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  04-8357014פקס':  04-8357086טל':  
  רותם-ראש עיריית חיפה, ד"ר עינת קליש .3 
   א כוחהע"י ב 
  14לשכת ראש העירייה, חסן שוקרי  
   
  היועצת המשפטית לממשלה  .4 
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 המשיבים

 

 למתן צווים על תנאיעתירה 

 וקיום דיון דחוף
 כדלקמן: 1ה כנגד המשיבלמתן צווים על תנאי  וגשת בזאת עתירה לבית משפט נכבד זה,מ

תשובה מנומקת  תשיבלא המורה לה להתייצב וליתן טעם מדוע  1 ההמשיבצו על תנאי כנגד  .1

 3בה המשילגופם של דברים לפניותיה של העותרת בנוגע לפתיחה בחקירה פלילית כנגד 

)א( לחוק לתיקון סדרי 2על פי הוראות סעיף  הלחובתבהתאם , 2באשר למתרחש במשיבה 

 וזאת נוכח הטעמים הבאים, יחד ולחוד:, 1958-המינהל )החלטות והנמקות(, התשי"ט

שבעה מ למעלה, לפני 10.1.2022לראשונה ביום  1 בהמשינוכח העובדה שהעותרת פנתה ל .1.1
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פעמים נוספות, וטרם זכתה לקבל כל מענה ענייני הכולל  ארבע, ומאז פנתה חודשים

החוק ולאחר שעברו המועדים הקבועים בדין למתן מענה כזה לפי  –החלטה בבקשותיה 

 "(;ההנמקות חוק" –)להלן  1958-התשי"טלתיקון סדרי מינהל )החלטות והנמקות(, 

 סירוב מהווה בדול הוא, העותרת של תיהלפניו 1 המשיבהנוכח העובדה שחוסר המענה של  .1.2

יש בו כדי להצדיק מתן הצווים על תנאי ו, ההנמקות לחוק בהתאם נימוקים ללא

 המבוקשים בעתירה דנן.

על פתיחה בהליך  תורהלא המורה לה להתייצב וליתן טעם מדוע  1 שיבההמצו על תנאי כנגד  .2

 החקירתית הביקורת פרשת אתבדיקה מקדימה, אשר מטרתה למצות את הדין ולחקור 

וזאת נוכח הטעמים הבאים,  ,בה 3 המשיבה של מעורבותה את ולבדוק חיפה בעיריית

 ולחוד: בהצטברם

נוכח העובדה כי התגבשה תשתית ראשונית לביסוס חשד סביר לביצוע עבירות על חוק  .2.1

קיים אינטרס ציבורי משמעותי  וכן"( העונשין חוק)להלן: " 1977-"זהתשלהעונשין, 

 עיריית ראש של, לכאורה, מעורבותה תוךבביצוע הליכי בדיקה מעמיקים של הפרשה 

 . 3, המשיבה חיפה

 המציב ,31.12.2015מיום  4.2204היועמ"ש "בדיקה מקדימה" מס'  הנחייתב האמור נוכח .2.2

קבלת ההחלטה על פתיחה בחקירה, וזאת  מהליך נפרד בלתי כחלק הבדיקה הליך את

 במיוחד כאשר מעורבים אישי ציבור.

על פתיחה  תורהלא המורה לה להתייצב וליתן טעם מדוע  1 המשיבהלחילופין, צו על תנאי כנגד  .3

מטרתה למצות את הדין ולחקור לעומק את פרשת  אשרבחקירה פלילית כוללת ומקיפה 

וזאת נוכח הטעמים  3 המשיבה של מעורבותה ולרבותהחקירתית בעיריית חיפה  הביקורת

 ולחוד: בהצטברםהבאים, 

 חוק עלנוכח העובדה כי התגבשה תשתית ראשונית לביסוס חשד סביר לביצוע עבירות  .3.1

, וכן קיים אינטרס ציבורי משמעותי בביצוע הביקורת החקירתית מפרשת כחלק העונשין

ונוכח החששות  של ראש עיריית חיפה מעורבותההליכי בדיקה מעמיקים של הפרשה נוכח 

 . המתעוררים לשימוש בכלי הביקורת החקירתית לביצוע חקירות כנגד יריבים פוליטיים

 נוכחסמכות שבמחדל, ול בחוסר 1 המשיבה פועלתבחקירה,  מפתיחה בהימנעותה באשר .3.2

המחייב פתיחה בחקירה  [,משולב]נוסח  הפלילי הדין סדר חוקל 59' ס של הברור ציוויו

 ;עבירה ביצוע על נודע בו מקום

 היורד סבירות חוסר כדי עולה בחקירה לפתוח שלא 1ה של המשיבה החלטת באשר .3.3

 ברשויות הציבור באמון, הפלילי בהליך החמורה הפגיעה לנוכח וזאת, עניין של לשורשו

 .הראויה במהירות לפעול הרשות ובחובת, החוק אכיפת

 לנוכח וזאת, בעתירה דחוף דיון של קיומו על יורה כי הנכבד המשפט מבית העותרת תבקש כן .4

 בסמיכות חקירה נפתחת לא בו מקום הפלילי בהליך הקשה הפגיעה ולאור, העניין נסיבות

 .לכאורה העבירה לביצוע זמנים

 ידי הח"מ, אלא אם כן נכתב אחרת.-כל ההדגשות בעתירה זו נוספו על .5
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 מבוא  .א

, ולפתוח בהליך העותרת של לפניותיה להשיב 1 המשיבה של בסירובהעתירה זו עניינה  .1

 הביקורתעם פרשת  בקשרמקדימה לכל הפחות, או לחילופין בחקירה פלילית  בדיקה

 ,חיפה עיריית ראש, 3 המשיבה ידי על זה בכלי לשימוש והחשש חיפה בעיריית החקירתית

 . לשם איסוף מידע ונתונים על יריבים פוליטיים

  שונים בתקשורת ובעיקר באתר "זמן ישראל" בפרסומיםה לראשונה שפנח זופרשה  .2

לביצוע  שכירת שירותים חיצונייםבמסגרת  לפיהם, 2021אוקטובר שפורסמו החל מחודש 

לאיסוף מידע על ככלי  בביקורת, השתמשה 3, ראש העירייה, המשיבה ביקורת חקירתית

, זאת תוך עקיפת שומרי הסף הרלבנטיים בעירייה יריבים פוליטיים ומתנגדים פוליטיים

 . , לכל הפחות2021עד לנובמבר  2020בין החודשים מרץ 

פורסמו שני דו"חות  2022 בחודש יוני וכן  2021לצד התחקירים שפורסמו, בחודש נובמבר  .3

ועל טיב ההתקשרות של  אשר האמור בהם שפך אור על הפרשה ,העירייה מבקרמטעם 

 . יצוע ביקורת חקירתיתהעירייה לשם ב

בירור לשם  2-3פנתה העותרת, תחילה למשיבות  2022ליוני  2021ין החודשים נובמבר ב .4

 פרשה. , על מנת שזו תפתח בחקירה פלילית ב1הדברים, ובהמשך למשיבה 

למעלה שחלפה לפניותיה חרף העובדה  1המשיבה העותרת תטען כי משלא נתקבלה תשובת  .5

למעשה סירוב לבקשה ללא  הוא לבדו מאז פנייתה הראשונה, אי המענה  שבעה חודשיםמ

 עובר אליהם.החלטתה נימוק, ולפיכך נטל החוקיות להצדיק את 

תשתית  לכל הפחות הפרסומים הרבים בעניין הפרשה מגבשים כן תטען העותרת, כי .6

פתיחה בהליך ומחייבים בשל כך  ,העונשין חוקראייתית של חשד סביר לביצוע עבירות על 

חוק סדר הדין הפלילי ל 59ס' ב, וזאת לנוכח החובה הקבועה של בדיקה או חקירה פלילית

בדבר  בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלהוכן  "(פ"החסד" )להלן: ]נוסח משולב[

 .31.12.2015מיום  4.2204"בדיקה מקדימה" מס' 

סמכות, בחוסר  1ת המשיבה , פועלההמשתמע לפעול כפי חובת ההעותרת תטען שבסירוב .7

 הובאופן המחייב את התערבותו של בית משפט נכבד זה. כן תטען העותרת כי בסירוב

לפעול במהירות הראויה, ותוך  האת חובת 1מפרה המשיבה המשתמע לפתוח בחקירה, 

 בדין הפלילי ובאמון הציבור ברשויות אכיפת החוק. יא פוגעת שה

בית המשפט מהעותרת תבקש ההליכים מול המשיבים,  ולאחר שמוצו כל בנסיבות העניין, .8

ליתן הצווים המבוקשים בעתירה, ולעשותם מוחלטים. וזאת, לאור הנימוקים הנכבד 

  שלהלן.

 לעתירה דדיםהצ .ב

 העותרת

 חברים 70,000, המונה מפלגתית ולא עצמאית תנועהעמותה, רשומה כדין,  יאהעותרת ה .9

 דיגלה על חרטה בהן ומשפטית ציבורית עשייה של שנים 32 אלו בימים ומציינת ופעילים

 בלתי נורמות שירוש, החוק שלטון ערכי עידוד, הציבורי בשירות המידות טוהר על שמירה
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 .תקין ציבורי מנהל של ראויות נורמות והשרשת הציבורי במנהל ראויות

 המשיבים

 הגוף היא כךהגוף הממונה על אכיפת החוק, ובתוך  היאישראל,  משטרת ,1 ההמשיב .10

 מנת על הנדרשות החקירה פעולות את ולבצע, עבירה ביצוע על בתלונות לטפל המוסמך

בדבר העבירה ולהעבירה לידי הרשות התובעת, כאמור  הראייתית התשתית את לגבש

 לחסד"פ.  60עיף סב

הרשות המקומית אשר  היא ,בין הערים הגדולות בישראל ,חיפה עיריית 2בה המשי .11

אשר מצויה  מושא הבקשה לפתיחה בחקירה לכאורה העבירות בוצעו במסגרת פעולתה

 במוקד העתירה. 

 על לכאורה הורה אשר הגורםהיא  רותם-קלישעיריית חיפה, ד"ר עינת  ראש, 3בה המשי .12

וכן  לשם איסוף חומרים על יריבים פוליטיים, ביצוע בדיקות ביקורת חקירתית בניגוד לדין

היא הגורם אשר עומד בראשות עיריית חיפה, אשר בה לכאורה התנהלו החקירות שלא 

  .כדין

היא הגורם אשר אמון על גיבוש מדיניות העמדה , לממשלה המשפטית היועצת, 4המשיבה  .13

אחראית על  4. כמו כן, המשיבה אשר עומדת בראש התביעה הפלילית בישראלולדין, 

 , ומכאן נדרשת קבלת עמדתה לעתירה זו. בעניין זההנחיית רשויות אכיפת החוק 

 עובדתי רקע .ג

מחייבים את בדיקת הסימני שאלה רבים  עלהמה אירועים במסכת זו עתירה של עניינה .14

כלל ביתר פירוט, . 1על ידי המשיבה  הדברים בדמות חקירה פלילית או בדיקה מקדימה

שימוש בכלי הביקורת החקירתית חשש לפיו נעשה ן מציפים את הלהאירועים שיתוארו לה

את הצורך מעלה אשר באופן , 3בידי המשיבה  לשם איסוף מידע על יריבים פוליטיים

וזאת על מנת לבחון האם אכן מדובר בפרשה  1בבירור העניין עד תומו על ידי המשיבה 

 המתאימה להעמדה לדין פלילי, או לאו. 

המסכת העובדתית הידועה לעותרת במלואה, בפני בית המשפט הנכבד על מנת שתוצג  .15

 ענייניםמהלך הכרונולוגי, אשר משקף את להציג את עיקרי הדברים באופן העותרת תבקש 

אשר הוצג בכלי  ציר הזמניםתציג העותרת את  1ג. בפרק העתירה.עד ליום הגשת 

 התקשורת באשר לביקורת החקירתית אשר נערכה בעיריית חיפה ואשר שימשה, לכאורה,

 איסוף מידע על יריבים פוליטיים, תוך פעולה ללא פיקוח ובניגוד לדין.לשם  3את המשיבה 

בעניין פרשת הביקורת  3-ו 2התכתבויותיה עם המשיבות תציג העותרת את  2.ג בפרק

, לרבות 1תתייחס למיצוי ההליכים למול המשיבה  3.ג בפרקואת ממצאיה;  החקירתית

לדו"ח מבקר עיריית חיפה שפורסם בחודש יוני  האחרונהיתה התייחסות העותרת בפני

פרסומים בעניין פרשת הביקורת אמור באישש חלק מן האף האמור בו , אשר 2022

 החקירתית בעיריית חיפה. 

 לעותרת הידועהאירועים בפרשת הביקורת החקירתית על פי  מהלך .1.ג

". התחקירים החדשות "זמן ישראל באתר, פורסמה סדרת תחקירים 2021נובמבר חודש ב .16
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את עיקרי הפרשה בעיריית חיפה, אשר תכונה בעתירה זו "פרשת הביקורת גוללו 

פורסם דו"ח ביקורת של מבקר  2021לצד התחקירים, בחודש נובמבר  ."החקירתית

מסכת רו"ח ברלב. משרד עם העירייה העיריה, אשר כלל התייחסות מצומצמת להתקשרות 

האמור בתחקירים באתר "זמן ישראל", ועל פי האמור בדו"ח על פי ה שפרנהאירועים אשר 

   .כמפורט מטה, היא מבקר העירייה

 . 1כלל התחקירים שפורסמו באתר "זמן ישראל" מצורף לעתירה זו ומסומן כנספח ע/ העתק

 ומסומן זו לעתירה מצורף 2021 מברבנומהעמודים הרלוונטיים מדו"ח מבקר העירייה  העתק

  .2/ע כנספח

השתמשה )וייתכן ואף בהמשך(  2021ועד נובמבר  2020בין החודשים מרץ על פי הנטען,  .17

רו"ח , ראש עיריית חיפה, בשירותיו של רואה החשבון יהודה ברלב )להלן: "3המשיבה 

לשם ביצוע חקירות ואיסוף מידע אשר נשכר לביצוע שירותי ביקורת חקירתית,  "(ברלב

 שקלים.  וןליימ 1.4, בניגוד לדין, בהיקף של העירייה ראש של פוליטיים יריבים כנגד

רו"ח ברלב, באמצעות ועדת מנכ"ל, התקשרה העירייה לראשונה עם  2020מרץ בחודש  .18

 38% על עמד דאז ההתקשרות סכוםו, על ידי הגורמים האמונים על כךומשכך לא אושרה 

 .ללא הסבר מניח את הדעת, הכללי החשב בהוראות המותר הסכום מאשר יותר

לשם ביצוע ביקורת חקירתית בעירייה  13/2020, זכה רו"ח ברלב במכרז 2020בנובמבר  .19

 גזבר העירייה הסתייג. יצוין, כי מפניות שנעשו לתנועה עולה כי "(13/2020מכרז להלן: "

שלא לשתף פעולה עם לו מהפעלת הביקורת החיצונית, והורה לעובדים הכפופים  לכאורה

עד עבודת הביקורת החקירתית ברלב המשיך בביצוע רו"ח על פי הידוע,  .יך הביקורתהל

 .  2021לחודש נובמבר 

, בוצעו כמה חקירות אסורות כנגד 2021עד נובמבר  2020ה זו שבין מרץ במהלך תקופ .20

ה בעניינה של חברת המועצ בין היתר, נערכה בדיקה כך,. 3יריבים פוליטיים של המשיבה 

 .כיום חברת אופוזיציה ויו"ר ועדת כספים ופי נקש,ס

ברלב נטען כי קיים חשש לניגוד עניינים ואף למעורבות  רו"ח בדו"ח הביקורת שערך .21

 זיקהבעלת  ת "אלמוג"חברהתקשרות העיריה עם בפלילים לכאורה של גב' נקש סביב 

 בדיקה זו ארכה כשנה. לנקש ולבן זוגה.

 בוצעה חקירההפעם באתר "דה מרקר" ולפיה  פורסמה כתבה נוספת, ,13.12.2021יום ב .22

אשר תוצריה הובילו להגשת תלונה אנונימית שעות,  50בסך  נגד עמותת "שומרי הסף"

ברשם העמותות נגד העמותה. "שומרי הסף" היא עמותה אשר עומדת מאחורי כמה 

את  עתירות שהוגשו נגד העירייה וראש העירייה, לרבות בג"ץ שהוגש במטרה למנוע

בוועדת התכנון והבנייה של העירייה בעקבות הרשעתה בעבירות  3של המשיבה  חברותה

התנועה להגנת ערכי שלטון  -עמותת שומרי הסף  724/20בג"ץ  )ראו: 2018בנייה בשנת 

התנועה להגנת  -עמותת "שומרי הסף  3942/18עע"מ  ;(21.12.2021)נבו  החוק נ' היועמ"ש

 ((.03.06.2019)נבו  חיפהערכי שלטון החוק" נ' עיריית 

חיפה שלחה משרד חקירות לאתר מידע על עמותה שעתרה  עיריית" מגידו גור של כתבתו העתק

 .3/ע כנספחמצורף ומסומן  13.12.2021" מיום theMarker" אתררותם" ב-קלישנגד 
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אסף מידע כנגד גזבר העירייה  בנוסף, צוין כי במסגרת הביקורת החקירתית, רו"ח ברלב .23

 ונגד בכירים נוספים לשעבר בעירייה.  לשעבר

 נוספים, עלו בכמה הקשריםאף בעיריית חיפה סימני השאלה בדבר הביקורת החקירתית  .24

ובחוסר בהירות  התקשרות עצמה נגועה באי סדריםאשר מעידים, לכל הפחות, על כך שה

מושאי הביקורת, וכן  או הזמינו אותה, באשר לתכלית הביקורת, לגורמים שאישרורבה 

 אליהם הגיעה הביקורת.והמסקנות והממצאים 

השעות שהגיש רו"ח ברלב לעירייה לא פירטו את מטרת על פי האמור בתחקירים, דיווחי  .25

העבודה אלא כללו שמות קוד בלתי מוסברים כגון "הוקי קרח", "השוד הגדול", "יחסי 

אשר בוצעה  כך, לא ברור מהי העבודה .הסבר בצידןמרות", "חנות הדגים" ועוד, ללא 

 גם יוער כיאגב כך, במסגרת הביקורת החקירתית, לא בין כתלי העירייה ולא כלפי חוץ. 

, כפי שתפרט של רו"ח ברלב לעניין דיווחי השעותכלל התייחסות  2022דו"ח המבקר לשנת 

 העותרת בהמשך. 

באשר  ,והמחלקה המשפטית לבין רו"ח ברלב , התגלע סכסוך בין גזבר העירייהכךנוסף על  .26

 .2021חודשים אוגוסט עד נובמבר תשלום המגיע לרו"ח ברלב בעבור השירותים שסיפק בל

ניכר כי המחלוקת בדבר התשלום נוגעת לליבת בהתכתבויות אשר הגיעו לידי התנועה, 

לעירייה נציג הייעוץ המשפטי השיב וכך טיבה של הביקורת החקירתית.  –העתירה דנן 

 : של רו"ח ברלב בדבר דרישות התשלום

כידוע לך היטב, החוזה קובע ומבהיר כי נציג העירייה והאחראי "

לחוזה הוא גזבר העירייה. על כן, בחירתך והחלטתך להעביר 

מן חשבוניות לאורגן אחר בעירייה... בניגוד מוחלט להוראות החוזה. 

יות, ברור גם לך הסתם וכמי שמתהדר בעריכתן של ביקורות חקירת

כי דו"ח הכולל שמות "מבצעים צבאיים" דוגמת "חנות דגים" 

. על כן ו"השוד הגדול" איננו דו"ח שעות המקיים את הוראות החוזה

כי יועברו אלינו  14.12.2021נשוב ונדרוש, כאמור במכתבנו אליך מיום 

מלוא הפרטים והמידע אודות כל אחת מהביקורות החקירתיות אותן 

רדך... באשר לאמור במכתבך כי חלק מדו"חות ביקורת ערך מש

חקירתית שערך משרדך לא יועברו הואיל והם מצויים בחקירה 

משטרתית נבקש להבהיר כי עיריית חיפה היא מזמין העבודה ועל כן 

גם דו"חות ביקורת חקירתית אמורים להיות מועברים, בראש 

על  מי הורהתפרט לעניין זה נבקש כי ובראשונה לידי עיריית חיפה. 

העברתם של דו"חות הביקורת החקירתית שנערכו על ידי משרדך 

 ..."לידי משטרת ישראל ו/או רשויות חקירה אחרות

 . 4העתק תכתובות בין נציגי האגף המשפטי לבין רו"ח ברלב מצורף לעתירה זו ומסומן כנספח ע/

תשלום וקיום חוזה, בדבר  בין צדדים גרידא מהדברים האמורים ברי כי אין מדובר בסכסוך .27

שלא עברה את אישורם ועדכונם של שומרי ביקורת חקירתית  מחלוקת של ממש בדבראלא 

הסף בעירייה ובראשם היועצת המשפטית וגזבר העירייה, אשר הדיווח בגינה לוקה באי 

הלוא היא עיריית חיפה,  –בהירות וחוסר שקיפות מול הגורם שהזמין את הביקורת 
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 .2המשיבה 

העותרת כי על פי פרסומים בתקשורת המקומית, כיום  ןשם השלמת התמונה, תצייל .28

 1מתנהל הליך משפטי בין העירייה לבין רו"ח ברלב בגין סכסוך כספי.

 3-2 למשיבות העותרת פניות .2.ג

, קליין ימית"ד עו אל עותרתה פנתה 4.11.2021 ביוםהפרסומים בתקשורת,  בעקבות .29

חשש לביצוע חקירות כנגד ה לביצוע בירור באשר לבבקש ,חיפה בעיריית המשפטית היועצת

 במסווה של ביקורת חקירתית בעירייה. של ראש העירייה,   יריבים פוליטיים

נגד גב' סופי נקש, חברת  בוצעה חקירה לפיוכבד חשש ישנו ציינה העותרת כי  בפנייתה .30

ממצאי הביקורת בעניין גב'  על פי הנטען בפניה, כי, העותרת ציינה עודבמועצה.  האופוזיצי

בעניינה הדו"ח הרשמי  ואילו, 2020 באוגוסט עודהועברו לגורמים בעיריית חיפה נקש 

העברת  ביןהזמן שחלף ציינה כי  העותרת. 2021, בחודש אוגוסט מכן לאחר שנהפורסם 

שמא גורמים בכירים בעירייה היו פרסום הדו"ח מציף את החשש מועד הממצאים ל

מועצה המכהנת  חברתחקירתית כנגד  ביקורתעורך  ברלבלכך שרו"ח  שנה מודעים במשך

 את החששות האמורים.  המגבירמטעם האופוזיציה, באופן 

התקשרות שעסקו בשאלות קונקרטיות  לקבל תשובות לכמההעותרת ביקשה , לבסוף .31

וממצאי דו"ח הביקורת שהוצגו בעניין חברת האופוזיציה, הגב'  ברלבעם רו"ח  העירייה

הבהירות באשר לביקורת החקירתית בעיריית  חוסר. שאלות אלו ביטאו את סופי נקש

 :חיפה

עורך ביקורת  ברלבהמועד בו דווח לראשונה ליועצת המשפטית כי משרד  מהו .א

 עצה מהאופוזיציה?מוחקירתית אודות חברת 

 לממצאי דומים ממצאים העלו 2020 באוגוסט שנערכה הבדיקה ממצאי האם .ב

 למעורבות חשד לכאורה והעלו 9.8.2021 ביום הוגשה אשר החיצונית הביקורת

 ?בפלילים

 ברלבהגורמים, למעט הדרג המקצועי בעירייה, אשר הנחו את משרד של רו"ח  מיהם .ג

 ?עימובנושאי עריכת הביקורת במהלך ההתקשרות 

 ?2020 אוגוסט בחודש האמורים הממצאים וצגוה בעירייה גורמים לאילו .ד

בעלי התפקידים אשר עודכנו בנושא עבודת הביקורת, או קיבלו את תוצרי  מיהם .ה

 הביקורת החקירתית? 

ומסומן  מצורף 4.11.2021 מיום 2המשיבה  של המשפטית ליועצת העותרת של פנייתה העתק

 .5/ע כנספח

פנתה  16.12.2021וביום  29.11.2021שלא נתקבלה כל תשובה לפניית העותרת, ביום  לאחר .32

                                              
כתבתו של בועז כהן "עורכי דינו של רו"ח ברלב לבית המשפט: הביקורת החקירתית בעניינה של נקש ושמות הקוד  1

https://www.colbonews.co.il/the-זמינה בקישור:  29.6.2022מיום  כלבו חיפה והקריותהיו ידועים לראש העיר" 
skewer/127644/   

 

https://www.colbonews.co.il/the-skewer/127644/
https://www.colbonews.co.il/the-skewer/127644/
https://www.colbonews.co.il/the-skewer/127644/
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  למענה על פניותיה.תזכורות עירייה, בההעותרת אל היועצת המשפטית של 

 ומסומן מצורף 29.11.2021 מיום 2 המשיבה של המשפטית ליועצת העותרת של פנייתה העתק

 .6/ע כנספח

ומסומן  מצורף 16.12.2021 מיום 2 המשיבה של המשפטית ליועצת העותרת של פנייתה העתק

 .7/ע כנספח

, התקבלה במשרדי העותרת תגובה מטעם היועצת המשפטית של 26.12.2021 ביום .33

כי היא דוחה כל טענה באשר למעורבות בדבר  היועצת המשפטיתציינה ה ת. בתגובהעירייה

, לרבות הדו"חות הנטענים בפרסומים בעניין חברת הזמנת חקירות בדבר יריבים פוליטיים

מעולם לא אישרה או הזמינה דו"ח חקירה המועצה גב' נקש ועמותת שומרי הסף, וכי 

  .ברלבמידיו של רו"ח 

כי על פי הידוע לה, מעולם לא בוצעה חקירה בעניין עמותת היועצת המשפטית עוד ציינה  .34

ומאז נבחן על ידי  2021תקבל באוגוסט , וכי המידע בעניין גב' נקש ה"שומרי הסף"

 המחלקה המשפטית בעירייה. 

 .8/ע כנספחומסומן  מצורף 26.12.2021 מיום המשפטית היועצת של תגובתה העתק

זו  בפנייה, ראש העירייה. 3פנתה העותרת אל המשיבה  27.12.2021, ביום עקבות זאתב .35

, נראה שהתגבשהפירטה את השתלשלות האירועים הידועה לה, והדגישה כי מהתמונה 

 . ם של ראש העיריהשאכן בוצעו בעיריית חיפה חקירות כנגד יריביה הפוליטיי

 .9/ע כנספחומסומן  מצורף 27.12.2021 מיום 3 המשיבה אל העותרת של פנייתה העתק

 לשכתה ראש, סגל גרינברג גלי' גבשל  תגובתה העותרת במשרדי קבלהעוד באותו היום הת .36

 , בזו הלשון:ראש העירייה של

"ראש העיר רואה בחומרה רבה שימוש בכספי ציבור למטרות חקירה 

המידע על חברת המועצה סופי נקש  נגד גורמים פוליטיים מכל סוג.

התגלה במהלך בדיקות על הרכש, והועבר לטיפולה של היועצת 

כנדרש במינהל תקין. הרי לא יעלה על הדעת  המשפטית של העירייה,

שמידע על אירוע מסוג זה, ככל שמתגלה, לא יועבר לגורמי המקצוע 

בעקבות אירוע זה פנתה ראש העיר ליועצת המשפטית,  הרלוונטיים.

אופן  וביקשה ממנה להסדיר את ניגודי העניינים של כל חברי המועצה.

יה בבדיקה של מבקר ההתקשרות עם משרד הביקורת החקירתית מצו

 העירייה, איתו ראש העיר מצויה בקשר שוטף."

  .10/ע כנספחומסומן  מצורף 27.12.2021 מיום העותרת תילפני  3 המשיבה של תגובתה העתק

, ראש העירייה, והיועצת 3המשיבה  גובות אלו שניתנו מטעםהעותרת תבקש להדגיש כי ת .37

אשר  בעיריית חיפה, החקירתית באשר לביקורת פערים הציפו המשפטית של העירייה,

 הצריכו בירור נוסף.  

היועצת המשפטית ציינה כי מעולם לא  פער אחד הוא בעניין ההתקשרות עם רו"ח ברלב: .38

גובה מטעם ראש תבהזמינה או אישרה דו"ח ביקורת חקירתית מידו של רו"ח ברלב, ואילו 
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 ה בבדיקתו של מבקר העירייה. העירייה צוין כי ההתקשרות עם רו"ח ברלב מצוי

המידע  היועצת המשפטית לא התייחסה למקור: למידע שנאסף על גב' נקשפער שני נוגע  .39

, ואילו 2021כי המידע הגיע לעיונה בחודש אוגוסט  בפשטות , אלא ציינהשנאסף על גב' נקש

  בתגובת ראש העירייה צוין כי המידע התקבל במסגרת ביקורת על הרכש. 

בעוד שהיועצת המשפטית : "ידע שנאסף בעניין עמותת "שומרי הסףשלישי עוסק במפער  .40

לעירייה ציינה כי לא ידוע לה שהתקיימה ביקורת אודותיהם, ראש העירייה כלל לא 

 התייחסה לחקירה נגד העמותה. 

התקשרות העירייה עם רו"ח באשר ל כי רב הנסתר על הגלוי ניכרהפערים בין התגובות, מ .41

הדברים לעומקם לברר את  ישומשכך,  –הביקורת החקירתית שביצע וצרים של והתברלב 

, פנתה בהתאםובחינת האפשרות כי מסכת האירועים מצויה בגדר ביצוע עבירות פליליות.  

הלוא היא משטרת  –, ככל שהדבר מתאיםהעותרת לגוף האמון על הכרעה ופתיחה בחקירה

 . 1ישראל, המשיבה 

  1הליכים אל מול המשיבה  מיצוי .3.ג

בקשה לפתוח בחקירה פלילית או הליך ב 1פנתה העותרת אל המשיבה  10.1.2022ביום  .42

וזאת עקב החשד להפרות חסד"פ, ל 59בהתאם לסעיף  ,3 בדיקה מקדימה כנגד המשיבה

שתוארה הביקורת החקירתית, כפי במסגרת פרשת , המנויות בחוק העונשין עבירותשל 

 לעיל. 

מעלה חשש כבד כי  בתחקיריםציינה העותרת, כי התשתית העובדתית המפורטת  הבפניית .43

חקירות אסורות ביצוע השתמשה בכוחה כראש העירייה באופן חריג והורתה על  3המשיבה 

מתגבשות לכדי ביצוע עבירות וכנגד יריבים פוליטיים, אשר מומנו מכספי הציבור ברשות, 

 פליליות. 

 בפרשת פלילית בחקירה לפתוח בבקשה 10.1.2022 מיום 1 המשיבה אל העותרת של פנייתה העתק

 .11/ע כנספחומסומן  מצורף הביקורת החקירתית

-חרף העובדה שחלפו למעלה מ ה, לאחר שלא נתקבלה כל תשובה לפניית27.2.2022 ביום .44

בבקשה כי תפתח  1אל המשיבה בשנית פנתה העותרת לראשונה,  מאז שפנתהימים  30

 בפרשה.  לכאורהבגין מעורבותה  3 פלילית כנגד המשיבהבחקירה 

 כנספחומסומן  מצורף 27.2.2022מיום  1פנייתה השנייה של העותרת אל המשיבה   העתק

 .12/ע

 למעלה, לאחר שלא נתקבלה כל תשובה לפניותיה, וחרף העובדה שחלפו 28.3.2022 ביום .45

בבקשה  1שלישית אל המשיבה הפעם בפנייתה הראשונה, פנתה העותרת  מאזימים  45-מ

   בפרשה. לפתוח בחקירה פלילית 

 כנספחומסומן  מצורף 28.3.2022 מיום 1 המשיבה אל העותרת של השלישית פנייתה העתק

 .13/ע

, בחלוף כמעט שלושה חודשים מפנייתה האחרונה של העותרת אל המשיבה 21.6.2022 ביום .46

 שבעה חודשים, ולאחר שפניותיה לא נענו למעשה עוד מחודש ינואר, קרי למעלה מ1
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 . 1, פנתה העותרת בפעם הרביעית אל המשיבה יםתמימ

 כנספחומסומן  מצורף 21.06.2022 מיום 1 המשיבה אל העותרת של רביעיתה פנייתה העתק

 .14/ע

 "ח המבקר של עיריית חיפה וממצאיו החמורים דו .3.1.ג

במועצת  , נדון1, שמונה ימים לאחר פנייתה הרביעית של העותרת למשיבה 29.6.2022ביום  .47

 ברלב התקשרות העירייה עם משרד רו"חבאשר עסק העירייה דו"ח המבקר של  חיפה העיר

 "(. 2022לשנת  המבקר דו"חלצורך ביצוע ביקורת חקירתית )להלן: "

  .15/עמצורף ומסומן כנספח  2022"ח מבקר עיריית חיפה לשנת דומ הרלבנטיים העמודים העתק      

מבקר עיריית חיפה דו"ח ביקורת המתייחס  פרסם 2021נובמבר כאמור לעיל, במהלך  .48

התייחסות, בין היתר, להתקשרויות שנערכו במהלך שנת ובו נכללה להעסקת יועצים, 

עם משרדי רו"ח וביקורת לצורכי ייעוץ כספי ותקציבי, כאשר אחד מהם הוא  2020הכספים 

 רו"ח ברלב. 

 , העבירה הוועדה לענייני ביקורת18.8.2021, ביום 2022בדו"ח המבקר לשנת  כמצוין .49

)להלן: ]נוסח חדש[  ( לפקודת העיריות3א)ג()170סעיף  פי-עלסמכותה בהתאם ל, בעירייה

ההתקשרות בעניין אופן  האל מבקר העירייה לבחינה מעמיק בקשה ,"(פקודת העיריות"

לצורך ביצוע הביקורת החקירתית, וכן כדי לבחון את נושאי  משרדו של רו"ח ברלב עם

 מבקר העירייהלכך,  בהתאם. הטרחה שקיבל עבור שירותיוחקירתו, שיטת פעולתו ושכר 

את סוגיית ההתקשרות עם רו"ח  2021בחן במשך החודשים ספטמבר עד דצמבר בשנת 

לביצוע ביקורת  ההתקשרות. מדו"ח הביקורת עלו ממצאים חמורים ביותר אודות ברלב

 בתמצית.  , כפי שיפורט להלןחקירתית

 דיווח ברלב"ח רו כי העלה המבקר"ח דו", הסף"שומרי ביצוע ביקורת כנגד עמותת   בעניין .50

 עלותן הסתכמה  אשר", הסף"שומרי הכותרת  תחת 2/2021 בחודש עבודה שעות 63-כ על

 מהו למעשה לדעת ניתן לא השעות דיווח פירוטמעל פי האמור בדו"ח, . ₪ 22,850-בכ

יוער  .שונים מובנים במספר להתפרש יכול" הסף"שומרי  שכן, ברלב"ח רו עסק בו הנושא

שעות העבודה בעניין עמותת "שומרי הסף" עמדו  ,בפרסום ב"דה מרקר"כי על פי האמור 

 שעות.  50על 

" הסף שומרי" עמותת שלחה 6.12.2021 שביום לכך התייחס העירייה מבקר"ח, הדו מורדב .51

 חקירה הזמינהראש העירייה  כי טענה בו, נוספים וגורמים המדינה פרקליטות אל מכתב

כנגד העירייה ונגד  בערכאות מנהליים הליכים מנהלת שהעמותה שעה, כנגדה חוקית בלתי

 העומדת בראשה. 

