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 מבוא  .1

סטוריה יההטרדה המינית היא, ככל הנראה, תופעה קיימת בחברה משחר ימיה של הה

האנושית. למרבה הצער, לא יהיה זה מופרז להניח כי התנהגות אסורה זו לא עברה מן 

 .העולם, וממשיכה להתקיים אף בקרבנו

עד לשנות השמונים של המאה הקודמת, התנהגויות המוכרות כיום כהטרדה מינית 

והתנכלות בצידה )להלן: הטרדה מינית(, לא נחשבו למעשה חריג או אסור, או 

 .יש להוקיעה, הגוררת בעקבותיה סנקציות חמורות בדין הפלילי והאזרחילהתנהגות ש

באותן שנים, האיסור על הטרדה מינית, מצא ביטויו בדין הפלילי במקרים החמורים של 

פגיעה פיזית, כגון אינוס ומעשים מגונים. אף במקרים אלה זכורה לנו התדהמה בה 

היות התנהלות מקובלת כביכול, התקבלה פסיקתם של בתי המשפט, במקרים שנחשבו ל

 .במקומות עבודה ובצבא

ביטוי נחרץ לאיסור הנורמטיבי מפני הטרדה מינית, נמצא בפסק הדין של בית המשפט 

אשר. באותה פרשה מדובר היה בתלונה על הטרדה מינית שהגישה -העליון בפרשת בן

ת אתו לבילוי, תלמידה בסמינר נגד מרצה, בטענה כי חיבק וליטף אותה, והציע לה לצא

ללא הסכמתה ובניגוד לרצונה. בית המשפט העליון קיבל את הערעור שהוגש על החלטת 

 .בית הדין למשמעת של עובדי המדינה, אשר לא מצא בהתנהלות זו הטרדה מינית

בפסק דין רחב יריעה קבע השופט יצחק זמיר את המסגרת הנורמטיבית החלה ביחסי 

ת ביניהם, לאור מעמדו כמורה במוסד האקדמי, וחובותיו מורה ותלמידה, נוכח יחסי המרו

 י. בהיבט החברתי הכלל

 .1998במרץ  9סק הדין בפרשת בן אשר ניתן ביום פ

במרץ, פורסם החוק למניעת הטרדה מינית, ונכנס לתוקף  19 –ימים, ב  10כעבור 

 (.2012נובמבר  –)השופטת נילי ארד  .בספטמבר אותה שנה -כעבור ששה חודשים

 

אלף  165מצא כי בשנה הקודמת לבדיקה הוטרדו  2012חקר שנעשה בתמ"ת בשנת מ

מהנשים חוו הטרדה מינית במקום העבודה בזמן  40%נשים במקום העבודה וכי עד 

 .כלשהו

לעובדה שאותן נשים נפגעו בהיבט הרגשי, הפיזי והתעסוקתי, יש להטרדה מינית מעבר 

מחיר כלכלי. מחיר זה בא לידי ביטוי בירידה בייצור ובתפוקה. האישה המוטרדת עסוקה 

בלהתחמק ולהגן על עצמה, המטריד עסוק בהטרדה ובמניעת החשיפה של הדבר, מה 

. כמובן שיש ירידה במוטיבציה )על פי המחקר( 19%שמוביל לירידת תפוקה של 

ובמחויבות. כשקיימת הטרדה במקום עבודה יש עלייה בימי החופש והמחלה בקרב 

 .המוטרדים. אשר על כן, יש לכך השפעה כלכלית שלילית על הארגון כולו

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F6EEAEC8-A093-4422-8460-976BE0443F5C.htm
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מעבר לכך, אי יישום החוק למניעת הטרדות מיניות מטיל על המעביד אחריות אזרחית 

 נרחבת . 

להלן שיעור הקנסות שמשרת התמ"ת מוסמך להטיל על מעסיקים   .1.1

התוספת השנייה לחוק  -ין הפרה של חוקי העבודה )בתמצית(בג

רשימות חוקים שהפרתם חושפת את המעביד לקנסות ואת  3קובעת 

שיעור הקנסות שניתן להטיל על מעבידים עקב הפרת החוקים, כפי 

 שמפורט להלן:

פרה חוזרת( בגין : אי תליית תקנון למניעת אם זו ה ₪100000  ) 5000 .1.1.1

הטרדה מינית0 אי הצגת מודעות בדבר זכויות עובדים לפי שכר 

מינימום0 אי ניהול פנקסים לפי חוק חופשה שנתית ולפי חוק שעות 

 עבודה ומנוחה.

 אם זו הפרה חוזרת( בגין: אי תשלום ₪  ₪40,000 ) 20,000 .1.1.2

ר ניכויים משכר העבודה, אי דמי חופשה, אי מתן חופשה לעובד, איסו

מסירת הודעה לעובד על תנאי העבודה )הכוונה להסכם עבודה קצר(, 

 הפרת היתר להעבדה במנוחה שבועית או בשעות נוספות.

אם זו הפרה חוזרת( בגין: איסור העבדה בשעות ₪  ₪70,000 ) 35,000 .1.1.3

נוספות או במנוחה שבועית ללא היתר, אי תשלום פנסיה בהתאם לצווי 

רחבה, אי העברת כספים שנוכו לקופת גמל, אי תשלום שכר עבודה ה

במועד, איסור פיטורי עובדת/עובד או פגיעה בהיקף המשרה/הכנסה לפי 

 חוק עבודת נשים.

 

 סיכון נוסף לארגון הוא האחריות על נושאי משרה: .1.2

0 בהתאם לחוק לאכיפת ההגברה בדיני עבודה, בנוסף למעסיקים

באופן אישי מבחינת אחריות אזרחית0 נושאי המשרה חשופים 

לסנקציות ולעיצומים כספיים, ולא יוכלו  ומנהלית )קנסות(0 פלילית

לקבל פיצוי/שיפוי בגינם מן החברה )משרד התמ"ת מכניס את נושא 

 המשרה כנתבע בנוסף למעסיק(.
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  -רקע משפטי .2

 -החוק( –)להלן  1998-חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח .2.1

 מטרת החוק

חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על        .1

 חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.

 הגדרות

 –בחוק זה        .2

לחוק שוויון זכויות לאנשים  5כהגדרתו בסעיף  –"אדם עם מוגבלות"           

 ;1998-עם מוגבלות, התשנ"ח

בשירות בכוחות הבטחון, מקום שאין בינם לבין המשרת  –ות" "בשיר          

 בהם יחסי עבודה או בשירות לאומי;

במילים או בהתנהגות, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי  –"הראה"           

 משמעות ההתנהגות;

בכתב, בעל פה, באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי,  –"התייחסות"           

 או חומר מחשב, או בהתנהגות;לרבות באמצעות מחשב 

חוק  –"חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים"           

-זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה(, התשס"ז

2007; 

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה,  –"חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה"           

 ;1988-תשמ"ח

 ;1977-חוק העונשין, תשל"ז –"חוק העונשין"           

 א לחוק העונשין;368כהגדרתו בסעיף  –"חסר ישע"           

צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי  –"כוחות הבטחון"           

 הסוהר וארגוני הבטחון האחרים של המדינה;

-המחשבים, תשנ"ה כהגדרתם בחוק –"מחשב" ו"חומר מחשב"           

1995; 

מקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת  –"מסגרת יחסי עבודה"           

פעילות מטעם המעסיק, תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה 

 בכל מקום שהוא;

-לחוק שכר מינימום, התשמ"ז 17כמשמעותו בסעיף  –"מפעל מוגן"           

1987; 
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לחוק העסקת עובדים על ידי  1כהגדרתו בסעיף  –כוח אדם"  "קבלן          

 ;1996-קבלני כוח אדם, תשנ"ו

 שנים; 18אדם שטרם מלאו לו  –"קטין"           

()ב( להגדרה "ילד" שבסעיף 3כמשמעותו בפסקה ) –"שירות לאומי"           

 .1995-לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 238

 התנכלותהטרדה מינית ו

 הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:  )א(       .3

לחוק העונשין, כאשר  428סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף    (1)

 המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

 לחוק העונשין; 349-ו 348מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים    (2)

מופנות לאדם אשר הראה למטריד כי הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, ה   (3)

 אינו מעונין בהצעות האמורות;

התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו    (4)

 אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו,    (5)

 ו המינית;לרבות נטיית

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות  א(5)

שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו 

לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה 

 למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:

לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו,  הפרסום נעשה בתום לב, בשים   )א(

 היקפו ומטרתו;

 הפרסום נעשה למטרה כשרה;   )ב(

יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו     )ג(

כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, 

 ;והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו

לרבות עריכה או שילוב של כל אחד  –בפסקה זו, "תצלום, סרט או הקלטה" 

 מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם;

(, המופנות למי 4( או )3הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות )   (6)

מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה 

לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או אלה, גם אם המוטרד 

 בהתייחסויות האמורות:
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תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם  –לקטין או לחסר ישע    )א(

גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד  –שנים  15טרם מלאו לקטין 

 אינו קטין;

תוך  –רפואי -י או פארהלמטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפוא   )ב(

כהגדרתו  –ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, "טיפול נפשי" 

 א לחוק העונשין;347בסעיף 

תוך  –לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות     )ג(

 ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

קטין, תוך ניצול יחסי מרות לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ג, שאינו    )ד(

 בלימודים;

לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או    )ה(

מוסד להשכלה לבוגרים(, תוך ניצול יחסי מרות  –מקצועית לבוגרים )בחוק זה 

 בלימודים;

למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים     )ו(

תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול  –ת תעסוקה כמשתקמים, במסגר

 תלות;

תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של  –לאדם     )ז(

כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את 

 עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;

במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לאדם, מצדו של עובד הציבור    )ח(

תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור;  –לרעה בסמכותו 

 כד לחוק העונשין;34כהגדרתו בסעיף  –בפסקת משנה זו, "עובד הציבור" 

תוך ניצול יחסי מרות או  –לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן    )ט(

 תלות.

כלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או התנ  )ב(          

 בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

 איסור הטרדה מינית והתנכלות

 לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו.       .4

 עבירות   הטרדה מינית והתנכלות

 –(, דינו 6)-( ו5, )(4(, )3)א()3המטריד מינית אדם כאמור בסעיף   )א(       .5

א(, דינו כדין הפוגע 5)א()3מאסר שנתיים; המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 

-לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 5במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 

1981. 

 מאסר שלוש שנים. -)ב(, דינו 3המתנכל לאדם כאמור בסעיף   )ב(          



 
13 

ם אחר כאמור בסעיף קטן )א( והתנכל לו הטריד אדם מינית אד   )ג(          

 מאסר ארבע שנים. -כאמור בסעיף קטן )ב(, דינו 

ב לחוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים(, 2-א ו2הוראות סעיפים   )ד(          

, יחולו על חקירתו של מי שנפגע בעבירה לפי סעיף זה ועל 1957-תשי"ח

 עדותו בשל עבירה כאמור.

פרסום שם של מי  ןלעניילחוק העונשין יחולו  352ראות סעיף הו  )ה(          

 שנפגע בעבירה או שהתלונן כי נפגע בעבירה, לפי סעיף זה.

 עוולות אזרחיות   הטרדה מינית והתנכלות

הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות, והוראות פקודת   )א(       .6

 אות חוק זה.הנזיקין ]נוסח חדש[, יחולו עליהן בכפוף להור

בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות   )ב(          

שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; סכום זה  120,000פיצוי שלא יעלה על סך 

יום העדכון(, בהתאם לשיעור  –בינואר של כל שנה )בסעיף זה  1-יעודכן ב

כום המעודכן עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי והודעה על הס

 –תפורסם ברשומות; לענין סעיף קטן זה 

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  –"מדד"           

 לסטטיסטיקה;

 המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; –"המדד החדש"           

 .2013מדד חודש אוגוסט  –"המדד הבסיסי"           

המשפט או בית הדין לעבודה, לפי הענין, לתביעה לא יזדקק בית    )ג(          

, שהוגשה לאחר שחלפה התקופה 7בשל עוולה לפי סעיף זה או לפי סעיף 

מיום שנוצרה העילה  1958-לחוק ההתיישנות, התשי"ח 5הקבועה בסעיף 

 ב לחוק האמור, לא יחולו על תביעה כאמור.18-א ו18והוראות סעיפים 

 חסי עבודהנטל ההוכחה בתובענה במסגרת י

בתובענה של עובד או של דורש עבודה בשל פגיעה על רקע הטרדה      א.6

לחוק שוויון ההזדמנויות  7מינית במסגרת יחסי עבודה, כאמור בסעיף 

בעבודה, תהיה חובת ההוכחה על המעסיק כי לא פגע פגיעה כאמור באותו 

 סעיף, אם הוכיח העובד או דורש העבודה כי התקיים האמור בפסקה

)א( לחוק האמור, ובלבד שטרם חלפו שלוש 7( שבסעיף 3( עד )1מפסקאות )

 שנים מיום שנוצרה העילה.

 נקיטת אמצעים בידי מעסיק

מעסיק חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות הענין, כדי למנוע   )א(       .7

הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי 

 מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור, ולשם כך עליו:ממונה 
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לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות    (1)

 ולבירור התלונה;

לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם,    (2)

האמורים וכדי לתקן וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים 

 את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.

עובדים חייב, בנוסף לאמור בסעיף  25-מעסיק המעסיק יותר מ  )ב(          

קטן )א(, לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית 

ת שענינן והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונו

תקנון(;  –הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעסיק )להלן 

 המעסיק יפרסם את התקנון בין עובדיו.

-( ו2)-( ו1מעסיק שלא מילא את חובותיו לפי סעיפים קטנים )א()   )ג(          

, או לעוולה אזרחית בשל פגיעה 6)ב( יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 

לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעשה עובדו, או ממונה  7מור בסעיף כא

 מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה.

שר המשפטים, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור הוועדה   )ד(          

 –לקידום מעמד האשה של הכנסת, יקבע 

כללים כאמור יכול שיהיו כללים לביצוע חובות המעסיק על פי סעיף זה;    (1)

 כלליים או לפי סוגים של מקומות עבודה, ענפי עבודה או מקצועות;

 תקנון לדוגמה(. –תקנון לדוגמה שישמש דוגמה למעסיק )להלן    (2)

לצורך קיום חובותיו של המעסיק לפי סעיף קטן )ב(, יערוך   )ה(          

 המעסיק בתקנון לדוגמה את ההתאמות הנדרשות.

 –לענין סעיף זה    )ו(          

לחוק שוויון ההזדמנויות  7לרבות פגיעה כאמור בסעיף  –"התנכלות"           

 בעבודה;

לרבות העסקה לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות  –"יחסי עבודה"           

 המועסקים כמשתקמים, והעסקה של אדם עם מוגבלות במפעל מוגן;

לרבות מעסיק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות  –"מעביד"           

 המועסקים כמשתקמים, בעלים ומפעיל במפעל מוגן;

לרבות אדם עם מוגבלות המועסק לפי חוק זכויות לאנשים  –"עובד"           

 עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים או במפעל מוגן.

ם לפי הענין, גם על הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבי   )ז(          

כמעסיק, את המורה או  –מוסד להשכלה לבוגרים, ולענין זה יראו את המוסד 

 –כעובד או כממונה מטעם המעסיק ואת התלמיד או הסטודנט  –המרצה 

 כעובד.
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 עבירה   אי פרסום תקנון

קנס, וקנס נוסף  –)ב(, דינו 7לא פרסם מעסיק תקנון כאמור בסעיף        .8

)ג( לחוק 61ו נמשכה העבירה, בשיעור הקנס הקבוע בסעיף לכל שבוע שב

 העונשין.

 הרחבת תחולה

הוראות חוק זה לענין מעסיק ועובד יחולו, בשינויים המחויבים ולפי        .9

הענין, גם על מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח אדם, ועל אדם 

 המועסק כאמור.

 סמכות בית הדין לעבודה

ית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי לפי לב  )א(    .10

 –שענינו אחד מאלה  9-ו 7, 6סעיפים 

הטרדה מינית שעשה מעסיק, או ממונה מטעמו, לעובדו, או שעשה    (1)

 עובד לעובד אחר, במסגרת יחסי עבודה;

התנכלות של מעסיק, או של ממונה מטעמו, כלפי עובד, או של עובד    (2)

 ובד אחר, במסגרת יחסי עבודה;כלפי ע

בשל הטרדה מינית או התנכלות שעשה  7אחריות מעסיק כאמור בסעיף    (3)

 ממונה מטעם המעסיק לעובדו, או עובד לעובד אחר, במסגרת יחסי העבודה.

הוראות סעיף זה לא יחולו על הליך אזרחי, שענינו הטרדה מינית   )ב(          

 או התנכלות שנעשו בשירות.

לחוק שוויון ההזדמנויות  13-ו 12א, 10, 10הוראות סעיפים    )ג(          

 בעבודה, יחולו על הליכים לפי סעיף זה.

 דין המדינה

, יראו את כוחות 8-ו 7חוק זה חל על המדינה; לענין הוראות סעיפים     .11

הבטחון, מקום שאין בינם לבין המשרתים בהם יחסי עבודה, כמעסיק, ואת 

 בהם כעובד. המשרת

 שמירת דינים

 אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.    .12

 ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה     .13

 לקידום מעמד האשה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

 חובת התקנת תקנות

יוגשו לראשונה לאישור הוועדה לקידום מעמד  7סעיף  תקנות לענין    .14

 האשה של הכנסת, בתוך חמישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
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 5מס'  —תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 

 – 1988-בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח    .15

 יבוא: 7במקום סעיף   (1)          

 ת"פגיעה על רקע הטרדה מיני

במסגרת יחסי עבודה לא יפגע מעביד או ממונה מטעמו, בעובד או    )א(    .7

או בכל דרך אחרת, כאשר מקור  2בדורש עבודה בענינים המנויים בסעיף 

 הפגיעה הוא אחד מאלה:

הטרדה מינית של העובד או של דורש העבודה שנעשתה בידי המעביד,    (1)

 בידי הממונה מטעמו או בידי עובד אחר;

כמשמעותה בחוק למניעת הטרדה מינית,  -בחוק זה, "הטרדה מינית" 

חוק למניעת הטרדה מינית(, ובלבד שלענין פגיעה  -)להלן  1998-תשנ"ח

( לחוק האמור, די בהצעה או 4)-( ו3)א()3שמקורה בהטרדה מינית לפי סעיף 

 בהתייחסות אחת בלבד;

 סעיף זה;תלונה או תביעה של העובד בשל פגיעה כאמור ב   (2)

סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה בשל פגיעה כאמור    (3)

 בסעיף זה.

( 2על פגיעה שמקורה בתלונה או בתביעה כאמור בסעיף קטן )א()   )ב(       

 )ב(.6( יחולו הוראות סעיף 3)-ו

ם, הוראות סעיף זה יחולו, לענין מעביד ועובד, בשינויים המחויבי    )ג(       

ולפי הענין, גם על מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח אדם, ועל אדם 

 המועסק כאמור.";

 , במקום סעיף קטן )ב( יבוא:9בסעיף   (2)          

)א(, 7בתובענה של עובד או של דורש עבודה בשל הפרת הוראות סעיף  ")ב(

ם הוכיח תהא חובת ההוכחה על המעביד כי לא פגע כאמור באותו סעיף, א

( 3( עד )1העובד או דורש העבודה כי התקיים האמור בפסקה מפסקאות )

 )א(.";7שבסעיף 

 – 10בסעיף   (3)          

(, בסופה יבוא "ואולם בהליך אזרחי 1האמור בו יסומן ")א(" ובפסקה )   )א(

, רשאי בית הדין לעבודה לפסוק פיצוי שלא יעלה 7בשל פגיעה כאמור בסעיף 

 ש"ח, ללא הוכחת נזק;"; 50,000על 

 אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )ב(

בכל חודש, בהתאם  16-( יעודכן ב1הסכום הנקוב בסעיף קטן )א() ")ב(

 –לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין סעיף קטן זה 
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מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה  -"מדד"                                 

 לסטטיסטיקה; המרכזית

 מדד החודש שקדם לחודש העדכון; -"המדד החדש"                                 

 .";1998מדד חודש מרס  -"המדד הבסיסי"                                 

 א, במקום סעיף קטן )א( יבוא:10בסעיף   (4)          

הענינים המנויים בסעיף בהליך לפי חוק זה בשל פגיעה שמקורה אחד  ")א(

)א(, רשאי בית הדין 2)א(, או בשל הפליה מחמת נטיה מינית כאמור בסעיף 7

לעבודה לדון בדלתיים סגורות; ביקש תובע או מתלונן לדון בדלתיים סגורות, 

ייעתר בית הדין לבקשה, זולת אם החליט אחרת מטעמים מיוחדים 

 שיירשמו.";

, בסופו יבוא "ואולם לענין תביעה אזרחית בשל פגיעה כאמור 14בסעיף   (5)

 , תקופת ההתיישנות תהיה שלוש שנים מיום שנוצרה העילה.";7בסעיף 

 – 15בסעיף   (6)          

 ";8או  6" יבוא "8או  7, 6בסעיף קטן )א(, במקום "   )א(

 אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )ב(

מאסר כאמור  -, דינו 7העובר על הוראות סעיף   (1( )1")א                         

 )ב( לחוק למניעת הטרדה מינית;5בסעיף 

)א( 3מעביד או ממונה מטעמו, שהטריד מינית את עובדו כאמור בסעיף    (2)

מאסר כאמור  -, דינו 7לחוק למניעת הטרדה מינית, ופגע בו כאמור בסעיף 

 )ג( לחוק האמור.5בסעיף 

)ה( לחוק למניעת הטרדה מינית יחולו לענין עבירה -)ד( ו5הוראות סעיף  (2)א

 (.";1לפי סעיף קטן )א

 , אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:18בסעיף   (7)          

)ב( 7מפקח שמונה לפי סעיף קטן )א( יפקח גם על ביצוע הוראות סעיף  ")ה(

 ויות שבסעיף זה."לחוק למניעת הטרדה מינית, ולשם כך יהיו נתונות לו הסמכ

 29מס'    תיקון חוק בית הדין לעבודה

, בסופה יבוא ההשניי, בתוספת 1969-בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט    .16

 ".1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8"סעיף 

 24מס'    תיקון חוק בתי המשפט

, (5)ב()68, בסעיף 1984-בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד    .17

 ."1998-בסופו יבוא "או בעבירה על פי החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח

 תחילה

 תחילתו של חוק זה בתום שישה חודשים מיום פרסומו.  )א(    .18
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, אלא 7על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא ייכנס לתוקף סעיף   )ב(          

 בתום חודש מיום פרסום התקנות לפיו.

 

, מגדיר חמישה סוגי התנהגות 1998-ינית, התשנ"חהחוק למניעת הטרדה מ .2.2

המהווים הטרדה מינית וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית שעונשה 

 :המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזקמאסר, ועוולה אזרחית המאפשרת לבית 

 

 .מיני אופי בעל הוא לעשותו נדרש שהאדם המעשה כאשר - באיומים סחיטה .2.2.1

 שנים עשרות מזה שקיימת פלילית לעבירה מפנה זה סעיף - מגונים מעשים .2.2.2

 .הפלילי העונשין בחוק

 אינו כי למטריד הראה אשר לאדם המופנות, מיני אופי בעלות חוזרות הצעות .2.2.3

, מרות יחסי ניצול כדי תוך מוצעות ההצעות כאשר) האמורות בהצעות מעוניין

 כי למטריד הראה לא המוטרד אם גם מינית הטרדה זו - טיפול או חינוך, תלות

 (.בהצעות מעוניין אינו

 אדם אותו כאשר, במיניותו המתמקדות, לאדם המופנות חוזרות התייחסויות .2.2.4

 ההתייחסויות כאשר) האמורות בהתייחסויות מעוניין אינו כי למטריד הראה

 גם מינית הטרדה זו - טיפול או חינוך, תלות, מרות יחסי ניצול כדי תוך נעשות

 (.בהצעות מעוניין אינו כי למטריד הראה לא המוטרד אם

 למינו ביחס לאדם המופנית משפילה או מבזה( פעמית חד אפילו) התייחסות .2.2.5

 .המינית נטייתו לרבות, למיניותו או

 

 ובאחריותם, העבודה במקום המינית ההטרדה בתחום בהרחבה עוסק החוק .2.3

 .עבודתם במקום מינית הטרדה למניעת לפעול המעסיקים של

 בתי שירות, משטרה, ל"צה) הביטחון כוחות, המדינה על חובה מטיל החוק .2.4

 מוסדות במסגרת מינית הטרדה למניעת לפעול, גבוהה להשכלה ומוסדות( הסוהר

 .אלו

לחוק למניעת הטרדה מינית התקנו התקנות הבאות  13-)ד( ו 7לפי סעיפים   .2.5

 1998 –תקנות למניעת הטרדה מינית )חובת מעביד(  לגבי חובת המעביד, 

 :התקנות( –)להלן 

 הגדרות  .1

 -בתקנות אלה 
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, בין שהוא עובדו של המעביד ובין 4מי שמונה לפי תקנה  - "אחראי"

 שאינו עובדו;

ארגון עובדים יציג כמשמעותו בחוק הסכמים  - "ארגון עובדים יציג"

כאמור במקום העבודה, ארגון  , ובאין ארגון-1957התשי"ז קיבוציים,

 כאמור באותו ענף;

לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד,  2כהגדרתו בסעיף  "גמול אחר"

 ;-1996התשנ"ו

הוראות בחיקוק, בהסכם קיבוצי או בהסדר קיבוצי,  - "הסדר משמעת"

או הוראות החלות מכוח אחד מאלה, הקובעות עבירות משמעת 

 שענישה בצדן;

 )ו( לחוק;7ה בסעיף כהגדרת - "התנכלות"

 ממונה מטעם מעביד אף אם אינו עובדו; - "ממונה"

 מעביד המעסיק פחות מעשרה עובדים; - "מעביד קטן"

אדם הטוען כי הוטרד מינית או כי התנכלו לו, במסגרת יחסי  - "מתלונן"

 עבודה;

מי שהמתלונן טוען שביצע את ההטרדה המינית או את  - "ןניילו"

 ונה;ההתנכלות נושא התל

 לרבות עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל המעביד בפועל; - "עובד"

קבלה לעבודה, תנאי עבודה, לרבות התנאים הפיסיים  - "עניני עבודה"

והסביבתיים הקשורים למסגרת יחסי עבודה ולרבות שכר או גמול אחר 

שנותן מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו, קידום בעבודה, הכשרה 

השתלמות מקצועית, פיטורים, פיצויי פיטורים וכן הטבות ותשלומים או 

 הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה;

תלונה בגין הטרדה מינית או התנכלות כלפי אדם במסגרת  - "תלונה"

 יחסי עבודה;

 התקנון לדוגמה שבתוספת. - "תקנון לדוגמה"

 אמצעי מנע  .2

 -מעביד   )א(

ממונה ולידיעת כל עובד שלו את האיסור על יביא לידיעת כל   (1)

 הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק;
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יבהיר לכל ממונה ולכל עובד שלו את חובות המעביד לפי החוק   (2)

 ותקנות אלה;

ידרוש מכל ממונה ומכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית   (3)

כלפי כל אדם במסגרת יחסי עבודה ולנקוט כל אמצעי  ומהתנכלות

 יעת מעשים כאמור.למנ

עובדים או פחות יצא ידי חובת הוראות תקנת  25)ב( מעביד המעסיק 

משנה)א( אם הביא את התקנון לדוגמה לידיעת כל עובד שלו וכל 

 (.3)8ממונה, בין בדרך של מסירה ובין בדרך הקבועה בתקנה 

  עובדים יצא ידי חובת הוראות תקנת -25מעביד המעסיק יותר מ  )ג(

 (.3)8, אם פעל בהתאם להוראת תקנה משנה )א(

)ד( מעביד יאפשר לעובדיו להשתתף, במשך שעות העבודה, בפעולות 

הדרכה והסברה שענינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות שמארגן, 

( 3)12בתכיפות סבירה, ארגון עובדים יציג, או ארגון כאמור בסעיף 

שאין בכך  , ובלבד-1988לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

כדי לפגוע במהלך התקין של העבודה; תקנת משנה זו לא תחול על 

מעביד המארגן פעולות הדרכה והסברה כאמור בעצמו או באמצעות 

 ארגון כאמור.

בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה )א(, מעביד יעמיד לעיון ממונה   )ה(

על פי  וכן לעיון עובדיו, את הוראות החוק ותקנות אלה וכן ימסור להם,

 בקשה, עותק מהוראות אלה.

 התאמת הדין המשמעתי  .3

)א( חל אצל מעביד הסדר משמעת, למעט הסדר משמעת החל מכוח 

 חיקוק, יעשה המעביד אחד מאלה:

יקבע בהסדר המשמעת כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות   (1)

משמעת חמורות ויתאים את הוראות הסדר המשמעת לקביעה כאמור 

ראות תקנות אלה; היה תיקון הסדר המשמעת טעון הסכמה של וכן להו

 אחר, יפעל המעביד לקבלת הסכמתו;

יקבע, לענין הטרדה מינית והתנכלות, הוראות בכתב, המקבילות   (2)

 לאלה שבהסדר המשמעת לגבי עבירות משמעת חמורות.

( 1)ב( לא קיבל מעביד את הסכמתו של אחר כאמור בתקנת משנה )א()

 (.2סביר, יפעל לפי תקנת משנה )א() בתוך זמן
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כל עוד לא הותאם הסדר המשמעת על פי הוראות תקנת משנה   )ג(

)א(, יפעלו המעביד והאחראי לפי ההוראות שבהסדר המשמעת שניתן 

 ליישמן לענין הטרדה מינית והתנכלות.

)ד( חל אצל מעביד הסדר משמעת מכוח חיקוק, ואין באותו הסדר 

הטרדה מינית והתנכלות, יפעל המעביד לפי התייחסות מפורשת ל

 (.2תקנת משנה )א()

מעביד יעמיד לעיון ממונה, לעיון עובדיו ולעיון ארגון העובדים היציג   )ה(

את ההוראות לענין הטרדה מינית והתנכלות שבהסדר המשמעת 

החלות אצלו; כן ימסור המעביד לממונה, לעובדיו ולארגון העובדים 

 אלה, על פי בקשתם. היציג עותק מהוראות

 אחראי ותפקידיו  .4

מעביד ימנה אדם מטעמו לאחראי, וימנה יותר מאחראי אחד אם   )א(

יש צורך בכך, כדי לאפשר גישה נוחה לאחראי, בהתחשב במספר 

 מקומות העבודה ובפיזורם הגאוגרפי.

מעביד ימנה לאחראי, ככל שניתן, אדם המתאים למילוי תפקידיו   )ב(

בחינת כישוריו, ניסיונו ומעמדו המקצועיים, מבחינת יחסי של אחראי, מ

האנוש שלו וכן מבחינת בקיאותו בחוק, בתקנות אלה ובהוראות התקנון 

 והסדר המשמעת החלים אצלו.

ככל שניתן, ימנה מעביד אישה לאחראית; מינה המעביד יותר   )ג(

מאחראי אחד, ימנה, ככל שניתן, אישה אחת לפחות מבין כל שני 

 ראים.אח

)ד( נבצר מאחראי למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבה 

)ב(, ואין אחראי אחר שיכול למלא את מקומו, 6)ב( או 5כאמור בתקנות 

 ימנה לו המעביד ממלא מקום.

 תפקידיו של אחראי הם:  )ה(

 קבלת תלונות;  (1)

( קיום בירור לשם מתן המלצות למעביד בדבר הטיפול במקרה של 2)

 הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה;

 מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו.  (3)

היה אחראי עובדו של המעביד, ייכללו תפקידיו כאחראי בתפקידו   )ו(

 המעביד.  אצל
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מעביד יביא לידיעת כל עובד את שם האחראי ואת הפרטים   )ז(

ד על הגישה לאחראי וייתן לו הדרושים לשם פניה אליו; כן יקל המעבי

 את התנאים הדרושים למילוי תפקידו.

על אף האמור בתקנה זו, רשאי מעביד קטן לקבוע את עצמו   )ח(

כאחראי; קבע מעביד כאמור, יחולו עליו הוראות תקנות אלה לענין 

 אחראי, בשינויים המחויבים.

 דרך הגשת תלונה  .5

מתלונן בעצמו או על ידי אדם תלונה תוגש לידי אחראי, על ידי ה  )א(

 אחר מטעמו, ויכול שתוגש בכתב או בעל פה.

