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 2102 לשנת  העירייהביקורת מבקר דוח 

 

 .'פרק תשיעי סימן א, יות הוא בדיני עיריות רהבסיס החוקי לעבודת מבקרי העי

 מינוי מבקר עירייה

 מינוי מבקר עירייה .  1

 :ב בדיני העיריות מחייב מינוי מבקר לעירייה  161סעיף 

 ".במשרה מלאה תמנה לעירייה מבקר, 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)161בסעיף 

 :אלה לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עירייה אלא אם כן נתקיימו בו כל ( ג" )

 ;הוא יחיד( 1)

 ;הוא תושב ישראל ( 2)

 ;הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון ( 3)

 הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה ( 4)

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

 ;רואה חשבון 

 ; ש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת הוא רכ( 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)ן התנאים המנויים בפסקאות נתמלא בו אחד מ

 אם הוא רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק ביקורת

 .1992 -ב "הפנימית התשנ

 תפקידי המבקר

 תפקידי המבקר.  3

 :ן בדיני העיריות מגדיר את תפקידי המבקר כדלקמ[ א]ק "א ס111סעיף 

 :ואלה תפקידי המבקר ( א" )

 , 1965 -ה "התשכ, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, לבדוק אם פעולות העירייה( 1)

 ;תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון , בידי המוסמך לעשותם, נעשו כדין

 ;לבדוק את פעולות עובדי העירייה ( 2)

 ,אות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דיןלבדוק אם סדרי הבוחן והור( 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 ס111 סעיף

 תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן ( א)הביקורת לפי סעיף קטן ( ב" )

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

 ".גוף עירוני מבוקר"למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן 

 את נושאי , יקבע המבקר את תוכנית עבודתו השנתית, (א)בכפוף לאמור בסעיף קטן ( ג" )

 -הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 תוכניות עבודה

 תוכניות עבודה.  5

 :חס לקביעת תוכנית העבודה של המבקר כדלקמן מתיי[ ג]ק "א ס111סעיף 

 ;על פי שיקול דעתו של המבקר ( 1)

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

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

 ".; על שני נושאים לשנת עבודה 

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

 .תלותו בבואו לבקר נושא שהוא החליט לבדקו  -המבקר ואי 

 דרכי עבודת המבקר

 דרכי עבודת המבקר .  6

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

 .קביעת דרכי העבודה .  6.1

 על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע , המבקר יקבע: "קובע [ ד] ק"א ס111סעיף 

 ".ביקורתו

 הכנת התקציב והתקן.  6.2

 מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת : "קובע [ ה]ק "א ס111סעיף 

 היקף . במסגרת הכנת התקציב לפי פקודה, תקציב שנתי ללשכתו לרבות הצעת תקן

 . יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייההצעת התקציב לא 

 כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה 

 ."השנתי

 ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של : "קובע [ ו]ק "א ס111סעיף 

 רת דיוניהן בהצעת התקציב במסג, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, לשכת מבקר העירייה

 ".השנתי

 מינוי עובדי לשכת מבקר העירייה וכפיפותם .  6.3

 

 :מינוי עובדים ללשכת המבקר קובע  111סעיף 

 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)טנים ק

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

 ".של העירייה ובגודל תקציבה השנתי

 לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא ( 1ה)

 (. 4)עד ( 1( )ג) 161אם כן התקיימו בו הוראות סעיף 

 בהסכמת מבקר , רשאי ראש העירייה, (1ה)עיף קטן על אף הוראות ס( 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) 161

 ". 1992 –ב "התשנ, כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית

 ואולם הם יקבלו , עובדי העירייה עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כשאר( ו)

 .הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד 

 לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה שלא בהסכמתו של מבקר ( ז)

 ( . "1)א  111אלא בכפוף להוראות סעיף , העירייה
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 :העולה מקובץ הוראות אלו הוא 

 

תיעשה  קביעת תוכנית העבודה. ר העירייה קביעת דרכי העבודה היא בסמכותו הבלעדית של מבק

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 .  1

 :כדלקמן [ ב[ ]א]ק "נקבע בס, " המצאת מסמכים ומסירת מידע", ב 111בסעיף .  1.1

 ,ראש המועצה הדתית וסגניו, עובדי העירייה, חברי המועצה, ראש העירייה וסגניו( א" )

 וחברים ועובדים של כל גוף עירוני , עובדי המועצה הדתית , חברי המועצה הדתית 

 כל מסמך שברשותם אשר לדעת , על פי דרישתו, ימציאו למבקר העירייה, מבוקר

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

 ". שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה

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

 תונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי לכל בסיס נ, 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

 והמידעאת כל המסמכים ( י דרישתו"עפ)להמציא למבקר העירייה , העירוניים המבוקרים

 .שבידיהם 

 

 :קובע [ ה]ק "ב ס111סעיף .  1.2

 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

 ."ובד מעובדיושאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי ע

 

 אך אין חובה על המבקר , יש לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות

 . להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן 

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

 (.שבישיבתה הוא נוכח

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

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, ות הביקורת מותנית בידיעה מעמיקה ועדכניתיעיל

 -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

 .די להיות מעודכנים ולעמוד מקרוב על פעולת העירייהכ

 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, ה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייההמדינ

 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
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 .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)

 ן סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשייך לעניי; 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)

 . נת ראש העירייה או לניהול העירייהסיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהו( 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 

 דיווח

 דיווח.  9

 . ח הביקורת והטיפול בו "נקבעים מועדי הגשת דו[ ו  -א ] ק "ג ס111בסעיף 

 : בקרח המ"ג דו111" 

 –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, לפי סעיף קטן זהבעת הגשת הדוח 

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

 [". נוסח משולב] 1958 –ח "התשי

ח על "דו רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת ( א)בנוסף לאמור בסעיף קטן ( ב)

ביקורת דרשו ממנו  ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הועדה לענייני 

 .לעשות כן 

הערותיו  ח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את"מיום קבלת דו תוך שלושה חודשים( ג)

 .ותיוח בצירוף הער"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"על הדו

את  ח המבקר בהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור"הועדה לענייני ביקורת תדון בדו( ד)

 מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור  תוך חודשייםסיכומיה והצעותיה 

הועדה  תדון, לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה(. ג)בסעיף קטן 

ממועד המצאתו  עד תום חמישה חודשיםהמבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בדוח 

 . על ידי מבקר העירייה לוועדה

 לזמן לדיוניה, אם ראתה צורך בכך, בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא

 .ח"דונושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על ה

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. העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו או לא המציא ראש

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, שתו למועצהשנקבע להג
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 .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, של ראש העירייהבסוף תהליך הבדיקה וקבלת הערותיו , שולחן מועצת העיר

 .הביקורת לדיון פומבי 

 

 גבולות תפקיד -מבקר העירייה  

מרחיב ( ב)א071בע את גבולות תפקיד מבקר העירייה וסעיף קו לפקודת העיריות( א)א071סעיף  

קרן או גוף אשר העירייה , מוסד, מפעל, לגבי כל תאגיד"..את סמכויותיו לביקורת 

משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או 

למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן . משתתפת במינוי הנהלתם

העירייה הנה בעלת המניות היחידה של החברה , כזכור". וף עירוני מבוקרג"

 .הכלכלית ומתוקצבת על ידי העירייה

על פי "מבקר העירייה נקבעת גם תוכנית עבודת  לפקודת העיריות( 0()ג)א071 סעיףלפי  .92

כפי שהיה כנראה במקרה דנן על רקע המשברים שאירעו בחברה , "שיקול דעתו של המבקר

 . הכלכלית

ב מסדירים את סמכויותיו של מבקר לאיסוף מידע 071וסעיף  לחוק הביקורת הפנימית 2סעיפים  .01

ובין היתר רשאי לדרוש מידע מהגוף המבוקר , סמכויותיו רחבות למדיי. הדרוש למילוי תפקידו

לבסיסי נתונים ותכניות עבודה לעיבוד , וחשביםהוא בעל גישה למאגרי מידע רגילים או ממ, עצמו

( ב( )א)2סעיף ראה לעניין זה )נתונים מהגוף המבוקר ואף רשאי להכנס לכל נכס של הגוף המבוקר 

 .(לפקודת העיריות( ג)-ו( ב( )א)ב071וסעיף  לחוק הביקורת הפנימית( ג)-ו

lawdata - ק   דטהחו

חברים ועובדים של כל גוף עירוני "...המחייב ( א)ב071תשומת לב מיוחדת מושכת הוראת סעיף  .00

כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר , על פי דרישתו, ימציאו למבקר העירייה, מבוקר

העירייה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה 

 ".באופן הקבוע בההקבועה בדרישה ו

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=פקודת%20העיריות%20%5bנוסח%20חדש%5d&T=4&FromWord=1&Seif=170
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=פקודת%20העיריות%20%5bנוסח%20חדש%5d&T=4&FromWord=1&Seif=170
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק%20הביקורת%20הפנימית,%20התשנ|ב-1992&T=4&FromWord=1&Seif=9
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק%20הביקורת%20הפנימית,%20התשנ|ב-1992&T=4&FromWord=1&Seif=9
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק%20הביקורת%20הפנימית,%20התשנ|ב-1992&T=4&FromWord=1&Seif=9
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=פקודת%20העיריות%20%5bנוסח%20חדש%5d&T=4&FromWord=1&Seif=170
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 פרסומי העירייה 

 

 

 כללי .1

כך לדוגמה יש . החלות על העירייה היא פרסום פעולותיה והבאתן לידיעת הציבור החובות החוקיותאחת 

יש לפרסם ברבים מכרזים , כמו כן. חות כספיים ועוד"דו, ח פעילות שנתית"דו: כגון, חות שונים"לפרסם דו

 .ב"שינויים בתוכניות בנין עיר וכיו, כי הפקעת קרקעותפרטים הנוגעים להלי, פומביים

 

, מופעים, נוהגת העירייה גם לפרסם מידע אודות אירועים, שחובה על העירייה לפרסמם, בנוסף לפרסומים

נוהגת העירייה לפרסם , בנוסף. בה עשוי הציבור לגלות עניין וליטול חלק, חוגים או כל פעילות אחרת

הכרזה על , ברכות לציבור לקראת חגים: לדוגמה, שלטי חוצות וכרזות שונות ברחבי העיר ובמבואותיה

 .ועוד, קריאה לתושבים לשמירה על איכות הסביבה ,  פרסום הישגים, אירועים ישוביים וממלכתיים

 

, עלונים, מנשרים, חות"דו: אמצעי הפרסום של העירייה מגוונים ומותאמים לכל מטרה, מטבע הדברים

פרסום בעיתונים ופרסום , שלטי חוצות, כרזות בד גדולות, כרזות על לוחות מודעות ,חוברות מידע

 .באינטרנט

 

את , מי הם הגורמים בעירייה העוסקים בפרסום, הביקורת בחנה את התקציבים המיועדים לנושא הפרסום

 .ההתקשרות עם משרד פרסום והיבטים נוספים הקשורים לנושא

 

 נתונים כספיים .2

 :1122ים בדבר ההוצאות הקשורות לפרסומי העירייה בשנת להלן הנתונ

 

 הוצאות לשכת הדובר .א

 

 

 שכר שנה

יחסי 

ציבור 

 ופרסום

 תקציב

יחסי 

ציבור 

 ופרסום

 ביצוע

יעוץ 

 אסטרטגי

ציוד 

 משרדי

כ "סה

 (ח"בש)

1121 
 853,153 כלול  182,131 111,111 211,221

1122 
 583,221 כלול 231,231 181,235 185,111 231,885

 

 

 היחידות השונותתקציבי הוצאות לפרסום במסגרת  .ב
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 שנזקפו לחובת הסעיפים, הוצאות על פרסומים והדפסות

 היעודיים בתקציבי היחידות        

 

 שנזקפו לחובת סעיפי, הוצאות על פרסומים והדפסות

   תקציב אחרים בתקציבי היחידות        

 

 

 ( 1122החל משנת ) תוג עירמיהוצאות לפרסום במסגרת תקציב  .ג 

 

  251,111  ₪ 

 

יש . אין לגביהם מידע מרוכז, הביקורת מצאה כי פרסומים המבוצעים בידי גורמים אחרים  בעירייה

לכן , שמקזזים הוצאות בעבור פרסומים מחלקתיים מסעיף שונות(  אמנם בודדים)אגפים / מחלקות 

הוצאות אלו אינן מסווגות . שלעיל. ויחסי ציבורעלויותיהם לא נכללות בתחשיבים של כרטסת הסברה 

הוצאות העירייה , שבפועל, משמעות הדבר היא( . יחסי ציבור/מידע לציבור/שיווק/פרסום)בסעיף נפרד 

בהעדר נתונים מרוכזים לגבי ". הסברה ויחסי ציבור"בנושא פרסומים גבוהות בפועל מהתקציב שכותרתו 

 . לל המשאבים שהעירייה משקיעה בתחום הפרסום מדי שנהלא ניתן להציג את כ, ל"ההוצאות הנ

 

 :ניתוח חלוקה לפי קטגוריות  –פרסומים . 3

 

 

אינטרנ חינוך ביצוע שנה

 ט

שירות 

פסיכולו

 גי

והרשו 

למלחמה 

 בסמים

אירוע

י 

 ס"מתנ

אירועים 

ממלכתיי

 ם

ספרי

 ה

"שפ

 ע

ביטחו

 ן

פירסומי א"כ

ם 

, שונים

מתנות 

ושכר 

חלוקת 

 פליירים

112

1 

18211

1 

11,83

2 

21,32

8 

8,313 2,233 23,233 3,18

5 

121

1 

 3,51

1 

228,21

1 

112

2 

18123

5 

12,82

1 

13,83

2 

1,818 13,22

2 

21,132 3,21

3 

1,22

1 

2221 2,82

1 

212,88

2 
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 ניהול נושא פרסומי העירייה. 4

 

לעירייה הפקה והפצת חומר כתוב ומצולם בכל הקשור , הדפסה, עריכה, על כתיבה,  לשכת הדובר אחראית

 . למעשה כל הפרסומים עוברים דרכה למעט פרסומים שנתיים קבועים. ולעיר

במסגרת סעיף הסברה ויחסי ציבור נכללים פרסומים שדוברת העירייה מוצאת אותם ראויים לכלל 

וזאת תחת מה ( כלל תושבי מדינת ישראל )והשלישי ( ציבור תושבי בקעת אונו)התושבים ולמעגלים השני 

 " .גאווה מקומית"  -ירה שהיא מגד

 

השיקולים בגינם מחליטה  הדוברת על נבירה בסעיפי הוצאות השונות בעבור פרסומים העלתה כי  

 .  הקצאת תקציב בעבור פרסומים  ענייניים ומקצועיים

    

ל העירייה לקבל החלטה ברורה "על מנכ, מאחר ולא כל הפירסומים חוייבו בכרטסת הסברה ויחסי ציבור 

על מנת שיהיה ניתן לקבל ריכוז של כל הפרסומים בסעיף אחד לכל . דיניות חיוב פרסומים בכרטסות על מ

כך שיהיה ניתן לרכז , אגפי /הביקורת ממליצה  להוסיף סעיף פרסום לכל פרוייקט מחלקתי, מחלקה או אגף 

 . את כל פרסומי העירייה בלחיצת כפתור אחד במחשב

 

למעט פרסומים בעלי , האגף ולא על דוברת העירייה / ום תוטל על מנהל המחלקההאחריות לניהול תקציבי הפרס 

 .  והן ארציים(  בקעת אונו)הפונים לכלל התושבים הן האזוריים " גאווה מקומית"אופי של 

 

 

 :ממצאים 

 

 

 .כל פרסומי העירייה מרוכזים תחת כרטסת הסברה ויחסי ציבור  .2

. סעיפים שונים שקשה לאתרם ללא ידיעת שם המפרסם פרסומים מחלקתיים בודדים מפוזרים תחת .1

מסעיף  1122" ברושור משפחה"או "  גנים ונטיעות"תחרות קריה יפה מפורסמת בסעיף , למשל 

 .. שירות פסיכולוגי חינוכי

בפקודות לפי כרטסת המחלקות על מנת " חטט"יש ל, " פרסומים"קשה לסווג מתוך הכרטסות   .8

אין " פרטי התנועה"ב ,  כלומר.וזאת משום שלא קיים סיווג מדוייק להגיע למספרים המדוייקים 

 .בהכרח תמונה ברורה לגבי מהות ההוצאה

 .לא כל החשבונות מובאים לאישור דוברת העיריה  .3

אין למנהל המחלקה . ההחלטה על פירסום כלשהו נתונה אך ורק לשיקול הדעת של דוברת העירייה .5

 . ת שחיוני להביאו לידיעת הציבור/ת חושב/ו מידע שהמנהלהאגף מנדט להחליט לפרסם אירוע א/ 

 . אגפים לפרסום יוצא שחלוקת תקציב בגין פרסום שרירותית / מאחר ואין סעיפים מחלקתיים .2
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הוצאה חד  –ת "יום היכרות באמי, שימשונית לאולפנא, הוצאה בגין פרסום פתיחת האולפנא  .8

 .ס כבית ספר עצמאי"ל ביהפעמית לפני פתיחת שנת הלימודים ועוד בטרם פע

 . כי יש להסתפק בפרסום באינטרנט 1121הדוברת החליטה בשנת   -חיסוני כלבים  .3

יצא מקציב הדוברת מאחר ולא היה תקציב מסגרת אגף  –גלויות למפגש עם מנהלת מורשת נריה  .1

 .חינוך

  –בקשות תמיכה והזמנה , ישיבה _בקשות תמיכה  .21

 א"יב סעיף כיש לחי  –רוחה ' דרוש מנהלת למח .22

 .  החשבון לא עובר לאישור דוברת העירייה  –טויטו רמה בגין חלוקת פליירים  .21

 

 

 הגשת חשבונותהזמנת עבודות בגין פרסום ו 

 

ה הזמנות ארכש מוצי' מח. רכש' הזמנות העבודה מועברים במייל למח/דרישות  לפרסום / כל הבקשות

, מחלקה / מנהל האגף/ י הדוברת "אישורה עעם קבלת החשבונית ו. ומעברה אותן לאישור הגזבר

 .מצרפים אליה העתק מהפרסום ומעבירים לגזברות לתשלום ולחיוב בסעיף הרלוונטי

 

 :מסקנות  והמלצות 

 

אגפי על מנת שתשוריין מראש /המלצה להכללת תוספת בעבור פרסום במסגרת התקציב המחלקתי .א 

. לשלוף בכל עת מידע מרוכז אודות פרסומי העירייהכך שניתן יהיה , הוצאה בגין פרסום פרויקטים 

 .אישור זה יינתן אל מול תוכנית עבודה ובהתאמה ליעדים

 

מול " משא ומתן"מתנהל מעין , אגפיים/כאשר אין תכנון מוקדם לגבי פרסומי העירייה מחלקתיים  .ב 

לוותר על  או מפאת חוסר בתקציב, הדוברת האם לאשר הוצאה חריגה בגין פרסום הפרוייקט 

 . פרסומו

 

יש להקפיד כי כל פרסום יקבל את אישורה , על מנת למנוע כפילות בפרסומי המחלקות והאגפים  .ג 

לוודא ' על מנהל המח, הרכש ' מאחר וההזמנה לפרסום אמורה לעבור דרך מח. של  דוברת העירייה

 .  אישור הדוברת לכל פרסום לפני הוצאת הזמנה

 

על מנת שתוודא כי הפרסום שיצא תואם את , מת דוברת העירייה  על החשבונותיש להקפיד על חתי .ד 

חתימתה של הדוברת מאשפרת בקרה נוספת והכרחית בגין ההוצאה . האישורים שניתנו מלכתחילה

 .   על פרסום
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  –תגובת המבוקר 

 

על פירסום  ההחלטה      .5"  . 5סעיף , ממצאים , ניהול נושא פרסומי העירייה -4הבהרה לסעיף 

האגף / אין למנהל המחלקה . כלשהו נתונה אך ורק לשיקול הדעת של דוברת העירייה

ת שחיוני להביאו לידיעת /ת חושב/מנדט להחליט לפרסם אירוע או מידע שהמנהל

 ". הציבור

הן דואגות להעביר אלי . ישנן מחלקות שמפיצות חומרים תחת תקציבן האישי והחלטתן

לפעמים שלהם ולפעמים החלטה ) אולם ההחלטה להפיצם , ומרים לעיון ולאישור את הח

פ רצון מנהל המחלקה שבהחלט יש לו "פ הצורך מהשטח או לחילופין ע"הינה ע -משותפת

: לדוגמה (. מידע  -אוטונומיה להחליט האם הוא רוצה להוציא פרסום כלשהו שהוא לרוב 

דוגמה . שירותי שחף וכו/להוריםפרסום שנתי קבוע בדמות פלייר שירותים של בית הספר 

פלייר מידע של הרשות / חוברת רישום לגני הילדים שיוצאת מדי חודש ינואר –נוספת 

 . 'העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול וכד

פרסום הגשת / פרסום מכרז: עוד יצויין כי פרסומים רבים הינם פרסומים מקצועיים דוגמת-

בעניינים  . ' קריאה להגשת בקשה למלגה וכד /פרסום על הקצאות קרקע/בקשה לתמיכות

או של מנכל /אלה מוציאה לפועל דוברת העירייה את החלטתם של היועצת המשפטית ו

 . העירייה 

הדוברת מוציאה לפועל את חלקם של  -א"פרסומים מקצועיים נוספים הינם פרסומי כ-

 . א"פרסומים אלה בהתאם לדרישת מחלקת כ
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 טיוטת דוח  –ונה ועדת הנחות  ארנ

 

 :מבוא 

 

בהתחשב , לפקודת העיריות התיר למועצת העיריה להפחית ארנונה או לוותר עליה  131בעבר סעיף 

היתה  2111עד לשנת .הסמכות היתה נתונה למועצת הרשות המקומית בלבד . במצבו החומרי של החייב 

 131בהתאם לכללים שנקבעו בסעיף מועצת העיריה מוסמכת לוותר על סכום הארנונה במלואו או בחלקו 

 .לפקודת העיריות

אין ואילך  2118לגבי ארנונה שהוטלה לשנות הכספים ,  2111בוטל בחוק ההסדרים משנת  131סעיף 

 :להפחיתה או לוותר עליה  למעט פטורים והנחות שנקבעו ב למועצה סמכות

 

  2183( פיטורין)פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה. 

 2158 –ג "התשי, ( נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה, פטור חיילים )קומיות חוק הרשויות המ . 

  הגדרת שאר ( )נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה, פטור חיילים )תקנות הרשויות המקומיות

 .2153 –ו "תשט( לחוק( 8)8לענין סעיף 

  ( ת תיקוני חקיקיה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלי)חוקי הסדרים במשק המדינה

 .שנחקקים מדי שנה

   2118 –ג "התשנ, ( הנחה מארנונה)תקנות הסדרים במשק המדינה. 

  2131 –ן "התש, חוק האזרחים הותיקים. 

  2125 –ה "תשכ,חוק התכנון והבניה. 

  2151–א "תשי, ( א)צו המועצות המקומיות { , נוסח חדש}פקודת המועצות המקומיות. 

