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 .'פרק תשיעי סימן א, הבסיס החוקי לעבודת מבקרי העיריות הוא בדיני עיריות 

 מינוי מבקר עירייה
 מינוי מבקר עירייה  . 1

 : ב בדיני העיריות מחייב מינוי מבקר לעירייה 167סעיף 
 ".תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה, בהחלטה ברוב חבריה, המועצה  (ב)" 

 כשירות להתמנות למבקר עירייה
 כשירות להתמנות למבקר עירייה  . 2

נקבעה ההוראההבאה , כדי להבטיח את רמתם המקצועית של המבקרים ולמנוע מינויים בלתי ראויים 
 :מינוי מבקר ,  (ד)(ג)167בסעיף 

 :לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עירייה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה  (ג)" 
 ;הוא יחיד (1)
 ;הוא תושב ישראל  (2)
 ;הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון  (3)
 הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה  (4)

 או שהוא עורך דין או , מוסד להשכלה גבוהה בישראל, לעניין זה, בחוץ לארץ שהכיר בו
 ;רואה חשבון 

 ; הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת  (5)
 הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של  (6)

 ".; רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית
 
 רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר לא, (ג)על אף הוראות סעיף קטן  (ד)

 ,כמבקר העירייה, (ג)לסעיף קטן  (5- )ו  (4)נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות 
 אם הוא רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק ביקורת

 .1992- ב "הפנימית התשנ
 תפקידי המבקר

 תפקידי המבקר . 3
 :בדיני העיריות מגדיר את תפקידי המבקר כדלקמן  [א]ק "א ס170סעיף 

 :ואלה תפקידי המבקר  (א)" 
 , 1965- ה "התשכ, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, לבדוק אם פעולות העירייה (1)

 ;תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון , בידי המוסמך לעשותם, נעשו כדין
 ;לבדוק את פעולות עובדי העירייה  (2)
 ,לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין (3)

 ;טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון 
 לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת  (4)

 ;רכושה והחזקתו מניחות את הדעת 
 
 
 
 

 גופים עירוניים מבוקרים
 גופים עירוניים מבוקרים  . 4

 :מגדיר את הגופים העירוניים המבוקרים כדלקמן  [ב]ק "א ס170סעיף 
 תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן  (א)הביקורת לפי סעיף קטן  (ב)" 

 קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי , מוסד, מפעל, לגבי כל תאגיד
 . או משתתפת במינוי הנהלתם, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב 

 ".גוף עירוני מבוקר"למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן 
 את נושאי , יקבע המבקר את תוכנית עבודתו השנתית, (א)בכפוף לאמור בסעיף קטן  (ג)" 

 -הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 
 תוכניות עבודה

 תוכניות עבודה . 5
 :מתייחס לקביעת תוכנית העבודה של המבקר כדלקמן  [ג]ק "א ס170סעיף 

 ;על פי שיקול דעתו של המבקר  (1)
 ;על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני  (2)
 על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה  (3)

 ".; על שני נושאים לשנת עבודה 
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 מבוססת על העיקרון של עצמאות , הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר , הוראה זו 
 .תלותו בבואו לבקר נושא שהוא החליט לבדקו - המבקר ואי 

 דרכי עבודת המבקר
 דרכי עבודת המבקר  . 6

 .עצמאותו של מבקר העירייה בקביעת דרכי עבודתו נקבעה בדיני עיריות בשלושה מישורים
 .קביעת דרכי העבודה  . 6.1

 על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע , המבקר יקבע: "קובע  [ד]ק "א ס170סעיף 
 ".ביקורתו

 הכנת התקציב והתקן . 6.2
 מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת : "קובע  [ה]ק "א ס170סעיף 

 היקף . במסגרת הכנת התקציב לפי פקודה, תקציב שנתי ללשכתו לרבות הצעת תקן
 . הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה

 כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה 
 ."השנתי
 ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של : "קובע  [ו]ק "א ס170סעיף 

 במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב , כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, לשכת מבקר העירייה
". השנתי

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 מינוי עובדי לשכת מבקר העירייה וכפיפותם  . 6.3
 

 : מינוי עובדים ללשכת המבקר קובע 170סעיף 
 ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה עובדים ללשכת מבקר העירייה  (ה)" 

 בהתאם לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל פי האמור בהוראות סעיפים 
 . (ד)עד  (א)קטנים 

 תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה 
 ".של העירייה ובגודל תקציבה השנתי

 לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא  (1ה)
 (. 4)עד  (1) (ג) 167אם כן התקיימו בו הוראות סעיף 

 בהסכמת מבקר , רשאי ראש העירייה, (1ה)על אף הוראות סעיף קטן  (2ה)
 לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף, העירייה

 אם רכש נסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי  (4) (ג) 167
 ". 1992– ב "התשנ, כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית

 ואולם הם יקבלו , עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כשאר עובדי העירייה (ו)
 .הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד 

 לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה שלא בהסכמתו של מבקר  (ז)
 ( . "1) א 171אלא בכפוף להוראות סעיף , העירייה

 
: העולה מקובץ הוראות אלו הוא 

 
תיעשה  קביעת תוכנית העבודה. קביעת דרכי העבודה היא בסמכותו הבלעדית של מבקר העירייה 

עניין פלוני ולוועדה  לראש העירייה ישנה הסמכות לדרוש מן המבקר לבקר. י שיקול דעת המבקר "עפ
 .לענייני ביקורת ישנה הסמכות להמליץ בפני המבקר בקשר לתוכנית העבודה
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 הסמכויות לביצוע התפקיד
 הסמכויות לביצוע התפקיד  . 7

 :כדלקמן  [ב] [א]ק "נקבע בס, " המצאת מסמכים ומסירת מידע", ב 170בסעיף  . 7.1
 ,ראש המועצה הדתית וסגניו, עובדי העירייה, חברי המועצה, ראש העירייה וסגניו (א)" 

 וחברים ועובדים של כל גוף עירוני , עובדי המועצה הדתית , חברי המועצה הדתית 
 כל מסמך שברשותם אשר לדעת , על פי דרישתו, ימציאו למבקר העירייה, מבוקר

 מבקר העירייה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר 
 ". שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה

 , לצורך ביצוע תפקידו, למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה (ב)
 לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי , לכל מאגר רגיל או ממוחשב

 . "של העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני מבוקר
 הוראה זו מחייבת את ראש העירייה וחברי העירייה ואת כל עובדי העירייה ואת כל עובדי הגופים

 את כל המסמכים והמידע (י דרישתו"עפ)להמציא למבקר העירייה , העירוניים המבוקרים
. שבידיהם 

 
 
 
 
 

 
 :קובע  [ה]ק "ב ס170סעיף  . 7.2

 יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת , לצורך ביצוע תפקידו (ה)" 
 בישיבה ; העירייה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר

 ."שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו
 
 

 אך אין חובה על המבקר , יש לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות
 . להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן 

 ולא לצורך ביצוע תפקידי הועדה)נוכחותו של מבקר העירייה בישיבות היא לצורך ביצוע תפקידו 
 .(שבישיבתה הוא נוכח

ישנם הסבורים שנוכחות מבקר העירייה בישיבות היא על מנת להשגיח שפעולת הועדה תיעשה כהלכה 
הסוברים כך  ,משמע שהדבר אושר על ידיו, ואם השתתף בישיבה ולא אמר דבר ולא התריע על פגמים

 .טועים
. היא למטרת הביקורת, בישיבות העירייה או בוועדה מועדותיה, מטרת נוכחותו של מבקר העירייה או נציגו

של פעולות העירייהעל כל ענפיה , ככל האפשר, יעילות הביקורת מותנית בידיעה מעמיקה ועדכנית
- קבלת החלטות חשובות והקצאת משאבים , קביעת מדיניות- חלק חשוב מכלל פעולות אלו . המרובים

ונציגיו משתתפים בישיבות אלו  מבקר העירייה. הנהלתה ובועדות, מתבצע בישיבת מליאת מועצת העיר
 .כדי להיות מעודכנים ולעמוד מקרוב על פעולת העירייה

 מינוי ועדה לעניני ביקורת ותפקידה 
 מינוי ועדה לעניני ביקורת ותפקידה . 8

 :קובע , ג149סעיף - מינוי ועדה לענייני ביקורת  . 8.1
 ח של מבקר"המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו (א)" 

 ח של משרד הפנים "בכל דו, המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה
 ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה , ח של מבקר העירייה"על העירייה ובכל דו

 ; ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין"והיא רשאית לדון בכל דו, הביקורת
 .הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה

 את , ככל שניתן, הרכב הועדה יהיה תואם; מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה (ב)
 ראש העירייה וסגניו לא יהיו חברים בוועדה לענייני ; ההרכב הסיעתי של המועצה

 .ביקורת
 יושב ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת  (1) (ג)

 לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשייך ; גוף עירוני מבוקר
 :לפחות כל אלה, בין היתר, לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו

 ;סיעתו שונה מסיעת ראש העירייה (א)
 ;לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה (ב)
 ;מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה (ג)
 . סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול העירייה (ד)
 יהיה , היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד (2)
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 :יושב ראש הועדה לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה
 ;הוא אינו חבר בועדת ההנהלה (א)
 ;הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים (ב)
 .הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר (ג)
 

 למעט , לוועדה אין סמכות להתערב בדרכי עבודתו של המבקר או בקביעת תוכניות העבודה 
. הסמכות להמליץ על נושא לביקורת 

 

 
 דיווח

 דיווח . 9
 . ח הביקורת והטיפול בו "נקבעים מועדי הגשת דו [ו - א  ]ק "ג ס170בסעיף 

 : ח המבקר"ג דו170" 
– לא יאוחר מ , הדוח יוגש אחת לשנה; המבקר יגיש לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שערך  (א)
יפרט את , פעולותיו בדוח יסכם המבקר את;  באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח 1

 ; הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד 
  ; ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת, בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה

 ,ב לחוק מבקר המדינה21– א ו 21אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 
 ". [נוסח משולב] 1958– ח "התשי

ח על "דו רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת  (א)בנוסף לאמור בסעיף קטן  (ב)
ביקורת דרשו ממנו  ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הועדה לענייני 

 .לעשות כן 
הערותיו  ח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את" מיום קבלת דותוך שלושה חודשים (ג)

 .ח בצירוף הערותיו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"על הדו
את  ח המבקר בהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור"הועדה לענייני ביקורת תדון בדו (ד)

  מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור תוך חודשייםסיכומיה והצעותיה 
הועדה  תדון, לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה. (ג)בסעיף קטן 

ממועד המצאתו  עד תום חמישה חודשיםבדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה 
 . על ידי מבקר העירייה לוועדה

 לזמן לדיוניה, אם ראתה צורך בכך, בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא
 .ח"נושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו

בהם   מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחדתוך חודשיים( 1) (ה)
 .ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור

 (ד)קטן  לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף (2) (ה)
המבקר עותק  ימציא. או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו

הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו 
 .לראש העירייה

 לפני שחלף המועד, ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו"לא יפרסם אדם דו (ו)
 ואולם מבקר העירייה , ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, שנקבע להגשתו למועצה

 .להתיר פרסום כאמור, באישור הועדה, או ראש העירייה רשאי
 ח הביקורת על"על ידי הנחת דו. העיקרון הנמצא בבסיס הוראות החוק הוא עקרון הפומביות 

 ח"מובא דו, בסוף תהליך הבדיקה וקבלת הערותיו של ראש העירייה, שולחן מועצת העיר
 .הביקורת לדיון פומבי 
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חוקי עזר ובקרה , נהלים – פינוי פסולת בניין 
 
 

נולדה בעקבות מקרה , שאיננה כלולה במסגרת תוכנית הביקורת השנתית,הביקורת זו 
אשר , (3נחום ' רח)של  פינוי  פרטי של פסולת בניין מבית פרטי בשיפוץ   (שתועד וצולם)

".  צבי מססה שירותים עירוניים"י משאית מנוף חברת הניקיון  "בוצע ע
 

: משמעות האירוע בעבור העירייה 
 
 
משאית המנוף סיפקה למעשה שירות פרטי במסגרת העבודה היומית  הקבועה  לפינוי . 1

. על פי חוזה, רביעי ושישי , בימים  שני, גזם בתחום השיפוט של עיריית גבעת שמואל 
,  על          כן  יוצא . העירייה משלמת בעבור משקל המשאית בעת פרוקה באתר חירייה.2

כי העירייה היא זו ששילמה את תוספת המשקל בעבור פינוי  
. פסולת הבניין

 
י הוצאת  נוהל עבודה "ניתן לעשות זאת ע. מנוף /קיים קושי בלפקח על העמסת המשאיות

, כי  משאית לא תצא את הישוב קודם  קבלת אישור של הממונה מטעם העירייה , הקובע 
כי עלה ובדק את תכולת המשאית לפני יציאתה , המאשר , ביומן עבודה שתנפיק  העירייה

.  מהישוב
 

שירותיו "כי  גם העירייה נעזרת ב, הפיקוח התברר לי ' משיחה עם מנהל מח
. של קבלן פינוי האשפה והגזם לטובת פינוי פסולת בניין שאין עליה כתובת"  הטובים 

שכדי למנוע את התופעה של פינוי פסולת בניין משיפוצי דירות  ,  יוצא אם כן 
על העירייה לפעול במסגרת חוקי העזר על מנת ליצור מנגנון לפיקוח , בדרכים עקיפות 

.  ובקרה יעיל 
 

להלן נוהל האכיפה  לפינוי מוסדר של פסולת בניין לאתרים מורשים 
ידי המשרד לאיכות הסביבה בשיתוף מרכז השלטון -של השלכת פסולת בניין הוכן על

 : 2002איגוד מהנדסי הערים והתאחדות הקבלנים הופץ למהנדסי הרשות באגוסט , המקומי
 
מטרת הנוהל היתה להתוות כללי אכיפה לסילוק פסולת הבניין למקומות מוסדרים . 1

וזאת בהתבסס על חוק התכנון והבנייה , ידי המשרד לאיכות הסביבה-ומאושרים בארץ על
. 1970- ל "התש, בקשה להיתר ותנאיו

כי הנוהל מתייחס רק לביצוע בנייה או עבודות הנדסיות שבגינן נדרש לקבל מהעירייה , יודגש
מדובר בעיקר בעבודות הנדסיות חדשות ולא , כלומר. היתר בנייה (המועצה המקומית)

. בעבודות שיפוצים שמרביתן מבוצעות ללא היתר בנייה
 
חיבור מים ) 4באמצעות מתן היתר הבנייה והבקשה לקבלת טופס , חוק התכנון והבנייה. 2

נתן בידי הרשות יכולת לקבוע הנחיות וכללים ולאכוף אותם על הקבלנים והיזמים , (וחשמל
זאת במטרה למנוע השלכת פסולת בכל מקום שנוח , הבונים או מבצעים עבודות הנדסיות

להשליכה  רק במקומות מיוחדים , אלא, לקבלנים הגורמים למפגעים סביבתיים חמורים
 .פי חוק-המותרים לכך על

 
 
בקשה -חומרים או שיירי חומרים המשמשים לבנייה או לשיפוצים בהם  -  פסולת בניין. 3

לרבות , לעבודות בנייה או שיפוצים או שנוצרו אגב עבודות כאמור או אגב עבודת הריסה 
. עודפי עפר וחציבה וחלקי הריסה של מבנים

:  כדלקמן, (ג) לתקנות העיריות הוכנסה פסקה חדשה 16בתקנה 
בהיתר הבנייה ייקבעו תנאים בדבר פינוייה כמתוכנן של פסולת הבניין אל אתר לסילוק או "
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זולת אם הכמות של פסולת , לטיפול בפסולת הבניין במהלך העבודה ומייד לאחר השלמתה
הבניין מזערית להערכת המהנדס או שקיימות לדעת הוועדה המקומית נסיבות מיוחדות 

 ".המצדיקות פטור מחובת פינוי כאמור
בתיאום עם איגוד מהנדסי הערים ועם התאחדות הקבלנים נקבע מפתח לחישוב משקל 

 :כדלקמן, או ההריסה, פי סוג הבנייה ושטח הבנייה-וזאת על, פסולת הבניין

 קבוצת ייחוס
 הערכות כמות פסולת המיוצרת

 בנוי ר" מ100ביחידות של 

  טון10לפחות  בניה רגילה למגורים  

   טון6לפחות  בניה טרומית למגורים

  טון10לפחות  בניה ציבורית ומשרדים

   טון6לפחות  סחר ותעשיה

   טון3לפחות  מרתפים

 ר מבנה הרוס" מ100-  טון ל50לפחות  הריסה

 
 
 :יזם מבקש היתר הבנייה לבצע מספר פעולות/נדרש הקבלן, פי הנוהל-על. 4

פי -וזאת על)להתקשר לצורכי פינוי פסולת לאתר מוסדר המאחסן ומטפל בפסולת בניין 
ולהציג את האישור ביחידת רישוי  (רשימת האתרים המורשים של המשרד לאיכות הסביבה

למלא ולהגיש טופס הצהרה על כמות פסולת .  הבנייה העוסקת  בהוצאת היתר הבנייה
ידי -טופס ההצהרה צריך להיות חתום ומאושר על. הבניין הצפוייה להיות באתר הבנייה

. אדריכל/מהנדס
(. 5.6פי הפרמטרים המפורטים בסעיף -תחשיב כמות פסולת הבניין ייעשה על)

                 
בהיתר הבנייה ייכללו תנאי פינוי פסולת הבנייה לאתר שפיכת פסולת בניין , פי הנוהל-על. 5

 .במסגרת תנאי ההיתר, מורשה
כי כמות פסולת הבניין הכלולה בהצהרת הקבלן מתאימה לאומדן חישוב , רישוי הבנייה יוודא

 . 5.6כמפורט בסעיף , כמות פסולת הבניין
בעל ההיתר יידרש להמציא ולהציג במהלך הבנייה ובסופה אישורים על הטמנת פסולת 

 .הבנייה לאתר השפיכה שאיתו חתם על הסכם
ייבדקו אישורי השלכת הפסולת הכוללת שהובאה , 4בסוף הבנייה ולקראת מתן טופס 

. ידי בעל ההיתר-ונטמנה באתר השפיכה בהשוואה לכמות שניתנה בהצהרה על
 
כי אכן הקבלן עמד בהתחייבויותיו ואתר הבנייה , ידי העירייה-רק לאחר שנבדק ונמצא על. 6

, ופסולת זו נטמנה באתר השפיכה המיועד ובכמות שהצהיר והתחייב לה הקבלן, נקי מפסולת
 . טופס אכלוס הבניין - 4יינתן לקבלן טופס 

 
 
 
 
: פינוי פסולת בניין מעבודות שיפוצים. 7

 
עוסק , הנוהל לפינוי פסולת בניין או כל פסולת אחרת לאתרי שפיכה מורשים, כאמור

בבנייה חדשה או בנייה או עבודות הנדסיות המצריכות הוצאת היתר בנייה לפני תחילת 
.   בתום הבנייה4הבנייה והוצאת טופס 

אין הנוהל מתייחס או נותן כלים להתמודד באמצעות חוק התכנון והבנייה בבעיה 
אולם רחבת היקף ונוגעת לנושא , שלכאורה הינה קטנה מבחינת כמות הפסולת הנוצרת

. פינוי פסולת בניין הנוצרת כתוצאה משיפוצים שמבצעים דיירי בתים
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נוהגים בעלי הדירות או המשפצים להוציא את פסולת הבניין , כתוצאה מביצוע השיפוצים
הנוצרת מהשיפוצים אל הרחוב הסמוך לדירתם או לתוך עגלה שאותה מפנים לאתר 

לרוב מפונה הפסולת בשקים שלעתים מושלכים לתוך פחי אשפה ולעתים . שפיכה באזור
ומשאיות המנוף של מחלקת התברואה נאלצות , על המדרכה או ברחוב הסמוך לביתם

 .לפנותם
כי בעיית פינוי שקי פסולת הבניין היא בעיה חריפה מאחר , מבדיקת הנושא המסתבר

שאין בעיר מגרש עירוני כלשהו שאליו יכולים  המשפצים לפנות שקי פסולת אלו 
 .ובתמורה לאגרת תשלום כלשהי

בניגוד להוצאת פסולת או גזם שבה מתאפשר לתושבי העיר להוציאם בימי פינוי שאותם 
הוצאת פסולת בניין אסורה בתכלית האיסור ובעל הדירה או הקבלן , הגדירה העירייה

 .המשפץ צריך לפנותה בכוחות עצמו
 

.  אין ביטוי לאכיפת פינוי פסולת בניין בחוקי העזר העירוניים ולכן קיימת בעיית  אכיפה
 

פועלים הפקחים לאיתור הדירה , במקרה של גילוי שקי פסולת בניין על המדרכה הציבורית 
שבה מבוצעים השיפוצים ומגישים לבעל הדירה התראה על השלכת הפסולת ומחייבים אותו 

מוגש נגדו דוח בגין , לסלק את הפסולת תוך מספר שעות ובאם הפסולת אינה מסולקת
 .השלכת פסולת לרשות הרבים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

: סיכום ומסקנות 
 

לגבי נוהל האכיפה המתייחס לביצוע בנייה או עבודות הנדסיות שבגינן נדרש  .א
. היתר בנייה  (בעתיד העירייה)לקבל מהוועדה המקומית 

  
בעת הגשת הבקשה להיתר בנייה   יצרף מגיש הבקשה הצהרת מהנדס על כמות  .1

וזאת על בסיס תחשיב כמויות הפסולת שהכין המשרד , פסולת הבניין הצפוייה באתר
ידי המשרד לאיכות -לאיכות הסביבה וכן יציג אישור התקשרות עם אתר מורשה על

 .הסביבה לשפיכת פסולת הבנייה
יציג הקבלן במחלקת התברואה וגם ברישוי הבנייה , 4בעת הבקשה לקבלת טופס  .2

את אישוריו לשפיכת פסולת הבניין באתר השפיכה עימו היה לקבלן הסכם 
את כמויות  (פחות או יותר)כי כמויות השפיכה תואמות , יש לוודא. התקשרות

במידה שקיים פער גדול . הפסולת עליהן הצהיר הקבלן בעת קבלת היתר הבנייה
 .יש לקיים בירור ולקבל את הסבריו של הקבלן, בכמויות אלו
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פינוי פסולת בניין מעבודות שיפוצים . ב

 
" ניקיון"המחלקה המשפטית תגיש לראש העירייה הצעה לתוספת  לחוק עזר  .1

 . סעיפים  הנוגעים לאכיפת פינוי פסולת בניין כתוצאה משיפוץ בתים ודירות– 
 .ראש העירייה יפעל להעביר את חוק העזר במסגרת מליאת העירייה .2
בתים / מחלקת הפיקוח תבצע מידי שבוע סריקה בישוב לאיתור דירות .3

 .בשיפוץ
הפיקוח תדרוש מבעלי הבתים המשפצים להעמיד עגלה לפינוי פסולת ' מח .4

ההנדסה  ' י מהנדס מטעם מח"הערכה תבוצע ע. בהתאם למהות השיפוץ
 .שיתלווה לפקח

יגישו מדי חודש , הביקורת ממליצה כי  הפקחים במחלקת הפיקוח העירונית .5
למחלקת ההנדסה ולמוקד העירוני  דוחות על השלכת פסולת בניין לצורך 

 . תיעוד ובקרה, מעקב 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ב נוהל מוצע לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין "מצ
 באמצעות חוק התכנון והבניה כפי שהוכן בעיריית קרית אונו 

  
 הגדרות           .  1

-    אתר מוסדר לסילוק פסולת בנין
י המשרד לאיכות הסביבה לקליטה וטיפול בפסולת בנין " אתר המאושר  ע

  
. פסולת הנוצרת כתוצאה מפעילות בנייה או הריסה של מבנים- פסולת בניין 

 
. הוועדה המקומית לתכנון ובניה-   הוועדה 

 
.  היתר בניה-     היתר 

 
. המשרד לאיכות הסביבה-  המשרד 

 
  
 מטרת הנוהל.   2
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מטרת נוהל זה היא להתוות כללים לאכיפת הפניית פסולת בניין לאתרי סילוק פסולת 
מוסדרים בהתאם להנחיות חוק התכנון והבניה  

. (ג)16 לפי סעיף 1970ל "תש, (בקשה להיתר ואגרות)
  
כללי .  3

.  הנוהל מתייחס רק לעבודות בגינן נדרש לקבל מהרשות המקומית היתר בניה3.1
כדי שיוכל להיערך בהתקשרויות  ,  נוהל זה יובא לידיעת כל מבקש היתר3.2

.       תאימות עם קבלני פינוי פסולת ואתרי סילוק פסולת מסודרים
  
 עיקרי הנוהל לאכיפת פינוי פסולת בניין לאתרים מוסדרים.   4

 כל מבקש היתר בניה נדרש להתקשר עם אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניין עליהם   4.1
בחירת    . (במידה ויש כאלה)     הכריזה הרשות המקומית כאתרי סילוק פסולת בניה 

. י מבקש ההיתר"     האתר המוסדר תתבצע ע
.  חובה זו תחול על מבקש היתר ותהווה חלק בלתי נפרד מתנאי היתר4.2
 המבקש יעביר את אישור ההתקשרות שלו עם האתר לוועדה מלווה בטופס הצהרה  4.3

. במחלקת הרישוי, אותו ניתן יהיה לקבל במשרדי הוועדה,       על נפחי פסולת הבניה
 הוועדה תוודא שכמות הפסולת הכלולה בהצהרת הקבלן עומדת באומדן לחישוב  4.4

. כמפורט בסעיף הבא,       כמות פסולת בניה מינימלית
 דרישת כמות הפסולת לסילוק בהיתרי הבנייה יתחלקו לקבוצות ייחוס על פי ייעוד  4.5

:        הבניה כדלקמן

 קבוצת ייחוס
 הערכות כמות פסולת המיוצרת

 בנוי ר" מ100ביחידות של 

  טון10לפחות  בניה רגילה למגורים  

   טון6לפחות  בניה טרומית למגורים

  טון10לפחות  בניה ציבורית ומשרדים

   טון6לפחות  סחר ותעשיה

   טון3לפחות  מרתפים

 ר מבנה הרוס" מ100-  טון ל50לפחות  הריסה

 
 
 
 
 
 

. ההתייחסות אליהם היא כאל משאב ולכן אין להכלילם בתחשיבי הפסולת– לגבי עודפי עפר 
  

יש לחדד  .    באחריות בעל ההיתר לוודא פינוי הפסולת לאתר המוסדר הנבחר על ידו4.6
לאור נטייתם להשתמש בקבלני משנה לסילוק פסולת  ,         הנושא בפני מבקשי ההיתר

.         הבניין
לאתר   (באמצעות תלושים או אישור תשלום)   בעל ההיתר יספק אישור על כל פינוי 4.7

.        המוסדר ויעבירם לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בכל שלושה חודשים
   במידה וכמויות הפסולת שנוצרו גבוהות מהמדדים שנקבעו יש לסלק גם פסולת זו  4.8

