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 מר יוסי ברודני: לכבוד

 ראש העיר 

 

 ,.נ.א

 

 2010דוח ביקורת מבקר העירייה לשנת  :הנדון

 

חוק יסוד מבקר "קבעה מרים בן פורת בספרה  ,האפקטיביות של ביקורתו של מבקר המדינה

חשובים אם המבקר בוחר בנושאים : אלא במהותה ובתוכנה ,אינה נבחנת ביישום מסקנותיו ,"המדינה

אם הוא  ,אם הוא חושף ליקויים לתיקונם עשוי לשפר מהותית את תפקוד המנהל הציבורי ,באמת

לפי קריטריונים אלו . חושף נזקים לקופת הציבור ועומד על משמר טוהר המידות וזכויות הפרט ועוד

וציא לפועל את צריך מנגנון בתוך העירייה שידאג לה ,אם אין מיישמים את מסקנותיו .נקבעת תרומתו

 .התיקונים

, גורם המקצוע הבקיא ביותר בכל רזי הרשות המקומיתאמור להיות המבקר הרשות המקומית 

, בסוגיות הציבוריות והאתיות בפעולתה, מינהלי-במימשק הפוליטי, בשלל ההיבטים בפעילותה

זבר את בשונה מהזווית הצרה יותר של ג, על כל רבדיה, ובראיית הרשות בהיבט אינטגרטיבי

 .'מהנדס את ההנדסה וכד, הכספים

כלי , במוסד הביקורת כלי לשיפור השירות הניתן לאזרח הנך קשוב לביקורת ורואה ,ראוי לציין כי

שנוכחותו חיונית בכל דיון על דמותה ותפקודה של , מוביל, גורם מקצועילהתייעלות העירייה ו

 . ולא רק כמבקר לאחר מעשה הרשות המקומית

 . על שיתוף הפעולהולמנהלי המחלקות  לצוות ההנהלה ,ךלהודות לברצוני 

 .זו הזדמנות לאחל לכולנו המשך עבודה פורייה בכללים של מינהל תקין

 

בתוספת הערותיהם של מזכיר  דוח הביקורת יועבר לעיונם של חברי ועדת הביקורת
 .לדוח הביקורת הגזבר ומנהלי המחלקות שהתייחסו ,העירייה

 

 ,ד רבבכבו

 

 

 דוד שרוני  

 מבקר העירייה  

 ונציב תלונות הציבור 

 ר ועדת הביקורת"יו –מר אילן בוכריס : העתק
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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)167סעיף ב

 :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, ארץ שהכיר בובחוץ ל

 ;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)

 ;ות ועקרונות היעילות והחיסכון תוך שמירת טוהר המיד, 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 

 יעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן ת( א)הביקורת לפי סעיף קטן ( ב" )
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 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)פוף לאמור בסעיף קטן בכ( 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)

 ;ראש העירייה לבקר עניין פלוני על פי דרישת ( 2)

 על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה ( 3)

 ".; על שני נושאים לשנת עבודה 

 מבוססת על העיקרון של עצמאות  ,הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר ,הוראה זו

 . ט לבדקותלותו בבואו לבקר נושא שהוא החלי -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

 תקןהכנת התקציב וה .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

 ומה של העירייה ובגודל תקציבה כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתח

 ."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
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 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 

 קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה תקנים לפי סעיף 

 ".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 

 הסכמת מבקר ב, 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)

 . וראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבדה

 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 

 

יעשה ת 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

 הסמכויות לביצוע התפקיד

 הסמכויות לביצוע התפקיד  .7

 :כדלקמן [ ב[ ]א]ק "נקבע בס ,"המצאת מסמכים ומסירת מידע" ,ב170בסעיף  .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

 העירייה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר מבקר 

 ". שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה

 , לצורך ביצוע תפקידו, למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה( ב)

 ומטי לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוט, 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
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 :קובע [ ה]ק "ב ס170 סעיף .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 , י ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבותיש לשים לב כ

  .להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן

 ולא לצורך ביצוע תפקידי הועדה)נוכחותו של מבקר העירייה בישיבות היא לצורך ביצוע תפקידו 

 (.שבישיבתה הוא נוכח

על מנת להשגיח שפעולת הועדה תיעשה כהלכה ישנם הסבורים שנוכחות מבקר העירייה בישיבות היא 

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, מיקה ועדכניתיעילות הביקורת מותנית בידיעה מע

 -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

 .רוב על פעולת העירייהכדי להיות מעודכנים ולעמוד מק

 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, הביקורת בעירייה המדינה ושל נציב תלונות הציבור על

 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)

 ניין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשייך לע; 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)

 . כהונת ראש העירייה או לניהול העירייהסיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס ל( ד)

 יהיה , היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד( 2)

 :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
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 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, הדוח לפי סעיף קטן זהבעת הגשת 

 ,ב לחוק מבקר המדינה21 –א ו 21אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 

 [". נוסח משולב] 1958 –ח "התשי

ח על "דו קורתרשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני בי( 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 דו תוך שלושה חודשים( ג)

 .בצירוף הערותיוח "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 

ועדה ה 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"להגיב על הדונושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם 

בהם  מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד תוך 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. המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו או לא

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, ת הערותיו של ראש העירייהבסוף תהליך הבדיקה וקבל, שולחן מועצת העיר

 . הביקורת לדיון פומבי
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 הזיתים בגבעת שמואל' הסדרת שטח בית הספר היסודי ברח –דוח ביקורת 

 

י האומדן פינוי כל "עפ .הוצא אומדן למכרז עבודת פיתוח כללי 3.3.2010 -בתאריך ה

חפירת מצע תשתית קיימים ושימוש חוזר במיטב  .₪ 75פסולת קיימת באתר הינו  ק"מ

במכרז . ק"למ 2.90 –הידוק קרקע יסוד מקורית  .ק"למ₪  22עומד על  החומר החפור

הר עפר . נ.ח וחברת ע"עות תשתיות ופיתוח בעהבונה במרכז השק. מ.זכו חברות א

 . מ"בע

בתנאי שהן מחזיקות ברישיון קבלן בתוקף עם סיווג  ,מכרז זה מאפשר לחברות אלו

כל עבודת פיתוח ותשתיות בישוב בהתאם  ,במהלך תקופת החוזה, לבצע ,מתאים

 .לסיווג שלהן

כמויות לטיפול בפסולת מ כתב "ל הנדסה בע.א.הוציאה חברת ד 23.6.2010 -בתאריך ה

כתב הכמויות כלל סילוק פסולת באמצעות מיחזור פסולת ועודפי עפר  .3107ע "תב

הובלה ופינוי . פיזור החומר המתאים באתר ,וגריסה עירום ,לרבות חפירה ומיון והפרדה

י המשרד לאיכות "החומר הפסול לאתר סילוק וטיפול בפסולת יבשה מאושר ע

רישוי עסקים , י תנאי המשרד לאיכות הסביבה"בלן לעבוד עפבאחריות הק. הסביבה

 . וחוקי העזר העירוניים

 .י המזמין"הקבלן יהיה רשאי למכור את שאריות תוצאות המחזור במידה ולא ידרשו ע

  (.י מדידה והצגת תעודות של אתר מחזור"התשלום עפ

 .מ.כ.ל₪  1,040,000ק ועד על "מ 20,000האומדן התייחס לכמות של 

פנתה העירייה לחברת משק וכלכלה בבקשה לביצוע נוהל הצעת  23.6.10 -בתאריך ה

 . 2/2010ת "פ' י מכרז מס"מחיר עפ

אשר )מ "הועברה הצעה מחברת פיקה תשתית עבודות פיתוח בע 16.8.10 -בתאריך ה

הצעה לביצוע עבודות לפי  ,(הזיתים' ביצעה באותה תקופה עבודות תשתית ופיתוח ברח

 :רט הבאהמפ

 ק"למ₪  8ק לפי "מ 10,600חפירה של 

 ק"למ₪  13ק לפי "מ 6,000אספקת מילוי כולל פיזור של 

 ק "למ₪  3הידוק ומילוי מבוקר לפי 

 . מ.כ.ל₪  180,000כ עמדה ההצעה על "סה

העירייה הסתמכה : על פי המהנדס . ההצעה לא כללה פינוי פסולת –הערת הביקורת 

 . על הצעת מחיר זאת להערכת העלויות

לטיפול ( כתב כמויות )מ אומדן "הנדסה בע. ל.א.העבירה ד 17.8.10 -בתאריך ה

 . בפסולת

 : על פי האומדן
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 ק"למ₪  65ק במחיר של "מ 20,000 –סילוק פסולת 

 ק"למ₪  14ק במחיר של "מ 5,000 –חפירה 

 ק "למ₪  4.5ק במחיר של "מ 6,000 –הידוק 

 ₪  1,040,000 –כ "סה

, תאור העבודה –בסיור הושמו הדגשים על  .בוצע סיור קבלנים 18.8.10 -בתאריך ה

הפעלת )קבלת השטח , (כולל גריסה ופינוי לאתר פסולת מורשה)מרכיבי העבודה 

 ,ארגון האתר ,(ים ויעביר לאישור וחתימת המפקחמודד שימדוד וימפה את המצב הקי

 (. גידור אתר העבודה )בטיחות 

העבירה חברת משק וכלכלה טבלת הצעות מחיר לטיפול בפסולת  24.8.10 -בתאריך ה

. מ.כ.ל₪  1,324,000בטבלה חמש הצעות מחיר כשהגבוהה בהם  .3107ע "בתב

 .מ.כ.ל ₪ 1,312,000 –והנמוכה 

זכייני " ל לבין"בין ההצעות של זכייני המשכ( 2פי )פערי המחירים  –הערת הביקורת 

האם הפער נובע מכך  –נשאלת כאן השאלה  .של העירייה לא ברורים "פיתוח שוטף 

 : שני מרכיבים משמעותיים " זכייני הפיתוח השוטף"שהעירייה לא דרשה מ

  י מדידה והצגת תעודות של אתר מחזור"תשלום עפ .1

 ה עלויות גריס .2

 

אומדן עליות לפינוי " העבירה חברת מגינית ליידי מהנדס העיר 1.9.10 -בתאריך ה

 . ל"פ נוהל משכ"פ –ס "פסולת באזור ביה

 . ק"מ 4,500 –כמות מילוי בהידוק מבוקר  .ק"מ 21,000כמות חפירה כללית 

 . מ.כ.ל ₪ 750,000 - העלות

₪  696,000הבונה במרכז על . מ.עמדה הצעת מחיר של חברת א 2.9.10 -בתאריך ה

ישור השטח  ,עבודה לפי תוכניות כולל פינוי ערמות פסולת מהשטח) מ"כולל מע

מ עמדה "נ הר עפר בע.הצעת ע(. בזמן מילוי שטחים ,מסביב והידוקים לפי הצורך

סילוק , הצבת נפת חול ניידת, החפיר' עב –מ והיא כללה "לא כולל מע₪  655,000

מודד , ישור והידוק השטח עד לגובה המתוכנן, הפסולת והחול העודף מאתר הבניה

צויין כי עבודות העפר יבוצעו עד . מנהל עבודה באתר, מוסמך לליווי העבודה

כ כמות מוערכת "סה( י תוכנית שהועברה "עפ)למפלס הסופי המתוכנן בלבד 

החברה מבקשת כי בטרם תחילת העבודה . ק מילוי"מ 4,500/ ק חפירה "מ 21,000

הזמנת עבודה  ,העירייה תגיש תוכנית עבודה לרבות הגבהים חתומה ומאושרת וכמו כן

 . ל"מאושרת לביצוע הנ

מדוייקת  ,נ הר עפר מפורטת יותר.י חברת ע"ההצעה שניתנה ע – הערת הביקורת

  .הבונה במרכז. מ.א יותר וניתנת להבנה לעומת ההצעה המעורפלת של

בבקשה  מץ הבונה.הר עפר ולחברת א' פונה מהנדס העיר לחב 5.9.10 -בתאריך ה

 :העבודה כוללת. להגיש הצעת מחיר פאושלית לעבודת עפר באתר בית ספר הזיתים

 (. פ השטח"פסולת טמונה ופסולת ע)פינוי כל הפסולת הקיימת בגבולות האתר  .1
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יש לבצע החלפת  –פ "איזור המסומן שצבמידה ויתגלו מצבורי פסולת ב .2

 .בלבד 'מ 3-2קרקע של 

 –ק מילוי כ "מ 21,000חפירה :  ב"ביצוע עבודוןת עפר בהתאם לתוכנית מצ .3

 ק "מ 4,500

תוך הצגת תוצאות הבדיקה לאישור  ,שכבות המילוי יבוצעו בהידוק מבוקר .4

 .המפקח

 .ניתפ גבהים המוגדרים בתוכ"יישור שטח והידוק קרקע תשתית ע .5

לא תשולם כל תוספת  –הכמויות המוגדרות הנן לצורך הערכת מחיר בלבד  .6

  .למחיר הפאושלי שיקבע הקבלן

כותב מהנדס העיר לראש העיר ולגזבר כי במסגרת ביצוע עבודות  5.9.10 -בתאריך ה

יש לפנות את כל  ,פ הנחיות יועץ הקרקע"ע ,עפר ופינוי פסולת לבית ספר הזייתים

  .הפסולת תחת המבנים ולמלא בחומר מילוי בשכבות

מחרות בוצעה התמחרות בין קבלני החוזה השוטף לעבודות הפיתוח ותוצאות ההת

התוצאות היו גבוהות מהצעת , ל לעבודה"כמו כן בוצע נוהל משכ. מצורפים לדרישה

 . קבלן העירייה והן מצורפות למסמך זה

עבודות הפיתוח לא נכללו בחוזה מול קבלן המבנה ואנו  ,על פי החלטת העירייה

( ףזכיין חוזה שוט)י קבלן הפיתוח של העירייה "נדרשים לבצע את עבודות הפיתוח ע

 .'וזאת לפני כניסת קבלן המבנה לשטח לקראת סוף חודש ספט

₪  600,000ס "הבונה ע. מ.בהתאם לאמור לעיל מבקש להוציא הזמנת עבודה לקבלן א

 .מ"פאושלי לפני מע

 .מ להתחיל בעבודה כבר ביום ראשון הקרוב"מבקש את אישורכם הדחוף ע

ן לביצוע העבודות לאחר אישור הוציא מהנדס העירייה הנחיות לקבל 7.9.10 -בתאריך ה

על פי  ( 7/9/10 -מתאריך ה 1317' הזמנה מס)הזמנת העבודה של ראש העיר והגזבר 

 : הדרישות הבאות

יש  .(פסולת טמונה ופסולת על פני השטח)פינוי כל הפסולת הקיימת בגבולות האתר 

 .להגיע עד לגובה קרקע טבעית ולאשר מול המפקח המשך עבודות המילוי

 4,500מילוי  ,ק"מ 21,000 -חפירה כ –ב "צוע עבודות העפר בהתאם לתוכנית המצבי

 . ק"מ

 .הקבלן רשאי לפנות עודפי חפירה משטח הפרוויקט לשימוש אחר

. תוך הצגת תוצאות הבדיקה לאישור המפקח ,שכבות המילוי יבוצעו בהידוק מבוקר

 .מפקח/י יועץ קרקע"חומר החפירה יוגדר ויאושר למילוי חוזר ע

 .פ גבהים המוגדרים בתוכנית"יישור שטח והידוק קרקע שתית ע

לא תשלום כל תוספת מעבר  –כמויות המוגדרות הינן לצורך הערכת מחיר בלבד 

 . למחיר הפאושלי שנקבע

 . 22.9.10 -סיום העבודה עד לתאריך ה
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מ צויינו מספר הדגשים "ל הנדסה מע.א.בכתב הכמויות שערכה ד – הערת הביקורת

אחד מהם חשוב במיוחד שבא  ,שהיה על העירייה להכניס להזמנת העבודה מול הקבלן

י מדידה והצגת תעודות "התשלום עפ: "למנוע שפיכת פסולת באתר לא מורשה 

  ."של אתר מחזור

 

 ,2010הר עפר מעודכן לשנת .. נמסר לביקורת רשיון הקבלן ע – הערת הביקורת

. מ.א לא נמסר רשיון קבלן וביטוח .אילון' ח מעודכן של חבכמו כן אישור ביטו .1סיווג ג

 .הבונה

 

  

הפיקוח על הטמנת פסולת בניין במסגרת ' התקבלה תלונה במח 14.9.10 –בתאריך ה 

הפקח יצא למקום . הזיתים' עבודת השופל להסדרת שטח בית הספר היסודי ברח

הפקח עמד על  .שחפר רומצא כי אכן עובד השופל השליך פסולת לבו 12:00בשעה 

. כך שמפעיל השופל יוציא את כל פסולת הבניין מהבור ולמלא את הבור באדמה נקיה

הובהר לקבלן כי הישנות המעשה תאלץ את הרשות המקומית לבטל את המכרז 

 . ולנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה לרבות החרמת כלי עבודה

  14.9.10 -הפקח הוציא דוח על כך בתאריך ה

 

' בדבר כריית חול לא חוקית ברח, לכאורה ,לאחר תלונות חוזרות ונשנות שהגיעו אלי

לזיו מהמשטרה  27/9/10 -ה פניתי ביום שני, ס היסודי"שאמור להבנות ביה היכן ,הזיתים

ט אשר "הבנתי מדרור הקב, אגב) .הירוקה וביקשתי להתייעץ עמו בנוגע לחוקיות הכריה

 . (יה שאין אישור להוצאת חול מהישובל העירי"שוחח עם מנכ

כאשר הגיע זיו עם הניידת למקום הכרייה החלו נהגי הטריילרים ריקים שהיו בהמתנה 

 . להעמסת חול לברוח מהמקום

זיו רדף  .החל לצאת לדרך למרות שזיו ביקש שיעצור ,נהג טריילר שהועמס בחול

 .עצר אותו והחזיר את המשאית עם החול לאתר ,אחריו

החל השופל שעבד במקום לשפוך פסולת בניין לתור  ,בשעה שזיו טיפל במשאית החול

 (.עברה על עברה)הבור 

נהג  .לעצור את העבודה ולדומם מנוע זיו שהגיע והבין את המעשה ביקש מנהג השופל

 . והחל לברוח שהוא לא מתכוון למלא את הוראותיו" בשפת הרחוב"אמר לו  שופל

בשעה שנהג המשאית עמוסת החול שפך את החול באמצע  נהג השופלזיו רדף אחרי 

 .הדרך וברח

  .זיו הזמין תגבורת. הטרקטור נעצר ליד תחנת הדלק והנהג ברח

יחד  המשטרה עצרה אותו ,מאוחר יותר הגיע נהג הטרקטור וסיפר שהלך לשתות קפה

 . עם השופל
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כי אכן נעשתה במקום ,החשדותההתנהגות של העובדים בשטח רק הגבירה את 

 .פעילות לא חוקית של כריית חול

וכן תוכנית  ,חול נציג הקבלן שנכח בשטח הראה אישור של מהנדס העירייה להוצאת

הודה בפני ובפני זיו  אך בד ובד ,י שום גורם שלפיה הוא אמור היה לחפור"לא חתומה ע

 .כי אינו מבין את התוכנית ואיננו יודע לקרוא אותה

אך בעין בלתי מזויינת ניתן היה  ,חול עד לגובה הכביש לטענתו קיבל הוראה להוציא

 .להבחין כי מדובר בחפירה עמוקה הרבה יותר מגובה הכביש

גידור  ,הוצא היתר מאת הוועדה המקומית להצבת מכולות זמניות 21.9.10 -בתאריך ה

בקשת בניה  ,כתי דתי הזיתיםביסוס וארגון אתר בניה להקמתו של בית ספר ממל ,זמני

 :התחלת העבודה מותנת  .60030' מס

 . עד לגמר הבניה' מ 2בהשלמת גדר אטומה זמנית עשוייה מחומר קשיח בגובה  .1

י קבלן רשום שברשותו רישיון תקף "העבודה נשוא ההיתר תבוצע אך ורק ע .2

 . לרבות שלט בחזית הבניין הנושא את פרטי הקבלן הרשום

 :הערת הביקורת

 .ההיתר ניתן לאחר התחלת העבודות .1

 .לא הקפידו עם הקבלן על הקמת גדר אטומה על פי ההיתר .2

  .וסיווגו רישיונו, לא הועברו לביקורת מסמכים בתוקף אודות פרטי הקבלן .3

הבונה במרכז ובו הוא . מ.הוציא מהנדס העיר מכתב לחברת א 3.10.10 -בתאריך ה

עבודות חפירה ביגוד להנחיות שניתנו לחברה מ סוכות "קובע כי החברה ביצעה בחוה

 . ובניגוד לדין

עוד קובע המהנדס כי העירייה רואה בכך מעילה באמון וביצוע פעולות בניגוד להנחיות 

 .ובניגוד לדין ללא היתר לכך

 ,(כמתחייב מההיתר)טוען המהנדס כי עבודת פעירת הבור נעשה ללא גידור  ,בנוסף

דבר הגורם  ,ס ופוגעת בלוחות זמנים"דות הקמת ביהמערכת את המשך ביצוע עבו

כבדות אשר כולן יושתו על חברה הקבלנית שפעלה שלא  לעירייה הוצאות כספיות

 .כדין

מהנדס העיר מודיע לחברה הקבלנית כי עבודתם מופסקת וכי הם מתבקשים לסלק 

ת העומדת אין בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכו"ומסיים כי . את ידם מהאתר לא דיחוי

ל והנזקים שגרמתם לב "לעירייה על פי ההסכם ועל פי דין בגין התנהגותכם הנ

 ".ל"בהתנהגותכם הנ
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 : מסקנות והמלצות

 .על העירייה להקפיד לקבל היתרים מהוועדה לפני ביצוע העבודות .1

וניסה ( על פי התרשמות הביקורת )בתום לב  אמנם מהנדס העירייה פעל .2

אך בד בבד חייבים לזכור כי אין העירייה  ,יכולתו בעליות הפיתוחלחסוך ככל 

יכולה להקל ראש בסעיפים חשובים שנוגעים לאחריות הקבלן כלפי חוקי זער 

בנוגע לחשיבות פינוי , י המשרד להגנת הסביבה"וחוקי מדינה כפי שנקבעו ע

 .פסולת הבניין לאתרים מורשים

ועל סיווג הנוגעים  ים על קבלן רשוםלא הועברו ליידי מבקר העירייה אישור .3

  .הבונה במרכז. מ.לחברת א

מ הייתה "אשר נכחה בשטח בחוה" מגינית פרויקטים"החברה המפקחת  .4

מחוייבת להתריע לעירייה על סטייה מהתוכנית ולדרוש להפסיק את העבודות 

מתפקידה היה למנוע  ,בנוסף. עד לברור על מנת למזער את הנזק שנגרם

 .גם אם לא היה ברשותה היתר בתוקף ,בודה לפני גידור השטחהתחלת ע

  !מדובר כאן באחריות לחיי אדם

הביקורת מוצאת כי מהנדס העירייה אשר הפסיק את עבודת הקבלן לאלתר  .5

  .פעל בנחישות ובאחריות כמתחייב מתפקידו

עלולה להיווצר בעתיד מחלוקת  ,כאשר מוסרים עבודה לשני קבלנים שונים .6

קבלן שיבנה את בניין בית הספר : לשם דוגמא . בנוגע לאחריות על העבודה

הכשרת  נובעים מעבודה רשלנית של עלול לטעון כי הסדקים בקירות הבניין

על העבודה  על מנת למנוע חילוקי דעות בעניין האחריות .תשתית קרקע השטח

הכוללת מומלץ כי קבלו אחד יבצע את העבודה החל מהכשרת תשתית 

  .4דרך היסודות וכלה בהבאת הבניין לגמר ולטופס  ,הקרקע

. גם אם מדובר בעבודות טרום בניה ,יש לחייב גידור השטח על פי ההיתר שניתן .7

ת כניסה לשטח מחייב ,מבחינת ההיתר. ההיתר לא מבדיל בין קבלן לקבלן

  .גידור
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 היערכות לאסון טבע ולשעת חירום וטיפול במבנים מסוכנים 

 
 

 הרקע הכללי . 1

, סיכוני רעידות אדמה וגלי צונאמי מהים עלו שוב לאחרונה לכותרות  1.1 

באל סלוודור , בטורקיה ויוון, במקסיקו, בעקבות האירועים בדרום מזרח אסיה

מועד הביקורת דווח על האסון שגרמה סופת ההוריקן לקראת תום . ובהודו

על רעידות אדמה , ב"אורלינס בארה-באזורי לואיזיאנה וניו" קתרינה"

בסולם ריכטר  4.1-3.7שהתחוללו בספטמבר ואוקטובר בארץ בעוצמה של 

 .פקיסטן והסביבה, ועל רעידת האדמה שגרמה לנפגעים רבים בהודו

 

שראל וריכוז רוב האוכלוסייה במישור שטחה המצומצם יחסית של י 1.2 

לצדם של מתקנים ותשתיות , הביאו להקמת אזורי מגורים צפופים, החוף

בעת רעידת אדמה מתעצם הסיכון הנובע . שחלקם מכילים חומרים מסוכנים

בארץ  1927-ו 1837רעידות אדמה חזקות שהתרחשו בשנים . מצפיפות זו

כי , סיסמולוגים קבעו. ם קשיםגרמו לפגיעות רבות בנפש ולנזקי, ישראל

רעידות אדמה צפויות להתרחש בכל מקום שבו התרחשו בעבר וכי ישנה 

סבירות רבה שבמוקדם או במאוחר תפקוד את אזורנו רעידת אדמה בעוצמה 

 .ניכרת

 

מדידות סיסמיות שוטפות הנעשות ברחבי הארץ מעידות על פעילות  1.3 

התרחשה רעידת אדמה בחוזק  1984באוגוסט . סיסמית בלתי פוסקת באזור

בנובמבר . בשבר יגור, שמוקדה בעמק יזרעאל, דרגות בסולם ריכטר 5.4של 

שמוקדה , דרגות בסולם ריכטר 7.1התרחשה רעידת אדמה בחוזק של  1995

 .אפריקאי-בשבר הסורי, מ מדרום לאילת"ק 110-היה כ

 

דת אדמה כי עוצמתה של רעי, ממחקרים שנעשו בארץ ובעולם מתברר 1.4 

, לפי המשתנים הנוגעים לחוזק הרעידה במוקד הרעש, באתר מסוים נקבעת

על כן חשוב להכיר את . המרחק ממוקד הרעש ומאפייני הקרקע באתר

מאפייני הקרקע בכל מקום ולקבוע לפיהם את האמצעים הדרושים לתכנון 

 . כדי שיעמדו בפני הכוחות הנוצרים בעת רעידת אדמה, המבנים והתשתיות

 

בישראל נקבע לראשונה תקן לבנייה עמידה ברעידת אדמה באמצע  1.5 

 -להלן ) 413י "ת -נקבע תקן ישראלי חדש  1975בשנת . שנות השישים

עוגן התקן בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה  1980בשנת (. התקן

התקן (. תקנות התכנון -להלן ) 1970-ל"התש, (תנאיו ואגרות, בקשה להיתר)

 .1998-ו 1995ן לאחרונה בשנים עודכ
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או כמסוכנים גם ללא רעש /מטבעם של מבנים שאותרו כחלשים ו 1.6 

 .שהם מועדים יותר לפורענות בעת התרחשותו, אדמה

 

בדק משרד מבקר המדינה את סדרי התכנון וההקמה של  2000בשנת   1.7 

אזור מפרץ מפעלים ותשתיות ברחבי הארץ ובעיקר ב, מבני ציבור, מבני מגורים

נבדקה גם אכיפת תקנות התכנון והתקן בדבר . אביב-באילת ובתל, חיפה

אבטחת עמידות המבנים והתשתיות ברעידת אדמה והבאת שיקולים סיסמיים 

ובהנחיות לביצוע , המקומי והמפורט, המחוזי, בחשבון בתכנון המתארי הארצי

 . תסקירי השפעה על הסביבה

 

החלטה של ועדת השרים לאיכות  אישרה הממשלה 1990במרס  1.8 

לחייב את כל משרדיה לבחון את , 1990הסביבה וחומרים מסוכנים מפברואר 

כמו , מידת עמידתם ברעידות אדמה של מבנים ומתקנים שבתחום אחריותם

מאגרי דלק ומתקני תקשורת ואת האפשרות לשיפור , ספר-בתי, חולים-בתי

הממשלה ועדת שרים  הקימה 1999באוגוסט . עמידתם במידת הצורך

זו מינתה ועדת היגוי בין (. ועדת שרים -להלן )להיערכות לרעידות אדמה 

משרדית להיערכות לרעידת אדמה והטילה עליה להיות גוף המטה שלה 

ולתאם את פעילות משרדי הממשלה והגופים הממלכתיים האחרים בתחום 

החלטות  ועדת ההיגוי דרשה ממשרדי הממשלה דיווחים בדבר יישום. זה

חלק מהחלטות אלה עדיין . כפי שיוסבר בהמשך, הממשלה הנוגעות אליהם

 .לא יצאו מהכוח אל הפועל

 

בנוסף להערכות כלפי פיגעי איתני הטבע נאלצים בישראל בכורח  1.9 

לרבות פעילות חבלנית עוינת , הנסיבות גם להיערך כנגד סיכוני ופיגועי אדם

 (.ע"פח)

 

 הרקע הייחודי . 2

בפקודת העיריות  249כפי שהוגדרו בסעיף , בין סמכויותיה של העירייה 2.1 

 (: נוסח חדש)

להקים לקיים .. . לעשות עבודות ציבוריות, לבנות ולקיים בנייני ציבור"...   

