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  המועצה המקומית גדרה. 3    

  גדרה, 206. ד.ת, 4רחוב פינס שניהם מ

                    

      

  עתירה למתן צו על תנאי

ו 1על תנאי אשר יורה למשיב יתבקש בזאת ליתן צו בית המשפט ' כב לנמק מדוע להתייצב 

א 34וסעיף ] נוסח חדש[ב לפקודת העיריות 142סעיף וש בסמכותו לפי יעשה שימלא 

וימנה למועצת היישוב גדרה חשב מלווה ] נוסח חדש[לפקודת המועצות המקומיות 

פי דין על מנת להבטיח את - או יפעל בכל דרך אחרת במסגרת סמכויותיו על/ וכהגדרתו שם

  ;התנהלותה התקינה של המועצה כמפורט להלן 

  .ד"ט עו"בית המשפט לחייב את המשיב בהוצאות העותרים ובשכ' יתבקש כבכמו כן 

    - ואלה נימוקי העתירה 

  המושבה גדרה. א

והיא ) 1884ויים בשנת "ידי הביל- הוקמה על(המושבה גדרה הינה אחד היישובים הותיקים בישראל  .1

 . 1949כמועצה מקומית במדינת ישראל משנת מתפקדת 

 חברי 5מתוכם ,  נציגים13מועצת העיר מונה .  תושבים25,000-המושבה הינה יישוב עירוני המונה כ .2

 ונבחר שנית 2008אשר נבחר לראשונה בשנת , )2הוא המשיב  ( מסיעתו של ראש המועצה5- ו1 העותרת

 .2013בבחירות האחרונות בשנת 
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כשהוא מבטל כל מנגנון דמוקרטי , ל ראש המועצה משל היה המלך בשלטון מונרכימרגע היבחרו פע .3

 . הכל כפי שיפורט להלן–ועושה ככל העולה על רוחו במועצה ובמשאביה 

  הצדדים לעתירה זו. ב

שמה לה למטרה לשנות את תרבות הניהול בגדרה הינה סיעה אשר ") העותרת: "להלן (1העותרת  .4

 סיעת האופוזיציה אהיהעותרת . שקיפות ופעילות חוקית למען תושבי העיר, לתרבות של ניהול תקין

 .  מקולות הבוחרים40%-יותר מהגדולה במועצה המקומית גדרה לאחר שזכתה ב

סיעתו של ראש : למעשה(ה למרות העובדה שהסיעה מייצגת נתח כה גדול מתושבי גדר, למרבה הצער .5

על החוק ועל כללי מנהל תקין והוא מדיר את " מצפצף" פשוט 2המשיב , )לפחות קולותהמועצה זכתה 

 .העותרת הלכה למעשה מכל ענייני המושבה

 .יפורט להלןשכפי ,  ועד היום2008 ודרך ניהולו את המושבה משנת 2 זהו המשיב –ואכן  .6

קל וחומר על התנהלותם , ראי על הרשויות המקומיות בישראלהינו השר האח, שר הפנים, 1המשיב  .7

. החוקית והכספית ובידיו הכלים לאכוף ולהבטיח כי רשויות מקומיות יתנהלו כדין ולרווחת תושביהן

בתפקידו זה בכל בראש משרד שכושל   לפחותעתירה זו מברכת את השר השלישי, כפי שיפורט להלן

 .הנוגע למושבה גדרה

 ".גדרתים" סיעת ,ר העותרת"יו גדרה ו תושבו הינ2 העותר .8

 

 ת הנורמטיביהמסגרת: חשב מלווה. ג

ריה חייב להיות מאוזן ובר השגה תקציב העי. כלי העבודה המרכזי של הרשות המקומית הוא תקציבה .9

 ").פקודת העיריות"ולהלן לשם הקיצור  – ]דשנוסח ח[  לפקודת העיריות206סעיף ' ר(

עם השנים נוצר בחלק נכבד מהרשויות המקומיות בישראל נוהג פסול של יצירת , על אף האמור .10

  .הגרעונות השוטפים הם –גרעונות בפועל בתקציביהן השנתיים 

ן  בסכומים שאיגרעונות מצטבריםהגרעונות השוטפים הלכו והצטברו משנה לשנה לכדי יצירת  .11

 . ביכולתן של הרשויות לכסות
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וע צ החל מבי–לפגיעה משמעותית ביכולתן של הרשויות למלא את תפקידן ומובילים הגרעונות הובילו  .12

במקרים ). םצמצומאו ב/או באיכותם ו/ו(תשלומים לספקים וכלה במתן השירותים המוניציפאליים 

 .לשלם את שכר עובדיהןהחריפים ביותר לא יכלו רשויות אף 

במוקדם או , אשר בהיעדר מענה הולם תביא, נהלות גרעונית כגון דא היא למעשה פצצה מתקתקתהת .13

 : לקריסתה הכלכלית של הרשות, במאוחר

אחת התופעות הנגזרות מהגרעונות התקציביים המתמשכים ברשויות , מתוך כך"