.         לאתר המוסדר ולהביא אישור על כך לוועדה
בדבר כמויות פסולת הבניה  ,    בעל ההיתר ידאג להעברת אישור סופי בתום הבניה4.9

האישור    . שפונו לאתר הפסולת המוסדר (ספציפית לבניה בגינה התבקש ההיתר)        
.  י האתר המוסדר שאליו פונתה פסולת הבניה בפועל"        יונפק לוועדה ישירות ע

בין היתר בהשוואה להצהרה אותה נתן הקבלן  , י הוועדה" האישור הסופי ייבדק ע4.10
.  והאסמכתאות אותם הגיש בעל ההיתר3.1י סעיף "        עפ
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שמאתר העובדה של בעל  ,  מחלקת הפיקוח של הוועדה תוודא ותאשר בכתב4.11
.         ההיתר פונתה כל פסולת הבניין

 רק לאחר ששוכנעה הוועדה שאתר העבודה נשוא ההיתר נקיים מפסולת בניין  4.12
וכי הקבלן לא שפך  ,         ושכמויות הפסולת שהגיעו לאתר המוסדר מתאימות לדרישות

(. 4טופס )יינתן טופס אכלוס ,         פסולת במקומות או באתרים בלתי מוסדרים
  
 עדכונים לנוהל.  5

:   עדכון רשימת אתרים מוסדרים5.1     
אגף  –             רשימת אתרים מוסדרים לפינוי פסולת ניתן לקבל במשרד לאיכות הסביבה 

.  ני פסולת מוצקה במחוזות המשרד"או אצל רע, 02-6553801'             פסולת מוצקה טל
(: 4.5בסעיף )  עדכון טבלת כמויות הפסולת 5.2     

 מבוססת על הסכמות המקובלות על איגוד המהנדסים   4.5            הטבלה שבסעיף 
התאחדות  , המשרד לאיכות הסביבה,             ברשויות המקומיות ומרכז השלטון המקומי

.             הקבלנים והבונים בישראל
            המשרד לאיכות הסביבה הזמין מהמכון הלאומי לחקר הבניה בישראל מחקר מקיף  

תוצאות המחקר צפויות להתקבל רק בעוד   ,             בנושא מדדי פסולת הבניה בישראל
כשיפורסמו תוצאותיו יתכן ויהיה צורך לעדכן את המדדים שבטבלה  .             מספר שנים

. העדכון יופץ לוועדות באמצעות מרכז לשלטון המקומי בישראל.             בהתאם
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחזקת מערכות מיזוג אוויר בגבעת שמואל  
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דוח הביקורת זה בא לבחון את הליך המכרז לאחזקת מערכות מיזוג אוויר במוסדות הציבור 
. מעקב ובקרה של מחלקת ההנדסה , פיקוח , הליך קבלת החלטות , בגבעת שמואל

 
 
 

-  להלן ממצאי הביקורת 
 

. אחזקת מערכות מיזוג  "1/2006 נערך מכרז 8.2.06- בתאריך ה
, ל .ד. הצעות של חברות ת3 צויין כי הוגשו 8.2.06– בפרוטוקול ועדת המכרזים מיום ה 

T.R.M   ו  –B.T.U / 
 ₪  160,000י יועץ המיזוג מחברת פי סי חץ עמוד על "האומדן כפי שנקבע ע

 
 ₪ 6,950ס  "סופקה ערבות ע ₪ 138,977ל עמדה על .ד.הצעת ת

. לא סופקה ערבות בנקאית-  ₪ 130,000 עמדה על TRMהצעת 
 ₪  7,500ס  "סופקה ערבות ע,  ₪ 150,000 עמדה על  BTUהצעת 

 
 1/2006היועץ המשפטי לעירייה לא השתתף בועדת המכרזים  – הערת הביקורת

 
ההנדסה לבדיקת הדרישות הפורמליות לעמידה בתנאי המכרז ' הוחלט כי החומר יועבר למח

. ולהכנת טבלת השוואה
מדוע מסמכי המכרז לא הועברו ליועץ המשפטי לבחינת עמידה בתנאי – הערת הביקורת 

. החוזה ובתנאי הסף לחוזה
 

. אחזקת מערכת מיזוג  – 1/2006 הוצא פרטוקול ועדת החלטה מכרז 4/4/2006- בתאריך ה
. אילן גיפמן  חבר הוועד ומורדי קלפה מזכיר המועצה, ר הועדה "אילן בוכריס יו– השתתפו 

.  בעל ההצעה הזולה ביותר TRMהוחלט על התקשרות עם חברת 
 

 לא עמדה בתנאי הסף של המכרז והגישה מסמך לוועדת  TRMמכאן יוצא שחברת 
סך הערבות " המכרזים במקום ערבות בנקאית ובו כתוב בכתב ידו של הגזבר ובחתימתו כי 

"  מהיתרות העומדות בזכות בכרטיס 6,500ס "מאושר לבצע קיזוז ע . 6500
 
 
 
 
 
 
 

מה גם שהאישור , לגזבר העירייה אין סמכות לתת לוועדה אישור שכזה  – הערת הביקורת
על " – ואני מצטט  , 4מ "פרק ערבות ואישורים ע , 1/06בניגוד גמור לתנאי הסף במכרז 

: המשתתף לצרף להצעה בנוסף לאמור לעיל גם את המסמכים והאישורים המפורטים להלן
ב בסך השווה ל "בת פירעון עם דרישה ראשונה בנוסח הרצ,  ערבות בנקאית אוטונומית 4.1
 4.1סעיף )י המשתתף עבור סעיף האחזקה השוטפת בלבד " מהסכום המוצע ע5%– 

 יום מהמועד האחרון להגשת 90בתוקף לתקופה של , לפקודת המועצה  (להצעת המשתתף
–  מובהר כי . ההצעות במכרז וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז

.  אי המצאת הערבות כאמור תביא לפסילת ההצעה4.1.1
 

 לא הגישה ערבות בנקאית כנדרש מתנאי הסף של המכרז ולמרות TRMחברת , כאמור 
. זאת הצעת החברה לא נפסלה
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–   ביצוע העבודות נכתב כך 5 פרק  TRM בחוזה שנחתם בין המועצה לחברת 

 
ישמיש , טרם ביצוע עבודות אחזקת מערכות המיזוג במוסדות ציבור של המועצה  – 5.2

–  תוך החלפת ציוד או חלקו , או ישפרן /הקבלן מערכות מיזוג קיימות ו
 

  5.2לא הוגש דוח על ביצוע בהתאם לסעיף – הערת הביקורת 
 

כאשר טיפולים שוטפים , הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות המפרט . 5.8
. יבוצעו בלוח הזמנים שיוסכם בינו לבין המנהל

 
דוח "' אין יומן עבודה לטיפולים שוטפים והקבלן לא מילא אחר נספח ד – הערת הביקורת

. בהתאם להוראת המכרז ועליו הוא חתום"  עבודה לטיפול תקופתי
 

או מנהל המוסד בו מבוצעים /הקבלן מתחייב לקבל את כל האישורים מאת המנהל ו 01.5
. התיקונים ואו הטיפולים על פי המפרט

 
כך , ההנדסה ולא מנהל המוסד מבינים בנושא מיזוג ' לא המנהל במח – הערת הביקורת

הביקורת . שהאישור שלהם הוא לא יותר מאשר חותמת גומי על האבחנות של הקבלן
ממליצה כי עבודות תיקון גדולות כגון החלפת המדחסים יבוצעו לאחר אבחנה ואישור יועץ 

. המיזוג
 

י המועצה וימספר את "הקבלן ימחשב את תולדות ונתוני הציוד בפורמט שיקבע ע 71.5
. י המועצה"הציוד בשיטה שתקבע ע

 
. המועצה לא עמדה על דרישה זו – הערת הביקורת

 
 
 
 

, בכל מקרה .  על הקבלן לקבל מראש את אישור המנהל לכל פריט ציוד שברצונו לספק 7.2
. יפעל הקבלן בעניין זה בהתאם להוראות המפרט

 
במידה . להנדס העירייה אין  את הכלים ואת הידע להבין או לאשר ציוד  – הערת הביקורת

בנוגע . י גורם לא מקצועי"אפשר שהאישור ינתן ע, או מסננים , ומדובר בהחלפת קונקטור 
להחלפת מדחסים או כל רכיב משמעותי אחר במזגן יש לדרוש את חוות דעתו של יועץ 

 . המיזוג ואת אישורו 
 
 

י הקבלן  "ביטוח ע
 

  16.1.1סעיף 
 

הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת המועצה והבאים מטעמה וכן כלפי כל 
אדם או גוף שהמועצה והבאים מטעמה וכן כלפי כל אדם או גוף שהמועצה התחייבה בכתב 

. ובלבד שהויתור כאמור לא יחול לטבות אדם שגרם נזק בזדון, או הקשור לעבודה , לשפותו 
 

'  אחריות כלפי צד ג16.1.2
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ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ההסכם 
מודגש .  לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית1,000,000– בגבול אחריות שלא יפחת מ , 

. או עובדיו פועלים או פעלו בו/במפורש כי הפוליסה לא תכלול חריג לנזק שהמבוטח ו
או מחדלי הקבלן בכפוף לסעיף /הפוליסה תורחב לשפות את המועצה בגין אחריותה למעשי ו

. על פי יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח" חבות צולבת"
 

לא יאוחר מ ,  ללא צורך בדרישה  מצד המועצה הקבלן מתחייב להמציא ליידי המועצה 16.6
.   ימים ממועד ההתקשרות אישור בדבר עריכת ביטוחיו 7– 

 
מחלקת ההנדסה לא הקפידה על קבלת אישור ביטוח בהתאם לסעיפים   -  הערת הביקורת

  16.6–  ו 16.2.1/2
 
 

 . 28.2.07 – 1.3.06– תקופת החוזה 
 

. לא נמצא בתיק אישור הארכת חוזה – הערת הביקורת
 

–  שכר החוזה 
 

כמפורט , יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום חודשי ,  תמורת ביצוע עבודות האחזקה 18.1
.  בהצעתו למכרז

 
יהא הקבלן זכאי לתשלום בהתאם למפורט בהצעתו ,  תמורת ביצוע עבודות נוספות 18.2

.  למכרז ועל פי הכמויות בפועל
 
 
 

: במכרז לשתי הצעות " שכר החוזה"היה חשוב וראוי  לפצל את הצעת  – הערת הביקורת
 

. הצעת מחיר  בגין טיפול שוטף .1
 . הנחה כוללת על מפרט המחירים בעבור תיקונים שלא במסגרת הטיפול השוטף .2

 
 
 

ערבות לקיום החוזה  – 19סעיף 
 

ימציא הקבלן למועצה במועד חתימת , י חוזה זה [ להבטחת מילוי התחייבויותיו על פ19.1
 מסכום התמורה הקבוע בהסכם 10%החוזה ערבות בנקאית צמודה ובלתי מותנית בשיעור 

. לשנה
 

. המועצה לא עמדה בדרישתה לקבל את הערבות  – הערת הביקורת
 
 
 

: טבלת הוצאות שנתיות 
 
 

  כ "סה תיקונים  שוטפת שנה

2006 125,556 349,073 474,629  

2007 125,120  650,086 776,297  



 14 

2008 125,120 605,805 730,925  

 
מניתוח הטבלה יוצא אם כן שהתשלום בעבור אחזקה שוטפת הוא השולי ואילו העלות היותר 

. משמעותית היא בעבור תיקונים שוטפים והתקנת מזגנים
 

יוצא אם כן שבהנחיות למכרז מיזוג יש לשים את הדגש לא רק על הצעה היותר אטרקטיבית 
המחירון "אלא ובעיקר לדרוש מהמציעים לקבוע הנחה קבועה על , " אחזקה שוטפת"ל

". המוסכם על הצדדים עבור חלקי חילוף 
 

ממליצה הביקורת שלא להיצמד למחירון קבוע , בנוגע למזגנים חדשים  - המלצת הביקורת
לפי רשימה של מתקינים מוסמכים )אלה לפנות למספר מתקינים מוסמכים  , מראש 

.     ולאפשר להם להגיש את הצעתם (י וועדת מכרזים "שתאושר ע
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ב טבלאות "רצ
 

 
 

   טיפול  מעבר לאחזקה שוטפת     .T.R.Mמזגנים 
 
 

עלות  העבודה מקום תאריך
העבודה 

אישור 
גזבר 

הפניה 

  אין 1700 פירוק מזגנים מפוצלים ללא מפרט גן אירוסים 10/9/08

  אין 2300 התקנת מזגנים מפוצים ללא מפרט גן אירוסים 10/9/08

מוקד  אין 755 קבל+אספקת מנוע פן מאייד גן אירוסים 10/5/09

  אין 2080  מסננים8אספקה והחלפת  גן דולב 1/7/08

 BTU 25,000מאייד מפוצל לתפוקה של  דקלים 25/2/09
 כולל בקר כול פירוק והרכבה

2970 + 
1150  

 

 +  

  + 680 בקר הפעלה אלקטרוני לתדיראן דקלים 17/2/09

למנוע ' כנ+ קבל+ אספקת מנוע פן למזגן  דקלים 1/5/08
 מעבה

1235 +  

  + 2600 ס" כ4מדחס עד  גן כלנית 20/7/08

גנים יצחק  1/7/08
 מודעי

  + 2080  פילטרים8החלפת 

 מוקד + 2600 ס" כ4מדחס עד  לילך 23/4/08

 2600 משאבת חום+ס " כ4מדחס עד  מרגנית 10/5/09
380 

 מוקד +

בקר הפעלה אלקטרוני  נורית 5/9/08
 CFM 800מנוע פן מאייד 

680 
900 

 מוקד +

 מוקד + 2600 ס " כ4מדחס עד  נרקיס 10/5/09

  + 185 סליל חימום נרקיס 17/2/09

 יחידות מיזוג 4פירוק סחלב  20/7/08
 גז+ התקנה 

3400 
5446 

+  
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 נרקיס

  + 2600 ס" כ4מדחס למפוצל  תאנים 1/5/08

 מוקד + 2600 ס" כ4מדחס למפוצל  תמרים 5/9/08

 מוקד + 460אספקת גז ותיקון נזילה  שושנים 20/5/08

חטיבה  5/9/08
 צעירה

' מנוע פן מסדרון קומה ב
 ס" כ5קונקטור עד 

900 
290 

+  

חטיבה  30/8/08
 צעירה

משאבת חום לצילר 
תריס אוויר חוזר כולל פילטר 
 מדחס RCשדר לחץ אלקטרוני ליחידת 

2 

2500 
21760 

3650 

 מוקד +

חטיבה  30/6/08
 צעירה

מנוע לפן 
 CFM2200 ברז אירי חשמלי  2

ס " כ6קונקטור מעל 
  פילטרים10

900 
1780 

750 
2600 

 מוקד +

חטיבה  28/2/08
 צעירה

  +                                                                            7534 טיפול בצילר 

             
10/5/09 

חטיבה 
 בוגרת

 מוקד + 3680 כרטיס אלקטרוני  לצילר מים

חטיבה  30/8/08
 בוגרת

ס יחידה פנימית " כ4מנוע פן עד 
 בורר הפעלה

680 
980 

 מוקד +

חטיבה  30/8/08
 בוגרת

  + 2080  פילטרים לאולם ספורט8

חטיבה  30/8/08
 בוגרת

קבלים לשיפור קוסינוס 
 2 מדחסRCשדר אלקטרוני ליחידת 

1450 
3650 

+  

חטיבה  30/8/08
 בוגרת

 תעלות יניקת אוויר כולל בתי 30
 פילטרים ופילטרים

43117 +  

חטיבה  27/5/08
 בוגרת

 אספקת ברז אירי חשמלי 2
  מפסקי הפעלה בורר10

1780 
700 

 מוקד +

חטיבה  28/2/08
 בוגרת

 מוקד + 7778 טיפול בצילר

 בקר אלקטרוני 2– קראוון 1ד,1ג בגין 10/5/09
 קבל למדחס 2ג

 א צמת חיווט ופיקוד אלקטרוני

1360 
75 

680 

 מוקד +

 מוקד + 380 1162. ע.ח(גן אלה )משאבת חום  בגין 10/5/09

ס חדר מזכירה " כ1.5מדחס  בגין 10/5/09
  1161. ע.ח (גן אלה)משאבת חום 

1650 
380 

 מוקד +

  1 ב3בקר הפעלה אלקטרוני  ג בגין 5/9/08
 1ס  ו" כ4מדחס 

1360 
2600 

 מוקד +

  2 ג2ס  ה" כ4מנוע פן פנימי עד  בגין  30/8/08
ס " כ5קונקטור עד 

 בקר הפעלה אלקטרוני גן שיטה ותדהר

1360 
290 

1360 

+  

 גן אתרוג 4בקר אלקטרוני ד בגין 1/5/08
  3 א1מנוע פן למזגן ג

1360 
1800 

 מוקד +

 תריס אוויר כולל פילטר  12 בן גוריון 5/9/08
 בורר הפעלה 5
  CFM 800 ברז אירי  4

7680 
350 

3560 

+  

 טון לאולם ספורט 20מדחס  בן גוריון 30.08.08
 אספקת גז

17800 
846 

+  

 תעלות יניקה כולל בתי פילטרים 30 בן גוריון 30/8/08
 ופילטרים

43,117 +  

 טון  אולם ספורט 20מנוע פן  בן גוריון 12/6/08
אולם –  טון 20תיקון נזילה ומילוי גז 

 ספורט

3450 
1175 

 מוקד +

 פילטר מסנן ליחידות מרכזיות  8 בן גוריון 23/4/08
 ס" כ6קונקטור לעומס מעל 

2080 [
750 

+  

שיפוץ מדחס צילר החלפת שמן פירוק  בן גוריון  15/4/08
והרכבה ועבודת מנוף כיוונים וויסות 

 מערכת

49,349 +  
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  + 290  קונקטור2ה זבולון 10/5/09

ס כיתה מעל אולם ספורט " כ4מדחס  זבולון 10/9/08
משאבת חום 

 משאבת מים נמוכה מזגן שמאל

2600 
 

380 
1020 

+  

  1 מנוע פן למפוחי מעבה צילר 2 זבולון 30/8/08
 שיפוץ מדחס צילר

 מוקד + 35,820

 אמבטיות ניקוז מים 6 זבולון 19/8/08
  CFM 800 מנוע פן קוייל מעל 2
  משאבת מים נמוכה3

4800 
1800 
3180 

 מוקד +

  + BTU 6793 30000  פיין קוייל חדר מנהלת  זבולון 12/6/08

 פילטר מסנן  16 זבולון 1/6/08
 ברז אירי 2
 משאבת מים נמוכה 2
  אספקת צינור ניקוז8

4160 
1780 
2120 

184 

+  

טיפול תקופתי לצילרים  זבולון 15/4/08
גז ותיקון נזילה ,  ₪ 1500אספקת מגען 

 ;" ש836¾ שסתום שחרור  ₪ 3760– 

8236 +  

 ומילוי גז 1תיקון נזילת מעגל  עירייה 19/8/08
אספקת משאבת מים נמוכה 

 אספקת מגען

1880 
1060 
1050 

+  

נוזל לפיין +ברז חשמלי  עירייה 1/6/08
 אמבטיית ניקוז 

890 
180 

+  

 ברז אירי 3 עירייה 28/2/08
 ברזי ניתוק  לפן   6

 אספקת מגן מקפיאה

2670 
1140 

330 

+  

ס " כ5- 3סוללת מעבה  ן"יל 2/8/08
מנוע פן מעבה 

משאבת מים נמוכה 
מפריד טיפות 

 ס " כ2.5מאייד 

2400 
900 

2120 
520 

1660 

+  

  + BTU 2000 25,000מאייד  פסיכולוגי 1/6/08

בקר אלקטרוני  מרכז יום 20/5/08
 קבל התנעה

680 
135 

 מוקד +

  + 1650  1.5מדחס  טיפת חלב 10/5/09

בקר הפעלה   טיפת חלב 30/8/08
 קונקטור

680 
290 

 מוקד +

מנוע פן לחדר רופאת ילדים   טיפת חלב 12/6/08
 קבל

900 
125 

 מוקד +

  + 3200 ס  למיני מרכזי" כ5מדחס  סביונים 10/9/08

 380 משאבת חום  מרכז טיפולי 15/2/08
 

+  

  +  250 שקע ומפסק מזגן אמקור ספריה  10/5/09

 

 
 

TRM  -  2008– התקנת מזגנים  
 

אחריות  סוג מזגן מקום תאריך
של היבואן 

עלות  מחיר
התקנה 

אישור 
גזבר 

 + 1450 8010אין   LG 3.5 גן אירוסים 10/11/08

ס " כ1 הדס 15/4/08
 טורנדו

 +  3043 אין

חבצלת  30/8/08
וגן תלתן 

 1חלקי 

מיני מרכזי 
 ס " כ5

אין גם לא 
מצויין דגם 

 המזגן

20,300 8,600 + 

חבצלת  28/10/08
ותלתן 

חשבון 
סופי 

 5780   +
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לאספקה   2חלקי 
והרכבת 

מיני 
מרכזיים  

מזגן עילי  גן יסמין  28/10/08
1 

 +  2600 אין

מזגן עילי  גן יסמין  28/10/08
2.5 

 + 2300 7300 אין

 1יונדאי  גן מרגנית 10/5/09
 ס"כ

 +  1650 אין

 מזגני 5 בן גוריון 10/11/08
סקולר 
' ד',כיתות ו
ומדעים 
41,000 

BTU  

יש  
אחריות 
 אלקטרה

9,800  
 *
5 

49,000 

5750 + 

 מזגן 1 בן גוריון 10/11/08
סקולר 

25,000 
BTU 

 מחשבים

יש 
אחריות 
 אלקטרה

8600 1150 + 

  2.5מזגן  בן גוריון 28/10/08
LGמרתף  

 + 1150 7300 אין

   2800 ס  " כ1עילי  נישואים 15/4/08

 1.25עילי  נישואים 15/4/08
 ס "כ

 +  3260 אין

       

 
, הביקורת התקשתה לאתר מספר מציעים שסיפקו הצעות מחיר בעבור התקנת מזגנים 

: לדוגמא  
 

המספרים אינם מחוברים  – 9582064 – אלפא מערכות מיזוג
 .אין חברה כזו בטלפון שכתוב על ההצעה – 09-9566966 - כ.מ.פ

מספר לא מחובר   – 9075043ת  " פ8הארז  – אלקור מיזוג
המספר איננו מחובר    - 0505274964– צ " רשל29יהודה הלוי – טרופיקור 

 
 

 נספחים יצורפו לביקורת המסכמת 
 
 

: מסקנות , סיכום 
 
 

מסמכי המכרז לא הועברו ליועץ משפטי לבחינת העמידה בתנאי החוזה  .א
 .ובתנאי הסף של המכרז

 לא עמדה בתנאי הסף של המכרז והגישה מסמך לוועדת  TRMחברת  .ב
המכרזים במקום ערבות בנקאית ובו כתוב בכתב ידו של הגזבר ובחתימתו כי 

 מהיתרות העומדות 6,500ס "מאושר לבצע קיזוז ע . 6500סך הערבות " 
 "בזכות בכרטיס 
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 לחוזה לא קוים ומדוע לא הוגש דוח על ביצוע השמשת מערכות 5.2סעיף  .ג
 .תוך החלפת ציוד או חלקו מיד לאחר החתימה על החוזה, המיזוג הקיימות 

ומדוע , אנא הציגי בפני, ואם יש כזה , אין יומן עבודה לטיפולים שוטפים  .ד
בהתאם " דוח עבודה לטיפול תקופתי"' הקבלן לא מילא אחר נספח ד

 .  להוראת המכרז עליו הוא חתום
הקבלן ימחשב  - 5.17מחלקת ההנדסה לא עמדה בדרישתה לקיום סעיף  .ה

י המועצה וימספר את הציוד "את תולדות ונתוני הציוד בפורמט שיקבע ע
 .י המועצה"בשיטה שתקבע ע

מחלקת ההנדסה לא הקפידה לקבל אישור ביטוח בהתאם לסעיפים  .ו
 16.6–  ו 16.2.1/2

הביקורת התקשתה לאתר את מספר המציעים שסיפקו הצעות מחיר בעבור  .ז
התקנת המזגנים ועל כן קיים חשד כי חלק מההצעות הועברו שלא באופן 

 . ישיר באמצעות הפקס או הדואר
 

: המלצות הביקורת
 

בהנחיות למכרז מיזוג יש לשים את הדגש לא רק על הצעה היותר אטרקטיבית  .1
אלא ובעיקר לדרוש מהמציעים לקבוע הנחה קבועה על , " אחזקה שוטפת"ל
 ".המחירון המוסכם על הצדדים עבור חלקי חילוף "

אלה , ממליצה הביקורת שלא להיצמד למחירון קבוע מראש , בנוגע למזגנים חדשים  .2
לפי רשימה של מתקינים מוסמכים שתאושר )לפנות למספר מתקינים מוסמכים  

 .    ולאפשר להם להגיש את הצעתם (י וועדת מכרזים "ע
במידה ומדובר .  למהנדס  העירייה אין את הכלים ואת הידע להבין או לאשר ציוד  .3

בנוגע . י גורם לא מקצועי"אפשר שהאישור ינתן ע, או מסננים , בהחלפת קונקטור 
להחלפת מדחסים או כל רכיב משמעותי אחר במזגן יש לדרוש את חוות דעתו של 

 . יועץ המיזוג ואת אישורו 
כך , ההנדסה ולא מנהל המוסד מבינים בנושא מיזוג ' לא האחראי על המיזוג  במח .4

. שהאישור שלהם הוא לא יותר מאשר חותמת גומי על האבחנות של הקבלן
הביקורת ממליצה כי עבודות תיקון גדולות כגון החלפת המדחסים יבוצעו לאחר 

 .אבחנה ואישור יועץ המיזוג
על מנת למנוע מצב בו אחד המציעים מביא עימו הצעת מחיר , הביקורת ממליצה כי  .5

כאשר על , אין לקבל הצעות מחיר במעטפות אלא בפקס , נוספת ממציע שונה 
או במיל שישמר בספריית הצעות , הפקס מוטבע תאריך והטלפון ממנו שוגר הפקס 

.  מחיר בשרת
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טיפול בנכסי העירייה והקניית נכסים 

 

 

: מבוא

 

נועד לטפל בכל נכסי  (חוק תכנון ובניה/ העיריות' פק)חוק רישום נכסים וניהול ספר נכסים 

, שכירות , חכירה , אם בדרך של בעלות , דלא ניידי שיש להם זיקה קניינית כלשהי לעירייה

ב אמורים להיות מרוכזים תחת גוף בעירייה שיוחלט עליו במליאת העירייה "זיקת הנאה וכיו

. ויש לאגד סביב אותו גוף מטפל גם את הפיקוח על גביית היטלי השבחה כמתחייב בחוק

 

בחיים . חובת הרישום של עסקאות במקרקעין בפנקסים ציבוריים התפתחה במשך דורות

, אשר יכול לדעת , הן לצורך המדינה וסדריה והן לתועלת האזרח, המודרניים חשוב הרישום

מהן הזכויות המשפטיות שיש לבעלי המקרקעין המבקשים , י עיון בפנקס המקרקעין "ע

מאפשר לכל נושה , כמו כן . לעשות איתן עסקה ואלו שעבודים רובצים על המקרקעין

.  פוטנציאלי או קיים לקבל מידע עדכני אודות מצב נכסיו של החייב

 

 (  1969ט "תשכ)חוק המקרקעין 

 

  עומק וגובה 11סעיף 

 

הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע בכפוף לדינים 

אולם , והיא מתפשטת בחלל הרום שמעליו , ב "מחצבים וכיוצ, נפט מכרות , בדבר מים

. אין בכך כדי למנוע מעבר בחלל הרום, בכפוף לכל דין 

 

  המחובר לקרקע 12סעיף 

הבעלות בקרקע חלה גם על הבנוי והנטוע עליה ועל כל דבר אחר המחובר אליה חיבור של 

ניטעו או חוברו , ואין נפקא מינה אם המחוברים נבנו , זולת מחוברים הניתנים להפרדה, קבע 

.   בידי בעל המקרקעין או בידי אדם אחר

 

 (  1965ה "תשכ, חוק התכנון והבניה )חובת רישום נכסים 

 

 –  רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין על פי תכנית – 125סעיף 
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ר הועדה המקומית את "יגיש יו,  חודשים מיום תוקפה של החלוקה החדשה 8בתוך  (א)

המודד הממשלתי יאשרה ככשרה לרישום . התכנית לצורכי רישום למודד הממשלתי

. בטאבו

יעביר ,  חודשים מהיום שאושרה התוכנית ככשרה לרישום למודד הממשלתי 8בתוך  (ב)

ר הועדה המקומית ללשכת רישום המקרקעין ורשם המקרקעין ירשום את "יו

החלוקה בהתאם לתכנית בתוך חודשיים מהיום שהועברו אליו התוכניות 

 .המאושרות

  תיאורטית, הבעלות במגרשים היא רעיונית , כל עוד לא נרשמה התוכנית .

