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 מבוא .1

נערכה הביקורת  . ייעוץ משפטי חיצוני למועצהנערכה ביקורת בנושא  2018במסגרת תכנית העבודה לשנת 
 .2018 4רבעון במהלך  

 

 מטרת הביקורת .2

מועצה תוך מתן דגש לנושאים לאכיפת דיני עבודה בגרת הביקורת נבחנו תהליכי העבודה הקשורים סבמ
 הבאים:

 מינוי יועץ משפטי קבוע. .א

 .2/2014עמידה בהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .ב

 תהליכי ההתקשרות. .ג

 תשלומים והתחשבנות. .ד

 

 היקף וגבולות ביקורת .3

 כדלהלן:הביקורת כללה שימוש בשיטות הביקורת 

 .סקירת הוראות החוק והנחיות שונות .א

 .סקירת תהליכי העבודה .ב

 .שיחות וברורים עם בעלי תפקידים במועצה .ג

 .בחינת קיומם והלימותם של אמצעי הבקרה הפיקוח והדיווח .ד

 

 חוקית -המסגרת הנורמטיבית .4

 1975 –ו"התשל, ( משפטי ייעוץ) המקומיות הרשויות חוק. 

 משרד הפנים.2/2014 הכללי המנהל חוזר , 
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 ממצאי הביקורת .5

 רקע .א

 מקומית רשות כל על הוטלה, 1975 –ו"התשל (משפטי ייעוץ) המקומיות הרשויות בחוק .1

 .לרשות משפטי יועץ למנות חובה

 לחוק בהתאם .המקומית ברשות המרכזיים מהתפקידים הוא המשפטי היועץ של תפקידו .2

 .משפטי ייעוץ בקבלת המקומית הרשות חייבת, המשפטי הייעוץ

 על באחריות ,ככלל לשאת עליו כן וכמו לרשות משפטי ייעוץ לתת המשפטי היועץ על .3

 על לפעול ועליו המקומית ברשות הסף משומרי אחד הוא המשפטי היועץ. העירונית התביעה

 החוק הוראות פי על תפקידם את ימלאו ,ועובדיה נבחריה, המקומית שהרשות להבטיח מנת

 .התקין המינהל וכללי

 הרשות למועצת משפטי ייעוץ לתת המשפטי היועץ על, המשפטי הייעוץ חוק פי על .4

 עניין בכל - הרשות לעובדי, ביצוע סמכויות לו שהואצלו לסגן, הרשות לראש, המקומית

 . שונים בסייגים המועצה לחברי וכן, ברשות תפקידיהם למילוי הדרוש

 מינוי יועץ משפטי .ב

 למנות, השר שיקבע אחרת מקומית רשות וכן עירייה חייבת, המשפטי הייעוץ חוק פי על .1

 יועץ למנות רשאיות אחרות מקומיות רשויות. המקומית הרשות עובד שהוא משפטי יועץ

 .המקומית הרשות עובד שאינו משפטי

 משפטי יועץ למנות חובה המקומיות מהרשויות חלק על הטיל לא שהחוק אףיצויין כי  .2

 השוטפת בעבודתה בהשתלבותו הצורך, משפטי יועץ של תפקידו מהות, הרשות עובד שהוא

 כזו מקומית רשות שגם, ככלל, מצדיקות סף כשומר עליו המוטלות והחובות הרשות של

 .הרשות עובד שהוא משפטי יועץ של מינוי ראש בכובד תבחן

 עובד שהוא משפטי יועץ למנות בדין החובה עליה הוטלה שלא מקומית רשות על, לפיכך .3

 יועץ למנות האפשרות את, חיצוני משפטי יועץ של מינוי על החלטה לפני, לבחון, הרשות

 .הרשות עובד שהוא משפטי

מועצה אזורית מנשה מעסיקה יועץ משפטי חיצוני מזה שנים רבות וזאת לפי החלטת ראש  .4

 .אשר בידיו הסמכות להחליט בנושא המועצה

קובע  נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המפרט את 2/2014הכללי  המנהל חוזר .5

, לאחר ששקל ראש בהתאם להוראות הנוהלכללים ומסגרת למינוי יועץ משפטי חיצוני. 

המועצה את נושא מינוי היועץ המשפטי ובחר בחלופה למינוי יועץ משפטי חיצוני ולא פנימי,  
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ועמ"ש של רשות אחרת אשר על הרשות להקים ועדה מקצועית המונה את המנכ"ל, הגזבר וי

תמליץ בפני ראש הרשות כיצד לפעול ומיהו המועמד המועדף, זאת לאחר נקיטת פעולות 

 נוספות כמו פרסום מודעות, הקפדה על סדרי פעולה ותיעוד וכו'.