 

 

כל סכום המגיע למועצה שתשלומו נתאחר לא פחות : "ות נקבע בצו המועצות המקומי 232בסעיף    

, בכל מקרה אחר .מהפנקסים  ולמחקורשאית המועצה לוותר עליו ,   כחוב אבודמשלוש שנים והוא נראה 

 ".טעונה החלטת המועצה אישורו של השר ובלבד שיהיו סבורים שהדבר הוא לטובת הציבור

בצו  232הסדיר את הליכי מחיקת חובות הנעשים לפי סעיף משרד הפנים פירסם נוהל מפורט שנועד ל

תיקונים לנוהל פורסמו ,  3/1112' ל משרד הפנים מס"הנוהל פורסם בחוזר מנכ –המועצות המקומיות 

 . 2/1111ובחוזר   8/1111' בחוזר מס

 

 תפקיד הוועדה לדון בבקשות. בכל רשות מקומית ועדת הנחות בארנונה היא ועדת חובה

 הכל בהתאם (. בתקנות 8סעיף )לפי הגדרתם בחוק " מבקשים נזקקים"ל להנחה ש

 .לכללים ולשיעורים שנקבעו בחוק ובתקנות ההסדרים במשק המדינה, לאמות המידה

 



14 

  –הרכב הועדה 

 :מועצת הרשות תמנה ועדת הנחות בארנונה בהרכב כדלקמן

 בעירייה

 וצגת בוועדת אחד מהם לפחות חבר בסיעה שאינה מי, חברי מועצה אשר 8

 יהיה חבר ועדה אחד לפחות, אם הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה. ההנהלה

 .מי שאינו חבר בוועדת ההנהלה

 .או עובד עירייה מטעמו, גזבר העירייה

 .או עובד עירייה מטעמו, מנהל מחלקת הרווחה של העירייה

 בעירייה . טעמומ( שהוא עורך דין)או עובד עירייה , היועץ המשפטי של העירייה

 עורך דין מוסמך שתמנה העירייה לעניין: שאין בה יועץ משפטי שהוא עובד בה

 .זה

 

  –ר הועדה "יו

 .הרשות תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה וממלא מקום יושב ראש הוועדה

 כוחו, ר הוועדה הוא איש המפתח של הוועדה"יו. י המועצה"ר הוועדה ייבחר ע"יו. א

 אלא קשורים להשפעתו על, אינם תלויים רק בסמכויותיו הרשמיותוחשיבותו 

 בידי. איכות עבודת הוועדה וליכולתו להעניק תוקף ועוצמה להתנהלותה התקינה

 אשר ביכולתו ובסמכותו להשתמש בהם על מופקדים מספר כליםר הועדה "יו

 .מנת לנתב את עבודת הוועדה בדרך מקצועית ויעילה

 בכך ניתנת לו האפשרות, את סדר היום של ישיבות הוועדה ר הוועדה קובע"יו. ב

 .ליישם הלכה למעשה את תפיסתו בדבר סדרי העדיפויות של עבודת הוועדה

 בעת הצורך. ר הוועדה יכין מבעוד מועד נתוני רקע על הנושאים שיידונו בוועדה"יו. ג

 .ים שוניםעובדי הרשות ומייצגים של אינטרס, נציגי ציבור, ר מומחים"יזמן היו

 ינהל את ישיבת, בהיעדרו. ר הוועדה יושב בראש כל ישיבות הוועדה וינהל אותן"יו. ד

 סגנו ובהעדר שניהם יפתח את ישיבת הוועדה זקן החברים המשתתף, הוועדה

 ר"בחירת יו: כאשר הסעיף הראשון שעל סדר היום, בישיבה וינהל את ראשתיה

 .הישיבה
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 ויחלק, ינווט בין הנושאים שעל סדר היום, הישיבהכמי שמנהל את , ר הוועדה"יו. ה

 .את זכות הדיבור לחברי הוועדה ולמוזמנים שהוזמנו להופיע בפניה

 ר הוועדה ידאג לכתיבת פרוטוקול על מהלך הישיבות של הוועדה לאישורו"יו. ו

 .ולהפצתו בין חברי הוועדה

 אם הרוחות. ענייניתנעימה ו, ר הוועדה ידאג שהישיבה תתנהל באווירה נוחה"יו. ז

 .יעשה כל מאמץ להרגיען ולהוביל את הדיון לקראת סיכום והחלטות, מתלהטות

 ,ובמיומנותו את האופן בו מתנהלות ישיבות הוועדה ר הוועדה קובע באישיותו "יו. ח

 .את איכות הדיונים ומקצועיותם

 הוא. ושוליים ר הוועדה יקפיד שוועדתו לא תגלוש לעיסוק מיותר בפרטים קטנים"יו. ט

 עליו לפעול. עצמו מצווה לא לטפח אינטרסים אישיים ולא להרבות בפרסום עצמי

 ברשות המקומית ומחוצה, במועצה, לשיתוף פעולה עם גורמים שונים בוועדה

 .לה

 .ר הוועדה יפעל לאישור המלצות הוועדה במועצה ולמימושן בשטח"יו. י

 

  –תדירות ישיבות הועדה 

 .בכפוף להוראות הפקודה, יכנס את הוועדה בכל עת שימצא לנכון הוועדה, ר"יו. א

 או על פי דרישת שליש או יותר מחבריה, י החלטות הוועדה"הוא חייב לכנסה עפ. ב

 .או על פי בקשת המועצה או בקשת ראש המועצה

 אם לא כונסה הוועדה. בכל מקרה על הוועדה להתכנס אחת לשלושה חודשים. ד

 והוא יקבע את סדר היום של ישיבתה אשר, רשות לכנסהיורה ראש ה, כאמור

 יכלול גם את הנושאים אשר הגורמים אשר דרשו את כינוסה ביקשו להעלות לדיון

 .בה

 פעמיים - 1122פעמים  ובמהלך   8 1121הועדה התכנסה במהלך  – הערת הביקורת

 ,דר הסגן אובהיע. ינהלה סגנו, או סירב לנהלה, ר הוועדה בישיבה"אם לא נכח יו. ה

 זקן החברים המשתתף, יפתח את ישיבת הוועדה אם סירב לנהל את הישיבה 

 ר"בחירת יו: כאשר הסעיף הראשון שעל סדר היום, תהיבישיבה וינהל את ראש

 .הישיבה
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– מניין חוקי 

 

 ,היועץ המשפטי של הרשות; או נציגו, בהשתתפות גזבר הרשות, רוב חברי הוועדה. א

 .יין חוקי בישיבות הוועדההם מנ; או נציגו

 יהיה שליש מחברי, אם לא נכח מניין חוקי בשתי ישיבות רצופות של הוועדה. ב

 (היועץ המשפטי של הרשות או נציגו)הוועדה ובנוכחות גזבר הרשות או נציגו 

 בגדר מניין חוקי לגבי כל עניין שעמד על סדר היום של שתי, בישיבתה השלישית

 .א התקיימו עקב היעדר קוורוםהישיבות הקודמות אשר ל

 ,אם לישיבת הוועדה במועצה אזורית לא הגיע מניין חוקי בשעה שנקבעה לישיבה. ג

 תהיה הישיבה חוקית אם נוכחו בה לפחות, לאחריה. תידחה הישיבה לשעה אחת

 והיועץ המשפטי של הרשות, שליש מחברי הוועדה בנוכחות גזבר הרשות או נציגו

 .תידחה ישיבת הוועדה לשבעה ימים, ספו שליש מחבריהאם לא נא. או נציגו

 לאחר שבעה ימים תתכנס הוועדה ותהיה חוקית לגבי כל עניין שעמד על סדר היום  

 .אם יהיו נוכחים בה לפחות שליש מחבריה, של הוועדה

 

  -סדרי הצבעה

 

 החלטות הוועדה מתקבלות ברוב קולותיהם של חבריה המצביעים ואשר יש בה. א

 .ן חוקימניי

 :אם היו הקולות שקולים בהצבעה. ב

 . יובאו ההצעות השקולות להכרעת המועצה בעירייה  

 . ההצעה נדחתה במועצה מקומית ומועצה אזורית  

 על פי דרישת שליש לפחות מחברי הוועדה. נוהל ההצבעה בוועדה הוא בהרמת יד. ג

 .תהיה ההצבעה חשאית, של מועצה אזורית הנוכחים בישיבה
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- פרוטוקול

 

 ,בכל ישיבה של הוועדה יש לרשום בפרוטוקול את שמות חברי הוועדה הנוכחים. א

 את התאריך והשעה ואת מקום קיום, את שמות המשתתפים שאינם חברי הוועדה

 .וכן את מהלך הדיונים ואת תוצאות ההצבעות, הישיבה

 .פרוטוקולר הוועדה הוא האחראי לניהול הישיבה ולרישום התקין של ה"יו. ב

 ר הישיבה יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול של"יו בעירייה ובמועצה מקומית . ג

 .הישיבה וידאג שהעתקים מהפרוטוקול יישלחו לכל חברי הוועדה

 ר הוועדה התנגדות לפרוטוקול של ישיבתה עד לפתיחת"לא הגיש חבר הוועדה ליו. ד

 .ידי הוועדהרואים את הפרוטוקול כמאושר על , הישיבה שלאחריה

 ר הישיבה יחתום על הפרוטוקול באותה ישיבה או בישיבה"יו במועצה אזורית . ה

 וידאג שהעתקים מפרוטוקול יישלחו לחברי הוועדה שבעה ימים לפחות, שלאחריה

 יועמד הערעור, היה והוגש ערעור על פרט מפרטי הפרוטוקול. לפני הישיבה הבאה

 הוגש ערעור רואים את הפרוטוקול אם לא. לדיון בראשית הישיבה החדשה

 .כמאושר על ידי הוועדה

 

– תוקף הדיונים הוועדה 

 

 החוק קובע כי תוקפו של דיון בוועדה לא ייפגע משום שהתפנה מקומו של אחד

 או מחמת, או בכושרו של אחד מחבריה, או מחמת פגם שחל בבחירתו, מחבריה

 .לא השפיעו על התוצאותכל עוד אלה , או בדיונים, ליקויים בסדרי הישיבה
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  –תנאים לקבלת הנחה 

 

 ביטול ההנחה

, זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים   .22

תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף , בדצמבר של אותה שנה 82עד יום 

 .ליתרת הארנונה

 מניעת כפל ההנחה והנחה חלקית

הנחה אחת , תינתן לזכאי להנחה, קיימת זכאות להנחות שונות על פי תקנות אלה  (א)   .28

 .ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה, הגבוהה מביניהן, בלבד

קיימת זכאות להנחה לפי תקנות אלה ולפי תקנות שהותקנו לפי סעיף         (2א)           

, 2111-ג"תשנ, (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)במשק המדינה לחוק הסדרים ( א)21

 .רשאית המועצה לתתן במצטבר

לפי , תינתן הנחה לנכס אחד בלבד -זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר   (ב)           

 .הגבוהה מביניהן

 -הארנונה  זכאי להנחה אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים שעליה הוטלה   (ג)           

 .תינתן ההנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שבהם החזיק בנכס

 

  –כלים להשגת ידיעות ולבדיקת נתונים 

 

כלילי של מבקש -יכולתה של ועדה להכריע נכונה תלוייה ביכולתה לקבל נתוני אמת לגבי מצבו הסוציו

 .ההנחה

 :ראש הרשות  י"בפקודת העיריות מתירים למי שהוסמך לכך ע 133-138סעיפים  

 .לערוך כל מפקד וחקירה שימצא לנחוץ .2

לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור כל ידיעות ולהראות כל מסמך שברשותו הדרושים לעניין  .1

 . ארנונה 

 .להיכנס בכל עת לנכס ולערוך בו בדיקות ומדידות .8

עורי שמכוונים לקביעת ש, סעיפים אלו . להשתמש בכל ידיעה וחומר שהושגו לעניין ארנונה  .3

 . טובים גם לקביעה מהימנה של זכאות להנחה על פי קריטריונים שונים שבחוק, ארנונה בכללם
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  -ר הועדה ומחבריה"מה נדרש מיו

 

 :עבודת ההכנה גזברות .2

 

תושב המעונין בפטור או בהנחה בארנונה או אשר לא הוענק לו פטור או הנחה  .א

ות הרשות המקומית ולמלא הטופס צריך לפנות לגזבר, באם הוא זכאי לו, אוטומטית

 . בצירוף האישורים הנדרשים, המתאים 

עובדי הגזברות והרווחה מטפלים בבקשות אלו ובודקים אותן מול הקריטריונים  .ב

 .בהתאם לחוקים הרלוונטיים , שקבעה העירייה 

 .לכל מבקש פטור נפתח תיק מיוחד ובו כל המסמכים הנוגעים לאותו תושב .ג

מות מרוכזות ממערכות הביטחון ומהביטוח הלאומי עבור בעלי במקביל מגיעות רשי .ד

 .על פי החוק( האוטומטי )הפטור 

    

 

 טבלה מרכזת לישיבת הוועדה  .1

 

מקובל ורצוי שלקראת ישיבה תוכן טבלה מרכזת ובה פרטים של הפונים שעניינם נידון  .א

 .עילת הפניה והמלצות לתשובה לפונים , סכומי החיוב , בישיבה 

 

  –טבלה להלן ה

 

פרטי 

 הפונים

סכומי 

 החיוב

עילת 

 הפניה

המלצות 

לתשובה 

 לפונים

סטטוס הפניה 

בשנים קודמות 

מתן הנחות )

 ( קודמות

עמידה בתנאי מתן 

ההנחה בשנים 

 קודמות

      

      

      

 

 

 

שבפני חברי הוועדה יונח כל החומר הרלבנטי , מכל מקום , יושב ראש הוועדה יוודא  .ב

 .ל הדעת שהותיר החוק לחברי הועדההדרוש לשיקו
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 החלטות ענייניות  .8

 

 .ר הועדה יוודא שכל הוראות החוק והתקנות נהירות לחברי הוועדה"יו .א

, לצורך קבלת החלטות, ר הועדה וחברי הועדה לחתור להגעה לסולם העדפות ענייני "על יו .ב

 .במרחב שיקול הדעת שהשאירו להם הוראות החוק והחלטות מועצת העיר

מכובד ודיסקרטי בפניות התושבים ומשלוח תשובות , ר הועדה יוודא מתן טיפול מהיר"יו .ג

 .ברורות ומנומקות לפונים

   

 פרוטוקול מפורט  .3

 

ר הועדה ליצור לוועדתו מעמד של ועדה בלתי תלויה "משום רגישות ההחלטות ידאג יו .א

 .בעיני הפונים והגורמים השונים, והוגנת 

 .ל מפורט ומנומק של הדיונים והחלטות הועדהר ידאג לרישום פרוטוקו"יו .ב

 

 הידברות עם גורמי חוץ  .5

 

, אגף הרווחה, ר העדה ידאג לקיום ערוצי אינפורמציה והידברות עם לשכת היועץ המשפטי"יו

 .ביטוח לאומי ואגף השיקום במשרד הביטחון

 : י חוק "להלן סוגי ההנחה העיקריים עפ

 

 הנחהשעור ה אוכלוסיית הזכאים סוג ההנחה
 מסמכים דרושים

 

או  25גבר שמלאו לו  תושב ותיק

 21אשה שמלאו לה 

י "שנה ומקבלים עפ

חוק הביטוח הלאומי 

: אחת מקצבאות אלה 

קצבת זקנה או קצבת 

קצבת תלויים ,שאירים 

או נכות בשל פגיעה 

 .בעבודה

הנחה בשעור של 

לדירה עד גודל  15%

ר "על כל מ. ר "מ 211

ר תשולם "מ 211מעל 

 .ונה מלאהארנ

ז של "תצלום ת

 .המבקש

תושב ותיק המקבל 

 גמלת הבטחת הכנסה 

או  25גבר שמלאו לו 

 21אשה שמלאו לה 

שנה ומקבלים קצבת 

זקנה וגם גמלת הבטחת 

 .הכנסה

פטור לדירה עד גודל 

ר "ר על כל מ"מ 211

ר תשולם "מ 211מעל 

 הארנונה המלאה

רשימת הביטוח הלאומי 

או אישור קצבת 

ת הכנסה השלמ.זקנה

 .ותעודת זהות
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נכה ביטוח לאומי  נכה ביטוח לאומי 

הזכאי לקצבה חודשית 

בחוק  218סעיף )מלאה

אשר ( הביטוח הלאומי

דרגת אי השתכרותו 

ומעלה  85%בשעור 

ו "ל 28על פי סעיף 

 .לחוק הביטוח הלאומי

הנחה בשעור של עד 

על כל שטח  31%

 .הדירה

אישור ביטוח לאומי 

 .ותעודת זהות

ביטוח לאומי טרם  נכה

 .קבלת קצבת זקנה

אשר .נכה ביטוח לאומי

טרם קבלת קצבת זקנה 

נקבעת לו לצמיתות . 

כושר ' דרגת א

השתכרות בשעור של 

י "ומעלה עפ 85%

ו לחוק "ל 28סעיף 

 .הביטוח הלאומי

הנחה בשעור של עד 

על כל שטח  31%

 .הדירה

רשימת ביטוח לאומי 

או אישור ביטוח לאומי 

 .ותעודת זהות

 -נכות רפואית מ)נכה 

11%) 

נכה בעל דרגת נכות 

 11% -רפואית מ

או מי שטרם . ומעלה 

קבלת קצבת הזקנה 

 .נקבעה לו נכות כאמור

הנחה בשיעור של עד 

על כל שטח  31%

 .הדירה

אישור על דרגת נכות 

 .רפואית

תעודת עיוור ותעודת  עיוור

 זהות

הנחה בשיעור של עד 

על כל שטח  11%

 .הדירה

תעודת עיוור לפי בעל 

חוק שירותי הסעד 

 .2153 –ח "התשי

כהגדרתו בחוק  הורה יחיד 

הוריות  –משפחות חד 

. 2111ב "התשנ, 

תושב ישראל שאינו 

נשוי ואין אדם הידוע 

אשר , בציבור כבן זוגו 

בהחזקתו ילד הנמצא 

 (.23עד גיל )עימו 

הנחה בשיעור של 

על כל שטח  11%

 .הדירה

תעודת זהות ומסמכים 

המעידים על היותו 

 .הורה יחיד

 

 

 

 

 

 

בן או בת של המחזיק  ילד נכה 

הזכאי לגמלת . בנכס

דמי )ביטוח לאומי 

הנחה בשעור של עד 

ר "מ 211עד  15%

 .משטח הנכס

אישור הביטוח הלאומי 

 .ותעודת זהות
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עזרה , מחייה 

ללימודים וסידורים 

 –מ "התש(.לנכה

2131 

 נזקק רפואי שנגרמו לו נזקק רפואי

הוצאות חריגות גבוהות 

בשל טיפול .במיוחד 

רפואי חד פעמי או 

שלו או של , מתמשך 

 .בן משפחתו

הנחה בשיעור עד 

גובה ההנחה ,  81%

י החלטת "ייקבע עפ

 .הועדה

פניה לועדת הנחות 

 .בצירוף מסמכים

שנגרמו ,נזקק חומרי  נזקק חומרי

לו הוצאות חריגות 

גבוהות במיוחד בשל 

אירוע אשר הביא 

הרעה משמעותית ל

בלתי צפויה במצבו 

 .החומרי

הנחה בשיעור עד 

גובה ההנחה ,  81%

י החלטת "ייקבע עפ

 .הועדה

פניה לועדת הנחות 

 .בצירוף מסמכים

לפי מספר הנפשות  הנחות סוציאליות

בדירה ורמת ההכנסה 

של כל בני המשפחה 

חודשים  8 -ל( ברוטו)

 .אחרונים

גובה ההנחה יקבע על 

 פי קריטריונים

 .י המדינה"שנקבעו ע

פניה למחלקת גבייה 

 .עם אישורי הכנסה 

 (.טבלת מבחן הכנסה)

שהוא הבעלים . מחזיק  בנין חדש ריק 

, הראשון של בנין חדש

שמיום שהסתיימה 

בנייתו הוא ראוי 

לשימוש ואין 

משתמשים בו במשך 

 .תקופה רצופה

אין משתמשים .א

בבניין במשך תקופה 

 2רצופה של עד 

פטור  –חודשים 

 .לתקופה או חלק ממנה

אין משתמשים . ב

בבנין במשך תקופה 

חודשים  2 -רצופה  מ

 –חודשים  23עד 

.  81%הנחה עד 

ההנחה רק למי שהוא 

 .קבלן כחוק

י ועדה "תקבע ע

וטעונה אישור מהנדס 

 .העיר

טופס הצהרה בצירוף 

 .מסמכים

. מחזיק של בנין ריק  בנין ריק 

שאין משתמשים בו 

פטור לתקופה שאינה 

חודשים או  2עולה על 

טופס הצהרה בצירוף 
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ה רצופה במשך תקופ

או שחדלו להשתמש בו 

הסמכות למתן הנחה )

לבנין פעם אחת בלבד 

כל עוד לא שונתה 

 (הבעלות  עליו

 .מסמכים .חלק ממנה

 

 .ולעולה חדש, לחסיד אומות עולם , ל ונפגע פעולת איבה "בנוסף נקבעו הנחות לנכה צה

  

 : 1121בחן הכנסה לשנת טבלת מ

 

 1121ח בשנת "הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו בש מספר הנפשות

 2118-1281 2281-2111 2282עד  2

 1335-8121 1511-1333 1513עד  1

 8835-8832 1111-8833 1113עד  8

 8312-3811 8821-8315 8811עד  3

 3213-5113 3118-3218 3112עד  5

 5311-2223 3813-5313 3818עד  2

 31%עד  21%עד  31%עד  שעור ההנחה

    

 2121-8121 5311-2111 5811עד  8

 8122-8115 2118-8121 2112עד  3

 8328-3382 2813-8321 2818עד  1

 לנפש 131 לנפש 323 לנפש 855 ומעלה 21

 51%עד  81%עד  11%עד  שיעור ההנחה

 

 

 2118 –ג "התשנ, ( הנחות מארנונה)תקנות ההסדרים במשק המדינה  

 

 ועדת הנחות: 'פרק ג

 (.הועדה -להלן )ועדת הנחות ' ה-ו' מועצה תמנה לענין פרקים ד .5

  -הרכב ועדת ההנחות יהיה  (א) .2

 .ד לפקודת העיריות231כמפורט בסעיף  -בעיריה  (2)

  -במועצה מקומית או במועצה אזורית  (1)

בסיעה שאינה שני חברי המועצה אשר אחד מהם לפחות חבר  (2)

 -היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה ; מיוצגת בועדת ההנהלה

 ;מי שאינו חבר בועדת ההנהלה, יהיה חבר ועדה אחד לפחות

או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין , מנהל מחלקת הרווחה, הגזבר (1)

 ;תקנה זו מבין עובדי המועצה המקומית

וק הרשויות המקומיות היועץ המשפטי שמינתה המועצה לפי ח (8)

, או עורך דין ממשרדו או מלשכתו, 2185-ו"תשל, (יעוץ משפטי)

עורך דין שמינתה המועצה -ובמועצה שלא מינתה יועץ משפטי כאמור 

 .לענין זה

 נוי ועדהמי

 כב הועדההר

 5991-ו"תשנ' תק
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 (.בוטלה) (ב) 

את יושב ראש הועדה וממלא , המועצה תמנה מבין חבריה שמונו לועדה (ג) 

 .מקומו

ועדה יהיה נוכחות של יושב ראש הועדה או ממלא מנין חוקי בישיבות ה (ד) 

 .היועץ המשפטי והגזבר, מקומו

 .החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על שולחנה (ה) 

 

 מבקש נזקק: 'פרק ד

; אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק 81הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד  .8

 :מחזיק -" נזקק", לענין זה

פעמי -שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד (2)

 ;שלו או של בן משפחתו, או מתמשך

הרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו שקרה לו אירוע אשר הביא ל (1)

 .החומרי

 

 1ה לפי טופס המבקש הנחה לפי פרק זה ימציא לרשות המקומית בקשה חתומ .3

 .שבתוספת השניה

, ולמנהל מחלקת הרווחה שיעבירו להחלטת הועדה, טופס הבקשה יועבר לגזבר .1

 .בצירוף חוות דעת בכתב

 

