ישמח אם 

 מילוי משבצות סרק".

בעובדים שלכאורה לא טיפול נמצא כי המועצה לא נקטה פעולות ל

מילאו את תפקידם כראוי או שאינם "מביאים תפוקה", ואף לא נמצא 

שהיא ערכה עימם בירור או זימנה אותם לשימוע. עוד נמצא כי במועד 

עריכת הביקורת היו שלושת עובדי מחלקת המים עדיין מועסקים 

 במועצה. 

, לאחר שמונה חשב מלווה חדש למועצה, פנה החשב 2018ביוני וביולי  .3

למחוז דרום במשרד הפנים ודיווח על ליקויים קשים בפעילות מנהל מחלקת 

 הגבייה.

נמצא כי נכון למועד סיום הביקורת, על אף פניותיו של החשב 

 מחלקת מנהלהמלווה, לא בחנו משרד הפנים והמועצה את תפקוד 

במועצה. דחוף במיוחד היה לטפל בנושא זה משום שמצב  הגבייה

חיוב נכסים בארנונה -איהגבייה במועצה ירוד, כפי שפורט בפרק "

 ".בותיהם של תושביםוטיפול לקוי של המועצה בגביית חו

 2019מנהל מחלקת הגבייה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

בנוגע או גורם אחר  המועצהאליו החשב המלווה, ראש  הכי מעולם לא פנ

הוא ממלא את התפקיד "ללא סמכויות והחלטות תפקודו. עוד מסר כי ל

 איתי".כל הזמן הדברים נעשים מעלי ללא שום תאום בעניין הגבייה, 
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משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי מחובתה לוודא כי כל 

העובדים במועצה ממלאים את תפקידם ונושאים באחריותם. עובדים 

שאינם מבצעים את תפקידם כראוי פוגעים באיכות השירות שהמועצה 

מעניקה לתושביה ומכבידים על הקופה הציבורית. היעדר טיפול 

תפקידם פוגעים באמון הציבור  בעובדי ציבור שאינם מבצעים את

בשירות הציבורי ובהרתעה כלפי עובדי הרשות המקומית. משרד 

מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שמשרד הפנים לא כלל 

אף  ההבראה כניתובתהטיפול בכוח האדם "הלא יעיל"  נושא את

 כנית.ותביעד מרכזי שהוא קבע כי זהו 

כי  2019ר המדינה מפברואר משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבק

הממונה על המחוז הדגישה לפני ראש המועצה החדש שיש לרענן את כוח 

מאפשרת למועצה לקבל תקציב  2397האדם במועצה וכי החלטת ממשלה 

 לעידוד פרישה של עובדים ולבניית מבנה ארגוני לרשות.

על המועצה, בשיתוף משרד הפנים, לפעול ביתר שאת לטיפול 

פקודם לקוי ולפעול לניצול התקציבים שקיבלה במסגרת בעובדים שת

 לעניין זה. 2397החלטת ממשלה 

 

 

טיפול -איתפקוד לקוי של ועדת הביקורת ו
 בליקויים שעלו בדוחות ביקורת

בחוקים המסדירים את דרכי עבודתה של הרשות המקומית נקבעו מנגנוני 

במידת האפשר,  כדי להבטיח, -פנימית וחיצונית  -פיקוח, בקרה וביקורת 

שהרשות המקומית תמלא את תפקידה על פי הוראות החוק ובהתאם לכללי 

 .היעילות, החיסכון וטוהר המידות

משרד הפנים מקיים מערכת של ביקורת חשבונות ודוחות ביקורת מפורטים 

 האגף .ברשויות המקומיות ברשויות מקומיות באמצעות אגף בכיר לביקורת

 ומבקשמקומית המבוקרת ולבעלי עניין אחרים, מעביר את הדוחות לרשות ה

להביא את הדוחות לדיון בוועדת  לנקוט כמה פעולות, ובהןראש הרשות מ

; יה; לכנס דיון מיוחד בדוחות הוועדה ובהמלצותברשות )ראו להלן( הביקורת

 .62לתקן את הליקויים עובדי המועצהלהורות ל

 
(, 2015) 2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת תר מתוך מבקר המדינה, בין הי  62

"העסקת מערך רואי חשבון על ידי משרד הפנים לביקורת החשבונות ברשויות המקומיות", עמ' 

(, "עיריית 2017) 2017דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ; מבקר המדינה, 69

 .704; דוח עיריית טייבה, עמ' 439 - 438(, עמ' דוח עיריית טבריה -טבריה" )להלן 
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 שלוועדת אף

 תפקיד הביקורת
 במערך ומרכזי חשוב
 של הסף שומרי

 המקומית הרשות
 סדרי על ובשמירה

 תקין מינהל
 בשנים, בפעולותיה

 קיימה 2018 - 2014
 של הביקורת ועדת

 אחת ישיבה המועצה
 בלבד

 

מועצת על פי פקודת העיריות, החלה בעניין זה גם על המועצות המקומיות, על 

. בין ועדת הביקורת( -ועדה לענייני ביקורת )להלן  לבחור מבין חבריההרשות 

נציב של תפקידיה של ועדת הביקורת לדון בדוחות ביקורת של מבקר המדינה ו

בדוחות משרד הפנים ובדוחות מבקר הרשות המקומית ולעקוב  ,תלונות הציבור

כי "ועדה בצו המועצות המקומיות נקבע . שעלו בביקורות אחר תיקון הליקויים

כינוס  ".ת אחת לשלושה חדשיםשחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחו

במועדים שנקבעו לכך על פי החוק חיוני לניהול תקין של ענייני הרשות  ההוועד

 המקומית.

מדי  מועצהלהגיש לראש העל פי צו המועצות המקומיות, על מבקר המועצה 

העתק מהדוח לוועדת הביקורת  ולשלוח שערךביקורת ובו ממצאי הדוח שנה 

להגיש לוועדת הביקורת את הערותיו על הדוח  עצהמוראש העל . של המועצה

תוך שלושה חודשים בולהמציא לחברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו 

כלי חשוב היא  המועצהעל פעולות  מבקרהת בקר. מיום קבלת דוח המבקר

לשמירה על תפקודה התקין, למניעת בזבוז משאבים ולתיקון ליקויים בהליכי 

 .63העבודה

הוא מצא  2016 - 2014הביקורת שכתב מבקר המועצה לשנים בדוחות  .1

 המועצהמבקר  הכין 2018-שליקויים רבים חזרו על עצמם ולא תוקנו. ב

 ,"השונים הביקורתאחר תיקון ליקויים שהועלו בדוחות  מעקב" מסמך בשם

 תוקנו או כלל תוקנו לא בדוחות שהועלו הליקויים כלכי כמעט  קבעובו 

המבקר לראש המועצה לשעבר את הגיש  2017מרץ כך, ב. נוסף על חלקית

 רק לדוח התייחסותו את למבקר אך הוא החזיר ,2016דוח הביקורת לשנת 

או  הדוח את להעביר בלי, חודשים כתשעה כעבור דהיינו, 2017בדצמבר 

 את התייחסותו לדוח לוועדת הביקורת של המועצה.