של המועצה מועסק שנים רבות יודגש בהקשר זה כי היועץ המשמש כיום כיועץ משפטי  .6

  .2/2014בדרך ובאופן שהוגדרו בחוזר מנכ"ל לא נבחר כפי שיפורט בהמשך, ו

  

 במועצההתקשרות עם יועץ משפטי  .ג

התקשרה המועצה בהסכם עם עו"ד מנחם נחליאלי לקבלת שירותים  25.9.1978 יוםב .1

משפטיים למועצה ולוועדה המקומית לתכנון ובניה. במסגרת הסכם זה, נקבע כי תקופת 

ותוארך אוטומטית מדי שנה כל עוד אחד הצדדים לא  31.3.1979ההתקשרות תהיה עד 

 יודיע על רצונות לסיים את ההתקשרות.

נחתם הסכם נוסף בין המועצה  , כעשור לאחר חתימת ההסכם המקורי25.7.1988 יום ב .2

לעו"ד מנחם נחליאלי למתן שירותים משפטיים. מהותו של הסכם זה הינה שינוי התנאים 

 הכספיים ופירוט נושאים נוספים חריגים בגינם יהיה עו"ד נחליאלי זכאי לתשלום.

בתוספת מע"מ מדי חודש ₪  6,200על פי ההסכם, בגין שירותיו יקבל עו"ד נחליאלי סך של  .3

 75%, כיסוי הוצאות ותשלום בגין עריכת חוזים בגובה צמודים למדד בתשלום חצי שנתי()

  משכ"ט הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין לנושא.

)כך במקור( שתפתח  "תגמולין"להסכם נקבע כי המועצה תעביר הפרשה לחשבון  4בסעיף  .4

ום התשלומים מסכ 10%על שמו של עו"ד נחליאלי בקופת "גדיש" או קופה אחרת סך של 

 להם יהיה זכאי עו"ד נחליאלי בגין שירותיו.  

לדבריו של גזבר המועצה, תשלומי ה"תגמולין" הופקדו בפועל לקרן על שמו של נחליאלי עד 

 . 1996לשנת 

נחתם הסכם נוסף בין המועצה למשרדו של עו"ד נחליאלי. מפרט  12.5.1996 יום ב .5

גובה שכר הטרחה החודשי אשר  אך השירותים שהוגדר בהסכם הקודם נשאר כמעט כשהיה

בנוסף, עודכנה תקופת ההתקשרות שנקבעה  .צמודים למדד₪  15,000עודכן לסך של 

קת ההתקשרות ( תוך מתן אפשרות להפס1.1.1996לשנתיים ממועד תחילת ההסכם )

 חודשים מראש. 3בהודעה מראש של 

" בין המועצה לעו"ד דן נחליאלי 12.5.1996נחתם "נספח להסכם מיום  30.11.2010ביום  .6

 . להלן עיקרי הנספח:להלן "היועץ" )בנו של עו"ד מנחם נחליאלי(
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לגופי הסמך שרב תקציבם מגיע )ללא הוועדה לתכנון ובניה( והיועץ יספק למועצה  .א

 מהמועצה שירות משפטי קבוע.

 במשרדי המועצה והשתתפות בישיבות עפ"י תאום מראש. תביקורת שבועי .ב

ייצוג בכל ההליכים המשפטיים של המועצה שיועברו לטיפולו של היועץ, כולל כל  .ג

 הערכאות, בוררויות ובתי דין לעבודה.

 עריכת ובדיקת הסכמים ומסמכים. .ד

 .ייעוץ לכל וועדות המועצה ככל שיתבקש .ה

 יעוץ בנושאי תכנון ובניה ותחומים מוניציפאליים.   .ו

 