  שהרי אי , יש לבדוק האם נגרם נזק כתוצאה מאי רישומה של תוכנית

 .רישומה מונע את הקניין המלא במגרש או בנכס

  אי שמירת המועדים " קובע 1965ה "לחוק תכנון ובנניה תשכ (ג) 125סעיף

האמורים בסעיף זה לא תפגע בתוקפה של החלוקה החדשה ובזכויות 

." שנרכשו

כל מקרקעין שהם קניינה של  – 187סעיף (נוסח חדש )פקודת העירייה 

". על שם העירייה (בטאבו)בספרי האחוזה העירייה ירשמו 

 :  1967ז " תשכ(ניהול פנקסי זכויות במקרקעין)תקנות הרשויות המקומיות 

– להלן )כל רשות מקומית תנהל פנקס מיוחד שבו תרשום זכויותיה במקרקעין " – 2תקנה 

  ("פנקס המקרקעין של הרשות המקומית"

מועצת הרשות המקומית תסמיך אחד מעובדיה להיות רשם נכסים ומתפקידו " – 4תקנה 

". יהיה לנהל את פנקס המקרקעין של הרשות המקומית לפי תקנות אלה

 (לזכות ולחובת הרשות )רשם הנכסים ירשום בטאבו  כל זכות במקרקעין "–  (א) 5תקנה 

". תוך חודש מהיום שנוצרה 

ב "מצ)' וטופס ב' טופס א– ב אמצעים טכניים "לחובת רישום נכסים וניהול ספרי נכסים מצ

. (כנספחים 

  

 

: האחראי על הנכסים הממונה יעמוד בקשר עם גופים חיצוניים ומשרדי ממשלה שונים

 

רישום תוכניות , רישום נכסים לרבות בדיקה ועדכון " : טאבו"לשכת רישום מקרקעין  .1

. הערות אזהרה ומתן אישורי טאבו, רישום הפקעות , חלוקה 

השכרה העולה על , י פקודת העיריות עסקאות במקרקעין הכוללות מכירת נכסים "עפ .2

רישום  (בחישוב התקופה נלקחת האופציה להשכרה בחשבון) שנים 5תקופה של 
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על  הגוף המטפל יהיה . משכנתאות על נכסים עירוניים כפופים לאישור  שר הפנים

 .לקיים את פקודת העיריות 

טיפול במגרשים שחלקם לצרכי ציבור הנמצאים בבעלות -  מינהל מקרקעי ישראל  .3

 .ב"הסכמי חכירה וכיוצ, מינהל מקרקעי ישראל 

קבלת אישורים , דיווח שוטף לשלטונות המס על עסקאות במקרקעין – משרד האוצר  .4

 ]. וטיפול שוטף במיסוי מקרקעין, לטאבו 

 .עידכונים שוטפים– מרכז למיפוי ישראל  .5

 

–  כפיפות ומבנה ארגוני מוצע 

 

ימונה מחזיק תיק נכסים מתוך חברי . ל העירייה "הגוף שיטפל בנכסים יהיה כפוף למנכ

". הועדה לנכסים ומקרקעין" הנהלת מועצת העיר תחת ועדה שכותרתה 

הרכב הוועדה יקבע . הועדה תפעל מכוח החלטת מועצת העיר אשר תמנה את חברי הועדה

. י מועצת העיר"ע

 

לפיה מקנה העירייה זכות בנכסייה תובא לדיון בישיבת הוועדה , כל עיסקה במקרקעין 

. ולאישורה בטרם חתימת ההסכם

 

מומלץ לצרף לישיבה . מנהל המחלקה יופיע בישיבה בנוסף על נציג מהמחלקה המשפטית 

. שמאי מקרקעין

 

מובא לאישור מועצת העיר לאחר קבלת חוות דעת , לאחר אישורו בוועדה , כל הסכם 

. משפטית מהמחלקה המשפטית

 

. ת נכסים על פי החלטת מועצת העיר כמתחייב בחוק/יש למנות רשם

 

: פעילות מחלקת הנכסים  

 

קבלת והקצאת מבנים ומגרשים , ניהול רישום וניהול הנכסים, עריכת רשימת נכסים  .1

.  המיועדים לצרכי ציבור

 .מעקב וניהול היטלי השבחה .2

 

 

: אחזקה וביטוח 
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, שכירות , הן בדרך של בעלות והן בדרך של חכירה , נכסי העירייה וכל המבנים ברשותה 

. אמורים להיות מבוטחים במסגרת פוליסת ביטוח של העירייה, ב "חזקה וכיוצ

 

האחריות לתיקונים ולאחזקת הנכסים הינה על מי שמחזיק בנכס ואינה חלה על מחלקת 

. ההנדסה או מחלקת הנכסים, האחזקה 

 

 

גם כאשר , פים "מש מומלץ לגבות סכום סימלי בעבור אחזקת שצ"באישור היוע   -  המלצה

. מקצים שטח לטובת פעילות שלא למטרות רווח

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1/2003- סקר נכסים אחרון בוצע בתאריך ה

 

: רשימת נכסי העירייה 

 

  גנים41 בתי ספר 4 גני ילדים , בתי ספר  מוסדות חינוך 

, ספריות, ס מועדונים "מתנ מוסדות תרבות 

 אולמות  

6 

 5 מגרשי ספורט מתקני ספורט

 1 התחנה לבריאות המשפחה מוסדות בריאות 

  מקוואות2 בתי כנסת מקוואות  מוסדות דת



 23 

, מקלטים מחסני חירום  שירותי חירום 

 משמר אזרחי משטרה

מחסן חירום +  מקלטים 11

 ז"משא+ נקודת משטרה+ 

 16  גנים ציבוריים

   דרכים

 2  דירות מגורים

   משרדים ומסחר

 1  בארות מים

   מגרשי חניה פתוחים

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

: להלן הממצאים 

 

 

פעולות לביצוע  מצב 'נכס מס תיאור

משמש מבנה למפלגת העבודה  6189577בית מפלגת העבודה 

המשכר לגני ילדים 

לבצע את שלב ההפקעה 

ולתבוע דמי שימוש 

בקרקע ציבורית למטרות 

. רווח

' שביל המקשר בין רח

 ל"ם לרחוב הרצ"רמב

המקום מהווה חלק מאתר בניה  61890986

השביל חסום  , 982שבחלקה 

' ולא קיימת גישה ומעבר בין רח

 ם "הרצל לרמב

יש לפנות גורם זר 

התופס חזקה 

פ "אדמת בור שצ

ממערב לרחוב גוש 

עציון וממזרח לכביש 

יש להפוך למגרש חניה  חניה פרטית/ משמש חניון  61890808

 של העירייה בתשלום
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 4' מס

שטח ממערב לרחוב 

' גוש עציון ומדרום לרח

 שפינדל 

יש לפנות גורם זר  משמש חניה פרטית  61890802

התופס חזקה  ולהפוך 

את השטח לדרך עי פי 

 ע "התב

שטח ממערב לרחוב 

גוש עציון וממזרח 

 4' לכביש מס

פ וחניה "מיועד לשצאדמת בור  61890810

פרטית 

אדמת בור בשטח מיועד 

  4פ ממזרח לכביש "לשצ

בעלים וגם ' השטח שייך למס 61891026

. למועצה יש זכויות בשטח

  8/93- ההפקעה מתאריך ה

 

 793 על שטח של 3005חלקה  61890816חצר בית פרטי בשטח  

משמשת , פ "המיועד לשצ' מר

 .  812חצר פרטית של חלקה 

יש לפנות גורם זר 

יתכן . התופס חזקה

ובעלי החלקה תפסו 

חזקה עוד לפני ההפקעה 

והמועצה לא דרשה את 

פינויים במועד ביצוע 

.  ההפקעה

אדמת בור ופסולת 

פ "בשטח המיועד לשצ

שפינדל ' ממערב לרח

  4ומזרח לכביש מספר 

 589– שטח קרקע הכלול בנכס  

- מתאריך ה– הפקעה )' מר

11/93 ) 

 

    

חצר בית פרטית 

פ ממזרח "המיועד לשצ

יונה שפינדל ' לרח

משמש חצר פרטית של בעלי  61890812

 812חלקה 

יש לפנות גורם זר 

התופס חזקה 

 , 801גוש עציון חלקה 

 ' מ407שטח 

יש לפנות גורם זר  משמש חניה פרטית 61890801

לסמן . התופס חזקה

בכחול לבן ולגבות 

 . תשלום בעבור חניה

    

הרחבה – העבודה ' רח

 (דרום)

חניה ציבורית של   שנה999– שטח חכירה ל  61890068

 העירייה
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 , 68 חלקה 6189גוש 

 מגרש 999תת חלקה 

2143 

 507מקלט ציבורי 

' צ ברח"מיועד לשב

 הזיתים

בוצע איחוד ולא קיימת הפרדה  61890579

קיימת  , 579–  ו 578ביון חלקות 

תביעה לפיצויים מהמנהל בגין 

 578הפקעת חלקה 

רצוי להעמיד את הנכס 

כחלקה בפני עצמה ללא 

קשר לחלקה הסמוכה 

579 

דירה שהושכרה לטובת 

השירות הפסיכולוגי  

מולכו  ' והשייכת למש

 שטח 49יהודה הלוי 

שטח . '  מ602חלקות 

 41קרקע הכלול בנכס 

 נכס מושכר- '  מ

הסכם שכירות בלתי מוגנת נחתם  61890566

תוספת להסכם  , 7.2.1994– ב 

 . 24.1.1999– נחתמה ב 

ההסכם בא לסיומו והעירייה לא 

-  אך נכון ל, משתמשת במבנה 

 העירייה עדיין שילמה 2002סוף 

 .מיסים בעבור הנכס המושכר

לבדוק אם גובים מיסים 

 .כדין

מגרש – ם "רמב' רח

להשלמה למגרש השכן 

 המיועד 495בחלקה 

 למגורים

י הרשות "לא נתפסה חזקה ע 61891006

משמשת כחלק מהגינה הפרטית 

 . הסמוכה 495של חלקה 

ניתן לדרוש מבעלי 

 דמי שימוש 495החלקה 

ראויים על השימוש 

שנעשה לצרכיהם ללא 

היתר לכך בשטח המצוי 

או . בבעלות העירייה

לחילופין יש לפנות גורם 

 זר התופס חזקה

קרפל ליפה פינת ' רח

דירת – הרצל ' רח

  41הרצל ' מגורים ברח

לא נמצאו זכויות כלשהן לטובת  61890494

י מסמכים שונים "עפ. המועצה

כי בעבר המועצה גבתה , עולה 

דמי שכירות ממר גיני משה 

, 41הרצל ' המתגורר בדירה ברח

לפיו , וזאת בעקבות חוזה שכירות

ד הוא בגבעת "מקום תשלום שכ

ד בנימין שכטר "שמואל למר עו

המשכיר שבשעתו היה ראש 

: עוד עולה כי . המועצה

ל "החלקה בבעלות קק .א
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. 1946משנת 

החוכרים הם פריד  .ב

פאולינה ופריד מאיר 

 45–  ל 46החל משנת 

 .שנה

 נחתןם 1960בדצמבר  .ג

הסכם שכירות מוגנת בין 

אברהמוב יעקוב שהינו 

דייר מוגן היוצא  בדירה 

הרצל לבין גיני ' ברח

 .הדייר הנכנס, משה 

 נשלח 1966בדצמבר  .ד

מכתב מאת היועץ 

המשפטי של המועצה 

למר משה גיני על פיו 

– נדרש לשלם החל מ 

 23.45 1966אוקטובר 

י כדמי שכירות בעד "ל

' הדירה הנמצאת ברח

ככל הנראה )37הרצל 

מדובר בטעות כי הרי גיני 

 . 41מתגורר בבית 

מבדיקה במחלקת  .ה

הנהלת חשבונות לא 

ד "מתקבלים תשלומי שכ

מוגן ממר משה גיני וגם 

 לא הוצאה דרישה כלפיו

 

 

 

 

 

: סיכום והמלצות 
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העירייה מחוייבת למנות אחראי שיטפל באופן מסודר ועקבי בנכסי העירייה והקניית  .1

. נכסים ויפעל למיצוי תועלות כלכליות מנכסי הציבור השייכים לעירייה

 

הגוף .  ל העיריה ולא למחלקת ההנדסה"אחראי הנכסים מומלץ שיהיה כפוף  למנכ .2

 . שיטפל בנכסים והיטלי השבחה יטפל גם בנושאי הביטוח

 

ל "חוזרי מנכ, החוק לתכנון ובניה , על אחראי הנכסים  לפעול על פי פקודת העיריות  .3

. והנהלים שיקבעו מראש ובהתאם להמלצות דוח הביקורת 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גבעת שמואל – הרשות למלחמה בסמים 
 

רקע כללי  .1
 

  תופעת השימוש לרעה בסמים רווחת כמעט בכל החברות והיא נפוצה ביותר 1.1 
.  בחברה המערבית בעשורים האחרונים

  בעיית השימוש בסמים נוגעת לתחומי חיים רבים ומשפיעה על בריאותו של 
על מגעו עם החוק ועל , על תעסוקתו, על מיניותו, על משפחתו, האדם
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-פסיכו-יש להתייחס לבעיה כאל בעיה ביו, לפיכך. האינטראקציה שלו עם החברה
.  סוציאלית וכל טיפול חייב להתייחס למרכיבים אלה

הדרך , כי לטווח הארוך,   אין ויכוח בין הגורמים השונים העוסקים בתחום
 . הטובה ביותר להתמודד עם התופעה היא המניעה

 
עיקר הפעילות בתחום זה היתה בידי משטרת , 70-  בישראל עד סוף שנות ה1.2 

כאשר הוברר כי . ישראל ופעילויות בהיקף מצומצם נעשו במשרד הבריאות
הגיעו , המערכת לאכיפת החוק אינה יכולה לתת תשובה לתופעה על כל היבטיה

כי החברה כולה צריכה להפוך לזירת התמודדות וכי יש להכניס לזירה זו , למסקנה
 . חינוך והסברה, אלמנטים של טיפול מניעתי

 
בתוקף תפקידו כמופקד על משרד , הממשלה דאז- יזם ראש1987בסוף שנת 

הצעת חוק להקמת רשות למלחמה בסמים והכנסת קיבלה את הצעת , הפנים
 . החוק

ראה ). 1988- ח "התשמ,  התקבל חוק הרשות למלחמה בסמים1988בשנת 
( 11נספח 

 
הקמת רשות למלחמה בסמים שתהא תאגיד ותהיה גוף : מהות החוק  1.3 

ענישה ואכיפת חוק בתחום , שיקום, טיפול, הרשות תקבע מדיניות מניעה. מבוקר
כדי שזו תהווה בסיס לפעילותה ולפעילות הממשלה , השימוש לרעה בסמים

הרחבת החינוך לתלמידים ולנוער : בין תפקידי הרשות יכללו גם, כן-כמו. בנושא
פיתוח , הקמה; הרחבת ההסברה והעמקת המודעות הציבורית; במסגרות שונות

סיוע לשירותים ; ניהול והחזקה של מסגרות שירותים והתווית תכנית פעולה
עידוד פעילות ; הממלכתיים בייעוץ ובהכוונה לנפגעי סמים ולמשפחותיהם

מעקב אחר אכיפת החוק ; אדם מקצועי-הכשרה והסמכה של כוח; התנדבותית
עריכת מחקרים ופיתוח ידע ; ריכוז מידע; קביעת כללים להקצבות; והענישה

 . קיום קשרים עם רשויות ארציות ובינלאומיות; בתחום
 
 

הוקמה רשות למלחמה בסמים , 1988-ח"התשמ, לפי חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים
לסייע לרשויות המקומיות בייעוץ ובהכוונה בנוגע לטיפול בנפגעי סמים , בין היתר, שתפקידה

 .ובבני משפחותיהם

רואה בפעילות  (הרשות למלחמה בסמים- להלן )הרשות הלאומית למלחמה בסמים 
מגמתה היא ליצור תנועה . קהילתית נגד שימוש בסמים מנוף יעיל להגברת המודעות לבעיה

 מפעילה הרשות 1990מאז . חברתית רחבה ואווירה ציבורית השוללות את השימוש בסמים
למלחמה בסמים באמצעות הרשויות המקומיות פרויקט להתארגנות קהילתית למאבק 

מטרותיה . לצורך זה גיבשה הרשות תכנית להתארגנות קהילתית. (הפרויקט- להלן )בסמים 
ואופן ביצועה של התכנית פורטו במדריך להתארגנות קהילתית למאבק בסמים ברמה 

. (המדריך למאבק בסמים- להלן ) 1994שהוציאה הרשות לאור בפברואר , היישובית

במדריך למאבק בסמים המליצה הרשות למלחמה בסמים להקים מועצה ציבורית או רשות 
הגוף שיכונן מיועד להוביל את . עירונית למלחמה בסמים בראשות ראש הרשות המקומית

-עוד המליצה הרשות למלחמה בסמים למנות שלוש ועדות רב. הפעילות המקומית בנושא
, ועדה להסברה"; "ועדה לטיפול ולשיקום: "מקצועיות לתחומים שונים של המאבק בסמים

במדריך גם הומלץ שהמועצה ". ועדה למשולבות אזרחית באכיפת החוק"; "לחינוך ולמניעה
לחינוך ולמניעה תתכנס , והוועדה להסברה, הציבורית תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה

הוועדות יגבשו תכניות עבודה להסברה ולחינוך למניעת השימוש בסמים . אחת לחודשיים
. בתחום הרשות המקומית ויקבעו יעדים למימוש
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 רקע ייחודי .  2
 

  פרופיל עירוני 2.1
  .תושבים+ ,00020- העירייה מספקת שירותים ל •
( 2006ס "לפי הלמ) 10 מתוך 8כלכלי – דרוג חברתי  •
. ח" מליון ש86.5-  הינו כ 2007התקציב לשנת  •
. מספר התושבים הכפיל עצמו בעשור האחרון •
. הפכה לעיר לפני פחות משנתיים •
. מבקר העירייה כולל טיפול בפניות ציבור– ביקורת פנימית  •
. ח מטעם משרד הפנים"רו, מבקר המדינה– ביקורת חיצונית  •

 
 ("הרשות הארצית: "להלן)  עם הקמתה של הרשות הארצית למלחמה בסמים 2.2 

היא פנתה לראשי הרשויות המקומיות ברחבי הארץ בהצעה להצטרף לתכנית ולהקים רשות 
מתוך מדיניות ברורה ותכליתית שמטרתה לטפל בנושא השימוש . עירונית למלחמה בסמים

בראש . שיטתי ומובנה עם כל הגורמים הרלוונטיים, לרעה בסמים בעיר באופן מערכתי
שתפקידה לתאם בין כל הגורמים העוסקים בנושא ולתכנן בשיתוף , הרשות עומדת מתאמת

כולל הדגשים של מדיניות . הטיפול והאכיפה, ההסברה, פעולה עמם את תכניות המניעה
".  עולים חדשים", נוער בסיכון: הרשות הארצית על קבוצות מיוחדות כמו

 
 :  להלן הגורמים הנוספים המעורבים בנושא2.3 

   
: להלן ).  המתאמת מטעם הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית •

 .(לחינוך ולמניעה, אחראית על מניעה ועומדת בראש הוועדה להסברה– " המתאמת"
 

. ר ועדת אכיפה  ומאשר את תוכנית עבודה השנתית של המתאמת"יו- ראש העירייה  •
 

 .(קביעת מדיניות)ועדת חובה למאבק בהתמכרויות – מועצת העיר  •
 

מפקחת  ומאשרת את תוכנית  העבודה  של  המתאמת  בבתי - משרד החינוך        *    
. הספר

 
. אחראית אדמיניסטרטיבית של המתאמת– מנהלת מחלקת החינוך  •

 
–  (ס לנוער בסיכון"מדריך מכורים ועו, ס למכורים"כולל עו)רווחה  ' מנהלת מח •

 .ועומדת בראש הוועדה לטיפול ולשיקום, אחראית על טיפול ושיקום מכורים
 

 .ס להורים"אחראי על ביה– השירות הפסיכולוגי  •
 
 .עוסק באכיפה ומניעה- השיטור הקהילתי   •

 
 .מניעה– ס עירוני "מתנ •

 
: הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול  •

.    הגדרת תפקיד המתאמת
.    קביעת תוכנית שנתית עם המתאמת

. פעילות+ של תקן המתאמת  (50% )   תקצוב חלקי 

, ל מפעיל תכניות ופעילויות בנושא הסמים ומתוקצב"  כל אחד מהגורמים הנ
ל מתבצעות העברות "בין הגורמים הנ. הן בכוח אדם והן בתקציבי פעולה

 . עקב קניית שירותים והפעלת תכניות משותפות, תקציביות
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  יוזם הביקורת.  3

 
נושא פעילות המתאמת ברשות המקומית נמצא בתכנית  1.3

 .2009השנתית של מבקר העירייה לשנת 
  

  מהלך הבדיקה.  4
  סקירת ספרות מקצועית בנושא המאבק בנגע הסמים והאלכוהול וכן סריקה 4.1 

 : כגון, ובדיקה של מסמכים
   

.  1988- ח "חוק הרשות הארצית למלחמה בסמים התשמ  - 
 ועדה למאבק בנגע הסמים 2005ה "חוק לתיקון פקודת העיריות התשס  - 

המסוכנים 
, במיוחד. פרוטוקולים של הרשות הארצית למלחמה בסמים ובאלכוהול   -

הגדרת תפקיד     המתאמת ברשות המקומית 
מסמכי הרשות העירונית למלחמה בסמים    -
ת ביקורת ברשויות מקומיות אחרות בנושא זה "דוחו   -

  
,   התקיימו מפגשים וראיונות עם מתאמת הרשות העירונית למלחמה בסמים4.2 

, מנהלת השירות הפסיכולוגי, מנהלת מחלקת הרווחה, עם מנהלת מחלקת החינוך
 .מנהל היחידה לנוער בסיכון, ס"מנהל המתנ, מפקד השיטור הקהילתי

הביקורת נערכה . 2009 והסתיימה ביוני 2008 הביקורת החלה בדצמבר 4.3 
  .2006-2007לגבי הפעילות בשנים 

 
 .   טיוטת הדוח הועברה להתייחסות כל הנוגעים בדבר4.4   
 

 היקף הפעילות  .5
 

בקרה ותקצוב של פעולות , ייזום, הרשות העירונית למלחמה בסמים עוסקת בתיאום
הפעילות מקיפה את . ח" ש30,000– בהיקף של כ , מניעה וטיפול בנושא הסמים בעיר

הגורמים העוסקים בנושא  
. לצעירים ולהורים, בעיר וכוללת תכניות המותאמות לילדים ולנוער

 
 מטרות הביקורת והיקפה. 6
 

י "הגדרת התפקיד של המתאמת  עפ– על פי התקן ) בדיקת פעילותה של המתאמת  
תקינות , מן  ההיבט של חוקיות, (הקריטריונים של הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול 

 .מול ביצוע , חיסכון ומועילות , יעילות, וסדירות
 
בדיקת אופן התנהלותה של המתאמת אל מול הגופים הרלוונטיים לפעילותה  ברשות  •

. המקומית ומחוצה לה
 

ראה נספח )הביקורת הקיפה את התחומים הנמצאים בתחום אחריותה של המתאמת  
12 :)

 .תאום בין גורמים פעילים בקהילה ויצירת שותפויות •
 (ועדות היגוי ,ועדה מקצועית, ועדה ציבורית)הקמת מערך ארגוני  •
. קשר עם משרדי הממשלה וגורמים ציבוריים •
. גיוס משאבים •
. איסוף נתונים על בעיית הסמים והאלכוהול בישוב •



 31 

. יזום פרויקטים השוללים שימוש לרעה בסמים ואלכוהול •
. אלכוהול והתמכרויות, ריכוז ידע מקצועי רלוונטי בנושא סמים •
העלאת המודעות היישובית ויצירת אוירה שוללת שימוש בסמים ואלכוהול  •
  ניהול תקציב מאוזן מול תוכנית עבודה שנתית •

: נושאים שנבדקו 
 

תקינות וסדירות כללית  
 

 .בדיקת אופן ההתקשרות עם גורמים חיצוניים ובתוך הרשות המקומית
 

. הקמת מערך ארגוני
 .גיוס משאבים

. ייזום פרויקטים השוללים שימוש בסמים ובאלכוהול
 .פ עם גורמים אחרים ואישורה"בניית תוכנית שנתית  כולל שת

יעילות ניצול התקציב 
 העלאת המודעות היישובית

 
 
: ממצאים        7
 
 
    תקינות וסדירות כללית ובדיקת אופן ההתקשרות עם גורמים חיצוניים ובתוך 7.1

הרשות המקומית  
      

   מסמכי יסוד7.1.1     
שבה משתתפים גורמים מחוץ לעירייה אמורה להיות מעוגנת , כל פעילות עירונית

דרכי , שבהם מוסברות המטרות, ('פרוטוקול מסכם וכו, הסכם, תקנון)במסמכי יסוד 
 . 'אופן ההתקשרויות בין הגופים השונים וכו, הפעולה

המתאמת העירוני הצהיר . בבדיקה ברשות העירונית לא נמצאו מסמכי יסוד כגון אלה
 מתקציב 50% משכרה של המתאמת וכן 50%בפני המבקר כי הרשות הארצית מממנת 

