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נקודות להתייחסות לסוגיה

:אתייחס לשאלה הזאת  באמצעות שני צירים•

?מה נשתנה מאז העשור הקודם, על ציר הזמן.  1

בהשוואה   -ומתוך פרספקטיבה בינלאומית .  2

.  למדינות האיחוד האירופי

רגולציה והאם בכל זאת עדיין   עודףהאם לא נוצר .  3

?משהו  -בחברה העירונית  -יש בה 
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מהות החברה העירונית

,  החברה העירונית היא השחקן האמיתי של הפיתוח המקומי שיוזם•
,   היא למעשה. שמנהל ומבצע את הפרויקטים של הרשות המקומית

שלה ולכן הפכה לכלי האולטימטיבי החביב על ראשי   הזרוע הארוכה
.הרשויות המבקשים לממש את חזונם

עם הביורוקרטיה האיטית והמסורבלת  , שלא כמו מחלקה בעירייה•
,   בגמישות  ובזריזות, עליה לפעול ביעילות -המאפיינת מנגנון ציבורי 

המטרה , שלה ונשמת אפה raison d'être -שהרי זה בדיוק ה
.העיקרית וההצדקה שבעצם קיומה

חובת  עם , פוליטי-נכון שהחברה העירונית נמצאת  בבעלות גוף שלטוני•
ואמורה    עצמאית יישות משפטיתאך היא גם  , לעירייה  נאמנות

.בשוק חברה פרטיתלהתנהל כמו כל 

בין הרשות המקומית לבין המגזר הפרטי החוליה המקשרת  היא •
. יצור אנדרוגני, ובמהותה, מבנה גנטי דואליובעלת 
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 90 -בשנות ה

היינו עדים להכפלת  מספר החברות , 90-בשנות ה•
וזאת  -חברות 300-היו רשומות למעלה מ,העירוניות

וגם  ,בעקבות התפתחות אורבנית וקליטת העלייה
עקיפת שיא , "מ"קיזוז מע" בגלל שלל אגדות כגון 
ואולי פה ושם גם מטרה  ... כוח אדם ודיני מכרזים

ובים  'סמויה של עשיית הון פוליטי וחלוקת ג
י סקר חברות "עפ -אגב לא כצעקתה ...למקורבים 

.עירוניות שערך משרד הפנים

במקביל לזרם הפניות המתגבר לקבלת אישור לייסוד  •
גובש במשרד הפנים נוהל בסיסי , חברות עירוניות

.להקמה והפעלת  חברה עירונית
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....2000-ואילו בשנות ה
לבקשת שר הפנים דאז נתן  - 2000-בראשית שנות ה•

מר   -החל מי שהיה היועץ המשפטי במשרד הפנים , שרנסקי
.בהכנת חוק חדש במקום הפקודות המיושנות -שלום זינגר 

שרנסקי שהיה המום כל פעם מחדש מהריכוזיות המוגזמת •
שבפקודת העיריות ושהזכירה לו את המשטר הבולשביקי  

התכוון ללא ספק לחוק ליברלי ומבזר שיעניק , השנוא עליו
.אוטונומיה לשלטון המקומי

הצעת חוק העיריות הוגשה לקריאה ראשונה  2007-אך רק ב•
.  י השר רוני בר און"ע

למרות שהצעת החוק עברה רק בקריאה  , יש לציין כי•
, משרד הפנים מתנהל כבר על פיה, ראשונה ולא קודמה מאז

גם נוהל  . כאילו הצעת חוק זו עברה את כל שלבי החקיקה
   את הוראות,אימץ והטמיע למעשה הסדרת תאגיד עירוני 

.הצעת חוק זו
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הקונצפט של הצעת חוק העיריות

דעה  יש לציין כי לעורכי הצעת החוק ממש לא הייתה •
על התאגידים העירוניים והם בפירוש קובעים  טובה

כי עדיף מיקור חוץ המאפשר לעירייה  , בדברי הסבר
, שליטה ויכולת להחליף ספק או שינוי תנאי החוזה

.על פני הקמת חברה

 חיזוק מעמדם שלהצעת החוק מדגישה את , כמו כן•
, גזבר, ל"מנכ: בתוך הרשות המקומית שומרי הסף

אשר מוטלת עליהם , יועץ משפטי ומבקר, מהנדס
ולצידו של מנגנון פנימי   -אחריות ניהולית ממשית 