 הדברים אודות תגובתם את העירייה למבקר מסרו בעירייה שונים גורמים, זאת בעקבות .52

לא הזמנתי חקירה נגד עמותה זו... אני  מעולם" כי ציינה ראש העירייה כאשר, האמורים

"שית יש את המידע. אם התנהל משהו מול שליועממניחה  –לא הייתי בין המכותבים 

 שכהלהזה במסגרת העבודה שנעשתה על "קייט ונופש" שנוהלה על ידי  –העמותה 

 המשפטית." 

לא ידוע לה על כי ציינה היועצת המשפטית , 8/כעהמצורפת  התכאמור לעיל, בתגובו, אולם .53
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 כל דו"ח ביקורת בעניין עמותת "שומרי הסף". 

 גזבר העירייה מסר כי לא הזמין ולא אישר כל בדיקה בנושא אף לפי דו"ח הביקורת,  בנוסף, .54

 בנושא כלשהי חקירה בוצעה אכן כי הסיק העירייה מבקר . אשר על כן"שומרי הסף"

ומי , מה מהות העבודה שבוצעה טיבה מה יודע אינו מהעירייה איש אך", הסף"שומרי 

במקרה זה נאמר כי נשמטה סמכותו של מבקר העירייה מלהמשיך ולבדוק . מושא החקירה

אל היועצת המשפטית  הסוגיה עלהביקורת את פנה המבקר הנוכח הדברים ובנושא זה, 

 לעירייה.

חברת האופוזיציה, גב' סופי נקש, מבקר העירייה ציין כי הועבר  בדברדו"ח הביקורת  בעניין .55

גב' שר עסק בפועל בחשש לניגוד עניינים לכאורה, של אהמכונה "דו"ח רכש"  מסמךאליו 

 , ולא בסוגיות נוספות הקשורות לתחום הרכש. נקש

אומנם כתוב במתכונת של דו"ח ביקורת, אך המסמך , מבקר העירייה ציין כי זה בהקשר .56

ישנן מספר סתירות בגרסאות  . בנוסף, ציין כית, כנדרשהוא לא הועבר לתגובת המבוקר

ה החשבון בדו"ח הרכש, אל מול הגרסאות שמסרו בעניין גורמים בכירים אותן מסר רוא

בדו"ח המבקר צוין כי מנהל אגף הרכש כלל לא היה מודע לכך שנערכה בדיקה  .בעירייה

שהפיץ,  בדו"ח הרכשאף לא הועבר לעיונו, בעוד ששערך רו"ח ברלב ודו"ח הרכש  באגף, 

 באופן מלא אל מול האגף.כי הבדיקה נעשתה רו"ח ברלב ציין  ציין

ה לביקורת כי החשש לניגוד רכי היועצת המשפטית לעירייה מס צוין, בדו"ח המבקר בנוסף .57

בהמשך אצל הוועדה למניעת ניגודי עניינים של  אףוהעניינים נבדק ע"י השירות המשפטי 

משרד הפנים, אך בכך הסתיים  עתהובא לידיאף נבחרי הציבור ברשויות המקומיות, ו

מסר בתגובה  רו"ח ברלב. מנגד, נוספת לבדיקת הדבריםול בנושא ולא ניתנה הנחיה הטיפ

 לדו"ח כי היועצת המשפטית עצמה היא שהזמינה את הבדיקה בנושא. 

מדו"ח הביקורת עולה תמונה  האמור באשר לביצוע חקירות נגד גורמים ספציפיים,לצד  .58

שביצע רו"ח ברלב בכמה  מטרידה ביותר אודות הליכי הדיווח והבקרה על העבודות

 כמתואר להלן. באופן המצריך המשך בדיקה, הקשרים

דיווחי השעות של רו"ח ברלב כללו תחת תיאור העבודה מילים כוללניות שאינן תחילה,  .59

אזכור שמות של בעלי תפקידים מאפשרות להבין מהי מהות העבודה, אשר כללו בין היתר 

. בנוסף, בדו"ח צוין כי בחלק מהדיווחים תחת תיאור העבודה נרשמו מילות קוד בעירייה

יתרה מכך, בדו"ח כגון "השוד הגדול", "חנות דגים", "הוקי קרח", "ניצול מרות" ועוד. 

 בזו הלשון:  נכתב

הביקורת מעירה בחומרה, כי אף לא אחד מהגורמים העירוניים אינו "

מעורפלים הללו שדווחו כנושאי יודע להסביר מה מהות הנושאים ה

עבודה. יתרה מכך, אין שום חומר כתוב שנמצא אצלם בנושאים אלה, 

 לדו"ח הביקורת(.  16". )וראו, בעמ' ואף לא אחד מהם אישר את ביצועם

הגיע לידי הביקורת מידע " צוינו הדברים הבאים: "ניצול מרות", בדו"חשם הקוד באשר ל .60

ר בחקירה שערך, לכאורה, רואה החשבון על בעל תפקיד לפיו הנושא "ניצול מרות" קשו

ליועצת המשפטית  הנושא מופנה" בדו"ח צוין כי נוכח הדברים בכיר לשעבר בעירייה.

לעירייה כדי לבחון האם וכיצד יש לפעול להמשך בדיקה ומיצוי הנושא. העותרת תבקש 
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בעניין גזבר העירייה בוצעו חקירות להדגיש כי הדו"ח תואם את האמור בתחקירים לפיהם 

 .לשעבר

שומרי הסף "ח ברלב אל מול רו, דו"ח המבקר מצא פגמים חמורים בהתנהלות של בנוסף  .61

 הסכם התקשרות מכוחו של מכרז נחתם, 2020ודש נובמבר כאמור לעיל, בח. בעירייה

עם קבע שנציג העירייה לצורך ביצוע ההתקשרות יהיה גזבר העירייה. . בהסכם נ13/2020

 ידע לא כלל, המכרזכנציג העירייה לצורך ביצוע שימש גזבר העירייה, אשר כאמור זאת, 

 העירייה נציג בפועל כך, . לו שאושר העבודה היקף ומה החשבון רואה עסק נושאים באילו

של רואה החשבון, באופן שמונע את האפשרות לפקח ולבקר  עבודותיו בכל מעורב היה לא

 אחר היקף העבודות שהועברו לביצוע. 

 שכל לאחר, העותרת פנתה 10.7.2022 ביום ,2022המבקר לשנת לאור כלל האמור בדו"ח  .62

 בחקירה שתפתח בבקשה 1 המשיבה אל )!(חמישית בפנייה, נענו לא הקודמת פניותיה

 עמדה העותרת זו בפנייה כאשר, האמורים הדברים נוכח 3 המשיבה של בעניינה פלילית

 .חיפה עיריית מבקר"ח מדו שעלו החמורים הממצאים על בהרחבה

 כנספחומסומן  מצורף 10.07.2022 מיום 1 המשיבה אל העותרת של החמישית פנייתה העתק

 .16/ע

, לאחר שהובאו בפניה עיקרי הדברים שהועלו בדו"ח הביקורת ת, על אף פניותיה הרבווהנה .63

, וזאת משלל פניותיה של העותרת ולהשיב פניה ריקם לםעלהתבחרה  1שלעיל, המשיבה 

; חרף העובדה שהעותרת ימים מיום פנייתה לראשונה 45-שחלפו למעלה מ החרף העובד

 התעלמותוזאת, תוך ; 1תמימה אל המשיבה  שבעה חודשיםפנתה למעלה מן הצורך במשך 

  . , נוכח הדברים האמורים בפניותיהפעול במהירות הראויה במקרה זהל 1המשיבה 

 נותרה, לא 1ה המשיבעל מנת למצות הליכים אל מול  שבידיהאשר על כן, ומשעשתה ככל  .64

 הסעדיםבידי העותרת כל ברירה זולת פנייה לבית משפט נכבד זה, בבקשה כי ייתן את 

 של המשפטי בחלקה להלן יפורטו אשרא לעתירה, וזאת מן הטעמים המבוקשים בריש

 .זו עתירה

 המשפטי הטיעון .ד

 בפרשת פלילית בחקירה לפתוח הסירוב משמעו 1 ההמשיב שלהמענה  חוסר .1.ד

 נימוקים וללא, החקירתית הביקורת

, להשיב לבקשת הציבור ההנמקות חוקל)א( 2 סעיף פי עלרשות ציבורית חלה חובה,  על .65

, וזאת בין אם הבקשה קבלת מיום ימים 45-מ יאוחר לאלהשתמש בסמכותה עפ"י דין, 

 העניין מושא הבקשה טעון בדיקה או דיון נוספים, ובין אם לאו. 

 )א( האמור:2מורנו סעיף  כך .66

 . חובת מתן תשובה במועד 2"

)א( נתבקש עובד הציבור, בכתב, להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי 

אך לא יאוחר דין, יחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקדם, 

     .מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה."
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, 10.1.2022 ביוםכבר  1משיבה פנתה ל העותרתהמובא בחלקה העובדתי של עתירה זו,  כפי .67

 בבקשה רבים תזכורת מכתבי הדין משורת לפנים שלחה ואף ,משבעה חודשים למעלה לפני

 פרקב לעיל כמפורט ,ולפעול דין פי על לה הנתונות והסמכויות החובות פי על שימוש לעשות

 .לעתירה 3.ג

 ענייני באופן נענו לא העותרת פניות, הנזכר)א( 2 סעיף להוראת בוטה ובניגוד, זאת למרות .68

 . הזה היום עצם עד -

המדיניות הראויה שיש לנקוט בה עת ממאן בר סמכה מלהשיב לפניות האזרחים, עמד  על .69

 427( 3לא), התקו-ששון פרג' נ' עירית פתח 153/77 ץבג"בשמגר,  (כתוארו דאז)כב' השופט 

 כשקבע כדלקמן: ,דינו לפסק 5 בפסקה (1977)

בגדר רעה חולה ונפוצה מתן תשובות לאזרח הפונה אל הרשות הוא -"אי

במציאות שלנו וככל הנראה לא ניתן לשרש תופעה זו, אלא אם יינקטו 

לרבות נקיטת , יותר מאלה הנוהגים עתה צעדים החלטיים ויעילים

הליכים משמעתיים נגד פקידי הציבור שאינם משיבים במועד על 

יש יסוד להניח )א(, סיפא, לחוק הנ"ל(. 6)ראה סעיף  פנייתו של אזרח

ויית הדרכה והסברה נאותות יהיה בהן כדי כי תגובות כאמור, בלו

התשובה, המעוגנת בחוק ואשר -להגביר את המודעות לחובת מתן

 ."מתחייבת גם בלעדי זאת מיחסי אנוש נאותים

חארת נ' המפקד הצבאי לאיזור -ראש מועצת הכפר חרבתא בני 7505/10וראו גם: בג"ץ 

 (.25.07.2011 נבו) להחלטה 8, פס' הגדה המערבית

 אלא, הפונה לתשובת מענה למתן הסופי המועד בקביעת הסתפק לא המחוקק, כך מתוך .70

 : ההנמקות חוקל 6 בסעיף כזה מענה היעדר של הנפקות את קבע אף

 . תוצאות אי מילוי אחר החוק6"

)א( החלטה או פעולה של עובד הציבור לא יהיו פסולות בשל כך בלבד 

; ואולם בכל 5או  4 ב,2א, 2שהוא לא מילא אחרי הוראות הסעיפים 

הליך לפני ועדת ערר או ועדת ערעור או לפני בית המשפט, על עובד 

הציבור הראיה כי החלטה או פעולה שלא ניתנה לגביהן תשובה או 

הודעה כאמור, נעשו כדין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו 

 מילוי חובתו לפי חוק זה.-המשמעתית של עובד הציבור על אי

השיב עובד הציבור או לא הודיע תוך שלושת החדשים כאמור  לא )ב(

)א( או )ג(, רואים בכך, לענין כל דין, החלטה לסרב לבקשה,  2בסעיף 

 ללא מתן נימוקים". 

עולה כי חוסר מענה של הרשות במשך שלושה חודשים  6סעיף  שמלשון, כי על אף ויובהר  .71

 2 לסעיף בלשונו מפנה הסעיףמשמעו החלטת הרשות לסרב לפנייה ללא מתן נימוקים, 

. תקופה זו, אליה לפנייה הרשות של למענה יום 45 של תקופה כאמור קובע אשר, לחוק

 תיקון" –)להלן  1995לחוק ההנמקות משנת  3ימים, נקבעה במסגרת תיקון מס'  45של 

 45-ל חודשים 3-מ, אליה לפנייה להשיב לרשות העומד הזמן פרק את קיצר אשר"(, 3' מס



14 
 

 שלא ורשות, ימים 45 על עומד לפנייה להשיב לרשות עומד אשר הזמן פרק, לפיכך. ימים

 .נימוק ללא לפנייה כסירוב בכך רואים זה זמן פרק תוך עונה

"ד עו, לשעבר( ומנהלי ציבורי)משפט  לממשלה המשפטי ליועץ המשנהעניין זה עמדה גם  על .72

"הסדרת חוסר בהירות חוות דעתה בעניין  במסגרת, "(זילבר"ד עו" –)להלן  זילבר דינה

 . 29.10.2017מיום  "1958-)החלטות והנמקות(, התשי"ט המינהלבחוק לתיקון סדרי 

פנייה של העותרת לשרת המשפטים בבקשה לבחון את האנומליה שנוצרה  בעקבות, אז .73

, קבעה עו"ד 3לחוק ההנמקות לאחר תיקון מס'  6-ו 2בעניין פרקי הזמן הקבועים בסעיפים 

הזמן -)ב( כ'עוקבת' אחרי תקופת6 ףבסעי שנקבעה הזמן-בתקופת לראות יש"זילבר כי 

)ב( 6)א(, שהיא התקופה הראשית, וזאת גם אם בניסוחו הנוכחי של סעיף 2שנקבעה בסעיף 

יום,  45קיימת בעייתיות כרגע". לפיכך הרשות המנהלית חייבת להשיב לפנייה אליה תוך 

בחוסר יום, הוא שרואים  45והסעד באם הרשות לא ביצעה את החובה המוטלת עליה תוך 

זו היא הראויה  פרשנותהמענה כסירוב לבקשה ללא נימוק. וכפי שציינה עו"ד זילבר, 

חייבת להשיב תוך  המנהליתמכיוון שפרשנות אחרת תביא למצב אבסורדי לפיו "הרשות 

יום, אבל אין להפרת חובה זו כל משמעות משפטית, וניתן למעשה להשיב עד לתקופה  45

 ."של שלושה חודשים ללא חשש

מיום חוק ההנמקות בעניין  ,לשעבר, עו"ד דינה זילבר ליועמ"שחוות דעתה של המשנה  קהעת

 .17/מצורף ומסומן כנספח ע 29.10.2017

שבעה מ למעלהבמשך  העותרת לפניות מהותית התייחסות כל נתקבלה משלא, כך .74

  יש לראות בכך כסירוב לכל דבר ועניין לבקשות העותרת, ללא כל נימוק. ,חודשים

קבעה כי אי מענה של הרשות בפרק הזמן הקבוע במסגרת חוק ההנמקות  הפסיקה אף .75

נ' שרת  גולדין 9388/11בג"ץ  בעניין הדין בפסק זה בהקשר נקבע כךפירושו סירוב לבקשה. 

 :הדין לפסק 4 בפסקה, (27.02.2012)נבו  התרבות והספורט

במועד כדין סירוב לפי הוראות חוק זה, דין אי מתן החלטה , ... משמע" 

כרך ב'  1096-1097יצחק זמיר הסמכות המינהלית  -)ראו גם  לבקשה

  ".((2010)מהדורה שנייה, 

בלה המשיבה המתמשך קי הבמחדל"ל, הנ)א( 6 סעיף של למצוותו ובהתאם, מכך כתוצאה .76

 1מאבדת המשיבה עתירה, ומכאן, במוקד הלמעשה החלטה שלא לפעול בסוגיה  הלכה 1

 סעיף למצוות בהתאם וזאת -זו התנהלות חוקיות להוכיח הנטל ועליה החוקיות חזקת את

 .לעיל האמור 6

בית המשפט הנכבד בפסק דינו בעניין  התייחס המנהלית הרשות מן מענה היעדר להשלכות .77

 לפסק 3 בפסקה, (28.6.2020 נבו) הר שמש נ' מנהל רשות המיסים עו"ד 4221/20בג"ץ 

 :כדלקמן, הדין

התוצאות של אי מתן תשובה, כפי שנטען בענייננו, הוא שרואים  ..." 

ואילו נטל הראייה להצדקת ההחלטה את הבקשה כאילו סורבה, 

 ".לחוק ההחלטות וההנמקות 6יועבר אל כתפי הרשות, כאמור בסעיף 

חיפה,  -ד. עירון בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 1179/03גם: עת"מ )חי'(  ראו
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)להלן  (2010)כרך א',  419 מינהלי משפטברק ארז  דפנה(; 6.1.2004 נבו)  הדין לפסק 9' פס

 ."(ארז ברק" –

מורת רוח על כך שהמדינה לא קיימה את חובותיה לפי חוק  הביענכבד ה המשפט ביתאף  .78

רגבים נ'  1193/18בג"ץ  ההנמקות. ראו לעניין זה פסק דינו של כבוד השופט שטיין בעניין

 . דינו לפסק 8 בפסקה, (20.05.2019 נבו) שר הבטחון

לעניין  הלהפעיל שיקול דעת 1בה המשי כסירובעניינים זה יש לראות בהיעדר מענה  במצב .79

על אף בקשותיה החוזרות  ,עיריית חיפהפרשת הביקורת החקירתית בב בחקירה פתיחה

 1המשיבה  של המענה להיעדר העותרת תתייחס וכך, נימוק כל ללא וזאתשל העותרת, 

 .החוק כמצוות - זו עתירה בהמשך

 ומתן כאמור הדעת שיקול ליהפעל 1מהמשיבה  מבקשת, ראשון כנדבך, זו עתירה, לפיכך .80

 מצב כי תטען העותרת. זו עתירה שבמרכז החשובות ולסוגיות העותרת לפניות התייחסות

 הראיה נטל היפוך סמך על תנאי על ויםצו הוצאת כשלעצמו מחייב זה עניינים

 .הסטטוטורי

תצביע  ועל מנת שתעמוד בפני בית המשפט הנכבד מלוא התשתית המשפטית, ,זאת עם .81

הביקורת שלא להורות על פתיחה בחקירה בעניין  1בה המשיהעותרת על כך שהחלטת 

ת ולחובמנוגדת  העומדת מבחינה משפטית, בהיות האף אינ החקירתית בעיריית חיפה

 באמון קשה פגיעה פוגעת שהיא משום קיצוניבאופן  הסבירלא  הבהיותו, 1המשיבה 

 .  החוק אכיפת ברשויות הציבור

 פלילית חקירהב ולחילופין, הפחות לכל מקדימה בדיקה הליךב הפתיחה כלל .2.ד

 לציבור ועניין ראיה ראשית יש בו מקום

 הגנה, תקינים חברה חיי של ראויה מסגרת ליצור נועדו הפלילי הדין של הנורמות, כידוע .82

 .תיּכון לא מתוקנת חברה שבלעדיהם ומוסר מידות ערכי של וכיבודם, הציבורי הסדר על

הנורמה הפלילית נעשית באמצעות ההליך הפלילי, שבו המדינה היא המאשימה,  הגשמת

חילתו תאמונה על חקירת חשדות והבאתם בפני התביעה, לאחר מיצוי החקירה.  והמשטרה

בתלונה או בחשדות המובאים לידיעת משטרת ישראל. סמכותה  הואשל ההליך הפלילי 

  ."פחסדל 59 יףוחובתה של המשטרה לבצע חקירות פליליות מעוגנת בסע

 בפסיקהתפתח בחקירה.  זו - ככלללסעיף זה, משנודע למשטרה על ביצוע עבירה,  בהתאם .83

לפתיחה בחקירה, לפיה על התשתית הראשונית לבסס "חשד  ראייתית סף דרישת נקבעה

 התנועה 3921/20 ץ"בג)ראו:  לכאורה ראיות של מהרף נמוךה רף, "סביר לביצוע עבירה

 כבוד של דינו לפסק 69' פס, לממשלה המשפטי היועץ' נ בישראל השלטון איכות למען

נמרודי נ' היועץ   7516/03 ץדנג"; "השיט כלי ץ"בג" –( )להלן 22.7.2021 נבו) עמית השופט

  (."(נמרודי ץ"דנג" –)להלן  (12.2.2004 נבו) המשפטי לממשלה

למבחן הראייתי, המחוקק מעניק משקל לאינטרסים ולשיקולים נוספים הנוגעים  בנוסף .84

ל"עניין לציבור", ומורה לרשויות החקירה להפעיל את שיקול דעתן בהתאם לתועלת 

הנזק שהחקירה עשויה לשאת עימה  מול לאהציבורית הגלומה בקיומה של חקירה, 

נו אינטרס ציבורי במיצוי הדין עם לאינטרסים הציבוריים. שכן, הנחת המוצא היא כי יש
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 5023/16 ץעבריינים, בכדי להרתיע מפני עבירות עתידיות ולהגן על הערכים שבהם פגעו )בג"

 נבו)לפסק דינו של כב' השופט הנדל  9, פס' 'ואח לממשלה המשפטי ץהיוע' נ רוזנטל

 "(. רוזנטל ץ"בג( )להלן: "12.3.2020

ראשונית  ראייתית תשתית נדרשת בחקירה לפתוח בכדי, הדין פי-על, עניין של לסיכומו .85

וכשהיא עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי  –המבססת חשד סביר לביצוע עבירה 

 עמדת את גם ראו זה בהקשר(. הנדל השופט' כב של דינו לפסק 9' פס, רוזנטל ץ"בגהכולל )

לפיה הרף של החשד הסביר אינו גבוה, ויכול להיות מבוסס על  ,גלבוע"ד ועו גלבוע"ר ד

על ראיות שאינן קבילות במשפט  ואף מקורותיהם נמוכה שלראיות שאמינותן ומהימנותן 

 5, 188 הסניגורעל החובה לפתוח בחקירה"  – 'לו פתח ואת'"גלבוע ואראל גלבוע  מאיר)

(2012 .)) 

לצד  פרסומים בתקשורת  –אגב כך, תבקש העותרת להתייחס למקורות המצויים בידיה  .86

מורה כי דו"ח  לפקודת העיריות 1ג170סעיף  . כידוע,מבקר העירייהשפירסם ו"חות שני ד

ואולם, הפסיקה קבעה כי דו"ח  – מבקר העירייה לא ישמש ראיה בהליך פלילי או משפטי

כך, ב 2, וכמסגרת עובדתית כללית ותו לא.ביקורת ישמש ראייה מנהלית לעצם קיומו

מסגרת הליך זה, אלא בכראיה  דו"ח הביקורת העותרת אינה מבקש להיבנות מהאמור ב

היא הסעד אשר  –ראשית ראייה המחייבת פתיחה בחקירה לציין כי הדו"ח מצוי בגדר 

  מקרה דנן.ווים בצהמבוקש ב

 "שהיועמ להנחיית בהתאם" מקדימה"בדיקה  בהליך פתיחה .2.1.ד

, שלב הבדיקה המקדימה – בהליך הפלילי נוסף שלב התפתח האחרונות שניםה מהלךב .87

 מיום 4.2204' מס" מקדימה"בדיקה  ש"היועמאשר עוגן בהנחיית היועמ"ש )הנחיית 

 על להורות ניתן במקרים חריגים ,זה שלב לפי. ("(ש"היועמ הנחיית)להלן: " 31.12.2015

אשר על פי תוצאותיה יוחלט האם יש לפתוח בחקירה  ,מקדימה כפעולה בדיקה ביצוע

, ואח' לממשלה המשפטי ץהתנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היוע 1396/02 ץ)דנג"

 ((. רוזנטל ץ"בג(; 24.4.03, בנבו פורסם)להחלטה  6פס' 

 על ההחלטה קבלת מתהליך נפרד בלתי כחלק כיום"נתפס  המקדימה הבדיקה הליך .88

במסגרת  (.הנדל השופט' כב של דינו לפסק 16' פס, רוזנטל בג"ץ" )בחקירה פתיחה

הבדיקה, גורמי אכיפת החוק מתמקדים בהערכת התשתית הראייתית הקיימת, כאשר 

הבדיקה משמשת "כפעולה מקדימה לחקירה וכאמצעי עזר לצורך קבלת החלטה אם 

ץ "דנגלפסק דינו של כב' השופט הנדל;  16, פס' רוזנטל ץ"בגלפתוח בחקירה משטרתית" )

 ההשלכות נוכח, ציבור לאישי הנוגעות בסוגיות בעיקרלך והופך נפוץ, כלי זה ה(. נמרודי

 .אמונים הם עליה התפקודית המערכת על בחקירה בפתיחה

נדרש לנקוט בהליך  האם וחלטשני שיקולים מרכזיים שלפיהם י נקבעו"ש, היועמ יתבהנחי .89

                                              
שימוש מעין זה בדו"ח מבקר המדינה כבר הוכר כלגיטימי על ידי בתי המשפט, לרבות בית המשפט העליון. ראו: בג"ץ  2

' נאברהם קרמר  4886/01(; בש"א 16.02.2012)נבו  ממשלת ישראל קרן דולב לצדק רפואי נ' שר הבריאות 8335/09
 שקעות בע"מהשטרית שמעון נ' אריסון  1931/00(; ת"א 23.10.2001)נבו  בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

נועה הת 8192/04 ץבג" ;(2004) 14( 2, פ"ד נט)ארגון מגדלי העופות נ' מדינת ישראל 4885/03 ץ(; בג"19.07.2002)נבו 
-הס נ' עיריית תל אביב-מתי דה 2126/99 ץ; בג"(2004) 145( 3, פ"ד נט)למען איכות השלטון בישראל נ' ראש הממשלה

 (. 2000) 468( 1, פ"ד נד)יפו
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, הוא עוצמת התשתית הראייתית ההתחלתית ביחס לחשד הראשוןשל בדיקה מקדימה: 

 ההשלכות הוא, השנינושא המקרה, אל מול החשיבות הציבורית במיצוי הבירור העובדתי. 

 (. 8' ס, "שהיועמ הנחיית) בחקירה פתיחה על בהחלטה הכרוכותתפקודיות -הציבוריות

הבדיקה המקדימה משמשת ככלי עזר לצורך  ,"שהיועמ נחייתה פי על - הראייתי לרף אשר .90

 מתגבשת הבדיקה של תוצאותיה פי על בו"מקום ו, קבלת החלטה בנוגע לפתיחה בחקירה

 הנחיית" )חקירה תיפתח, פלילית חקירה המצדיקה, סביר לחשד ראייתית תשתית

כי אין מדובר בישום סטנדרט ראייתי שונה מאשר  –(. בהקשר זה מובהר 4' ס, ש"היועמ

במקרה "רגיל", אלא בביצוע פעולות בדיקה נוספות בשלב המקדמי, בנסיבות בהן נדרשת 

, ש"היועמ הנחייתמידת זהירות והקפדה מוגברת לנוכח ההשלכות של הפתיחה בחקירה )

 (. 12' ס

, שם קבע כב' רוזנטלבעניין  זה נכבד משפט בית קביעותזו אף עולה בקנה אחד עם  הבהרה .91

ם של עקרון השוויון, עקרון שלטון החוק ועקרון השוויון בפני החוק, השופט הנדל כי לאור

 יותר גבוה ראייתי רף להציב איןנמנים על עקרונות היסוד של שיטת המשפט הישראלית, ה

 של דינולפסק  11 'פס ,רוזנטל ץ"בגבכירים ) ציבורית משרה נושאי עבור הליכים לנקיטת

 (. הנדל השופט' כב

היא  הביקורת החקירתית בעיריית חיפהכפי שתפרט העותרת להלן, היא סבורה כי פרשת  .92

, שכן בעניינו התגבשה תשתית בסיסית אכן המקרה המתאים לשימוש בכלי חשוב זה

המחייבת לכל הפחות בפתיחה בהליך בדיקה מקדימה, וזאת הן לאור הפרסומים 

 . 2022ר פורסם בחודש יוני בתקשורת והן לאור האמור בדו"ח מבקר העירייה אש

 חיפה בעיריית החקירתית הביקורת בפרשת פלילית בחקירה לפתוח יש .3.ד

יתר על המידה אלי ניתוח העבירות, באשר המדובר אך להעמיק  האומר, ומבלי בקציר .93

בעתירה המבקשת מבית המשפט הנכבד כי יורה על פתיחה בחקירה, תבקש העותרת לעמוד 

 ונעברו, לכאורה, בפרשה דנן.על מספר עבירות אשר יכול 

 שיכול כך על לעמוד אך אלא, בדבר מסמרות לקבוע מבקשת היא אין כי תזכיר העותרת .94

 וכפי, מקדימה בבדיקה הפחות ולכל, בחקירה פתיחה המחייבות, עבירות מספר ונעברו

 .להלן האמור

לכדי  עולה לדין בניגוד פוליטיים יביםכנגד יר פרטיות חקירות ביצוע .3.1.ד

 העונשין חוקביצוע עבירות על 

 של דינו אשר פלילית כעבירההפרת האמונים  עבירתלחוק העונשין, קובע את  284 סעיף  .95

 :מאסר שנות 3 עליה העובר

"עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים 

הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד 

 מאסר שלוש שנים". –יחיד, דינו 

הפרת אמונים הנם אמון הציבור בעובדי הציבור;  עלהמוגנים באיסור הפלילי  הערכים .96

)דנ"פ  הציבור עובד מופקד עליו, הציבור ואינטרס; הציבור פקידי של המידות טוהר
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 נבולפסק דינו של כב' הנשיא בדימוס ברק ) 32, פס' שבס מדינת ישראל נ' 1397/03

 ."("פ שבסדנ" –)להלן  (30.11.2004

 או מרמה מעשה הכוללת, התנהגותית עבירה היא אמונים הפרת עבירת כי נקבע בפסיקה .97

 או מעשים של מגוון על משתרעת האמונים"הפרת  וכי, בציבור פוגעים אשר אמונים הפרת

 (.ברק בדימוס הנשיא דינו לפסק 41-40' פס, "פ שבסדנ" )מחדלים

לחוק העונשין קובע את עבירת השימוש לרעה בכוח המשרה כעבירה  280כן, גם סעיף  .98

 שנות מאסר:  3פלילית אשר דינו של העובר עליה 

 מאסר שלוש שנים: -עובד הציבור העושה אחת מאלה, דינו "

תוך שימוש לרעה בסמכותו הוא עושה או מורה לעשות מעשה    (1)

 שרירותי הפוגע בזכותו של אחר;

נכנס למגוריו של אדם נגד רצונו, כשאין הדבר מותר לו על פי דין,    (2)

 "או שלא לפי הסדרים שנקבעו לכך בדין.

הוא סעיף אשר עוסק במקרים בהם בנסיבות  ( לחוק העונשין1)280סעיף בפסיקה נקבע כי  .99

 ר.ת הבכירות של עובד הציבוגדרהמקרה מצוי יסוד של שחיתות, אשר כוללות בין היתר, את 

 367( 5נ) ,מדינת ישראל נ' גנות 4148/96ע"פ וכך נקבע בפסק דינו של כב' השופט גולדברג ב

(1996): 

כן, סבורני כי כדי שהמעשה שאינו ראוי ייתקל בנורמה המשפטית -לע" 

הפלילית, יש מקום לשקול אם כרוך בנסיבותיו של המקרה יסוד של 

מדבר פרופ' א' ברק  שחיתות, אשר מכניס אותו לתחום "השחור" שעליו

, ואחת  11במאמרו "ניגוד אינטרסים במילוי תפקיד" משפטים י )תש"ם( 

הנסיבות שיש בה להכניס את המקרה לגדר שחיתות יכול שתהיה 

מעמדו, דרגתו או תפקידו של עובד הציבור. שכן, "ככל שעובד המדינה 

תר, נושא משרה רמה יותר, שיש עמה אמון רב יותר וסמכויות חזקות יו

כך יש מקום לדרוש ממנו שיקפיד יותר במילוי תפקידו על טוהר המידות 

אור נ'  4123/95ועל התנהגות הולמת" )מדברי השופט זמיר, בעש"מ 

בהקשר לאמור ... 191[, בעמ'  17נציב שירות המדינה ]  –מדינת ישראל 

( לחוק העונשין, כשהוא מדבר על שימוש לרעה 1)280יש לפרש את סעיף 

ות ובמעשה שרירותי. בשניים אלה טמון יסוד השחיתות, בסמכ

שבהיעדרו לא נעברת העבירה הפלילית, אלא העבירה המשמעתית בלבד. 

