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  מערכת הקשרי� בי� 

  העירייה לבית חולי� מאיר 
  

  כללי. 1

הנות� , הינו המרכז הרפואי העיקרי באזור השרו�, בית חולי מאיר הנמצא בכפר סבא

 מחלקות אשפוז ויחידות 100 �בבית החולי ישנ� כ. שרותי בריאות לכל תושבי אזור השרו�

 ,הוא ג מעסיק גדול באזור השרו�בית חולי מאיר .  מיטות אשפוז�700רפואיות שונות וכ

  . עובדי2300 �ובו כ

כיו . גדל בית החולי והתרחב מאוד,  ועד היו1956מאז פתיחת בית החולי בשנת 

 , אדמינסטרטיביי,  בנייני הכוללי מבני רפואיי16קיימי במתח בית החולי

. מבני נוספי במתחשל שני מתוכננת  זאת בנוס% לבנייה עתידית ,לוגיסטיי ואחרי

הנמצאות מחו) למתח ) שיקומית וסיעודית(לבית החולי שתי מחלקות גריאטריות 

  .  ברחוב גלר בעיר,במתח בית היולדות היש�, הראשי של בית החולי

  

1.1     בית חולי מאיר  ,  בעקבות גידול באוכלוסיה הנזקקת לשירותיו של בית החולי

  10בניי� (לבניי� היולדות החדש , כ( למשל. במגמת התרחבות מתמדת, כאמור,             נמצא

  ובעת עריכת ) קומה רביעית(נוספה בשנה האחרונה קומת אשפוז נוספת , )            סטולברג

  , כמו כ�.             הביקורת נשלמות עבודות הבנייה בקומת האשפוז החמישית באותו בניי�

  .מתבצעות עבודות פיתוח להוספת שש קומות) 2בניי� (ש�             בבניי� האשפוז הי

  

  שאושרה , 27/1/כס) תכנית בני� ועיר(ע .ב. פיתוח בית החולי מאיר נעשה על פי ת  1.2

   ע זו עולה כי מטרות .ב.מת. 1991 במר)10            בועדה המחוזית לתכנו� ובנייה ביו

   בית �הרחבת מרכז רפואי ספיר :  בי� היתר            תוכנית הפיתוח של בית החולי ה�

  עוד מאזור חקלאי ישינוי י; הרחבת דרכי ופתיחת דרכי חדשות;             חולי מאיר

  לשטח ' וג' עוד מאזורי מגורי בישינוי י ;הרחבת בית החולי וחניות ,             לדרכי

  .             הרחבת בית החולי ועוד

  : כיזו . ע.ב.בתצויי� " הפקעות"ור( הרחבת בית החולי תחת הסעי% שכותרתו             לצ

  הערת (לחוק ) ב (188י ההגדרות שבסעיף "השטחים המסומנים בתשריט לצרכי ציבור עפ"            

  ". מיועדים להפקעה לצרכי דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים)חוק תכנו� ובנייה: הביקורת            
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   מטר 167,000כי ס( כל השטח שבבעלות בית החולי עומד על , ע זו.ב.עוד עולה מת            

  .   מטר רבוע מיועדי לבנייה124,834מתוכ ,             רבוע

  .   שני10ע זו קובע כי מש( ביצוע התוכנית הוא .ב. בת17            סעי% 

  

   של העירייה בנוגע למחלקות                                  לאור ממצאי מבקר העירייה לגבי ההתנהלות1.3

  כפי שהובאו בדוח הביקורת , )בית החולי הגריאטרי: להל�(           הגריאטריות ברחוב גלר 

   מה עולה שורה של ליקויי בנוגע להתנהלות של , 2003 לשנת 27           השנתי מספר 

  התנהלות מבקר העירייה ביקש להתחקות אחר �אטרי העירייה בבית החולי הגרי           

  הבנייההיתרי : ביניה,            העירייה בנוגע לבית החולי מאיר בהיבטי רחבי יותר

  הקצאת, חובות בית החולי לעירייה,            שניתנו לבית החולי בשני האחרונות

  . י הגריאטרי ועודפינוי מתח בית החול,            קרקעות לבית החולי

  

  קיימה פגישות ע עובדי עירייה  , ערכה הביקורת סיורי בבית החולי, לצור( כ(  1.4

  .           שוני באג% ההנדסה ובמחלקת הגבייה ועיינה במסמכי ארכיו� רבי

  

  . ל הקודמי"תייחסת לתקופת הקדנציה של ראש העיר והמנכמ       הביקורת בדוח זה 1.5

   

  , אינ אלא ממצאי ראשוניי בלבד,  להל�2כפי שיובאו בפרק ,     ממצאי הביקורת  1.6

  .ק בה בעתיד           ובכוונת מבקר העירייה להדרש לממצאי אלה ולהעמי

  

  

  ממצאי הביקורת. 2

    

הביקורת ערה ומודעת לחשיבותו הרבה של בית החולי מאיר בהיותו המרכז הרפואי הגדול 

  . שיפוצו ובנייתו של בית החולי, ומכא� הביקורת רואה חשיבות בהרחבה, באזור השרו�

מעלי שורה של ליקויי מצד העירייה , כפי שיובאו להל�, ממצאי הביקורת, יחד ע זאת

  . בכל הקשור לתוכניות פיתוחו, בית החולי מאירמולבהתנהלותה 

  

 התהליכי הבירוקרטיי             הביקורת מצאה כי העירייה פעלה לקידו � היתרי בנייה    2.1  

   ניתנו מספר היתרי בנייה 2003�1999בי� השני .          בהוצאת היתרי בנייה לבית החולי

  הביקורת ). רשות רישוי מקומית(ק "         לצורכי הרחבת בית החולי שאושרו ברשמ

  כנו� ובנייה המורכבת מחלק          מציינת כי היתרי בנייה ניתני על ידי ועדת המשנה לת

  מתכנסת . ע.ב. מצריכה שינוי ת,במקרי בה אי� הבקשה המבוקשת.          מחברי מועצה
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  בחוק התכנו� ) ח"מתש, ג"שלתתיקו� (רשות רישוי  ,30סעי% ' על פי הקבוע בסימ� ג         

  ועדה זו . נדס הרשות בה חברי ראש העיר ומה,)ק"רשמ(ועדת רישוי מקומית ,          והבנייה

  והוא , ע כאמור.ב.לתת היתר בנייה רק כאשר ההיתר לא מצרי( שינוי תמכת מוס         

  . ע בתוק%.ב.בהתאמה מלאה לת         

   בי� השני� ,ק"רוב� ברשמ, בהלי� תקי� בנייה שניתנו         להל� יוצגו שמונה היתרי 

  :� לטובת הרחבת בית החולי2003�1999         

  בהקמת חנייה ציבורית זמנית '  לצור( ביצוע שלב א990035  היתר בנייה מספר 2.1.1         

   .1999 באוגוסט 5ק בתארי( "נית� ברשמ, )עבודות עפר בלבד(                   לסגל בית החולי

  

  ד  לצור( תוספת ארבעה חדרי אשפוז במחלקת עמו990309  היתר בנייה מספר 2.1.2         

  .1999 באוקטובר 17ק בתארי( "נית� ברשמ,                    שידרה

  

   בבניי�  ,ר" מ�87 לצור( בנייה במפלס בגודל של כ20000011  היתר בנייה מספר 2.1.3         

  .2000 ינואר 4ק בתארי( "נית� ברשמ, )קומת אשפוז רביעית(                   סטולברג 

  

   לצור( תוספת פגיה מעל המבנה של בית היולדות 990053 בנייה מספר   היתר2.1.4         

  .2000 באפריל 2ק בתארי( "נית� ברשמ,                    בבניי� סטולברג

  

   לצור( תוספת של שש קומות בבניי� האשפוז היש�    20020152  היתר בנייה מספר 2.1.5         

  נית� , 2קומה טכנית באג% המזרחי ושינויי פנימיי בבניי� בניית , )2בניי�                    (

  . 2003 ביוני 3                   בועדת המשנה לתכנו� ובנייה בתארי( 

  אול הביקורת מצאה כי להיתר , היתר בנייה זה לא עבר תהלי( מהיר,                    על פניו

   ביוני ותכתובות בי� מהנדס הרשות לבי� 27 ק בתארי("                   זה קד דיו� ברשמ

  כל זאת ,                    האדריכל הראשי וראש מינהל תשתיות ובינוי של שרותי בריאות כללית

                     על מנת לאפשר תהלי( מהיר להוצאת היתר בנייה עבור תוספת שש קומות  

  . 2                   לבניי� 

  ק לא היתה יכולה לאשר את הבקשה להיתר הבנייה האמור בישיבתה "      הרשמ             

   ,  נוצלו במלוא�2זאת משו שכל זכויות הבנייה בבניי� , 2002 ביוני 27                   מיו

   קבעה את שטחי הרצפה באותה התקופהע של בית החולי מאיר .ב.                   ובנוס% הת

              . כל אחד בנפרד,        של כל הבניניי במתח

   בי� מהנדס הרשות לבי� הנהלות בית החולי ושרותי בריאות ,                   על א% הסיכו

   , ס תזרז הכנסת התוכנית לדיון בוועדה"עיריית כ" :  הקובע כי2003 במר) 5                   כללית מיו