תמורת שירותים אלה, נקבע כי המועצה תשלם ליועץ תשלום חודשי קבוע החל מיום 

 בתוספת מע"מ. צמוד למדד₪   39,000בסך  1.10.2010

כל שנתיים )אלא אם  אוטומטיתוממועד זה יתחדש  31.12.2013נקבע כי ההסכם יחול עד 

 חודשים מראש. 3יודיע אחד הצדדים על ביטולו 

 התחום הוסדר ובו ,5/09 הפנים משרד ל"מנכ חוזר פרסם משרד הפנים את, 29.3.09 ביום .7

יצויין כי עד מועד זה, לא היה תחום . המקומי בשלטון משפטיים יועצים העסקת של

 התמודד, 5/2009 ציה מחייבת. נוהלהעסקתם של יועצים משפטיים חיצוניים מוסדר ברגול

 חיצוניים משפטיים יועצים העסקת נושא הסדרת מחוסר שנבעו המרכזיות הבעיות עם

 הגדרות את; למינוי והפסלות הכשירות תנאי את; המינוי אופן את הנוהל הסדיר כך ובכלל

 . הטרחה שכר שאלת את עניינים ניגוד של מצבים למניעת הכללים את התפקיד

 

 משפטיים יועצים בהעסקת הצורך בין וראוי עדין איזון קן התווההנוהל  ,למעשההלכה  .8

 המשפטי היועץ  של מעמדו על השמירה וחשיבות תקין מנהל כליי לבין, מחד חיצוניים

 5/09 ל"המנכ חוזר את להקפיא הפנים משרד החליט 3.2.10 אולם, ביום .לרשות הפנימי

 משתמה. בעניין לטענתו שנדרשו נוספות ובחינות בדיקות נוכח, חודשים 3 של לתקופה

 ,לבסוף .ההקפאה את וכן הלאה ובשלישית בשנית הפנים משרד האריך, זו הקפאה תקופת

. נוהל זה הינו 2/2014פרסם משרד הפנים את הנוהל במסגרת חוזר מנכ"ל  25.2.2014ביום 

 הלכה מחייבת.

 
 מן:לנוהל המפרט את הוראות המעבר קובע כדלק 20סעיף  .9

..." 

, חיצוני משפטי יועץ ובין המקומית הרשות בין בכתב התקשרות הסכם יש אם ... 20.1

 של סיומה מועד בו ( ונקוב 2009 במרץ 29) ט"התשס בניסן 'ד יום לפני כדין שנחתם

, ספק הסר למען. ההסכם של בתוקפו לפגוע כדי זה בנוהל אין, ההתקשרות תקופת
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 ברירה זכות של מימוש למעט הינה, זה לעניין ההתקשרות תקופת כי יובהר

 .התקופה את להאריך המקומית לרשות שיש )אופציה(

 בניסן' ד יום לפני חיצוני משפטי יועץ עם בהתקשרות החלה אשר מקומית רשות 20.2

 ננקבה לא העסקתו שתקופת או, בכתב הסכם ללא (2009במרץ  29) ט"התשס

' ד יום לאחר חיצוני משפטי יועץ עם התקשרה אשר מקומית רשות וכן, בהסכם

 בחוזר שפורסם כפי בנוסחו הנוהל פי על שלא, (2009במרץ  29) ט"התשס בניסן

 שנה תוך העסקתו לסיום הרשות תפעל, בכתב שלא ובין בכתב בין, 5/2009ל  "מנכ

 ..".זה נוהל של פרסומו ממועד

 

והתחדש  31.12.2013לאור העובדה כי ההסכם האחרון שנחתם עם היועץ הסתיים ביום  .10

 חודשים(,  3אוטומטית לשנתיים לאחר מכן )עם אפשרות לביטול בתוך הודעה מוקדמת של 

כשנה ,  25.2.2015היה על המועצה לסיים את העסקתו של היועץ לא יאוחר מיום עולה כי 

 ממועד פרסום הנוהל ע"י משרד הפנים. 

 

עמוד יודגש כי היה מצופה מהיועץ המשפטי להכיר את הנוהל ולפעול יחד עם המועצה ל .11

  בדרישותיו.

 
 

 אופן קבלת השירותים .ד

להסדיר את ההליכים למינוי יועץ  2/2014הכללי  המנהל חוזרהמופיע בנוהל  המטרתו של  .1

עליה חובה על פי דין למנות יועץ משפטי שהוא עובד משפטי ברשות מקומית שלא הוטלה 

 הרשות.