ניתנים לידי ביטוי בצמצום הולך וגדל של סל השירותים המוניציפאליים ה באה, המקומיות

עומס חובות העבר של הרשות מכביד בצורה משמעותית על . הגרעוניות לתושבי הרשויות

השוטפת ואינו מאפשר הספקת שירותים מוניציפאליים בכמות  התנהלותה הפיננסית

הרשויות , יתרה מכך .ברשויות יציבות ללא חובות עבר כפי שניתנים, ואיכות ראויה

ולמנוע מצב של  מהמערכת הבנקאית לצורך איזון תקציבןהגרעוניות נאלצות להלוות כספים 

הדבר  .ובכך למעשה משעבדות את הכנסות המחר לטובת הוצאות ההיום, חדלות פירעון

 מוביל להגדלת פרעון המלוות השנתי של הרשות ולהקטנה נוספת של היקף התקציב

 2005בשנת , כך לדוגמא. המופנה בפועל לטובת הספקת שירותים מוניציפאליים לתושבים

כאשר הוצאות המימון , ח בהלוואות לאיזון תקציב ברשויות המקומיות" מלש161-כ נלקחו

בפועל נוצר  .ח בשנה" מלש385.5 לרמה של 2004 לעומת שנת 5.8%בשיעור של  בלבד גדלו

יכולתה  בו רשות יוצרת גרעון שוטף אשר מתווסף לגרעונה הנצבר ומקטין את' מעגל קסם'

של  ההולכת וגודלת' אבן הריחיים'קציבית מאוזנת גם בשנה העוקבת בשל לשמר מסגרת ת

 הרשויות המקומיות קורסות כליל ואינן מסוגלות –התוצאה לטווח ארוך . חובות העבר

ובמקביל מלינות שכר עובדיהן , שירותים מוניציפאליים מינימאליים לתושבי הרשות לספק

 1."לבקרים  חדשות

 לנקוט בצעדים אקטיביים משמעותיים בכל הנוגע למצבן משרד הפניםחל רק מסוף שנות השמונים ה .14

 . של המאה הקודמת90-הפיננסי של הרשויות כשתכניות הבראה ראשונות נראו החל מתחילת שנות ה

איזון לרשויות לחלוקת מענקי " נוסחת סוארי" פותחה ונכנסה לשימוש 90-בתחילת שנות ה .15

פי -כך על(ממשרד הפנים  העיקרי המועבר לרשויות המקומיות המענקהוא " מענק איזון. "המקומיות

                                                 
  .האוניברסיטה העברית בית הספר למדיניות ציבורית, )2007( הגרעונות בתקציבי הרשות המקומית בישראל, זילברשטיין. ד 1
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" לגשר בין ההוצאות של הרשות המקומית לבין הכנסותיה" ומטרתו )אתר האינטרנט של המשרד

  .)שם(

בד בבד החל משרד הפנים לעמוד על קבלת ו ,את נוסחת סוארינוסחת גדיש  החליפה 2001בשנת  .16

  ואמיתיים אשר אפשרו למשרד להבין את התמונה הכוללתמבוקרים, נתונים חשבונאיים מדוייקים

 .)והעגומה(

בהחלטה (הממשלה .  פרץ משבר כספי חמור במספר רשויות מקומיות2004בשנת , שלא באופן מפתיע .17

, ) הוראת שעה31' תיקון מס(חוק יסודות התקציב החליטה להידרש לכך ובמסגרת ) 1475' מס

  חשב מלווה- 2004חוק המדיניות הכלכלית לשנת ו) בעיקרהנוגע לתכניות הבראה  (2004-ד"התשס

 . הוסיפו מספר מנגנוני פיקוח והבראה לרשויות מקומיות

 המחיל את ]נוסח חדש[א לפקודת המועצות המקומיות 34בצירוף סעיף (ב לפקודת העיריות 142סעיף  .18

  והוא2004נת  הוא אחד הסעיפים שנוספו במסגרת חוק ההסדרים לש)הסעיף גם במועצה מקומית

ואנו ( בתנאים המפורטים בסעיף , חשב מלווה, נציג מטעמו למנות לרשות מקומית1מאפשר למשיב 

 ).נעמוד עליהם בהמשך

.  שבידי השלטון המרכזי כנגד חוליי השלטון המקומי החשובותמינוי חשב מלווה הינה אחת התרופות .19

 : ל משרד הפנים דאז אודות תפקיד זה"כך כתב מנכ

מלווה הוא עוגן מרכזי להבראתה של הרשות והוא מהווה מעין זרוע ארוכה של החשב ה"

 2".משרד הפנים

  :ומנהל מינהל השלטון המקומי הוסיף  

. משרד הפנים רואה בתפקיד החשב המלווה אמצעי חשוב להבראת הרשויות המקומיות"

ה צמודים תהליך הבראת הרשות והבאתה לאיזון תקציבי אינו קל והוא תלוי בפיקוח ובקר

  3".שמפעיל החשב המלווה ברשות המקומית בכל הקשור לניהול כספי וארגוני תקין

 חשבים 70-מכהנים ברשויות המקומיות השונות כ) פי אתר משרד הפנים- על (2014נכון לתחילת שנת  .20

 . מלווים

                                                 
  .6'  פרסומי משרד הפנים בעמ–) 2007 שניה מהדורה(המדריך לחשב המלווה ברשות המקומית  2
  .7' עמ, שם 3
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אך , לפקודת העיריות עוסקים תחילה בנושאים תקציביים'  סימן ד7 אומנם הכלים האמורים בפרק  .21

 ,כך נדמה, תחום טוהר המידות והמנהל התקין ולרובקשה לנתק את הקשר בין החוליים התקציביים ל