הוא הדין ככל שמדובר בהכללת המקרה לגדרה של "עבירת הסל" 

 ".לחוק העונשין 284שבסעיף 

פעולותיה , ואולם, אלו עבירות של קיומןל בנוגע מסמרות לקבוע מנסה, כאמור, העותרת אין .100

של ראש עיריית חיפה, לכאורה, תוך שימוש בכלי הביקורת החקירתית לשם איסוף מידע 

, מעוררים לעיל פורטו אשר בחוקים, בצירוף עם האיסורים הקיימים על יריבים פוליטיים

 ,וייתכן ואף נעברו עבירות פלילית אחרות בגין אלו חשש כי אכן נעברו עבירות פליליות

 . , או למצער על בדיקה מקדימהלהורות על פתיחה בחקירה בפרשה 1המשיבה  עלולפיכך, 
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, פלילית בחקירהבדיקה מקדימה, או לחילופין  בהליךמפתיחה  בהימנעותה .4.ד

 שבמחדל סמכות בחוסר 1 המשיבה פעלה

פי הנחיית -בדיקה מקדימה על בהליךהפחות  לכל, לפתוח הממילוי חובת הבהימנעות .101

 תפועל "פ,לחסד 59' ס, בהתאם לציוויו הברור של פלילית בחקירה לחילופיןהיועמ"ש או 

נגועה בפגם הבסיסי והחמור ביותר  התנהלותה, בכךעל פי דין.  בחריגה מסמכות 1המשיבה 

 פעולה בחוסר סמכות.  –שניתן לייחס לפעולת הרשות המנהלית 

ממצוות העיקרון הבסיסי המושל  חורגת 1, המשיבה בחוסר סמכות הבפעולת, ראשית .102

"ת דל במסגרת תמיד לפעולהרשויות  תא המחייבעקרון חוקיות המנהל,  –בפעילות המנהל 

פרחי ביקל בע"מ נ'  5958/15ע"א ב שנכתבו הדברים זה לעניין יפים. החוק של אמותיו

 דנציגרלפסק דינו של כב' השופט  25' פסב, ראשון לציון -הועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 . (15.12.2016 נבו)

זו לפעול בתוך דל"ת אמותיו של החוק, רלוונטית לכל סוג של פעולה או החלטה.  מחויבות .103

 מתבטאות אלו אם מינה נפקא איןלעניין בחינת שאלת הסמכות שבפעולה או בהחלטה, 

 "מחדל":   או"מעשה",  בדמות

מתייחס גם להיעדר החלטה וגם למחדל של  המינהלי"אכן, המשפט 

 היעדר גם, כן עלבמובנה הרחב.  מינהלית, כהחלטה המינהליתהרשות 

 ורק אך לפעול הרשות על שלפיה, לחובה כפופיםעשייה, -ואי החלטה

 היא זו חובה הפרת, ממילא, גם לכןשהוקנו לה בדין.  הסמכויות בגדר

שחר  ורועישרגא )אליעד " .מסמכות חריגה או, סמכות חוסר בגדר

 .((2008) 15 (,ההתערבות)עילות  3המשפט המינהלי כרך 

כי כן, הימנעות הרשות מהפעלת סמכותה מהווה פעולה בחוסר סמכות הנעשית בדרך  הנה .104

 :פעולה חובת עליה מטילה, המחוקק ידי על לה המוענקת שהסמכותהמחדל. זאת משום 

בדעה שקיים צורך  עצם הענקת הסמכות מלמד על כך שהמחוקק"

להסדיר בדרך שלטונית נושא מסוים ושהרשות היא המתאימה 

זו ההצדקה החוקתית להפקדת כוחות שלטוניים . ואכן, להתמודד עמו

. כוחות אלו נועדו להפעלה בהתאם בידיו האמונות של המנהל הציבורי

ומכאן שהענקת סמכות משמעותה הטלת לצרכים שביסוד הענקתם. 

 (.(1995) 23 משפט מינהלי כרך ברוך ברכה " )בחובת פעולה

 ץגם לעניין זה קביעותיו של הנשיא בדימוס שמגר, בפסק דינו )בדעת מיעוט( בעניין בג" ראו

 (.12.6.1983 נבו) 47-26' עמ, הפנים שר' נ ברגר 297/82

לפתוח בחקירה פלילית  1של המשיבה  סמכותהשפורט בהרחבה לעיל,  וכפישבנדון,  במקרה .105

הנה סמכות שבחובה מקום שנודע לה על ביצוע עבירה בכל דרך  "פלחסד 59בהתאם לסעיף 

  .שהיא

עמדה  כן. שבעה חודשיםו על משך ששנפר שונותפעמים חמש ב 1המשיבה העותרת פנתה אל  .106
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 מספר, על זו לעתירה 3.דבפניותיה והן בפרק  הןומבלי לקבוע מסמרות בעניין, העותרת, 

 בפרשת הביקורת החקירתית.  ונעברו ייתכן אשר שונות עבירות

 59לפי ס' התנאים המקדמיים אשר דורשים את הפעלת הסמכות  ומשהתקיימו, כן על אשר .107

עליה להפעיל את סמכותה ולחקור את פרשת  –עבירה  ענודע למשטרה על ביצו – לחסד"פ

 הביקורת החקירתית בעיריית חיפה. 

לה שקיב מההסמכה חורגת הפרשה את לחקור סמכותה מהפעלתמשטרה ה של הימנעותה .108

פי חוק, ולנוכח כל האמור לעיל, די בפגם זה כדי להביא לקבלת העתירה שבכותרת ולמתן  על

 הצווים המבוקשים במסגרתה. 

 בהליך פוגע רשא באופן, הראויה רותבמהי לפעול חובתה את הפרה 1 יבההמש .5.ד

 הפלילי

 במהירות בחוק עליה המוטל את לבצע החובה יאה הרשות על המוטלת נוספת חובה .109

 חובה. הציבורי האינטרס את יותר טוב משרתת יחסית מהירה שפעולה משום, זאת. הראויה

 האינטרס לטובת ובנאמנות בהגינות לפעול הרשות של הכללית מחובתה, למעשה, נובעת זו

 15' פס, משרד החינוך -ישראל אח' נ' מדינת  82-חגי מזורסקי ו 5931/04בג"ץ ) הציבורי

 (.407' בעמ ,ארז ברק(; 8.12.2004 נבו) הדין לפסק

, אשר קובע כי 1981-"אהתשמ, הפרשנות לחוק 11זו אף עוגנה במסגרת סעיף  חובה .110

שיש סמכות או חובה  משמעם –זמן לעשייתו  קביעת"הסמכה או חיוב לעשות דבר, בלי 

 ".הנסיבות לפי הנדרש ככל לזמן מזמן ולעשותו ולחזורלעשותו במהירות הראויה 

 נסיבותיופי -על נקבע הרשות על המוטלת החובההמועד הסביר לביצוע  כי, בפסיקה נקבע כן .111

נקבע, כי הדרישה לפעול  עוד, ובהתחשב במכלול השיקולים והאינטרסים בגדרו. העניין של

במהירות הראויה נגזרת, בין היתר "מעוצמת המשקל והחשיבות הנודעים לביצוע הפעולה 

זו  מקבלת  חובה" .היחיד אינטרס מבחינת ובין, הכלל אינטרס מבחינת ביןבמהירות, 

)בג"ץ  חשיבות רב ציבורי באינטרס או, אדם בזכויות מדובר כאשרמשמעות מיוחדת 

 8, פס' 2006 בלבנון רכהגלאון נ' וועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המע 1999/07

 .(3(19.4.2007'יה )בדעת מיעוט( )פרוקצלפסק דינה של כב' השופטת 

 מסגרתב הראויה מהירותב לפעול הרשות בחובת מדובר אשרכ מתחדדתזו  החוב, לפיכך .112

  ,הציבור בה שנותן אמוןהמתוך הכוח שמפעילה המדינה בהליך זה  נוכח, הפלילי ההליך

 ונוכח ההשפעות העמוקות של ההליך הפלילי על הפרט. 

דומה כי אין צורך להכביר במילים  פלילית חקירה הליכי בביצוע מדובר כאשרדנן,  יננויבענ .113

 יעילה חקירה ביצועהזמן עלול לשבש  חלוף. בנוגע לחובת הרשות לפעול במהירות האפשרית

הדין עם כלל המעורבים  את תמצהו האמת לחשיפת תוביל, הדברים של לעומקם תרד אשר

                                              
לעניין הסעד האופרטיבי, אך השופטים לא היו  גלאון בענייןכב' השופטת פרוקצ'יה הייתה בדעת מיעוט בפסק הדין  3

שירותי בריאות  8730/03 ץחלוקים בעניין החובה המוטלת על הרשות לפעול במועדים סבירים. ראו לעניין זה: בג"
 (.21.6.2012 בו)נלפסק דינו של כב' השופט ג'ובראן  35פס' כללית נ' שר האוצר 
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 2624/97 ץ"בבגלפסק דינו  14' פס)ראו לעניין זה פסק דינו של כב' השופט זמיר ב בפרשה

 ((.15.6.1997 נבו) ישראל ממשלת' נ רונאל

 לפעול הרשות על המוטלת החובה את הפרה 1המשיבה  כי דומה, לעיל האמור לאור .114

לכאורה, באופן  הביקורת החקירתיתבפרשת  חקירה הליכי ולמצות הראויה במהירות

הפרשה ש חשד מתעוררשפורט לעיל,  שכפי שעה, זאת. האמת חקרשפוגע בהליך הפלילי וב

נושאת בתפקיד הבכיר ביותר באחת מהעיריות , אשר 3עוסקת בפעולתה של המשיבה 

הגדולות בישראל, והשתמשה לרעה בכספי הציבור לשם ביצוע חקירות נגד יריבים 

 1המשיבה ידי -עלשמחזק את האינטרס הציבורי בביצוע פעולות חקירה מה פוליטיים, 

   במהירות הראויה. 

 פוגעת היותה משום קיצוני באופן סבירה אינה בחקירה מפתיחה הימנעות .6.ד

 החוק אכיפת ברשויות הציבור באמון קשה פגיעה

בשורה  ,. ואכןשל הרשויות התקין ן, אמון הציבור ברשויות הינו תנאי יסודי לתפקודכידוע .115

 ץבג"בגם  ,כךשל פסקי דין חזר והדגיש בית המשפט את חשיבות אמון הציבור ברשויות. 

 השופט של דינו לפסק 54' פסב 229( 2מז), אייזנברג נ' נ' שר הבינוי והשיכון 6163/92

  .(1993) ברק( אז)כתוארו 

, בפרט ומשטרת ישראל בכלל בכלל, ואולי אף ביתר שאת ביחס למערכת אכיפת החוק כך .116

כאמור, אין  .לשם פעילותה התקינה ושיקוליה פעילותה בטוהר הציבור אמוןל נדרשת אשר

הפרסומים התקשורתיים , אולם סבורה היא כי המשטרה כנס בנעלייהעותרת מתיימרת לה

תשתית ראייתית ל"חשד סביר" ברף הנמוך המצדיקה  מקיימיםודו"חות מבקר העירייה 

מקדימה בהתאם להנחיית היועמ"ש, כפי שפורט  בדיקה, או לכל הפחות חקירה פלילית

 . לעילבהרחבה 

מות ההתנהגות הראויות חקירת הפרשה עד תום, בירור החשדות והעמדה על כנן של נור אי .117

גורמת לנזק  – בישראל הגדולות מהערים אחת, חיפה בעיריית הציבור ועובדי נבחרי בקרב

 . דיין" ולית דין לית" לפיומשדרת מסר ו, אדיר לאינטרס הציבור ולגורמי אכיפת החוק

המשטרה בחוסר סבירות  פועלת דין פי על עליה החלה מהחובה בהתעלמותהבהתאם,  .118

בהליך בדיקה מקדמית  על פתיחה תורה המשטרה כיהעותרת  מבקשתעל כן,  אשרקיצוני. 

באשר  רוכלל המעורבים בדב 3נגד המשיבה  פלילית בחקירה לכל הפחות, או לחילופין

 לפרשת הביקורת החקירתית בעיריית חיפה. 

 סיכום .ה

 פעולל תהממאנ 1יבה במשהונחה עתירה אשר עניינה  הנכבד המשפט בית של שולחנו על .119

פגיעה קשה בהליך  יםפוגע יאשהלקבל, תוך  הומחובת המסמכותאשר  ותהחלט קבלול

 בהעדר תפועלו, ובאינטרס הציבורי הרחב הפלילי, באמון הציבור ברשויות אכיפת החוק

 .קיצונית במידה סבירות

 45-מ למעלה שעברו העובדה חרףלפניותיה של העותרת,  מלהשיב 1נמנעת המשיבה , כך .120

 .ההנמקות חוק פי על כן לעשות החובת חרף, הראשונה פנייתה מאז ימים
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בהליך בדיקה מקדימה לכל הפחות, או בחקירה  פתיחה על הורותלמ 1נמנעה המשיבה  כן .121

 ראייתית תשתית קיימתש אף עלוזאת הביקורת החקירתית בעיריית חיפה, פלילית בפרשת 

 שבבירור הציבורי האינטרס אף ועל, פליליות עבירות של לביצוען סביר חשד המקימה

 .הנושא

 ברישא המפורטים אילבקש כי יוצאו הצווים על תנ העותרת תתכבד ,לעיל האמור כל לאור .122

 יעשה אותם למוחלטים. בית המשפט הנכבד כי וכן, זו לעתירה

 הדין ומן הצדק להיענות לעתירה זו.  מן .123

 

                                                                 

 ב"כ העותרת  
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168 העתק פנייתה החמישית של העותרת אל המשיבה 1 מיום 
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החקירות האסורות של עיריית חיפה
1.4 מיליון שקל שילמה עיריית חיפה ליועץ המיוחד של עינת קליש-רותם ● היועץ, רואה

חשבון יהודה ברלב, נשכר כדי לבצע ביקורת חקירתית ● אבל בפועל החלו בכירים בעירייה
להבין שנאסף נגדם חומר וכי ברלב הפך לזרוע נגד יריביה הפוליטיים של ראשת העיר ●

מסלול ההתרסקות של קליש-רותם: כתבה שנייה בסדרה

13:07 31/10/2021 אבנר הופשטיין 

ראשת עיריית חיפה, ד"ר עינת קליש-רותם, ממלאת את תפקידה רק שלוש שנים אבל כבר

הצליחה לעטוף עצמה בחגורה רחבה מאוד של יועצים חיצוניים, חלקם מקורביה. רבים

מתוכם נבחרו ללא מכרז, לעיתים באופן המנוגד להוראות משרד הפנים. לטענת גורמים

בעירייה, הם מכבידים על התקציב ללא צורך ולא תמיד מצליחים למצוא את מקומם או

להצדיק את העסקתם.

חגורת היועצים המתנפחת תככב, על פי בכירים בעירייה, בדוח מבקר הפנים לשנת 2020

שיוצג לציבור בחודש הבא. חלק מקומבינות היועצים נחשפו בכתבה הראשונה בסדרה זו:

ניפוח מופרז של שכרם, ניגוד עניינים, נוהל התקשרות לא תקין ועוד.

https://www.zman.co.il/263717/
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בסך הכל האמירה בתקופתה של קליש-רותם עלות היועצים החיצוניים פי שלושה (מ- 2.2

מיליון שקל לפני שנתיים ל- 6 מיליון שקל בהצעת התקציב החדשה), ורק לאחרונה

החליטה ועדת הכספים הלעומתית החדשה שקמה – כחלק מהתפרקות הקואליציה של

ראשת העיר ואובדן יכולת המשילות – על סיום חגיגת היועצים, וסירוב לאשר את הארכת

חוזיהם.

אבל יש יועץ אחד שפעל בשנתיים האחרונות אשר על פניו העסקתו והשימוש שנעשה

בשירותיו חמורים במיוחד.

קליש-רותם שכרה אשתקד את שירותיו של רואה החשבון יהודה ברלב, בהליך של אישור

ועדת מנכ"ל המאפשרת התקשרות ללא מכרז בסכום של עד 142 אלף שקל. בפועל, אישרה

הועדה את ההתקשרות עמו ללא בחינה של הגורמים הממונים, וכך אושר לשלם עבור

שירותיו 38% יותר מהתקרה המותרת לשעת עבודה.

רואה חשבון יהודה ברלב בהרצאה במכללה האקדמית רופין (צילום: המרכז האקדמי רופין)

הציבור ישלם, ועוד איך

השירות שנתן ברלב לעיריית חיפה היה בתחום הביקורת החקירתית. מדובר בשירות

ספציפי, הכפוף לאישור הייעוץ המשפטי של העירייה ומבקר הפנים, המאפשר בין היתר

מעקב אחרי ביצוע פרויקטים עירוניים.
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ברלב נושא בכליו רזומה עשיר בתחומי החקירה. אביו, צבי ברלב, היה ממקימי השב"כ

והוא עצמו שירת כקצין ביחידה הארצית לחקירות הונאה של משטרת ישראל ועסק במגוון

של תיקי ביקורת חקירתית של חברות ציבוריות ובנקים, הונאות מחשב, פשעי צווארון לבן

ועוד.

ברלב נושא בכליו רזומה עשיר בתחומי החקירה.
אביו, צבי ברלב, היה ממקימי השב"כ והוא עצמו

שירת כקצין ביחידה הארצית לחקירות הונאה של
משטרת ישראל ועסק במגוון של תיקי ביקורת

חקירתית

בין הפרשות שמשרדו "ברלב ושות' רואי חשבון", אשר הוקם ב- 1988, טיפל בהן אפשר

למנות את חקירת פרשת הבנק למסחר (פרשת אתי אלון) אשר ברלב מונה כמנהל מיוחד

שלה, איתור והשבת נכסי נספי השואה, ההונאות בחברת הנדל"ן חפציבה, וגם שורה של

חקירות עבור ממשלות בינלאומיות.

באתר האינטרנט של ברלב אף נכתב כי ברלב היה זה שטבע את המונח "ביקורת

חקירתית" והביא להכרה רשמית בתחום בשנת 1990.

שירותיו של ברלב עבור עיריית חיפה התרחבו מאוד בעקבות מכרז שהתקיים כמה

חודשים אחרי ההתקשרות הראשונה עמו, מכרז אשר בו זכה – כך שהסכומים אותם הוא

מקבל האמירו לכמאה אלף שקל בממוצע לחודש. בדיקת כרטסת העבודה שהגיש לאישור

תשלום מעלה כי לפחות מחצית עבודתו, על פניו, לא נראית קשורה במישרין לביקורת

חקירתית.

ניכר כי קליש-רותם הצטיידה ביועץ לעניינים מיוחדים היושב בישיבות העוסקות

בקבלנים, מלווה את ראשת העיר בביקור בעיר השכנה נשר, משתתף בדיונים על

האצטדיון, מקבל תשלום על "הכנת מצגות לראש העיר בנושאים כלליים", מטפל ב"מטלות

לאחר פגישה עם ראש העיר", בוחן דוחות כספיים, משתתף בישיבות תקציב, נוטל חלק

ב"תיאום ותכנון סיורים", מעורב ב"פרויקטים" וב"הדרכות" ועוד ועוד עניינים.
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רואה חשבון יהודה ברלב (צילום: צילום מסך)

רק כמחצית הנושאים שהוגשו לאישור

תשלום עסקו לכאורה במישרין בביקורת

חקירתית, התחום שלשמו נשכרו שירותיו

של ברלב. על אישור פירוט העיסוקים

הליברלי הזה חתמה גם ראשת העיר

קליש-רותם בעצמה במאי האחרון. בסך

הכל גבה ברלב מהציבור החיפאי כ-1.4

מיליון שקל לפחות עבור שירותיו הענפים.

ברלב השתתף גם בדיונים משפטיים גרידא.

אחד מהם נגע לתביעה משותפת של 11

בעלי קרקעות במבואות הדרומיים של

חיפה אשר קרקעותיהם הופקעו על ידי

העירייה בשנות השמונים, וחלקם לא קיבלו

פיצויים בעבור ההפקעה ותבעו עשרות

מיליוני שקלים.

במהלך הדיון המשפטי הגיעו הצדדים להצעת פשרה בגובה של כ-1.6 מיליון שקל. היועצת

המשפטית של העירייה, עו"ד ימית קליין, סמכה ידיה על הפשרה, מתוך הבנה שסיכוייה

לזכות נמוכים, והכרעת בית המשפט עשויה לעמוד על סכום גבוה הרבה יותר.

בדיון שהתקיים בנושא בוועדת הכספים אישרה את תמיכתה באופציית הפשרה והוסיפה

כי במשרדה העריכו שהסיכון יכול להגיע אפילו ל-20 מיליון שקל במקרה של הפסד

לעירייה.

אולם בסופו של דבר נדחתה ההצעה על ידי העירייה, בין השאר בגלל עמדתו של ברלב,

אשר, כאמור, קשה להבין בכלל מדוע לקח חלק בדיון זה.
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עינת קליש-רותם (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

התוצאה העגומה לא איחרה לבוא: שופטת בית המשפט המחוזי, ריבי למלשטרייך-לטר,

פסקה נגד עיריית חיפה והשיתה עליה לשלם פיצויים מצטברים של כ-30 מיליון שקל

לבעלי הקרקעות. 30 מיליון במקום 1.6. פי עשרים מהצעת הפשרה. וזה עדיין לא סוף

הסיפור: תביעת המשך בנושא דומה עדיין תלויה ועומדת, ועלות הפיצויים עוד עלולה

לתפוח בעקבותיה.

בשלב מסוים, בכירים בעירייה נדהמו לגלות כי מתחת לאפם החלה חברת ה"ביקורת

החקירתית" לדוג מידע אודות נבחרי ציבור ועובדי עירייה בכירים.

אם ביקורת פנים היא סוגיה רגישה, הרי שביקורת פנים על נבחרי ציבור רגישה שבעתיים.

פסיקת בית המשפט העליון קובעת כי רק מבקר הפנים עצמו רשאי להחליט על בדיקה

סביב נבחר ציבור (ולא קבלן חיצוני כמו רואה חשבון, למשל) וגם אז עליו לעשות זאת

בזהירות רבה – או בלשון בית המשפט, "להפעיל ריסון רב" – באופן ביצוע הביקורת, כדי

למנוע מצב שבו הביקורת פוגעת ביכולתו לשרת את הציבור בהתאם למשימה אליה נבחר

בבחירות דמוקרטיות.
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חבר מועצת עיריית חיפה שמשון עידו

פסיקת בית המשפט העליון קובעת כי רק מבקר
הפנים עצמו רשאי להחליט על בדיקה סביב נבחר

ציבור (ולא קבלן חיצוני כמו רואה חשבון, למשל) וגם
אז עליו לעשות זאת בזהירות רבה

בפועל, החלו חברי מועצה ובכירים בעירייה לחשוד כי נאסף עליהם חומר. "עשו חקירות על

עובדי עירייה, ביניהם גם חברי מועצה", אומר חבר המועצה שמשון עידו. "אני שמעתי את

הדברים מתוך העירייה שבודקים אחרי המתנגדים לקליש-רותם ושמי גם עלה שם. לא

שיש לי מה להסתיר.

"היות שהנהלת העירייה במצוקה ואין לה רוב,

אז היא מחפשת טראבל-מייקרים. בכל מקרה,

אסור להם בתכלית האיסור לבצע חקירות על

חברי מועצה וככל שעשו חקירות כאלה זה חרג

מהתפקיד שלהם וזה לא תקין".

גם חבר המועצה ויו"ר ועדת הביקורת יוסי

שלום הופתע לגלות שהוא וחבריו הם מושא

לביקורת חקירתית. "בחודשים האחרונים

הצטברו אצלי מידעים שהנהלת העירייה

משתמשת בברלב ובמשרד שלו כדי לבצע

חקירות על חברי מועצה ובכירים בעירייה. אמרו

לנו שמי שלא איש שלומה של ראשת העיר הוא

במוקד בעניין הזה.

"שמעתי את זה מכמה גורמים ואז פניתי למבקר

העירייה וביקשתי שהטענות האלה ייבדקו, כי אם יש דברים בגו – אלה מעשים חמורים

מאוד. גם אנחנו, אם יש טענות נגדנו כנבחרי ציבור, יש דרך לעשות את זה. אבל לא הגיוני

שישתמשו בכספי ציבור לניסיונות כאלה".
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עד מהרה החשדות הפכו להוכחות חותכות, לאחר שהתברר כי ברלב סיפק לקליש-רותם

ממצאים לגבי יריבים פוליטיים, הגורמים לה כאב ראש לא קטן עם השאילתות שלהם. מהר

מאוד הפכו הממצאים של ברלב להאשמות של ממש – ללא ביסוס, ללא בדיקה, ללא

סמכות.

עד מהרה החשדות הפכו להוכחות חותכות, לאחר
שהתברר כי ברלב סיפק לקליש-רותם ממצאים לגבי

יריבים פוליטיים, ומהר מאוד הפכו הממצאים של
ברלב להאשמות של ממש

להשחיר, להשחיר, להשחיר

אולי בניסיון להסתיר את הבדיקות אחר נבחרי ציבור ובכירים בעירייה, בכרטיס העבודה

של רואה החשבון הוגדרו הממצאים תחת שם כללי של ביקורת רכש, אולם בפועל הוא

עסק בניסיון להשחיר חברי מועצה מהאופוזיציה.

מכאן והלאה המשיכו הממצאים להתעופף לכל עבר, וחלקיקים מתוכם צצו לפתע

בפייסבוק, באורח פלא, בפוסטים של פעילים המזוהים עם ראשת העיר, אשר החלו

להשתתף במסע השחרה נטול בדיקה.
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(Meir Vaknin/Flash90 :צילום) עינת קליש-רותם ביום הניצחון בבחירות לראשות עיריית חיפה, 31 באוקטובר 2018

קליש-רותם, על פי בכירים בעירייה, הייתה מרוצה מפירות העץ המורעל הזה. גורמים

בעירייה שמעו אותה מתבטאת כי הממצאים הינם "חמורים מאוד". ניכר שלא בחנה את

הממצאים כיאות, ולא בהכרח הפנימה שחקירה פנימית אינה הדרך לאוורר טענות נגד

נבחרי ציבור יריבים, מרגיזים או בעייתיים ככל שיהיו.

בשלב הזה היא גם הוזהרה באופן רשמי על ידי כמה גורמים בכירים בעירייה ששימוש

בחומר אשר הושג באמצעים לא חוקיים וללא סמכות, עלול להתפרש כניסיון חיסול לא

תקין של יריבים פוליטיים.

בשלב הזה קליש-רותם גם הוזהרה באופן רשמי על
ידי כמה גורמים בכירים בעירייה ששימוש בחומר

אשר הושג באמצעים לא חוקיים וללא סמכות, עלול
להתפרש כניסיון חיסול לא תקין של יריבים פוליטיים
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ואכן, בזה אחר זה התנערו מהמעשים הגורמים המקצועיים בעירייה, כולל אלה האמורים

לפקח ולאשר את עבודתו של רואה החשבון ברלב. אחד מהם כינה את הממצאים "קשקוש

שנכפה עלינו", שני הבהיר כי לא ידע כלל על אפיק זה בפעילותו של ברלב. שלישי התלונן

כי ברלב, שנשכר על ידי העירייה לתכלית ספציפית, מתנהל כמו בעל הבית הסמוך

לצלחתה של הבוסית, ולמעשה הוא משמש כמעין מנכ"ל צללים.

גורמים בכירים ששוחחו עם זמן ישראל סיפרו שפעילותו של ברלב יצרה מחלוקת עזה

בעירייה: בעוד שבסביבתה הפוליטית של קליש-רותם בירכו על תוצרתו, בזירה המקצועית

הגדירו את אופן ההעסקה, כיווני החקירה והפעילות המתרחבת של ברלב כחורגות מתנאי

העסקתו ולכאורה אף מהוראות החוק.

בשלב הבא נכנסו לתמונה גורמים משפטיים בעירייה אשר הורו לבחון מחדש את

הממצאים שהוגשו בכלים משפטיים נפרדים. בין השורות עלה בדיונים הפנימיים החשש

כי החומר שהביא ברלב מהווה דיבה, וכי בתביעות לשון הרע שיוגשו בעתיד עלולים

להיפגע בדרך עקיפה גם גורמים מקצועיים, כתוצאה מהוראות שניתנו ממניעים פוליטיים.

רואה חשבון יהודה ברלב מרצה בכנס למניעת הלבנת הון ומימון טרור (צילום: אמנט)

ברלב, ככל הידוע, לא נרתע. הוא הגיש את פירוט שעות העבודה שלו לדיווח עבור

המחלקה המשפטית כדי שזו תאשר את התשלום. לידי זמן ישראל הגיעה רשימה של

שעות עבודה אשר לא אושרו לתשלום, ולצידן הערה כי מדובר בעבודה שלא הוזמנה כלל

או אשר לא קיבלה את האישורים הנדרשים.
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זה קרה סביב חודש מאי 2021 – חודש בו באורח פלא גדל היקף העסקתו של ברלב כמעט

פי שלושה – מ-113,000 ו-133,000 שקל בחודשים מרץ ואפריל בהתאמה, לסכום עתק

של 312,000 שקל בחודש מאי, סביב הבדיקות שבוצעו נגד חברי המועצה.

באורח פלא גדל היקף העסקתו של ברלב בחודש
מאי כמעט פי-3 – מ-113,000 ו-133,000 שקל

במרץ ואפריל בהתאמה, לסכום עתק של 312,000
שקל במאי, סביב הבדיקות שבוצעו נגד חברי

המועצה

מידע לא קשור ואף מטעה

גורם בלשכה המשפטית התריע במייל: "לדעתי ישנה טעות מסוימת בחלק מהשעות שכן

חלק מהנושאים שנרשמו אינם מוכרים לי" (ההדגשים במקור) ואף הוסיף כי אינו מכיר את

מקור הממצאים אודות חברי מועצה בעבורם נדרש תשלום.

במילים אחרות: ברלב יצא למסע איסוף חומר, ככל הנראה ללא אישור אנשי המקצוע

בעירייה, ששימש את ראשת העירייה.

אבל האם היה ממש בממצאים שאיתר? האם חברי מועצה ובכירים בעירייה אכן פעלו

באופן לא תקין, לא חוקי או בניגוד עניינים כפי שניסה לטעון בממצאיו? האם הממצאים

שהגיש לראשת העירייה באמת חמורים, כאלה המצדיקים חקירה?
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עינת קליש-רותם בדיון של מועצת העיר חיפה על התקציב, 26 באוקטובר 2021 (צילום: צילום מסך)

גורמים משפטיים בעירייה ביצעו "בדיקה על הבדיקה", ומסקנתם הייתה שממצאיו של

ברלב לא רק שהושגו בניגוד לחוק לכאורה, אלא גם כללו קביעות מטעות ולעיתים ממש לא

נכונות.

למשל, אחד המסמכים שצורפו לביקורת החקירתית של ברלב נגד חברי מועצה כ"הוכחה",

התגלה בייעוץ המשפטי כ"מידע שממש לא קשור ואפילו מטעה" – משנה לא נכונה

ומפרויקט אחר לחלוטין מזה שנדון בביקורת.

אחד המסמכים שצורפו לביקורת החקירתית של
ברלב נגד חברי מועצה כ"הוכחה", התגלה בייעוץ

המשפטי כ"מידע שממש לא קשור ואפילו מטעה" –
משנה לא נכונה ומפרויקט אחר לחלוטין מזה שנדון

בביקורת

אחד הגורמים המשפטיים בעירייה שבדקו חלק מהממצאים החמורים כביכול עליהם

הצביעה ראשת העיר מצא כי הקביעות של ברלב אינן נכונות, והוא אף רומז כי נכתבו
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ברשלנות, ללא בדיקה וללא הוכחות, באופן אשר "יכול להקים עילת תביעת לשון הרע"

נגד העירייה.

בשיחות פנימיות הוזהרה קליש-רותם בשנית כי שימוש בהאשמות שווא נגד גורמים

פוליטיים, אשר הושגו בדרך שלכאורה אינה תואמת את תנאי העסקתו של רואה החשבון,

 לא נראית טוב.

לבסוף, ורק אחרי התרעות רבות, הוחלט על הפסקת העסקתו של ברלב. אך המסמכים

הקלוקלים עדיין מסתובבים במסדרונות העירייה ובקרב פעיליה. וברלב עצמו? הוא מועסק

כיום על ידי החברה הכלכלית של עיריית חיפה שראשת העיר היא היו"ר שלה.

* * *

תגובת רואה החשבון יהודה ברלב: "בשל רגישות הנושאים קיים חיסיון מלא על כל

פעילות הביקורת החקירתית בעיריית חיפה ומחוצה לה, ולכן אנו מנועים מלהגיב".

על אף פניות ושאלות רבות לעיריית חיפה, לא נמסרה תגובה.
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חברי המועצה פנו ליועמ"ש בדרישה לפתוח
בחקירה

18 חברי מועצת עיריית חיפה כתבו ליועץ המשפטי לממשלה כי קליש-רותם ״מבצעת
מהלכים במטרה לרדוף חברי מועצה על רקע פוליטי תוך ניצול כוחה״ ומאשימים אותה

בזיוף מסמכים ● במרכז הפרשה דוח שהגיש יועץ של ראשת העיר אשר ביצע בדיקה נגד
חברת המועצה סופי נקש ● משרד המשפטים: "הפנייה בטיפול" ● נקש: "ניסיון עלוב

לסיכול ממוקד שלי" ● קליש-רותם לא הגיבה, כרגיל

10:06 15/11/2021 אבנר הופשטיין 

18 חברי "מועצת השינוי" של עיריית חיפה – המהווים את רוב החברים במועצה ומייצגים

תשע סיעות מכל הקשת הפוליטית בעיר – פנו באחרונה ליועץ המשפטי לממשלה

בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראשת העיר, ד"ר עינת קליש-רותם, בטענה כי

החקירות נגד יריביה הפוליטיים אשר ביצע לכאורה היועץ המיוחד ששכרה מהוות עבירה

פלילית. הפנייה הועברה מלשכת היועץ המשפטי לממשלה לבדיקת פרקליטות המדינה.

לטענת חברי המועצה, "עיריית חיפה באמצעות ראשת העיר מבצעת מהלכים הגובלים

באי-חוקיות חמור, עושה שימוש לרעה בכוחה … במטרה לרדוף את חברי המועצה על רקע

https://www.zman.co.il/267301/
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פוליטי, תוך ניצול לרעה של כוחה ומשרתה של ראשת העיר ותוך חשש ממשי לזיוף מסמכי

תאגיד עירוניים".

"עיריית חיפה באמצעות ראשת העיר מבצעת
מהלכים הגובלים באי-חוקיות חמור, עושה שימוש

לרעה בכוחה … במטרה לרדוף את חברי המועצה על
רקע פוליטי, תוך ניצול לרעה של כוחה ומשרתה של

ראשת העיר"

הפרשה נחשפה לפני שבוע בתחקיר זמן ישראל. במרכזה מינויו של רואה החשבון יהודה

ברלב, מומחה בתחום הביקורת החקירתית, אשר נשכר (תחילה ללא מכרז, ובהמשך

באמצעות מכרז) כדי לבצע ביקורת חקירתית בעירייה, בכפוף לאישורם של הגזבר, מבקר

הפנים והיועצת המשפטית.

ביקורת חקירתית היא ענף בראיית חשבון שבו מתבצעת חקירה של עניינים כספיים

במטרה לאתר הונאות ואי-סדרים בתוך ארגון. לברלב ניסיון רב-שנים בביצוע משימות

מעין אלה, והוא נחשב לאחד המומחים בתחום.