 ..". מפעלים ומוסדות, ולנהל שירותים

 

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא : "... פרק ה, (א)145בהתאם לסעיף  2.2 

לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הוועדה המקומית או רשות הרישוי יתחיל 

 ".הריסתו והקמתו שנית, הקמתו של בניין.. . היתר לכך.. . המקומית
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 1968-ח "תשכ, (הריסת מבנים מסוכנים) בחוק העזר גבעת שמואל 2.3 

 :נקבע בין היתר

ים בעל בניין חייב להחזיק את בניינו במצב המבטיח את שלום המחזיק"  

חושש בעל בנין או מחזיק בו כי הבניין מהווה סכנה  .בו ואת שלום הציבור

העירייה יורה -ראש". יודיע על כך מיד לראש העירייה ,למחזיקים בו או לציבור

סקר , למהנדס לערוך מזמן לזמן ובמקרה שקיבל בקשה מיד אחרי קבלתה

המהנדס שערך  .(ב)כאמור בסעיף קטן )על בניינים העלולים להיות סכנה 

שעות לאחר  24העירייה תוך -את הבדיקה חייב להגיש דין וחשבון לראש

 ".עריכת הבדיקה

 

 

  

פי תפישת ועדת ההגוי -הטיפול המשולב באירוע לשלביו השונים על 2.4 

 : הארצית

בשליטה , הרשות המקומית היא מרכיב מרכזי בהיערכות לאסון טבע  

ל הוא גורם מתכלל "צה. יכולותיהבכפוף למצבה ו, ובמתן מענה מיטבי

אזרחי , ח ארצי מהווה מטה מרכזי נוסף"מטה מל. לתמונת המצב הלאומית

פיקוד העורף הוא . ומיומן בניהול ואיסוף נתונים שהצבא אינו עוסק בהם תדיר

ברמה הטקטית יתקיים שיתוף הפעולה . ל במרחב האסון"גוף ביצוע של צה

מרכז הכובד משתנה . הרשות המקומיתבין המפקד הצבאי בשטח לבין ראש 

 -כאשר בתחילת אירוע תהא הרשות והקהילה בתוכה , פי המטלה והזמן-על

האחד המידי : ההמשך יטופל לשני שלבי מענה. הדומיננטית בתפקוד הראשון

שעות  24-מ)והשני , ומהותו סיוע עצמי כאמור( שעות 24מההתרחשות ועד )

 .'וכו עיקרו תמיכה חיצונית, (ועד כשבוע

 

 

  – הנחת העבודה. 3

 

השעות הראשונות  24-במשך כ, ההנחה העבודה היא שבעת רעש אדמה 

לא תהיה . כל אזרח יצטרך להתמודד עם בעייתו לבד, (תלוי בעוצמת האירוע)

לכן . לא יהיה מידע ועוד, לא יהיה חילוץ מסודר, לא ינתנו הנחיות, תקשורת

, צפות בשעות הראשונות לסיוע חוץבצד הידיעה שאין ל, ההכנות המקדימות

. להתמודד בכוחות עצמם בחלק מהבעיות, יכולה לסייע רבות לאנשים

, ההסברה לאוכלוסייה יכולה להיעשות באמצעות ערכת הדרכה ואפילו היום

שיתוף פעולה בין כל . באמצעות מקומונים ועוד, במפעלים, ספר-בבתי

 .הגורמים הינו תנאי להצלת נפשות
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 ממצאים 

  

 היערכות משרדי הממשלה לביצוע החלטותיה . א

 :ב51פי דוח מבקר המדינה -על. 1   

בשנות השמונים נדרשה הממשלה לנושא היערכות משרדיה  .א  

לבצע , היא קיבלה החלטות המורות למשרדיה השונים. לרעידות אדמה

, פעולות הנוגעות לשיפור עמידות המבנים הקיימים ברעידות אדמה

הכנת מאגרי מידע סיסמיים , בנוגע להקמת מבנים חדשים אכיפת התקן

 .ומינוי ועדת היגוי לתאום בין משרדי הממשלה

בנוגע  44בדוח שנתי , קבעה מבקרת המדינה דאז 1994בשנת  .ב  

כי , להחלטות הממשלה שנועדו לשפר את ההיערכות לרעידות אדמה

 . יישום החלטות אלה משתהה

כפים תקני הבנייה בתחום זה ואין כתוצאה מכך עדיין אין נא   

כדי להתמודד כיאות עם , היערכות מתאימה של משרדי הממשלה

התרחשות של רעידת אדמה ולהקטין ככל האפשר את מספר הנפגעים 

 .ואת היקף הנזקים לרכוש

מדיווחי משרדי הממשלה לוועדת ההיגוי בפרק הזמן אוקטובר  . ג  

, עולה, 1990טת הממשלה ממרס בנוגע ליישום החל, 2000אוגוסט -1999

טרם החלו בביצוע החלטת , משרדי הממשלה שדיווחו 15-מ 11כי 

 .הממשלה

 .מצב זה אינו מקל על תפקוד רשות מקומית בתחום זה . ד  

 

 (הריסת מבנים מסוכנים) חוק עזר גבעת שמואל  .2 

אדם שהעירייה מינתה : "בחוק העזר מוגדר המהנדס כדלהלן .א  

ות מהנדס העירייה לרבות מי שהמהנדס העביר לו בכתב את אותו להי

 ".כולן או מקצתן  ,לפי חוק עזר זה, סמכויותיו

שקיבל , גם לאדם שאיננו מהנדס, הגדרה זו מאפשרת לכאורה . ב  

 .העירייה-לבצע סקר מבנים ולהגיש דין וחשבון לראש, הסמכה בכתב

 

 2413' תקן ישראלי מס . 3 

הנחיות : "2413פורסם תקן ישראלי מספר , 2003בחודש דצמבר  . א  

התקן דן ". להערכת עמידות מבנים קיימים ברעידות אדמה ולחיזוקם
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שנדרש לבדוק את עמידותם ברעידת אדמה צפויה , במבנים קיימים

 .והחיזוקים הנדרשים

התקן אינו קובע : "... בין היתר, נקבע, בפסקת המבוא לתקן . ב  

אלא מהווה מדריך למי שהחליט , לבדוק את המבנים ומתיאיפה יש 

 ".לבדוק מבנים קיימים ולחזק אותם במידת הצורך

  

 

 תרגיל התגוננות בנושא רעידות אדמה . 4 

נערך תרגיל התגוננות ארצי בנושא רעידות  2010במהלך שנת  . א  

 .אדמה

    

ת תלמידי מוסדות החינוך תורגלו במתמודדות עם מצב של רעיד .ב
 .אדמה והציגו את הרמה הנאותה במוכנות

 

 

 ועדת החקירה לעניין בטיחות מבנים  .5
 

מונתה ועדת חקירה , בעקבות אסון אולמי ורסאי בירושלים . א  

מקומות המשמשים /בעניין בטיחות מבנים, השופט זיילר' ברשות כב

הוועדה עסקה בבדיקת בטיחותם של מבנים שנבנו בשיטת . ציבור

לשיפור בטיחות , ובחינת הנהגת שינויים מערכתיים בענף הבנייה" פלקל"

 .המבנים

מפורטת , 2002שפורסם בחודש אוגוסט , בדוח הביניים של הוועדה .ב
המשטרה , בהתאם לדיווחי הרשות המקומית, רשימת מבני פלקל

 . ומקורות אחרים
בגבעת שמואל לא נערכה בדיקה ואין דיווח על מבנים שנבנו  .ג

 . בשיטה זו
כי לא טמונים סיכוני בטיחות במבנים כאלה בעיר ככלל , רצוי לוודא. ד  

 .ובעת אסון טבע בפרט

 

הכנת האוכלוסייה וגורמי העירייה הנוגעים בדבר וחיזוק מבנים ישנים  . 6 

 ללא עלות ציבורית

   

, בין השאר, 2001ב לשנת 51מבקר המדינה כתב על כך בדוח שנתי  .א
וספות בנייה לחיזוק המבנה בידי תקנות הקושרות אישור ת"כי 

בלא , עשויות להיות תמריץ לבעלי הנכסים לחזק מבנים, הדיירים
 .שימוש בכספי ציבור
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לפני , 1977יש לבצע מיפוי המבנים המבוסס על בנייתם עד ינואר  .ב
 .413כניסה לתוקף של תקן 

  

 (38א "תמ)רעידת אדמה מטרות תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני  .7 

לקבוע הנחיות לחיזוק מבנים קיימים כדי להבטיח עמידותם בפני  . א  

לעודד . רעידות אדמה ולשם כך לזהות ולאפיין סוגי המבנים שיש לחזק

. ידי תוספת זכויות בנייה לקומה נוספת-על, ביצוע חיזוק המבנים כאמור

 .הקיימותר ליחידות המדורים "מ 25בנוסף ניתנה אפשרות של 

המועצה הארצית ראתה חשיבות לאומית בחיזוק מבנים קיימים  . ב  

 38א "על מנת להבטיח עמידותם בפני רעידות אדמה וראתה בתמ

לצורך החיזוק ולמתן , כמסגרת הסטטוטורית להוצאת היתר בנייה

 .התמריצים לביצועם

כי , ר ועדת ההיגוי הממשלתית"עדכן יו 21.11.01-כבר בתאריך ה . ג  

מכון התקנים עומד לפרסם תקנים לשדרוג וחיזוק בתי מגורים וכי 

העוסקת , 38א "המועצה הארצית לתכנון ובנייה פועלת להכנת תמ

כולל נושא תשלום ההיטלים ואחוזי , בשדרוג מבנים קיימים וחיזוקם

 .במימון בעלי הנכס, הבנייה שניתן יהיה לאשר בגין חיזוק המבנים

אושרה במרס , תת רוח גבית לחיזוק מבנים קיימיםהתכנית שאמורה ל.ד  

2005. 

 

   

 

 מקרקעין עירוניים מסוכנים .8 

 דוגמאות לחריגים בתחום זה   

לרבות שנשכרו או נמסרו  ,מדובר בנכסי עירייה .א
הטיפול בחיזוקם נחוץ מטעמי . לשימוש מטעמם

בנוגע למבנה . ביטחון ואיכות הסביבה, בטיחות
כאשר העירייה , רצוי לשקול גם מתן דוגמהעירוני 

ממליצה לתושבי העיר לטפל ולחזק את בתיהם 
 .הנוגעים בדבר

שמטעמים כאלה או אחרים לא , מבנים ורכיבי מבנים .ב
או רשיון /תעודת גמר ו, 4טופס , קיבלו היתר בנייה

עלולים להוות , (לעסקים החייבים ברישוי כזה)עסק 
ות בתהליכי הרישוי סיכון עקב חוסר בדיקות הנדרש

חומרים , בטיחות אש, כגון קונסטרוקציה, השונים
 .'מסוכנים וכו

במהלך הביקורת על אחזקת מבני ציבור נמצא   .ג
מוסדות  ,התחזוקה' מח למעט מבנה הספריה ומבנה

י יועץ "העייריה מתוחזקים ברמה נאותה ומפוקחים ע
 .הבטיחות
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אישור  מוסדות ציבור עירוניים ומוסדות חינוך ללא .ד
 רשיון עסק/עדכני משירותי הכבאות

, ס וגני ילדים"בתי ,מחסנים, מדובר באולמות ספורט    

 .סים ועוד"מתנ, מרכזים קהילתיים

  

 .משרד החינוך דורש אישור כבאות אחת לשנה - הערת הביקורת 

כבאות י שירותי "התקנה לא מציינת אם אישור כבאות חייב להינתן ע

 .י יועץ בטיחות עם הסמכה לבצוע מבדקים במוסדות חינוך"והצלה או ע

 .החוק קובע כי חובה לקבל אישורי כבאות למבנים חדשים בלבד. 1

במוסדות חינוך שאינם חדשים מקובל על משרד החינוך המבדק והאישור של יועץ . 2

 .הבטיחות

 .באישורי כבאות אישורי בטיחות שנתיים למוסדות חינוך אינם מותנים. 3

 

 .בתוקףאין אישור כבאות  ברשות למבני החינוך –ממצאי הביקורת  
 

  
 מקרקעין עם תכולה מסוכנת. 9 

, מקרקעין שתכולתם מסוכנת עלולים להוות סיכון בעת אסון טבע .א
 .ע"לרבות רעש אדמה וכן בעת שריפה או פח

אישרה הממשלה החלטה של ועדת שרים לאיכות  1990במרס  .ב
לחייב את כל משרדי הממשלה לבחון , הסביבה וחומרים מסוכנים

את מידת עמידתם ברעידת אדמה של מבנים ומתקנים שבתחום 
מתקני תקשורת , מאגרי דלק, ספר-חולים ובתי-בתי: אחריותם כגון

 . ברעידת אדמה כן לבחון את האפשרות לשיפור עמידתם-כמו. ועוד
שמתקנים שיש בהם , צוין 2004בדוח שפרסם מבקר המדינה בשנת  .ג

עלולים להיות יעד לפיגוע ולכן צריך לקבוע להם , חומרים מסוכנים
לפי רמת הסיכון הנשקפת להם ולפי , בין היתר, אמצעי מיגון ואבטחה

 . רמת הסיכון הנשקפת מהם לאוכלוסייה ולסביבה
אית המשטרה להנחיה בדבר המיגון אחר, פי חוק הביטחון-על .ד

ע "פח -והאבטחה של חומרים מסוכנים מפני פעילות חבלנית עוינת 
ל בעיר אינם נכללים ברשימת "מאחר והמבנים כנ. בגופים המונחים

הרי שמשטרת ישראל אינה , פי חוק הביטחון-הגופים המונחים על
ה בודקת את סדרי האבטחה של החומרים המסוכנים בהם ואינה מנח

 .אותם כיצד להיערך למניעת פיגועים
בשטח . גם תחנות תדלוק בעיר עלולות להוות סיכון לעת אסון טבע .ה

סיכונים אפשריים מהן לזיהום הסביבה ומי התהום מוצגים . העיר
 (.בדוח שנתי זה I-ראה פרק ח)בדוח המעקב על רישוי עסקים 

, נוסףב .4' תחנות דלק לאורך כביש מס 2בגבעת שמואל ממוקמות  .ו
בתחום המוניציפלי של בני ברק שוכן מפעל  4' מעבר לכביש מס

עם ( כגון חומצה מילחית)המאחסן חומרים מסוכנים  קוקה קולה
רעידת  ,פוטנציאל לפיגוע המוני במקרה של פיצוץ כתוצאה מפיגוע

 . א"ק ק"אדמה או טיל ק
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 סקר ארצי ומקומי על עמידות מבנים ברעידות אדמה. 10

 1995בעקבות החלטת הממשלה הזמין משרד השיכון בשנת  . א  

, הסקר העלה. סקר מקיף לבחינת עמידות המבנים בשלוש ערים בצפון

אינם עומדים באמות , כי אלפי מבנים שאת חלקם בנה משרד השיכון

רובם משום שיש בהם . המידה לעמידות ברעידות אדמה שקבעו הסוקרים

קומה שיכולתה לעמוד נגד : "קומה חלשה"קומת עמודים המוגדרת 

מיכולתה  20%-קטנה ביותר מ, הכוחות האופקיים הנוצרים ברעידת אדמה

 .של הקומה שמעליה לעמוד נגד כוחות כאלה

גבוה , ל שנסקרו"למרות שהמקדם הסיסמי בערים הנ . ב  

עדיין , (גבעת שמואל 0.5לעומת  1.5-יותר מ) משמעותית מגבעת שמואל

 (.מפולשת)שנבנו בשיטות דומות על קומת עמודים  יש לערוך סקר מבנים

 

 אכיפת תקנות התכנון והתקן. 11

ב של מבקר המדינה על 51בהערות משרד ראש הממשלה לדוח  . א  

 :נאמר בין השאר, רעידות אדמה ובהתייחס לשלוש הערים שנבדקו

בהיעדר תיקי רישוי אין הוועדה המחוזית יכולה לבדוק אם  .1
או ביצוע שינויים במתקנים הקיימים  הקמת מתקנים חדשים

 .תואמים את היתרי הבנייה שניתנו בעניינם
לא , מפעלים ומתקנים, בהקמת מבני ציבור ומבני מגורים .2

ל והוועדה המחוזית "נמנעו הוועדות המקומיות של הערים הנ
לדעת משרד מבקר . של חיפה מלתת היתרי בנייה למבקשים

צוא את הדרך הראויה על הרשויות השלטוניות למ, המדינה
לבדוק אם החישובים הסטטיים והקמת המבנים עומדים 

כדי למנוע הקמת מבנים העלולים להתמוטט ברעידת , בתקן
 .אדמה

 

 

ההיערכות להכנת הקהילה לאירוע של אסון טבע לרבות מהיבטים התנהגותיים . 12

 וחברתיים

' חה וכולאבט, בשונה מאירוע ביטחוני שננקטים אמצעים למונעו . א  

לא ניתן לחזות , (לעתים גם בעקבות התראות על האפשרות להתרחשותו)

 :ההיערכות לקראתו אמורה לכלול. זמן ניכר מראש ולמנוע אסון טבע

היערכות למניעת הנזקים ולצמצום חומרת      -

 בשלב , התוצאות בכל התחומים

 .ההתכוננות

היערכות להתנהגות נכונה ולמתן מענה יעיל      -

 .בשלב התגובה, ת אסון טבע ומיד לאחריובע

שיקום , תחומי בתוצאות-היערכות לטיפול רב     -

 .בשלב השיקום, והחזרת החיים למסלולם
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, הארגון או הקהילה, המשפחה, ההיערכות נדרשת ברמת הפרט .ב  

שיתוף פעולה (. ממשלתי)הרשות המקומית ועד לדרג הארצי , היישוב

על הרשות . חשובים ביותר במצבים כאלהותאום בין הרמות השונות 

בכל שלב , המקומית לגלות יוזמה ומעורבות ולהשפיע על ההיערכות

 . בהתאמה

ייתכן שהרשות תהיה , כאשר האסון הוא כלל ארצי או אזורי .ג  

יש לקחת זאת בחשבון בבניית התרחישים . הראשונה שתפעל בתחומה

 .ל בנושאורצוי לשקול עריכת נוה, האפשריים ובתרגולם

 

 המידע הנדרש לציבור בכל הקשור להיערכות לקראת רעידות אדמה . 13

 (לפי פרסום משרד הרווחה)  

 

 .חומר ונתונים על מאפייני רעידת אדמה והשלכותיהם .א
 .מקורות מידע ואיך לפנות אליהם לקבלת מידע נוסף .ב
מה להכין ואיך לשמר את , כללי היערכות בבית ובמקום העבודה .ג

 .לאורך זמןהמוכנות 
במקום , מידע על חיזוק מבנים ודרכים למניעת נזקים או צמצומם בבית .ד

 .העבודה ובחצר
 .אימונים ותרגילים להתנהגות בעת רעידת אדמה ומיד לאחריה .ה
, הכנת תכניות חירום ברמות המשפחה, היערכות לקראת מצבי חירום .ו

 .העסק והארגון
 :מידע על .ז

דרכים למניעת , עים קשיםתגובות לאירו, התנהגות במצבי לחץ - 

שכול ואובדן ועם , אי ודאות, חרדה, לחץ ולהתמודדות עם איומים

 .תופעות אחרות הצפויות בעקבות רעידות אדמה

הטיפול בתגובות לחץ וחרדה אצל ילדים ואוכלוסיות רגישות    -

 .אחרות

עזרה נפשית ומחלקות לשירותים , כתובות של גורמי סיוע   -

 .מקומיתה חברתיים ברשות

 .ביטוח נזקי רעידת אדמה   -

גורמי החירום בעיר ויכולותיהם בתחום הטיפול במצבי חירום    -

 .ואסון

גורמים מוסמכים לייעוץ וסיוע בכל תחומי ההתכוננות וההיערכות    -

 .לרעידת אדמה

ח באזור "כתובות של מתקני קליטה של פס -
 .המגורים המתאים

, מרכזי מידע ,כתובות וטלפונים של בתי חולים -
 .'ארגוני התנדבות וכו
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כללי בטיחות והתנהגות לשמירת הבריאות ולמניעת מחלות צפויות  .ח
 .בעקבות רעידת אדמה

 

לפרסם באתר העירייה באינטרנט כנוהל עירוני או  את המידע ניתן)  

 (כהנחיות כלליות לתפקוד

 

 

ח "לפי ראש מטה מל) נושאים שהרשות המקומית אחראית להם .14
 (בירושלים

 

 גיוס כללי של עובדי הרשות 

( בשלב ההיערכות)גיוס העובדים על בסיס תדרוך מוקדם  . א  

 (.מים וכדומה, חשמל, פינוי אשפה)וקבלנים הנותנים שירות לרשות 

האמצעים שעל , קביעת מקומות ריכוז לפי אזורי התייצבות . ב  

ול לכל אזור ונוהלי תקשורת בין צוותי ניה, העובדים להביא עמם

 .הצוותים למרכז ההפעלה

 

 פתיחת מרכז ההפעלה העירוני 

 (.פי נוהל-על)פתיחת מרכז ההפעלה ואיוש בעלי תפקידים  .א  

 .שליחת נציגים מתאימים לחבירה עם כוחות ההצלה .ב  

 .דרך צוותי הניהול, הוצאת הנחיות ראשוניות לעובדי הרשות .ג  

על בסיס )דע ראשוני והנחיות ראשוניות לאוכלוסייה הפצת מי .ד  

 (.נוסח מוכן

 .ל"משטרת ישראל וצה, העברת דיווח ראשוני לגורמי ממשל .ה  

 

 תחילת גיבוש תמונת מצב 

קבלת ריכוז אירועים מהמוקד העירוני ודיווחים ראשוניים מן  . א  

 .כיבוי אש ואחרים, א"מד, המשטרה

 .שליחת צוותי סיור לשכונות לדיווח על המתרחש .ב  

 .יצירת קשר עם האגף לסיסמולוגיה . ג  

 .ח"פיקוד העורף ומל/ל"יצירת קשר עם צה . ד  
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קבלת עדכונים מחברות התשתית ופעולות מנע לנזקים  .ה  

 .גזים, חשמל, בתחום אספקת מים, כגון, מהפסקות בשירותיהן

לרבות מרשתות , התקשורת קליטת שידורים של אמצעי . ו  

 .מקומיות

 

 (חללים, סעד, פינוי)ח "הפעלת ועדת המשנה לפס 

 .כינוס חברי הוועדה .א 

 .פתיחת התחנות לריכוז חללים ואיוש בצוותי זיהוי ובכוח עזר .ב 

גיוס חברות הקדישא לקבורת החללים וקריאה למתנדבים לסייע  .ג 

 .לחברות הקדישא

( מחסני קירור, מכולות קירור)ן האמצעים לשימור הגופות ארגו .ד 

 (.אם הוכנו כאלה)ופתיחת בתי עלמין לקבורה אירעית 

   

 התארגנות לקליטת מתנדבים וקריאה למתנדבים לסיוע 

אפשר להתבסס על )קביעת מקומות מוגדרים להתייצבות מתנדבים  .א 

 (.מינהלים שכונתיים

 .ים שיקלטו את המתנדביםהגדרת הצוות .ב 

, כלי עבודה)ארגון והכנה מראש של אמצעים לחלוקה למתנדבים  .ג 

לכל קבוצה וקביעת ( רצוי מראש)חוקת משימות , (מזון וכדומה, מים

 .אחראי לקבוצה

 .קביעת צורך במתנדבים במקצועות מסוימים ופרסום קריאה בהתאם .ד 

 

 הפעלת מינהלות שכונתיות 

 .הנחיית ראשי המינהלות להתארגנות בגזרתם .א 

 (.ספר-ס ובתי"מתנ)שליחת צוותי מהנדסים לבדיקת מבני המינהלים  .ב 

 .קביעת דרכי תקשורת בין הרשות למינהל .ג 

 .קביעת נושאי דיווח למרכז ההפעלה .ד 

הנחיות לגבי העברת בקשות לסיוע ולאיתור מספר מקומות לאכסון  .ה 

 (.לאחר בדיקת מהנדסים)קורת גג זמני לחסרי 

 

 אספקת מים ומזון 
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 .בדיקת תקינות המערכת .א 

 .ניתוק אזורים פגועים על מנת לשמור מים .ב 

 .חלוקת מים במיכלים לאזורים פגועים .ג 

 .הכנת תכנית ראשונית לאספקת מזון המצוי ברשות .ד 

 .מתן הנחיות לספקים .ה 

  

 לציבור והסברהמידע  

 (.לעיל 4.17כמפורט בסעיף )פרסום מידע ראשוני לאוכלוסייה  .א 

 .הכנת תכנית להעברת מידע מתואם עם כלל הגורמים .ב 

 .המונים-שימוש באמצעי תקשורת .ג 

 .הכנת חומר כתוב ופיזורו בתחום הרשות .ד 

 .שימוש בכריזה הקיימת .ה 

  

 פתיחת צירים עיקריים 

 .ה של רשת לפתיחת צירים עיקריים"פעלת צוותים וצמה .א 

 .קביעת האתרים לפינוי פסולת בניין .ב 

 .יצירת מעקפים במקומות בעייתיים .ג 

 .הנחיות לציבור לגבי צירי תנועה אפשריים .ד 

 

 טיפול במפגעים בטיחותיים ותברואתיים 

 .וע ניתוק זרםשיגור חשמלאים וקבלני חשמל לביצ .א  

, שיגור צוותים משולבים של אנשי מקצוע בתחום איכות הסביבה .ב 

 .למוקדי חומרים מסוכנים, מכבי אש, משטרת ישראל

 .טיפול ראשוני בפגעי שפכים .ג 

 .הפעלת השירות הווטרינרי לסילוק פגרי חיות .ד 
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הביטחון ' לא כל המפרט המומלץ דלעיל מכוסה בנוהלי מח - הערת הביקורת 

 . בעירייה

 

 (ח"לפי ראש המטה מל) פי הערכות מצב-תכנון פעילות על 

נזק , נזק למבנים)לפי מדרג חומרה , מיפוי האזורים שנפגעו .א 

 (.נפגעים וכדומה, לתשתיות

 :גיבוש הנחיות לציבור בתחומי .ב 

 .ית וסביבתיתבטיחות איש     -

 .השתלבות בתחום החילוץ וההצלה   - 

 .פעילות השירותים הרפואיים   - 

 .אספקת מים ומזון   - 

 .פתיחת מוקדים שכונתיים   - 

 .בקשה לפנות למוקדים ולדווח על מפגעים   - 

 .גיבוש דרישות הרשות לסיוע מגורמים ממשלתיים .ג 

 .קביעת מקומות חבירה לכוחות סיוע .ד 

 .הקצאת ציוד ואמצעים לשכונות שנפגעו .ה 

 .תכנון פעילות הרשות לשלב השיקום הראשוני .ו 

מזון , מים, קביעת סדר עדיפויות לטיפול בהחזרת אספקת חשמל .ז 

 .ואמצעי תקשורת

 .חיצוני וסידורי אבטחה/מחסנים לקליטת סיוע ממשלתי/קביעת אתרים. ח 

   

הוראות /המתוכנן דלעיל מוצא את ביטויו בנוהלי לא כל – הערת הביקורת 

 .בתרחישיה ובתרגולים, ח בעירייה"ההיערכות לשע

 

  

פי -על תחומי האחריות של הרשות המקומית שיש להתייחס אליהם בתכנון הפעילות 

 הערכת המצב

 טיפול באוכלוסייה החסרה קורת גג 

 ".תומך הקליטה"חת מרכזי קליטה של הרשות וארגון המענה פתי .א 

 .ארגון היסעים למפונים .ב 
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 .פינוי האוכלוסייה למתקני הקליטה .ג 

 .דאגה לביגוד למפונים .ד 

 

 אספקת מזון בסיסי לתושבים שנשארו בבתיהם או בקרבתם 

 

 .חיצוני/ות לקליטת סיוע ממשלתיהתארגנ .א 

 .קביעת צוותים לחלוקה וחלוקת מזון במרכזים שנקבעו לכך .ב 

 

 

 טיפול בחללים 

 .עבודה בתחנות לריכוז חללים .א 

 .ארגון ההלוויות של הנספים .ב 

 .הפעלת צוותי ההודעה למשפחות החללים .ג 

 

 חלוקת מים 

בבקבוקים או , במיכלים)חלוקת מים לאוכלוסייה באזור פגוע  .א 
 (.בשקיות

 .לפי סדר עדיפויות, חידוש אספקת מים זורמים .ב 

 

 

 בקרת מבנים 

 

בתי )לפי סדר עדיפויות , הפעלת צוותי מהנדסים לבדיקת מבני ציבור .א 

וקביעת האפשרות להשתמש ( מרפאות וכדומה, מרכזי קליטה, חולים

 .בהם

 .הפעלת צוותי מהנדסים לבדיקת מבני מגורים וסימונם .ב 

 

 

 בריאות הציבור 



27 

 

 

 

הפעלת תחנות לבריאות המשפחה ותגבור התחנות בצוותים  .א 

 .וציוד רפואי

 .ביצוע פעולות למניעת התפרצות מגפות .ב 

 

 שירותי רווחה 

 

 .מקצועיים-הפעלת צוותי התערבות טיפוליים רב .א 

 (.כקשישים ומוגבלים)פול באוכלוסיות מיוחדות טי .ב 

 

  –מראש  הבעיות הצפויות בעת תרחיש חירום לא צפוי

בלתי , לטיפול בתוצאות פעולות ספונטניות אין היערכות מובנית .א  

 .חזויות מראש ובלתי מתואמות עם כל הנוגעים והמעורבים באירוע

 . בעיות בדרכי גישה ומילוט .ב  

מתנדבים בהיקף הנדרש וקושי באיוש מקצוענים לתפקוד גיוס  .ג  

 . לרבות דוברי שפות זרות נחוצות, במשמרות

 .תכנון מתן מענה כולל לילדים שנותרו ללא בני משפחה .ג
, עומס בקווי טלפון, קושי בתקשורת עם בתי החולים לגבי הפצועים .ד