   בכל הנוגע להיתר ,"החסרות יושלמו בתקופה שבין החלטת הוועדה והצאת ההיתר                  הדרישות 
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  שלח מהנדס הרשות מכתב לאדריכל הראשי של שרותי בריאות , 2                   הבנייה בבניי� 

   בו הוא מציי� כי לאור ניצול כל זכויות הבנייה 2003 במאי 5                   כללית בתארי( 

  ע שלא מאפשרת העברת שטחי מבניי� לבניי� כאמור .ב.          בבניי� האמור ולאור הת         

  ע בסמכות .ב.לא נית� לאשר את הבנייה אלא במסגרת הקלות או הכנת ת,                    לעיל

  באותו מכתב מציי� מהנדס הרשות . היינו העברת שטחי מבניי� לבניי�,     מקומית               

  , על מנת לזרז את הוצאת ההיתרי, "פתרונות יצירתיים"    כי העירייה ניסתה למצוא                

  .     אול כאמור הדבר לא הסתייע בידיה               

      הביקורת מצאה כי קוד להוצאת היתר הבנייה האמור על ידי ועדת המשנה                 

  ע  .ב.בת. ע בית החולי.ב.הועדה שינתה את ת, 2003 ביוני �3 ובנייה מיו     לתכנו               

                      החדשה נקבע כי תותר העברת שטחי מבניי� לבניי� ובלבד שמאז� השטחי

  .    הכללי יישמר               

  

   סטולברג נית�  לצור( תוספת קומה חמישית בבניי�20020101    היתר בנייה מספר 2.1.6     

  .2002 במר) 13ק בתארי( "                 ברשמ

  

   לצור( גישה לכניסה ראשית למרכז רפואי ספיר וחנייה 20020102   היתר מספר 2.1.7     

  הביקורת מציינת . 2002 במר) 13ק בתארי( "נית� ברשמ, 16                במפלס תחתו� לבניי� 

  ע .ב. הוא בניי� עתידי שאמור להיבנות על שטחי ההפקעה כמצויי� בת16                כי בניי� 

  ). להל�2.3עוד על בניי� זה ראו הרחבה בסעי% . (27/1/                כס

  קדמו התדיינויות רבות בי� הנהלת בית ,                 הביקורת מצאה כי להוצאת היתר זה

  במכתב ששלח המנהל האדמינסטרטיבי של בית . ה                החולי לבי� הנהלת העיריי

   ציי� כי הוא מבקש לזרז תהלי( 2000 ביוני 7ל העירייה בתארי( "                החולי למנכ

   �'                 הוצאת היתר בנייה להקמת חניו� לבית החולי זאת לאחר שהסתיי שלב א

  ל העירייה  "מהנדס הרשות שלח למנכ, 2000 ביוני 26בתארי( .                 ביצוע עבודות עפר

  לא ניתן להוציא היתר בניה לחניה     ": בו הוא כותב,                התייחסות למכתב מנהל בית החולי

  לכן אני ממליץ " ירוק"כמו כן לא ניתן לעלות עם דרכים על " שטח ירוק"               באם היא עולה על 

  ל "לאור מכתב זה שלח מנכ  ."מתכנן מטעמם יגיע למשרדי העירייה לבדיקה ותאום בקשתם               ש

  במענה ": מכתב למנהל בית החולי בו הוא כותב2000 ביוני 29                העירייה בתארי( 

  ח "ם ביאנו מבקשים כי מתכנן מטע. אינו אפשרי. ע.ב.פיתוח בניגוד לת: 7.6.00               למכתבך מיום 

   ."את הצעדים התיכנוניים הנדרשים…                יתאם עם מהנדס העיר

  הועדה המקומית לתכנו� , ככל הנראה,                הביקורת מצאה כי לאור התדיינויות אלה

   מטרת . ע בית החולי.ב. שינתה את ת,2001 באוגוסט 28               ובנייה בישיבתה מיו

  . עוד השטחי הכולליעודי תו( שמירה על מאז� יי    התוכנית היתה שינוי במיקו י           



 226

   קטנו שטחי ,בשטחי עליה צרי( להיבנות חניו� בית החולי,                במילי אחרות

  ).  שטח בנייה ציבורי(צ "לעומת גידול בשטחי השב) שטח ציבורי פתוח(פ "               השצ

    

  ק  " לצור( בניית מבנה גנרטור חירו נית� ברשמ20000152  היתר מספר 2.1.8    

  ).  להל�2.4עוד על מבנה זה ראו הרחבה בסעי% . (2001 בדצמבר 4              בתארי( 

  

   היא נוכחה לדעת ,2005 בחודש פברואר ,  בסיור שערכה הביקורת בבית החולי מאיר2.1.9   

   וכ( הפכה הקומה מחניו� פרסונל , בבניי� סטולברג שונה�1ת המרת% עוד קומי             כי י

   מבירור שערכה ). ממוגרפיה ועוד, פרקינסו�, פיזיותרפיה(             לקומת מכוני רפואיי

   לשינוי             הביקורת במחלקת רישוי ובנייה עולה כי בית החולי לא הוציא היתר בנייה

  לאחר שנקבעו עובדות , ומה זו והבקשה לקבלת היתר בנייה תוגש בדיעבדיעוד קי             

  .בשטח             

  

  מפאת , ק הינו תהלי� תקי� לכאורה"האמורי� ברשמהיתרי הבנייה מת� על א! ש  

  כמו ג� חשיבותו ) ב"ע וכיו.ב.שינויי ת, הכולל בחובו ג� הפקעות(  מורכבות התהלי� 

   נחיצות בהבאת הנושא לדיו� בועדה ,  היתה לדעת הביקורת� ראוי  הציבורית של ניהול הלי

  על מנת לבחו� את כל נקודות , לתכנו� ובנייה בהרכבה המלא או בועדת המשנה לכל הפחות  

   .המבט וההשלכות האפשריות כתוצאה מהרחבתו של בית החולי�  

  רשות הרישוי המקומית ...": קובעהבחוק תכנו� ובנייה '  ב145 סעי!  הבסיס החוקי לכ� הינו 

    ".להחלטת הועדה המקומית)  הערת הביקורת�בקשה להיתר(את הבקשה   רשאית להעביר

  פרט לאותו היתר שהצרי�   , ק"לא זו בלבד שמרבית היתרי הבנייה ניתנו ברשמ,   בפועל

  הרי שבעת עריכת הביקורת מסתיימת בנייה של קומה שלמה ללא הוצאת  , ע.ב.  שינוי ת

  ). בבניי� סטולברג�1קומה (כאמור ,   היתר בנייה

    משמעות הדברי� היא כי הנהלת העירייה פעלה לקידו� התהליכי� מבלי להביא בחשבו� 

  כמתחייב (פינוי בית החולי� הגריאטרי : כפי שיובאו בסעיפי� הבאי�,   היבטי� נוספי�

   מלוא חובות בית החולי� הסדרת תשלו�, )  מההסכ� בי� העירייה לשרותי בריאות כללית

  .  לעירייה ועוד

   12ל העירייה מתארי� "נית� למצוא במכתבו של מנהל בית החולי� למנכ,   ביטוי לכ�

  רציתי להודות לך על פעלך המבורך בקידום ההליכים הביורוקרטים של הוצאת היתרי ":2001  בדצמבר 

  יר הוא אינטרס משותף וללא התערבותך האישית ח שעליו גאוות הע"אין ספק שפיתוח ביה. ח"  הבניה לביה

   ."  לא היינו זוכים לקידום הפיתוח עוד זמן רב
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  והא� , ל העירייה דאז"היא מתפקידו של מנכהא� הוצאת היתרי בנייה הביקורת תמהה   

  .במיוחד מהנדס הרשות,   מעורבותו לא מהווה חריגה מסמכויותיו ולח+ על רשויות התכנו�

  

  הביקורת בדקה ומצאה כי אחד ההיבטי המשמעותיי   � חובות בית החולי� לעירייה  2.2  

   מצבת החובות של  בטאתבתמ         ביותר בהתנהלות הלקויה של העירייה מול בית החולי

            ס( כל החובות של בית חולי לעירייה עמד על 2005 במר) 7בתארי( . בית החולי

  חובות בגי� ארנונה וחובות בגי� : חובות בית החולי נחלקי לשניי. 1יו�  מיל7.4 �כ         

  . היטלי פיתוח         

  עובדת קיומ לא השפיעה על מת� היתרי ,          על א% שחובות אלה נצברו במש( השני

  . מבלי להתנות בכיסוי החובות הקיימי,        הבנייה

  

  ת החולי היה פטור מתשלו ארנונה על פי פקודת הפיטורי�     בי2003 עד לשנת 2.2.1         

  .בית החולי חוייב באגרות פינוי אשפה חודשיות, יחד ע זאת. 1938                  

                    ממחלקת הגבייה נמסר לביקורת כי לאור( השני שיל בית החולי לעירייה 

  . בגי� אגרות אלה1  938,179                  סכו של 

   קבע משרד הפני תקנות חדשות המסדירות את מערכות יחסי 2003                  בשלהי שנת 

  כאשר                  ,                   המיסוי בגי� הגופי הפטורי מחיוב הארנונה לבי� הרשויות המקומיות