ואת שיעורי ההנחה בכפוף לאמור , הועדה תקבע את זכאותו של מבקש הנחה (א) .21

 .1בהסתמך על טופס הבקשה וחוות הדעת כאמור בתקנה , 8בתקנה 

 .בצירוף נימוקים, בכתב, עדה תיתן החלטתההו (ב) 

לפי דרישת הגזבר , מבקש ימציא פרטים או מסמכים נוספים לצורך דיון בבקשתו .22

 .לפי הענין, או מנהל מחלקת הרווחה או הועדה

 

 c-בנושא נוהל מחיקת חובות לרשות מודגש כי(  223125)בחוזר משרד הפנים 

 

כללים למחיקת חובות אלה עד שיעור הנחה שניתן היה  מועצת הרשות המקומית רשאית לקבוע" .2

אילו התקיימו במבקש תנאי הזכאות במועד שבו נוצר , לתת על פי תקנות ההנחה מארנונה 

 ."החוב

חובות ארנונה  – 8.8.2.2סעיף  -תותר בהתאם לאמור להלן  8.8מחיקת חובות לפי סעיף " .1

או על פי כל דין , תקנות ההנחה מארנונה שנוצרו בתקופה שבה היה החייב זכאי להנחה על פי 

כגון אי הגשת בקשה או אי , הקובע זכאות להנחה בארנונה וההנחה לא נוצלה מסיבות חריגות

המחיקה תהיה בשיעור  -תשלום יתרת ארנונה בשנת הכספים מסיבות שלח חוסר יכולת כספית  

והכל , לקבוע לפי כל דין או בהתאם , שבו ניתן היה לתת הנחה לפי תקנות ההנחה מארנונה 

 ." בהתחשב במצבו החומרי של המבקש בעת הגשת הבקשה למחיקת החוב

אלא לאחר שניתנה חוות דעת של , ההחלטה לא תתקבל "לאורך כל המסמך הושם הדגש על  .8

, ל הרשות "הרווחה ברשות בסוגיה והמלצה מנומקת בכתב של צוות שיורכב ממנכ' מנהל מח

 .לבקשה תצורף המלצת הצוות לבקשת מחיקת החוב.  הגזבר והיועץ המשפטי 

 

 5991-ו"תשנ' תק

 5991-ו"תשנ' תק

 חה לנזקקהנ

 0252-א"תשע' תק

 5991-ד"תשנ' תק

 פס הבקשהטו

ות דעת מנהל חו
 מחלקת הרווחה

 טים נוספיםפר



25 

  –המלצות הביקורת 

 

 .לפעול על פי קריטריונים ולקבוע כללים ברורים על מנת שלא יהיה ספק או חשש לאיפה ואיפה .2

 .יש להקפיד להכין לחברי הועדה לקראת כל ישיבה טבלה מרכזת לישיבת הוועדה .1

לכל בקשה  .רה בכתב לגבי כל בקשה ובקשהמרכזת הבקשות בגביה תערוך סקי. א: בנוסף  .8

 . הגביה' תצורף המלצת מנהלת מח

שבפני חברי הוועדה יונח כל החומר הרלבנטי הדרוש , מכל מקום , יושב ראש הוועדה יוודא  .3

 .לשיקול הדעת שהותיר החוק לחברי הועדה

גיה הרווחה ברשות בסו' אלא לאחר שניתנה חוות דעת של מנהל מח, ההחלטה לא תתקבל  .5

לבקשה .  הגזבר והיועץ המשפטי , ל הרשות "והמלצה מנומקת בכתב של צוות שיורכב ממנכ

 תצורף המלצת הצוות לבקשת מחיקת החוב

 .ר הועדה יוודא שכל הוראות החוק והתקנות נהירות לחברי הוועדה"יו .2

, לצורך קבלת החלטות, ר הועדה וחברי הועדה לחתור להגעה לסולם העדפות ענייני "על יו .8

 .במרחב שיקול הדעת שהשאירו להם הוראות החוק והחלטות מועצת העיר

מכובד ודיסקרטי בפניות התושבים ומשלוח תשובות ברורות , ר הועדה יוודא מתן טיפול מהיר"יו .3

 .ומנומקות לפונים

 . חברי הועדה לא ידונו בפניה כאשר חסרים מסמכים רלוונטים לדיון .1

מבקש ההנחה ימנע מלהשתתף בדיון  וימתין בחוץ עד  חבר ועדה שיש לו היכרות אישית עם .21

 .לקבלת החלטה הנוגעת למבקש ההנחה

 . חודשים 8 –יש להקפיד על התכנסות חברי הועדה אחת ל  .22
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 דוח בדיקה בנושא פיצולי דירות

 

 :מבוא

 

 ?מפוצלת דירה מהי

 

בהתאם לסעיף : בהחלט לשרטט קווים מנחיםואולם ניתן , השאלה מהי דירה מפוצלת אינה תמיד פשוטה

אלא אם הוא משנה את מספר יחידות , שינוי פנימי בדירה אינו טעון היתר, לחוק התכנון והבנייה 235

 .הדיור

 

ואפילו מצויים בדירה מספר חדרי שירותים ויותר , מגורים משותפים של מספר שותפים בדירה אחת

 .ה שינוי פנימי לעומת היתר הבנייה המקוריאינו פיצול אסור אם לא נעש, ממטבח אחד

הגדלת מספר חדרי המקלחת ואף התקנתם של , גם שיפוץ פנימי בדירה הכולל שינוי החלוקה הפנימית

 .אם היחידה נועדה לשמש כדירה אחת, אינה מהווה עבירה על החוק, מטבחים נוספים

שונים ויצרו יחידות עצמאיות ונפרדות  כאשר בוצעו בדירה שינויים שנועדו לשמש למגורי דיירים, ואולם

 .מדובר בפיצול אסור, מבחינה פונקציונלית

 

הפסיקה קבעה כי גם . המבחן המרכזי לקיומה של יחידה נפרדת ועצמאית הינו קיומו של מטבח בכל חדר

, תנור, אך קיימים בכל חדר מכשירי חשמל כגון מיקרוגל, במקרה שקיים בדירה מטבח אחד בלבד

ככל שמספר הדיירים הזרים זה . מדובר ביחידה עצמאית -שמלי וכן כיור במקום אחר בחדר קומקום ח

 .כך גישת בית המשפט תהייה מחמירה יותר, לזה יהיה גדול יותר

: בעל הבית מפצל אותה כראות עיניו כשהמטרה המנחה אותו, דירה המפוצלת אינה עומדת בשום תקן

י שיוכל לגבות שכר דירה מופקע על הקומבינה המפחידה כמה שיותר כד" שיפוץ"לצמצם בעלויות ה

ומה שיוצא לרוב הוא דירה רעועה , ללא פיקוח ובזמן שיא, לכן מפצל את הדירה בחומרים זולים. שיצר

צינורות עבים ודקים המונחים ממש על הקירות או )מערכת אינסטלציה חיצונית , בעלת יסודות פגומים

ן מסוכנת "מפלצת נדל, בקיצור -ם ולעתים גם תקרות גבס לא ברורות קירות גבס משוני, (מתחת לתקרה

שפוגעת באיכות החיים " הקומבינה. "מדובר בניצול ציני של מצוקת הדיור. במחיר דירה רגילה

  .הסביבתית מבוצעת ללא כל אישור

ם מפצלי דירות מנסים לטשטש עקבות בכל מיני דרכים ובכל זאת קיימים מספר מאפיינים שפוגעי

באסטטיקה ובאיכות החיים הסביבתית שבגינם יש לתבוע מהמפצל להחזיר את הדירה ליעוד שלה המקורי 

  -ע"על פי התב

שעון צריכה , פעמון, מטבח: אסור בתכלית האיסור שהדירה תכלול יותר מפריט אחד מהבאים .2

 . לוח חשמל ומערכת חימום מים, (מים, חשמל)

 חדרים אין ליצור מסדרון בכניסה שיוביל ל .1

דרכם תתאפשר גישה לחדרי , מטבח ופינת אוכל חייבים להיות משותפים בכניסה לדירה .8

 .השותפים

 .( ד"אלא אם מדובר בממ)דלתות הכניסה לחדרים יהיו דלתות עץ   .3
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 .אחרי שמפרקים את הפיצול יש להקפיד שלא נותרו פתחי צנרת מים וביוב בכל חדר .5

 

 

 :העירייהעמדת 

אם .  -שהם עבריינים לכל דבר ועניין נוקטת העירייה במדיניות של , מפוצלות במקרים של בעלי דירות

  .העירייה לא מטפלת , אין תלונה 

התקבלו במשרד מבקר העירייה ונציב תלונת הציבור מספר  1121 – 1121במהלך שנים  .2

 .תלונות בנוגע לפיצולי דירות 

הפיקוח בוועדה בתופעה זו ' חמבקר העירייה פנה לאגף ההנדסה על מנת שיטפל באמצעות מ .1

 .ההולכת ומתפשטת ברחבי הישוב

, הפיקוח בוועדה לא ששה לטפל בפיצולי דירות' מאחר והועדה המקומית שכנה במצפה אפק ומח .8

קרה לא אחת שפקח העירייה ביקר בדירות מבלי שהיה לו הידע להבחין בוודאות בין דירה 

 . רגילה למפוצלת פיזית

 .אישום עד כה לא הוגשו כתבי  .3

מכת "שהגדירו את התופעה , בתי המשפט. לאחרונה החריפה ברשויות מסויימות המלחמה במפצלי דירות

 . .חייבו את בעלי הדירות בקנסות כבדים והורו על פירוק החלוקה, "מדינה

 

  –הכלים העומדים לרשות הועדה המקומית לטיפול בתופעה 

מטרת . יום 81וונה לנתק את החשמל בתוך א לחוק התכנון והבנייה על כ 258בהתאם לסעיף  .1

ההודעה היא לאלץ את בעלי הדירה לאפשר כניסת פקחים שישיגו ראיות לצורך הגשת כתב 

מתוך טענה שאין מדובר , על ההחלטה לניתוק חשמל ניתן לערער בפני וועדת הערר)  .אישום

 (.בחלוקה אסורה

 

שיביא להפסקת השימוש בדירה  קיימת גם אפשרות לשלוח  ההודעה כהליך חליפי מזורז .2

 . ללא צורך בהגשת כתב אישום, המפוצלת

לא ניתן להגיש כתב אישום בנוגע לעצם , בחלוף חמש שנים ממועד ביצוע העבודות הפיצול  .3

אך אין מניעה להגיש כתב אישום בכל עת בנוגע לשימוש , פיצול הדירה מחמת התיישנות

 .להיתרשנעשה בפועל בדירה כדירה מפוצלת בניגוד 
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  –מסקנות והמלצות 

אי הגשת כתבי אישום בגין פיצולי דירות מעודדת את העבריינים להמשיך ולפצל דירות באין  .2

 .מפריע

בכל האמצעים העומדים ( חלוקת דירות)הביקורת ממליצה להגביר את האכיפה בנושא פיצול  .1

רים בהם אין את ש לרבות הפעלה של משרדי חקירה בצורה מושכלת במק"לרשות עיריית ג

 .מלוא הראיות לצורך הוכחת העבירה

על אגף  ההנדסה לבחון , בתלונות בנושא פיצולי דירות /על מנת לסייע בקידום הטיפול בפניות .8

א לפיקוח שירכז את הטיפול בנושא ספציפי זה בפרט הפוגע באיכות החיים של תושבי "תוספת כ

 .ש הגרים בסמוך לדירות מפוצלות"ג

 .  ת פיצולי הדירות יש לפרסם פסקי דין שנתנו בעוון פיצול דירותלצמצום תופע .3

 

 :המבוקר תגובת

 .אני מקבל את כל מסקנות הביקורת .1

הוועדה המקומית החדשה גבעת שמואל פועלת בכל הכח כנגד מפצלי דירות כאשר  .2

 .מתקבל דיווח או תלונה בנושא

ם וממתינים כרגע באגף קיימים מספר תיקי פיקוח אשר מוכנים להגשת כתב אישו .3

אני מעריך שכתבי אישום כנגד מפצלי דירות יוגשו כבר במחצית . לטיפול התובע העירוני

 .2113הראשונה של שנת 
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 מכרז מסגרת לעבודות פיתוח ואחזקה

 

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע " -נועד להמכרז   2/2111' מכרז פומבי מסיצא  1.3.11 -בתאריך ה

 "ח ואחזקת כבישים ומדרכות בגבעת שמואלעבודות פיתו

המכרז הינו לביצוע עבודות פיתוח על פי הזמנות עבודה שתוציא העירייה מפעם  .2
₪  211,111 -₪  01,111נעות בין כ )המדובר בעבודות קטנות . לפעם ובהתאם לצורך

בכפוף  בשנה₪ מליון  0-2עבודות גדולות בהיקפים של  יתכנובנוסף (. לעבודה
 . העירייהלתקציב 

 

העירייה  -ביצוע העבודות מותנה בתקציב העירייה ובקיומם של מקורות מימון .2
 .אינה מתחייבת להיקף כלשהו

 

 .         רשאים להשתתף במכרז מי שעומד בתנאי הסף .8
 

 .הצעת הקבלן תהיה למתן הנחה או תוספת למחיר הנקוב בכתב הכמויות .3
 

 .דהעירייה רשאית  לבחור יותר מקבלן זוכה אח .5
 

 היקף הנחתגם , בנוסף להנחה שהציע במכרז, קבלן שיזכה במכרז יהיה חייב לתת .2
 .למסמכי המכרז  0מסמך  -להזמנה להציע הצעות   2כמפורט בסעיף 

 

 .יום מאישור  החשבון 01+התמורה תשולם לקבלן בתנאי שוטף  .8
 

ההסכם שיחתם עם הקבלן יהיה לשנה אחת עם אופציה לעירייה להאריכו בשנה  .3
 .כ"שנים בסה 3וספת בכל פעם כך שסך כל ההתקשרות לא תעלה על עד נ

 . 1:11/בשעה  1//1//1' המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא יום ג .1
 

 

  – הערת הביקורת

הרושם .  את היקף העבודה בפועל " מקפח"ניסוח המכרז  .2

 –שהניסוח מותיר על מי שמבקש להשתתף במכרז ש 

,  ומצומצמים קפים קטניםעבודות קטנות בהימדובר ב

העיריה , כפופים לאישור תקציבי ולמקורות מימון ובכלל 

 .או מתחייבת להיקף כלשהו, לא מתחייבת לספק עבודות 

ויש סלילת כבישים חדשים מרכז מסגרת זה לא נועד ל .1

העירייה במכרז לסלילת כביש חדש יסוד סביר להניח כי 

עת הביקורת לד .הייתה מקבלת הצעות מחיר נמוכות יותר

אם מחליטים על סלילת כביש חדש יש לעשות זאת  -

 .במסגרת מכרז חדש ולא במסגרת מכרז לאחזקת כבישים
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   - על פי החוזה הערבות –הערבות ואישורים 

וזאת להבטת קיום ₪  21,111ב בסך "ערבות בת פירעון עם דרישה ראשונה בנוסח הרצ

וכה מתחייב להמציא לעירייה ערבות ביצוע הז, עם קבלת ההודעה על זכיה . תנאי המכרז

צמודה למדד המחירים , לתקופה של שנה ₪  11,111שהינה ערבות בנקאית בשיעור של 

י חברת "חתום ע, אשר תהיה תקפה לכל אורך תוקפו של החוזה ואישור ביטוח כנדרש 

 .ביטוח

ודש מידי תקופת הערבות תוארך עם האופציה להמשך העבודה תמומש ואישור הביטוח יח

 .  כל עוד המכרז יעמוד בתוקפו, שנה בשנה 

חברת חופרי השומרון עבדו במועצה מקומית שוהם ובעיריית קרית אונו  – ניסיון קודם

הנגשה , מדרכות, ביצוע כיכר, עבודות ניקוז, בתחומי עבודות פיתוח₪ מליון  5בהיקפים של 

 . שביל אופנים, לנכים 

 .מהאומדן %02.8צע את כל העבודות בהנחה של חברת חופרי השומרון הציעו לב

  

  –הערת הביקורת 

והזמנות לעבודות ₪ מליון  2חופרי השומרון עשו עבודות בסך ,  2111נכון לפברואר  .1

הביקורת סבורה  –ין ופגיעה בשיו. ₪  11,111הערבות נותרה על . ₪ מיליון  3בסך 

מיליון הם היו גם  5בסך   היו יודעים שמדובר בעבודות ידועי שם  אם קבלניםכי 

 .  מחירים זולים יותרב אולי אף נוקביםמשתתפים ו

לעירייה צריך להיות אינטרס דווקא להתקשר עם חברות קבלניות ותיקות על מנת  .2

הבעיה שחברות קבלניות קטנות משנות לעיתים . להבטיח תיקון ליקויים בעתיד

 . ם כספייםלאחר שהן נקלעות לקשיי. פ.קרובות את שם החברה והח

 

  –קובעת ( 7) 3תקנה  –הערת הביקורת 

ובלבד ששיעור , חוזה הבא להגדיל את הוצאות העירייה בפרט מפרטי חוזה קיים  (א)

 .מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים 51%הגדלת ההוצאות לא יעלה על 

ובלבד ; י הוספת פרטים לחוזה הקיים "חוזה הבא להגדיל את הוצאות העירייה ע( ב) (ב)

מכלל הוצאות העירייה  25%ששעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו לא יעלה על 

 .אם המועצה קבעה שעריכת החוזה לא תביא תועלת 51%או , על פי החוזה הקיים 

שהגדלת החוזה של מכרז מסגרת לעבודות אחזקה בהיקפים , יוצא אם כן  

לבוא לאישור חברי  מההערכה הראשונית של  המכרז הייתה צריכה 2שגדלו פי 

 . המועצה
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 : מסקנות והמלצות 

אך כאשר בוחנים את משמעותו ואת עצם היד . אמנם מכרז מסגרת הנו מכרז חוקי  .1

מוצאים כי לתוך המסגרת של עבודות , החופשית שמאפשר מכרז מסגרת למוציאים לפועל 

הראשונית  אחזקה ופיתוח ניתן לכלול גם עבודות בהיקפים גדולים שחורגים מההערכה

ובסופו של דבר מייתרים את החשיבות של  תהליך בחינת הצעות לעבודות פיתוח בהיקפים 

 .גדולים בועדת המכרזים

 -כפי שפורסמה עומדת על כ, הביקורת מוצאת כי יש  טעם לפגם כאשר מסגרת המכרז   .2

לדעת . בגין עבודות אחזקה ותשתיות, מסך ההוצאה הכוללת השנתית בפועל  21%

ורת הערכת מסגרת המכרז שאינה תואמת את ביצוע העבודה בפועל מהווה פגם הביק

הדרישה לפרסם במסמכי המכרז את מירב  –נאמר כי  1351/13ם "ק דין עע"בפס. מהותי 

הפרטים אודות אמות המידה נגזרת מחובתה של הרשות המנהלית להודיע על קריטריונים 

ת מערכת המכרזים והן מבחינת שקיפות הן מבחינת יעילו, ככלל מן הראוי . להערכתה

שמסמכי המכרז יכילו באופן מפורט ככל האפשר , פעילותיה של הרשות ותקינותן המנהלית 

 ."י ועדת המכרזים על פי משקלן ואופן חישובן"את אמות המידה שייבחנו ע

ם העדר הכנת הדרישות והבירורים המוקדמים הדרושי –נקבע כי  112452/19( א"ת)מ "גם בעת

עקרון יסודי , זהו פגם הפוגע בעיקרון השוויון . פגם מהותי= לשם עריכת השוואה וקבלת החלטה 

 ."    וככזה יש לראות בסו פגם מהותי ולא טכני, בדייני מכרזים 

 

ההקפדה על קיום מכרזים באופן שוויוני והוגן תורמת לאמון הציבור   – עיקרון השוויון .3

הנימוק הכלכלי שקבע בית המשפט שצריך .  בהם חלק בשיטת המכרזים ולנכונות ליטול

 .היעילות הכלכלית לטווח הארוך –להשפיע על שמירה על עיקרון השוויון הוא 

אשר הוערך כך ,  "ומדרכות בגבעת שמואל ואחזקת כבישיםלביצוע עבודות פיתוח "למכרז 

בנוסף (. לעבודה₪  211,111 -₪  01,111נעות בין כ )המדובר בעבודות קטנות "  -
" .בשנה בכפוף לתקציב העירייה₪ מליון  0-2יתכנו עבודות גדולות בהיקפים של 

ניגשו קבלני אחזקה ופיתוח שראו בהיקפי העבודה המוצאים תואמים ליכולות 
קיימת סבירות גבוהה שאם היקפי העבודה . הן הכלכליות והן הביצועיות, שלהם 

בלניות שמבצעות עבודות בהיקפים היו ידועים בראש לחברות ק  שבוצעו  בפועל
אולי נמוכות יותר , היו מונחות על שולחן ועדת המכרזים הצעות נוספות , גדולים 

 .ועם ניסיון קודם עשיר יותר

  

היא נשענת על התועלת המרבית . יעילות כלכלית של מכרז היא בדגש על יעילות הביצוע .4

גם , או עם המציע היעיל ביותר. י התקשורת עם בעל ההצעה הטובה ביותר"לבעל המכרז ע

 .  אם אינו בעל ההצעה הטובה ביותר

הקבלן יכול . חומרי גלם ישנים לעירייה/לא קיים בחוזה סעיף הקובע מה בנוגע להשבת ציוד .5

 (.מכסי ביוב –לדוגמא )לעשות ככל העולה על רוחו , למוכרם , לקחתם 

 2גדלו פי הגדלת החוזה של מכרז מסגרת לעבודות אחזקה בהיקפים ש .6

 . מההערכה הראשונית של  המכרז הייתה צריכה לבוא לאישור חברי המועצה
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 ג"תשע באדר' ז  

 //21, בפברואר 1/

                                                                                                                                           
 //21 -//11-הנ

 

 

 דוד שרוני מבקר העירייה:אל 

 

 

 

 מכרז מסגרת לעבודות פיתוח ואחזקה   -ח ביקורת"התייחסות לדו: הנדון

 

 

 ,דוד שלום

 

 

 :תייחסותי להערות לדוח הביקורת בנושאלהלן ה

 

 רקע ותגובה כללית ./
 

במכרז זה זכו שני . 2101מכרז ראשון לעבודות פיתוח ואחזקה פורסם בשנת 
הקבלן הראשון נחקר על כריית ". הר עפר.נ.ע" -ו" הבונה במרכז. מ.א"קבלנים  

להפסיק את הקבלן השני ביקש . י העירייה"חול שלא כדין והחוזה עמו הופסק ע
 .מכיוון שלא הצליח לעמוד במחירים  בהם זכהההתקשרות 

,  "כהן חגית" :קבלנים  שלשהבמכרז זכו . פורסם מכרז נוסף בנושא 2100 בשנת
שלושת הקבלנים קיבלו  הצעות והזמנות ".   חופרי השומרון"ו"  ניערן ליב"

 .לביצוע עבודות בעיר

חודשים שבהם לא מספר לקבלן כהן חגית יצאו הזמנות לשתי עבודות ולאחר 
פ הופסקה ההתקשרות "ולאחר התראות  בכתב ובע, י הקבלן"בוצעה כל פעילות ע

 .עם קבלן זה

לא הסכים לבצע . צע עבודות גדולות בלבדערן ליבני בקש עם תחילת החוזה לב
נערכו ניסיונות להפעילו במספר . עבודות אספלט במחירים הקבועים בחוזה



33 

פי שניים מזו עד ל ביקש תמורה גבוהה "אך הנ -אולפנה,  7כביש :  פרויקטים
 .החוזה עם ערן ליבני לא הוארך .שמוגדרת בהסכם המחירים