 .מידע לא מדויק
ים להתפנות סיכום ותכנון אספקת צרכים בסיסיים לאנשים המסרב .ה

 .ומתעקשים להישאר בביתם או בסמוך לו
 .השלמת ההיערכות לפעילות ולהלנה בתנאי סופה וגשם .ו
פינוי , מפונים, שריפות: זמני למספר רב של אירועים כגון-מענה בו .ז

 .באזורים שונים של העיר', הריסות וכו
, השלמת אמצעי תקשורת חלופיים לעת עומס חריג על כלל המערך .ח

 .ה מהאירועבגין וכתוצא
בהם לא , איתור מראש ואישור חלופות אפשריות למוסדות חינוך .ט

בגין או בעקבות האירוע והשלמת תכנית לימודים , ניתן יהיה לפעול
 .ח"בתנאים אלה בשע

 

 כ"מיגון מקלטים כלפי פיגועי אב 4.25
 

קלטים אלו אינם . ח"מקלטים ציבוריים לשע 11 ברחבי העיר פזורים  

 . כ"עי אבממוגנים כלפי פיגו
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 מסקנות והמלצות .5
 

פי המפה הססמית גבעת שמואל כאזור סיכון עם מקדם -למרות שעל .א
עדיין קיים , סיסמי קטן יחסית וגבעת שמואל גם לא מהווה נתיב אוויר

 .לערוך ניתוח סיכונים יישובי הצורך
אשר רצוי להעבירו לידיעת , יש להשלים את פרטי המידע הנחוץ בתחום זה .ב

 .בעת ולאחרי אירוע אפשרי ולוודא את זמינותו לנזקק לו, לפניהתושבים 
מקורות לאספקת שירותים , נתיבי תנועה ראשיים ,יש לתכנן מראש   .ג

בין השאר לשקול תכנון גם . 'תקשור ותקשוב וכו, חשמל, חיוניים כמים
 .ל"העירייה ולמנכ-ל נייד לראש"חמ

 .ב חירוםיש להכין מערך נהלים עדכני לתפעול העירייה במצ .ד
 .המבנים מסוכנים בעיר כללבצע מיפוי של  מומלץ .ה
בדרישות כיבוי אש וזאת למרות  עמידת המבנים הציבוריים לוודא יש .ו

 . לפני שנים רבות 4שהמבנה אושר בטופס 
יש להשלים את מאגר המתנדבים הנחוצים לתפקוד בשעת חירום ובאסון  .ז

 .לרבות הדרכה ותרגולים, טבע
פגעי  להפעלת המערך העירוני במצבי חירום במקרי של יש להפיץ הוראות .ח

בנוסף גם טיפול בתאונות . האוויר-לרבות רעידות אדמה ופגעי מזג, טבע
אסון תעופה והתמוטטות , רעילים/בגין אירוע חומרים מסוכנים, ותקלות

 מבנה או תשתית
. יש להתחיל בבדיקת עמידות מבנים בהתאם להנחיות מהנדס העיר .ט

הבדיקה לא תכלול מבנים . ספר-תכלול רק מבני ציבור ובתי, בדיקה זו
 .'מסחר וכו, למגורים

 .חלשים כבר כיום/יש לפעול לחזק מבנים עירוניים שאותרו כמסוכנים .י
לפני כניסה , 1977יש לבצע מיפוי המבנים המבוסס על בנייתם עד ינואר   .יא

 .413לתוקף של תקן 
מבנים שנבנו על קומת הביקורת ממליצה לבצע בגבעת שמואל סקר  .יב

 ואשר הוצא להם 2413י "לפי דרישות תקן ישראלי ת(מפולשת)עמודים 
 .1.1.97-ה היתר לבנייתם קודם לתאריך

כי הן  ,לוודא יש צורך לייצר מנגנון פיקוח על הועדה המקומיות כדי .יג
 .עומדות על קבלת בדיקות בטון סמוך למועד עריכתן

בפני התקפת ( לפחות במוסדות חינוך) יש לפעול למגן מקלטים ציבוריים .יד
 . כ"אב
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 ש"יישום הסכם להענקת שירותי ניהול לחניה מוסדרת בעיריית ג –חניה 

 

  -כללי 

 

המדור כפוף לגזבר . החניה י מדור"גביית חובות בגין דוחות חנייה נעשית ע 

 .המועצה

 

נחתם בתאריך " שוהר שירותי חניה"החוזה הראשון בין מועצת גבעת שמואל לחברת 

התקשרות שעל פי החוזה לטענת המועצה פטורה מחובת עריכת . 31.7.96 -ה

  .1950 –א "התשי( א)מכרז בהתאם לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות 

 

החוזה  ,כי 0520 הביקורת העירה לראש המועצה במסגרת דוח הביקורת לשנת

 .עם חברת שוהר אינו נכלל במסגרת ההסכמים הפטורים מחובת מכרז

בעקבות הערת . להערת מבקר הרשות וזה פנה למשרד הפנים לא התייחסההמועצה 

המועצה למרכז חדש ובו שוב זכתה חברת שוהר שירותי  יצאה ,משרד הפנים

 . מ"חניה בע

 . 27.4.08 -החוזה עימה נחתם בתאריך ה

  

 

 :על פי החוזה

 

 

 כללי  –ביצוע השירותים  .3

החברה תבצע את כל הפעולות הנדרשות לניהול מערך החניה בתחומי  3.1

ומבלי לגרוע מכלליות האמור יכללו השירותים גם  ,כפי שיהיה מעת לעת ,העירייה

 :את הפעולות שלהלן
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 (.כחול ולבן)סימון ותמרור איזורי חניה מוסדרים  3.1.1

 

תוכנות יחידות חיבור בין פרטי הציוד השונים והפעלה של  ,אספקת מחשבים 3.1.2

 .כולל תמיכה טכנית ותיקונים כנדרש ,אלה

 .אספקת אמצעי תקשורת כנדרש לביצוע השירותים 3.1.3

 תמיכה טכנית שוטפת  3.1.4

 .הדפסה והדפסת תווי דייר 3.1.5

 אחזקת הציוד 3.1.6

 .ים ואחרים לצורך ביצוע השירותיםאספקת חומרים מתכל 3.1.7

 .ריקון ותחזוקה של מסופונים ,התקנה תפעול ,אספקה 3.1.8

 .שלא שולמו ות חניה"גבייה של דוח 3.1.9

משלוח הודעות תשלום של דוחות חניה בדואר ומסירה ידנית של דרישות  3.1.11

 .לתשלום

 ('צד גשכר ו ,לרבות הטלת עיקולי בנקים)ביצוע עיקולים  3.1.12

 .אחסונם ומכירתם ,הובלתם ,תפיסתם ,הוצאת מעוקלים 3.1.13

 .גרירתם ומכירת מעוקלים ,תפיסת כלי רכב 3.1.14

 . קליטת תשלומים בכל אמצעי תשלום המקובלים 3.1.15

 .החלטות וניהול דואר יוצא ונכנס ,סריקת מכתבים ,ד"חו –טיפול בערעורים  3.1.16

 .רד התחבורההפקת קבצים למש 3.1.17

 איתור פרטי רכב 3.1.18

 .טיפול בבקשות להישפט 3.1.19

גם שירותי גרירה  ,כמו כן תהיה העירייה רשאית לכלול במסגרת השירותים 3.1.20

 .ממקומות החניה האסורים ואחסון כלי רכב
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י החברה ללא כל תמורה או "מובהר כי כל הפעולות המנויות לעיל תבוצענה ע

 ,אחר( בין מהעירייה ובין מחייב ובין מכל צד שלישי)תשלום או החזר הוצאות 

 14.2כמפורט בסעיף  ,י החברה מהחייב"אשר יגבו ע ,למעט החזרי הוצאות הגביה

  .להסכם זה' להלן ובנספח ג

 

 

 

נשוא הסכם זה תספק ותפעיל החברה גם מערכת לשירותי  ,במסגרת שירותים

כולל כל הציוד ( י העירייה מראש"אשר תאושר ע)תשלום חניה סלולרית 

וההתאמות הנדרשות לצורך הפעלתה התקינה של המערכת וזאת ללא כל תמורה 

ומובהר כי החברה לא תהיה זכאית לעמלה כלשהי מתוך התשלום בגין  ,לחברה

שמורה לעירייה  ,למרות כל האמור לעיל. המערכת הסלולרית החניה באמצעות

להורות על הפסקת הפעלתה של מערכת  ,בכל זמן ובכל שלב שהוא ,הזכות

הסלולרית באמצעות החברה מכל סיבה שהיא ולרבות לצורך בהפעלתה של 

 ,מובהר כי גם במקרה זה האחרון יהיה על החברה. מערכת חניה סלולרית אחרת

ה ף לערוך את כל ההתאמות לצורך זיהוי מערכת התשלום הסלולרית על חשבונ

כולל התאמה של כל המסופונים ויתר הצמיוד הנדרש  ,י העירייה"אשר תבחר ע

 . ל"לזיהוי אמצעי התשלום באמצעות המערכת הנ

למען הסר ספק מובהר כי אין בהתקשרות העירייה בהסכם זה כדי לגרוע  3.7

י כל דין והיא היחידה שממשיכה להחזיק "העירייה עפמסמכויותיה החוקיות של 

החברה תהיה כפופה בכל פעילותיה .או להמחותן לחברה/בהן מבלי להעבירן ו

 .להנחיות והוראות העירייה והמפקח מטעמה

להורות על שינויים  ,מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,העירייה רשאית 3.8

/ אזורים/ל זאת להוסיף או לגרוע רחובותובכל ,בהסדרי החניה המוסדרת בתחומה

או /ו( לבן/כחול)או חניה בתשלום /ו( אדום לבן)שטחים אשר בהם חל איסור חניה 

 (.לבן)חניה לתושבים 

לאכוף או שלא לאכוף  ,להחליט מעת לעת ,לפי שיקול דעתה ,העירייה רשאית 3.9

או להיקף /ו דהחניה אסורה ואיננה מתחייבת למספר הפקחים אשר יועסקו על י

מובהר למען הסר ספק כי מדיניות . או להיקף הדוחות שירשמו על ידם/עבודתם ו

מדיניות הגביה ופעולות האכיפה בכל מקרה  ,האכיפה של החניה המוסדרת
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י "כי הפקחים יועסקו ע מובהר לעניין זה. י נציג העירייה בלבד"תיקבע ע ,ומקרה

 .העירייה והיא זו שתישא בשכרם

 

 

 

 

 

 

 

  

  ציוד. 4

את כל הציוד הדרוש לביצוע  ,על חשבונה ובאחריותה הבלעדית, החברה תספק

לרבות כל  ,בכמות באיכות ובמועדים הנדרשים לביצוע השירותים ,השירותים

לא  ,ובכל מקרה החומרה והתקשורת הנדרשים לביצוע השירותים ,מערכת התוכנה

 :פחות מהציוד המפורט להלן

 מדחני צג 100מסופונים ו  6 –ונים ומדחנים מסופ 4.1.1

  - הערת הביקורת

ומעלה ורבות ביטוח וטסט  2005שנת יצור  ,ק"סמ 50שני קטנועים בנפח  4.1.2

 .ואשר יחולו על החברה

 .האופנועים עומדים בחוזה – הערת הביקורת

 02חולצות  4הכוללים לכל פקח  ,מדי פיקוח עליהם מוטבע סמל העירייה 4.1.3

  .כל המדים יוחלפו מידי שנה. זוגות מכנסיים ומעיל אחד 4 ,(קיץ  2 –חורף ו 

אין . מידי שנה מגיעה חבילת מדים המחולקת לעובדי הפיקוח - הערת הביקורת

אבי  ,בנוסף(. כמה חולק  ,מתי, למי חולק)רישום מסודר במדור של חלוקת המדים 

לעומתו טוען יקיר  ,לא קיבל מדיםטויטו טוען שבשלושת השנים האחרונות הוא 

. כשאין רישום מסודר לא ניתן לבדוק. זוגות מכנסים ושלוש חולצות 3שקיבל 

בקליטת עובד , חלוקת מדי פיקוח נעשית על פי הצורך"לטענת מנהלת המדור 
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חלוקת הביגוד נעשית בטופס מיוחד עם פירוט פרטי ." חדש במחלקה וכן כל שנה

מבדיקת המבקר עולה כי לא סופקו  ."בלת הפריטים החתמת עובד על ק, לבוש

אלא רק חלקם וכי הטפסים במתכונתם אינם , הפריטים כמתחייב החוזה עם הקבלן

  .אין דיווח של מה התקבל וריכוז של מה נמסר .מספקים

 ,מדפסות לייזר 3וכן  pcאך לא פחות משלושה מחשבי  ,כל ציוד המחשוב 4.1.4

 .סורקים 2אחת ממגנטת ו

 .מכשיר פקסמיליה וקו טלפון .כל ציוד התקשורת הנדרש לביצוע השירותים – 4.1.5

 .כל הציוד והאביזרים לשם הטענת מסופונים למחשבים 4.1.6

 . הדפסות שונות ,מכתבי אזהרה ,ציוד משרדי ,פנקסי דוחות 4.1.8

 . י העירייה מראש"ובסטנדרט גבוה ומתקדם ויאושר ע כל הציוד יהיה חדיש 4.2

 .החברה תתקין ותחווט את כל הציוד המסופק על ידה 4.3

אספקה או הפעולה אותה נדרשה לבצע  ,לא בצעה החברה את התיקון החלפה 4.9

תשלם , כאמור לעיל ,שעות ממועד הדרישה לכך 24בקשר עם תחזוקת הציוד תוך 

ח בתוספת הפרשי הצמדה ,ש 750קבועים ומוסכמים בסך החברה לעירייה פיצוים 

במקרה כאמור תהיה העירייה  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל. עבור כל יום איחור

של  ,לפי שיקול דעתה ,לרכוש ולבצע כל עבודה אחרת ,להחליף, רשאית לתקן

הוצאות  17%או אספקתו וכל ההוצאות בתוספת /לצורך תיקון הציוד ו ,העיריה

 .י החברה"ליות יוחלו וישולמו עכל

 

  מערך התמרור. 9

החברה תהיה אחראית במשך כל תקופת ההתקשרות תקינות מערך התמרורים  9.1

כל התמרורים ואבני )לרבות צביעת אבני שפה  ,(כחול לבן)באיזורי החניה המוסדר 

 על ,והיא מתחייבת לדאוג" ( מערך התמרור" –להלן , לשם נוחו ,השפה יקראו

 .חשבונה לאחזקתו

 

חודשים  6מוגדר כי פרק זמן מצביעה לצביעה הינו  9.12בסעיף  – הערת הביקורת

 . לפחות
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 ,לרבות החלפת תמרורים ,על חשבונה לשלמות מערך התמרור ,החברה תדאג 9.2

 .תיקונם או צביעתם של התמרורים ואבני השפה

 

בסעיף זה אין הגדרה ברורה לגבי אלו תמרורים בתחום אחריות  – הערת הביקורת

 ? האם תמרורים של אין עצירה כלולים. החברה

 

מובהר בזאת כי החברה אחראית לתקונו של כל נזק במערך  ,למען הסר ספק 9.3

 .חבלה או כח עליון ,לרבות נזקים שמקורם בזדון ,התמרור

 

פעול והחלפת מערך התמרור בכל תקופת ת ,החברה תבצע עבודות תחזוקה 9.4

 .החוזה והתאם לדרישת העירייה והמפקח

  

החברה תעמיד לרשות העירייה ציוד רזרבי או ציוד להחלפה הנחוץ לתפעולו  9.5 

 .היעיל של מערך התמרור

 

שעות מהמועד שקבלה  24החברה תבצע כל תיקון או החלפה וזאת בתוך  9.6

 .דרישה לכך מאת המפקח

סיורים במהלכם תבדוק את  ,אחת לשבוע ,לכל הפחות ,תקייםהחברה  9.8

לא יאוחר מ  ,החברה תמציא למפקח. תקינות ושלמות הציוד ומערך התמרור

ח המפרט את הליקויים שנמצאו בציד "דו ,שעות לאחר עריכת הסיור 24 –

 . ובמערך התמרור

 

יו נראה שאין אין דוחות ולא הוגשו דוחות מסוג זה ועל פנ -הערת הביקורת

 .החברה מקיימת אחר סעיף זה באופן גורף

 

תבצע החברה עבודות תחזוקה של  ,במשך כל תקופת ההתקשרות 9.9

 ,אבני שפה וסימונים המצויים באיזורי החניה המוסדרת ,שלטים ,תמרורים

ניקויים אחת לשבועיים והצבתם במקרה  ,חיזוקם ,תיקונם ,לרבות צביעתם

 .שניזוקו
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או  ,תיקנה ,סימנה, החברה מעולם לא תחזקה את השלטים –יקורת הערת הב

. י מחלקת התחזוקה של העירייה"בוצע בפועל ע כל המוזכר בסעיף זה. החליפה

אך אין רישומים מסודרים לכך  ,הותקנו תמרורים/לטענת מנהלת המדור הוחלפו

 . משנים עברו

  

תוסיף החבר  ,הןאו המפקח ובהתאם להוראותי/לפי דרישת העירייה ו 9.10

 ,או תצבע אבני שפה נוספות באזורי חניה המוסדרת/או שלטים ו/תמרורים ו

 .כפי שיהיו מעת לעת

 

כל העבודות בגין סעיף זה הועברו  ,לאורך כל תקופת החוזה – הערת הביקורת

שוהר חוייבה בתשלום ' לטענת מנהלת המדור חב. התחזוקה בעירייה' לטיפול מח

בעבור צביעת אבני שפה בכחול ולבן  ל העירייה"שור מנכעל פי תחשיב ואי

יש לציין כי מדובר  .על פי הסדרי החניה הנוספים ברחבי הישוב 2009באוגוסט 

 . ולא קודם לכן 2009בשנת 

 

( ששה ) 6תחדש את צביעת אבני השפה בצבעים המתאימים מידי  החברה 9.11

י צבע במקומות וכן תבצע עבודות שוטפות של תיקונ( לפחות)חודשים 

והכל כדי שהסימנים ימלאו אחר מטרתם להסדיר  ,שהצבע ידהה או ינזק

 . חניה ולאוסרה

 

החברה לא הקפידה לבצע תחזוקה שוטפת וצביעה אחת לחצי  – הערת הביקורת

. התחזוקה' י מח"כל תיקוני הצבע שדהה או ניזוק בוצעו ע ,זאת ועוד. שנה לפחות

מנהלת  .צביעת המדרכות בהם קיים איסור חניהבסעיף זה יש התייחסות גם ל

או  ,המדור התחייבה להעביר דרישה לשוהר לביצוע צביעת שפת המדרכות

 .לחילופין תחייב את שוהר בעבור חידוש צביעה שאמורה להתבצע בקרוב

 

יש לקבוע הליך "מנהלת המדור בתגובה מקבלת את הערות הביקורת וקובעת כי 

כיום לא ניתן להבדיל ברישומים  ,יובים בעבור תמרוריםח לח"רישום מפורט בהנה

 ". בין תמרורים שונים שנרכשו השייכים לחניה המוסדרת ביישוב 
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הרכש לפעול להפרדת ' ל העירייה להנחות את מח"על מנכ – הערת הביקורת

 .בעיפי תקציב בין תמרורים שנרכשים לצורך חניה מוסדרת לבין אחרים

 – 2008ת ערכה מנהלת המדור בדיקה ונמצא כי בשנים בעקבות הביקור ,בנוסף

ניתנה  .₪ 4,550בוצעו סך הכול רכישת תמרורים לחניה מוסדרת בסכום של  2010

  .ל"שוהר בעלות התמרורים הנ' הנחיה לחייב את חב

 

 

 

 

 פינוי רכב מחניות אסורות  10

 

י החברה גם "לעיריה שמורה הזכות במסגרת השירותים המוענקים ע 10.1

גרירה של כלי רכב מחניות אסורות וזאת בהודעה בכתב שתמסר לחברה /פינוי

תחל החברה לבצע את שירותי פינוי  ,נמסרה הודעה כאמור .מעת העירייה

נמסרה  .יום ממועד ההודעה 14הרכבים כאמור בסעיף זה לעיל ולהלן בתוך 

 .להלן 10הודעה כאמור יחולו הוראות סעיף 

יה מעולם לא הוציאה מכתב בקשה לחברה לגרירת רכבים העירי – הערת הביקורת

החברה הזמינה גוררים על חשבונה ולא חייבה את החברה בעבור . מחניות אסורות

 .גרירתם

אשר על גביו תידרש החברה להכשיר  ,החברה תעמיד לרשות החברה שטח 10.8 

להלן )שחרורם מגרש אליו יובאו ויוחזקו כלי הרכב במפונים עד ל, ולתחזק על חשבונה

החברה תישא בכל ההוצאות השוטפות הכרוכות באחזקת המגרש  ."(המגרש"

 רשות  -מעמדה של החברה במגרש יהיה של בר .ובהפעלתו

 .לצורך החזקת כלי רכב מפונים מתחומי העירייה לפי הסכם זה בלבד

על אך בפו, העירייה אכן הכשירה מגרש לצורך פינוי רכבים נגררו – הערת הביקורת

או את תיחזוקו ולמעשה לא הפעילה מגרש זה  ,החברה לא ממנה את כשרת המגרש

 .מעולם

 ,והרכבים שפונו אליו במשך כל שעות היממה החברה תציב שמירה על המגרש 10.10 

 . ותנקוט בכלל האמצעים למניעת נזקים לרכבים
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 . החברה מעולם לא העמידה שמירה – הערת הביקורת

וכי מדיניות " לעירייה שמורה הזכות"קשה להדגיש כי נאמר בחוזה כי מנהלת המדור בי

 . העירייה עד כה לא כללה שימוש בשירותי גרירה ולכן לא הופעל בסעיף זה

 !ח הינם עבור גרירת רכבים נטושים בלבד"כל תשלומי גרירת רכבים המופיעים בהנה

 

  שינויים באיזורי החניה המוסדרת. 12

 

רשאית להורות על שינויים באיזורי החניה המוסדרת ובכלל זאת העירייה תהיה  12.1

תהיה רשאית להורות שלא להפעיל מערך חניה מוסדר במקום או במקומות 

 .מסויימים

החליטה העירייה להרחיב את איזורי החניה המוסדרת בתחומיה ולמסור את  12.2

החברה לטפל בהקמת איזורי החניה  מתחייבת ,עבודות הקמתם לחברה

 ,הכנת תמרורים והצבתם ,צביעתם ,סימונם –ובכל זאת  ,דרים הנוספיםהמוס

עבודות הקמת אזורי חניה מוסדרים : להלן )הכל בהתאם לדרישת העירייה 

הכל על חשובנה של היברה וללא קבלת תמורה נוספת לתמורה "( נוספים

 .הקבועה בחוזה זה להלן

ה העירייה איזורי חניה נוספים הכשיר 2010חודש ינואר  במהלך –הערת הביקורת 

 חברת שוהר אמנם חוייבה .ברחובות בן גוריון וביאליק ובמגרש החניה של העירייה

, אך לא חוייבה בעבור רכישת תמרורים ,בעבור סימוני כבישים₪  25.000בעלות של 

 . עמודים והצבתם

  

 

 . מסכום הגביה בפועל 26.9% -התמורה  13

 

 :ח דוחות בכתב כמפורט להלןהחברה תמסור למפק 15.10

ח הפקדות יומי לחשבון הגביה וזאת מידי יום ביומו ובהתייחס להפקדות "דו 15.10.1

 .ח"שעות קודם למועד הגשת הדו 24שבוצעו עד 
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דוח הפקדות  ,לטענת מנהלת המדור. לא נמצא תיק כזה במדור – הערת הביקורת

העברת הכספים מתבצעת אוטומטית מרשות הדואר חשבונות  ,על פי הוראה ,יומי

 . נבדק ונמצא תקין .ח"ההפקדות נמצאים בהנה/ כל הדוחות  ,העירייה

  

 ,הכולל פירוט הצוותים שביצעו את האכיפה, ח פעילות אכיפה יומי"דו 15.10.2

כולל גביית הוצאות אכיפה וחובות  ,תוצאות מפורטות של פעולות האכיפה

 .י המפקח"לעירייה בנוסח שיאושר ע

 

פעילות אכיפת  לטענת מנהלת המדור. לא נמצא תיק כזה במדור – הערת הביקורת

כמו כן . פקיד גביה/ י ממונה על הגביה "גביה מתבצעת על פי הרשאות שניתנות ע

. נמצאים במערכת המחשוב ומופקים על פי צורך לעבודה שוטפתדוחות סטטיסטיים 

 . הביקורת מקבלת את ההערה

 

 .לחודש בגין החודש החולף 15 -דוח תקבולים מפורט חודשי עד ה 15.10.3

 

אחת לחודש  ,לטענת מנהלת המדור. לא נמצא תיק כזה במדור – הערת הביקורת

 .דוח מפורט על גביית תשלומים מהמחלקה המשפטית בשוהר+ מועבר תשלום 

 .ביקורת מקבלת את ההערהה. הגבייה בעירייה' הכספים מופקדים במח

 

י החברה לשם "דוח המפרט את כל הפעולות שננקטו ע –אחת לחודש  15.10.4

החלפות או  ,נתונים על שינויים, במוסדר ותפעולו תחזוקת מערך החניה

 .פעולות שביצעה או שבוצעו בחודש החולף

 

מקבלת את  ,לטענת מנהלת המדור. לא נמצא תיק כזה במדור – הערת הביקורת

 . תועבר דרישה לשוהר להכנת דוח פירוט פעולות לתחזוקת מערך החניה. הביקורת

 

לל פירוט של כל יתרות החוב שנותרו ח תקופתי שכו"דו –יום  60 –אחת ל  15.10.5

 .להמשך טיפול
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הדוח קיים  לטענת מנהלת המדור. לא נמצא תיק כזה במדור – הערת הביקורת

 . הביקורת מקבלת את ההערה .במערכת

 

ח הכולל פירוט החייבים ושלבי הטיפול שנעשו כנגדם "דו –יום  90 –אחת ל  15.10.6

 .והמלצות על דרכי טיפול נוספות

 

הדוח קיים  לטענת מנהלת המדור. לא נמצא תיק כזה במדור – ורתהערת הביק

 . הביקורת מקבלת את ההערה .במערכת

 

יום תום כל חודש  15דוח  ח לגביה"דוח התאמה בין הנה –אחת לחודש  15.10.7

 .עבודה קלנדרי

 

התאמות בין  לטענת מנהלת המדור. לא נמצא תיק כזה במדור – הערת הביקורת

 . הביקורת בדקה ומקבלת את ההערה .ות בשוטףח מתבצע"הגביה להנה

 

 .כל דוח נוסף לפי דרישת המפקח 15.10.8

 

 נוהלי העבודה. 16

 

באמצעות שוברי תשלום  יגבו אך החברה מתחייבת כי כספי דוחות החניה 16.2

כל . לכל החייבים ,אשר יומצאו על ידו ועל חשבונו ,לפקודת חשבון הגביה

תופקד במלואה  ,ות שתתקבל אצל החברה או נציגיו או באי כוחו"תמורה הדוח

 . בחשבון הגביה עוד באותו יום

יועבר  ,כח כל סכום המתקבל מחייבים ,החברה תציין בכל מכתב דרישה 16.3

 .וישולם ישירות לחשבון הגביה

  24.7.08 -שנים מיום ה 3 – תקופת ההתקשרות. 17

הרי בכל  ,בנוסף ומאחר שהשירות הנדרש מהחברה דורש יחסי אמון מיוחדים 17.4

מקרה בו יתערערו יחסי אמון תהא העירייה רשאית להודיע לחברה על ביטולו המיידי 
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ובמקרה כזה תדאג החברה לפעול כאמור  ,ל ההסכם זה ללא הודעה מוקדמתש

  .והיא לא תהיה זכאית לכל פיצוי מכח מין וסוג שהוא ,בסעיף זה להלן

 

 :סיכום והמלצות

  –כללי 

יחולו עליהם  מניחים רוכשי המכרז כי כל הסעיפים המחייבים במכרז ,כאשר יוצא מכרז

 . ו הקלותוכי לא יהיו להם הנחות א

כאשר אחד מרוכשי המכרז יודע מראש כי מספר סעיפים מהותיים בחוזה לא יחולו עליו 

 ,תקפיד על ביצועם על פי הנדרש בחוזה/וזאת מאחר והעירייה לא מקפידה

 .לתמחר את המכרז נמוך מאחרים ולהבטיח בכך את זכייתו במכרז באפשרותו

כללי השוויון והתחרות  על שמירת אינו מאפשר להקפיד, לכאורה ,"מידע מוקדם"
 .ההוגנת בין המציעים

קבעה הנשיאה בייניש בפסק , הציבוריים מטרתם העיקרית הנוספת של דיני המכרזים
הינה יצירת שוויון הזדמנויות בהתקשרות עם הרשות בין  ,דין אמישראגז נגד פז גז

ושג לכאורה כאן לא נראה למבקר העירייה שה. הפוטנציאליים השונים המציעים
  .שיוויון בין המציעים