היה האחראי הנילון עצמו, או שהוא בעל נגיעה אישית לנושא   )ב(

התלונה או למעורבים בה, תוגש התלונה לאחראי אחר או לממלא 

למעביד;  -)ד(, ובהעדרם 4מקומו של האחראי שהתמנה לפי תקנה 

כאמור, יחולו על המעביד הוראות תקנה זו הוגשה התלונה למעביד 

 לענין אחראי, בשינויים המחויבים. 6ותקנה 

 -היה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד   )ג(

( תוגש התלונה לאחראי מטעם קבלן כוח האדם או לאחראי מטעם 1)

 המעביד;

תו אחראי ( הוגשה תלונה לאחראי מטעם קבלן כוח האדם, רשאי או2)

להעביר את הטיפול בבירור התלונה לאחראי מטעם המעביד; עשה כן 

 האחראי מטעם קבלן כוח האדם, יודיע על כך בכתב למתלונן.

)ד( הוגשה תלונה בעל פה, ירשום האחראי את תוכנה, המתלונן או מי 

שמגיש את התלונה מטעמו יחתום על הרישום כדי לאשר את תוכנו, 

 עתק מהרישום החתום.והאחראי ימסור לו ה

 בירור תלונה או מקרה  .6

 -התקבלה תלונה, האחראי   )א(

יידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או   (1)

 בהתנכלות

 לפי החוק;

יפעל לבירור התלונה, ולצורך כך, בין היתר, ישמע את המתלונן,   (2)

 ליו בענין התלונה.את הנילון ועדים, אם ישנם, ויבדוק כל מידע שהגיע א
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)ב( אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא 

 התלונה או למעורבים בה.

אחראי כאמור בתקנת משנה )ב( יעביר את הבירור לאחראי אחר   )ג(

 -)ד( ובהיעדר אחד מאלה 4או לממלא מקומו שהתמנה לפי תקנה 

ור, יחולו הוראות למעביד; העביר האחראי את הבירור למעביד כאמ

 תקנה זו לענין אחראי על המעביד בשינויים המחויבים.

 בירור תלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי.  )ד(

בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של   )ה(

המתלונן, הנילון ועדים אחרים, ובין היתר, לא יגלה אחראי מידע שהגיע 

אלא אם כן הוא חייב לעשות כן לשם  בירור התלונה אליו במהלך

 הבירור עצמו או על פי דין.

מעביד יגן על המתלונן, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בעניני   )ו(

עבודה כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי 

עבודה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה; בין היתר, יפעל המעביד 

מהמתלונן, ככל שניתן וככל שנראה לו נכון בנסיבות להרחקת הנילון 

 הענין.

בתום בירור התלונה יגיש האחראי למעביד, ללא דיחוי, סיכום   )ז(

בכתב של בירור התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך 

-)א( ו7הטיפול בה, לרבות לענין כל אחד מהעניינים המפורטים בתקנה 

 )ד(.

עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד, היה הנילון   )ח(

 יגיש האחראי את סיכומו לקבלן כוח האדם ולמעביד.

נודע למעביד על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת   )ט(

יחסי עבודה, ולא הוגשה תלונה או שהמתלונן חזר בו מתלונתו, יעביר 

בירור של אחראי את המקרה לבירור של אחראי; הועבר מקרה כאמור ל

או נודע לאחראי על מקרה כאמור, יקיים האחראי, ככל שניתן, בירור על 

אודות המקרה לפי תקנה זו, בשינויים המחויבים, ואם המתלונן חזר בו 

 מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.

 טיפול במקרה של הטרדה או התנכלות  .7

)ז(, 6האחראי לפי תקנה )א( קיבל מעביד את סיכומו והמלצותיו של 

ימי עבודה, על  7יחליט, בלא דיחוי ובתוך תקופה שלא תעלה על 

 הפעלת הסמכויות שבידיו לגבי כל אחד מאלה:
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מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי   (1)

 התנהגות

ראויים במסגרת יחסי עבודה והרחקת הנילון מהמתלונן, וכן נקיטת 

בודה, והכל כדי למנוע את הישנות המעשה של הטרדה צעדים בעניני ע

מינית או התנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב 

 ההטרדה או ההתנכלות;

( פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר משמעת החלות 2)

 אצל המעביד לענין הטרדה מינית או התנכלות;

 אי נקיטת צעד כלשהו.  (3)

ד יפעל בלא דיחוי לביצוע החלטתו לפי תקנת משנה )א( המעבי  )ב(

ולאחראי; כן  ןלניילווימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתו למתלונן, 

 לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו. ןולניילויאפשר המעביד למתלונן 

)ג( המעביד רשאי, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתו לפי תקנת 

ביצועה וימסור הודעה מנומקת בכתב על כך משנה )א( או לעכב את 

 ולאחראי. ןלניילולמתלונן, 

)ד( על אף האמור בתקנה זו, רשאי מעביד לדחות את החלטתו, לעכב 

את ביצועה או לשנותה, בשל הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים 

 -למקרה נושא ההחלטה; עשה כן המעביד 

 ולאחראי; ןלניילולונן, ימסור הודעה מנומקת בכתב על כך למת  (1)

  כל עוד לא הסתיימו ההליכים כאמור, יפעל המעביד לפי הוראות  (2)

 )ו(;6תקנה 

 בתום ההליכים יקבל המעביד החלטה לפי תקנת משנה )א(.  (3)

)ה( היה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד, 

ת הוראות יבצע א רשאים המעביד וקבלן כוח האדם להסכים מי ביניהם

 תקנה זו, כולן או חלקן.

 תקנון מותאם  .8

 -עובדים  -25מעביד המעסיק יותר מ

( יערוך בתקנון לדוגמה את ההתאמות הנדרשות, לרבות התאמה 1)

הנובעת מהיקף פעילותו של המעביד כמעביד, מסוג פעילותו כאמור, 

ממספר עובדיו, משפתם, מהרכב כוח האדם ומכל תכונה אחרת 

 ייחדת אותו כמעביד;המ
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, יתאים את 3( חלות אצלו הוראות הסדר משמעת כאמור בתקנה 2)

 התקנון לדוגמה על ידי פירוט בו של הוראות כאמור;

-( )להלן 2( או )1( יפרסם את התקנון המותאם לפי פסקאות )3)

התקנון המותאם( במקום בולט לעין שבשליטתו, ובמקרה הצורך  

 ביותר ממקום אחד כאמור;יפרסם את התקנון המותאם 

ימסור עותק מהתקנון המותאם לממונה מטעמו שאינו עובדו   (4)

 ולארגון העובדים היציג, וכן לכל עובד שביקש זאת.

 תחולה על מוסדות להשכלה עיונית או מקצועית ועל כוחות הבטחון  .9

תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על מוסדות   )א(

השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים ועל התלמידים המקנים 

זה יראו את תנאי הלימודים  ןולענייוהסטודנטים הלומדים בהם, 

 והתנאים הנלווים להם כאילו היו עניני עבודה.

תקנות אלה יחולו על כוחות הבטחון ועל המשרתים והעובדים   )ב(

יבים בשל בהם, בשינויים המחויבים לפי הענין, לרבות השינויים המחו

הליכים משמעתיים ומשפטיים ייחודיים למשרתים ולעובדים  קיומם של

 בכוחות הבטחון.

 תחילה  .10

 תחילתן של תקנות אלה בתום חודש מיום פרסומן.

 הוראת מעבר  .11

בתקופה שמיום תחילתן של תקנות אלה עד תום מאה ועשרים ימים 

)ג(, 3לפי תקנה  )ד( אם פעל3יצא מעביד ידי חובתו לפי תקנה  ממנו,

 בשינויים המחויבים.
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 מטרות הביקורת .3

, כמעסיק, מיישמת את העירייה( -) להלן הביקורת תבדוק האם עיריית קרית ים  .3.1

 הוראות החוק והתקנות.

המתנ"ס(, כמעסיק, מיישם את  -הביקורת תבדוק האם מתנ"ס קרית ים )להלן  .3.2

 החוק.

המועצה(, כמעסיק, מיישמת את  –הביקורת תבדוק האם המועצה הדתית )להלן  .3.3

 החוק.

 הגופים המבוקרים –להלן  *
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 מתודולוגיה  .4

 התפקידים בעלי מסתמכים עליהםלמדה את החוקים והתקנות  הביקורת  .4.1

 ושיטות העבודה תהליכי, הכתובים והנהלים המדיניות את ובחנההרלוונטיים 

 .הרלוונטיות העבודה

בעירייה הביקורת התקבלו נתונים והסברים מבעלי תפקידים שונים  במהלך  .4.2

ם ובוצעו בדיקות נוספות על רלוונטיי מסמכים ונסקרו נאספו, ובשלוחות המבוקרות.

ידי הביקורת. במסגרת הביקורת נערכו פגישות ו/או שיחות עם בעלי התפקידים 

 הבאים: 

 להלן גב' יואלה פוקס –מיניות ברשות  הממונה על תחום הטרדות(- 

 .הממונה(

  מנהלת כ"א(.  -גב' ליזי אלימלך )להלן –מנהלת מחלקת כח אדם 

  יו"ר המועצה(. –מר עמי אילוז )להלן  –יו"ר ממונה המעוצה הדתית 

  מנכ"ל  -מר אפרים בר. )להלן –מנכ"ל רשת המתנ"סים קרית ים

 המתנ"ס(.

 גב' ענת  -הממונה על תחום הטרדות מיניות ברשת המתנ"סים קרית ים

 ממונת המתנ"ס(. -שבת )להלן

 

יישום וביקרה את  2015עד אפריל   2014 הביקורת נערכה בחודשים ספטמבר .4.3

-2012התקנות שהותקנו בחוק וכן את הטיפול בכל המקרים שתועדו בשנים 

2015. 

בעירייה כמעסיק ,ברשת המתנ"סים הביקורת בחנה את יישום החוק והתקנות  .4.4

 כמעסיק ובמועצה הדתית כמעסיק.

הביקורת בחנה את יישום התקנות המתייחסות לאמצעים הפיזיים, באופן מדגמי  .4.5

 במבנים הבאים :

הליקוי תוקן כבר כמתחייב על פי חוק  לא נמצא תקנון תלוי –בניין העירייה  .4.5.1

 במהלך הביקורת.

הליקוי כמתחייב על פי חוק  תקנון תלוילא נמצא  -ה הישנה יבניין הספרי .4.5.2

 תוקן כבר במהלך הביקורת.

 .כמתחייב על פי חוק לא נמצא תקנון תלוי -מחלקת גביה  .4.5.3

ברוב השלוחות נמצאו תקנונים תלויים כמתחייב על פי  -מתנ"ס קרית ים  .4.5.4

 הליקוי תוקן במהלך הביקורת.חוק 
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הליקוי תוקן כמתחייב על פי חוק  לא נמצא תקנון תלוי -המועצה הדתית  .4.5.5

 כבר במהלך הביקורת.

*הביקורת ממליצה לממונים למסגר את התקנונים ולתלות אותם בסמוך לשעון הנוכחות 

באופן קריא ונגיש לכל עובד. כמו כן, הביקורת ממליצה לאחראים על כח האדם בגופים 

 ים של העובדים.המבוקרים להחתים את העובדים על התקנון ולתייק בתיקיהם האישי
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 עיקרי הממצאים  .5

 חובת מניעה  .5.1

העירייה והמתנ"ס קבעו תקנונים מותאמים כנדרש בחוק. המועצה   .5.1.1

 עובדים לא נדרשה להתאים תקנון.  25המעסיקה פחות מ

 –כל הגופים המבוקרים מינו אחראית למניעת הטרדה מינית )להלן   .5.1.2

אחראית(, שבין תפקידיהם לקבל תלונות ולבררן. ואולם המועצה והמתנ"ס 

ביצעו את המינוי באיחור, לאחר כניסת התקנות לתוקף. במהלך הביקורת 

העירייה מינתה ממונה נוספת עקב פריסה גאוגרפית רחבה של המבנים 

 וכמות העובדים.

קורת בעירייה ובמתנ"ס קיבלו האחראיות הדרכה כלשהי. בזמן הבי  .5.1.3

 הממונה במועצה טרם קיבלה הדרכה.

העירייה פרסמה מעת לעת חומרי הסברה בנושא הטרדה מינית בדואר   .5.1.4

האלקטרוני, לכל העובדים כנדרש. אולם אין יכולת לעקוב כי החומרים אכן 

נפתחו/נקראו על ידי העובדים ואין יכולת לוודא כי אכן כל העובדים נחשפו 

ית לא פרסמו לעובדים חומרי הסברה לחומרים. המתנ"ס והמועצה הדת

 כנדרש בתקנות. 

 כל הגופים, לא קיימו פעולות הסברה וכנסים לעובדים כנדרש בתקנות .  .5.1.5
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 חובות הטיפול .5.2

על פי מסמכים וראיונות התברר כי בעירייה טופלו חמישה מקרים של  .5.2.1

הטרדות מיניות מאז נחקק החוק. אולם במתנ"ס ובמועצה לא טופלו 

שנערכו על  הטרדות מיניות. השוואה עם נתוני סקריםחשדות למקרים של 

משמעותית וראוי וסטייה ניכרת מלמדים שקיימת  משרד התמ"ת ידי

 .והמתנ"ס על ידי הנהלת העיר שנתונים אילו יבחנו

 שתי תלונות שנבדקו הסתיימו בצעדים משמעתיים כלפי העובדים.  .5.2.2

סדרי הדין בהליך המשמעתי בנושא הטרדות מיניות, לא נקבעו בתקנונים  .5.2.3

 והם נגזרת של ההסדרים החוקיים. 

 

 על הטרדה מינית בחשדות טיפול העירייה  .5.3

הביקורת בדקה את טיפול העירייה בתלונות על הטרדה מינית שהגיעו   .5.3.1

אליהם במהלך השנים. הבדיקה העלתה, שכל תלונה שהגיעה לממונה על 

 הטרדות מיניות נבדקה. 

הביקורת לא מצאה תיעוד של סיכום בכתב על בירור כלל התלונות להן  .5.3.2

 התקנות.קיים תיעוד, המלווה בהמלצות להמשך טיפול כמתחייב על פי 

"פסקה זו תמוהה בעיני מאחר ובכל המקרים שנבדקו תגובת הממונה: 

על ידי תיעדתי את המקרה ושלחתי את הסיכומים עם המלצות 

 לגורמים המתאימים"

לא בכל המקרים קיים סיכום של ועדות משמעת והחלטות הנוגעות  .5.3.3

 לעובדים שנחשדו בהטרדות מיניות.

של עובד, גם לאחר שהעבירו אותו  נמצא תיעוד לחשדות על הטרדה מינית .5.3.4

מתפקידו. הביקורת לא מצאה התייחסות לעובדה זו וממליצה כי ועדת 

 המשמעת תיתן דעתה פעם נוספת לעבירות החוזרות של העובד.

בביקורת נבדקו גם הליכי הטיפול במקרים בהם לא הוגשה תלונה.  .5.3.5

  גם ללא תלונה לבירור חשדות. הביקורת מצאה כי הממונה פעלה
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 פירוט הממצאים   .6

 :התקנון .6.1

שר המשפטים, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור הוועדה לקידום מעמד 

האישה של הכנסת, קבע תקנון למניעת הטרדה מינית שישמש דוגמה למעבידים 

 התקנון לדוגמה(, כנדרש בחוק. -)להלן 

עובדים להתאים  25-על פי החוק והתקנות, מחובתו של מעביד המעסיק יותר מ

את הוראות התקנון לדוגמה לתנאיו המיוחדים של מקום העבודה, להסדר 

המשמעת שלו ולשפת עובדיו ולפרסם אותו בין עובדיו. את התקנון שנעשו בו 

התקנון המותאם( עליו להעמיד במקום בולט לעין,  -ההתאמות האמורות )להלן 

לארגון העובדים היציג ולכל ביותר ממקום אחד, ולמסור אותו  -ואם הדבר נדרש 

קנס, וקנס  -עובד שיבקש זאת. מעביד שאינו עושה כן עובר עברה פלילית, "דינו 

 נוסף לכל שבוע שבו נמשכה העבירה".

הביקורת ערכה ביקורת פיזית בגופים המבוקרים. הממצאים העולים כאמור, 

 מהביקורת הם:

בודה. היה על העירייה והמתנ"ס לא התאימו את התקנונים לסביבת הע .6.1.1

העירייה והמתנ"ס לקבוע תקנונים מותאמים סמוך למועד כניסת התקנונים 

תגובת  לתוקף. העיכובים הניכרים סוטים מהוראות החוק והתקנות.

 "התקנונים הותאמו בהתאם להנחיות החברה למתנ"סים"המתנ"ס: 

העירייה והמתנ"ס פרסמו את התקנון בעברית בלבד ולא התאימו את  .6.1.2

 לשפות מגוונות של העובדים והמשתתפים בפעילותן.  תקנוניהן

 

 האחראית למניעת הטרדות מיניות .6.2

התקנות קובעות שמעביד חייב למנות אחראי מטעמו, ויותר מאחד לפי  .6.2.1

הצורך, בהתחשב במספר מקומות העבודה ובפיזורם הגאוגרפי. לפי 

התקנות, תפקידי האחראי: לקבל תלונות בעניין הטרדה מינית והתנכלות; 

לקיים בירור ביעילות וללא דיחוי לשם מתן המלצות בכתב למעביד בדבר 

במקרה של הטרדה מינית; לתת ייעוץ, מידע והדרכה  הטיפול הנדרש

לעובדים ולסטודנטים הפונים אליו. על המעביד להשתדל למנות אדם 

שיתאים לתפקיד מבחינת כישוריו ומעמדו המקצועיים, יחסי אנוש שלו 
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ובקיאותו בחוק, בתקנות, בהוראות התקנון ובהסדר המשמעת החלים 

 לתפקיד אישה.  במוסד. על המעביד גם להשתדל למנות

 הגופים לא מינו ממונה על הטרדות מיניות במועד כפי שנקבע בתקנות. .6.2.2

"ענת שבת מונתה לתפקיד האחראית למניעת הטרדה תגובת המתנ"ס: 

הביקורת מציינת גב' שבת מונתה רק  מינית ברשת במתנ"סים קרית ים"

 .1998בעוד התקנות הותקנו בשנת  2013בחודש יוני 

נה אחת למניעת הטרדות מיניות. הביקורת מציינת כי הגופים מינו ממו .6.2.3

בעירייה רצוי למנות ממונה נוספת בגלל הפריסה הגאוגרפית של מבני 

במהלך כתיבת מציינת לטובה שכבר הביקורת  העירייה וכמות העובדים.

 דו"ח הביקורת העירייה מינתה ממונה נוספת. 

 

 הדרכה מקצועית  .6.3

הוא רגיש, מורכב  בגופיםתפקידה של האחראית למניעת הטרדה מינית  .6.3.1

וקשה, ועליה להכיר היטב את החוק, את התקנות ואת הרגישויות הכרוכות 

לענות לשאלות בכל הקשור  גוףבנושא. האחראית היא הגורם המוסמך ב

להטרדה מינית והתנכלות, להדריך עובדים, להפיץ ביניהם מידע ולייעץ 

שתוכל למלא את תפקידה ביעילות ובמקצועיות, כפי שהתקנות להם. כדי 

כה ראויה, וראוי לעגן את החובה להדרמחייבות, ראוי שהיא תקבל הדרכה 

הביקורת בדקה אם האחראיות שמונו קיבלו הכשרה  .בתקנון המותאם

מקצועית, ואם כן, היכן נעשתה ההכשרה וכמה זמן נמשכה. אם ההכשרה 

מקצועי חיצוני למוסד, נבדק איזו הדרכה קיבלו  לא נעשתה על ידי גורם

 האחראיות על ידי המוסד עצמו, אם בכלל.

המועצה לא הכשירה את הממונה על הטרדות מיניות נכון למועד  .6.3.2

בשל העדר ידיעה הממונה במועצה תגובת יו"ר המועצה:  הביקורת.

 הדתית אודות הדרכה נמנע ממנה להגיע להדרכה. 

וריענון  2008בשנת  לממונה על הטרדות מיניותביצעה הכשרה העירייה  .6.3.3

  .2013בשנת 

המתנ"ס ביצע הכשרה אחת באמצעות "החברה למתנ"סים" בחודש יוני  .6.3.4

הביקורת מציינת כי ההכשרה נעשתה זמן רב לאחר כניסת החוק . 2013

"ענת שבת הוכשרה לתפקיד ע"י החברה תגובת המתנ"ס: לתוקף. 

 למתנ"סים"

בהעדר הכשרה מקצועית מתאימה ותכנית השתלמות הביקורת מציינת כי  .6.3.5

מובנת עלולה להיפגע יכולתן של הממונות לבצע את תפקידם באופן ראוי. 
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הכשרה תכנית רב מובנית ל יש שנדרשת עבורומדובר על תפקיד ייחודי ורג

  ספציפית וייחודית.

 

 

 הפצת חומרי הסברה  .6.4

על המעביד לנקוט כל אמצעי סביר כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות.  .6.4.1

עליו להביא לידיעת כל עובדיו את האיסור החוקי על הטרדה מינית 

והתנכלות, להבהיר להם מה הן חובות המעביד על פי החוק והתקנות, 

ולדרוש מכל ממונה ומכל עובד, להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות לכל 

מצעים המקובלים לשם כך הוא הפצה ופרסום של מידע אדם. אחד הא

חומרי הסברה( על לוחות המודעות, באתר  -והסברים בנושא )להלן 

 האינטרנט, בדואר אלקטרוני, בידיעונים השנתיים ועוד. 

תגובת  .כנדרש על פי התקנות המתנ"ס והמועצה לא הפיצו חומרי הסברה .6.4.2

תצטרף להדרכה כאמור, "עם קבלת הודעה על הדרכה ר המועצה: "יו

  .רה וכנסים לעובדים כנדרש בתקנות"ותקיים על פיה הסב

: "המתנ"ס פרסם ע"ג לוח מודעות ובכל השלוחות תגובת המתנ"ס

הביקורת רואה לנכון לחדד כי קיים הבדל בין  חומר הסברה בנושא"

תלייה של תקנונים לבין הפצת חומרי הסברה בנושא ובהתאם לתקנות 

   התבצע פרסום כמתחייב.המחייבות לא 

האדם, הפיצה חומרי הסברה במגוון דרכים כח  מחלקת באמצעותהעירייה  .6.4.3

מקובלות ובתדירות מספקת. הביקורת מציינת שבן האמצעים להפצת 

הביקורת חומרי הסברה, נעשה שימוש ביניהם במיילים אלקטרוניים. 

ים מציינת שלא ניתן להבטיח שכל העובדים נחשפים לחומרים המופצ

 תמיד באמצעים אלקטרוניים בלבד ויש להבטיח שההפצה תעשה

 ה.יפבאמצעות כלים נוספים להבטחת מקסימום חש

 

 קיום כנסים .6.5

התקנות קובעות כי "מעביד יאפשר לעובדיו להשתתף, במשך שעות  .6.5.1

העבודה, בפעולות הדרכה והסברה, שעניינן מניעת הטרדה מינית 

לפגוע במהלך התקין של העבודה". והתנכלות... ובלבד שאין בכך כדי 

המעביד יכול לארגן בעצמו פעולות הדרכה והסברה או לאפשר לארגון 

 עובדים יציג לארגן אותן.
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כל הגופים המבוקרים לא קיימו כנסים ו/או פעולות הדרכה, בנושא מניעת  .6.5.2

"עם קבלת הודעה על ר המועצה: "יו הטרדות מיניות במקום העבודה.

כאמור, ותקיים על פיה הסברה וכנסים  הדרכה תצטרף להדרכה

 .לעובדים כנדרש בתקנות" 

שהתקנות אינן מחייבות את העובדים להשתתף בכנסים, הביקורת מציינת  .6.5.3

ממליצה הביקורת להתקין תקנות אי לכך,  אלא על המעביד לקיים אותם.

פנימיות של חובת השתתפות בכנסים בנושא מניעת הטרדות מיניות 

 במקום העבודה.

 

 חובת הטיפול .6.6

על פי התקנות למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית והתנכלות שמקורה  .6.6.1

בהטרדה מינית הן עברות משמעת חמורות. חומרתן של עברות אלו 

מחייבת הקפדה בקיום הליכי הבירור המשמעתיים כאשר מתעורר חשש 

 -לביצוען. במסגרת הביקורת נבדקה פעילות הגופים שמונו לטפל בנושא

ומעורבותם של בעלי תפקידים אחרים בטיפול  -ועדת המשמעת  הממונה,

סדרי הדין בהליך המשמעתי בנושא הטרדות מיניות, לא נקבעו  בנושא.

 .בתקנונים והם נגזרת של ההסדרים החוקיים

במתנ"ס ובמועצה לא נמצא תיעוד על תלונות שהוגשו לאורך השנים.  .6.6.2

סטטיסטיים שמפרסם משרד הביקורת מציינת כי ההשוואה בין נתונים 

הכלכלה בנושא הטרדות מיניות במקום העבודה לעובדה כי לא הוגשו 

 הטרדה נפגעי שיניעו כלל תלונות עלול להעיד על חוסר בתנאים תנאים

 בשל. אלה במקרים לטפל המוסמכים הגורמים לפני להתלונן מינית

 הנושא רצוי כי הנהלת המוסדות יקיימו דיון בנושא.  חשיבות
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מקרים, של חשד להטרדות מיניות בהם טיפלה הממונה   8בעירייה תועדו  .6.6.3

 על פי החלוקה הבאה:

 תאריך
 ראשי תיבות שם

 הנילון

תיאור 

 הנפגעות

מס' מקרה 

 )פנימי(

 א עובדת קבלן מ.ש 2004יולי 

 ב תלמידות ש.ד 2005נובמבר 

 ג מורה ב.א 2010דצמבר 

 ד תלמידות ב.א  2010דצמבר 

 ה מנהלה ש.ה 2011יוני 

 ו סייעות מ.ר 2013יוני 

 ז תלמידות ש.ק 2013דצמבר 

 ח גננת ב.א 2014נובמבר 

 

הביקורת לא מצאה תיעוד של סיכום בכתב על בירור כלל התלונות להן  .6.6.4

   קיים תיעוד, המלווה בהמלצות להמשך טיפול כמתחייב על פי התקנות.

 

 הליך משמעתי .6.7

אצל מעביד הסדר משמעת, עליו לקבוע בו  על פי התקנות, אם חל .6.7.1

שהטרדה מינית והתנכלות הן עברות משמעת חמורות, ולהתאים את 

הוראות ההסדר לקביעה זו ולהוראות התקנות או לקבוע "לעניין הטרדה 

מינית והתנכלות, הוראות בכתב, המקבילות לאלה שבהסדר המשמעת 

ת ספציפי לעניין לא קיים הסדר משמע לגבי עבירות משמעת חמורות".

הביקורת מציינת כי לאור חומרת הטיפול המשמעתי בהטרדות מיניות. 

ומאחר שהטרדה מינית והתנכלות מוגדרות בחוק למניעת הטרדה העבירות, 

מינית כעוולות אזרחיות, ומאחר שלעניין הדין המשמעתי קובעות כאמור התקנות 

לא רצוי שתיוותר כי הטרדה מינית והתנכלות הן עברות משמעת חמורות, 
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בנוסף ומבלי  עמימות כלשהי בדבר דרך הטיפול של בעבירות של הטרדה מינית.

שעל התקנון לקבוע במפורש כי בגין עבירה  ,הביקורת מציינתלגרוע מהאמור, 

של הטרדה מינית, תוגש קובלנה משמעתית חמורה לבית הדין המשמעתי, 

 הממונה בכל אחד מהגופים.

קיבל מעביד מהאחראית סיכום של בירור תלונה על הטרדה מינית או  .6.7.2

התנכלות בליווי המלצות מנומקות בדבר המשך הטיפול בה, עליו להחליט 

כאמור, בין היתר, אם לפתוח בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר 

הביקורת המשמעת החלות אצלו לעניין הטרדה מינית או התנכלות. 

, טופלו בהליך )קיימים מקרים רק בעירייה( ים שדווחומציינת כי כלל המקר

בירור/משמעת פנימי ולא הגיעו לבתי הדין המשמעתיים של הרשויות 

 . 1978המקומיות, שהוקמו מכוח חוק הרשויות המקומיות )משמעת( 
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טיפול עיריית קריית ים במקרים של חשד להטרדות   .6.8

 )מקרה ז' וח'( 2012-2015בשנים  מיניות

  2013יוני  –מקרה ו'  .6.8.1

 ממצא מס'

 מס'

 הוראה

 בחוק

 שם

 ההוראה

 בחוק

 הוראה תיאור

 

 פירוט הממצאים

 בירור )א(6  .6.8.1.1

 תלונה

 או

 מקרה

 אם כי קובעות התקנות

 האחראי על תלונה, התקבלה

 באשר המתלונן את ליידע

 בהטרדה הטיפול לדרכי

 לפי בהתנכלות או מינית

 לפעול האחראי על כן החוק.

 כך, ולצורך התלונה, לבירור

 את לשמוע עליו היתר, בין

 ועדים, הנילון את המתלונן,

 מידע כל לבדוק וכן ישנם, אם

 לונה.הת ןבעניי אליו שהגיע

 חלקית בוצע

 המקרה, על פרטים חסרים שנאספו בחומרים

 הוסבר האם ברור ולא ,מלאה אינה עדויות גביית

 בתלונתן. הטיפול דרכי למתלוננות

 בירור כי קובעות התקנות  )ד(6  .6.8.1.2

 ובלא ביעילות ייעשה תלונה

 דיחוי.

 בוצע

 בירור כי קובעות התקנות  )ה(6  .6.8.1.3

 הגנה תוך ייעשה תלונה

 ופרטיותם כבודם על מרבית

 ועדים הנילון המתלונן, של

 איסור חל היתר, ובין אחרים,

 מידע לגלות אחראי על

 בירור במהלך אליו שהגיע

 חייב הוא כן אם אלא התלונה

 עצמו הבירור לשם כן לעשות

 דין. פי על או

 לקבוע ניתן לא

 ניתן לא לביקורת, שנמסרו המסמכים פי על

 כלשהו. באופן בוצעה התקנה האם לקבוע

 המקרה של מפורט שתיעוד מציינת הביקורת

 התקנה. יישום על אור לשפוך היה יכול

 חסוי נשאר המידע "כל :הממונה תגובת

 כל של כבודם על הגנה ניתנה ובהחלט

 את למסור לא בקשו הבנות המעורבים.

 לא זו מסיבה נהגתי. כך ואמנם  פרטיהן

 לצורך  נוספים לגורמים לפנות לנכון מצאתי

 נוספים. פרטים וקבלת עדות

 שלא וביקשו להתלונן מוכנות היו לא והן מאחר
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 ממצא מס'

 מס'

 הוראה

 בחוק

 שם

 ההוראה

 בחוק

 הוראה תיאור

 

 פירוט הממצאים

 העדויות גביית – הנילון כנגד אמצעים ינקטו

 על בפרטיותן לפגוע לא כדי גם מלאה, איננה

 בקשתן". פי

 

 מעביד את מחייבות התקנות  )ו(6  .6.8.1.4

 במהלך המתלונן, על להגן

 פגיעה מפני התלונה, בירור

 כתוצאה עבודה יבעניינ

 מפני או התלונה מהגשת

 יחסי במסגרת אחרת פגיעה

 לשבש כדי בה שיש עבודה

 היתר, בין התלונה; בירור את

 להרחקת לפעול המעביד על

 שניתן ככל מהמתלונן, הנילון

 בנסיבות נכון לו שנראה וככל

 .ןהעניי

 בוצע לא

 להרחקת מידי באופן פעלו לא והעירייה הממונה

 מהמוטרדות. הנילון

 זו תקנה ביצוע אי חמור באופן רואה הביקורת

 מוטרדת בין הפרדה על שהקפדה ומציינת,

 התלונה, בירור להליך חשובה הינה לניילון

 המתלוננות. על להגנה ובעיקר העדויות אימות

 בתום כי קובעות התקנות  )ז(6  .6.8.1.5

 האחראי על התלונה בירור

 דיחוי, ללא למעביד, להגיש

 בירור של בכתב סיכום

 המלצותיו בליווי התלונה

 המשך לגבי המנומקות

 כל ןלעניי לרבות בה, הטיפול

 המפורטים מהעניינים אחד

 )ד(.-ו )א(7 בתקנה

 חלקי באופן בוצע

 המלצות ללא הוגש הסיכום כי מציינת הביקורת

 מנומקות.