 .אלה יהיו שלובים באלה

  :בפרקטיקה משמש החשב המלווה גם כחוצץ כנגד התנהלות שאינה תקינה, ואכן .22

על אף שכלים אלה נועדו בראש וראשונה להתמודד עם משברים כספים וניהול תקציבי "

יש לכלים אלה רלוונטיות רבה אף לעניין יכולת השר להתמודד עם בעיות , מאוזן לתיב

 4". המנהל התקין וטוהר המידותבתחום

 :שזו לשונו, לפקודת העיריות) א(ב142מקור הסמכות והתנאים למינוי חשב מלווה קבועים בסעיף  .23

ענותיו לאחר שנתן לראש העיריה הזדמנות להשמיע את ט, השר רשאי )א. (ב142"

  בהתקיים, למנות לעיריה חשב מלווה לתקופה שיקבע, ומנימוקים שיירשמו

                                                                  : אחד מאלה

הוא , כפי שהופיע בדוח המבוקר האחרון, שיעור הגירעון השוטף של העיריה   )1(

ושיעור הגירעון המצטבר של העיריה הוא חמישה עשר , עשרה אחוזים או יותר

                                                                  ;אחוזים או יותר

באורח , לדעת השר, העיריה או עניניה הכספיים האחרים מנוהליםתקציב    )2(

                                          ;לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין

, מנימוקים שיירשמו, לדעת השר, קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן דרוש   )3(

כגון איחוד , למנות חשב מלווה לשם הבטחת ניהול כספי תקין של העיריה

או עריכת הסדר נושים לעיריה לפי , העיריה עם רשות מקומית אחרת לפי כל דין

 ".א146הוראות סעיף 

 

וכי נוכח ) 2)(א(- ו) 1)(א(ק "העותרים יטענו להלן כי לכל הפחות מתקיימים התנאים האמורים בס .24

 המושבה גדרה ופרק הזמן הארוך בו נתונההניהול שאינו תקין , כמות החריגות, מידת החריגה

 . ולו על מנת להמנע מסנקציות חריפות הרבה יותר–בגרעונות משמעותיים מחייבים מינוי חשב מלווה 

  

                                                 
  מנהל תקין וטוהר המידותהרשויות המקומיות בהתאם לכללי שמפעיל משרד הפנים על התנהלות מנגנוני הבקרה והביקורת ,כלב. ב4
 51' א בעמ"דפוס אוניברסיטת ת, )2009(
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  !גדרה זקוקה לחשב מלווֱה: מן הכלל אל הפרט. ד

אזי אין , מתקיימים) 2)(א(ב142-ו) 1)(א(ב142העותרים טוענים כי מאחר שהתנאים הקבועים בסעיף  .25

 .ולאחר מכן נפנה לטיעון המשפטי,  להלן נפרט את העובדות המבססות טענה זו.מנוס ממינוי חשב מלווה

I .המצטברהגירעון   

 אמור לשקול 1גירעון מצטבר הינו אחד התנאים העקריים שנקבעו בחוק כנקודת ביקורת לפיה המשיב  .26

מחייב , םלדעת העותרים ולפי הנתונים החשבונאיי, המצב בגדרה. כפי שפורט לעיל, מינוי חשב מלווה

 . מינוי חשב מלווה

לדידו של , רף זה. %15הרף שקבעה הפקודה לצורך מינוי חשב מלווה בכל הנוגע לגירעון המצטבר הינו  .27

הינו שיעור גרעון שממנו עלולה הרשות המקומית להדרדר לכדי קריסה אם לא ינקטו צעדים , המחוקק

למעלה  –נים גבוה משמעותית מרף זה שיעור הגרעון המצטבר בגדרה במשך ש: וממה נפשך. מתאימים

 !%30-מ

בעריכת משרד רואי , 31.12.2014ח ליום "ח המבוקר האחרון שהגישה מועצת גדרה הינו דו"הדו: ודוק .28

הגרעון המצטבר )  פסקה אחרונה3עמוד ' ר( 31.12.2014ליום נכון  , זהח"דו ב.' ושותפרטוק. מ החשבון

 31% לפחות נתח אסטרונומי שלסכום זה מהווה !! ח" ש41,413,000-של מועצה מקומית גדרה הינו כ

 !!)2014 (מתקציב המועצה לאותה שנה

   "1/ע " לעתירה ומסומןב"מצ 2014ח המבוקר לשנת "הדוהעתק   "1/ע"

  

 פסקה 3עמוד ' ר( 31.12.2013 ליום ח"לפי האמור בדוכך למשל : זו אינה תופעה מקרית אלא מתמשכת  .29

נתח סכום זה מהווה !! ח" ש39,030,000-ל מועצה מקומית גדרה הינו כהגרעון המצטבר ש) אחרונה

 !!)2013 ( מתקציב המועצה לאותה שנה35% לפחות אסטרונומי של

   "2/ע " לעתירה ומסומןב"מצ 2013ח המבוקר לשנת "הדוהעתק   "2/ע"

 

ל מועצה הגרעון המצטבר ש, ) למטה3' עמ', י שטראוס לזר ושות"ע (2012לשנת ח "לפי האמור בדו .30

 מתקציב 32% לפחות נתח אסטרונומי שלסכום זה מהווה !! ח" ש36,714,000- כהמקומית גדרה הי

 .)2012 (המועצה לאותה שנה
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   "3/ע " לעתירה ומסומןב"מצ 2012ח המבוקר לשנת "הדוהעתק   "3/ע"