בפועל, כך עולה מתחקיר זמן ישראל, ברלב ביצע עבור עיריית חיפה פעולות רבות אשר

לכאורה אינן קשורות במישרין לתפקידו, ולטענת בכירים בעירייה הפך למעין "יועץ כללי"

לראשת העיר, אשר משתתף בישיבות הנהלה, בדיונים עם ראשי רשויות אחרים,

ובהתייעצויות משפטיות.

תמונה דומה עולה גם מדיווחי שעות העבודה שבהן חייב היועץ את העירייה. בסך הכול

עלתה העסקתו של ברלב כ-1.4 מיליון שקל והיא אמורה להסתיים בחודש הקרוב, בעקבות

החלטת ועדת הכספים להפסיק את עבודתם של היועצים המיוחדים שקליש-רותם שכרה,

חלקם בעלות גבוהה מהמקובל.

39

https://www.zman.co.il/263717/


10:35 ,25.8.2022 החקירות האסורות של עיריית חיפה: חברי המועצה פנו ליועמ"ש בדרישה לפתוח בחקירה פלילית | זמן ישראל

https://www.zman.co.il/267301/ 3/8

רואה חשבון יהודה ברלב (צילום: צילום מסך)

בסך הכול עלתה
העסקתו של ברלב כ-1.4
מיליון שקל והיא אמורה
להסתיים בחודש הקרוב,
בעקבות החלטת ועדת
הכספים להפסיק את
עבודתם של היועצים

המיוחדים שקליש-רותם
שכרה

בשלב מסוים החלו חברי מועצה להתלונן כי

הם שומעים טענות לפיהן מבצעים נגדם

"בדיקות" מאחורי גבם, בניסיון לאתר חומרים אשר יכולים לשמש כנגדם.

החשדות הללו הפכו ממשיים לאחר שהתברר כי ברלב הגיש דוח ביקורת חקירתית לראש

העירייה ולמשרד הפנים, ואשר בו נטען כי קיים "חשש לניגוד עניינים" סביב חברות

מסחריות השייכות למשפחתה של חברת המועצה ויו"ר ועדת הכספים סופי נקש.

נקש וקליש-רותם נחשבות יריבות פוליטיות מרות. לאחרונה נבחרה נקש לסגנית ראש

העיר במסגרת הקמת "מועצת השינוי" הלעומתית, והיא גם משמשת יו"ר ועדת הכספים

אשר סירבה לאחרונה לאשר את התקציב שהגישה קליש-רותם, בטענה כי מדובר בתקציב

לא שקוף ולא הגיוני. המהלך הזה מהווה פגיעה קשה בתדמיתה של קליש-רותם, ומחייב

אותה להיערך עם תקציב מחודש.

הדוח החשאי בעניינה של נקש הוגש לראשת העיר ללא ידיעתה וללא תגובתה של חברת

המועצה והופץ למשרד הפנים ואולי אף לחלק מפעיליה של קליש-רותם בשטח. מאז הוא

צץ מעת לעת ברשתות החברתיות ככלי לניגוח נגד האופוזיציה.
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למועצת השינוי והשפיות יש רוב בחיפה!רוב בקרב התושבים ורוב במועצת העיר

חיפה.אנחנו נפסיק המשכורות הפוליטיות של קליש…

Posted by Sofi Nakash on Wednesday, July 14, 2021

כאשר התברר לחברי המועצה שדוח כזה קיים, הם פנו לגורמים הממונים על ברלב ולאלה

המאשרים את התשלומים עבורו. משיחות פנימיות שהתקיימו בצמרת העירייה, ואשר

תוכנם הגיע לידי זמן ישראל, עולה כי גורמים אלה נדהמו לגלות שחקירות כאלו התבצעו

מתחת לאפם וטענו באופן נחרץ כי לא הזמינו דוח זה ואף לא ידעו על קיומו לפני כן.

בדיקתם העלתה כי קליש-רותם הביעה קורת רוח מהפירות המורעלים הללו, וכינתה

בשיחות סגורות את הדוח "חמור מאד".

משיחות פנימיות שהתקיימו בצמרת העירייה, ואשר
תוכנם הגיע לידי זמן ישראל, עולה כי גורמים אלה

נדהמו לגלות שחקירות כאלו התבצעו מתחת לאפם
וטענו באופן נחרץ כי לא הזמינו דוח זה ואף לא ידעו

על קיומו לפני כן

גורמים במחלקה המשפטית בעירייה ובגזברות הזהירו את קליש-רותם יותר מפעם אחת

כי עשיית שימוש בדוח ובתוכנו עלול להיות בעייתי, הזכירו כי התוכן המופיע בדוח זה לא

נבדק משפטית, וכי עצם הפצתו עלולה להתפרש כרדיפה של יריבים פוליטיים. בהמשך

סירבו הגורמים בעירייה לאשר את התשלום עבור השעות שהגיש ברלב לחיוב.

בדוח התגלו חורים והטעיות

אך השיחות הללו בצמרת העירייה לא הפסיקו את מחול השדים. לפיכך הורתה היועצת

המשפטית של העיריה לבצע "בדיקה על הבדיקה" של ברלב, בניסיון לברר האם הטענות

על ניגוד עניינים של חברת המועצה מוצדקות. הבדיקה העלתה כי לפחות חלק מהטענות

והממצאים של ברלב אינם מדויקים ואף מטעים.

כך, למשל, הטענה החמורה ביותר לפיה ישבה חברת המועצה בוועדת תכנון ובנייה בזמן

שברחבי חיפה קודם פרויקט השייך לקרוב משפחתה התבררה לכאורה כשגויה.
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מבדיקת הייעוץ המשפטי עולה שהפרויקט המדובר הסתיים כבר ב-2012, עת ניתן לו

טופס 4, שנתיים לפני שנקש נבחרה לחברת מועצה, וכי המסמך שהציג היועץ המיוחד

להוכחת ניגוד העניינים היה מסמך הנוגע לתוכנית מתאר כללית המשפיעה על חיפה

כולה. "מה שנשלח (במסגרת הדוח של ברלב, א"ה) ממש לא קשור ואף מטעה", כתבה

עורכת הדין מהלשכה המשפטית.

ד"ר עינת קליש-רותם ביומה הראשון בלשכת ראשות עיריית חיפה, 20 בנובמבר 2018 (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)

גם הטענה להסתרת חשש לניגוד עניינים סביב חברת אלמוג המספקת ציוד לעיריית

חיפה, ואשר שייכת לחברה ששייכת בחציה לתאגיד נקש אחזקות – שבעלה של נקש הוא

אחד מבעליו – התבררה כחלקית ולא מדויקת.

ברלב לא מציין בדוח כי חברה זו מספקת שירותים לעיריית חיפה מאז 2001, שנים רבות

לפני שנקש נבחרה למועצה. היועץ המשפטי של ועדת המכרזים מציין בבדיקתו כי אין

מדובר בניגוד עניינים על פי חוק, כיוון שלבעלה של נקש אין מניות בחברה.

הטענה באשר לקשר בין חברת אלמוג לבין נקש אינה חדשה, ועלתה כבר בשנת 2020. אז

הבהירה נקש כי לא ידעה כלל על פעילותה של החברה מול העירייה, וביקשה מהעירייה

לעצור כל התקשרות עם חברה זו. נקש גם לא הייתה חברה בוועדת המכרזים ואין כל

ראיות או אף טענה כי פעלה באיזשהו שלב כדי לקדם את ההתקשרות המדוברת.
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כאמור, ברלב או הממונים עליו מעולם לא העבירו את הטענות בדוח לחברת המועצה

לצורך תגובה, כמקובל, והוא הועבר למשרד הפנים ללא תגובתה, כולל השגגות עליהן

מצביע הייעוץ המשפטי של עיריית חיפה – אותו ייעוץ משפטי המאשר את התשלומים

ליועץ המיוחד ברלב, ואמור לפקח על עבודתו.

ברלב או הממונים עליו מעולם לא העבירו את
הטענות בדוח לחברת המועצה לצורך תגובה,

כמקובל, והוא הועבר למשרד הפנים ללא תגובתה,
כולל השגגות עליהן מצביע הייעוץ המשפטי של

עיריית חיפה

כך נוצר מצב אבסורדי ולא תקין במסגרתו יועץ חיצוני וזמני מבצע משימות מצדו עבור

ראשת העיר, בעוד היועצת המשפטית מסתייגת ממשימות אלה ומתוצרתם. בעירייה

תקינה ברור שעמדת היועצת המשפטית גוברת, ואמורה להכריע.

עינת קליש-רותם בדיון של מועצת העיר חיפה על התקציב, 26 באוקטובר 2021 (צילום: צילום מסך)
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ההתנהלות המוזרה הזאת קיבלה ביטוי חריף בחוות הדעת של היועץ המשפטי של ועדת

המכרזים, אשר ציין כי מרכיבים בדוח ברלב חושפים את העירייה לתביעת לשון הרע.

אולם למרות כל ההסתייגויות הללו, קליש-רותם סירבה וככל הידוע ממשיכה לסרב

להתנער מהדוח, וגורמים בסביבתה ממשיכים להפיץ פרטים מתוכו לפעילים ולגורמי

תקשורת.

למרות כל ההסתייגויות הללו, קליש-רותם סירבה
וככל הידוע ממשיכה לסרב להתנער מהדוח, וגורמים
בסביבתה ממשיכים להפיץ פרטים מתוכו לפעילים

ולגורמי תקשורת

חברי המועצה טוענים בפנייתם ליועץ המשפטי לממשלה כי מאחורי פעולת שכירת

שירותיו של ברלב ניצבת כוונה לפגוע ביריבים פוליטיים: "ההתקשרות עם משרד ברלב

נעשתה באופן לא חוקי תוך הסוואת מטרתו האמיתית ללא תקציב מאושר כדין … במטרה

למצוא רפש ולו המינימלי ביותר, כדי להיאחז בו ולעשות בו שימוש לצרכיה (של

קליש-רותם)".

תגובות

חברת המועצה סופי נקש מסרה בתגובה: "הדוח שהוכן עלי הוא נסיון עלוב של ראש
העיר לסיכול ממוקד שלי והיא לא בוחלת בשום דרך, כולל באמצעות הוצאת כספי ציבור

כדי להילחם ביריביה הפוליטיים.

"מדובר בדוח שקרי ומפוברק שהוכן על ידי היועץ החיצוני שמפעילה ראש העיר ואשר

הייעוץ המשפטי של עיריית חיפה קבע לגביו כי הוא מטעה ואף יכול לגרום לעילת תביעת

דיבה ולשון הרע.

הפעלת חוקר פרטי נגד נבחר ציבור במסווה של דוח ביקורת מהווה עבירה פלילית. היה

ניתן לחשוב שראש עיר שכבר הורשעה בפלילים תמנע מביצוע מעשים לא תקינים שכאלו,

אך נראה כי לשם הישרדותה היא לא בוחלת בשום אמצעי.
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"תלונה בעניין הועברה על ידי לרשויות הרלוונטיות ואני מצפה כי הנושא יטופל בחומרה

בכדי להעביר את המסר שאין לאפשר לראשי ערים לפעול כנגד חברי מועצה מהאופוזיציה

שעושים מלאכתם הדמוקרטית.

"לא רק שהיא לא הצליחה להשתיק אותי אלא נתנה לי את מלוא המוטיבציה להמשיך

ולחשוף כל שחיתות ומנהל לא תקין שאגלה בעירייה תחת ראשותה".

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "הפנייה הגיעה ותטופל כמקובל".

מדוברות עיריית חיפה לא התקבלה כל תגובה.
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השוד הגדול בחנות הדגים
היועצים המשפטיים והגזברות בעיריית חיפה מסרבים לשלם לחוקר הכלכלי יהודה ברלב
בטענה כי החקירות שביצע עבור ראשת העיר, בין השאר נגד יריביה הפוליטיים במועצת

העיר, לא אושרו כדין ● פירוט שעות העבודה שהגיש לתשלום כולל שמות קוד כגון "חנות
דגים" ו"השוד הגדול" לחקירות שביצע - אשר הגורמים הממונים לא מכירים ● התנועה

לאיכות השלטון קוראת לפתוח בחקירה פלילית

10:02 21/12/2021 אבנר הופשטיין 

פרשת החקירות האסורות של ראשת עיריית חיפה עינת קליש-רותם, אשר נחשפה

בתחקירי זמן ישראל, ממשיכה להסעיר את המערכת הפוליטית המקומית בבירת הצפון.

לזמן ישראל נודע כי מחלקות הייעוץ המשפטי והגזברות בעיריית חיפה הודיעו לרואה

החשבון יהודה ברלב – אשר ביצע את החקירות בעלות האופי הפוליטי נגד יריביה של

ראשת העיר – כי החשבוניות שהגיש עבור שירותי חקירות שהעניק לעירייה בחודשים

אוגוסט עד נובמבר בסך של כ-350 אלף שקלים לא יכובדו וכי הם אינם מאשרים את

הכספים לתשלום.

https://www.zman.co.il/276574/
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בכך מאמצים הלכה למעשה הגורמים הממונים על משרד החקירות הכלכליות – אשר

נשכר כדי לבצע ביקורת חקירתית אך בפועל עסק לפחות בחלק מהזמן בביצוע חקירות

פסולות לכאורה נגד יריביה הפוליטיים של קליש-רותם – את טענות חברי מועצת השינוי

אשר פנו ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה נגד עיריית חיפה והעומדת

בראשה, בחשד לשורה של עבירות פליליות.

בתוך כך הצטרפה באחרונה גם התנועה לאיכות השלטון בדרישה לפתוח בחקירה פלילית

נגד ראשת העיר. זאת, אחרי שהתנועה פנתה מספר פעמים אל קליש-רותם בדרישה

למתן תשובות והסברים, בעקבות הכתבות בזמן ישראל וכתבתו של גור מגידו ב"דה מרקר"

בשבוע שעבר – אך הפניות לא נענו כלל.

ראשת עיריית חיפה עינת קליש-רותם (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)

במכתב האחרון ששיגר השבוע עו"ד תומר נאור, ראש המחלקה המשפטית של התנועה,

לקליש-רותם הבהיר:

נראה כי לא מדובר במעידה חד-פעמית ובחשש גרידא, אלא בדפוס חוזר בעיריית"

חיפה, כאשר מבצעי הפעולות מודעים לחומרת מעשיהם ומשתמשים באופן שיטתי

בכספי הציבור לצרכיהם האישיים-פוליטיים. לא מיותר להזכיר בעניין זה את הנטען

בעניין ממצאי החקירות ואת תכנם השנוי במחלוקת, לאחר שנערכו תוך השמטת

מידע מהותי באופן שלכאורה תואם היטב לצורך פוליטי של מזמין העבודה.
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רואה חשבון יהודה ברלב (צילום: צילום מסך)

החוקר הכלכלי שהפך לחוקר פוליטי

משרד החקירות הכלכליות של רו"ח יהודה ברלב החל לפעול עבור עיריית חיפה באפריל

2020 במסגרת חוזה לביצוע ביקורת חקירתית – פעולה שלטונית מקובלת ברשויות

מקומיות אשר מטרתה בין היתר לעקוב אחרי ביצוע פרויקטים עירוניים, וזאת באישור

ובתיאום עם הייעוץ המשפטי כזרוע נוספת של ביקורת פנים.

העסקתו של בר לב החלה בפטור ממכרז ובסתיו האחרון התרחבה משמעותית באמצעות

מכרז. היקף הפעילות עומד עד כה על כ-1.4 מיליון שקלים. העסקתו בעירייה הופסקה

בנובמבר, אך הוא ממשיך להעניק שירותי ביקורת חקירתית לחברה הכלכלית של עיריית

חיפה, אשר קליש-רותם משמשת יו"ר שלה.

עיון בכרטסת דיווח השעות אשר העביר

משרדו של ברלב לעירייה מעלה כי חלק לא

מבוטל מתפקידיו עבור העירייה כללו מתן

ייעוץ ומעורבות ניהולית בעבודה השוטפת

של העירייה, מהסוג אשר אינו נחשב

בהכרח ביקורת חקירתית:

השתתפות בישיבות העוסקות בקבלנים,

ליווי ראשת העיר בביקור בעיר השכנה נשר,

טיפול ב"מטלות לאחר פגישה עם ראשת

העיר", השתתפות בישיבות תקציב

וב"תיאום ותכנון סיורים", מעורבות

בפרויקטים ובהדרכות, ועוד ועוד עניינים.

"נראה כי בוצעו בעיריית חיפה חקירות כנגד יריבים פוליטיים של ראשת העיר, באופן

המהווה שימוש אסור בכספי הציבור, בתוך ניגוד עניינים חריף ובהלך המנוגד לדין,

כאשר הדבר הופך ברשות המקומית לעניין שבשגרה. לאור חומרת הדברים האמורים

נבקש לקבל מענכם בתוך עשרה ימים, על מנת שנשקול את המשך צעדינו לרבות…

בקשה למשטרה לפתיחת חקירה פלילית בעניינכם, פנייה לוועדה להטלת חיוב אישי

במשרד הפנים, וכן לוועדה למניעת ניגודי עניינים של נבחרי ציבור ברשויות

המקומיות".
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גורמים בעירייה אמרו לזמן ישראל כי

למעשה קליש-רותם לקחה לעצמה יועץ

צמוד נוסף באמתלה של ביקורת חקירתית. דוח מבקר הפנים של עיריית חיפה לשנת

2020 כלל דברי ביקורת חריפים על האופן בו שוכרת קליש-רותם יועצים חיצוניים

לעירייה, חלקם ללא מכרז תוך שימוש בועדת מנכ"ל, ללא שקיפות ולעיתים ללא מנהל

תקין. לגבי ברלב, מצא מבקר הפנים פגמים שונים בהעסקתו.

כך מתברר כי העסקתו של ברלב הובאה לאישור ועדת מנכ"ל ללא אישור הגורמים

הממונים, וללא דיון מקדים בתנאי ההעסקה. בחודשים בהם הועסק בפטור ממכרז,

תומחרה העסקתו בקרוב ל-40% מהמותר על פי הכללים, ובהמשך אף הוארכה

ההתקשרות עימו לכאורה מעבר למותר ללא מכרז, בקרוב ל-100 אלף שקלים נוספים.

המבקר מצא כי "אישור נוסח ההתקשרות מטעם השירות המשפטי נעשה על ידי מזכירה

בשירות המשפטי, למרות שאינה גורם מקצועי משפטי… ובכך נפגם הליך הבקרה".

המבקר מצא כי "אישור נוסח ההתקשרות מטעם
השירות המשפטי נעשה על ידי מזכירה בשירות

המשפטי, למרות שאינה גורם מקצועי משפטי… ובכך
נפגם הליך הבקרה"

כרטסת השעות שהגיש ברלב לעירייה חושפת כי במהלך חודש יולי ביצע משרד רואי

החשבון "ביקורת במחלקת הרכש". בפועל כללה חקירה זו הכנת דו"ח ממוקד על יו"ר

ועדת הכספים, חברת המועצה סופי נקש, הנחשבת יריבה פוליטית מרה של קליש-רותם.

רק חודש קודם לכן קמה "מועצת השינוי" הלעומתית, עימה נמנים כ-75% מחברי

המועצה, אשר קראה תיגר על המשך שלטונה של קליש-רותם.

נקש, כיו"ר ועדת הכספים, מובילה בחודשים האחרונים את ההתנגדות להעברת תקציב

2022 אשר הגישה ראשת העיר לאישור. לטענת חברי ועדת הכספים, ראשת העיר

"מנפחת" את הכנסות העירייה כדי לייצר מצג שווא ומסרבת לספק לציבור תשובות כנות.
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סופי נקש, יו"ר ועדת הכספים במועצת עיריית חיפה (צילום:
עמוד הפייסבוק של סופי נקש)

הוועדה הפילה את הצעת התקציב

המקורית שהגישה קליש-רותם, ואשר

כללה לטענת חברי הוועדה פרויקטים

בזבזניים ללא מקורות מימון או הצדקה. אם

התקציב לא יעבור עד מרץ 2022, עומדת

קליש-רותם בפני סכנת הדחה בידי שרת

הפנים איילת שקד.

החקירה נגד נקש, אשר התקיימה בחשאי

וללא ידיעת מחלקת הייעוץ המשפטי של

העירייה (המחויבת לאשר בדיקות מעין

אלה), הסתיימה בהגשת דוח לראשת העיר

קליש-רותם ולמשרד הפנים אשר כלל

האשמות נגד נקש לפיהן נמנעה מלדווח על

ניגודי העניינים בהם היא נתונה במסגרת

תפקידיה כחברת מועצה.

בדו"ח נטען כי במקרה אחד ישבה בוועדה

לתכנון ובנייה כאשר קודם פרויקט השייך למשפחתה, ובמקרה אחר נמנעה מלדווח על

מעורבות של חברה השייכת לקרוב משפחתה, ספק רכש קבוע של העירייה.

דוח זה נמסר לראשת העירייה ללא תגובתה של חברת המועצה, אשר עד כה כלל לא

קיבלה את הממצאים לידיה. חלקים מתוכו הופצו לפעילים פוליטיים אשר עושים בו

שימוש מכפיש ברשתות החברתיות.

דוח זה נמסר לראשת העירייה ללא תגובתה של
חברת המועצה, אשר עד כה כלל לא קיבלה את
הממצאים לידיה. חלקים מתוכו הופצו לפעילים
פוליטיים אשר עושים בו שימוש מכפיש ברשתות

החברתיות
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על אף שקליש-רותם הוזהרה מספר פעמים על ידי גורמים בכירים בעירייה, לרבות גורמים

משפטיים, כי יש להמנע מהזמנת חקירות בעלות אופי פוליטי, קליש-רותם מתעלמת

מהאזהרות ולפחות לעת עתה מסרבת להתנער מחקירות אלה.

היכל עיריית חיפה, ספטמבר 2021 (צילום: זלמנסון זלר, מתוך אתר פיקיויקי)

אולם בינתיים התברר כי הדוח נגד נקש נשען על עובדות לא נכונות. מחלקת הייעוץ

המשפטי יזמה בדיקה עצמאית של ממצאי הדוח בדיעבד וגילתה כי הוא מסתמך בעניין

פרויקט הבנייה על מסמך לא רלווטי ועל ממצאים מטעים.

בנוגע לטענות הרכש, התברר כי לפחות חלק מהעובדות מטעות והפרשנות להן מבוססות

על מסקנות שגויות לפחות בחלקן. בנוסף, התברר כי הטענות הללו כבר עלו בעבר על רקע

יריבות פוליטית ולכן קשה יותר להבין מדוע נדרשה "חקירה".

ברלב סירב להשיב לשאלות זמן ישראל ולטענות כי הדוח שהגיש נשען על עובדות לא

נכונות בחלקן.

במקביל, התנער הייעוץ המשפטי מדיווחי השעות של ברלב לחודש יולי, אשר כללו את

"ביקורת הרכש" נגד נקש, והבהיר בשורה של מסמכים כי חקירה זו לא הוזמנה או אושרה

על ידי הייעוץ המשפטי וכי אפילו לא עודכן לגביה.
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הייעוץ המשפטי התנער מדיווחי השעות של ברלב
לחודש יולי, אשר כללו את "ביקורת הרכש" נגד נקש,
והבהיר בשורה של מסמכים כי חקירה זו לא הוזמנה

או אושרה על ידי הייעוץ המשפטי וכי אפילו לא
עודכן לגביה

למרות התנגדות זו, אשר גובתה במסקנות נחרצות של גורמים משפטיים שונים בעירייה כי

מסקנות הדוח פגומות, אישרה קליש-רותם את התשלום לחודש יולי בחתימתה. גורמים

בעירייה אמרו לזמן ישראל כי את הדיווחים החשבוניים עבור אוגוסט עד נובמבר הם

נחושים שלא לאשר עד אשר יקבלו תשובות מספקות לגבי מושאי החקירה ומטרותיה.

ישיבת מועצת עיריית חיפה. אילוסטרציה (צילום: עיריית חיפה)

חקירה נגד עמותה שמתנגדת לראשת העיר

נקש וחברי מועצה נוספים לא היו מושאי חקירה פוליטית היחידים של קליש-רותם

וסביבתה. בשבוע שעבר פירסם גור מגידו בדה מרקר על חקירה נוספת שהוטלה על

משרדו של ברלב, הפעם כנגד עמותת "שומרי הסף" אשר הגישה נגד קליש-רותם מספר

עתירות לבג"ץ.
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החקירה הזאת הובילה להגשת תלונה אנונימית נגד שומרי הסף אצל רשם העמותות,

וזימון חבריה לבירור אצל הרשם. משרד ברלב חייב את העירייה בכ-50 שעות חקירה

בעניינה של העמותה, שעלותם לציבור מגיעה ליותר מ-15 אלף שקל.

גם "שומרי הסף", כמו נקש, גורמת כאבי ראש לקליש-רותם: אחת העתירות שהגישה

מנעה מראשת העיר להשתתף בישיבות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, על רקע

הרשעתה בעבירות בניה ב-2018.

בעקבות העתירה הבהיר היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט כי עבירת הבנייה של

קליש-רותם הינה עבירה "חמורה" ולפי הסדר שהוכן עם העירייה לא תוכל לכהן בתפקיד

בוועדה עד ינואר 2022. ההליך בעניין זה עדיין מתנהל.

בעקבות העתירה הבהיר היועץ המשפטי לממשלה
כי עבירת הבנייה של קליש-רותם הינה עבירה

"חמורה" ולפי הסדר שהוכן עם העירייה לא תוכל
לכהן בתפקיד בוועדה עד ינואר 2022. ההליך בעניין

זה עדיין מתנהל

אולם גורמים בעיריית חיפה ובמועצת העיר חושדים כי בכך לא תמו החקירות המוזמנות.

דוח השעות המפורטות שהגישה חברת החקירות הכלכליות של ברלב כללו "שמות קוד"

שונים אשר גורמים בעירייה מתקשים להבין או להסביר.
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ראשת עיריית חיפה עינת קליש-רותם בישיבת מועצת העיר. לשמאלה סגנה, נחשון צוק (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)

כך, למשל, הוקדשה שעה וחצי לחקירת "חנות דגים", שעה לחקירת נושא המוגדר "השוד

הגדול", שמונה שעות לנושא המוגדר "ניצול מרות" וכעשרים שעות ל"ביקורת חקירתית

לראשת העיר", אשר הוזמנה מלשכתה של קליש-רותם.

תגובות

לדובר העירייה וללשכת היועצת המשפטית של העירייה הועברה רשימת שאלות, אך עד

עתה לא נמסרה כל תגובה.

זמן ישראל פנה לרו"ח יהודה ברלב עם מספר שאלות, אך הוא לב סירב להשיב על

השאלות הנוגעות לנושאי החקירות: "בשל רגישות הנושאים, קיים חיסיון מלא על כל

פעילות הביקורת החקירתית בעיריית חיפה ומחוצה לה, ולכן אנו מנועים להגיב".

משמעות תגובה זו היא כי לראשונה מאשר ברלב שאכן התקיימו פעולות חקירה גם מחוץ

לעירייה.

ביקשנו גם את תגובתו של בר לב לטענות הגורמים הממונים כי אין בכוונתם לאשר את

התשלומים עבור עבודתו בחודשים האחרונים. בר לב מסר כי "ככל שלא יועבר התשלום,

או יגרם נזק כל שהוא למשרדנו, נשמרת לנו הזכות לתבוע אישית את האורגנים בעירייה
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אשר הזמינו את שירותי הביקורת החקירתית בנושאים השונים בשם העירייה ומתכחשים

להם". 
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עוד חקירות פסולות של קליש רותם נגד יריביה
הפוליטיים

לזמן ישראל הגיעו עדות ומסמכים המעידים כי החוקר הכלכלי מטעם עירייה חיפה ביצע
גם חקירות נגד בכירי העירייה אשר סיימו תפקידם לפני שנים ● ביומן החקירות דיווח

ברלב על חקירה נגד הגזבר לשעבר של העירייה תחת שם הקוד "ניצול מרות", המצטרף
לקודים קודמים כמו "השוד הגדול", "חנות הדגים" ו"הוקי קרח" ● הגורמים הממונים על

העסקת ברלב מבהירים כי מעולם לא אישרו חקירות אלה

10:08 10/02/2022 אבנר הופשטיין 

גילויים חדשים בפרשת החקירות האסורות בשירות ראשת עיריית חיפה עינת

קליש-רותם: בכיר לשעבר בעירייה טוען כי רואה החשבון יהודה ברלב אשר עיריית חיפה

שכרה בחוזה ארוך-טווח לביצוע ביקורת חקירתית במשרדי העירייה – ואשר בפועל ביצע

שורה של חקירות נגד יריבים פוליטיים של ראשת העיר – ביצע חקירות לא חוקיות נגדו

וניסה לאסוף מידע אודותיו בהוראתה הישירה של ראשת העיר.

הבכיר, גזבר העיר לשעבר ג'אקי ואקים, מבכירי העירייה בתקופות של יונה יהב, מסתמך

על תשאול שביצע רו"ח ברלב אצל קבלן בצפון אשר היה בקשר עם ואקים בעבר. לטענת

https://www.zman.co.il/289367/
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ואקים, ברלב עצמו ביקר אצל הקבלן ב-7 באוקטובר 2021 וחקר אותו בניסיון להוציא מידע

מפליל או מזיק אשר יוכל לשמש כחלק מחקירה נגד ואקים.

"זו לא היתה הפעם הראשונה שקיבלתי טלפון מגורמים, בתוך ומחוץ לעירייה, שסיפרו לי

שברלב או אנשים מטעמו מחפשים אותי ומבקשים מכל מיני גורמים שיספקו להם 'חומרים

על ג'אקי'", אמר ואקים לזמן ישראל.

"זו לא היתה הפעם הראשונה שקיבלתי טלפון
מגורמים, בתוך ומחוץ לעירייה, שסיפרו לי שברלב או

אנשים מטעמו מחפשים אותי ומבקשים מכל מיני
גורמים שיספקו להם 'חומרים על ג'אקי'"

"ברלב הציג את עצמו כמי שעבד בעבר עם יחידת לה"ב 433 וישב אצלו ארבע שעות ושאל

אותו כל מיני שאלות עליי: במה אני עוסק ומה אני עושה ואיך אני קשור לכל מיני עניינים.

הקבלן סיפר לי שזה נראה כאילו הוא עושה ממש מסע 'דיג' של מידע".

ג'אקי ואקים, לשעבר גזבר עיריית חיפה (צילום: עמוד הפייסבוק של ג'אקי ואקים)
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לטענת ואקים, בשלב מסוים התקשר ברלב בנוכחותו של הקבלן אל ראשת עיריית חיפה

קליש-רותם, ושיתף אותה בשיחה עם הקבלן. "קליש-רותם הציגה את עצמה בפני הקבלן

כראש העיר חיפה וביקשה מהקבלן לשתף עם ברלב פעולה נגדי, לספק לו מידע עליי ובכך

לסייע להם להכפיש אותי", טוען ואקים.

"קליש-רותם הציגה את עצמה בפני הקבלן כראש
העיר חיפה וביקשה מהקבלן לשתף עם ברלב פעולה
נגדי, לספק לו מידע עליי ובכך לסייע להם להכפיש

אותי"

לידי זמן ישראל הגיעו פרטיו של הקבלן (השמורים במערכת) וכן מסמך המגבה לכאורה

את טענותיו של ואקים. ואקים מתכוון, לדבריו, לפנות למשטרה עם הממצאים הממחישים

לכאורה לראשונה כי קליש-רותם אכן יוזמת או לכל הפחות מודעת בזמן אמת לחקירות

המתבצעות במימון כספי ציבור נגד יריבים פוליטיים וגורמים הקשורים עם השלטון הקודם

בחיפה. לטענת ואקים, קליש-רותם "מנסה להכפיש כל אחד הקשור עם השלטון הקודם

כדי להוריד את האש ממנה".

כ- 2 מיליון שקלים ושפע של שמות קוד 

חקירות כמו זאת שהתבצעה כנגד ואקים עומדות לכאורה בסתירה למטרות המוצהרות

לשמן התקשרה העירייה לחוזה של שנה עם משרד רו"ח ברלב.

מטרות אלה כוללות בין היתר "איתור, מניעה, וכימות של אי-סדרים מתוך פעולות העירייה

בתאגידיה" – וקשה לראות כיצד חקירות סמויות נגד גורמים אשר עזבו את תפקידם לפני

שלוש שנים ויותר נכללים בסל מטרות זה. גם במקרה זה לא הניבה הבדיקה ממצא כלשהו

אשר הוגש לגורמים הממונים, ואלה כאמור מכחישים כי ידעו אודותיה או אישרו אותה.

כפי שחשפנו בסדרת תחקירי זמן ישראל, משרד רו"ח ברלב ביצע שורת חקירות פסולות

לכאורה נגד גורמים פוליטיים, לרבות חברי מועצה ועמותה חיצונית אשר פנתה לבג"ץ נגד

קליש-רותם. נגד חברת המועצה סופי נקש אף הגיש ברלב דוח רשמי לראשת העיר

ולמשרד הפנים, ללא תגובתה של נקש.
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רואה חשבון יהודה ברלב (צילום: צילום מסך)

הדוח הוגש בעיתוי מעורר חשד, באוגוסט

אשתקד, זמן קצר אחרי שנקש מונתה ליו"ר

ועדת הכספים מטעם "מועצת השינוי"

הלעומתית אשר נלחמת בהצעות התקציב

של קליש-רותם. היועצת המשפטית של

עירית חיפה עו"ד ימית קליין הורתה על

בדיקת הדוח, והבדיקה העלתה כי הוא

נשען על נתונים לא מדויקים ועל מסקנות

מוטעות.

בין אם מטרת חקירות אלה היתה נקמה

בשמה של ראשת העיר ובין אם לא –

הגורמים הממונים באופן רשמי על העסקת

ברלב בעירייה, ואלה החותמים על אישור

חשבונותיו לתשלום, וביניהם היועצת

המשפטית וגזבר העירייה הנוכחי, הבהירו

כי דבר חקירות אלה לא הובאו לידיעתם

מראש וכי לא אישרו את תקינותם, לא מראש ולא בדיעבד.