 .אחד מקבלני העפר מהישוב זכה בכל מכרז ,לפני מספר שנים -למה הדבר דומה 

הסתבר . הקבלן היה מתמחר את סעיף פינוי פסולת בניין במחיר נמוך במיוחד

היה מטמין את פסולת  ,תושב המקום ,מאוחר יותר למבקר העירייה כי אותו קבלן

בשטחים הפתוחים של גבעת שמואל ובכך היה חוסך לעצמו אלפי הבניין 

גם לא קיבלה את  .עיריית גבעת שמואל הפסידה פעמיים. שקלים בעבור הטמנה

השירות כפי שנקבע בחוזה וגם נאלצה לפנות מאוחר יותר את הפסולת 

 .שהוטמנה שלא כחוק בשיטחה על חשבונה

מגיש אחד ולא היה  שמצוי היה ביידי דוגמא נוספת למכרז לא הוגן עקב ידע מוקדם

 .הרקע לביטול החוזה עם חברת מגדלי הזוהר לפינוי בינוי שכונת גיורא:  ידוע לאחרים

חברת מגדלי הזוהר הייתה היחידה שניגשה למכרז וזכתה בו למרות ששלוש חברת 

. כרזולכן לא ניגשו למ אך לא ראו התכנות כלכלית לפרוייקט, נוספות רכשו את המכרז

מגדלי "ניגשה אליו וגם זכתה בו הייתה חברת , החברה היחידה שרכשה את המכרז

למינהל אשר " מגדלי הזוהר"חברת  מאוחר יותר התברר כי נחתם הסכם ביו". הזוהר

בעוד שבמכרז המקורי אמורה  .תנאיו טובים יותר מהחוזה שחולק עם ספר המכרז

 108בהסכם החדש נקבע שהחברה תקבל  ,דונם 81הייתה לקבל חברת מגדלי הזוהר 

 .דירות 550דירות עמידר מתוך  100הסיר החוזה החדש אחריות לפינוי  ,כמו כן .דונם
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כדי להתאים  ח"מליון ש 7 –ל  ח"מליון ש 11 –בנוסף הופחתה השומה על הקרקע מ 

  .את המכרז להצעת מגדלי הזוהר

שנה ½  –בכחול ולבן אחד ל יש לחייב את חברת שוהר לצבוע את המדרכות  .1

 .כאמור בחוזה

יש לחייב את חברת שוהר בתשלום בעבור כל התמרורים שהוצבו שטובת  .2

מהכרטסת של התמרורים לא . מערך החניה בישוב החל ליום חתימת החוזה

יש להוציא חשבון חשבון . ניתן להפריד את תמרורי החניה מיתר התמרורים

 .משוערות של עובדי התחזוקהולחייב בהתאם בתוספת שעות עבודה 

יש לחייב את חברת שוהר בתיקונים ובהחלפת עמודים ותמרורים הקשורים  .3

יש להורות למחלקת התחזוקה . למערך החניה החל מתאריך חתימת החוזה

כולל חידוש צביעת , לרכז מתוך יומני העבודה שלהם את כל עבודות התיקון

בהתאם לתעריף שעת עבודה של שוהר  ולחייב את חברת מדרכות בכחול לבן

 . פועל תחזוקה

יש לחייב את חברת שוהר בעבור כל שירותי הגרירה שסופקו לעירייה בשל  .4

מהכרטסת של  .החל מתאריך חתימת החוזה ,או חניה אסורה ,הפרעות חניה

₪  3,082שילמה העירייה  2009 – 2008הנהלת החשבונות עולה כי בין השנים 

 .ולל יום העצמאות וגרירת רכב נטושלא כ)בעבור גרירות 

האם )יש להגדיר בחוזה בדיוק אלו תמרורים כלולים במסגרת אחריות החברה  .5

 (. תמרורי אין עצירה כלולים

יש לתבוע מהחברה לערוך סיורים לבדיקת תקינות מערך התמרור כמתחייב  .6

 . מהחוזה ולהגיש דוח שבועי בהתאם

פעולו של מגרש זה חיוני למיגור ת. יש לתפעל את המגרש לגרירת מכוניות .7

או מסכנות את /מסתירות שדה ראיה ו ,חניות לא חוקיות שמפריעות לתנועה

לתבוע מהחברה לתחזק את המגרש לגרירת מכווניות  יש. הנהגים והולכי הרגל

 .שעות ביממה 24ולהפעילו כולל הצבת שומר 

תחזוקת מערך שוהר דוח פירוט פעולות ל' יש להקפיד לקבל אחת לחודש מחב .8

 .החניה

 נספחים  –ב התייחסות המבוקר "מצ

 

 הנחות במס ארנונה לגמלאים 

 

 

 הנחות לגמלאים ואזרחים ותיקים
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וחוק , 1993ג "התשנ( הנחה בארנונה)בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה 

 67גבר שמלאו לו  –זכאים להנחת גיל , (1' נספח מס) 1989ן "אזרחים ותיקים התש

 :כמפורט להלן, שנים 62אישה שמלאו לה שנים או 

אם הם מקבלים קצבת זקנה או קצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי   .א

מטרים רבועים משטח  100בעבור  25%יהיו זכאים להנחה של  –

 .הדירה

יהיו זכאים  –אם בנוסף לקצבת זקנה הם מקבלים גם הבטחת הכנסה   .ב

 .מטרים רבועים משטח הדירה 100הנחה בעבור  100% -ל

אם הגיעו לגיל פרישה וסך הכנסותיהם מכל מקור שהוא אינו עולה על   .ג

 . 30%יהיו זכאים להנחה בשיעור  – השכר הממוצע במשק

וסך כל הכנסותיהם מכל מקור אם גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד   .ד

יהיו זכאים  –מהשכר הממוצע במשק  150%שהוא אינו עולה על 

 .30%להנחה בשיעור 

לכל  25%מקנה הנחת גיל בשיעור של  תקנות ההסדרים אזרח ותיק .2

ללא התניה של קבלת קצבה מהביטוח , תושב שהגיע לגיל הפרישה

 . הלאומי

ת מפלה ואינה מעניקה את ההנחה הביקורת מצאה כי העירייה נוהגת במדיניו .3

 . לפי תקנות ההסדרים של אזרח ותיק

ולא  התקבלה פניה בלשכת המבקר של אזרח הטוען כי מפלים אותו  .4

 .מעניקים לו הנחה בארנונה על פי תקנות ההסדרים אזרח ותיק

פנה מבקר העירייה ליועצת המשפטית בבקשה  9.3.10 –בתאריך ה  .5

- ות לאזרחים ותיקיםהנחיה בנוגע להנח/ להבהרה

הארנונה של עיריית גבעת שמואל אינה מכבדת ' תלונות על כי מח' הועברו אלי מס"

 .את החוק ואינה מעניקה את ההנחות לאזרחים הוותיקים

נאמר לו  .67ל בן "הנ .היום פנה אלי שוב תושב בשם יצחק שמש וביקש את ההנחה

אבל לא רטרואקטיבית ובסוף  ,ו שכןאחר כך אמרו ל ,מגיעה לו הנחה לאבתחילה כי 

לא מקובל )עוד הדגישו בפניו כי היועצת המשפטית עוד עלולה לבטל לו את ההנחה 

 ,עלי שמהלכים אימים על תושבים ובמידה ותבקשי לשמוע זאת ישירות מהתושב

 . ( 0507610438 –הטלפון שלו 

בערפל ועל כן אני מבקש נראה לי שכל עניין ההנחות לאזרחים ותיקים בעירייתנו לוט 

 .הארנונה בעניין זה' ממך לבחון את העניין ולהוציא הנחיה מפורשת למח

  .אני מציע לפרסם זאת בקרב הציבור ,זאת ועוד
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ראשון , הרצליה ,רעננה: בדקתי לגבי היחס לאזרחים ותיקים במספר רשויות  ,לידיעתך

 65ת לכל אזרח ותיק שהגיע לגיל נס ציונה ומתברר כי ההנחה ניתנת אוטומטי ,לציון

שם זה בכלל  .ומקבל את המכתב המכובד ממשרד הגימלאים במשרד ראש הממשלה

 ! זה הכבוד הבסיסי שנותן העירייה לאזרחיה הותיקים .לא עניין לשיקול דעת

אין שום סיבה שעיריית גבעת שמואל תפקיר את זכות ההנחה להחלטת פקיד זה או 

 . "מי שהתעקש קיבל ומי שלא התעקש לא קיבל ,יתברר כי אם ,אחר וחמור מכך

  –השיבה היועצת המשפטית כך  10.3.10 -בתאריך ה .6

על פי חוק ההסדרים הרשות המקומית אינה  .א

מוסמכת להעניק הנחות בארנונה כאוות נפשה 

הענקת . והיא מוגבלת לסוגי הנחות שנקבעו בחוק

אף הנחות מכל סוג אינה עניין שבשיקול דעת של 

רשות . גורם שהוא בעירייה יהיה תפקידו אשר יהא

מקומית רשאית להעניק רק את ההנחות שנקבעו 

על פי שיעור שנקבע בחוק ובכפוף לתנאים  ,בחוק

 ".שנקבעו בחוק

היועצת המשפטית מתנה את קבלת ההנחה על פי  .ב

לתקנות ההסדרים במשק המדינה ( 1( )א) 2תקנה 

 ,על פי תקנות אלו .1993ג "התשנ( הנחה מארנונה)

בארנונה  25%אזרח ותיק יהיה זכאחי להנחה של 

ר בתנאי שהוא מקבל אחת "מ 10על שטח של עד 

, תלויים, שאירים, זקנה: או יותר מהקצבאות הבאות

 .נכות בשל פגיעה בעבודה

שני סוגי ההנחות "היועצת המשפטית מדגישה כי  .ג

הן על פי חוק ההסדרים והן על פי חוק אזרחים 

הינם בתוקף ואזרח ותיק רשאי להגיש  ,ותיקים

 ." בקשה לקבל הנחב לפי אחד מהם

 

 -ביקש מבקר העירייה הבהרות למכתב היועצת מתאריך ה 14.3.10 -בתאריך ה .7
9.3.10 – "  

 ....."במסגרת חוק המדיניות הכלכלית ,2004ת בשנ" :כתבת  3בסעיף 

 :"לחוק קובע כדלקמן 9סעיף " .4בסעיף 

 

( א) 2הוראה נוספת הרלוונטית לאזרחים ותיקים הינה הוראת תקנה : " כתבת  6בסעיף 

 "1993( הנחה מארנונה )לתקנות ההסדרים במשק המדינה ( 1)
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 2004בשעה שבשנת  משמשת את העירייה 1993תקנה משנת מדוע  –שאלתי 

 "?לחוק 9נקבע אחרת בסעיף  2004במסגרת במדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

 

לתקנות  2תקנה "הבהירה היועצת המשפטית כי  14.3.10 -בתאריך ה .8

" ההסדרים אינה מבטלת את הזכאות להנחה על פי חוק האזרחים הותיקים

יהיה זכאי  סדריםאזרח ותיק שאינו עונה על התנאים לפי תקנות הה" ,כלומר

לחוק האזרחים הותיקים  9להנחה בארנונה אם הוא עומד בתנאי הוראת סעיף 

 ." 

 

 פרק נספחים  –ב תגובת המבוקרים "מצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ס"עמודים גבעת המתנ 2חפירה בין  –ליטמן . א -הזמנת עבודה מ בדיקת

 

התקבלה תלונה על בקשה לאישור עבודה חריג  21.1.10 -בתאריך ה .1

ליטמן אשר זכתה במכרז לביצוע עבודות אחזקת . י חברת א"שבוצעה ע

 .בגבעת שמואל חשמל שוטפות

 :המבקר שלח מכתב למנהל הרכש וביקש לבדוק  .2
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 ?הצעות מחיר נוספות לעבודה זו האם קיימות .א
 'מ 13 -מטר בפועל מדובר רק ב 35בהצעה רשום  .ב
בודה כולל כיסוי עלות אותה ע(  05.01.0360סעיף  60' עמ)ל "לפי משכ .ג

 (. 21%+  14%)וזאת לפני הנחות  29.67הינה 
 .ר"מ 5 –גם כאן אין מדובר ב  -פתיחה וסגירת אבן משתלבת .ד
ל עלות העבודה בסדר גודל "אם היינו עובדים לפי מחירי משכ ,להערכתי .ה

 .₪ 1,500כזה לא הייתה עולה על 
 . ₪ 18ל אחרי הנחה עומד על "גם מחיר אותם כבלים לפי משכ .ו

 
  –משיב מנהל הרכש כי  24.1.10 -בתאריך ה .3

 
 אין הצעת מחיר נוספת .א
לא עלויות ולא עומדני ) הרכש' י מח"לגבי יתר הסעיפים לא נבדקו ע .ב

 (.מרחק
 

ל העירייה כי הכמויות שהציג הקבלן לא "אישר מנכ 31.1.10 -בתאריך ה .4
 1,600ל העירייה בדיקה בעניין ואישר לקבלן לתשלום "המנכ היו נכונות

₪ . 
הרכש לקבל בכל מקרה הצעות ' הורה למנהל מח העירייה ל"מנכ .5

 .גם אם הדבר לא צויין מראש ,נוספות
 

 ב נספחים "רצ
 

 הרימון ' בדיקת הזמנת עבודה לעבודות פיתוח בגן ברח

בעקבות תלונה שהתקבלה בלשכת מבקר העירייה על  .1

 תשתית המתבצעות בגן רמון ביקש/ עבודות פיתוח 

הרכש ' ממנהל מח 23.8.09 -בתאריך המבקר העירייה 

לתב הכמויות מאחר רקשה היה להבין על סמך  הבהרות

 .מה ניתנה ההצעה לביצוע העבודה הנדרשת

ה ערך טבלת השוואה בהתאם לבקשת "מנהל שפ .2

  .המבקר

ה כי הקבלן הוזיל "הדגיש מנהל שפ 23.8.09 -בתאריך ה .3

א "למ₪  110 –ל ₪  235 –אבן הבקבוקים מ "את סעיף 

 .עקב השינוי מאבן גבוהה לנמוכה

 נספחים -ב "רצ

 יציקות משטחי גומי גני ילדים  –בדיקת שינוי מפרט טכני 

מ "לבה בע.ע.שנחתם עם חברת נבחוזה המתלונן טען כי על פי המפרט הטכני 

מ ובפועל הקבלן "מ 8להכנת תשתית ליציקות גומי יש להניח תשתית ברזל בעובי 

 . מ"מ 6ניח תשתית ברזלים בעובי ה
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המבקר בדק את התלונה ונמצא כי היא אכן מוצדקת וכי במפרט מצויין ברזל בעובי 

 מ "מ 6מ ואילו הקבלן הניח ברזל בעובי "מ 8

הקבלן הניח רשתות ולא ברזלים בודדים ולכן החוזק של  -ה "לטענת מנהל שפ

 .מ"מ 8מ מקביל לחוזק של ברזלים בודדים בעובי "מ 6הרשתות בעובי 

. ע.מהתשלום של הקבלן נ₪  2,374כ "ה סה"על פי הנחיית המבקר קיזז מנהל שפ

  .מ"מ 6מ לברזל "מ 8ההפרש בין ברזל  מ בגין"לבה בע

 

 ב נספחים "רצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רישוי העסקים  
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 כללי .1

לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא : "לחוק רישוי העסקים 4פי סעיף -על .1

 ".אם יש בידו רשיוןלפי חוק זה בהתאם לתנאיו

הגשת הבקשה לרשיון עסק כרוכה בתשלום אגרה ששיעורה מתעדכן מעת  .2

 .ידי משרד הפנים-לעת על

העסקים בגבעת שמואל מתבצע הביקורת בדקה האם תהליך רישוי  .3

הדפוסים , את התהליכים, בהתאם להוראות החוק והתקנות שתוקנו מכוחו

כל , ונוהלי העבודה כפי שהתגבשו בענף ואת הפיקוח השוטף ואכיפת החוק

 .זאת בהשוואה לממצאי דוח הביקורת הקודם שעסק בנושא זה

  ריכוז ממצאי דוח הביקורת -תהליך הרישוי  .2

 דוח מצב -י העסקים התפלגות רישו

מסדיר , (הצו: להלן) 1995 -ה "התשנ, (עסקים טעוני רישוי)צו רישוי העסקים  .א

עיסוקים המחולקים לעשר קבוצות עיקריות ואשר  224רשימה מפורטת של 

  .חייבים ברשיון לניהול עסק

 

הטבלה שלהלן מפרטת , בהסתמך על מאגר המידע הממוחשב של המחלקה

, בכל אחת מהקבוצות המפורטות בצו, רישוי העסקים בעיראת התפלגות מצב 

 .והנמצאים תחת פיקוח ענף רישוי העסקים
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 'מס

 'קב

כ "סה הקבוצה

 עיסוקים 

טעוני 

 רישוי

 כ"סה רשיונות בתוקף

 עיסוקים 

 עם רשיון

 תקף

בתהליך 

 רישוי

 

 

 

 פועלים ללא רשיון תקף 

מתחדש  לצמיתות

 בתוקף

זמני 

 בתוקף

 

 בטיפול 

 משפטי

 

 

 דחיית 

 בקשה

 

 

, רוקחות, בריאות .1

 קוסמטיקה

33  26  26 6 7   

   1 1 1   1 2 דלק ואנרגיה .2

   26 25 57 9 27 21 83 מזון .4

   6 6 7  2 5 13 מסחר ושונות .4

עינוג ציבורי נופש  . 5

 וספורט

15 1 4  5 9 9   

   1 1 3   3 4 רכב ותעבורה . 6

שירותי שמירה  . 7

 ואבטחה

4 2   2 1 2 

 

  

   52 49 102 9 59 34 155 כ"סה 

 

 

 

הם  .אינם מעוכבים, בבקשות לרישוי שהטיפול בהם הסתיים רשיונות הנמצאים .3
 . ידי מנהל המדור-על מודפסים ונחתמים

י ראש העיר לחתום על אישרי "אמנם מנהלת המדור הוסמכה ע -הערת הביקורת
 אך יש מקום לשקול פגישת עדכון חודשית עם מהנדס העירייה לו היא כפופה ,עסק

  .או דחיית בקשות ,על מנת להתעדכן על רשיונות חדשים

) עסקים שבמהלך תהליך הרישוי הוצאה נגדם התראה לפני כתב אישום  4נמצאו  .4
וכן עסקים שבשל שינוי תוכנית עסק ( 20בן גוריון ' ס ברח"מספרה וברעמ מיקי בר
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אולם בקשה , (מרכז הבשר והעוף ומרכז האש) הוזמנו להגיש בקשה לרישוי העסק 
 .כזו עדיין לא הוגשה

כתב אישום , (כללי)עסקים כנגדם הוגש כתב אישום  2בטיפול משפטי כלולים  .5
מכתב התראה לפני נקיטת הליכים  18.7.10 -ס נשלח ב"לברעמ( )הפרת צו)

 (.משפטיים

שלא ניתן , דחיית בקשה כוללת עסקים הפועלים ללא רישוי משך שנים רבות .6
לא ניתן . בעיות תכנוניות/חריגות בנייה/להוציא עבורם רשיון עסק בשל שימוש חריג

להביא את עניינם לדיון שיפוטי בשל סיבות אלו בשל השנים הרבות שעסקים אלו 
 . ים ללא רשיון ובלא שהעירייה פעלה בנושא זהפועל

 

 

 

 : להלן רשימת העסקים הפועלים ללא רשיון עסק 

 

 שנים כתובת  סוג שם

 שנים לא ידוע'מס זיתים קיוסק שוקי מסלטי

 שנים לא ידוע'מס 20גיורא  משקאות  אור שיווק

 +שנים  2 ביאליק משתלה  מסלטי 

 +שנה  1 הסיבים מזנון  רוני עובד

הפסיק  +שנה  1 הנשיא מזנון סביח גינוס
 לפעול

  

לרישוי העסקים  המחלקה, שלומו ובטיחותו, על מנת לשמור על בריאות הציבור .7
משרד /משטרה/בעיקר שירותי כבאות)מפעילה את גורמי הרישוי הנוספים 

וזאת , עסקים על מנת לקבל חוות דעת שוטפות על מצבם של אותם, (הבריאות
 .לאכוף את ביצוע הדרישותבמטרה 

 ניתוח נתוני הטבלה  .8

  .בתהליך חידוש ,נמצאים בתהליכי רישוי 52טעוני רשיון  (פריטי עסק )עסקים  155מתוך  .א
 ,העירייה לא מוציאה לעצמה רשיון עסק .אחסנתם –כלי נשק ותחמושת  –' א 9.1קיים פריט  .ב

 קף בתחום שירותי שמירה ואבטחהעסק אחד ללא רשיון ת.אך מחוייבת לעמוד בתנאי החוק
 . (אין אישור כבאות לעסק –מדובר בחדר נשק וכספת לאחסון אקדחים של העירייה  -

 .בתחום המסחר והשונות רק מחצית מבעלי העסק עם רשיון בתוקף .ג
כי הקבוצה המכילה את מספר העיסוקים הגדול ביותר בגבעת שמואל , מנתוני הטבלה עולה .ד

 .מכלל העיסוקים טעוני הרישוי בעיר 53% - מזוןהינה קבוצת עיסוקי ה

 . מכלל העסקים הכלולים בקבוצת המזון פועלים ללא רישוי 30% -כ .ה

לצמיתות או )רשיון בתוקף מכלל העיסוקים הטעונים ברישוי  60% -ל, כללית

כשמתוכם , פועלים ללא רישוי 33% -נמצאים בתהליך רישוי ו 32%, (תקופתי

 ..שפטינמצאים בטיפול מ 1%
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 חשוב לציין כי העסקים הפועלים ללא רישוי נמצאים בסטטוס :

 נדחה/טיפול/המתנה

העירייה אמורה לשמש דוגמא בכל האמור לאישור רישיון  – הערת הביקורת

 . עסק ועל כן יש לטפל מיידית באישור הכבאות לחדר הנשק

השינויים שחלו בהיקף הוצאת רשיונות עסק בגבעת שמואל לאורך  הלןל

 . 'ד –' מפורטים בנספחים א , 2009- 2005השנים 

 

רשיונות  השנה

לצמיתות 

או רשיונות 

 תקופתיים 

 ללא רישוי

העסקים הפועלים ללא 

: רישוי נמצאים בסטטוס

  נדחה/טיפול/המתנה

סך 

 הכל

שיעור 

 השינוי

2006 72 18 100  

2007 110 19 129  

2008 84 64 148  

2009 90 60 150  

 

 ,2006בהשוואה לשנת  55%חל גידול של  2010כי בשנת , מנתוני הטבלה עולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, מפרט את שלבי הטיפול העיקריים בבקשה לרשיון עסק, תרשים הזרימה להלן

 : מהגשתה ועד אישורה

 

 

  

 תושב /בעל עסק קיים

 המבקש להקים עסק

הגשת בקשה 

חידוש /לרשיון עסק

 רשיון 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 /הודעת סרוב 

 דרישה לביצוע 

 תנאים של גורמי  

 הרישוי  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועברות ראשית חוות דעת לאישור , להם אין תוכנית עסק מאושרת, בעסקים חדשים* 

מועברות חוות דעת לאישור גורמי , רק לאחר אישורם. גורמי ההנדסה ושירותי הכבאות 

חוות דעת נשלחות , בעסקים שלא חל בהם שינוי ולהם תוכנית עסק מאושרת  .הרישוי הנוספים

 .במקביל לכל גורמי הרישוי

 

 
 

 

בדיקת הבקשה 

לעמידה בקריטריונים 

ראשוניים לקבלת 

 רשיון עסק

הפניית הבקשה לאגף 

 ,שירותי הכבאות, ההנדסה

ולחוות דעת גורמים 

י סעיף "עפ מקצועיים נוספים

 *לחוק ' ב 1

 * שירותי כבאות 

 משרד העבודה והרווחה

 המשרד לאיכות הסביבה

 משטרת ישראל 

 וטרינר עירוני 

 

 גופים עירוניים  

 משרד הבריאות 

חיקוק  י"גורמי רישוי עפ 

 אחר

האישורים ריכוז 

מגורמי הרישוי ובדיקת 

 ביצוע תנאים מוקדמים

 הנפקת רישיון עסק

 * אגף ההנדסה 
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 ממצאים -ביצוע התהליך 

 כללי

הביקורת בדקה את אופן ביצוע תהליך רישוי העסקים בעיריית גבעת שמואל  .א

  .פי החוק ותקנותיו-ואת התאמתם של התהליכים המתבצעים לנדרש על

דק באמצעות מדגם משך הזמן הממוצע לטיפול המדור בבקשה במסגרת זו נב

מעורבותם של , ידי מנהלת המדור-לרשיון עסק מיום הגשתה ועד יום אישורה על

היערכות המחלקה והטיפול בבקשות , גורמי הרישוי השונים בתהליך הטיפול

הימצאותם , לרישוי עסקים במציאות דינמית של שינויים החלים בחוק מעת לעת

מסמכים בתיקי העסקים והתאמת רישומת המחשב לחומר המתוייק של 

פיקוח הענף על העסקים וכן קיום בקרות פנימיות בתהליך הרישוי , בתיקים

 .למניעת כשלים בתהליך

ידי מנהלת המדור -מבדיקת תהליכי העבודה הפנימיים כפי שהם מתבצעים על .ב

י עסק מתנהל כי ביצוע תהליך הטיפול בבקשות לרישו, הביקורת התרשמה

 .מפוקח ומבוקר, באופן מאורגן

עם פתיחת התיק עליו לשלם אגרת , בעל עסק המבקש רישיון עסק .ג

ישנם עסקים )ח לפריט רישוי "ש 297רישיון עסק שעומדת היום על 

בעל העסק מצוייד בהפניה כתובה ממני (המחזיקים במספר פריטי רישוי

מתאימים לו למחלקת הגביה המבקשת מהם לגבות את הסכומים ה

את הקבלה עליו להביא לי היא מתוייקת בתיק . בהתאם לפריטי הרישוי

כל עוד לא . הרישוי של המבקש ומספרה מתועד בחלון האגרות שלו

, כאשר יש חידוש לפריטי רישוי". לא שילם"שילם בחלון האגרות יופיע 

הקבלה  עד אשר תגיע" לא שילם"בחלון האגרות של העסק יופיע 

 .לא ניתן לנפק רישיון עסק ללא תשלום אגרה. צוייניםופרטיה מ

 .תעריף אגרות רישיון עסק ניקבע על ידי משרד הפנים

 

הגביה ' מערכות המחשב של מדור לרישוי עסקים ומח – הערת הביקורת

במדור רישוי עסקים  בין הנתונים אינן מסונכרנות כך שקשה להתאים את

איתור עסק או פריט עסק שלא שילם ובכל  -לדוגמא . למחלקת הגביה

רצוי שהמערכות  ,כמו כן. זאת קיבל אישור יש לבצע הצלבת נתונים ידנית

 .גע לתשלום בעבור שילוטתצלבנה נתונים גם בנו
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בודדים טורחים לפעול לאישור רישיון  .רוב העסקים נפתחים ללא אישור מוקדם .ד

נשלח פקח הדורש מהעסק לסור  ,כאשר העירייה מאתרת עסק חדש. עסק כדין

מרבית  ,לטענת מנהלת המדור. למדור רישוי עסקים בעיריה לפני נקיטת הליכים

 .רישוי העסק כחודש לאחר שנפתחוהעסקים התחילו את הליך 

בחלקם מגובים בנוהלי עבודה אשר הוכנו )במדור קיימים דפוסי עבודה ברורים   .ה

כל בקשה לרשיון עסק עם קבלתה  (.י מנהלת המדור בשנה האחרונה"ע

והיא כוללת , עוברת בקרה ואישור של מנהלת המדור, ובסיומו של התהליך

תיק עסק נתון משקף תמונה של ענף  עיון בכל .ההקלדות הנתונים למחשב

המטפל באופן רציני ויסודי בבקשות לרישוי העסקים והדברים מתנהלים לרוב 

 .באופן תקין ובהתאם לנדרש בחוק רישוי העסקים

בעקבות שינוי ארגוני שנערך בעירייה שונו דפוסי עבודה והמדור הוכפף  ,השנה .ו

. הבקשה להקמת עסק למהנדס העירייה אשר דורש לעבור על כל תוכניות

כמו , פועל המדור גם מול גורמי הרישוי הנוספים הלוקחים חלק בתהליך, בנוסף

 .המשטרה ועוד, שירותי הכבאות, משרד הבריאות

  

אחת לפרק זמן  יש להקפיד על קיום פגישת עבודה חודשית – הערת המבקר

ורם נתון במטרה לקדם את מתן חוות הדעת לבקשות הנמצאות בטיפולו של ג

  .הרישוי

  

 ממצאים -בדיקה מדגמית בתיקיית העסקים 

מתוך כלל התיקים בתיקיית הענף ובחנה  תיקי עסקים 4הביקורת דגמה  .ז

באמצעותם את אופן טיפול הענף בבקשות לרישוי עסקים ואת התאמתו 

 .למתבקש מחוק רישוי העסקים

 

 

 

 

 :להלן התיקים שנבדקו 

 

 העיכובסיבת  תאריך אישור תאריך בקשה 

 אישור כבאות 19.7.2009  27.5.2008 עברייה בספא
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כבאות ומשרד  2.6.10 26.10.08 סקין פלייס

 הבריאות

 בראיות וועדה , כבאות 1/2010 24.7.2008 חביב

כבאות ומשרד  11.6.2008 16.7.2008 מקדונלד

 הבריאות 

 

היה העסק היחיד שפתח רק לאחר השלמת " עברייה בספא" – הערת המבקר

 .יתר העסקים נפתחו עוד בטרם החלו בהליכים לקבלת רשיון עסק ,האישורים

 