על יועץ משפטי לרשות מקומית לבצע את מכלול התפקידים המוטלים עליו, הנוהל קובע ש .2

בין אם הוא עובד הרשות המקומית ובין אם לאו. לכן, גם במקרים שבהם החליטה רשות 

יפול במכלול הנושאים יתבצע הט ,מקומית למנות יועץ משפטי שאינו עובד הרשות 

. באופן אישיידי היועץ המשפטי החיצוני -המוטלים על יועץ משפטי של רשות מקומית על

אין להטיל את מלאכת הייעוץ המשפטי לרשות המקומית, בכל הנוגע לתפקידי הליבה של 

היועץ המשפטי, על מספר עורכי דין חיצוניים ולא ניתן לקבל, ככלל, ייעוץ משפטי בעניינים 

ולא משותפיו, )לה אלא מהאדם שאותו מינתה הרשות המקומית להיות יועצה המשפטי א

 .(עובדים במשרדו וכד'

משיחות שנערכו עם בעלי התפקידים במועצה ומסקירת פירוט החשבונות שהוגשו על ידי  .3

למועצה עולה כי השירותים הניתנים ע"י היועץ למועצה ניתנים בפועל על המשפטי היועץ 

המחלקים ביניהם את  ,עצמוהמשפטי והיועץ המשפטי י משרדו של היועץ עובד 2ידי 

 השירותים הניתנים למועצה, כל זאת בניגוד לאמור בנוהל.  
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 תשלומים .ה

כפי שצויין בהארכת ההסכם, נקבע כי היועץ יהיה זכאי בגין השירותים שנקבעו בהסכם  .1

 צמודים למדד ובתוספת מע"מ. ₪  39,000בסך של  לשכ"ט 

ועד סוף  2013כרטסת החשבונות של היועץ בספרי המועצה העלתה כי החל מתחילת  סקירת .2

₪  883,000)כ  בגין שירותים שניתנו למועצה ₪מיליון  5.3קיבל היועץ סך מצטבר של  2018

 .בממוצע לשנה(

לחשבונות שמגיש היועץ, מצורף כנספח פירוט לחשבון הכולל את שכר הטרחה הבסיסי  .3

ללא פירוט המדדים(, אגרות ששולמו, עלויות דואר ודמי נסיעה כולל הצמדה למדד )

לחשבונות השוטפים מצורפים תשלומים בגין פעולות נוספות המבוצעות ושאינן למועצה. 

   במסגרת החוזה.

מהחשבון ₪  5000ולאחר מו"מ שנערך עם היועץ, ניתן זיכוי חודשי בסך  2018החל מתחילת  .4

 המחוייב.

הביקורת תציין כי עלות המעביד של שכר יועץ משפטי פנימי במועצה,  -למען ההשוואה  .5

 ₪.   360,000משכר מנכ"ל יעמוד על כ  80%שכרו מהווה פנים במשרה מלאה, ש

  

 חוות דעת .ו

אשר הוכנה  27.2.2017מיום למועצה הוצגה בפני הביקורת חוות דעתו של היועץ המשפטי  .1

המשפטית במשרד הפנים בנוגע ל"מתן יעוץ  כמענה לפנייתה של עו"ד רעות שוורץ מהלשכה

 משפטי למספר רשויות מקומיות".

 מהמסמך שהוכן ע"י היועץ המשפטי:חלקי להלן ציטוט  .2

..." 

 בהוראות דיני הרשויות המקומיות. איננה מוגדרתמועצה מקומית   .1

היא , ולצורך הבנה איזו מועצה מועצה מקומית ולאמגדיר "מועצה" צו המועצות המקומיות א' 

 בגדר מועצה מקומית יש לפנות לתוספת הראשונה לצו:

 כל אחת מהמועצות המקומיות ששמותיהן מפורשים בתוספת הראשונה; -"המועצה" 

, ולצורך הבנה איזו מועצה היא מגדיר "מועצה" ולא מועצה מקומיתצו המועצות המקומיות ב' 

 בגדר מועצה מקומית יש לפנות לתוספת הראשונה לצו:

 כל אחת מהמועצות המקומיות ששמותיהן מפורשים בתוספת הראשונה; -" "המועצה

 כדלקמן: מועצה מקומית ולאמועצה אזורית" מגדיר "צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( 
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 ;כל אחת מהמועצות המקומיות אשר שמה נקוב בתוספת הראשונה –"מועצה אזורית" 

 

"( חוק הייעוץ המשפטילהלן: ") 1975התשל"ו חוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי( אין ב .2

 הגדרה של "מועצה מקומית".