, דוחות 2017 - 2014בדוחות הביקורת המפורטים על המועצה לשנים  .2

שהכינו רואי חשבון מטעם משרד הפנים, עלו ליקויים רבים, והם חזרו על 

 עצמם ולא תוקנו על ידי המועצה.

הרבים לתיקון הליקויים מהאמור עולה כי המועצה אינה פועלת כראוי 

והליקויים שהעלה מבקר שהעלו רואי החשבון מטעם משרד הפנים 

על המועצה לנקוט . בענייןאות הדין לא קיימה את הורכי והמועצה 

כנית ודוחות הביקורת, לרבות קביעת תמכל הפעולות המתחייבות את 

 .פעולה לתיקון הליקויים

במערך שומרי הסף של הרשות  ומרכזיתפקיד חשוב ועדת הביקורת שלואף  .3

שמירה על סדרי מינהל תקין בפעולותיה, קיימה ועדת הביקורת ובהמקומית 

. 2015בנובמבר  ,ישיבה אחת בלבד 2018 - 2014ה בשנים מועצשל ה

בנוגע  משרד הפנים שהכין פורטהמהביקורת בדוח  ה הוועדהבישיבה זו דנ

לא  2018-ו 2017, 2016, 2014ים . בשנ2014ת שנלהתנהלות המועצה ב

 
(, "הביקורת 2011) 2010דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת מתוך מבקר המדינה,   63

 .226 - 156הפנימית ברשויות המקומיות", עמ' 
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יוצא אפוא שוועדת הביקורת לא דנה כלל בשנים  התכנסה הוועדה כלל.

מועצה ובדוחות הביקורת של משרד הפנים האמורות בדוחות מבקר ה

כנדרש, לא הגישה למליאת המועצה המלצות אשר לדוחות אלה ולא 

  עקבה אחר תיקון הליקויים שהועלו בהם.

 לשעבר וליו"ר ועדת הביקורת למועצהמשרד מבקר המדינה מעיר 

כינוסה -כי אי לתפקיד ראש המועצה החדש 2018שנבחר בנובמבר 

 מהמועצההן וומונע הן מהוועדה  לדיןשל ועדת הביקורת מנוגד 

 לעקוב אחר הליך תיקון הליקויים שצוינו בדוחות משרד הפנים

. כיוון ה ואחר הליך הפקת הלקחים בעניינםמועצמבקר הובדוחות 

למנוע את הישנות הליקויים. על המועצה  שלא כונסה, היא התקשתה

 ורת בהקדם ולפעול לתיקון הליקויים שהועלו בהם.לדון בדוחות הביק

נמצא כי הליקויים בפעילות ועדת הביקורת עלו בדוחות שהכינו רואי  .4

משרד הפנים בארבע השנים האחרונות, אך המשרד לא  מטעםהחשבון 

 פעל בנושא מול המועצה.

תפקודה של ועדת -למשרד הפנים כי אי מעירמשרד מבקר המדינה 

לקיים את אחד ממנגנוני הבקרה הסטטוטוריים  ועצהמהמ מונע הביקורת

ומפר את מנגנון האיזונים והבלמים  העומדים לרשותההפנימיים המרכזיים 

שביסוד השיטה הדמוקרטית. על משרד הפנים לפעול עם המועצה לכינוס 

 ועדת הביקורת ולוודא כי ועדה זה מקיימת את המוטל עליה בדין.

כי יפעל עם  2019ד מבקר המדינה מינואר משרד הפנים מסר בתשובתו למשר

 המועצה לכינוס ועדת הביקורת.
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 נכסים ומצאי במועצה ורישוםניהול 

 1967-בתקנות הרשויות המקומיות )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין(, התשכ"ז .1

נהל לכל רשות מקומית על  כי נקבע(, המקרקעין ניהול תקנות - להלן)

ספר הנכסים(.  -את זכויותיה על המקרקעין )להלן בו רשום ולפנקס מיוחד 

 רשם נכסים שתמנה מועצת הרשות. ירשוםזכויות את ה

שונים, כגון מוסדות חינוך ותרבות, אין  םאף שבבעלות המועצה נכסי

מנהלת ספר נכסים בהתאם לתקנות ניהול מקרקעין. במצב זה  היא

עולה ספק בנוגע  על נכסיה, ולפיכך מלאבידי המועצה מידע אין 

. ניהול לא ראוי של ליכולתה לנהלם ביעילות לתועלת תושביה

המועצה זכויות של בדן ורישומם כנדרש עלולים לגרום א-הנכסים ואי

זכויותיה  אתבנכסים ופגיעה בנכסי הציבור. על המועצה לשמור 

 בנכסיה ולנהל ספר נכסים בהתאם לדין.

 משמשים לתפקודן השוטףהם ו ,כספןמ 64מלאי ומצאירשויות מקומיות רוכשות  .2

מלאי ומצאי נחוצים לשמירה על של ולביצוע משימותיהן. ניהול ורישום 

ולקבלת החלטות בעניינו על בסיס מידע מלא עליו לבקרה  ,הרכוש הציבורי

 ועדכני.

 נקבע כיצד יש לרשום את תוספת החמישית לצו המועצות המקומיותב

לטפל תם ואו רוספלאחסנם, לסמנם, ל נהלם,להמקומיות,  מועצותהטובין ב

 ינהל רישום מרוכז של המצאי 65"רשם המצאיבתוספת נקבע כי "אחזקתם". ב

 הטובין". 66במועצה, על יחידותיה, בפנקס

המועצה  ה לא החזיקה מחסנים, ולמותר לציין כי לא החזיקה מלאי.מועצה

לא מינתה רשם מצאי ולא ניהלה רישום של פריטי המצאי שברשותה או של 

מצאי שרכשה מפעם לפעם בפנקס, כנדרש בצו המועצות המקומיות. עוד 

נמצא כי פריטי מצאי, כגון מזגנים, ציוד מחשב וריהוט שרכשה המועצה 

מפעם לפעם, הועברו לשימושן של המחלקות השונות של המועצה בלי 

-שמו. יודגש כי פריטים אלה נרכשו בכספי ציבור וכי כמה מהם רבישייר

 ערך.

 
מיטלטלין שבבעלות המועצה או  -בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות הוגדרו: "טובין"   64

לה דרך שכירות, שאילה או רישיון, לרבות כאלה שנתרמו או שנרכשו מכספי תרומה;  שנמסרו

קיימה שאינם מאוחסנים -טובין בני -טובין המצויים במחסן של המועצה; "מצאי"  -"מלאי" 

 במחסן המועצה.