  .  המלא מהתערי%,33%  לגופי אלה עד לתקרתיוב הארנונה                  בכל שנה גדל אחוז ח

   החדשות מתקיי מדי ממועד פרסו התקנות, מחלקת הגבייה מנהלתלדברי                   

  העירייה לבי� בית החולי על שומת הארנונה המתייחסת לשטחי שנה דיו� בי�                   

   קיימות מחלוקות קבועות ע הנהלת בית אשר לגביה, הרשומי בעירייה                  

                    עדר מידע אמי� ורצו% יאות� מחלקת הגבייה איננה יכולה לסתור בה, החולי

                    מנהלת מחלקת הגבייה א% . לגבי הבנייה והוספת שטחי חדשי בבית החולי

   ,ובנוס1%  664,986לבית החולי על ס( של  ה נקבעה שומ2004ציינה כי בשנת                   

  כאשר הוסכ , 1 116,157ב בית החולי באגרת שמירה ואבטחה בהיק% של ייחו                  

   תתקיי מדידת נכסי על ידי חברת מדידות 2005כי במהל( שנת  ,לדבריה                  

  תוספת :  הבנייה שהתווספו בשני האחרונותשטחי, בי� היתר, מדדויבמהלכה י                  

   קומות לבניי� האשפוז היש� 6תוספת , מבנה גנרטור, הבנייה בבני� סטולברג                  

  .      דכנתועמלאחר המדידה תוצא שומה חדשה ו. ועוד                  

   בית החולי במחלקת                   הביקורת מצאה כי על פי הרשו בכרטיס הנכסי של

                    הגבייה ס( כל חובות הארנונה של בית החולי הכוללי ג תשלו אגרת 

  .2005נכו� לחודש מר) , 1ליו� י מ2.5 �שמירה עומד על כ/                  אבטחה
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  מדוייק מנהלת מחלקת הגבייה מסרה לביקורת כי נתו� זה אינו ,                   יחד ע זאת

  מכרטיסאשר צרי( למחוק ,                   לאור העובדה כי היו חיובי יתר באגרות פינוי האשפה

  .   לגבי תוספות הבנייה בבית החולי, כאמור, עדר מידע אמי�י                  בית החולי וכ� בה

                      

  נובעי מאי תשלו של היטלי י לעירייה עיקר החובות של בית החול,      בפועל2.2.2     

  . בקירוב1  מיליו� 5 �מדי על כנעה                  תיעול וכביש 

                    בית החולי ערער מספר פעמי על החיוב בטענה כי הוא ביצע סלילת כביש  

  ר דיוני בי� נציגי במהל( השני נערכו מספ.                   בעצמו ולפיכ( הוא פטור מהחיוב

  באחת הפגישות   .                   בית החולי לבי� נציגי העירייה בנושא הסדרת התשלומי

  מנהלת , ל העירייה דאז"בה השתתפו מנכ, 2002 ביולי 9 בתארי(  שנערכה                  בנושא

  הובהר לנציגי בית החולי  ,מחלקת הגבייה ומנהל מחלקת תשתית באג% ההנדסה                  

  כי החיובי בגי� היטלי התיעול והכביש נוגעי א( ורק לאות� חלקות אשר                   

                    סוכ כי עבודות הפיתוח אשר . לגביה� לא בוצע פיתוח עצמי של בית החולי

    :בוצעו על ידי בית החולי היו                  

    'כביש הכניסה מרח …" וכ� )"ח מאיר"הקטע הגובל בביה(משה סנה ' חלק מרח…"                   

  ' בגינו חויבה החלקה הגובלת ברח. אשר נסלל בתקופת חוק עזר קודם, כביש ישן,                  טשרניחובסקי

    ."35% -                  המעלות ב

  � כי נית� לראות בכל בית החולי יחידה                   בית החולי א% ניסה לטעו

  בהתבסס על חוק עזר סלילת רחובות , פונקציונאלית ומהותית אחת ועל כ�                  

  בית החולי , הקובע כי נכס יחוייב בהיטל כביש רק פע אחת, 1981א "                  התשמ

  .זאת משו ששיל כבר בעבר, כחיי                  לא צרי( לשל על היטלי הכביש הנו

  ל העירייה למנהלת החשבונות של בית החולי "במכתב ששלח מנכ,                   יחד ע זאת

  פי  החיובים נעשים על. לבית החולים חלקות רבות" : ציי� כי2000 בספטמבר 17                  בתארי( 

  ." י הבנייהולפי היקפ,                  החלקות הגובלות

  מנהלת מדור היטלי במחלקת הגבייה מסרה לביקורת כי בטר , זאת ועוד                   

  היא בודקת הא לבניי� המסויי שבגינו  ,                   הוצאת היתרי בנייה בבית החולי

  טלי פיתוח ולא                    מבקשי היתרי בנייה בתו( מתח בית החולי יש חובות בגי� הי

  ל העירייה "מדברי מנכ, כלומר.                   בודקת את כלל חובות של יתר המבני במתח

  כי אופ� חישוב ההיטלי , א כ�,                   ומנהלת מדור היטלי במחלקת הגבייה עולה

 את בית החולי                   נעשה עבור כל מבנה בנפרד במתח בית החולי ולא רואי  

  .                  כיחידה אחת

  .                   בית החולי ניסה ג לערער על חיוב היטלי כביש ותיעול ברחוב שיבת ציו� 

  ).  להל�2.5כ( ראו הרחבה בסעי% על (                  



 229

  נייה שצויינו      הביקורת בדקה הא שולמו היטלי פיתוח בטר הוצאו היתרי הב2.2.3    

  עולה כי בשלושה מתו( שמונה , מבדיקה שערכה הביקורת.  לעיל2.1בסעי%                  

  :ההיתרי שולמו היטלי פיתוח                 

  בבקשה לתוספת פגיה מעל מבנה חדר היולדות שולמו היטלי פיתוח רק עבור . 1                    

  . 100,0001 �פת הבנייה בס( של כ            תוס            

  .  73,0001 �בבקשה לבניית חדר גנרטור שול היטל כביש בס( של כ. 2                    

   בגי�  186,0001 �בבקשה להוספת שש קומות בבניי� האשפוז היש� שולמו כ. 3                    

  .                          היטלי פיתוח

                

                   ס( כל. 2003 ביוני 3בתארי( , כאמור, היתר הבנייה האחרו� נית� לבית החולי

                   ללא ההיטלי ברחוב , החובות המצטברי בגי� היטלי פיתוח של בית החולי

     � להסיק נית, מכא�. 1 מיליו� 3.4 � על כ2003 בדצמבר 31עמד בתארי( , שיבת ציו�                 

  , היטלי אלה היו, על א% היטלי הפיתוח ששולמו ע הוצאת היתרי הבנייה                 כי 

  . רק בעבור תוספת בנייה ולא עבור תשלו בגי� חובות עבר, ככל הנראה                

               

  כי בתהלי( הוצאת היתרי מנהלת מדור היטלי במחלקת הגבייה מסרה לביקורת                    

  הא לבניי� המסויי שבגינו מבקשי היתרי בנייה יש , כאמור, בנייה היא בודקת                 

  והיא מדווחת למחלקת רישוי בנייה בא קיימי חובות , חובות בגי� היטלי פיתוח                 

   .כאלה                 

  לא  כי משתמעהביקורת ע� מנהלת מחלקת רישוי ובנייה  משיחה שערכה                 

  בגי� לעיכוב במת� היתרי בנייה למבקשי� בעלי חוב מנחה  מדיניות                  נקבעה

  .                   היטלי�

  

  עולה , משיחה שקיימה הביקורת ע� מנהלת מחלקת הגבייה בעניי� זהג� , בנוס!                

  כי קיומו של חוב בגי� היטלי� על נכס לא מעכב את מת� היתר הבנייה וכדי לקבל                 

  נדרש המבקש לשל� היטלי� רק בגי� ההיתר , את היתר הבנייה המבוקש                

                      .המבוקש                

                

  אישר מוסד תכנון ) ד(":  בחוק התכנו� והבנייה קובע'ד145הביקורת מצאה כי סעי!                