לחלוקה זו צריכה להיות .  הנוספים מממנת העיריה 50%הפעילות השנתית ואת 
.  כי המסמכים אינם נמצאים ברשותה ,  כן מסרה המתאמת-כמו. אסמכתא רשמית 

 
נהלי עבודה   7.1.2

 
  לא נמצאו נהלי עבודה המסדירים את  אופן פעילותה של המתאמת אל מול הגורמים 

. השונים 
בשיחה שהתקיימה עם מנהלת השירות הפסיכולוגי דווח על כך שאין מיסוד של 

. במסמכים , הקשר בין השירות הפסיכולוגי לבין המתאמת
 

, לא נמצאו נהלים בעניין סדרי ניהול התקציב והעברות תקציביות בין גורמים שונים, כמו כן
 (.להלן ,מימון ותיקצוב פעילויות המתאמת  7.4ראה פירוט בסעיף  ). בעיריה ומחוצה לה

 
 

     המועצה הציבורית והוועדות  7.1.3      
 

 הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים במועצת העיר    7.1.3.1
. ועדת ההיגוי מטעם העיריה נקראת הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים

.  קיימה הוועדה פגישה אחת 2006בשנת 
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חסרו בישיבת הוועדה שני נציגי ציבור ,  כאמור99י חוק פקודת העיריות תיקון "עפ
לא נכתבה . נערך דיון הועלו הצעות . הוצג מידע בפני חברי הוועדה .ס "ומנהל בי

. לא נקבעו דרכי בקרה על ביצועה. ואושרה תוכנית פעילות שנתית 
 

.  2007-אין ממצאים ותיעוד לעניין התכנסותה של הוועדה ב
 

  עדות מקצועיות  ו7.1.3.2
 

צריכות להתקיים מטעם , י הנחיית הרשות הלאומית למניעת סמים ואלכוהול"עפ
: העיריה    שלוש וועדות מקצועיות 

. המתאמת – ר הוועדה "יו– הוועדה למניעה 
מנהלת מחלקת הרווחה – ר "יו– הוועדה לשיקום ולטיפול 

ראש הראשות המקומית  – ר "יו- הוועדה לאכיפה
 

לא נמצא שום ממצא אשר מאשר את התכנסות הוועדות בשנים שנבדקו ולא 
. מדיוני הוועדות ,כגון פרוטוקולים ,נמצאו ולא סופקו שום מסמכים 

 
לא , ישיבות מקצועיות......   כן-ישיבות....  הוק-יש ישיבות אד", לדברי המתאמת

".  יותר סיכומים שלנו. לכולם היו פרוטוקולים
 
 

פרוייקטים השוללים שימוש לרעה  איסוף נתונים וייזום: הקמת מערך ארגוני 7
 בסמים ובאלכוהול

 
  בניית תוכנית עבודה שנתית 

  
(. 9ראה נספח )  2006ניתנה לנו תוכנית העבודה לשנת , לבקשתנו 

.  לא ניתנה 2007תוכנית העבודה לשנת 
 

י הנחייה מקצועית של הרשות הלאומית "התוכנית נעשית עפ, לדברי המתאמת 
י תוכניות אחרות "עפ, (הרשות הלאומית : להלן )למלחמה בסמים ובאלכוהול 

וכן , המתאמת  מגישה את תוכנית העבודה לרשות לאישור. ודרישות השטח 
.  לשם קבלת אישור תקציבי - לראש העיר

. במשותף עם הגורמים השונים , התוכנית נבנית מראש, לדברי המתאמת
 

מטבע הדברים : " לדבריה. המתאמת טוענת כי שני אלו לא חייבים בהכרח לחפוף 
המקום , והביצוע משתנה בהתאם לצורכי השטח, התוכנית הינה רק תוכנית

". והתקציב
  

מהם עלו הממצאים הבאים , שיחות וראיונות עם הגורמים השונים , נערכו פגישות
 :
 

מתקיים שיתוף פעולה במסגרת בניית התוכנית השנתית של :  מחלקת הרווחה 
. המתאמת 

מכאן נגזרות . המתאמת פונה אל מחלקת הרווחה  ונבדקים הצרכים המשותפים 
: כגון , התיקצוב היחסי שלהם ואספקת משאבים נוספים, הפעילויות המשותפות
. אנשי מקצוע ומרצים 

 
והסיכומים בין המתאמת לבין מחלקת , שאין תיעוד של הפגישות הללו, יש לציין
. הרווחה 
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שיתוף הפעולה  מתבסס על הקצעת ידע וכוח אדם מצד :  השרות הפסיכולוגי

במסגרת  בית הספר להורים הפועל , השרות הפסיכולוגי ותיקצוב של המתאמת 
י צרכים "עפ, הוק-מתקיימת פעילות אד, בנוסף. מטעם השירות הפסיכולוגי 
. המתעוררים במהלך השנה 

 
.  לא דווח על שיתוף פעולה בתכנון ובבניית תוכנית העבודה השנתית

. לא נמצאו מסמכים בקשר לכך 
 
 

 מפגשים של הורים ונוער 4  בוצעו 2006במחצית הראשונה של :  שיטור קהילתי 
. כ  נוצר נתק של כשנה וחצי ביניהם "אח. בנושאים של מניעה וסמכות הורית 

בלא קשר ,  פעילויות בנושא מניעה 50-60- בוצע השיטור הקהילתי כ2007בשנת 
. פ עם המתאמת"או שת

 
.  לא דווח על שיתוף פעולה בתכנון ובבניית תוכנית העבודה השנתית

. גם כאן לא נמצאו מסמכים בקשר לכך 
 

לעיתים . מתקיים תכנון פעילות משותפת לקראת תחילת שנה : יחידת נוער בסיכון
המתאמת מגיעה . הפעילות מגיעה מהמתאמת ולעיתים מהיחידה לנוער בסיכון

. פיזית לראות את הפעילות שהיא מתקצבת
 

וכן אין סיכום בעניין ביצוע , חלוקה תקציבית, תכנון משותף: אין תיעוד לגבי 
. הפעילויות 

 
כ "בד. בנושא מניעה , פ מסויים בפעילויות ספציפיות "התקיים שת:  ס "מתנ

ס "או הציגה נושאים במסגרת אירועים גדולים שהמתנ/המתאמת סיפקה מרצים ו
. מקיים 

 
. והודגש שהדבר חסר , או שנתי / דווח שאין תכנון פעילות משותף סדיר ו 

לא ראינו שום : "ס "לדברי מנהל המתנ. אין שום תכתובת בין שני הגורמים 
". חשיבות

 
 

 
  2007 - 2006שנת -    תכנון לעומת סיכומי הביצוע 7.3
 

לא קיבלנו תוכנית עבודה  .  2006 קיימת תוכנית עבודה של המתאמת לשנת 
. 2007לשנת 

  
.   שנבדקו2006-2007ת  ביצוע לשנים " לא קיימים דוחו

 
 
         מימון ותקצוב פעילויות המתאמת 7.4 
 

  מקורות המימון   7.4.1     
 

( 21 דף 9ראה נספח ) 2006 בתוכנית העבודה השנתית של המתאמת לשנת 
: נרשם
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מימון  
  29,700 השתתפות רשות   

  28,700 השתתפות רשות מקומית   
  26,700 השתתפות גורמים אחרים   

  85,100:        כ מימון"    סה
 
 

לא נמצאו אסמכתאות המפרטות את המקורות התקציביים של המתאמת לשנת  .1
2006 .

 
בראיון עם המתאמת אמרה שתקציבה מורכב בשני חלקים שווים מהרשות  .2

 של המתאמת 2006בתוכנית העבודה לשנת . למלחמה בסמים ומהעירייה 
 .(ל"הנ)מופיעים שלושה מקורות מימון 

 
המשתתפים במימון התקציב השנתי של " הגורמים האחרים"לא ברור מיהם  .3

מחלקות בעירייה ששותפות לביצוע "גורמים אלו הינם , לדבריה. המתאמת 
 " .פעילויות מסוימות

". השתתפות הרשות המקומית" מחלקות העירייה אמורות להיות מתוקצבות בסעיף 
 

ראה נספח  – 83,100 ) 2006קיים הפרש גדול בין תכנון פעילות המתאמת לשנת .   4      
 עמודה 2008הצעת תקציב  - 8ראה נספח  ) 30,000: לבין ההוצאה   בפועל ( 21 דף 9
 ( (. 1847300840סעיף תקציב  )" סמים"  תחת 2006- ביצוע סופי ל:

 
 

  2006ניצול התקציב מטעם הרשות המקומית לפעילות המתאמת בשנת      7.4.2
          

(  21 דף 9נספח )תקצוב המתאמת מהרשות המקומית בתוכנית העבודה 
 28,700 

   1847300840סעיף סמים  - 7נספח  , 2006הצעת התקציב לשנת 
 7,000  

   2006- ביצוע סופי ל:עמודה , 8נספח  , 2008לפי הצעת תקציב , הוצאה בפועל
 30,000 

 ( (. 1847300840סעיף תקציב  )" סמים"תחת 
 

כרטיס   - 4נספח ) 2006ל מופיעים גם בכרטסת הגזברות לשנת "המספרים הנ: הערה
1847300840 .) 

 
ל ואיך מומנה יתרת התקציב שהוצא "לא ברור על סמך מה קבעה המתאמת את התקצוב הנ

.  בפועל 
 
 

 אין אפשרות להתייחס לפעילות 2007ח ביצוע לשנת "ללא תוכנית עבודה ודו:       הערה
. התקציבית של המתאמת לשנה זו

 
 

( 20 עד 2 דפים 9נספח )  2006תקצוב סעיפי תוכנית העבודה     7.4.3
 

בהעדר תוכנית ביצוע לשנת .  פעילויות 19 מופיעות 2006 בתוכנית העבודה לשנת 
בכרטסת  הוצאות .  ל"לא ניתן לאמת את ביצוען בפועל של הפעילויות הנ, 2006
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  2תחת סעיף התקציב של פעילות המתאמת הצלחנו לזהות  ,  של הגזברות 2006
. ל" הנ19- פעילויות מתוך ה

   
       בסעיפים הבאים ישנה אי התאמה בין העלות המשוערת לבין סכום מימון הפעילות 

-  מקורות מימון.  ₪  2000- עלות משוערת:   ים"תוכנית מניעה למדצ : 3 עמוד 
3000 . ₪ 

 ₪ . 2000- מקורות מימון .   ₪ 1000- עלות משוערת:  שילוט חוצות  : 16      עמוד 
 
 

,  למרות המלצת וועדת ההיגוי העירונית ותקצוב הפעילויות במסגרת תוכנית העבודה 
 : 2006אין אסמכתאות לביצוע הפעילויות  הבאות בשנת 

הקמת פורום הורים  - הורים מעבירי מסר לנוער:  7      עמוד 
פעילות לילית -פעילות קהילתית נוער: 19      עמוד 

 
 
פ וגיוס משאבים "קשר עם משרדי ממשלה וגורמים ציבוריים לצורך שת 5.7

 
שלא מתקיים שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים , מדברי המתאמת עולה

לרשימת משרדי )משרדים  ממשלתיים כגון משרדי הקליטה והפנים : נוספים
הן , "סם-אל"ועמותות כמו , (11הממשלה הפועלים בנושא הסמים ראה נספח 
. בצד התקציבי והן בביצוע פרויקטים משותפים

 
 העלאת המודעות היישובית לסכנה בשימוש בסמים ובאלכוהול 6.7

 
י המתאמת אמורות להעלות את המודעות "הפעילויות המבוצעות ע, ככלל

. בקרב הקבוצות שהשתתפו בפעילויות אלו , לסכנה בשימוש בסמים ובאלכוהול
       

ל להעלאת המודעות בקרב " אין ממצאים לגבי השפעתם של הפעילויות הנ
. האוכלוסייה

 
 

סיכום והמלצות 
 

, על המתאמת להכין תוכנית עבודה שנתית ומולה תוכנית ביצוע בסוף השנה  •
 .מטרות ויעדים , הכתובות במונחים של כמות 

. בהתאמה, י סעיפים"להיות מתוקצבות עפ,             על התוכניות כמו גם סיכומי הביצוע
להיות מוגשות לראש הרשות המקומית ,             על התוכניות כמו גם סיכומי הביצוע

ולרשות הלאומית                
.             למלחמה בסמים ובאלכוהול

 
  מומלץ שערכאה גבוהה יותר מהמתאמת תנהל באופן שוטף את תקציב פעילות

.   המתאמת
           על ערכאה זו להוות גורם מסדיר של הפעילות התקציבית הנובעת מן התוכנית 

השנתית של         
. מול הגזברות,            המתאמת

 
שבה משתתפים גורמים מחוץ לעירייה אמורה להיות מעוגנת , כל פעילות עירונית •

שבהם מוסברות  (פרוטוקול וכדומה, נוהל, חוזה,הסכם, תקנון)במסמכי יסוד 
אופן ההתקשרויות וההעברות התקציביות בין הגופים , דרכי הפעולה, המטרות
.    השונים
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על המתאמת לדאוג לכינוסה של , ר הוועדה למניעה בעירייה "מתוקף תפקידה כיו •

מומלץ . הוועדה לצורך קידום התוכנית השנתית ולבצע רישום פרוטוקול מסודר
למתאמת לכנס את הוועדה פעם ברבעון לצורך מעקב שוטף אחר ביצוע ההחלטות 

 .שמתקבלות בוועדה
 

, על המתאמת לקבוע מדדים לשם הערכת ההשפעה והאפקטיביות של פעולותיה •
 .ולשלב את הלקחים שיופקו בתוכניות עבודה עתידיות, ליישמם

 
על המתאמת לתעד את סיכום פגישותיה בתכנון פעילויות משותפות עם גורמים  •

הוק -הן בבניית התוכנית השנתית והן בפעילויות אד, שונים בעירייה ומחוצה לה 
 .במהלך השנה 

 
עולה כי איסוף הנתונים על בעיית הסמים והאלכוהול בישוב נעשה במהלך תכנון  •

. תוך תאום ושיתוף פעולה חלקי בלבד עם הגורמים הרלוונטיים , הפעילות השנתית  
 .הנתונים הנמצאים אצל המתאמת לוקים בחסר, ממילא

 
באמצעותם ניתן לאסוף נתונים , ישנם גורמים נוספים בעיר הנגישים לאוכלוסיה •

: גורמים אלו הם. ולהעלות את       המודעות הציבורית על בעיית הסמים והאלכוהול
והשיטור  (108)המוקד העירוני , כנציב תלונות  הציבור, המבקר הפנימי בעירייה

.   הקהילתי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 7/3112מק / ו ממ3/3112היטל השבחה לתוכניות ממ 
 

היטל השבחה 
 

:  מבוא
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אישור )שומת היטל השבחה בוחנת את תוספת השווי של המקרקעין בגין פעולה תכנונית 
.  תוך בידוד המרכיב המכריע וכימות שוויו,  (הקלה ושימוש חורג, תוכנית 

 
.  מחצית ההשבחה– שיעור ההיטל  .א
התרת , ההשבחה  תקבע בידי שמאי מקרקעין בסמוך לאחר אישור התוכנית  .ב

 .או מתן הקלה, השימוש החורג 
 .הוועדה רשאית לדחות את השומה עד למימוש הזכויות .ג
 .הוועדה תערוך לוח שומה לכל תוכנית תוך חצי שנה מיום אישור התוכנית .ד
רשאית הוועדה להורות על רישום הערת אזהרה בפנקסי : הוצג לוח שומה  .ה

 .המקרקעין
 .תיערך השומה במועד המימוש, בחרה הוועדה לא לערוך שומה .ו
  ( – 1.1.09- על שומות עד יום ה  )ערר  .ז

י שמאי מקרקעין מטעמו "על לוח השומה ניתן להגיש שומה אחרת שהוכנה ע .1
. של היזם תוך שנה מיום הצגת לוח השומה

 יום 30ניתן להגיש שומה אחרת תוך : שומה עקב מימוש זכויות במקרקעין  .2
 .מיום שנועדה לו השומה

יותאם החיוב לשומה , הסכימו הוועדה המקומית ובעל המקרקעין לשומה  .3
 .שהוסכם עליה

 .יבחרו שמאי מכריע– לא הסכימו  .4
 –  דרכי תשלום  .ח

החייב בהיטל רשאי לשלם מקדמות על חשבונו עוד לפני קביעת שומת  .1
. (תכנון מס)ההשבחה 

ישלם היטל בשיעור יחסי לפי מידת , מימש החייב בהיטל חלק מן הזכויות  .2
 .המימוש החייבת בהיטל

שר  הפנים רשאי לקבוע בתקנות דרכים למתן ערובה לתשלום היטל  .3
 .השבחה

לפי שיעור העיליה , הצמדה הינה למדד הצרכן או מדד תשומות הבניה  .4
 .הנמוך מבין השניים

 . לשנה9%– י חוק הרשויות המקומיות "ריבית עפ .5
 . ניתן לגבות כפי שגובה הרשות ארנונה כללית .6

 :מדוע בכל זאת ישנם פערים בשומות היטלי ההשבחה .ט
, מחלוקות לגבי ערכי השווי הבסיסי בשל קושי למצוא עסקאות השוואה .1

. מחלוקות לגבי מקדמי השווי היחסיים
השמטה , פרשנות שונה להוראות התוכנית– מחלוקות לגבי המצב התכנוני  .2

 .של תוכנית או קטע מהוראות התוכנית
חלות של , שטח הקרקע ממנו גוזרים את זכויות הבניה– מחלוקות משפטיות  .3

זכאות לפטורים , חיוב בהיטל בניה לא חוקי, תוכנית המקרקעין נשוא השומה
. מהיטל השבחה

 
 . 7/3112מק / ו ממ3/3112הביקורת ביקשה לבדוק חישוב היטלי ההשבחה לתוכניות ממ 

 
גדי דגני – הערכת שמאי הוועדה  .1
 .יחזקאל נחום– ישראל יעקכב – הערכת שמאי בעל הקרקע  .2
 .שמאות וניהול מקרקעין– עדי נאור – הערכת שמאי מכריע  .3

 
 

:   לסיכום 
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שמאי הוועדה  - כ חישובי היטל השבחה  "סה
 

ההשבחה שנוצרה עם  חלקה
ע "אישור תב

  3/3112/ממ

ההשבחה שנוצרה עם 
ע "אישור תב

 7/3112/מק/ממ

 

13 6,200,000 3,240,000  

  3,490,000 8,275,000 (חלק)15

  19,000 43,600 (חלק) 17

20 , 129 9,720,000 5,230,000  

  1,160,000 2,200,000 (חלק) 18

  256,000 612,000  (חלק) 21

130 3,710,000 1,558,000  

   ₪ 14,953,000 ח" ש30,760,600 כ השבחה"סה

   ₪ 7,476,500  ₪ 15,380,300 היטל שמאי הועדה

 
 

–   (חישוב לפי דירות )כ היטלי השבחה  ועדה "סה
 
 

 ₪  7,319,520 ₪ = 4.6 *018 $ *65,000* ד " יח136
 
 

–  סיכום שומה של שמאי ועדה 
  3/3112/ממ

 
 ₪ 24,480,000 ₪ = 4.5*ד " יח136 $ * 40,000:  חדש 

 
 ₪  19,912,500 = 4.5*לדונם $ 150,000*  דונם 29.5: קודם

 
  ₪  4,567,500– ההשבחה 

 ₪  2,283,000-  היטל 
 

  7/3112/ מק/ממ
 

 ₪  34,408,000 = 4.6* ד "ליח $ 55,000:שווי מצב חדש 
 

 ₪  32,687,000 = 4.6*ד " יח136 $ *52,000: שווי קודם 
 

 ₪  1,720,000: השבחה 
 ₪  860,000– היטל 

 

–  כ היטלי השבחה  שמאי מכריע  "סה
 

  27.9.2002 לתאריך קובע 3/3112/תוכנית ממ
 

: שווי מצב חדש 
 

  32,640,000= ד "קרקע ליח ₪ 240,000*ד " יח136
–  ח והפחתה בגין תוכנית וגודל "אחרי הפחתות בגין דחיה לעריכת או
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 ₪  22,978,000– כ "סה
 

: שווי מצב קודם 
14,038,000  ₪ 

 
 ₪  8,940,000 : 3/3112/כ השבחה לתכנית ממ"סה

 
 ₪  4,470,000 (  : 50%)היטל השבחה 

 
 : 27.12.2005 לתאריך קובע 7/3112/ מק/תוכנית ממ

 
  32,912,000 = 0.88* ד "קרקע ליח ₪ 275,000* ד " יח136: שווי מקרקעין 

  15%- מקדם זמינות  
 ₪  4,936,800– השבחה 

 
  ₪  4,936,800 :  7/3112/ מק/ממכ השבחה לתכנית "סה

 
 ₪  2,468,400 (  : 50%)היטל השבחה 

 
 

 (: %-הפרשים ב )סיכום ההיטל השבחה שמאי מכריע ושמאי הועדה 
 

  

ההשבחה שנוצרה עם אישור  
 3/3112/ע ממ"תב

ההשבחה שנוצרה עם אישור 
 7/3112/מק/ע ממ"תב

  7,476,500₪  15,380,300₪ שמאי ועדה
  2,468,400₪  4,470,000₪ שמאי מכריע

 67%  71% %-הפרש ב 

   

 
 

 
 
 
 
 

התחנה לבריאות המשפחה 

–  רקע 

 

משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי שמשרד ,  סוכם בין משרד הבריאות70-בשנות ה

עם השנים חלה . והרשויות המקומיות תממנה את אחזקתן, הבריאות יפעיל את התחנות

עובדה זו משפיעה . נסיגה בנכונות הרשויות המקומיות לשאת בעלויות אחזקת התחנות

אם כי , על מצב התשתיות הפיזיות של התחנות שמפעיל משרד הבריאות, גם היום, מאוד

. מסייע בשיפוצן ובשדרוג תשתיותיהן" מפעל הפיס"כיום 
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-  השיפוץ האחרון שבוצע בתחנה נערך ב  – הערת הביקורת

 

, חלב בישראל מופקד אגף שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות-על תחנות טיפת

כיום . חינוך לבריאות וקידום בריאות, רפואה מונעת: שבאחריותו שלושה תחומים מרכזיים

ידי לשכות -חלב בישראל תחנות שמשרד הבריאות מפעיל על-פועלות במערך תחנות טיפת

אביב - תחנות שמפעילות עיריית ירושלים ועיריית תל1,הבריאות המחוזיות והנפתיות

ראו פירוט )החולים -באמצעות האגפים לבריאות הציבור שלהן ותחנות שמפעילות קופות

. (בהמשך המסמך

 

המסגרת החוקית – חלב -תחנות טיפת

: להלן) 1994-ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתיהקבוע ב" סל שירותי הבריאות"ב

( המפורטים בתוספת השנייה לחוק)החולים נותנות -נכללים שירותי בריאות שקופות, (החוק

, פי החוק-על. (המפורטים בתוספת השלישית לחוק)ושירותי בריאות שמשרד הבריאות נותן 

: לספק לתושבי מדינת ישראל את השירותים האלה, כלומר משרד הבריאות, על המדינה

.  פסיכיאטרייה ואספקת מכשירי שיקום, גריאטרייה, רפואה מונעת

 

 

 

 

לחוק קובע כי משרד הבריאות ימשיך לתת את השירותים שנתן ערב חקיקת  (א)69סעיף 

אם יחליט שר , החולים-אולם קבועה בו האפשרות להעביר שירותים אלה לידי קופות, החוק

: לחוק (א)69להלן סעיף . בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה, הבריאות לעשות כן

כמפורט בתוספת , ידי המדינה ערב תחילתו של חוק זה-שירותי הבריאות שניתנו לפרט על

בין בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים , ידי משרד הבריאות-ימשיכו להינתן על, השלישית

, בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה, אלא אם כן החליט שר הבריאות, או רשות מקומית

; החולים-ידי קופות-על, כולם או חלקם, כי שירותי הבריאות שניתנו לפרט כאמור יינתנו

. יתוקנו התוספות השנייה והשלישית בהתאם, הוחלט כאמור

 

 

חלב -השירותים הניתנים בתחנות טיפת

                                                 
1

 . לשכות בריאות נפתיות9- לשכות בריאות מחוזיות ו5ברחבי ישראל יש  
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להלן השירותים . לתינוקות ולפעוטות, חלב ניתן לנשים הרות-השירות בתחנות טיפת

:  פי נוהלי משרד הבריאות-חלב נדרשות לספק על-שתחנות טיפת

 שעיקרו מעקב אחר בריאות האישה מתחילת ההיריון ועד שישה , טיפול בנשים הרות

. במהלך טיפול זה מבוצעים מעקב ובדיקות תקופתיות. שבועות לאחר הלידה

 ; ביקורים אצל רופא5- ביקורים אצל אחות ול11-במסגרת השירות האישה זכאית ל

 מניעת , בריאות השן, הנקה, בטיחות, הדרכת הורים בתחומים כגון התפתחות הילד

ייעוץ תזונתי , קורסי החייאת תינוקות, ילד–טיפוח קשר הורה, מחלות מידבקות

 ;וכדומה

  6–0מתן חיסונים בגיל; 

 מגיל שלושה , שפה וחברה, הערכת התפתחות בתחומי מוטוריקה גסה ועדינה

 ; שנים6–5חודשים ועד גיל 

 הערכה זו מתבצעת ; גובה והיקף ראש, באמצעות מדידת שקילה, הערכת גדילה

פעמיים בשנה השנייה ופעם אחת בכל שנה עד , שמונה פעמים בשנה הראשונה

 ;לסיום הטיפול בטיפת חלב

 בדיקות ראייה בגיל שלוש שנים וחמש שנים; 

  חודשים9–7בדיקת שמיעה בגיל ; 

 בדיקת תקשורת בגיל שנתיים וחצי; 

 5-שלוש שנים ו, שנה וחצי, תשעה חודשים, בדיקה בידי רופא ילדים בגיל חודשיים–

 ;  שנים6

 ביקורי בית בכל משפחה לאחר הלידה הראשונה וביקורים נוספים בהתאם לצורך. 

