
רשות במשבר

ח"תשע. אילת–כנס גזברים ברשויות המקומיות 

פרטי המציגים בעמוד הבא



על המציגים

ד נעה בן אריה"עו

EBA-Law–שותפה מייסדת 

.  מתמחה במשפט מוניציפלי אזרחי ומנהלי

.  יועצת משפטית חיצונית לרשויות רבות

. יועצת מיוחדת למרכז לשלטון מקומי

noa@eba-law.co.il ,054-7310033

ליאור חורב

בעלי קבוצה בינלאומית לייעוץ  , יועץ אסטרטגי
גולדפינגרר קבוצת "יו, אסטרטגי

מדינות  , רשויות, מנהל משברים וקמפיינים לחברות
.  וחברות רב לאומיות

.  ל המשטרה"בעבר יועץ אסטרטגי למפכ

.  יועץ מיוחד למרכז לשלטון מקומי

liorch@chorevinv.com

054-6699339
תמם( רמי)ד רחמים "עו

Etco-Law–שותף מייסד 

. עבירות כלכליות ושחיתות ציבורית–מתמחה במשפט פלילי 

.  433להב ' יח–משימה משולב רשויות כחבעבר ראש 

.  יועץ מיוחד למרכז לשלטון מקומי

rami@etco-law.com050-4003544
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,  תודעתי, משבר פלילי–הדקות הקרובות יוצג תרחיש למשבר ברשות 45-ב 
.  אזרחי-ציבורי ומנהלי

.  בכל מקום, משבר זה יכול לקרות בכל עת

. למשבר שכזהוהתנהלותיתמטרתנו להציג אלטרנטיבה ניהולית 

. בסיום הצגת המשבר יתאפשרו שאלות מהקהל

רשות במשבר



–רשויות מקומיות תחת חקירה 
תמונת מצב

תיקים רבים  . ראשי רשויות הסתבכו בפלילים54–1998מאז •
. נוספים נפתחו כנגד בכירים ואנשי דרג מקצועי ברשויות

רשויות מקומיות בישראל  255מתוך -לפי מקורות גלויים •
.מצויות תחת חקירה סמויה או גלויה25%כ 

–מרבית העבירות •
על רקע תכנון ובניה  •

על רקע הקצאות משאבים•

על רקע מכרזים ומינויים•

עבירות בחירות•

החקירות לגלויות ברשות המקומית מוקפאים  משהופכות•
והיוזמה  , ההכבדה על המערכת גוברת, תהליכי עבודה

. נעצרת" פירמידת העשייה"ב



מורכבות הרשות המקומית כקרקע פורה  
למשברים

סביבה רוויית אינטרסים  
ורגולציה

מידיות  
התוצאה

קשר  
סיבתי  
הדוק

בחירות

חוסר  
ידע

תקשורת  
מקומית



אירועתרחיש



איש  80,000מועצת מעלה סביונים היא מועצה אזורית שבתחומה מתגוררים כ •
.  בעלי חתך סוציו אקונומי משתנה, בארבעה ישובים עיקריים

ישראלי לראשות המועצה לאחר קמפיין שנוי  ' נבחרה הגב2018בחודש אוקטובר •
.  במחלוקת בו הציגה את קודמיה כמושחתים שגרמו לסיאוב המערכות בעיר

. ישראלי זכתה במושבים בודדים במועצה' סיעתה של הגב, עם זאת•

תוכניותיהמר כהן הבטיח לעשות כל שלאל ידו לסכל את , ראש המועצה הקודם•
, סיעתו של מר כהן זכתה למספר מושבים משמעותי במועצה. ישראלי' של גב

. ויחד עם שותפיה הקואליציוניים בעבר מהווים רוב במועצה

.  2019אנו מצויים בחודש ינואר •

***תרגיל*******תרגיל******תרגיל******תרגיל****
נתוני רקע



***תרגיל*******תרגיל******תרגיל******תרגיל****
רצף אירועים

2019ינואר 

"  הסביון"מתראיין למקומון –מר כהן –ראש המועצה הקודם -2/1/19
אומר שיש לו ראיות לעבירות  . ומעלה תהיות באשר לטוהר הבחירות

.  לא מציין שמות ספציפיים". ידע מה לעשות"ואם יפנו אליו , שבוצעו

ישראלי ממבקר המדינה על  ' גב–מכתב לראשת המועצה –12/1/19
.  וביניהן מעלה סביונים, ביקורת צפויה במספר רשויות

2019פברואר 

,  ישראלי מקבלת שיחת טלפון מפעיל בחירות במטה שלה' גב-2/2/19
בשל רצונו לעבוד כפקיד במחלקת  עימהלהפגשהמבקש ,  מר ראובן

ישראלי מבקשת  ' גב.  בה מועסקים בני משפחתו, ההנדסה של המועצה
פורים בבית הספר  ארועומבטלת אותה בשל , מהפקידה לקבוע פגישה

.  של בנה

ישראלי  ' מר כהן מתראיין שוב לרדיו המקומי וטוען כי גב–13/2/19
.  כדי לאפשר לקבלן ב, ביטלה מכרז שהוא שהתחיל וזאת לרעת הציבור

.  ישראלי' אין תגובה מלשכתה של גב. לוי שתמך בה בבחירות לזכות בו

הכשרת חריגות בניה בבתיה של –" הסביון"כתבה במקומון –15/2/19
המניעים לכתבה  ומקורות  –תגובת לשכתה . ישראלי' מקורבי הגב