כי טיפול הענף בבקשות לרישוי , מממצאי הבדיקה המדגמית עולה, באופן כללי .ח

עסק מתנהל באופן מסודר ותקין וככל האפשר בהתאם להוראות חוק רישוי 

  .העסקים

 : להלן הנושאים שנבדקו

 .חוות דעתם של כל גורמי הרישוי הרלוונטיים לכל בקשה נתונה .1

 ידי גורמי הרישוי -התנאים במידה שנקבעו על  .2

 .הגביה' לא חופפת למח/ האם היא חופפת .רישומת מחשב מלאה  .3

 (.מופיע בהדפסת הרשיון ובגביה)אגרות רישוי וקבלות התשלום  .4

מהלך הטיפול בבקשות לרישוי תואמים את הטפסים בהם נעשה שימוש ב .5

 .הפורמט שנקבע בחוק

 .בקשות להמצאת חוות דעת לצורך רישוי העסקים  .6

הוראת החוק תוחמת לגורם הרישוי ) זמנים לטיפול בכל בקשה ובקשה  .7

( ימים נוספים 30 -ומטעמים מיוחדים אפשרות ל)יום  30מגבלת זמן של 

 .למתן תשובה

  .פיקוח שוטף על עסקים .8

 . עסקים הפועלים ללא רשיון .9

, שירותי הכבאות, בחינת משך הזמן לקבלת רישוי מקצועי ממשרד הבריאות .10

 . ומשטרת ישראל

המאשרים מתן רשיוןלניהול , האם מתוייקים האישורים של גורמי רישוי שונים. 11
 ? עסק בכפוף לקיומם של תנאים כנספחים

 

 משכי זמן הטיפול בבקשות לרישוי עסקים

-שעל, שינו מצב קודם 2000א "התשס( הוראות כלליות)רישוי העסקים  תקנות .ט

פיו החוק לא הגביל את פרק הזמן שעמד לגורמי הרישוי לצורך מתן התייחסות 
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, ימים 30לחוות דעת לבקשה לרשיון עסק והגבילו פרק זמן זה לתקופה של 

 .ימים נוספים 30 -ומטעמים מיוחדים אפשרות להארכה ב

יראו אותו כמי שנתן , במידה שגורם האישור לא השיב במועד ,פי התקנות-על .י

כי המועד , רשות הרישוי תודיע לגורם הרישוי נותן האישור. אישור להיתר זמני

 .ואת החלטתה בבקשה, חלף, כקבוע בתקנות, להתייחסותו

 החולף ממועד הממוצעכי משך הזמן , בבדיקה מדגמית שהביקורת ערכה נמצא .יא

 .שנה -הגשת הבקשה ועד תאריך ההחלטה של מנהלת המדור בבקשה הוא כ

מפעילה את סמכותה  מנהלת המדור לרישוי העסקים, מממצאי הביקורת עולה .יב

במתן אישור להיתר זמני לרישוי עסקים באותם המקרים שגורמי הרישוי השונים 

בתוך פרק הזמן כפי שהועברו להתייחסותם , לא השיבו לבקשות לרישוי עסק

  .שנקבע בתקנות

כי מנהלת המדור לרישוי העסקים פועלת לקדם ולזרז את קבלת , ראוי לציין .יג

 .חוות דעת לבקשות לרישוי עסקים מגורמי הרישוי השונים

הביקורת בדקה כמה חוות דעת נמצאות בטיפולו של כל אחד מגורמי הרישוי  .יד

  .פרקי הזמן החורגים מהקבוע בתקנות, השונים

 

 

 

 

  

 גורם הרישוי 

חוות הדעת הנמצאות בידי גורמי 

 הרישוי

מעל 

 חודש

 3מעל 

 חודשים

 6מעל 

 חודשים

 9מעל 

 חודשים

מעל 

 שנה

   (ג)1 (ה) 1 (א)1 (שימוש חורג) וועדה

   (ד,ב)2   שירותי הכבאות

      משטרה

      המשרד לאיכות הסביבה

      משרד העבודה והרווחה

      משרד הבריאות

      כ"סה
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 ,ניתן להבין כי גורמי הרישוי מחוץ לעירייה קיבלו את הבקשות י הטבלה"עפ .א

קרי  ,הגורמים .הבקשות נשלחו לגורמי הרישוי, מסתבר כי. אך לא הגיבו להן

מכאן והלאה בעלי . דחו את הבקשה והבקשה החוזרה לעירייה ,הועדה למשל

 ,א הכבאותגם בנוש. העסקים פועלים להסדרה והתאמת הנכסים להיתרים

ח דרישות ועל בעלי העסקים לפעול להשלים את הנדרש על פי "יוצא דו

 . ח"הדו

קל להוציא צוי סגירה לעסקים ולפגוע  –מנהלת המדור ביקשה להדגיש כי  .ב

מגיעים " יום"אך היא מתייחסת לכל עסק לגופון ובסופו של  ,בפרנסתם

שר אין שיתוף רק כא .האישורים מהמשרדים השונים ומונפק רשיון עסק

 .מנהלת המדור נוקטת בצעדים משפטיים ,פעולה

אולמי "בעקבות התוצאות הטרגיות של אסון )אישור כבאות  –הבאר של סבא  .ג

ולפיו נתבקשו הרשויות , 3/2001' ל משרד הפנים מס"הופץ חוזר מנכ, "ורסאי

המקומיות להקפיד ולבדוק אולמות ומבנים המשמשים את הציבור הרחב 

תקני , לאחזקת המבנים והשימוש במקום, הנוגעים לבנייה עצמהבהיבטים 

 . (ביטחון ובטיחות הציבור, רישוי עסקים, כיבוי אש

חסר אישור הוועדה . לבאר של סבא יש אישור כבאות –הערת הביקורת 

  .לשימוש חורג שעבר לדיון בוועדה המחוזית

 –למת דרישות נמצא בסיום טיפול להש –אישור כבאות  - טבון והמנגל. ב

 .במעקב

 בועדת חריגים  – 20בן גוריון  –מספרה . ג

 אישור כבאות - 20בן גוריון  –ס "ברעמ. ד

 פ בתי קפה קניון הגבעה"הכשר לסגירת שצ. ה

 

  תוקפם של רשיונות עסק

תקופת תוקפם של )פורסמו תקנות רישוי עסקים ', 98בראשית חודש ינואר  .טו

שהסדירו שינויים בתוקפם , 1998 -ח "התשנ, (קוןתי( )חידושם ואגרות, רשיונות

עסקים שרישיונם ניתן לצמיתות החל מתאריך : של רשיונות בסוגי עסק שונים

 .וההיפך, רישיונם אמור להפוך לתקופתי, נתון

 

האם יצאה הודעה מסודרת לאותם  -לשאלת הביקורת  – הערת הביקורת

כאשר הוצא למנהלת  2000בשנת  –הוסבר כי  ?עסקים על שינוי בסטטוס

המדור כתב מינוי התקנות יושמו ולא היה צורך להודיע להם בכתב על שינוי 

 .מעמד רשיונם
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 ,תוקף הרשיון היה לשנה –" בית וקאנטרי"בריכת השחיה בשכונת  :לדוגמא

בשכונת רמת הדקלים פנו לקבלת רשיון ( אז)כאשר הבריכה היחידה בישוב 

 .שנים 3קף הרשיון שעומד היום על כבר היה השינוי לתו

 –העסק . עברו לסמכות הרשות המקומית בהנפקת ר –רשיונות לקיוסקים 

  .אישור כבאות חובה ומיושם. משרד הבסריאות רק לידיעה

 

 

 גביית אגרות רישוי

שינו את סדרי גביית , 2000 - ס"התש, (הוראות כלליות)תקנות רישוי עסקים  .טז

אגרת רשיון או היתר זמני , פי התקנות-על. יהול עסקהאגרות בעבור רשיוןלנ

וזאת בשונה מהמצב , תיגבה בעד הגשת הבקשה לרשיון עסק או היתר זמני

 .שהאגרה שולמה תמורת קבלת הרשיון לניהול עסק, שהיה קודם לכן

בכל . כי השינוי בתקנות מיושם באופן מלא ותקין, הביקורת בדקה ומצאה .יז

העתקי , שוי נגבתה עם הגשת הבקשה לרשיון עסקאגרת הרי, התיקים שנבדקו

  .הקבלות מתוייקים בתיקי העסק ורישומת המחשב עודכנה במלואה

גם באותם התיקים שהטיפול בהם החל טרם כניסתן לתוקף של התקנות 

לא ניתנו רשיונות , כי אגרות הרישוי נגבו באופן מלא ותקין, החדשות נמצא

אגרות שולמו בהתאם לגובה האגרה שהיה ה, לניהול עסק טרם תשלום האגרות

 .תקף בכל זמן נתון ובתיקי העסקים ניתן למצוא את העתקי הקבלות

 

 הפיקוח השוטף על העסקים

העסקים הטעונים ברישוי אמורים להימצא תחת הפיקוח השוטף של מנהלת  .יח

וזאת במטרה לוודא את קיומם של כל תנאי הרישוי שנקבעו לעסקים וכן , המדור

 .סקים הפועלים ללא רשיון לניהול עסקאיתור ע

 

אינו מקבל  ,אינו כפוף למנהלת המדור הביקרות מצאה כי התברואן הראשי .יט

על פי הנוהל יש לערוך  .ממנה סמכויות ואינו מבצע בדיקות תקופתיות לעסקים

לפחות אחת לחצי שנה ביקורת תברואית בעסקי מזון ולצרף את משוב הביקורת 

 .'הנוהל אינו מתקיים מהסיבה לעילבפועל . לתיק עסק

 

מדור רישוי  .יש להכפיף את פקח התברואי למנהל מדור עסקים –הערת הביקורת 

עסקים אינו יכול לפעול ללא תברואן מוסמך ואין זה מתפקידה של מנהלת המדור 

 . היא גם אינה מוסמכת לבצע ביקורת אלו. לבצע ביקורות במקומו
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 הטעונים רישוי  מוסדות הפועלים תחת המועצה הדתית 

 

 /בקשה' מס מצב רישוי רשיון נכס/סוג העיסוק

 רשיון

 מקוואות

 נימרובר 

 

 

היכל  –עגנון . ש

 הרחמים

 

 אין רשיון

 

 

בתוקף עד  52

 -לתאריך ה

31.12.12 

 

כבאות ואין אישור  אין אישור

 .משרד הבריאות

האישור האחרון של משרד )

 (  2000הבריאות ניתן בשנת 

 חסר רשיון משרד הבריאות 

 

אולם שמחות בבתי 

 כנסת 

  לא נדרש אין צורך

 

 מנהלת המדור לרישוי עסקים פנתה מספר פעמים במכתב למועצה  – על שני המקוואות
 .אך פנייתה לא נענתה ,הדתית

 האולם הצמוד לבית הכנסת משמש כמו  .אין בבית הכנסת היכל הרחמים אולם שמחות
אירועים מן הסוג של  –בריתות ועליה לתורה , בכל בית כנסת ביישוב לקיום שבת חתן

 "פתיחת שולחן"
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 האדם-כוח

 2000מנהלת מדור רישוי עסקים קיבלה מינוי לתפקיד בשנת  .א

העסקים מונה מנהלת מדור רישוי עסקים ומפקח האדם בענף רישוי -מצבת כוח .ב

 . תברואי שאינו כפוף למדור רישוי עסקים

  .לעבודתו למפקח התברואי יש הכשרה מקצועית פורמאלית בתחומים המשיקים .ג

על מנת " מבצעים יזומים"לערוך , מעת לעת, האדם המצומצם אינו מאפשר-כוח .ד

שלא טופלו זמן רב או " מיםתיקים רדו"איתור , למשל, כמו, לקדם פרויקטים

 .ידי מפקחי הענף-עסקים שזמן רב לא בוקרו על

 תיקיית העסקים .9

תיקי עסקים שאינם  (2010 – 2008) 11 -פריטי עסק ומתוכם כ 155 –במדור כ  .א

  .פעילים

  איזורים /שכונות התיקים מאורגנים ומסודרים וממויינים לפי

גם כאשר חלים בו שינויים  תיק העסק מלווה את העסק לכל אורך פעילותו

 .מבחינת סיווג העסק או שינוי בעלים

, אישורים של גורמי הרישוי, תוכניות עסק :המסמכים המצויים בתיקיית העסקים  .ב

משפט וכן מידע היסטורי רב -כתבי אישום ופרוטוקולים של בתי, רישיונות לעסק

 .ערך

שת תוכנה וסורק יש לתקצב רכי! אין כל גיבוי לתיקים  - הערת הביקורת

 .לסריקת המסמכים המצויים בתיקים

 נוהלים ותוכניות עבודה  .11

עובדת , מנהלת המדור. רישוי העסקים מאורגנת באופן מסודר עבודתו של מדור .א

, שבועיות, בין השאר גם באמצעות תוכניות עבודה יומיות. על פי יומן למעקב

המסכם את כלל פעולות כן מופק דוח פעילות שבועי וחודשי . חודשיות ושנתיות

 .פרסום ושילוט, המחלקה לרישוי העסקים

קיים קובץ של נוהלי עבודה המקיף את כלל הפעולות המתבצעות בענף רישוי   .ב

מנהלת המדור מרכזת נהלים ופועלת על פי חוק רישוי , יחד עם זאת. העסקים

וכן על פי נספחים המפרטים את תנאי הסף , התקנות והצווים, העסקים

 .אוכל ואת חוקי העזר שקבעה העירייה בעניין עסקים-ים לרישוי בתיהנדרש

 . חומר זה משמש למעשה כבסיס לעבודת המדור
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  –סיכום והמלצות 

 

 

ללא תברואן מוסמך אשר כפוך  מדור רישוי עסקים אינו יכול לפעול כנדרש .1
על מדור רישוי העסקים אינו יכול לפקח . אליו וכפוך להוראותיו ולהנחיותיו

עסקי מזון באופן שוטף כאשר התברואן המוסמך אינו מקבל סמכות ממנהל 
לא יתכן שמנהלת המדור ללא הכשרה של תברואן מוסמך מבצע . המדור

 .מטלות שחובה על תברואן מוסמך לבצען
אלא באמצעות  ,הביקורת ממליצה כי מנהלת המדור לא תפעל על פי יומן .2

על רשיונות , על חוסרים ,תוכנה מתאימה שתתריע על כל ביקורת
התוכנה גם תשמש את מנהלת המדור למעקב וכן תשמש . מתחדשים ועוד

יש לרכוש תוכנה מתאימה ולהכשיר את  ,אשר על כן. לצרכי ביקורת ובקרה
 .מנהלת המדור להשתמש בה

יש לתקצב רכישת תוכנה וסורק לסריקת  -תיקי העסק אינם מגובים  .3
 .המסמכים המצויים בתיקים

 ,אין להקל ראש בכך .לטפל בדחיפות ברשיון העסק של המקוואותיש  .4
 . מדובר כאן בבריאות הציבור

כך , הגביה אינן מסונכרנות' מערכות המחשב של מדור לרישוי עסקים ומח .5
. במדור רישוי עסקים למחלקת הגביה בין הנתונים שקשה להתאים את

את קיבל אישור יש איתור עסק או פריט עסק שלא שילם ובכל ז -לדוגמא 
רצוי שהמערכות תצלבנה נתונים גם  ,כמו כן. לבצע הצלבת נתונים ידנית

  .בנוגע לתשלום בעבור שילוט
 

  –תגובות המבוקר לדוח בנושא רישוי עסקים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בטיחות בעבודה
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י סטודנטים לביקורת בבר אילן בהנחיית דני רייף ראש "דוח זה הוכן ע)

 (מבקר העירייה  שרוניהחוג ודוד 

 :כללי. א

קטיעות איברים , כוויות, נפילות)נושא בטיחות בעבודה מתייחס למניעת תאונות 

, עיוורון)ונושא הגיהות התעסוקתית מתייחס למניעת מחלות מקצוע , ('וכו

 (. 'סרטן וכו, חירשות

על מבקר הפנים לבחון את איכות המנגנון הקיים בחברה למניעת תאונות 

לעמוד על הליקויים במנגנון זה ולהמליץ על הפעולות , עבודה ומחלות מקצוע

 .הנדרשות לשיפורו

 :בחברות חייב להיות מנגנון אשר יקדם את מטרות הבאות

 והקטנת חשיפת החברה , מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע

 .לתביעות בנושא זה

 יהות אבטחת עמידת החברה בדרישות חוקיות הנוגעות לבטיחות וג

 .תעסוקתית

 מקור המידע: 

  1970ל"תש, (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה- 

 4195 –ד "התשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

  מסירת מידע והדרכת )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

 -1999ט"התשנ, (עובדים

 1951-א "התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה 

 1951 –א "התשי, חוק חופשה שנתית 

 1953 –ג "התשי, חוק עבודת הנוער 

 1954 –ד "התשי, חוק עבודת נשים 

  1945, (הודעה)פקודת התאונות ומחלות משלוח היד 

 1954 –ד "חוק החשמל תשי 

 1993 –ג "חוק החמרים המסוכנים התשנ 

 1965 –ה "חוק התכנון והבניה התשכ 
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 : לרשימה המלאה של חוקים ותקנות הקשורים לבטיחות וגיהות בעבודה*

אתר המוסד לבטיחות ולגיהות 

<http://osh.org.il/uploadfiles/b031_reshimat_hukim.html< 

 

מנגנון כאמור חייב לקיים מעקב שוטף ומקצועי אחר נושאי בטיחות וגיהות 

 :לרבות

 זיהוי מפגעים בטיחותיים 

 דה נדרשים בתחום הבטיחות והגיהות ועדכנםגיבוש נהלי עבו 

 על ידי עובדי החברה, בדיקת יישום בפועל של נהלי בטיחות וגיהת 

 ייזום הדרכות עובדים 

 והגשת המלצות לנקיטת , דיווח מיידי להנהלה על מפגעים שזוהו

 .פעולות מתקנות
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 פרופיל מערך הבטיחות ברשות עיריית גבעת שמואל. ב

 

. גבעת שמואל היא אחת העיריות הצעירות ביותר בגוש דןמאחר ועיריית 

בין השיטות היא שיטת . היא מבקשת לעגן שיטות ניהול חדשות ויעילות

 :הניהול של מערך הבטיחות

  עובדים  230ברשות עיריית גבעת שמואל היום מעוסקים 

  מיליון שקלים חדשים  100הוא  2010תקציב העירייה לשנת 

 ן העירייה ופעילות קבלנים חיצוניים מחס ,בניין העירייה 

  האחראיות על מערך בטיחות מוטלת על מנהל מחלקת הביטחון

אגף לטפל בנושא /אך במקביל יכול מנהל מחלקה, ובסמכותו

 . מבלי ליידע את האחראי, בטיחות על דעת עצמו

  הוצאות על נושאי בטיחות מתחלקות בין המחלקות על פי הנושא

 .הבדיקה/ן העבודההנבדק ושייכותו למזמי

  מחלקת ההנדסה אינה טורחת לזמן לישיבות עבודה על פרוייקטים

 .את אחראי על הבטיחות בעירייה
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 מטרות הביקורת והיקפה. ג

 

ביקורת פנימית היא אחת מכלים החשובים ביותר שמסייעים לתפקוד 

לרבות נושא בטיחות , יעיל ותקין של כל מערך עיריית גבעת שמואל

 :בעבודה

 תקינות , בדיקת פעילות תחום הבטיחות בעירייה בהיבט חוקיות

 .חיסכון ומועילות, יעילות, וסדירות

  בדיקת הפעילות הבטיחותית השוטפת להשגת צמצום תאונות עבודה

 .בעיריית גבעת שמואל

  בדיקת שיתוף הפעולה בין האחראי על תחום הבטיחות בעירייה

 .מגייס עובדים חדשיםכולל את אגף כח האדם ש, למחלקות השונות

 

 : הביקורת תקיף את התחומים הבאים

 הדרכת עובדים בנושא בטיחות ותאונות עבודה, מערך הבטיחות ,

, ציוד מגן אישי, אוגדן הוראות בטיחות, מסירת מידע בבטיחות

תכנית , סקר סיכונים ומפגעים, ניטול סביבתי, בדיקות ציוד תקופתיות

מערך כיבוי  ,במערך בטיחות העסקת קבלנים המעורבים, בטיחות

 .קשרי חוץ, אש
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 : להלן מפרט הבעיות שעלו מתוך הביקורת. ד

 

 :הביקורת נתקלה במספר בעיות מרכזיות

 היעדר נהלים בתחום המבוקר 

 מקרים מסוכנים וטיפול , היעדר סטטיסטיקה בנושא תאונות עבודה

 בליקויים למניעתן 

  ייעודית האחראית על מערך אין מחלקה  –היעדר מחלקה לבטיחות

נושא הבטיחות כפוף למנהל . בטיחות ברשות של עיריית גבעת שמואל

 .הביטחון ללא נהלי עבודה וללא כתב מינוי' מח

 

 ממצאים עיקריים. ה

 

נתגלו נתונים , בנושא בטיחות בעבודה בעיריית גבעת שמואל, במהלך הביקורת

כן נתגלו מספר ממצאים  כמו. על נטיות חיוביות בתחום רבים המצביעים

 :משאירים מקום לשיפור, הדורשים תשומת לב

 

ברשות של עיריית גבעת שמואל אינה קיימת מחלקה ייעודית האחראית  .1

הביטחון ללא נהלי ' נושא הבטיחות כפוף למנהל מח -על מערך בטיחות 

 .עבודה

בעירייה לא קיימת תוכנית עבודה שנתית להדרכת עובדים בנושא  .2

 . הדרכה בנושא בטיחות עברו רק חלק מעובדיםה, בטיחות

חסרה גם , אין גוף בעירייה שמטפל באיסוף מידע בנושא תאונות עבודה .3

 . תקלות בטיחות מודעות לדיווח על

 .אחסנת ציוד במחסן של העירייה לא עומדת בקריטריונים בטיחותיים .4

 .בעבודהלעירייה אין נוהל פיקוח על קבלנים חיצוניים בנושא בטיחות  .5
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רכישת ציוד מגן  בתקנון של עירייה לא רשומים נהלים לגבי הבקרה על .6

 .אישי

מהביקורת עולה כי אין דיווח בנושא סקר סיכונים ומפגעים וגם לא קוים  .7

העירייה לא מטפלת בהחזקת והשלמת .סקר מצאי ציוד כיבוי אש קיים

 .ציוד כיבוי אש בסיסי

הטיפול . בליקויים בטיחותייםאין בעירייה מחלקה האמונה על טיפול  .8

בליקויים אינו מרוכז והינו באחריות כל מחלקה ומחלקה על פי הנושא 

 .המחייב טיפול בליקוי או בבעיה הקשורה לבטיחות
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 פירוט הממצאים. ו

  מינוי והכשרת בעלי תפקידים: מערך הבטיחות. 1

 אין נהלים בנושא בטיחות בעבודה .א

והתכנסה עד כה פעם אחת  (2009)הוועדה לבטיחות הוקמה השנה  .ב

 .פעמים בשנה לפחות 8על פי חוק חייבים  –בלבד 

 :להלן המטלות שאמורה הועדה לבצע ואינן מתבצעות .ג

תאונות המדווחת ולהמליץ  לברר סיבות התאונות או הכמעט .1

 .על דרכים ואמצעים למניעתן

לבדוק את תנאי הבטיחות והגיהות ולהמליץ על שיפורם ולייעץ  .2

 .בקביעת כללי בטיחות

נאמן בטיחות חייב לעבור )לקבל דין וחשבון מנאמני בטיחות   .3

י מפקח "שעות ולשאת תעודה המאושרת ע 24השתלמות של 

 .לבקר ולתאם את פעולותיהם ,(עבודה

 .להתלוות למפקח על העבודה בביקורו במוסד .4

פעולות באירוע חריג המצריך כינוס שלא מן המניין כגון תאונה  .5

 .מפגע חמור שהתגלהאו 

 .הכנת תוכנית לטווח בנוני ורחוק בתחום הבטיחות .6

 .ביצוע סיורים במחלקות .7

 .לבדוק יישום המלצות התנהגות עובדים ושימוש באמצעי מיגון .8

 .לבדוק מקרוב את כל הגורמים שהביאו לתאונת העבודה .9

  .קביעת נהלי בטיחות וייזום פעולות למניעת תאונות עבודה .10

י ועדת "שבוצעו ע' אין ולא אחת מהמטלות לעיל –הערת הביקורת 

 . הבטיחות

 הדרכת עובדים. 2

 . אין תוכנית עבודה שנתית להדרכת עובדים בנושא בטיחות .א
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או כמעט  ,לא מבוצעת הדרכה לעובדים במקרה של תאונת עבודה .ב

 .תאונה

 . לא חלה החובה להעביר הדרכה לכלל העובדים .ג

 לא כל עובדים עברו הדרכה  .ד

 .הדרכה של עובדים החדשים עם קליטתם לעבודהאין  .ה

במסגרת החוזים הנחתמים עם הקבלנים אינה קיימת התייחסות לנושא  .ו

בטיחות בעבודה ואחריותו של הקבלן לקיים הדרכות ואת הוראות 

הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות בקרב העובדים המועסקים בתחום 

 השיפוט של עיריית גבעת שמואל

 

 בנושא בטיחות ותאונות עבודהדיווחים . 3

 תאונות עבודה ומקרים מסוכנים, היעדר סטטיסטיקה בנושא בטיחות .א

 לא נמצאו דוחות על תאונות עבודה  .ב

  .לא נמצאה היסטוריה לתאונות עבודה בעירייה .ג

 .אין גוף בעירייה שמטפל באיסוף מידע בנושא תאונות עבודה .ד

 

 מסירת מידע. 4

 בטיחות  תקלות חוסר מודעות לדיווח על .א

 ציוד במחסנים של העירייה לא עומד בקריטריונים בטיחותיים   .ב

  יציאות חירום חסומות על יד חומרי גלם וציוד .ג

 אין סימון חומרים מסוכנים ואין הפרדה בים ציוד לבין חומרים מסוכנים .ד

 

 אוגדן הוראות בטיחות. 5

 התפקיד .את תפקיד האחראי על הבטיחות בעבודה ממלא קצין בטחון .א

 .אין כתב מינוי ,אינו מוגדר

 לא חלה החובה להנחיות בטיחות .ב
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 . אין נוהל ותיאור התפקיד וסמכויותיו של אחראי הבטיחות .ג

 . קבלנים חיצוניים בנושא בטיחות בעבודה אין נוהל פיקוח על .ד

קבלנים בנושא בטיחות בעבודה ובמקרים של תאונות  אין נספח בחוזה .ה

 עבודה

 

 ציוד מגן אישי. 6

 אין נוהל לרכישת ציוד אישי מגן  .א

 אין נוהל מוגדר על פיקוח רכישה ותחזוקה ציוד מגן אישי  .ב

 בבנייני עירייה לא נמצאו שילוטים בדבר ציוד מגן אישי  .ג

 אין קנייה מרוכזת לציוד מגן אישי  .ד

 .בטיחותי העובדים לא מחוייבים להופיע לעבודה בלבוש .ה

 .יי העירייהאין בקרה על רכישת ציוד מגן אישי לעובד .ו

 

 ניטור סביבתי. 7

 לא נמצאו מוקדים וגורמים ברשות גבעת שמואל החייבים לניטור סביבתי  .א

י קבלן חיצוני "נעשה ע ניטור סביבתי לאיתור גורמים מזיקים לסביבה .ב

 .שאין פיקוח עליו במסגרת נהלי עבודה

 

 סקר סיכונים ומפגעים. 8

  .לא בוצע סקר סיכונים .א

 סקר סיכונים ומפגעיםאין דיווח בנושא  .ב

 

 תכנית בטיחות. 9

 אין נוהל מוגדר לאחראיות היישום תוכנית הבטיחות .א

 

 כיבוי אש .10
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 לא קוים סקר מצאי ציוד כיבוי אש קיים  .א

 העירייה לא מקפידה לטפל בהחזקת והשלמת ציוד כיבוי אש בסיסי .ב

 אין פיקוח על אחזקה שוטפת של ציוד של כיבוי אש .ג

 קשרי חוץ. 11

מוגדר אופן שיתוף פעולה בין מחלקות השונות בעירייה לבין גורמים לא  .א

 חיצוניים

 טיפול בליקוים. 12

 . אין בעירייה מחלקה האמונה על טיפול בליקויים בטיחותיים  .א

הטיפול בליקויים אינו מרוכז והינו באחריות כל מחלקה ומחלקה על פי  .ב

 .הנושא המחייב טיפול בליקוי או בבעיה הקשורה לבטיחות

 אין מנגנון המחייב ומבקר ביצוע טיפול בליקויים  .ג

 .דיווחים בנושא תאונות עבודה בעירייה/אין דוחות .ד

 

 



71 

 

 

 

 מסקנות. ז

 