  לא יעוכב מתן , תכנוןידי מוסד ה-המוקדמים שנקבעו על ידי עלבקשה להיתר וקויימו התנאים              

  ההיטלים והתשלומים , ושולמו האגרות, ההיתר אם נתמלאו לגביו כל דרישות החוק והתקנות             

  בגין הנכס שאליו מתייחס ההיתר או , שיש לשלמם על פי כל חיקוק, למעט ארנונה, םהאחרי             

  ...";בכפוף להוראות כל דין, ניתנו הערבויות המתאימות להבטחת תשלום כאמור             
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  כי נית� לעכב מת� היתר בנייה עד להסדרת התשלומי� , משתמע מהאמור לעיל               

  .ל מבקש ההיתרש               

  ד שלא יוסדר הוצאת היתרי בנייה לבית החולי� עאי� לאשר  הביקורת דעתל               

  . אות� חייב בית החולי� לעירייה, �החובות בגי� היטליתשלו�                

   קבע כיצד עלקבלת חוות דעת משפטית שת לעהביקורת ממליצה , בכל מקרה     

  .בעניי� חובות מבקשי היתר בנייה, לופעלהעירייה  יחידות               

  

  הביקורת מצאה כי במרוצת השני היטלי הפיתוח של בית חולי מאיר שונו ותוקנו   2.2.4    

   החובות אתג , יקיוכ( בדומה לחובות הארנונה שלא נית� לאומד במדו,      לא אחת         

                .לא נית� לאמוד במדוייק, גי� היטלי הפיתוח ב,הכוללי של בית החולי

  כנס לעובי י       מנהלת מחלקת הגבייה מסרה לביקורת כי במהל( השנה הנוכחית ת       

      תארי( , סוג ההיטל �הקורה בכל הנוגע לחובות בית החולי בהיבטי שוני כגו�              

  את חיובי הארנונה ואגרות לדבריה ו וכ� תבדוק היטלי שכבר שולמ, ביצוע העבודה              

                . פינוי האשפה לאור( השני

  שחלקה לפחות נעשית , לנוכח הבנייה המאסיבית בבית החולי�, לדעת הביקורת              

  .   מהר ככל שאפשר ,מקיפה ויסודיתקיימת נחיצות בבדיקה ,   ללא היתרי בנייה            

  

   127//ע הבסיסית של בית החולי מאיר כס.ב.הת �  בניי� עתידי16בניי� מספר      2.3

  כי שטחי בבעלות פרטית בחלקות , קובעת בי� היתר, 1991שאושרה בחודש מר)          

            שטחי , מיועדי להפקעה לצרכי דרכי, הגובלות בצידו הצפוני של בית החולי

  ע זו ג נקבע כי מש( הביצוע של .ב.בת. י ושטחי בנייה ציבורייציבוריי פתוח          

  .  שני10התוכנית הוא           

   פירסמה הועדה המקומית לתכנו� ובנייה הודעה בדבר   1994 באוגוסט 9 �ב, לאור זאת          

  ת כל זאת מתו( מטרה לאפשר את הרחבתו של בי, הפקעת מקרקעי� של חלקות אלה          

            .החולי

  .3/במ/ע של החלקות האמורות היא כס.ב.הביקורת מציינת כי הת          

             יבנה , מצויי� כי על שטח ההפקעה האמור) 27/1/כס(בתוכנית הבנייה של בית החולי

  . יחד ע חניות ודרכי) 16בניי� מספר (בניי� עתידי           

  , בניי� לצור( רפואי( של הבניי� העתידי סיווגוא מצויי� מה יהיה ל, יחד ע זאת          

  ).'אדמינסטרטיבי וכו          

  הביקורת בדקה את נושא ההפקעה האמורה והבנייה העתידית בשטח והעלתה את           

  : הממצאי� הבאי�          
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   בית החולי והפקעות   חר% העובדה כי בוצעו הפקעות מקרקעי� לטובת הרחבת2.3.1       

  בית החולי לא רשאי לבנות בחלקות  ,                  אלה פורסמו בילקוט הפרסומי כדי�

                   המופקעות מבלי לקבל אישור להקצאת הקרקע על ידי הועדה להקצאת קרקעות 

  .                  ומבני ללא תמורה של העירייה

  ס הרשות התייחס לסוגייה זו במכתב ששלח למנהל בית החולי בתארי(                  מהנד

  כפי               , ברצוני לציין כי כל השטח הצפוני, בהזדמנות זאת"...: בו הוא כותב, 2002 בדצמבר 4                 

  י החוק ועל כן "ות עפעדיין לא קיבל אישור הקצא, 3/י תוכנית במ"                 שנוצר כתוצאה מההפקעה עפ

   ."                 אינני רואה כעת כל אפשרות לקדם באזור זה תוכנית כלשהי

  התכנסה הועדה להקצאת קרקעות , 2003 במר) 26הביקורת מצאה כי בתארי(                  

  ר בצפו� בית החולי למטרת " מ14,638                 ומבני ללא תמורה ואישרה הקצאת 

  חניית פרסונל ובניי� עתידי רב , כניסה ראשית לבית החולי,                  תשתית תעבורתית

  ). להל�2.3.2עוד על ישיבת ועדה זו ראו בסעי% (                 תכליתי 

   נית� 2002 במר) 13בתארי( ,  לעיל2.1.7וכפי שצויי� בסעי% ,                  על א% האמור לעיל

  .16ק לצור( בניית דרכי גישה וחניו� לבניי� מספר "          היתר בנייה ברשמ       

                   הביקורת מציינת כי הועדה להקצאת קרקעות ומבני ללא תמורה הינה ועדה  

  בעת עריכת , צ לפני יותר משלוש שני"                 חדשה יחסית שהוקמה כתוצאה פסיקת בג

  .                הביקורת             

   7                 הביקורת מצאה כי הישיבה הראשונה של הועדה בעירייה נערכה בתארי( 

  ק לא הצרי( לכאורה את "על פניו ההיתר שנית� ברשמ, א כ�. 2002                 באפריל 

  ארי( הוצאת           זאת משו שבת,                  אישור הועדה להקצאת קרקעות ללא תמורה

  על א% שייתכ� שהיא היתה אמורה , הועדה עדיי� לא התכנסה) 13.03.02(                 ההיתר 

  . צ"בעקבות פסיקת בג,                  לפעול עוד לפני כ�

  לאור פרק הזמ� הקצר בי� הוצאת היתר הבנייה לבי� הישיבה , יחד ע� זאת                 

  הביקורת מביעה תמיהה מדוע הזדרזה העירייה בהוצאת ,          הראשונה של הועדה        

  צ וביודעה כי ועדת הקצאת קרקעות "                 ההיתר הבנייה בהכירה את פסיקת בג

                   ומבני� ללא תמורה תקיי� את ישיבתה הראשונה שלושה שבועות בקירוב מיו�   

      .   הוצאת ההיתר              

   שני לאחר 11כלומר , 2002נית� בחודש מר) , היתר הבנייה שהוצא,                  זאת ועוד

  ע זו נקבע כי "בתב, כאמור. אושרה) 27/1/כס(ע הבסיסית של בית החולי .ב.                 שהת

  . שני10                 מש( התוכנית יהיה 

     

  הביקורת רואה ליקוי בטיפולה של העירייה במת� היתר הבנייה לצור�                  

  ק לא חיכתה להתכנסותה של "העובדה כי הרשמ.                  הקמת חניו� לבית החולי�
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                   הועדה להקצאת קרקעות ומבני� ללא תמורה והוציאה היתר לבניית החניו�  

  הביאה לכ� שהועדה להקצאת קרקעות ומבני� ללא תמורה עמדה ,  16                 בבני� 

  בבואה לדו� בבקשה של שרותי בריאות ) בניית החניו�(                 בפני עובדות בשטח 

  .   דונ� בצידו הצפוני של בית החולי�14                 כללית להקצאת 

  

    2003 במר) 26רה התכנסה בתארי( הועדה להקצאת קרקעות ללא תמו, כאמור   2.3.2      

  מלבד  הביקורת מציינת כי. ר לטובת בית החולי" מ14,638                 בכדי לאשר הקצאת 

  מהנדס .  דאזומהנדס הרשותדאז נכחו בישיבה זו ג ראש העיר , חברי הועדה                 

   הקצאת הקרקעות האמורה לבי� פינוי הרשות פתח את הדיו� בניסיו� לקשור בי�                 

  . שתי המחלקות הגריאטריות ברחוב גלר                 

                   הביקורת מציינת כי ההסכ בי� העירייה לקופת חולי כללית בנוגע למחלקות 

  בתובמסגרת ההסכ נקבע כי .  והואר( בשנה1998 �                 הגריאטריות הסתיי ב

    אתקופת חולי כללית תפנה על חשבונה וללא כל תמורה מהעירייה ,                ההסכ

  אי� , )2005חודש מר) (בעת כתיבת הביקורת , בפועל.                  המחלקות הגריאטריות

                   הסכ חתו בי� קופת חולי כללית לעירייה בנושא ועדיי� לא פונו המחלקות 

           ).   להל�2.6עוד על המחלקות הגריאטריות בסעי% . (           הגריאטריות מרחוב גלר בעיר      

                  

  עלינו להתנות את הקצאת הקרקע המבוקשת כעת ".. :מהנדס הרשות טע� באותה ישיבה כי                 

  ."גלרח הגריאטרי מרחוב "                  בפינוי והעברת ביה

  ראש העיר סבר שמבחינה חוקית לא נית� לקשור את נושא הקצאת הקרקעות                   

   טע� כי לאור מצוקת החנייה ,בנוס%.                  בפינוי המחלקות הגריאטריות

   14 � כולגודהשטח שהשוררת בבית החולי יש לאפשר לבית החולי לפתח את                  

  .דונ בהתא לתוכניות                 

  ר " מ14,638הועדה ממליצה להקצות לשרותי בריאות כללית שטח של " :                 החלטת הועדה היתה

  חניית , ח"כניסה ראשית לביה, למטרת תשתית תעבורתית, בהתאם לתוכנית האב… ח מאיר"                 בצפון בי

  בבקשה לפעול אצל הנהלת " הועדה א% פנתה לראש העיר ." תכליתי-                  פרסונל ובניין עתידי רב

  ."גלר' מ שזו תפנה את מתחם בית החולים הגריאטרי ברח"ח כללית ע"                 קופ

                   

  כנדרש , דעות בעיר ובעיתונות                 ההמלצה על אישור ההקצאה פורסמה על לוחות המו