. כלומר ניתן לכל דורש, השירות בתחנות הוא אוניברסלי

לצמצם פערים בין קבוצות אוכלוסייה ולמנוע , בין השאר, חלב נועד-השירות בתחנות טיפת

השירות אמור לשים דגש מיוחד . ולכל הפחות לאתרן בשלב מוקדם, בעיות בריאות עתידיות

לאחיות . בילדים נפגעי אלימות ובילדים בסיכון, כלכלי נמוך-בטיפול בילדים ממעמד חברתי

הן מביקורי הילדים בתחנות והן , בריאות הציבור יכולת לאסוף מידע על ילדים בסיכון

ניסיונן של האחיות ויחסי הגומלין שהן מקיימות עם . מהביקורים שהן עורכות בבתי הילדים

בתחנות , נוסף על כך. הילדים יכולים לסייע לגורמי רווחה וחינוך הפועלים בקרב ילדים בסיכון

ניתן שירות של הדרכת זוגות לקראת הורות ולידה ונערכים איתור של נשים נפגעות אלימות 

. במשפחה ואיתור של נשים בסיכון ללקות בדיכאון בהיריון ואחרי הלידה
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- בעיית השלטון המקומי

לפיו השלטון המקומי מספק את , בין השלטון המקומי למשרד הבריאות היה הסכם לא חתום

בעוד משרד הבריאות אחראי , ודואג לתחזוקתן, התשתית עבור התחנות לבריאות המשפחה

חלה נסיגה במתן הסיוע , בשל הגירעונות אליהם נקלעו העיריות. על כוח האדם ועל פיקוח 

.  לשירות

כיוון שהתחזוקה הופסקה על ידי . הדבר קורה גם ברשויות חלשות וגם ברשויות חזקות

כתוצאה מכך מגיעים דיווחים על מקומות , משרד הבריאות אמור לדאוג לנושא זה, העיריות

.  וחוסר היגיינה בחלק מהתחנות לבריאות המשפחה, ברמה נמוכה

 

 

 

 

עלתה דרישה של רשויות מקומיות לתשלומי ארנונה עבור המבנים בהם נמצאות , בנוסף

כך לדוגמא עירית ראשון לציון זכתה בתביעה אשר הוגשה לבית משפט . טיפות החלב

. בדרישה לקבלת ארנונה רטרואקטיבית עבור מבנה טיפות החלב בעיר

בעבר הקציב : חלב ושיפוצן על ידי מפעל הפיס- בעיה נוספת קשורה לבניית תחנות טיפות

כיום התקציב מועבר לרשויות המקומיות והן מחלקות , מפעל הפיס כספים לשם בניית תחנות

. ולא למטרות להן יועדו הכספים, אותו  לפי שיקוליהן

 
- אגרת טיפות החלב

. משרד הבריאות מבקש לבטל את ההשתתפות הציבור במימון ביקורים בתחנות טיפות חלב

 שקלים לחצי 185- כל מבוטח בביטוח בריאות ממלכתי משלם בעד שירותים אלה כ, כיום

ביטול האגרה מצריך תוספת תקציבית . ואגרה זו מהווה חלק נכבד מתחזוק השירות, שנה

כיצד ימצא המקור , לאור הקיצוצים בתקציב המשרד, יש לבחון לפיכך.  מיליון שקל40- של כ

.  2החלופי לאגרת השירות

 

ולפיו יוקצה , ל משרד הבריאות  מפתחות  להקצאת אחיות ורופאי ילדים בתחנות"בחוזר מנכ

אולם לא נקבע בכמה פעוטות יטפל רופא ,  תינוקות1,250-רופא ילדים במשרה מלאה ל

גם מבחינה של מספר התינוקות לתקן רופא עולה כי המפעילים . ילדים במשרה מלאה

  .חורגים מהקבוע במפתח למעט משרד הבריאות

 

                                                 
2
 2/9/01אריך ת, זמה לביטול המימון הציבורי לטיפת חלביו, "הארץ"עיתון - מי חייםשד 
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האגרה נגבית . ח" ש546שסכומה כיום , חלב כרוך בתשלום אגרה-השירות בתחנות טיפת

פי הנחיות משרד הבריאות התשלומים נגבים -על. ח כל אחד" ש182בשלושה תשלומים של  

והתשלום הוא עבור כל תקופת , שנה ושנה וחצי, כשהילד המקבל שירות בן חצי שנה

. השירות

 

 

מספר  

נשים 

הרות 

מספר 

תינוקות 

עד שנה 

מספר 

פעוטות 

 2-עד 

מספר 

פעוטות 

 3– עד 

מספר 

פעוטות 

3-4  

2008      

 

 

התקן  

 

תקני גורם מפעיל 

אחיות 

מספר נשים 

הרות 

לאחות 

מספר 

תינוקות 

לאחות 

מספר 

פעוטות 

לאחות 

מספר 

תינוקות 

לתקן 

רופא 

התקן שקבע 

משרד הבריאות 

 50 100 375 1250  

     בפועל  

 

 

 

במקומן ,  (לאה,רויטל , אלוננה,יהודית,ציפי,ירדנה) אחיות קבועות 6עזבו  – 2005מאוקטובר 

, היום .  אחיות ביום וגם של אחת ביום 2היו ימים של . נכנסו אחיות לא קבועות לפי שעות 

.  אחיות ביום4אחרי שהבנתם שהעירייה לא תעבור לסדר היום יש 

למעט שקילות ,  תינוקות 15- אמורה לטפל ב (14:30 – 7:30)כל אחות במשדרה מלאה 

. שנכנסות בין לבין

. שעה– ¼ היו ימים רבים שהטיפול צומצם ל – שעה טיפול ½ כל תינוק זכאי ל 
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–  סיכום ומסקנות 
 

. ל ונציגי המחוז" נערכה פגישה בין ראש העיר המנכ2009בחודש פברואר  .1
 .בפגישה הובטח כי המחוז יפעל לשיפור התקנים בתחנה ולאיוש המשרות .2
 . אחיות קבועות3-  התחנה אויישה ב .3
 .מנהלת התחנה הוחלפה .4
 .חלה ירידה משמעותית במספר הממתינים לתור .5
. לא התקבלו תלונות מתושבים בנוגע לתיפקוד התחנה לבריאות המשפחה  .6
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תעודת גמר  / 4אישורים  לצורך קבלת טופס –טופס טיולים 
 
 

: מבוא
 

לא נותר בידי עירייה מנגנון , החיבור לחשמל  והאיכלוס , עם  השלמת תהליך הבניה

/ וקורה לא אחת שהעירייה נאלצת לבצע השלמות. בעל הנכס  / להפעלת סנקציה כנגד היזם 

.  תעודת גמר / 4פ הסמוך לבניין לאחר קבלת אישור טופס "תיקונים בשצ

 

גם ,אמור להכיל מרכיבי בקרה ,  ותעודת גמר 4המאפשר את קבלת טופס , טופס הטיולים 

.  מהיום הראשון בו עולים על הקרקע,  על תהליך הבניה

בין כי יש התאמה מלאה , חייבים להיכלל בטופס הבקשה  הצהרות ודיווחים המאמתים 

האישורים ינתנו בחתימת .  י מהנדס או הנדסאי עם רשיון מהנדס"הביצוע להיתר שניתן ע

מי שנתמנה )האחראי לביצוע השלד , י בעל אתר הבניה"ידם של אחראי הביקורת שנתמנה ע

קבלן הרשום בפנקס – וכן של הקבלן של האתר  (י הקבלן הראשי כאחראי על ביצוע השלד"ע

.  הקבלנים בסיווג המתאים לביצוע העבודה

רצוי , ובכלל .  נועד  להבטיח כי במהלך הבניה לא בוצעו שינויים חריגים' כל האמור לעיל

. למי לפנות במקרה של תביעה משפטית, " כתובת"שתהיה לעירייה 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  (אישורים לצורך קבלת טופס)מצב קיים 
 

.  לחברת חשמל4מ לצורך קבלת טופס "מ מבקשים לאשר לנו את הר"אנו הח
. גבעת שמואל______________ ברחוב __________ חלקה _________ בגוש 

 

 חתימה המחלקה המאשרתתאריך  תאור האישור 'מס
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 הבדיקה

בדיקת אינסטלציה  1
 מותנה באישור מכון התקנים

מים וביוב עזרא ' מנהל מח 
 057 - 7711785יצחק 

 

אישור ניקוי וחיטוי בריכות מי  2
 שתיה וצינורות 

מים וביוב עזרא ' מנהל מח 
 057 - 7711785יצחק 

 

בדיקת ניקוז וביוב מותנה  3
באישור מכון התקנים לאחר 

 . פיתוח

מים וביוב עזרא ' מנהל מח 
 057 - 7711785יצחק 

 

בדיקת מתן לפח אשפה  4
 ביתן אשפה/מסתור

תברואה גדי צלניקר ' מנהל מח 
7701238 – 057 

 

ה נועם ארוילי  "שפ  בדיקת פיתוח  5
7233654 – 057   

 

אישור מהנדס מומחה מיכאל   אישורי בזק 6
6776415 – 050 

 

  מפקד כיבוי אש  אישור כיבוי אש 7

פיקוח אבי טויטו ' אישור מח  בדיקת אישור פסולת  8
7721751 – 057 

 

, מדרכה)בדיקת פיתוח חיצוני  9
 (כביש

אחזקה גבי פרטוש  ' מנהל מח 
7701237 –057 

 

  5319236מחלקת הנדסה   דיסקט הגשה להיתר  10

 
 

אישור זה מותנה באישור מוקדם של ראש העירייה 
 

 ____________                                          _____________
   יוסי ברודני                                                 חתימת המבקש 

   ראש העיר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ההסכמה / להלן רשימת הנושאים שחשוב  שיכללו  במסגרת הביקורת לפני מתן האישור 
:  4על מתן טופס 

 

 :בדיקות מעבדה מאושרות
 
במהלך הבניה יש למסור מידע מדוייק למעבדה לגבי האלמנט הנבדק ולא  -  בדיקות בטון. 1

חשוב שתהיה הקפדה מיוחדת על בדיקות מרחבים מוגנים . להסתפק בתיאורים כלליים
יש לצרף אישורי מתכנן השלד ובדיקות בטון קשוי במקרים שבהם . (קירות ותקרות,רצפה)

. חוזק הבטון פחות מהנדרש
 .דוח ריכוז של מעבדה מוסמכת לגבי בדיקות בטוניםיש לצרף לטופס  

 -  בדיקות אינסטלציה. 2
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 על כל חלקיו 1205י "כל מתקן תברואתי חייב לעמוד בדרישות ת - 1205. י.לבדוק לפי ת. א
. ונספחיו

צובר גז מצריך היתר – . צנרת ואביזרים,  כולל צובר 158. י.בדיקת מערכת גז לפי ת. ב
! בניה

 –  פיתוח שטח. 3
. קירות תומכים .א
 הידוק תשתית ומצעים .ב
  1142. י.בדיקה לפי ת– מעקות  .ג

! חל איסור על הדבקות  - 2378. י. לפי תבדיקת חיפוי אבן. 4
 –  בדיקת מקלט. 5

  (טיח גבס ותקרות תותב)תגמירי פנים  .א
  4577. י.בדיקת כל מרחב מוגן  לפי ת– אטימות  .ב
 .תו תקן ממוספר לחלון– חלון נגד גזים  .ג
 .תו תקן ממוספר לכל אביזר– מסגרות  .ד
  4422. י.בדיקה מדגמית של התקנה לפי ת .ה
 .כ"אב– מערכת סינון  .ו
חתום בפני . מומלץ לדרוש תצהיר האחראי לתכנון השלד על השלמת המרחב המוגן .ז

. עורך דין
 

 אישור מכבי אש. 6
. כולל  גילוי אש,בדיקת מעבדה מאושרת למערכת כיבוי אוטומטית  .א
 .בדיקת מתחם להעמדת רכב כיבוי .ב
 .מטפים וציוד כיבוי, בדיקת הידרנטים  .ג
 .בדיקת פתחי שחרור עשן .ד
 בדיקת שילוט חירום .ה
 .תעודות לעמידות נגד אש של אלמנטים שונים .ו

או בניינים , מוסדות חינוך וציבור – נדרש רק בבניינים מיוחדים  – אישור יועץ בטיחות. 7
הבדיקות כוללות בדיקת בטיחות כללית ובדיקת עמידות . ד בטיחות בהיתר"שנדרשה בהם חו

. אלמנטים באש
.   מנקודת קצה ועד לעמוד או תא בזק עירוניאישור תשתיות. 8
 –  איכות הסביבה. 9

על – החישוב )אישור על פינוי פסולת ועודפי עפר לאתר שפך מאושר – פינוי פסולת  .א
. ( טון פינוי100ר בניה " מ1000כל  

 .דחסנית/ חדר אשפה ומיכלי אצירת אשפה  .ב
 .  (אם נדרש)ח אקוסטי לגבי רעש ממנועים "דו .ג

 

:  ביקורות שטח 
 

בדיקת שטחי הבניה בהתאם להיתר   .1
 :בדיקת חזיתות ותגמירים בהתאם להיתר .2
. (גג)בדיקת חזית חמישית  .א
 בדיקת גוונים .ב
 .בדיקת מספר מואר בחזית הבניין .ג
 .בדיקת מסתורי כביסה ומזגנים .ד

 
 .(כולל שילוט והכוונה)בדיקת מרחבים מוגנים  .3
 :בדיקת נגישות כללית  .4
. מדרכה בחזית הבית .א
 .כניסה בטוחה לחניה .ב
 .תאורה היקפית .ג
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 :מים וניקוז למערכת העירונית,בדיקת התחברות ביוב  .5
בדיקת מערכת מדידת מים ראשית  .א
 בדיקת הצלבות מדי מים .ב
 החזרת מדי מים זמניים .ג
 בדיקת התחברות לתא עירוני .ד
 .ניקיון קווי ביוב וניקוז .ה
 .התאמת מכסים לשוחות .ו

 :בדיקת עבודות פיתוח גינון ותאורה  .6
 (' מ3)בדיקת דירוג קירות תומכים  .א
 בדיקת עובי האבן .ב
 פ"בדיקת מרכזיות תאורה בשפ .ג
 .בהתאם לדרישות מיוחדות– נטיעת עצים בחזית   .ד
החוק קובע כי היועץ – מתן ערבות בנקאית להשלמת עבודות הפיתוח  .7

. המשפטי קובע את גובה הערבות
  

: אישורים כללים שיתווספו לטופס הבקשה 
 
 
. אישור מודד על סימון קווי הבניין. 1
. אישור מודד על מקום יסודות ומפלס הרצפה.2
.  ומפלס שיא הגג, הכולל גם את מפלס הרצפה, מפת מדידה סופית. 3
. אישור על קבלן רשום. 4
. חתימת האחראי לבצוע שלד. 5
. חתימת האחראי לביקורת לאדריכלות וקונסטרוקציה. 6
על המפקח מטעם הוועדה להיות )דווחי פקח הוועדה האחראי לביקורת על שלבי הבניה . 7

. (ל"נוכח פיזית בכל אחד מהשלבים הנ
. יסודות.     א
. גמר שלד.     ב
.  גמר בניה.     ג
.  לרבות תאריך הבדיקה, יש להקפיד שכל הפרטים מושלמים בדוח.     ד

 
 

יש לקבוע לגבי כל סעיף וסעיף מי הגורם המקצועי המבקר והמאשר מטעם 
.   הרשות

 
מייד עם תחילת עבודות החפירה ,     למפקח מטעם הוועדהלתת בידיש ,  את הטופס להלן

 אישור על יוודא, המפקח ימלא את הטופס יחד עם הקבלן המבצע. ( העלייה על הקרקע)
.   וכן כי באתר נוכח מפקח בנייה מטעם היזם,קבלן רשום 

עם השלמת  הבניה ועם , וכל היתר, חלק מהנתונים המופיעים בטופס ימולאו במהלך הבניה 
.  4הפניה לבקשת אישור לצורך קבלת טופס 

 
 

 בדיקות מעבדה מאושרות

  הגורם המאשר   

להדק )דוח ריכוז של מעבדה מוסמכת לגבי בדיקות בטונים  1
  (לטופס הבקשה

   

    (להדק לטופס הבקשה) 1205. י. לפי תבדיקות אינסטלציה 2

 –  פיתוח שטח 3
. קירות תומכים .א
 הידוק תשתית ומצעים .ב

 1142. י.בדיקה לפי ת– מעקות .      ג
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    חל איסור על הדבקות  - 2378. י. לפי תבדיקת חיפוי אבן 4

 –  בדיקת מקלט 5
  (טיח גבס ותקרות תותב)תגמירי פנים .א
  4577. י.בדיקת כל מרחב מוגן  לפי ת– אטימות .ב
 .תו תקן ממוספר לחלון– חלון נגד גזים .ג
 .תו תקן ממוספר לכל אביזר– מסגרות .ד
  4422. י.בדיקה מדגמית של התקנה לפי ת.ה
 .כ"אב– מערכת סינון .ו
. תצהיר האחראי לתכנון השלד על השלמת המרחב המוגן.ז

. חתום בפני עורך דין
 

   

 אישור מכבי אש 6
בדיקת מעבדה מאושרת למערכת כיבוי  .א

. כולל  גילוי אש,אוטומטית 
 .בדיקת מתחם להעמדת רכב כיבוי .ב
 .מטפים וציוד כיבוי, בדיקת הידרנטים  .ג
 .בדיקת פתחי שחרור עשן .ד
 בדיקת שילוט חירום .ה
 .תעודות לעמידות נגד אש של אלמנטים שונים .ו

 

   

מוסדות – נדרש רק בבניינים מיוחדים  – אישור יועץ בטיחות 7
. ד בטיחות בהיתר"או בניינים שנדרשה בהם חו, חינוך וציבור 

הבדיקות כוללות בדיקת בטיחות כללית ובדיקת עמידות 
 .אלמנטים באש

   

     מנקודת קצה ועד לעמוד או תא בזק עירוני- אישור תשתיות  8

 –  איכות הסביבה 9
אישור על פינוי פסולת ועודפי עפר – פינוי פסולת  .א

ר " מ1000על כל  – החישוב )לאתר שפך מאושר 
. ( טון פינוי100בניה 

 .דחסנית/ חדר אשפה ומיכלי אצירת אשפה  .ב
 .  (אם נדרש)ח אקוסטי לגבי רעש ממנועים "דו .ג

 

   

 ביקורות שטח

    בדיקת שטחי הבניה בהתאם להיתר 10

 :בדיקת חזיתות ותגמירים בהתאם להיתר 11
. (גג)בדיקת חזית חמישית  .א
 בדיקת גוונים .ב
 .בדיקת מספר מואר בחזית הבניין .ג
 .בדיקת מסתורי כביסה ומזגנים .ד

   

    .(כולל שילוט והכוונה)בדיקת מרחבים מוגנים  12

 :בדיקת נגישות כללית  13
. מדרכה בחזית הבית .א
 .כניסה בטוחה לחניה .ב

 .תאורה היקפית.                ג

   

 :מים וניקוז למערכת העירונית,בדיקת התחברות ביוב  14
בדיקת מערכת מדידת מים ראשית  .א
 בדיקת הצלבות מדי מים .ב
 החזרת מדי מים זמניים .ג
 בדיקת התחברות לתא עירוני .ד
 .ניקיון קווי ביוב וניקוז .ה
 .התאמת מכסים לשוחות .ו

   

 :בדיקת עבודות פיתוח גינון ותאורה  15
 (' מ3)בדיקת דירוג קירות תומכים .א
 בדיקת עובי האבן .ב
 פ"בדיקת מרכזיות תאורה בשפ .ג
בהתאם לדרישות – נטיעת עץ  בחזית  .ד

 .מיוחדות

   

החוק קובע כי – מתן ערבות בנקאית להשלמת עבודות הפיתוח  16
 .היועץ המשפטי יקבע את גובה הערבות
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 אישורים כללים

    .אישור מודד על סימון קווי הבניין 17

    אישור מודד על מקום יסודות ומפלס הרצפה 18

ומפלס שיא , הכוללת גם את מפלס הרצפה, מפת מדידה סופית 19
 הגג

   

    אישור על קבלן רשום 20

    חתימת האחראי לבצוע שלד 21

    חתימת האחראי לביקורת לאדריכלות וקונסטרוקציה 22

על ) האחראי לביקורת על שלבי הבניה הוועדה פקחדווחי  23
המפקח מטעם הוועדה להיות נוכח פיזית בכל אחד 

(. ל"מהשלבים הנ
. יסודות.     א
. גמר שלד.     ב
.  גמר בניה.     ג

לרבות תאריך , יש להקפיד שכל הפרטים מושלמים בדוח 
 הבדיקה

   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

חשבונות חתומים ללא הרשאה מראש 
 
 
 
 

: מבוא
 

אך מצאתי לנכון להביא אותו    , 2009דוח ביקורת זה מיועד לצאת רק בסוף שנה 
לידיעתך בעוד מועד וזאת משום שלדעת מבקר העירייה  יש צורך לחדד במיידי את נהלי 

וזאת  על מנת , בכל האמור בעבודה מול הגזבר, העבודה בקרב עובדי העירייה
.  שהממצאים שעלו בדוח לא יחזרו על עצמם

 
. גזבר הרשות הינו אחד התפקידים הבכירים והחשובים ביותר במערכת השלטון המקומי

הגזבר אמנם כפוף . הגזבר הינו הסמכות העליונה של הרשות המקומית בנושא כספים
אך הוא אינו משמש חותמת גומי ואינו אמור לאשר , מינהלית לראש הראשות ולו בלבד 

בדיעבד כל הוצאה שלא עברה את התהליך המקובל על פי ההנחיות להנהלת חשבונות 
. ודיווח כספי ברשויות המקומיות
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, בתוקף תפקידו משמש הגזבר יועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הכספית של הרשות 
בנקים וגורמים מוסדיים , ממשלה : כגון, כולל מדיניות מיסים וגיוס כספים ממקורות שונים 

. שונים עימם קשורה הרשות
 

בתוקף תפקידו של גזבר העירייה אחראי הגזבר לבניית מערך לניהול כספי שוטף ולגילוי 
, על פי כללי משרד הפנים , דהיינו מעקב חשבונאי .נאות של מצבה הכספי של העירייה

רישום וניהול ספרי העזר , רישום חשבונאי של כל הפעולות הכספיות בספרים הראשיים 
רישום ספרי העזר וספרי המלוות והתאמתם , וספרי המלוות והתאמתם לספרים הראשיים 

. לספרים הראשיים והכנת הדוחות השונים לגורמים המוסמכים השונים על פי דרישת החוק
 

חשבות , תקציבים , גבייה , לגזבר אחריות ניהולית לארגונם והפעלתם של יחידות השומה
כפוף למבנה הארגוני של – אינוונטר וקניינות , מחסנים , שכר , נכסים, ח "הנה, לסוגיה 

.  אותה רשות מקומית
 

שיש בהם התחייבות כספית מטעם , או תעודה אחרת , כתב התחייבות , כל חוזה 
או שיק לחובת קופת הרשות יהיו חתומים , כל פקודת תשלום או שובר תשלום  , העירייה

.  י ראש הרשות והגזבר או המוסמכים על ידם"ע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: במסגרת מכלול תפקידיו של גזבר העירייה  ומערכת החשבות 
 

תלת חודשי  , חודשי, הכנת תזרים מזומנים שבועי .1
 .מעקב אחר יתרות קופה ובנקים מידי יום .2
 .ביצוע תשלומים לספקים ולקבלנים .3
 ניהול ופיקוח על הקופה הראשית .4
 .קיום פיקוח ומעקב אחר קופות המשנה וקופות קטנות .5
 .קיום פיקוח על טפסים בעלי ערך כספי .6
 :  הכולל בין היתר תכנון כלכלי .7

. איבחון וניתוח של הוצאות קבועות והוצאות משתנות .א
השוואה , תכנון ובדיקת עלויות של פעילויות המבוצעות באמצעות קבלנים  .ב

 .לאלטרנטיבות אחרות וההיפך
רכישת מכונת – לדוגמא )בדיקת שיקולי כדאיות של קניה או שכירת ציוד  .ג

התברר שהמכונה .  ללא ידיעת הגזברשטיפה למרכז מסחרי רמת אילן
 ( ?והאם בכל העירייה היא זו שאמורה לספק שירות זה , אינה יעילה 

 .בדיקת התמחיר של הפעילויות המבוססות על בסיס כלכלי .ד
 .שיקולי כדאיות של החלפת ומכירת כלי רכב .ה
אספקת נתונים למחלקת התקציבים אשר עשויים לסייע לה להכין את  .ו

 .התקציב השנתי
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כלומר להנחות את הגורמים הרלוונטים – טיפול ביחידת רכש ואספקה  .ז
לפעול על פי אילוצי התקציב ובהתחשב במצב נזילות הקיים והצפוי 

 .לתקופה הנראית לעין
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: סיכום וממצאים
 

 - בתמצית התקנות בדבר הסדר קניות וניהול מחסנים נקבע                   כך .1

י מנהל רכש ואספקה  "כל הזמנה תתבצע בטופס הזמנה שייחתם ע 4.1.8
טופס ההזמנה יכלול תיאור מלא של הטובין שהוזמנו ופרטים  . והגזבר

תנאי , תנאי תשלום, מחיר יחידה, לרבות כמות, נוספים על אודותם
. מועדי אספקה ותקופת אחריות , אופן אריזה, משלוח

טופסי הזמנות לרכישות יסומנו במספרים עוקבים ותכלול בין       5.1.8
:            היתר

  שם הספק ופרטיו

 תיאור מלא של הטובין שהוזמנו 

 תיאור מלא של האריזה 

 תנאי המשלוח 

 תנאי התשלום 

 מועדי אספקה 

 תקופת האחריות של היצרן או הספק 

 ציון הסעיף התקציבי אליו תיזקף ההזמנה .
 