 רשם מצאי הוגדר בצו כעובד המועצה שמונה לנהל רישום מצאי של טובין במועצה.  65

 בצו כרשימה בספר המלאי והמצאי של המועצה, ערוכה לפי מספרים קטלוגיים.פנקס הוגדר   66
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מלא  כך שלא ניהלה רישוםעל  למועצהמשרד מבקר המדינה מעיר 

ומעודכן של המצאי שברשותה. רישום כזה נחוץ לשמירה על הרכוש 

. היעדר רישום מסודר של מצאי המועצה הציבורי ולבקרה ופיקוח עליו

מעורר חשש הדבר בדן, וואאו  שליחת יד בהם ,סדרים-עלול לגרום אי

 בעת הצורך. המועצה שהם לא יהיו זמינים לשימוש
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הבראה הכניות ותליקויים ביישום 

של משרד הפנים ושל  לקוי ותפקוד

  החשבים המלווים

של רשות על מצבה הכספי ישפיעו צעדים אשר לכלול  ישכנית הבראה ותב

מקומית הנמצאת בהליך הבראה  כל רשותארוכת טווח.  מקומית השפעה

מתחייבת לבצע במלואם את הצעדים הנגזרים מיעדיה של תוכנית ההבראה, 

כפי שהם מפורטים בהסכם להסדר ההבראה שהיא חותמת עליו עם משרד 

 .67הפנים

כאמור, לנוכח מצבה הכספי של המועצה, הגירעון המצטבר הגדול בתקציבה 

תחומים שהובאו בפרקים הקודמים, השוטף והליקויים בתפקודה, בין היתר ב

, לשיפור מצבה 2016-ו 2014הכין משרד הפנים שתי תוכניות הבראה, בשנים 

הכספי של המועצה ומצבה הניהולי. בתוכניות ההבראה נקבע כי הן נועדו 

. עוד נקבע כי המועצה ואילך 2015לאיזון תקציבי משנת  המועצהלהביא את 

בתוכניות במלואם וכי כל סיוע שתקבל  מתחייבת לבצע את ההסדרים שנקבעו

במסגרתן מותנה בכך שהיא תעמוד באבני הדרך שנקבעו בהן ובלוחות הזמנים 

 יםים והיתרקבל מהמדינה מענקבתוכניות נקבע גם כי המועצה ת שפורטו בהן.

ליטול הלוואות לזמן ארוך אם תעמוד באבני הדרך וביעדים, והכול לשם כיסוי 

 .הגירעון המצטבר שלה

, 68בעודף בתקציב הרגיל 2017-ו 2015, 2014נמצא כי המועצה סיימה את השנים 

 .69אלף ש"ח 171היא סיימה בגירעון בסכום  2016ואת שנת 

עמדה בכמה מהיעדים ומאבני הדרך שנקבעו דיווחה ש הועלה כי המועצה

, ובגינם קיבלה מהמדינה מענקים בסך 2014לשנת  2014-בתוכנית ההבראה מ

לכיסוי הגירעון  71מיליון ש"ח 2.88ונטלה הלוואות בסך  70ליון ש"חמי 4.06-כ

 המצטבר.

העביר החשב המלווה הנוכחי למשרד הפנים "התייחסות ליישום  2018מרץ ב

תכנית הבראה המועצה המקומית לקיה", כולל דיווח על יישום אבני הדרך 

(. 2018הדיווח משנת  -)להלן  2016-כנית ההבראה מווהיעדים שנקבעו בת

 ,למשרד הפנים עדכון להמלצתוהנוכחי העביר החשב המלווה  2018באפריל 

 1,904בסך  האלפי ש"ח והלווא 1,904מליץ לשחרר למועצה מענקים בסך ה בוו

כנית ההבראה ויעדים שנקבעו בתבבאבני הדרך וה חלקית אלפי ש"ח בגין עמיד

 
 .672; דוח עיריית טייבה, עמ' 15דוח תכניות הבראה, עמ'  ורא  67

. 2017וכשני מיליון ש"ח בשנת  2015אלף ש"ח בשנת  370-, כ2014מיליון ש"ח בשנת  1.3-כ  68

 .2017-ו 2015, 2014מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנים 

 .2016מתוך הדוח הכספי המבוקר של המועצה לשנת   69

 מיליון ש"ח מענקים שנקבעו בתוכנית. 4.2מתוך   70

 מיליון ש"ח שנקבעו בתוכנית לנטילת הלוואות. 7.55מתוך   71
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 יישמה לא המועצה

 חלקם, רבים יעדים
 בשתי, מרכזיים
, ההבראה תוכניות

 להגדיל שנועדו יעדים
 הכנסותיה את

 לטווח ולהבריאה
 הארוך

 

דוק את הדיווח לבמשרד הפנים לא סיים  ,נכון למועד סיום הביקורת .2016-מ

ליטול  היתריםמענקים או  מועצהאישר ללא  שהעביר החשב המלווה, וממילא

 זו.כנית והלוואות בגין עמידה ביעדים ובאבני דרך הכלולים בת

 תוכניות בשתי, מרכזיים חלקם, רבים יעדים יישמה לא המועצה כי נמצא

את הכנסותיה ולהבריאה לטווח הארוך,  להגדיל שנועדו יעדיםההבראה, 

 כפי שיפורט להלן. 

 

 

 ההבראה וכניותבת הסף יעדי יישום
ההבראה נקבע כי המועצה מתחייבת לפעול לעמוד ב"יעדי סף"  בשתי תוכניות

, חיוב ארנונה לפי 72שהוגדרו בהן, בין היתר בנושאים אלה: יעדי גבייה מינימליים

תעריפי מינימום, ביטול הנחות לא חוקיות, גביית חובות של נבחרים ועובדי 

יעדי  -ן מועצה בגין ארנונה ומים וביטול חריגות שכר שניתנו לעובדים )להל

 הסף(.

לא נקבעו להם  -יעדי הסף לא נכללו באבני הדרך של תוכניות ההבראה, דהיינו 

לוחות זמנים ולא נקבע שהמועצה תקבל בגין ביצועם מענקים או היתרים ליטול 

הלוואות. בהסכמי הסדר ההבראה שהמועצה חתמה עליהם נקבע כי אם 

ממש את לשר הפנים רשאי  יהיה, הסף לא תעמוד באחד או יותר מיעדיהמועצה 

בהתאם זאת למנות ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש המועצה,  וסמכות

כללים למינוי ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות המקומית ) לתקנות העיריות

יעדי  שמימושנקבע גם  2016-. בהסכם ההבראה מ200473-, התשס"ד(והמועצה

 .כנית ההבראהותנאי לקבלת כספים בת הסף הוא

בבדיקה שביצע צוות הביקורת בנוגע לכמה מיעדי הסף שנקבעו בתוכניות 

יעדי גבייה מינימליים, ביטול חריגות שכר במועצה וגביית  -ההבראה 

נמצא כי המועצה לא עמדה  -חובות נבחרים ועובדים בגין ארנונה ומים 

 בהם או עמדה בהם באופן חלקי בלבד.