מוצע מגוון מדורג של אמצעי בקרה והתערבות , זה
.יחידת בקרהשל השלטון המרכזי באמצעות 
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...הקונצפט
הצעת חוק העיריות מגדילה לעשות ומבקשת  להחיל  •

  שר הפנים ברשויות המקומיות כל סמכויות התערבות

. כולל חיוב אישי, על התאגידים העירוניים

האישורים   תקציבו  של התאגיד העירוני יהיה טעון•

 ונושאי משרה בעירייה, הדרושים לתקציב העירייה

גזבר ויועץ משפטי יכול וימלאו תפקידים  , כגון מבקר

.אלה גם בתאגיד המיוחד

יכהנו כדירקטורים בגוף המנהל  לאחברי המועצה •

...של התאגיד
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להלן כמה דוגמאות...באשר לנוהל 

בדיוק כמו בעירייה–עשייה במקרקעין•

העברת זכויות   משרד הפנים לא יאשר, ככלל•
, במקרקעין של הרשות המקומית לחברה העירונית

לגבי המקרקעין שבבעלות . אלא במקרים חריגים
,  היא רשאית למכור אותם, החברה העירונית

רק לאחר החלטת , להחליפם או למשכנם, להשכירם
שר מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור 

.הפנים

אלא אם  , כספי התמורה יושקעו ברכישת מקרקעין•
אישרו שימוש  ושר הפניםמועצת הרשות המקומית 

.אחר ואם טובת הציבור דורשת זאת
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חשב מלווה, ...דיני מכרזים 

חל על התאגידים העירוניים אך   חוק חובת מכרזים•

דיני המכרזים של ועד אז , התקנות טרם הושלמו

.הרשויות המקומיות חלים עליהם

חלים גם   של הרשויות המקומיות כללי ניגוד עניינים•

.על עובדי התאגיד

 אישור מוקדם של משרדטעונים  החוזים עם העובדים•

.. הפנים

תאגיד לחשב מלווה משרד הפנים רשאי למנות •

שימוע ייערך ... שבשליטת הרשות המקומית עירוני

.הרשותבמשרד הפנים לנציגי 
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חיוב אישי
חיוב אישי: 'סימן ד•

. 336חיוב אישי •

נושא  , מנהל כללי לעיריה, חבר מועצה, ראש עיריה( א) •
 וכן נציג עיריה בחברה עירוניתמשרה או עובד עיריה 

  מנהל כללי של חברה עירונית מיוחדת ובעל, מיוחדת
אשר החליט במסגרת , תפקיד בחברה עירונית מיוחדת

סמכויותיו על הוצאה שלא כדין או אישר במסגרת  
וכן מי מאלה אשר בשל אי , סמכויותיו הוצאה שלא כדין

  החברה העירוניתהפעלת סמכויותיו חויבה העיריה או 
,  המיוחדת בתשלום שנקבע בפסק דין שניתן בהעדר הגנה

יהיה חייב להשיב לקופת העיריה את סכום ההוצאה  
(.חיוב אישי -בחוק זה)
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??פעמיים חיוב אישי ....זהירות

חלים עליה ממילא דיני  , לגבי החברות העירוניות•
לחוק החברות קובע שהאחריות   54וסעיף  -החברות 

או  האסיפה  ,בנזיקין של חברה לעוולה שביצעו 
או   , או הדירקטוריון שלה,הכללית של החברה 

.אחריות  אישיתהיא  , ל שלה"המנכ

כנגד תביעות על  ,לא ניתן לבטח נושאי משרה אלה•
.הפרת חובת אימונים שנעשתה שלא בתום לב

על נושא משרה בתאגיד   פעמיים חיוב אישי? אז מה•
!!גם מינהלי וגם משפטי -????עירוני 
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פרספקטיבה בינלאומית
ההשוואה עם מדינות האיחוד האירופי מראה שקיים מכנה •

ההבדלים בגישה יכולים  , יחד עם זאת. משותף רחב לנו ולהם
:להיות תהומיים

של השלטון המרכזי   רגולציה לא קיימתבפורטוגל , לדוגמה•
כיוון שהאוטונומיה של השלטון , לגבי החברות העירוניות

המקומי מעוגנת בחוקה ולכן גופי הביקורת של המדינה לא 
מחשש לפגיעה  , מתערבים בפיקוח על התאגיד העירוני

.בסמכויותיה של הרשות המקומית

,  חוקרים שבדקו את יעילות החברות העירוניות בפורטוגל•
הגיעו למסקנה שלמרות שדגם זה של אספקת שירותים ראוי  

 naming andבגלל העדר אסטרטגיה של , ורצוי הוא
shaming , כלומר להצביע על האחראים ולהוקיעם במקרה
עדיף כבר  , וכל עוד נרתעים מפיקוח אפקטיבי, של כשלים