 של עובד הינו ןוהניילו במידה  )ח(6  .6.8.1.6

 המועסק אדם כוח קבלן

 על המעביד, אצל בפועל

 סיכומו את להגיש האחראי

 ולמעביד. האדם כוח לקבלן

 רלוונטי לא
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 ממצא מס'

 מס'

 הוראה

 בחוק

 שם

 ההוראה

 בחוק

 הוראה תיאור

 

 פירוט הממצאים

)א()7  .6.8.1.7

1) 

 טיפול

 במקרה

 של

 הטרדה

 או

התנכלו

 ת

 לאחר כי קובעות, התקנות

 סיכומו את קיבל שמעביד

 לפי האחראי של והמלצותיו

 להחליט, עליו )ז(,6 תקנה

 תקופה ובתוך דיחוי בלא

 עבודה, ימי 7 על תעלה שלא

 שבידיו הסמכויות הפעלת על

 מתן(1) מאלה: אחד כל לגבי

 המעורבים לעובדים הוראות

 כללי בדבר לרבות במקרה,

 במסגרת ראויים התנהגות

 הנילון והרחקת עבודה יחסי

 צעדים נקיטת וכן מהמתלונן,

 כדי והכל עבודה, יבעניינ

 המעשה הישנות את למנוע

 או מינית הטרדה של

 את לתקן כדי או התנכלות,

 למתלונן שנגרמה הפגיעה

 או ההטרדה עקב

 פתיחה(2) ההתנכלות;

 לפי משמעתיים בהליכים

 משמעת הסדר הוראות

 ןלעניי המעביד אצל החלות

 או מינית הטרדה

 צעד נקיטת אי (3) התנכלות;

 כלשהו.

 בוצע

 מתפקידו הועבר העובד

 את מחייבות התקנות  )ב(7  .6.8.1.8

 דיחוי בלא לפעול המעביד

 תקנת לפי החלטתו לביצוע

 למסור ועליו )א(7 משנה

 בוצע לא

 תיעוד נמצא לא
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 ממצא מס'

 מס'

 הוראה

 בחוק

 שם

 ההוראה

 בחוק

 הוראה תיאור

 

 פירוט הממצאים

 על בכתב מנומקת הודעה

 ןלניילו למתלונן, החלטתו

 המעביד על כן ולאחראי;

 לעיין ןולניילו למתלונן לאפשר

 ובהמלצותיו. האחראי בסיכום

 אם כי קובעות התקנות  )ה(7  .6.8.1.9

 קבלן של עובד הינו הנילון

 בפועל המועסק אדם כוח

 רשאים המעביד, אצל

 האדם כוח וקבלן המעביד

 את יבצע ביניהם מי להסכים

 או כולן זו, תקנה הוראות

 חלקן.

 

 

 

 רב. בחסר לוקה הממונה ידי על שהועברה כפי המקרה של התיעוד רמת .6.8.1.10

 בכדי העובד של האישי מתיקו מסמכים סרקה הביקורת הביקורת, לצורך

  היריעה. את להרחיב

 כחלק המקרה על שהתקיימו הדיונים במהלך כי מציינת הביקורת .6.8.1.11

 נלקחה העובד של המשמעתית ההיסטוריה כי, תיעוד נמצא לא מהטיפול.

 של התיאור ולאור זו עובדה אף על במקרה. לטיפול מהשיקולים חלקכ

 מציינת הביקורת בישבן", לה "נגע הממונה ע"י שנכתב כפי המקרה

 בפני העובד את הפחות לכל להביא אמור שהיה חמור באירוע שמדובר

 משמעתי. דין

 הנ"ל במקרה -6.8.1.10.,6.8.1.9.,6.8.1.9 לסעיפים הממונה תגובת .6.8.1.12

 אמצעים לנקוט לא בקשו הן תלונה, להגיש מוכנות היו לא הסייעות

 בדרך הבדל יש דעתי לעניות בשמן. לנקוב לא ואף הנילון כלפי

 לא בו מקרה לבין תלונה הוגשה בהם מקרים בין ובהתייחסות הטיפול

 נקיטת בבקשתן. להתחשב מבקשות ו"המתלוננות" תלונה הוגשה



 
41 

 של שמותיהן חשיפת מחייבת הייתה משמעתי לדין והבאה אמצעים

  שלהן הפעולה שתוף ללא לרצונן, בניגוד אמצעים נקיטת . הסייעות

 שלהן. באימון ולפגוע להזיק אף הייתה ועלולה יעילה הייתה לא במילא

 בניגוד פועלת הממונה אין ההנחיות פי על לי,  שידוע כמה עד )

 מקרה על למעביד "משנודע יכ מציינת הביקורת המתלוננת(. של לרצונה

 מסורות אינן המתלוננות אם גם בדיקה לבצע חייב הוא מינית הטרדה של

 מוצקות עדויות כשקיימות כאשר שכן כל .א(6 )תקנה בהן" חזרו או מידע

 התקנה תכלית שבין ניכר פער ממחישה הממונה של תגובתה הנילון. נגד

 החובה לבין מותקפת, ו/או מתלוננת של ופרטיות סודיות על  לשמירה

 בהליכים כן, כמו הנילון. עם במגע הבאות העירייה עובדות כלל על להגן

 שנחשף והיחיד המתלוננות זהות את לחשוף חובה קיימת לא משמעתיים

 .לזהותן מודע היה כבר הנראה ככול זה, שבמקרה ,הנילון הוא אליהן
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 2013נובמבר  –ז' מקרה   .6.8.2

 מס' ממצא מס'

 הוראה

 בחוק

 שם

 ההוראה

 בחוק

  הוראה תיאור

 פירוט הממצאים

 בירור )א(6  .6.8.2.1

 תלונה

 או

 מקרה

 אם כי קובעות התקנות

 האחראי על תלונה, התקבלה

 באשר המתלונן את ליידע

 בהטרדה הטיפול לדרכי

 לפי בהתנכלות או מינית

 לפעול האחראי על כן החוק.

 כך, ולצורך התלונה, לבירור

 את לשמוע עליו היתר, בין

 ועדים, הנילון את המתלונן,

 מידע כל לבדוק וכן ישנם, אם

 התלונה. ןיבעני אליו שהגיע

 בוצע

 המתלוננות עדויות את שמעה האחראית

 הביקורת ובירורו. מידע לאיסוף ופעלה ןוהניילו

 אחד ממכתב ללמוד ניתן היישום כי מציינת

 בו הממונה של בתיקיה שנמצא בלבד

 לא אולם, הצדדים. של העדויות מתוארות

 ההודעה על המעידים מסמכים נמצאו

 בחשד הטיפול דרכי על לניילון שהועברה

 להטרדה.

 בירור כי קובעות התקנות  )ד(6  .6.8.2.2

 ובלא ביעילות ייעשה תלונה

 דיחוי.

 

 בוצע

 בירור כי קובעות התקנות  )ה(6  .6.8.2.3

 הגנה תוך ייעשה תלונה

 ופרטיותם כבודם על מרבית

 ועדים הנילון המתלונן, של

 איסור חל היתר, ובין אחרים,

 מידע לגלות אחראי על

 בירור במהלך אליו שהגיע

 חייב הוא כן אם אלא התלונה

 עצמו הבירור לשם כן לעשות

 דין. פי על או

 בוצע

 מעביד את מחייבות התקנות  )ו(6  .6.8.2.4

 במהלך המתלונן, על להגן

 פגיעה מפני התלונה, בירור

 כתוצאה עבודה יבעניינ

 בוצע לא

 תיעוד אין

 לידיעתי הובא הנ"ל המקרה :הממונה תגובת

 היה שלא כך , מושעה היה שהמורה לאחר
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 מס' ממצא מס'

 הוראה

 בחוק

 שם

 ההוראה

 בחוק

  הוראה תיאור

 פירוט הממצאים

 מפני או התלונה מהגשת

 יחסי במסגרת אחרת פגיעה

 לשבש כדי בה שיש עבודה

 היתר, בין התלונה; בירור את

 להרחקת לפעול המעביד על

 שניתן ככל מהמתלונן, הנילון

 בנסיבות נכון לו שנראה וככל

 .ןהעניי

 שוורץ אורה . הרחקתו על להמליץ צורך

 באופן להשעותו דאגה נוער בקידום האחראית

 תוך האירועים, על דיווח שקבלה לאחר מידי

 אלי. פנייה ובהמשך הישיר מעסיקו אל פנייה

 מוגנות. בהחלט היו שהנערות כך

 

 בתום כי קובעות התקנות  )ז(6  .6.8.2.5

 האחראי על התלונה בירור

 דיחוי, ללא למעביד, להגיש

 בירור של בכתב סיכום

 המלצותיו בליווי התלונה

 המשך לגבי המנומקות

 כל ןלעניי לרבות בה, הטיפול

 המפורטים מהעניינים אחד

 )ד(.-ו )א(7 בתקנה

 בוצע לא

 

 מיום במכתב המקרה את סיכמה הממונה

 ואין "מאחר אופרטיביות המלצות ללא 5/12/15

 חוק על בעבירה מדובר ואין עירייה בעובד מדובר

 מתיר שהחוק מציינת הביקורת .מינית" הטרדה

 למעביד סיכום להעביר )ח(6 בסעיף לאחראי

 לקבל יכול המעסיק וכן משמעתי טיפול להמשך

 באופן העובד העסקת המשך בדבר החלטות

 באומרה סמכותה מתחום חרגה הממונה עצמאי.

 שלא פעמית חד במעידה שמדובר מאמינה "אני

 על מדובר הביקורת לדעת עצמה". על תחזור

 את מקצועיים בכלים לבדוק מבלי סמכות נטילת

 הנילון. של ההתנהגות דפוסי

 סיכום דיחוי ללא "הוגש :הממונה תגובת

 את העבירה אשר וורץש אורה הגב' לאחראית

 לאחר כן כמו הנילון. של למעביד הסיכום

 ים. בקרית לעבוד המשיך לא העובד זה אירוע

 צריכה הייתי לא כי הביקורת את מקבלת אני

 שנכתב". בנוסח להשתמש
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 מס' ממצא מס'

 הוראה

 בחוק

 שם

 ההוראה

 בחוק

  הוראה תיאור

 פירוט הממצאים

 של עובד הינו ןוהניילו במידה  )ח(6  .6.8.2.6

 המועסק אדם כוח קבלן

 על המעביד, אצל בפועל

 סיכומו את להגיש האחראי

 ולמעביד. האדם כוח לקבלן

 בוצע לא

 סיכום על המעידות ראיות מצאה לא הביקורת

 העובד. של למעסיק התלונה

 בתלונה הטיפול "המשך :הממונה תגובת

 המשך לגבי שיחליט מנת על למעסיק הועבר

 לטפל תפקידי כי לי ברור היה לא . העסקתו

 שגוי". ייעוץ עקב בנושא

 טיפול (1)א()7  .6.8.2.7

 במקרה

 של

 הטרדה

 או

התנכלו

 ת

 לאחר כי קובעות, התקנות

 סיכומו את קיבל שמעביד

 לפי האחראי של והמלצותיו

 להחליט, עליו )ז(,6 תקנה

 תקופה ובתוך דיחוי בלא

 עבודה, ימי 7 על תעלה שלא

 שבידיו הסמכויות הפעלת על

 מתן(1) מאלה: אחד כל לגבי

 המעורבים לעובדים הוראות

 כללי בדבר לרבות במקרה,

 במסגרת ראויים התנהגות

 הנילון והרחקת עבודה יחסי

 צעדים נקיטת וכן מהמתלונן,

 כדי והכל עבודה, יבעניינ

 המעשה הישנות את למנוע

 או מינית הטרדה של

 את לתקן כדי או התנכלות,

 למתלונן שנגרמה הפגיעה

 או ההטרדה עקב

 פתיחה(2) ההתנכלות;

 לפי משמעתיים בהליכים

 משמעת הסדר הוראות

 ןלעניי המעביד אצל החלות

 בוצע לא

 תיעוד יןא
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 מס' ממצא מס'

 הוראה

 בחוק

 שם

 ההוראה

 בחוק

  הוראה תיאור

 פירוט הממצאים

 או מינית הטרדה

 צעד נקיטת אי (3) התנכלות;

 כלשהו.

 את מחייבות התקנות  )ב(7  .6.8.2.8

 דיחוי בלא לפעול המעביד

 תקנת לפי החלטתו לביצוע

 למסור ועליו )א(7 משנה

 על בכתב מנומקת הודעה

 ןלניילו למתלונן, החלטתו

 המעביד על כן ולאחראי;

 לעיין ןולניילו למתלונן לאפשר

 ובהמלצותיו. האחראי בסיכום

 בוצע לא

 תיעוד אין

 דיחוי ללא נמסר "הסיכום הממונה: תגובת

 מעבירה היא כי לי שמסרה שוורץ אורה לגב'

 )נאמר טיפול. להמשך למעסיק החומר כל את

 נמסר החומר כל כי שוורץ אורה הגב' ע"י לי

 למבקר(".

 

 אם כי קובעות התקנות  )ה(7  .6.8.2.9

 קבלן של עובד הינו הנילון

 בפועל המועסק אדם כוח

 רשאים המעביד, אצל

 האדם כוח וקבלן המעביד

 את יבצע ביניהם מי להסכים

 או כולן זו, תקנה הוראות

 חלקן.

 בוצע לא

 מול ים קרית עיריית של בחוזים הסדר קיים לא

 התקנות ביצוע על אדם חוכ המספקים קבלני
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 2014דצמבר  –מקרה ח'  .6.8.3

 מס' ממצא מס'

 הוראה

 בחוק

 שם

 ההוראה

 בחוק

  הוראה תיאור

 הממצאיםפירוט 

 בירור )א(6  .6.8.3.1

 תלונה

 או

 מקרה

 אם כי קובעות התקנות

 האחראי על תלונה, התקבלה

 באשר המתלונן את ליידע

 בהטרדה הטיפול לדרכי

 לפי בהתנכלות או מינית

 לפעול האחראי על כן החוק.

 כך, ולצורך התלונה, לבירור

 את לשמוע עליו היתר, בין

 ועדים, הנילון את המתלונן,

 מידע כל לבדוק וכן ישנם, אם

 התלונה. ןבעניי אליו שהגיע

 בוצע

 

 בירור כי קובעות התקנות  )ד(6  .6.8.3.2

 ובלא ביעילות ייעשה תלונה

 דיחוי.

 בוצע

 בירור כי קובעות התקנות  )ה(6  .6.8.3.3

 הגנה תוך ייעשה תלונה

 ופרטיותם כבודם על מרבית

 ועדים הנילון המתלונן, של

 איסור חל היתר, ובין אחרים,

 מידע לגלות אחראי על

 בירור במהלך אליו שהגיע

 חייב הוא כן אם אלא התלונה

 עצמו הבירור לשם כן לעשות

 דין. פי על או

 בוצע

 מעביד את מחייבות התקנות  )ו(6  .6.8.3.4

 במהלך המתלונן, על להגן

 פגיעה מפני התלונה, בירור

 כתוצאה עבודה יבעניינ

 בוצע לא

  תיעוד קיים לא

 קבלת עם שערכתי "בבירור הממונה: תגובת

 הישיר )המעסיק מהאחראים לי נודע התלונה,
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 מס' ממצא מס'

 הוראה

 בחוק

 שם

 ההוראה

 בחוק

  הוראה תיאור

 הממצאיםפירוט 

 מפני או התלונה מהגשת

 יחסי במסגרת אחרת פגיעה

 לשבש כדי בה שיש עבודה

 היתר, בין התלונה; בירור את

 להרחקת לפעול המעביד על

 שניתן ככל מהמתלונן, הנילון

 בנסיבות נכון לו שנראה וככל

 .ןהעניי

 המעסיק כאשר שמיד  הגנים( על והאחראית

 החשד על מעובדיו שמע הנילון של הישיר

  להפסיק ןלניילו הורה מיד הוא להטרדה,

  אותו לשלוח הפסיק אף ובהמשך לגן, להגיע

  הגננות שלדבריו אף על ) אחרים לגנים

 הנילון של מעבודתו מאוד מרוצות והי האחרות

  התנהגותו(. לגבי תלונות כל להן היו ולא

 היה כבר  הנילון לידיעתי, הובא המקרה כאשר

  לבין בינו קשר כל היה ולא מהגן מורחק

 כך אליה(, להתקשר גם הפסיק הוא ) הגננת

 להגיש מוכנה הייתה )שלא הגננת שבהחלט

 מוגנת. הייתה בהחלט תלונה(

 

 

 

 בתום כי קובעות התקנות  )ז(6  .6.8.3.5

 האחראי על התלונה בירור

 דיחוי, ללא למעביד, להגיש

 בירור של בכתב סיכום

 המלצותיו בליווי התלונה

 המשך לגבי המנומקות

 כל ןלעניי לרבות בה, הטיפול

 המפורטים מהעניינים אחד

 )ד(.-ו )א(7 בתקנה

 בוצע

 

 של עובד הינו ןוהניילו במידה  )ח(6  .6.8.3.6

 המועסק אדם כוח קבלן

 על המעביד, אצל בפועל

 סיכומו את להגיש האחראי

 ולמעביד. האדם כוח לקבלן

 רלוונטי לא
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 מס' ממצא מס'

 הוראה

 בחוק

 שם

 ההוראה

 בחוק

  הוראה תיאור

 הממצאיםפירוט 

)א()7  .6.8.3.7

1) 

 טיפול

 במקרה

 של

 הטרדה

 או

התנכלו

 ת

 לאחר כי קובעות, התקנות

 סיכומו את קיבל שמעביד

 לפי האחראי של והמלצותיו

 להחליט, עליו )ז(,6 תקנה

 תקופה ובתוך דיחוי בלא

 עבודה, ימי 7 על תעלה שלא

 שבידיו הסמכויות הפעלת על

 מתן(1) מאלה: אחד כל לגבי

 המעורבים לעובדים הוראות

 כללי בדבר לרבות במקרה,

 במסגרת ראויים התנהגות

 הנילון והרחקת עבודה יחסי

 צעדים נקיטת וכן מהמתלונן,

 כדי והכל עבודה, יבעניינ

 המעשה הישנות את למנוע

 או מינית הטרדה של

 את לתקן כדי או התנכלות,

 למתלונן שנגרמה הפגיעה

 או ההטרדה עקב

 פתיחה(2) ההתנכלות;

 לפי משמעתיים בהליכים

 משמעת הסדר הוראות

 ןלעניי המעביד אצל החלות

 או מינית הטרדה

 צעד נקיטת אי (3) התנכלות;

 כלשהו.

 תחלקי בוצע

 הממונה של והמלצות סיכומים קיבל המעביד

 של לגביו וההחלטות והבירור 16/11/15ב כבר

 לתקנות בניגוד 21/12/15ב התקבלו הנילון

 7 בתוך להתקבל צריכות שההחלטות הקובעות

 עבודה. ימי

 את מחייבות התקנות  )ב(7  .6.8.3.8

 דיחוי בלא לפעול המעביד

 תקנת לפי החלטתו לביצוע

 למסור ועליו )א(7 משנה

 בוצע
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 מס' ממצא מס'

 הוראה

 בחוק

 שם

 ההוראה

 בחוק

  הוראה תיאור

 הממצאיםפירוט 

 על בכתב מנומקת הודעה

 ןלניילו למתלונן, החלטתו

 המעביד על כן ולאחראי;

 לעיין ןולניילו למתלונן לאפשר

 ובהמלצותיו. האחראי בסיכום

 אם כי קובעות התקנות  )ה(7  .6.8.3.9

 קבלן של עובד הינו הנילון

 בפועל המועסק אדם כוח

 רשאים המעביד, אצל

 האדם כוח וקבלן המעביד

 את יבצע ביניהם מי להסכים

 או כולן זו, תקנה הוראות

 חלקן.

 רלוונטי לא
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  -מסקנות והמלצות .7

העירייה והמתנ"ס לא התאימו את התקנונים לסביבת :  6.1.1ממצא   .7.1

והמתנ"ס לקבוע תקנונים מותאמים סמוך העבודה. היה על העירייה 

למועד כניסת התקנונים לתוקף. העיכובים הניכרים סוטים מהוראות 

  החוק והתקנות.

 

המלצה: העירייה והמתנ"ס בהתייעצות עם היועץ המשפטי יתאימו 

 את תקנוניהם בהתאם להיקף פעילותן והייחודיות של פעולותיהן.

 

העירייה והמתנ"ס פרסמו את התקנון בעברית בלבד  :6.1.2ממצא   .7.2

ולא התאימו את תקנוניהן לשפות מגוונות של העובדים והמשתתפים 

 בפעילותן. 

 

המלצה: מאחר ואוכלוסיית העיר ועובדים רבים דוברים את השפה 

האמהרית והרוסית0 העירייה והמתנ"ס יפרסמו ויפיצו תקנונים 

 בשפות האמהרית והרוסית. 

 

המועצה לא הכשירה את הממונה על הטרדות מיניות : 6.3.2ממצא  .7.3

 נכון למועד הביקורת.

 

 המלצה: המועצה תפעל ללא דיחוי להכשרה של ממונה.

 

בהעדר הכשרה מקצועית מתאימה ותכנית השתלמות : 6.3.5ממצא   .7.4

מובנת עלולה להיפגע יכולתן של הממונות לבצע את תפקידם באופן 

 ראוי.

 

הגופים יפעלו להכשרה וריענון של הממונות ללא דיחוי. המלצה: 

כמו כן0 על הגופים לבנות תכנית הכשרה רב שנתית לממונות 

 ולדאוג לביצועה באופן מדוקדק.

 

כנדרש על  המתנ"ס והמועצה לא הפיצו חומרי הסברה: 6.4.2ממצא   .7.5

 .פי התקנות
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 המלצה: המתנ"ס והמועצה יפיצו חומרי הסברה לעובדיהם באופן

דחוף. הביקורת ממליצה כי הדבר יעשה באופן קבוע הן באמצעות 

דואר אלקטרוני והן באמצעות מכתבים אישיים לעובדים. כמו כן0 

הביקורת מציינת כי תלייה של תקנונים אין בה כדי לצאת ידי חובת 

 הפצת חומרי הסברה.

 

כל הגופים המבוקרים לא קיימו כנסים ו/או פעולות : 6.5.2ממצא  .7.6

 הדרכה, בנושא מניעת הטרדות מיניות במקום העבודה.

 

על הגופים לקיים ללא דיחוי כנסים ופעולות הדרכה בנושא המלצה: 

מניעת הטרדות מיניות במקום העבודה ולתעד השתתפותם של 

 עובדים בתיקיהם האישיים. 

 

התקנות אינן מחייבות את העובדים להשתתף בכנסים, : 6.5.3ממצא   .7.7

 לקיים אותם. אלא על המעביד

 

להתקין תקנות פנימיות של חובת השתתפות בכנסים המלצה: 

 בנושא מניעת הטרדות מיניות במקום העבודה.

 

סדרי הדין בהליך המשמעתי בנושא הטרדות מיניות, : 6.6.1ממצא  .7.8

 לא נקבעו בתקנונים והם נגזרת של ההסדרים החוקיים.

 

כולל כלל המלצה: לקבוע בתקנון מותאם את ההליך המשפטי 

 גזרותיו0 כגון: הרכב ועדת המשמעת0 סמכויותיה0 מדרג ענישה

 '.'וכו'  

 

במתנ"ס ובמועצה לא נמצא תיעוד על תלונות שהוגשו : 6.6.2ממצא  .7.9

 לאורך השנים.

 

הנהלת המוסדות יקיימו דיון משותף עם אנשי מקצוע על המלצה: 

יע סביב השאלה: "האם האקלים הארגוני מספק תמיכה שיכולה להנ

הדבר בעיקר  עובדים להגשת תלונה במקרה של הטרדה מינית".

 חשוב לגבי המתנ"ס שבו היקף הפעילות וסוג הפעילות משמעותי .
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הביקורת לא מצאה תיעוד של סיכום בכתב על בירור : 6.6.4ממצא  .7.10

כלל התלונות להן קיים תיעוד, המלווה בהמלצות להמשך טיפול 

 כמתחייב על פי התקנות.

 

המלצה: הממונה תתעד את התלונות על פי המתחייב בחוקים 

ובתקנות. כמו כן0 התיעוד ישמר בקלסר נוסף שישמר בחדרה של 

 מנהלת משאבי אנוש בארגון ויהיה תחת הישג ידה בלבד. 

 

לא קיים הסדר משמעת ספציפי לעניין הטיפול  :6.7.1ממצא  .7.11

 המשמעתי בהטרדות מיניות.

 

במפורש כי בגין עבירה של הטרדה מינית0  על התקנון לקבועהמלצה: 

תוגש קובלנה משמעתית חמורה לבית הדין המשמעתי0 הממונה בכל אחד 

 מהגופים.

 

, 6.8.2.1, 6.8.1.10, 6.8.1.8, 6.8.1.5, 6.8.1.3, 6.8.1.1ממצאים  .7.12

לא קיים תיעוד במסמכים : 6.8.3.4, 6.8.2.8, 6.8.2.7, 6.8.2.4

של הניילונים  םם מתיקיהם האישיישנמסרו על ידי הממונה ובמסמכי

 .שנלקחו ממחלקת משאבי אנוש

 

הממונה תתעד את התלונות על פי המתחייב בחוקים המלצה: 

ובתקנות. כמו כן0 התיעוד ישמר בקלסר נוסף שישמר בחדרה של 

 מנהלת משאבי אנוש בארגון ויהיה תחת הישג ידה בלבד. 

להתגונן בבית  * חוסר בתיעוד עלול לפגוע ביכולת של העירייה

 משפט במקרה של תביעה. 

 

הממונה והעירייה לא פעלו באופן מידי : 6.8.1.14, 6.8.3.4ממצא  .7.13

 להרחקת הנילון מהמוטרדות.

 

המלצה: כחלק מהתאמת התקנות0 במקרה של תלונה או מידע 

שמגיע לממונה0 העירייה תפעל ללא דיחוי ובאופן מידי להרחקת 

 הניילון מהמוטרדת עד לבירור העובדות. 
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 של המשמעתית ההיסטוריה כי, תיעוד נמצא לא: 6.8.1.11ממצא  .7.14

 זו עובדה אף על במקרה. לטיפול מהשיקולים כחלק נלקחה העובד

 בישבן", לה "נגע הממונה ע"י שנכתב כפי המקרה של התיאור ולאור

 לכל להביא אמור שהיה חמור באירוע שמדובר מציינת הביקורת

 משמעתי. דין בפני העובד את הפחות

 

 יגישו אנוש משאבי מחלקת מנהלת עם בשיתוף הממונה המלצה:

 חשדות של במקרים הדנה המשמעת ועדת חברי לידיעת תסקיר0

 ההטרדות בתחום העובד של המשמעתי עברו בגין מינית הלהטרד

 העובד של האישי בתיקו יתויק התסקיר כן0 כמו המיניות.

 המחלקה. ומנהלת הממונה של ובקלסרים

 

  הנמצא הממונה של בתגובתה ניכר פער קיים :6.8.1.12 ממצא .7.15

 ו/או מתלוננת של ופרטיות סודיות על  לשמירה התקנה תכליתב

 עם במגע הבאות העירייה עובדות כלל על להגן החובה לבין מותקפת,

 זהות את לחשוף חובה קיימת לא משמעתיים בהליכים כן, כמו הנילון.

 ככול זה, שבמקרה הנילון, הוא אליהן שנחשף והיחיד המתלוננות

  ן.לזהות מודע היה כבר הנראה

 

 למניעת התקנות יישום בנושא ריענון לקורס תצא הממונה המלצה:

 האפשרי. בהקדם העבודה0 במקום מינית הטרדה

 

 5/12/15 מיום במכתב המקרה את סיכמה הממונה :6.8.2.5 ממצא .7.16

 .אופרטיביות המלצות ללא

 

 מקרה כל בסיכום אופרטיביות המלצות תכתוב הממונה המלצה:

 המערכתי. בתחום והן הפרסונלי בתחום הן בודקת. היא אותו

 

 קבלני מול ים קרית עיריית של בחוזים הסדר קיים לא :6.8.2.9 ממצא .7.17

 .התקנות ביצוע על אדם חוכ המספקים

 

 חוזה בכל כי העירייה יועמ"ש את ינחה העירייה מנכ"ל המלצה:

 מבניהן מי המסדיר סעיף יתווסף יוכנס חיצוני קבלן עם שיחתם
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 הביקורת התקנות. הוראות יישום על הקבלן עובדי מול אחראי

 יש כי מציינת אולם האחראית תהייה מי על לקבוע מבקשת אינה

 עובדי של הממשקים בחינת תוך האחריות הטלת את לשקול

 קהל. עם הקבלן

 

 כבר הממונה של והמלצות סיכומים קיבל המעביד :6.8.3.7 ממצא .7.18

 21/12/15ב התקבלו הנילון של לגביו וההחלטות והבירור 16/11/15ב

 ימי 7 בתוך להתקבל צריכות שההחלטות הקובעות לתקנות בניגוד

 עבודה.

 

 מידה שיוצאת והמלצות לסיכומים הנוגע התכתבות בכל המלצה:

 החלטות. לקבל המעביד את המחייב התאריך יופיע הממונה של
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 תגובות המבוקרים .8
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 עמותת

 "מעופפי ים" 
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 מבוא   .1

הוקמה  ,)להלן: העמותה( 580482305עמותת "מעופפי הים" ע"ר 
על ידי זהר לוי וליאור אריימב.  2007ונרשמה ברשם העמותות בשנת 

כמורשה העמותה רשומה כיום אצל ניר משגב בחיפה, המשמש גם 
 עמותה. ב חתימה

: "פעילות מאורגנת מול מטרות העמותה הינןייסוד העל פי מסמכי 
הרשויות השונות להסדרת חופי גלישה בים. מלחמה נגד גורמים 
מזהמים בים ובסביבה. מיסוד וקידום ספורט גלישת הקייט בישראל. 
הגברת המודעות לבטיחות, קביעת כללי בטיחות והטמעתם בקרב 

לישת קייט, כענף הגולשים. קבלת הכרה ציבורית ממלכתית בספורט ג
שייט עצמאי. קיום מפעלי ספורט ימי מרכזיים ופעולות חינוך ותרבות." 

לעמותה יש אישור ניהול תקין מרשם  2015נכון לחודש אוקטובר 
 העמותות.

 )להלן: המרכז( נפתח המרכז לחינוך ולספורט ימי 2011באוקטובר 
 WORLDמשותף של עיריית קרית ים קדימה מדע כפרויקט

ORT   )ועמותת מעופפי הים .המרכז ממוקם בחוף הגולשים )זבולון
 בקרית ים.

אולימפי בגלישת רוח( וגיל הורביץ הם גל פרידמן )אלוף  הפרויקטיזמי 
אשר זיהו את הפוטנציאל הגדול והכירו את  )להלן: מנהל המרכז(

לצורך כך /ההשפעה הרבה של הספורט הימי על כל תחומי החיים
רווח  כוונתלא  מוסד שהינהתת מעופפי הים עמו לפרויקט גויסה

ושמטרותיו לקדם פעילות גלישה ואיכות סביבה בכל הארץ, )מלכ"ר( 
 .המרכזהוקם  WORLD ORT בסיוע של עריית קרית ים וקדימה מדע

מיום פתיחת מרכז הגלישה המקום מנוהל על ידי גיל הורוביץ שהינו 
 העמותה.חבר ועד בעברו מורשה חתימה בעמותה ו

 

, הביקורת התבקשה על ידי ראש העירייה 2015בתחילת חודש יולי  .1.1

מר דוד אבן צור לבצע ביקורת בעמותת "מעופפי ים" מתוקף סמכותו 

 :2א )ג( 170בפקודת העיריות סעיף 

בכפוף לאמור בסעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו " 
הביקורת השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף 

– 

 על פי שיקול דעתו של המבקר;   (1)

 ;"על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני (2)
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בעקבות עצומה שנשלחה  ראש העירייה ביקש לקיים את הביקורת .1.2

ללשכתו המגוללת שורה של טענות כנגד התנהלות העמותה 

 ועיקריהן:

 .מחירון יקר 

  הוקם.המקום אינו משרת את האינטרסים שלשמו 

  רק רכישת ציוד מהחנות של מרכז הגלישה מקנה זכות
 לאפסן אותו חינם. 

 .אי שביעות רצון מהפעילות במקום 

  .אין קבוצות רווחה פעילות 

 

חתימות של אנשים עם מספרי טלפון שכביכול  80לעצומה צורפו  .1.3

הביקורת יצרה קשר באופן אקראי . נה של העצומהחתומים על תוכ

חתומים על העצומה. כמחציתם טענו שאינם מכירים את  20עם 

אינם תושבי קרית ים. לאור  80%העצומה ולא חתמו עליה וכ

הממצאים המעלים ספק באמינותה וחוקיותה של העצומה. הביקורת 

 אינה בדקה את הטענות כפי שהועלו בעצומה אחת לאחת.  
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 רקע משפטי וכללי .2

-ם"תש, העמותות חוקפועלת מכוח  עמותת "מעופפי הים"  .2.1

 להלן: ,1980

 

 פרק א': ייסוד

 הזכות לייסד עמותה

שני בני אדם או יותר, שהם בגירים, החפצים להתאגד כתאגיד למטרה     .1
חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה 

רשאים לייסד עמותה; העמותה תיכון עם רישומה בפנקס עשיית רווחים, 
 העמותות.