הגורמים הממונים באופן רשמי על העסקת ברלב
בעירייה, ואלה החותמים על אישור חשבונותיו

לתשלום, הבהירו כי דבר חקירות אלה לא הובאו
לידיעתם מראש וכי לא אישרו את תקינותם, לא

מראש ולא בדיעבד

המשמעות של הצהרה זו היא כי ברלב יצא למשימות חקר פסולות בהוראה מגורם פוליטי

גבוה או על דעת עצמו. קליש-רותם הכחישה עד כה כי הורתה על החקירות נגד יריבתה

הפוליטית נקש ונגד עמותת "שומרי הסף", כפי שפורסם בדה מרקר, אולם תכתובות

שהגיעו לידי זמן ישראל מעידות כי עוד ביוני 2020 היתה מעורבת קליש-רותם במאמצי

חקירה בענייניה של נקש.
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ראשת עיריית חיפה עינת קליש-רותם

בדיקה ביומן העבודות שברלב ביצע עבור העירייה מראה שאכן ב-7 באוקטובר 2021 דיווח

רואה החשבון ברלב בעצמו כי ביצע ארבע שעות חקירה תחת שם הקוד המסתורי "ניצול

מרות", ללא פירוט מהות הבדיקה או מיקומה. באותה היום מופיע גם דיווח של שעת

עבודה אחת תחת הכותרת "עדכונים רה"ע (ראשת העיר, א"ה)".

בבדיקה פנימית שבוצעה לאחרונה בתוך

העירייה נטען כי אכן "ניצול מרות" מהווה

שם קוד לחקירה נגד עובד בכיר לשעבר

בעירית חיפה. ברלב הכחיש טענה זו כאשר

נשאל על ידי גורמים משפטיים בעירייה,

וטען כי מדובר בבדיקה הנוגעת לניצול

מרות בידי עובדי עירייה כיום.

כפי שפורסם בזמן ישראל, "ניצול מרות"

אינו התעלומה היחידה המסתתרת בין

דוחות העסקתו של ברלב. דיווחי השעות

שהגיש רואה החשבון – אשר עלות

העסקתו בעיריית חיפה ובחברה הכלכלית

שלה כבר מתקרבת ל- 2 מיליון שקלים –

זרועים בשמות קוד עלומים, אשר נכון לעת

הזאת איש בעירייה אינו מוכן או יכול

לפענחם.

בין השמות הללו ניתן למצוא שמות קוד כמו "השוד הגדול", "חנות מידע", "חנות דגים",

"חנות מכולת", "תביעת דיבה", "ניצול מרות", "תוכנית עבודה", "הוקי קרח" ועוד. היועצת

המשפטית והגזבר הממונים ישירות על ברלב מסרבים לאשר עבורו תשלום בגובה של 355

אלף שקלים (מתוך היקף העסקה כולל שמגיע לקרוב ל- 2 מיליון שקלים), על חודשים של

עבודות אשר לטענתם לא אישרו.

היועצת המשפטית והגזבר הממונים ישירות על
ברלב מסרבים לאשר עבורו תשלום בגובה של 355

אלף שקלים (מתוך היקף העסקה כולל שמגיע לקרוב
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ל- 2 מיליון שקלים), על חודשים של עבודות אשר
לטענתם לא אישרו

גם ראשת העירייה קליש-רותם אשר נשאלה על כך לאחרונה לא הצליח להשיב או לזכור

לשם מה יצא החוקר למסעות דיג ב"חנות דגים" או להרפתקאות ב"הוקי קרח". סביב

שמות הקוד הללו לא הוגשו לגורמים הממונים בעירייה דוחות או ממצאים כלשהם. עם

זאת, החשיפה סביב חקירתו של ואקים מעידה כי לפחות בחלק מהמקרים קליש-רותם

היתה לכאורה בתמונה.

מלשכתה של קליש-רותם נמסר בתגובה: "מעולם לא התקיימה שיחה כפי שמתוארת כאן
בין ראש העיר והקבלן, שאין לה מושג מי הוא".

מרו"ח ברלב לא התקבלה תגובה.
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קליש-רותם דרשה ממנכ"ל העירייה לחתום על
מכתב מסולף. הוא סרב ופוטר

רגע לפני שפיטרה את מנכ"ל עיריית חיפה אוהד שגב, ניסתה ראשת העיר עינת
קליש-רותם לחייב אותו לחתום על מכתב שגוי למבקר המדינה, המציג את "פרשת

החקירות האסורות" שנחשפה בזמן ישראל באופן מעוות ● שגב - שסירב וכאמור פוטר
זמן קצר אחר כך - הוא המנכ"ל השלישי שעוזב את תפקידו במהלך הקדנציה מלאת

הזעזועים של קליש-רותם כראשת עיריית חיפה

13:33 28/04/2022 אבנר הופשטיין 

ראשת עיריית חיפה עינת קליש-רותם ניסתה לכפות על מנכ"ל העירייה היוצא אוהד שגב

לחתום על מכתב הכולל אמירות שגויות ומטעות בנוגע לפרשת החקירות האסורות, אשר

נחשפה בתחקירי זמן ישראל.

זמן ישראל חשף כי העירייה העסיקה מעין חוקר פרטי בעלות של יותר ממיליון וחצי שקל

אשר ביצע חקורות פסולות נגד יריביה הפוליטיים של ראשת העיר, ללא אישור של מחלקת

הייעוץ המשפטי וללא ידיעתה.

https://www.zman.co.il/307480/
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המנכ"ל שגב סירב לחתום על המכתב, שכלל אמירות שאינם לרוחו ואינן מתיישבות עם

העובדות כפי שנחשפו בשנה האחרונה, ואשר נבדקים כעת גם בידי מבקר הפנים של

העירייה המכין דוח בנושא.

המנכ"ל שגב סירב לחתום על המכתב, שכלל אמירות
שאינם לרוחו ואינן מתיישבות עם העובדות כפי
שנחשפו בשנה האחרונה, ואשר נבדקים כעת גם
בידי מבקר הפנים של העירייה המכין דוח בנושא

גורמים בעירייה טוענים כי שגב חש שקליש-רותם מנסה "לפזר את האשמה" על העסקתו

של החוקר, לקראת פרסום דו"ח מבקר הפנים, ולהחתים גורמים מקצועיים על הצהרות

לפיהן רואה החשבון יהודה ברלב, שמשרדו נשכר לטובת ביצוע החקירות, בסך הכול ביצע

עבודה מקצועית ולא התחקה אחרי מעשיהם של יריבים פוליטיים במעין "ציד מכשפות",

כפי שנטען.

מנכ"ל עיריית חיפה היוצא אוהד שגב (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)
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בסופו של יום, קליש-רותם חתמה בעצמה על המכתב שנשלח לפני חג הפסח. שלושה

ימים אחר כך פיטרה קליש-רותם את שגב מתפקידו כמנכ"ל העירייה.

שגב – שנכנס לתפקידו בפברואר 2020 – אישר את הפרטים בתגובתו לזמן ישראל: "אכן

היה מכתב שקליש-רותם ניסתה להחתים אותי עליו בעניין העסקתו של ברלב. סירבתי

לחתום עליו וביקשתי שהיא תחתום עליו". הוא נמנע מלהתייחס לקשר האפשרי בין

המכתב לבין הפיטורין.

גורמים בעירייה אשר שוחחו עימו אמרו לזמן ישראל כי שגב הביע הסתייגות קשה

מהתנהלות צמרת העירייה בחודשים האחרונים, לרבות מנהל לא תקין וניהול עמוס

שערוריות, וכי תיכנן ממילא לעזוב את התפקיד אחרי חג הפסח. קליש-רותם סירבה

להגיב.

שגב הביע הסתייגות קשה מהתנהלות צמרת
העירייה בחודשים האחרונים, לרבות מנהל לא תקין
וניהול עמוס שערוריות, וטען כי תיכנן ממילא לעזוב

את התפקיד אחרי חג הפסח

שגב הוא מנכ"ל העירייה השלישי העוזב או מפוטר מתפקידו בשלוש שנים וחצי שחלפו

מאז נבחרה קליש-רותם לתפקידה, באוקטובר 2018.
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ממליצה למבקר לפנות לברלב

המכתב, שנשלח מלשכתה של קליש-רותם, מציג את מלאכתו של ברלב כעבודה תקינה

של חשיפת שחיתויות פנימיות במשרד העירייה במסגרת ביקורת חקירתית, ללא כל זכר

לטענות החמורות שהועלו בסדרת התחקירים של זמן ישראל, במועצת העיר ובפניות

ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה.

אין זכר לטענות על חקירות פוליטיות מוזמנות בין היתר נגד חברת המועצה סופי נקש

(חקירה שהסתיימה בממצאים לא נכונים שהוגשו לראשת העיר אפילו ללא תגובתה של

המבוקרת); לא לחקירה נגד עמותה חיצונית שנלחמה בקליש-רותם – חקירה שבוצעה

ללא אישור הממונים ובניגוד מפורש למנדט של ברלב; לא לסירובם של גזבר העירייה

והיועצת המשפטית לשלם עבור מאות שעות עבודה שביצע ברלב לכאורה ללא אישור;

ולא לסירובו של ברלב להעביר לידי צמרת העירייה את ממצאי בדיקותיו, אשר חלקם

בוצעו תחת מעטה סודיות תמוה, ובשמות קוד מסתוריים כמו "חנות הדגים" ו"השוד

הגדול".

במקום זאת, קליש-רותם ממשיכה לטעון כי אנשי משרד ברלב התבקשו לטפל ב"נושא

המעילות וההונאות באגפים שונים בעירייה". קליש-רותם אף גורסת כי ברלב "אכן גילה

מספר תחומים בתוך העירייה שדורשים בדיקה מעמיקה וטיפול", וכי "התגלו מספר

גורמים בתוך העירייה שמעלו".

קליש-רותם ממשיכה לטעון כי ברלב התבקש לטפל
ב"נושא המעילות וההונאות בעירייה" ואף גורסת כי
ברלב "אכן גילה מספר תחומים שדורשים בדיקה
מעמיקה וטיפול" וכי "התגלו מספר גורמים בתוך

העירייה שמעלו"
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ראשת עיריית חיפה עינת קליש-רותם (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)

קליש-רותם לא מפרטת בפני משרד מבקר המדינה מי מעל, באיזה הקשרים התבצעו

המעילות, ומה היה טיב החשדות או עוצמתם. היא משאירה את הטענה הזאת סתומה,

ובמקום זאת מצהירה כי עבודתו של ברלב הופסקה "עקב התנגדות גורמים שונים בעירייה

ובגלל האופוזיציה במועצת העיר".

קליש-רותם מסיימת בהמלצה למבקר המדינה "לפנות אל משרד ברלב, לקבל את עמדתו

ולבדוק מולו את המתרחש בעיריית חיפה".
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"כמו כוכבת בסדרת פשע"
דוח ביקורת חמור של מבקר עיריית חיפה מאשר את ממצאי תחקירי זמן ישראל במלואם

● בין היתר, מאשר המבקר כי החוקר המיוחד שהעסיקה ראשת העיר קליש-רותם אסף
ממצאים מכפישים (ולעיתים מסולפים) נגד יריביה הפוליטיים, ללא אישור הגורמים

הממונים עליו ● המבקר: "ההתנהלות חמורה ומנוגדת לכללי מנהל תקין" ● במועצת העיר
דורשים לפתוח מייד בחקירה פלילית

12:55 29/06/2022 אבנר הופשטיין 

באוקטובר אשתקד פנה החוקר המיוחד של עיריית חיפה, רואה חשבון יהודה ברלב, אל

מבקר העירייה עופר טל, לאחר שנודע לו כי ההתקשרות בינו לבין העירייה והחברה

הכלכלית של חיפה עומדת לבחינה מדוקדקת של מבקר הפנים, אשר צפוי גם להוציא

בהמשך דוח ביקורת מפורט בעניינו.

ההתקשרות הזו עם רו"ח ברלב – שהתחילה בתור יוזמה נקודתית ומוגבלת ל"ביקורת

חקירתית" במטרה לאתר הוצאות מנופחות או לא יעילות במסדרונות העירייה – התנפחה

בעצמה בינתיים לדרישות תשלום של מעל ל-2 מיליון שקל, ללא תקרה ומבלי שאיש ייתן

חשבון לאילו משימות נשלח החוקר.

https://www.zman.co.il/322263/

67

https://www.zman.co.il/322263/popup/
https://www.zman.co.il/322263/popup/
https://www.zman.co.il/writer/84/


10:38 ,25.8.2022 כמו כוכבת בסדרת פשע": דוח חמור של מבקר עיריית חיפה על החקירות האסורות מעלה חשד לפלילים | זמן ישראל"

https://www.zman.co.il/322263/popup/ 2/16

שורת תחקירים בזמן ישראל חשפה חשדות כי תחת הכותרת "ביקורת חקירתית" עשו

ראשת העיר עינת קליש-רותם וסביבתה שימוש בחוקר החיצוני כדי ליזום חקירות פסולות

נגד יריביה הפוליטיים וכדי לחסל חשבונות עם מתנגדיה בעבר ובהווה.

גם ראשי הנהלת העירייה התנערו בינתיים מהחוקר החיצוני המיוחד שנשכר לבצע

חקירות: הגזבר והיועצת המשפטית, הממונים על אישורי העבודה והחשבונות שהיועץ

מגיש, העידו כי לא ידעו על חלק נכבד מהמשימות הללו, לא אישרו אותם, ובדיעבד אף

סירבו לחתום על תשלום החשבונות האחרונים שהגיש, בגובה 355 אלף שקל. בעקבות כך

הגיש ברלב תביעה נגד העירייה בדרישה לשלם לו את מלוא הסכום.

הגזבר והיועצת המשפטית העידו כי לא ידעו על חלק
נכבד מהמשימות הללו, לא אישרו אותם, ובדיעבד
אף סירבו לחתום על תשלום החשבונות האחרונים

שהגיש

ברלב פנה, כאמור, למבקר העירייה וביקש להיפגש עימו כדי שיוכל להשמיע את גירסתו

המלאה וכדי שיוכל להציג בפני טל את ההנחיות שקיבל מהגורמים בעירייה אשר הזמינו

ממנו את העבודות, הממצאים והליקויים שתוקנו לטענתו. במהלך אוקטובר ונובמבר

התקיימו שתי פגישות כאלה במשרדי העירייה בהשתתפות ברלב ושניים מעובדיו.
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רואה חשבון יהודה ברלב בהרצאה במכללה האקדמית רופין (צילום: המרכז האקדמי רופין)

אלא שגם גם על הפגישות הללו, שהתקיימו כאמור לבקשת ברלב וביוזמתו – במסגרת

המלחמה על שמו הטוב – הוגש לעיריית חיפה חשבון: 15 שעות עבודה ולמעלה מ-5,000

שקל. בדוח שחיבר טל ואשר אשר הוגש אתמול (שלישי) באופן רשמי למועצת עיריית

חיפה אתמול, מתקשה המבקר להסתיר את חמתו מהניסיונות להוציא עוד כספים

מעיריית חיפה, ללא הצדקה:

המשפט האחרון – שבא לתאר מעין "השתנה מהמקפצה" בתהליך עקום ללא בקרה

מינימלית – מהווה עוד נקודת שיא בדוח הביקורת המיוחד בעניין העסקתו של ברלב,

אשר כולו זרוע בהערות קשות על האופן שבו העסיקה העירייה (וככל הנראה בעיקר

ראשת העירייה קליש-רותם) את החוקר המיוחד בהליכי העסקה פרטיזניים.

הביקורת מעירה בחומרה, שלא יעלה על הדעת שרואה החשבון יחייב את"
העירייה בגין פגישות אלה שהתקיימו בהתאם להצעתו, ואין בינן לבין ביקורת

חקירתית דבר. נוכח האמור, הביקורת הנחתה את גזברות העירייה, שלא לשלם
לרואה החשבון בגין שעות…ניתוח הנתונים שהוצגו לעיל מצביע על אי סדר וחוסר

בקרה מוחלט אחר עבודתו של רואה החשבון". (ההדגשות במקור)
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הדוח מתאר כיצד נשכר ברלב כיועץ חיצוני שנשכר לביצוע חקירות והגיש חשבוניות על

אלפי שעות עבודה (למעלה מ-4,000 עבור העירייה ועוד למעלה מאלף עבור החברה

הכלכלית, בעלות כוללת של למעלה מ-2 מיליון שקל), פעמים רבות תוך הסתרה מכוונת

של מטרותיה, ומבלי שאיש טרח או יכל לבדוק כראוי: מה חקר היועץ, באישורו של מי,

לאיזו תכלית ומהם תוצרי אותה הבדיקה.

בסיכום הביניים מתאר המבקר מה שנחזה ככאוס מוחלט בתהליכי העבודה בעירייה:

מבקר עיריית חיפה עופר טל בישיבת מועצת העיר, 28 ביוני 2022 (צילום: צילום מסך)

בתחקירי זמן ישראל תואר כיצד טיפל החוקר המיוחד בעשרות נושאים אשר לפחות חלקם

(אם לא רובם) כלל אינם נופלים תחת הגדרת "ביקורת חקירתית" ונראים כמו ייעוץ ישיר

לראשת העיר, בפוזיציה של מעין מנכ"ל-על המתלווה אליה לפגישות ובוחן החלטות ביצוע

הנמצאות בתחום סמכותם של מנהלי העירייה המקבלים שכר. מבקר הפנים מהדהד טענה

זו גם בביקורתו:

בהתייחס לעירייה העלתה הביקורת כי לא נקבעה תוכנית עבודה מראש לביצוע על"

ידי רואה החשבון או רשימת הנושאים בהם יעסוק, ולא הוצאו הזמנות מפורטות לכל

נושא ונושא… נציגי העירייה לא הנפיקו לרואה החשבון הזמנות עבודה לביצוע

משימה חדשה ולחילופין, לא העלו על הכתב את נושא הבדיקה המבוקש, אבני דרך

לעדכונים, הסכום הכולל המאושר לביצוע המטלה ואופן קבלת התוצרים".
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התוצאה, לטענת המבקר, הייתה ברדק.

ללא תקרת סכומים ובניגוד לכללי מנהל תקין

לכאוס הזה ניתן ביטוי כמעט מתחילת העסקתו של ברלב, על פי המבקר. כבר בהתחלה,

עת נשכר משרד רו"ח ברלב לצורך ביצוע שתי עבודות חקירה ללא מכרז, בהחלטת ועדת

מנכ"ל, נקבע שכרו בגובה של כמעט 40% מעל לתקרה המותרת.

כבר בחודשים הראשונים, התירו גורמים עלומים בעירייה לרואה החשבון החיצוני להגיש

חשבוניות עבור נושאי חקירה שלא נשכר עבורם כלל, ואף לא אושרו בוועדת מנכ"ל, ובכלל

זה בנושא "הרכש" – נושא שיהווה בסיס לחשד לחיסול חשבונות נגד חברת מועצה ויריבה

פוליטית של ראשת העיר.





"כעולה מדיווחי השעות של רואה החשבון הוא עסק במגוון רחב מאד של נושאים,

שלרובם אין בידי הגורמים העירוניים כל תיעוד בכתב על כך שהוא התבקש לבצע את

הבדיקה. בהיעדר הזמנות עבודה ספציפיות, לא ניתן לדעת גם מיהו הגורם שהזמין

את העבודה והאם הוא בעל הסמכות לכך".

"הלכה למעשה, אי הסדר המתואר לעיל גרם לכך שלא היה כל תיאום בין בעלי
התפקידים הבכירים (ראשת העיר, גזבר, יועמ"ש)  – האחד לא היה מודע לקיומה

של בדיקה בנושא מסויים מטעם גורם אחר… דרך פעולה זו מנוגדת לסדרי מנהל
תקין, פוגעת בצורך בבקרה על השימוש בכספי ציבור ועלולה להביא לבזבוז

משאבים". (ההדגשות במקור)
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עינת קליש-רותם (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

בהמשך נחתם הסכם מתמשך בעקבות זכייתו של רו"ח ברלב במכרז. אולם המבקר מצא כי

ההתקשרות הזאת נחתמה כ"הסכם פתוח", כהגדרתו, מבלי להציג בפני ועדת המכרזים או

בפני ראשת העיר את "אומדן ההוצאות הצפוי לתשלום לרואה החשבון בגין הביקורת

החקירתית או הסכום המירבי לתשלום". המבקר מצא כי התנהלות זו היא פתח לשחיתות:

ההפקרות המשיכה גם הלאה: לאחר שהחל לעבוד עבור העירייה, החליטה החברה

הכלכלית של חיפה, שראשת העיר קליש-רותם משמשת יו"ר שלה, למשוך את פעולתו של

ברלב גם אליה. על פי הכללים, מבהיר המבקר, יש לערוך מכרז נפרד, ולא ניתן לגזור

מפעילות בעירייה לחברות העירוניות העובדות תחתיה.

ואכן, גם היועצת המשפטית של העירייה הבהירה בזמן אמת כי "על החברה הכלכלית

לערוך התקשרות נפרדת מהתקשרות העירייה, כולל בחינת ניגודי עניינים ועמידה

בהוראות הדין המתחייבות", וכי "החברה הכלכלית אינה יכולה לאמץ את ההתקשרות

הקיימת מול עיריית חיפה".

מצב הדברים המתואר מאפשר להוסיף ליועץ מטלות ומשימות ללא הגבלה, בניגוד"

לכללי מנהל תקין ועל כל המשמעויות הנובעות מכך".
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היועצת המשפטית של עיריית חיפה ימית קליין (צילום: יחצ)

למרות ההוראה הזאת ציפצפו בחברה

הכלכלית על ההנחיות, והשתמשו במכרז

של עיריית חיפה כדי להעסיק את חברת

החקירות של ברלב בעלות מצטברת של

כמעט חצי מיליון שקל. בתחילה אף ניסו

בעירייה להכחיש בכלל את ההתקשרות

כאשר נשאלו על כך במועצת העיר. בהמשך

נחשפה ההתקשרות בתחקירי זמן ישראל.

למרבה האירוניה, ההתקשרות הנגררת

והפסולה בחברה הכלכלית הניבה לחברת

ברלב אפילו יותר כסף פר שעה מאשר

בעירייה עצמה – מאחר שלעירייה ניתנה

הנחה בתעריף ולחברה הכלכלית לא.

המבקר קובע כי גם אופן ההתקשרות עם

החברה הכלכלית וגם הקביעה של תעריף

שונה הינם פסולים בנסיבות אלה.

השודד הגדול בחנות הדגים

את מי שירת הכאוס הזה, המתואר שחור על גבי לבן בדוח הביקורת? בתחקירי זמן ישראל

תוארו שורה של אירועים בהם עלה חשש כי בפועל מפעיל ברלב מערך חקירות נגד דמויות

המהוות יריבים פוליטיים או מקצועיים לראשת העירייה, במטרה להכפיש את שמם או

לחבל בעבודתם, אולי כדי שיחדלו מלהוות כאב ראש לצמרת העירייה.

בין הגורמים שנמנו בתחקירים: מספר חברי מועצה, עובד עירייה בכיר לשעבר, עמותה

חיצונית שביקרה את ראשת העירייה וגורמים נוספים, אשר את חלקם לא ניתן אפילו

לזהות בבירור, כיוון שהם מוסווים בסיכומי שעות העבודה שהגיש היועץ תחת שורה של

שמות קוד, כנהוג בארגון פשע ולא בגוף עירוני האמור לטפל בכספי ציבור באופן שקוף, על

פי כללי המנהל התקין.

המבקר סוקר את המקרים והטענות כולם ומוצא כי ברוב המקרים פעולת היועץ החיצוני

לא הייתה תקינה או לכל הפחות בלתי ניתנת להסבר הגיוני:
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בכלל, סגנון העבודה מול היועץ החיצוני, האמור להיות כפוף לכללים ולביקורת של

הממונים עליו בעירייה, ואשר צריך להגיש לצד חשבוניות התשלום תוצרי עבודה ברורים

כדי שהעירייה תוכל ליישמם, כלל הרבה מאד קודים ומעט מאד תוכן:

בתגובה לטענות הללו על לשון אמורפית שלא ניתן ללמוד ממנה דבר, השיב ברלב למבקר

כי "הביקורת החקירתית נמנעה מפירוט ואזכור שמות כדי לא לחשוף פרטים בפרויקטים

רגישים כשהחשבון חשוף לעובדים רבים".





"בחלק מהדיווחים תחת תיאור העבודה נרשמו מילות קוד, שאינן מאפשרות
לדעת מהי מהות העבודה, כגון: 'השוד הגדול'; 'חנות מידע'; 'חנות דגים'; 'חנות

מכולת'; 'תביעת דיבה'; 'ניצול מרות'; 'תוכנית עבודה'; 'עץ בעלויות ומידע
עיסקי'; 'הוקי קרח'. הביקורת מעירה בחומרה כי אף לא אחד מהגורמים

העירוניים (ראש העיר, היועמ"ש והגזבר) אינו יודע להסביר מה מהות הנושאים
המעורפלים הללו שדווחו כנושאי עבודה. יתרה מכך, אין שום חומר כתוב שנמצא

אצלם בנושאים אלה, ואף לא אחד מהם אישר את ביצועם". (ההדגשה במקור)

"במקרים רבים, תחת תיאור העבודה נכתבה מילה כוללנית שאינה מאפשרת לדעת

מהי מהות העבודה, כגון: איזכור שמות של בעלי תפקידים בעירייה מבלי להוסיף

באיזה עניין; מילים כוללניות כ'התכתבות', 'מיילים', 'הכנת טיוטת מצגת', 'ניתוח

הסכם קבלן/מכרז', 'זום', 'טיוטת ניתוח ומסקנות ביניים', 'מצגת חומרים', 'תיאומים'".
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היכל עיריית חיפה, ספטמבר 2021 (צילום: זלמנסון זלר, מתוך אתר פיקיויקי)

המבקר לא מקבל את ההנמקה הזאת: "על הגורמים העירוניים לדרוש ולוודא שדיווחי

השעות יהיו מפורטים כך שכל שעה שבוצעה תשוייך לפרויקט שרואה החשבון עסק בו,

וזאת על מנת לאפשר בקרה נאותה אחר העבודה המתבצעת, ולא להסתפק בדיווחים

מעורפלים כוללניים, שאינם ברורים ובהירים".

המבקר ניסה אף הוא, כפי שעשינו אנו בתחקירים, לבדוק מה עומד מאחורי שמות הקוד

הפיקנטיים. הגזבר והיועצת המשפטית הממונים על העסקתו של החוקר החיצוני הבהירו

לו (וחזרו על כך גם בדיוני ועדת הביקורת של המועצה) כי אין להם שמץ של מושג. הם לא

יודעים ולא מעיזים לנחש מהי חנות הדגים ומה הקשר להוקי קרח.

קליש-רותם לא ידעה, היא לא ידעה

אם לא הם, אולי ראשת העירייה קליש-רותם יודעת? הרי היא עבדה בצמידות מול היועץ

החיצוני, ועל פי היומן שחשף עו"ד אלעד מן מעמותת "הצלחה" אף נפגשה איתו ללא

הגורמים המקצועיים בעירייה על בסיס חודשי. קליש-רותם אף חתמה בעצמה על חלק

מהחשבוניות לתשלום עבור החוקר החיצוני.

ובכן, קליש-רותם אימצה מוחה לבקשת המבקר, אך הצליחה להיזכר רק בקומץ מהקודים:

היא מסרה למבקר כי "השוד הגדול" הוא כינוי לבדיקה סביב מת"ם (מתחם תעשיות
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ההייטק במבואות הדרומיים של חיפה) וכי "חנות מכולת" הוא הכינוי לעיריית חיפה

עצמה. "אלה היו שניים מהנושאים העיקריים שעליהם ישבתי עם רואה החשבון", מסרה.

לא ברור מדוע "עיריית חיפה", המעסיקה את רואה החשבון, בכלל זקוקה לשם קוד

מסתורי.

קליש-רותם זכרה גם שברלב שוחח איתה על "חנות הדגים", אך לא הצליחה למקד באיזה

הקשר: "אני זוכרת שהוא (ברלב) הציג לי את 'חנות דגים' – אבל אני לא זוכרת מה היה

הנושא בדיוק. את כל השאר (שאר הקודים, א"ה) אני לא ממש זוכרת, ויש כאן ברשימה

כמה שמות קוד שלא נראים לי מוכרים בכלל, אני מניחה שמדובר בנושאים שבהם טיפל

מול היועמ"ש או הגזבר".

"אני זוכרת שהוא (ברלב) הציג לי את 'חנות דגים' –
אבל אני לא זוכרת מה היה הנושא בדיוק. את כל

השאר (שאר הקודים, א"ה) אני לא ממש זוכרת, ויש
כאן ברשימה כמה שמות קוד שלא נראים לי מוכרים

בכלל"

אלא שבדיקה מול הגזבר ומול היועמ"ש

העלתה, כאמור, חרס. הם כבר הבהירו שאין

להם מושג מה עומד מאחורי הקודים

האלה, והגזבר שהיה האיש הממונה על

אישור עבודתו של היועץ טען כי מודר

לחלוטין, ובמכוון, מכל מידע באשר לתוכן,

מהות או מטרת החקירות.

חקירת "חנות הדגים" הפכה בחודשים

האחרונים לאחד הקוריוזים גם בדיוני ועדת

הביקורת שהתכנסה לדון במשמעויות

טיוטת דוח המבקר. יותר מפעם אחת

הועלתה סברה כי מדובר בעוד חקירה

שהופנתה נגד יריב פוליטי – הפעם מדובר
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רואה חשבון יהודה ברלב (צילום: צילום מסך) בחבר המועצה מהאופוזיציה יוסי שלום,

אשר בבעלות אחיו חנות דגים בחיפה.

מדוע שהעירייה תחקור עסק פרטי של יריב פוליטי לראשת העיר? מה העלתה ה"חקירה"

הזאת, אם בכלל? לאף אחד אין תשובות וספק אם אי פעם תהיינה. אבל לפחות את כולם

במועצה זה שיעשע במידת מה.

מדוע שהעירייה תחקור עסק פרטי של יריב פוליטי
לראשת העיר? מה העלתה ה"חקירה" הזאת, אם
בכלל? לאף אחד אין תשובות וספק אם אי פעם

תהיינה. אבל לפחות את כולם במועצה זה שיעשע
במידת מה

ראשת העיר עצמה העלתה בפני המבקר סברה שמדובר בחקירה של "הונאת קבלנים"

שעבדו בשירות העירייה. המבקר לא הצליח לאשר שכך הדבר, אבל החוקר ברלב אכן חקר

מספר טענות להונאה של קבלנים, ובניגוד לנושאים אחרים – הונאה כזו ככל שהייתה

קיימת אכן נופלת להגדרה "ביקורת חקירתית", אשר תוצאותיה יכולות לחסוך לעירייה

כספים.

אלא שגם במקרה זה, בחינת ועדת הביקורת של המועצה מעלה תהיות לגבי יעילות

הבדיקה של חברת הייעוץ החיצוני של ברלב.

מתברר כי היועצת המשפטית בעירייה ביקשה לקבל את תוצרי החקירה המוגדרים "הונאת

קבלנים", וקיבלה לידיה מצגת המראה כי נבדקו שלושה קבלנים אשר נטען כי לא השלימו

עבודות. אולם אז התברר כי אין חשדות ממשיים נגד הקבלנים, שלא התגלתה "הונאת

קבלנים" כלל בחקירה של ברלב, ואף לא ננקטה נגדם כל סנקציה. בחלק מהמקרים התברר

כי כאשר בוצעה נגד הקבלנים חקירה (שכאמור העלתה חרס), אפילו לא התבקשה

תגובתם.
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ג'אקי ואקים, לשעבר גזבר עיריית חיפה

קוד אחר שנבדק, "ניצול מרות", התברר עם הזמן כחקירה שככל הנראה ניהל החוקר

המיוחד נגד בכיר לשעבר בעירייה – הגזבר ז'קי ואקים. רו"ח ברלב הכחיש, אך ואקים

עצמו חשף את הפרטים במסגרת תחקיר זמן ישראל ואף הציג תצהיר המוכיח לכאורה כי

קליש-רותם עצמה הייתה מעורבת בחקירה שהופעלה נגדו, ואשר מטרתה הייתה הכפשתו

"בגלל שעבד תחת השלטון הקודם".

מבקר העירייה לא יכול היה להרחיב את הבדיקה של סוגיה זו, כיוון שהמנדט שניתן לו

נוגע רק לעובדי עירייה המועסקים בה כיום. לפיכך העביר את הממצאים, המעוררים

לכאורה חשש לחקירה "מוזמנת", לבחינתה של היועצת המשפטית של העירייה.

המבקר דורש: להשיב את הכספים

חשש כבד אף יותר לשימוש ביועץ למטרות חקירות פסולות נגד יריבים עלה בשתי פרשות

אחרות: דוח החקירה נגד חברת המועצה סופי נקש, יו"ר ועדת הכספים ויריבתה המרה של

קליש-רותם, אשר נחשף בתחקיר זמן ישראל והחקירה הפסולה והבלתי מוסברת נגד

עמותה חיצונית בשם "שומרי הסף", אשר הגישה בג"ץ נגד ראש העירייה – חקירה אשר

נחשפה בתחקיר דה מרקר.

המבקר ניסה להתחקות אחרי שורשי החקירות הללו והתקשה למצוא להן צידוק כלשהו.

החקירה נגד נקש הוסוותה כאילו מדובר בחקירה במערך הרכש של העירייה, ולטענת רו"ח
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סופי נקש, יו"ר ועדת הכספים במועצת עיריית חיפה (צילום:
עמוד הפייסבוק של סופי נקש)

ברלב נעשתה "בשיתוף פעולה מלא… ובעקבות כך הצגנו לאורגנים השונים בעירייה

(מנכ"ל העירייה, גזבר והיועצת המשפטית) את מסקנותינו".

אולם המבקר בדק וגילה כי מנהל אגף

הרכש מעולם לא תושאל ולא ידע על כל

בדיקה במערך הרכש שברשותו. היועצת

המשפטית והגזבר התנערו זה מכבר

לחלוטין מהבדיקה שבוצעה נגד נקש,

והיועמ"שית אף פתחה בבדיקה נפרדת של

המחלקה המשפטית שהעלתה כי

הממצאים נגד נקש אינם מדויקים, ובחלקם

אף מסולפים.

למבקר מסרה היועצת המשפטית כי סוגיית

החשש לניגוד עניינים של נקש כבר טופלה

במאי 2020, בתלונה קודמת של

קליש-רותם נגד נקש למבקר המדינה ועוד

לפני שכירתו של ברלב, וכי למעשה ברלב

מיחזר מסמכים קודמים בענין:

לאור עמדת הגורמים המעורבים עולה תהייה שלא מקבלת תשובה: מדוע ובהוראת מי

מגיש יועץ חיצוני של העירייה דוח חקירה נגד חברת מועצה, יריבה פוליטית של ראשת

העיר, ללא תגובתה וללא ביקורת של הייעוץ המשפטי, ומסווה אותו תחת הכינוי "דוח

רכש"? על השאלה הזאת המבקר לא משיב בדוח.