וזו  , כלומר מתוך המחלקות העירוניות in houseביצוע 
.בוודאי דוגמה  קיצונית ולא ראויה לחיקוי
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צרפת...קוריוזים נוספים

לפי  , הרשות המקומית חייבת להחזיק–בצרפת •

בשותף  חייבתברוב בכוח ההצבעה והיא –החוק 

תוקן החוק ונוצרה  , 2010-ורק ב. 25%-פרטי עד

אפשרות לייסד חברה בשליטה מלאה של הרשות 

לא חלים עליה עקרונות   -במקרה זה -המקומית

..  שיויון הזדמנויות וכו,התחרות החופשית

 לפצלהחוק נתן אפשרות , 2001-רק ב,  בצרפת•

.ל"ר הדירקטוריון לבין תפקיד המנכ"בין תפקיד יו
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...אין צורך באישור השר

  אינו טעוןיסוד תאגיד עירוני , ברוב מדינות האיחוד•

בעוד  , אישור השר הממונה על השלטון המקומי

גם כאשר הרשות , אישור שר הפניםשאצלנו נדרש 

משנה , משנה תקנון, המקומית רוכשת מנייה אחת

,  וגם במקרה של הגדלת הון המניות, מבנה השליטה

אספקת שירותים  , מתן ערבות, של קבלת אשראי

...שבסמכות הרשות המקומית
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הרכב הדירקטוריון

לגבי נציגי הרשות המקומית בגוף המנהל של החברה  •

, אוסטריה, יש לציין למשל כי בגרמניה, העירונית

, ליטא, יוון, הונגריה, צרפת, פינלנד, אסטוניה, בלגיה

רשאים להיות   הנבחרים רק –כיה ושוודיה 'צ, הולנד

.חברי הגוף המנהל

כמעט בכל מדינות האיחוד  –ר הדירקטוריון ''יו •

ממלא תפקיד  , (חבר מועצה או ראש הרשות)הנבחר 

הצעת חוק העיריות מבקשת לשלול מחברי  , כזכור. זה

.מילוי תפקיד של דירקטורים בתאגיד, המועצה
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פיקוח על החברה

חוזה ההתקשרות בין הרשות המקומית לחברה לרוב  •

בעל קובע מיהו , חיוני  למימוש המטרות של החברה

ומשמש מסגרת לפיקוח על ביצוע האמיתי  הבית

...עבודותיה ועל השימוש בכספי ההלוואות

ואילו אצלנו הפיקוח של הרשות המקומית על התאגיד  •

ולא תמיד מקפידים על כריתת חוזה בין   רופףהעירוני 

.העירייה לחברה
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?האם לא הגזמנו

 -היעלה על הדעת למנות חשבים מלווים עם כל הפרוצדורה   -   

הרי יש מאות חברות עירוניות ואלפי ? בתאגידים העירוניים 

. עמותות עירוניות ומעין עירוניות

שותפויות בין השלטון  ) PPP-בעוד שבהתקשרויות מסוג ה-

,  ברגולציה  בולט גירעוןאנו  עדים ל( המקומי למגזר הפרטי

 2000-מתקבל הרושם ששנות ה,לגבי התאגידים העירוניים

.בעודף אסדרההתאפיינו אולי 

בדירוג של  85-מדוע אנחנו צריכים להיות מדורגים במקום ה-

? החסמים הביורוקרטיים

ולחזור ולחוקק  , מדוע הממשלה נזקקת לחקיקת חירום -

?לים הידועים לשמצה"מהדורה שנייה של הול
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המדינה הרגולטורית

התיאוריות בקשר לתפקידה של הרגולציה במדינה  •
חיזוק חשיבותה : הדמוקרטית מקדשות מספר עקרונות כגון

  המומחיות הטכניתהגברת , הפוליטית הניטרליותשל 
. פוליטיקה למינהלודיכוטומיה בין 

זהו הקונטקסט בו התפתחה הפרדיגמה החדשה של •
שהחליפה את מדינת הרווחה  המדינה הרגולטורית

.ל"הקיינסיינית המתערבת ז

דגש  על : תכונותיה הבולטות של המדינה הרגולטורית הן•
  ,בפיקוחשכל תכליתם עצמאיים  גופים רגולטוריםהקמת 

