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בבדיקה לא רישמית שערכתי בנושא מול עורכי דין חיצוניים לעירייה, נאמר לי שנוהל משרד הפנים 

אינו הנוהל המאוחר ביותר הרלוונטי לענייננו, או שאינו היחידי. להבנתי, ישנן עיריות בארץ  2004משנת 

אחרים, ובתמחירים שונים. אבקש ממנכ"ל העירייה לעשות בדיקה מעמיקה  העובדות על פי נוהלים

 בנושא ולהבהיר את מסגרות נוהלי העבודה בנושא זה, למען הסדרת הנושא בעתיד.

בתחומי הביקורת החקירתית אותה ביצע משרד רו"ח, לצערי לא היו  -לגבי הנחיצות ביועצים חיצוניים 

היה למלא מטלות של איתור כספים "אבודים", כפי שגם היום  בעיריית חיפה עובדי רשות שתפקידם

אין. למרבית הצער, משך שנים רבות התחום היה פרוץ כפי שאפשר לראות בדוגמא של הסכם מת"מ. 

ים החלה למעשה באופן לא רישמי על ידי מנהלת -בדיקת ההסכמים והתשלומים מול מת"מ וחברת גב

רבים שאינם מועברים לעירייה. בהמשכה ביקש מ"מ ראש  אגף הנכסים לשעבר, שהתריעה על כספים

בנושא היטלי השבחה.  המתחםהעיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה להבין את ההיסטוריה של 

לאחר מספר ישיבות עם הצוותים המקצועיים ברור היה שהנושא מורכב מאד, ושאין אף גורם שמנהל 



 
שה, לא היה אף גורם שלקח אחריות על הנושא. ולראייה, ומתכלל סוגייה זו תחת קורת גג אחת. למע

, התגלה כי קיימים הסכמים ההיסטוריים בין על מת"מזמן קצר אחרי שהתחילה הביקורת החקירתית 

ים שבמשך עשרות שנים נזנחו ולא טופלו. במקום לשבח את החלטתה של הנהגת -עיריית חיפה וגב

שנים לא היה גורם בעירייה שטיפל וריכז את הנושא העיר לבדוק את הנושא ולטפל בו, לאחר שמשך 

 בצורה מסודרת ורישמית, מצער לראות שדו"ח הביקורת פוסח על הצדדים החיוביים בתהליך זה. 

ולא מעיזים  לדבר ידוע לי על עובדי עירייה לא מעטים החוששים –בתחומים של מינהל תקין ונקיון כפיים 

קידים בכירים, מחשש לנקמה. אי אפשר שלא שים לב לפתוח תיבות פנדורה, בעיקר כנגד בעלי תפ

להתנגדות הבוטה ואף האלימה המתרחשת בימים אלה סביב המאמצים לחשוף בעיות של מינהל תקין, 

 .הייתי מצפה מדו"ח הביקורת לשבח תהליך זהשהחלו על ידי משרד רו"ח. 
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 בכוונתי לאמץ את ההנחיה הזו ולהורות על כתיבת נוהל כאמור. כיו"ר החברה הכלכלית,
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בנוגע לדו"ח הביקורת על הרכש ולהשלכותיו, ברצוני לציין שלאחר חשיפת הממצאים התקיים דיון מקיף 

בישיבת הנהלה רחבה בהובלת המנכ"ל, מנהל אגף או"ש, חברת משיק המתמחה בהקמת מערכי רכש, 

. ובה גם אני נכחתי, 31.5.21 -. ישיבה זו התקיימה בים גם מנהל אגף הרכש וכמה מאנשיוובה היו נוכח

הוצגו שתי מצגות שונות בנושא. זמן מה לאחרי הישיבה, לאחר שלמדתי את המצגות לעומק, בישיבה 

אף נתתי למנכ"ל את ברכת הדרך להתחיל ולהוביל שינויים עמוקים במבנה הארגוני של האגף, ובנוהלי 

מעורב בתהליך, ולראייה, למחרת הדיון הועברה אלי במייל אגף הרכש היה דה שמבוצעים על ידו. העבו

 המצגת על ידי מנהל אגף הרכש בעצמו. לאחר כמה שבועות קיבלתי עוד מייל בנושא מעוזרת הגזבר. 