המסמכים שהציג רואה החשבון ליועמ"ש הם אותם מסמכים שהגישה ראשת העיר"

למבקר המדינה במאי 2020… הנושא נבדק על ידינו וניתן מענה על ידי הוועדה

למניעת ניגודי עניינים ומשרד הפנים. לפיכך הטיפול המשפטי בנושא זה הסתיים ולא

ניתנה כל הנחיה נוספת בענין זה, גם לא למשרד רואה החשבון (ברלב) ולא היה כל

צורך בהמשך בחינה ובדיקה נוספים על ידינו…דוח הרכש שהוצג לי באוגוסט 2021

(בוצע) ללא ידיעתי מעורבתי, הנחייתי או הסכמתי".
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באשר לחקירה התמוהה והפסולה נגד עמותת "שומרי הסף" – עמותה חיצונית אשר

נאבקה בנושאים עקרוניים מול ראשת העירייה ואשר רו"ח ברלב הגיש בעניינה חשבון על

עשרות שעות חקירה – המבקר מבהיר:

המבקר העביר את המשך הבדיקה בנושא זה ליועמ"שית של עיריית חיפה כדי שתחליט

כיצד לפעול גם בסוגיה זו.

עו"ד ימית קליין, היועצת המשפטית של עיריית חיפה, בישיבת מועצת העיר, 28 ביוני 2022 (צילום: צילום מסך)

בסיכום דבריו נמנע מבקר הפנים מלהמליץ להעביר נושאים לבחינה פלילית. עם זאת, הוא

מסיים בהמלצה "לעצור תשלומים שטרם שולמו לרואה החשבון" עד אשר זה יעביר לידי

העירייה "חומר כתוב ומפורט כפי שהתחייב בהסכם שנחתם איתו". אם לא יעביר תוצרים

אלה, ממליץ המבקר "לדרוש מרואה החשבון השבה כספית" של התשלומים שכבר הועברו

אליו.

אף גורם עירוני אינו מאשר שהוא הזמין בדיקה על עמותת שומרי הסף, גם רואה"

החשבון ברלב לא העביר לעירייה שום מסמך, חוות דעת, סיכום או תזכיר המעידים

על עבודה שביצע בנוגע לעמותה, אולם הוא דיווח על שעות עבודה שנעשו בנושא

'שומרי הסף'. יוצא שאכן בוצעה חקירה בנושא זה, שאיש מהעירייה אינו יודע מה

טיבה, מה מהותה ומהם ממצאיה".
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חברי ועדת הביקורת של המועצה אשר דנו בחודשים האחרונים בדוח ובהשלכותיו –

ואשר זימנו את בעלי התפקידים בעירייה לרבות ראשת העיר (אשר סירבה להופיע בפני

הוועדה) – העלו במהלך הדיונים טענה כי לפחות חלק מהממצאים (בעיקר אלה הנוגעים

לניסיונות להסוות לכאורה חקירות נגד יריבים או גורמים פוליטיים תחת שמות קוד)

מעלים חשדות לפלילים.

חברי ועדת הביקורת של המועצה אשר דנו בחודשים
האחרונים בדוח ובהשלכותיו, העלו במהלך הדיונים
טענה כי לפחות חלק מהממצאים מעלים חשדות

לפלילים

חברי מועצה: ראשת העיר מתנהלת כמו ראש ארגון פשע

אמש התקיים דיון סוער במיוחד סביב הדוח שהוגש, דיון אליו קליש-רותם נמנעה

מלהגיע, ונמסר מטעמה כי היא חולה. יו"ר ועדת הביקורת של המועצה יוסי שלום האשים

את ראשת העיר כמי ש"מתנהלת כראש ארגון פשע, ומתחבאת בבית רק כדי לא לעמוד

מול הציבור ולהסביר את ההתנהלות הכי פושעת בתולדות העיר חיפה".

"ראשת העיר מבצעת חקירות סמויות נגד עובדים וחברי מועצה בלי לדווח לאף אחד

ועסוקה בתפירת תיקים נגד חברי מועצה כמו כוכבת ראשית בסדרת פשע בפריים-טיים.

לו עובד עירייה היה מתנהג כמוה, הוא כבר היה עכשיו מזמן בעיצומה של חקירה פלילית".

מ"מ ראש הועדה וחברת המועצה שרית גולן-שטיינברג (שהייתה אחד הגורמים המרכזיים

שהביאו לחשיפת הממצאים) מסרה כי "העדויות והממצאים הקשים העולים מן הדוח

מחייבים, לדעתי, פתיחת חקירה פלילית נגד כל המעורבים בהפעלת היועץ לביקורת

חקירתית לביצוע חקירות, אשר ספק לגבי חלקן אם הן מותרות על-פי חוק באופן בו

בוצעו.

"בכוונתי לפנות ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לפתיחה מיידית בחקירה על סמך

הממצאים שנאספו. אם המשטרה לא תחל בחקירה, אנחנו מתכוונים לעתור לבג"ץ

בנושא".
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השקף הראשון במצגת של מ״מ ועדת ביקורת הפנים שרית גולן-שטיינברג שהציגה את מסקנות הועדה (צילום: צילום מסך)
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ם במקרים בהם . כך גםנכונותליד הציונים שהעניקו, כאישור על  לא חתמוחברי הוועדה  .ב

 שנרשם ולידו נרשם ציון אחר.  ציוןנמחק ה

 לא נרשם התאריך ליד הציון שהוענק. .ג

המסמכים המפרטים את הראיונות האישיים ואת ההתרשמות מהצגת הפרזנטציה  .ד

 נרשמים בכתב יד, לא נרשם השם של כותב המסמך ולא מתנוססת חתימתו.

מציעים ומילא את הטפסים בהתאם, הם על ממליציהין רישום של שם העובד ששוחח עם א .ה

 עימם.  ותלא נרשמו גם התאריכים בהם התקיימו השיחוכן 

חתמה ראש  . על גבי העמוד האחרון של ההסכםתאריךאינו נושא  יועץ י"בההסכם שנחתם עם  .9

-, וב)ללא ציון תאריך החתימה( נכונותו מבחינה עובדתיתכמאשרת את  2030מינהלת 

 ההסכם מבחינה משפטית.על אישור עירייה מ"ש להיוענציג  חתם 16.9.2020

חתם על  16.9.2020-רק בש, למרות 31.8.2021ועד ליום  1.9.2020תקופת החוזה נקבעה על  .10

 ההסכם נציג היועמ"ש, כמאשר אותו מבחינה משפטית.

 2הינה בהתאם לתעריפי יועץ התמורה שנקבעה ושעות לכל היותר,  100היקף העבודה נקבע על  .11

נסיעות לפי ההסכם מאפשר תשלום בגין לשעה בתוספת מע"מ. ₪  290 -החשכ"ל בהוראות 

 לק"מ. ₪  1.40 - תעריף החשכ"ל

 ₪. 96,812.82של  מה העירייה ליועץ סכוםלשי 11/2020ועד  9/2020דה ובבגין חודשי הע .12
  

 2020לשנת הכספים  יעוץ כספי ותקציבלירו"ח וביקורת  ית עם משרדיוהתקשרו

שרדי רו"ח וביקורת למתן נדונה בישיבת ועדת מנכ"ל בקשה להתקשרות עם מ 27.2.2020ביום  .1

. כעולה מההסבר 2020תקציב לשנת הכספים העוץ שונים בתחומי הכספים, ואישור שירותי י

קיימת דחיפות של ממש בהתקשרות עם מספר משרדים על מנת המוצג בפרוטוקול הישיבה "

וניהול ההכנסות לצד הוצאות העירייה, עריכת לבחון את הדוחות הכספיים, לבצע בקרה 

 ." ד הפניםרהתקציב לפי הנחיית ראש העיר בשיתוף ותיאום מול מש

פי הוראות פקודת -עוד נכתב בפרוטוקול, כי העירייה מחוייבת ללוחות זמנים קשיחים על .2

בחינת תקציבי העירייה להעיריות, ובשל נסיבות חריגות אלו, פנתה לשלושה משרדי רו"ח 

 חות כספיים מתאימים וביקורת חקירתית. ", הכנת דו2020בשנים קודמות, אישור תקציב 

 לכל משרד (מע"מ₪ +  142,500)ר עד לסכום הפטושהוצגה בפני ועדת מנכ"ל הינה ההתקשרות  .3

לכל אחד משלושת ₪  70,000התקשרות של בסופו של דבר הוחלט על אולם , לפי מחיר שעתי

  . להכנת "קול קורא" לקבלת שירותי יעוץ שוטף בנושאך להיערהיועצים, ובמקביל 

 להלן פרטי ההתקשרות עם היועצים אליהם פנתה העירייה:  .4

 
I - א'ועץ פיננסי י  

למתן שירותי ייעוץ  ,יועץ פיננסי א'התקשרות עם אושרה  27.2.2020ביום ועדת מנכ"ל בישיבת  .1

 נהל הכספים בתחום הביקורת החקירתית.יפיננסי למ

, אלא מערכת הממוחשבת "ניהול התקשרויות"נוהלה בקורת מעירה, כי ההתקשרות לא ביה

ידי הגורמים האמונים על כך, -אושרה עללא , כך שהיא הובאה ישירות לאישור ועדת מנכ"ל

 . מחלקת תמחירידי -עלולא נותחו וממילא עלויותיה לא נבחנו 

לשעת ₪  450, תמורת פיננסי א' ץיועחתמה העירייה על הסכם התקשרות עם  5.3.2020ביום  .2

  עבודה בתוספת מע"מ.
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 העלתה את הממצאים הבאים:  ההתקשרותבחינת  .3

 .15.3.2020-בעוד אישור קיום הביטוחים ניתן רק ב 5.3.2020ההסכם נחתם ביום  .א

"(, 1)לפי הגדרת "יועץ ₪  327הסכום המירבי ליועץ, בהתאם לתעריפי החשכ"ל עומד על  .ב

מעל  38%) בתוספת מע"מ ₪ 450תשלום שעתי של על פיננסי א' ץ יועשסוכם עם בעוד 

 לתקרת הסכום המותרת(. 

 ידי עו"ד או רו"ח. -לא אומתה עלפיננסי א' יועץ חתימת  .ג

, האמון על העבודה אל מול העירייה מילא את השאלון לאיתור פיננסי א' יועץרו"ח מטעמו של  .4

תאגידים עירוניים. בשני הנ"ל משמש כמבקר פנים החשש לניגוד עניניים. עיון בשאלון מעלה, כי 

 . הקשור עם העירייהפרט לכך, הנ"ל משמש כמבקר פנים גם בתאגיד 

 .הביקורת לא מצאה התייחסות של השירות המשפטי לסוגיה זו

 )כולל מע"מ(.  ₪ 235,083שולם סכום של   5/2020עד  3/2020בגין עבודתו של היועץ בחודשים  .5

סכום הסכום העולה על פיננסי א'  יועץלשולם  ם הללוחודשיהבשלושת כי הביקורת מעירה, 

   )כולל מע"מ(.  ₪ 153,183-שאושר להתקשרות ב

 יועץל להגדלת ההתקשרות עם לוועדת מנכ"כתובה הגיש גזבר העירייה בקשה  26.5.2020ביום  .6

המשך ו בשני נושאים, תית למינהל הכספיםרימבצע ביקורת חק לההמהטעם שפיננסי א' 

הינה קריטית, שכן בנוגע אליהם עיריית חיפה נמצאת בעיצומן של בשני נושאים אלה "עבודתו 

מה גם שהארכת ההתקשרות הקיימת מתאפשרת בעת הקורונה ." מחלוקות כספיות ומשפטיות

תקנות העיריות )מכרזים( )הוראת שעה( במקרה של קושי לצאת בהליך תחרותי, בהתאם ל

 . 7.4.2020יום שפרסם משרד הפנים ב

פיננסי  יועץההתקשרות עם  הגדלתאישרה ועדת מנכ"ל את בקשת גזבר העירייה ל באותו היום .7

סה"כ סכום ההגדלה ) עד למחצית סכום ההתקשרות הראשונה( "5568)התקשרות מס'  א'

וזאת עד לסיום סכום זה או הכרזה על הזוכה במכרז, על פי המוקדם  מע"מ(+₪ 70,000

 ".מביניהם

-כל יועץ הסתכם בלהתקשרות עם ידי ועדת מנכ"ל -עלאושר הסכום שיקורת מעירה, כי הב

בתוספת מע"מ. בהינתן שכך ההחלטה להגדיל את סכום ההתקשרות במחצית ₪  70,000

 בתוספת מע"מ בלבד. ₪  35,000-סכום ההתקשרות הראשונה שקולה ל

 הבאת הבקשה בפני ועדתטרם כעולה מהתרשומת שהתנהלה במערכת ניהול ההתקשרויות,  .8

מנכ"ל המליצה סגנית מנהל אגף התקציבים ומנהלת מחלקת תמחיר לנהל מו"מ לשעת עבודה 

 בתוספת מע"מ.₪  385ד וע₪  315בסכומים שבין במכרז העומד להתפרסם, 

מזכירה ידי -אישור נוסח ההתקשרות מטעם השירות המשפטי נעשה על, כי עוד עולה .9

המזכירה יתרה מכך,  גורם מקצועי משפטי )עו"ד(.א אינה , למרות שהיבשירות המשפטי

היא זו שגם פתחה את ההתקשרות במערכת וגם זו שאישרה אותה מטעם בשירות המשפטי 

המשפטי, ובכך נפגם הליך הבקרה המובנה שאמור להתבצע לגבי אישור השירות 

 ההתקשרות.  

)כולל ₪  99,267כום של סנסי א' פינשולם ליועץ  8/2020ועד  6/2020-מבתקופת הארכת החוזה  .10

 מע"מ(. 

הצעות למתן הגשת ובו הזמינה  (13/2020מספרו )פרסמה העירייה מכרז פומבי  21.5.2020ביום  .11

 שירותי ביקורת חקירתית.
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כהצעה הזוכה, וביום  יועץ פיננסי א'על הצעתו של ים זהמליצה ועדת המכר 28.10.2020ביום  .12

 לצת הוועדה להתקשר עם היועץ.אישרה ראש העיר את המ 5.11.2020

 310הועמדה על , והתמורה 17.11.2021ועד  18.11.2020-קופת ההסכם נקבעה לשנה החל מת  .13

  . פיננסי א' יועץבהתאם להצעת מחיר מתוקנת שהגיש  בתוספת מע"מ לשעת ייעוץ,₪ 

 
II -  'יועץ פיננסי ב 

עבודתו, ופירט את תמהיל עבודתו: הצעת מחיר לביצוע פיננסי ב' יועץ עביר ה 1.3.32020ביום  .1

ניתוחים כלכליים פיננסיים, לרבות ניתוח ו במועצה; 2020ליווי עדכונים עד לאישור תקציב 

 הוצאות ומבנה הוצאות בהשוואה לרשויות דומות, ניתוח מדיניות מיסוי ארנונה. 

ל מיום חפיננסי ב' היועץ תמה העירייה על הסכם התקשרות עם ח 1.3.2020אותו היום, ב .2

לקבלת שירותי יעוץ פיננסי, עריכת דו"חות ומסמכים, בחינה ופיקוח תקציבי, מתן , 5.3.2020

חוות דעת כלכליות, ביקורת חקירתית ושירותים נוספים בתחום הכלכלי )חוזה מס' 

 בתוספת מע"מ לשעת עבודה.₪  450הועמדה על עבודתו  ה בגיןתמורה(. 11291/2020

הסכום המירבי ליועץ, בהתאם לתעריפי החשכ"ל עומד ורת, כי גם במקרה זה מעירה הביק

בתוספת ₪  450נקבע תשלום שעתי של  זה"(, בעוד שבהסכם 1)לפי הגדרת "יועץ ₪  327על 

 א עבר את בחינתה של מחלקת התמחיר,כי ההסכם עם היועץ לעוד מעירה הביקורת,  מע"מ.

 שפטי לעירייה.המידי השירות -לא נחתם עלכי הוא ו

 ₪.  48,701.25שילמה העירייה ליועץ סכום של  2020/21ועד  3/2020תקופה שבין ב .3

 
III - ג' יועץ פיננסי 

מתן שירותי יעוץ לצורך  פיננסי ג'יועץ תמה העירייה על הסכם התקשרות עם ח 5.3.2020ביום  .1

 . כלכלי

 450על , והשכר השעתי לתשלום עומד גם הוא 5.3.2020תחולת ההסכם לשנה אחת החל מיום  .2

  שכ"ל.סכום הגבוה מהתעריף המירבי של הח -בתוספת מע"מ ₪ 

 חלקת התמחיר.ההתקשרות לא הועברה לבחינתה של מכי הביקורת מעירה, 

-א עלידי היועץ ול-חתום רק עלהוא  העלה, כישהועבר לביקורת פיננסי ג' יועץ עיון בהסכם עם  .3

, וביניהם: מועד החתימה על או בהסכםמהותיים לא מולפרטים ידי העירייה. יתרה מכך, כל 

 ההסכם, תקופת החוזה, התעריף לשעה נותרו ריקים.

 ההסכמות בין הצדדים על מנת למנוע תהביקורת מעירה, כי יש לקבע בכתב ובצורה מפורטת א

    אי בהירויות בעתיד. 

 ירייה. משמש כרו"ח בארבעה גופים הקשורים לע פיננסי ג'בדיקת הביקורת העלתה, כי יועץ  .4

נותן שירותי ראיית חשבון בארבעה גופים הקשורים פיננסי ג'  ץהביקורת מעירה, כי היות יוע

 ים. תפקידהבמצב שעלול ליצור ניגוד עניינים בין  ועמיד אותמ -לעירייה 

סכום של פיננסי ג' שילמה העירייה ליועץ  12/2020ועד  5/2020בעבור תקופת הייעוץ שבין  .5

 מהסכום שאושר(. ₪  3,095של  )חריגה₪  73,095.5

 
 יעוץ בליווי והטמעת תוכניות עבודה בתהליך רישוי הבניה 

בנוגע העירייה לחמישה יועצים בבקשה לקבלת הצעות מחיר לייעוץ פנתה  2.12.2019ביום  .1

-, תשכ"הלחוק התכנון והבניה 101לליווי והטמעת תוכניות עבודה בתהליך רישוי הבניה )תיקון 

1965.) 
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העתק כתבתו של גור מגידו "עיריית 
חיפה שלחה משרד חקירות לאתר 
מידע על עמותה שעתרה נגד קליש-
רותם" באתר "theMarker" מיום 

 13.12.2021

עמ' 88
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צילום: ראובן כהן

חדשות

עיריית חיפה שלחה משרד חקירות לאתר מידע על עמותה שעתרה
נגד קליש־רותם

מסמכים שבידי TheMarker חושפים כיצד חודשים לאחר שעמותת "שומרי הסף" הגישה עתירות
נגד ראשת העיר – שלחה העירייה משרד חקירות לאתר מידע נגדה ■ בהמשך הוגשה תלונה

אנונימית נגד העמותה, שהובילה לבירור אצל רשם העמותות ■ קליש־רותם סירבה להגיב

גור מגידו
13 בדצמבר 2021

עקוב

עיריית חיפה מימנה בתחילת השנה חקירה כלכלית שבעקבותיה הוגשה תלונה אנונימית נגד עמותת

"שומרי הסף", שהגישה בשנתיים האחרונות סדרה של עתירות נגד ראשת העיר, עינת קליש־רותם,

והעירייה – כך לפי מסמכים שהגיעו לידי TheMarker. החקירה בוצעה על ידי משרדו של רו"ח יהודה

ברלב ושות', משרד מוכר המתמחה בחקירות כלכליות, שנשכר על ידי העירייה החל ב-2020. משרדו

של ברלב פועל גם בתחום החקירות הפרטיות באמצעות המותג "מגידו מודיעין פיננסי".

המסמכים שהגיעו לידי TheMarker מלמדים כי בפברואר 2021 חויבה העירייה בכ–50 שעות

בתעריף של 310 שקל לשעה לפני מע"מ, כשבפירוט שעות העבודה נרשמה ההערה "שומרי הסף",

כשמה של העמותה. חודשים ספורים לאחר תום החקירה, ב-10 במאי 2021, הגיש משרד עורכי הדין
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בוגט־קידר ושות' תלונה אנונימית לרשם העמותות נגד העמותה, בשמה של לקוחה בלתי־מזוהה.

"מרשתנו, שבשלב זה מבקשת להישאר בעילום שם" – תוארה הלקוחה במכתב, שהגיע אף הוא לידי

.TheMarker

בפירוט שעות שכר הטרחה שהעביר משרד ברלב לעירייה ניתן למצוא הצלבה לכך שאנשי משרד

החקירות הכלכליות פגשו באנשי משרד עורכי הדין שהגישו את התלונה האנונימית קודם להגשת

התלונה, תוך שהגישו את החשבון על הפגישות לעיריית חיפה.

כך, יהודה ברלב עצמו רשם שעת חיוב אחת ב-17 בפברואר עבור פגישה בנושא "שומרי הסף +

שולי". באותו היום חייבה רואת חשבון אחרת במשרד ברלב, אלינור וולף, 4.5 שעות עבודה בגין

"פגישה עם שולי וייס". שולי וייס הוא עורך דין ממשרד בוגט־קידר, שהגיש את התלונה האנונימית.

העתירות משרתות אינטרסים מסחריים?

צילום: רמי שלוש בניין עיריית חיפה. נעזרה במשרד חקירות

בגלל בית פרטי בן שלוש קומות ומרתף: ההרשעה של המועמדת לראשות העיר

עשתה סיבוב: כך נהפכה עינת קליש־רותם מהבטחה גדולה - לאכזבה

לקראת אישור: 12 מיליארד שקל יושקעו בהורדת הרכבת בחיפה אל מתחת לאדמה
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התלונה האנונימית עסקה בכך שעורכי הדין הפעילים בעמותת "שומרי הסף", ליאור דץ ואורי שילה –

שניהם גם מייסדי העמותה – לא רשמו את שעות שכר הטרחה שהקדישו לפעילות העמותה בשנים

האחרונות כתרומה בספרי העמותה. עוד נטען כי העתירות של העמותה משרתות כביכול את

האינטרסים המסחריים של עורכי הדין, שמשרדם עוסק בתחום הנדל"ן.

בעקבות התלונה האנונימית, זומנו צמד עורכי הדין לבירור ברשם העמותות. הם מסרו כי לפי

פרשנותם המשפטית אין מדובר בתרומה, משום שהם הגישו את העתירות במסגרת שעות שהקצה

משרדם לפעילות "פרו־בונו" – הקדשת חלק מזמן העבודה למטרות ציבוריות בחינם, כמקובל

במשרדי עורכי דין. רשם העמותות עדיין לא הכריע בסוגיה המשפטית. את הטענות שלפיהן העמותה

משרתת את האינטרסים המסחריים של משרדם הכחישו עורכי הדין.

עמותת "שומרי הסף" ועורכי הדין דץ ושילה, עומדים מאחורי שורת עתירות נגד קליש־רותם והעירייה.

אחת הבולטות שבהן, שהוגשה בתחילת 2020, דרשה מהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט,

להכריז כי קליש־רותם לא תוכל להשתתף בישיבות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, על רקע

הרשעתה בעבירות בנייה ב-2018.

היועץ הבהיר בתגובה לעתירה כי קליש־רותם ביצעה "עבירה חמורה" ולפי הסדר שהושג עם

העירייה, לא תוכל לכהן בתפקיד ואף לא לנסות ולהשפיע על הוועדה באופן עקיף עד ינואר 2022.

ההליך עודו מתנהל.

ביוני 2020 הגישה העמותה עתירה מינהלית נגד העירייה שעסקה במסמך מדיניות בתחום התכנון

והבנייה, שלטענת העמותה פגעה בבעלי דירות המפונים במסגרת הליכי פינוי־בינוי בחיפה. בדצמבר

2020 קיבל בית המשפט המחוזי בחיפה את העתירה וביטל את החלטת העירייה, בנימוק שההליך

לקבלת ההחלטה היה פגום בין היתר, בכך שלא פורסם להערות הציבור.

ביולי 2020 הגישה העמותה עתירה נוספת נגד קליש־רותם והעירייה, בדרישה לבטל את מינויו של

חבר מועצת העיר, יואב רמתי, לתפקיד יו"ר החברה העירונית יפה נוף. הדרישה נעשתה בהמשך

לקביעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות במשרד המשפטים כי

המינוי פסול, על רקע קשריו של רמתי עם ספקים של החברה. חמישה חודשים מאוחר יותר התפטר

רמתי מתפקידו והעתירה התייתרה.
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תושבי חיפה מימנו את החקירה

באחרונה פורסמה באתר זמן ישראל כתבת נרחבת של העיתונאי אבנר הופשטיין, שעסקה

בהתקשרות של עיריית חיפה עם משרדו של יהודה ברלב במגוון רחב של נושאים. לפי הפרסום,

שילמה עיריית חיפה כ-1.4 מיליון שקל בסך הכל עבור שירותי משרד ברלב עד לסיום ההתקשרות

עמו בחודשים האחרונים.

בכתבה צוטטו גורמי מקצוע בלשכה המשפטית של עיריית חיפה, שסירבו לאשר חלק מהתשלומים

עבור שעות החיוב שדרש משרד ברלב, בנימוק שנושאים שפורטו בדפי החיוב של ברלב כלל לא עמדו

במרכז ההתקשרות בין העירייה למשרד.

הופשטיין הביא בכתבה ציטוטים ממקורות שונים בעירייה, שלהם נודע לדבריהם על פעילות חקירה

שיעדיה היו כביכול יריבים פוליטיים של קליש־רותם, לרבות חברי מועצת העיר ועובדים בכירים

בעירייה. אף שבריכוז שעות שכר הטרחה של משרד ברלב אין אזכור לשמות היעדים הפוליטיים

כביכול – קליש־רותם לא הגיבה לפרסום ונמנעה מלהכחיש את הטענות.

בכתבת המשך בזמן ישראל פורסם כי משרד ברלב העביר בחשאי לידי קליש-רותם ומשרד הפנים,

דו"ח שעסק בחברת מועצת העיר ויו"ר ועדת הכספים סופי נקש – יריבה פוליטית של קליש-רותם -

צילום: רמי שלוש שכונת כרמליה בחיפה
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מבלי שניתנה לנקש הזדמנות להגיב לטענות בדו"ח. על פי הפרסום, גורמי המקצוע בעירייה סירבו

לשלם על העבודה. גם לפרסום זה העירייה והעומדת בראשה לא הגיבו.

החקירה של ברלב ומשרדו נגד "שומרי הסף", לעומת זאת, מוזכרת מפורשות בדפי החיוב של משרד

ברלב וההוצאות בגינה אושרו ושולמו על פי המסמכים. תושבי חיפה הם שנשאו בעלות חיפוש המידע

נגד העמותה שעשתה לראשת העיר חיים קשים. השאלה היא האם מטרת הגשת התלונה באופן

אנונימי היתה להסתיר את העובדה הזאת מהתושבים.

ממשרד עורכי הדין בוגט-קידר נמסר: "מדובר בתלונה חריגה בחומרתה לפיה, לכאורה, משרד עורכי

דין משתמש בשלד של עמותה פקטיבית אשר לכאורה דואגת לאינטרס הציבורי אך בפועל מקדמת

את עיניינם של לקוחות המשרד. לא בכדי רשמת העמותות מתייחסת במלא הרצינות ובודקת לעומק

תלונה זו. לשאלתכם, הלקוח שמשרדנו שירת הוא לקוח פרטי, שלא ידוע לנו על קשר בינו לבין עיריית

חיפה".

קליש־רותם ועיריית חיפה סירבו להגיב לפרסום.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

חיפה

כתבות מומלצות

הסטודנטים באקדמיה נדרשים לראשונה לחשיבה מעמיקה - והתוצאות עגומות
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6,269 משקי בית זכו בהגרלה. אבל האם בכלל כדאי לקנות דירה בהנחה?

שעתו היפה של החוסך הסולידי: יש חלופה טובה יותר לפיקדון בבנק
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אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

Recommended byכתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

חדשות
המסר הסמוי שנתניהו

רוצה לשתול במוח
שלנו

חדשות
דרוש: מנהיג נודניק,

מעצבן וחסר היגיון

חדשות
שכר המינימום השתלם

לה: נעמה לזימי זכתה
בפריימריז העבודה

חדשות
בת 36, מזרחית, בלי
רישיון נהיגה – ואולי

עם תיק שרה בממשלה
הבאה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר

להוספת תגובה
מזוהה

לבחירת השםשם
ככינוי קבוע
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נספח ע/4

העתק תכתובות בין נציגי האגף 
המשפטי לבין רו"ח ברלב 

עמ' 96
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נספח ע/5

העתק פנייתה של העותרת ליועצת 
המשפטית של המשיבה 2 מיום 

 4.11.2021

עמ' 103
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נספח ע/6

העתק פנייתה של העותרת ליועצת 
המשפטית של המשיבה 2 מיום 

 29.11.2021

עמ' 109
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נספח ע/7

העתק פנייתה של העותרת ליועצת 
המשפטית של המשיבה 2 מיום 

 16.12.2021

עמ' 113
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נספח ע/8

העתק תגובתה של היועצת 
המשפטית מיום 26.12.2021 

עמ' 119

118
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נספח ע/9

העתק פנייתה של העותרת אל 
המשיבה 3 מיום 27.12.2021 

עמ' 121

120
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נספח ע/9



122



123



124



נספח ע/10

העתק תגובתה של המשיבה 3  
לפניית העותרת מיום 27.12.2021 

עמ' 126

125



1

Pniyot

:מאת Office2
:נשלח 16:38 2021דצמבר  27שני יום
:אל Tomer Naor; Pniyot
:נושא FW : חשש לשימוש לא תקין בכספי ציבור למטרת חקירות נגד יריבים פוליטיים בעיריית

תזכורת שלישית -חיפה
:קבצים מצורפים  pdf.חשש לשימוש לא תקין בכספי ציבור בעיריית חיפה -תזכורת שלישית 

 
 

 
 

From: סגל גלי <Galis@haifa.muni.il>  
Sent: Monday, December 27, 2021 2:46 PM 
To: Office2 <Office2@mqg.org.il> 
Cc: קליין ימית <YamitK@haifa.muni.il> 
Subject: FW: תזכורת שלישית -חשש לשימוש לא תקין בכספי ציבור למטרת חקירות נגד יריבים פוליטיים בעיריית חיפה  

 
 לכבוד:

 מר תומר נאור, עו"ד
 טיראש האגף המשפ

  התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)
  
  

  שלום רב, 
  

  בהמשך לפנייתכם אל היועצת המשפטית של עיריית חיפה, הנני מעבירה בזאת את תגובת ראש העיר:
  

  ראש העיר רואה בחומרה רבה שימוש בכספי ציבור למטרות חקירה נגד גורמים פוליטיים מכל סוג.
  

התגלה במהלך בדיקות על הרכש, והועבר לטיפולה של היועצת המשפטית של העירייה, כנדרש המידע על חברת המועצה סופי נקש 
  במינהל תקין. 

  הרי לא יעלה על הדעת שמידע על אירוע מסוג זה, ככל שמתגלה, לא יועבר לגורמי המקצוע הרלוונטיים. 
  ודי העניינים של כל חברי המועצה.בעקבות אירוע זה פנתה ראש העיר ליועצת המשפטית, וביקשה ממנה להסדיר את ניג

  
  אופן ההתקשרות עם משרד הביקורת החקירתית מצויה בבדיקה של מבקר העירייה, איתו ראש העיר מצויה בקשר שוטף.

  
  

  בברכה, 
  גלי גרינברג סגל

 ראש לשכת ראש העיר
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From: Office2 <Office2@mqg.org.il>  
Sent: Thursday, December 16, 2021 11:19 AM 
To: עינת קליש רותם <Kalisch@haifa.muni.il> 
Subject: תזכורת שלישית -חשש לשימוש לא תקין בכספי ציבור למטרת חקירות נגד יריבים פוליטיים בעיריית חיפה  

 
 שלום,

 מצ"ב מכתב לכבוד: ד''ר עינת קליש רותם
 תזכורת שלישית -ההנדון: חשש לשימוש לא תקין בכספי ציבור למטרת חקירות נגד יריבים פוליטיים בעיריית חיפ

 
  .נא לאשר קבלת מייל זה במייל חוזר

  

  
  

ומת ליבך הודעת דואר אלקטרוני זו מקורה מחוץ לאירגון. אין ללחוץ על הקישורים ואין לפתוח קבצים מצורפים. אלא אם לתש
 השולח מוכר לך בוודאות. והנך מצפה לקבל את הקבצים המצורפים. תודה 
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 כללי

מבקר העירייה דו"ח ביקורת המתייחס להעסקת יועצים, ובין היתר, התייחס ערך  2020בשנת  .1

. אחד 2020להתקשרויות עם משרדי רו"ח וביקורת לייעוץ כספי ותקציבי לשנת הכספים 

רואה משרד "רו"ח שהועסק לביקורת חקירתית )להלן:  משרדממשרדי רו"ח הנ"ל הינו 

 (."רואה החשבון" או "החשבון

, מתוקף סמכותה בהתאם לפקודת העיריות  הוועדה לענייני ביקורתה העביר 18.8.2021ביום  .2

רואה סוגיית אופן העסקת משרד עומק ב בקשה אל מבקר העירייה לבחינת (,3א)ג()170סעיף 

רואה פן הפעלת משרד חקירתית בעבור העירייה, לרבות או ביקורתלצורך ביצוע  החשבון

בעירייה ועד  ו, וזאת, מתחילת העסקת, נושאי חקירתו, שיטות פעולתו ושכר טירחתוהחשבון

 היום.

את סוגיית , לסירוגין, 2021 דצמברעד  ספטמברבחודשים  בחנה הביקורתה זו בהתאם לדריש .3

ובדקה נתונים, התכתבויות במסמכים , ובמסגרת הבדיקה עיינה רואה החשבוןהעסקת 

 . בעירייה בעלי תפקידיםוצוותו ועם  רואה החשבוןשוחחה עם כן ו ,ודו"חות כספיים ואחרים

 
 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה. פרסומו של המסמך או חלק ממנו לפני שחלף 
רשות מטעם מבקר העירייה, אסור עפ"י הוראות המועד שנקבע להגשתו למועצה, ללא נטילת 

 א לפקודת העיריות. המפרסם מסמך ביקורת כאמור דינו מאסר שנה.334ג)ו( ו170סעיף 
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 הוראות ומסמכים

נכלל רקע  2020שפרסם מבקר העירייה בשנת  ביקורת המתייחס להעסקת יועציםהבדו"ח  .1

נורמטיבי מקיף אודות שכירת שירותיהם של בעלי תפקידים חיצוניים, לרבות יועצים. 

 הביקורת מפנה למסמך זה בעניין הנדון. 