 בקשה לרישום עמותה

בקשה לרישום עמותה תוגש בידי המייסדים לרשם העמותות   )א(    .2
בה שם העמותה, מטרותיה, מענה בישראל, שמות  ויצוינוהרשם(  -)להלן 

המייסדים, מעניהם ומספרי זהותם; לבקשה יצורף תצהיר חתום בידי כל 
 המייסדים על נכונותם לייסד עמותה, כאמור בבקשה, ולכהן בה כחברי ועד.

לאחר הגשת הבקשה, וכל עוד לא נרשמה העמותה, יכיר   )ב(           
לתיקון פרט כאמור בסעיף קטן )א(, אם  הרשם בכל בקשה לשינוי או

חתומים עליה רוב המייסדים החתומים על הבקשה המקורית; ובלבד שהוכח 
להנחת דעתו, כי הודעה על ההחלטה להגיש בקשה לשינוי או לתיקון, 

 ימים לפחות לפני מועד הגשתה. 14נשלחה לכל המייסדים בדואר רשום 

 סייגים לרישום עמותה

מותה אם מטרה ממטרותיה שוללת את קיומה של מדינת לא תירשם ע    .3
הדמוקרטי, או אם יש יסוד סביר למסקנה כי העמותה  האופייישראל או את 

 תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות.
 סייגים לשם העמותה

לא תירשם עמותה בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור   )א(    .4
 או ברגשותיו.

א תירשם עמותה בשם הזהה לשם של אחד מאלה, או ל  )ב(           
 הדומה לו עד כדי להטעות:

 תאגיד הרשום כדין בישראל;   (1)

תאגיד שהיה רשום כדין בישראל, רישומו בוטל וטרם חלפו שנתיים    (2)
 מיום ביטול הרישום של אותו תאגיד;

 עמותה הנמצאת בתהליכי רישום;   (3)

, אם 2השלמת מיזוג כמשמעותו בפרק ד' שם המבוקש לעמותה לאחר   (4)
 (.6ז)34צוין במסמכים שהוגשו לפי סעיף 

נרשמה עמותה בשם שאין לרשמה בו לפי סעיף קטן )א(    (1)   )ג(           
 או )ב(, רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את השם;

לא שינתה העמותה את שמה תוך ארבעה חודשים או תוך זמן אחר    (2)
בדרישתו, לפי המאוחר, רשאי הרשם, בהסכמת היועץ שקבע הרשם 

המשפטי לממשלה, לשנות את שמה לשם שיבחר, בשים לב לשמה הקודם 
 ולמטרותיה;
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(, ישלח 2החליט הרשם לשנות את שם העמותה כאמור בפסקה )   (3)
לעמותה תעודת שינוי שם, ולעניין פרסומו יראו את השינוי כאילו נקבע על פי 

 החלטת העמותה;

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,    (4)
 לקבוע הוראות לעניין פרסום של שינוי השם לפי סעיף קטן זה.

 רישום העמותה

, ירשום הרשם את העמותה בפנקס 2הוגשה בקשה בהתאם לסעיף     .5
)א( או 4, 3, 1העמותות זולת אם ראה עצמו מנוע מלעשות כן לפי סעיפים 

 )ב(.4

 רישום זמני

לרישום עמותה שמטרותיה גיוס  2הוגשה בקשה על פי סעיף   )א(     א.5
כספים להצלת חיי אדם ולא רשם אותה הרשם בפנקס העמותות תוך 
שבועיים מיום שהוגשה הבקשה, שלא מחמת סירוב לרשמה, רשאים 

שיורה על אופן בדיקת הבקשה ורישום  [1]המייסדים לבקש משר הפנים
 ימים מיום מתן ההוראה כאמור. 14העמותה תוך תקופה שלא תעלה על 

על בדיקה ורישום עמותה לפי סעיף קטן )א( יחולו הוראות   )ב(           
 .4-ו 3, 1סעיפים 

)ב( -עמותה שנרשמה מכוח סעיפים קטנים )א( ותוקף רישום    )ג(           
 הוא לשנה אחת.

חלפה שנה מיום רישומה הזמני של העמותה, ולא נרשמה   )ד(           
, יועברו נכסיה, לאחר שנפרעו חובותיה במלואם, 5העמותה לפי סעיף 

לעמותה אחרת שקבע האפוטרופוס הכללי שמונה לפי חוק האפוטרופוס 
, ואשר מטרותיה קרובות, לדעתו, למטרות העמותה 1978-הכללי, תשל"ח

 שתוקף רישומה הזמני פג.

 )בוטל(.    .6

 פרסום ותעודת רישום

 ןוייתמשנרשמה עמותה, יפרסם הרשם הודעה על כך ברשומות     .7
 לעמותה תעודת רישום; התעודה תהיה ראיה חלוטה שהעמותה נוסדה כדין.

 העמותה תאגיד

דת הרישום כיום הרישום תהיה העמותה תאגיד, בתעו שצויןמהיום     .8
 כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.

 שימוש בשם

בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה,  יצויןשם העמותה      א.8
באותיות אחידות  יצויןבצורה המלאה המופיעה בתעודת הרישום; השם 

", "עמותה רשומה" וללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון "עמותה
 או ")ע"ר(".

 פרק ב': תקנון

 כחוזה   התקנון

לכל עמותה יהיה תקנון כפורט בפרק זה; דין התקנון כדין חוזה בין     .9
 העמותה לבין חבריה ובינם לבין עצמם.

 תקנון רשום ותקנון מצוי

המייסדים רשאים להגיש לרשם תקנון לעמותה; לא הגישו המייסדים    .10
 ם כאמור, יראו כתקנונה את התקנון המצוי שבתוספת הראשונה.תקנון לרש

 שינוי התקנון0 השם והמטרות

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p182k1_001.htm#_ftn2
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עמותה רשאית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה בהחלטת   )א(     .11
האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה; החלטה לפי 

, הוראות ביםהמחויסעיף זה טעונה רישום בידי הרשם ויחולו, בשינויים 
 ; תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.10-ו 7עד  4סעיפים 

שינוי מטרה של עמותה במטרה אחרת או שינוי הוראות תקנון   )ב(           
מטרה(, וכן הוספת מטרה למטרות  –לגבי ייעוד הנכסים בפירוק )בסעיף זה 
שינוי מטרות(, יתקבלו בהחלטת  –עמותה או גריעה מהן )בסעיף זה 

האסיפה הכללית, לאחר שוועד העמותה הציג לפניה פירוט של הנכסים 
צברו למטרותיה של העמותה עובר לשינוי המבוקש, והמחויבויות שנ

 זה, לרבות כלפי תורמים לעמותה. ןלעניישקיבלה על עצמה העמותה 

שינוי מטרות כאמור בסעיף קטן )ב( ייעשה כמפורט להלן, לפי    )ג(           
 :ןהעניי

אם המטרה שהעמותה מבקשת להחליף, לגרוע או להוסיף קרובה    (1)
מטרה  –למטרה שאותה היא מחליפה או למטרותיה האחרות )בסעיף זה 

קרובה(, טעון שינוי כאמור רישום בידי הרשם; סבר הרשם כי המטרה 
יודיע על כך לחברה, והיא תפעל כאמור  –כאמור אינה מטרה קרובה 

 (;2בפסקה )

אם המטרה שהעמותה מבקשת להחליף או להוסיף, אינה מטרה    (2)
שאין לעמותה מטרה קרובה למטרה שאותה היא מבקשת לגרוע, קרובה, או 

 טעון שינוי כאמור אישור בית המשפט.

( אלא 1)ג() ןבסעיף קטהרשם לא ירשום שינוי מטרות כאמור   )ד(           
צודק ונכון לעשות כן, בשים לב למטרות  ןהענייאם כן שוכנע כי בנסיבות 

יבויות שקיבלה על עצמה העמותה העמותה, לפעילותה לפני השינוי, ולמחו
 לצורך השינוי.

בית המשפט יחליט בבקשה לשינוי מטרות של עמותה לפי   )ה(           
סעיף זה, לאחר שנתן לרשם הזדמנות להביע את עמדתו; בית המשפט לא 

צודק ונכון לעשות  ןהעניייאשר שינוי מטרות אלא אם כן שוכנע כי בנסיבות 
עמותה ולפעילותה לפני השינוי, ובתנאים ובהסדרים כן, בשים לב למטרות ה

 שיקבע.

קיבל הרשם מעמותה עותק של החלטת בית המשפט    )ו(           
המאשרת שינוי מטרות לפי סעיף קטן )ג(, ירשום אותה בהתאם להוראות 

 סעיף קטן )א(.

חובה של עמותה  ןלעניישר המשפטים רשאי לקבוע הוראות    )ז(           
סור הודעה על כוונתה לשנות את מטרותיה או על שינוי המטרות, ואת למ

הדרכים והמועדים למסירתה, בהתחשב בסוגי עמותות ורשאי הוא להסמיך 
את הרשם לקבוע הוראות כאמור לגבי עמותה מסוימת, בהתחשב באופייה 

 או בנסיבות הענין.

 תוכן התקנון

 11-ו 10לרשם על פי סעיפים כל תקנון או שינוי בתקנון שהוגש   )א(   .12
 27, 23, 20עד  15, 1יירשם על ידיו אם מצא כי התקיימו הוראות סעיפים 

לתקנון המצוי שבתוספת  12-ו 7)ב(, 1)א(, 1וסעיפים  47עד  43-ו 39עד 
 הראשונה.

הוגש לרשם או נרשם על ידיו תקנון, וענין המוסדר בתקנון   )ב(           
מוסדר בו באופן חלקי, או מוסדר בו באופן לקוי כך המצוי אינו מוסדר בו, 

שהוא נוגד את הוראות סעיף קטן )א(, יחולו על החסר או על הליקוי הוראות 
 התקנון המצוי.

 סייגים לסמכות



 
68 

התקנון יכול שיגביל את סמכות העמותה לשנות את תקנונה, שמה או    .13
או לקבוע לו  11יף מטרותיה, לדרוש לשינוי רוב גדול יותר מן האמור בסע

 תנאים אחרים.

 שינוי מען

הודעה על כל שינוי במען משרדה של העמותה תימסר לרשם והוא    .14
 ירשום את השינוי.

 פרק ג': חברים

 כשירות

כל אדם שמלאו לו שבע עשרה שנים וכל תאגיד כשיר להיות   )א(     .15
 חבר עמותה.

הכשרות המשפטית בחוק  4על אף האמור בסעיף   )ב(           
, הצטרפות של קטין לעמותה והצבעה של 1962-והאפוטרופסות, התשכ"ב

 קטין שהוא חבר העמותה באסיפה הכללית אינן טעונות הסכמת נציגו.

 תנאים לחברות

התנאים לחברות בעמותה, פקיעת חברות, קבלת חברים, פרישתם    .16
 –והוצאתם יהיו לפי הוראות התקנון, ואולם 

 תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה זמן סביר מראש; לא   (1)

לא יוצא חבר אלא מן הטעמים שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לו    (2)
 הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

 מהות

החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת    .17
 בירושה.

 פנקס חברים

חברים ולרשום בו כל חבר, מענו, מספר עמותה חייבת לנהל פנקס    .18
 זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

 פרק ד': מוסדות

 מוסדות חובה ומוסדות רשות

לכל עמותה תהיה אסיפה כללית, ועד וועדת בקורת, ויכול שיהיו   )א(   .19
 לה מוסדות נוספים כאמור בתקנונה.

יט כי במקום ועדת בקורת האסיפה הכללית רשאית להחל  )ב(           
הגוף  -ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לענין זה בידי הרשם )להלן 

 המבקר(.

מבלי לפגוע בהוראות סעיף קטן )ב(, עמותה שמחזורה    (1)   )ג(           
 שקלים חדשים חייבת למנות רואה חשבון; [2]750,000השנתי עולה על 

( יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן 1הסכום האמור בפסקה )   (2)
יפרסם ברשומות  [3]שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שר הפנים

תחילת חודש פברואר של כל שנה את הסכום האמור, כפי שהוא מעודכן ב
 לאותה שנה;

 –בסעיף זה    (3)

 כהגדרתו בתוספת השניה; -"מחזור" 

לרבות שותפות של רואי חשבון, חברת רואי  -"רואה חשבון"                  
 חשבון או כל התאגדות חוקית אחרת של רואי חשבון.

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p182k1_001.htm#_ftn3
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p182k1_001.htm#_ftn3
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p182k1_001.htm#_ftn4
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 יתסימן א': האסיפה הכלל

 מועדים לכינוס האסיפה

אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במועדים   )א(   .20
 הקבועים בתקנונה ולא פחות מאחת לשנה.

הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליו   )ב(           
לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הבקורת, של הגוף המבקר או של 

 מכלל חברי העמותה.עשירית 

לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין, תוך         (1)ב           
ימים מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף קטן )ב(, רשאים הדורשים  21

לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום 
שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו 

 אסיפות בידי הועד.מכונסות 

(, תכסה העמותה את 1כונסה האסיפה כאמור בסעיף קטן )ב        (2)ב
ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי הועד 
האחראים לאי כינוסה; כן רשאית העמותה לנכות את ההוצאות מכספים 

 המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי הועד כאמור.

לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי    )ג(           
 הרשם לכנסה או למנות אדם שיכנס אותה.

 הצבעה

באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית, והכל    .21
 אם אין בתקנון הוראה אחרת לענינים אלה.

 רוב

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של   )א(   .22
 המצביעים אם אין בחוק זה או בתקנון הוראה אחרת לענין זה.

עמותה רשאית לקבוע בתקנונה כי החלטות החתומות על ידי   )ב(           
כל חברי העמותה יראו אותן לכל דבר וענין כהחלטות שהתקבלו באסיפה 

 )א(.43-ו 36, 11לטות לפי סעיפים כללית, למעט הח

 פרוטוקול

בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול; הפרוטוקול ייחתם ביד יושב ראש    .23
האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה, 

 ניהולה וקבלת החלטותיה.

 אסיפת נציגים

לקבוע בתקנונה  רשאית 200עמותה שמספר חבריה עולה על   )א(   .24
שאסיפותיה הכלליות יהיו בדרך של כינוס נציגים שנבחרו בידי כלל החברים; 

 שיטת בחירת הנציגים ודרך בחירתם יהיו לפי ההוראות שבתקנון.

לענין חוק זה דין כינוס נציגים כדין אסיפה כללית, וסמכות   )ב(           
האמורות, בשינויים )ג( תחול גם על עריכת הבחירות 20הרשם לפי סעיף 

 המחוייבים.

 סימן ב': הועד

 סמכויות

הועד ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה    .25
 בחוק זה או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

 בחירת הועד
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הועד ייבחר באסיפה כללית רגילה, זולת אם נקבעה בתקנון   )א(   .26
 –אחרת לענין זה, לרבות הוראה שעל פיה  הוראה

 חברי הועד, כולם או מקצתם, ימונו על ידי אדם או גוף אחר;   (1)

אדם הנושא בתפקיד המוגדר בתקנון יהא חבר ועד כל עוד הוא מכהן    (2)
 באותו תפקיד מוגדר;

 עד לבחירת הועד הראשון ישמשו המייסדים ועד.

לעמותה ועד שנבחר לפי סעיף קטן )א( רשאי כל אימת שאין   )ב(           
 הרשם למנות חבר או חברים של העמותה לשמש ועד.

חבר ועד שהסתיימה תקופת כהונתו ולא נבחר לו מחליף,    )ג(           
בדרך האמורה בסעיף קטן )א(, ימשיך לכהן כחבר הועד ויהיו לו כל 

א יחולו על חבר ועד הסמכויות הנתונות לחבר ועד; הוראות סעיף קטן זה ל
 אשר התפטר מתפקידו או על חבר ועד שהועבר מתפקידו.

 שכר חברי הועד

האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי הועד;    א.26
החליטה כי יש לשלם שכר, תקבע את גובה השכר בכפוף להוראות לפי 

 א.34סעיף 

 חובתו של חבר הועד

ת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם על חברי הועד לפעול לטוב   .27
 לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

 העברה מכהונה של הועד או של חבר בו

האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הועד או חבר בועד    .28
מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין 

 לית ועד חדש.לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכל

 פנקס חברי הועד

עמותה חייבת לנהל פנקס חברי הועד ולרשום בו שמו של כל אחד    .29
 מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

 סימן ג': ועדת ביקורת, רואה חשבון ומבקר פנימי

 ועדת ביקורת

 אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:  )א(     .30

לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת    (1)
 פעולות העמותה למטרותיה;

 לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;   (2)

 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;   (3)

לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם    (4)
ימי של העמותה או עם רואה החשבון שלה, ככל שמונו, ולהציע המבקר הפנ

לוועד דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי 
מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי 

בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון  –משרה בעמותה, וככל הניתן 
העניין; על אף האמור הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר  שלה, לפי

להביא את עמדתו לפניה וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור 
לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה; 

חבר ועד העמותה, המנהל הכללי של העמותה,  –לעניין זה, "נושא משרה" 
סגן המנהל הכללי, כל מנהל הכפוף במישרין למנהל  משנה למנהל הכללי,

 הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה;
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לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה    (5)
 ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

 ותה של העמותה;לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעיל   (6)

לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של  א(6)
המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך 
מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני 

השאר,  הגשתה לאישור הוועד, ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין
 לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה;

לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו, ולהביא את  ב(6)
 ה;31המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיף 

לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר   ג(6)
 לעובדים שהתלוננו כאמור;לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן 

להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה    (7)
 כאמור בסעיף זה.

מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר   )ב(           
הוועדה(, לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת  –)בסעיף זה 

קבע יושב ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם  קבלת ההחלטות, אלא אם כן
 –הצגת נושא מסוים; ואולם 

עובד העמותה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם    (1)
 ביקשה זאת הוועדה, ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו;

(, היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, 1בלי לגרוע מהוראות פסקה )   (2)
נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה  רשאים הם להיות

 זאת הוועדה.

המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות    )ג(           
הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן, וכן רשאי הוא לבקש מיושב ראש 
הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש הוועדה 

 תוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.יכנסה ב

הודעה על קיום ישיבת ועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת   )ד(           
הדוחות הכספיים של העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה 

 רשאי להשתתף באותה ישיבה.

 מינוי מבקר פנימי

עשרה מיליון שקלים  הוועד של עמותה שמחזורה עולה על  )א(   א.30
חדשים, או על סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה 
חוק ומשפט של הכנסת, ימנה, בהסכמת ועדת הביקורת, מבקר פנימי, 

לחוק  153עד  150-ו 148)ב( עד 146ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 
עד וועדת , בשינויים המחויבים; לא הגיעו הוו1999-החברות, התשנ"ט

 הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית.

המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית עבודה   )ב(           
שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 

 א(, והוועד יאשרה, בשינויים הנראים לו.6)30

 כינון

 רת או הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה.ועדת הבקו   .31

 מינוי רואה חשבון

)ג( יחולו 19על עמותה החייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף    א.31
 הוראות אלה:
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רואה חשבון ייבחר באסיפה כללית שנתית וישמש במשרתו עד   (1)
 האסיפה הכללית השנתית שלאחריה;

הראשונה,   אסיפה הכללית השנתיתהועד רשאי, בכל עת שלפני ה  (2)
למנות את רואה החשבון הראשון של העמותה, שישמש בתפקידו עד 
לאסיפה הכללית השנתית הראשונה; לא מינה הועד רואה חשבון כאמור 
רשאית העמותה באסיפה הכללית הראשונה למנות את רואה החשבון 

 הראשון;

ת מינוי רואה באסיפה הכללית הראשונה רשאית העמותה לאשר א  (3)
החשבון שמינה הועד או למנות במקומו רואה חשבון שהציע אחד מחברי 
העמותה, ובלבד שנשלחה לחברי העמותה ולרואה החשבון הודעה על 
ההצעה למנות רואה חשבון אחר במקומו שבעה ימים לפחות לפני יום 

 האסיפה.

 מינוי רואה חשבון בידי הרשם

פה כללית שנתית לעמותה החייבת לא נתמנה רואה חשבון באסי   ב.31
)ג(, רשאי הרשם, לפי בקשת אחד 19במינוי רואה חשבון על פי סעיף 

מחברי העמותה, למנות לה רואה חשבון לאותה שנה ולקבוע את השכר 
 שתשלם לו בעד שירותיו.

 הנוהל במינוי רואה חשבון

אם (, אלא 2א)31לא יתמנה אדם לרואה חשבון, כאמור בסעיף   )א(   ג.31
כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה הכללית השנתית על כוונתו 

 להציע אותו אדם למשרת רואה חשבון.

ההודעה לפי סעיף קטן )א( תימסר לא יאוחר מהמועד שנקבע   )ב(           
 בתקנון העמותה לזימון החברים לאסיפה הכללית.

לה לפי סעיף קטן )א( העמותה תשלח העתק מההודעה שקיב   )ג(           
לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד לסיים את תפקידו, שבעה ימים 

 לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

הוראות סעיף זה לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון   )ד(           
 העומד לסיים את תפקידו.

 משרת רואה חשבון שנתפנתה

משרתו של רואה חשבון, רשאי הועד למנות אחר במקומו,  נתפנתה   ד.31
שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית הקרובה ורואי החשבון הנותרים רשאים 

 להמשיך ולפעול כרואי החשבון של העמותה.

 שכר רואה חשבון

העמותה תקבע באסיפה הכללית את שכרו של רואה החשבון, אולם    ה.31
ה לפני האסיפה הכללית השנתית את שכרו של רואה חשבון שנתמנ
)ב( רשאי לקבוע 37ד או 31(, 2א)31הראשונה או שנתמנה על פי סעיפים 

 הועד.

 סימן ד': סייגים לכהונה ותנאי העסקה

 ייחוד הכהונה

לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הבקורת או    .32
 הגוף המבקר.

 פסלות לכהונה

 –ר הועד או כחבר ועדת הבקורת לא יכהן כחב  )א(   .33

 מי שאינו חבר העמותה;   (1)
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מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הועד או כחבר ועדת    (2)
 הבקורת, לפי הענין;

 דין או פושט רגל;-קטין או מי שהוכרז פסול   (3)

 414-ו 297עד  290מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים    (4)
, או בעבירה אחרת שלדעת הרשם 1977-לחוק העונשין, תשל"ז 438עד 

מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד או 
 כחבר ועדת הביקורת;

תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הועד נציג של תאגיד החבר בעמותה,    (5)
 גם אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.

גוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא לא יכהן כ  )ב(           
 כגוף מבקר.

 תוקף פעולות

פעולה של חבר הועד או של חבר ועדת הבקורת או של חבר הגוף    .34
המבקר, לא ייפגע תקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או 

 במינויו.

 שכר חברי ועד וחברי ועדת ביקורת

וקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע שר המשפטים, באישור ועדת הח   א.34
הוראות לענין שכר או גמול שישולמו לחברי ועד או לחברי ועדת ביקורת, 
בעמותה, ולענין תנאי העסקתם, לרבות הגבלות לענין שכר, גמול, ותנאי 
העסקה כאמור; ורשאי שר המשפטים לקבוע, באישור ועדת החוקה חוק 

ל הכללי של העמותה ומי ומשפט של הכנסת, הוראות כאמור לענין המנה
 שכפוף לו במישרין; הוראות לפי סעיף זה יכול שייקבעו לסוגי עמותות.

 הוצאות לניהול עמותה

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי    ב.34
לקבוע שיעור הוצאות מרבי שרשאית עמותה להוציא לניהולה, לרבות לשכר 

לכספים שהוציאה לקידום מטרותיה; הוראות ולגמול, ביחס למחזורה או 
סכום  –כאמור יכול שייקבעו לסוגים של עמותות; בסעיף זה, "מחזור" 

התקבולים השנתי של עמותה מכל מקור וסוג,שהתקבלו בממוצע בשלוש 
שנות הכספים שחלפו, ואם טרם חלפו שלוש שנות כספים מהקמת העמותה 

בשנות הכספים שחלפו מאז  סכום התקבולים כאמור שהתקבלו בממוצע –
 הקמתה.

 : חלוקה אסורה1פרק ד'

 חלוקה אסורה בעמותה

עמותה אינה רשאית לבצע חלוקת רווחים לחבריה, במישרין או   )א(   ג.34
בעקיפין, לרבות למייסד העמותה, וכל חלוקת רווחים שבוצעה על ידה 

 תיחשב לענין פרק זה כחלוקה אסורה.

ביצעה עמותה חלוקה אסורה,יהיה על חבר עמותה להשיב   )ב(           
לעמותה את שקיבל, זולת אם לא ידע ולא היה עליו לדעת כי החלוקה 

 שבוצעה אסורה.

הוראות סעיף זה לא יחולו על מתנה קטנת ערך וסבירה    )ג(           
בת הנאה שקיבל שניתנה לפי הנהוג בנסיבות הענין, וכן הן לא יחולו על טו

חבר עמותה מהעמותה כאחד מציבור הזכאים ליהנות משירותי העמותה על 
 פי מטרותיה.

 אחריות חברי ועד לחלוקה אסורה
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בוצעה בעמותה חלוקה אסורה יראו כל מי שהיה חבר ועד במועד    ד.34
החלוקה כמי שהפר בכך את חובותיו כלפי העמותה, אלא אם כן הוכיח אחד 

 מאלה:

 תנגד לחלוקה האסורה ונקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנעה;שה  (1)

 שבנסיבות הענין, לא ידע ולא היה עליו לדעת על החלוקה האסורה.  (2)

 מיזוג – 2פרק ד'

 הגדרות

 –בפרק זה    ה.34

"חברה לתועלת הציבור", "מיזוג", "קרוב", "רשם ההקדשות", "רשם            
 כהגדרתם בחוק החברות; –צף" החברות", "שליטה", "שעבוד 

 ;1999-חוק החברות, התשנ"ט –"חוק החברות"            

 ;1967-כמשמעותו בחוק המשכון, התשכ"ז –"רשם המשכונות"            

חברת לתועלת הציבור או עמותה, אחת או יותר,  –"תאגיד יעד"            
של החברה או האמורה להתמזג עם תאגיד קולט באופן שיביא לחיסולה 

 העמותה;

 תאגיד יעד ותאגיד קולט; –"תאגיד מתמזג"            

חברה לתועלת הציבור או עמותה, שכל נכסיו  –"תאגיד קולט"            
 והתחייבויותיו של תאגיד היעד עובדים אליה במיזוג;

תאגיד מתמזג, שהוא או המנהל הכללי שלו,  –"תאגיד קשור"            
מהחברים בו או בעלי מניות  25%ו חבר ועד בו, לפי העניין, דירקטור א

מזכויות ההצבעה בו, או קרוב של כל אחד מהם, הוא גם מנהל  25%שבידם 
כללי, דירקטור, חבר ועד, חבר או בעל מניות בתאגיד אחר שאיתו מבקש 
התאגיד להתמזג, והכל לרבות באמצעות תאגידים שבשליטתו של מי 

 ו.מהמנויים בהגדרה ז

 אישור בית המשפט למיזוג

עמותה רשאית להתמזג רק עם עמותה אחרת או עם חברה   )א(   ו.34
לתועלת הציבור, ובלבד שנוסף על האישורים הנדרשים לצורך מיזוג לפי חוק 

 זה או לפי חוק החברות, ניתן למיזוג אישור בית המשפט המחוזי.

בסעיף זה, אלא אם כן בית המשפט לא יאשר מיזוג כאמור   )ב(           
שוכנע כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, בשים לב למטרות התאגידים 

 המתמזגים ולפעילותם לפני המיזוג, לפי העניין, ובתנאים והסדרים שיקבע.

בית המשפט ישקול, בין השאר, בטרם מתן האישור למיזוג,    )ג(           
גידים קשורים ואת הקשר ביניהם, את היותם של התאגידים המתמזגים תא

 וכן את עמידתם של התאגידים המתמזגים בהוראות הדין.

בית המשפט יחליט בבקשה לאישור מיזוג כאמור בסעיף זה   )ד(           
לאחר שנתן לרשם ההקדשות או לרשם העמותות, לפי העניין, הזדמנות 

י מי מהתאגידים להביע את עמדתו, לרבות לעניין קיום דרישות הדין על יד
 המתמזגים עובד למיזוג.

יב לחוק החברות, יראו את 345חלו על המיזוג הוראות סעיף   )ה(           
אישור בית המשפט למיזוג לפי סעיף זה, כאישור בית המשפט גם לעניין 
הסעיף האמור, ובלבד שהתקיימו שאר הוראות אותו סעיף וכן הוראות סעיף 

 קטן )ג(.

 וק החברות על מיזוג לפי פרק זההחלת הוראות ח
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בלי לגרוע מהוראות לפי חוק זה, על מיזוג בין עמותות או מיזוג בין    ז.34
עמותה לחברה לתועלת הציבור, כאמור בפרק זה, יחולו ההוראות לפי חוק 

 החברות שעניינן מיזוג, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

הדירקטוריון, לפי העניין, ושל  המיזוג טעון אישור של הוועד או של  (1)
האסיפה הכללית, בכל אחד מהתאגידים המתמזגים, ובמיזוג בין תאגידים 

 גם אישור ועדת הביקורת או הגוף המבקר, בכל אחד מהם; –קשורים 

לחוק החברות, ישקול הוועד או  315נוסף על הוראות סעיף   (2)
ן אישור למיזוג, גם הדירקטוריון של תאגיד מתמזג, לפי העניין, בטרם מת

את מטרות תאגיד היעד מול מטרות התאגיד הקולט, את הנכסים שנצברו 
למטרותיו של התאגיד המתמזג ואת המחויבויות שקיבל על עצמו התאגיד 

 המתמזג לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לו;

לחוק החברות תכלול בין השאר  316הצעת המיזוג כמשמעותה בסעיף   (3)
– 

פרטים בדבר החברים או בעלי המניות בתאגיד הקולט לאחר המיזוג,    )א(
בציון החברים או בעלי המניות בתאגיד היעד, שיהיו חברים או בעלי מניות 

 בתאגיד הקולט, לפי העניין, אם יש כאלה;

פרטים בדבר חברי הוועד או הדירקטוריון בתאגיד הקולט לאחר    )ב(
או הדירקטורים בתאגיד היעד, לפי העניין, שיהיו, המיזוג, בציון חברי הוועד 

בכפוף להוראות כל דין, חברי ועד או דירקטורים בתאגיד הקולט, אם יש 
 כאלה;

ככל הנדרש, הסדרים נדרשים לקיום המחויבויות של תאגיד היעד, בין     )ג(
 השאר לעניין נכסים שצבר למטרותיו עובר למיזוג, לרבות כלפי תורמים לו;

בכפוף להוראות כל דין, שינויים מבוקשים במטרות התאגיד הקולט    )ד(
 בשל המיזוג;

בטרם תתקבל החלטת האסיפה הכללית של כל אחד מהתאגידים   (4)
המתמזגים, יציג לפניה הוועד או הדירקטוריון של התאגיד המתמזג, לפי 

 העניין, את כל אלה:

 (;3הצעת המיזוג, כאמור בפסקה )   )א(

ט הנכסים שהתאגיד המתמזג צבר למטרותיו עובד למיזוג פירו   )ב(
 והמחויבויות שקיבל על עצמו לעניין זה, לרבות כלפי תורמים לו;

היותם של התאגידים המתמזגים תאגידים קשורים, בציון הקשר     )ג(
 ביניהם;

 את מטרות התאגיד הקולט; –לעניין האסיפה הכללית של תאגיד היעד    )ד(

סיפה הכללית למיזוג בכל אחד מהתאגידים המתמזגים טעון אישור הא  (5)
מהנוכחים והמשתתפים בהצבעה, למעט הנמענים, אלא  75%הסכמה של 

אם כן נקבע בתקנון התאגיד המתמזג רוב אחר לעניין זה; האסיפה הכללית 
(, 4)-( ו2תשקול בטרם מתן האישור, את השיקולים המפורטים בפסקאות )

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של בשינויים המחויבים; 
הכנסת, רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין אסיפה כללית לאישור מיזוג 

 כאמור, לרבות לעניין זימונה;

תאגיד מתמזג שהוא עמותה, ימסור מסמכים או הודעות כאמור   (6)
לחוק החברות, לרשם העמותות; תאגיד מתמזג שהוא  322-ו 317בסעיפים 

 ברה לתועלת הציבור, ימסור מסמכים או הודעות כאמור לרשם ההקדשות;ח

לחוק החברות, תאגיד מתמזג יפרסם  318נוסף על הודעות לפי סעיף   (7)
 )ב(;318הודעה בעיתון לתורמיו בהתאם להוראות לפי סעיף 

 לחוק החברות לא יחולו; 321-ו 320סעיפים   (8)
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יבור שהוטל שעבוד צף על נכסיה, היה תאגיד היעד חברה לתועלת הצ  (9)
לא תהיה החברה האמורה רשאית להתמזג לתאגיד קולט שהוא עמותה, 

 בלא הסכמת הנושה המובטח שלטובתו הוטל השעבוד הצף.