  . ולא התקבלה כל התנגדות,                  בנוהל

                   

  החלטת הועדה הינה בגדר המלצה בלבד והיא טעונה אישור של מועצת העיר על       

   .מנת לקבל תוק% חוקי     
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   הועדה להקצאת קרקעות התכנסה, 2004 לאפריל 30הביקורת מצאה כי בתארי(                  

  ומבני ללא תמורה כדי לאשרר את ההחלטה על המלצת ההקצאה מישיבתה                  

  . וזאת לאחר שלא הוגשו התנגדויות2003 במר) 26 �ב                  

  הובא אישור הקצאת הקרקעות האמור בפני מועצת העיר בתארי(,             לאור זאת     

  . 2004 במאי 17                 

  הוחלט לא לאשר את הקצאת הקרקעות עד לקבלת  ,             בישיבת המועצה האמורה     

   .            חוות דעת של היועצת המשפטית בנושא     

  לאחר שהתקבלה חוות , 2004 בנובמבר 1 בתארי( שהתקיימה            בישיבת מועצה      

  התקיי דיו� ממוש( בנושא בית החולי בכלל ובהקצאת , עת האמורה בנושאהד                 

  החליטה המועצה לדחות את הדיו� , אול ג בסופה של ישיבה זו, הקרקע בפרט                 

                   .בהקצאת המקרקעי� לבית החולי עד לאחר ישיבת עבודה ע בית החולי

  רי בעת עריכת הביקורת הוא שלבית החולי לא הוקצה המקרקעי�             מצב הדב     

       עובדות בשטח , כאמור, אול בית החולי יצר,             בשטח שמצפו� לבית החולי

  חניו� הבניי� הרב לבניית לאחר שקיבל היתר בנייה , על אותו מקרקעי� מדובר                

  .                תכליתי

  הקצאת קרקעות ומבני ללא תמורה טענה בישיבת ל הועדהר "יו, זאת ועוד                

   כי הועדה ביקשה מראש העיר הקוד שיזרז את 2004 בנובמבר 1המועצה בתארי(                 

  ,  לדבריהא( הוא, החולי הגריאטרי מרחוב גלר באמצעות שליחת מכתב                פינוי בית 

  ועד למועד סיו הביקורת עדיי� שוכנות המחלקות הגריאטריות , לא עשה כ�                

  .                שבמתח גלר

                   

  שיפו+ , בבואה של העירייה לדו� בבקשה מסויימת של הרחבה, לדעת הביקורת                

  יא בחשבו� את כל ההיבטי� העשויי� עליה לשקול ולהב,       ופיתוח בית החולי�          

  הסדרת כל הנושאי� , הסדרת חובות בית החולי�,     להיות קשורי� לעניי� כגו�            

  יעודי י, הקצאת קרקעות ללא תמורה,                 השנויי� במחלוקת לגבי שטחי� אחרי�

  .ת בטר� תאשר את הבקשות המבוקשו,ב"כיוהקרקע ו                

  

  ה נוספת העולה מההפקעות של החלקות בצידו הצפוני של בית החולי הוא  י    סוג2.3.3

  . 16בניי� מספר , עוד המבנה העתידיי            י

  יחד  . צ"פ ושב"שצ,  נקבע כי הקרקעות הופקעו למטרת דר(27/1/ע כס.ב.בת,             כאמור

  בניי� , בנות על שטח זה יהיהייי� העתידי שאמור לההביקורת מצאה כי הבנ,             ע זאת

  עשו ילא ישמש א( ורק לצרכי רפואיי אלא י, היינו בניי� שככל הנראה,             רב תכליתי

   . שרותי מסחריי, פרט לשרותי בריאות כגו�,  נוספייאחר            בו ג שימושי
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  בקשת ":  הדונ האמורה14בכותרת הבקשה להקצאת סימוכי� לכ( נית� למצוא כבר             

  ח מאיר בהתאם לתוכנית האב "ר בצפון בי" מ14,638-עמותת שירותי בריאות כללית בהקצאת כ            

         ."תכליתי-חניית פרסונל ובניין רב, ח"כניסה ראשית לביה, למטרת תשתית תעבורתית            

  יו  פסמלית עלוהל הקצאת קרקעות ומבני ללא תמורה או בתמורה נ, יתרה מזאת              

   לא תעשה בקרקע פעילות עסקית…":  ועדת ההקצאות של העירייה קובע כיפועלת            

   ."           ומסחרית למטרות רווח

  עוד של המקרקעי� יברגע שמשתנה י, הביקורת מציינת שעל פי חוק תכנו� ובנייה             

  צרי( לתת הזדמנות למי שהופקע ממנו המקרקעי� לעשות את אותו שימוש ,      שהופקע       

  .  או לרכוש חזרה את הקרקע בלא יותר מהמחיר ששול לו בגי� ההפקעה     מסחרי       

  בחוות דעת לראש העיר  ) המשפטי של העירייה המליו)עיהי, לעיל     לאור האמור        

   מקום יש לדעתנו".. : בעניי� הקצאת הקרקע ללא תמורה לבית החולי 14/07/04 � ב           

  לפיה לא יעשה במקרקעין כל שימוש שנועד להשאת ,           להוסיף הוראה בחוזה הקצאת המקרקעין

  , 2004 בנובמבר 1בישיבת המועצה בתארי( ו ..."אלא שימוש לטובת הציבור בלבד,           רווחים

  יש לחתו במהרה הסכ ע שרותי בריאות  כי , אמרה יועצת משפטית,         שדנה בנושא   

  להכניס בהסכם הזה סעיף בו הם מתחייבים לבצע פעילות שלא ..."  � כלהל�ואמרה , כללית            

   ." באותו חלק, למטרות רווח          

  

  יש להסדיר  ,העתידי יי� לבנות את הבניי�א� בית החולי� יהיה מעונ, לדעת הביקורת         

  כ� ,  השימושי� האפשריי� בבניי� העתידי באמצעות הסכ� שיגביל את         נושא זה 

  .חוות הדעת המשפטיתבהתא� לאמור בשהפעילות בבניי� תהיה          

   העירייה לא תאשר את הקצאת, הביקורת ממליצה כי עד לחתימת הסכ� זה, לפיכ�         

  .  המקרקעי� בצפו� בית החולי� ולא תוציא היתרי בנייה נוספי� לבניי� העתידי         

   

  בית החולי בנה מבנה גנרטור בסמו( לבניי� סטולברג המיועד לתמיכה  � חדר גנרטור  2.4

   להיתר בניית חדר הגנרטור התברר כי בבקשה. החשמל החיצונית       בעת כשל במערכת 

  , לפיכ(. שייכת בשלמות לעיריית כפר סבא, חלקות עליה אמור להבנות מבנה זה       אחת ה

         מנהלת מחלקת הנכסי של העירייה המליצה למהנדס הרשות במכתב ששלחה בתארי( 

  על העירייה לשקול … ":כי) ל העירייה"מנכלע העתקי לראש העיר ו (2001 בספטמבר 10       

  עוד   ."ואת הדרך הנאותה לעשות זאת, אפשר את השימוש המבוקש במקרקעיה      אם היא מעוניינת ל 

  , ח מאיר"מאחר ולקופת חולים יש מקרקעין רבים הרשומים על שמה במיתחם בי" :       ציינה במכתב כי

  ."      אני מציעה לשקול חילופי מקרקעין 

   לראש 2001 בספטמבר 20מנהל מחלקת נכסי של שירותי בריאות כללית פנה בתארי(        
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         העיר בבקשה לערו( הסכ מת� רשות שימוש לשרותי בריאות כללית בחלקה בבעלות 

  .       העירייה לצור( הצבת הגנרטור

   החליטה מועצת העיר לאשר לשרותי בריאות כללית מת� רשות 2001 באוקטובר �24       ב

  .( הקמת מבנה גנרטורבחלקה האמורה לצור, ללא תמורה ,       שימוש

  בי� ,  קבע2001       ההסכ שנחת בי� הנהלת שרותי בריאות כללית לבי� העירייה בדצמבר 

  כי עיריית כפר סבא מעמידה את החלקה האמורה לשימוש שרותי בריאות כללית ,        היתר

   כ כי עוד נקבע בהס. ע אפשרות להארכה לתקופה נוספת, 2009 במר) 30       עד ליו

  תמורת ":נקבע כי, כמו כ�.        השימוש הבלעדי בחלקה זו הוא לש הצבת גנרטור לעת חירו

  בנוס% נקבע בסעי%  ".לא תשלם הכללית לעיריה כל תשלום שהוא,        העמדת החלקה לרשות הכללית

   לפי שיקול דעתה ,העיריה תהיה רשאית להביא הרשות לפי מסמך זה לידי סיום בכל עת" :       אחר כי

   "…גם בלי קשר לשאלה אם הכללית הפרה מסמך זה או לאו…       הבלעדי

         