 

מועצה הגרעון המצטבר של , ) למטה3' עמ', י שטראוס לזר ושות"ע (2011לשנת ח "לפי האמור בדו .31

 מתקציב 34% לפחות נתח אסטרונומי שלסכום זה מהווה !! ח" ש34,731,000- כהמקומית גדרה הי

 .)2011 (המועצה לאותה שנה

   "4/ע " לעתירה ומסומןב"מצ 2011ח המבוקר לשנת "הדוהעתק   "4/ע"

 

וקרים  אינם מב2002-2010הנתונים בין השנים  (2002זהו סיכום שיעורי הגרעונות המצטברים משנת  .32

 :)ועשויים להיות שונים

גרעון  שנה
 מצטבר

 )ח"אש(

שיעור 
גרעון 

 מצטבר
2002 11115 54% 
2003 35553 58% 
2004 36264 58% 
2005 34863 51% 
2006 37930 53% 
2007 28200 35% 
2008 32270 39% 
2009 31575 36% 
2010 30989 27% 
2011 34731 34% 
2012 36714 32% 
2013 39030 35% 
2014 41413 31% 
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  :ובתצוגה גרפית

  

  

 בהתנהלות חשבונאית שאינה מתקבלת על הדעת שניםמועצה מקומית גדרה מתנהלת : עינינו הרואות .33

 .תוך שהיא מסכנת את עתידה הכלכלי של גדרה ופוגעת קשות בשירות הניתן לתושבים

לה מההסתייגויות המפורטות כעו. חות המבוקרים של המועצה"הנתונים דלעיל נלקחו כולם מהדו .34

 2זאת משום שהמשיב : למעשה התנהלותה הגרעונית של המועצה חמורה בהרבה, חות המבוקרים"בדו

הן על כללי , תוך שהוא עובר הן על החוק, מנהל את ענייניה החשבונאיים של המועצה באופן שערורייתי

 . מנהל תקין והן על כללים חשבונאיים

' כבכמו כן מופנה . ח אריה ברסקי המדברת בעד עצמה"ות דעת המומחה רוסיכום הדברים מפורט בחו .35

 .) לעיל4/ע-1/ע(חות המבוקרים "הסתייגויות המפורטות בדוכלל הבית המשפט ל

  "5/ע " לעתירה ומסומןב"מצח אריה ברסקי "חוות דעת המומחה רוהעתק  "5/ע"

יב אשר התעלם לחלוטין מפניות די באמור עד כה כדי להצביע על הפגם המהותי בשיקול דעת המש .36

העותרים יבקשו להוסיף ולהתייחס לשאר חלקי התצרף כשהם חוששים חשש כנה , ברם. העותרים

 .ואמיתי לעתידה הפיננסי של המושבה

II .הגרעון השוטף 

חות המוקרים הסתייגות "ולא בכדי נרשמות בדו,  עורכת את דוחותיה באופן המכסה טפחיים3המשיבה  .37

 לעיתים כאלו החוזרות על עצמן שנה אחר שנה מבלי שהמועצה תטרח לתקן את –ת חמורות ורבו

 .הליקויים
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יש להוסיף לכך את העובדה המצערת כי העותרים אינם מצליחים לקבל כל נתון הקשור בהנהלת  .38

מנהל את התקציב כאילו היה סוד מדינה של ) אודותיו יסופר עוד להלן(והגזבר (!) החשבונות של המועצה

 . ממש

חות הכספיים בצירוף ההסתייגויות המופיעות בכל אחד "ניתוח אריתמטי פשוט של הדו, עם זאת .39

כאשר יהיה נכון להניח שבדיקת עומק , גבוה ביותרל מצביע על גרעון שוטף "חות המבוקרים הנ"מהדו

 .הייתה מגלה תמונה גרועה בהרבה היה ותינתן גישה לנתוני הנהלת החשבונות

 :)ח"באלפי ש (חות המבוקרים"ים האחרונות כפי שעולים מהדותינים מהשנלהלן ריכוז הנתו .40

  הכנסות המועצה  שנה
  )ללא ההסתיגויות(

  הוצאות המועצה
  )ללא ההסתייגויות(

  גרעון מבוקר
  )גרעון ללא הסתייגויות(

  שיעור גרעון

2014  126,553  
)139,387(  

138,836  
)138,836(  

-12,283  
+)551(  

9.7%  

2013  111,145  
)120,739(  

125,761  
)125,455(  

-14,616  
)-4716(  

13.2%  
  

 

) 7%-כ( הגרעון השוטף היה מעט נמוך יותר 2012בשנת : ההתנהלות הגרעונית קיימת לאורך השנים  .41

והיא מדאיגה עשרות מונים יותר נוכח ההתנהלות ,  המגמה הינה שלילית ומדאיגה- 4.5%- כ2011ובשנת 

 .המפורטת להלן

 

III .ספית בלתי תקינההתנהלות כ  

מתנהלת ) 2008שנת : דהיינו(העותרים יטענו כי החל מתחילת כהונתו הראשונה של ראש המועצה  .42

המועצה תוך חריגות מהותיות מכללי מנהל תקין וניהול הקופה הציבורית באופן מופקר ובלתי מתקבל 

 .להלן נסקור את עיקרי הטענות בדבר התנהלות כספית בלתי תקינה. על הדעת

 

IIשומרי הסף". א"    