 תוצאות המיזוג

נתקבלה ברשם ההקדשות או ברשם העמותות, לפי העניין, החלטה    ח.34
 המיזוג כלהלן:חלוטה של בית המשפט המאשרת את המיזוג, יבוצע 

כל הנכסים והחיובים של תאגיד היעד, לרבות חיובים מותנים, עתידיים,   (1)
 ידועים ובלתי ידועים, יועברו ויוקנו לתאגיד הקולט;

יראו את התאגיד הקולט כאילו היה תאגיד היעד בכל הליך משפטי,   (2)
 לרבות בהליכי הוצאה לפועל;

משכונות את המשכונות הרשומים במיזוג בין עמותות, יעביר רשם ה  (3)
אצלו על נכסי תאגיד היעד לתאגיד הקולט; במיזוג בין עמותה לחברה 
לתועלת הציבור, שבו תאגיד היעד הוא עמותה, יעביר רשם המשכונות את 
המשכונות הרשומים אצלו על שם העמותה לרישום על ידי רשם החברות 

עלת הציבור לעמותה, בפנקס השעבודים של החברה; במיזוג בין חברה לתו
שבו תאגיד היעד הוא חברה, יעביר רשם החברות את פנקס השעבודים של 
החברה לרישום כמשכון על נכסי העמותה על ידי רשם המשכונות; שר 
המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע 

זה את הוראות לעניין ביצוע העברת השעבודים והמשכונות כאמור, ובכלל 
 המסמכים שיידרש התאגיד המתמזג להגיש לצורך כך;

תאגיד היעד יחוסל והרשם העמותות או רשם החברות, לפי העניין,   (4)
 ימחק אותו ממרשמיו;

רשם העמותות, אם התאגיד הקולט הוא עמותה, או רשם החברות, אם   (5)
ה התאגיד הקולט הוא חברה לתועלת הציבור, ימסור לתאגיד הקולט תעוד

 המעידה על ביצוע המיזוג וירשום את דבר המיזוג במרשמיו.

 2תקנות לעניין פרק ד'

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי    ט.34
לקבוע הוראות לביצוע מיזוג לפי פרק זה, לרבות לעניין הפרטים שיש לכלול 

לסוג שבהם ולעניין בהצעת מיזוג, לעניין מסירת מידע לנושים, לתורמים או 
רישום העסקאות הנובעות מהמיזוג; כל עוד לא קבע שר המשפטים הוראות 
כאמור, יחולו ההוראות שנקבעו לעניין זה לפי חוק החברות, בשינויים 

 המחויבים ובכפוף להוראות פרק זה.

 פרק ה': ניהול חשבונות0 הגשת מסמכים ועיון

 פנקסי חשבונות

הל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות עמותה חייבת לנ  )א(   .35
את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים 

 בתוספת השניה, לפי הענין.

כל חבר של הועד, של ועדת הבקורת או של הגוף המבקר וכן   )ב(           
רואה חשבון שמונה לעמותה, רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של 

עמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הועד ה
ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, 

 למילוי תפקידיו.

 דו"ח כספי

הועד יכין אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה   )א(   .36
פירוט מלא לפי דו"ח כספי( בכל שנת מס, אשר יכלול  –והוצאותיה )להלן 

הרשימה המופיעה בתוספת השניה; הדו"ח הכספי יוגש לועדת הבקורת או 
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לגוף המבקר לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה הכללית או במועד 
 מוקדם יותר שנקבע לכך בתקנון ויובא בפני האסיפה הכללית, לאישורה.

ומדוייק של כל  הועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא  )ב(           
התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש 
הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה 
לרבות פרטים בענין תנאי פרישה; והכל, בין שהתשלומים או ההתחייבויות 

או  לתשלומים כאמור ניתנו למקבלי השכר כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם
 בשל העסקתם;

סכומי כסף וכל דבר שהוא שווה כסף,  –לענין סעיף זה, "תשלומים"            
 הלוואות, ניירות ערך או זכויות אחרות וכן כל הטבה אחרת.

הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים    )ג(           
וי נאות לנתונים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של העמותה, ויתן ביט

 )א(.35הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים כאמור בסעיף 

הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם לא   )ד(           
ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח, חתום בידי שנים  30יאוחר מיום 

 מחברי הועד, ורשאי הרשם, להאריך את המועד להגשתם.

 שות מדינית זרהתרומה מי

 –בסעיף זה   )א(   א.36

 כל אחד מאלה: –"ישות מדינית זרה"            

 –מדינה זרה, לרבות    (1)

איחוד מדינות  –איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות )בסעיף זה    )א(
 זרות(;

 אורגן, רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות;   )ב(

רשות מקומית או מחוזית, רשות שלטונית של מדינה זרה או של     )ג(
 גוף זר(; –מדינה שחברה בברית מדינות במדינה זרה )בסעיף זה 

 איחוד, ארגון או חבר של גופים זרים;    )ד(

הרשות הפלסטינית, כמשמעותה בחוק להארכת תוקפן של תקנות    (2)
בירות ועזרה משפטית(, שיפוט בע –שעת חירום )יהודה והשומרון 

 ;1967-התשכ"ח

( או 1תאגיד שהוקם בחיקוק של אחד מהגופים המפורטים בפסקאות )   (3)
(, או שגוף כאמור מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוים של אמצעי השליטה 2)

בתאגיד או שהוא מינה את התאגיד לפעול בשמו; לעניין זה, "אמצעי 
 ;1968-יירות ערך, התשכ"חכמשמעותם בחוק נ –שליטה", "החזקה" 

חברת חוץ שמחזורה בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה עליה    (4)
 (;3( עד )1להגיש דוח כספי, היה ברובו מגופים המנויים בפסקאות )

למעט הקלת מס, מלאה או חלקית, שניתנה מחוץ  –"תרומה"            
 לישראל.

שקלים חדשים,  300,000ל עמותה שמחזורה עולה ע   (1)  )ב(           
, אם קיבלה או לא קיבלה בשנה שאליה 36תציין בדוח הכספי לפי סעיף 

מתייחס הדוח הכספי, תרומות מישויות מדיניות זרות ששוויין המצטבר עולה 
כהגדרתו  –שקלים חדשים; בפסקה זו, "מחזור"  20,000על סכום של 

 בתוספת השניה;

(, יצוינו בדוח הכספי כל 1בפסקה ) קיבלה העמותה תרומות כאמור   (2)
 אלה, לגבי כל תרומה מישות מדינית זרה:

 זהות נותן התרומה;   )א(
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 סכום התרומה;   )ב(

 מטרת התרומה או ייעודה;    )ג(

התנאים לתרומה, לרבות ההתחייבויות שנתנה העמותה בנוגע     )ד(
 ;לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או בעקיפין, אם יש כאלה

על העמותה לעשות כל שביכולתה כדי לדעת אם התרומה הגיעה    (3)
מישות מדינית זרה, וחובת הדיווח כאמור בסעיף זה תחול אם ידעה או היה 

 עליה לדעת שהתרומה היא מישות מדינית זרה כאמור.

העמותה תפרסם באתר האינטרנט שלה מידע כאמור בסעיף    )ג(           
מותה לרשם כי אין לה אתר אינטרנט, יפרסם הרשם קטן )ב(; הודיעה הע

 את המידע כאמור באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

 ביקורת של רואה חשבון

דו"ח כספי של עמותה החייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף   )א(     .37
 )ג(, יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה החשבון.19

רשאי, לבקשת ועדת הבקורת, או עשירית מכלל חברי הרשם   )ב(           
העמותה, ואף מיזמתו הוא, להורות כי הדו"ח הכספי של עמותה אשר אינה 

)ג(, יוגש לאסיפה הכללית כשהוא 19חייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף 
 מבוקר בידי רואה חשבון שימנה הועד באישור הרשם.

בכל אסיפה כללית של העמותה, שיוגשו  רואה החשבון ישתתף   )ג(           
בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון, ולמסור כל הודעה או 

 הסבר שנראה לו בנוגע לאותם החשבונות.

פעל הרשם על פי סעיף קטן )ב(, רשאי הוא, אם ראה צורך   )ד(           
 בכך, להורות על דחיית האסיפה הכללית למועד שיקבע.

 לידוח מילו

הוועד יכין אחת לשנה דין וחשבון אשר יכלול פירוט בענינים   )א(   א.37
 דוח מילולי(. –המנויים בתוספת השלישית )להלן 

 הדוח המילולי של עמותה יוגש יחד עם הדוח הכספי שלה.  )ב(           

, החלות 39-א ו38)ד(, -)א( סיפה ו36, 30הוראות סעיפים    )ג(           
 דוח כספי, יחולו, בשינויים המחויבים, לענין דוח מילולי. לענין

 הגשת מסמכים לרשם

עמותה חייבת להגיש לרשם את המסמכים המקוריים הבאים או   )א(   .38
 העתקיהם המאושרים כדין, חתומים בידי שניים מחברי הועד:

הודעה על שינוי מענה של העמותה, על בחירת חבר או מינוי חבר של    (1)
עד, של ועדת הבקורת או של הגוף המבקר, או על פקיעת כהונתם ועל הו

 מינוי רואה חשבון;

פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לשנות את תקנונה, שמה    (2)
, או החלטת האסיפה הכללית או הועד בדבר 11ומטרותיה לפי סעיף 

 הרשאים לחתום בשם העמותה;

את הדו"ח הכספי אשר  פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר   (3)
בצירוף הדו"ח הכספי והמלצת ועדת הבקורת או הגוף  -הובא בפניה 

 המבקר, ואם נתמנה רואה חשבון תצורף חוות דעתו על הדו"ח הכספי;

הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר הועד בתוקף    (4)
שאליו  תפקידו כחבר הועד; בהודעה יצויינו שמות הצדדים, בית המשפט

 הוגשה התובענה, העילה ומספר ההליך;

פרוטוקול בדבר החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון ועל מינוי    (5)
 )א(;43מפרק לפי סעיף 
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 )ד(;36הדו"ח הכספי כאמור בסעיף    (6)

 א;37הדוח המילולי כאמור בסעיף  א(6)

 קבע בתקנות. [4]מסמכים אחרים ששר הפנים   (7)

( יוגשו תוך 5( עד )1המסמכים המפורטים בפסקאות )   (1)  )ב(           
 שבועיים מיום קבלת ההחלטה או מיום האירוע;

 ( תירשם בידי הרשם;5החלטה כאמור בפסקה )   (2)

 )ד(.36יוגשו במועד הקבוע בסעיף דו"ח כספי ודוח מילולי    (3)

 הבהרת פרטים בדו"ח הכספי

עמותה חייבת להמציא לרשם לפי דרישתו, ותוך   )א(   א.38
שיקבע, כל מסמך או מידע נוסף שימצא לנכון לדרוש, להבהרת   תקופה

פרטים שצוינו או שהיה צריך לציין בדו"ח הכספי שהוגש לו לפי סעיף 
 (.6)א()38

הרשם רשאי לדרוש כי יוגש לו דו"ח כספי מתוקן שבו יצויינו   )ב(           
 הפרטים כאמור בסעיף קטן )א(.

 עיון ופרסום

פנקס החברים ופנקס חברי הועד, הפרוטוקולים של האסיפות   )א(     .39
הכלליות והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים 

 עמותה.בכל עת סבירה לעיון של כל חברי ה

המסמכים המפורטים להלן יהיו פתוחים במשרד הרשם לעיון   )ב(           
 של כל דורש, לפי בקשה:

 ;38או  10, 2מסמכים שהוגשו לרשם לפי סעיפים    (1)

ב, דין וחשבון סופי 39ממצאי פיקוח של הרשם או של מפקח לפי סעיף    (2)
או  40של חקירה לפי סעיף  ג, דין וחשבון סופי39של בודק חיצוני לפי סעיף 

, והכול בכפוף להוראות 50בקשת פירוק שהוגשה בידי הרשם לפי סעיף 
 סעיף קטן )ה(;

כל מסמך אחר שבידי הרשם הנוגע לעמותה, ובכלל זה מסמך שהכין    (3)
הרשם או מי מטעמו לגביה והתכתבויות של הרשם עם העמותה או בנוגע 

 )ה(.-)ד( ו אליה, בכפוף להוראות סעיפים קטנים

הרשם רשאי לפרסם באינטרנט, בעצמו או באמצעות אחר, את    )ג(           
( או את הפרטים הכלולים בהם, 1המסמכים המפורטים בסעיף קטן )ב()

כולם או חלקם, בהתאם להוראות שקבע שר המשפטים לפי סעיף קטן )ו(, 
הודעה  ובלבד שלא יפורסמו שמות תורמים לעמותה; צורפה לדוח הכספי

)ב(, יפרסם הרשם באינטרנט פירוט של כל התשלומים 36כאמור בסעיף 
ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם כאמור באותה הודעה, בלא פירוט 

 שמותיהם של מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה.

 ( יחולו הוראות אלה:3על עיון במסמך כאמור בסעיף קטן )ב()  )ד(           

את העמדתו של המסמך, כולו או חלקו, לעיון הציבור, אם הרשם ימנע    (1)
)א( 9מצא כי התקיימה לגביו עילה אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 

חוק חופש המידע(, והוא  –)בסעיף זה  1998-לחוק חופש המידע, התשנ"ח
רשאי למנוע את העמדתו של המסמך לעיון הציבור כאמור אם מצא כי 

)ב( לחוק 9אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף  התקיימה לגביו עילה
 חופש המידע, והכול בשינויים המחויבים ובמידה הנדרשת בשל אותה עילה;

הרשם לא יאפשר עיון במסמך שהוכן על ידי רשות ציבורית אחרת או    (2)
משרדי  –עבורה, אלא לאחר התייעצות עמה; לעניין זה, "רשות ציבורית" 

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p182k1_001.htm#_ftn5
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ינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר הממלא הממשלה ומוסדות מד
 תפקידים ציבוריים על פי דין;

הרשם לא יעמיד לעיון הציבור מסמך הכולל פרטי זיהוי של צד שלישי    (3)
העשוי להיפגע, אלא לאחר שהודיע לו על כך ונתן לו הזדמנות להביע את 

ימים,  21עמדתו; קיבל אדם הודעה כאמור, רשאי הוא להודיע לרשם, בתוך 
לחוק  9כי הוא מתנגד לגילוי המידע כולו או מקצתו, מכוח הוראות סעיף 

חופש המידע או הוראות כל דין; החליט הרשם לדחות את ההתנגדות, יודיע 
על כך לצד השלישי, בכתב, בתוך זמן סביר, וכן יודיע לו על זכותו לעתור נגד 

ן הציבור עד תום לא יועמד המידע לעיו –החלטתו; הוגשה התנגדות כאמור 
עד למתן החלטה בעתירה;  –ואם הוגשה עתירה  המועד להגשת עתירה,
למעט העמותה, חבר ועד העמותה, חבר ועדת  –לעניין זה, "צד שלישי" 

ביקורת או הגוף המבקר של העמותה, גזבר העמותה, המבקר הפנימי של 
אליו העמותה, המנהל הכללי של העמותה, משנהו, סגנו וכל מנהל הכפוף 

 במישרין, וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה;

הרשם לא יעמיד לעיון הציבור מסמך שהוגש בהליך בבית המשפט,    (4)
 אלא אם כן הרשם הוא צד להליך;

אדם המעוניין שמסמך מסוים הנוגע לעמותה לא יועמד לעיון הציבור,    (5)
המפורטות בסעיף קטן זה, בשל קיומה של עילה אחת או יותר מהעילות 

רשאי לפנות בבקשה מנומקת לרשם; הרשם יודיע למבקש על החלטתו 
 בכתב ובתוך זמן סביר.

( נוגע להליך בירור, 3( או )2היה מסמך כאמור בסעיף קטן )ב()  )ה(           
 ביקורת או אכיפה תלוי ועומד יחולו הוראות אלה:

 רק בסיום ההליך;הרשם רשאי להעמידו לעיון הציבור    (1)

הרשם רשאי לקבוע כי יועמדו לעיון הציבור רק המסקנות הנובעות    (2)
 מהליך הבירור, הביקורת או האכיפה;

והכול, אם סבר כי הדבר דרוש כדי למנוע חשיפת נהלים ושיטות עבודה של 
הרשם באופן העלול לפגוע בפעולות הבירור, הביקורת או האכיפה שמבצע 

העמדת המידע כולו -יימו במסמכים האמורים העילות לאיהרשם, או כי יתק
לעיון הציבור לפי סעיף זה, או כי יהיה בכך כדי לפגוע למעלה מן הצורך 

 בעמותה או בצד שלישי אחר.

שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט על הכנסת,    )ו(           
 –רשאי לקבוע 

 –לעניין הפרסום באינטרנט    (1)

הוראות בדבר אופן הפרסום, ובלבד שהפרסום לא יאפשר איתור מידע    )א(
לפי פרטי זיהוי של יחיד, אלא אם כן קבע זאת שר המשפטים, והכול לאחר 
שהשתכנע כי הדבר חיוני לצורך שקיפות פעולתן של עמותות או לצורך 
ציבורי אחר ובמידה הנדרשת, בשים לב להגנה על פרטיותו של מי שאליו 

 ייחס המידע;מת

הוראות שיבטיחו את שלמות המידע שבידי הרשם ואמינותו, וכן הגנה    )ב(
 מפני שימוש במידע בלא רשות כדין;

סוגי מסמכים כאמור בסעיף זה, או פרטים הכלולים בהם, שלא יועמדו    (2)
לעיון הציבור, כולם או חלקם, לרבות פרטים הכלולים במסמכים המפורטים 

(, אם על פי טיבם מתקיים בהם האמור בסעיף זה 2)-( ו1בסעיף קטן )ב()
העמדת המידע לעיון הציבור; הוראות כאמור יכול שייקבעו לסוגים -לעניין אי

 של עמותות.
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 : הנחיה0 פיקוח ובקרה1פרק ה'

 סיוע והנחיה לעמותות בניהול ענייניהן

הרשם יפרסם מידע והנחיות לעמותות, ובמידת האפשר יתרשם    א.39
ילותן ויערוך להן הדרכות, והכול כדי לסייע להן בניהול ענייניהן בהתאם מפע

 להוראות החוק.

 הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח

הרשם רשאי להסמיך, מבין עובדי משרד המשפטים הכפופים   )א(   ב.39
לו, מפקחים לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, ואולם לא ימונה 

 ים בו כל אלה:למפקח אלא מי שמתקיימ

הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין    (1)
 הוא ראוי, לדעת הרשם, לשמש כמפקח;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק    (2)
 זה, כפי שהורה שר המשפטים;

 המשפטים.הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה שר    (3)

לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי הרשם וכן   )ב(           
 –מפקח 

לדרוש מאדם שיש יסוד להניח כי הוא עובד עמותה, נושא משרה בה    (1)
או בעל תפקיד אחר בה ונמצא במקום שבו פועלת העמותה או שיש יסוד 

ציג לפניו תעודת זהות להניח שהיא פועלת בו, למסור לו את שמו ומענו ולה
חבר  –או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו; בסעיף זה, "נושא משרה" 

ועד העמותה, חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר של העמותה, המבקר 
הפנימי של העמותה, המנהל הכללי של העמותה, משנהו, סגנו וכל מנהל 

תוארו הכפוף אליו במישרין, וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם 
 שונה;

(, ובלבד שלא 1להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום כאמור בפסקה )   (2)
ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט; הכניסה 
תיעשה בליווי המחזיק במקום או נציגו, ועולם אין בסירוב להלוות למפקח 

תיעשה  כדי למנוע ממנו למלא את תפקידו; הפעלת הסמכות לפי פסקה זו
 בהתאם לתכנית פיקוח שאישר הרשם לעניין זה;

לדרוש מעובד העמותה, מנושא משרה בה, מבעל תפקיד אחר בה או    (3)
מכל אדם אחר הנוגע בדבר למסור לו כל מידע או מסמך שיש בידו, לרבות 

, שיש בהם כדי להבטיח או 1995-פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה
וראות לפי חוק זה או של הוראות תקנון העמותה או להקל את ביצוען של הה

 מטרותיה.

הפעלת סמכויות הפיקוח לפי סעיף זה תיעשה בהתאם לנהלים    )ג(           
שיקבע הרשם, בשים לב למאפיינים הייחודיים למקום ולפעילות המתבצעת 

 בו ולמקבלי השירות מהעמותה.

ת הנתונות לו לפי סעיף זה, מפקח לא יעשה שימוש בסמכויו  )ד(           
 אלא בעת מילוי תפקידו ובמידה הדרושה לכך, ובהתקיים כל אלה:

 הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;   (1)

יש בידו תעודה החתומה על ידי הרשם, המעידה על תפקידו ועל    (2)
 סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

 כויותיו וחובותיוהסתייעות בבודק חיצוני0 סמ

לשם בדיקת עמידתה של עמותה בהוראות לפי חוק זה,   )א(   ג.39
בהוראות תקנונה ובמטרותיה, רשאי הרשם להסתייע בבודק, גם אם אינו 

בודק חיצוני(, שיערוך בדיקות בהתאם לרשימת  –עובד המדינה )בחוק זה 
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 –זה  עניינים שיפרסם הרשם באתר האינטרנט של משרד המשפטים )בפרק
 בדיקות(, ובאופן ובתדירות כפי שיורה הרשם.

בודק חיצוני יפעל מטעם הרשם, בהתאם להנחייתו ולהוראותיו   )ב(           
 ותחת פיקוחו.

הבודק החיצוני ימסור לעמותה את טיוטת הדין וחשבון הסופי    )ג(           
בתוך  ימים או 30שלו, ויודיע לה על זכותה להגיש את תגובתה בתוך 

תקופה ארוכה יותר שאישר הרשם; הבודק החיצוני יגיש לרשם את הדין 
וחשבון הסופי שיכלול את ממצאי בדיקתו, תגובת העמותה אליהם 

 והמלצותיו; העתק מהדין וחשבון יימסר לעמותה.

בודק חיצוני לא יפעיל סמכות הכרוכה בהפעלה של שיקול   )ד(           
 הדעת שניתן לרשם לפי דין.

הרואה את עצמו נפגע מבדיקה שערך בודק חיצוני, מממצאי   )ה(           
בדיקתו, מהמלצותיו או מכל פעולה אחרת שלו, רשאי לפנות בבקשה 

 מנומקת בכתב לרשם.

הרשם רשאי, על פי בקשה כאמור בסעיף קטן )ה( או מיוזמתו,    )ו(           
ות, לעיין מחדש בממצאי לתת לבודק חיצוני הורואת העניין עריכת בדיק

הבדיקות, לערוך בדיקות נוספות בעצמו, למנות בודק חיצוני אחר, או לפעול 
 בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

דינו של בודק חיצוני ושל כל עובד המבצע בדיקות מטעמו לפי    )ז(           
סעיף זה כדין עובדי המדינה לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק 

 .1977-העונשין, התשל"ז

 אישור לשמש בודק חיצוני0 התלייתו וביטולו

הרשם רשאי לתת אישור לשמש בודק חיצוני למי שמתקיימים   )א(   ד.39
 בו כל אלה:

שנים או תאגיד שהתאגד ונרשם  25הוא תושב ישראל שמלאו לו    (1)
בישראל, ובלבד שאין הגבלה על אחריות בעלי המניות או השותפים 

 אגיד;בת

)א( לחוק 226הוא לא הורשע בעבירה פלילית כמפורט בסעיף    (2)
, או בעבירה פלילית או משמעתית שמפאת 1999-החברות, התשנ"ט

מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל אישור לשמש בודק 
חיצוני, ולא הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בשל חשד לביצוע 

התאגיד וכן נושא משרה או בעל שליטה  –ר, ואם הוא תאגיד עבירות כאמו
בו, וכל עובד שיבצע בדיקות מטעם התאגיד, לא הורשעו בעבירה כאמור ולא 
הוגשו נגדם כתב אישום או קובלנה משמעתית בשל חשד לביצוע עבירות 

 כאמור;

התאגיד וכן נושא משרה או בעל שליטה בו,  –הוא, ואם הוא תאגיד    (3)
עובד שיבצע בדיקות מטעם התאגיד, לא עלולים להימצא, במישרין או וכל 

בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידם לפי סעיף זה לבין עניין 
 אישי אחר או תפקיד אחר;

הוא לא הוכרז פסול דין או פושט רגל כל עוד לא הופטר, ואם הוא    (4)
 לא ניתן לגביו צו פירוק; –תאגיד 

 הוא בעל מומחיות וניסיון מתאימים.   (5)

התקשרות עם בודק חיצוני תיעשה בהתאם להוראות לפי חוק   )ב(           
 .1992-חובת המכרזים, התשנ"ב

אישור לשמש בודק חיצוני יהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש    )ג(           
יעלו על שנים; הרשם רשאי להאריך אישור כאמור לתקופות נוספות שלא 



 
83 

שלוש שנים כל אחת, ובלבד שלא ישמש אדם כבודק חיצוני תקופה העולה 
על שמונה שנים רצופות; על אף האמור, הרשם רשאי להאריך אישור של 
בודק חיצוני לתקופה נוספת שלא תעלה על שישה חודשים לשם סיום 

 בדיקה שהחל בה לפני תום תקופת האישור.

דל להתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף בודק חיצוני שח  )ד(           
קטן )א( או שמתקיימת לגביו עילה המונעת ממנו לשמש בודק חיצוני יודיע 

 על כך מיד לרשם.

הרשם רשאי, מיוזמתו או על פי תלונה שהוגשה לו, לבטל   )ה(           
אישור לשמש בודק חיצוני או להתלותו לתקופה שיקבע, לאחר שנתן לבודק 

צוני הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי האישור ניתן על יסוד מידע החי
כוזב או שגוי, כי תנאי מהתנאים המנויים בסעיף קטן )א( הופר או חדל 
להתקיים או שקיימות נסיבות אחרות שבשלהן אין הוא ראוי או מתאים 

 לשמש בודק חיצוני.

רד המשפטים את הרשם יפרסם באתר האינטרנט של מש   )ו(           
 אלה:

 רשימת הבודקים החיצוניים בעלי האישורים התקפים;   (1)

הדרכים הייעודיות לפנייה לרשם לצורך בירור תלונות על בודקים    (2)
 חיצוניים.

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של    )ז(           
 –לרבות לעניין הכנסת, לקבוע הוראות לעניין ביצוע סעיף זה, 

 השכלה, ניסיון מקצועי והכשרה של בודקים חיצוניים;   (1)

 נסיבות שבהן יראו בודק חיצוני כנמצא במצב של ניגוד עניינים;   (2)

 הגבלות שיחולו על בודק חיצוני לאחר שסיים לשמש ככזה.   (3)

 דרישת מידע על ידי בודק חיצוני

עמותה ומכל אחד מהגורמים בודק חיצוני רשאי לדרוש מ  )א(   ה.39
שלהלן, למסור לו כל מידע או מסמך, לרבות פלט כהגדרתו בחוק 

, הנוגעים לענייני העמותה, ככל שהם נמצאים 1995-המחשבים, התשנ"ה
 בידו, הכול כפי שיפרט בדרישה ובמועד שפורט בה:

 חברי העמותה;   (1)

בקר הפנימי ב, למעט המ39נושאי המשרה בעמותה כהגדרתם בסעיף    (2)
 של העמותה;

 עובדי העמותה;   (3)

גורמים נוספים שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק    (4)
 ומשפט של הכנסת, שיש להם זיקה לפעילות העמותה.

היה לרשם יסוד סביר להניח כי עמותה הפרה הוראה   )ב(           
י לדרוש מידע מההוראות לפי חוק זה, רשאי הוא להורות לבודק החיצונ

ומסמכים כאמור בסעיף קטן )א( גם ממי שהיה בארבע השנים שקדמו 
 ( של אותו סעיף קטן.3( עד )1למועד הדרישה, אחד מהמנויים בפסקאות )

בודק חיצוני וכל עובד מטעמו ישמרו בסוד כל מידע שהגיע    )ג(           
וש ולא יגלו אותו אליהם עקב או תוך כדי מילוי תפקידם, לא יעשו בו כל שימ

 לאחר, אלא ככל הנחוץ לשם מילוי תפקידם.

שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של   )ד(           
הכנסת, לקבוע הוראות לעניין ביצוע סעיף זה, ובכלל זה לעניין דרך שמירת 

 מידע ומסמכים על ידי בודק חיצוני ותקופות שמירתם.

 ות בבודקים חיצונייםדיווח לכנסת על הסתייע
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שר המשפטים ידווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת    ו.39
 ה.39ג עד 39לשנתיים, על יישום הוראות סעיפים 

 פרק ו': חקירת תפקוד העמותה

 חקירת עמותה

היה לרשם יסוד סביר להניח כי עמותה אינה מקיימת את   )א(   .40
מקיימת את הוראות תקנונה או את ההוראות לפי חוק זה או שאינה 

מטרותיה, רשאי הוא, לבקשת רבע מכלל חברי העמותה, לבקשת ועדת 
הביקורת או הגוף המבקר, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, או מיוזמתו, 
להחליט לפתוח בחקירה בענייניה של אותה עמותה ויהיו נתונות לו או 

סמכויות לפי סעיפים לעובד משרד המשפטים הכפוף לו שהסמיך לשם כך, ה
 .1968-)ב( לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט27-ו 11עד  9

לצורך ביצוע חקירה כאמור בסעיף קטן )א( רשאי הרשם למנות   )ב(           
חוקר חיצוני; מונה חוקר חיצוני, יהיו נתונות לו סמכויות החקירה ויחולו עליו 

 המינוי.ההוראות החלות על חוקר לפי סעיף זה, בכפוף לתנאי 

הרשם רשאי להסמיך כחוקר או למנות חוקר חיצוני מי    )ג(           
 שמתקיימים בו כל אלה:

הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין    (1)
 הוא ראוי, לדעת הרשם, לשמש כחוקר;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי    (2)
 זה, כפי שהורה שר המשפטים;סעיף 

 הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה שר המשפטים.   (3)

הודעה על זימון אדם לחקירה תימסר זמן סביר לפני מועד   )ד(           
 החקירה ותכלול את אלה:

שם העמותה שבעניינה נפתחה החקירה, אלא אם כן החליט הרשם כי    (1)
 החקירה; אין לציינו בשל צורכי

 זכויות המזומן לחקירה בשפה פשוטה וברורה.   (2)

זומן אדם לחקירה לפי סעיף זה, עליו להשיב לשאלות שנשאל,   )ה(           
 אולם תשובותיו לא ישמשו ראיה בהליכים פליליים נגדו.

החוקר ימסור לעמותה את טיוטת הדין וחשבון הסופי שלו    )ו(           
ימים או בתוך תקופה  30כותה להגיש את תגובתה בתוך ויודיע לה על ז

ארוכה יותר שאישר הרשם; החוקר יגיש לרשם את הדין וחשבון הסופי 
שיכלול את ממצאי החקירה, תגובת העמותה אליהם והמלצותיו; העתק 

 מהדין וחשבון יימסר לעמותה.

בהוצאות החקירה לפי סעיף זה יישא אוצר המדינה; שר   [5])ו(           
המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע 

רשאי הרשם להטיל את הוצאות החקירה, כולן  נסיבות חריגות שבהתקיימן
 או מקצתן, על העמותה, על חברי הוועד או על מבקשי החקירה.

 )בוטל(.   .41

 פרק ז': פירוק

 דרכי הפירוק

 פירוק של עמותה יהיה פירוק מרצון או פירוק לפי צו בית המשפט.   .42

 סימן א': פירוק מרצון

 החלטה על פירוק ומינוי מפרק

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p182k1_001.htm#_ftn6
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עמותה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל   )א(   .43
מינוי מפרק או מפרקים; ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים 

ימים מראש תוך ציון  21באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 
 שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

 )בוטל(.  )ב(           

תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת    )ג(           
 אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לענין זה.

 הצהרת כושר פרעון

לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם  43אסיפה כללית כאמור בסעיף    .44
תצהיר של רוב חברי הועד שהם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו 

 לואם תוך שנה מתחילת הפירוק.שתוכל לפרוע חובותיה במ

 תפקידי המפרק

 –על המפרק    .45

לכנס את נכסי העמותה ולגבות את החובות המגיעים לה מחברים    (1)
 ומאחרים;

 חובותיה;  לממש את נכסי העמותה במידה הדרושה לפרעון   (2)

 לפרוע את חובות העמותה, לרבות הוצאות הפירוק;   (3)

 .58ים בהתאם לסעיף לעשות ביתרת הנכס   (4)

 הודעה לנושים

תוך שבועיים לאחר תחילת מינויו יפרסם המפרק הודעה על   )א(   .46
פירוק העמותה ויזמין בה את נושי העמותה להגיש לו תביעותיהם תוך מועד 

 סביר שקבע בהודעה.