רייה מבצע כל עבודה שנמסרת לו באיכות מתחילת העבודה בעי –חופרי השומרון 
קטנה כגדולה תוך עמידה , ולא בוחל בכל עבודה( ראוי לשיפורכמובן ש)סבירה   

 .בלוח הזמנים המוגדר( לרוב)

מדובר בקבלן אמין והגיוני ושיתוף הפעולה שלו עם כל גורמי העירייה וכל 
  .הנו מצוין( הפנימיים והחיצוניים)המפקחים 

 

 . לצורך הבנת התחום והקבלנים הפועלים בורקע זה חשוב 

 

 ניסוח המכרז .2
אינני רואה כל פגם או בעיה בניסוח המכרז אשר מתאר במדויק את מהות 

הנו המונח המתאים לעבודות המבוצעות " עבודות פיתוח"ההגדרה . העבודות
דבר המעיד במפורש על " אחזקה"-קודם ל" עבודות הפיתוח"מה עוד ש. בפועל

 .רייהכוונות העי
 
 
 

 

 

 מהות העבודות ./
קרנות הרשות . כוללות גם סלילת כבישים חדשים" עבודות פיתוח"בהגדרת 

בשונה פיתוח ר שנפתח מיועד לעבודות "תב. פיתוחע מוגדרים כקרנות "והתב
אינני רואה בעיה עם הפעלת . מהתקציב הרגיל המיועד לאחזקת תשתיות קיימות

ן חשוב לציין כי מרבית עבודות הסלילה בכל אופ. המכרז לביצוע כבישים חדשים
והפיתוח של מתחמים חדשים לא יצאו דרך הסכם המסגרת אלא במכרזים 

 :לדוגמא. ייעודיים או דרך החברה למשק וכלכלה

  יוני נתניהו דרך המלך    - 7כביש 

 3017ע "פיתוח כבישים בתב 

 פיתוח מתחם הספורטק 

 3002ע "פיתוח מתחם תב 
 

 היקף העבודות .4
( ח"מלש 2 -כ)עבודות אשר נאמר בסיור הקבלנים תאם להיקף העבודות היקף ה

היקף זה נאמר תוך הסתייגות כי . אשר סברנו בזמנו שנבצע אל מול צפי הכנסות
נכנסו  2102בשנת , לשמחתנו)ייתכן וההיקפים יגדלו בהתאם לתקציב העירייה 

אשר אפשרו  לקופת העירייה סכומים נכבדים בקרן היטל השבחה וקרנות הפיתוח
חשוב לציין כי העבודות הגדולות שביצעה חברת (. ביצוע עבודות בהיקפים גדולים

חופרי השומרון הועברו אליה לאחר שהקבלנים אשר זכו במכרזים ייעודים לא 
 : לדוגמה. הצליחו לסיים את העבודה
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 בוצע סילוק יד לפני גמר העבודה  -מורד . ס.קבלן א -3002ע "פיתוח מתחם תב
 . רי השומרון נדרשו להשלים את העבודהוחופ

  צ ביקש שלא להמשיך בעבודות עקב טעות שעשה בהצעת .א.הקבלן ט  7כביש
ומכיוון " 2' קבלן מס"מכיוון שלא הוגשו הצעות נוספות ולא היה . המכרז

, אוכלס וכביש זה הינו הכניסה הראשית למבנה 2שמחה הולצברג ' שמבנה ברח
 .  שומרון באופן מיידי לעבודההוחלט להכניס את חופרי ה

 

 הגדלת החוזה .1
לחוזים מסוג זה לא מוגדר מראש היקף ". הסכם מחירים"מדובר בחוזה שוטף 

ב הזמנות ספציפיות "ביצוע עבודות שונות נעשה ע. תקציב או שיריון סגור במערכת
 .שנפתחות לכל עבודה המתבססות על מחירי החוזה

 

 התייחסות להמלצות והמלצות .0
 

כל . כהגדרתך" יד חופשית"לעניות דעת המכרז מאפשר גמישות ולא    - / מסקנה
ל "פעולה שבוצעה וכל הזמנה שיצאה היתה כפופה לבקרה ותאום מוקדם מול מנכ

כמעט כל . עם היועצת המשפטית, כשנדרש, תהעירייה וגזבר העירייה והתייעצו
 .וכלכלה או דרך החברה למשק םהעבודות הגדולות יצאו במכרזים ייעודיי

תקציבית מסגרת הוגדרה בחוזה לא . נני מסכים עם קביעה זויא  - 2מסקנה 
 .מכרזטעם נפגם בולכן אינני מסכים עם הקביעה שנפל לביצוע 

היקף  .היה כפי שהוגדר בסיור קבלנים המוערךבעת פרסום המכרז היקף העבודות 
כמו  .ב העירייהזה נאמר תוך הסתייגות כי ייתכן וההיקפים יגדלו בהתאם לתקצי

 . כן נוגדר במכרז כי ייבחרו כמה קבלנים במכרז

 .המסקנה לא מובנת לי  - /מסקנה 

 .יובהר במכתב לקבלן, מקבל  - 4מסקנה 

 .כספיל בסכום בהמכרז לא הוג -כפי שהובהר קודם  - 1מסקנה 

 

אשמח לעמוד לרשותך למתן . כל הנאמר במסמך זה הנו על סמך הבנתי המקצועית .7
 .נוספות הבהרות

 

 ,בברכה           

                                                                                

 לבו'איציק אוז' אינג                                                                                                    

           העירמהנדס                                                                                                            
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 גבעת שמואל  -ס עירוני "מתנ

 

  - מבוא  .0

  –כללי  .1.1

הינה עמותה רשומה , "מרחב( "ס"המתנ: להלן)עמותת מרכז תרבות נוער וספורט 

העשרה : כגון)תים לגיל הרך ס עוסק במתן שירו"המתנ. 1982שהוקמה בשנת 

עריכת , ('ספורט וכו, ריקוד, תרבות ואומנות: כגון)פעילויות למבוגרים , ('וכו

 . 'מופעים ואירועים וכו

  -ס"המתנ תקציב .1.2

ח "דו: להלן) 2111לשנת  ס"תנבהתאם לנתוני הדוח הכספי המבוקר של המ

 -ככמו בהסת 2111 לשנת הכספים ס"של המתנ ההקצבותסך , עולה כי( שנתי

 :ח על פי החלוקה הבאה"ש מיליוני 5.86

 

ההקצבה סכום  תקציבי מקור

 (ח"שאלפי ב)

 שיעור ההקצבה

 68% 3,991 (עיריית גבעת שמואל)רשות מקומית 

 1.5% 28 סים"החברה למתנ

 31.3% 1,119 ן מנחם בגין "תל

משרד המדע ומשרד )משרדי ממשלה 

 (החינוך

68 1.2% 

 011% 5,865 כ"סה

 

 

  – ס העירוני"מקור הסמכות של המתנ .2

 : ס כפופים בעבודתם לחוקים ולתקנות כדלהלן"עובדי המתנ

 1981 –ם "תש, חוק העמותות . 

 1958 –ח "התשי, חוק הגנת השכר. 

 1951 –א "התשי, חוק חופשה שנתית. 

 1916 –ו "תשל, חוק דמי מחלה. 
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  – מבנה ארגוני .3

 : ס"על ידי מנהלת המתנ ועבר לביקורתס כפי שהוא ה"להלן המבנה הארגוני של המתנ

 

 

  – מטרות הביקורת .4

החזר כספים "נוהל ו" קבלת כספים מהעירייה: "יישום הוראות נהלים בחינת .4.1

 ."יום מיום ביצוע העסקה 14במקרה ביטול בתוך 

 .ס לתושבים"בחינת אופן מתן הנחות שמעניק המתנ .4.2

 .ההוצאות בפועלס מול "הראשוני שמעניקה העירייה למתנ ת התקציבבחינ .4.3

 .ס"על פי הוראות החוקים השונים לעובדי המתנ נאותות תשלומי השכר תבחינ .4.4

 .בחינת הטיפול בחובות תושבים בגין חוגים .4.5

 .בחינת תקצוב והתחשבנות עם העירייה בנושא אירוע יום העצמאות .4.6

  – מתודולוגיה והיקף הביקורת .5
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 .2112 יוני -אפריל הביקורת נערכה במהלך החודשים  .5.1

 .2111יקורת בחנה את שנת התקציב הב .5.2

 התפקידים בעלי מסתמכים עליהםלמדה את החוקים והתקנות  הביקורת .5.3

 ושיטות העבודה תהליכי, הכתובים והנהלים המדיניות את ובחנההרלוונטיים 

 .ס"במתנ הרלוונטיות העבודה

 ונסקרו נאספו, הביקורת התקבלו נתונים והסברים מבעלי תפקידים שונים במהלך .5.4

 . ם ובוצעו בדיקות נוספות על ידי הביקורתרלוונטיי כיםמסמ

 : במסגרת הביקורת נערכו פגישות עם בעלי התפקידים הבאים .5.5

 .ס"מנהלת המתנ .5.5.1

 .ס"מנהלנית המתנ .5.5.2

 .ס"מנהלת החשבונות של המתנ .5.5.3

 .ס"מזכירות המתנ .5.5.4

 .סים"בקרית החברה למתנ .5.5.5

 

שיתוף הפעולה הסיוע ועל גבעת שמואל העירוני  ס"המתנהביקורת מודה לעובדי 

 . בהכנת דוח ביקורת זה

 

 פירוט הממצאים .6

  נהלי עבודה .6.1

ס מתבססים בעבודתם על נהלי עבודה פנימיים שאוגדו "בעלי התפקידים במתנ

כוח , התקשרויות עם ספקים, רכש, כספים: בנושאים שונים כגון, לחוברת נהלים

 . 'אדם וכו

ס בנהלי "ם השונים במתנאת עמידת בעלי התפקידי, הביקורת בחנה באופן מדגמי

שמפעילים בעלי התפקידים השונים מידת הפיקוח והבקרה , לרבותעבודה הפנימיים 

מדגם הביקורת התייחס למספר נהלים מתוך חוברת  .לצורך יישום הנהליםס "במתנ

 :כפי שמפורט כדלהלן, הנהלים

 

     

 נוהל קבלת כספים מהעירייה  .6.1.1

בכדי ( נוהל קבלת כספים -להלן)ה כפי שעולה מנוהל קבלת כספים מהעיריי

ס "מתנבכל פעולה שמתבצעת ב, כספים מהעירייההקבלת את להבטיח 

 :יש לפעול בצורה הבאה ,כספים מהעירייהס לקבל "מתנועבורה הובטח ל

כל תחילת חודש יועברו כל ההוצאות הקבועות בהתאם לתקציב ב .א

 (.תשלומים למפרע :להלן)החודש השוטף  המאושר עבור
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לכל חודש עבור  21 –לא יאוחר מה  יוגשעל יתרת ההוצאות ח "דו .ב

מנהלת  -להלן)ס "מנהלת החשבונות במתנהחודש הקודם על ידי 

העירייה תבצע העברה נוספת . לאישור ותשלום העירייה (החשבונות

 .על דיווח זה

 החשבונותבמהלך העבודה השוטפת בין גזברות העירייה להנהלת  .ג

לשם , חיובים המבוצעים על ידי העירייה ס יועברו באופן שוטף"במתנ

למנוע פערים  זאת בכדי, ס"העירייה בספרי המתנ עדכון כרטסת

 .ברישומי הנהלת החשבונות במהלך החודש

 

ס "בו המתנ, להלן תיאור הליך העבודה המתבצע על ידי מנהלת החשבונות .6.1.2

במסגרת , ס"העירוני מחייב את העירייה בהוצאות הקבועות של המתנ

 . ב שאושר על ידי העירייה לחודש השוטףהתקצי

 : חות הבאים"מנהלת החשבונות עורכת מידי חודש את הדו .א

  אקסל הכולל את חיובי העירייה בגין ההוצאות בפורמט של דוח

 –להלן ( )קהילה ועוד, סל תרבות: כגון)של אותו החודש הקבועות 

 (.ח חלק יחסי"דו

 ס כגון"ועל של המתנהכולל את יתרת ההוצאות בפ, דוח אקסל נוסף :

פעילויות , אירועים( ן"תל -להלן)הוצאות בגין תקציב לימודים נוסף 

 (.ח לפי ביצוע"דו -להלן)בהתאם לסל תקציבי מוגדר מראש ', נוער וכו

בדיקת הביקורת . ח חלק יחסי"בחנה באם קיים תיעוד לדו הביקורת .6.1.3

 .2111דצמבר  –התייחסה לחודשים ינואר 

ממצאי . קיים תיעוד לדוח זה, לה כימממצאי הביקורת עו .6.1.3.1

 . לביקורת אין הערות. הביקורת תקינים

תאמו , ח חלק יחסי"בנוסף הביקורת בחנה באם חיובי העירייה שנכללו בדו .6.1.4

 .2111ס עבור שנת "למסגרת התקציב שאישרה העירייה למתנ

 , מממצאי הביקורת עולה כי .6.1.4.1

 וסט אוג, יוני - אפריל, פברואר - בגין החודשים ינואר- 

ס בהתאם למסגרת "נובמבר העירייה חויבה על ידי המתנ

ממצאי הביקורת . התקציבית שהוגדרה על ידי העירייה

 .לביקורת אין הערות. תקינים
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 יולי , בגין החודשים מרץ, בנוסף מממצאי הביקורת עולה כי

ס בסכום "העירייה חויבה על ידי המתנ( חודשים 3) ודצמבר

כפי שמוצג בטבלה , ידי העירייהגבוה מהתקציב שהוגדר על 

 : שלהלן

 

 

 

 

 

ב .6.1.4.2

ת

א

הביקורת פנתה אל מנהלת החשבונות  2100במאי   31ריך

מנהלת החשבונות . לצורך קבלת הסבר לממצאי הביקורת

 ,  מסרה לביקורת כי

  החריגה מהמסגרת התקציבית הינה  - 2111בחודש מרץ

 :מהסיבות הבאות

פברואר  -חיוב נוסף עבור חודשים ינואר -תרבות תורנית  .א

וון ששולם סכום הנמוך ח כי"ש 8,332בסך  2111

 . מהתקציב החודשי שנקבע

 2111פברואר  -חיוב עבור חודשים ינואר –איכות הסביבה  .ב

 .  ח"ש 5,111בסך 

  החריגה מהמסגרת התקציבית תוקצבה  -2111חודש יולי

כסכום חד פעמי עבור פעילות קיץ ולא באופן יחסי על פני 

 . השנה

  ית אושרה החריגה מהמסגרת התקציב -2111חודש דצמבר

 . על ידי גזבר העירייה

ן שאושר על ידי "בחנה קיום התאמה בין תקציב התל הביקורת, בנוסף .6.1.5

לחיובים בפועל שהועברו על ידי מנהלת החשבונות אל העירייה , העירייה

בדיקת הביקורת התייחסה לחודשים (. ח לפי ביצוע"כפי שהם הוצגו בדו)

 .2111 יוני – 2111ספטמבר 

בשל היעדר תיעוד של הנתונים בגין חיובי , ת עולה כימממצאי הביקור .6.1.6

 –ס לידי העירייה עבור החודשים ספטמבר "ן שהועברו מהמתנ"התל

  2100שנת 

 מסגרת תקציבית חודש 
 ח "מאושרת בש 

ביצוע 
 בפועל

 ח "בש 

סכום 
 חריגה

 ח  "בש

 שיעור החריגה ביחס 
 למסגרת התקציבית 

 9% 13,332 161,989 148,651 מרץ 

 21% 31,111 118,651 148,651 יולי 

 15% 22,111 111,651 148,651 דצמבר 
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הביקורת לא יכלה לבצע התאמה בין התקציב שנקבע על , 2101דצמבר 

ח לפי "כפי שהם נרשמו בדו, שהועברו לידי העירייהידי העירייה לחיובים 

 . ביצוע

 

 :תגובת המבוקר

מציעה ) ס"מהעירייה ולא מהמתנ ן צריכים לבוא"תונים בגין חיובי התלנה

 (.לבקש מהעירייה את התיעוד

 

 :תגובת הביקורת

ן הנשלחים "לשמור תיעוד בגין חיובי התל ס"על המתנ ,הביקורת סבורה כי

בדיעבד כי הכספים שהתקבלו /לעירייה וזאת לצורך ביצוע בקרה שוטפת

 . נשלחומהעירייה תואמים לחיובים ש

 

הנהלת בעודכנו הביקורת בחנה באם החיובים הנשלחים על ידי העירייה  .6.1.1

חשבוניות  5הביקורת כלל  מדגם. ס בכרטסת העירייה"של המתנ החשבונות

 .ח"ש 2,411 -כ בסך' וכו בזק, חשמלבגין  2111מס משנת 

 בכרטסת עודכנו החשבוניות, כי עולה הביקורת מממצאי .6.1.1.1

לביקורת אין . ס"המתנ בספרי יההעירי של החשבונות הנהלת

 .ממצאי הביקורת תקינים. הערות

צוע העסקה בי מיום יום 04 בתוך ביטול של במקרה כספים החזר נוהל .6.1.8

 (נוהל החזרים –להלן )

 2112במרץ  28כפי שעולה מכרטסת הנהלת חשבונות מתאריך 

 2111בשנת  זיכוייםהיקף ה, שהועברה לביקורת על ידי מנהלת החשבונות

מסך התקבולים  1.9% -ח אשר מהווים כ"אלפי ש 211כם לסך של הסת

מיליוני  24 –כ  2111סך התקבולים בשנת ) 2111ס לשנת "של המתנ

 (.ח"ש

על פי תיקון לתקנות הגנת הצרכן ניתן לבטל , החזריםנוהל כפי שעולה מ .6.1.9

אי לכך במידה ומדובר . יום מביצועה 14עסקה לשירות מתמשך בתוך 

שאינם אירועים חד פעמיים יחולו , יום 14סדנא  תוך או /ושל חוג בביטול 

 :ההנחיות הבאות

אך לא . יש לחייב את הלקוח על החלק היחסי עד להודעת הביטול .א

 .לחייב עבור דמי רישום
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במידה והלקוח שילם בהמחאה שטרם נפרעה יש להחזיר ללקוח את  .ב

 לקוח שילם בכרטיסבמידה וה. ההמחאה ולגבות עבור החלק היחסי

אשראי שטרם שודר יש לבטל את החיוב ולחייב את הלקוח בחלק 

 .היחסי

 .יום 14אין לבצע החזר במזומן במקרה של ביטול תוך  .ג

ביטול לאחר האירוע  .ן לבצע זיכוי בשיקתני והלקוח מסכיםבמידה  .ד

 .אינו מצריך החזר כספי

 

ס לצורך ביצוע החזר "להלן תיאור הליך העבודה המתבצע על ידי המתנ .6.1.11

 :י ללקוחכספ

 .לקוח מבקש לבטל חוג שנרשם אליו .א

 .רכז  החוג בודק את סיבת הביטול ואת הנוכחות של הלקוח בחוג .ב

" טופס התחייבות"המנהלנית בודקת האם נדרש להפיק זיכוי ומפיקה  .ג

 .לצורך החזר ללקוח וחותמת לאישור

, בנוסף)בחתימתה " טופס ההתחייבות"ס מאשרת את "מנהלת המתנ .ד

 (.על גבי העתק ההמחאהחותמת לאישור 

 .ס מפיקה זיכוי בהמחאה לידי הלקוח"מנהלת החשבונות של המתנ .ה

 ".תוכנת חוגים"ס מפיקות קבלת זיכוי ממערכת "מזכירות המתנ .ו

המנהלנית מתעדת את ההמחאה במחברת ושולחת את ההמחאה  .ז

 .בדואר

ס להפקת "הביקורת בחנה קיום של אישור המנהלנית ומנהלת המתנ .6.1.11

 –זיכויים שניתנו בחודשים אוקטובר  5מדגם הביקורת כלל . הזיכוי ללקוח

 .ח"ש 1,495בהיקף של  2111דצמבר 

 

 ,מממצאי הביקורת עולה כי .6.1.12

  ממצאי . יתנהזיכויים שדגמנו אושרו על ידי המנהל 5 -מנהלנית

 .לביקורת אין הערות .הביקורת תקינים

 ס "זיכויים קיים אישור של מנהלת המתנ 4בגין  -ס "מנהלת המתנ

בגין זיכוי אחד לא קיים תיעוד לאישור מנהלת . להפקת הזיכוי
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המחאה " )טופס ההתחייבות"ס להפקת הזיכוי על גבי "המתנ

נציין (. 2100בנובמבר  01ח מתאריך "ש 0,151בסך  3616מספר 

 .ס על גבי העתק ההמחאה"קיימת חתימה של מנהלת המתנ, כי

 5 ל ידי המנהלנית ההמחאות שהופקו ונשלחו ללקוחות תועדו ע

 . במחברת

 . רישום ידני עשוי להימחק ולא ישמר תיעוד לכך, הביקורת סבורה כי .6.1.13

 :הביקורת תוהמלצ .6.1.14

  בהתאם לנוהג הקיים" טופס ההתחייבות"להקפיד לחתום על גבי. 

   דואר באמצעות קובץ אקסל אחר שליחת ההמחאות ב מעקבלנהל

 . ידנית במחברת ולאמסודר 

 סללקובץ האק גיבוי לבצע. 