לא התייחסה ליעדי הסף בדיווחים שהעבירה למשרד הפנים  המועצהנמצא כי 

 המועצה אםהפנים לא בחן  משרד. עוד נמצא כי ההבראה כניותות יישוםבגין 

ההבראה ולא ביקש מהמועצה אסמכתאות  וכניותביעדי הסף שנקבעו בת עמדה

 ביעדים אלה. שעמדה לכך

ף שנקבעו מהאמור עולה כי אף שהמועצה לא עמדה באופן מלא ביעדי הס

מענקים והיתרים ליטול  2014בתוכניות, העביר לה משרד הפנים עוד בשנת 

 הלוואות בגין עמידה ביעדים אחרים.

 
 , בהתאם לנוסחה שפרסם משרד הפנים.80%גביית מיסים בשיעור של   72

 מקומיות.התקנות חלות גם על מועצות   73
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 יעדיב במלואם העמד שלאכך  על למועצה מעיר המדינה מבקר משרד

 .הפנים משרדלהתחייבויותיה בתוכניות ההבראה כלפי  בהתאם הסף

על כך שלא תבע מהמועצה משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים 

לעמוד ביעדי הסף שקבע בתוכניות ההבראה במלואם ולא בחן אם בכלל 

עמדה בהם לפני שהעביר לה מענקים והיתרים ליטול הלוואות מכוח 

התוכניות. עוד מעיר משרד מבקר המדינה למשרד הפנים כי כדי שתוכנית 

, הואבמל הבראה תגשים את יעדיה, עליו לדרוש מהמועצה לעמוד בה

 ובמיוחד ביעדי הסף שהתחייבה לעמוד בהם.

 

 

 הפנים למשרד ודיווח הדרך אבני יישום
יכול להיות מנוף משמעותי  הבראה כניתובת שנקבעו הדרךשל אבני  מלאיישום 

 לשיפור מצבה הכלכלי של רשות מקומית.

"חיבורי חשמל ומים לא חוקיים וגניבות מנכסי  -קודמים  בפרקים .1

בגביית  המועצה לקוי של בארנונה וטיפול נכסים חיוב-איהמועצה"; "

 -" חוסר טיפול של המועצה ברישוי עסקיםחובותיהם של תושבים"; "

 בתוכניות שנקבעו רבים יעדיםעמדה באבני דרך ובכי המועצה לא  נמצא

 בלבד. חלקי באופן עמדה בהם או 2016-ומ 2014-ההבראה מ

וקי עזר היא אחד הכלים התקנת ח :נהלים וכתיבת עזר חוקי חקיקת .2

למיצוי פוטנציאל ההכנסות של רשויות מקומיות וכלי לאכיפת דינים 

בתחומים כמו איכות הסביבה והסרת מפגעים. נהלים נועדו להכתיב 

מדיניות אחידה לטיפול בנושא מסוים, לשמור על הסדר בתהליכי העבודה 

 המקובלים ולייעל את התהליכים כדי להשיג את יעדי הארגון.

 2015-ו 2014 לשנים 2014-ההבראה מ תוכניתבהדרך שנקבעו  באבני

המועצה לחוקק חוקי עזר בתחומים כמו שילוט, שווקים, איכות  התחייבה

הסביבה וסלילת רחובות ולכתוב נהלים בתחומים כמו שכר, התקשרויות, 

מכרזים, בקרה ואישור התחייבויות כספיות ודיווחים למשרדי ממשלה. 

עבודה, אך לא  והלינ להכין המועצה התחייבה 2016-בתוכנית ההבראה מ

 רך ויעדים בתחום חקיקת חוקי העזר.ני דאב בהנקבעו 

נמצא כי נכון למועד עריכת הביקורת, אין למועצה חוקי עזר מאושרים ואין 

לה נהלים כתובים בתחומים לעיל. מכאן שהמועצה לא עמדה באבני דרך 

 המועצה בדיווחיאלה, אבני דרך הנחוצות להבראתה ולהסדרת פעילויותיה. 

, ומשרד הפנים אלה בנושאים לעמידההייתה התייחסות  לאהפנים  למשרד

 .כך על עדכון מהמועצהלא ביקש 
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 אישר הפנים משרד

 מענקים למועצה
 גם להלוואות והיתרים

 שלא דרך אבני בגין
 במלואן יושמו

 

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה על כך שלא התקינה חוקי עזר 

ולא הכינה נהלים בתחומים שצוינו בתוכניות ההבראה, בניגוד 

ונהלים לפעילויות המועצה היא התקנה של חוקי עזר להתחייבויותיה. 

היעדר בהחלטיות. אותה לקדם  ועצההמהיה על ו ,בסיסיתפעולה 

חוקי עזר במועצה פוגע בכוח האכיפה שלה וברמת השירותים שהיא 

מעניקה. הדבר מקבל משנה תוקף לנוכח המצב העגום של התשתיות 

 והשירותים בתחומה.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי עליו לתבוע ביתר שאת 

שהתחייבה לעמוד בהן ולוודא מהמועצה לעמוד בהקדם באבני הדרך 

כי היא מקדמת את חקיקת חוקי העזר ואת הכנת הנהלים, נושאים 

 שיש בהם כדי להבריאה לטווח הארוך.

 

 

 עמדה שהמועצה לכךמשרד הפנים  אישור
 2014 לשנת דרך באבני

המליץ החשב  2015כאמור, בדיווח שהעבירה המועצה למשרד הפנים במרץ 

מיליון ש"ח(  4.1-מסך המענקים )כ 97%-ה כהמלווה לשעבר לאשר למועצ

מיליון ש"ח( על סמך עמידתה  4.2-מההלוואות )כ 92%-ולאשר לה ליטול כ

. משרד הפנים אישר את המלצת החשב 2014בתוכנית ההבראה עד סוף שנת 

 2.9-המלווה והעניק למועצה את מלוא המענק שהומלץ. המועצה מימשה כ

 (.69%-)כ הל שאושרו מההלוואותמיליון ש"ח 

מהאמור לעיל עולה כי משרד הפנים אישר למועצה מענקים והיתרים להלוואות 

גם בגין אבני דרך שלא יושמו במלואן. נמצא כי אין ברשות משרד הפנים 

  אסמכתאות המבססות את דיווח המועצה על כך שעמדה באבני הדרך.

משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי כלל המענקים והיתרי 

האשראי שניתנו למועצה בגין עמידה באבני הדרך בתוכנית ההבראה ניתנו על 

 בסיס עמידה ביעדים.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי בניגוד לתשובתו הוא אישר 

והלוואות למועצה בגין אבני דרך שלא יושמו במלואן. הדבר מעיד מענקים 

כי המשרד לא בדק היטב את דיווחיהם של המועצה ושל החשב המלווה. 