ההודעה תפורסם ברשומות; היא תפורסם גם בשני עתונים   )ב(           
היא  -ים בעברית, אולם אם רוב חברי העמותה דוברי ערבית יומיים המופיע

 תפורסם בעתון יומי המופיע בערבית.

 סיום הפירוק

השלים המפרק את פעולות הפירוק, יכנס אסיפה כללית מסיימת   )א(   .47
ויביא לאישורה דין וחשבון על הפירוק, מאושר בידי ועדת הבקורת או בידי 

יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על דין  37הגוף המבקר; הוראות סעיף 
 וחשבון זה.

אישרה האסיפה הכללית המסיימת את הדין וחשבון, יגיש   )ב(           
המפרק לרשם, תוך שבועיים אחרי האסיפה, העתק ממנו 

 האסיפה.  ומפרוטוקול

 שמירת סמכות

סעיף פירוק מרצון לא יגרע מסמכות בית המשפט לתת צו פירוק לפי    .48
; ניתן צו כזה, ייחשב הפירוק לפי הצו כאילו התחיל ביום תחילת הפירוק 49

 מרצון.

 העברת פירוק מרצון לפירוק לפי צו בית המשפט

נוסף על הוראות כל דין, מקום שעמותה מתפרקת מרצון, רשאי בית    א.48
המשפט בכל שלב להורות, לבקשת הרשם, כי הפירוק יהיה לפי צו בית 

מצא כי קיים אינטרס ציבורי בפיקוח בית המשפט על הליכי  המשפט, אם
 הפירוק של העמותה.

 סימן ב': פירוק לפי צו בית המשפט

 עילות הפירוק
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בית המשפט המחוזי רשאי לצוות על פירוק של עמותה בכל אחת    .49
 מאלה:

 פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה;   (1)

או מטרותיה מכוונות לשלילת קיומה של מדינת ישראל או  העמותה   (2)
 אופיה הדמוקרטי;

 המליץ על פירוק העמותה; 40חוקר שנתמנה לפי סעיף    (3)

 העמותה אינה יכולה לפרוע חובותיה;   (4)

 בית המשפט מצא שמן היושר ומן הצדק לפרק את העמותה;   (5)

פירוק בידי בית משפט, העמותה קיבלה באסיפה הכללית החלטה על    (6)
והחלטת האסיפה התקבלה ברוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה 

ימים מראש, תוך ציון שיוצע  21שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 
 באסיפה להחליט על פירוק כאמור.

 בקשה לצו פירוק

בקשה לפירוק עמותה תוגש בידי היועץ המשפטי לממשלה או   )א(   .50
( יכול גם שתוגש בידי נושה 4)49רשם; בקשה כאמור בסעיף בידי ה

שקלים חדשים; בקשה כאמור  5,000-שהעמותה חייבת לו חוב של יותר מ
 ( יכול שתוגש גם בידי העמותה.6( עד )4)49בסעיף 

( אלא 5( או )2(, )1)49לא תוגש בקשת פירוק כאמור בסעיף   )ב(           
לתקן את המעוות והעמותה לא לאחר שהתרה הרשם בעמותה בכתב 

 עשתה זאת תוך זמן סביר לאחר קבלת ההתראה.

 בירור מוקדם

היה לרשם יסוד לחשוש שמתקיימת בעמותה אחת מעילות הפירוק    .51
( רשאי הוא לדרוש מכל חבר של 5( או )4(, )2(, )1)49האמורות בסעיף 

תקופה  העמותה או של מוסד ממוסדותיה וכן מכל עובד שלה למסור, תוך
שיקבע כל מסמך שברשותו וכל מידע העשויים, לדעת הרשם, לסייע לבירור 

 החשש.

 ערעור

היועץ המשפטי לממשלה, הרשם, העמותה וכל מי שהיה    .52
להליכים בבית המשפט המחוזי ונפגע על ידי צו פירוק או על ידי סירוב   צד

ה צד לתיתו, רשאים לערער לבית המשפט העליון; נפגע אדם שלא הי
להליכים אלה, רשאי הוא לערער אם קיבל רשות לכך מנשיא בית המשפט 

 המחוזי.

 תחילת הפירוק

תחילת הפירוק לפי צו בית המשפט תהיה ביום מתן הצו, זולת אם    .53
 נקבע בו יום אחר לענין זה.

 תחולת הוראות

על פירוק עמותה לפי צו בית המשפט יחולו, בשינויים המחויבים,    .54
עד  300, 285, 281, 276, 270, 267, 264, 263, 258הוראות סעיפים 

 378עד  373-ו 356עד  352, 336, 317עד  315, 313, 312, 307, 305
פקודת החברות(,  –)להלן  1983-לפקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

 והתקנות שהותקנו על פיהם.

 סימן ג': הוראות משותפות

 פעולות וייצוג
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ת הפירוק, ואם קבע לכך בית המשפט בצו הפירוק יום הקודם מתחיל   .55
מיום מתן הצו, לא תמשיך עוד העמותה בכל פעולה זולת  -למתן הצו 

פעולות הדרושות לביצוע הפירוק, וכל סמכות לפעול בשם העמותה תהיה 
 בידי המפרק בלבד.

 הוראות בית המשפט

העמותה או של  בית המשפט רשאי, לפי בקשה של המפרק, של חבר   .56
 נושה, לתת למפרק הוראות בכל הנוגע לפירוק.

 מעמד הרשם בהליכי פירוק

העתק מכל בקשה שהוגשה במסגרת הליך לפירוק מרצון או   )א(   א.56
לפירוק לפי צו בית המשפט, של עמותה, ומכל החלטה שניתנה במסגרת 

 הליך כאמור, יימסרו לרשם.

בבקשה שהוגשה כאמור בסעיף קטן )א( בית המשפט יחליט   )ב(           
 לאחר שנתן לרשם הזדמנות להביע את עמדתו.

הרשם רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה שיחליט בכל שאלה    )ג(           
 הנובעת מן הפירוק.

 חובת מתן מידע

כל חבר של העמותה או של מוסד ממוסדותיה, כל העובד בה וכל מי    .57
ד ממוסדותיה או עבד בה, חייב, לפי דרישת שהיה חבר העמותה או מוס

המפרק, למסור לו כל מסמך שברשותו וכל מידע הנוגע לעסקי העמותה או 
 לעניניה.

 נכסי עמותה שפורקה

פורקה עמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים,   )א(     .58
בית ינהגו בהם לפי הוראות התקנון, ובלבד שאם העמותה פורקה לפי צו 

המשפט, שוכנע בית המשפט שאין בהוראות האמורות כדי להביא לכך 
שנכסי העמותה יחולקו לאחר פירוקה, במישרין או בעקיפין, לחברי העמותה 
או למייסדיה, או שיועברו נכסים, לאחר הפירוק, במישרין או בעקיפין, 
למטרות שאינן קרובות למטרות העמותה ערב מועד הפירוק; פורקה 

אם שוכנע כאמור הרשם; באין הוראות כאלה או באין  –מרצון העמותה 
אפשרות מעשית לנהוג לפיהן, יוקדשו אותם נכסים לפי הוראות בית 

 המשפט למטרה שקבע בית המשפט כקרובה למטרות העמותה.

הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי נכס, שנקבע במועד העברתו   )ב(           
עמותה, כי הוא יועבר לאחר הפירוק לאדם לעמותה, בהסכם או בתקנון ה

המעביר( או לאדם אחר שקבע  –שהעבירו לעמותה )בסעיף קטן זה 
 המעביר.

 מחיקה0 החיאה וביטול פירוק

עמותה שהתקיים בה אחד מאלה יראו אותה כעמותה שחדלה   )א(   .59
 לפעול:

 לא שילמה אגרה שחובה עליה לשלם לפי חוק זה, תוך תשעים ימים   (1)
 מהיום האחרון שנקבע לתשלומם;

לא הגישה לרשם את הדו"ח הכספי תוך תשעים ימים מהיום האחרון    (2)
 ;36שנקבע לכך בסעיף 

לא מילאה אחר פסק דין או החלטה של בית משפט בענין חוק זה,    (3)
בתקופה שנקבעה לכך, או תוך תשעים ימים מיום מתן ההחלטה או פסק 

 הם.הדין, לפי המאוחר מביני

הרשם רשאי למחוק עמותה שחדלה לפעול, לפי הוראות סעיף   )ב(           
 לפקודת החברות והתקנות שהותקנו על פיו, בשינויים המחוייבים. 368
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על ביטול מחיקת עמותה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות    )ג(           
 לפקודת החברות והתקנות שהותקנו על פיו. 369סעיף 

על ביטול פירוקה של עמותה יחולו, בשינויים המחוייבים,   )ד(           
 לפקודת החברות והתקנות שהותקנו על פיו. 367הוראות סעיף 

 פרק ח': אגודות קיימות

 בקשת רישום

 29אגודה שנוסדה לפי החוק העותומאני על האגודות מיום   )א(   .60
תמאני(, ונמסרה לפני תחילת החוק העו -( )להלן 1909) 1327לחודש רג'ב 

אגודה קיימת(,  -חוק זה הודעה על ייסודה בהתאם לחוק העותומני )להלן 
רשאית להגיש לרשם בקשה להירשם כעמותה; על בקשה לפי סעיף זה 

 )א(.2יחולו הוראות סעיף 

הרשם יקבל בקשה לרישום עמותה אם הוכחה, להנחת דעתו,   )ב(           
 על הבקשה לפעול בשם האגודה לרישומה כעמותה.סמכותם של החתומים 

 רישום אגודה עמותה

, ירשום הרשם את האגודה 60הוגשה בקשה כאמור בסעיף   )א(   .61
הקיימת בפנקס העמותות כעמותה זולת אם ראה את עצמו מנוע מלעשות כן 

יחולו בשינויים  7-)ג( ו4)ב(, והוראות סעיפים 4)א( או 4, 3, 1לפי סעיפים 
 ייבים, לענין הרישום.המחו

מיום הרישום כמצוין בתעודת הרישום תהיה האגודה הקיימת   )ב(           
 לעמותה ויחולו עליה הוראות חוק זה.

נרשמה אגודה קיימת כעמותה לפני תחילתו של חוק העמותות    )ג(           
, לא ייפגע תוקפו של הרישום רק עקב הגשת 1996-( תשנ"ו3)תיקון מס' 

)א( 60בקשה לרישומה של העמותה לאחר התקופה שנקבעה לכך בסעיף ה
 כנוסחו לפני תחילת החוק האמור.

 אגודה שלא ביקשה להירשם

אגודה קיימת שלא ביקשה להירשם כעמותה, רשאי הרשם למחוק    .62
אותה; על הליך המחיקה ועל החיאת האגודה לאחר מחיקתה יחולו הוראות 

 החברות, בשינויים המחויבים. לפקודת 369-ו 368סעיפים 

 פרק ט': שונות

 רשם העמותות

שר המשפטים ימנה לרשם העמותות עובד המדינה הכשיר להיות    .63
שופט של בית משפט שלום, ורשאי השר למנות מבין עובדי המדינה כאמור 

 סגן או סגנים לרשם ולאצול להם מסמכויות הרשם.

 עבירות מרמה

ובד בה או אדם שנמנה עם גוף מבקר, העושה חבר בעמותה, ע  )א(   .64
 מאסר שלוש שנים: -אחד מאלה, דינו 

משיב תשובה כוזבת על שאלה שנשאל או מוסר מידע כוזב כשנדרש    (1)
על פי חוק זה או על פי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית 

 , לעשות כן;2011-זרה, התשע"א

לפעול בשם העמותה כשהיא נמצאת בפירוק, במטרה לרמות ממשיך    (2)
 .55בניגוד להוראות סעיף 

 עבירות של אחריות קפידה

עמותה שהפרה אחת מחובות אלה, דינה ודין כל אדם שהיה   )א(   א.64
( לחוק העונשין, 2)א()61קנס כקבוע בסעיף  –אחראי להפרת החובה 

 :1977-תשל"ז
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פנקס חברי ועד כקבוע בסעיף , 18ניהול פנקס חברים כקבוע בסעיף    (1)
 ;35ופנקסי חשבונות כקבוע בסעיף  29

 )א(;20קיום אסיפה כללית כאמור בסעיף    (2)

 ;23רישום פרוטוקול כקבוע בסעיף    (3)

מתן אפשרות לחבר הועד, ועדת הבקורת או הגוף המבקר לעיין    (4)
 )ב(;35בפנקסים ובמסמכים האמורים בסעיף 

 לרשם; 38האמורים בסעיף הגשת המסמכים    (5)

מתן אפשרות לחבר עמותה לעיין בפנקסים ובמסמכים האמורים    (6)
 )א(;39בסעיף 

הימנעות מפעולה בשם העמותה כשהיא נמצאת בפירוק, בניגוד    (7)
 ;55להוראות סעיף 

לחוק חובת גילוי לגבי מי  2הגשת דוחות רבעוניים כאמור בסעיף    (8)
 .2011-נית זרה, התשע"אשנתמך על ידי ישות מדי

עבירה לפי סעיף זה אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או   )ב(           
 רשלנות.

 פטור מתחולה

רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,  [6]שר הפנים   .65
לקבוע בתקנות שהוראה מהוראות חוק זה לא תחול על סוגי עמותות, או 

 שתחול עליהם בשינויים, הכל כמפורט בתקנות.

 ביצוע ותקנות

ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת  4שר הפנים  )א(   .66
קין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להת

 –בדבר 

אגרות שיש לשלם בעד פעולות הרשם ואגרה שנתית; על גביית אגרות    (1)
 לפי סעיף זה תחול פקודת המסים )גביה(;

 רישום משכונות של עמותות;   (2)

 .60רישום אגודות קיימות כעמותות לפי סעיף    (3)

רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת שר המשפטים         (1)א           
א 37מסמכים ודוחות לפי חוק זה וצורתם; תקנות לעניין דיווח לפי סעיף 

 טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים בבית   )ב(           
 המשפט לפי חוק זה.

רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של  שר המשפטים   )ג(           
 הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת הראשונה ואת התוספת השניה.

 אי תחולה

 –הוראות חוק זה לא יחולו על    .67

 )בוטלה(;   (1)

אגודות שהן ארגונים של עובדים או של מעבידים קיימים או שנוסדו    (2)
 לפני עבור שלוש שנים מיום תחילת חוק זה.

 תחולת החוק העותמאני

החוק העותמאני לא יחול אלא על אגודה קיימת כל עוד לא נרשמה    .68
, ועל אגודות שחוק זה אינו חל עליהן 62כעמותה או לא נמחקה לפי סעיף 

 .67לפי סעיף 

 תיקון חוק הנאמנות

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p182k1_001.htm#_ftn7
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 בטל. – 1979-לחוק הנאמנות, תשל"ט 35סעיף    .69

 תחילה

 (.1981באפריל  1ביום כ"ו באדר ב' תשמ"א )תחילתו של חוק זה    .70

 

קריטריונים "הקצאת הקרקע עבור העמותה נעשה על פי  .2.2

שנקבעו על פי  " )להלן: הקריטריונים(להקצאת נכסים עירוניים

ללא תמורה או בתמורה סמלית0  נוהל הקצאת קרקעות ומבנים

 : להלן 

 

בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין של משרד הפנים, מתכבדת העירייה לפרסם את "

 התבחינים שעל פיהם יוקצו מקרקעין ומבנים לשימושם של מוסדות ציבור. 

 הבחנה בין שימושים: קביעת השימוש המתאים ביותר בנכס נשוא ההקצאה

שות ועדת ההקצאות תבחן את הבקשה/ות להקצאת נכס עירוני, המקיימים את דרי

 הסף ככל הניתן, על פי העקרונות הבאים.

במקרה של מספר בקשות הקצאה, שכל אחת מהן עונה על הדרישות הכלולות 

בתנאי הסף, תחליט ועדת ההקצאות, בשלב הראשון, על השימוש המתאים ביותר 

לנכס נשוא ההקצאה ולאחר מכן תדון בעדיפות שבין המבקשים )אם קיימים מספר 

 נכס בהתאם לשימוש שנבחר.מבקשים( להשתמש ב

 קביעת השימוש המתאים ביותר תיעשה על פי העקרונות הבאים:

 קהל יעד מועדף .1
 השימוש המבוקש בנכס מהווה מענה לצורכי הציבור .2
 הבחנה בין מבקשי ההקצאה .3
 נסיבות מיוחדות, נימוקים רלבנטיים נוספים .4
 

  קהל יעד מועדף .1
 

תינתן עדיפות לפעילות ערכית בתחומי החינוך, הבריאות, ההשכלה והדת וכן 
 פעילות הבאה לשרת אוכלוסיה חלשה.

 

  השימוש המבוקש בנכס מהווה מענה לצרכי הציבור .2
 

ים והאזור -יש לוודא כי השימוש המבוקש בנכס הוא בגדר צורך של תושבי קריית
  ולפיכך:
ריכה להתקבל על סמך המלצות החלטה בדבר השימוש המתאים בנכס צ  2.1

מקצועיות ומנומקות של הגורמים הרלבנטיים בעירייה בדבר הפעילות הרצויה בנכס 
 נשוא ההקצאה ובדבר מידת הצורך בה.

תועדף פעילות אשר תשרת את מספר האנשים הגדול ביותר, אלא אם  2.2
  מדובר בפעילות המשרתת קהל יעד מועדף.
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מתקיימת פעילות זהה או דומה במטרותיה יש לוודא כי בקרבת הנכס, לא  2.3
ו/או בקהל היעד שלה, בנכסים עירוניים ו/או שאינם עירוניים, אלא אם כן מדובר 

בפעילות בעלת ביקוש רב וקיים צורך ממשי בהרחבת היקפה באזור זה תוך שימוש 
 בנכס נוסף.

 

 התאמת השימוש המבוקש לסביבת הנכס 2.4
 

השכונה/השכונות הסמוכות )להלן: יש לוודא התאמת השימוש לאופי  2.4.1
 "השכונה"( שבתחומן נמצא הנכס, ולצרכי התושבים שבהן.

לפעילות המיועדת לקהל רב מכל תחומי העיר ומעבר לה, יוקצו ככל  2.4.2
האפשר נכסים שאינם נמצאים בשכונות מגורים, בעלי ניגשות טובה 

 ים.-ובקרבת מוסדות אחרים המספקים שירות לכלל תושבי קריית
, הקצאת נכס בשכונת מגורים לפעילות המיועדת לקהל שאינו תושב ככלל 2.4.3

השכונה או השכונות הסמוכות, תעשה ככל האפשר בכפוף לתנאים 
 הבאים:

 נשללה אפשרות למיקום הפעילות בנכס במיקום מתאים יותר. 2.4.3.1
בתחומי השכונה קיימים ופועלים מגוון שירותים לתושבי השכונה, ו/או  2.4.3.2

 להפעלת שירותים מסוג זה. נשמר פוטנצייאל קרקעות
אין הפעילות המיועדת להתבצע בנכס משום הכבדה בלתי סבירה על  2.4.3.3

 תושבי השכונה.
 

 :התאמת הנכס מבחינת שיטחו ומיקומו לפעילות המבוקשת 2.5
 

יש לוודא כי נתוני הנכס מתאימים לצרכי השימוש המבוקש בו מבחינת  2.5.1
ס לא יהוו מכשול שטח, נגישות, אופי המבנה, וכד', על מנת שנתוני הנכ

להשגת מטרות הקצאה והפעילות, מצד אחד, וכן על מנת שלא יימסר 
שטח מעבר לצרכי הפעילות ואשר ניתן היה להקצותו לשימוש אחר , מצד 

 שני.
בהקצאת קרקע לפיתוח יש לוודא כי ניצול אחוזי הבניה יהיה מתאים  2.5.2

שרות להיקף הפעילות וקהל היעד שלה, ובהתאם להקפיד על שמירת האפ
 לניצול יתרת אחוזי הבניה והקרקע לשימושים ציבוריים אחרים ונוספים.

 

 :בתי כנסת 2.6
 

 אפשרות גישה סבירה ברגל מקצות תחום השכונה לאתר בית הכנסת. 2.6.1
ככל שחלקה של האוכלוסייה הדתית גדול  -אופי השכונה: דתית/חילונית  2.6.2

 יותר תחום השכונה יהיה קטן יותר.
כנסת לצרף אישור המועצה הדתית בדבר  על מבקש הקצאת קרקע לבית 2.6.3

 הצורך בבית הכנסת המבוקש.
 

  הבחנה בין מבקשי ההקצאה .3
 

לאחר שנקבע סוג השימוש המתאים ביותר בנכס המיועד להקצאה ובמידה שקיימות 
מספר בקשות לשימוש כאמור בנכס, על ידי מוסדות ציבוריים שהשימוש הנ"ל 
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להבחין בין המבקשים ולהכריע בדבר קבלת מתאים למטרותיהם, ולפעולותיהם, יש 
 הבקשות, על פי העקרונות הבאים:

 

תינתן עדיפות למוסדות ציבוריים שלהם הצלחה מוכחת בתרומה למען     3.1
 הקהילה בתחום השימוש המבוקש, בעיר או במקומות אחרים בארץ.

בין מספר מבקשים שלהם הצלחה מוכחת כאמור לעיל, יועדף הגוף אשר אינו  3.2
פועל במסגרת השכונה בה נמצא הנכס או שסך הנכסים העירוניים שהוקצו לו או 

 לגופים הקשורים עימו מבחינה ניהולית, או תקציבית בעבר, קטן יותר.
נוהל מתן  ים לפי-תינתן עדיפות לגוף אשר אינו מקבל תמיכות מעיריית קריית 3.3

 תמיכות, או שהיקף התמיכות העירוניות בו קטן יותר, יחסית להיקף פעילותו.
 

  נסיבות מיוחדות0 נימוקים רלוונטיים נוספים .4
 

בנוסף לעקרונות אלה, רשאית ועדת ההקצאות להתחשב גם בנימוקים עיניינים 
ויות רלוונטים ומיוחדים שיובאו בפניה, בהתאם לצרכי השעה ולבעיות חדשות שעש

לעמוד בפניה בתחום הקצאת נכסים עירוניים, אשר בגדר נוהל זה, ובלבד שוועדת 
 ההקצאות תפרט בכתב את האופן שבו שקלה את שיקוליה וקיבלה את החלטתה".

 

 

 ( 2015חברי ועד העמותה ) .2.3

 מסיקה עוזי .2.3.1

 סיגליס אלעד .2.3.2

 

 (2015חברי ועדת הביקורת ) .2.4

 פלס אייל .2.4.1

 לייב חיים  .2.4.2

 

 (2015בעמותה )מורשה החתימה  .2.5

 גילי הורוביץ  .2.5.1

 ניר משגב   .2.5.2

 

 היקף הפעילות הפיננסית .2.6

לשנים  להלן פירוט היקף הפעילות הפיננסית של העמותה .2.6.1

כפי שנמסרה על פי דין וחשבון מרשם  2012-2013

 :העמותות

, עלות הפעילות עבור מרכז לחינוך 2012בשנת  .2.6.1.1

 ₪. 325,597וספורט ימי קרית ים: 
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הפעילות עבור מרכז לחינוך , עלות 2013בשנת  .2.6.1.2

 399,180₪ וספורט ימי קרית ים:

 

לשנת  היקף הפעילות הפיננסית של העמותהלהלן פירוט  .2.6.2

רה על פי דין וחשבון מעמותת "מעופפי כפי שנמס 2014

 הים":

, עלות הפעילות עבור מרכז לחינוך 2014בשנת  .2.6.2.1

 .505,094וספורט ימי קרית ים: 

 

 -אישור ניהול תקין .2.7

 יקה באישור ניהול תקין מרשם העמותות.העמותה מחז .2.7.1
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 מטרות הביקורת .3

 בחינת ההסכמים בין העמותה לעיריית קרית ים. .3.1

 בחינת תכניות והיתרי הבניה. .3.2

 היבטים בתרומתה של העמותה לקרית ים  )להלן: עזרה לקהילה(.  .3.3

בדיקת עיקרי תלונתו של חבר מועצת העיר אורן איבגי מיום  .3.4

 בגין:, 3/11/15

 ניהול פעילות מסחרית במבנה העמותה.  .3.4.1

 שימוש במקרקעין שניתנו לעמותה עבור חניה בתשלום. .3.4.2
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 מתודולוגיה .4

עיריית קרית ים מאפשרת שימוש במקרקעין עבור העמותה ללא   .4.1

תמורה שהיא שוות ערך לתמיכה, המגיע ליותר מעשרה אחוזים 

פקודת העיריות סמכותה על פי  מתקציבה. הביקורת הפעילה את

 א )ב(:170סעיף 

 המועצה לגבי גם תיעשה( א) קטן סעיף לפי הבקורת" 

, מפעל, תאגיד כל לגבי וכן העיריה שבתחום הדתית

 בתקציבם משתתפת העיריה אשר גוף או קרן, מוסד

 או תקציב שנת אותה לגבי מעשירית יותר כדי השנתי

 לפי לבקורת שעומד למי; הנהלתם במינוי משתתפת

 ".מבוקר עירוני גוף" להלן ייקרא זה קטן סעיף

 

מנכ"ל עמותת "מעופפי הים" )להלן:  –פגישה עם מר ניר משגב   .4.2

 מנהל העמותה(

מנהל המרכז הימי בקרית ים מטעם  –פגישה עם מר גיל הורוביץ   .4.3

 העמותה )להלן: מנהל המרכז(.

 ת.מפקח ועדה מקומית קריו –פגישה עם מר דניאל גרושקה  .4.4

מנהל מתנ"ס קרית ים )להלן: מנהל  –פגישה עם מר אפרים בר   .4.5

 המתנ"ס(

 יו"ר דירקטוריון מתנ"ס קרית ים. –פגישה עם מר שלומי טל  .4.6

מנהל הנכסים של העירייה )להלן: מנהל  –פגישה עם מר יעקב שבת  .4.7

 הנכסים(

ס. מהנדס העיר )להלן: סגנית  –פגישה עם הגב' רוזינה הרשקו  .4.8

 מהנדס העיר(.

 סקירת תיק בניין.  .4.9

 ביקורים בשדה. .4.10

 דו"חות כספיים. .4.11

 מסמכים שונים שהתקבלו מהנהלת העמותה. .4.12
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 עיקרי הממצאים  .5

במרכז ללא אסדרת היחסים העמותה פועלת  2011 החל משנת  .5.1

 המשפטיים ורגולטורים עם עיריית קרית ים. 

 לא נקבעה מדיניות "עזרה לקהילה" על ידי העירייה.  .5.2

 עבור "עזרה לקהילה".לא נקבעו יעדים  .5.3

 אין מנגנון פיקוח על העמותה.  .5.4

מנהל המרכז, הקים עסק במבנה העמותה, לממכר ציוד גלישה   .5.5

 ושירותים בתחום הגלישה.

 העמותה חרגה מהיתר הבניה. .5.6
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   פירוט הממצאים .6

 בחינת הליך האסדרה בין העמותה לעיריית קרית ים: .6.1

אינה העמותה פעילות בראשית הדברים הביקורת מעירה כי  .6.1.1

במבנה  על אף שהיא פועלת באופן רצוף, ,בהסכמים מעוגנת

הביקורת מציינת כי . 2011 מאוקטוברציבורי החל  ובשטח

החל מפתיחת הביקורת נעשו פעולות להסדיר את היחסים 

 המשפטיים והציבוריים בין העמותה לבין עיריית קרית ים. 

 2011ר, העמותה החלה לפעול בחודש אוקטובר כאמו .6.1.2

במבנה שנתרם על ידי קדימה מדע עבור ספורט ימי. זאת 

לאחר שמנהל המרכז ומר גל פרידמן אלוף אולימפי בגלישת 

גלשני רוח הוזמנו על ידי ראש העיר דאז מר שמואל סיסו 

 להקים מרכז לספורט ימי בעיר. 

רינברג עוזרת נשלח מייל לגב' גלית ג 10/8/10בתאריך  .6.1.3

ראש העיר דאז )להלן: עוזרת ראש העיר( המכיל בקשה 

הביקורת לא ראשונית להקצאת הקרקע על ידי העמותה. 

מצאה תיעוד המעיד על המשך טיפול בבקשה בוועדת 

 הקצאות עפ"י הנוהל המחייב.

מסריקה במסמכים שערכה הביקורת ניכר כי לקראת סוף  .6.1.4

המתנ"סים קרית ים דאז , העמותה, מנהל רשת 2011שנת  

מר רונן נס ועוזרת ראש העיר החלו בחלופת מיילים 

שתכליתם להביא לכדי הסכם בין רשת המתנ"סים קרית ים 

)להלן: המתנ"ס( לבין העמותה, על הפעלת המרכז הימי ע"י 

לא נערך דיון בנושא במועצת  העמותה באמצעות המתנ"ס.

ול המתנ"ס העיר ולא הועבר המרכז הימי בפועל תחת ניה

 על פי הנוהל המחייב להעברת נכסים עירוניים למתנ"ס.

לדברי מנהל המרכז התקיימה חלופה של טיוטות הסכם  .6.1.5

בטרם החלו להפעיל את המרכז בין העמותה למתנ"ס. 

אולם, המתנ"ס הערים קשיים וסירב לחתום על ההסכמים 

 למרות שבוצעו תיקונים בהם בהתאם לדרישות המתנ"ס.

מה הביקורת עם מנהל המתנ"ס הועלו טענות בפגישה שקיי .6.1.6

שההסכם לא הבשיל לכדי חתימה עקב התנגדות יועמ"ש 
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הביקורת בדקה החברה למתנ"סים, לחתום על הסכם. 

 טענה זו והעלתה כי:

דירקטוריון המתנ"ס לא קיים דיון על ההיבטים  .6.1.6.1

ימי, הפעלת מרכז הקהילתיים והפיננסים שב

התקשרות.  בטרם החלו חלופת טיוטות להסכמי

למרות שמדובר בסוגיה חוקית וקהילתית הנמצאת 

בתחום קביעת המדיניות בו אמור לעסוק 

 דירקטוריון המתנ"ס.

הביקורת איתרה מספר טיוטות חוזים בין עמותת  .6.1.6.2

מעופפי הים למתנ"ס שלא הבשילו לכדי חתימה. 

מחלופת המיילים ניכר כי בעיות בטיחותיות 

היוו מוקד מחלוקת שמנע חתימה על  וביטוחיות

הסכם בתחילה. כמו כן, ניתן ללמוד מחלופת 

המיילים שנושא זה נפתר באמצעות הרחבת 

 הכיסויים הביטוחים שנעשו על ידי העמותה.  

טיוטות הסכם ההתקשרות שנעשו לאורך השנים,  .6.1.6.3

לדיון  מנהלי המתנ"סידי  לא הובאה על

הביקורת מעירה כי על  בדירקטוריון המתנ"ס.

מנהל מתנ"ס הכפוף לדירקטוריון להביא לפתחו 

של הדירקטוריון טיוטת הסכם המלווה בחוות דעת 

יועמ"ש לדיון והצבעה בדירקטוריון. הביקורת 

מעירה למנהל המתנ"ס בגין פעולותיו ללא אישור 

 ויידוע של דירקטוריון המתנ"ס.

חת הביקורת קיבלה ממנהל המתנ"ס חוות דעת א  .6.1.6.4

בלבד, של עורכת הדין שרי שמחיוף מהמחלקה 

, 29/2/12מיום  ליעוץ משפטי בחברה למתנ"סים

הבהרות בנוגע לטיוטת  תשמהותה: בקשה לקבל

ההסכם בין מתנ"ס קרית ים לעמותה. הביקורת 

מדגישה כי זו חוות הדעת היחידה שהוצגה בפניה 

בה ניתן ללמוד על התנגדות היועצים המשפטיים 

   להסכם.   

לדברי מנהל המרכז הם התבקשו להתחיל את הפעילות  .6.1.7

ללא הסכם והובטח להם כי ההסכם ייחתם "תוך כדי 
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תנועה". לדבריו נעשו ניסיונות להסדיר הסכם מול המתנ"ס 

 אך בכל פעם הנושא ירד מסדר היום.

הביקורת אימתה את דבריו של מנהל המרכז עם תרשומות  .6.1.8

תה לבין עוזרת ראש מיילים בין מנהל המרכז ומנהל העמו

בה ניכר כי העירייה פעלה ביודעין להפעלת המרכז העיר. 

הימי על ידי העמותה, על אף שטרם הוסדרו כלל האישורים 

 ונחתם הסכם הפעלה כנדרש מול המתנ"ס. 

המודיע לתושבים על  ,רסומי"פלייר" פאיתרה הביקורת  .6.1.9

פתיחת המרכז הימי שהופק על ידי העירייה וסמלה מוטבע 

 .בו

נבחר ראש עירייה חדש לקרית ים  2013בחודש נובמבר  .6.1.10

ומונה מנכ"ל עירייה שהחל לפעול להסדרת היחסים שבין 

 העמותה לבין העירייה. 