 

 :תגובת המבוקר

 .מקבלת המלצת הביקורת

 

זיכויים משולמים באמצעות כלל ה מסרה לביקורת כי חשבונותמנהלת ה .6.1.15

". למוטב בלבד"ו" קרוס"המחאות בלבד וכי ההמחאות מופקות עם 

 חשבונותהמחאות זיכוי אשר הופקו על ידי מנהלת ה 5הביקורת בחנה 

 . לידי הלקוחות

כל ההמחאות אשר הופקו לידי הלקוחות , מממצאי הביקורת עולה כי .6.1.16

מונע " )למוטב בלבד"ו( מונע משיכת ההמחאה במזומן" )קרוס"כללו 

 .לביקורת אין הערות. ממצאי הביקורת תקינים(. הסבת ההמחאה

את הליך אחסון המחאות דחויות שהתקבלו מלקוחות  הביקורת בחנה .6.1.11

 . ס"המתנ

ות בכספת הנמצאת המחאות דחויות נשמר, מממצאי הביקורת עולה כי .6.1.18

ית ונעולה במפתח השמור במגירה נעולה של נבחדרה של המנהל

 .מממצאי הביקורת תקינים לביקורת אין הערות. יתנהמנהל

הביקורת בחנה את ההתאמה בין נוהל ההחזרים לתהליך העבודה  .6.1.19

 . המתבצע בפועל על ידי מנהלת החשבונות

 ,מממצאי הביקורת עולה כי .6.1.21
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  המתבצע בפועל על ידי מנהלת החשבונותבניגוד לתהליך העבודה  ,

אינו מפרט את אופן הגשת הבקשה לביטול ההחזרים נוהל 

ים השונים מבצעים בתהליך ואת הבקרות שהגורמאת , סדנא/חוג

 . 'אופן שליחת ההמחאה ללקוח וכו

  במידה והלקוח מסכים ניתן להפיק זיכוי , כי לנוהל קובע 4סעיף

 ,כילביקורת מסרה חשבונות מנהלת ה, בניגוד לנוהל החזרים. בשיק

כל הזיכויים משולמים באמצעות המחאות וכי לא נדרש את אישורו 

 .של הלקוח

 :המלצת הביקורת .6.1.21

לעדכן את נהלי העבודה כך שיכללו את תהליך העבודה כפי שהוא מתבצע 

בפועל לרבות הבקרות הנדרשות לביצוע בתהליך הפקת הזיכויים 

 .ללקוחות

 

  בתשלום עבור חוגים יםלתושב הנחותמתן  .6.2

כפי שעולה מהנתונים הכספיים בדוחות ההנחות שהועברו לביקורת על ידי מנהלת 

 2111יוני  – 2111היקף ההנחות שניתנו במהלך החודשים ספטמבר , החשבונות

 :כמפורט להלן₪ אלפי  123 -הינו כ

 

 סכום הנחה סוג הנחה

 (₪אלפי )

 88 ועדת הנחות

 35 (5%)ילד שני 

 023 כ"סה

 

 2111/2111כפי שעולה מתקנון ונהלי הרשמה בחוברת החוגים ופעילויות לשנת 

הנחות ניתנות ( חוברת תקנון -להלן) 2111בספטמבר  1שתחילתם בתאריך 

 :במקרים כדלקמן

על כל  5%הרשמה ליותר מחוג אחד במשפחה תזכה את הנרשם בהנחה של  .א

 (. הזול מבין שניהם)חוג נוסף 

ם מוקדם בחודש יולי תינתן אך ורק אם ההשתתפות באותו לנרשמים ברישו .ב

 . חודשי פעילות 11משמע , החוג תהיה לאורך כל שנת הפעילות
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 .ללהקות ייצוגיות של חוגי הגלגיליות וללהקות שובבי הגבעה, לא יינתנו הנחות .ג

 .השתתפות בפעילות חברתית אינה מזכה בהנחה כחוג נוסף .ד

 .הנחה מכל סוג שהואתשלום עבור סדנאות אינו מזכה ב .ה

לצורך קבלת הנחה שונה , מנהלת תחום קהילה והעשרה מסרה לביקורת כי .ו

הועדה מורכבת )יש להגיש בקשה לועדת הנחות , מהמוגדר בחוברת תקנון

ולצרף תלוש ( ס"ממנהלת תחום קהילה והעשרה וגורם נוסף מהנהלת המתנ

 . ודשים אחרוניםח 3או אישורי הכנסה אחרים ותדפיס בנק של /שכר אחרון ו

 

הביקורת בחנה באם הנחות ניתנו על פי הקריטריונים כאמור לעיל או על פי  .6.2.1

הנחות שניתנו במהלך  5בדיקת הביקורת כללה . החלטות ועדת הנחות

ח עולה "אלפי ש 16 -בהיקף של כ 2111יוני  -2111החודשים ספטמבר 

 :כדלקמן

סכום הנחה  סוג הנחה תושבז .ת
 ח"שב

 האם תקין

323111545 

 

 כן 18 (ילד שני)5%

212111452 

 

 כן 51 (ילד שני) 5%

הנחה שניתנה ) 21% 331654619
 (ועדהי "ע

 כן 2,321

הנחה שניתנה ) 21% 124139339
 (ועדהי "ע

 לא 1,811

הנחה ) 111% 231651116
 (ועדהי "שניתנה ע

 לא 11,611

ועדת הנחות לא  הנחות שניתנו על ידי 2בגין , מניתוח נתוני הטבלה עולה כי .6.2.2

 .התקבלו תדפיסי חשבון בנק כנדרש

 :המלצת הביקורת .6.2.3

להקפיד על קבלת ושמירת תיעוד של כל המסמכים הנדרשים שמשמשים 

 . כבסיס לאישור מתן הנחה

 :תגובת המבוקר

לאישור מתן ושמירת תיעוד המסמכים הנדרשים ס מקפיד על קבלת "המתנ

 .הנחה
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 ס"המתנ תקציב .6.3

 :2111 – 2111ס בגין השנים "מהמוסדות שהועברו למתנ להלן פירוט ההקצבות

 

 

 

 

 

 

 

ה .6.3.1

ב

אל  2111ס המתקבל מהעירייה לשנת "יקורת בחנה את התקציב של המתנ

 2111להלן פירוט התקציב וההוצאות בפועל לשנת  .מול ההוצאות בפועל

 :כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת החשבונות

גפים א
 ס"במתנ

תקציב 
מהעירייה 

באלפי )
 (ח"ש

הוצאות 
בפועל 

באלפי )
 (ח"ש

חריגה 
בהוצאות 

בפועל מול 
 התקציב 

 (ח"באלפי ש)

אחוז /אחוז ניצול
הוצאות  החריגה

תקציב הבפועל מול 
 מהעירייה

 233% 172 302 130 נוער ישובי

 156% 141 391 250 מינהלה

 133% 188 764 576 ן"תל

קשישים 
 אביבים

78 103 25 132% 

 108% 21 298 277 ספורט

 108% 68 933 865 תרבות

שישים ק
 סביונים

80 83 3 103% 

 100% 0 20 20 חוגים

 100% 0 70 70 מוסיקה

מועדון 
 אלון.ק

300 300 0 100% 

מועדון 
 אילנוער

300 300 0 100% 

 100% 0 301 301 בני עקיבא

 97% 1- 34 35 עזרא

 שינוי סכום הקצבה  שם מוסד מתקצב

 (ח"באלפי ש)

  

 2101שנת 

 (₪אלפי )

 2100שנת 

 (₪אלפי )

 1,311 3,991 2,683 רשות מקומית

 1,119 1,119 - ן מנחם בגין"תל

 28 28 - סים"החברה למתנ

 -11.5 68 18.5 משרדי ממשלה

 3,013.51 5,865 2,760.5 כ"סה
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גפים א
 ס"במתנ

תקציב 
מהעירייה 

באלפי )
 (ח"ש

הוצאות 
בפועל 

באלפי )
 (ח"ש

חריגה 
בהוצאות 

בפועל מול 
 התקציב 

 (ח"באלפי ש)

אחוז /אחוז ניצול
הוצאות  החריגה

תקציב הבפועל מול 
 מהעירייה

תרבות 
 תורנית

314 275 -39 88% 

 0% 0 0 0 צהרונים

מורשת 
 זבולון

0 0 0 0% 

 0% 0 0 0 אז'ג

 הטלוויזי
 קהילתית

0 0 0 0% 

 0% 0 0 0 בית העם

 
כ "סה

 ס"המתנ
3,595 4,174 579 116% 

 

בהוצאות בפועל  16%קיימת חריגה בשיעור  ,מניתוח נתוני הטבלה עולה כי .6.3.2

, עיקר החריגה נובעת מאגף נוער ישובי, נציין כי. לעומת התקציב שנקבע

 .ן"תל, קשישים אביבים, מינהלה

ס לצורך קבלת "הביקורת פנתה אל מנהלת המתנ 2112ביוני  11בתאריך 

 ,לביקורת נמסר כי. הסבר לממצאי הביקורת

  פעילות , משלחות נוער, פעילות קיץ: נוספו אירועים כגון –נוער ישובי

 .'כספים שהתקבלו ממשרד החינוך וכו, נוער

  מהתקציב בפועל שנגבות בגין  5%נובע מתקורות בשיעור  –מינהלה

מועדונים , נוער, י הנהלת חשבונות שניתנים לתרבות תורניתשירות

 .וקשישים

  ח"אלפי ש 25באישור ראש העירייה נוספו  –קשישים אביבים. 

 בהצעת התקציב מציינים את . ן משתנה במהלך השנה"התל –ן "תל

הסכום של הפעילות בשנה הקודמת ובמהלך השנה קיימים שינויים 

ס לא קיימת "למתנ. 'מדריכים וכו/יםהוספת מור, בהתאם לשכר המורים

הכספים המתקבלים מהגזבר מועברים למוסדות , ן"השפעה על התל

 .החינוך

 :המלצת הביקורת .6.3.3

לבדוק את הצורך בשינויים ובתוספות בהכנת התקציב השנתי בהשוואה 

 . לשנה קודמת
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 :תגובת המבוקר

 להכלילם ועל כן אי אפשר ,מכל מיני סיבות, קיימים שינויים במהלך השנה

על כל סעיף של חריגה קיים אישור חתום על ידי ראש העיר . בתקציב

 .רועים שבלתי ניתן לצפות אותםיקיימים א. והגזבר

 

 :תגובת הביקורת

יש לתכנן את , על כן. התקציב מהווה אומדן להוצאות במהלך השנה

התקציב בהתבסס על הוצאות בפועל של שנה קודמת ולהוסיף אחוז מסוים 

 .סעיפים תקציביים לגביהם צופים גידול בהוצאותבגין 

 

 

 ס"עובדי המתנהכנת תלושי שכר עבור  .6.4

( ברוטו)סך הוצאות השכר . ס מועסקים על פי חוזה עבודה אישי"עובדי המתנכל 

 :כדלקמןהינו  2111 – 2111בשנים 

 

 (ח"שמיליוני ) ברוטו שכר הוצאות תקופה

 9.4 2111שנת 

 11 2111שנת 

 

קבלת דיווחי נוכחות מעובדים לצורך : "ר הליך העבודה בנושאלהלן תיאו .6.4.1

, כפי שהוא נמסר לביקורת על ידי מנהלת החשבונות, "הפקת תלוש שכר

 :        בשל העדר נוהל עבודה בנושא זה

של ( הקשת מספר עובד)דיווחי נוכחות מתבצעים באמצעות הטלפון  .א

  (.מערכת נוכחות -להלן ) "מ.ל.י"ס במערכת "המתנ

ש הוא ממלא את השעות בסוף חוד, במידה ועובד לא דיווח נוכחות .ב

 . מ.ל.בדוח השעות שמופק ממערכת י

 . ס"דוחות השעות של העובדים נחתמים על ידי הרכזים ומנהלת המתנ .ג

שעות העבודה של העובדים של סך הכל ידני ריכוז המנהלנית עורכת  .ד

 .החשבונותומעבירה למנהלת ( 'מחלה וכו, חופשה, שעות רגילות)

הר "מנהלת החשבונות מזינה את הנתונים באופן ידני למערכת השכר   .ה

 .ומפיקה תלושי שכר( מערכת השכר -להלן" )גל
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 , מממצאי הביקורת עולה כי .6.4.2

 לא קיים ממשק ממוחשב בין מערכת הנוכחות למערכת השכר ,

כתוצאה דיווחי השעות של העובדים מוזנים למערכת השכר באופן 

 . נהלת החשבונותידני על ידי מ

  לא מתקיימת הפרדת תפקידים בין הגורם שמזין את נתוני דיווחי

המהווים את הבסיס לחישוב השכר , (גורם עורך)השעות של העובדים 

בפועל את ( גורם מאשר)לגורם שמכין , החודשי למערכת השכר

 .   תלושי השכר של העובדים

 

ם באופן ידני לתוך בשל ביצוע הזנת שעות העובדי, הביקורת סבורה כי .6.4.3

מערכת השכר על ידי מנהלת החשבונות קיים סיכון לטעויות המתבטא 

 .חוסר שעות לעובד/בהקלדה של עודף

 :ת הביקורתוהמלצ .6.4.4

 ממשק כאמור. להקים ממשק בין מערכת הנוכחות לבין מערכת השכר ,

ימנע טעויות בהזנת נתונים למערכת השכר ויגרום לצמצום שעות 

 .ס"של עובדי המתנ העבודה בהכנת השכר

  לבצע הפרדת תפקידים מוחלטת בין הגורם העורך לגורם המאשר בהליך

 .הזנת שעות הנוכחות למערכת השכר והפקת תלושי השכר

 

 :תגובת המבוקר

גורם      המזין הלבין ( מנהלנית)מלאה בין הגורם העורך קיימת הפרדה 

תקבל ינו מכל טופס נוכחות שבג -ר הגורם המאש(. מנהלת החשבונות)

מכל ביקורת (. תום סעיף זהלצערי איני מבינה עד ) השכר מאושר על ידי

 .שעברנו לא הועלו הערות

 

 :הביקורתתגובת 

מנהלת החשבונות מזינה למערכת השכר את , הביקורת מבקשת להדגיש כי

וכן ( שנמסרו לה באופן ידני על ידי המנהלנית)נתוני הנוכחות של העובדים 

לא קיימת משמעות לעדכון , על כן. פיק את תלושי השכרמשמשת כגורם שמ

זאת מכיוון , שעות הנוכחות של העובדים בטופס ידני על ידי המנהלנית

שמנהלת החשבונות עשויה להזין למערכת השכר שעות נוכחות שלא 

 . בהתאם לשעות שצוינו בטופס על ידי המנהלנית
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, 2111לחודש יוני  תלושי שכר 11הביקורת בחנה באופן מדגמי , בנוסף .6.4.5

 .  ס בדרישות חוק השכר"לצורך בחינת עמידת המתנ

חוק : להלן) 1958ח "לחוק הגנת השכר התשי( ב) 24סעיף כפי שעולה מ

, שעות תקן, פרטי העובד: כגוןתלוש השכר של העובד יכלול פרטים ( השכר

 . 'וכו בפועל עבודה שעות, המשרה היקף

לחוק השכר לא צוינו בתלושי השכר בניגוד , מממצאי הביקורת עולה כי .6.4.6

של  מספר ימי העבודה ושעות העבודה בפועלשל העובדים שנדגמו 

 .העובדים

ס לצורך קבלת "הביקורת פנתה אל מנהלת המתנ 2112יוני  12 בתאריך .6.4.1

מציגים את , ס מסרה לביקורת כי"מנהלת המתנ. הסבר לממצאי הביקורת

העבודה ושעות העבודה שיעור המשרה ולא קיים צורך לרשום את ימי 

 . בפועל

יש לציין את היקף המשרה , על פי חוק השכר, הביקורת מבקשת לציין כי

 .ושעות העבודה בפועל בנוסף להיקף המשרה המצוין בתלוש השכר

 :המלצת הביקורת .6.4.8

ס מומלץ ליישם את הוראות חוק "לצורך שמירה על סדרי מינהל תקין במתנ

בדים פירוט של מספר ימי העבודה השכר ולהוסיף לתלוש השכר של העו

 .ושעות העבודה בפועל

 

 :תגובת המבוקר

תן לראות את שעות העבודה ני, אחוזי משרה+ קיים בתלוש תעריף לשעה 

 :בשני אופנים בפועל

 .   משרה %  Xבגוף התלוש כתוב שעות אפשריים  .1

 .שכר ברוטו יסוד לחלק לתעריף לשעה .2

 תשלום דמי הבראה .6.5

ניכויים שהועברו לביקורת על ידי מנהלת /כפי שעולה מנתוני ריכוז תשלומים

ס "של המתנ, 2111החשבונות סך ההוצאות בגין תשלומי דמי הבראה בשנת 

 . ח"אלפי ש 261 -הסתכמו בכ

דמי הבראה משולמים לעובדי , כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת החשבונות

כפי שמוצג בטבלה , ר"לתקשי( א) 28.241ס בהתאם לדרישות בסעיף "המתנ

 : שלהלן

 

 מספר ימי הבראה מספר שנות שירות
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 מספר ימי הבראה מספר שנות שירות

 1 השנים הראשונות 3

 9 11 –עד ה  4 –מהשנה ה 

 11 15 –עד ה  11 –מהשנה ה 

 11 19 –עד ה  16 –מהשנה ה 

 12 24 –עד ה  21 –מהשנה ה 

 13 25 –מהשנה ה 

קיבלו תשלום בגין ימי ס "הביקורת בחנה באופן מדגמי באם עובדי המתנ .6.5.1

 . עובדים 11מדגם הביקורת כלל . ר"הבראה בהתאם למוגדר בתקשי

ימי הבראה שולמו בהתאם לתנאים שהוגדרו , מממצאי הביקורת עולה כי .6.5.2

לביקורת אין . מממצאי הביקורת תקינים. ר"לתקשי( א) 28.240בסעיף 

 .הערות

 ס"החזר בגין נסיעות לעובדי המתנ .6.6

ס זכאים להחזר נסיעות על פי "עובדי המתנ, ה לביקורת כימנהלת החשבונות מסר

מנהלת החשבונות מסרה כי היא , כמו כן". חופשי חודשי"תעריף של כרטיס 

על פי העדכונים בתקשורת ועל ידי " חופשי חודשי"מעדכנת את תעריפי כרטיס 

 .יצירת קשר טלפוני עם חברות האוטובוסים

תעריפי , "דן"של חברת האוטובוסים באתר האינטרנט כפי שעולה מהנתונים  .6.6.1

 : הינם 2111באזור גבעת שמואל נכון לשנת " חופשי חודשי"הנסיעה של 

  שהינו, "מנוי אזור אדום מורחב"עבור " חופשי חודשי"תעריפי כרטיס 

 2111חודש יוני לח ו"ש 222עמד על  2111חודש ינואר ל, אזור גיאוגרפי

 . ח"ש 211על 

  שהינו אזור גיאוגרפי, "מרחבי לבן"עבור " דשיחופשי חו"תעריפי כרטיס ,

 324 עמד על 2111ח ובחודש יוני "ש 361 עמד על 2111חודש ינואר ל

 .ח"ש

ס הזכאים לקבלת החזר "הביקורת בחנה באופן מדגמי באם עובדי המתנ .6.6.2

. קיבלו החזרים בהתאם לתעריפים לעיל" חופשי חודשי"כספי בגין כרטיס 

כפי ,  2111ויוני  2111י שכר לחודשים ינואר תלוש 6מדגם הביקורת כלל 

 :  שמוצג בטבלה שלהלן

 2100יוני  2100ינואר  עובד מספר
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החזר 
 נסיעות
בתלוש 
שכר 

 (ח"בש)

 תעריף

 (ח"בש)

 הפרש

 (ח"בש)

האם 
 תקין

החזר 
 נסיעות
בתלוש 
שכר 

 (ח"שב)

 תעריף

 (ח"שב)

 הפרש

 (ח"שב)

האם 
 תקין

 לא 22 211 222 כן 1 222 222 53239299

 לא 22 211 222 כן 1 222 222 54198621

 לא 22 211 222 כן 1 222 222 43584465

 לא 36 324 361 כן 1 361 361 51181612

 לא 22 211 222 כן 1 222 222 54222393

15165181
5 

 לא 22 211 222 כן 1 222 222

 , מניתוח נתוני הטבלה עולה כי .6.6.3

  שנקבע על  אמים לתעריףהחזרי הנסיעות תו 2100בגין חודש ינואר

לביקורת אין  .ממצאי הביקורת תקינים. "דן"ידי חברת האוטובוסים 

 .  הערות

החזרי הנסיעות שניתנו לעובדים לא תאמו את  2100בגין חודש יוני  .6.6.4

ל נבע מכך "הנ, נציין כי". דן"התעריף שנקבע על ידי חברת האוטובוסים 

, כ"סה) 2100ריל שלא בוצע עדכון בהתאם לתעריף החדש בחודש אפ

 (. ח ביתר"ש 046העובדים שולם סך של  6בגין 

הביקורת פנתה למנהלת החשבונות לצורך קבלת  2112במאי  31בתאריך  .6.6.5

מנהלת החשבונות מסרה לביקורת  כי לא הייתה . הסבר לממצאי הביקורת

 .מודעת לשינוי בתעריף הנסיעה

 :המלצות הביקורת .6.6.6

  תעריפי הנסיעה בפועללהקפיד לשלם לעובדים על פי עדכון. 

 לבדוק האם שולם בחודשים הנוספים תעריף שגוי. 

 לחילופין לבצע בקרה חודשית אחר . לבחון קבלת נתונים מגורם חיצוני

 .עדכון תעריף הנסיעה באתרי האינטרנט של החברות

 

 :תגובת המבוקר

 .מקבלת את ההמלצה של הביקורת
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 תשלום בגין ימי מחלה .6.1

תקופת ", קובע  כי( חוק מחלה -להלן) 1916ו "ק דמי מחלה תשללחו' א 4סעיף 

הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה 

מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה החל מהיום שבו חל 

י מחלה יום בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמ 91 –עליו חוק זה ולא יותר מ 

כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת החשבונות ימי מחלה                ".על פי חוק זה

 .משולמים לעובד בהתאם לאישורי מחלה שהעובד נדרש להגיש למנהלנית

הביקורת בחנה באופן מדגמי באם תשלום בגין ימי מחלה מתבצע בפועל  .6.1.1

גם הביקורת כלל מד. לאחר קבלת אישורים רפואיים מהעובדים הרלוונטיים

עובדים שהגישו בקשות לקבלת תשלום בגין ימי מחלה נכון לחודש  5

 . 2111אוקטובר 

קיימת התאמה בין מספר ימי המחלה בדוח , מממצאי הביקורת עולה כי .6.1.2

היעדרויות שנבדק על ידי הביקורת לבין אישורי המחלה שהוגשו על ידי 

 .לביקורת אין הערות.ממצאי הביקורת תקינים. העובדים לידי המנהלנית

 

 

 ימי חופשה .6.8

אין " ,קובע כי( חוק חופשה -להלן) 1951 -א "התשי, לחוק חופשה שנתית 'א 1 סעיף

לקחת רק שבעה , ואולם רשאי העובד בהסכמת המעביד; החופשה ניתנת לצבירה

העבודה -חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות-ימי

 ". הבאות

עליו חותמים עובדי " חוזה מיוחד להעסקת עובד"ב 8.3לה מסעיף כפי שעו, בנוסף

 ימי 65 של צבירה מכסת לעובד תהא ובאישורו המעבידבהסכמת ": ס"המתנ

 כקבוע או ,בשבוע ימים 5 לעובד חופשה ימי 56 -ו בשבוע ימים 6 לעובד חופשה

 . "המכסה מן ימחקו נוצלו שלא נוספים חופשה ימי, הםימבינ הגבוה לפי בחוק

כפי שעולה מנוהל , ס לחופשה"להלן תיאור פירוט הליך יציאת עובדי המתנ .6.8.1

 .  לדוח זה 6.1שאוגד בחוברת הנהלים שצוינה בסעיף " יציאה לחופשה"

עובד שמבקש לצאת לחופשה ימלא טופס בקשה לחופשה ויעבירו  .א

 . ס"למנהל המתנ

ס יחתום על הטופס לאחר שבדק שבימי החופשה "מנהל המתנ .ב

 . ם אין השתלמות או כנס שמחייב את השתתפות העובדהמבוקשי

ל הרשת "לאחר שהמנהל אישר את הטופס יש להעבירו לחתימת מנכ .ג

ובתנאי שמבקש החופשה הינו אחד מהצוות המוביל במרכזים 

 ".והחופשה מתמשכת על פני יותר מיום אחד
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קיים , בנוסף לרשום בנוהל, לביקורת נמסר על ידי מנהלת החשבונות כי .ד

ליך של רישום ידני בדיווחי הנוכחות החודשיים שנשלחים לעובד תה

 .ס"ונחתמים על ידי הממונה של העובד ומנהלת המתנ

ס בהשוואה "הביקורת בחנה את הליך היציאה לחופשה של עובדי המתנ .6.8.2

עובדים שיצאו לחופשה  5מדגם הביקורת כלל . לנוהל יציאה לחופשה

 . 2111בחודש אוקטובר 

 

 כלל העובדים שנבדקו על ידי הביקורתבגין , ת עולה כימממצאי הביקור .6.8.3

אישור בדיווחי הנוכחות ליציאה לימי חופשה על ידי הממונה של קיימים 

  .ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות .ס"העובד ומנהלת המתנ

 :המלצות הביקורת .6.8.4

  להוסיף לנוהל את תהליך הדיווח על חופשה באמצעות דיווחי הנוכחות

 .ודשייםהח

  להוסיף לטופס הבקשה את יתרת ימי החופשה הקיימים לעובד שימולאו

על ידי גורם בחברה שעוסק בנושא שכר ושאותו גורם יחתום בנוסף על 

דבר זה ישמש לבקרה נוספת בגין יתרות ימי החופשה של . גבי הטופס

 .העובד

  .ס"בנוסף הביקורת בחנה את הליך צבירת ימי החופשה של עובדי המתנ .6.8.5

 , מממצאי הביקורת עולה כי .6.8.6

 תה חסימה ילא הי 2100בשנת , מנהלת החשבונות מסרה לביקורת כי

מיכונית במערכת השכר לצבירת ימי חופשה וכי בחודש אוקטובר 

 56בוצעה מחיקה של יתרות חופשה לעובדים שצברו מעל  2100

 . ימים

 מחיקת יתרות ימי החופשה בוצעה באופן ידני ללא חסימה מיכונית ,

ס "לכן עד לסוף השנה התקיימה צבירה נוספת של עובדי המתנ

ימים  0.83הצבירה החודשית הינה . ימי צבירה שנקבעה 56 - מעבר ל

 56.66כ הצבירה של עובד שמחקו לו יתרות הינה "כלומר סה, בחודש

 (. ימים

 קיימת  2102החל מחודש ינואר , בנוסף מנהלת החשבונות מסרה כי

 56 –רכת שאינה מאפשרת צבירה מעבר ל חסימה מיכונית במע

 .ימים
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 :המלצת הביקורת .6.8.1

בטרם מתן אישור לעובד לצאת לחופשה יש לוודא כי לא קיימת חריגה 

 (. ימים 56)ביתרות ימי החופשה המקסימאלית שנקבעה 

 ס"יתרות חייבים כלפי המתנ .6.9

שהופק עבור הביקורת על ידי מנהלת " ראשי משפחה/חייבים"בהתאם לדוח 

בגין לקוחות שלא שילמו עבור חוגים ,  2112באפריל  29ונות בתאריך החשב

עולה כי סך , (חודשים 11כלומר חובות של ) 2111יוני  – 2111בחודשים ספטמבר 

 .ח"אלפי ש 22 -החובות הינו כ

תואר בפני  ס כפי שהוא"להלן הליך גביית חובות הלקוחות כלפי המתנ .6.9.1

העדר של נוהל עבודה כתוב ס בשל "הביקורת על ידי מזכירות המתנ

 .ומאושר בנושא זה

" דוח חייבים"ס "פעמיים בחודש מופק מתוך מערכת החוגים של המתנ .א

 . ס"על ידי מזכירות המתנ

מתבצע באמצעות יצירת קשר  ,ס"גביית חובות הלקוחות כלפי המתנ .ב

 .ס"טלפוני ושליחת מכתבים ללקוחות על ידי מזכירות המתנ

מדגם . לתהליכי הגבייה שמבצעות המזכירות הביקורת בחנה קיום תיעוד .6.9.2

 12.5 –ס בסך כולל של כ "לקוחות החייבים כספים למתנ 5הביקורת כלל 

 . 2111ועד יוני  2111ח נכון לחודשים ספטמבר "אלפי ש

 , מממצאי הביקורת עולה כי .6.9.3

 שסך החוב שלהם , לקוחות בלבד 2 -קיים תיעוד למכתבים שנשלחו ל

ליתר הלקוחות לא נמצא תיעוד . ח"אלפי ש 6הסתכם לסך של 

 . לתהליך הגבייה

 2  01 -כלומר כ, 2100ביולי  3בתאריך לחייבים המכתבים נשלחו 

 .  ביצוע הבדיקה על ידי הביקורתחודשים ממועד 

 :המלצות הביקורת .6.9.4

  לשלוח מכתבים לכלל לקוחות החייבים ולקיים תיעוד לשליחת המכתבים

 .וביצוע פעולות הגבייה

 ל עבודה ברור אשר יגדיר את תדירות ביצוע פעולות הגבייהלקבוע נוה. 