כאשר  התחלתי לבדוק את החשבונות שמתנוססת עליהם חתימת ראש העירייה  .2
לא חשבתי לרגע כי מדובר היה  בתופעה  רווחת שחרגה , ללא הרשאה מראש + 

". בהולה שלא סובלת דיחוי/ פעולה דחופה" "מקרה חריג"מהגבולות של 
ללא "חשבונות שנחתמו  !! 218 נמצאו 2008 ועד דצמבר 2008בין החודשים מרץ  .3

 בחשבונות עלו עוד עשרות חשבונות שעל פניו ניתן ולא כללתי" הרשאה מראש
. 'תיקון רכבים וכד, גרירת רכבים, ביוב, א"חשבונות מד: כגון " דחיפות"לייחס להם 

תכנון "באם היה מבוצע , גם אותם חשבונות שלא הכללתי ניתן היה לסנן את רובם
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אלו הם דברים , או ניקוי שטחים /א לאירועים ו"הזמנת  מד:לדוגמא )" מוקדם
 .(שצפויים מראש

תוך שהם מקבלים את אישורו של ראש העיר , ישנן מחלקות שבאופן סיסטמתי  .4
השתמשו בגזבר כמעיין חותמת גומי לאחר ביצוע פעולת , לעקיפת גזבר העירייה

 . הזמנת עבודה/רכישה
גזבר העירייה הינו " . צינור להעברת כספים"גזבר העירייה אינו משמש בתפקיד  .5

מתפקידו לבחון כל הוצאה ! הסמכות העליונה של הרשות המקומית בנושא כספים
והוצאה ולא לאפשר לשום גורם בעירייה לפעול שלא בסמכות או בניגוד להנחיות 

 . החשבונאיות המקובלות
לא ,  בלשון המעטה , ראש העיר היוצא – אין לי אלא לסכם כך , לאור הממצאים .6

כיצד , הרי . סייע  לגזבר העירייה לנהל את קופת הרשות על פי כללי מינהל תקין
כאשר הוא אינו יודע , יכול גזבר לעמוד במשימות שהוטלו עליו במסגרת סמכויותיו 

מבלי , ב "קבלנים וכיוצ/מודע להתחייבויות שיש לעירייה כלפי ספקים/
כלומר באמצעות )שההתחייבות הובאה לידיעתו בדרכים המקובלות 

 ?(הזמנות עבודה כתובות/הרשאות
 

אני , "  חשבונות חתומים ללא הרשאה מראש"בהמשך לדוח הביקורת בנושא 

: מבקש להסב את תשומת הלב לפסק הדין הבא

 

 עראבה המקומית המועצה נגד מ"בע מוצרים סחר קשר מערכות - מקסם

: להלן ציטוטים נבחרים .2

 ,סעיף באותו במפורש בקובעו 203 סעיף להוראת גדולה חשיבות ייחס המחוקק"
 כי לאמר ניתן אמנם .העיריה את יחייב לא ,להוראותיו בהתאם ייערך לא החוזה שאם

 בכספי מדובר כי לזכור יש אבל ,מאד פורמלית היא ואולי ליברלית אינה זו הוראה
 ".בהוצאתם מאד להיזהר שיש ציבור

 .עליה חתום אינו והגזבר ,בלבד המועצה ראש חתימת את נושא ההסכם כי חולק אין

 203 סעיף לגבי והן ,המקומיות המועצות לצו (א)193 סעיף לגבי הן ,הפסיקה פי על

 ,ההסכם פי על לתשלום המועצה כנגד התביעה את לדחות יש ,העיריות לפקודת (א)

 נועדו אלה סעיפים כי העובדה לאור .שבסעיף הצורניות הדרישות קיום אי בשל

 תוקף לתת שלא המשפט בית מקפיד ,הציבור בכספי ומבוקר זהיר שימוש להבטיח

 'נ אור-שם ארי 739/86 א"בע כך .ל"הנ הסעיפים בדרישות עומד שאינו להסכם

 :[1]3גת קרית עירית

 
 לא .דבר עשו לא כאילו ,המחוקק שהציב הצורה בדרישות הצדדים עמדו שלא מאחר
 עליו שאין חוזה כי ,שמשמעותן "יחייבוה לא" במילים המחוקק השתמש בכדי

 485/75, 500 א"ע :ראה) .משפטית נפקות חסר העיריה מטעם הדרושות החתימות
 להבטיח נועדו הללו הדרישות (.2) 621, 626)ל ד"פ גליק 'נ מ"בע ובצרון עזרה

 לפיכך .עליהן בשמירה יש רבה חשיבות ולכן ציבור בכספי ומבוקר זהיר שימוש
 203 סעיף בדרישות עומד שאינו להסכם תוקף לתת שלא זה משפט בית הקפיד

 .כך בשל דין עיוות לכאורה נוצר בהם במקרים גם ,ל"הנ

 

 : חתומות הלא ההרשאות רשימת ב"רצ
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 מחלקות לפי מיון .1

  ספקים לפי מיון .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיון לפי מחלקות – ללא הרשאה מראש 
 
 

ללא הספק   מחלקה
 הרשאה

 תאריך חריגה 

 30/10  561 מרזבית אחזקה

 12/8   3050 אירועי קיץ– מרזבית  אחזקה

 17/8  763 מרזבית אחזקה

 31/7  1145 מרזבית  אחזקה

 31/7  7648 כולל אירועי קיץ– מרזבית  אחזקה

 30/6  867 מרזבית אחזקה

 8/7  1768 אזיקונים'  חב60– מרזבית  אחזקה

 22/6  5911 מרזבית  אחזקה

 18/6  1567 רשת צל– מטפקס  אחזקה

 ¾  543 הום סנטר אחזקה

 23/3  17337 מנוף–סיג תעשיות  אחזקה

  41,160    

 30/11  2887 שעות אבטחה מוקד– רשת בטחון  בטחון

 31/1  2887 שירותי מוקד– רשת בטחון  בטחון

בטיחות 
 בדרכים

   5197 פס זוהר- ארט – זהב 

 14/1   16747 ארנונה שנתי- אופק  גביה

 31/8  468 העתקות הנדסה

 3/11  1005 העתקות הנדסה

 25/9  2482 מכון צילומים ממוחש- העתקות  הנדסה 

 31/8  1373 העתקות הנדסה 

 3/11  3119 ס תיכון ייעוץ לביסוס  "ט ביה"שכ הנדסה

 31/8  1975 העתקות הנדסה

 30/9  388 העתקות הנדסה

 29/9  6304 מדי מים  הנדסה 

 18/9  1940 מודד הנדסה

 22/9  8247 מודד הנדסה 
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 11/9  693 מודד טרומפלדור הנדסה 

 11/9  693 ס בגין"מודד ביה הנדסה 

 26/11  2587 אהרון- מודד  הנדסה

 31/10  556 העתקות הנדסה

 31/10  340 העתקות  הנדסה 

 31/10  556 העתקות הנדסה

 29/10  7391 סככת צל – פטוריז  הנדסה

 3/11  3465 מגרש חניה בן גוריון ' תכנון קונסט הנדסה

 13/11 אין הזמנת עבודה  16,577 "20תכנון קו יניקה - אמי מתום  הנדסה

תכנון מערכת ספרינקלרים – קו 'בוז הנדסה
 ס "מתנ

 מההזמנה 2פי   - 35,000 
! 

11/8 

תיקון מדרכה שמחה – איזקו ובניו  הנדסה
 הולצברג

 28/10 !ללא הזמנת עבודה 5281

 31/8  2552 מדי מים  הנדסה

 31/8  720 פז – העתקות  הנדסה

 31/8  248 פז- העתקות  הנדסה

 14/4  10400 באר המים– אמי מתוס  הנדסה

 יחידות 13החלפת – תריסי אלירן  הנדסה
 פרספקס נגד שבירה בתי ספר

5948  5/8 

 31/7  1590 העתקות  הנדסה

 31/7  1291 פז- העתקות  הנדסה

 30/7  1741 חי בזק– העתקות  הנדסה

 25/8  438 חי בזק– העתקות  הנדסה

 21/8  269 חי בזק– העתקות  הנדסה

 31/7  2985 ארד- מדי מים  הנדסה

 31/7  660 אנימוגרף- העתקות  הנדסה

 31/8  7762 מודד הנדסה

 18/8  1779 מודד הנדסה

 30/5  4560 מדי מים הנדסה

 3/7  2311 חי בזק– העתקות  הנדסה

 30/6 ללא הזמנת עבודה 3719 מודד הנדסה

 29/6 " 2264 מודד הנדסה

 30/4 " 2264 מודד הנדסה

 24/6 " 1617 מודד הנדסה

 21/5 ללא הזמנת עבודה 2888 בני ברק ' חוות דעת נ-סירקין בוכנר הנדסה

 30/5  4560 מדי מים  הנדסה

 3/7  2311 חי בזק– העתקות  הנדסה

 30/6  3719 מודד הנדסה

 29/6  2264 מודד הנדסה

 30/4  2264 מודד הנדסה 

 24/6  1617 מודד הנדסה 

חוות דעת גבעת – סירקין בוכנר  הנדסה
 בני ברק' שמואל נ

2500  21/5 

תכנון צומת הנשיא - סלמן בן ציון הנדסה
 לוחמי הגטאות

 17/7 אין הזמנת עבודה  15133

 31/3  2575 חי ברק– העתקות  הנדסה

 31/3  3985 שירות ביוב– איתן לויט  הנדסה

 31/3  5428 שירות ביוב– איתן לויט  הנדסה

 31/3  4735 שירות ביוב– איתן לויט  הנדסה

 13/4  6399 לי גל גרף– העתקות  הנדסה
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 4/5  198 פרסום הנדסה

 20/5  7502 לי גל גרף– העתקות  הנדסה

 31/3  9073 מדי מים הנדסה

 29/4  562 חי בזק– העתקות  הנדסה

וייצמן משפחת – סירקין בוכנר  הנדסה
 חוות דעת- ביוב–פישר 

2888  21/5 

 17/4  829 לישר צבי- קובירן – העתקות  הנדסה

תכנון מדרגות חירום – שלדג -לוקץ הנדסה
  ס"אולם מתנ

8085  1/4 

תכנון תליית תקרת - לוקץ שלדג הנדסה
תכנון הסרת +  ס"אולם מתנבטון 

 עמוד בטון בכניסה לאגף שחקנים

9240  ¼ 

 2/4  1386 מודד הנדסה

 5/5  2264 מודד הנדסה 

 14/5  924 מודד הנדסה 

 15/4  2264 מודד הנדסה

 27/4  2310 מדי מים הנדסה

מערכת - מכון תקנים ישראלי הנדסה
 מתזים אוטומטית

762  6/5 

אין הצעות , אין הזמנה  62612 מים ' ציוד למח– ארד  הנדסה
 !מחיר 

12/6 

תכנון מעגל – סלמן יזמות והנדסה  הנדסה
 תנועה רחובות לנדאו יוני נתניהו

 4/6 !אין הזמנת עבודה 7503

חשבון בוררות בין – יוסקוביץ . נ.ב הנדסה
 סלו הרשמן לגבעת שמואל

 22/5 אין הזמנת עבודה 4158

  303,49
6 

  

 7/11  2021 צבעוני- בחירות  הנהלה

 31/10  1333 כיבוד סוכה ראש העיר- חביב  הנהלה

בדיקת חשבונות קבלן – הלוי /מידד הנהלה
 הניקיון  במוסדות חינוך 

 12/11 אין הזמנת עבודה  9229

 3/12 אין הזמנת עבודה 1200 שיפוץ לשכת ראש העירייה – איזקו  הנהלה  

נקיון ,כיבוי מדורות- אמיר.ד הנהלה 
 פינוי סלעים , מגרשים 

אין  ! ללא הזמנת עבודה 7015
חתימות של איש שטח 

 שאישר ביצוע

27/10 

 30/9  2831 חביב  הנהלה 

 28/8  8778 מהנדס בטיחות אירועי קיץ– לבטח  הנהלה

 29/8  577 הודעות על בחירות  הנהלה

כיבוי ,סגירת דרכים- אמיר.ד הנהלה
 פיזור חול על סולר, מדורות 

אין הזמנת עבודה   3465
אין חתימות של איש שטח 

 שאישר ביצוע

30/6 

יום עבודה הנחת אבן – אמיר .ד הנהלה
 פינה 

 30/6 אין הזמנת עבודה 2887

 13/7  218 עייני מזון  הנהלה

כרטיסי + מעטפות-מטרה דפוס הנהלה
 ביקור 

1097  4/7 

   572 דביר ריהוט משרדי הנהלה

 4/7  1097 כרטיסי ביקור– מטרה דפוס  הנהלה

   572 דביר ריהוט הנהלה

 30/6  341 דביר ריהוט הנהלה

לשם מה / למי – אין פירוט  1229 כיבוד- עייני מזון  הנהלה
 נרכש הכיבוד

30/6  

בדיקת מהנדס לאירועי – לבטח  הנהלה
 אבן פינה

1386  9/6 
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אוטובוס ללוויה של אמא של עובד  הנהלה
 עירייה

 20/5 חריג 700

מהנדס בטיחות חודש - לבטח  הנהלה
 אפריל

 11/5 ?הזמנת עבודה? אין חוזה  9355

 18/5  2200 מחזוקת שעון בניין העירייה  הנהלה

בדיקת מהנדס בטיחות יום – לבטח  הנהלה
 העצמאות

1732  10/5  

מכונת קרצוף למרכז - המבריק הנהלה
 המסחרי ברמת אילן

4849  19/5 

 16/5  577 כרטיסי ביקור– הוצאה לאור  הנהלה

  65,261   

 19/6  6750 יום טיול לצפון- דיזנהויז ועד

 3/11  772 טלפון לגן– הום סנטר  חינוך

 24/8  583 סיוון חומרי ניקוי חינוך

 26/5  1271 ביטוח שנתי לפלטרים– מיטב  חינוך 

 25/6  4678 סלים+הדפסה + שכפול– אספגיל  חינוך

 4/5  635 מיטב חינוך

מורשת זבולון  – משווק מרכזי  חינוך
י שלמה סמל "בוצע ע, סורגים 

 מהאחזקה

4547  27/5 

 1/6  820 מקרר גן ניצנים– הום סנטר  חינוך

 1/5  410 פוליגלים- אריאל אופיס  חינוך

  13,716   

 16/9 אין הזמנת עבודה 8085 יעוץ בהכנת מכרז חניה– ' סגל טכ חניה

 30/4  240 פרחי הנמל יחסי ציבור

 27/11  2599 צחובוי מדליות יחסי ציבור

 19/11  1155 ברכה לעצמאות– לאור  יחסי ציבור 

 4/3  530 עדלאידע– פרסום עוד  יחסי ציבור

 24/9  3962 פרסום אונו  יחסי ציבור

 26/9  1234 לוגו- חייק  יחסי ציבור 

 2/11  2310 - מקומונט  יחסי ציבור

 29/10  4620 פרסומים - עיתונות  יחסי ציבור 

 31/10  1155 פרסומים- עיתונאות  יחסי ציבור

 4/11  1501 פרסום- מישר הפקות  יחסי ציבור

 29/9  4273 חידוש הרשאה– יפעת  יחסי ציבור

 5/9  1155 פרסום אונו יחסי ציבור

 22/9  1030 עמוד – פרסום עוד  יחסי ציבור

אירוח ואחזקת אתר – דרונט  יחסי ציבור
 האינטרנט

970  14/9 

 24/7  3000 פרסום-העמותה למען הקשיש יחסי ציבור

 2/10  2310 פרסום במקומונט יחסי ציבור

 20/2  1444 פרסום מודעה– מישר הפקות  יחסי ציבור

פרסום חודשי – אינטרנט . ע.ע יחסי ציבור
 מקומונט

2310  1/9 

אין אישור ללא הרשאה  1155 מעריב יחסי ציבור
 מראש

3/8 

 31/7  960 פרחי הנמל  יחסי ציבור

פליירים אזרחות – מטרה דפוס  יחסי ציבור
 כבוד שר הפנים

3811  11/7 

 1/7  1178 יועץ משפטי– מעריב  יחסי ציבור

 31/7  2310 פרסום חודשי– מקומונט  יחסי ציבור 

 31/8  1190 פרחי הנמל יחסי ציבור
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 15/7  2079 שלטים לביקור השר שטרית– חייק  יחסי ציבור

 27/6  1155 פרסום אונו– מעריב  יחסי ציבור

  30/6  1698 מתגייסים - יהב מתקני פרסום  יחסי ציבור

 30/6  4707 פרסום אונו יחסי ציבור

 24/7  878 שלטים לכיכרות– חייק  יחסי ציבור

 15/7  2079 שלטים לביקור השר שטרית– חייק  יחסי ציבור

 27/6  1155 פרסום מודעה אונו  יחסי ציבור

 6/6  2772 פליירים – מטרה דפוס  יחסי ציבור

 9/7  1190 תעודת אזרחות כבוד- דפוס נהרי יחסי ציבור

על הפקודה כתוב -  ₪ 858  השכרת כסאות לאבן פינה – סביון  יחסי ציבור
על החשבונית , ליום המחנך

 . אבן פינה– 

5/6 

 18/6  693 לוגו של העירייה– חייק  יחסי ציבור

 16/6  647 שלטים לכיכר בוש– חייק  יחסי ציבור

 30/6  1291 צילום הנחת אבן פינה- ישראל סאן יחסי ציבור

 7/7  350 מנורה לשר הפנים– אביגד  יחסי ציבור

 9/5  1155 מודעה- רשת שוקן  יחסי ציבור

 16/6  8499  שנה למדינה60– רשת שוקן  יחסי ציבור

 30/3  2542 תעודות – דני מנעולן יחסי ציבור 

פרסום ראש – מטרה דפוס פליירים  יחסי ציבור
 העיר למתקני ספורט

2772  18/4 

 7000– מוקד מודעות ארצי  יחסי ציבור
 פליירים 

2772  18/4 

 30/5  1315 פרחי הנמל יחסי ציבור

עיר , עדלאידע– פרסום אונו  יחסי ציבור
 ספורטיבית 

5267  30/3 

   1224 שלטי מגנט לפיקוח העירוני – חייק  יחסי ציבור

 26/4  4620 פרסום אונו  יחסי ציבור

 4/4  1155 רשת שוקן פרסום יחסי ציבור

 5/5  1386  60מגן יודאיקה  – צחובוי  יחסי ציבור

 ¾  1039 פרסום / שלטים  יחסי ציבור

  100,84
2 

  

 27/10 6,500 אייס אוטו דיפו  כללי 

 11/5  1938 פוליניב מים וביוב

 28/4  519 פוליניב מים וביוב

אירוע במרכז יום - גיורא נאור מרכז יום 
 לקשיש

600  29/5 

 11/6  4158 מוצרי בשר  מרכז יום 

 15/10  10,660 תוספת- צבי מססה  ניקיון

עובד +יום עבודה – ן תברואה .א.ג ניקיון
 תגבורים לערב פסח , מפוח  

בחוזה עם חברת הניקיון  8247
איש התייחסות מיוחדת 

אז למה , לערבי חגים 
 ? התוספת

5/5 

עבודות עפר ניקוי שטח ופינוי  ניקיון 
 פסולת לוי אשכול 

 28/4 ?הזמנת עבודה 12705

ג החשבון "אין חתימות ע  750 קניית רכב– משרד התחבורה  פיקוח 
 מלבד אבי טויטו

10/9 

 27/5  5764 טיפול במזגן לרכב פיקוח 

 25/4  2979  לרכב10000טיפול  פיקוח 

 26/9 אין הזמנת עבודה 1799 ה חשיבה "ע פסיכולוגי

 15/7  1734 סדנא בשירות הפסיכולוגי פסיכולוגי
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 28/8  962 מסנני מים– מיטב  רכש

 31/8  545 מסנני מים– מיטב  רכש

 4/9 י יברייב"הוזמן ע 937 חומרי ניקוי– סיוון  רכש

 20/11  387 גרפיקאד רכש

 15/9  2350 חומרי ניקוי– סיוון  רכש

 9/9  4533 טונרים- גרפיקאד  רכש

 21/9  618 סלע מיכון משרדי  רכש

 27/8  572 ריהוט משרדי– דביר  רכש

 11/9  1715 טונרים– גרפיקאד  רכש

 24/8  4620 מחסומי לחץ– ר אירועים "שמלא רכש

 31/7  6816 נייר צילום– אופק  רכש

 6/7  8875 טונרים– גרפיקאד  רכש

 8/7  12000 יום העצמאות– דורי בן זאב  רכש

 30/6  5563 אייס אוטו דיפו רכש

 23/6  377 סיוון חומרי ניקוי רכש

 6/7  1096 סיוון חומרי ניקוי רכש

 1/7  892 סיוון חומרי ניקוי רכש

גלילי + ניירות צילום – גרפיקאד  רכש
 נייר צילום 

4101  8/7 

מדבקות – מוקד מודעות ארצי  רכש
PVC  

808  2/5 

 5/6  646 הום סנטר רכש

 6/4 אין תכנון מראש 8117 טונרים- גרפיקאד  רכש

 30/4  7684 מתוך 2174  נייר צילום ושכפול – אופק  רכש

 25/5  909 פוליניב רכש

 13/5  1800 סיוון חומרי נקוי רכש

 ¼  1039 סיוון חומרי ניקוי רכש

 6/4  1223 סיוון חומרי ניקוי רכש

 31/3  חריגה3989  רוזנפלד רכש

 14/4  1673 הום סנטר רכש

 2/5  950 סיוון חומרי ניקוי  רכש

 15/4  5255 פייבק ושעות אולפן ליום העצמאות רכש

 9/4  866 עצמאות= תרגום לשפת הסימנים  רכש

  80,245   

 30/11  830 הכל בו לגן  ה"שפ

 30/10  133 מרזבית  ה"שפ

 21/9 אין הזמנת עבודה  18930 שולחן פינגפונג חיצוני ה"שפ

 29/9  10611 הכל בו לגן ה "שפ

 22/6  808 פוליניב ה"שפ

 12/6  808 פוליניב ה"שפ

 6/4  2029 ורנית- הום סנטר  ה"שפ

  34,149   

 30/10  2508 טיפול שיגרתי לרכב - מוסך אלירן אחזקה

 
 
 

לפי ספק  -  מיון ללא הרשאה מראש 
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ללא הספק   מחלקה
 הרשאה

 תאריך חריגה 

 7/7  350 מנורה לשר הפנים– אביגד  יחסי ציבור

אוטובוס ללוויה של אמא של עובד  הנהלה
 עירייה

 20/5 חריג 700

 14/1   16747 ארנונה שנתי- אופק  גביה

 31/7  6816 נייר צילום– אופק  רכש

 30/4  7684 מתוך 2174  נייר צילום ושכפול – אופק  רכש

 3/12 אין הזמנת עבודה 1200 שיפוץ לשכת ראש העירייה – איזקו  הנהלה  

תיקון מדרכה שמחה – איזקו ובניו  הנדסה
 הולצברג

 28/10 !ללא הזמנת עבודה 5281

  6,481   

 31/3  3985 שירות ביוב– איתן לויט  הנדסה

 31/3  5428 שירות ביוב– איתן לויט  הנדסה

 31/3  4735 שירות ביוב– איתן לויט  הנדסה

  14,148   

 13/11 אין הזמנת עבודה  16,577 "20תכנון קו יניקה - אמי מתום  הנדסה

 14/4  10400 באר המים– אמי מתוס  הנדסה

     

 25/6  4678 סלים+הדפסה + שכפול– אספגיל  חינוך

אין הצעות , אין הזמנה  62612 מים ' ציוד למח– ארד  הנדסה
 !מחיר 

12/6 

 1/5  410 פוליגלים- אריאל אופיס  חינוך

חשבון בוררות בין – יוסקוביץ . נ.ב הנדסה
 סלו הרשמן לגבעת שמואל

 22/5 אין הזמנת עבודה 4158

תכנון מערכת ספרינקלרים – קו 'בוז הנדסה
 ס "מתנ

 מההזמנה 2פי   - 35,000 
! 

11/8 

 7/11  2021 צבעוני- בחירות  הנהלה

עובד +יום עבודה – ן תברואה .א.ג ניקיון
 תגבורים לערב פסח , מפוח  

בחוזה עם חברת הניקיון  8247
איש התייחסות מיוחדת 

אז למה , לערבי חגים 
 ? התוספת

5/5 

אירוע במרכז יום - גיורא נאור מרכז יום 
 לקשיש

600  29/5 

 20/11  387 גרפיקאד רכש

 9/9  4533 טונרים- גרפיקאד  רכש

 6/4 אין תכנון מראש 8117 טונרים- גרפיקאד  רכש

 11/9  1715 טונרים– גרפיקאד  רכש

 6/7  8875 טונרים– גרפיקאד  רכש

גלילי + ניירות צילום – גרפיקאד  רכש
 נייר צילום 

4101  8/7 

  27,728    

יום עבודה הנחת אבן – אמיר .ד הנהלה
 פינה 

 30/6 אין הזמנת עבודה 2887

נקיון ,כיבוי מדורות- אמיר.ד הנהלה 
 פינוי סלעים , מגרשים 

אין  ! ללא הזמנת עבודה 7015
חתימות של איש שטח 

 שאישר ביצוע

27/10 

כיבוי ,סגירת דרכים- אמיר.ד הנהלה
 פיזור חול על סולר, מדורות 

אין הזמנת עבודה   3465
אין חתימות של איש שטח 

 שאישר ביצוע

30/6 

  13,367   

 27/8  572 ריהוט משרדי– דביר  רכש

   572 דביר ריהוט הנהלה
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 30/6  341 דביר ריהוט הנהלה

   572 דביר ריהוט משרדי הנהלה

  2,057   

 8/7  12000 יום העצמאות– דורי בן זאב  רכש

 19/6  6750 יום טיול לצפון- דיזנהויז ועד

 30/3  2542 תעודות – דני מנעולן יחסי ציבור 

 9/7  1190 תעודת אזרחות כבוד- דפוס נהרי יחסי ציבור

אירוח ואחזקת אתר – דרונט  יחסי ציבור
 האינטרנט

970  14/9 

 29/8  577 הודעות על בחירות  הנהלה

 ¾  543 הום סנטר אחזקה

 5/6  646 הום סנטר רכש

 14/4  1673 הום סנטר רכש

 6/4  2029 ורנית- הום סנטר  ה"שפ

 3/11  772 טלפון לגן– הום סנטר  חינוך

 1/6  820 מקרר גן ניצנים– הום סנטר  חינוך

  6,483   

 16/5  577 כרטיסי ביקור– הוצאה לאור  הנהלה

 30/11  830 הכל בו לגן  ה"שפ

 29/9  10611 הכל בו לגן ה "שפ

  11,441   

מכונת קרצוף למרכז - המבריק הנהלה
 המסחרי ברמת אילן

4849  19/5 

 24/7  3000 פרסום-העמותה למען הקשיש יחסי ציבור

 31/8  468 העתקות הנדסה

 3/11  1005 העתקות הנדסה

 31/8  1373 העתקות הנדסה 

 31/8  1975 העתקות הנדסה

 30/9  388 העתקות הנדסה

 31/10  556 העתקות הנדסה

 31/10  340 העתקות  הנדסה 

 31/10  556 העתקות הנדסה

 31/7  1590 העתקות  הנדסה

 31/7  660 אנימוגרף- העתקות  הנדסה

 30/7  1741 חי בזק– העתקות  הנדסה

 25/8  438 חי בזק– העתקות  הנדסה

 21/8  269 חי בזק– העתקות  הנדסה

 3/7  2311 חי בזק– העתקות  הנדסה

 3/7  2311 חי בזק– העתקות  הנדסה

 29/4  562 חי בזק– העתקות  הנדסה

 31/3  2575 חי ברק– העתקות  הנדסה

 13/4  6399 לי גל גרף– העתקות  הנדסה

 20/5  7502 לי גל גרף– העתקות  הנדסה

 25/9  2482 מכון צילומים ממוחש- העתקות  הנדסה 

 31/8  248 פז- העתקות  הנדסה

 31/7  1291 פז- העתקות  הנדסה

 31/8  720 פז – העתקות  הנדסה

 17/4  829 לישר צבי- קובירן – העתקות  הנדסה

  38,589   
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בטיחות 
 בדרכים

   5197 פס זוהר- ארט – זהב 

 30/9  2831 חביב  הנהלה 

 31/10  1333 כיבוד סוכה ראש העיר- חביב  הנהלה

 26/9  1234 לוגו- חייק  יחסי ציבור 

 18/6  693 לוגו של העירייה– חייק  יחסי ציבור

   1224 שלטי מגנט לפיקוח העירוני – חייק  יחסי ציבור

 15/7  2079 שלטים לביקור השר שטרית– חייק  יחסי ציבור

 15/7  2079 שלטים לביקור השר שטרית– חייק  יחסי ציבור

 16/6  647 שלטים לכיכר בוש– חייק  יחסי ציבור

 24/7  878 שלטים לכיכרות– חייק  יחסי ציבור

  8,834   

 25/4  2979  לרכב10000טיפול  פיקוח 

 27/5  5764 טיפול במזגן לרכב פיקוח 

  30/6  1698 מתגייסים - יהב מתקני פרסום  יחסי ציבור

 29/9  4273 חידוש הרשאה– יפעת  יחסי ציבור

 30/6  1291 צילום הנחת אבן פינה- ישראל סאן יחסי ציבור

 19/11  1155 ברכה לעצמאות– לאור  יחסי ציבור 

בדיקת מהנדס בטיחות יום – לבטח  הנהלה
 העצמאות

1732  10/5  

בדיקת מהנדס לאירועי – לבטח  הנהלה
 אבן פינה

1386  9/6 

 28/8  8778 מהנדס בטיחות אירועי קיץ– לבטח  הנהלה

מהנדס בטיחות חודש - לבטח  הנהלה
 אפריל

 11/5 ?הזמנת עבודה? אין חוזה  9355

     