 
לסיכום, הביקורת החקירתית אותה ביצע משרד רו"ח הניעה תהליכים משמעותיים בנושא הרכש 

פקטו, -דההרכש נושא בעירייה לבדוק את התקדמות הטיפול רייה. לאור כל זאת אבקש ממבקר הבעי

עד היום לא למרות זאת ו 2014לכל כבר משנת  ה, שכאמור, ידועזובעיה אחר הפתרון של  ולעקוב

 טופלה.
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בהסדרת התשלומים הללו אבקש שמבקר העירייה יבדוק עם הגזבר לשעבר מדוע הוא עצמו לא טיפל 

לעירייה, כשעוד היה בתפקידו, ובמיוחד לאור העובדה שישב בדירקטוריון של מת"מ, הכיר את כל 

 שימש כגורם המקצועי הראשי האמון על קופת העירייה.  –ההסכמים בנושא, ומעל הכל 

 

 .41ועד  34אים שונים, מעמוד ( נוש5

הנושאים המוצגים בדו"ח אותם בדק משרד רו"ח רובם ככולם חמורים מאד, ומצביעים על התנהלות 

שאין לעבור עליה לסדר היום, ובמישורים שונים. על ממצאי הביקורת החקירתית בנושא "העמותה" 

י "היכן היו כל שומרי הסף תה קשה מאד ובסופה שאלתישמעתי לראשונה בישיבת עבודה רחבה, שהי

סיון ישל העירייה משך כל השנים?". התגובות של חלק מגורמי העירייה על הכתוב במסמך זה, והנ

אבקש צריכה להיבדק על ידי מבקר העירייה לעומק.  -להמעיט בחשיבות המקרים או בחומרתם 

 מהמבקר להורות על המשך מעקב אחר כל הנושאים הללו.
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לא ראיתי  -צר לי שאת הנושאים המופיעים בטבלה, ובעיקר את התגובות של אי אילו מגורמי העירייה 

מעמיקה, ולא רק הסתמכות קצרה  בדיקהבאופן מסודר בטיוטת הדו"ח הראשונה. רובם ככולם דורשים 

, וגרוע מזה הרשומים בה הנושאיםאמונים על ניהול גורמים, שהינם האותם  הם שלעל דבריושיטחית 



 
והנושאים המופיעים בטבלה אינם מטופלים  . ככלשהתגלו בהלכאורה אחראיות על המחדלים בעלי  –

הרי שהם רק חושפים את אדישות גורמי העירייה לניהול של  – לאחר שכבר התגלו באופן זה או אחר

 כספי הציבור, ודורשים בדיקה מעמיקה מדוע גורמים אלה לא פועלים לתיקונם. 

ד רו"ח אגרת הבנייה של מת"מ מזרח. אם משר -כדוגמא אחת לתגובה שהינה רחוקה מלהיות מדויקת 

לא היה מציג ליו"ר הועדה המקומית צילומים של אתר הבניה, ואם יו"ר הועדה המקומית לא היה מעלה 

סימני שאלה האם כבר ניתן היתר כדין )אז גילה שאכן לא ניתן היתר!( ואם הוא לא היה דורש דיון בהול 

יודע שהתשלום לא עבר איש לא היה  –בנושא עם מהנדס העיר ואף מורה על הוצאת צו הריסה לבנייה 

לעירייה בזמן. צר לי לקרוא את תגובת מנהל אגף הפיקוח, שהינה רחוקה מהאמת מרחק רב. המידע 

 .לא הגיע ממינהל ההנדסהאודות הבנייה ללא היתר 

 

 רשימת נושאיבאבקש ממבקר העירייה להיכנס לעובי הקורה ולבחון את כל אחד מהנושאים שמופיעים 

"ח ביקורת עצמאי, ולאחר מכן לבדוק את התנהלות דו להכין: במיוחדטבלה זו עבודתו של רו"ח בכלל וב

 ., ומידת הטיפול בנושאיםכל גורמי העירייה בעניינם

לסיכום, כפי שכבר ציינתי, אני מאמצת את כל ההנחיות של מבקר העירייה בנושא ההתקשרויות, ואורה 

 על הסדרת נושא זה באופן מערכתי ומלא. 

יחד עם זאת, לאור העובדה שמשרד רו"ח בחן עשרות נושאים שהתנהלו באופן לא תקין בעירייה משך 

אבקש  –והיות ואין היום אף גורם שממשיך לעקוב אחר נושאים אלה ולתכלל אותם  –שנים רבות 

 ת העבודהשנ במהלךממשרד מבקר העירייה להיכנס בעצמו לכל אחד ואחד מהנושאים שהוזכרו כאן 

 ל מנת להפיק את הדו"חות האלה באופן עצמאי, ולוודא מעקב מלא אחר המתרחש בעירייה. הקרובה, ע

 

 בברכה,

 

 ד"ר עינת קליש רותם

 ראש עיריית חיפה