 :תגובת המבוקר

 .מקבלת את ההמלצה של הביקורת

 ניהול אירועים   .6.11

מתאריך " 2111יום העצמאות שכר "ו " יום עצמאות פעילות"כפי שעולה מכרטסות 

 : שנמסרה לביקורת על ידי מנהלת החשבונות 2112באפריל  29
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הוצאות   סוג ההוצאה 
 ס"המתנ

  (ח"אלפי ש)

 פ"עהכנסות מהעירייה 
 ס"מאזן בוחן של המתנ

 (ח"אלפי ש)

 הפרש

אלפי )
 (ח"ש

 6 451 451 פעילות יום עצמאות

 6 שכר יום עצמאות

 6 450 457 כ"סה

 

ס התקציב שאושר "כפי שעולה מריכוז שנמסר לביקורת על ידי מנהלת המתנ

הסתכם לסך של  2111שואה נכון לשנת יום הזיכרון ויום ה, לאירועי יום העצמאות

 . ח"אלפי ש 464

כפי שהוא , להלן תיאור הליך העבודה לצורך הכנת אירוע יום העצמאות .6.11.1

 :ס"נמסר לביקורת על ידי מנהלת המתנ

ס להכין צפי "לצורך קיום אירועי יום העצמאות נדרשת מנהלת המתנ .א

 .המועבר לאישור העירייה, תקציבי

ס נדרשת לקבל הצעות "י מנהלת המתנלצורך הכנת הצפי התקציב .ב

 .מחיר מספקים שונים

הקובע " נוהל רכש"ס במסגרת של "הצעות המחיר מועברות למתנ .ג

 : כדלהלן

 יש להגיש בקשה על גבי טופס בקשת רכש. 

 מעל רכישות של , לבקשה יצורפו הצעות המחיר שנתקבלו

 . ח"ש 5,111

 .הביקורת בחנה את נאותות נוהל הרכש .6.11.2

נוהל הרכש אינו מגדיר באופן ברור וחד , רת עולה כיהביקומממצאי  .6.11.3

משמעי את מספר הצעות מחיר שיש לקבל מספקים שונים במסגרת 

הצעות  יש לקבל, בנוהל מצוין כי: לדוגמא. הליך ההתקשרות עמם

ללא ציון מספר , ח"ש 5,111כאשר מדובר על התקשרות מעל , מחיר

 .הצעות המחיר

ס הוא "בפועל הנוהג במתנ, יס מסרה לביקורת כ"מנהלת המתנ .6.11.4

 . הצעות מחיר לפחות 2לקבל 

 :המלצת הביקורת .6.11.5
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  ס לקבל "עובדי המתנלקבוע מדרג ברור של סכומים בגינם יידרשו

 5,111להתקשרויות מעל לסכום של : הצעות מחיר לדוגמא מספר

 21,111 -ובסכומים למעלה מ, הצעות מחיר 2לפחות  ח יידרשו"ש

   . ות מחירהצע 3יועברו לפחות ח "ש

 

 :תגובת המבוקר

בעיקר במקומות ) ח"ש 0,555הצעות מחיר מעל  3ס מבקש "המתנ

 (.זרוע ביצועית כמו אירועי יום עצמאות שהוא

  

ס "הביקורת בחנה את הליך קבלת הצעות המחיר שהועברו למתנ, בנוסף .6.11.6

 . במסגרת קיום אירוע יום העצמאות, 2111בשנת 

תקציב אירועי זכרון "במסמך  נכללו ראש נושאים 6הביקורת כלל  מדגם

 :כדלהלן, ס"שהועבר לביקורת על ידי מנהלת המתנ" ועצמאות

  2100אירועי יום העצמאות 

 מספר הצעות מחיר  סכום התקשרות  נושא 

 70,760 תאורה והגברה

 

3 

 15,000 זיקוקין

 

1 

 2 27,000 נגנים +הקלטות 

 15,000 חשמלאי

 

1 

 2 11,111 מחסומים 

 

 2 31,111 שמירה ואבטחה

מהנושאים שנדגמו על  51% –ב , מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי .6.11.1

 . הצעות מחיר בלבד 2ידי הביקורת נלקחו 

ייה יצרה את ההתקשרות העיר ,ס מסרה לביקורת כי"מנהלת המתנ .6.11.8

על כן לא נתבקשה במסגרת הליך ההתקשרות עם , עם החשמלאי

לביקורת כי במאגר הספקים של  נמסר, בנוסף. הספק הצעת מחיר



57 

, ס קיימים ספקים קבועים אליהם פונים לביצוע ההתקשרות"המתנ

 . נוספים/ללא צורך בקבלת הצעות מחיר מספקים שונים

 :הביקורת המלצת .6.11.9

 יותר גבוהה בתדירות לבחון, קבועים ספקים קיימיםבהם  במקרים

 או אחר ספק עם התקשרות בחינת לצורך, נוספים מספקים מחיר הצעות

 .הקיים הספק של המחיר הורדת לצורך

 

 :תגובת המבוקר

 . ומק את המחירים מהספקים השוניםמנהל האחזקה בוחן לע
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 עובדי עיריית גבעת שמואל – הסכם פנסיה צוברת

  -רקע היסטורי

חלק חשוב מתנאי השכר של העובד מתבטא , גם בישראל, מו במשקים רביםכ

( כולל גיל הפרישה)חובות /במדינות רבות מעוגנות זכויות. ה שלובתנאי הפנסי

. חשוב( כלכלי)בזכות ההכרה שביטחון פנסיוני הוא ערך חברתי , הפנסיוניות בחוק

 .כך גם בישראל הפנסיה היא זכות בסיסית המעוגנת בחוק

 

רק . ואחריה קמו רבות אחרות 1911קרן הפנסיה הראשונה בארץ נוסדה בשנת 

. ום המדינה התארגנו מרבית הקרנות תחת כנפי הסתדרות העובדיםלקראת ק

בהמשך נכללו תנאי הפנסיה בהסכמי העבודה עם העובדים והפכו לדבר מובן 

מכל  %15 -קרנות הפנסיה ההסתדרותיות מנהלות למעלה מ, בימינו אנו. מאליו

 (.לא כולל את הפנסיה התקציבית)הנכסים הפנסיונים 

מההון של הקרנות היה מושקע באגרות  %18היה  2115זה שבשנת ם השנים נוצר מצב כע

ח ''גם התשואה על האג. בלתי סחירות שמונפקות על ידי הממשלה -מיועדות ( ח''אג)חוב 

היחס הזה השתנה עם . הובטחה בהסכמים השונים( בדומה לביטוחי המנהלים %5.58)

גם המצב הזה לא נולד . שנהכניסתה לתוקף של הרפורמה הראשונה בקרנות הפנסיה באותה 

נטלה הממשלה , 2153 -כבר ב''. ביזמת ההסתדרות דוקא שהקימה את גמול בתחילת הדרך

נחקקו , 2158 -ב. והנפיקה אגרות חוב צמודות תמורתה, הלוואה מהקופות ההסתדרותיות

לפחות , תקנות שקבעו כי תנאי לקבלת פטור ממס הכנסה על הפרשות העובדים והמעבידים

מסתבר שבנושא הזה (. בן יוסף)'' ח ממשלתי''מהון הקרנות חייב להיות מושקע באג %25

האינטרסים של הממשלה הולידו סידור של מימון ההוצאות הציבוריות על ידי קרנות 

 . הפנסיה

 

כחצי מההון של , י''כאשר ההסתדרות והממשלה היו בשליטת מפא, בימים הרחוקים ההם

מפעלי חברת העובדים והיתרה שימשה למימון ההוצאה הקרנות המשיך להיות מושקע ב

נוצר שוני בין האינטרסים של , עם ההתפתחויות הפוליטיות, במשך השנים. הציבורית

. נקבע שהכסף של הקרנות יופנה לתקציבי הממשלה 2132ובשנת , ההסתדרות והממשלה

ובדים קרס משק הע''. מקור חמצן עיקרי של מפעלי חברת העובדים ההסתדרותיים נותק

מה שנראה כתרגיל תמים , בעקיפין, כך. ונכסיו הועברו למספר מצומצם של ידיים פרטיות

 '' פוליטית של מדינת ישראל-דחף לשינוי המהותי ביותר בדמותה הכלכלית, במימון הפנסיה

 

מכספי הקרנות במגזר  %51 -לממשלה עדין הושקעו כ'' הסיוע''בתחילת התהליך למרות 

מקורות ההון הללו כבר לא נותבו למגזר , 31 -אבל מתחילת שנות ה. רותיהיצרני ההסתד

שכרה של הפרטת . מאז פסקו קרנות הפנסיה להוות מנוף לפיתוח המגזר היצרני. היצרני יותר

התרגיל . יצא בהפסד מקור להשקעות בהרחבת המגזר היצרני, מפעלי חברת העובדים

קרנות הפנסיה הפכו מקור למימון תקציב , םהממשלתי שהחל בשנות המדינה הראשונות הושל

כדי ליצור נקודת התייחסות לנתוני התקציב נאמר שקרנות . ההוצאות התובעני של הממשלה

סכום זה (. מיליארד שקלים בחודש)מיליארד שקלים בשנה  21עד  22 -הפנסיה מגייסות כ

הנוסף שאושר לפני כולל המיליארד )דומה בגודלו לקיצוץ בתקציב המדינה שאושר לאחרונה 

 )מספר ימים
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עובדי המגזר הציבורי משתתפים בתכנית פנסיה . בישראל קיימת עוד תופעה יחודית

מקובל לקרוא לסידור הזה פנסיה . ממשלתית שלא צוברת נכסים כמו קרנות פנסיה אחרות

תקציבית משום שאת ההתחייבויות הפנסיוניות הנובעות משלמת הממשלה מתוך התקציב 

 82.21.1112נכון לתאריך . הזכויות של העובדים הללו נקבעו בחוק שרות המדינה .השוטף

( לשלם קיצבת פנסיה שנרשמו עד אז, המהוונות, ההתחייבויות)סך ההתחייבויות האקטוארית 

יוצא שמשימת צבירת הזכויות   .(Prospectus)מיליארד שקלים 188 -של הממשלה היו כ

 . בורי מוטלת על הדורות הבאים של משלמי המסהפנסיוניות של עובדי המגזר הצי

 

ובעל , ביחס למקובל בעולם, עם השנים נעשתה מערכת הפנסיה בישראל גורם ייחודי

 :משמעות רבה במשק הישראלי כי

 .סכון לטווח ארוךימחזק את שיעור הח, גם בזכות החקיקה, שיעור ההשתתפות הגבוה .2

 .ות שמושקע במגזר היצרניהייחוד הבולט הוא השיעור הנמוך מנכסי הקרנ .1

 .ביחס לנכסי הקרנות, וגדלים, גירעונות אקטואריים גבוהים .8

 .בגין הפנסיה התקציבית, מיליארד 188של , גירעון אקטוארי נוסף .3

 

  -פנסיה צוברת 

 

 .2111הסכם המעבר לפנסיה צוברת הופעל החל ממשכורת נובמבר 

 :דלקמןההסכם מכיר בשלושה סוגי עובדים וקובע את מעמדם כ 

 

עובדים אלו ישארו בפנסיה  –עובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית  –עובדים ותיקים  .א

, ל כוללת גם הבראה "המשכורת הנ, תקציבית בכל הנוגע למשכורתם הקובעת לפנסיה 

 .ביגוד ומענק יובל המשולמים לעובדים בפנסיה תקציבית

עובדים אלו יבוטחו  – 1.11.11 –עובדים שהתקבלו לעבודה ממועד ה  –עובדים חדשים  .ב

 . בפנסיה צוברת מקיפה

לרבות עובדים )עובדים שבמועד הקובע מבוטחים בפנסיה צוברת  –עובדים קיימים  .ג

וכן עובדים אשר במועד הקובע מועסקים פחות משנה , ( מבוטחים פעילים בביטוח מנהלים

אם הם מבוטחים או בביטוח מנהלים )עובדים אלו יבוטחו בפנסיה צוברת . ברשות המקומית

משכורת קובעת לפנסיה ורכיבים שאינם )בגין כל רכיבי השכר , (פעילים בביטוח מנהלים

(. למעט בגין ביגוד, גילום מס וזקיפת הטבה למס , פנסיונים ואשר אינם בגדר החזר הוצאות 

פירושו מי שבוצעו הפרשות לביטוח מנהלים במשך שלושת החודשים  –מבוטח פעיל 

 .   ני המועד הקובעהאחרונים שלפ

 

  -הגדלת ההפרשות לפנסיה צוברת בגין רכיבים שאינם פנסיונים

 

 –החל מ ה , בנוסף להפרשות והניכויים בגין חלק המשכורת הקובעת לפנסיה   .א

או ביטוח מנהלים )יבוצעו עבור עובדים אלו הפרשות וניכויים לפנסיה צוברת  1.11.11

, אשר אינם נכללים במשכורת הקובעת לפנסיה  בגין כלל רכיבי המשכורת( לפי העניין

 .גילום מס וזקיפת הטבה למס למעט בגין ביגוד, ואשר אינם בגדר החזר הוצאות 
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לעובדים ותיקים ההפרשות בגין הרכיבים כאמור לעיל יבואו במקום ההפרשות והניכויים  .ב

כויים יש להפסיק ההפרשות והני 1.11.11 –אי לכך החל מה (.  5%-5%) לקופת גמל 

 .בגין רכיבים אלו(  5%-5%) לקופת הגמל  

 

  –קרנות הפנסיה אליהן יבוצעו ההפרשות 

 

נקבע כי האיגוד המקצועי יבחר את קרנות הפנסיה אשר בהן יבוטחו העובדים על פי  .א

מבלי לגרוע מאפשרותו של כל עובד לבחור לעצמו את קרן הפנסיה בה , הסכם המעבר

 . יבוטח

נוער , עובדי חינוך , הפקידים המייצגת את עובדי הדירוג המנהלי על פי הודע הסתדרות 

, " הראל פנסיה"ל הינה "קרן הפנסיה שנבחרה לביטוחי עובדי הדרוגים הנ, וקהילה 

 . אשר מנוהלת על ידי חברת הביטוח הראל

בגין )הן לגבי עובדים ותיקים , ההפרשות והניכויים לפנסיה צוברת , לאור האמור לעיל  .ב

כל אחד בהתאם לדרוגו יבוצעו , והן לגבי עובדים חדשים וקיימים( השכר הנוספים רכיבי 

 :על פי העקרונות כדלקמן

יבוטחו בקרן פנסיה בה בחר עובד חדש ועובד ותיק שאין להם ביטוח פנסיוני  .1

על רצונו להיות מבוטח בקרן , בכתב, אלה אם יודיע למעסיקו ,  האיגוד המקצועי

 . פנסיה אחרת

, היה מבוטח פעיל בביטוח מנהלים (  1.11.11)ים אשר עד המועד הקובע עובד קי .2

אלא אם כן , ימשיך להיות מבוטח בביטוח מנהלים באותה קופה בה היה מבוטח 

 .יודיע בכתב על רצונות להיות מבוטח בקרן פנסיה צוברת

והיה מבוטח בביטוח מנהלים ( 1.11.11)עובד חדש שהתקבל לאחר המועד הקובע  .3

 14ימשיך להיות מבוטח בביטוח מנהלים בתנאי שיודיע למעסיקו בכתב תוך פעיל 

 .יום על רצונות להישאר מבוטח בביטוח מנהלים

עובדים קיימים שהיו מבוטחים בקרן פנסיה צוברת שאינה הקרן בה בחר האיגוד  .4

או עובדים חדשים שהתקבלו לעבודה ברשות המקומית לאחר המועד , המקצועי 

ימשיכו להיות מבוטחים , והיו מבוטחים  לפני כן בקרן צוברת ( 1.11.11)הקובע 

יודיעו בכתב למעסיק על רצונם להיות מבוטחים בקרן , אלא אם כן, באותה קרן

שאז יבוטחו באותה קרן , או בקרן פנסיה אחרת , פנסיה בה בחר האיגוד המקצועי 

 . עליה יודיעו בהודעתם בכתב

ראשי בכל עת להודיע למעסיקו , לעיל ' בסעיף בעובד כאמור , על אף האמור לעיל  .ג

והוא , להסכם ' בכתב על רצונו להיות מבוטח בקרן פנסיה צוברת על פי האמור בפרק י

 .לחודש לאחר החודש שבו ניתנה הודעתו 1 –יבוטח בה החל מה 

 

 (י טבלה מעודכנת"עפ)שכר פנסיוני ועבודה נוספת  –גובה ההפרשות והניכויים  .5

לעובדים קיימים וותיקים ימשיכו ההפרשות וניכויים לפנסיה  –בעת המשכורת הקו .6

לרבות בגין מענק יובל והבראה ולמעט בגין , צוברת או ביטוח מנהלים לפי העניין 

מועסקים פחות משנה ברשות ( 1.11.11)לגבי עובדים אשר במועד הקובע . ביגוד

יבוצעו  -לים  המקומית ואינם מבוטחים בפנסיה צוברת מקיפה או ביטוח מנה

הפרשות וניכויים עבורם רטרואקטיבית בגין המשכורת הקובעת לפנסיה מתחילת 

מועסקים פחות ( 1.11.11)לגבי  עובדים אשר במועד הקובע ( . 1.1.11)שנת המס 

יבוצעו , משנה ברשות המקומית ומבוטחים בפנסית יסוד בקרן פנסיה ותיקה 

, ור הקובע על פי ההסכם השלמות להפרשות וניכויים עבורם עד לשיע

עד שנה לאחור בגין המשכורת , רטרואקטיבית בגין המשכורת הקובעת לפנסיה 

 . הקובעת לפנסיה
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אשר ריכז וערך עבור (  31/5/12)  בפגישה שקיימתי עם דן ארז יועץ הפנסיוני

 :לניהול הסדרים פנסיונים עלו הדברים הבאים" המכרז"את ( אז מועצה)המועצה 

 

לא מדובר כאן בהליך . ר היה בהגשת הצעות לניהול הסדרים פנסיונים לעובדים מדוב .1

בסך הכל מדובר בהשגת תנאים טובים יותר , אין מוצר  , אין קונה שירות.  מכרז

 .לעובדים

המועצה , אך מאחר ולועד אין כסף , ועד העובדים היה צריך לבצע את ההליך , בעקרון .2

 . בור העובדיםלקחה על עצמה לבצע את ההליך בע

המועצה פנתה למספר חברות ביטוח לניהול הסדרים פנסיונים אשר עומדים בדרישות  .3

  –הסף 

הן , ותק מוכח בניהול תוכניות פנסיה משולבות הכוללות פנסיה וביטוחי מנהלים  .א

 . מההיבט של מתן השירות והן בהיבט הניהול הממוכן 

 .ומעלה ₪ מיליון  81היקף גביה שנתי מוכח של  .ב

לחברות ביטוח ותומך בפיצול תשלומים וגביה   ON LINEמערך מחשוב מקושר  .ג

 ( . כולל לקרנות פנסיה)

 ' פוליסת ביטוח אחריות מקצועית וביטוח צד ג .ד

 

ל העירייה ביקש מדן ארז לבחון את חברת הביטוח  גבאי אף על פי שלא הגישה "מנכ .4

 ..הצעה לניהול הסדרים פנסיונים

לא הכיר את חברת גבאי לביטוח  ומאחר וסוכנות הביטוח גבאי מאחר והיועץ הפנסיוני  .5

הוא יצר קשר עם הבעלים וביקר ,    לא היתה חברה בפורום ניהול הסדרים פנסיונים 

מקצועיותה ויכולת עמידתה בתנאי , במשרדי החברה על מנת ללמוד מקרוב על טיבה 

 .המכרז

אין לך מה : "לרדת מהנושא  ל  חברת גבאי טוען דן ארז שנאמר לו"בפגישה עם מנכ .6

 ." חבל על העבודה שלך ועל הכסף, לחפש 

 .וביקש לפרוש מהתהליך" הבין את העניין"דן ארז  .1

המועצה התעלמה מיתר ההצעות ובחרה לעבוד עם סוכנות הביטוח גבאי , להערכתו  .8

 .  וסיבותיה עימה

הצעות של לא נמצא בארכיון שום מסמך המתעד את ההליך למעט , מבדיקה שערכתי  .9

 .מנורה מבטחים , הפניקס, " ניהול הסדרים פנסיונים, הראל גונן "

 

 

סדר הזכויותיו של העובד תבוטחנה ב(  21000/ –ל "חוזר מנכ) 2100החל מינואר 

 . הפנסיוני  על פי בחירתו

 

 

 

 

עד לאותו תאריך היו קיימים בפני העובד קיימים שלוש  אפשרויות להתקשרות בהסדר 

  –ובר בגובה העמלות הבאות  בפנסיוני צ

 