התנהלות זו אינה תקינה, והיא פוגעת באמון הציבור ועלולה לפגוע בקופה 

הציבורית, שכן המועצה קיבלה כספים שלא הגיעו לה. עוד מעיר משרד 

לחשב המלווה לשעבר על כך שדיווח למשרד הפנים  מבקר המדינה

דיווחים שאינם מדויקים והמליץ לפני המשרד לאשר למועצה מענקים 

 והלוואות בגין אבני דרך שבוצעו באופן חלקי בלבד.
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 2015 לשנת הדרך אבני יישום
, 2015-ו 2014נפרסו אבני הדרך והיעדים לשנים  2014-בתוכנית ההבראה מ

ליישם את התוכנית במשך שנתיים ועד סוף הרבעון הרביעי והמועצה נדרשה 

 .2015של שנת 

מועצה האם משרד הפנים המועצה והחשב המלווה לשעבר לא דיווחו לנמצא כי 

, אבני דרך שכללו יעדים רבים בתחומים כמו 2015באבני הדרך לשנת  עמדה

דיווח  גבייה, איכות הסביבה, חינוך והתקנת חוקי עזר. משרד הפנים לא דרש

 .כזה

 60%-וכמיליון ש"ח(  4.2-עוד נמצא כי כל המענקים שנקבעו בתוכנית )כ

התייחסו לעמידת המועצה באבני דרך לשנת  "ח(ש מיליון 4.5-)כ מההלוואות

היא הייתה יכולה  2015בלבד. בגין עמידת המועצה באבני הדרך של שנת  2014

ש"ח, ולא מענקים.  לקבל היתרים ליטול הלוואות בסך של כשלושה מיליון

 .2015הדבר פגע בתמריצים שהיו למועצה ליישם את אבני הדרך של שנת 

הדיווח על מידת עמידתה -משרד מבקר המדינה מעיר למועצה כי אי

 2015באבני הדרך שהיא התחייבה לעמוד בהן בתוכנית ההבראה לשנת 

 הוא כשל היורד לשורשו של הסכם ההבראה.

עמד על כך  לאכי על  בחומרההפנים  משרדלמשרד מבקר המדינה מעיר 

שהמועצה תדווח לו אם עמדה באבני הדרך שהתחייבה לעמוד בהן 

. אבני דרך אלו הן חלק בלתי נפרד 2015בתוכנית ההבראה לשנת 

מהתחייבות המועצה בהסכם להסדר ההבראה. הדבר פוגע במאמציה של 

המועצה להבריא ובסיכוי שתשיג את יעדיה. עוד מעיר משרד מבקר 

כי העובדה שהוא ריכז את כל המענקים בגין אבני המדינה למשרד הפנים 

פגעה ביעילות תוכנית ההבראה ובהשפעתה על  2014דרך ויעדים לשנת 

התנהלות המועצה לטווח הארוך מפני שנפגעו התמריצים שלה להמשיך 

 .2015ליישם את התוכנית בשנת 

 

 

 2016-מהבראה הכנית ותגיבוש 
, לאחר שהמועצה לא 2016בישיבה שהתקיימה במשרד הפנים בספטמבר 

, סוכם כי תגובש לה תוכנית הבראה 2016-ו 2015עמדה ביעדי הגבייה לשנים 

חדשה וכי היעדים המרכזיים בה יהיו הגברת הגבייה וצמצום כוח האדם "הלא 

 יעיל" במועצה.
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 משרדבחן  לא, החדשה התוכנית לאישור קודםהביקורת העלתה כי 

 אלו) 2015 לשנת הדרך באבני לעמוד כדי המועצהעשתה  מההפנים 

. יש לציין שכמה מהן בהן עמדה ואם( 2014-מ ההבראה בתוכנית שנקבעו

 לא בוצעו או בוצעו באופן חלקי בלבד.

 שהיו דרך ולאבני ליעדים כלל התייחסה לא 2016-מ ההבראה תוכניתנמצא כי 

, כמו חקיקת חוקי עזר בהן עמדהלא  ושהמועצה 2014-ההבראה מ בתוכנית

כאמור, התוכנית גם לא כללה יעדים הנוגעים  והקמת מערכת לרישוי עסקים.

 לטיפול בכוח האדם במועצה.

היה עליו לקבל תמונה  כימבקר המדינה מעיר למשרד הפנים  משרד

כנית ההבראה הראשונה של המועצה טרם ועל יישום ת ומדויקתמלאה 

בדיקה כזאת הייתה מייעלת . החדשה ההבראה כניתותגיבש ואישר את 

עומדת באופן לוודא כי היא מאפשרת לו את טיפולו בהבראת המועצה ו

 .ההבראה בתוכניותיעדים שהתחייבה עליהם מלא ב

 

 2016קביעת אבני הדרך לשנת 

. בתוכנית 2016נחתמה כמה ימים לפני תום שנת  2016-תוכנית ההבראה מ

עד סוף הרבעון האחרון של  נקבע שהמועצה צריכה לעמוד בארבע אבני דרך

מיליון ש"ח מענקים והיתר  1.16ושבגינן היא תהיה זכאית לקבל  2016שנת 

מכלל המענקים  52%-מיליון ש"ח. מדובר בכ 1.16ליטול הלוואות בסך 

 וההלוואות שהמועצה הייתה זכאית להם בתוכנית.

הועלה כי משרד הפנים התאים חלק מאבני הדרך ומהיעדים של תוכנית 

הגדלת הכנסות מארנונה והגדלת גבייה מעצמיות  - 2016הבראה לשנת ה

לסכום הביצוע בפועל שהיה ידוע לו כשנחתם הסכם ההבראה.  -חינוך 

סכום זה היה נמוך במידה ניכרת מתקציב המועצה המתוכנן והמאושר 

 לסעיף זה באותה שנה.

ם אלה יצוין כי המועצה דיווחה למשרד הפנים שעמדה עמידה מלאה ביעדי

, והחשב המלווה המליץ למשרד הפנים לאשר למועצה את מלוא 2016לשנת 

 המענקים וההלוואות בגינם.
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משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למשרד הפנים כי הצבת אבני דרך 

ויעדים בתוכניות הבראה מיועדת לעודד ולתמרץ שיפור בפעילות הרשויות 

ביצעו. התנהלות משרד המקומיות ולא לתגמל אותן על פעולות שכבר 

, כפי שתוארה לעיל, 2016הפנים בכל הקשור לקביעת היעדים לשנת 

מעלה חשש כבד שמטרתו הייתה להעביר למועצה מענקים בלי לחייב 

אותה לנקוט צעדי הבראה, שכן במועד חתימת ההסכם היא כבר השיגה 

את אותם יעדים, והישגיה היו נמוכים מהתקציב השנתי המאושר. יוצא 

פוא שבפועל קיבלה המועצה תגמול כספי אף שלא הצליחה לעמוד א

 ביעדי הגבייה שתכננה ושאושרו בתקציבה לאותה שנה.