בטיחות בעבודה הוא אחת מנושאים החשובים לתפקוד תקין יעיל ובטיחותי של 

הקפדה על נהלי ותקני הבטיחות מצמצמת את סיכונים ותקלות . כל העירייה

שנתגלו במהלך הביקורת , לממצאים. כתוצאה מתאונות עבודהשיכולים לגרום 

יכולים להיות , 2010בנושא בטיחות בעבודה בעיריית גבעת שמואל לשנת 

 :השלכות רבות

כאשר אין מחלקה ייעודית האחראית על מערך הבטיחות הדבר  .1

 .עלול להביא להיעדר אחריות או פיזור אחריות

בנושא , כת עובדיםקיום של תוכנית עבודה שנתית להדר-אי .2

עדכון וידיעה של העובדים  -עלול להביא לאי, בטיחות בעבודה

 .במקרים של תקלות ותאונות עבודה, למניעת תאונות

דיווחים על תקלות , איסוף מידע בנושא תאונות עבודה-אי .3

מונע מגופים האחראים על תיקון ליקויים לאתר את , בטיחות

 .הליקויים האפשריים וכתוצאה מכך לצמצם את, מוקדי הסיכון

אחסנת ציוד במחסן של עירייה שלא עומד בקריטוריונים  .4

הסכנה היא לא רק לעובדים שפועלים . בטיחותיים מהווה סכנה

 .אלא גם לסביבה שבקרבת המחסן, בתוך המחסן עצמו

הקפדה על -היעדר פיקוח על קבלנים חיצוניים עלול להביא לאי .5

וי תאונות עבודה ותקלות קיום נהלי בטיחות וכתוצאה מכך לריב

 .אפשריים

קביעת נהלים וחוסר בקרה על רכישת ציוד מגן אישי -עקב אי .6

לא חסכונית ולא מותאמת , קיים סיכוי גבוה לרכישה לא מוצדקת

 .לצרכים הנדרשים

טיפול , היעדר נהלים ונורמות בנושאים סקר סיכונים ומפגעים .7

מישור גורם להגדלת הנזק שיכול להתבטא גם ב, בליקויים

 .וגם במישור הכספי, האנושי
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למרות שהיום נושא בטיחות בעבודה בעירייה הוא מינורי ולא מושם עליו הדגש 

נובע " האין תקלות"ועל כך נשאלת השאלה האם . אין תקלות מדווחות, הראוי

או שמדובר  ,דיווח לממונים-חוסר עדכון או אי, חוסר ידיעה, מחוסר מודעות

 . במזל

חיסכון , יעילות, תקינות וסדירות, פק את הצורך בשמירת חוקיותהמצב אינו מס

 .ומועילות

העירייה חייבת לשים את נושא הבטיחות בעדיפות ולהשקיע יותר , אשר על כן

, משאבים כדי להבטיח את ניהול תקין ויעיל של נושא בטיחות בעבודה

 :בהתבסס על מקור המידע

  1970ל"תש, (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה- 

 4195 –ד "התשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

  מסירת מידע והדרכת )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

 -1999ט"התשנ, (עובדים

 1951-א "התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה 

 1951 –א "התשי, חוק חופשה שנתית 

 1953 –ג "התשי, חוק עבודת הנוער 

 1954 –ד "התשי, חוק עבודת נשים 

  1945, (הודעה)פקודת התאונות ומחלות משלוח היד 

 1954 –ד "חוק החשמל תשי 

 1993 –ג "חוק החמרים המסוכנים התשנ 

 1965 –ה "חוק התכנון והבניה התשכ 

 

 : לרשימה המלאה של חוקים ותקנות הקשורים לבטיחות וגיהות בעבודה*

אתר המוסד לבטיחות ולגיהות 

<http://osh.org.il/uploadfiles/b031_reshimat_hukim.html< 
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 המלצות עיקריות . ח

בעקבות הממצאים משמעותיים שנתגלו במהלך הביקורת בנושא בטיחות 

ניתן להגיע למסקנה כי יש מקום לשיפור , בעבודה בעיריית גבעת שמואל

 :בתחומים הבאים, תהליכי העבודה

 

הקים מחלקה ייעודית לבטיחות בתוך הרשות של עיריית גבעת שמואל ל .1

שבראשה יעמוד איש מקצוע , שתהיה אחראית על כל מערך הבטיחות

 .המוסמך לזה

 :המחלקה לבטיחות תהיה אחראית בין יתר על .2

איתור מפגעי בטיחות והתרעה עליהם בפני יחידות  .א

 . על מנת לתקנם, העירייה

הדרכה של עובדים בנושאי תאונות עבודה ומחלות  .ב

כולל תכנית , (בשיתוף עם אגף משאבי אנוש)מקצוע 

 . עבודה להדרכת שנתית

קביעת הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים  .ג

 . בהעסקתם של קבלני חוץ

 . תיאום ושיתוף פעולה עם ועדת הבטיחות .ד

, תקלות, דיווחים על תאונות עבודה: כגון, איסוף מידע .ה

 ותתלונות הציבור בנושא הבטיח, תיקון ליקויים

קביעת נהלים להחזקה ורכישה , פיקוח על ציוד מגן אישי .ו

 של ציוד מגן אישי

פיקוח על שמירת הקריטריונים בטיחותיים בכל בנייני  .ז

 כולל בקרה על סימון ושילוט, העירייה

 ביצוע סקר סיכונים .ח

 

 .ל עיריית גבעת שמואל''המחלקה לבטיחות תהיה כפופה למנכ .3

 

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/pisgadim/files/%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20-%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94.doc
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 פירוט המלצות. ט

 מינוי והכשרת בעלי תפקידים: הבטיחותמערך . 1

לקיים נושא הבטיחות כפוף במסגרת כתב מינוי ובמסגרת נהלי  .א

 .ל העירייה''עבודה למנכ

 להוציא נהלים בנושא בטיחות בעבודה .ב

 הדרכת עובדים. 2

 . לקיים תוכנית עבודה שנתית להדרכת עובדים בנושא בטיחות .א

 .או כמעט תאונה ,לבצע הדרכה לעובדים במקרה של תאונת עבודה .ב

הפניה . להוציא נוהל ולהדריך עובדים החדשים עם קליטתם לעבודה .ג

 . למחלקה האחראית על ההדרכות צריכה להתבצע דרך כוח אדם

על יועץ משפטי להכיל בחוזה עם קבלנים חיצוניים נספח בנושא  .ד

האחריות של הקבלן לביצוע הדרכות תקופתיות בנוגע לבטיחות בעבודה 

 .יחות וגיהותשל המוסד לבט

אשר מקבלים לידם את , להחתים את העובדים ומנהלי המחלקות .ה

ולאשר בכך , הנהלים החדשים הספציפיים הנוגעים לבטיחות בעבודה

 את קבלת החומר והטמעתו במחלקות אשר תחת ניהולם

 

 דיווחיות בנושא בטיחות ותאונות עבודה. 3

ים תאונות עבודה ומקר, לקיים סטטיסטיקה בנושא בטיחות .א

 מסוכנים

 .להקים גוף בעירייה שיטפל באיסוף מידע בנושא תאונות עבודה .ב

 מסירת מידע. 4

עלוני בטיחות , להגביר מודעות לדיווח על תקלות בטיחות דרך הדרכות .א

 ושילוטים

 לסמן חומרים מסוכנים במחסן העירייה .ב
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 אוגדן הוראות בטיחות. 5

להוציא נוהל , להקים מחלקה ייעודית האחראית על מערך בטיחות .א

 . ותיאור התפקיד וסמכויותיו של אחראי הבטיחות

 . להוציא נוהל פיקוח על קבלנים חיצוניים בנושא בטיחות בעבודה .ב

על יועץ המשפטי להכיל נספח בחוזה עם קבלנים חיצוניים בנושא  .ג

 .בטיחות בעבודה ובמקרים של תאונות עבודה

 

 ציוד מגן אישי. 6

 להוציא נוהל לרכישת ציוד אישי מגן  .א

 להוציא נוהל מוגדר על פיקוח רכישה ותחזוקה ציוד מגן אישי  .ב

 הקמת שילוטים בדבר ציוד מגן אישי בבנייני עירייה .ג

 בקרה על רכישת ציוד מגן אישי לעובדיי העירייה   .ד

לו נעלים על מנת להבטיח כי עובדי הכפיים ילבשו בגדים בטיחותיים וינע .ה

 הרכש בעירייה תבצע את הקניה ' מן הראוי שמח ,בטיחותיות ותקניות

המרוכזת של נעלי העבודה והבגדים התקניים חסיני אש מידי שנה  .ו

כדי להבטיח כי העובדים אכן מופיעים לעבודה לבושים בבגדים . בשנה

מומלץ להטביע על הבגדים את סמל  ,י העירייה"תקניים שסופקו להם ע

 יההעירי

 

 ניטור סביבתי. 7

להטיל פיקוח על קבלן חיצוני שמבצע ניטור סביבתי לאיתור גורמים  .א

 מזיקים לסביבה

 

 סקר סיכונים ומפגעים. 8
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לבצע סקר סיכונים תקופתיים במשרדי הרשות ובמקומות בהן מתבצעות  .א

 .עבודות כפיים

 לקיים דיווח בנושא סקר סיכונים ומפגעים .ב

 

  תכנית בטיחות. 9

 נוהל מוגדר לאחראיות היישום תוכנית הבטיחותלהוציא  .א

 

 כיבוי אש. 10

 לקיים סקר מצאי ציוד כיבוי אש קיים  .ב

 על העירייה לטפל בהחזקת והשלמת ציוד כיבוי אש בסיסי .ג

 להטיל פיקוח על אחזקה שוטפת של ציוד של כיבוי אש .ד

 קשרי חוץ. 11

גורמים להגדיר אופן שיתוף פעולה בין מחלקות השונות בעירייה לבין  .א

להכין רשימת טלפונים עדכניים של גופים חיצוניים העוסקים . חיצוניים

המוסד לבטיחות , אגף הפיקוח על העבודה/ ת''משרד התמ: בבטיחות

 .שירותי הכבאות, מרפאה תעסוקתית, ולגהות

 טיפול בליקוים. 12

 . להקים בעירייה מחלקה האמונה על טיפול בליקויים בטיחותיים .א

 המחייב ומבקר ביצוע טיפול בליקויים  להוציא מנגנון .ב

 .לקיים נוהל דיווח בנושא תאונות עבודה בעירייה .ג

 

 במוסדות חינוך בעיר גבעת שמואל מכרז לשירותי ניקיון

י סטודנטים לביקורת בבר אילן בהנחיית דני רייף ראש "דוח זה הוכן ע)

 (מבקר העירייה  החוג ודוד שרוני

 

 תגובת המבוקרים : נספחים 
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 מכרז שירותי ניקיון בבתי הספר 

י סטודנטים לביקורת בבר אילן בהנחיית דני רייף ראש "דוח זה הוכן ע)

 (מבקר העירייה  החוג ודוד שרוני

 : מקבלי השירות בגבעת שמואל הם ארבעה בתי ספר יסודיים •
" יגאל אלון"חטיבה בוגרת ו" יגאל אלון", "בן גוריון"שני בתי ספר ממלכתיים 

 . עירהחטיבה צ
 ".ומורשת בגין מנחם" מורשת זבולון" –ושני בתי ספר ממלכתיים דתיים 

 . תקציב לתשלום בגין שירותי ניקיון נכלל בסעיף החינוך •
 . הפיקוח על אספקת השירות יבוצע באמצעות מפקח מטעם העירייה •
התלמידים בכל אחד מבתי ' י מס"עובדי הניקיון בכל בית ספר נקבע עפ' מס •

 . הספר
י הקבלן הזוכה ואין הוא רשאי להעביר את ביצוע "עבודות הניקיון יבוצעו ע •

 . השירות לקבלן משנה ללא הסכמת העירייה
 

 מטרת הביקורת והיקפה

 

 הליך הביקורת

 

ערכנו ביקורת בעיריית גבעת , לסירוגין 1.06.2010ועד  1.12.2009בין התאריכים 

, מנהלת גזברות, ת החינוךמנהלת מחלק, שמואל ונפגשנו עם מבקר העירייה

 .אבות הבית בבתי הספר ועובדי ניקיון, מפקחים

פרוטוקול , חוזה המכרז, הצעת המכרז: במהלך הביקורת נבדקו המסמכים הבאים

תלושי שכר ובוצעה השוואה של דרישות הסף ותנאים , ח ביקורת קודם"דו, המכרז

 . בהצעת המכרז למסמכי החוזה ונספחיו

אספקת חומרי ניקיון וציוד , וואת של דוחות ביצוע עבודות הניקיוןבוצעה הש, כמו כן

 .י חוזה"למפרטי עבודה נדרשים עפ

 

 בעיות מיוחדות

 

 :הביקורת נתקלה במספר בעיות עיקריות

 

פוטר המפקח מטעם העירייה וראש העיר מינה את אב הבית , במהלך הביקורת. א

ולמעשה הפיקוח שנעשה הוא על סמך , למלא את התפקיד באופן זמני של העירייה

 .י המתחייב בהסכם"עפ הבנתו את מהות תפקידו ולא
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החברה הזוכה העבירה את ביצוע שירותי הניקיון מקבלן משנה למשנהו וזאת . ב

ולכן קשה לעקוב אחר המעסיק האחראי . ללא אישור מראש ובכתב מהעירייה

 . הניקיון הישיר לתשלום השכר והזכויות הסוציאליות של עובדי

 

 

 תמצית ממצאים עיקריים

 

התקבלה ונבדקה  14.06.2010דוח הביקורת המסכם נערך לאחר שבתאריך 

ל העירייה והיועצת המשפטית של העירייה לממצאי "התייחסותם הכתובה של מנכ

 :להלן ממצאי הביקורת העיקריים שנמצאו. הביקורת

 

לגבי ניסיון  2.1.1יף החברה הזוכה נדרשת לתנאי סף על פי הצעת המכרז סע .1
  .מוכח במתן שירותי ניקיון

 
בביקורת נמצא כי לא הובאה בפני הביקורת רשימת הממליצים ולכן הביקורת 

 . לא יכולה לבחון את דרישת הניסיון מוכח
 

 . החברה הזוכה נדרשת להמציא פוליסת ביטוח לכל תקופת ההתקשרות .2
 

בדיקת מסמכי החוזה תקופת י "עפ –בביקורת נמצא כי הביטוחים לא בתוקף 
לשנה  16.08.2009 החוזה נחתם בתאריך, הביטוח לא תואמת לתקופת החוזה

 .31.01.2010ועד  1.02.2009 -תקופת הביטוח מ ואילו
 

החוזה מחייב קבלת אישור בכתב מראש מהעירייה המאשר העברת העבודות  .3
 .לקבלן משנה

 

החברה הזוכה . המבצעתבביקורת נמצא כי החברה הזוכה אינה החברה 

 .י קבלני משנה וזאת בניגוד להסכם"לביצוע ע העבירה את העבודות

 

והוטל עליה  18בהצעת המכרז החברה הזוכה נדרשה להעסיק עובדים מעל גיל  .4
 איסור להעסיק עובדים זרים בניגוד לחוק

 
 .18בביקורת נמצא כי הועסקו עובדים זרים ללא היתר וילדים מתחת לגיל 

 
המכרז החברה הזוכה נדרשה למלא כלפי עובדיו את כל הוראות חוקי  בהצעת .5

 .העבודה
 

ואף , בביקורת נמצא כי לחלק מהעובדים שולם במזומן ללא תלוש שכר
 . הועסקה עובדת זרה באופן לא חוקי והשכר לא שולם לה כלל

 
בהצעת המכרז נדרשת החברה הזוכה לתנאי האומר שהחלפת עובדי ניקיון  .6

ט העירייה והמצאת טופס העדר רישום פלילי של "ור קבתתבצע באיש
 .העובדים

 
לחוק  22בביקורת נמצא כי הצעת המכרז כוללת דרישה המנוגדת לסעיף 
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 . המרשם הפלילי ותקנות השבים
 

 .מפרט לביצוע שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור מפרט את דרישות הניקיון .7
 

חומרי , חסרים עובדים, לקי ולא סדירבביקורת נמצא כי הניקיון בוצע באופן ח
 .לביצוע עבודות הניקיון כל זאת לא בהתאם למפרט ניקוי וציוד

 
  

הקבלן התחייב להעסיק צוות עובדים מיומן תוך תחלופה , בהצעת המכרז .8
 .מינימאלית

 
רוב , (בעיקר בשעות אחר הצהרים)בביקורת נמצא כי תחלופת העובדים רבה 

קם אינם מבינים עברית כלל כך שלא ניתן להסביר העובדים לא מיומנים וחל
 .להם את מהות העבודה

 
במפרט לביצוע שירותי ניקיון במוסדות חינוך הקבלן ישתמש בחומרי ניקיון  .9

 . מאיכות טובה מאוד וידידותיים לסביבה
 

בביקורת נמצא כי קיים שימוש בחומר ניקוי חריף המפריע לריכוז התלמידים 
חסרים חומרי ניקוי וציוד , נקרעות בקלות, לא חזקות שקיות אשפה, והמורים

  'כפפות וכו, מפוח, מכונת פוליש, כגון שואב אבק
 

, (לחוזה המכרז' נספח ב)במפרט לביצוע שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור  .10
מובהר בזאת כי איחור בסיום הניקיון היסודי : "לגבי ניקיון יסודי בחודש אוגוסט

של אותה שנה יזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים  23.8מעבר לתאריך 
 .לכל יום של איחור₪  3,000וקבועים מראש בסך 

 
לכל יום איחור בביצוע עבודות ₪  3,000בביקורת נמצא כי לא ניתן פיצוי בסך 

 .הניקיון היסודי בחודש אוגוסט
 

 

 

 .ממצאי הביקורת משלב הגשת ההצעות ועד לשלב החתימה על ההסכם 

 

בהצעת המכרז רשאי  2.1.1י סעיף "עפ -ה בתנאי הסף להשתתפות במכרז עמיד .1
מציע שהינו תאגיד בעל ניסיון מוכח במתן שירותי ניקיון : "להשתתף במכרז

 , מהסוג הנדרש במכרז זה
, ר"מ 1,500וכן בשטחי ציבור בהיקף של לפחות , בתי ספר לכל הפחות 3 -ב

ה בוצעו במהלך השנתיים ובלבד שעבודות אל, בתחומה של רשות אחת
אסמכתאות בדבר עמידתו /על המציע לצרף להצעתו אישורים. האחרונות

 ".בדרישות הניסיון
 

אסמכתאות המעידים על ניסיון /לא צורפו אישורים, הביקורת העירה כי
ח רשם החברות "י דו"עפ. מוכח במתן שירותי ניקיון של החברה הזוכה

 .בייעוץ כלכליבמשרד המשפטים החברה הזוכה עוסקת 
 

היועצת המשפטית מסרה בהתייחסותה שהמציעה נדרשה לניסיון במתן שירותי 
 1,500ניקיון במשך מספר שנים בשלושה בתי ספר ובשטחי ציבור בהיקף של 
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 .ר בתחומה של רשות אחת"מ
המציעה הגישה המלצות לפיהן ביצעה עבודות ניקיון במספר רב של בתי ספר 

בנוסף . ר מדי חודש"יבור בהיקף של עשרות אלפי מושטחי צ( יותר משלושה)
 .לכך נעשתה בדיקה טלפונית מול הרשויות שצויינו ברשימת הממליצים

כל פעולה המותרת על פי דין "על פי רשם החברות החברה רשאית לעסוק ב
, או לא למטרות שהן/או פעילות למטרת רווח ו/לחברה ולהתקשר בכל עסק ו

 ". צוי בכל עת שהיאאו שיהיה ר/ככל שידרש ו
 

 .ל מסר בהתייחסותו שההתקשרות נבדקה ואושרה כדין"המנכ
 

הביקורת קיבלה את התייחסות היועצת המשפטית לגבי העיסוק הכללי 
 .של החברה הזוכה

המטרות שלשמן נוסדה החברה על פי תזכיר ההתאגדות שצורף 
 :למסמכי החוזה הן

גופים שונים ולהיות נאמן לייצג יחידים ו, לעסוק במתן יעוץ כלכלי. א
וכל עסק אחר , לקבל נכסיהם בנאמנות ולנהלם במסגרת זאת, עבורם

 .כולן או מקצתן, שיהיה דרוש או מועיל להשגת מטרותיה של החברה
לעשות כל פעולה המותרת על פי דין לחברה ולהתקשר בכל עסק . ב
או /ככל שידרש ו, או לא למטרות שהן/או פעילות למטרת רווח ו/ו

 "שיהיה רצוי בכל עת שהיא
או פעילות שהיא המותרת לאישיות משפטית /לעסוק בכל מטרה ו. ג

 .או על פי כל דין/ו( נוסח חדש)מסוגה של חברה על פי פקודת החברות 
 

לא הובאה בפני הביקורת רשימת הממליצים ולכן הביקורת לא יכולה 
ן ניסיון את התייחסותה של היועצת המשפטית לעניי לאשש או להפריך

 .מוכח
 

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את : "לחוזה 6סעיף  –ביטוחים לא בתוקף  .2
  "הביטוחים הבאים ולקיימם בתוקף למשך כל זמן העבודה

 
 י החוזה שנחתם בתאריך"תקופת העבודה עפ, הביקורת העירה כי

 היא לשנה  16.08.2009

 .31.01.2010ועד  1.02.2009 -תקופת הביטוח מ ואילו

 

היועצת המשפטית מסרה בהתייחסותה כי במועד הגשת ההצעה והחתימה על 

 .החוזה הביטוחים היו בתוקף

באחריות העירייה לדאוג שבמהלך כל תקופת ההתקשרות יוארכו הביטוחים 

 .לכל תקופת החוזה

 

 

ל מסר בהתייחסותו שהביטוח נעשה בדרך כלל מחודש ינואר עד "המנכ

 –ואכן לא נשלחה הארכה כנדרש  31.01.10קף עד הפוליסה הינה בתו, דצמבר

הערה מקובלת ואנו נקפיד על מעקב וחידוש הפוליסות בזמן בצורה ממחושבת 

 .בגזברות

 

מציע המנהל ספרים : "בהצעת המכרז רשאי להשתתף במכרז 2.1.2י סעיף "עפ .3
י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש לו אישור בר תוקף לכך "כנדרש עפ

יש לצרף להצעה אישור על ניהול עסקאות בהתאם . בהתאם לאמור בחוק זה



81 

 

 

 ". ל"לחוק הנ
 

שומות לפי חוק אישור על ניהול פנקסי חשבונות ור, הביקורת העירה כי
יולי )עסקאות עם גופים ציבוריים שצורף למסמכי החוזה אינו בתוקף 

 . לשנה 16.08.2009 -החוזה נחתם ב( 2009
 

היועצת המשפטית מסרה בהתייחסותה לגבי אישור על ניהול ספרים הנדרש 
במועד הגשת ההצעה למכרז האישור  –על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים 

בדיקה עם הנהלת חשבונות בעירייה קיים אישור בתוקף עד מ. היה בתוקף
 .31.3.11לתאריך 

ומבקש  31.03.11ל מסר בהתייחסותו שהאישור בתוקף עד לתאריך "המנכ
 .למחוק הערה זו

 
הביקורת קיבלה את טענת היועצת המשפטית היות וההצעות למכרז 

פי חוק והאישור על ניהול ספרים הנדרש על  2.07.2010הוגשו עד ליום 
כלומר  16.07.2010עסקאות עם גופים ציבוריים היה בתוקף עד לתאריך 

 .במועד הגשת ההצעה למכרז האישור היה בתוקף לשבועיים ימים בלבד
  

הקבלן יידרש להמציא לעירייה טופס העדר "בהצעת המכרז  2.5י סעיף "עפ .4
תחיל מובהר כי הקבלן י. ט העירייה"רישום פלילי עבור כלל העובדים לקב
כל החלפה של עובדים צריכה לעבור . ט"בביצוע העבודה רק לאחר אישור הקב

 ."ט"את אישור הקב
 

לא בוצעה בדיקה כלל והחלפת עובדי ניקיון , הביקורת העירה כי
ט העירייה והמצאת טופס העדר רישום פלילי "מתבצעת ללא אישור קב

 .של העובדים
 

לחוק המרשם הפלילי  22סעיף היועצת המשפטית מסרה בהתייחסותה שעל פי 
ותקנות השבים אסור לגוף ציבורי או מעסיק לדרוש אישור בדבר היעדר רישום 

קיים בתיק תצהיר של מגישת . פלילי ודרישה כאמור מהווה עבירה פלילית
או לא הורשעו בעבירות לפי /ההצעה לפיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון ו

 .מינימום או חוק שכר/חוק עובדים זרים ו
 

ל מסר בהתייחסותו שעל פי החוק אסור כיום לדרוש אישור טופס העדר "המנכ
למעט אישור על העדר עברות מין לעובדים עם ילדים והדבר , רישום פלילי

 .ט"נעשה על ידי הקב
 

י חוק "הביקורת קיבלה את טענת היועצת המשפטית לגבי האיסור עפ

אך , ר היעדר רישום פלילילגוף ציבורי או מעסיק לדרוש אישור בדב

 2.5היות והדרישה לטופס על העדר רישום פלילי מופיעה בסעיף 

הביקורת העירה שיש לעדכן את הצעת המכרז להבא , להצעת המכרז

 .ולהתאימה לדרישות החוק
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 ממצאי הביקורת בעת אספקת שירותי הניקיון במוסדות החינוך 

 

 

או להמחות את /או להסב ו/הקבלן אינו רשאי להעביר ו"לחוזה  4.1י סעיף "עפ .5
בין בתמורה , לאחר או לאחרים, כולן או מקצתן, חובותיו וזכויותיו על פי חוזה זה

אלא , כולן או חלקן, או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה/ו, ובין שלא בתמורה
 ..." בהסכמת העירייה שניתנה מראש ובכתב

 
החברה . החברה הזוכה אינה החברה המבצעת, הביקורת העירה כי

י קבלני משנה וזאת בניגוד "לביצוע ע הזוכה העבירה את העבודות
 .להסכם המחייב אישור מראש ובכתב מהעירייה

 
, ל מסר בהתייחסותו שהחברה העבירה במהלך השנה לקבלן משנה"המנכ

בדים עקב אי שביעות וזאת לאחר שהתבקשה להחליף מספר פעמים את העו

כיום עדיין אין אנו שבעים רצון אך לא ניתן להשיג עובדים . רצון מעבודתם

אנו קונסים את החברה על כל הפרה ומשתדלים לסיים את , לחודשיים בלבד

 .ההתקשרות עם החברה את שנת הלימודים

 

ל היות ולא ניתן אישור בכתב "הביקורת דוחה את התייחסות המנכ

 .י קבלני משנה"רייה להעביר את העבודות לביצוע עמטעם ראש העי

החברה לא עמדה , לכל אורך ההתקשרות עם החברה הזוכה

ניתן היה לסיים את , ולכן מלבד הסנקציה של קנסות, בהתחייבויותיה

כבר בתחילת ההתקשרות ולהימנע , ההתקשרות עם החברה הזוכה

  .לאורך כל השנה, מעוגמת נפש לציבור מקבלי השירותים

 

, (לחוזה המכרז' נספח ב)מפרט לביצוע שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור  .6
 .מפרט את דרישות הניקיון ואספקת חומרי ניקיון ואמצעים לניקיון

 
חסרים , הניקיון בוצע באופן חלקי ולא סדיר, הביקורת העירה כי

וחות וזאת על פי ד. לביצוע עבודות הניקיון וחומרי ניקוי וציוד, עובדים
, אבות הבית,מנהלי בתי הספר, מפקחים: ומכתבים מגורמים רבים כמו

 .'וכו, ח על קנסות"דו
 

ל מסר בהתייחסותו שהניקיון בפועל לוקה בחסר ולעיתים בוצע באופן "המנכ
 .חלקי ולכן ניתנו דוחות וקנסות לחברה

 
הביקורת ממליצה לפצל את עבודות הניקיון בבתי הספר בגבעת שמואל 

הדבר יביא . ולא בידי גורם אחד( זוכות)חברות ניקיון  2 וםלמינימ
לתחרות וכן במידה ואחת מהחברות שזכתה לא תפעל בהתאם 

 .למתחייב בהסכם יש לה תחליף מיידי
 

לחוזה ' נספח ב)במפרט לביצוע שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור  2בסעיף  .7
חומרי הניקיון יהיו . חשבונו חומרי הניקיון יסופקו על ידי הקבלן ועל",(המכרז

הקבלן ישתמש בחומרי ניקיון אשר . מאיכות טובה מאוד וידידותיים לסביבה
 ".לגביהם קיים תו תקן של מכון התקנים הישראלי
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שימוש  –ישנם ליקויים וחוסרים בחומרי ניקוי וציוד , הביקורת העירה כי

יות אשפה שק, בחומר ניקוי חריף המפריע לריכוז התלמידים והמורים
, חסרים חומרי ניקוי וציוד כגון שואב אבק, לא חזקות נקרעות בקלות

  .'כפפות וכו, מפוח, מכונת פוליש
 

על פי תעודות , לטענתו. ל בקש להציג אסמכתאות לטיעונים שהוצגו"המנכ
כמות חומרי הניקיון אמורה להספיק למעט אם ישנו שימוש , המשלוח שהוצגו

 .לא מורשה
 

ל להציג אסמכתאות בנוגע "נה בתגובה לבקשת המנכהביקורת ציי
לטיב וחוסר בחומרי ניקיון הממצאים הינם בהתאם לדיווחים של אב 

המפקח , הבית בבית הספר החטיבה הצעירה ושל אב הבית של העירייה
 .באופן זמני על עבודות הניקיון במוסדות החינוך

 

' נספח ב)חינוך וציבור במפרט לביצוע שירותי ניקיון במוסדות ' ה1.4בסעיף  .8
מובהר בזאת כי איחור בסיום : "לגבי ניקיון יסודי בחודש אוגוסט, (לחוזה המכרז

של אותה שנה יזכה את העירייה בפיצויים  23.8הניקיון היסודי מעבר לתאריך 
לכל יום של איחור וזאת מבלי לגרוע ₪  3,000מוסכמים וקבועים מראש בסך 
פה אחרים המוקנים לעירייה על פי חוזה זה או על מזכות העירייה לכל סעד ותרו

 ".פי כל דין
 

לכל יום איחור בביצוע ₪  3,000לא ניתן פיצוי בסך , הביקורת העירה כי
היה אמור להסתיים עד לתאריך )עבודות הניקיון היסודי בחודש אוגוסט 

  .(בפועל בוצע חלקית ולא בהתאם למתחייב בהסכם 23.08.09
 

יחסותו שעקב שיפוצים בבתי הספר בוצע ניקיון יסודי ל מסר בהתי"המנכ
השלמות הניקיון בוצעו בחופשות סוכות , לטענתו. באיחור ולכן לא נקנס הקבלן