 1.5%משוטף    6% –( מצטרף רגיל ללא הסדר במסגרת איגוד או ארגון)דרך העירייה

 מצבירה

 מצבירה 1.5% - 1.25%משוטף  4%   -דרך סוכן 
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י האיגוד המקצועי ואו הארגון אליו "בכפוף להסכם שהתקבל במכרז ע)ללא סוכן , ישיר 

 מצבירה  1.25% משוטף     2% –(  העובד משתייך

 

 

י העירייה לסוכן הביטוח שמנהל "י עובדת שהופנתה ע"א  ע"לאחרונה נתבעה עיריית ת

משוטף כאשר   4%את ההסדרים הפנסיונים עבור העירייה בטענה שהסוכן גבה ממנה 

א נאלצה "התביעה הועברה לגישור ועיריית ת. באופן ישיר 2%היא יכולה הייתה לקבל 

 .קופת העירייהההפרש מ 2%לשלם את 

 

 

אחת התלונות שהועברה למבקר העירייה היא באשר לעיכוב בקליטת עובד חדש לפנסיה 

על פי האוגדן אין לדחות הצטרפות לפנסיה צוברת החל מהשעה . באמצעות סוכן הביטוח

ממלא העובד הנקלט טופס בו הוא מציין אם יש , כאשר העובד מתקבל לעבודה .  הראשונה

.  הטופס מועבר באותו היום בו נקלט העובד בפקס לסוכן הביטוח. קודמתלו חסכון פנסיה 

  -מנהלת כח אדם יוצרת ברירת מחדל , מאחר ולוקח זמן לסוכן להפגש עם העובד החדש 

 .מנורה/ מבטחים  –ר "לעובדי המח, ( זכו במכרז של הסתדרות הפקידים)מפנה לקרן הראל 

 

העירייה משפחת עובד שנפטר וזאת משום של₪  211,111עיריית רחובות נאלצה לשלם 

 .העבירה לקרן הפנסיה תשלום ראשון של דמי גמולים בגין המנוח מאוחר למועד גילוי המחלה

 .לשלם למנוח פנסיית נכות ופנסיית שאירים לאחר מותוסירבה הקרן 

 

ייה עובד שנקלט בקרן פנסיה מנורה מבטחים באמצעות סוכן הביטוח של העיר,  2112עד ינואר 

אם היה פונה באופן ישיר במסגרת ההסכם עם הסתדרות  %2במקום   %3משלם עמלה בסך 

 . מנורה/ר  למבטחים"המח

 

ולהסתדרות   –הורידו הראל את דמי הניהול מהשוטף לשלטון המקומי ל  2112החל מינואר 

 .הפקידים

 .מהצבירה 1.2% –מהשוטף ו  1.15%

 

 ' מהנדסים וכד, ר האקדמאים "סתדרות המחלה)חודשים מבטחים ישרו קו ' כעבור מס

  

א על מנת לקבל "אחד מעובדי העירייה פנה באופן ישיר למבטחים מנורה בעצת מנהלת כ

  –העובד קיבל מחברת מבטחים את התנאים הבאים . תנאים טובים יותר

 .מהצבירה 1.2% –מהשוטף ו  1.15%

 

כאשר יתר העובדים מופלים , טוח כיום מקבל העובד את אותם תנאים ישירות מסוכנות הבי

 . לרעה
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 : סיכום והמלצות
 

יבוטחו בקרן עובדים חדשים ועובדים ותיקים שאין להם ביטוח פנסיוני  " –על פי האוגדן  .1

על רצונו , בכתב, אלה אם העובד יודיע למעסיקו ,  פנסיה בה בחר האיגוד המקצועי

קרן פנסיה בה בחר  –מדובר כאן בפירוש ובכן ." להיות מבוטח בקרן פנסיה אחרת

 !ולא העירייה עבור העובד לו שייך העובד  האיגוד המקצועי

 

א עקב תביעה שהגישה עובדת נגד העירייה בגין "תהליך הגישור שנערך בעיריית ת .2

העמלות הגבוהות ששילמה לחברת הביטוח שניהלה את ההסדרים הפנסיונים בעבור 

תקדים וחושפת את העירייה לתביעות דומות של עובדים  מהווה,  א "עובדי עיריית ת

שיכלו להפחית את דמי הניהול באופן משמעותי ולא עשו כן מאחר והעירייה היתה זו 

שהפנתה אותם לסוכנות הביטוח  שמנהלת את ההסדרים הפנסיונים בעבור עובדי 

 . העירייה

 

תקשרות עם חברת בארכיון מסמכים המתעדים את הליך  הה/ מאחר ואין בעירייה  .3

מן הראוי שהעירייה תפרסם פניה מחודשת לחברות הביטוח למתן , הביטוח גבאי 

 ('נספח א. )הצעות אטרקטיביות בעבור עובדי העירייה

 

נמוכים  שירות וניהולכי הוא זוכה לדמי העירייה לפחות לגבי עובד אחד ידוע למבקר  .4

תי נסבל של איפה ואיפה ועלול דבר זה יוצר מצב בל,  באופן משמעותי מיתר העובדים

 . להביא לחוסר אמון של יתר עובדי העירייה בהנהלתה

 

דמי שירות  –נתקיימה פגישה בנושא קרנות פנסיה וקופות גמל  21.5.2112 -בתאריך ה .5

בפגישה עלתה דרישה לקבל טבלה . וניהול  יחד עם מנהלי סוכנות הביטוח גבאי

ועובדת וקופות הפנסיה אליהם משתייך המפרטת את דמי הניהול שמשלם כל עובד 

 –עד לתאריך ה על העירייה לעמוד על כך שהנתונים יועברו לידיה .  ת /העובד

 ('נספח ב. )כפי שנקבע בפגישה,  30.5.02

 

משכורות  מבקש לחסוך מעצמו עבודה ולרכז את הפרשות / במידה ואגף הגזברות  .6

ת דומות נהוג לשלם סכום חודשי בעיריו. שלא יעשה זאת על חשבון העובד, הפנסיה 

וזה שירות שניתן ( לחודש₪  2511 -2111 -מדובר ב)קבוע ליועץ ביטוח פנסיוני 

 . י העירייה"לעובדים ע
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 במוסדות חינוך 2102שיפוצי קיץ 

 

 

  –מטרת הביקורת 

 

 .לבחון תהליכי קבלת החלטות .1

 ביצוע בפועל אל מול צרכים בקשות  .2

 

  -תתהליכי קבלת החלטו

 לא הועברו ליידי מבקר העירייה פרוטקולים  .0

   4.9.12סיום שיפוצי קיץ ואשר נערכה בתאריך ה"בישיבה שהתקיימה בנושא 

 

 .של העדיפות הראשונה 91%בוצעו  –בנוגע לסקר ביטחות שנערך  .1

 .הטיפול בגן פרחים דחוף ביותר –חדווה  .2

 .יש להגדיר עדיפויות –ראש העיר  .3

המקלט עדיין , מדרגות חצר, מבואה מדרגות חירום, דרגות כניסהמ –אלון צעירה בוצעו  .4

 .בעבודה

 .מסיימים  תחילה את מלבן הפקיצה לרוחק. ציפי מגרש לא יצא לפועל  –אלון בוגרת  .5

 .סככה מעל למתקנים, קרוי , בניה נוספת  –נריה  .6

 צים "שיפוץ חט, איטום גג, דשא סינטטי  –זבולון  .1

 .כמו כן  מדרגות המגרש, ות של חדרי אופקעוד לא נגמרו ההשלמ –בגין  .8

 מסיימים –בן גוריון  .9

מה לגבי אישור בטיחות , מאוד שוב שמבחינה בטיחותית הכל יהיה מסודר  –ראש העיר  .11

 ?למתקנים

 .יש לי אישור לכל מתקן בנפרד –נועם  .11

 .אני רוצה את האישורים אצלי לפרסום באינטרנט –גבי  .12
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 ביצוע דרישה בית ספר 

 + דשא סינטטי מסביב לאולם ספורט שת בגין מור

 בביצוע הכשרת כניסה דרומית לאולם ספורט "

-  חדר מדעים "

-  חדר מחשבים נוסף "

 + חדרי שהייה ופרטני למורים -אופק חדש "

-  חידוש הספריה "

 + מערכת הכריזה "

 + מערכת כיבוי אש "

 + מערכת אזעקה  "

 + אישור בטיחותהשלמת טריבונות במגרש ו "

 + התקנת סורגים בחדר מוסיקה "

-  התקנת מזגן בביתן שמירה "

 + ריסוס נגד נמלים והדברה "

 + תיקון רשת אינטרנט לכיתות מתוקשבות "

 + תיקון תאורה היקפית "

 + החלפת דלתות כיתות בלאי  "

 + החלפת מס מזגני כיתות רועשים "

 + י בחצרות החטיבה הצעירההתקנת דשא סינטט מורשת זבולון 

 + החלפת מטבחים בשלושת החטיבות  

 + שיפוץ חדר מורים 

-  התקנת סככת צל במגרש המרכזי 

 + החלפת כסאות ושולחנות בחדר מדעים 

 + שיפוץ חדר מדרגות חטיבה צעירה 

 חלקי פיסול סביבתי, דשא סינטטי , חצר בית ספר התקנת ספסלים  

-  ם ספורטתוספת מזגנים אול 
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-  הספורט ' בניית מחסן למח 

 + כסאות מזכירות 3החלפת  

 + מחשב מוסף למזכירות בית הספר 

 + הצטיידות גנים מורשת נריה 

 + הצטיידות משרדים 

 + הצטיידות כיתות  

 + ציוד כללי  

 + ציוד לחדר מורים 

 + ציוד חדר מוסיקה 

 + כיסוי גגון  מפני גשם 

   

-  תיקון סככה קרועה צעירה אלוןחטיבה 

-  פרגולה החלפת ברזנט קרוע 

 + תיקון מדרגות שבורות  בכניסה לחטיבה 

 + הורדת מעקב מסביב לעצי הקוקוס 

 + דשא סינטטי מסביב לעצי הקוקו 

 + משטח גומי במום חול בחצר  

 + . תיקוני טיח וצבע בקיר בכניסה לחטיבה 

 + ח בקיר לאורך המדרגות צביעה וטי –חדר מוסיקה  

-  צ "שלט חט 

 + החלפת ארגז חול ותיקוני בטון –גן רקפת  

 + תיקוני רצוף –גן רקפת  

 _ צביעה + תקוני קיר חיצוני  –גן רקפת  

 + מדרגות חירום  –גן רקפת  

 חלקי צביעת פרגולה+תיקוני סדקים  –גן צבר  

 +  מרגות חירות תיקון סדקים -גן צבר 

-  החלת טפט דלת כניסה – 1גן צבר א 
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-  לייסטים עץ רקוב+ פי וי סי +הורדת שטיחים  -'  מרחב כיתות ב 

 + (בטיחותי)כיסוי מדרגה מעץ  -'  מרחב כיתות ב 

 + רטיבות בקיר המזרחי -'  מרחב כיתות ב 

 + אסלה סדוקה, שירותים בתא שמאל  -'  מרחב כיתות ב 

-  ת משקופיםצביע -'  מרחב כיתות ב 

-  החלפת קרמיקה וכיור –אולם ספורט  

-  צביעת מבואה עד למקלט –אולם ספורט  

-  ניתוק קופסאות חשמל מזגנים ישנים–אולם ספורט  

 + תיקוני רשתות בחלונות –אולם ספורט  

 + התקנת רשתות במנורות  - -אולם ספורט  

-  בטיחות. י י"מצב החדר לא מאפשר שימוש בו עפ  -חדר מראות  

-  צבע+ טיח  –מקלט  

 + ונטות –מקלט  

 בעבודה תיקוני תקרה–מקלט  

-  צבע+ טיח –מקלט  

-  ארון חשמל –מקלט  

-  גומיות איטום -דלת הדף –מקלט  

 + החלפת ידיות –דלתות פנים –מקלט  

-  צזגנים מקולקלים 2 –מקלט  

-  מטבח -חדר מורים  

-  צביעה –מקלט   אלון חטיבה בוגרת

-  התקנת מיזוג –מקלט  

-  צביעת חדרי מדרגות  -אולם ספורט  

-  PVCהחלפת  -אולם ספורט  

-  צביעת חדרי שירותים –אולם ספורט  

-  החלפת פי וי סי קירות  –אולם ספורט  

-  התקנת וילונות להחשכת האולם  –אולם ספורט  
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 חלקי חצר בית הספר 

-  התקנת מדפים  – חדרי אומנות 

-  התקנת מסגרת למניעת סחף –מגרש ספורט  

-  תיקוני טיח חיצוני ופנימי כולל איטום סדקים –מבנה בית הספר  

-  צביעת קירות חיצוניים בית הספר ואולם ספורט 

-  צביעת חדרי שירותים  

 + צביעת כיתות 

 + תיקון טיח וסדקים בכיתות  

 + דהצביעת מעב –' קומה ב 

 + מעבדה התקנת וילונות  –' קומה ב 

-  החלפת ריצוף בכיתות -' קומה ב 

 + צביעת גרם מדרגות -' קומה ב 

 + הסרת שטיח והתקנת פרקט –ספריה  

-  התקנת וילונות חדשים  –חדר מוזיקה  

 + החלפת שטיח בפרקט –חדר מוזיקה  

-  החלפה כולל חדר מורים –חדרי שירותים  

 + צביעה -ונות מסדר 

-  החלפת השקעים ונתקעים מהדגם הישן  –מערכת חשמל  

 + מתקן קפיצה לרוחק 

-  ביתן לשומר 

-  הסרת שטיח פינת עישון והתקנת ריצוף  -' מבנה קומה א 

-  צביעת פינת עישון –' מבנה קומה א 

 + שיפוץ כללי מזכירות והנהלה 

-  החלפת ריצוף בכיתות 

חדר פרטנית  , חדר יועצת, חדר מוסיקה,  1תה ז מזגנים  כי 

 והוראה משלבת 

 2חסרים 

 חלקי הצטיידות  

 + וילונות ספריה וחדר יועצת 
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 :סיכומים 

 

 

 ר"שיפוצי קיץ תב מוסד

151  

ציוד 

 וריהוט

931 

 כ "סה

  596,553 383,166 213,381 גנים

 418,189 52,119 366,681 מורשת זבולון

 53,554 51,154 2,511 מורשת בגין

 226,426 114,526 121,911 אלון בוגרת

 186,284 69,142 116,542 אלון צעירה

+ 316,684 מורשת נריה

 (קירוי) 355,113

219,131 881,424 

 832,643 54,521 118,123 בן גוריון

 

 

 : הערות

 

  –תקציב ציוד וריהוט 

 , (  6,551)צנרת ,  ( 51,441)משטחי גומי , (  928)עבודות מנוף  –אלון 

 (6,554)שטיח דשא   –מורשת זבולון 

 , ( 11,311)סככה  –מורשת נריה 

סככה יערה ( 11,169)סככה אירוסים , ( 31,232)משטח גומי אירוסים , (  13,183)סככת צל  –גנים 

 ( .13,183)סככה מרגנית , ( 11,169)

 

( 151) שיפוצי מבני חינוך נכללות גם בתקציב( נובמבר –בחודשים יולי )הוצאות שיפוצי קיץ , בנוסף 

–  

 ₪ 14,186  -ריצוף במתחם גני מודעי 

 "ש 12,113 –בגין וגן סחלב , זבולון , ס אלון"דשא סינטטי בביה

 ₪  11,111 –רשתות צל בן גוריון 
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 ₪  2,946 –גינון נריה 

 ₪ 5,114 –הנגשה נריה 

 ₪ 14,523 –מערכת כריזה  –בגין 

 ₪  13,116 –ון ריצוף גנים ברימ

 

 : המלצות הביקורת 

 .יש להוציא נוהל  מסודר לגבי הליך קבלת החלטות לקראת שיפוצי קיץ .1

 .ר והצטיידותצח, יש לבקש מבתי הספר למלא טפסים אחידים ונפרדים לגבי שיפוצי פנים  .2

 

 : טופס שיפוץ פנים לדוגמה 

הסיבה לדרישה  הדרישה 

/ חבלה: לדוגמה )

שופץ לאחרונה 

דרישה של , ... .בשנת

בקשת , יועץ בטיחות

 נגישות, ועד הורים

פירוט  הדרישה 

בערכים מדויקים 

צביעת קירות  : לדוגמה)

 (ר"מ 1111

 כ עלות "סה אומדנים 

     

     

 

 :טופס שיפוץ חוץ לדוגמה

הסיבה לדרישה  הדרישה 

שופץ / חבלה: לדוגמה )

, .... לאחרונה בשנת

, דרישה של יועץ בטיחות

, ועד הורים בקשת

 נגישות

פירוט  הדרישה 

בערכים מדויקים 

משטח : לדוגמה)

 211דשא סינטטי  

 (מר

 כ עלות "סה אומדנים 

     

     

 

 

 

 :טופס הצטיידות 
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הסיבה  הדרישה 

לדרישה 

: לדוגמה )

שופץ / חבלה

לאחרונה 

, .... בשנת

דרישה של 

, יועץ בטיחות

בקשת ועד 

 נגישות, הורים

פירוט  הדרישה 

רכים מדויקים בע

 11, כסאות  51)

 (שולחנות

מחיר משוער 

י הצעת "עפ

מחיר אחת 

סוג של . )לפחות

אומדן בעבור 

 (מחלקת הרכש

 כ עלות "סה

     

     

 

 :כלומר . בישיבה הראשונה של שיפוצי הקיץ יש להגדיר מדיניות  עקרונית לשיפוצי הקיץ  .3

 תקציב כולל .א

שניה לתחזוקה שוטפת , שונה לבטיחותעדיפות רא)קביעה מראש של עדיפויות   .ב

,)......... 

 .  החלטה על מוסדות החינוך שלהן תינתן עדיפות באותה שנת תקציב .ג

ישיבות שיפוצי קיץ לא תועדו למעט ישיבת ) יש לתעד בפרוטוקולים את כל הישיבות  .4

 (. הסיכום

 .  בקשות שנדחו יש לכלול אותם ברשימת הדרישות של שנת התקציב הבאה .5
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ג"שבט תשע' ט   

2113ינואר  21   

 6739 -סימוכין 

 לכבוד

 מר דוד שרוני 

 מבקר העירייה

 ,.נ.א

 2112דוח ביקורת שיפוצי קיץ  :הנדון

 :ישנו נוהל עבודה בנושא

 .קבלת דרישות בבתי הספר .1
 

 .בדיקת הדרישות ותמחורים על ידי יועץ הבטיחות ואגף ההנדסה .2
 

החינוך וההנדסה ומתבצע סדר ' לאחר קבלת הצעת מחיר מתבצעת ישיבה עם מח .3
 .עדיפויות מול התקציב

 

 .ות שאושרהביצוע בפועל מתבצע על פי סדר העדיפוי .4
 

הורים ואנו משתדלים לבצעם תוך / לעיתים ישנם בקשות נוספות של חברי מועצה  .5
 .כדי העבודה או דוחים זאת לאשור תקציב נוסף

 

 .הבקשות עוברות לשנה הבאה / לאחר מכן מתבצעת ישיבת סיכום ויתר העבודות  .6
 

 

 

 ,בכבוד רב       

 

 גבי חדד         

 הל העיריי"מנכ             
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 דוח ביקורת – קידום נוער

 

  -מטרות היחידה לקידום נוער 

 מניתוק לשילוב

, עבודה, במסלולי למידה, גילו שילוב מחדש של הנוער המנותק בתוך מערך הפעילות הנורמטיבית של בני

  .ל"תרבות ופנאי ושירות בצה, חברה, הכשרה מקצועית

  

 פיצוי וקידום

השתלבותו  לקראת -חברתית ומקצועית , שתלב מבחינה השכלתיתשאינו מ, פיצוי וקידום נוער מנותק

  .כבוגר יעיל ומועיל בקהילה ובחברה

  

 מיצוי פוטנציאל אישי

לתועלתם  ,מיצוי ומימוש הפוטנציאל האישי החיובי הטמון בכל אחד מבני הנוער לקידומם האישי

  .ולתועלת החברה הסובבת אותם

  

 מניעת ניתוק וניכור

  .ניכור חברתי של בני נוער אלו מן החברה ומהמדינה שבה הם חייםמניעת ניתוק ו

 

אינם משולבים אף  כי מצב שבו צעירים וצעירות בגיל ההתבגרות, על אלו מבוססות על ההנחה-מטרות

על התפתחותם והוא עלול  יש לו השלכות שליליות, באחד מן התפקידים שהחברה מועידה לבני גילם

  .ולחברה להביאם לידי סיכון לעצמם

 

  :בקהילה היעדים האופרטיביים של השירותים לקידום נוער

   שנשר משמעותי ואיכותי עם הנוער המנותק( מחודש)איתור ויצירת קשר.   

   ( 'לתעודה או לשילוב מחדש וכו)קידום השכלה פורמלית ובלתי פורמלית.   

   תיות וכוחבר/ תעסוקתיות / שילוב והשמה למסגרות אלטרנטיביות חינוכיות'.   

  מניעת נשירה ממסגרות חינוכיות או תעסוקתיות.   

  הכנה ללשכת גיוס ולשירות צבאי או אזרחי של הנוער המנותק   

   ( הסתגלות והשתלבות בעולם העבודה, מיומנויות חיפוש)הכנה לעולם העבודה.   

   ניונישירותי מניעה ראשונית והפניה לטיפול ש, מניעת השימוש בסמים ובאלכוהול    

  ניצול  , עבריינות, כגון אלימות , חברתיות הפוגעות בפרט ובחברה-מניעת תופעות אנטי

   .'והתעללות מינית וכו

   לנוער עולה -זיקה " , כולל סמינרים לאזרחות והכרת הארץ -חינוך חברתי ערכי.  
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 אוכלוסית היעד 

 

לעובדים  היא מסייעת. רגון או שירות הגדרה של אוכלוסיית יעד היא צורך ראשוני ויסודי של כל א

להבדיל ולייחד את  ומאפשרת לכל ארגון ולכל שירות, לזהות בצורה ברורה את הלקוחות והצרכנים 

היחידה לקידום . המקומית עצמו מן הארגונים או השירותים המקבילים או המשלימים הקיימים ברשות

אך היא עוסקת גם , שהוצגה לעיל י ההגדרהעל פ, נוער מכוונת את עיקר משאביה אל הנוער המנותק

  .ולהידרדרות לסטייה, באוכלוסייה הנמצאת בסיכון גבוה לניתוק

 

התופעה . מאוד הטרוגנית ורב תרבותית  אוכלוסייה זו של הנוער בסיכון והנוער המנותק היא אוכלוסייה

אשר על כן הטיפול מקיף . ים מעמדיים ועדתי, תרבותיים  , כיום גבולות גיאוגרפיים" חותכת " בכללותה 

בני , מהמגזר החרדי" שאבבניקים", "בני טובים", בני נוער עולה, וותיק  כיום אוכלוסיות של בני נוער

  .דרוזים ובני נוער בדווים, ערבים, ומושבים קיבוצים

 

, 23 - 23בני נוער גילאי  :אוכלוסיית היעד כוללת את קבוצות הנוער שלהלן על פי סדר העדיפויות הבא

  .ל"לגיוסם לשירות חובה בצה לאחר קבלת פטור מלימודים או סיום לימודי חובה ועד

   לומדים  נערים שאינם) "בני נוער המצויים מחוץ למסגרות לימוד או עבודה מסודרת וקבועה

   .( "ואינם עובדים

  מרבית  םאו כאלה שעוסקי, בני נוער המצויים בניידות מתמדת בין מסגרות לימוד או עבודה

   .זמנם בעבודות מזדמנות ולא מקצועיות

   טיפולית תומכת-ללא מסגרת חינוכית( בלבד ) בני נוער המצויים בעולם העבודה.   