לאחר שהסוגיה הובאה בפני מנכ"ל העירייה הוחלט בעצת  .6.1.11

יועמ"ש העירייה להוציא את הקרקע להקצאה בכפוף לנוהל 

מנהל הנכסים הקצאת מקרקעין. מנכ"ל העירייה מינה את 

 לטפל בהקצאה.

הוגשה הבקשה הראשונה לוועדת  2014בחודש יולי  .6.1.12

ההקצאות להקצאת הקרקע עבור העמותה, במקרקעין 

 .10444/1924ובמבנים בהן היא פעלה הידועים, כגו"ח 

ה להקצאת הוגשה הבקשה השניי 2014דש אוגוסט בחו  .6.1.13

על פי נוהל להקצאת קרקעות ומבנים  ,הקרקע באופן מפורט

 לא תמורה או בתמורה סמלית.ל

קיימה ועדת ההקצאות דיונים  6/8/14ו  3/8/14בתאריך  .6.1.14

 לאישור הקצאת הקרקע לעמותה. 

בכפוף לחוות דעת יועמ"ש העירייה, המליצה  6/8/14ביום  .6.1.15

הועדה למועצת העיר, לאשר את הקצאת המקרקעין 

לעמותה למטרת שימוש כבית ספר ימי, קיום פעילויות 

  רט אתגרי. חינוכיות וספו

אישרה מועצת העירייה את ההקצאה  6/8/14בתאריך  .6.1.16

בנוסף,  לתקופה של חמש שנים עם אופציה להארכה.

מועצת העיר הסמיכה את ראש העיר לבדוק את נושא 

 ההנחות הניתנות לתושבי קרית ים.
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נחתם טופס הבקשה לאישור הקצאת  20/3/15בתאריך  .6.1.17

המקרקעין למשרד הפנים על ידי מהנדס ועדה מרחבית 

 לתכנון ובניה קריות, מר משה יבין. 

חודשים  5) 2015הביקורת, קרי אוגוסט  עד למועד פתיחת .6.1.18

, לא נשלחה הבקשה לאישור לאחר החלטת מועצת העיר(

למשרד הפנים בהתאם לנוהל המחייב הקצאת המקרקעין 

ולכן, למרות החלטת מועצת העיר. המקרקעין, עדיין לא 

הוקצו ולא נחתם חוזה המסדיר את היחסים בין העירייה  

 לעמותה.  

הביקורת מציינת שמשרד היועמ"ש ומנהל הנכסים פועלים  .6.1.19

לתיקון הליקוי כבר במהלך כתיבת טיוטת דו"ח הביקורת. 

רבת בחלופת טיוטות ההסכם בין הביקורת הייתה מעו

העמותה ליועמ"ש העירייה ועומדת כל העת על השלמת 

ההליך במהירות האפשרית תוך שימת לב לעיגון המלצות 

 הביקורת בהסכם.

התנהלות העירייה בעצלתיים, בכל הקשור לאסדרת  .6.1.20

ההסכמים והיחסים בין העירייה לעמותה, הפכה את 

ן ציבוריים ללא ישיבתה ופעולתה של העמותה במקרקעי

חוקית. מאיסוף הנתונים עולה, שניתן היה להגיע לאסדרת 

היחסים בין העירייה לעמותה בזמן קצר. האפשרות שניתנה 

לעמותה לפעול ללא  אסדרה ופיקוח, חשפה את העירייה 

 בפני קשת רחבה של תביעות פוטנציאליות.

 

 :בחינת תכניות והיתרי הבניה .6.2

ואורט העולמי באמצעות המרכז הוקם ביוזמת העירייה  .6.2.1

על קרקע המסומנת בתב"ע  2010קדימה מדע בשנת 

"לצרכי ציבור". היתר הבניה הראשון התקבל בחודש 

)להלן:  1534חלקה  10444בגוש  2010ספטמבר 

המקרקעין( לאחר ישיבה של ועדת המשנה לתכנון ובניה 

בה אושרה הבקשה הידועה כבקשה  21/09/10קריות מיום 

 . 20100571מספר 

עם התפתחותו של המרכז, יזמה עיריית קרית ים באמצעות  .6.2.2

מחלקת ההנדסה בקשות להיתרי בניה לשימוש על ידי 



 
101 

העמותה להגשמת מטרותיה. לדברי סגנית מהנדס העיר 

העמותה הייתה זו שיזמה את הבקשות לקבלת היתרים מול 

מחלקת ההנדסה שערכה את הבקשה והעבירה אותה 

 ות.  לדיונים בפני ועדת קרי

להנחת  20110208ניתן היתר מספר  06/03/11בתאריך  .6.2.3

 מבנים יבילים על המקרקעין. 

עבור  20120074ניתן היתר מספר  05/02/12בתאריך  .6.2.4

 תוספת של מבנה יביל. 

 -נערך דו"ח פיקוח של משרד הפנים 26/06/13בתאריך  .6.2.5

היחידה לפיקוח על הבניה במחוז חיפה הקובע כי במקרקעין 

מ'  6מ"ר ובגובה של  105מתכת בשטח של הוקמה סככה מ

 בניגוד להיתר הבניה.

למנהל   שלח מהנדס העיר מכתב 27/06/13בתאריך  .6.2.6

המכרז ולעמותה הכוללת דרישה לפרק את חריגות הבניה 

 ימים.  10בתוך 

הוגשה באמצעות מהנדס  2013בתחילת חודש אוגוסט  .6.2.7

 העיר תכנית לגליזציה בגין חריגות הבניה לוועדת קריות

(. 20130516)היתר מס'  28/8/13אילו אושרו ביום 

הביקורת מציינת כי לדברי סגנית מהנדס העיר התכנית 

נערכו על ידי העמותה ומשרד מהנדס העיר הביא אותם 

 כבקשה בפני הועדת קריות.

הביקורת מציינת שביצוע העבודות על ידי העמותה  בניגוד  .6.2.8

מותה, ועל להיתרי הבניה, על אף שלא נערך הסכם עם הע

אף שהליך הקצאת המקרקעין לא הושלם. מנהל המרכז 

ומנהל העמותה היו מודעים לכך שהם "אורחים" במקרקעין 

וחל עליהם איסור לבנות בניגוד להיתרי הבניה ובניגוד לחוק. 

אולם, יש לציין כי העמותה פעלה בשיתוף עם משרד מהנדס 

 העיר לביצוע לגליזציה לבניה.  
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 פעילות למען הקהילה  .6.3

אישרה מועצת העיר "תבחינים להקצאת  2011בשנת  .6.3.1

נכסים עירוניים על פי נוהל הקצאת מקרקעין ללא תמורה או 

  .התבחינים( –)להלן  בתמורה סמלית"

לתבחינים קובע כי "תינתן עדיפות לפעילות ערכית  1סעיף  .6.3.2

בתחומי החינוך, הבריאות, ההשכלה והדת וכן פעילות 

  לשרת אוכלוסייה חדשה"הבאה 

העמותה פעלה במרכז ללא הסכם והליך ההקצאה טרם  .6.3.3

הסתיים. אולם, הביקורת מצאה לנכון לבקר את תחום 

פעילות העמותה, למען הקהילה בעיר, מאחר והוא היווה 

שיקול בעל ערך רב הן בפני ועדת ההקצאות והן בפני 

 מועצת העיר, בבואם להקצות את המרכז לטובת העמותה. 

לא נקבעו יעדים מדידים וברי השגה לעמותה בעבור  .6.3.4

 פעילותה למען הקהילה בעיר.

לא מונה אחראי מטעם העירייה לעקוב אחר פעילות  .6.3.5

 העמותה למען הקהילה.

לביקורת נמסרו מסמכים מהעמותה שכותרתם : סיכום  .6.3.6

הביקורת מציינת כי אין . 2011-2014פעילות" עבור השנים 

שנמסרו ובפרק זה היא  ביכולתה לאמת את הנתונים

 . AS ISמסתמכת על הנתונים שנמסרו על ידי העמותה 

מהמסמכים עולה שהעמותה מקיימת פעילות למען הקהילה  .6.3.7

בקרית ים דרך מחלקת הרווחה בלבד. אולם, יש לציין את 

עיסוקה של העמותה בתחומי פעילות כגון: פעילות למען 

חיילים, חינוך סביבתי, "בית" לבני נוער בשעות אחר 

הצהריים, הירתמות לאירוח תושבי הדרום במהלך מבצע 

ום קשרים עם גופי חוץ בתחום החינוך "צוק איתן", קי

 . 'והערכים וכו

העמותה מקיימת בכל שנה תחרויות לאומיות בתחום  .6.3.8

הספורט הימי החושפות את העיר בפני גולשים ובני 

 משפחותיהם מרחבי מדינת ישראל. 

לבקשת הביקורת, העבירה מנהלת מחלקת התייחסות  .6.3.9

לשיתוף הפעולה בין העמותה לבין מחלקת הרווחה. 

מהתייחסותה עולה שפעילות העמותה בשיתוף מחלקת 
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הביקורת הרווחה נתונה לעקב על ידי העובדים הסוציאליים. 

מציינת כי מנהלת מחלקת הרווחה וכן העו"ס המקיים שת"פ 

את הפעילות המשותפת עם עם העמותה ציינו לשבח 

העמותה ובעיקר ציינו את תהליך העצמה שעברו מטופלות 

 במסגרת הפעילות עם העמותה. 

התקיימו ארבע  2013-2015לדברי מנהלת הרווחה בשנים  .6.3.10

פעילויות עם העמותה שתוקצבו מתקציב טיפול במתבגרים 

 ומהתכנית הלאומית לילדים בסיכון. 

 פעילויות העמותה. בה הנח 20%תושבי קרית ים זוכים ל .6.3.11

פעילות העמותה בתחום עזרה לקהילה אינה מוסדרת מול  .6.3.12

העירייה. לא קיים שיתוף פעולה עם מרבית מחלקות 

העירייה ויש מקום להעמקת הפעילות בעיקר באמצעות 

מחלקת החינוך. הטמעת פעילות העמותה בחיי הקהילה 

דורשת הפעלה של פרויקטים משותפים במגוון תחומים ועם 

כלל הגופים העירוניים. יתרונה של העיר כעיר חוף אינו בה 

לידי ביטוי, בפוטנציאל הגלום במרכז הימי שיכול להוות אבן 

 שואבת לחינוך, ספורט, תיירות ובריאות.    

בהתייחס לתגובת העמותה לטיוטת דו"ח לסעיף "עזרה  .6.3.13

בקהילה", הביקורת מציינת שהעמותה לא סיפקה מסמכים 

יתן ללמוד בוודאות על היקף הפעילות רשמיים מהם נ

"לעזרה בקהילה" ולכן לא ניתן להתייחס לנתונים כנתוני 

 רשמיים.  

 

תלונתו של חבר מועצת העיר אורן איבגי  עיקריבדיקת  .6.4

 )מצ"ב( 3/11/15מיום 

הביקורת קיבלה את מכתבו של חבר מועצת  3/11/15ביום  .6.4.1

גי המגולל שורה של בקשות לביצוע העירייה מר אורן איב

ביקורת בנושאים הנמצאים מחוץ לתכנית הביקורת שנקבעה 

באופן עצמאי על די מבקר העירייה בנוסף לדו"ח הביקורת 

שנתבקשה ביקורת להכין בעקבות פנית ראש העירייה 

כאמור. ככלל, חבר מועצה אינו יכול להכתיב לביקורת 

ת הביקורת על פי נושאים לביקורת, אלא באמצעות ועד

סדרי החוק הקבועים. אולם, לפנים משורת הדין ולאור 
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העובדה שהביקורת העבירה המלצות תוך כדי כתיבת 

טיוטת הדו"ח ונעשו פעולות ליישומן. מצאה לנכון להעלות 

 שני נושאים בעלי עניין ציבורי ומנהלי רב, על הכתב להלן. 

 

 ניהול פעילות מסחרית במבנה העמותה .6.4.2

ביקור  2015הביקורת ערכה  בחודש אוגוסט  .6.4.2.1

שבמרכז פועל עסק במרכז במהלכו התברר 

לממכר אביזרים הקשורים לספורט הימי, תחת 

 השם: "סרף סייקל". 

בבדיקה התברר כי מנהל המרכז הוא הבעלים  .6.4.2.2

 של בית העסק.

כבר במהלך כתיבת דו"ח הביקורת, הביקורת  .6.4.2.3

ל קיימה פגישה בה נכחו מנהל העמותה, מנה

המרכז ומנהל הנכסים. בפגישה בה הובהר כי על 

ז' לנוהל ההקצאות "לא תעשה בקרקע 5פי סעיף 

פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח".  

הביקורת ציינה כי עליהם לסגור את בית העסק 

  הפועל במקום לאלתר.

כי בטרם הביקורת המליצה למנהל הנכסים,  .6.4.2.4

יוודא ישלים את נוהל ההקצאה מול משרד הפנים 

 במרכז לא מתקיימת פעילות עסקית.ש

נמסר לביקורת ממנהל  2015בחודש נובמבר  .6.4.2.5

הנכסים כי ביצע ביקור במרכז ולא מתקיימת 

 פעילות מסחרית בהתאם להמלצת הביקורת. 

הביקורת בדקה את ההיבט החוקי שבהפעלת  .6.4.2.6

בית העסק במרכז בהיוועצות עם יועמ"ש 

ניגוד העירייה. אין חולק כי העמותה פעלה ב

למתחייב בנוהל ההקצאות. אולם, מאחר ולא 

נחתם הסכם עם העמותה ולא הסתיים הליך 

ההקצאה העמותה לא הייתה מחויבת לעמוד 

בתבחינים ובהוראות ההקצאה. על אף זאת, 

מצאה הביקורת לנכון להעיר לעמותה בגין 
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הפעלת בית העסק ולפעול להפסקת פעילותו 

 במרכז.

סיף ולהעיר בעקבות הביקורת מצאה לנכון להו .6.4.2.7

תגובת העמותה לטיוטת דו"ח הביקורת )מצ"ב 

נספחים המצורפים לדו"ח( כי הניסיון של יו"ר 

העמותה ושל מנהל העמותה להטיל לפתחה של 

העירייה את האחריות להקמת בית העסק "סרף 

סייקל" )באמצעות תכתובת מייל ותמונות מאירוע 

פתיחת המרכז(. אין בהם כדי להצביע על 

סכמת העירייה להפעלת בית עסק במרכז. כפי ה

שתואר בדו"ח זה. בזמן הקמת המרכז, הוא 

אמור היה לפעול תחת המתנ"ס. בהתקיים 

פעילות במסגרת המתנ"ס, ניתן היה להפעיל 

)לאחר אסדרה חוקית( בית עסק. אולם, 

משהחליטה העירייה לקיים הליך הקצאת קרקע, 

ת בהתאם לתבחיני ההקצאה שאושרה במועצ

העיר, ידוע היה לעמותה כי בהגישה בקשה 

להקצאת הקרקע עבורה, לא ניתן להפעיל בית 

עסק במרכז באופן חוקי. ההסברים כפי שהובאו 

בנספחים בדבר הצורך הכלכלי בבית העסק, אין 

בהם כדי להצדיק הפעלת בית עסק בניגוד 

לתבחינים. עצם הגשת הבקשה להקצאת קרקע 

 למלאשא ,י ההקצאהיש בו כדי לקבל את תבחינ

ייתה מוגשת בקשת לא ה ,היו מקבלים אותם

 .    ההקצאה

 

שניתנו לעמותה עבור חניה  שימוש במקרקעין .6.4.3

 בתשלום

להיתר בניה, הדגימה  20130516בבקשה  .6.4.3.1

מחלקת ההנדסה בקשה להקמת חניון כורכר עם 

 שער החשמלי בחלקו המערבי של המרכז. 
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השער החשמלי התברר שהשליטה על מבדיקה  .6.4.3.2

ניתנה למנהל המרכז באמצעות שלט שנמצא 

 ברשותו. 

לדברי מנהל המרכז. בחניון נעשה שימוש עבור  .6.4.3.3

חברים בעמותה המגיעים לים עם ציוד גלישה 

ומבקשים להחנות קרוב למרכז בכדי לפרוק את 

הציוד. לדבריו הוא לא גובה כסף עבור שימוש 

 בחניון.

ם בשעות הביקורת ערכה מספר ביקורים במקו .6.4.3.4

שונות, כולל בסופי שבוע ולא הבחינה באנשים 

 החונים בחניון ומשלמים כסף בגין החניה. 

הביקורת נוטה לקבל את גרסתו של מנהל  .6.4.3.5

העמותה בדבר הצורך בחניה סמוכה לקו המים, 

עקב הציוד הכבד והרב שביאים איתם הגולשים. 

אך מציינת שבבקשת ההקצאה לא נכלל שטח זה 

  שהוגשה על ידי העמותה.כחלק מהבקשה 

, נמסר לביקורת על ידי 2015בחודש דצמבר  .6.4.3.6

מנהל הנכסים כי העמותה העבירה את השלט 

 מנהל החוף. לפתיחת השער החשמלי לידי
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 מסקנות והמלצות .7

חתומים על  20הביקורת יצרה קשר באופן אקראי עם : 1.3ממצא  .7.1

העצומה. כמחציתם טענו שאינם מכירים את העצומה ולא חתמו 

אינם תושבי קרית ים. לאור הממצאים המעלים ספק  80%עליה וכ

בחוקיותה של העצומה, הביקורת אינה בדקה את הטענות כפי 

 שהועלו בעצומה אחת לאחת.  

 

להנהלת העירייה0 להתייחס למכתבים המלצה: הביקורת ממליצה 

ללא כתובת מבוססת של מוען כמכתבים אנונימיים0 המסווגים 

"כלא לטיפול". הביקורת מסייגת המלצתה0 כך שבמידה והמידע 

שמתקבל יש בו חשד לפלילי0 יש להיוועץ עם יועמ"ש העירייה 

 בטרם גניזה.

 

על אף  פעילות העמותה מעולם לא עוגנה בהסכמים, :6.1.1ממצא   .7.2

שהינה פועלת באופן רצוף, במבנה ובשטח ציבורי החל מאוקטובר 

2011. 

 

המלצה: אין לאפשר פעילות בכל תחום0 במתקני הרשות ללא 

הסכם חתום ומחייב. במידה והדבר מצריך אישור רגולטור0 אין 

 לתת אישור לפעילות עד קבלת האישור המחייבים. 

 

עצת העיר ולא הועבר המרכז לא נערך דיון בנושא במו: 6.1.4ממצא   .7.3

הימי בפועל תחת ניהול המתנ"ס על פי הנוהל המחייב להעברת 

 נכסים עירוניים למתנ"ס.

 

המלצה: מאחר ונושא העברת המרכז לניהול המתנ"ס ירד מסדר 

היום אין צורך לקיים דיון. ככל העברת נכסים עירוניים לניהול 

 המתנ"ס מחייבת דיון במועצת העיר.

 

דירקטוריון המתנ"ס לא קיים דיון על ההיבטים : 6.1.6.1ממצא   .7.4

הקהילתיים והפיננסים שבהפעלת מרכז ימי, בטרם החלו חלופת 

טיוטות להסכמי התקשרות. למרות שמדובר בסוגיה חוקית וקהילתית 
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הנמצאת בתחום קביעת המדיניות בו אמור לעסוק דירקטוריון 

 המתנ"ס.

 

הוא הגוף האמון על קביעת המלצה: דירקטוריון המתנ"ס 

המדיניות הקהילתית. מנכ"ל המתנ"ס חייב להביא בפני 

הדירקטוריון סוגיות עקרוניות כגון הפעלת נכסים עירוניים לדיון 

 והכרעה בדירקטוריון. 

 

טיוטות הסכם ההתקשרות שנעשו לאורך השנים, לא : 6.1.3.6ממצא  .7.5

המתנ"ס. הביקורת הובאה על ידי מנהלי המתנ"ס לדיון בדירקטוריון 

מעירה כי על מנהל מתנ"ס הכפוף לדירקטוריון להביא לפתחו של 

הדירקטוריון טיוטת הסכם המלווה בחוות דעת יועמ"ש לדיון והצבעה 

בדירקטוריון. הביקורת מעירה למנהל המתנ"ס בגין פעולותיו ללא 

 אישור ויידוע של דירקטוריון המתנ"ס.

 

גוף האמון על קביעת המלצה: דירקטוריון המתנ"ס הוא ה

המדיניות הקהילתית. מנכ"ל המתנ"ס חייב להביא בפני 

הדירקטוריון סוגיות עקרוניות כגון הפעלת נכסים עירוניים לדיון 

והכרעה בדירקטוריון. הביקורת ממליצה לדירקטוריון המתנ"ס 

לקיים דיון בנושא ולהגיש את מסקנותיו לועדה לתיקון ליקויים 

 ה. ברשות מנכ"ל העיריי

 

הביקורת קיבלה ממנהל המתנ"ס חוות דעת אחת : 6.1.6.4ממצא  .7.6

מהמחלקה ליעוץ משפטי  בלבד, של עורכת הדין שרי שמחיוף

, שמהותה: בקשה לקבלת 29/2/12בחברה למתנ"סים מיום 

הבהרות בנוגע לטיוטת ההסכם בין מתנ"ס קרית ים לעמותה. 

הביקורת מדגישה כי זו חוות הדעת היחידה שהוצגה בפניה בה ניתן 

 ללמוד על התנגדות היועצים המשפטיים להסכם.     

 

מנכ"ל המתנ"ס ולדירקטוריון המלצה: על חוות הדעת המוגשות ל

להיות מפורטות ואינטגרטיביות הפורסות בפני חבר הדירקטוריון 

את מכלול השיקולים הענייניים והמשפטיים וכן תואמת למדיניות 

 הדירקטוריון בכל עניין. 
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העירייה פעלה ביודעין להפעלת המרכז הימי על ידי : 6.1.8ממצא  .7.7

שורים ונחתם הסכם הפעלה העמותה, על אף שטרם הוסדרו כלל האי

 כנדרש מול המתנ"ס. 

 

המלצה: אין לאפשר פעילות בכל תחום0 במתקני הרשות ללא 

הסכם חתום ומחייב. במידה והדבר מצריך אישור רגולטור0 אין 

 לתת אישור לפעילות עד קבלת האישור המחייבים. 

 

 5) 2015עד למועד פתיחת הביקורת, קרי אוגוסט : 6.1.18ממצא  .7.8

לאחר החלטת מועצת העיר(, לא נשלחה הבקשה לאישור  חודשים

הקצאת המקרקעין למשרד הפנים בהתאם לנוהל המחייב ולכן, 

למרות החלטת מועצת העיר. המקרקעין, עדיין לא הוקצו ולא נחתם 

 חוזה המסדיר את היחסים בין העירייה לעמותה.

 

המלצה: יש לעדכן את נוהל ההקצאה ולתחום את מניין הימים 

ימים מיום קבלת החלטת  30שת הבקשה למשרד הפנים עד להג

מועצת העיר ובמידת הצורך ובאישור מנכ"ל העירייה ניתן יהיה 

 ימים נוספים. 14להאריך את מניין הימים ב

 

: התנהלות העירייה בעצלתיים0 בכל הקשור 6.1.20ממצא  .7.9

ההסכמים והיחסים בין העירייה לעמותה0 הפכה את  לאסדרת

ישיבתה ופעולתה של העמותה במקרקעין ציבוריים ללא חוקית. 

מאיסוף הנתונים עולה0 שניתן היה להגיע לאסדרת היחסים בין 

העירייה לעמותה באופן בזמן קצר. האפשרות שניתנה לעמותה 

רחבה  לפעול ללא  אסדרה ופיקוח0 חשפה את העירייה בפני קשת

 של תביעות פוטנציאליות.

 

לדברי סגנית מהנדס העיר התכנית נערכו על ידי  :6.2.7ממצא  .7.10

העמותה ומשרד מהנדס העיר הביא אותם כבקשה בפני הועדת 

 קריות.
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המלצה: תכניות בניה במקרקעין השייכים לעירייה יהיו תואמות 

למדיניות מועצת העירייה וראש העירייה. הגשת תכנית שנערכה 

על ידי המחזיק בקרקע יכולה להיות מנוגדת למדיניות העירייה 

ולפגוע באינטרס הציבורי. על משרד מהנדס העיר להכין את 

 .AS ISהתכניות ולא להשתמש בתכניות שהתקבלו 

 

: הביקורת מציינת שביצוע העבודות על ידי העמותה  6.2.8ממצא  .7.11

בניגוד להיתרי הבניה, על אף שלא נערך הסכם עם העמותה, ועל אף 

שהליך הקצאת המקרקעין לא הושלם. מנהל המרכז ומנהל העמותה 

היו מודעים לכך שהם "אורחים" במקרקעין וחל עליהם איסור לבנות 

ובניגוד לחוק. אולם, יש לציין כי העמותה פעלה בניגוד להיתרי הבניה 

 בשיתוף עם משרד מהנדס העיר לביצוע לגליזציה לבניה.

   

עיגון בהסכמים שנחתמים בהליך הקצאת מקרקעין0 המלצה: 

סנקציות ממשיות בגין הפרת חוקי התכנון והבניה על ידי מקבל 

 הקרקע. 

 

עמותה בעבור לא נקבעו יעדים מדידים וברי השגה ל: 6.3.4ממצא  .7.12

 פעילותה למען הקהילה בעיר.

 

המלצה: מנכ"ל העירייה יכנס דיון בהשתתפות מחלקות העירייה 

 השונות לקביעת יעדים ומדדים על פיהם תיבחן העמותה.

 

לא מונה אחראי מטעם העירייה לעקוב אחר פעילות : 6.3.5ממצא  .7.13

 העמותה למען הקהילה.

 

המלצה: מנכ"ל העירייה ימנה אחראי מטעמו לביצוע מעקב אחר 

פעילות העמותה וזה ידווח לועדת ההקצאות ומועצת העיר פעם 

 בשנה על עמידת העמותה ביעדים שנקבעו.
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פעילות העמותה בתחום עזרה לקהילה אינה : 6.3.12ממצא  .7.14

מוסדרת מול העירייה. לא קיים שיתוף פעולה עם מרבית מחלקות 

ייה ויש מקום להעמקת הפעילות בעיקר באמצעות מחלקת העיר

החינוך. הטמעת פעילות העמותה בחיי הקהילה דורשת הפעלה של 

פרויקטים משותפים במגוון תחומים ועם כלל הגופים העירוניים. 

יתרונה של העיר כעיר חוף אינו בה לידי ביטוי, בפוטנציאל הגלום 

נוך, ספורט, תיירות במרכז הימי שיכול להוות אבן שואבת לחי

 ובריאות.   

 

המלצה: מנכ"ל העירייה יכנס דיון בהשתתפות מחלקות העירייה 

 השונות לקביעת חזון ומדיניות שבהפעלת המרכז.

 

במרכז פועל עסק לממכר אביזרים הקשורים : 6.4.2.1ממצא  .7.15

 לספורט הימי, תחת השם: "סרף סייקל".

 

המלצה: במסגרת ההסכם שחותמת העמותה יש להוסיף סעיף 

המטיל סנקציות כנגד העמותה בגין פעילות מסחרית המתבצעת 

 במרכז. 
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 תגובות המבוקרים  .8

 מר יניב שנקר  –מנכ"ל עיריית קרית ים תגובת  .8.1
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 יועמ"ש עיריית קרית ים  –תגובת עו"ד דקל קורש  .8.2
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 תגובת עמותת מעופפי הים  .8.3

 19/1/16התייחסות ראשונה  .8.3.1
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 1/2/16התייחסות שנייה  .8.4
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 :4/2/16התייחסות שלישית  .8.5
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 שילוט 
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 מבוא  .1

 העיר של נאה חזות על שמירה הנה שילוט בנושא העירוני העזר חוק מטרת

 מהצגת כתוצאה לסביבה הנגרמים ומטרדים מפגעים ומניעת השילוט בתחום

 או מספק שהוא השירותים, שמו את המפרסם עסק בעל כל .חריגים שלטים

 הסמכות המקומית. לרשות שילוט אגרת לתשלום  מחויב בעסק הנמכרים מוצרים

 כל אשר שילוט עזר בחוק מקורה, השילוט אגרת את לגבות המקומית הרשות של

 בכל שונים האגרה ותעריפי העזר חוקי הוראות. בשטחה מתקינה מקומית רשות

 הוראות גם כמו, האגרה גובה בדבר הוראות כולל העזר חוק. מקומית רשות

 מאפייניו, המותרים השלטים סוגי, שילוט רישיון בקבלת הקשורות נוספות

 .ב"וכיו השלט מיקום, אסורים תכנים, השלט של הפיסיים

 לרשות לאפשר היא, לשילוט העזר חוקי של חקיקתם שמאחורי התכלית

 של רב לערב יהפכו לא העיר שחוצות כך, הציבורי המרחב על לשמור המקומית

 לתושבים פיסי מטרד יהווה ולא יפריע לא שהשילוט ולוודא ופרסומות שלטים

 .הציבור ברגשות יפגע לא השילוט ושתוכן

מטרת הביקורת הייתה לבחון את פעילות העירייה בנושא של שלטים מסחריים 

וכן, לאתר נקודות לשיפור מכל הסוגים, מול חוק העזר העירוני ונהלי העירייה. 

 מערכת הגביה, האכיפה והנגשת המידע לציבור.
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 רקע משפטי וכללי .2

העיריה תפקח על הצגת "לפקודת העיריות:  246על פי סעיף  .2.1

מודעות, שלטים וטבלות במקומות עסק או על גבי לוחות או 

 ."במקומות אחרים, או תאסור הצגתם

לחוק העזר לרעננה קובע כי "לא יציג ולא יפרסם אדם שילוט  2סעיף  .2.2

ולא ירשה לאחר לפרסם שילוט ולא יגרום לפרסום שילוט בתחום 

את ראש העירייה..( כדי לקיים העירייה, אלא לפי רישיון שניתן כדין מ

ולאכוף את הנחיות חוק העזר, ולשם פירוט והגדרת התהליכים 

 הנחוצים לקיומו מונה אחראי על השילוט העירוני.
חוק עזר לקרית ים )מודעות לצורך כך התקינה העירייה חוק עזר   .2.3

 )להלן החוק(: 1993שעודכן ב 1958ושלטים(, תשי"ח
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 הביקורתמטרת  .3

בתחום  בדיקה וניתוח של פעילות מחלקת שילוט בעיריית קריית ים .3.1

 .התנהלות ארגונית

 .תהליכי גבייה בקרה על .3.2

 .עירוניה רעזהחוק התאמת   .3.3

 בנושא שילוט בעיר. מאפיינים ייחודיים  .3.4

 

 מתודולוגיה  .4

 פגישה עם מנהל מחלקת השילוט. .4.1

 ניתוח דו"חות כספיים. .4.2

 ניתוח שאלון. .4.3

 סקר מוקדם.  .4.4

 ביקור בשדה ובדיקה מדגמית אקראית.  .4.5

 

 ת הביקורת בחנה את הנושאים הבאיםתכני .5

 פעילות מחלקת השילוט ואופן התנהלותה .5.1

חוק עזר לשילוט קריית ים והשוואתו אל מול ביצוע בפועל של מחלקת  .5.2

 השילוט.

 גביית אגרת שילוט בעירייה. .5.3

 הליך מתן הרישיונות ואישורים להצבת שלטים. .5.4
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 הממצאים:עיקר  .6

בהשוואה בין צפי ההכנסה מאגרת שילוט כפי  -תקציב מול ביצוע   .6.1

חריגות.  מספרשמופיע בספר התקציב אל מול הביצוע בפועל, התגלו 

צפי ההכנסות  ,ה הביקורתרכנע בההשנה האחרונה  2015בשנת 

ואילו ההכנסה עמדה על ₪  300,000בתחילת השנה עמד על 

מתחת לצפי, גם בשנים הקודמות נתגלו פערים  25% -כ 224,000

, צפי הגבייה עמד על 2013גדולים בין התקציב לביצוע. בשנת 

פער בשיעור של ₪.  285,000ואילו ההכנסה עמדה על ₪  250,000

גבייה בפועל לאותה שנה. בדיקה של בין צפי ההכנסות לגובה ה 15%

, צפי 2014בשנת תקציב  -העלה חריגה נוספות 2014תקציב לשנת 

ובפועל ההכנסה עמדה על ₪  300,000ההכנסה משילוט עמד על 

 כמעט חצי מהתקציב הצפוי. ₪,  174,000

מהבדיקה עולה כי  –ממשק ושיתוף הפעולה עם מחלקות העירייה  .6.2

בין  -יפות בהעברת מידע משותף ורלוונטיישנו חוסר שלמות וחוסר רצ

שלושת המחלקות. )גבייה, רישוי עסקים ומחלקת שילוט( העברת 

המידע בגין חייבים ונתוני תשלום עוברים בעיקר מכיוון מחלקת שילוט 

מהשילוט לגבייה  -לגבייה והמידע עובר בצורה מלאה רק כלפי מעלה

קת רישוי לבין מחלקת ולא להיפך.  כמו כן ישנו חוסר שיתוף בין מחל

שילוט בכך נוצר מצב שלא מעט עסקים אינם מדווחים ואינם משלמים 

שילוט. הדיווח על עסק חדש והשילוט מסתמך בעיקר רק על רצונו 

הטוב של בעל העסק, מה שמביא לחוסר יכולת מצד העירייה לעקוב 

 אחרי העסק החדש בנוגע לאישורי השילוט. 