  לא נעשו חילופי , על א! המלצתה של מנהלת מחלקת הנכסי�, הביקורת מצאה כי       

  העירייה נתנה לבית החולי� את השימוש , כלומר.        מקרקעי� במתח� בית החולי�

  .א כל תמורה       בחלקה לל

    נקבע בסעי! ; נכסי העירייה ועסקיה:  פרק עשירי�) נוסח חדש(פקודת העיריות ב       

   העירייה יכולה להעניק שימוש בנכס עירוני א� ההחלטה נתקבלה במועצת  כי ,188       

  . העירייה ברוב חבריה ובאישור שר הפני�       

    ללא ,ל מסירת שימוש בנכס עירוניע,  כאמורמעיד, הביקורת מציינת כי ממצא זה       

  .אישור שר הפני�       

  על א! המלצתה של מנהלת מחלקת הנכסי� כי חלקה זו תימסר  ,       לדעת הביקורת

   נדב� מצביע עלממצא זה , במסגרת חילופי מקרקעי� בי� העירייה לבי� בית החולי�       

   .  בהקשר זההעירייה מול בית החולי� הנהלתנוס! בהתנהלות הלקויה של        

  

  ברחוב שיבת ציו� מצוי שטח בגודל של    , בחלקו הדרומי של בית החולי � ג� שיבת ציו�  2.5

  . ר בבעלותה של שרותי בריאות כללית" מ1560       

  ,  נחת הסכ בי� עיריית כפר סבא לבי� שרותי בריאות כללית, 2000 במאי 8       בתארי( 

       שבו שרותי בריאות כללית מעמידה את השטח לרשות העירייה א( ורק לש הקמת גינה   

   שני ע אפשרות להארכה 10       ציבורית כולל מגרש משחקי לילדי לתקופה של 

  .        לתקופה נוספת

  ת כל לא תשלם העיריה לכללי, תמורת העמדת השטח לרשות העיריה" : בהסכ קבע כי8       סעי% 

  , הכללית תהיה רשאית להביא הרשות לפי מסמך זה לידי סיום".. : קבע כי9 סעי% " .       תשלום שהוא
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  גם בלי קשר לשאלה אם העיריה הפרה מסמך זה או , לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסוייג,        בכל עת

  "…       לאו

        

  העמידו את השטח האמור לרשות העירייה        הביקורת מצאה כי שרותי בריאות כללית 

  עול עבור עבודות י בעת שעל שטח זה היו חובות בגי� היטלי כביש ותהב,       ללא תמורה

   לאחר החלטת מועצה על עבודות 90 �פיתוח שנעשו ברחוב שיבת ציו� באמצע שנות ה      

  . 1994 במר)9 �אלה מיו ה      

   על סכו 2005נעמדי בחודש מר) ,  בעת עריכת הביקורת      חובות אלה שטר נפרעו ג

  . 1      של כמיליו� 

       

  שרותי בריאות כללית סברו כי העמדת , ככל הנראה,       מבדיקה שערכה הביקורת עולה כי

  תביא למחיקת החובות בגי� , 2000 בחודש מאי ,השטח ברחוב שיבת ציו� לטובת העירייה      

  סיכו למצוא בנית� , תימוכי� לכ(. הפיתוח שנעשו בשטח באמצע שנות התשעי      עבודות 

    בי� נציגי העירייה לבי� נציגי בית החולי בנושא הסדרת2002 ביולי 9 �פגישה שנערכה ב      

        ח מאיר על פיה רשות השימוש אשר ניתנה "הועלתה טענה על יד נציג בי" :חובות בית החולי

  נציגי , אול ."לצורך פיתוח גן ציבורי יועדה כפיצוי לעלויות פיתוח, שיבת ציון' יה במגרש ברחלעירי      

  מנהלת מחלקת הגבייה ומנהל מחלקת תשתית , ל העירייה דאז"מנכ(העירייה בפגישה       

   .שללו טענה זאת מכל וכל)       באג% ההנדסה

       

   עבודות בגי�, על ידי בית החולי� בהקד�בות החויש להסדיר תשלו� , לדעת הביקורת     

   .     הפיתוח ברחוב שיבת ציו�

  

  , לבית החולי שתי מחלקות גריאטריות, כאמור � המחלקות הגריאטריות ברחוב גלר 2.6

  במתח בית היולדות היש� ברחוב גלר ,       הנמצאות מחו) למתח הראשי של בית החולי

   8.9 �מה הפקיעה העירייה כ,  דונ22 �מתח זה הינו למעלה משטחו של .       במרכז העיר

  .  צ"ב      דונ למטרת דר( וש

  ,  שנה49 לתקופה של 1948 במר) 1 �   הביקורת מצאה כי שטח זה נחכר ב2.6.1     

   על ידי המועצה המקומית כפר סבא מהקר� 30.11.1995  � עד ל1.12.1946 �                מה

  ". בית יולדות למושבות השרו�"למטרת ,         הקיימת לישראל        

   נחת חוזה בי� עיריית כפר סבא לקופת חולי כללית לניהול    25.6.1968 �ב              

  שנועד להסדיר הקמת , של בית החולי ליולדות במתח" מבנה קיי"                משות% 

  תו( ביטול כל ההסכמי הקודמי ביניה והסדרת , ולי                אג% חדש בבית הח

  להגיע לסיומו אמור אמור היה ההחוזה .                היחסי ביניה בחוזה חדש זה
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  :בו נקבע כלהל�, לחוזה' ג6 כפי שנקבע בסעי% 31.12.1998 �ב               

     ישאר בית )31.12.1998היינו , הערת הביקורת(ג בתום תקופת הניהול המשותף .6"            

   בידי העיריה והקופה רשאית לקחת עמה את כל הציוד שהביאה לבית  החולים                     

  אך לא תהיינה לקופה כל תביעות לפיצויים עבור כל ציוד , החולים או להשאירו                     

  .או אחרת                     

  ידונו הצדדים על תנאים להמשך נהול , לעיל' ד מבלי לפגוע באמור בפיסקה ג.6                

  ."בתום התקופה משותף                     

  

  ,   נחת הסכ חדש בי� עיריית כפר סבא לקופת חולי כללית13.11.1983 �ב                

  ח המרכז הרפואי מאיר                  שעיקרו הסכמה להעברת בית החולי ליולדות למת

  תקופת . "                 והפיכת המבנה אשר שימש כבית חולי ליולדות לבית חולי גריאטרי

  ,  כבית חולי גריאטרי, ג במתכונתו החדשה, של בית החולי" הניהול המשות%                 

  : כלהל�12בסעי%  ובחוזה בי� הצדדי נקבע 31.12.1998                 נשארת עד 

  מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי בתום תקופת הנהול המשותף תחזיר קופת . א.    12"

  במבנה ובבית החולים כשהם פנויים מכל   ,               חולים לעיריה את החזקה בחלקה

  או החזר /וזאת מבלי שתהיה לקופת חולים כל זכות לפיצוי ו,               אדם וחפץ

  .המבנה ובית החולים ותמורת השקעותיה בהם,        תמורת פינוי החלקה       

  ,     היה וחוזה החכירה הראשית שנחתם בין העיריה לבין מינהל מקרקעי ישראל.         ב  

  מתחייבת בזאת העיריה להאריך את ,  יוארך1.1.2001תוקפו עד ליום ,               אשר

  ולחתום , ")תקופת ההארכה: "להלן(משותף על פי חוזה זה               תקופת הנהול ה

  ").תוספת לחוזה:"להלן(              לצורך כך על תוספת לחוזה זה 

   לחתימת התוספת לחוזה ינהלו קופת חולים והעיריה משא ומתן לעניןד ע .ג          

  .              תנאי חכירת המשנה בתקופת ההארכה

   בין הצדדים כי היה ומנהל מקרקעי ישראל ידרוש מהעיריה תשלום מוסכם. ד          

  תהא העיריה רשאית, ")דמי נהול: "להלן(או כל תשלום אחר /              דמי חכירה ו

  מתחייבת העיריה שלא לגבות , עם זאת.               לחייב את קופת חולים בתשלום

  ."דמי שמושאו /              מקופת חולים דמי שכירות ו
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 " תקופת הניהול המשות%" הסכי ראש העירייה להארכת 16.6.99במכתב מיו

להמש( כללית תו( המש( קיו המשא ומת� ע קופת חולי , 31.12.99 �עד ל 

  . התקשרות

מנהלת מחלקת נכסי מסרה לביקורת כי ניסתה לקד את , לאור האמור לעיל

 03.06.2002ל העירייה ביו "כהשבחתו של מתח זה ובי� השאר פנתה למנ

  : בו נכתב בי� היתר, במכתב

הערת , מינהל מקרקעי ישראל(י "לא בין ממ.  חוזים חתומים בתוקףאיןכיום "...

  ..."ח"לעירייה ולא בין העירייה לקופ) הביקורת

  כתבה מנהלת מחלקת הנכסי� , 8/4/03 �במענה לפנייתו של ראש העיר מה

  : רבי� הית, 2003 למאי 19 �ב

   קיבלה החלטות להחכיר את הנכס 24/3/99 - ומ21/6/95 -מועצת העיר בישיבתה מ. 1"

  .בתנאים שונים, אופציה+  שנה 25ח לתקופה של "      לקופ

  ובפרט בתנאי של , ח לא יכולה היתה לעמוד בחלק מהתנאים שקבעה המועצה"      קופ

  .ולפיכך לא נחתם חוזה, קלים      תשלום דמי חכירה מהוונים בסכום של מיליוני ש

   העירייה לא היתה מעוניינת –המצב הקיים אכן לא היה תקין מאחר ומחד , עם זאת. 2  

  וזאת בעיקר בשל סיבות , צדדית על סיום ההסכם ופינוי הקשישים-      להודיע חד

  . הנושא הנכסי לא הוסדר–ומאידך .       אנושיות

...        