תכנון תליית תקרת - לוקץ שלדג הנדסה
תכנון הסרת +  ס"אולם מתנבטון 

 עמוד בטון בכניסה לאגף שחקנים

9240  ¼ 

תכנון מדרגות חירום – שלדג -לוקץ הנדסה
  ס"אולם מתנ

8085  1/4 

 29/9  6304 מדי מים  הנדסה 

 31/8  2552 מדי מים  הנדסה

 30/5  4560 מדי מים הנדסה

 30/5  4560 מדי מים  הנדסה

 31/3  9073 מדי מים הנדסה

 27/4  2310 מדי מים הנדסה

 31/7  2985 ארד- מדי מים  הנדסה

  32,344   

 18/9  1940 מודד הנדסה

 22/9  8247 מודד הנדסה 

 31/8  7762 מודד הנדסה

 18/8  1779 מודד הנדסה

 30/6 ללא הזמנת עבודה 3719 מודד הנדסה

 29/6 " 2264 מודד הנדסה

 30/4 " 2264 מודד הנדסה

 24/6 " 1617 מודד הנדסה

 30/6  3719 מודד הנדסה

 29/6  2264 מודד הנדסה

 30/4  2264 מודד הנדסה 
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 24/6  1617 מודד הנדסה 

 2/4  1386 מודד הנדסה

 5/5  2264 מודד הנדסה 

 14/5  924 מודד הנדסה 

 15/4  2264 מודד הנדסה

 26/11  2587 אהרון- מודד  הנדסה

 11/9  693 ס בגין"מודד ביה הנדסה 

 11/9  693 מודד טרומפלדור הנדסה 

  50,267   

 30/10  2508 טיפול שיגרתי לרכב - מוסך אלירן תחזוקה

 11/6  4158 מוצרי בשר  מרכז יום 

 7000– מוקד מודעות ארצי  יחסי ציבור
 פליירים 

2772  18/4 

מדבקות – מוקד מודעות ארצי  רכש
PVC  

808  2/5 

 18/5  2200 תחזוקת שעון בניין העירייה  הנהלה

 18/6  1567 רשת צל– מטפקס  אחזקה

 4/7  1097 כרטיסי ביקור– מטרה דפוס  הנהלה

 6/6  2772 פליירים – מטרה דפוס  יחסי ציבור

פליירים אזרחות – מטרה דפוס  יחסי ציבור
 כבוד שר הפנים

3811  11/7 

פרסום ראש – מטרה דפוס פליירים  יחסי ציבור
 העיר למתקני ספורט

2772  18/4 

כרטיסי + מעטפות-מטרה דפוס הנהלה
 ביקור 

1097  4/7 

  11,549   

בדיקת חשבונות קבלן – הלוי /מידד הנהלה
 הניקיון  במוסדות חינוך 

 12/11 אין הזמנת עבודה  9229

 4/5  635 מיטב חינוך

 26/5  1271 ביטוח שנתי לפלטרים– מיטב  חינוך 

 28/8  962 מסנני מים– מיטב  רכש

 31/8  545 מסנני מים– מיטב  רכש

  3,413   

 4/11  1501 פרסום- מישר הפקות  יחסי ציבור

 20/2  1444 פרסום מודעה– מישר הפקות  יחסי ציבור

     

מערכת - מכון תקנים ישראלי הנדסה
 מתזים אוטומטית

762  6/5 

אין אישור ללא הרשאה  1155 מעריב יחסי ציבור
 מראש

3/8 

 1/7  1178 יועץ משפטי– מעריב  יחסי ציבור

 27/6  1155 פרסום אונו– מעריב  יחסי ציבור

 2/11  2310 - מקומונט  יחסי ציבור

 31/7  2310 פרסום חודשי– מקומונט  יחסי ציבור 

 30/10  561 מרזבית אחזקה

 17/8  763 מרזבית אחזקה

 31/7  1145 מרזבית  אחזקה

 30/6  867 מרזבית אחזקה

 22/6  5911 מרזבית  אחזקה

 30/10  133 מרזבית  ה"שפ

 8/7  1768 אזיקונים'  חב60– מרזבית  אחזקה
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 12/8   3050 אירועי קיץ– מרזבית  אחזקה

 31/7  7648 כולל אירועי קיץ– מרזבית  אחזקה

  21,846   

מורשת זבולון  – משווק מרכזי  חינוך
י שלמה סמל "בוצע ע, סורגים 

 מהאחזקה

4547  27/5 

ג החשבון "אין חתימות ע  750 קניית רכב– משרד התחבורה  פיקוח 
 מלבד אבי טויטו

10/9 

על הפקודה כתוב -  ₪ 858  השכרת כסאות לאבן פינה – סביון  יחסי ציבור
על החשבונית , ליום המחנך

 . אבן פינה– 

5/6 

 16/9 אין הזמנת עבודה 8085 יעוץ בהכנת מכרז חניה– ' סגל טכ חניה

 15/7  1734 סדנא בשירות הפסיכולוגי פסיכולוגי

 23/3  17337 מנוף–סיג תעשיות  אחזקה

 4/9 י יברייב"הוזמן ע 937 חומרי ניקוי– סיוון  רכש

 15/9  2350 חומרי ניקוי– סיוון  רכש

 24/8  583 סיוון חומרי ניקוי חינוך

 23/6  377 סיוון חומרי ניקוי רכש

 6/7  1096 סיוון חומרי ניקוי רכש

 1/7  892 סיוון חומרי ניקוי רכש

 ¼  1039 סיוון חומרי ניקוי רכש

 6/4  1223 סיוון חומרי ניקוי רכש

 2/5  950 סיוון חומרי ניקוי  רכש

 13/5  1800 סיוון חומרי נקוי רכש

  28,584   

וייצמן משפחת – סירקין בוכנר  הנדסה
 חוות דעת- ביוב–פישר 

2888  21/5 

חוות דעת גבעת – סירקין בוכנר  הנדסה
 בני ברק' שמואל נ

2500  21/5 

 21/5 ללא הזמנת עבודה 2888 בני ברק ' חוות דעת נ-סירקין בוכנר הנדסה

  8,276   

תכנון צומת הנשיא - סלמן בן ציון הנדסה
 לוחמי הגטאות

 17/7 אין הזמנת עבודה  15133

תכנון מעגל – סלמן יזמות והנדסה  הנדסה
 תנועה רחובות לנדאו יוני נתניהו

 4/6 !אין הזמנת עבודה 7503

  22,636   

 21/9  618 סלע מיכון משרדי  רכש

 26/9 אין הזמנת עבודה 1799 ה חשיבה "ע פסיכולוגי

פרסום חודשי – אינטרנט . ע.ע יחסי ציבור
 מקומונט

2310  1/9 

עבודות עפר ניקוי שטח ופינוי  ניקיון 
 פסולת לוי אשכול 

 28/4 ?הזמנת עבודה 12705

 13/7  218 עייני מזון  הנהלה

לשם מה / למי – אין פירוט  1229 כיבוד- עייני מזון  הנהלה
 נרכש הכיבוד

30/6  

 31/10  1155 פרסומים- עיתונאות  יחסי ציבור

 29/10  4620 פרסומים - עיתונות  יחסי ציבור 

 11/5  1938 פוליניב מים וביוב

 28/4  519 פוליניב מים וביוב

 25/5  909 פוליניב רכש

 22/6  808 פוליניב ה"שפ

 12/6  808 פוליניב ה"שפ
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  4,982   

 29/10  7391 סככת צל – פטוריז  הנדסה

 15/4  5255 פייבק ושעות אולפן ליום העצמאות רכש

 30/4  240 פרחי הנמל יחסי ציבור

 31/7  960 פרחי הנמל  יחסי ציבור

 31/8  1190 פרחי הנמל יחסי ציבור

 30/5  1315 פרחי הנמל יחסי ציבור

  3,705   

 4/5  198 פרסום הנדסה

 24/9  3962 פרסום אונו  יחסי ציבור

 5/9  1155 פרסום אונו יחסי ציבור

 30/6  4707 פרסום אונו יחסי ציבור

 26/4  4620 פרסום אונו  יחסי ציבור

עיר , עדלאידע– פרסום אונו  יחסי ציבור
 ספורטיבית 

5267  30/3 

  19,909   

 2/10  2310 פרסום במקומונט יחסי ציבור

 27/6  1155 פרסום מודעה אונו  יחסי ציבור

 4/3  530 עדלאידע– פרסום עוד  יחסי ציבור

 22/9  1030 עמוד – פרסום עוד  יחסי ציבור

 15/10  10,660 תוספת- צבי מססה  ניקיון

 5/5  1386  60מגן יודאיקה  – צחובוי  יחסי ציבור

 27/11  2599 צחובוי מדליות יחסי ציבור

 27/10 6,500 רוזנפלד  כללי 

 30/6  5563 רוזנפלד רכש

 31/3  חריגה3989  רוזנפלד רכש

     

 31/1  2887 שירותי מוקד– רשת בטחון  בטחון

 30/11  2887 שעות אבטחה מוקד– רשת בטחון  בטחון

 16/6  8499  שנה למדינה60– רשת שוקן  יחסי ציבור

 9/5  1155 מודעה- רשת שוקן  יחסי ציבור

 4/4  1155 רשת שוקן פרסום יחסי ציבור

  10,809   

 21/9 אין הזמנת עבודה  18930 שולחן פינגפונג חיצוני ה"שפ

 3/11  3119 ס תיכון ייעוץ לביסוס  "ט ביה"שכ הנדסה

 ¾  1039 פרסום / שלטים  יחסי ציבור

 24/8  4620 מחסומי לחץ– ר אירועים "שמלא רכש

 3/11  3465 מגרש חניה בן גוריון ' תכנון קונסט הנדסה

 9/4  866 עצמאות= תרגום לשפת הסימנים  רכש

 יחידות 13החלפת – תריסי אלירן  הנדסה
 פרספקס נגד שבירה בתי ספר

5948  5/8 
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גבעת שמואל  – המשמר  האזרחי 
 

כללי 

בעקבות החלטת , 1974-הוא ארגון של מתנדבים שהוקם ב, (ז"המשא: להלן)משמר אזרחי 

היעד המרכזי של . ל למשטרה"ממשלה להעביר את האחריות על נושא ביטחון הפנים מצה

ז במועד הקמתו היה מניעת פעילות חבלנית עוינת באזורי מגורים וארגון התושבים "המשא

ז "לאחר עשר שנות פעילות הורחבו תחומי פעילותו של המשא. והכנתם לתגובה בעת הצורך

אכיפת החוק וטיפוח , סדר ציבורי, בנושאי ביטחון- גם לסיוע למשטרה בתפקידיה הייעודיים 

נוסח ]ז פועל על פי פרק רביעי  לפקודת המשטרה "המשא. מודעות הציבור לנושאים אלה

ז "תפקיד המשא, על פי פקודת המשטרה. (פקודת המשטרה- להלן ) 1971-א"התשל, [חדש

הנפש והרכוש מפני פגיעה של , הוא לסייע למשטרה בכל פעולה למען שמירת הביטחון

. ז תוקנה פקודת המשטרה"בעקבות הרחבת תחומי פעילותו של המשא. פעולות איבה

לאבטח מקומות ציבוריים ; ז לעשות סיורים רגליים לאבטחת השכונה"מתפקידו של המשא

להציב מחסומי , לעשות סיורים ממונעים ברכב משטרתי או ברכב פרטי; ומקומות רגישים

, לסרוק תחנות הסעה ולסייע למשטרה במילוי תפקידיה הייעודיים בתחומי הסיור, ביקורת

. התנועה והבילוש

שמבנהו ,  הוא פעל כחיל נפרד1985ועד שנת , ז הוקם כגוף עצמאי ליד המשטרה"המשא

מוזג , במסגרת ארגון מחדש, 1986בתחילת . וסולם הדרגות בו דומים לאלה של המשטרה

ז יאורגן כחיל "שהמשא, ז קבעה"פקודת הארגון בדבר מבנה המשא. ז עם המשטרה"המשא

ברמת המחוז וברמת המרחב הוא יאורגן ; במטה הארצי הוא יהיה במעמד של אגף: מקצועי

בכך למעשה . ז"וברמת התחנה הוא יאורגן במסגרת משרד משא; כגוף מטה מקצועי מתאם

המרחבים , ז למפקדי המשטרה העומדים בראש המחוזות"הוכפפו יחידות השטח של המשא

. ז המתאימים"ונשמרה הזיקה המקצועית למטות משא, והתחנות

אגף זה איחד את . (מ"אק) הוקם במטה הארצי אגף קהילה ומשמר אזרחי 1999 בינואר 1-ב

היחידה לשיטור קהילתי עם המשמר האזרחי שפועלים על פי פקודות המשטרה משנת 

 במטרה לסייע  למשטרת 2004ם הוקם בגבעת שמואל באוגוסט "באופן רשמי  אק. 1971
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ישראל בפעולותיה למען שמירת הביטחון וסיוע בלוחמה בפשיעה ובמאבק נגד תאונות 

אילן על כל - בר,  תושבים וכן23.000- גבעת שמואל והשכונות כ: מרחב הפעילות. דרכים

. מרחבה 

 

  :ם"הוקמו מספר יחידות ההתנדבות במסגרת האק

' ח', הכוללת המתנדבים הגמלאים  ותלמידים כיתות ז– (ב"זה)  יחידת זהירות בדרכים

.  העוסקים באיוש מעברי חצייה וסיוע לתלמידי בתי הספר

ק בנושא הנוער בישוב למניעת "היחידה הפועלת בשילוב עם שוטרי משא –  גבעה בטוחה

. אלימות  ושימוש בחומרים ממכרים

מאבטחים  אירועים , מתנדבים מבצעים סיורים ברכבי משטרה ורגליים – ז אבטחה"משא

. 'שכונתיים וכו

: כמות המתנדבים 

.  מתנדבים119  היו רשומים 2007 בשנת 

.  מתנדבים62היו רשומים  (נכון לדצמבר) 2008בשנת 

 

הרשויות . ז נמצא בתחום טיפולה ואחריותה של מחלקת ביטחון בעירייה"נושא משא

. מינהלה מ ולכיסוי הוצאות"ציוד וריהוט ליחידות האק, המקומיות אחראיות להקצאת מתקנים

ז נקבעו במסגרת התקציב הרגיל של "הסכומים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת המשא

הממשלה . ל של במשרד הפנים"הרשות המקומית בהתאם להנחיות המפורטות בחוזר מנכ

ז לשנת "הוצאות משא. ז"בנושא משא משתתפת במימון ההוצאות של הרשויות המקומית

-  ובהשתתפות של ממשלה בפועל כ26,000₪-  במימון ההוצאות העירייה היה כ2007

  20,000₪ במימון ההוצאות של הרשויות המקומיות היה 2008הוצאות לשנת . 7,073₪

פעם בשנה תבצע ביקורת בכל רשות על ידי . 7,386₪-ובהשתתפות הממשלה המתוכננת כ

ם "הרשות ורמק (קצין הביטחון)ט "ממומה הרשות המקומית של משרד הפנים יחד עם קב
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ז ותקינות הכלי "אחת לשנה תבצע גם ביקורת מבנה משא. (ראש משרד קהילה ומשמר)

. הנשק על ידי הממונה של משטרת המסובים

 

 

 

 

 

: היו בעיקר לבדוק, 2009 ועד אפריל 2008שנערכה מדצמבר , מטרות הביקורת

 אחזקתו ותכולתו, ז"דוחות ואישורים של תקינות מבנה המשא .

 ז"ז וכרטסת של הנהלת חשבונות על הוצאות משא"דוחות תקצוב חציון של משא .

 הוצאות העירייה בפועל בנושא משמר האזרחי .

 הרהוט והתחזוקה, הציוד, הסיוע שהעירייה מעניקה בתחום המתקנים  .

 הפעלת מערך המתנדבים וכשירות המתנדבים  .

 ביקורות כלי נשקר וכספת . 

. 2008ז של שנת "הביקורת בדקה את פעילות המשא

 

ממצאי ביקורת 

המבנה ותכולתו 

, ז"מידי העירייה למנהל יחידת משא (2הרצל )אינו קיים פרוטוקול מסירת המבנה  .1

אין תיעוד על קבלת , כמו כן. לא ידוע מצבו הפיזי של המבנה לאת המסירה, עקב כך

.  ז"ידי המשא-ציוד וריהות על

 .אינו קיים רישום ערך הציוד. ז"ח אינוונטר מאז הקמת המשא"לא נעשה דו .2

השיפוץ . ז"טרם הוגשה בקשה מסודרת לביצוע עבודות שיפוץ של מבנה המשא .3

נעשו רק , "איזקו ובניו קבלני בנייה ופיתוח"ידי חברת - על2005האחרון נעשה בשנת 

 .ז"עבודות חוץ לא נעשו מאז הקמת המשא. עבודות פנים
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כפי )ז אין חנייה לרכב נכה וגישה נוחה לנכה עם כיסא גלגלי "ליד המבנה של משא .4

וחניהה לרכב משטרתי  ('ב, 3', פרק י, "ק"תורת הפעלת המש"שקובעים נהלי  

טרם הוגשה בקשה להסדרת עניין . ('ג, 3', פרק י, "ק"תורת הפעלת המש")ואזרחי 

, 3', פרק י, "ק"תורת הפעלת המש")לא הותקן תורן ודגל במבנה , כמו כן. החניות

 . ('ד

 

 

 

 הפעלת מערך המתנדבים

ז נקבע שבסיסי ההפעלה יהיו פתוחים שישה ימים בשבוע "בנוהלי המשא, אומנם .1

אך , ז המרחבי"ושכל חריגה מכלל זה תחייב את אישורו של קצין המשא, לפחות

עוד נקבע בנוהלי . (ללא ימי שישי ושבת)בפועל הבסיס פתוח חמשה ימים בשבוע 

איש סגל קבע מתנדב או מפעיל , ז שאת בסיס ההפעלה יפעיל מפקד הבסיס"המשא

בפועל מפקד השיטור . ושמשך ההפעלה יהיה לפחות ארבע שעות ביום, מתנדב

והן את התפקיד של , הקהילתי ממלא הן את התפקיד של מפעיל בסיס המתנדבים

 .הפעילות העיקרית מתנהלת בשעות הערב. מפקד בסיס המתנדבים

 היו 2007בשנת . ז היא נשירת מתנדבים"אחת הבעיות המרכזיות בפעילות המשא .2

שבה היו  (נכון לדצמבר) 2008לאומת שנת ,  מתנדבים119ז "רשומים במשא

מהדוחות על פעילות המתנדבים אי אפשר , כמו כן.  מתנדבים62רשומים רק 

 .להעריך כמה מהמתנדבים היו באמת פעילים

המתנדבים שאינם פעילים לא פורשים מההתנדבות בהתאם לנוהל המשטרתי אשר  .3

, קובע שבמקרה הפסקת פעילות סדירה בתקופה העולה על ארבעה חודשים

 .ז"המתנדב מפסיק את חברותו במשא

, תעמולת הגיוס וטיפוח מתנדבים, הסברה, לא ניתן לבדוק את טיבו של מערך פרסום .4

 .מכיוון שלא נמצאו דוחות חודשיים המעידים על כמות המתנדבים בכל חודש
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 כשירות מתנדבים 

מהנתונים של דוח מטווחים הסתבר שמרבית המתנדבים לא ערכו מטווחים בשנתיים 

. האחרונות

 

 

 

 

 

 

תקציב והוצאות 

ז "דוח הוצאות משא. על פי הנחיות הממשלה (מ"אק)ז "העירייה מכינה את תקציב המשא

תקציב . מ"ומפקד אק (האגף לביטחון ושירותי חירום ואגף התקציבים)י העירייה "נערך ע

תקציב משטרת ישראל , ז ממומן מתקציב משרד הפנים"הפעילות השנתית של המשא

ז ברשויות המקומיות נכלל "מימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת המשא. ותקציב העירייה

. ל משרד הפנים"י חוזר מנכ" עפ כתקציב  חובהבתקציב הרגיל של הרשות המקומית 

ז לא תינתן לרשות מקומית אשר לא תעמיד "השתתפות המדינה בהפעלת מערכת המשא

סכום השתתפות של משרד . תקציב ממקורותיה בסכום הזהה לפחות לגודל תקציב הסיוע

. בלבד ₪ 7,386 הינו סך 2008הפנים לשנת 

 של מסמך 3- ו2לפי סעיף .  הוגשו באיחור2008של שנת ' ב-ו' דוחות חציון א .1

דוח , של משרד הפנים" 2008השתתפות הממשלה בתקציב משמר אזרחי לשנת "

עם שערוך ) 30.10.08יש להגיש עד '  ודוח חציון ב31.05.08יש להגיש עד ' חציון א

הוגש '  ודוח חציון ב10.06.08-הוגש ב' בפועל דוח חציון א. (הוצאות עד סוף השנה

ל משרד הפנים קובע שהמשרד לא "של הנחיות מנכ' ח, 9סעיף . 7.12.2008-ב

 .ז שהוגשו באיחור"מתחייב לממן את הוצאות המשא
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: שם כרטיס, 1222100990: מספר כרטיס)פי נתוני כרטסת הנהלת חשבונות -על .2

העירייה לא קיבלה ממשרד הפנים מימון , (ז תקציב. א.ש.מ-השתתפות ממשלה

 . 2008ז לשנת "הוצאות של משא

השכר ' בדוח חציון ב, ( 3500₪)ז "מופיע שכר עבור ניקיון המשא' בדוח חציון א .3

: כרטיס' מס)בכרטסת הנהלת חשבונות , כמו כן. עבור נקיון אינו מופיע

כלל לא מופיעות הוצאות  (משמר אזרחי הוצאות תקציב: שם כרטיס, 1722100780

 .2008שכר עבור ניקיון בשנת 

: כרטיס' מס)פי כרטסת הנהלת חשבונות -ועל' ב-ו' פי דוחות חציון א-על .4

 .לא שולם שכר למזכירה (משמר אזרחי הוצאות תקציב: שם כרטיס, 1722100780

פי כרטסת הנהלת חשבונות -על.  לא נוצל במלואו2008ז בשנת "התקציב של משא .5

העירייה , (משמר אזרחי הוצאות תקציב: שם כרטיס, 1722100780: כרטיס' מס)

ז בשנת "אלא הוצאות משא, 20,000₪- כ2008ז לשנת "העמידה תקציב משא

  ₪.14,954.46פי הכרטסת היו - על2008

ל משרד הפנים אומר שעיקר השתתפות משרד הפנים " של הנחיות מנכ5סעיף  .6

, הסברה, לפרסומים)' לפי סעיף ה. מופנה לסיוע עידוד פעילות וטיפוח המתנדבים

גודל ההקצבה , ל משרד הפנים"של הנחיות מנכ (תעמולת גיוס וטיפוח מתנדבים

הגיעו ' ב-ו' בפעול הוצאות לאותו סעיף לפי דוחות חציון א.  7,500₪לסעיף הוא 

 . הייתה ירידה חדה בכמות המתנדבים2008יש לציין שבשנת .  2,101₪לסכום של 

משמר אזרחי : שם כרטיס, 1722100780: כרטיס' מס)כרטסת של הנהלת חשבונות  .7

ז ושכר לעובדים שאינם "אינה משקפת הוצאות חשמל של משא (הוצאות תקציב

 .מתנדבים

 

תקינות כלי נשק וכספת 

ז ועל כמות של כלי נשק "לא נמצאו דוחות ביקורת על תקינות כלי נשק במשא .1

 .בכספת
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התקנה של כספת לשמירת כלי נשק ואופן שמירת כלי נשק , לפי דרישות משטרה .2

צריכים להתבצע לפי מפרט שמיועד לכספת שנקבע בעיקר לפי סוג כלי נשק ולפי 

 .ז לא נמצא מפרט לכספת"במשא. כמות של כלי נשק

 

 ז"פרסום של משא

ק של "באתרי חיפוש נוספים מתפרסם מש, באתר אינטרנט רשמי של גבעת שמואל וכמו כן

מדובר רק , ז עורך גם כן"ברוב הפרסומים שהמשא. ז"גבעת שמואל וכלל לא הוזכר על משא

בחלק ממקורות המידע , בנוסף. ם"ק נקרא אק"ז ומש"ששילוב של משא, יש לציין. ק"על מש

. 2הרצל ,  ובחלק אחר4ק נמצא ברחוב הרצל "רשום שמש

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ס תיכון "העמדת מבנים יבילים בחזית ביה
 
 

- רקע 
 

,  להסדרת שטח ברחוב אורי צבי גרינברג 479 יצאה הזמנת עבודה 6/5/09– בתאריך ה 
. ס התיכון "בחזית ביה

 
י הקבלן  בן ציון  קורש "העבודה  בוצעה ע. העבודה כללה עבודות עפר  והנחת מצעים 

  ₪.31,655בסכום כולל  של   (קבלנים' לאחר הליך של הגשת הצעות מחיר של מס)
 

 הוגשה תלונה למבקר העירייה על העמדת מבנים יבילים לא חוקיים  13.7.09– בתאריך ה 
. ס התיכון"בחזית ביה

 
 פנה מבקר העירייה למהנדסת העירייה בבקשה  להעביר לידיו את 14.7.09- בתאריך ה

. גרינברג' ס התיכון המיועד ברח"המסמכים הנוגעים להצבת מבנים טרומיים בחזית ביה
 

 .או בקשות לאישורים/אישורי הועדה לתכנון ובניה במידה וקיימים ו .1
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ההנדסה הזמנות עבודה לקבלנים ולבעלי מקצוע  להצבה ' והאם הוצאו מאת מח .2
 ?והתקנת המבנים הטרומיים 

 
 השיבה מהנדסת העירייה כי למבנים היבילים שהוצבו עבור בני עקיבא 29.7- בתאריך ה

מצעים והידוק קרקע וזאת על פי בקשתו של ראש העירייה וכי , הוכנו תשתיות כגון חפירה 
.  פ הצעות מחיר"העבודה נעשתה ע

כי במחלקת ההנדסה לא קיימות הזמנות עבודה להצבת מהנדסת העירייה הדגישה 
  .ולהתקנת המבנים עצמם 

. דיווחה כי בוועדה המקומית לתכנון ובניה נמצאת בקשה להצבת מבנים יבילים, בנוסף
 

 פנה מבקר העירייה לגזבר לברר האם העירייה שילמה בעבור העבודה 2.8.09– בתאריך ה 
? או שהדרישה לתשלום הועברה  לידי גוף אחר לתשלום, 
 

. (__________סעיף )י העירייה "החשבון שולם ע- גזבר העירייה השיב כי 
 

 לשלם את 28.7.09- כמו כן ציין הגזבר קיימת התחייבות של תנועת בני עקיבא מתאריך ה
 . (הגזבר העביר צילום מהמסמך למבקר). הוצאות הפיתוח בגין הצבת המבנה

 
 
 