  בשוק הפרטיהסתמכות על גורמים , בתי משפט חזקים
כערך מינהלי  האפקטיביות  לאספקת שירותים תוך דגש על 

.עליון
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מגבלות המשטר הרגולטורי

???אלא מה •

באספקת  האפקטיביות כערך עליוןדווקא הדגש על •
והוא גרם  , שירותים ותשתיות  היה בעוכרי כלכלת השוק

עד , לעיתים  לרתיעה אצל היזמים ולצמצום בהשקעות 
.  כדי לעודד יזמים  וגיוס הון  צורך בהטבות ובתמריציםכדי 

 2008בעקבות המשבר הפיננסי הגלובלי של סוף , ואומנם•
התעוררו כמה שאלות אשר החלו  לסדוק בכלכלת השוק 
ובגישת הרגולציה עד כדי חזרה בגאון למושגים הישנים 

 ,המדינהי "ואספקת השירותים ע בעלות ציבוריתשל 
ויתר אחריות   מעורבות של הפוליטיקאיםקריאה ליתר 

.של הרגולטורים פוליטית
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SMART REGULATION והמטוטלת...

ליברלית של הפרטות -אם בעידן של מדיניות ניאו•

של תהליכי ביזור ושל אימוץ נורמות ניהול  , מסיביות

היינו עדים לפעילות מוגברת  ,  - NPMמודרניות של ה

הרי שכיום שוב אנו חוזרים  , מאד של רגולציה

, 2008של לאחר המשבר הפיננסי הגלובלי, ומדברים

- BETTER REGULATIONעל  SMART REGULATION

   -  REGLEMENTATION INTELLIGENTE -או בצרפתית•

למען האינטרס של האזרחים ושל  וזאת  "הסדרה חכמה"

.העסקים
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SMART REGULATION

בהפחתה ככל אלא , לא מדובר כאן ביותר או פחות חקיקה   

ובכל   -תוך התחשבות מתמדת , האפשר של החסמים

-צרכני. end-users -ב -התהליך של קביעת המדיניות 

המשתמשים וגופים , העסקים, הקצה הללו הם המועסקים

.אחרים

העיקרי והבולט שיגלה היכן הבעיה   המפתחהקצה הם -צרכני   

.ושידע להעריך את האפקטיביות בהתערבות הנדרשת

  בכל שלביהקצה -על מקבלי החלטות לשתף את צרכני   

.כך לפחות סוברים באיחוד האירופי -קביעת המדיניות 
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רגולציה-רה/רגולציה-דה/מחזור הרגולציה

רגולציה-דה

רגולציה-רה

רגולציה
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פרדוקס החברות העירוניות-לסיכום

החברות העירוניות הן ישות  , במהותןלא רק ש•

במערכת  מעמדןאלא שגם מבחינת , אנדרוגינית

החברות העירוניות זוכות ליחס   -השלטונית והכלכלית 

הפרדוקס הוא שלמרות שהמחזור שלהן  . אמביוולנטי

מתקציב הרשויות המקומיות ולמרות   10%עולה על 

שהן ממלאות כל תפקיד שהוא בגדר סמכויות הרשות 

כמו הבעלים שלהן וזאת , תדמיתן ירודה, המקומית

יש  אפילו דוגמאות של חברות . שלא תמיד בצדק

!מוצלחות יותר ואמינות יותר מבעליהן
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...אף על פי כן

האם החברה העירונית יכולה לחיות עם הרגולציה החדשה  •
או שמא היא תהפוך לעוד  , ולשמש עדיין כמכשיר יעיל וזריז

?  מחלקה במנגנון העירוני 

?או אולי בשטח פשוט מתעלמים מהשינויים המכבידים•

,  הבקרה ומבול הרגולציה, נראה שחרף הגברת הפיקוח•
אשר למעשה החילו את דיני   , בתחומי התאגידים העירוניים

עדיין לא נס לחן של , הרשויות המקומיות על התאגידים שלהן
החברות העירוניות והן ממשיכות להוות כלי יעיל וגמיש 

בשנים האחרונות חלו , יתר על כן. לפיתוח כלכלי וחברתי
התפתחויות חשובות בסגנון ניהול השירותים בשלטון  

וזאת בגלל תהליכי , כמו במדיניות האיחוד, אצלנו, המקומי
הביזור וההפרטה ובגלל צורכי המימון של הרשויות  

ושינויים אלה מעלים את מרכזיותה של החברה , המקומיות
.העירונית בפיתוח הכלכלי והחברתי