בתגובה מפורסמים שלטי בחירות של  .  המידע שבה הם פוליטיים בלבד
.  ישראלי התלויים על מרפסות באותם בתים' הגב

-2019אפריל 

אני לא מבין למה את לא "–ישראלי ' מר ראובן כותב דואל לגב–3/4/19
אמרתי לך שאני מפספס הזדמנות  . כולם הסתדרו חוץ ממני? עונה לי

".  עבודה לפני חצי שנה בשביל הבחירות

שבו היא  -"  שינוי–שיקום "ישראלי מכריזה על פרוייקט ' גב–11/4/19
מעניקה הקלות לבקשות שינוי ייעוד והיתרים באזור התעשייה הדרומי  

ישראלי מתריעה כי  ' גב. בילוי/משרדים/מתעשיה לתעסוקה, של המועצה
אבל הדבר לא , גורמים בעלי אינטרס מנסים לסכל את תוכניותיה

.ירתיעה מלהמשיך בהן



***תרגיל*******תרגיל******תרגיל******תרגיל****
רצף אירועים

-2019מאי 

,  ת הדרומי"לוי לקבלת היתר באזה. פניה של הקבלן ב–13/5/19
.  ע"הבקשה נדחית בנימוק של אי התאמה לתב

היא ידעה  , כשהיא הייתה צריכה אותנו"וטוען " סביון"הקבלן מתראיין ל
.....".  ועכשיו היא מתנשאת מעלינו, יפה מאוד לבקש

.  ושוב נדחה, הקבלן מגיש ההיתר בשנית–25/5/19

2019יולי -יוני
שמונה על ידי ראש הרשות  , מנהל מחלקת הנדסה בעיריה–14/6/19
ומוסר לו החלטות על , 433להב /ה"מודיעין מיאח' פוגש ק, הקודם

ומעלה תהיה , "האחים גרים"הפחתות בהיטל השבחה שנקבע לקניון 
.  ישראלי מועסקת שם' לאור העובדה שגיסתה של גב

ה מוציא בבית  "כח משימה שחיתות שלטונית ביאח–30/6/19
הצו  . המשפט השלום צו המצאת מסמכים למחלקת ההנדסה במועצה

מוצא על בסיס מסמכים ממחלקת ההנדסה של המועצה שהגיעו  
.  ה על בסיס מודיעיני"ליאח

,  מתקבלים מסמכים שונים. הצו מוגש למחלקת  ההנדסה–10/7/19
והתראות פיקוח בניה , ובהם החלטות על קביעת גובה היטלי השבחה

.  שונות



***תרגיל*******תרגיל******תרגיל******תרגיל****
רצף אירועים

2019' אוק–' ספט

ומעכבים  , מגיעים לעיריה433בלשים של להב –30/9/19
לוי לחקירה  . ואת הקבלן ב, את מנהל מחלקת ההנדסה

שוחד ועבירות  , באזהרה בעבירות של מרמה והפרת אמונים
שניהם משוחררים  (. בחירות)על חוק הרשויות המקומיות 

.  ביחידה בערבות עצמית

כולל מר ראובן  . נחקרים פעילי בחירות–1-15/10/19
.   שנעצר בחשד לעבירות לפי חוק הרשויות המקומיות

נבדקים מינויי כח אדם שבוצעו במחלקות העיריה מאוקטובר  
2018.

-מעצרים 

ישראלי  ' מבוצעים צווי חיפוש במשרדה של גב–20/10/19
ישראלי נחקרת בחשד ' גב. שם היה מטה הקמפיין, ובביתה

עבירת על חוק  , מרמה והפרת אמונים, לעבירות של שוחד
נעצרת ומשוחררת למעצר ( בחירות)הרשויות המקומיות 

.  ימים60ומורחקת מהמועצה ל , בית בהחלטת בית המשפט

משוחרר  . ישראלי' ברשימתה של גב2' מעוכב לחקירה מס
.  ימים60ומורחק מהמועצה ל 

ולבקשת  , ישראלי נדחה' ערר למחוזי של גב–22/10/19
ימים90המדינה מוארכת ההרחקה ל 



רשות במשבר



עבודהמתווה



טיפול במעטפות

פלילית ניהול תקשורת אזרחי



פלילי ואזרחי–טיפול במעטפות 
ב

צו
יי פעולה בתוך  

".  ערפל חקירה"

הסבר המצב 
.  לתוך הארגון

ממשק למול  
יחידה חוקרת ב
צ
מ

ת 
כ
ר
ע
ה בידוד פעולות  

צהוב , לסל אדום
.  וירוק

פעולות  תעדוף
,  לדחופות
ודחופות  , חשובות
.  וחשובות

–מתן כללי אצבע 
"  אסור", "מותר"
"לשאול"ו

ת
כו

מ
ת

ס
ה מתן הסתמכות  

לפעולות המצויות  
"  סל הירוק"ב

בדחופות  
.  וחשובות

הכנת מכתבי גילוי  
דעת ליחידה  

החוקרת בדבר  
הנושאים בהם יש 

. לקבל החלטות



ניהול תקשורת ומשבר–טיפול במעטפות 
ב

צו
יי דברור פנימה לתוך  

.  הארגון

ממשק למול מעטפת  
.המשבר של החשודים

ב
צ
מ

ת 
כ
ר
ע
ה הערכת אורכו של המשבר  

.  וחומרתו ככל שהזמן עובר

ההכלה–שלב הבלימה 

גיבוש אסטרטגיה ויישום  
אשראי -לשלב הביניים 

לתפקוד

שרידות

הכרעה



שאלותדיון ו