 

 2016-יעדים כלליים בתוכנית ההבראה מ

לביצוע,  לוח זמנים םשלא נקבע לה נכללו יעדים 2016-בתוכנית ההבראה מ

ממקורות  רעוןיהשתתפות המועצה בכיסוי ג ;הרשות טיפול בחובותובהם 

 בדיקה בנושאהכנת דוח ; גביית חובות עובדים ונבחרים בארנונה; עצמיים

ח אדם בהתאם להנחיות והגשת דוח מצבת כ; תקציבי חינוך ורווחה ויישומו

עולים מדוח התיקון כל הליקויים במשרד הפנים;  האגף לניהול ההון האנושי

; בחריגות השכר טיפול; בדיקת חריגות השכר של העובדים; מצבת כוח האדם

. יצוין כי כולל הסדרת התקשרויות במכרזים כדין ,הלי עבודה לרשותוהכנת נ

 320משרד הפנים העמיד לזכות המועצה בגין היעדים הנוספים מענקים בסך 

 15%-אלפי ש"ח בלבד והיתרים ליטול הלוואות בסכום דומה, דהיינו פחות מ

 מסך המענקים וההלוואות שנקבעו בתוכנית.

כל היעדים הנוספים, המועצה דיווחה למשרד הפנים  ביןכי מ נמצא

בחריגות  טיפלה וכיחריגות שכר של עובדים  של השביצעה רק בדיק

עוד נמצא כי המועצה לא  .וביקשה מענק בגין יעד זה השכר שהתגלו

 .2016-שהתחייבה עליהם בתוכנית מ הכלליים עמדה ביתר היעדים

 

 

 הבראת המועצה בתחומים נוספים
על שישפיעו צעדים  לנקוטכנית הבראה צריכה להוביל את הרשות המקומית ות

למשטר של איזון תקציבי. ויביאו אותה ארוכת טווח  השפעהמצבה הכספי 

כנית הבראה אמורה להיבחן בין היתר בשנים שלאחר התקופה והצלחה של ת

 השהופעלה. היכולת של רשות מקומית להביא לשינוי ארוך טווח במצב

להעניק שירותים נאותים לתושביה מותנית אפוא בין היתר  יכולתהציבי ובהתק
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 לא הפנים משרד
 אבחון במועצה ביצע

 שנקבע כפי, מקצועי
 תוכניות בשתי

 ותוכניות, ההבראה
 הורחבו לא ההבראה
 ולא נוספים לתחומים

 על-יעדי נקבעו
 ומנועי אסטרטגיים

 למועצה צמיחה

 

בביצוע פעולות שתעצבנה מציאות חדשה. השגת תוצאה כזו מחייבת ביצוע 

 .74פעולות במישור המבני, הארגוני והחוקי

המועצה לא עמדה ביעדים שנקבעו בתוכניות ההבראה בנוגע לשיפור תהליכים 

חקיקת חוקי עזר, כתיבת נהלים ומיסוד מערך הטיפול ניהוליים ותפעוליים, כמו 

בעסקים. כך נפגעה יכולתה לתפקד לאורך זמן באיזון או לשפר את השירותים 

שהיא מעניקה לתושבים. הדבר מקבל משנה תוקף לנוכח העובדה שלמועצה 

הכנסות עצמיות מוגבלות, לנוכח המצב העגום של התשתיות והשירותים שהיא 

ולנוכח הבעיות הניהוליות והתפקודיות הקשות שהיא  מעניקה לתושבים

 מתמודדת איתן, כפי שתואר בהרחבה בדוח.

בשתי התוכניות נקבע כי משרד הפנים "עתיד לבצע במהלך החודשים 

הראשונים של תוכנית ההבראה, אבחון מקצועי בהיבטים שונים בהתנהלות 

והמישור האסטרטגי הרשות ובכלל זה, במישור הארגוני תחום התכנון והבנייה 

)מנועי צמיחה ברשות(". עוד נקבע כי בכפוף לאבחון האמור תורחב תוכנית 

-תחומית(. בתוכנית ההבראה מ-ההבראה לתחומים נוספים )תוכנית הבראה רב

מיליון ש"ח במטרה להעבירן למועצה  2.074שוריינו הלוואות בהיקף של  2014

יחה. עוד נקבע שיעדים אלו יוגדרו על אסטרטגיים ובמנועי צמ-בגין עמידה ביעדי

למועצה בתוכנית ההבראה המורחבת וכי ההלוואות ישמשו לגיוון מקורות 

ומערך שלה המערך הארגוני  ולייעול להגדלתםההכנסה העצמיים שלה, 

 לא שוריינו מענקים או הלוואות כאמור. 2016-השירותים. בתוכנית ההבראה מ

ועצה אבחון מקצועי, כפי שנקבע בשתי נמצא כי משרד הפנים כלל לא ביצע במ

תוכניות ההבראה, ולמותר לציין כי תוכניות ההבראה לא הורחבו לתחומים 

על אסטרטגיים ומנועי צמיחה למועצה, ומאליו גם לא -נוספים וכי לא נקבעו יעדי

  ניתנו ההלוואות ששוריינו לצורך כך.

הפנים  למשרד מעירמבקר המדינה  משרדבלי להסיר אחריות מהמועצה, 

 ולא הרחיב את תוכנית על כך שלא ביצע אבחון מקצועי במועצה

ההבראה לתחומים נוספים וחשובים. בתחומים אלה יש כדי לפתח 

במועצה מנופי צמיחה ולהביא לייצוב תפקודי וכלכלי כדי לשפר את 

יכולותיה הניהוליות והארגוניות, לצמצם את עלויות התפעול שלה ולמצוא 

עוגנים כלכליים שיגדילו את הכנסותיה העצמיות, וכך למנוע הידרדרות 

ית של המועצה ולשפר את רמת השירות שתושביה כלכלית ותפקוד

מקבלים. הממצאים מצביעים על כך שבפועל משרד הפנים העביר 

למועצה מענקים לכיסוי גירעונותיה בלי לוודא כי היא עמדה בכל היעדים 

שיש בהם כדי להבריאה לאורך זמן, ובכך פגע ברציונל שבבסיס תוכניות 

 ההבראה.

כנית ההבראה כללה ושרד מבקר המדינה כי תמשרד הפנים מסר בתשובתו למ

בכך. עוד מסר כי לא היה הכרח שבה לתחומים נוספים אך ילהרח "אפשרות"

לא היה מקום  ,כניתומאחר שהמועצה לא עמדה ביעדי הסף שנקבעו בת

 
 .678; ודוח עיריית טייבה, עמ' 54ראו דוח תכניות הבראה, עמ'   74
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בה. עוד מסר משרד הפנים כי המועצה תוקצבה בהחלטת ממשלה ילהרח

חון ארגוני ולמימון של תהליך לבניית מיליון ש"ח לביצוע אב 3.7-בכ 2397מספר 

 .2019בשנת זה תהליך תוכנן לבצע את  וכי תשתיות ארגוניות

הוא  2014עוד בשנת משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי 

התחייב לבצע אבחון מקצועי במועצה בחודשים הראשונים ליישום תוכנית 

א נעשה. ההבראה וכי קבע כי תורחב לתחומים נוספים, אך הדבר ל

התחייבות זו של משרד הפנים אינה קשורה בשאלה אם המועצה עמדה 

ביעדי הסף, מה גם שיעדים אלה לא בהכרח נוגעים לתחומים שהמשרד 

ביקש לאבחן. זהו חלק מרכזי בתוכניות, והוא נועד לשפר את המבנה 

הארגוני של המועצה, לייעלו ולהעמיד לה מנועי צמיחה כדי לסייע לה 

מצב המשברי שהיא שרויה בו. יוצא אפוא כי המשרד סייע להיחלץ מה

למועצה לאזן את תקציבה לזמן קצר אך לא סייע לה לייצר מנגנונים 

לטמיון  ארגוניים וכלכליים שיסייעו בידה לטווח הארוך. כך עלולים לרדת

. על משרד הפנים לפעול התקציבים שהוקצו למועצה בשנים האחרונות

 2397התקציב שניתן לה לפי החלטת ממשלה  בשיתוף המועצה לנצל את

לטיפול בתחום הארגוני. על המשרד גם לעמוד בהתחייבותו לבצע אבחון 

מקצועי בהיבטים אחרים וחשובים הכרוכים בהתנהלות המועצה כדי 

 להביאה לתפקוד תקין ולשפר את יכולותיה הארגוניות והניהוליות.