היועץ : ברשויות המקומיות) ובכלל(שלושה מינויים בכירים מופקדים על טוהר המידות הכלכלי  .43

השפעתם של  את "לנטרל"כי ראש המועצה ביקש , אם כן, לא מפתיע. הגזבר ומבקר הפנים, המשפטי

 .שלושת התפקידים הללו
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שכן מר , כיו הפוליטיים מאשר לנושי המועצהמסתבר שראש המועצה טוב יותר בפרעון חובות לתומ, כך .44

 :ודוק. גמליאל מינה לתפקידים אלה את אנשי שלומו בניגוד לכל דין

מר יהלומי מונה במכרז מפוקפק שתנאיו הותאמו לבחירתו אף כי מעולם לא עבד : הגזבר מר דוד יהלומי .45

משום שהיה ? מדוע). ל"ר מנכולפיכך אינו עומד בתנאי הסף בהתאם לחוז(כגזבר ואין לו כל ידע בתחום 

 .פעיל פוליטי במטה הבחירות של ראש המועצה

בין . 2008 במסגרת קמפיין הבחירות שנערכו בשנת 2מר דוד יהלומי שימש כיועץ התקשורת של המשיב  .46

עמד בקשר , אישר את כל החומרים הפרסומיים, השאר היה הוא זה שהתווה את מהלך קמפיין הבחירות

 . ועד היום2009 משנת  מר יהלומי נושא בתפקיד הגזבר.'פיסו תעמולת בחירות וכועם בתי הדפוס שהד

 הגזבר יהלומי בפועל אינו מתפקד כשומר הקופה הציבורית כי אם כיד –זה אינו עניין פורמלי גרידא  .47

נכתבו לעניינו .) ז.נובמבר ש(רק לאחרונה .  העושה בקופה הציבורית כראות עיניו2ימינו של המשיב 

  -ח מבקר המדינה הדברים המדהימים הבאים "בדו

רים שאין להם "גזבר המועצה המקומית גדרה הגיש למשרד הפנים בקשות לאישור תב"

כל כיסוי בקרנות הפיתוח או מתוך הסתמכות על כספי קרנות מיועדות שלא ניתן 

 "והכול בניגוד לחוק, להשתמש בהם לצורכי פיתוח

אך , בקר המדינה להפעיל נוהל לחיוב אישי של נושאי המשרותנוכח ההפרות החמורות אף המליץ מ .48

 .כמובן שדבר לא נעשה גם הפעם

ורק דרישת משרד הפנים היא שהביאה ,  עובר למינוי זה התנהלה המועצה זמן רב ללא גזבריצוין כיעוד  .49

 .  למינוי גזבר

ראש  ( לראש המועצהגם היועץ המשפטי מונה בשל קרבה פוליטית: ד מאיר בן דוד"היועץ המשפטי עו .50

ד בן דוד השתתף בפועל " עו!).המועצה אפילו לא התבייש לשבת בוועדה שבחרה בו למרות חברותם

 .2על עבודת המטה מעת לעת לפי בקשת המשיב " לפקח"בדיוני מטה הבחירות ואף הגיע 

ל "כלא רק הליך מינויו של היועץ המשפטי היה לקוי אלא גם הגדרת המשרה מנוגדת לחוזרי המנ .51

הפרקליטות הביעה את עמדתה הברורה כי , במסגרת עתירה מנהלית שדנה בעניין, למעשה. הרלוונטיים

 .ראש המועצה עדיין לא מתרגש. מדובר במינוי פסול המחייב יציאה למכרז חדש

   "6/ע " לעתירה ומסומנתב"מצש "תגובת פרקליטות המחוז לעניין מינוי היועמ  "6/ע"

 



 11 

 עוד קודם לכן מינה ראש המועצה יועץ משפטי פנימי חסר ניסיון :ת סדרתיתמדובר בהתנהלו, למעשה .52

לאחר שהיה פעיל במטה הבחירות שלו ואף הצטלם עם )  שנים קודם לכן4.5הוסמך לעריכת דין רק (

י הפרטי דין אשר היה יועצו המשפט- כתובע עירוני מינה עורך(!). ראש המועצה בחוברת התעמולה

 .הפקרות מוחלטת. תבתאגיד בו החזיק מניו

הפעם משרד . גם במקרה זה ניסה ראש המועצה למנות אחד ממקורביו: מבקר הפנים מר נפתלי דוד .53

 !הפנים עצמו נאלץ להתערב ולפסול את המכרז בשל המינוי הלקוי

  "7/ע " לעתירה ומסומןב"מצהודעת משרד הפנים בדבר ביטול מכרז למבקר פנים העתק   "7/ע"

אשר בו אגב אין (טרם מונה מבקר למועצה ואתר האינטרנט של המועצה , ועצהלנוחותו של ראש המ .54

, תושבים יקרים "–מודיע בעניין כי ) אזכור כלשהו לשאר חברי המועצה אלא רק לראש המועצה עצמו

 .".מבקר המועצה המקומית גדרה פרש לגמלאות וטרם אויישה המשרה, לידיעתכם

רי הסף והוא חופשי לעשות ככל העולה על כך בעצם ניטרל ראש המועצה את כל שומ .55

  . והוא אכן עושה כך באין מפריע–רוחו 

 

IIחסרת אחריות  ומלוותנטילת הלוואות. ב   

 .נטילת הלוואות ומלוות איננה הדרך בה רשות מקומית אמורה להתנהל והיא חייבת להתבצע במשורה .56