 שתי הוראות הקשורות להעסקת יועצים, כמפורט: להלן תודגשנה  .2

)מספרו:  נוהל העסקת יועצים ברשות מקומיתפרסם משרד הפנים  25.10.2004ביום  .א

, ולפיו, בין השאר, אין להעסיק יועצים בתפקידים שמעצם טיבם צריכים להיות (10/2004

יש . מאויישים על ידי עובדי הרשות או במקביל לעובד הרשות הממלא תפקיד דומה

להעסיק יועצים חיצוניים רק בתחומים בהם יש הצדקה להיעזר בשירותים מסוג זה 

 ובהתאם לכל דין.

צים נוהגת העירייה במקרים רבים לשאוב ולאמץ את התייחס לתנאי העסקתם של היועב .ב

ידו, מאחר -המופצות על הוראות התכ"םהוראות החשב הכללי במשרד האוצר במסגרת 

במטרה לאפשר קיום סדר המוחלות עליה, ושלא קיימות הוראות מחייבות אחרות בנושא 

 בתשלומים ושיוויון בין היועצים.

, ההתקשרויות עם היועצים, ובכללן עם שאוזכר לעיל 2020כפי שהוער בדו"ח הביקורת לשנת  .3

נעשו מבלי שקיימת מדיניות עירונית ברורה, אחידה וכתובה, וגישה  רואה החשבוןמשרד 

 מערכתית כוללנית בכל הקשור לנחיצות העסקת היועצים, לכדאיות ולהשלכות הנובעות מכך. 

הכוללת לגבי העסקת יועצים, הביקורת ממליצה, לנסח מסמך שבו תוצג המדיניות העירונית 

תוך התייחסות לתבחינים לבחירת יועצים, לרבות הנחיות לפיהן תיבחן מידת התאמתם 

לתפקיד, אופן ניהול העסקתם, שמירת תפוקות העבודה שלהם והארכת ההתקשרות עימם. 

באשר לאופן עבודת היועצים, ממליצה הביקורת לקבוע ולעגן בכתב הנחיות פרטניות לכל סוג 

 תקשרות והעבודות הכלולות בה, ולקבוע אבני דרך ותבחינים לבקרה אחר עבודתם. ה

עוד מומלץ לפעול למיחשוב תהליך העסקת היועצים באופן נפרד, שבו יכללו, בין השאר, שדות 

)קידוד( של תנאי החוזה; סוג התעריף; אישור דיווחי פעולות היועץ ושעות עבודתו; ואישור 

 החשבונות.

וטת הדו"ח מסרה ראש העיר, כי היא מקבלת את ההמלצה, תאמצה באופן מלא, בתגובה לטי

   פי המלצת הביקורת.-על, ותורה למנכ"ל העירייה להכין מסמך מדיניות עם היועמ"ש והגזבר

 
 רואה החשבוןהתקשרויות עם 

התקשרויות שתי במסגרת  רואה החשבוןשירותיו של את החלה העירייה לשכור  3/2020-החל מ

   ההתקשרויות על רכיביהן, סכומן וניצולן. תלהלן תובא סקיראחת מהן הוגדלה. ש

 

  רואה החשבוןלבין  עירייהה בין 1התקשרות מס'  .1

נדונה התקשרות עם משרדי רו"ח  27.2.2020יום בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועדת מנכ"ל, ב .א

. 2020לשנת הכספים וביקורת למתן שירותי יעוץ שונים בתחומי הכספים, ואישור התקציב 

קיימת דחיפות של ממש בהתקשרות עם כעולה מההסבר המוצג בפרוטוקול הישיבה "

מספר משרדים על מנת לבחון את הדוחות הכספיים, לבצע בקרה וניהול ההכנסות לצד 

הוצאות העירייה, עריכת התקציב לפי הנחיית ראש העיר בשיתוף ותיאום מול משרד 

 ."הפנים
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פי הוראות פקודת -ול, כי העירייה מחוייבת ללוחות זמנים קשיחים עלעוד נכתב בפרוטוק .ב

בחינת תקציבי העירייה "העיריות, ובשל נסיבות חריגות אלו, פנתה לשלושה משרדי רו"ח ל

 ".ביקורת חקירתית, , הכנת דו"חות כספיים מתאימים2020שנים קודמות, אישור תקציב ל

מע"מ( לכל +  ₪ 142,000לסכום הפטור ) עדהתקשרות בהתאם לפרוטוקול התבקשה  .ג

₪  70,000של משרד לפי מחיר שעתי. אולם החלטת הוועדה היתה להתקשר עד לסכום 

 ככל שיתקבל תקציב נוסף, תורחב המסגרתלכל אחד משלושת היועצים, ובתוספת מע"מ 

 להכנת "קול קורא" לקבלת שירותי יעוץ שוטף בנושא. כועריבמקביל בהתאם. 

כתוב בפרוטוקול אינו ברור, שכן לא צויין מי צריך לאשר את הנוסח  מדגישה, כיהביקורת 

הרחבת מסגרת התקציב, והאם ההגדלה מחייבת אישור נוסף של ועדת מנכ"ל או גורם 

 .מקצועי אחר

בתוספת ₪  70,000ההתקשרות נפתחה במערכת הממוחשבת בסכום של  הלכה למעשה,

בתוספת ₪  142,000-סכום ההתקשרות להוגדל  16.4.2020, וביום 18.3.2020ביום  מע"מ

  מע"מ.  

 .רואה החשבוןאחד משלושת היועצים עימם התקשרה העירייה לצורך זה הינו משרד  .ד

שתחולתו מיום  ,רואה החשבוןחתמה העירייה על הסכם התקשרות עם  5.3.2020ביום   .ה

 לשעת עבודה בתוספת מע"מ.₪  450 רתתמו, 5.3.2021ועד  5.3.2020

 בחינת ההתקשרות העלתה את הממצאים הבאים: .ו

בתוספת מע"מ ₪  327הסכום המירבי ליועץ, בהתאם לתעריפי החשכ"ל עומד על  (1)

על תשלום שעתי של  רואה החשבון"(, בעוד שסוכם עם משרד 1)לפי הגדרת "יועץ 

 מעל לתקרת הסכום המותרת(. 38%בתוספת מע"מ )₪  450

התעריף הנ"ל שולם על ידי העירייה ליועצים " בתגובה לדו"ח מסר רואה החשבון, כי

 ".אחרים והיה תעריף מקובל... ללא תקרה כלשהי

והסכום לתשלום הוגדר, כאמור, , 5.3.2021ועד  5.3.2020-תקופת ההסכם הוגדרה מ (2)

המירבי מוגבל לסכום הוא כי בהסכם צויין במפורש , מבלי שרק כסכום שעתי

 בתוספת מע"מ.₪  142,000אותו אישרה ועדת מנכ"ל, קרי, לתשלום 

. 15.3.2020-בבעוד אישור קיום הביטוחים ניתן רק  5.3.2020ההסכם נחתם ביום  (3)

ועל שעת עבודה  1.3.2020דיווח על שעת עבודה אחת ביום  רואה החשבוןשיצויין, 

 טרם החתימה על הסכם ההתקשרות.  - 3.3.2020נוספת ביום 

 שירותי הביקורת החקירתיתבעת מתן , שרואה החשבוןבהסכם עוסק בהתחייבות  13סעיף  .ז

עבור העירייה לא יפעל מתוך ניגוד עניינים, ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או 

 עבור העירייה לבין יתר עיסוקיו.בעלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו 

, האמון על העבודה אל מול רואה החשבוןמו של משרד הביקורת העלתה, כי רו"ח מטע

כי  . עיון בשאלון מעלה,כנדרש מילא את השאלון לאיתור החשש לניגוד עניינים ,העירייה

 )חל"צ( הנ"ל משמש כמבקר פנים בשני תאגידים עירוניים )התיאטרון העירוני חיפה

רט לכך, משמש כמבקר פנים גם , ופ(מועדוני יום לגימלאים בחיפה - ועמותת מיל"ב

  תאגיד המים והביוב של חיפה(. -בתאגיד הקשור עם העירייה )מי כרמל 

הביקורת, כי בהתאם להנחיית השירות המשפטי לעירייה, לכל התקשרות עם עוד העלתה 

יועץ מצורף שאלון למניעת ניגוד עניינים אותו על היועץ למלא. לאחר מכן, על היחידה 

המנהלת את החוזה, להעביר את השאלון לבחינת השירות המשפטי בצירוף  המקצועית
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חוות דעתה בדבר שאלת קיומו של ניגוד עניינים בקשר עם מתן שירותי הייעוץ ומהות 

 ההתקשרות. 

לבחינת השירות המשפטי על ידי אף גורם עירוני שאלון זה לא הועבר  במקרה דנן,

סקים ע, כמו גם של עובדים נוספים המו"ח שאוזכר לעילהלעירייה בעניינו של רו

  .רואה החשבוןבאמצעות 

₪  164,795שולם סכום של  4/2020עד  3/2020בחודשים  רואה החשבוןבגין עבודתו של  .ח

כולל ₪  166,140-בעוד הסכום שאושר לתשלום בגין התקשרות זו הסתכם בכולל מע"מ, 

 כולל מע"מ.₪  1,345מע"מ, כך שנותרה יתרה בסכום של 

-לא נחתמו ולא אושרו על 4/2020-ו 3/2020הביקורת מעירה, כי דיווחי השעות בחודשים  .ט

   שולם.  רואה החשבוןידי אף גורם עירוני, ולמרות זאת החשבון ל

 18.5.2020ביום בהמשך דו"ח הביקורת,  1כפי שיועלה בחלק הדן בהגדלת התקשרות מס'  .י

בתוספת  ₪ 70,000-ב רואה החשבוןלהגדיל את היקף ההתקשרות עם  גזבר העירייהביקש 

 70,288שולם סכום של  5/2020בגין העבודה בחודש . 26.5.2020-מע"מ, והבקשה אושרה ב

 כולל מע"מ. ₪ 

, בטרם אושרה 1.5.2020-דיווח על שעות עבודה החל ב רואה החשבון הביקורת מעירה, כי

 – 1.5.2020שבוצעו בין התאריכים שעות עבודה  124-. מדובר בהגדלת ההתקשרות עימו

, וללא ניתן לכך אישורמבלי ששבוצעו  כולל מע"מ, ₪ 65,286-ב , המסתכמות25.5.2020

 התקשרות בתוקף. 

 
 רואה החשבוןלבין  עירייהה בין 1הגדלת התקשרות מס'  .2

הגיש גזבר , חודשיים וחצי לאחר החתימה על ההסכם הראשון, 18.5.2020ביום כאמור,  .א

מהטעם שהלה  רואה החשבוןהעירייה בקשה כתובה לוועדת מנכ"ל להגדלת ההתקשרות עם 

נושאים הבשני מתן יעוץ המשך "ו, 1חקירתית למינהל הכספים בשני נושאיםמבצע ביקורת 

הינה קריטית, שכן בנוגע אליהם עיריית חיפה נמצאת בעיצומן של  בשניהם בלבדהנ"ל ו

ארכת ההתקשרות הקיימת עוד כתב הגזבר, שבכל מקרה ה." ומשפטיות מחלוקות כספיות

מתאפשרת בעת הקורונה במקרה של קושי לצאת בהליך תחרותי, בהתאם לתקנות העיריות 

 .7.4.2020)מכרזים( )הוראת שעה( שפרסם משרד הפנים ביום 

, החשבוןרואה "]...[ מבוקש בזאת אישור להגדיל את סכום ההתקשרות עם משרד  לפיכך,

הערת  -ותעריפי פינוי אשפה  ם]פארק מת" ללעי 2רק בהקשר הנושאים המוזכרים בסעיף 

 ".]...[. עד למחצית סכום ההתקשרות הראשונה  הביקורת[

אישרה ועדת מנכ"ל את בקשת גזבר העירייה להגדלת ההתקשרות עם  26.5.2020ביום  .ב

עד למחצית סכום ההתקשרות הראשונה ( "5568)התקשרות מס'  רואה החשבוןמשרד 

מע"מ( וזאת עד לסיום סכום זה או הכרזה על הזוכה ₪+ 70,000סה"כ סכום ההגדלה )

 ".במכרז, על פי המוקדם מביניהם

כעולה מהתרשומת שהתנהלה במערכת ניהול ההתקשרויות, טרם הבאת הבקשה בפני ועדת  .ג

מחלקת תמחיר לנהל מו"מ לשעת מנכ"ל המליצה סגנית מנהל אגף התקציבים ומנהלת 

 בתוספת מע"מ.₪  385ועד ₪  315עבודה במכרז העומד להתפרסם, בסכומים שבין 

                                                           
 . ותעריפי פינוי אשפה םשני הנושאים הם: פארק מת" 1
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הביקורת מעירה, כי הסכום השעתי לתשלום בהתאם למסמך הגדלת ההתקשרות נותר 

 ₪(.  450כשהיה )

בשני  רואה החשבוןכאמור, הארכת ההסכם אושרה לצורך השלמת הביקורות שערך  .ד

 פה. נושאים: פארק מת"ם ותעריפי פינוי אש

 רואה החשבוןכעולה מדיווחי שעות העבודה שהגיש על אף האמור ומעירה, שהביקורת 

שוועדת מנכ"ל גם בנושא הרכש שאינו נכלל בין הנושאים הנ"ל עסק  2020חודש יוני ל

 אישרה.

ההנחיות שקיבלנו בתקופה על פי " לביקורת, כי רואה החשבון"ח מסר ובתגובה לטיוטת הד

, על ידי מינהל הכספים והשירות המשפטי, מדובר בלפחות שישה 2020שממאי עד נובמבר 

, "נושא הרכש אושר למשרדנו" עוד הוא מסר, כי "נושאים נוספים שבדקנו, באותה תקופה.

, לפיו השרות המשפטי 26.6.2020וצירף מייל מאת היועצת המשפטית לעירייה מתאריך 

את סוגיית ניגוד העניינים, ורואה החשבון התבקש להעביר חומר רלוונטי לצורך בוחן 

 התקדמות הבדיקה.

₪  12,636סכום של  רואה החשבוןלמשרד שולם , 6/2020, בחודש בתקופת הארכת החוזה .ה

. כפי שנכתב 10.6.2020ועד  2.6.2020שעות עבודה שבוצעו בין  24)כולל מע"מ(, בגין 

עבור שעות עבודה ( החשבון הוא "200292)מספרה:  רואה החשבוןבחשבונית עסקה שהגיש 

  . ."שעות( 146)בפועל הושקעו  2020חלקי לחודש יוני 

רואה ין הסכום ששולם להביקורת מבהירה, כי הסכום הנדרש לתשלום תואם להפרש שב

ובין הסכום הכולל שאושר להתקשרות  5/2020ועד  3/2020בגין החודשים  החשבון

רואה השקיע  6/2020בחודש איפוא, ש ,יוצא₪(.  324אשונה והגדלתה )הפרש של הר

שעות מעבר למה שאושר לו במסגרת הגדלת  122 שעות עבודה, שהן 146 החשבון

בהתאם לסכום המאושר במסגרת הגדלת שעות,  24הגיש לתשלום רק וההתקשרות, 

 .והשעות הנוספות שבוצעלתשלום הביקורת לא מצאה האם ומתי הוגשו ההתקשרות. 

על מנת לא לקטוע את רציפות לביקורת, ש" רואה החשבוןבתגובה לטיוטת הדו"ח מסר 

עבודה וחייב רק בהתאם דנו ביצע מאות שעות של רעבודתנו וכדי לא לפגוע במטרותיה, מש

לאישורים התקציביים, כך שבפועל, מאות שעות עבודה נוספות לא חויבו על אף שהעירייה 

 נהנתה מתוצרי העבודה."

החברה הכלכלית לחיפה בעבור גם עבודות  רואה החשבוןביצע  7/2020-החל ביודגש, כי  .ו

 רט בהמשך.ובאמצעותה, כפי שיפו "(החכ"ל" או "החברה הכלכליתבע"מ )להלן: "

 
 רואה החשבוןלבין  עירייהה בין 2התקשרות מס'  .3

( ובו הזמינה הגשת הצעות 13/2020פרסמה העירייה מכרז פומבי )מספרו  21.5.2020ביום  .א

 למתן שירותי ביקורת חקירתית.

עמידת ההצעות בתנאי סף ומעבר ההצעות שעמדו  -במכרז נקבעו ארבעה שלבים: שלב א'  .ב

ניקוד  -נקודות(; שלב ג'  30ניקוד ניסיון מקצועי )מקסימום  -שלב ב' בתנאי הסף לשלב ב'; 

 -באישור ועדת מכרזים  -נקודות(; שלב ד'  30ראיון אישי בפני ועדת הערכה )מקסימום 

 נקודות(. 40פתיחת ההצעות הכספיות של המציעים שעמדו בתנאי הסף )מקסימום 

המציעים שהגישו הצעותיהם;  3המעטפות של את ועדת המכרזים  פתחה 8.7.2020ביום  .ג

 פנה מינהל הכספים לשלושת המציעים להשלמת מסמכים.  4.8.2020וביום 
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הנוסח המתוקן של מסמכי המכרז, לא  לאחר שאחד המציעים הגיש הצעתו שלא על גבי .ד

פסלה ועדת המכרזים את  -השלים מסמכים ולבסוף הודיע על פרישתו מהליך המכרז 

 ותרו שני מציעים בלבד. הצעתו, כך שנ

ה ועדת הערכה לניקוד שלב ב' )ניסיון מקצועי( ושלב התכנס 22.9.2020-ו 21.9.2020בימים  .ה

 ה מהמציע השני.וזכה בציון גב רואה החשבוןג' )ראיון אישי(, ומשרד 

כהצעה  רואה החשבוןמשרד המליצה ועדת המכרזים על הצעתו של  28.10.2020ביום  .ו

 ה.המלצהאישרה ראש העיר את  5.11.2020וביום  הזוכה,

לקבלת "שירותי  רואה החשבוןחתמה העירייה על הסכם התקשרות עם  18.11.2020ביום  .ז

 . דאזהעיר  ת, בחתימתם של גזבר העירייה ומזכירביקורת חקירתית"

 כוללים: הביקורת החקירתית  להסכם, שירותי 4כמפורט בסעיף  .ח

 אי סדרים מתוך פעולות העירייה ותאגידיה;איתור, מניעה, וכימות של  (1)

הכנת חוות דעת מומחה לבית המשפט והכנת דוחות , חקירות חשבוניות וכלכליות (2)

 ליחידות אכיפה ממשלתיות;

  הגשת דו"חות מפורטים הכוללים הליכי עבודה, מסקנות והמלצות לביצוע; (3)

 ביצוע כל מטלה נדרשת בהתאם להנחיית נציג העירייה; (4)

 בישיבות עבודה בעירייה על פי הצורך וכפי שייקבע ע"י נציג העירייה.השתתפות  (5)

. בהתאם לנספח לחוזה, 17.11.2021ד וע 18.11.2020-תקופת ההסכם נקבעה לשנה החל מ .ט

הועמד  רואה החשבוןמע"מ, אך בהתאם להנחה שנתן ₪+ 350התמורה המומלצת היתה 

 . עבודהבתוספת מע"מ לשעת ₪  310על הסכום  

גם דיווחי השעות שבוצעו, שעל וכך לא נסרקו למערכת הפיננסית, החשבוניות לתשלום  .י

   בסיסן הוגשו החשבונות.

הסכם אינו מוגבל בסכום התקשרות כך שמדובר ב רואה החשבוןהסכם שנחתם עם ה .יא

בגין הביקורת  רואה החשבוןללתשלום אומדן ההוצאות הצפוי מה גם שפתוח, 

 .ראש העירבפני בפני ועדת המכרזים ו ולא הוצגהמירבי לתשלום או הסכום החקירתית 

 מצב הדברים המתואר מאפשר להוסיף ליועץ מטלות ומשימות ללאהביקורת מעירה, כי 

, על אשר על כןהגבלה, בניגוד לכללי מינהל תקין ועל כל המשמעויות הנובעות מכך. 

אחת מהמטלות המבוקשות לכל מפורטות העירייה להקפיד על הוצאת הזמנות עבודה 

ץ, תוך הגבלת היקף ביצוען וסכומן, דבר שבפועל לא בוצע )ראה לביצוע על ידי היוע

 בהמשך(. 

הביקורת החקירתית אינה פועלת רק על בסיס תוכנית עבודה לפיה " רואה החשבוןתגובת 

קשיחה, ופועלת באופן דינאמי על פי אילוצים בשטח, כגון אירועי שחיתות שנתית 

הצורך אם עלה שכן  אינה מקובלת," יה מראשופצפעולה מהירה שאינה תמיד ייבים המח

 ה מבחינהניתן להפיק הזמנת עבודה בפרק זמן קצר ולאשר, הרי שבביצוע עבודה דחופה

 אינה יכולה לשמש כנימוק לאי הוצאת הזמנת עבודה.  ,לכאורה ,הבהילותתקציבית. 

 . ניםייגוד ענילהיות במצב של נ החשבון רואההחל על להסכם עוסק באיסור  12סעיף  .יב

שמילא רו"ח מטעמו של לחשש לניגוד עניינים שאלון הלמרות האמור, כפי שהוער לעיל, 

, המשמש כמבקר פנים בשני תאגידים עירוניים ובתאגיד נוסף הקשור עם רואה החשבון

לשירות המשפטי לעירייה לצורך בחינת  שום גורם עירוניידי -העירייה, לא הועבר על

  מהות ההתקשרות ותוכנה.
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המשרד הקפיד הקפדה יתרה שלא לטפל ולא לביקורת, כי " רואה החשבוןבתגובה מסר 

לבדוק נושאים הקשורים בגופים בהם קיים חשש לניגוד עניינים ובעיקר בתאגידים בהם 

  "משמש כמבקר פנימי.  ]מטעם המשרד[רו"ח 

 
 רואה החשבוןלבין החברה הכלכלית  בין 3התקשרות מס'  .4

היועמ"ש של היועמ"ש לעירייה אל מ 17.6.2020ביום בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה  .א

 כדלקמן: נכתבהחברה הכלכלית 

לאישור התקשרות  27.2.2020מנכ"ל ממועד בר לעיונך וידיעתך פרוטוקול ועדת ]...[ מוע"

עלו נושאים  פעולות הביקורת שנערכו על ידי המשרד ...[ במהלךרואה החשבון] משרד

ותחומים המצויים באחריות וסמכות החברה הכלכלית וחברות הבת של החכ"ל לרבות 

התנהלות חברת מת"ם בשותפות עם חברת גב ים, בהיבטי דיני החברות, תכנון ובניה, 

בחינת מיסים ועוד, התנהלות חברת פארק מדעי החיים בשותפות עם חברת מבנים ו

 היבטים תאגידיים ומיסויים בקשר עם כך.

כפועל יוצא מכך, ומאחר ומדובר בנושאי הליבה והפעילות של החברה הכלכלית, פנינו 

רואה ]תאשרו התקשרות נפרדת מהתקשרות העירייה עם משרד אליכם בבקשה כי 

 ,מתקדמות פעולות ועבודת הביקורת המצויה בבחינה ובדיקה למת, לצורך הש[החשבון

שלא ניתן לבצען באמצעות משרד או גורם אחר בנסיבות אלו ובסד הזמנים הנדרש 

 ."להעברת הדו"חות להמשך טיפול על ידי גורמי ההנהלה בעירייה ובחברה הכלכלית

 ]ההדגשה אינה במקור[.

התכנס דירקטוריון  ,מכתבה של היועמ"ש לעירייהמועד כתיבת , למוחרת 18.6.2020יום ב .ב

, ןכיועץ. מנכ"ל החכ"ל הציג בפני הדירקטוריו רואה החשבוןר, דן במינוי החכ"ל, ובין השא

עבור עיריית חיפה, במסגרתה ב רואה החשבוןידי -כי מדובר בהמשך עבודה שבוצעה על

בוצעה בדיקה הקשורה לחכ"ל וחברות הבת שלה, ולכן קיימת חשיבות בהמשך ביצוע 

 . רואה החשבוןידי -העבודה על

יהיה יועץ [ רואה החשבון]רו"ח ראש העיר בישיבה זו, המטרה היא ש"כעולה מדבריה של 

 .". לדירקטוריון. נעשה ניסיון לאתר כספים אבודים ומקורות הכנסה לחברה

בהתאם לתוכנית " רואה החשבוןבהתאם לכך, אישר הדירקטוריון את ההתקשרות עם 

 ."עבודה שתסוכם עמו

על הסכם להענקת שירותי ביקורת  החשבוןרואה חתמה החכ"ל עם  30.6.2020ביום  .ג

 כיועץ לדירקטוריון של המזמיןכהתקשרות המשך להתקשרותו עם העירייה ", חקירתית

ובהיקף שלא יעלה על סכום הפטור ממכרז לצורך השלמת פעולות ועבודת הביקורת 

, כולל יעוץ לדירקטוריון המזמין, שלא ניתן לבצען מתקדמות בבחינה ובדיקה המצויות

 [. ההדגשה אינה במקור] "באמצעות משרד או גורם אחר.

₪  142,000דירקטוריון החכ"ל אישר התקשרות שלא תעלה על שמהמוסכם עולה, 

בתוספת מע"מ )סכום הפטור( לצורך השלמת פעולות ועבודת הביקורת המצויה בבחינה 

כמו גם  ,יועמ"ש לעירייה בפנייתה אל החכ"ל, כפי שהגדירה זאת המתקדמותובדיקה 

 יעוץ לדירקטוריון.

 כמפורט:  היועמ"ש לעירייה מסרה לביקורת בתגובה .ד

ש העירייה ניתנה לפי בקשת יועמ"ש החכ"ל אשר ביקשה לבחון "התייחסות יועמ"

לפי דרישת והנחיות ההנהלה למתן [ רואה החשבון] התקשרות נפרדת ועצמאית עם משרד
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, הלשכה המשפטית , באישור הגזברמשרדנולביקורת, כי " רואה החשבוןבתגובה מסר 

יחד עם  התמחרותבאת העירייה  שייצג, הוא זה ולבקשת מנהלת אגף לנכסים ושמאות

הוציא גזבר העירייה הצעה  2021במאי  12ביום עוד מסר, כי "  ."הנכסיםמנהלת אגף 

לרכישת הנכס... ההצעה נשלחה לכונס הנכסים...להצעה צירפה העירייה גם ערבות 

 בנקאית..."

מעורב באפשרות לרכישת  רואה החשבוןלפי המסמכים  - בניין סולל בונההצעה לרכישת  .ה

 בניין סולל בונה.

התעניין  14.4.2021גזבר העירייה ביום אל  רואה החשבוןשהעביר בהודעת דואר אלקטרוני 

האם מתקדמים בעניין בדיקת האפשרות לרכישת המבנה, והביע כוונה לערוך סיור הלה 

 בבניין.

הסיור בבניין סולל בונה נערך יחד עם גזבר העירייה וגם בתגובה מסר רואה החשבון, כי "

 ." הבעלים נערכה במשרדו של הגזבר ובנוכחותנו הפגישה עם נציג

-ו 27.6.2021)בתאריכים: המשך ההתכתבויות שנערכו באמצעות הדואר האלקטרוני 

החברה מטעמה של צורך המכירה להצעת מחיר וחוות דעת שמאית  כולל( 30.6.2021

בנה הבניין, וכן הערכות מקצועיות ובחינה שמאית מקצועית שנערכה לגבי המשבבעלותה 

 ו שמאי מקרקעין בהכשרתו.ידי סגן מנהלת האגף לנכסים ושמאות )כתוארו אז(, שהינ-על

 בצע את הרכישה.סופו של דבר, לאחר משא ומתן הוחלט שלא לב

מינהל ההנדסה באמצעות האגף לפיקוח על הבניה ואגף  - בדיקת החשד לזיוף היתר בניה .ו

נתונים הקשורים לדירה בשדרות , 8/2021-, ברואה החשבוןל העבירוהנכסים והשמאות 

בבעלות עובדת עירייה לשעבר, ולגביה הועלה חשד שהיתר הבניה  בעברהציונות, שהיתה 

 זוייף.

ידי מבקר העירייה, וממצאיה -על 2016הביקורת מדגישה, כי סוגיה זו נבדקה בשנת 

הועברו להנהלת העירייה הקודמת ולבחינת השירות המשפטי לעירייה להמשך ביצוע. 

 . של עובדי הרשויות המקומיות הליך משמעתי בבית הדין למשמעתנוהל כפועל יוצא 

נשקלה בעניין זה, " 2017ועצת העיר בשנת כעולה מתשובה לשאילתא שהגישו שני חברי מ

האפשרות להגשת תלונה במשטרה בגין האירוע. לאחר בחינת הנושא, הוחלט לא להגיש 

 ."תלונה, מאחר ולא קיים חשד לכאורה לביצוע עבירות פליליות לרבות זהות המבצע

נושא ב רואה החשבוןידי -שבוצעו על פעולותובו תיעוד ההביקורת לא מצאה מסמך כלשהו 

 שקיימות., מסקנות או המלצות ככל זה

הסוגיה עלתה שוב ]...[ " לביקורת כדלקמן: רואה החשבוןבתגובה לטיוטת הדו"ח מסר 

זיוף בנוסף לנכס בשדרות לאור העובדה שהצטברו עדויות למקרים נוספים בהם היה חשד ל

הצטברות המקרים מחייבת שקילה מחדש של הנושא ובכלל זה, האם לפנות  [..הציונות ]..

בתלונה למשטרה. מאחר והנושא קיבל סדרי עדיפויות נמוכים על ידי העירייה, לא טופל עד 

 "סוף ההתקשרות עם משרדנו.

 - שומרי הסף .ז

 רואהמעלה, כי  2021של רואה החשבון לחודש פברואר עיון בפירוט דיווח שעות העבודה 

 22,850-שומרי הסף", המסתכמים בבגין " 2/2021שעות עבודה בחודש  63דיווח על  החשבון

כלומר,  - שעות וכולל עבודה בנושא "שומרי הסף" ו"קצ"א" 4.5אחד מהדיווחים הינו על ) ₪

   .(השעות הוא במשותף לשני נושאים אלה 4.5הדיווח של 
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יעיל ואיכותי של עבודתם. נוכח האמור, הפיקוח על עבודת נותני  ושיטות מתאימות לביצוע

 פי מיטב הבנתו של הגורם המזמין את העבודה.-השירותים והיועצים נעשה על

מפורטים תאריך ושעות העבודה, ותחת תיאור העבודה  רואה החשבוןבדיווחי השעות של  .ב

במקרים רבים, תחת  או שם המשימה שביצע. רואה החשבוןנרשם שם הגורם עימו נפגש 

תיאור העבודה נכתבה מילה כוללנית שאינה מאפשרת לדעת מהי מהות העבודה )איזכור 

שמות של בעלי תפקידם בעירייה מבלי להוסיף באיזה עניין; מילים כוללניות 

 כ"התכתבות", "מיילים", "הכנת טיוטת מצגת", "זום" ועוד(.

וש ולוודא שדיווחי השעות יהיו הביקורת מעירה, כי על הגורמים העירוניים לדר

עסק בו, וזאת על  רואה החשבוןמפורטים, כך שכל שעה שבוצעה תשוייך לפרוייקט ש

מנת לאפשר בקרה נאותה אחר העבודה המתבצעת. עוד מעירה הביקורת, כי בעלי 

התפקידים בעירייה חתמו על דפי דיווחי השעות בכלליות, מבלי לאמת את השעות עם 

שעימם נפגש או פעל, ובמקרים  רואה החשבוןשהעביר  שאוזכרו בדיווחיםעובדי העירייה 

   רבים מבלי לדעת מהם נושאי הבדיקה.

בחלק מהדיווחים תחת תיאור העבודה נרשמו מילות קוד, שאינן מאפשרות לדעת מהי   .ג

, "ניצול מרות", "תביעת דיבה", מהות העבודה )כגון: "השוד הגדול"; "חנות דגים"

"עץ בעלויות ומידע , "תוכנית עבודה", "הוקי קרח" "חנות מידע", ","חנות מכולת

 (.עסקי"; "הוקי קרח"

" קשור בחקירה שערך, לכאורה, ניצול מרותלידי הביקורת הגיע מידע, לפיו הנושא " .ד

בעירייה. רוצה לומר, כי בעת שהתבצעה  לשעברעל בעל תפקיד בכיר  רואה החשבון

 החקירה, לכאורה, לא אחז הנ"ל בתפקידו בעירייה. 

""ניצול מרות" מתייחס לניצול מרות על ידי עובדי עירייה רואה החשבון מסר בתגובה, כי 

. אין מדובר בבדיקה של עובד לשעבר בניגוד לחוק, תוך התעמרות בעובדי עירייה ואחרים

  ".כלשהו

א.)ב( 170ומי שעומדים לביקורת של מבקר העירייה הינם אלה המנויים בסעיף הואיל 

לפקודת העיריות, העונים על הגדרת "גוף עירוני מבוקר", נשמטה סמכותו של מבקר 

 לבדוק נושא זה.להמשיך העירייה מ

נוכח הדברים, מפנה הביקורת את הנושא ליועמ"ש לעירייה, לצורך קבלת החלטה  האם 

 פעול לצורך בדיקת נושא זה ומיצויו.  וכיצד יש ל

לעירייה ושולם  רואה החשבוןבבחינת החשבונות לתשלום ופירוט שעות העבודה שהגיש  .ה

לו בגינם נמצאו ליקויים, ולמשל: בחלק מהחשבונות לא נמצאו חתימות בעלי התפקיד 

המאשרים אותה; נמצאו חשבונות שעליהם חתימה אחת בלבד )במקום שתיים(; חלק 

שבונות שולמו במזומן, ולא כנהוג בעירייה; בחלק מהמקרים לא נמצאו חתימות בעלי מהח

התפקיד המוסמכים, המאשרות את דו"ח שעות העבודה בגינן נדרש התשלום, ולמרות 

זאת החשבונות שולמו; חלק מדיווחי השעות לתשלום הוגשו במקובץ ללא הפרדה של 

על תפקיד אחד יכול לחתום גם על שעות בעלי תפקידים בעירייה, כך שלא ברור כיצד ב

עבודה שלא בוצעו בתחום הנמצא תחת אחריותו, וממילא הוא אינו מודע להיקף השעות 

; שעות 3בגין  שבוצעו בבדיקת נושאים אחרים; באחד מהחשבונות נמצא דיווח כפול

שעות בלבד, בעוד  711.5שעות, אך סיכום השעות שצורפו היה  860נמצאה חשבונית בגין 

 לתשלום.  רואה החשבוןגורמי הבקרה בעירייה אישרו את הסכום הכולל שדרש 
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חשבונות נפרדים  3לעירייה מדי חודש, הוגשו  רואה החשבוןפרט לחשבונות שהוציא  .ו

עו בחודשים קודמים. הביקורת מעירה, כי ונוספים, הכוללים מקבץ שעות עבודה שבוצ

מצב הדברים המתואר גורם לחוסר סדר, לבלבול ופוגם באפשרות לערוך מעקב ובקרה 

מדוייקים, מה גם שאין בהירות מדוע הוגשו החשבונות באופן זה ולא במאוחד חודש 

 בחודשו. 