 

 

 בקשת המועצה לסיים את תוכנית ההבראה
ביקשה המועצה לקבל  2018בישיבה שהתקיימה במשרד הפנים בפברואר 

-מענקים בטענה שעמדה בכמה מאבני הדרך שנקבעו בתוכנית ההבראה מ

. עוד ביקשה לסיים את תוכנית ההבראה בלי להשלימה. בדיווח שהעביר 2016

הוא ציין כי המועצה עמדה באבני  2018החשב המלווה למשרד הפנים במרץ 

קריות בתוכנית, בכמה מהן באופן חלקי, והמליץ לסיים את התוכנית הדרך העי

בשתי תוכניות באופן מלא בכל התחייבויותיה אף שהמועצה לא עמדה 

 ההבראה.

הועלה כי משרד הפנים דן כמה פעמים בבקשת המועצה, אך טרם קיבל 

כי המועצה ביקשה לסיים את תוכנית ההבראה בלי  עלההו עודהחלטה בנושא. 

ל את מלוא המענקים וההיתרים להלוואות שהועמדו לזכותה בתוכנית, שתקב

זאת בין היתר כיוון שרצתה לעדכן את שכר עובדיה, שהוקפא במהלך תוכנית 

 ההבראה.
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 המלווים החשבים

 למשרד העבירו
 לא דיווחים הפנים

 בגין וחסרים מדויקים
 תוכניות שתי יישום

 ההבראה

 

המועצה לא ביצעה רבות מהפעולות שהתחייבה לבצע כדי לצאת 

מהמשבר הכספי שנקלעה אליו. ממצאי הביקורת מעלים תמונה עגומה 

יה תפקוד המועצה היה לקוי ופגע במאמצים להבריאה ומדאיגה שלפ

ולהעצימה לטווח הארוך. על המועצה לפעול לעמוד עמידה מלאה בכל 

יעדי תוכניות ההבראה ולשמור על איזון תקציבה כדי לשפר את תפקודה 

 ואת יכולתה להעניק לתושביה שירותים טובים יותר.

עדים ואבני הדרך בתוכניות ההבראה התחייבה המועצה לעמוד בכל הי

שבכוחם ם תית מחייבת טיפול בגורמייהבראה אמשפורטו בהן במלואם. 

 מועצהתפקודה של ה אופןאת ו מועצהלשפר את מערך ההכנסות של ה

. כדי בכספים שהיא עושה בכל הקשור לניהול כוח האדם שלה ולשימוש

שתוכנית הבראה תגשים את יעדיה, על משרד הפנים לדרוש מהמועצה 

בהם במלואם ולוודא כי היא תיישם את הצעדים היכולים להביא  לעמוד

 להבראתה לטווח הארוך בתוך שמירה על האיזון התקציבי.

 

 

 תפקוד החשבים המלווים
המדריך לחשב  -)להלן  2007לפי המדריך לחשב המלווה ברשות המקומית מינואר 

 77רבעונייםו 76נדרש חשב מלווה להגיש למשרד הפנים דוחות חודשיים 75המלווה(

 בנוגע להתנהלות המועצה וליישום תוכניות ההבראה.

כאמור, החשב המלווה לשעבר והחשב המלווה הנוכחי העבירו למשרד הפנים 

ההבראה. נוסף על כך,  דיווחים לא מדויקים וחסרים בגין יישום שתי תוכניות

נמצא כי אין ברשות משרד הפנים רבים מהדוחות החודשיים ומהדוחות 

  הרבעוניים של החשב המלווה לשעבר ושל החשב המלווה הנוכחי.

נמצא כי הדוחות החודשיים והדוחות הרבעוניים שהגיש החשב המלווה לשעבר 

לא כללו התייחסות לנושאים רבים שהוא נדרש להתייחס להם לפי המדריך 

 
 המדריך פורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים.  75

הדוחות החודשיים יכללו דוח על פעילות הרשות ונספחים כגון דוח נתוני גבייה ודוח נתוני כוח   76

שות ושיש בהם כדי להשפיע על אדם. הדוח על הפעילות יכלול צעדים אופרטיביים שנקטה הר

ביצוע התקציב, פירוט הגורמים והסיבות המביאים לעיכוב בביצוע תוכנית ההבראה וקשיים 

 שהחשב המלווה נתקל בהם בעבודתו ברשות.

ספיים של הדוחות הרבעוניים יכללו, בין היתר, התייחסות כללית של החשב המלווה לנתונים הכ  77

פירוט צעדי תוכנית ההבראה שביצעה כולל ית ההבראה; אם הרשות עמדה בתוכנוהרבעון 

הרשות ברבעון. על החשב המלווה לציין לכל סעיף בהסכם ההבראה אם בוצע, בוצע חלקית או 

שיבוצע בעתיד; לפרט את הצעדים בפועל שנקטה הרשות בנוגע לאותו סעיף בתוכנית ההבראה 

כספיים על ביצוע תקציב הרשות המקומית  ולציין סיבות לביצוע חלקי או לעיכוב בביצוע; נתונים

בנוגע לתקציב השנתי המאושר של הרשות המקומית והסברים לסטיות בין הביצוע בפועל ובין 

 התקציב המאושר; נתוני שכר וכוח אדם.
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 עולה 2015אוקטובר  -חודשים ספטמבר מה. מהתכתבויות שונות 78לחשב המלווה

כי בדוחות שהגיש החשב המלווה לשעבר למשרד הפנים אשר לרבעון הראשון 

 חסר מידע וכן כי חסרו הסברים בתחומים שונים. 2015והשני של 

הגשת דוחות או -משרד מבקר המדינה מעיר לחשב המלווה לשעבר כי אי

הגשת דוחות שאינם מלאים היא התנהלות שאינה תקינה, והיא מעידה כי 

 פקידו.לא ביצע את ת

כי  2019החשב המלווה לשעבר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

ממוחשבת למשרד הפנים באופן תדיר ושוטף דיווחים באמצעות מערכת  העביר

מערכת. עוד ציין אותה עקב תקלות טכניות ב םליעד ווכי ייתכן שחלקם לא הגיע

 ,משלא עשה כןכי משרד הפנים לא פנה אליו לקבל דיווחים חסרים ו החשב

 הניח כי הדיווחים הועברו והתקבלו כנדרש.