מחוז דן על – גזבר העירייה העביר ליידי התחייבות בכתב של תנועת בני עקיבא בישראל 
. השתתפות בעלות הפיתוח

 
לבקשת מבקר העירייה פנה גזבר העירייה לרכז הארגון מחוז דן וביקש לברר על איזה סכום 

. התחייבות מדובר ומתי יועבר
 

. י תנועת בני עקיבא בהקדם האפשרי"הסכום במלואו יועבר ע– התשובה שהתקבלה 
 

שהתכנסה ,  התקבלה החלטה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה27.7.09- בתאריך ה
. ש לאשר הצבת קאורוונים בשטח ציבורי " לדון בבקשת עיריית ג22.7.09- בתאריך ה

 
: הוועדה החליטה לאשר את הבקשה בתנאים הבאים

 
 או עד 2010יובהר בכל מסמכי ההיתר כי מדובר במבנים שיוצבו עד לסוף אוגוסט  .1

. המוקדם מבין שני המועדים– ס "מועד מתן תעודת גמר למבנה ביה
 .אישור פיקוד העורף .2
 .אישור שירותי הכיבוי .3
 .התייעצות עם משרד הבריאות .4
 .התאמה לתקנות נכים .5
 .כניסות וגידור המתחם– מילוי דרישות המחלקה הטכנית  .6
 .הגשת בקשה ניפרדת לבית כנסת הנוסף באתר או לסמנו להריסה .7
 

מן הראוי היה שהעירייה תחזיק בידה היתר טרם הצבת – הוועדה ביקשה להבהיר כי 
. המבנים בשטח

 
. הודעת הוועדה אינה מהווה היתר בניה- הודגש  כי 

 
 עדכן גזבר העירייה את הביקורת כי במסגרת התמיכה שאושרה 11.10.09– בתאריך ה 

 ₪ . 31,655ס "חוייב כרטיסה בגין עלות העבודה ע ₪ 220,000ס "לבני עקיבא ע
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: מסקנות והמלצות , סיכום 
 
 

העירייה פעלה שלא כדין בכך שהציבה מבנים על שטח ציבורי המיועד לשטחי ציבור  .1
בטרם הגישה תוכניות לוועדה המקומית ובטרם קיבלה את אישור הוועדה , 

 . המקומית
העירייה מתפקידה לשמש דוגמא ומופת לתושבים וטוב יעשו הקברניטים  אם הם  .2

. ימנעו בעתיד מהפרת  חוקי התכנון והבניה
נכון עשתה העירייה כשפנתה לארגון בני עקיבא על מנת שיממנו את ההוצאות  .3

וזאת מכיוון שאין העירייה אמורה לממן , בעבור הכשרת השטח להנחת הקארוונים
 .ר"גם אם מדובר במלכ, ולו בשקל הצבת מבנים של גוף פרטי

הביקורת תמשיך לעקוב אחר מילוי התנאים של הוועדה המקומית קודם אכלוס  .4
 .המבנים

 
 
 
 

 
 2009– ס "הסעדה בצהרוני המתנ

 
 

 התקבלה במשרד מבקר העירייה תלונה מהורה של אחד הילדים 20/7/09- בתאריך ה
בקשתו לקבלת הסבר בנוגע להחלטה על מרכיבי המזון המרכיבים את ,בצהרונים על כי 

. המנה המחולקת בצהרונים נענתה בביטול
 

: ס וביקשתי " פניתי למנהל המתנ2009  יולי21- בתאריך ה
ס להתקשר עם חברה לאספקת מזון  "לקבל הסבר כיצד מתקבלת החלטה במתנ.  א

. לצהרונים
? ת המתמחה בתזונת ילדים/האם קבלת ההחלטה מגובה תוך ייעוץ  עם תזונאי- שאלתי . ב
 

–  ס " כותב אלי מנהל המתנ2009 יולי 23- בתאריך ה
 

:  להלן תגובתי21/7/09בהמשך למכתבך מ 
: החלטה בנוגע להתקשרות עם חברה לאספקת מזון מתקבלת באופן הבא"

. אנו פונים למספר ספקים ומבקשים מהם הצעות מחיר
. מבקשים המלצות מארגונים שעובדים מול אותם ספקים

אישורים על , אישור משרד הבריאות : מבקשים את האישורים הרלוונטיים לאותו סוג עסק
ניכויים  

. אישורים על היות אותו ספק חברה או עמותה או כל גוף משפטי אחר, שונים
. מבקרים במקום העסק להתרשמות. אנו מזמנים את הספק לראיון 

אבל הספק הזול ביותר הוא  לא הספק שיקבל את . המחיר הוא מרכיב  מרכזי בהחלטה
. העבודה

.  מידי פעם מתייעצים עם דיאטטיקנית בהרכב המזון ומקבלים את חוות דעתה
 

ס כי מכתב התשובה שלו לא סיפק " כתבתי למנהל המתנ2009 יולי 23- בתאריך ה
.  מענה לשאלותי

 
בעניין התקשרות עם נותני  " – ס כך "  השיב לי מנהל המתנ2009 יולי 29- בתאריך ה

.  ס בדרך כלל  מקבל מספר הצעות מחיר מספקים שונים שהתעניינו בעבודה"המתנ, שרות
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:  הצעות מחיר3בעניין ספק המזון הנוכחי היו לפנינו 

 
. ש.א.ו ג, קטרינג רונית ,  שובע בר

 
 (.הצעות המחיר נמצאות אצלנו תוכל לקבל צילומים)
 

. אישורי משרד בריאות.ניסיון, שרות , מחיר, בדיקת המקום, המלצות- תנאי ההתקשרות
 

סמו , דינה אלבז מנהלנית, לאה טויטו רכזת הצהרונים: הפורום שהחליט על בחירת הספק 
,  יצחק מנהל

 
. ר הנהלה לשעבר"מירי אסנר סגנית אלי יהב יו

 
."  וקיבלנו ממנה ייעוץ בנוגע להרכב המזון" מכבי"התייעצות עם דיאטנית - בנוגע לדיאטנית

 
 

ס והבהרתי לו כי תשובותיו מתאריך " שוב פניתי למנהל המתנ2009 אוגוסט 3– בתאריך ה 
 -   ועל כן ביקשתי להעביר אלי את החומר הבא אינן מספקות 2009 ליולי 29- ה
   
. מבקש צילומים של ההצעות כפי שהוגשו לכם. 1
. או שפניתם עצמאית למספר ספקים (צילום של הפרסום)? האם פרסמתם מכרז . 2
? פרוטוקול, באיזה תאריך התכנס - הפורום שהחליט .3
. מבקש את הטלפון של הדיאטיקנית איתה אתם עמדתם ועומדים בקשר. 4
  

 ימים האחרון בנוגע לשירותי 7מציע לך לקרוא את הכתבה שהתפרסמה במוסף  , אגב
הסעדה 

  
–   התקבלה במשרדי מעטפה ובתוכה 2009 לאוגוסט 24- בתאריך ה

 
על  . 25/9/08- מ מתאריך ה"בע ( 1987)תעשיות מזון . ש.א.הסכם שנערך עם ג .1

 . ס לשעבר והבעלים של החברה"ר המתנ"יו, ההסכם חתומים אלי יהב 
שירותי מזון . ש.ס ג"הקבלן ימשיך ויעניק למתנ" –  הקובע כי 4בהסכם מופיע סעיף 

 5.2סעיף .  ועד לכל דרישה31.8.08-  ועד ליום ה1.09.08- כמפורט בחוזה מתאריך ה
 .  שנים3– ס בחתימתה על הסכם זה רכשה אוטומטית הסכם ל "המתנ– קובע כי 

  ('נספח א). ותעמוד בדרישתה להסכם זה
  .2003שובע בר ולאנץ טיים משנת , ש .א.להסכם צרפו הצעות מחיר של חברות ג .2
  .2008– ס נמסר לי כי אין להם הצעות מחיר מ "בשיחה עם מנהל המתנ .3
שובע –  חברות 4 ועליו רשומות בכתב יד הצעותיהן של   דף נייר חלקס צרף "המתנ .4

מצויין שהמועמדים הגישו הצעות מחיר במאי . לאנץ טיים וקטרינג רונית, ש .א.ג, בר
 9.20כי למחיר  (בעין בלתי מזויינת)מצויין מחיר על כל הצעה וניתן להבחין  , 2008

 (.2נספח )ש בוצע תיקון .א.של ג (מ "כולל מע)
 הינו 0.25. מ "כולל מע ₪ 10.25קיים נספח לחוזה ובו מצויין כי מחיר המנה יהיה  .5

 . בגין תוספת בעבור החלפת השניצל לשניצל אמיתי
 
 

אין לנו את הזמן הנחוץ לפרסום המכרז ולכן "ס הוסיף מכתב ובו הוא קובע כי "מנהל המתנ
ס ניסיון מר עם ספקים קודמים ולכן "למתנ". אנו מעוניינים להמשיך עם הספק הקודם

היום אנו קשורים לספק שלאור חוות הדעת וההמלצות נחשב לספק האמין והטוב ביותר 
נכון . מ"כולל מע ₪ 9.02 שנים במחיר של 6הספק הנוכחי החל לעבוד לפני ." "בגוש דן
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נובע מבקשה לשדרוג הבשר לבשר '  אג0.25למנה כאשר  ₪ 10.25להיום המחיר הינו 
וזאת לאחר ,  שנים אינה מכסה את המדדים 6וכל תוספת המחיר במשך , . אמיתי

ההסכם שנעשה עם הקבלן "זאת ועוד  ".  שביקשנו מהספק פעמיים לעכב עליות מחירים
נעשה מתוך כוונה לקשור את הקבלן במחירים סבירים מאחר והייתה עלית מחירים בין 

על מנת לקבל מהספק מחירים הקיימים ללא עליית מחיר .  אחוז במוצרי מזון60–  ל 40
."  המנה הוחלט להמשיך ולקבל את שירותיו של הספק הנוכחי

מחוסר זמן להוצאת מכרז , אני מציע להמשיך השנה הנוכחית עם הספק הנוכחי "
חוות דעת משפטית בנושא תועבר אליך .  נצא למכרז מסודר כמקובל2010ולקראת מאי 

. "   בהקדם האפשרי
 
 

ס הצעות "כי אין ברשות המתנ,   הובהר ליס"בשיחה טלפונית שקיימתי עם מנהל המתנ
ח מכבי איתה "ס לאתר את הדיאטיקנית מקופ" וכי אין באפשרות המתנ2008מחיר לשנת 

 . 29.7.09- כפי שכתב במכתבו מתאריך ה, קיימו מספר התייעצויות
 

ס ובו הוא "ל העירייה מכתב הנחייה למנהל המתנ" הוציא מנכ09 אוגוסט 18– בתאריך ה 
י "ס הנו גוף מתוקצב ע"המתנ"קובע על סמך התייעצות עם היועצת המשפטית לעירייה כי 

. חל עליך חובת חוק המכרזים, וכן הואיל והנך פועל כגוף ציבורי , הרשות 
על מנת לשמור על יושר יעילות כלכלית ומתן הזדמנות שווה לכל הספקים יש לבצע 

. מכרזים
יש . כל ספק ייבחר על פי נוהל מכרזים או רכש של העירייה, אני דרש שהחל מהיום 

" ס כולל אנשי ציבור"להקים ועדת מכרזים פנימית למתנ
 

: סיכום ומסקנות 
 

 מנות ביום לילדי הצהרונים הפועלים 1500– ס המקומי מספק למעלה מ "המתנ .1
 .בשנה₪  מליון 2– מדובר בהוצאה שנתית של קרוב ל . במסגרות השונות 

ההצעות . בששת השנים האחרונות ללא מכרז. ש.א.ס מעסיק את חברת ג"המתנ .2
 . 2003י החברות המציעות הוגשו בשנת "האחרונות ע

 נחתם על סמך  דף חלק המרכז את 29.9.08– ש  ב .א.ההסכם שנחתם עם חברת ג .3
 9.20עומד על , בדף המרכז את ההצעות,כאשר המחיר המוצג של הזוכה , ההצעות 
 אגורות 25מ בתוספת "כולל מע ₪ 10מ   אינו תואם את החתום בחוזה "כולל מע

 .לשניצל אמיתי
המבקר לא קיבל לידיו את המסמכים והאישורים  כפי שניתן היה להבין ממכתביו של  .4

על כן . ס "   שנמצאים ברשות המתנ29/7-  וה23.7- ס מתאריכים  ה"מנהל המתנ
עולה חשד חמור כי הליך בחירת הספק לא נעשה כדין ולא נעשה על פי הכללים 

י העירייה ואשר נדרש לעשות את כל הנדרש "המתבקשים מגוף ציבורי המתוקצב ע
 .למען היגיינה ציבורית

 .מבקר העירייה ממליץ לבחון יציאה למכרז חדש  .5
ס לפעול על פי נהלי עבודה ברורים  "מבקר העירייה ממליץ להנחות את המתנ .6

 .  המקובלים על כל גוף ציבורי מתוקצב ומבוקר
 

 
 

 העברת הספרייה העירונית למשכנה החדש  
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ובקלות יכולה  הספריה במיקומה הנוכחי אינה עונה ולו במעט על דרישות כיבוי אש
די שאיזה פרחח יעשה  . להתלקח שם שריפה שתבעיר בניין שלם בתוך דקות ספורות 

. מעשה קונדס ואנחנו נשלם על זה ביוקר רב
 

מספיק .  בקומת קרקע  והספרים צמודים לחלונות, החלונות בבניין הם מעץ , שתבין 
. שמבעירים חלון אחד וכל הספריה יחד עם הבניין כולו יעלו באש תוך פרק זמן קצר ביותר

 
,  שנים הייתה שריפה כתוצאה מהצתה דרך החלון ובנס היא התגלתה בזמן 10- לפני כ

. כי ההצתה נעשה בשעת פעילות כנראה כנקמה
 

על פי הדוחות אמורה העירייה להשקיע  . אני מעביר לך העתק מדוחות כיבוי אש אחרון
.  על מנת להשלים את כל המערכות שאמורות למנוע דליקההרבה מאוד כסףבמבנה 

 
אני חושב , ס לא הכי גדול ולא הכי מתאים "גם אם הטענה שמבנה הספרייה המיועד במתנ

אפשר להעביר לחדר  ,הספרים שאינם מוחלפים לעיתים קרובותאת )שכדאי לדלל את הספרים 
 . (!אז מה קרה, מקסימום זמן שליפת הספר יארך יותר משבוע , ס  "מחסן במתנ

היא  (דליקה חס וחלילה)האפשרות האחרת . אני ממליץ להעביר את הספרייה ללא דיחוי
! ניסים זה לא המקצוע שלנו. הברירה הכי גרועה מבחינתנו

  
 . 19.2.09- ב דוח כיבוי אש מתאריך ה"רצ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ס  "המחלקה לתרבות יהודית במתנ
 
 

-  רקע 
 

ס והינה כפופה "המחלקה לתרבות יהודית הינה מחלקה אינטגרלית הפועלת במסגרת המתנ
. ס "ס ולא הנהלת המתנ"למנהל המתנ

 
.   על המחלקה מוטלת האחריות לספק פעילות תרבות יהודית לכלל האוכלוסייה
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 . 2008הביקורת בדקה את התנהלות המחלקה בשנת התקציב  
 

 ₪  150,000:  עמד על 2008תקציב השנתי של המחלקה לתרבות יהודית בשנת 
 

:  כדלקמן 2008רכזת תרבות יהודית הכינה תוכנית עבודה לשנת 
 
 

תקבולים הוצאה סוג הפעילות חודש 

הצגה ניסים ונישואין ינואר 
 
 
 

ערב זמר עם איילי שיר 

3,200 
1,395 
1,865 

 
1,155 
1,000 

 

הרצאה פברואר 
סיור בכותל 

6,000 
1,000 

6,000 

ס בן גוריון "קטעי מגילה בביהמרץ 
יום שמחה במורשת 

יום אורה במנחם בגין 
קריאת מגילה 

 
ערב בנות מצווה 

2,550 
550 

1,310 
1,732 

577 
2,021 

 

טיול משפחות אפריל 
הרצאות 

אין ביטוי 
בכרטסת 

 

תפילה חגיגית ליום עצמאות מאי 
אירועי יום עצמאות 

הרצאה 

אין ביטוי 
בכרטסת  

 

יום ירושלים אירוע וטיול יוני 
הפעלה בבתי ספר 

ערב לימוד לשבועות 

2,310  

מפגש בני נוער יולי 
הרצאה 

 

אין ביטוי 
בכרטסת 

 

אין ביטוי אירועי קיץ אוגוסט 
בכרטסת 

 

סיור סליחות ספטמבר 
הרצאה 

אין ביטוי 
בכרטסת 

 

 אוקטובר
 

תפילת יום כפור 
הפנינג קישוטי סוכה 

1,200 
1,192 
1,500 

500 
1,155 
1,732 
1,725 

 

   נובמבר 

   דצמבר 

 
 

: מניתוח ההוצאות נמצא כי 
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.  אין הלימה בין התוכנית כפי שהוגשה להוצאות  .1
 .או חומרים בגין איזו פעילות בוצעה הרכישה/מזון ו, אין רישום של הוצאות בגין ציוד  .2
 .מספר משתתפים , בפני מי – ך "אין פירוט בנוגע להרצאות תנ .3
 .אך אין ציון בגין מה שולמו המשכורות לצורך בקרה, משכורת – בכרטסת מצויין  .4
 .ולא מצויין בגין מה בוצעה הרכישה ₪ 8,676ס "בוצעה רכישה של ביגוד בתגוס ע .5
האם טיפלה המחלקה לתרבות היהודית גם בבתי הספר , לא ניתן לבצע אבחנה  .6

. החילוניים
 

: סיכום והמלצות 
 

. ס"רכזת תרבות יהודית הגישה  תוכנית עבודה שנתית למנהל המתנ .1
 . ס "התוכנית לא הוצגה בפני הנהלת המתנ .2
 . ס"קיים גורם אחד האחראי על התכנים הנעזר בצוות המתנ .3
 .ס"המתנ- הגורם המזמין ציוד ואירועים   .4
 .ס"י מנהלת החשבונות במתנ"הרישום בכרטסת מבוצע ע .5
 י  הרכז האחראי"אישור חשבונית מבוצע ע .6
  45%מרכיב השכר מסך התקציב מהווה כ   .7
 .משרד החינוך: תקבולים שנתיים מגורמי חוץ .8

 

: הביקורת ממליצה 
 

ס אשר תדון בתוכנית העבודה השנתית של "תבחר וועדה מתוך הנהלת המתנ .1
 .המחלקה לתרבות יהודית

 .ס"תוכנית העבודה השנתית תועבר לאישור הנהלת המתנ .2
 .תוכנית העבודה מביאה ליידי ביטוי את כל  המגזרים, הוועדה תוודא כי  .3
ס לאחר אישור ביצוע של רכז תרבות "החשבוניות יועברו לחתימת מנהל המתנ .4

 .יהודית לפני תשלום
כדי שניתן יהיה , בכרטסת תרבות יהודית יהיה מצויין ליד כל הוצאה בגין מה הוצאה  .5

.  לבצע מעקב  אחר יישום התוכנית השנתית כפי שאושרה בהנהלה
 

לערבות להלוואה . ש.ג.   אי מילוי תנאי אישור בקשת מ

 

₪  מליון 2העבירה מועצת גבעת שמואל הלוואה בסך של  2004במהלך שנת  .1

ההלוואה . חברת ניהול הכדורסל   – מ"מפעלי נוער בע. ש.ג.לפקודת חברת מ

ס  "ניתנה ע₪  מליון 2ס "ההלוואה ע. ניתנה ללא מתן ערבות כלשהי  לחזרתה

בדברי  . ( 6.1.04–  מיום ה 2' ישיבת מליאה מן המניין מס)אישור מליאת המועצה 

מ  תשעבד "מפעלי נוער בע. ש.ג.חברת מ– ההסבר לחברי המליאה נאמר כי 

 .המגיעים לה מהעירייה בתמורה את הכספים

פ "השקים שהמועצה מעבירה ע"– הוחלט כי !  חודשים בלבד 24– הערבות ניתנה ל  .2

הניסוח לא היה משהו ." ש.ג.ההסכם יחולקו בין הבנק להשבת ההלוואה ובין חברת מ

לאשר את ההלוואה הייתה מאוד הכוונה שבגינה הסכימו חברי המליאה אבל , 

 .ברורה 
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מפעלי נוער . ש.ג. שהופקדו  במועצה מאת מכל השקים  2006 , 2005במהלך  .3

. ש.ג. לפקודת  מלהעביר המשיכולמרות זאת . חזרומ  בגין החזר ההלוואה "בע

 .  מבלי לקזז מההקצבה את ההלוואה שניתנההקצבהמ  "מפעלי נוער בע

 

 :ממצאים ומסקנות 

 

לא קוים התנאי המרכזי בגינו  הסכימו חברי המליאה היוצאת לאשר את הבקשה  .1

 לערבות להלוואה

 .ולא ערבות להלוואה. ש.בפועל ניתנה הלוואה לחברת מג .2

, הגזברות לא ביצעה שום פעולה מתבקשת  על מנת להשיב את כספי ההלוואה ' מח .3

 . כולל אי קיזוז כספי ההלוואה מהכספים העתידיים שהועברו לחברת הניהול 

 . החומר הועבר במלואו לטיפול היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים .4

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ש מפעלי נוער .ג.מ– קיזוז חוב ארנונה מנישום חייב 

 

 

ס "מפעלי נוער ע. ש. בוצע קיזוז בגין חוב ארנונה של חברת מג9.1.08- בתאריך ה

14,563.78  . ₪ 

איי יזמות וניהול ספורט .  השייך לחברת אמ6101002860' הקיזוז בוצע בכרטיס מס

. מ"בע

 

לא נתקיים  תנאי מרכזי בסעיף זה מאחר והחוב שייך – (1) סעיף ב 7/07ל "לפי חוזר מנכ

כרטיס . מ"מפעלי נוער ואלו הקיזוז בוצע מכרטיס אמ איי יזמות ספורט  בע. ש.לחברת  מג

אסור היה לבצע - ש מפעלי נוער לא היה פעיל בשנת הקיזוז ועל כן יש להסיק מכך ש .ג.מ

  5את הקיזוז וזאת בנוסף על הנאמר בסעיף 

 
. גביה והן בכרטסת של הגזברות' ח מצב חשבון מח"ב הקיזוז הן בדו"רצ
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–  הערת הביקורת 
 
 

. עיסקה ולכן אסור היה לגזבר לקזזם"החיובים הכספיים אינם נובעים מאותה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קדנציה חולפת – ס "פנייה אנונימית בנוגע לניגוד עניינים במתנ
 
 

ס וההשלכות של מינוי על קבלת "התלונה נגעה למינוי מר מוטי אמסלם כחבר הנהלת מתנ
ס שהופעלה בעיקר "בנוגע לביטול הקייטנה המסורתית שהפעיל המתנ, בין היתר , החלטות 

. (בני נוער הפועלים כמדריכים במסגרת מועדוני הנוער)צים "י מד"ע
 

: להלן הממצאים
 

ס בחמשת השנים האחרונות שקדמו "מוטי אמסלם שימש  חבר הנהלת המתנ .1
. לבחירות

 .י ראש העירייה היוצא"מוטי אמסלם מונה כחבר הנהלה ע .2
 יחד עם מונה מוטי אמסלם לחבר ועדת נוער וספורט 5.1.05- בישיבה מתאריך ה .3

 .צביקה שיסל ומשה שרם
במידה וחבר הנהלה " –  נקבע כי 11סעיף  , 5.1.05– בישיבת הנהלה מתאריך ה  .4

נפנה לראש העירייה להפסיק , ללא סיבה מוצדקת ,  ישיבות רצופות 3– לא מופיע ל 
 ".י ראש המועצה"את חברותו ובמקומו ימונה חבר הנהלה חדש  ע

, מעולם  .  ישיבות רצופות7-   ו  3– מר מוטי אמסלם נעדר בתקופות שונות מ  .5
עירייה בנוגע /ס ואו ההנהלה  לא פנה לראש מועצה"שום גורם מטעם המתנ

 .ס "להפסקת פעילותו כחבר הנהלת המתנ
לא ניתן היה לומר לראש העירייה היוצא כי , ס נאמר לי "משיחה עם מנהל המתנ .6

 .שום אמירה שיש בה נימה של  ביקורת כלפי מוטי אמסלם
 – 2007- 2006בנוגע להפסקת פעילותה של הקייטנה המסורתית בשנת הפעילות  .7

 בנושא וההצעה לביטול הקייטנה  לא הועלתה בשום ס"אין החלטת הנהלת מתנ
 .פורום
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כדורסל  מידי שנה בשנה במקביל לקייטנה /מוטי אמסלם הפעיל קייטנת ספורט .8
בשנתיים האחרונות  מוטי אמסלם הוא . ס בן גוריון "ס בביה"המסורתית של המתנ

האופציה היחידה בעבור , כלומר , ס בן גוריון"המפעיל היחיד של הקייטנה  בביה
 .הילדים מהציבור החילוני בגבעת שמואל

ס להפעיל קייטנת ספורט מקבילה בניהולו של יוסי חביב "החל המתנ (2009)השנה  .9
  . חניכים80רק  אליה נרשמו 

 
 
 
 
 
 

 
ס "הוצאות של הפעלת הקייטנה המסורתית של המתנ/ מבדיקת חשבון הכנסות  .01

  חל 2006- ו  ₪  50,000 הגירעון עמד על 2005נמצא כי בשנת 
תוכנית ייעול וחסכון יכולה להביא      .  ₪ 18,000         שיפור והגירעון עמד על 

 .    למאזן חיובי
 בני 20מדובר בהעסקת  . 20– עמד על צים שפעלו במסגרת הקייטנות " מספר המד .11

כמרכז קהילתי ,ס"נוער במסגרת הקייטנות וזו אחת מהפעילויות החינוכיות שהמתנ
 !!!מומלץ שיקיים ,  ישובי

 
 

:  לסיכום
 

ס "הביקורת רואה  חשיבות רבה בקיום קייטנה יישובית המסורתית במסגרת המתנ .1
 :וזאת מהסיבות הבאות

 . פיקוח  הדוק יותר על התכנים .א
הן ,  ייתר גיוון בפעילויות ובתכנים  והתאמתם למספר ילדים גדול ככל שניתן  .ב

 .מבחינה גילית והן מבחינת תחומי התעניינות ותחביב
 .החינוך והשירות הפסיכולוגי חינוכי, פ עם מחלקת הרווחה " שת .ג
העסקת בני נוער אשר עובדים בהתנדבות במסגרת מועדוני הנוער במהלך  .ד

. השנה וזו דרך מכובדת עבורם להתפרנס במהלך חודשי הקיץ
הביקורת רואה ניגוד עניינים מובהק בפעילותו של מוטי אמסלם כחבר הנהלת  .2

השקה  ברורה בין / וזאת מאחר ויש הקבלה , ס וחבר ועדת נוער וספורט "המתנ
 . ס לפעילותו  העסקית "תפקידו בהנהלת המתנ

. אני מציע לקבל את חוות דעתה המנומקת של היועצת המשפטית בעניין זה .3
 

 
 