מוקדם מול  בוצעו שעות בגין נושאים, שלא ברור מי הזמין או ביקש אותם, ללא תיאום .ז

בעל המקצוע הרלוונטי, ומכאן החשיבות של הוצאת הזמנות מפורטות וחתומות; נמצא 

עליה, לא אישר אותה, ובפועל לא זברות שגזבר העירייה לא ידע דיווח על ביצוע עבודה בג

 בגינה.  רואה החשבוןלם לשו

ת עבודה( שעו 15והכנה אליהן )סה"כ פגישות  2חייב את העירייה בגין  רואה החשבון .ח

, ואין בינן לבין ביקורת רואה החשבוןשל  בהתאם להצעתועם מבקר העירייה שהתקיימו 

נוכח האמור, מבקר העירייה הינחה את גזברות העירייה שלא לשלם חקירתית דבר. 

 בגין שעות אלה. רואה החשבוןל

רואה סדר וחוסר בקרה מוחלט אחר עבודתו של -ניתוח הנתונים שהוצגו לעיל מצביע על אי .ט

. אף כי בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים, גזבר העירייה הוא הגורם העירוני החשבון

נתונים  -ואגפי העירייה  רואה החשבוןשתפקידו לרכז, לתכלל ולסנכרן בין עבודותיו של 

גרם לכך שאיש בעירייה אינו מודע בדבר כל הפרוייקטים  אלו לא הועברו אליו. הדבר

, ומהו היקף העבודה הנדרש בכל אחד מהם; דיווחי רואה החשבוןידי -המבוצעים על

לא אושרו במקרים רבים כנדרש; חלק מדיווחי השעות לא  רואה החשבוןהשעות שהגיש 

ם בהם דיווחי אושרו בחתימת בעלי המקצוע ולמרות זאת החשבון שולם; קיימים מקרי

השעות שהועברו לאישור בעלי התפקידים הרלוונטיים )גזבר, יועצת משפטית( לא 

אושרו, שכן הנ"ל טענו שלא אישרו את ביצוע העבודה ולא ידוע להם איזו ביקורת 

חקירתית בוצעה. למותר לציין, כי התנהלות זו הינה בניגוד לנהלים המחייבים ולסדרי 

 מינהל תקין.

 רואה החשבוןנמצא ששולמה ל לחכ"ל רואה החשבוןנות לתשלום שהגיש בבחינת החשבו .י

מקדמה טרם ביצוע העבודה; נמצאו מקרים בהם לא צורפו דפי פירוט שעות העבודה 

שבוצעו, ומקרים בהם לא נמצאו חתימות המאשרות את שעות העבודה בגינן נדרש 

 התשלום או שנמצאה חתימה אחת.

  והיקפה החשבוןרואה תמהיל פעילות משרד   .7

חסרו פרטים מהותיים באשר  רואה החשבוןכאמור, בהסכמים שנחתמו בין העירייה לבין  .א

לכמה שעות חודשיות מאושרות לו לביצוע, מהו הסכום הכספי הכולל לתשלום, ואילו 

 נושאים עליו לבדוק במסגרת הביקורת החקירתית.

שהיו כבר בעבודה טרם משימות חדשות מעבר לאלו  רואה החשבוןהטילה על  החכ"ל .ב

החתימה על הסכם ההתקשרות. גם במקרה זה לא הוגבל סכום ההתקשרות לכל משימה 

ומשימה, ולא הוגבלו שעות העבודה שהוקצו לכל משימה )בניגוד לקבוע בהסכם 

 ההתקשרות ובניגוד לסדרי מינהל תקין(.

כים שונים, כפי שאוזכרו במסמ בעירייה ובחכ"להביקורת קיבצה את נושאי העבודות  .ג

 50-כלצורך תשלום )לכל הפחות  רואה החשבוןד ובדיווחי שעות העבודה שהגיש משר

 נושאים(, כמפורט בטבלה בגוף הדו"ח.
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ידי גזבר -מול העירייה נושאי הבדיקה לא הוזמנו ולא נקבעו על 2בהתקשרות מס'  .ד

ת העירייה, המשמש כנציג העירייה לצורך ההתקשרות; הנושאים נבדקו ללא הזמנ

עבודה מתועדת לרבות הסבר על הצורך בבדיקה; ללא תיאום עם גורמי מקצוע אחרים 

בעירייה; מבלי לקבוע מראש מה היקף השעות המאושר לצורך הבדיקה של כל נושא 

 ונושא, וללא תיאום עם מינהל הכספים באשר לקיומו של תקציב לכך. 

רואה נושאי עבודתו של  כאמור, בפועל לא היה גורם עירוני אחד שתיכלל ועקב אחר .ה

 עסק בהן, ללא כל בקרה. רואה החשבון. הדבר גרם להרחבת תחומי העבודות שהחשבון

נעד רחב ומגוון של תחומים, החולש מדובר במ -בדק  רואה החשבוןש תמהיל הנושאים .ו

העירייה וחלק מהעבודות נמצאות באחריותם  על נושאי ליבה של מרבית מינהלי

היה מעורב  רואה החשבוןהמקצועית של עובדי עירייה; נוצר מצב בו היקף הנושאים בהם 

הלך וגדל באופן לא מידתי, תוך התערות רבה בהתנהלות השגרתית של העירייה, ללא כל 

 פיקוח ומעקב מצד העירייה.

 תוצרי העבודות ושמירת הידעהעברת  .8

י עבודה, מסקנות )הליכ דו"חות מפורטיםהתחייב להגיש  רואה החשבוןכם לפי ההס .א

רואה דה של ל מגורמים עירוניים את תוצרי העבווהמלצות לביצוע(. הביקורת ביקשה לקב

ביקורת חקירתית  דו"ח בלבד: מפורטיםו שני דו"חות ביקורת לביקורת הועבר .החשבון

אחד המכונה "דו"ח רכש", שעוסק בחשש לניגוד עניינים, לכאורה, של חברת מועצת 

העיר, ולא בסוגיות נוספות הקשורות לתחום הרכש. בנוסף, קיבלה הביקורת דו"ח 

 .רשת המכללותביקורת חקירתית בנוגע לסוגיית 

לגורמים עירוניים  גותמצהוצגו או הועברו באמצעות  רואה החשבוןשאר הנושאים שבדק  .ב

והועברו לעירייה,  רואה החשבוןשונים. הביקורת ניסתה לאתר את המצגות שהכין משרד 

 וקיבלה מספר מצומצם של מצגות. 

לא היו מודעים לבדיקה שנעשתה, ולא קיבלו הגורמים האמונים על התחומים שנבדקו  .ג

שהושקעה. חלק מהמצגות  המצגות, דבר המקשה על יישום המלצות העבודה לידיהם את

רק הוצגו בפגישות עם גורמים עירוניים, אולם הן אינן נמצאות בידיהם. הביקורת מעירה, 

מפורטים או מצגות  דו"חותקבלו לידיהם תלדרוש ולוודא שי על הנהלת העירייהכי 

 נושאים שנבדקו.כל הב מפורטות

תו נציג העירייה בהסכם להעביר אל גזבר העירייה, בהיו רואה החשבוןהתבקש  9/2021-ב

ההתקשרות, תוכנית עבודה מפורטת ובה ציון תפוקות עבודתו, תשומות והנושאים 

ידו, לרבות פירוט של גורמי העירייה הנדרשים לצורך -האמורים להיות מבוקרים על

פגישות בנות  6התנה זאת בקיום של לפחות  רואה החשבוןאולם  -ביצוע משימותיו 

וביקש לקבל לידיו את  רואה החשבוןפנה הגזבר שוב אל  10/2021-שעתיים כל אחת. ב

רואה החשבון העביר לביקורת תכתובת בדוא"ל, לפיה פנה בתאריך  התוצרים.

לגזבר העירייה על מנת לתזכר שטרם נקבעה פגישה בינהם, ובתאריך  16.10.2021

ודה עימו. נשלחה תשובה מלשכתו של גזבר העירייה לפיה תיקבע פגישת עב 17.10.2021

 ".כל נסיונותינו לתאם פגישה בהמשך למייל הנ"ל, עלו בתוהוהוסיף כי " רואה החשבון

והגזבר ולא  רואה החשבון( לא נקבעו פגישות כאמור בין 12/2021עד מועד תום הביקורת )

 הועברו התוצרים לגזבר.
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רואה , אלא מצגות שרואה החשבוןלא נמצאו דו"חות מפורטים וכתובים של  בחכ"לגם  .ד

הציגן בפני חברי דירקטוריון החברה ובהן עדכן בקצרה לגבי התקדמות בדיקות  החשבון

 הנושאים שהתבקש לבחון. 

הביקורת בדעה, כי המצגות כפי שקיימות, אינן יכולות לשמש תחליף לתיעוד מפורט 

שעשוי לשמש בסיס לעבודה מקצועית כעת ובעתיד, ועל הנהלת החכ"ל לוודא, כי ישאר 

תיעוד הכולל את פירוט הממצאים, המלצות, מסקנות וכד'. הדברים נכונים כמובן  בידיה

 לבדיקות שנערכו כביקורת חקירתית, ולא דיווח של סיום מו"מ זה או אחר.

 רואה החשבוןת משרד נפקות עבוד .9

בסיווג לפי אופן  שנמסרו לגורמים עירוניים בגוף הדו"ח מובא פירוט של התוצרים .א

 הגשתם: 

; ודו"ח ביקורת דו"ח בנושא רשת מכללות: בתצורה של דו"ח כתובדו"חות  (1)

 רכש )חשד לניגוד עניינים לכאורה של חברת מועצת העיר(. -חקירתית 

 הביקורת מעירה כדלקמן:  לגבי דו"ח הרכש

המסמך כתוב במתכונת של דו"ח ביקורת כמקובל, פרט לעובדה שהוא לא  (א)

 הועבר לתגובת המבוקרת. 

מנהל אגף הרכש לא מודע לכך שנערכה בדיקה באגף, הוא לא נשאל בנושא, ולא  (ב)

 הגיע אליו דו"ח הביקורת החקירתית על האגף. 

הם אותם  רואה החשבוןהיועמ"ש לעירייה מסרה, כי כל המסמכים שמסר לה  (ג)

למבקר המדינה, הטיפול המשפטי בנושא  5/2020-מסמכים שנמסרו ב

המשך בחינה ובדיקה, כפי שהוצגה בדו"ח הרכש הסתיים, ולא היה כל צורך ב

 ללא ידיעתה, מעורבותה, הנחייתה או הסכמתה. 8/2021-ב

הייעוץ המשפטי לעירייה, אינו מקבל את הטענה לפיה קיים ניגוד עניינים  (ד)

  בנושאים הקשורים לחברת המועצה. 

; הונאת קבלנים; הסכם חלוקת דיבידנדים של ה א'עמות: דו"חות בתצורת מצגת (2)

 מת"ם לחכ"ל.

מסר שהיא  רואה החשבוןבנושא הרכש, ו מצגתהועברה לביקורת  4.1.2022-ב

ממצאים היא כוללת ". עיון במצגת העלה, כי נתוניםכוללת "עשרות שקפים עתירי 

נת מש)חברה חיצונית שנשכרה על ידי העירייה( מסקנות שהועלו בדו"ח חברה ב' ו

במצגת,  3. לגבי האמירה המופיעה בעמוד 2014ובדו"ח מבקר העירייה לשנת  2018

אין כל פירוט ולא נדרשה/נתקבלה התייחסות  -לפיה אין שקיפות, פיקוח ובקרה 

  של מנהל אגף הרכש.

ינת שינוי סיווג ארנונה : מכרז להקמת מאגר קבלנים ומפקחים; בחמסמכים שונים (3)

הצעה לרכישת  הגשת אישור לתובענה ייצוגית )היטלי ביוב(;התראה לפני לנכסים; 

קת החשד לזיוף היתר בניה; 'ורי; הצעה לרכישת בניין סולל בונה; בדיכנכס ברח' 

 שומרי הסף.ו

 הביקורת מעירה כדלקמן:  שומרי הסףלגבי 

 .רואה החשבוןלא ניתן לדעת מהו הנושא בו עסק  (א)

בנושא,  רואה החשבוןאין בידי שום גורם עירוני תוצר כתוב של עבודת  (ב)

 ולחילופין, מסמך המפרט מה כללה העבודה. 
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מכתב אל פרקליטות המדינה,  "שומרי הסף"שלחה עמותת  6.12.2021ביום  (ג)

, ובו העלתה טענות, לכאורה, לפיהן ראש עיריית חיפה מחלקת הבג"צים

ידי הפעלת -"הזמינה חקירה בלתי חוקית" כנגד העמותה והעומד בראשה, על

חוקרים פרטיים, במטרה למצוא חומר מפליל על העמותה, תוך כדי שהעמותה 

למכתב זה צורפו מנהלת הליכים מנהליים כנגד ראש העיר ועיריית חיפה. 

 .שהגיש רואה החשבוןהחשבונית ודיווח השעות  פקודת הזיכוי,

, ולא "שומרי הסף"אף גורם עירוני אינו מאשר שהוא הזמין בדיקה על עמותת  (ד)

 יודע מה מהות העבודה שבוצעה. 

 על ידוע לא למשרדנו" כי, לביקורת החשבון רואה מסר ח"הדו לטיוטת בתגובה (ה)

 עוד" .העמותה על מפליל חומר למצוא במטרה פרטיים חוקרים של הפעלה שום

[ החשבון לרואה] שנשלח מכתב במסגרת שנעשתה בבדיקה מדובר" כי, מסר

 שנוהלה..."ונופש קיט" לפרשת ביחס, העירייה של המבקרים החשבון ולרואי

 ..."המשפטית הלשכה ידי על

הואיל ומי שעומדים לביקורת של מבקר העירייה הינם אלה המנויים בסעיף  (ו)

נשמטה א.)ב( לפקודת העיריות, העונים על הגדרת "גוף עירוני מבוקר", 170

 לבדוק נושא זה.סמכותו של מבקר העירייה להמשיך 

יועמ"ש לעירייה, לצורך קבלת לנוכח הדברים, מפנה הביקורת את הנושא 

   בדיקת נושא זה ומיצויו.המשך החלטה  האם וכיצד יש לפעול לצורך 

נטל חלק, ולמשל: חיובים וחובות ארנונה  רואה החשבון: נושאים שונים בהם שונות (4)

בניה לתוכנית מתאר נשר; מו"מ עם חברת ב 106של תאגידים עירוניים; התנגדות 

 שה בשכונת דניה; ועוד.לצורך משיכת התוכנית שהוג

, ובה חלק מהנושאים בהם עסק רואה החשבוןשהועברה ע"י רשימה בגוף הדו"ח מובאת  .ב

סכון שהוסבו לעירייה בעקבות עבודותיו. לצד זה, הובאו יוהיקף ההכנסה או החלטענתו 

הינה  רואה החשבוןידי -תגובותיהם של גורמי העירייה השונים שהעבודה המתוארת על

 תחת אחריותם.

מפרט את נושאי הביקורת החקירתיות שערך  רואה החשבוןמעיון בטבלה עולה, ש

באגפים שונים בעירייה ובחכ"ל, ונוקב בסכומי כסף שנחסכו כתוצאה מתוצרי עבודתו או 

 שנכנסו לחשבונות העירייה ו/או החכ"ל.  

ינם מגובים בתחשיבים א רואה החשבוןידי -ביקורת מעירה, כי הסכומים הנטענים עלה

מפורטים, כך שלא ניתן לדעת על סמך מה חישב את אומדנם. יתרה מכך, בדיקת כרטסת 

רואה ידי -הנהלת החשבונות של העירייה אינה מצביעה על קבלת התקבולים הנטענים על

 , פרט לתקבול שהופקד בקופת העירייה ממת"ם.החשבון

בעירייה, המשמשים כאנשי המקצוע הבכירים  עוד עולה מהטבלה, כי בעלי התפקידים .ג

 רואה החשבוןאת טענות  אינם מקבלים, רואה החשבוןידי -בתחומים המוזכרים על

 . ידו-סכון ו/או להכנסה הנטענים עללח

להתייחסות כן התייחסות נוספת לכל הנושאים המופיעים בטבלה, ומסר רואה החשבון  .ד

בדוח(. בשורה תחתונה הוא אינו מקבל את גורמים העירוניים אליה )ראה פירוט ה

 תגובותיהם של גורמי העירייה השונים ומספק הסברים לכך.
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 :לסיכום עבודתה הביקורת מדגישה וממליצה כדלקמן

  –אין מידע מפורט ומדוייק לגבי כלל נושאי הבדיקה של רואה החשבון  .1

 לא נמצאו הזמנות עבודה שהוצאו לרואה החשבון, ולא נוהלו רשימות  בעירייה ובחכ"ל

 מסודרות ומדוייקות של העבודות שבוצעו.

  קיבוץ נושאי העבודות נעשה ע"י הביקורת בהתבסס על איזכורים במסמכים שונים

מהם נלמד, שרואה החשבון  ואה החשבון לצורך תשלום(,)דוא"ל, דיווחי שעות שהגיש ר

 נושאים שונים בעירייה, ואף ייתכן שעסק בנושאים נוספים.  50-בכ עסק לכל הפחות

 לא הוצאו הזמנות עבודה או מסמך כתוב אחר המתאר את מהות העבודה הנדרשת והיקפה. .2

  ,נוצר מצב בו היקף הנושאים בהם רואה החשבון היה מעורב הלך וגדל באופן לא מידתי

 ללא כל פיקוח ומעקב מצד העירייה.תוך התערות רבה בהתנהלות השגרתית של העירייה, 

במרבית המקרים אין בידי הגורמים העירוניים תוצרי עבודה כתובים ומפורטים, בניגוד  .3

 למוסכם עם רואה החשבון. 

  הליכי עבודה, מסקנות והמלצות  דו"חות מפורטיםרואה החשבון התחייב להגיש(

 לביצוע(. 

 ד: רכש )חשש לניגוד עניינים( ורשת לביקורת הועברו שני דו"חות ביקורת מפורטים בלב

 מכללות. 

  לגורמים עירוניים  מצגותשאר הנושאים שבדק רואה החשבון הוצגו או הועברו באמצעות

 שונים. 

  .לביקורת הועבר מספר מצומצם של מצגות 

  הגורמים האמונים על התחומים שנבדקו לא היו מודעים לבדיקה שנעשתה, ולא קיבלו

 שהושקעה.  דבר המקשה על יישום המלצות העבודהלידיהם את המצגות, 

  .חלק מהמצגות רק הוצגו בפגישות עם גורמים עירוניים, אולם הן אינן נמצאות בידיהם 
 

 :נוכח האמור ממליצה הביקורת

יש לדרוש מרואה החשבון להעביר לידי העירייה חומר כתוב ומפורט )דו"ח כתוב או מצגת  .1

מפורטת(, המסכם את עבודתו בכל אחד מהנושאים שבדק, כפי שהתחייב בהסכם שנחתם 

 עימו. 

 עד אשר יתקבלו התוצרים יש לעצור את התשלומים שטרם שולמו לרואה החשבון. .2

 מרואה החשבון השבה כספית.ככל שלא יתקבלו תוצרים יש לדרוש  .3

 בהתייחס לשני נושאים: "שומרי הסף" ו"ניצול מרות"

 "ניצול מרות" .1

" קשור בחקירה שערך, לכאורה, רואה ניצול מרותלידי הביקורת הגיע מידע, לפיו הנושא "

בעירייה. רוצה לומר, כי בעת שהתבצעה החקירה,  לשעברהחשבון על בעל תפקיד בכיר 

 ל בתפקידו בעירייה.לכאורה, לא אחז הנ"

""ניצול מרות" מתייחס לניצול מרות על ידי עובדי עירייה רואה החשבון מסר בתגובה, כי 

. אין מדובר בבדיקה של עובד עירייה בניגוד לחוק, תוך התעמרות בעובדי עירייה ואחרים

 ".לשעבר כלשהו
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נספח ע/17

העתק חוות דעתה של המשנה 
ליועמ"ש לשעבר, עו"ד דינה זילבר, 

בעניין חוק ההנמקות מיום 
 29.10.2017

עמ' 174
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      2992009 מיקוד , ירושלים92092 "ד, ת92דין -ח' צלאח אר

 מדינת ישראל
 משרד המשפטים

 
  

  יעוץ וחקיקהי
 חתשע" ' חשוןטירושלים:  

 9092 אוקטובר 92    
 308-09-9092-009909תיקנו:  

 308-22-9092-008869ין: סימוכ
 

 

 8591-בחוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות(, התשי"ט הסדרת חוסר בהירות
  

 

, לשרת המשפטים( התנועה)להלן: פנתה התנועה לאיכות השלטון  9090בחודש דצמבר  .9

בבקשה כי תיבחן האפשרות לתקן טעות שחלה, לטענת התנועה, בחוק לתיקון סדרי המינהל 

, שניתנת דעת שלהלן-בחוות .(החוקאו  חוק ההנמקות)להלן:  9263-)החלטות והנמקות(, התשי"ט

אעמוד על הקושי שעליו הצביעה התנועה, ואסביר את הפתרון  היועץ המשפטי לממשלה, על דעת

 המשפטי לו.

 

תיקון )להלן:  9226לחוק ההנמקות, משנת  8התנועה טענה בפנייתה כי במסגרת תיקון מס'  .9

לחוק באופן שמקצר את הזמן המקסימלי להשיב  9(, חלה "טעות סופר": תוקן סעיף 3מס' 

. התוצאה 9, אשר מפנה לסעיף 0ימים, אך לא תוקן סעיף  96-משלושה חודשים ללפניות ציבור 

 .בקצרה סביר את הדבריםאעדיין נוקט בתקופה של שלושה חודשים למתן תשובה.  0שסעיף  היא

 

 )א( לחוק ההנמקות קובע כי: 9סעיף  .8

 

 יחליט, דין פי על לו שניתנה בסמכות להשתמש, בכתב, הציבור עובד נתבקש
 ימים וחמישה מארבעים יאוחר לא אך, בהקדם בכתב למבקש וישיב בבקשה

 הבקשה. קבלת מיום

 

, רשות מינהלית הייתה נדרשת להשיב לפניות תוך שלושה חודשים, 8לפני תיקון מס'  .9

, אך מזכיר את )א(9)ב( לחוק מתייחס לסעיף 0ימים. סעיף  96-קיצר את התקופה ל 8ותיקון מס' 

. סעיף זה 8שלושה חודשים, שהייתה בתוקף כאמור לפני תיקון מס'  התקופה הארוכה יותר, בת

 קובע כדלקמן:

 

 או( א)2 בסעיף כאמור החדשים שלושת תוך הודיע לא או הציבור עובד השיב לא
 .נימוקים מתן ללא, לבקשה לסרב החלטה, דין כל לענין, בכך רואים(, ג)

 

)א(", 9ת החודשים כאמור בסעיף )ב( לחוק ההנמקות מתייחס ל"שלוש0הנה כי כן, סעיף  .6

ימים בלבד. מכאן  96איננו קוצב כיום שלושה חודשים למתן תשובה, אלא  – )א(9אך סעיף 

 )א(" מקורו בטעות סופר.9הטענה של התנועה כי המונח "שלושת החודשים כאמור בסעיף 
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ייני ביקורת המדינה דברי ח"כ דוד מגן בוועדה לענ ציין, הואנכון למרכזי שראינו ל עוד נתון פרשני

, בה נידונה הצעת החוק. ח"כ מגן ציין כי ההצעה מביאה ל"תיקון לתקופה 92.99.9229מתאריך 

שחברי  ואולם, נראה .בכל מקום, כך שבמקום 'שלושה חודשים' יבוא 'ארבעים וחמישה ימים'"

וזאת  הליך החקיקה, בהמשךבאופן מפורש  0לסעיף  לא התייחסו 8הכנסת שדנו בתיקון מס' 

 .למרות דבריו של ח"כ מגן שהובאו לעיל

 

מצויים במתח, שנובע אכן לחוק ההנמקות  0-ו 9סעיפים  היא כימהניתוח שלעיל מסקנתי  .0

שני גורמים: ראשית, התקופה הקבועה למתן מענה לפניות ציבור היא שונה בשני שילובם של מ

במצב שבו  .9בכך מפנה אל סעיף )א(", ו9בסעיף  כאמורנוקט בלשון " 0הסעיפים; ושנית, סעיף 

היה מציין באופן ברור תקופה שונה של שלושה לחוק  0רק התקופות הקבועות היו שונות, וסעיף 

ניתן היה לסבור כי מדובר  –)א(" 9חודשים מבלי לציין שהתקופה האמורה היא "כאמור בסעיף 

קופה השונה בשני הת בצירוף. ואולם השימוש במילה "כאמור" שהוא מכוון ,בהסדר מדורג

 הסעיפים, יוצר מתח פרשני ברור, שקשה להתעלם ממנו.

 

משקף ומקדם הוא וזאת היות שכידוע, לחוק ההנמקות חשיבות ציבורית ומשפטית גדולה,  .2

שנוצר  התיר את הקושיל, ועל רקע פניית התנועה, עולה הצורך לפיכך  1נורמות של מנהל תקין.

ניתן באופן עקרוני לעשות זאת בשלוש דרכים: תיקון . תחוק ההנמקול 0-ו 9מצירוף סעיפים 

  טעות, חקיקה חדשה, או הצהרה על פרשנות החוק.

 

באמצעות  היאעל דעת היועץ המשפטי לממשלה, עמדתי היא כי דרך המלך לתיקון המצב  .3

 וכמוה –ימים  54)א( במשך 2מענה לפנייה כאמור בסעיף -איכי  ך שיובהרכהחוק,  תיקון

שה ללא נימוקים )הווה אומר, השוואת התקופה בשני הסעיפים לזו הקבועה כיום כסירוב לבק

על מנת  ,חקיקה בנושאתיקון הלבתקופת הביניים שעד  ,ואולם .)א( לחוק ההנמקות(2בסעיף 

לפרש את חוק ההנמקות באופן שיסלק את המתח  יש מקום שלא להותיר את המצב ללא מענה,

חוק  ית של החוק מובילה למסקנה כי יש לפרש אתבחינה פרשנבין סעיפי חוק. נסקר לעיל ש

כסירוב  וימים כמוה 54מתן מענה לפנייה בתוך -איש ך שהוא יקבע כבר היום,ההנמקות כ

 . לבקשה ללא נימוקים

 

 את מסקנתי זו.להלן אסביר 

 

א)ב( לפקודת סדרי 90, אציין כי סעיף ראשית בחקיקה סופר" טעות"באשר לתיקון   .2

קובע שהכנסת יכולה לתקן טעות בחקיקה, כאשר מדובר בטעות  9293-"חהשלטון והמשפט, התש

 העתקה של שיבוש, הדפסה טעות, מקרית השמטה, קולמוס פליטת, טכנית-לשוניתשהיא "

". במקרה זה, לאחר התייעצות עם הגורמים הרלבנטיים בייעוץ המשפטי לממשלה באלה וכיוצא

 א האמור. הטעם לכך90איננו נופל לגדרי סעיף המקרה הנוכחי שכנסת, נראה לובייעוץ המשפטי 

                                                      

1
)לא פורסם,  גולדין נ' שרת התרבות והספורט 2833899)ב( בבג"צ 0ראו לדוגמה את השימוש שנעשה בסעיף  

 (.92.9.9092)לא פורסם,  והעצמאים הכללית נ' שר הפנים התאחדות הסוחרים 0889899(; בג"צ 92.9.9099

175



 

    9149001 מיקוד , ירושלים92092, ת.ד. 92דין -רח' צלאח א
 308-22-9092-008869 סימוכין:           

 

8 

באופן מצמצם, ולהחיל אותו רק במקרים של  האמור )ב(א90 סעיףאת הוא שהנטייה היא לפרש 

 .טעויות טכניות ממש, ולא במקרים שבהם המחוקק נמנע מלהתייחס לסוגיה, כמו במקרה זה

 .)ב(א90כמו כן, חלוף הזמן מקשה מאוד על מהלך של תיקון חקיקה בהתאם לסעיף 

 

, שבמסגרתו אלה, ברי כי החלופה המועדפת לתיקון המצב הוא מהלך חקיקתיבנסיבות  .90

התקופה בשני , על ידי העמדת דרוש תיקוןהכנסת תידרש לסוגיה באופן מסודר ותתקן את ה

נתונים פרשניים מעידים על כך  שלושהימים.  96 הסעיפים הרלבנטיים בחוק ההנמקות על

 שיש מקום לתקנה: מכוונת-בלתי בהשמטהשמדובר 

 

במקרה זה לשונו של  2.להעניק מעמד משמעותי ללשונו במסגרת פרשנות החוק, יש .א

שהסעיף אמור להיות  ברורבאופן המילה "כאמור"( מלמדת  ובמיוחד)ב( )0סעיף 

ודוק: זהו המצב מאז חקיקת חוק )א( לחוק. 9 "טפילי" על התקופה שנקבעה בסעיף

 לא שינה עיקרון זה. 8ההנמקות, ותיקון מס' 

 

לעיל, עולה כוונה סובייקטיבית  9שנית, מדבריו של ח"כ מגן, שצוטטו בפיסקה  .ב

לכל אורכו של חוק  ימים 96מענה על את התקופה המקסימלית למתן  להעמיד

)ב( 0רפים ללשון המפורשת של סעיף דבריו של ח"כ מגן מצטלעמדתי,  3.ההנמקות

 ., כאמור בפיסקה הקודמתלחוק ההנמקות

 

בחינת  4כידוע, המבנה הפנימי של החוק והקשר שבין סעיפיו משפיע על הפרשנות שלו. .ג

לחוק ההנמקות קובע את החובה המינהלית הראשית,  9סעיף , כי מעלה נתון זה

בעת מהפרת החובה המינהלית. קובע מעין "סעד", או משמעות משפטית שנו 0וסעיף 

אף שאין מדובר בכלל מחייב אלא  5.כידוע, לרוב, "מקום שבו זכות שם גם תרופה"

אחרת, הרשות גם בענייננו:  על פי כלל זה לשיטתי לנהוג צריך 6יותר בעקרון מנחה,

יום, אבל אין להפרת חובה זו כל משמעות משפטית,  96להשיב תוך  תחייב המינהלית

שלא  לדעתיהשיב עד לתקופה של שלושה חודשים ללא חשש. חשוב ה למעשוניתן ל

 להשאיר את הכלל החשוב בדבר תגובה מינהלית בזמן ללא נפקות לתקופה ארוכה.

 

יחד עם זאת, אבהיר כי בעת תיקון החקיקה, כמובן שעומדת לכנסת הזכות לקבוע כי  .99

 שונה מזה שצוין לעיל.ההסדר הראוי במקרים אלה הוא 

 

                                                      

2
 (.9239) 296, 209( 8, פ"ד לו)קניג נ' כהן 90830ראו: ד"נ  
3
 (.9222) 609, 692( 9, פ"ד נא)ראש הכנסת-סגל נ' יושב 6608829על חשיבות נתונים פרשניים מעין זה ראו: בג"צ  
4

, 988( 8, פ"ד נ)פלוני נ' פלונית 8223829(; ע"א 9230) 386, 389( 9לד), פ"ד זפרן נ' מוזר 608830ראו, לדוגמה: ע"א  
929 (9220.) 

5
 (.9228) 029, 002( 9, פ"ד מז)חברת החשמל לישראל בע"מ נ' מליבו ישראל בע"מ 200832ראו, לדוגמה: ע"א  
6

או: דניאל פרידמן ונילי לדיון באפשרויות השונות בנוגע ליחס שבין הזכות לבין הסעד )גם מחוץ למשפט הפרטי(, ר 
 (.9099) 08-69כרך ד'  חוזיםכהן, 
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י להשאיר את הנושא לדעת , לא יהא זה נכוןיקה בנושאחקהתיקון לעד שתקופה לבאשר  .99

בהתחשב בכך שחוק ההנמקות מכוון להסדיר את ההתנהגות של עובדי המדינה, ללא מענה כלל. 

  , בהיעדרהממשלהונוכח העובדה שפרשנות היועץ המשפטי לממשלה את הדין היא המחייבת את 

נראה שמהלך פרשני יכול לסתום את  – 7גע לאותה הסוגיהבנו אחרת תהקובע החלטה שיפוטית

  בתקופת הביניים. הפרצה

 

באופן , ובהתחשב בצורך לפרש 90בפיסקה  שצוינו לעיל הפרשניים המצטברים מן הטעמים .98

הזמן שנקבעה בסעיף -לראות בתקופתיש לדעתי  ,לחוק כמכלולאת סעיפי החוק בשים לב תכליתי 

התקופה הראשית, וזאת גם אם  )א(, שהיא9הזמן שנקבעה בסעיף -"עוקבת" אחרי תקופת)ב( כ0

יחד עם זאת, מאחר שמדובר במהלך  8כרגע. קיימת בעייתיות)ב( 0של סעיף  הנוכחי בניסוחו

המחוקק יידרש לסוגיה ויקבע את ההסדר הראוי לדעתו הוא יהיה זמני, וכי פרשני, ראוי כי 

 .ימים 96)ב( על 0פה המקסימלית בסעיף , כאשר לעמדתנו ראוי להעמיד את התקובהקדם

 

שחוק ההנמקות מסדיר פן חשוב במערכת היחסים שבין הפרט לבין המדינה, יש  היות .99

, ידיעת הציבור. לפיכך( בהוראותיו יובא ל, הכולל הבהרה בלבדמקום ששינוי )כולל שינוי פרשני

במשרדי הממשלה  יועצים המשפטייםתופץ חוות דעת זו ל על דעת היועץ המשפטי לממשלה,

 . ותפורסם לציבור בכללותו יחידות הסמךבו

 

 

 

 בברכה

 

 דינה זילבר

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

 מנהלי-משפט ציבורי

 

 

                                                      

7
(; 9223) 923, 999( 6, פ"ד נב)סיעת מרץ במועצת עיריית ירושלים נ' השר לענייני דתות 299823ראו, לדוגמה: בג"צ  

 "תפקידי היועץ המשפטי לממשלה". 9.0000הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 
8

: "הנסח, כמו השופט, עושה מלאכה 389, 390( 9, פ"ד לז)ע"מ נ' מדינת ישראלנירוסטה ב 922839ראו: ר"ע  
 אנושית, על חולשותיה ופגמיה".
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