רבים שנפתחים, שלטי קידום פרויקטים שלטי עסקים חדשים  –דיווח  .6.3

או שלטים נוספים שמציבים עסקים קיימים לא מדווחים למחלקת שילוט 

ואינם מסדירים את אגרת הגבייה. בעלי השלטים אינם נוקטים מרצונם 

ואינם יוזמים הגשת בקשה לשלט חדש. במצב הנוכחי, שלטים רבים 

נה או מסיור יזום מדווחים מתיעוד של סקר שילוט אשר נערך אחת לש

של מנהל מחלקת שילוט בעיר. אין יכולת לשלוט על מס' השלטים 

 שקיימים בפועל לעומת אלה  המדווחים לעירייה.

מסדיר את  חוק העזר לשילוט  -קריית ים  1993חוק עזר לשילוט  .6.4

עניין שילוט בתי העסק בשטח המוניציפלי של העירייה. החוק מחולק 

ת נושאים. חוק העזר אינו נגיש בצורה לכמה נושאים שמתחלקים לת
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ברורה באתר העירייה באינטרנט למשתמש הסביר. חוק העזר חסר 

בניסוחו עקב התיישנותו כאשר הינו מנוסח באופן מיושן, בחוק העזר 

אין הגדרה לתנאים ודרישות להצבת שלט כמקובל בחוקי עזר לשילוט 

דיגיטאליים  כיום, הגם שאין הגדרה לשילוט ותנאים להצבת שלטים

ושלטים מתחלפים. אין הגדרה לעסק או מבנה והיכן ניתן להציבו, 

התמחיר לאגרת השילוט אינו מעודכן להיום מכיוון שעודכן לפני יותר 

מעשור, וכן אין תמחיר שונה לשלטים דיגיטאליים, מתחלפים, שלטי 

 תיווך וכדומה. הגדרת הזמנים לקבלת חיוב במשך השנים אינה ברורה. 

 

 רוט הממצאיםפי .7

 שילוט ואופן התנהלותהה יחידתפעילות  .7.1

פעילות העירייה בתחום השילוט מתבצעת באמצעות מחלקת  .7.1.1

 1993השילוט המופקדת על אכיפת "חוק עזר לקריית ים 

 .")שילוט(

מחלקת שילוט פועלת תחת אגף הנדסה וחזות העיר הכפוף  .7.1.2

 למנכ''ל העירייה ולראש העיר.

יחידת השילוט מופקדת על ביצוע הוראות חוק העזר )שילוט(   .7.1.3

במתן רישיונות להצגת שלטים ובאכיפת החוק במקרים בהם 

מוצגים שלטים ללא רישיון או/ו בניגוד להוראות החוק. היא עוסקת 

באיתור ורישום של שלטים הפרוסים ברחבי העירייה, שליחת 

 אגרות גבייה ומעקב אחר התשלום.

 דת מול אגף גבייה, הנדסה, רישוי עסקים ופיקוח.המחלקה עוב .7.1.4

אחראי  –יעקב שבת מר במחלקת השילוט ישנו עובד אחר,  .7.1.5

אחריותו בין היתר על  )להלן: אחראי השילוט( היחידה אשר בגדר

הליך הנפקת אגרת השילוט, מהבקשה לרישיון עד להנפקת 

הרישיון וחיוב אגרה בפועל, מעקב אחר גבייה שוטפת וחייבים. 

מבצע סקר שילוט כל שנה על מנת לגלות שלטי  שילוטאחראי ה

עסקים חדשים, נוספים או הסרת שלטים, וכן מבצע סיורים 

באזורים שונים בעיר באופן יזום למציאת שלטים חדשים ושינויים. 

מוזנים על ידו למערכת  ,אוסף שאחראי השילוטהחומרים 

שימש  השילוטאחראי . "אוטומציה" –ומנוהלים ומשתנים במערכת 

בעבר כמפקח בעירייה בנושא הנפקת חיובים מדידה וגבייה, וכן 

השילוט בשיתוף עם מחלקת  יחידתהינו אחראי נכסי עירייה. 
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 ,הנדסה מוציאה מכרז לפרסום בלוחות המודעות וחוצות, כמו כן

כאשר ישנה בקשה מיוחדת להצבת שילוט, מנהל יחידת השילוט 

. כנ''ל ההבקשה לפני אישור היבטי עלעם מהנדס העירייה  מתייעץ

 לגבי הליך בקשה להצבת שילוט מואר או דיגיטאלי. 

במחלקת השילוט אין כיום תכנית עבודה שנתית, יעדים כתובים  .7.1.6

 וסטאטוס ביצוע בהתאם לתקציב.

אין נהלי עבודה כתובים או נהלים מנהליים רשומים וכן חסרים   .7.1.7

נהלי ממשק ושיתוף פעולה כתובים בין מחלקות רישוי עסקים, 

 שילוט, גבייה ואכיפה.

אין הפקה וניתוח דוחות תקופתיים מסודרים בנוגע לבעלי עסקים   .7.1.8

ואגרות השילוט, בו מצוינים מספר העסקים שלא הסדירו את 

בת שלטים עד תום השנה וסטאטוס טיפול התשלום בגין הצ

 אכיפתי הכולל השוואה לשנים קודמות ובהתאם לתקציב. 

לאחרונה הוחלט בעירייה על גיבוש תכנית לאכיפה שוטפת על ידי  .7.1.9

 ממפקחים שיאכפו גם את נושא השילוט.

עסקים חדשים מהבדיקה המדגמית שערכה הביקורת, עולה ש .7.1.10

לטים נוספים שמציבים לא ש עסקים המציבים , אובעיר שנפתחים

מדווחים למחלקת שילוט ואינם מסדירים את אגרת הגבייה. בעלי 

השלטים אינם נוקטים מרצונם ואינם יוזמים הגשת בקשה לשלט 

 חדש.

הביקורת  מתן הרישיון לשילוט אינו מותנה עם רישיון לעסק. .7.1.11

מציינת כי לאחר שקיבלה את תגובתו של מנהל יחידת השילוט 

ניתנן להתנות את קבלת רישיון העסק בקבלת רישיון הובהר, שלא 

 לשילוט.

הדיווחים של מחלקת השילוט הינו ליחידה עצמה לאותו גורם  .7.1.12

האחראי גם לפעילותה. אין בקרה שוטפת על שלמות הנתונים, 

איכות הנתונים ודיוק, כלומר גם הביצוע וגם הבקרה נמצאים 

 באחריות אותו גורם.
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ת ים והשוואתו אל מול ביצוע בפועל חוק עזר לשילוט קריי .7.2

 של מחלקת השילוט

( מסדיר את 1993) )מודעות ושלטים( חוק העזר העירוני לקריית ים .7.2.1

עניין שילוט בתי העסק בשטח המוניציפאלי של העירייה. החוק 

לקים לתת נושאים. החוק מגדיר ומחהנושאים  מספרמחולק ל

החוק  .מהו שלט, מהו שלט מואר ולא מואר ועוד כגון:הגדרות בסיס 

 וכן את הסנקציות רישיון על מנת להציב שילוטאת הצורך במגדיר 

ללא רישיון. החוק  שלט בעל העסק לא משלם בזמן או מציב כלפי

קובע מיהם בעלי העסק שנדרשים לשלם עבור השילוט ומיהם 

שלטים  העסקים שפטורים מכך. נושא ההיתרים והמגבלות שיש על

הם הכללים מפורטות בחוק על מנת שבעל העסק ידע באילו מ

שלט. נושא הגבייה מצוין בסוף חוק העזר,  תהצב המתירים

מפורטות בו עלויות לשלטים רגילים, מוארים ושלטי חוצות. כמו כן ו

אשר מפרטת את המחיר לכל סוג  93ישנה תוספת שנוספה בשנת 

 שילוט.

ל"עסק", "מבנה", "מבנה ציבורי", בחוק חסרות הגדרות מהותיות  .7.2.2

"וועדה מקצועית לשילוט וסמכויותיה", סוגים שונים של שילוט 

ולא  93-והגדרות מהותיות אחרות. חוק העזר עודכן לאחרונה ב

נוספו לו בהגדרות סוגי שילוט נוספים שהתפתחו בשנים האחרונות 

 כגון: שילוט מתחלף, שילוט אלקטרוני, שילוט רב צדדי והתנאים

 להצבתם.

בחוק אין הגדרת דרישות ונוהל ברור להגשת בקשה לרישיון הצבת  .7.2.3

הביקורת  שילוט, כמו כן אין פירוט לנוהל ודרישות חידוש רישיון.

מבהירה כי יש צורך להתנות חידוש רישיון בבדיקת חשמלאי לשלט 

 מואר או קונסטרוקטור לשלט חוצות ויש לעגן זאת בחוק העזר.

במשרדי  עותק ממנושרד הפנים וניתן לקבל החוק מפורסם באתר מ .7.2.4

יחידת השילוט. בעל עסק שמגיע למשרד אחראי השילוט מיודע על 

 ידו בעיקרי החוק.

העירייה. הביקורת מציינת שבאתר העירייה  חוק לא קיים באתרה .7.2.5

לא קיימים חוקי העזר אולם כבר במהלך כתיבת טיוטת הביקורת 

 הליקוי תוקן. 

החוק המנחה את מחלקת שילוט ומשמש  חוק העזר לשילוט הינו .7.2.6

 אחראי המחלקה. פועל  שבכפוף אליוכנוהל עבודה עיקרי 
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 1951נערך ב שהחוק עזר לשילוט מבטל את החוק עזר הקודם  .7.2.7

אינו  ,עסקים ולוחות מודעותלשילוט  המפורסם בחוק עבור התמחיר .7.2.8

התמחיר בחוק  .מעודכן למחירים המקובלים כיום ברשויות מקומיות

לשילוט אינו מפרט מספר סיווגים חשובים כגון: שלטים שאינם העזר 

מוצגים על בית העסק, שלטים זמניים כגון שלטי תיווך דירות ותיווך 

פרויקטים, וכן אינו מפרט תעריפים מיוחדים לשלטים אלקטרונים, 

 שלטים מתחלפים, שלטים בחלונות ראווה וסיווגים נוספים.

לשלטי חוצות בתחומי העירייה חוק הגדרה ותמחיר נפרד בחסר  .7.2.9

 כמקובל בחוקי עזר ברשויות דומות כיום.

בחוק אינו מעודכן על פי משרד המשפטים ומשרד ן סעיף העונשי .7.2.10

 הפנים ורשום במטבע ישן. 

הייתה תביעה ייצוגית כנגד העירייה בגין חוק העזר  2014בשנת  .7.2.11

לשילוט, כאשר העילה הראשונה הייתה הצמדה שגויה של התעריף 

 שלט מואר, עילה שניה בגין עיגול סכומים בגביית אגרת שילוט.ל

תגובת מנהל יחידת השילוט: " לעניין התביעה הייצוגית העירייה 

הודיעה על חדילה, עודכנו תעריפי אגרות השלטים וכן כל החיובים 

 ויתרות החוב לבעלי העסקים עודכנו כמתבקש".

חוק העזר  את וףאכהביקורת מעירה כי על מנהל מחלקת השילוט ל .7.2.12

בדבר המצאת אישורי חשמלאי בגין שלטים מוארים ומפסק פחת 

 מחשש לפגיעה בחיי אדם.
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 גביית אגרות שילוט .7.3

בהשוואה בין צפי ההכנסה מאגרת שילוט כפי שמופיע בספר  .7.3.1

דו"ח הכספי חריגות. ב מספרהתקציב אל מול הביצוע בפועל, התגלו 

₪  300,000ההכנסות בתחילת השנה עמד על צפי  2015 המבוקר

מתחת לצפי, גם  25% -כ 224,000עמדה על בפועל ואילו ההכנסה 

בשנים הקודמות נתגלו פערים גדולים בין התקציב לביצוע. בשנת 

ואילו ההכנסה עמדה על ₪  250,000, צפי הגבייה עמד על 2013

בין צפי ההכנסות לגובה  15%פער בשיעור של ₪.  285,000

העלה  2014הגבייה בפועל לאותה שנה. בדיקה של תקציב לשנת 

, צפי ההכנסה משילוט עמד על 2014בשנת תקציב  -חריגה נוספות

כמעט חצי ₪,  174,000ובפועל ההכנסה עמדה על ₪  300,000

 מהתקציב הצפוי. 

חוסר שלמות ורציפות בהעברת מידע  הביקורת מציינת כי קיים .7.3.2

המטפלות בהיבטים השונים  ת המחלקותבין שלוש -משותף ורלוונטי

העברת המידע  נהל המחלקהגבייה, רישוי עסקים ומשל השילוט. 

 החלקנהל המבגין חייבים ונתוני תשלום עוברים בעיקר מכיוון מ

מהשילוט  -לגבייה והמידע עובר בצורה מלאה רק כלפי מעלה

בין לגבייה ולא להיפך.  כמו כן ישנו חוסר שיתוף בין מחלקת רישוי ל

אינם מדווחים ואינם שמעט עסקים  קיימים לפיכך .מחלקת שילוט

שילוט. הדיווח על עסק חדש והשילוט מסתמך רק אגרת משלמים 

 מנהל המחלקה אינו . כתוצאה מכךעל רצונו הטוב של בעל העסק

הפועל לקבלת רישיון עסק או  עסק חדשבגין  מקבל מידע רלוונטי 

אף יציב שלט ואמור להיות שבמרבית המקרים  תשלום ארנונה,

 מחויב בגין אגרת שילוט.  
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שלטים מול מספר העסקים בעיר בהם מותקנים  – 1טבלה מס'  .7.3.3

תקבלו ממנהל מחלקת שילוט הכמות שלטים בעיר כפי ש

 בעירייה.

 

 שנה

2011 2012 2013 2013 2014 2014 

  

 התראות שוטף התראות שוטף

כמות העסקים 

בעיר )בהם 

מותקנים 

שלטים ונשלחו 

 רישיונות (

230 252 362 198 299 104 

כמות השלטים 

בעיר 

)עסקים/חברות 

 בניה ת.ש(

363 717 641 

 

662 

 

מספר 

הבקשות 

 לרישיון שילוט

49 8 6 

 

4 

 

 

שנו פער בין מספר השלטים בעיר שהוצאו בגינם רישיונות לבין מספר השלטים י .7.3.3.1

 . ולא נמצאו נתונים על משלוח התראות המתייחס לפער. בעיר
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הכנסות והוצאות יחידת השילוט לא כולל בניה   - 2טבלה מס'  .7.3.4

 נתקבלו ממנהל מחלקת השילוט.שושלטי חוצות כפי 

 

 2014 2013 2012 סעיף

 174,284 285,829 256,162 סך ההכנסות

אחוז העלייה/ירידה 

  בהכנסות

+11% -41% 

 300,000 250,000 320,000 התקציבסך 

 

ביחס לשנה  2014אחוזים בשנת  40%-הכנסות היחידה לשילוט ירדו ב .7.3.4.1

 הקודמת.

תקציב ההכנסות מול הביצוע סטה היה בחסר בשלוש שנים מתוך הארבע  .7.3.4.2

 .24%שנבדקו בפער של ממוצע של כ 

 

 הכנסות שלטי חוצות – 3טבלה מס'  .7.3.5

 

 2014 2013 2012 2011 סעיף

 115,093 184,525 106,925 480940 שילוט חוצות 

אחוז 

העלייה/ירידה 

 בהכנסות

 

+220% +72% -34% 
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 2012-2014אחוזה גבייה לשנים  – 4טבלת מס'  .7.3.6

 

 2014 2013 2012 שנה

 61% 76% 60% אחוז גבייה

 

ביחס לשנה  2014אחוז הגבייה הינו נמוך ביחס לרשויות אחרות ואף ירד ב  .7.3.6.1

 הקודמת.

 

 פניות תושבים בגין בטיחות שילוט בעיר 5טבלה מס'  .7.3.7

 

 2014 2013 2012 2011 שנה

כמות פניות 

של תושבים 

    בגין בטיחות

 -פניה אחת 

חברת דרך 

ארץ לעניין 

 הסתרת רמזור

 

 לא נעשו פניות מהציבור לגבי בטיחות שלטים למעט פניה מחברת דרך ארץ. .7.3.7.1

 

 2014 – 2011גובה החובות לשנים  – 6טבלה מס'  .7.3.8

 2014 2013 2012 2011 שנה

גובה חובות 

 בש''ח
18,622 48,750 37,957 88,683 

אחוז 

  עלייה/ירידה

162% -22% 134% 

 

 בגובה החובות מאגרות שילוט בעיר. 2011 החל משנתישנה עליה מתמדת  .7.3.8.1

 



 
140 

במסגרת הביקורת נעשה סקר שילוט מצומצם במספר רחובות  .7.3.9

שלטים בגדלים  10 -ומוקדים בעיר, במהלך הסקר נבדקו ותועדו כ

 להן:שונים ובסיווגי עסקים שונים. 

 29בשדרות ירושלים  Baruch Azari -ברוך עזרי  .7.3.9.1

  9רחוב י.ל פרץ  -חושן נכסים תיווך נדל''ן  .7.3.9.2

 חברת נעם סהר. -פרויקט בית אלמוגי ים דיור מוגן  .7.3.9.3

 .19רחוב ביאליק  -פרויקט נוף ים  -גלבוע חברה לבניין  .7.3.9.4

 21שד' ירושלים  -תיווך נכסים  Global -גלובל  .7.3.9.5

 .21שד' ירושלים  -נוחימוביץ סופיה עו''ד  .7.3.9.6

 .49רחוב בן צבי  -חנות ירקות אגס ירקות  .7.3.9.7

 15רחוב טשרניחובסקי שאול  -אור פעוטון -גן לי .7.3.9.8

 21-23ירושלים שד'  -קאופמן ביטוחים  .7.3.9.9

 .23שד' ירושלים  -סלון קליאופטרה  .7.3.9.10

 

לא חויבו במהלך  )כנ"ל( העסקים שנבדקו במסגרת הביקורת 90% .7.3.10

לידיעת של  ביאהה מיד אם היוודע הנושא, הביקורת .2015ת שנ

 .דרישות תשלום לעסקים שטרם חויבו נשלחומנהל המחלקה ו

מנהל המחלקה שלדברי למעט שלט פרסום לפרויקט נדל''ן מגורים 

 תיעוד והוצאת דרישה. בצעבזמן שהגיע ל הוסר

נתוני הגבייה מנוהלים במערכת לאוטומציה אשר מראה נתוני גבייה   .7.3.11

 וחתכי חייבים אכיפה והכנסות לכל תקופה.

אחריות בקרה על האכיפה בנושא השילוט מנוהלת על ידי אחראי   .7.3.12

 מחלקת השילוט. 

לא ניתן לדעת האם העירייה מבטלת רישיון לשלט לחייבים שלא   .7.3.13

לא מופקים דוחות  כמו כן, .את השלט או שהסירו אגרה שילמו

 ומעקב אחר עסקים שהסירו השלטים.

בגין  בכל שנה שנקנסולא נתקבלה רשימה נפרדת של עסקים  .7.3.14

 .עבירה על החוק

יית שילוט שוטפות בנושא גב לא נערכים דיונים ופגישות תקופתיות .7.3.15

 .ובעיקר עם מחלקת הגזברות והגביה עם כלל הגורמים הרלוונטיים
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 הליך מתן רישיונות ואישור להצבת שילוט .7.4

בעל עסק חדש, מגיע לעירייה על מנת לקבל רישיון ושם מקבל מידע  .7.4.1

שעליו לגשת למחלקת השילוט על מנת להתחיל תהליך של קבלת 

רישיון לשלט. הוא מופנה ליחידת השילוט, ומקבל ישירות ממנהל 

 מחלקת שילוט טופס מילוי לקבלת שילוט. 

ודי ייעבעל העסק ממלא את פרטי העסק והשלט, על גבי הטופס  .7.4.2

בחזרה ליחידת  ועברמ . טופס זהתיאור ויזואלי של השלט ומצרף

 השילוט. 

בטופס הפרטים כלל ניגש לבית העסק ומוודא ש מנהל המחלקה .7.4.3

לאחר שמנהל המחלקה . סוג השלט וכו' ,ש גודל השלטכגון:  נכונים.

זין נתונים למערכת הוא ממוודא שהשלט עומד בתקנות חוק העזר 

 ר.הממוחשבת לקבלת אישו

לינואר  1-תוקף הרישיון שניתן לשלט הוא לשנה קלנדארית החל מה .7.4.4

לדצמבר לאותה שנה. חיוב אגרות שלטים הינה שנתית  31-ועד ה

ומונפקת עד לחודש יולי באותה השנה עבור אותה השנה וכן 

 .מונפקות התראות בגין אי תשלום אגרות שלטים של שנים קודמות

סדרת רישוי שילוט אינם הנהלים לבעלי עסקים חדשים לגבי ה .7.4.5

לא נמצא באתר העירייה פירוט האישורים אותם צריך בעל  -ברורים

עסק חדש להמציא, וכמו כן מהבדיקה עולה כי אין הנחיות 

המסבירות שעל עסקים המציבים שלטים נוספים לקבל רישיון שלט 

 ולהסדיר את האגרה לגבי כל אחד מאותם שלטים נוספים. 

בנושאים הטעונים  אד הוק העיר דניםמנהל המחלקה ומהנדס  .7.4.6

 הצבת שלטי חוצות בעיר. דברב מהנדס אישור

 לא קיים נוהל עבודה מוסדר למחלקת השילוט. .7.4.7
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 :מסקנות והמלצות .8

: במחלקת השילוט אין כיום תכנית עבודה שנתית, יעדים 7.1.5ממצא  .8.1.1

 בהתאם לתקציב.ביצוע כתובים וסטאטוס 

כתובים או נהלים מנהליים רשומים וכן : אין נהלי עבודה 7.1.6ממצא 

חסרים נהלי ממשק ושיתוף פעולה כתובים בין מחלקות רישוי עסקים, 

 שילוט, גבייה ואכיפה.

 

יש לגבש0 לערוך ולהטמיע נהלים כתובים0 אשר יכתיבו את  המלצה:

ההתנהלות ופעילותה של מחלקת שילוט בעיר וכן את הממשק ביחד 

רישוי עסקים והגזברות. הנהלים  עם מחלקות הגבייה0 ההנדסה0

צריכים להתייחס בין היתר לתהליכי הוצאת אגרת שילוט0 גבייה0 

 אכיפה מעקב ובקרה.

 

אין הפקה וניתוח דוחות תקופתיים מסודרים בנוגע לבעלי  :7.1.7ממצא   .8.1.2

עסקים ואגרות השילוט, בו מצוינים מספר העסקים שלא הסדירו את 

ם השנה וסטאטוס טיפול אכיפתי התשלום בגין הצבת שלטים עד תו

 הכולל השוואה לשנים קודמות ובהתאם לתקציב. 

מהבדיקה המדגמית שערכה הביקורת, עולה שעסקים  :7.1.9ממצא 

חדשים שנפתחים בעיר, או עסקים המציבים שלטים נוספים שמציבים לא 

מדווחים למחלקת שילוט ואינם מסדירים את אגרת הגבייה. בעלי 

 קטים מרצונם ואינם יוזמים הגשת בקשה לשלט חדש.השלטים אינם נו

 

על מנת להתמודד עם הפערים הקיימים בין מאגר השילוט  המלצה:

הקיים בעירייה לבין השילוט הקיים בפועל0 יש לבצע סקר שנתי0 

שיערך כל שנה באופן שיטתי ומסודר. על סמך הסקר יונפקו אגרות 

בסיס שוטף וקבוע סיורים השילוט לבעלי העסקים בעיר. וכן לערוך על 

יזומים בעיר למציאת שלטים לעסקים חדשים0 תוספות והורדות0 

 שילוט מסוכן לציבור וכדומה.

 

 מתן הרישיון לשילוט אינו מותנה עם רישיון לעסק. :7.1.10ממצא  .8.1.3
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המלצה: יש להגביר ולעגן את שיתוף הפעולה בין המחלקות השונות 

כך שלמשל ישנה בקשה לרישוי בעירייה אשר נוגעות בנושא שילוט. 

עסק הנושא ידווח גם למחלקת שילוט על מנת לבדוק הצבת שילוט 

 בבית העסק.

 

הדיווחים של מחלקת השילוט הינו ליחידה עצמה לאותו  :7.1.11ממצא  .8.1.4

גורם האחראי גם לפעילותה. אין בקרה שוטפת על שלמות הנתונים, 

קרה נמצאים באחריות איכות הנתונים ודיוק, כלומר גם הביצוע וגם הב

 אותו גורם.

 

המלצה: עריכת דיונים ופגישות סטאטוס גבייה ואכיפה0 כמו כן 

הוצאת דוחות תקופתיים על אחוזי גבייה יוכלו להועיל ולהעלות את 

אחוזי הגבייה משוטף ומחייבים0 וכן לעשות בקרה על התנהלות 

נה המחלקה באופן שוטף ולפתור בעיות ואילוצים שצצים במהלך הש

 ביעילות.

 

בחוק חסרות הגדרות מהותיות ל"עסק", "מבנה", "מבנה : 7.2.2ממצא  .8.1.5

ציבורי", "וועדה מקצועית לשילוט וסמכויותיה", סוגים שונים של שילוט 

ולא נוספו לו  93-והגדרות מהותיות אחרות. חוק העזר עודכן לאחרונה ב

שילוט  בהגדרות סוגי שילוט נוספים שהתפתחו בשנים האחרונות כגון:

 מתחלף, שילוט אלקטרוני, שילוט רב צדדי והתנאים להצבתם.

בחוק אין הגדרת דרישות  ונוהל ברור להגשת בקשה  :7.2.3ממצא 

 לרישיון הצבת שילוט, כמו כן אין פירוט לנוהל ודרישות חידוש רישיון.

התמחיר לשילוט עסקים ולוחות מודעות אינו מעודכן  :7.2.8ממצא 

כיום ברשויות מקומיות, התמחיר בחוק העזר  למחירים המקובלים

לשילוט אינו מפרט מספר סיווגים חשובים כגון: שלטים שאינם מוצגים על 

בית העסק, שלטים זמניים כגון שלטי תיווך דירות ותיווך פרויקטים, וכן 

אינו מפרט תעריפים מיוחדים לשלטים אלקטרונים, שלטים מתחלפים, 

 ים נוספים.בחלונות ראווה וסיווג שלטים

חסר בחוק הגדרה ותמחיר נפרד לשלטי חוצות בתחומי  :7.2.9ממצא 

 העירייה כמקובל בחוקי עזר ברשויות דומות כיום.

חסר בחוק הגדרה ותמחיר נפרד לשלטי חוצות בתחומי  :7.2.10ממצא 

 ל בחוקי עזר ברשויות דומות כיום.העירייה כמקוב
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מחלקת השילוט בעירייה המלצה: חוק העזר הינו החוק על פיו 

מתנהלת ופועלת ועל כן הביקורת ממליצה כי יש לערוך חוק עזר חדש 

אשר יחליף את הקיים וזאת עקב התיישנותו0  חוק העזר צריך באופן 

 מפורט להתייחס לנושאים הבאים:

  עדכון הגדרות לעסק, מבנה, מבנה ציבורי, וועדה מקצועית, סמכויות

 אפשריים להצבת שלטים וכדומה.העירייה, קנסות, מקומות 

   ,כלל הדרישות והנוהל באופן פרטני, מסודר לפי שלבים להצבת שילוט

 מודעה ושלטי חוצות ברחבי העיר וכן הדרישות לחידוש רישיון.

 .הגדרת תקופת הרישיון והיקף האגרה בהתאם לתאריך  הנפקתה 

 שילוט עדכון מחירים למקובל כיום אשר יכלול את המחירים לכל סוגי ה

בהתאם לסוגי השילוט שיסווגו בחוק עזר כגון: שילוט מתחלף 

 ואלקטרוני.

  המצאת אישורי חשמלאי מורשה בגין שלטים מוארים ומפסק פחת בעל

 תקן מאושר.

  הסבר מפורט ומעודכן לגבי סוגי שלטים שאינם מצריכים רישיון ואינם

 מחויבים באגרה.

  הסרת שלט, המקרים הסדרה של תקופת  –זמני אחזקה וחובת הסרה

 בהם יש להסירו ובאיזו צורה על מנת שלא לפגוע בחזות העיר.

 

העסקים שנבדקו במסגרת הביקורת )כנ"ל( לא  90%: 7.3.11ממצא  .8.1.6

. מיד אם היוודע הנושא, הביקורת הביאה 2015חויבו במהלך שנת 

לידיעת של מנהל המחלקה ונשלחו דרישות תשלום לעסקים שטרם 

פרסום לפרויקט נדל''ן מגורים שלדברי מנהל חויבו. למעט שלט 

 המחלקה הוסר בזמן שהגיע לבצע תיעוד והוצאת דרישה.

 

המלצה: לערב את פקחי העיר באכיפה בנושא השילוט על פי אזורי 

עבודה0 בכדי לייעל את העבודה ולהגיע למקסימום גביה. כמו כן יש 

  צורך לבצע סקר שילוט מדויק ומקיף.
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לא ניתן לדעת האם העירייה מבטלת רישיון לשלט  :7.3.14ממצא  .8.1.7

לחייבים שלא שילמו אגרה או שהסירו את השלט. כמו כן, לא מופקים 

 דוחות ומעקב אחר עסקים שהסירו השלטים.

 

המלצה: יש לקיים נוהל מוסדר של העברת המידע בין מחלקות 

 העירייה בעיקר בין מחלקת שילוט למחלקת גבייה וגזברות.

 

: לא נתקבלה רשימה נפרדת של עסקים שקיבלו קנסות 7.3.15ממצא  .8.1.8

 בכל שנה. 

: לא נערכים דיונים ופגישות תקופתיות שוטפות בנושא 7.3.16ממצא 

גביית שילוט עם כלל הגורמים הרלוונטיים ובעיקר עם מחלקת הגזברות 

 והגביה.

 

הביקורת ממליצה על עריכת דוחות גבייה תקופתיים  המלצה:

אחוזי הגבייה השוטפת מכלל נתיבי הפרסום0 קנסות המציגים את 

שניתנו0 עסקים חדשים המבקשים רישיון לשילוט0 חובות משמעותיים 

וסטאטוס טיפול משפטי. דו"חות אילו יוצגו בפורום שיקבע מנכ"ל 

העירייה. הביקורת מציינת שההכנסות בנושא שילוט הינן גבוהות ולכן 

העירייה על מחלקת השילוט0 קיים צורך בפיקוח שוטף של גזברות 

לאחר שעלה בבדיקה  שלא קיימת ביקורת ובקרה מוסדרת על 

 פעילות הוצאת רישיונות ואגרות גם לשילוט רגיל וגם לשילוט חוצות.

 

הנהלים לבעלי עסקים חדשים לגבי הסדרת רישוי שילוט  :7.4.5ממצא  .8.1.9

לא נמצא באתר העירייה פירוט האישורים אותם צריך בעל  -אינם ברורים

עסק חדש להמציא, וכמו כן מהבדיקה עולה כי אין הנחיות המסבירות 

שעל עסקים המציבים שלטים נוספים לקבל רישיון שלט ולהסדיר את 

 טים נוספים. האגרה לגבי כל אחד מאותם של

 

 המלצות:

  הדפסת עלון הסברה שיפרט לבעל העסק  לעירייה, את כל שרשרת

האישורים הנדרשים לפתיחת עסק ובכללם הצבת שילוט. הדבר יקל 

על ההליך ויעודד את בעל השלט הנדרש להוצאת הרישיון להצהיר על 

 השלט.
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  יש להעלות לאתר העירייה רשימת הדרישות ונוהל הוצאת רישיון

לשילוט. כמו כן, יש לצרף לטופס אגרת השילוט עלון הסבר על חוק 

העזר העירוני לשילוט, דוגמאות של שלטים אסורים ומותרים והסבר 

מפורט של תנאי התשלום וקנסות אפשריים במקרים של איחור 

 בתשלום או אי תשלום.

  בהליך הנפקת אגרת שילוט ורישיון להצבת שילוט הביקורת מוצאת

היג נוהל להעברת מידע מסודר ועדכון של מערכת המחשוב לנכון להנ

בין מחלקת הגזברות/גביה/רישוי עסקים שתאפשר זרימת מידע חדש 

 שנוגע לנוגעים לפתיחת עסקים בעיר.

 

 לא קיים נוהל עבודה מוסדר למחלקת השילוט.: 7.4.7ממצא  .8.1.10

 

המלצה: למחלקת השילוט אין נוהל עבודה מסודר בתוך 

ישיונות והנפקת אגרות. ישנו צורך בכתיבת המחלקה להוצאת ר

אוגדן נהלים על סמך הידע שנצבר0 ונהלים חדשים לפערים שאין 

 להם מענה.
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 תגובת המבוקרים  .9
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