  

על מנת להגדיר מהי "מועצה מקומית",  חוק הייעוץ המשפטי , המבקש להגביל את חופש העיסוק,   .3

הגדיר מועצה להפנות לתוספות של צווי המועצות השונים. קרי באם ביקש המחוקק ל נדרשהיה 

בהעדר קיומה של הגדרה מסוג זה בצווי המועצה המקומיות , היה נדרש המחוקק לכתוב  -מקומית

 ברחל בתך הקטנה:

 ....."מועצה מקומית כפי שמופיעה בתוספת הראשונה לצו המועצותרשות מקומית:  "עירייה או 

שכן היא אינה מוגדרת בהעדר הפנייה לתוספת הראשונה, אין כל משמעות למונח מועצה מקומית 

 , אלא מפנה ל"תוספות" השונות שבצווים שלעיל.בצווים השונים

 

גם אם נקבל את הגישה לפיה המחוקק ביקש להגביל מתן שירותים משפטיים לרשויות מקומיות  .4

המוגדרות בצו המועצות המקומית א' וצו המועצות המקומיות ב', הרי שבכל מקרה על מנת 

הייתה  שקיימת לה הגדרה מפורשת בחוק מועצה אזוריתפטיים על להגביל מתן שירותים מש

חובה על המחוקק )ככל שהוא מבקש לפגוע בחוקי יסוד לרבות חוק יסוד חופש העיסוק( לעשות 

 שימוש בהגדרה המפורשת של מועצה אזורית, ולכתוב ברחל בתך הקטנה כדלקמן:

שכן להבדיל ממועצה מקומית,    "אזוריתאו מועצה מועצה מקומית רשות מקומית:  "עירייה או 

וברורה בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(   למועצה אזורית קיימת הגדרה מפורשת

 " צו המועצות האזוריות"(.)להלן:  1958-התשי"ח 

 

המחוקק, מטעמים השמורים עמו בחר שלא לכלול את המונח המוגדר "מועצה אזורית" בחוק  .5

שלא לעשות שימוש בהגדרה המפורשת של מועצה אזורית במסגרת הגדרת הייעוץ המשפטי ואף 

"רשות מקומית" שבחוק הייעוץ המשפטי. משכך חוק זה, הבא להגביל את חופש העיסוק ולפגוע 

 .."בפרנסתו ובמטה לחמו של אדם, אינו חל על מועצות אזוריות.

 

גזבר המועצה ציין בפני הביקורת כי בהמשך למסמך הנ"ל, חוות דעתו של היועץ המשפטי  .3

אינם חלים על מועצה אזורית  2/2014הינה כי חוק הייעוץ המשפטי ובעקבותיו חוזר מנכ"ל 

 מנשה.  
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 סיכום  .ז

 נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מפרט את 2/2014 מנכ"ל משרד הפנים חוזר .1

וקובע כללים ומסגרת למינויו. נמצא כי היועץ המכהן כיום, הגם שמכהן כיועץ משפטי שנים 

בהקשר זה, יודגש כי עמדתו של  רבות, לא נבחר על פי הכללים שנקבעו בחוזר המנכ"ל. 

 .היועץ המשפטי הינה כי נוהל זה אינו חל על מועצה אזורית מנשה

 עורכי דין ממשרדו 2עצמו בשיתוף המשפטי נמצא כי מתן השירותים בפועל ניתן ע"י היועץ  .2

, בניגוד עורכי הדין השכירים ממשרדו של היועץ( 2)כאשר מרבית השעות מבוצעות ע"י 

 המוטלים הנושאים במכלול בנושא זה, אשר קובע כי הטיפול 2/2014להנחיות חוזר מנכ"ל 

 .אישי באופן החיצוני המשפטי היועץ ידי-על מקומית רשות של משפטי יועץ על

המועצה עדיין מעסיקה את היועץ המשפטי. ( 2018נכון למועד ביצוע הבדיקה )דצמבר  .3

מהנחיות חוזר המנכ"ל עולה כי היה על המועצה לסיים את העסקתו של היועץ לא יאוחר 

ולצאת בהליך איתור  י משרד הפנים, כשנה ממועד פרסום הנוהל ע" 25.2.2015מיום 

 מחודש.

 המלצות .ח

על המועצה לצאת בהקדם האפשרי להליך איתור יועץ משפטי, באופן ובדרך שנקבעו  .1

 .2/2014בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

זאת,  גם ,במסגרת בחינת הנושא, על ראש המועצה לבחון ולשקול מינוי יועץ משפטי פנימי .2

ברוח חוזר מנכ"ל משרד הפנים. בשיקוליו, על ראש המועצה לבחון נושאים כמו עלות 

העסקת היועץ המשפטי, היקף העבודה ומעורבותו בתהליכי העבודה במועצה, מקצועיות 

 ונסיון וכו'.