  .ללא תשלום נוסף
 

ל צויין "ל ובתגובה לתשובת המנכ"הביקורת דוחה את התייחסות המנכ

לך במה" 10סעיף  12.10.2009ח זמני של מבקר העירייה מיום "כי בדו

, חופשת סוכות הייתה יכולה חברת הניקיון להתגבר על הפערים בניקיון

אך בפועל לא בוצע ניקיון במהלך החג ורק בסיומו הגיע צוות ניקיון 

לא , לא ביצעו פוליש כפי שהובטח. שביצע שוב עבודה חלקית ופזיזה

 ".ולא ניקו חלק ניכר מהחלונות, נמרח ווקס

 

       

  -העסקת עובדים ותשלומי שכר ממצאי הביקורת בנושא 

 

 

יעסיק , הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות"לחוזה שירות  3.8י סעיף "עפ .9
על הצד הטוב , במספר מספיק למתן השירותים, צוות עובדים מיומנים וכשירים

 ".ביותר ותוך תחלופה מינימאלית של עובדים
 

ות אחר בעיקר בשע)תחלופת העובדים רבה , הביקורת העירה כי
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רוב העובדים לא מיומנים וחלקם אינם מבינים עברית כלל כך , (הצהרים
 .שלא ניתן להסביר להם את מהות העבודה

 
, ל בקש להציג אסמכתאות לגבי תחלופת עובדים בשעות אחר הצהריים"המנכ

 .מעל הסביר בתחום זה
 

ל כי הסעיף מתייחס לדיווחים "הביקורת ציינה בתגובה לבקשת המנכ
, הבית בבית הספר החטיבה הצעירה ושל אב הבית של העירייה של אב

 .המפקח באופן זמני על עבודות הניקיון במוסדות החינוך
 

הקבלן מתחייב כי כל עובדיו יהיו בעלי אזרחות "בהצעת המכרז  7.4י סעיף "עפ .11
 ..." ומעלה 18ישראלית מגיל 

 
עסקה ואף הו, 18מועסקים ילדים מתחת לגיל , הביקורת העירה כי

 . עובדת זרה לא היתר ובניגוד לחוק
 

לא ידוע לי  –אסורה על פי חוק  –ל מסר בהתייחסותו שהעסקת ילדים "המנכ
 .למעט מקרה אחד שטופל מיידית

 .ל והבטיח שהנושא יטופל במהירות"ל בקש אסמכתא לטענות הנ"המנכ
 

ל צויין "ל ובתגובה לתשובת המנכ"הביקורת דוחה את התייחסות המנכ

הסעיף מתייחס לדיווחים של אב הבית בבית הספר החטיבה הצעירה כי 

המפקח באופן זמני על עבודות הניקיון , ושל אב הבית של העירייה

 .במוסדות החינוך

 

כלפי עובדיו את כל , הקבלן מתחייב למלא"בהצעת המכרז  7.6י סעיף "עפ .11
וחוק בריאות ... חוק הביטוח הלאומי...,הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם

 ".1994 –ד "ממלכתי התשנ
 

לחלק מהעובדים שולם הנטו במזומן ללא תלוש , הביקורת העירה כי
 . וללא העברת הניכויים וההפרשות כנדרש לרשויות החוק, שכר

 
לא ידוע לי על תשלום  –ל מסר בהתייחסותו לגבי תשלום לעובדים "המנכ

 .י ישנם הפרשות כחוקפ התלושים שהוצגו בפנ"במזומן ללא תלוש שכר וע
 

ל צויין "ל ובתגובה לתשובת המנכ"הביקורת דוחה את התייחסות המנכ
, כי תלושי השכר שהוצגו מראים כי לחלק מהעובדים יש הפרשות כחוק

שמש קרין , ואילו לעובדים כמו אוסנת מורד, לאלה הקבועים לכאורה
 .אין הפרשות פנסיוניות, ומנור גיורא

 
שקיימת בעיה לעקוב אחר מצבת עובדי הקבלן  בנוסף הביקורת ציינה

. וללא כרטיס עובד לזיהוי, תלבושת אחידה כאשר הם מגיעים ללא
גם עובדים חיצוניים לא מתחילים לעבוד לפני שהם , בארגונים מסודרים

 .נרשמים בכניסה למתחם
האם כתוצאה מהביקורת נביא לשיפור מנגנוני השליטה , השאלה היא

או שהתלונות ימשיכו להימסר בשיטת הבעל , הקבלןוהבקרה של עובדי 
 .ללא אסמכתאות, פה
 

הביקורת ממליצה שכל עובד קבלן שניכנס לעבוד מטעם העירייה בכל 

אין לאפשר הכנסת עובדים . י כרטיס מגנטי"יזוהה ע, מוסד שהוא
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לכאורה יכול להיכנס גורם עויין למוסד ! למוסדות ציבור ללא פיקוח

 ".שלח אותי קבלן הניקיון" –מציג את עצמו  תוך שהוא, חינוכי

 

 

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את שכרם "בהצעת המכרז  7.7י סעיף "עפ .12
במועד שהוסכם ביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק הגנת 

 ".1958 –ח "השכר תשי
 

הועסקה עובדת זרה באופן לא חוקי והשכר לא , הביקורת העירה כי
והיא פונה לגורמים בעירייה שיסייעו בידה לקבל את , שולם לה כלל

 .אך קצרה ידם מלהושיע, שכרה
 

 . ל בקש להציג אסמכתא לטיעונים שהוצגו"המנכ
 

 ל צויין"ל ובתגובה לתשובת המנכ"הביקורת דוחה את התייחסות המנכ
כי הסעיף מתייחס לדיווחים של אב הבית בבית הספר החטיבה הצעירה 

המפקח באופן זמני על עבודות הניקיון , עירייהושל אב הבית של ה
 .במוסדות החינוך

נאמר לביקורת , על פי תרשומת שנערכה בראיון שהתקיים עם אב הבית
שעד היום אב הבית של העירייה נמצא בקשר עם העובדת הזרה שכבר 

 .איננה בארץ ומבקשת את שכרה
 

  סיכום והמלצות

אב הבית , מפקח שפוטר, מבקר העירייה: כמודוחות ומכתבים רבים נכתבו מצד גורמים 

, ולמרות כל זאת. אבות הבית, מנהלי בתי הספר, היועצת המשפטית, (מחליף זמני)

   .שטחית וללא ציוד כנדרש, שירותי הניקיון מבוצעים בצורה חלקית

המטרה . דהיינו המחיר" שורה התחתונה"השיקול המרכזי לבחירת החברה הזוכה היא ה

טובת , בהוצאה הכספית מתקציב העירייה ושיקולים כמו איכות השירותהיא חסכון 

 . הינם שוליים, הציבור מקבלי השירות

 

 :מומלץ לבחון מספר אפשרויות

 2 הביקורת ממליצה לפצל את עבודות הניקיון בבתי הספר למינימום –אפשרות אחת 

ואחת מהחברות הדבר יביא לתחרות וכן במידה . חברות ניקיון ולא בידי גורם אחד

 .שזכתה לא תפעל בהתאם למתחייב בהסכם יש לה תחליף מיידי

להעביר את שירותי הניקיון לניהול עצמי של מנהלי  הביקורת ממליצה -אפשרות שניה 

, תוך העדפה של העסקת תושבי העיר, בתי הספר בפיקוח אבות הבית בבתי הספר

  .עבודתםעובדים קבועים לאורך כל שעות המחויבים למקום 

 

 

 נספחים  -ב תגובת המבוקרים"מצ
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 על פי החוזה קבלן תשלום משכורות לעובדי -ניקיון בתי הספר  

 

 

לבדוק האם הקבלן שחתם על החוזה מול העירייה הוא אכן  – מטרת הביקורת

הקבלן שבפועל מעסיק את עובדי הניקיון והאם העובדים מקבלים את המגיע להם על 

חוק שעות העבודה  ,שכר מינימום ,פי החוק והוראות חוקי העבודה לרבות פנסיה

חוק  ,1950 – א"חוק חופשה שנתת התשי ,1976 –ו "חוק דמי מחלה תשל ,והמנוחה

חוק  ,1964 –ד "חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ ,1954 –ד "עבודת נשים התשי

נוסח )חוק ביטוח הלאומי  ,1983 –ג "חוק פיצויי פיטורין תשכ, 1958ח "הגנת השכר תשי

  .1994 –ד "וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ( משולב

 

ע "ביניהם ע)ידי בית הדין הארצי לעבודה -עלהן  ,בשנים האחרונות ניתנו פסקי דין
, תנופה שירותים' נ' דינה חזין ואח 1363/02ע "ע; מדינת ישראל' דברת שוואב נ 273/03

אביב -וכן בעקבות פסיקתו של בית הדין האזורי לעבודה בתל( 'ואח 1991א ואחזקות "כ
 .הפועליםמ ובנק "משה פונס בע' שמואלוב נ( נטליה)איילת  3054/04/בתיק עב

מדובר בתופעה רווחת . עסקים רבים משתמשים בשירותים של עובדי חברות כוח אדם
פתרון בעיות , בעיות תקינה, גמישות, יעילות, נוחות: כגון, ולה סיבות רבות, ומוכרת

רצון ליצור הפרדה בין העובדים הישירים של העסק לבין עובדי , זמניות של כוח אדם
 .כוח האדם וחיסכון כספי

מאחוריו , השימוש במשאבים של חברות כוח אדם עלולה לשמש לא פעם עלה תאנה
ובעלי העסק , כאשר חברת כוח האדם יוצרת חיץ בינו לבין העובד, מסתתר העסק

כי אין להם אחריות ואין להם ידיעה לגבי  -בצדק או שלא בצדק  -יכולים להעמיד פנים 
 .תנאי עבודתם של אותם עובדים

חריפה במיוחד כאשר מדובר בהתקשרות הנוגעת לקבלת שירותי ניקיון  דומה כי הבעיה
במקרה כזה ההגדרה המשפטית לא תהיה התקשרות עם חברת כוח אדם . או שמירה

התחרות בשוק שירותי . ניקיון/אלא כריתת חוזה עם חברה למתן שירותי שמירה, דווקא
מ "לנהל התמחרות ומו ובעל העסק יכול לצאת במכרז או, השמירה והניקיון היא רבה
על מנת להפחית ככל הניתן את התמורה שהוא משלם , מול מציעי השירות השונים

 ". מרוץ לתחתית"מדובר בשוק תחרותי המייצר , במילותיו של בית הדין הארצי. להם

כי אין להם אחריות ואין  -בצדק או שלא בצדק  -בעלי העסק יכולים להעמיד פנים 
עבודתם של העובדים מרוץ זה עלול לגרום לכך שמקבל להם ידיעה לגבי תנאי 

כך ברור כי  -יסכים לשלם סכומים נמוכים ביותר עבור קבלת השירותים , השירותים
קבלן המשנה אינו יכול לעמוד במחירים אלה ובמקביל לשלם לעובדיו שכר מינימום 

 . ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה, ואת שאר זכויותיהם מכוח החוק

לן המשנה נאלץ לעתים להתקשר בהסכמים למתן שירותים המחייבים אותו לפגוע קב
יבוא ספק שירותים אחר , כשהוא יודע כי אם לא יעשה כן, בזכויות המוגנות של עובדיו

 .וירים את הכפפה
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אקונומי -עובדי השמירה והניקיון שייכים ברובם לרקע סוציו, מבחינת קבלן השירותים
 -עם כל הציניות הכרוכה בכך  -ומבחינה כלכלית , ם לזכויותיהםהם אינם מודעי, נמוך

להתפשר , משתלם להעסיק מספר רב של עובדים תוך פגיעה בזכויות המגן שלהם
יוצא קבלן , ועדיין בסיכום הכללי, בבית הדין עם העובדים המעטים שיגישו תביעה

 .השירותים מורווח

מתקשר בהסכם לקבלת שירותי הוא ; מקבל השירות טומן לעתים את ראשו בחול
ניקיון ואינו רואה עצמו אחראי לשאלה איך יגזור קבלן המשנה מן התשלום החוזי את 

התנהגותו מהווה התנהגות של בת יענה כשהוא מתעלם מן החקיקה . שכר העובדים
 .אשר מטילה עליו במקרים רבים אחריות ישירה, והפסיקה בנושא

במקרה בו קבלן כוח , אחריות ישירה על העסקלחוק שכר מינימום מטיל ' א6סעיף 
מדובר אומנם בשירותי כוח אדם ולא בשירותי )האדם לא שילם לעובדיו שכר מינימום 

נראה כי הסיכון רחב יותר מהנובע , אך לאור הפסיקה הנסקרת כאן, ניקיון ושמירה
 (.ממילות החוק

ויב למלא בעצמו אחר מקבל שירותים מח ,בפסק דין דברת שוואב צוין בדעת הרוב כי

אין , כלומר. ההתחייבויות לעובדים ככל שחברת כוח האדם אינה מסוגלת לעשות זאת

אלא בחובה לתשלום מכלול הזכויות , בחובה לתשלום שכר בלבד, לכאורה, מדובר

, אם קבלן כוח האדם מפר את חובותיו כלפי העובדים. הנובעות מיחסי העבודה

סברה כי יש לראות , אגב, דעת המיעוט .רותיועוברת החובה לעסק המשתמש בשי

כשברור שגם מכאן נובעת , את העובדים פשוט כעובדים הישירים של המשתמש

הבעיה חריפה במיוחד כאשר . אחריותו של המשתמש לדאוג לזכויות העובדים

 מדובר בהתקשרות הנוגעת לקבלת שירותי ניקיון או שמירה 

בנק . עבודה פסק דין חדשני בעניין בנק הפועליםעל רקע זה הוציא בית הדין האזורי ל
בהיקף , הפועלים התקשר עם חברה פונס לשם קבלת שירותי ניקיון של שני עובדים

והתחייב חוזית לשלם בעבור שירותי הניקיון תשלום של , שעות שבועיות 40כולל של 
 . לחודש₪  3,000-כ

, הבוטה של חוקי המגן בית הדין קבע כי הבנק עצם את עיניו מלראות את ההפרה
, כשאין שום אפשרות לחברת פונס לשלם לעובדים שכר מינימום ומכלול זכויות

 .בהתאם לתמורה שקיבלו מהבנק

לשם זיהוי , כי אילו היה מסתפק במבחנים המשפטיים הרגילים, בית הדין האזורי קבע
וכי , בנקהיה קובע כי המעביד האמיתי של העובדים הינו חברת פונס ולא ה, המעביד

כי למרות , מוסיף וקובע בית הדין, אולם. הבנק פטור מתשלום כלשהו לעובדים
מעביד בין הבנק -שהמבחנים המשפטיים הרגילים אינם תומכים בקיום יחסי עובד

יש , למען השגת תכלית דיני העבודה, הרי מטעמים של מדיניות שיפוטית, לעובדים
בכל הנוגע לזכויות הנובעות מחוק , בדיםלקבוע את הבנק כמעביד משותף של אותם עו

 .המגן

לא בגלל , הבנק מצא את עצמו הופך בעל כורחו למעבידם של עובדים אלה, כלומר
כאשר , אלא בגלל שאפשר לקבלן הניקיון לפעול בחצרו, עובדיו" באמת"שהם היום 

וכאשר הבנק מתעלם ביודעין ממצב של הפרת החוק , אותו קבלן מפר את חוקי המגן
ובעצם אף תרם למצב זה כשהעמיד בפני קבלן כוח האדם , מפגיעה בזכויות עובדיםו

 .דרישות בלתי אפשריות
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שירותי ניקיון או , כיצד צריך לנהוג עסק אשר משתמש בשירותי כוח אדם, אם כך
על מנת לעמוד בדרישות החוק והפסיקה ולחסוך מעצמו סיכונים , שירותי שמירה

 :דין האזורי בעניין בנק הפועלים היאתשובתו של בית ה? מיותרים

אישור מרואה חשבון או , טרם ההתקשרות, כשם שהבנק במקרנו ביקש מהחברה"
הוא מסוגל , מההסתדרות הכללית כי היא משלמת לעובדים לפחות שכר מינימום
כשם שהבנק ידע . לדרוש דיווח שוטף בקשר לכך ולא להסתפק באישור ראשוני וסתמי

כך יכול  -פירוט שמותיהם של העובדים המוצבים בפועל בסניפיו לדרוש מהחברה את 
ח לגבי כל אחד ואחד מהם לגבי השכר השוטף המשולם לו "היה לדרוש אישר רו

כאשר הבנק יודע כי לפי דרישתו מוצבים שני עובדי ניקיון ... ותשלום שאר זכויותיו
 ".דלא יוכל להסתפק בקבלת דיווח על עובד אחד בלב -בסניף מסוים 

על העסק לדרוש ולקבל בכל חודש מקבלן , המלצות בית הדין לעיל/בהתאם להנחיות
כוח האדם או מספק השירותים אישור של רואה חשבון בו מפורטים שמות כל העובדים 

וכי , ואישור לגבי כל עובד ועובד כי קיבל שכר מינימום, שנתנו לו שירותים באותו חודש
 . ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה, וקי המגןקיבל את מלוא הזכויות על פי ח

או האחריות של הרשות המקומית על אופן תשלום /מידת הפיקוח ו, לפיכך

מדובר  -או הוראה  מתקנה אינה ישירה ואינה נובעת, השכר לעובדי הקבלן

ופעולות הבקרה והפיקוח נדרשות במסגרת אכיפת תנאי חוזה  באחריות עקיפה

ההתקשרות על הקבלן לרבות בכל הקשור להוראות הרלוונטיות לעניין תנאי 

 .העסקת העובדים

אשר זכה " מ"שיא משאבים בע. ב.י" ש לקבלן"על פי החוזה שנחתם בין עיריית ג

ך לעיריית גבעת שמואל נקבע למתן שירותי ניקיון במוסדות ציבור וחינו 10/2009במכרז 

 : כי

הצדדים מצהירים ומאשרים כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את התחייבויותיו על  7.3

פיקוחו  ,הנם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פי חוזה זה

לרבות  ,והשגחתו המלאים של הקבלן והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכים בהעסקתם

 .ם הניכויים על פי כל דין הכרוכים בהעסקתםבתשלו

ובלבד  ,ומעלה 18הקבלן מתחייב כי כל עובדיו יהיו בעלי אזרחות ישראלית מגיל  7.4

 .י החוק"שגילם לא יהא מעל גיל פנסיה עפ

הקבלן מתחייב להמציא תעודת יושר מהמשטרה לכל עובד שיועסק על ידו במתן  7.5

 .כתנאי להמשך העסקת העובד ,העירייהי "אם ידרש לכך ע ,השירותים

הקבלן מתחייב למלא כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על  7.6

חוק  ,לרבות שכר מינימום ,ואשר יחוקקו במהלך תקופת החוזה הקיימות כיום ,פיהם

 – א"חוק חופשה שנתת התשי ,1976 –ו "חוק דמי מחלה תשל ,שעות העבודה והמנוחה

 –ד "חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ ,1954 –ד "חוק עבודת נשים התשי ,1950

חוק ביטוח  ,1983 –ג "חוק פיצויי פיטורין תשכ, 1958ח "חוק הגנת השכר תשי ,1964

  .1994 –ד "וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ( נוסח משולב)הלאומי 
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ועד שהוסכם ביניהם ובכל מקרה לא הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את שכרם במ. 7.7

 . 1958 –ח "יאוחר מהמועד הקבוע בחוק הגנת השכר תשי

 את כל ההסכמים הקיבוציים, הקבלן מתחייב לקיים כלפי עובדיו המועסקים על ידו 7.8

במועדים הרלוונטים לביצוע  ,ככל שיחולו ,וצווי ההרחבה שיחולו על הקבלן ועובדיו

 .יוחוזה זה וכל הזמנה על פ

י "הקבלן מתחייב לשתף פעוה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו ע" ביקורת" 11.1. סעיף

 ,ת"מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ ,יחידת הביקורת באגף החשב הכללי

. י החשב הכללי או המשרדים"אשר מונה ע ,או כל גורם מקצועי/משרדי ממשלה ו

יתר אישורים על תשלומים למס במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא בין ה

תלושי שכר של עובדים המועסקים , קרנות פנסיה וגמל ועוד ,ביטוח לאומי ,הכנסה

 . במשרדי ממשלה וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת

 

 : ממצאים 

העובדים מקבלים את . מ"שיא משאבים בע. ב.הקבלן שזכה במכרז הינו י .1

 . מ"שכרם מחברת אחים עבדאל עזיז בע

הקבלן אינו רשאי להעביר או " –קובע כי " איסור הסבת זכויות"לחוזה  4.1ף סעי

לאחר או  ,כולן או מקצתן ,או להמחות את חובותיו וזכויותיו על פי חוזה זה/להסב ו

 ,או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה/ו ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,לאחרים

לעניין סעיף זה יראו  .ה שניתנה מראש ובכתבאלא בהסכמת העיריי ,כולן או חלקן

 .או יותר מהשליטה בחברה כהסבת זכויות המנוגדת לחוזה זה 25%בהעברת 

וחולל מהפיכה  חוק פנסיה חובהנכנס לתוקפו  2008בראשית  –זכויות פנסיה . 2

לראשונה אמורים היו לקבל העובדים בישראל את הזכות ליהנות  –במשק הישראלי 

ההפרשות ייעשו לטובת . נסיה כחובה המוטלת על מעסיקם ולא כהטבהמהפרשות לפ

 .קרן פנסיה או קופת גמל לפי בחירת העובד

  או  צו הרחבה לפנסיית חובה בישראלחוק הפנסיה מוכר גם בשמו הרשמי

 1.1.2009 -החל מההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק 

 חודשי עבודה 6סיה לכשישלים כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנ

  מי שמתחיל עבודה חדשה ויש לו ביטוח פנסיוני יקבל את ההטבה כבר מיומו

כאשר ההפרשות לפנסיה יבוצעו שלושה חודשים , הראשון במקום העבודה

, ואם שנת המס מסתיימת קודם לכן)לאחר תחילת העבודה רטרואקטיבית 

 (מס נכוןהכספים יופרשו עוד קודם כדי לסגור את שנת ה
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הקבלן אינו מקפיד הפרשת פנסיה לעובדיו כמתחייב בחוק הפנסיה לכל עובד אשר 

  .2008 -ב  נכנס לתוקף

ועדת המכרזים אשר מחליטה על זכייתו של מגיש זה או אחר עושה זאת בידיעה  .3

ברורה כי בעירייה יש גורם אשר עוקב אחר ביצוע החוזה הלכה למעשה ככתבו 

, במקרה הנדון .כי אחרת מה הטעם בהחלטותיה של וועדת מכרזים ,וכלשונו

מתכוון להעביר  מגיש ההצעה, במידה וועדת המכרזים הייתה יודעת בוודאות כי

 פסק הדין  .חבריה בוודאי היו פוסלים את הצעתו, העבודה לקבלן משנה את

 : קובע כך מ"בע( 1993)גז -מ נגד פז"גז טבעי בע-בעניין אמישראגז 

 הינה השגת יעילות כלכלית, מכרזים הציבורייםאחת המטרות העומדות בבסיס דיני ה

מטרתם העיקרית הנוספת של דיני  -זו אינה מטרתם היחידה , יחד עם זאת. מירבית

 הינה יצירת שוויון הזדמנויות בהתקשרות עם הרשות בין המציעים, הציבוריים המכרזים

  .הפוטנציאליים השונים

 שיש להעדיף את עיקרון השוויון עלהרי , במידה וקיימת התנגשות בין המטרות ,ככלל

 .פני המטרה של השגת יעילות כלכלית מירבית

 

 :מסקנות והמלצות

 

 .לקבלן משנה הקבלן לא פעל ברוח החוזה והעביר את ביצוע העבודה .1

 .הקבלן לא העניק לעובדים את מלוא זכויותיהם על פי החוק .2

נחתמים עם נותני העירייה חייבת למנות גורם שיפקח על מילוי תנאי החוזים ש .3

התנאים בחוזה מחייבים והם נועדו להגן על זכויות העירייה  .קבלנים/ שירותים 

/ והעובדים המועסקים בשטח המוניציפלי של העירייה במסגרת עבודות

 . פרוייקטים שהעירייה יוזמת

 

 תגובת המבוקרים  –ב "רצ

 

 

 

 

 

http://www.psakdin.co.il/search/result.asp?filename=ver_dqyt.htm
http://www.psakdin.co.il/search/result.asp?filename=ver_dqyt.htm
http://www.psakdin.co.il/search/result.asp?filename=ver_dqyt.htm
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 פי חוק העזרללא אישורים נדרשים על  חלוקת תווי חניה ותווי אורח
 

למדור החניה וביקש להוציא פירוט של תווי חניה  פנה המבקר ,בעקבות מידע שהגיע למבקר העירייה

העמדת  ,תחבורה" י המחלקה שלא כדין ושלא על פי הנוהל הקבוע בחוק העזר"ותווי אורח שסופקו ע

  - ובו נאמר" רכב וחנייתו

לאחר שהגיש לראש  ,מי שמתגורר באזור שנקבע כמקום חניה מוסדר רשאי לקבל תו איזורי" –( ג)סעיף 

המועצה בקשה בנוסח שבתוספת השלישית ולאחר שהמציא רשיון רכב ותעודת זהות או כל מסמך אחר שידרש 

האיזור  כמו כן יהיה רשאי תושב; להוכחת בעלותו על הרכב או שימושו הקבוע ברכב שברשותו ומען מגוריו 

 . "כפי שתקבע מעת לעת ,על פי החלטת המועצה ,לקבל כמה תווי אורח

מי שקיבל תו איזורי אינו רשאי להעבירו לאחר וזכות השימוש בו תפקע בהתקיים אחת  –קובע ( ה)סעיף 

 :מאלה

 .העברת התו האזורי לאחר .1
 .מכירת הרכב .2
 .הפסקת השימוש הקבוע ברכב .3
 ."העתקת מקום מגורים .4
ושימוש בתו האיזורי  ,(ג)מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן  –קובע כי (ח)סעיף 

 . מהווים עבירה על חוק עזר זה ,(ו)ו ( ה)שלא בהתאם לאמור בסעיפים 

לא אישור , ב רשימת תווי החניה שנמסרו לראש העירייה הקודם מר זמיר בן ארי ללא אסמכתא"רצ

 .לא רישום מסודרללא בקשה בכתב ול, בכתב

  .זכאי לה שניתנה למי שלא יש לראות זאת בחומרה רבה מאחר ומדובר בהטבה שוות כסף

–  המלצת המבקר

על היועצת המשפטית להוציא הנחייה ברורה בנוגע לפעילות חריגה זו לבל ישנו מקרים נוספים של 

רישום והקפדה על צירוף המסמכים הרלוונטים על פי הוראת חוק , פיקוח ,אספקת תווים ללא בקרה

 . העזר העירוני

במדור  ידו את התוויםיש לאתר את בעלי הרכבים שקיבלו תו אורח או תו רגיל שלא כדין ולדרוש שיפק

 .החניה

 ב תגובת המבוקרים "רצ

 

 הקצאת קראונים לפעילות לחן 

הוקצו לטובת  90 -בתחילת שנות המוצבים שני קראוונים ש 4הרצל ' ברח ז"בצמוד למבנה המשא

 .ן"הפעלת חוגים של עמותת לח

 90 -ילת שנות הקצאת מבנה מתחמאחר ומדובר בה אך ,לא ברור האם ההקצאה נעשה על פי הנוהל

 .קשה לאתר את המסמכים

 . ן יפעל במקום"יש להקפיד כי רק לחן "למטרת פעילות לח מאחר וההקצאה נועדה 

 . את המבנה לגוף שלישין על דעת עצמה תשכיר "עמותת לחאין לאפשר מצב בו 

  .להחזיר את המבנה לרשות העירייה – המלצת הביקורת
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הטיפול באזרחים ותיקים במסגרת המחלקה לשירותים  

 חברתיים 

 

 : כללי

 

 62ונשים מגיל  67אוכלוסיית האזרחים הותיקים מתייחסת לגברים החל מגיל  .א

 .ואילך

 . אזרחים ותיקים 2800 –בגבעת שמואל כ  .ב

 240 -מתוכם כ ,500 -כ תיקים במסגרת המחלקה לטיפול בקשיש באגף הרווחה .ג

 . חוק הסיעודזכאים על פי 

משתתפים במסגרת פעילויות קהילתיות שמציעים מועדוני  אזרחים ותיקים 270-כ .ד

 . (כולל מרכז יום ומועדון עולים)הקשישים 

האוכלוסיה הדתית ממעטת להשתתף בפעילות קהילתית  –הערת הביקורת 

 . ולמעשה מקיימת פעילות עצמאית קהילתית

 . עובדים 2מונה  המחלקה לטיפול בקשיש -א ד ם  כ ח .ה

 

ריכוז  -מנהלת המחלקה לטיפול בקשיש מטפלת ב  – גבי ברוטמן – צוות טיפולי. 1

אנה . משרה 50% -קשר עם העמותה למען הקשיש , פרויקטים, פעולות המחלקה

טיפול אישי  - 73%, ריכוז חוק סיעוד 20% -ספיבקובסקי שמשרתה מורכבת מ 

 . בקשישים

 