  ,   ח"שונתה המדיניות של קופ, ח"וף הנפשות הפועלות בקופועם חיל, לאחרונה.  4 

  .ל הצהירו על נכונותם העקרונית להתפנות ממיתחם גלר"        ובישיבות האחרונות הנ

...           

  .סח מוצע חדש לחוזהוב נ"רצ, לבקשתך.  6   

  ."וכן יש להשלים את מועד הפינוי, הערותיך/         נא אישורך

  

מצביעי� כי   , והנתוני� שיפורטו להל�, רת הנתוני� שפורטו לעיללדעת הביקו

אול� ממצאי , למקבלי ההחלטות בעירייה היו נתוני� לגבי מתח� גלר

  .קבלת החלטות ישימות בנדו�מנעות ממצביעי� על ה, הביקורת

  

מנהלת מחלקת הנכסי� של העירייה בתשובה לשאלת הביקורת מחודש מר+ 

  . י"חתם חוזה חכירה חדש בין העיריה לבין ממלא נ" : ציינה כי2005
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ובנתיים אין כל שינוי , 19/1/2005התקיימה ישיבה עם ראש העיר במינהל בנושא ב 

  . לא מצד העיריה ולא מצד המינהל-במצב החכירה

   ..".י המינהל"בהתאם למה שהיא נדרשת לשלם ע, העיריה משלמת דמי חכירה מידי שנה

  

בפועל המחלקות הגריאטריות של בית חולי� מאיר כי , משתמע מהאמור לעיל

על א! שהחוזה בי� העירייה לקופת , ממשיכות לשכו� ולפעול ברחוב גלר בעיר

העירייה לא נוקטת כל צעד מעשי ו חולי� כללית הגיע לסיומו לפני מספר שני�

  .לפינוי המחלקות אל מתח� בית חולי� מאיר

  

   השני התקיימו ישיבות רבות בי� העירייה לבי� הביקורת מצאה כי במהל(  2.6.2        

   בעניי� עתיד המחלקות הגריאטריות ,                  הנהלות קופת חולי כללית ובית החולי

  .                  ברחוב גלר

  , בי� נציגי העירייה, 1998                  בישיבות עבודה בנושא אשר התקיימו בנושא בשנת 

            קופת חולי כללית והחברה הכלכלית הועלה הרעיו� כי על חלק מהשטח שהופקע         

                    לצור( הרחבת בית החולי ייבנה בית חולי גריאטרי בשיתו% של העירייה 

   קופת ,אול באותה עת, ושל קופת חולי כללית) באמצעות החברה הכלכלית                  (

           עקב העלויות הכספיות הרבות הנדרשות , סירבה לשותפות זוכללית           חולי

    בית החולימתחגריאטרי בוכ� היא סירבה להקמתו של בית חולי , ממנה                  

  .    מאיר                  

  ל החברה       "מנכל העירייה ו"על ידי מנכ, הועלתה הצעה דומה, 2000בשנת                   

  הנמצא צמוד לבית  , "הטרפז"                  הכלכלית שבה קופת חולי כללית תקצה את שטח 

  עוד על , לילנבלו�טשרניחובסקי�ר בצומת הרחובות סנה" מ7200(                  חולי  מאיר 

   לחברה הכלכלית וקופת ובמקו ייבנה מיז משות% )2.7                  שטח זה  ראו סעי% 

   מחלקות גריאטריות שיהיו בבעלות קופת חולי 4שבו יבנו ,                   חולי  כללית

  את שטח הטרפז  , קופת חולי כללית תקצה כאמור, במסגרת המיז.                   כללית

  קופת חולי תפנה , החברה הכלכלית תבנה על חשבונה את המבני,                   שבבעלותה

  החברה הכלכלית תהוו� את הקרקע במתח המפונה     ,                   את המתח ברחוב גלר

  במסגרת תוכנית זאת כמשתמע . עוד חלק מהקרקע למגוריי                  והעירייה תשנה י

   בניית פרוייקט 4/6/00 �ל החברה הכלכלית לראש העיר מה"                  ממכתבו של מנכ

                     מגורי במתח גלר תאפשר מימו� היוו� הקרקע ובניית המבנה לקופת חולי

  ". בשטח הטרפז"                  כלכלית 
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  אשר ,                  על א! שמיז� זה לא יצא לפועל הביקורת רואה בחומרה ייזו� מיז� כזה

         לדעת הביקורת ומהנתוני� המפורטי� בדוח זה מצביע על ליקוי בהכנתו           

  קופת חולי� כללית מחוייבת על פי ההסכמי� שפורטו ,                  בהיבטי� כלכליי� שכ�

  .  לפנות את המתח� ללא כל פיצוי,                  לעיל

                   

  שונתה מדיניותה של קופת חולי  , ת מצאה כי ע חלו% השניהביקור,                 כאמור

                   כללית ונציגיה הצהירו בכתב על נכונות העקרונית להתפנות מהמתח ברחוב  

  .  לא יצאה אל הפועל,  שפורטה לעיל2000אול התוכנית משנת ,                  גלר

   2003 ביוני 23ו ישיבת פורו ראש העיר והסגני מיו                  הביקורת א% מצאה סיכ

  ח הגיעה למסקנה שעדיף להעביר את "קופ…"                 שבו מצויי� כי בנוגע למתח ברחוב גלר 

  ח פנו "קופ…במקום להרחיב ולשפץ באתר הנוכחי, ח"הגריאטרית למיתחם בי'                 המח

  על פניו נראה כי .  מיליון דולר5-יע בתרומה שתסייע לבניה שנאמדת בכ               לעירייה שתסי

    ." מיליון דולר1-נאמדת בכ, פ בקשתם" ע-מבחינתם" סבירה"               תרומה 

  באומדני עלויות הקמה והכנסות של מבני מגורי לאחר השבחת ,                 יתר על כ�

  החברה תפצה את בית ":מצויי� כי, ל ידי החברה הכלכליתשנערכו ע,                מתח גלר

   ."1,000,000$ -$ 500,000 –               החולים בסכום שינוע בין 

   1983הביקורת שבה ומציינת כי בחוזה בי� העירייה לקופת חולי� כללית משנת                

  ן הצדדים כי בתום תקופת הנהול המשותף מוסכם ומוצהר בי" :כלהל�.  א12               נקבע בסעי! 

  במבנה ובבית החולים כשהם פנויים מכל ,               תחזיר קופת  חולים לעיריה את החזקה בחלקה

  או החזר תמורת פינוי /וזאת מבלי שתהיה לקופת חולים כל זכות לפיצוי ו,               אדם וחפץ

  ." ותמורת השקעותיה בהםהמבנה ובית החולים,               החלקה

  הביקורת מביעה תמיהה על כי החברה הכלכלית מכינה אומדני� בה� קיי�                

  הקבוע , סכו� גבוה לפיצוי שרותי בריאות כללית עבור פינוי המתח� על א!               

  . א כפי שצויי� לעיל12בסעי!                

  יש להסדיר בדחיפות את נושא חכירת מתח� גלר בי� העירייה ,                לדעת הביקורת

  .                לבי� מינהל מקרקעי ישראל

  ועל א! חשיבות� הרבה של המחלקות הגריאטריות השייכות לבית חולי� ,                כמו כ�

                     ,               מאיר ולאור העובדה כי חוזה הההתקשרות ע� קופת החולי� בא לסיומו

                 הביקורת ממליצה כי ראש העיר ומועצת העיר יפעלו בהקד� להעברת המחלקות 

  כפי שנקבע , החלטה אשר תביא לפינוי המתח�, הגריאטריות ממקומ� הנוכחי               

  .  כללית               בחוזי ההתקשרות בי� העירייה לקופת חולי�

  העירייה תוכל ,     לאחר פינוי המחלקות הגריאטריות השוכנות במתח� גלר           
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  במרכז ,  דונ� הנמצא בלב אזור מגורי�13 �שטח ב� כ,                להשביח את שטח המתח�

  .               העיר

  

  בצומת הרחובות טשרניחובסקי ולילנבלו ובצמוד לבית חולי  � "הטרפז"שטח      2.7     

  ר בבעלות שרותי בריאות " מ33,000 �קיימת חלקה בשטח ברוטו של כ,               מאיר 

  .               כללית

  ' עוד מגורי גיר היה בי" מ�12,000 חלק מהחלקה בגודל של כ1/1/בתוכנית כס               

  דרכי , חניותיעוד של יעוד של השטח האמור לישונה הי, 27/1/               ובתוכנית כס

  . פ"               ושצ

  נחת הסכ בי� העירייה לבי� שרותי בריאות כללית , 1990 ביולי 12               בתארי( 

)                 לפיו לקופת חולי כללית אי� ולא יהיו , )קופת חולי כללית, בשמה הקוד

  .  האמורעודי               תביעות נגד העירייה בגי� שינוי הי

  , 2002 ביולי 10               הביקורת מצאה מכתב ששלח מהנדס הרשות לראש העיר בתארי( 