 :5כך הוגדרה הבעיה בפרסום שהוציא בעניין משרד מבקר המדינה

לאזן אותה , המלוות לסוגיהם עשויים לפתור קשיים זמניים של הרשות המקומית"

ולכסות את  להקטין את גירעונה המצטבר בתקציבה השוטף ,ולמנוע גירעון

נעשה מהתקציב השוטף  פרעון המילוות.  אחריםהתחייבויותיה לספקים ולגורמים

 ופירעונם ללא התחשבות  ולכן נטילת מלוות  באופן לא מבוקרותשל הרשויות המקומי

ולפגוע במתן השירותים  ביכולתן הכספית עלולים להביא להידרדרותן הכספית

הרשות  לפיכך בכל נקודת זמן קיימת חשיבות רבה ליתרת המלוות שעל. לתושבים

 עומס המלוות של הרשות או עומס -להלן (המקומית להחזיר בשנים הבאות 

 ").המלוות

                                                 
  2013וחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ד, "טילת הלוואות לזמן ארוך על ידי הרשויות המקומיותנ" 5
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 התנהלות מועצת גדרה הינה חסרת אחריות ומדאיגה במיוחד כשבמקביל כמו בנושאים אחרים גם כאן .57

 .לאי סדרים כספיים אחרים גם עומס המלוות הולך ותופח

 תפח למימדים )שנה מסויימתעומס ההלוואות והמלוות ל+הגירעון המצטבר(כך למשל החוב המצרפי  .58

 !66% הינו 6יעור החוב המצרפיבאופן שש ,)2/נספח ע (2013ח המבוקר לשנת "מדאיגים ביותר לפי הדו

 עומס המלוות עמד על 2011בשנת : מצב המלוות נמצא בהחמרה מתמדת ולא עומד בפני שיפור כלשהו .59

ח "ולפי הדו, ח" מליוני ש40.628 עמד עומס המלוות כבר על 2013 בעוד שבשנת ח" מליוני ש25.539

 .ח" מליוני ש36.831עומס המלוות הינו ) 1/נספח ע(האחרון 

ללא כל ,  לישיבה אשר בסדר יומה נרשם סעיף2בסמוך למועד הגשת עתירה זו הוזמן העותר , םבר .60

כך שעומס המלוות מצוי על סף , "ח לכיסוי גרעון מצטבר" ש3,500,000לקיחת הלוואה בסך ", פירוט

 .תפיחה נוספת

 "8/ע " לעתירה ומסומןב"מצ 21.1.16הזמנה לישיבת מועצה מיום " 8/ע"

נו כי המשך נטילת הלוואות ומלוות בחוסר אחריות רק לשם הצגת מראית עין של תקציב העותרים יטע .61

מאוזן תביא לקריסה פיננסית של קופת המועצה אלא אם גורם ממתן ומבקר ימונה לעצור את הסחף 

 .כמבוקש בעתירה זו

 

IIהעברת כספי קרנות הפיתוח אל התקציב השוטף . ג  

ה לצורך הצגת מראית עין של יציבות פיננסית היא שליחת יד אל נוספת בה נוקט ראש המועצ" שיטה" .62

 . קרנות הפיתוח וזקיפת הכספים לטובת התקציב השוטף

ויהוו כמקור מימון לעבודות פיתוח , כספי הקרן ישמשו למטרות פיתוח בלבד "8/1994ל "לפי חוזר מנכ .63

ות ומשרד הפנים כפוף ולתקציבים בלתי רגילים בהתאם לאישורים שיתקבלו על ידי מועצת הרש

 .7..."להתניות דלהלן

אזי , לבד מהצגת תמונה שגויה בדבר איתנותה הכלכלית של המועצה: הנזק מהתנהלות קלוקלת זו רב .64

מטרות אישיות : וביניהן(התושבים לא נהנים מכספי הפיתוח שלהם הנלקחים למטרות אחרות 

                                                 
  .החוב המצרפי מחולק בגובה ההכנסות לאותה שנה 6
 3' בעמ, pdf.08_1994/ChozreiMancal/il.gov.moin.www://http, 19948/ל "חוזר מנכ 7
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ח הפיתוח העתידי של " לקופת המועצה עיתהלוואה נטולת ריב  בעל כורחםולמעשה נותנים) ופוליטיות

 .המושבה

ואיננה (!) 2008עוד משנת , התנהלות פסולה זו נמשכת לאורך כל שנות כהונתו של ראש המועצה הנוכחי .65

 .מהווה התנהלות מקרית כי אם התנהלות שיטתית ופסולה

  

 IIפרשת איגוד ערים לחינוך .ד  

גדרה וכן את המועצה האזורית גדרות ואת . מ.ת מ הוקם אגוד ערים לחינוך אשר כלל א1986בשנת  .66

 . גן יבנה לאיגוד. א. הצטרפה גם מ1994בשנת . מזכרת בתיה

. א.וכך פרשה גם מזכרת בתיה ומ, גן יבנה מהאגוד לאחר שהקימה בית ספר משלה. א.לימים פרשה מ .67

  ...גדרהבו חברה רק המועצה המקומית " מפואר" מתקיים אגוד ערים 2003החל משנת . גדרות

מסקנתם החד .  הוקמה במשרד הפנים ועדת חקירה לבחינת תפקודו של איגוד הערים2008בשנת  .68