 . ס"כפופים מועדוני הקשישים למתנ 2010החל מאוקטובר  – חברתי/ צוות ניהולי. 2

 .משרה 100% - רכזת מועדון סביונים - שוש יהב 

 רכזת מועדון אביבים  –שוש שוורץ  

  מדריכה+ אחראית על מועדון עולים  –שלומית גמבש    

 . י משרד הקליטה"חברתית הממומנת ע 

כפוף למחלקה ( ב"מט' עובדת חב)בנוסף פועל מרכז יום בהנהלת זהבה רונס . 3

  .לשרותים חברתיים מקצועית בלבד
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בגבעת שמואל מתפצל לשני  האזרחים הותיקיםהטיפול באוכלוסיית  .ו

 :תחומים

 

  .בעיות בדיור ,ירידה בהכנסות, קשישים סעודיים הסובלים מירידה בתפקודם הפיזי .1

. במסגרת המועדונים פנסיונרים/פעילות חברתית לקשישים עצמאיים בריאים  .2

וח קשרים לפת, במישור הקהילתי פועלות מסגרות לניצול טוב יותר של הזמן הפנוי

 . ולחיזוק הכוחות והכישורים

 

 :נהלי הפנייה למדור .ז

 

הפנית  י"מגיעים למחלקה באופן עצמאי או ע חלק גדול מהאזרחים הותיקים

אחרים נעשה תהליך איתור  לגבי. ביטוח לאומי, ח"בי, ח"קופ: השירותים כגון

 .של המחלקה

 

, עובדת סוציאליתהאזרח הותיק מבקש להיפגש עם  –פניה עצמית  .1

במהלך הפגישה נאסף חומר על  ,(אינטק)נקבעת לו פגישת היכרות 

ס ביקור בית "לפי הצורך מקיימת העו. וסביבתו הקרובה האזרח הותיק

תכנית הטיפול ניתנת בהתאם לאבחון שנעשה . וכן פגישות נוספות

והנזקקות במסגרת השירותים  במהלך האינטק ועל פי כללי הזכאות

 .נים על ידי המחלקההנית

 

 

 למבחן אינטק שלא נפתח לגביהם תיק  פגישות עם האזרחים הותיקים

  2008 2009 

    פגישות כללי ' מס

    תיקים שנפתחו' מס

    תיקים שלא נפתחו' מס

 

קשיש שנמצא זכאי לקבל גמלת סיעוד מופנה  –הפניה מביטוח לאומי  .2

אינטק בו נקבעת תוכנית הטיפול מתקיים נוהל . לטיפול המדור לקשיש

 .המומלצת עבור הקשיש

 .חוק סיעוד, ח"בי, קופת חולים .א -הפניה מגורמים בקהילה  .3

 .יעוץ לקשיש ביטוח לאומי .ב 
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 .מועדונים .ג 

  הפניה למנוי)בתי משפט  .ד
 (.אפוטרופוס 

 

 

 

 : המופנים על ידי גורמים בקהילה אזרחים הותיקיםכללים בנוגע לטיפול ב. ח

 

 .העצמיתאם האזרח הותיק מעונין בשירות הוא מוזמן להכרות על פי נוהל הפניה  .א

זכאי חוק סיעוד מופנים על ידי ביטוח לאומי ומקבלים שירות  האזרחים הותיקים .ב

 .על פי הוראות החוק

רמת סיכון  .אם האזרח הותיק אינו מעונין בקשר נבדקת רמת הסיכון של הקשיש .ג

מתנאי הדיור או התעללות בני משפחה , יכולה לנבוע ממצבו הרפואי מנטלי נפשי

 חוק מתוקף המנדט הניתן לנו להגן על י"ועלים ברווחה עפבמצב זה פ. ושכנים

 .חוק הגנה על חוסים, החוקים הרלבנטיים חוק הגנה על חסרי ישע, הקשיש

 

 

 

 

 :פרוט השירותים הניתנים על ידי המדור. ט

 

 

 .טיפול סוציאלי אישי .1

 .חיזוק והעלאת הביטחון האישי ושיפור הדימוי העצמי .א

 .עידוד לפעילות חברתית .ב

 .סיוע לזקן ולמשפחתו לקיים מערכת יחסים חיובית .ג

 .עידוד חיזוק והדרכת בני המשפחה המטפלים בזקן .ד

מעבר וחיים לבית  :כגון ,הכנת הזקן ובני משפחתו לשינויים בדפוסי החיים .ה
 .לבית אבות או מוסד סיעודי, מעבר וחיים לדיור מוגן, הבנות/הבנים

 .סיוע במימוש זכויות דיור .ו

 . במינוי אפוטרופסותטיפול  .ז
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 .ס"מתן שרות על פי הוראות התע .ח

 :עזרות חומריות :2

 .עזרה בניהול משק הבית .א

 .שיפוצים בבית, התקנת אמצעי מיגון וקשר, השלמת ביגוד וציוד בסיסי ותיקונו .ב

 .נועדו לקשישים שיצאו מאישפוז ממושך –נופשונים  .ג

העזרה . רפואיים ומכשירים מיוחדים –פרה , רותים רפואייםיעזרה במימוש ש .ד
נעלים , מדרסים ,מכשירי שמיעהמתבטאת בסיוע ברכישת תחבושות אלסטיות ו

 . טופדיות במסגרת כללי הנזקקות והזכאותראו

 

 :טיפול קהילתי .3

 .טיפול יום במסגרת מרכז יום .א

ניתן באמצעות  שירות זה)עידוד הזקן להשתתף בפעילויות החברתיות במועדונים  .ב

 (.ס"המתנ

 .עידוד הקהילה לשיתופו הפעיל של הזקן בפעולותיה .ג

 .סיוע בהקמה והפעלה של עמותה ציבורית למען הקשיש .ד

העמותה מקבלת סיוע כספי  .אין תקציב לעמותה למען הקשיש – הערת הביקורת

אין . יקיםמהעירייה לבקשות מיוחדות כגון השתתפות בהוצאת מידעון לאזרחים הות

 .לעמותה משאבים כספיים נוספים

 

 :מועדוני קשישים .4

 

 .בישוב פועלות מספר מסגרות קהילתיות לטיפול בקשישים

 

 .מועדון סביונים בגיורא - מועדונים חברתיים .א

 .מועדון אביבים ברמת אילן 

 מועדון עולים בשיתוף משרד הקליטה 

  מכללת גמלאים המופעלת בשיתוף העמותה למען - מ כ ל ל ה .ב 

 .הקשיש 

 .ב"מופעל על ידי עמותת מט - מרכז יום לקשיש .ג
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 תקציב. י

 

האזרחים הותיקים משתתפים :  האזרחים הותיקיםהשתתפות כספית של  .1

כל עזרה מחושבת על פי הוראות . כספית בעזרות הניתנות להן על ידי המחלקה

החישוב נעשה על ידי עובדת זכאות אשר מודיעה לקשיש על רמת . ס"התע

  .ההשתתפות וכן נעשה פיקוח על התשלום בפועל של הקשישים

על פי צרכי המועדונים ועל  ס וזאת"מועבר למתנתקציב המועדונים נקבע בעיריה ו .2

 .ממומנים על ידי המועצה המועדונים למעשה. התקציביים של העירייה פי הגבולות

 .י משרד הרווחה"חלק יחסי קטן מההכנסות מועבר ע

 

טיפול בזקן בבית "ס "היעדים לטיפול בקשישים כפי שהם מוגדרים בהוראות תע

 ".ובקהילה

 

 : ים לסיוע מאופייניםהזקנים הנזקק .1

 

 . בירידה בתפקודם הפיזי והיחשפות למחלות .א

 .ירידה בהכנסות והעדר תעסוקה .ב

 .בעיות בדיור  .ג

 .בדידות עקב מות קרובים וצמצום הרשת החברתית התומכת .ד

 

מאפיינים אלה מקשים על תפקודו היום יומי של הקשיש ולכן דורשים את  .2

 .החברתייםההתערבות המקצועית של המחלקה לשירותים 

לשפר את יכולתו  ,לסייע לו לשמור על אורח חיים נורמלי –מטרת הטיפול בקשיש  .3

 .קהילתי–משפחתי –ולחזקו במישור האישי , התפקודית

הטיפול הפרטני בקשיש כולל הידוק הקשר בינו לבין סביבתו וחיזוקו בתקופות של  .4

 .בדידות והעדר תמיכה

 

 :עקרונות מנחים 
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. התפקודי והבריאותי ,ניתנים לקשיש בביתו לפי מצבו החברתיהשירותים האישיים  .5

הקו המנחה בטיפול בקשיש הוא לסייע לו להמשיך להתגורר בביתו ובסביבתו 

 .הטבעית ככל שיוכל

יכולה  ,במידה והקשיש אינו יכול להמשיך להתגורר מסיבות של סיכון לחייו .6

להוצאתו  ,חוק חוסיםעל פי  ,העובדת הסוציאלית שלו להוציא צו בית משפט

מהבית לבית אבות סיעודי רק אם היא יכולה להוכיח כי הקשיש עלול להזיק לעצמו 

בשנים . )או הקשיש אינו מסוגל לטפל בעצמו/או שהותו בבית מסכנת את חייו ו/ו

 (.2005ובשנת  1999בלבד בשנת  הופעל חוק חוסים כלפי שתי קשישות האחרונות

לפיתוח קשרים , מסגרות לניצול טוב יותר של הזמן הפנויבמישור הקהילתי פועלות  .7

 .ולחיזוק הכוחות והכישורים

י החוק "עפ)המשפחה היא המקור הראשון להבטחת שלומו ורווחתו של הקשיש .8

 (. 1959 –ט "לתיקון דיני משפחה תשי

מסייעת לו המחלקה  ,כאשר המשפחה מתקשה לדאוג למכלול צרכיו של הזקן .9

. ברשויות המקומיות לתפקד באופן עצמאי בביתו ובסביבתולשירותים חברתיים 

 . לצורך כך מקימה המחלקה מסגרות לטיפול בזקן במקום מגוריו

יש לשקול העברתו  ,רק כאשר השירותים אינם עונים על צרכי הזקן הגר בביתו .10

 .למסגרת אחרת

  .בית אבות, מעון לקשישים, דיור מוגן –מסגרת אחרת פרושה  .11

 

 

 

 

 

  1.4.88 -חוק ביטוח סיעוד כפי שפורסם ונכנס לתוקף החל מה

 

 

, ברשויות באמצעות המחלקה לשירותים חברתייםהחוק מבטיח סיוע לקשישים  .1

הפכו לתלויים במידה רבה בעזרת הזולת בביצוע רוב פעולות  שכתוצאה מליקוי

 . היום ימיות
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 :הסיוע לקשישים ניתן בתחומים הבאים  .2

 

 .טיפול אישי .א

 ה בניהול משק הבית עזר .ב

 מוצרי ספיגה .ג

 השגחה .ד

 שירותי כביסה .ה

 שירותי הכנה והובלת ארוחות  .ו

 .שהות במרכז יום .ז

 

  –עלות העזרה  .3

 

 על פי רמת התלות שנקבעה לזכאי . א

, עובד סוציאלי" חברים בועדה  –י הועדה המקומית "על פי סל השירותים שנקבע ע. ב

 .אומיאחות שירותי בריאות ועובד המוסד לביטוח ל

  .י המוסד לביטוח לאומי"מתבצע ע מימון הפעולה וביצוע התשלומים .4

על המחלקה לשירותים חברתיים ברשות להבטיח הפניית הזקנים  .5

 .המוגבלים והתלויים להגשת תביעה לגמלת סיעוד ולמיצוי זכויותיהם

 

פירוט השירותים הניתנים לקשיש על פי חוק הסיעוד וכפי שהם ניתנים 

 :הסיעודיים בגבעת שמואללקשישים 

 :מספרם של הקשישים הסיעודיים הרשומים במחלקת הרווחה 

2007 2008 2009  2010 
  243 236 

 
 

 . טיפול סוציאלי באמצעות צוות ייעודי במחלקת הרווחה .א

לחוק סיעוד ) באמצעות סל שירותים  או עזרה במשק הבית/טיפול אישי ו .ב

שעות שבועיות  9.75גימלה מגיעים  93%קשישים עם  (של הביטוח הלאומי

 168%ולקשישים עם  ,שעות גמלה 16גמלה מגיעים  150%ולקשישים עם 

, קניות, ליווי לטיפולים ,גילוח, רחצה :הסל כולל  .ש"ש 18 –גמלה מגיעים ל 

ניתן להמיר חלק מהשעות  .שעות 25ה ובישול עד כביס ,ניקיון ,סידורים
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שעה ¼  למשל בעבור לחצן מצוקה יוותר הקשיש על)לשירותים אחרים 

 (.או פעילות במרכז יום כולל צהריים בעבור שעתיים ליום, שבועית

 

 –( חוק סיעוד) כביסה .ג

2007 2008 2009  2010 
 אין שרותי כביסה 

 

 (חוק סיעוד) מכנסונים .ד

2007 2008 2009  2010 
  52 54 

 

 –( משרד הרווחה)השלמת ביגוד וציוד  .ה

2007 2008 2009  2010 
  2,949 (5) 1,355 (2) 

 

  – (חוק סיעוד)התקנת אמצעי מיגון וקשר .ו

2007 2008 2009  2010 
   109  

 

 שיפוצים בבית  .ז

2007 2008 2009  2010 
 2 5 צביעה סיוע חיילים

 

י "או לזקן המטופל ע ,לאחר מחלה או משברלקשיש  – הבראה ונופש .ח

 – ימים בשנה 10עד  –משפחה הזקוקה למנוחה 

2007 2008 2009  2010 
 2 2 ------ 

 

המחלקה לשירותים  - רפואיים-פרה ,עזרה במימוש שירותים רפואיים .ט

ח והמוסד לביטוח "חברתיים תדאג לקשיש לממש את זכויותיו במסגרת קופ

 .לאומי

2007 2008 2009  2010 
  50 45 
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המחלקה לשירותים חברתיים תסייע ברכישת מכשירים  - מכשירים מיוחדים .י

נעלים , זוגות משקפים ,גרביים אלסטיות, מכשירי שמיעה :כגון )מיוחדים 

 . אורטופדיות ומכשירי חשמל

 2007 2008 2009  2010 
מכשירי 
 שמיעה

    

גרביים 
 אלסטיות

    

  780 - 2   משקפים
נעליים 

 אורטופדיות
    

מכשירי 
 חשמל

    

     שונות 
כ "סה

הוצאה 
 שנתית 

  280  

 

 .למספר קשישים לא סיעודיים ניתנת עזרות בבית תמורת תשלום .יא

2007 2008 2009  2010 
  17 18 

  .יב

  .יג

  .יד

 טיפולי שיניים ועידוד להתנדבות של רופאי שיניים וטכנאי שיניים  .טו

2007 2008 2009  2010 
 מחוסר בתקציב לא ניתן שירות זה

 

  –ח "לאחר הפחתת השתתפות קופ ,לסוגיהן בהסעות רפואיות השתתפות .טז

2007 2008 2009  2010 
 –מאי  –ינואר  9,836  

2,290 
 

  –שאינן כלולות בסל הבריאות  סיוע ברכישת תרופות חריגות .יז

2007 2008 2009  2010 
  652 ₪  

 

מימון נסיעות בתחבורה ציבורית  – עידוד לביקור הקשיש אצל בני משפחתו .יח

 –לביקור בני משפחה 

2007 2008 2009  2010 
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ארוחות מבושלות המובאות לבית הקשיש או ניתנות במרכז יום  – תזונה  .יט

תינתן עזרה  ,לזקנים החייבים תזונה מיוחדת מטעמים רפואיים .לקשיש

 –בהסתמך על תעודה רפואית 

2007 2008 2009  2010 
  5 5 

 

מרכז יום  המחלקה מפעילה – טיפול יום במסגרת מרכז יום או בית אבות .כ

 .טיפוליים יחידניים וקבוצתיים ,חברתיים ,לקשיש הכולל מגוון שירותים אישיים

 ,מספרה, טיפול בכף הרגל ,רחצה ,כביסה ,ארוחות ,השירותים כוללים הסעות

ייעוץ וטיפול  ,ריפוי בעיסוק ,פיזיותרפיה ,פעולות חברה ותרבות ,תעסוקה

 –סוציולוגי 

2007 2008 2009  2010 
  65 65 

 

 –מול משרד הבינוי והשיכון  סיוע במימוש זכויות דיור .כא

2007 2008 2009  2010 
  4 3 

 

קהילתי למען חיזוק והעלאת בטחונו , קבוצתי/פרטני ,בנוסף ניתן טיפול סוציאלי  .6

סיוע לקשיש , עידודו לפעילות במסגרת חברתית, האישי של הקשיש ודימויו העצמי

חיזוק והדרכת בני משפחה  ,עידוד ,ולבני משפחתו לקיום מערכת יחסים חיובית

כגון מעבר )ינויים בדפוסי חיים הכנת הקשיש ובני משפחתו לש, המטפלים בקשיש

פיתוח  ,עידוד הקהילה לשיתופו הפעיל של הזקן בפעילותיה, (למוסד סיעודי

סיוע בהקמה ובהפעלת עמותות )שירותים לשילוב הקשיש במסגרות קהילתיות 

 (.ציבוריות לפיתוח שירותים לקשיש

2007 2008 2009  2010 
  360 360 

 

 

 

העובדים הסוציאליים במדור לקשיש נמצאים בקשרי עבודה עם המסגרות   .7

הרפואיות הנותנות שירות בגבעת שמואל על מנת לקבל ולספק לקשיש מידע על 
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לטענת מרכזת המדור לקשיש המידע . שירותים שונים היקפם והצורך בפיתוחם

זקוק לסיוע לכן כאשר קשיש  ,אודות הגופים השונים הינו ספציפי ואינדבידואלי

הרווחה לקבלת סיוע והכוון ' הוא יכול לפנות למח ,במציאת מסגרת מוסדית

  .במציאת מסגרת

 

שיתוף פעולה בין הטיפול הסוציאלי ברשויות המקומיות לטיפול הרפואי  – צומת .8

זו למעשה עבודה במסגרת צוותים בין מקצועיים  –סיעודי באמצעות קופות החולים 

במסגרת צומת מוגדרת אחריות כוללת . רופאים ואחרים ,אחיות ,ס"המורכבים מעו

תוך חלוקת עבודה ואחריות ברורה לכל אחד מאנשי  ,לסיפוק צרכי הקשיש

 . המקצוע

י המחלקה "המפונים ומאותרים ע ,קשישים הפונים:אוכלוסיית היעד לצומת  .9

  .ירותים חברתיים כזקוקים לטיפוללש

 

 

 : ממצאי הביקורת

 

 : השירותים הניתנים במסגרת מרכז היום .1

 .הסעות למרכז ובחזרה .א

 עשר וצהרים ,ארוחות בוקר .ב

 רחצה מתוכננת .ג

 .פדיקור מניקור ומספרה במחיר סמלי .ד

 . חברה ותרבות ,פעילות תעסוקה .ה

 .הפעלה גופנית .ו

 .היוםי מנהלת מרכז "ס ניתן ע"שירות עו .ז

 

 : השירותים הניתנים במסגרת המועדונים .2

 .מועדוני הקשישים הינם מסגרת חברתית לקשישים עצמאיים .א

 .אומנות, יצירה, פעילות גופנית –חוגים  .ב

 הרצאות .ג

 .טיולים ומסיבות .ד
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  2009 – 2007 :בשנים "בקהילה טיפול בזקן"תקציב סעיף  .3

 

 

 

 מספר קשישים תקבולים ביצוע  התקציב שנה

המטופלים 

 במחלקה

2007 45,000 80,000 34,000 

21,000 

תרומה מקרן 

ידידות 

 לתנורים 

 

2008 40,000 54,000 28,000  

19,000  

תרומה )

מקרן ידידות 

 (לתנורים

 

2009 48,000 37,000 25,000  

2010 35,000 32,000 (10/10 22,000  

 

מבחן המשמש לבדיקת מצבו  –" מבחן תלות"נקבעת על פי  -הגדרת לקוי  .4

התפקודי של התובע לקביעת מידת התלות שלו בזולת לביצוע פעולות היומיומיות 

 .י הביטוח הלאומי"המבחן נערך ע –או מידת הזדקקותו להשגחה 

 

5.  

  שעות 9.75 –זכאי אותו קשיש ל  93%נקבעה גמלה של. 

  ש"ש 18 168%שעות  16 –זכאי אותו קשיש ל  150%נקבעה גמלה של . 

 . השעות להן זכאי הקשיש מתחלקות לשירותים לפי מפתח קבוע: הערה
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ואין להם  ,קשישים מוגבלים מחוסרי הכנסה שנקבעה להם גמלה - הערת הביקורת

לא יכולים לאפשר לעצמם השתתפות בפעילות  ,למעט הכנסות ביטוח לאומי ,הכנסות

ואילו ₪  105ום עומדת על שתתפות יומית במרכז הימרכז היום וזאת מכיוון שעלות ה

נקבעה להם מתחלקת על עזרה בית ובילוי במרכז היום ולא נותרים להם יותר הגמלה ש

 . ים פעילות במרכז היוםימיומ

 אך אין די בכך והעירייה צריכה למצוא דרך ,₪ 55 -מרכז היום הוריד את העלות ל

י הקצאת "או ע ,אם בעזרת תרומות ,שבועמות הלשלבם במסגרת מרכז יום במרבית י

 . תקציב מיוחד

 

 : י"איתור קשישים מוגבלים מתבצע ע  .6

 .פניה עצמית של הקשיש לביטוח לאומי או לחברת סיעוד .א

 .הפניה של קופת החולים .ב

במרכז היום מופנים לביטוח לאומי  ,במועדונים, קשישים המוכרים במחלקה .ג

 .לבדיקת זכויותיהם

 60)מתנדבי ייעוץ לקשיש פונים לכל קשיש שעבר את הגיל הקובע  –ביטוח לאומי  .ד

 .אשר הפסיק לעבוד ומקבל קצבת זיקנה( לגברים  65, לנשים

 

 . עורכים ביקור בית ונותנים מידע לגבי הזכויות בביטוח לאומי 

י עובדת סוציאלית של ביטוח לאומי אשר נמצאת בקשר עם "המתנדבים מופעלים ע

  .במחלקת הרווחה בישו

 .קשישים הפעילים במרכז יום/ חלה ירידה במספר הגמלאים – הערת הביקורת

קשישים בכל  35 -קשישים ואילו בפועל פועלים כ 40המרכז יכול להפעיל בו זמנית עד 

( ישראל יפה  כוכבי ארץ 5ים ברציפות ישנת)מאחר ופעילות המרכז זוכה לשבחים . יום

הביקורת יוצאת מתוך  ,ובנוסף מחזיק המרכז בתעודת מכון התקנים על איכות השירות

כלומר להביא את התועלות של המכרז לתודעה של  ,הנחה שהבעיה היא יותר שיווקית

 . הקשישים בישוב

 

 : שירותים הניתנים במסגרת חוק הסיעוד בגבעת שמואל .7

 .על פי תכנית הטיפול וצרכי הקשיש –ם מכנסוני .א
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 ,רבע שעה או חצי שעת טיפול או שלושת רבעי שעה, שווי השירות –לחצני מצוקה  .ב

 (.ניתן חינם למטופלי חברת דנאל)תלוי בחברה שנותנת את השרות 

 .תלוי בגובה הגמלה ,דקות 45מרכז יום לקשיש עבור שעתיים או שעתיים ו  .ג

 

 : רכישת מכשירים מיוחדים .8

 

הסניפים  .סניפי השאלה קיימים בבני ברק ומשרתים את ציבור תושבי גבעת שמואל

לשם מתן שרות זה באופן עצמאי יש  .עזר מציון: י עמותות מתנדבים כגון "מופעלים ע

אין יכולת לישוב קטן לספק  –צורך להקצות סכומי כסף גדולים לרכישת ציוד יקר 

 .שירות זה

 

 : י מתנדבים"סיוע ע .9

זת המתנדבים טיפלה בנושא ויצרה קשר עם בית הספר לרפואת שיניים רכ .א

כאשר הקשיש  .א ופרסמה בין העובדים על השירות שניתן"באוניברסיטת ת

י המחלקה לכל הגורמים האפשריים כולל "פונה לקבלת עזרה הוא מופנה ע

  .קבלת עזרה מקרנות מסייעות

 ,מתנדבי קהילה תומכת –מתנדבים מבצעים ביקורי בית אצל קשישים  .ב

 .סטודנטים ובנות שרות לאומי

  

 :קשר עם גורמים בקהילה ומחוץ לה .10

עובדים סוציאלים במדור לקשיש נמצאים בקשרי עבודה עם המסגרות הרפואיות  .א

 . אשר נותנות שירות לתושבי גבעת שמואל

 לכן כאשר קשיש זקוק ,ואינדיבידואלימידע אודות הגופים השונים הינו ספציפי  .ב

הוא פונה למחלקת הרווחה ומקבל סיוע והכוון  ,לסיוע במציאת מסגרת מוסדית

 . במציאת מסגרת

 .ח"י קופ"המידע נמסר ע ,לגבי שירותים רפואים .ג
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 :מסקנות והמלצות  ,סיכום

פוחתת משנה לשנה היכולת של  "טיפול בזקן בקהילה"עקב קיצוץ מתמשך בסעיף  .1

המחלקה לשירותים חברתיים לסייע לקשישים שאינם זכאי חוק סיעוד בעזרות 

רוב התקציב יוצא על נסיעות  .'בבית וברכישת עזרים כגון משקפי ראיה וקריאה ועוד

קשישים נזקקים  ,ו של דברכך שלא נותר כסף לסייע בעזרות ובסופ ,לדיאליזה

שעות שבועיות בלבד של  2 -לכ י הביטוח הלאומי זוכים בממוצע"שלא הוכרו ע

  .סיוע בבית לעזרה בניקיון ובקניות

וזאת למרות שנשלח לכל אחד  ,לא כל האזרחים הותיקים מודעים לזכויותיהם  .2

ם לגיל כאשר הם מגיעי ,ואחת מכתב מהמשרד לאזרחים ותיקים על פי חוק

הביקורת ממליצה כי העירייה תפיק גם כן חוברת מידע בנוגע לזכויות . המיועד

, מאת ראש העירייה והמחלקה לשירותים חברתיים ,האזרח הוותיק ספציפית לישוב

בימים אלו מופקת חוברת לאזרחים ) .62אשר תשלח לכל תושב שחצה את גיל 

  (.ותיקים בסיוע משרד הרווחה

קציב אין עזרה לקשישים הסובלים מבעיות שיניים קשות הפוגעות מפאת חוסר בת .3

לא יכול  ,מצער שקשיש הסובל מבעיות שיניים וחי על ביטוח לאומי. באיכות חייהם

  .ללעוס מזון –ליהנות מהדבר הכי בסיסי 

ב אלא תקן של משרד "אמנם התקן אינו של מט –יש מחסור בכוח אדם במרכז יום  .4

כדי לשפר את רמת השירות  ,שרצוי להשלימם קיימים פעריםאך עדין  ,הרווחה

במרפאה  ,יש צורך באחות: לדוגמא )ולהקטין את הלחץ על העובדים הקיימים 

 . (י מורה למלאכת יד"השירות ניתן כביכול ע –בעיסוק ופיזיותרפיסטית 

 . אירועי חודש לקשיש צומצמו בשל מחסור בתקציב .5

ה החילונית ואינה יאינה מתערבבת עם האוכלוסייה הדתית ברובה יהאוכלוס .6

למעשה מקיימת . משתתפת במסגרת פעילות מועדוני הקשישים והמכללה

האוכלוסייה הדתית בגבעת שמואל מכללה עצמאית לגמלאים בבית הכנסת היכל 

 . הרחמים

צוות היגוי המורכב מנציגי כל  ס"הביקורת ממליצה כי מידי שנה יכנס המתנ .7

 . שידון בגיבוש תוכנית חודש הקשיש צוות ,לים בגמלאים וקשישיםהמרכזים שמטפ

להביא את הפעילות  הביקורת ממליצה על יציאה בקמפיין מקצועי וזאת כדי .8

שלא  אותם אלה, הברוכה של מרכז היום לתודעת הקשישים בגבעת שמואל

 לאאינטרנט ופירסומים בעיתון או בפליירים לא יעילים ו. משתמשים בשירות זה

יש לבצע פעולת איתור יסודית ולהביא פיזית  .יקימו את אותם קשישים מהכורסא

להכיר את המקום ולהשתתף , את הקשישים שלא מודעים לפעילות של מרכז היום

  .בפעולות הברוכה המתבצעת בו

 נספחים  –ב התייחסות המבוקרים "רצ
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 המתלונן חשיפת שם 

 

 

האם השכן " –תושבת בהתרסה  למבקר העירייהפנתה  31.5.10 -בתאריך ה

 "?....פנה אליך בתלונה על חריגת בניה אצלי בבית...... . שלי

הזין מי  -שאלתי  ,לנשוא התלונה מאחר ואני לא נוהג למסור את שם המתלונן

 ? אותך במידע זה

( השם שמור במערכת)לי שהשכן  דיווחוו מהוועדהפנו אלי  –ליהשיבה התושבת 

 . התלונן דרכך

 .והוצאתי מכתב חריף לוועדה המקומית בעניין זה אני רואה זו בחומרה רבה

 .שיטת עבודה אסור שזו תהיה ,יש לעקור זאת מהשורש

 .חשיפת שם המתלונן עלולה להביא לסכסוך שכנים ואף אלים

 .זו גם פגיעה קשה באמון הציבור ,יתרה מכך

לא  לחשוף שמות מתלוננים ובטח או העירייה/ו אין זה מתפקידה של הוועדה

 .ללבות אש בקרב תושבים

 .הוציא נוהל ברור בעניין זה ולפעול על פיו - המלצת הביקורת 

 

  

 

 

 ובעיקר להשלמות  דוח ביקורת זה הינו טיוטא בלבד ונתון לשינויים

 . ב"וכיוצהערות המבוקרים , אישורים למיניהם ,כגון

 

 