  ר בי� הרחובות " מ7,200 �ר נשארו כ" מ12,000מתו( , כי בפועל, בי� היתר,                בו כתב

  והמוש בה לא נעשה שי, )שטח בצורת טרפז(לילנבלו � טשרניחובסקי�               סנה

  אין , מבחינה תכנונית, לדעתי" :כי, מציע מהנדס הרשות, על כ�.                עדיי� ביעוד דר(

  / ולשנות בחזרה את שטח הקרקע ליעוד מגורים" להחזיר עטרה ליושנה"             מניעה ואף רצוי 

      ." גלר' ח הגריאטרי מרח"וי ביהעל מנת לזרז את פינ, בין היתר, מהלך זה רצוי. ב"             מלון וכיו

  

  לא נעשה דבר , )2005חודש מר+ (בעת סיו� עריכת הביקורת , על א! האמור לעיל              

  ".הטרפז"              בשטח 

               א! על פי ששרותי בריאות כללית צריכה לפנות את מתח� גלר ללא תמורה כלשהיא 

  , יעוד מגורי� עשוייהייעוד דר� ליעוד שטח הטרפז מיהחזרת י,              מצד העירייה

  .לזרז ולתמר+ את שרותי בריאות כללית להתפנות ממתח� גלר,              לדעת הביקורת

  הביקורת ממליצה לראש העיר ולחברי מועצת העיר ביושב� כחברי ועדת ,              בכל אופ�

  עשה רק לאחר חתימה יע בשטח הטרפז י.ב.ית כי שינוי הת             התכנו� והבנייה המקומ

  .               על הסכ� בי� שרותי בריאות כללית לעירייה על פינוי מתח� גלר
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  מסקנות והמלצות. 3

  

בבואה לאשר תוכניות , חוט השני השזור לאור� כל ממצאי הביקורת מראה כי העירייה

ת מבלי לכרו� ולקשור תוכניות אלה למכלול עשתה זא, פיתוח של בית חולי� מאיר

העירייה ביחסה לבית החולי� לא ראתה , רוצה לומר. הקשרי� של העירייה ובית החולי�

ור תוכניות ולא הביאה בחשבו� את כל ההיבטי� הקשורי� באיש" התמונה הגדולה"את 

ללית הפיתוח של בית החולי� ולא דאגה לעג� את מערכת היחסי� ע� שרותי בריאות כ

  : להל� תמצית ממצאי הביקורת.בהסכמי� חוזיי� פורמאליי�

    

3.1   הוצאת בא   העירייה פעלה לקידו וזירוז הוצאת היתרי בנייה לבית החולי

  העברת שטחי , פשרו במקרה אחדישינויי אלה א. ע.ב. וא על ידי שינויי תק"ברשמ       

  צ גדלו על חשבו� שטחי "שטחי שב, במקרה אחרו, לבניי� במתח בית החולי מבניי�       

  ). בדוח2.1.8 �2.1.1סעיפי  (פ"שצ       

  

  עוד קומת המרת% בבניי� סטולברג מקומת חנייה לקומת י  בית החולי שינה את י3.2

   ). בדוח2.1.9סעי% (רפואיי ללא קבלת היתר בנייה        מכוני

  

  הוצאו על א% חובות הענק של בית , 2003�1999ני   שמונת היתרי הבנייה שניתנו בי� הש3.3

  סעי% (בגי� היטלי פיתוח  1מיליו�  5 � על כ2005שעמדו בחודש מר) ,        החולי לעירייה

  ). בדוח2.2       

  

  , בשטחו הצפוני של בית החולי) 16בניי� מספר (  ההיתר לבניית החניו� בבניי� העתידי 3.4

  ר בטר התכנסותה של הועדה להקצאת קרקעות ומבני ללא          הוצא בתהלי( מהי

  בבואה של הועדה לדו� בבקשתה של שרותי בריאות כללית להקצאת השטח .        תמורה

   בניית החניו� �היא ניצבה בפני עובדות בשטח ,  דונ בצפו� בית החולי14       בגודל של 

  ). בדוח2.3.1סעי% (       

  

  לנסות ולזרז  מצאה מסמכי המעידי על פעילות העירייה וראש העיר דאז הביקורת לא  3.5

   הבטר התקבלה ההחלטה בועד, ממתח גלר       את פינוי המחלקות הגריאטריות 

  סעי% ( דונ לשרותי בריאות כללית 14הקצאת קרקעות ומבני ללא תמורה להקצות       ל

  ). בדוח2.3.2      
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  ג אופי ככל הנראה  בניי� רב תכליתי יישא בהיותו) 16בניי� מספר (  הבניי� העתידי 3.6

  יש , לפיכ(.  בנוהל הקצאת קרקעות ומבני ללא תמורהבנושאמסחרי על א% ההתנייה         

   ).בדוח 2.3.3סעי% (        לפעול על פי חוות הדעת המשפטית בנושא

  

  ללא , לטובת הקמת חדר גנרטורותה שבבעל  העירייה נתנה לבית החולי שימוש בחלקה 3.7

  על א% המלצתה , ללא תמורה מצד בית החוליג         מכרז וללא אישור שר הפני וזאת

  זו תימסר במסגרת חילופי מקרקעי� בי� העירייה חלקה של מנהלת מחלקת הנכסי כי        

          ). בדוח2.4סעי% (לבי� בית החולי

  

  ת העמידו לטובת העירייה שטח ברחוב שיבת ציו� לבניית גינה   שרותי בריאות כללי3.8

       בגי� בית החוליכי חובות עבר של שלה בהנחה , זאת ללא תמורה,    ציבורית במקו

   על 2005 הנעמדי בחודש מר) ,לאור( רחוב שיבת ציו�שטח היטלי פיתוח של ה       

  העירייה הבהירה להנהלת בית , מצד אחדהביקורת מציינת כי . וקוזז י1כמיליו�        

  ומצד שני לא פעלה לגביית ,        החולי ושרותי בריאות כללית כי לא תקזז את החובות

  ). בדוח2.5סעי% (       חובות אלה 

  

    על א% שההסכ בי� שרותי בריאות כללית לבי� העירייה לגבי המחלקות הגריאטריות 3.9

  המתח העירייה לא קיבלה החלטה על פינוי , פני שני אחדות       במתח גלר הסתיי ל

  ). בדוח2.6.1סעי% (       והעברת המחלקות למתח בית חולי מאיר 

  

  נהל מקרקעי ישראל  יעדיי� לא נחת חוזה חכירה בי� העירייה למ,  בעת עריכת הביקורת3.10

  ).  בדוח2.6.1סעי%         (

  

  ולי מספר חלופות לפינוי המחלקות הגריאטריות ממתח   העירייה הציעה לבית הח3.11

  זאת על א% האמור בחוזה ,  מה� עולה כי העירייה תפצה את בית החולי על פינוי זה        גלר

  ת� שו פיצוי בגי� ישבי� העירייה לבי� שרותי בריאות כללית הקובע כי העירייה לא ת        

            ).בדוח 2.6.2סעי% (פינוי המתח

  

  יעוד דר( ימ" הטרפז"עוד בשטח י הועלתה הצעה על ידי מהנדס הרשות כי שינוי הי3.12

  א( עדיי� , יתמר) ויזרז את שרותי בריאות כללית לפנות את מתח גלר, עוד מגוריילי        

  ).    בדוח2.7סעי% (לא התקבלה החלטה בנושא         
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י לא ינתנו היתרי בנייה נוספי� לפיתוח בית הביקורת ממליצה כ, לאור האמור לעיל

  . תו� הסתייעות בייעו+ משפטיהחולי� בטר� יוסדרו חובות בית החולי� לעירייה

ממליצה הביקורת כי העירייה לא תאשר , )16בניי� מספר (לגבי הבניי� העתידי , יתר על כ�

יוסדר ג� אופי את הקצאת המקרקעי� ולא תוציא היתרי בנייה נוספי� למבנה כל עוד לא 

   .הפעילות שיישא הבניי�

הביקורת ממליצה כי יתקבלו החלטות אופרטיביות בנושא העברת המחלקות הגריאטריות 

עוד יהעירייה יכולה לתמר+ את הפינוי על ידי החזרת י. ממתח� גלר לבית חולי� מאיר

 שרותי א� עליה לעשות כ� רק לאחר חתימה על הסכ� בי�,יעוד מגורי� יל" הטרפז"שטח 

עה כי אי� לתת יהביקורת בד, בכל אופ�. בריאות כללית לעירייה על פינוי מתח� גלר

  .לשרותי בריאות כללית פיצוי כספי בגי� הפינוי

קבל החלטה לגבי מדיניותה הכללית בנושא עירייה להנהלת ההביקורת א! קוראת ל

נהל יינה ובי� מהסדיר בדחיפות את נושא חכירת מתח� גלר בשטחי� ונכסי� ועל פיה ל

  .מקרקעי ישראל

לגבייה מלאה של כל החובות פעול קבל חוות דעת משפטית וללדעת הביקורת על העירייה ל

  .אות� חייב בית חולי� מאיר באופ� מקי! ומיידי

ע� בית המלאה הביקורת קוראת לראש העיר ולמועצת העיר להסדיר את מערכת היחסי� 

  .נושאי� תו� חתימה חוזית בכל ה,חולי� מאיר