הייתה לפרק ) כמובן בהסכמה נחרצת של כל הגורמים פרט לראש מועצת גדרה יואל גמליאל(משמעית 

 .איגוד הערים מיידיתאת 

 .9/ ע ומסומןב כחלק בלתי נפרד מעתירה זו"ח ועדת החקירה מצ"דו "9/ע"

 .בגדרה יסודי על חינוך מוסדות לניהול מוסדות לניהול מכרז פורסם 2012 באוגוסט :לא זו אף זו  .69

 כן ועל יסודי העל החינוך מוסדות כל את מנהלת והיא במכרז זכתה י"רש קרן של מיסודה דרכא חברת

 .בגדרה יסודי על חינוך אגוד בקיום הצורך התייתר

חי וקיים ) שאינו מאגד ערים מזה למעלה מעשור(ד הערים לחינוך איגו:  בגדרה כמו בגדרה–אולם  .70

    .בראשותו של ראש המועצה ודומה כי הוא משמש אותו לצרכים שאינם לגיטימיים

 קוחיפ וללא האופוזיציה של ייצוג ללא)  חברים3 (בלבד קואליציה נציגי עם כיום מנוהל האגוד: ראשית .71

משרד הפנים , בקורת ועדת אין: מתקיימת לא בקורת. אליו המועברים הכספיםעל ו באגוד הנעשה על

 .האגוד של הכספיים הדוחות על בקורת ואיןאינו מעורב 

 לערך ₪ מיליון יםמועבר שנה מדי, כך למשל. באפילה זו נעשות פעולות מעוררות תמיהה לכל הפחות .72

 כספי זאת בעוד כל.  שאמור היה להתפרק לפני שנים ואין בו שום צורךלאגוד מועצהה מכספיה

 .עדיין נמשכים מתקציבה השוטף של המועצה באגוד שעבדו הגמלאים
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ח תחת סעיף " ש200,000כשלמשל מופיעה הו הוצאה בסך , איש לא יודע מה נעשה עם תקציב זה  .73

 ".שונות"

ח מבקר "זכה לביקורת חריפה בדו  לעצמומינה מועצהה שראש האסטרטגי היועץאזי  ,אם לא די בכך .74

 אגוד ל"מנכל אך ראש המועצה לא אמר נואש ומינה את אותו יועץ .בהיותו מינוי פוליטי מובהקהמדינה 

ח עד " ש15,000-ל איגוד ערים פיקטיבי לחלוטין בשכר חודשי של כ"כך כיהן אותו יועץ כמנכ. עריםה

 .אז מינה ראש המועצה מקורב חדש ללא מכרז לתפקיד פיקטיבי זה,  או סמוך לכך2015לשנת 

 למועד כתיבת שורות אלה האיגוד הפיקטיבי חי וקיים וראש המועצה עושה בו שימוש ככל העולה על עד  .75

 .רוחו על חשבון קופת המועצה

 

IIהתחייבויות נוספות שאינן מכוסות . ד  

חשיפה למועצה המקומית , ח ברסקי"חות המבוקרים ובחוות דעת המומחה רו"כמפורט בדו .76

 .ידי פוליסות ביטוח- שאינן מכוסות על(!!!)ח" מליוני ש76-כלהתחייבויות נוספות בסכום של 

המועצה המקומית גדרה : יש להוסיף נתון מעורר פלצות זה לשאר התמונה העגומה והתוצאה ברורה .77

 .לחמוק מביצוע חובתו ימשיך להתעלם ו1נמצאת בסכנה ממשית והיא עלולה לקרוס ככל שהמשיב 

 .המדרדר של המועצה המקומית גדרה במצבה 1וכעת נעבור לחלקו של המשיב  .78

  

  1על אוזלת ידו של המשיב : מיצוי הליכים. ה

אשר לפי אתר האינטרנט אחראי על השלטון המקומי ובין תפקידיו ,  עומד בראש משרד הפנים1המשיב  .79

פיקוח "-ו" תקצוב ופיקוח על פעילות הרשויות המקומיות והגופים הנלווים אליהם"ניתן למנות את 

 .8" פעילות הרשויות המקומיותובקרה על

השלטון המקומי בישראל קדם למעשה להקמת השלטון המרכזי והוא עוסק בנושאים שהשפעתם על  .80

 .האוכלוסיה ישירה ורחבת היקף

                                                 
8 aspx.default/Pages/About/il.gov.moin.www://http  
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, חמור מכך. יכולת ההתגוננות של תושב בפני תחלואי הרשות המקומית בה הוא מתגורר מוגבלת ביותר .81

 .ם להגן על תושבי הרשות כמעט שאינה קיימתגם יכולתם של חברי מועצת העיר עצמ

התלות של ראש הרשות , מאחר שהבחירות לראשות הרשויות המקומיות הינן בחירות אישיות: ודוק .82

 .במועצה אינה גבוהה וארגז כלי הביקורת של חברי המועצה דליל ביותר

,  מלאותמשפטיותמאחר שחברי המועצה אינם זוכים לשכר ומאחר שהסיעות המקומיות אינן ישויות   .83

 . ישנו קושי ממשי אפילו לפנות לבתי המשפט לקבלת סעד

 . אך הוא נבצר לחלוטין – לתמונה 1 כאן צריך היה להכנס המשיב .84

 את המוסדות אשר אמורים להגן על סדרי השלטון חיסל למעשה לחלוטיןראש המועצה המכהן : ויוזכר .85