כי  2019החשב המלווה הנוכחי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

הגיש למשרד הפנים את כל הדוחות החודשיים והרבעוניים מיום כניסתו 

 לתפקיד.

בביקורת עלה כי משרד הפנים לא פנה לחשבים המלווים בדרישה לקבל את 

 החסרים.הדוחות 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי עליו לדרוש ולקבל דוחות 

חודשיים ורבעוניים מהחשבים המלווים, ובהם כל המידע והנתונים 

קבלת דוחות מלאים ושלמים פוגעת ביכולתו של המשרד -הנדרשים. אי

ההבראה. על החשב  לעקוב אחר מצבה של המועצה ואחר יישום תוכנית

המלווה הנוכחי להעביר למשרד הפנים דיווחים שוטפים, מדויקים ומלאים 

על התנהלות המועצה ועל עמידתה ביעדי תוכנית ההבראה כדי לא לפגוע 

בהליכי הבקרה של המשרד וכדי להגביר את סיכויי המועצה להבריא. 

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את הכשלים בהתנהלות משרד 

הם היו אמורים  -פנים והחשבים המלווים בעניין יישום תוכניות ההבראה ה

לפקח כי המועצה מבצעת בצורה מלאה את כל הסעיפים בתוכניות 

 שעליהן התחייבה.

 

 
הדוחות החודשיים לא כללו התייחסות לצעדים אופרטיביים שנקטה הרשות כדי להשפיע על   78

רוט של הגורמים והסיבות המביאים לעיכוב בביצוע תוכנית ההבראה ביצוע התקציב ולא כללו פי

ולקשיים שהחשב המלווה נתקל בהם בעבודתו. הדוחות הרבעוניים לא כללו התייחסות כללית 

לנתונים הכספיים של הרבעון, פירוט של צעדי תוכנית ההבראה שביצעה המועצה ברבעון, 

ך והסברים לסטיות בין הביצוע בפועל ובין סיבות לביצוע חלקי או עיכוב בביצוע אבני דר

 (.2014התקציב המאושר )למעט הדוחות הרבעוניים של שנת 
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כי היעדר  2019ראש המועצה החדש מסר למשרד מבקר המדינה בפברואר 

כלכלי במדינת -מקומות תעסוקה הביא את התושבים לתחתית הסולם החברתי

ישראל וכי הדבר משליך על רמת החינוך, על הממשק בין התושב לממשל ועל 

הממשקים בין התושב למועצה. גם סכסוכי הבעלות על הקרקע בין תושבי 

בדואים ובין המדינה מציבים קושי אמיתי לנצל את משאב הקרקע, הנגב ה

 שמקור המועצה ראש מסר עודולעיתים הדבר מונע פיתוח של היישוב. 

ההכנסה העצמית הפעוט מארנונה למגורים אינו יכול לענות על הצרכים 

התקציביים הרבים של המועצה בהיעדר מקורות הכנסה נוספים. ראש המועצה 

וחברי המועצה יעשו כל מאמץ לשפר את רמת השירותים ולטפל ציין כי הוא 

 בליקויים שהועלו בדוח.

משרד הפנים הדגיש בתשובתו כי הרשויות המקומיות הבדואיות, ובפרט לקייה, 

מטפלות בנוסף לאוכלוסייה הרשומה גם בתושבי פזורה שלא היו כלולים 

החלטות ממשלה . המועצה נכללת ביישובים שנקבע ב2018בתקציבים עד שנת 

כי הן זכאיות לתקציבים לפיתוח ולפעילות שוטפת, ותקציבים אלו  2397-ו 922

 אמורים לשפר את רווחת התושבים ואת רמת השירותים של המועצה.
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 סיכום

מספקות שהן שירותים מצב התשתיות בתחום הרשויות המקומיות וה

 רווחתם.על ו של תושביהן על איכות חייהם ותישירמשפיעים 

ביקורת העלתה כי הרמה הירודה של תשתיות ושירותים במועצה נובעת ה

לא רק מכך שעומד לרשותה היקף מוגבל של משאבים אלא גם מכשלים 

פיתוח של -שלה: כשלים ניהוליים, כספיים, ארגוניים ותפקודיים ואי

יתרה  .הדבר פוגע ברווחת התושבים ובאיכות חייהםוכי תשתיות ושירותים 

שהועלו בתפקוד המועצה פגעו במאמצים להבריא את הכשלים מזו, 

המועצה ולהעצימה ופגעו בעקרונות הבסיסיים של שלטון החוק ושל 

מינהל תקין, בעקרונות השוויון וההוגנות ובאמון הציבור במועצה 

שצוינו בדוח זה מתכנסים לכדי  וכבדי המשקלובנבחריה. הליקויים הרבים 

תמונה חמורה ומדאיגה של תפקוד המועצה ובעלי התפקידים בה, 

אכיפת הוראות החוק וזלזול בהן. -המאופיין בניהול לקוי, באוזלת יד ובאי

כל אלו הובילו לפגיעה קשה במשילות העולה כדי מצב של "איש הישר 

 .בעיניו יעשה"

בל מידע רב על תפקודה הלקוי של קי משרד הפניםהממצאים מלמדים כי 

דיווחי מרואי החשבון שמינה ו לשהביקורת דוחות המועצה, בין היתר מ

בחוק ולא סמכויות המוקנות לו אך לא השתמש ב, יםהמלוו יםהחשב

בהמלצת החשבים  .ותשינחבת וובהחלטי במועצהבנעשה התערב 

א המלווים העביר משרד הפנים אל המועצה מענקים גם כאשר היא ל

עמדה בתנאים שנקבעו בתוכניות ההבראה כתנאי לקבלתם. משרד הפנים 

סייע למועצה לאזן את תקציבה לזמן קצר, אך לא ביצע חלק מרכזי 

בתוכניות ההבראה, חלק שהיה אמור לייצר מנגנונים ארגוניים וכלכליים 

 כדי לסייע בידה להיחלץ מהמצב המשברי שהיא שרויה בו לטווח הארוך.

על בעלי התפקידים בה ועל משרד הפנים לממש את  ,המועצעל ה

 לקחיםמהם להפיק פעול לתקן את הליקויים שהועלו בדוח, לאחריותם, 

כדי לשפר את  המועצה בתחום החוק תוף אלאכ בנחישות ולפעול

 .תפקודה ובד בבד לשפר את איכות חיי התושבים

 על משטרת ישראל לפעול עם המועצה ועם גורמים אחרים הנוגעים

בדבר, לטפל בתופעות החמורות שהועלו בדוח זה, תופעות הפוגעות 

 בשלטון החוק ובביטחון התושבים, ולהגביר את נוכחותה במועצה.

 



 

 