 .מבקר הפנים והגזבר, היועץ המשפטי: המקומי

עובדה זו . ארבעים אחוזים מתושבי גדרה מיוצגים על ידי העותרים כאןלמעלה מ: לל אל הפרטומן הכ .86

אך לא , 18.6.2014ביום ) השר בדימוס גדעון סער(דאז  אל שר הפנים 2 של העותרצוינה בבירור במכתבו 

  ובה הבטחה לטפל בנושא2015 והתגובה היחידה שנתקבלה הייתה בחודש פברואר הועילה במאום

 ). מצורף להלן לנספח הבא18.6.14 מיום עותק המכתב(

 10/ב כחלק בלתי נפרד מעתירה זו ומסומן ע" מצ152.9. העתק המכתב מיום "10/ע"

. 5.7.15 ביום 1ל משרדו של המשיב "מ שב ופנה למנכ"לפיכך נאלצו העותרים לפנות לייעוץ משפטי והח .87

 .(!)גם למכתב זה לא נתקבלה כל תגובה

 .11/ ומסומן עב כחלק בלתי נפרד מעתירה זו" מצ5.7.15המכתב מיום העתק  "11/ע"

 . נותר ללא מענה2.9.15גם מכתב תזכורת שנשלח ביום  .88

  .21/ ומסומן עב כחלק בלתי נפרד מעתירה זו" מצ2.9.15העתק מכתב התזכורת מיום  "21/ע"

הטענות מבלי להשיב  ומבטל את 2ל התוקף את העותר "עם זאת התקבלה התייחסות גזבר המועצה הנ .89

 .להם עניינית

 .31/ ומסומן עב כחלק בלתי נפרד מעתירה זו" מצ5.7.151מיום הגזבר  העתק מכתב "31/ע"

 במייל אל מתכללת המדיניות שהבטיחה להשיב אך עד היום לא 2פנה העותר , מעבר לפניות אלה .90

סגניתה , מונה על המחוז את המ2לפני כשלושה חודשים פגש העותר .  עניינית כאמורנתקבלה תשובה
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 - במשך שעתיים תמימות והבטיחו להעביר מענה כתוב 2שלושתן הקשיבו לעותר . ומתכללת המדיניות

 . אך שוב לא התקבל כל מענה– העביר להם מכתב עם תמצית השיחה 2העותר . שלא התקבל

שים כי המניעים אך דבר לא נעשה והעותרים חוש, אנו מברכים כעת את כניסתו של שר שלישי לתפקיד .91

 .לכך אינם עניינים

משרד הפנים מתעלם באופן מכוון ומועל בתפקידו לפקח על מעללי : המסקנה המתחייבת היא אחת .92

 .ראש המועצה

בהיותו של ראש המועצה פעיל בכיר במפלגת השלטון ממנה הגיעו שני (שהמניעים לכך פוליטיים יתכן   .93

. רשלנות גרידאאדישות או , דובר בזלזוליתכן שמ, )ליאלשרי הפנים האחרונים ואחיה של השרה גילה גמ

תושבי גדרה זקוקים לסעד מבית משפט נכבד זה שכן כל המערכות האמורות להגן : אה היא אחתהתוצ

 .עליהם נאלמו דום

דומה שבנסיבותיו .  מפניות העותרים מהווה סירוב בלתי מנומק לבקשתם1התעלמותו של המשיב  .94

אך ככל שיחליט במסגרת עתירה ,  להתעלם מהעותרים1נן לא בכדי בחר המשיב הקיצוניות של העניין ד

ולא לצד ) נכון למועד כתיבת שורות אלה, בן מפלגתו(זו לנמק מדוע ימשיך לעמוד לצד ראש המועצה 

אזי שומרים העותרים על זכותם להשיב לנימוקים חדשים אלה ככל שיועלו לראשונה , תושבי העיר גדרה

 .ה לעתירה זובמסגרת התשוב

יתבקש כבוד בית המשפט להוציא מלפניו צו על תנאי כמבוקש בפתח ,  ונוכח כל האמורבנסיבות אלה .95

 .ולהפכו למוחלט בתום הדיון בעתירה זו, העתירה

ד בהתחשב בכלל "ט עו" בהוצאות עתירה זו ובשכיםבית המשפט לחייב את המשיב' עוד יתבקש כב .96

 .  הנסיבות שפורטו לעיל

 .ר האופוזיציה במועצת גדרה"יו, 2 עותרתמכת בתצהירו של ההעתירה נ .97

  

  ,תל אביב

 2016ינואר 

          ____________________  

  ד"עו, אילן יונש                     

 יםכ העותר"ב
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  תצהיר העותר
  

  .ל הן נכונות" שבעתירתי הנ80-85, 1-8 מצהיר כי ההודעה שמסרתי בפסקאות אלון גייראני 

 בהתבסס על ייעוץ מקצועי שקיבלתי ועל פרסומים  לפי מיטב ידיעתי ואמונתיים נכונתירהיתר סעיפי הע

  .רשמיים

  

  
  

  

  

 המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו מר אלון גייר הופיע בפני 14.1.16 מאשר בזה כי ביום אילן יונשמ "אני הח

אישר , י לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כןכי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפו

  .את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני

  

  
  חתימת מקבל התצהיר

 
 

  חתימת המצהיר