  היחידה  בני נוער המצויים בסיכון לניתוק או סובלים מקשיי תפקוד והסתגלות והם מופנים אל

, קצין מבחן, פסיכולוג ,יועץ בית הספר)לקידום נוער על ידי מערכות החינוך והרווחה העירוניות 

  .( 'פקיד סעד וכו

או פניה /ו היחידה לקידום נוער פועלת בעיקר לאחר הפנייה, 3לגבי הקבוצה הנמנית על קטגוריה 

האפשרות להתערבות רק  נבדקת, או הנער/במקרים שהפונים בהם ההורים ו. ובתיאום עם הגורם המפנה

  .אחר האמון על הטיפול והשירות ל הגיל והסטטוס ואין גורם טיפוליאם הנער עונה על הקריטריונים ש

 

 -לקראת גיוסם או לאחר גיוסם  23נוער מעל גיל  עוסקת היחידה לקידום נוער מטפלת בבני, כמו כן

. שההתערבות הינה המשך טיפול שניתן להם לפני הגיוס וזאת בתנאי, בשלבי הקליטה הראשונים

לאחר " יחידת האם"בשלבי הגיוס הראשוניים ונמשכת עד ההיקלטות ב רוב התערבות זו מרוכזת על פי

פרט ליחידות , ואין המשך טיפול לאחר השחרור, אין התחלת טיפול לאחר הגיוס בכל מקרה. הטירונות

  .שבהן מועסק רכז חיילים העוסק בגילאים הללו לקידום נוער

 

היחידה אינה (. בעיקר מקרב העולים) רה וניתוק בנערות בסיכון לנשי היחידה לקידום נוער מטפלת כיום

 במצוקה פרט למקרים שבהם ניתן אישור מהפיקוח המחוזי או שביחידה קיים צוות מיוחד מטפלת בנערות

 הפועל בתיאום עם הפיקוח של השירות לנערה במצוקה במשרד העבודה, לטיפול בנערה במצוקה

  .והרווחה

 

) העלייה האחרון " גל " מאז תחילתו של  אוכלוסיית יעד ייחודית -ון בסיכ נוער עולה/ נוער עולה מנותק 

בניתוק  החיים, יחידים או קבוצות  -נתקלים אנו ביותר יותר בני נוער עולים (  11 -שנות ה  תחילת

  .גילם ובניכור מן המסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות הקיימות בקהילה לבני

 

דוחפת צעירים , המדינות ואתיופיה יינת את מרבית העולים יוצא חברהמצוקה החברתית והכלכלית המאפ

צעירים . הרחוב ואל הסכנות האורבות להם בו רבים מקרב העולים אל מחוץ למעגל הלימודים ומשם אל

בנשירה סמויה או גלויה מבתי הספר תוך עיסוק בעבודות  תרבות המאופיינת-אלו יוצרים לעצמם תת

  .ואף עבריינות מזדמנת או מאורגנת אלימות, השתיי, שוטטות, מזדמנות
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עיקר . נוער כדי לפתח ולתת שירותים ייעודיים וייחודיים לנוכח תופעות אלו התגייסה היחידה לקידום

  .ואתיופיה, עולים יוצאי ארצות חבר המדינות המאמץ מושקע בתת קבוצות של

 

י עולים בעלי תשתית מקצועית של שירותי יישובים עתיר)מקומיות  הפעולה הזו מתבצעת במספר רשויות

המתוקצבות במיוחד להפעלת השירותים והתוכניות , (נכונות להתמודדות עם הנושא קידום נוער ובעלי

  :על פי הגדרת אוכלוסיית היעד הבאה, עולה בסיכון לנוער

  והם 2131שעלו לישראל החל מינואר  23-23בני נוער גילאי:   

  ו לא הצליחו להשתלב בהן מלכתחילהנשרו ממערכות החינוך א.   

   ומהווים  ,אך מתקשים להסתגל אליה ולהשתלב בה( לימודים או עבודה)משתייכים למערכת

   .פוטנציאל לנשירה ולניתוק המתבטא בנשירה סמויה או בהיעדרויות תכופות

  בעיותב תמיכה או סיוע אחר קשורים, מופנים או פונים ליחידה לקידום נוער לקבלת ייעוץ :

  .'ל וכו"שירות בצה, משפחתיות, תעסוקתיות, חברתיות, חינוכיות

המנותק  הן לגבי הנוער ( REACHING OUT ) בעבודה עם העולים מושם דגש על התערבות ויישוג

, (הפנאי והתרבות, הבילוי בעיקר מאפייני) בגלל מאפייני האוכלוסייה , כמו כן. והן לגבי הנוער בסיכון 

  .הן עם בנים והן עם בנות בגילים הרלוונטיים נעשית העבודה

 

בשנים האחרונות פועלת היחידה לקידום נוער  אוכלוסיות יעד נוספות בשיתוף עם גורמי טיפול אחרים

אחרים על מנת לתת שירותים ייחודיים לאוכלוסיות המטופלות  בתיאום ובשיתוף עם גורמי טיפול

  :השירותים בין מקבלי. בשירותים האחרים

   בעיקר  אלו מקבלים -בני נוער המצויים במוסדות חסות הנוער של משרד העבודה והרווחה

שדה  -ח "ושל , תוכניות מניעה) ערכי -ושירותי חינוך חברתי( ה "היל) שירותי השלמת השכלה 

  .( לאום חברה

  הכשרה ,מסלולי חניכות) בני נוער הלומדים במסגרות חינוכיות של משרד העבודה והרווחה 

) ערכי -חברתי ושירותי חינוך( ה "היל)אלו מקבלים שירותי השלמת השכלה -( ' מקצועית וכו

  .(א"אנ, ס"תוכניות חל

  השלמת  אלו זוכות בעיקר לשירותי -נערות במצוקה המטופלות על ידי השירות לנערה במצוקה

  .במצוקה ביישובים שבהם פועלות יחידות לקידום נוער לצד השירות לנערה( ה"היל)השכלה 

  אלו מקבלים שירותי השלמת -נערים הכלואים בכלא השרון במסגרת שירות בתי הסוהר 

  (ה"היל)השכלה 

  ( מלכישוע  , מנוף, קדמה ) נערים ונערות השוהים במסגרת כפרים לנוער מנותק ונוער עבריין- 

יות מניעה תוכנ ) ושירותי חינוך חברתי ערכי( ה "היל) אלו מקבלים שירותי השלמת השכלה 

  .( ח"ושל

 נוער עולה בסיכון2 נוער עולה מנותק 

-בני נוער עולים  נתקלים אנו ביותר יותר( 11 -תחילת שנות ה )העלייה האחרון " גל"מאז תחילתו של 

והבלתי פורמליות הקיימות בקהילה  החיים בניתוק ובניכור מן המסגרות הפורמליות, יחידים או קבוצות

  .לבני גילם

דוחפת צעירים , את מרבית העולים יוצא חבר המדינות ואתיופיה החברתית והכלכלית המאפיינתהמצוקה 

צעירים . למעגל הלימודים ומשם אל הרחוב ואל הסכנות האורבות להם בו רבים מקרב העולים אל מחוץ

תרבות המאופיינת בנשירה סמויה או גלויה מבתי הספר תוך עיסוק בעבודות -תת אלו יוצרים לעצמם

 לנוכח תופעות אלו התגייסה. אלימות ואף עבריינות מזדמנת או מאורגנת, שתייה, שוטטות ,מזדמנות

בתת קבוצות  עיקר המאמץ מושקע. היחידה לקידום נוער כדי לפתח ולתת שירותים ייעודיים וייחודיים

  .ואתיופיה, של עולים יוצאי ארצות חבר המדינות

 

יישובים עתירי עולים בעלי תשתית מקצועית של שירותי )ומיות במספר רשויות מק הפעולה הזו מתבצעת
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והתוכניות  המתוקצבות במיוחד להפעלת השירותים, (נוער ובעלי נכונות להתמודדות עם הנושא קידום

  :על פי הגדרת אוכלוסיית היעד הבאה, לנוער עולה בסיכון

 :והם 2131שעלו לישראל החל מינואר  18- 14 בני נוער גילאי

  

 לימודים או ) רו ממערכות החינוך או לא הצליחו להשתלב בהן מלכתחילה משתייכים למערכתנש

ולניתוק המתבטא  ומהווים פוטנציאל לנשירה, אך מתקשים להסתגל אליה ולהשתלב בה( עבודה

   .בנשירה סמויה או בהיעדרויות תכופות

  בבעיות וע אחר קשוריםתמיכה או סי, מופנים או פונים ליחידה לקידום נוער לקבלת ייעוץ :

  .'ל וכו"שירות בצה, משפחתיות, תעסוקתיות, חברתיות, חינוכיות

  

המנותק והן  הן לגבי הנוער (REACHING OUT) בעבודה עם העולים מושם דגש על התערבות ויישוג

נעשית  ,(הפנאי והתרבות, הבילוי בעיקר מאפייני)בגלל מאפייני האוכלוסייה , כמו כן. לגבי הנוער בסיכון

  .העבודה הן עם בנים והן עם בנות בגילים הרלוונטיים

  –ן בגבעת שמואל על פי דוח שהוגש לגזברות העירייה "פעילות היל

 

 

 אוכלוסיית היעד

 .(מנותקים)שנשרו ממסגרת לימודים  15-18 בגילאינערים . 1

לקידום נוער תחת  אשר נמצאו עוברים על החוק ונמצאים בטיפול ביחידה 15-18 נערים בגילאי. 2

 .פיקוח  קצין  מבחן

 . או עבריינות/לנשירה ממסגרות לימודיות ו הנמצאים בסיכון 15-18 נערים בגילאי. 3

רוב הנערים הנמצאים בסיכון הינם נערים אשר מתקשים להתמודד במסגרות הלימוד הפורמליות 

 .בעיות רגשיות ובעיות חברתיות, עקב פערים לימודיים רבים 

 

ולהפחתה , ת השוטפת תורמת להורדה משמעותית בתופעת הנערים הנושרים מבתי הספרהפעילו

 .משמעותית של עבירות נוער וונדליזם ביישוב

 

 

 

 :בעזרת הגורמים הבאים-איתור הנערים

   התיכוניםיועצות.  
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 הורים. 

 חברים. 

 קציני מבחן. 

 סית"קב. 

 מחלקת הרווחה. 

 

 מטרת העל

 .ובשיתוף משפחתו, בהתאם לצרכיו ולרצונו, ל נערבניית מערך טיפולי אישי עבור כ

 .בבית הספר ובקהילה, שילוב מוצלח של הנערים במשפחה

 

 כח האדם ביחידה

 שלושת רבעי משרה מנהלת היחידה

 -מדריך קבוצות

 פרילנסר

 ש"ש 3

 ש"ש 21 פרילנסר-מורה פרטי

 

  –תוכנית העבודה השנתית 

אוכלוסיית  נושא הפעילות

 היעד

מדד כמותי  כח אדם 

 להצלחה

 עלות שנתית עלות חודשית הערות לוח זמנים

 טיפול פרטני

 נערים 18

נערים שנשרו 

 יס"מב

סיכון גבוהה 

 , ס"לנשירה מבי

עבירות על 

 .החוק

שיפור התנהגות  מנהלת היחידה

, הילדים בבית

בבית הספר 

 .ובקהילה

אחת 

, לשבוע 

-ספטמבר

 .יולי

 

 

 

  

 :קבוצה טיפולית

 וןהסתגלות לתיכ

 נערים 3

 'כיתה ט

 

 מנהלת היחידה

 עובד פרילנסר

הפחתה משמעותית 

של  מעברים בין 

 בתי הספר 

 יולי-ינואר

-אוקטובר

 'דצמ

 

אחת לחודש אנו 

יוצאים לפעילות 

, גיבוש הקבוצה

ספורט , סרטים

יחד עם , אתגרי ועוד

 .'כיתה י

  3*31: כיבוד

=131  

₪   2,111: יציאה

 (הסעה+פעילות )

                   

: פרילנסר

211*3=311 

 ח"ש

1,311 ₪ 

 

21,111  ₪ 

 

3,111 ₪ 
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אוכלוסיית  נושא הפעילות

 היעד

מדד כמותי  כח אדם 

 להצלחה

 עלות שנתית עלות חודשית הערות לוח זמנים

 :קבוצה טיפולית

 -זהירות בדרכים

הנערים 

מתחילים לעשות 

רישיון על 

 אופנוע

 הכנה לבגרויות

 נערים 3

מנהלת היחידה  'כיתה י

 עובד פרילנסר

 . נהיגה בטוחה

 

 

הצלחה במבחן 

הבגרות הראשון 

תורמת לבטחון 

ביכולות 

 .הלימודיות

 יולי-ינואר

-אוקטובר

 'דצמ

עולים  נושאים של 

, בדיקת גבולות

,  סיכונים בכביש

 .גניבות אופנועים

קשיים לימודיים  

 ופתרונות

יציאה אחת לחודש  

כפעילות מתגמלת 

יחד עם , ומעודדת

 .'כיתה ט

 3* 31 :כיבוד

=131 

 ₪   2,111: יציאה

 

: פרילנסר

211*3=311 ₪ 

 

1,311  ₪ 

 

21,111  ₪ 

 

3,111 ₪ 

 

 

 

קורס הכנה 

לעולם העבודה 

של חברת 

 קומפדיה 

 נערים 21

 מנהלת היחידה 'י-'ט

 מדריך מקצועי

רכישת מיומנויות 

שונות בתוכנות 

 , מחשב

 שעות 81

חופשת 

 פסח

שיתוף פעולה עם 

חדר -ס"המתנ

 מחשבים

י משרד "ממומן ע

 החינוך

י משרד "ממומן ע

 החינוך

 :קבוצה טיפולית

הכנה לצו ראשון 

 ותבגרוי

 סמים, אלכוהול

 נערים 3

מנהלת היחידה  א "כיתה י

 עובד פרילנסר

 ל"גיוס לצה

 הצלחה בבגרות

 חודשים2

 מרץ-ינואר

-אוקטובר

 דצמבר

, שיחות על צו ראשון

 ,אפשרויות גיוס

 התמכרויות

המשך שיחות על  

 . הלימודים

יציאה אחת לחודש 

כפעילות מתגמלת 

יחד עם , ומעודדת

 .ב"כיתה י

 3* 31 :כיבוד

=131 

 ₪  2,111: יציאה

 

: פרילנסר

211*3=311 ₪ 

 

2,231 ₪ 

 

2,111 ₪ 

 

1,311 ₪ 

 

 

 :קבוצה טיפולית

 הכנה לצבא

נהיגה בטוחה על 

 רכב

יחסי מין 

נכונים , בטוחים

 .ובהסכמה

 נערים 3

 מנהלת היחידה ב"כיתה י

 עובד פרילנסר

עזרה , ל"גיוס לצה

בשיבוץ מתאים 

שימוש , בצבא

בפטור ולא 

 .עריקות

 יגה בטוחהנה

הבנה של יחסים 

 .אינטימיים נכונים

 חודשים 2

 מרץ-ינואר

-אוקטובר

 דצמבר

יציאה אחת לחודש 

כפעילות מתגמלת 

יחד עם , ומעודדת

 .א"כיתה י

 3* 31 :כיבוד

=131 

 ₪  2,111: יציאה

 

: פרילנסר

211*3=311 ₪ 

 

2,231 ₪ 

 

2,111 ₪ 

 

1,311 ₪ 
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אוכלוסיית  נושא הפעילות

 היעד

מדד כמותי  כח אדם 

 להצלחה

 עלות שנתית עלות חודשית הערות לוח זמנים

MMA 

 נערים 23

 /מנהלת היחידה  ב"י-א"י

 בד פרילנסרעו

 

 מאמן מקצועי

 

הפחתת אלימות 

 בשטחים ציבוריים

 

פעמיים 

 בשבוע

 חודשים 3

 יולי-אפריל

כל נער יידרש לשלם 

ש״ח לביטוח  11

תאונות אישיות לכל 

 תקופת האימונים

 

פעם בשבוע מנהלת 

היחידה ופעם בשבוע 

 (פרילנסר)המדריך 

-ס"פ עם המתנ"שת

 חדר מתאים

 :מדריך מקצועי

 ש״ח  2,211

 

 

 

 

 :פרילנסר

211*3=311 ₪ 

2,821  ₪ 

משרד החינוך 

   -משתתף ב

8,211 ₪ .

 .3,163=כ"סה

 

 

2,211 ₪  

 

 ב"י-'נערים ט מורה פרטי

מצב כלכלי 

 .בעייתי

צמצום פערים  סטודנט

 .לימודיים

 ,השתלבות בכיתה

 מניעת נשירה

-אוקטובר

 יולי

 ₪ 81כל נער משלם 

 81היחידה משלמת 

 נוספים לשיעור₪ 

שיעורים  21כ "סה

 .בשבוע

 

811*3=2,111

₪ 

 

21,111₪ 

 

ייזמות עסקי 

 מזון

 

נערים  8

', מנותקים'

ללא מסגרת )

לימודים 

 (פורמאלית

י מנהלת "ליווי ע

 היחידה 

עובד טיפולי מגני 

 תקווה

 -צוות מקצועי

 ן סטודיו'קיצ

עמידה בדרישות 

 הקורס וסיומו

13.22.22

-23.1.21 

פ עם "הפעילות בשת

קידום נוער גני 

תקווה ומתקיימת 

 .בגני תקווה

נערי גבעת שמואל 

מגיעים בליווי מנהלת 

 .היחידה

י משרד "ממומן ע

 החינוך

י משרד "ממומן ע

 החינוך
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אוכלוסיית  נושא הפעילות

 היעד

מדד כמותי  כח אדם 

 להצלחה

 עלות שנתית עלות חודשית הערות לוח זמנים

 ₪ 8,131כיבוד         כ"סה

 81,111יציאות 

מדריך לקבוצות 

23,311 ₪ 

 סטודנט ללמידה

21,111₪ 

 MMAקורס 

8,221 ₪ 

 

 :כ"סה

 23,231  ₪ 

 

 

 

בני  23  2111ן בגבעת שמואל עולה כי  טופלו במהלך שנת  "אודות פעילות היל על פי הדוח שהוגש

מקס  1, אוהל שם  1, אנקורי  2, מנותקים  3,  מעלות נריה 3, ש "חד  5, לומדים במקיף  8 -נוער  

 .פיין

 .עבירת סמים 1 –עבירות רכוש ו  2, עבירות אלימות  3 –יש תיקים במשטרה  6מתוכם ל 

/ נכות פיסית  2, גירושים קשים 2, מוות בשפחה   2, דכאון 3 –סובלים מבעיות רגשיות  מספר נערים

 .דחיה חברתית משמעותית 1, נפשית של אחד ההורים 

,  שלא מטופלים באופן קבוע,נערים  11-15ן כי במהלך השנה נוספו עוד כ "בנוסף מדווחת מנהלת היל

 .לשיחות פרטניות 

 ' החל מכיתה ז"  מנותק"רות להתחלת הטיפול בנוער לבחון אפש –מטרת הביקורת 

 

המופיע בספרות מתייחס " נערות במצוקה"המושג . נערות במצוקה או נערות בסיכון .1

הנמצאות על רצף של ניתוק  -והנעורים ההתבגרות  גיל - 03-21לנערות בנות 

ון הן נמצאות מחוץ למסגרות של לימודים או עבודה או בסיכ. ממסגרות פורמליות

 .לנשירה מהן

2.  
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בשנים האחרונות נתקלים אנו בשימוש  " –" נוער בסיכון"מתוך מאמרו של חיים להב  .א

המתאר אוכלוסיות נוער  ,(YOUTH AT RISK" )נוער בסיכון"גובר והולך במושג 

 .נפשיים או רוחניים, הנמצאות או עלולות להימצא במצבי סיכון פיזיים

ם לקבוצות נוער שונות על ידי מומחים ממקצועות התווית של נוער בסיכון מודבקת כיו

ועל ידי מומחים מארגונים שונים      (  'מחנכים וכו, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים)שונים 

 ( .ארגוני טיפול, ארגוני חינוך, ארגוני רווחה)

באה על רקע ניסיון מתמיד של " אוכלוסייה בסיכון"תווית זו של הגדרת אוכלוסייה כ 

י חינוך ורווחה לפתח תוכניות מניעה אפקטיביות להתמודדות עם תופעות שירות

תווית זו מכוונת לזיהוי מוקדם של אוכלוסיות שבהן . חברתיות בקרב בני נוער וצעירים

המכתיבים את דרכי ההתמודדות , גורמי סיכון סימני סיכון כלליים או ספציפיים

 . רותים הקהילתייםוההתייחסות המכוונות לקבוצות אלו  על ידי השי

בני הנוער נמצאים בגיל ההתבגרות נמצאים במצב  שכלטוענים (  1988)  גלן ונלסון

 ".סיכון כזה או אחר

 נוער וצעירים בניתוק ' חלק ג 2116מתור סקירת השירותים החברתיים  .ב

  משה בן אליהו ר"ד שמחון בן מירי  גורבטוב רנטה ר"ד   -או מעורבים בפליליים 
 
  –נתונים מפתיעים  – רומגד גיל
 

 הגילאים בין המטופלים במספר עלייה על מצביעים 11- ו  10בגרפים הנתונים
 מגיל במספרם ירידה ועל  16גיל עד המטופלים מספר התייצבות על15-- , 12
  2009ובשנת 17-- , 15בגילאים ,כן אם ,מרוכזים המטופלים רוב .ומעלה 17
 מכלל 90% שנה באותה היוו 12--17 ובני המטופלים מכלל 70% היוו הם

 .רשות ידי על המטופלים
 החסות בטיפול הנמצאים נוער בני בקרב הרוב הם בנים כי עולה מהנתונים
 .מטופלים מאד מעט בו 19 גיל להוציא) הגילאים בכל נשמר זה ורוב ( 59% )

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/6SKIRA

CHILDRENYOUTHPART3CRIMINAL.pdf 

 

כתחילת " 'כיתה ז" 13מתואר גיל   "מניתוק לשילוב" 06במאמר שפורסם בחוברת מספר  .ג

 \. לה הקוגניטיבית בו עדין בתחילתה ויש עיסוק רב בגוףשההבש, גיל ההתבגרות 

נערכה ) HBSCתכנית המחקר  " -  תוכנית מחקר עולמית נוספת שעוסקת הנוער בסיכון .ד

המחקר . המשרד האירופי  –לאומי בשיתוף ובחסות ארגון הבריאות העולמי -הינה מחקר רב ( 1982-לראשונה ב

, ק את הבנתנו בנושאים הקשורים לבריאות ורווחה של בני נוערלקדם ולהעמי, שואף לפתח תובנות חדשות

 .התנהגויות בריאות וסיכון במסגרת מערכיהם החברתיים

מאז ועד היום התרחב , המחקר ביוזמת שלוש מדינות ואומץ מיד לאחר מכן כפרויקט שיתופי של ארגון הבריאות העולמי

 . מדינות ברחבי העולם 41-וכיום חברות בו למעלה מ( ב"ארהקנדה ו)המחקר כמעט לכל ארצות אירופה וצפון אמריקה 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/6SKIRACHILDRENYOUTHPART3CRIMINAL.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/6SKIRACHILDRENYOUTHPART3CRIMINAL.pdf
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גילאים אילו מייצגים את . 05-ו 03, 00בגילאים , הינה בני נוער בבתי ספר HBSCאוכלוסיית היעד של מחקר ה

ונפשיים למתבגר אשר מייצגת את תקופת  תקופה המאופיינת באתגרים גופניים, תחילתה של תקופת גיל ההתבגרות

 ".שבה בחירות חשובות לגבי חיים וקריירה מתחילות להיווצרהביניים 

 

טוענים שכל בני הנוער בגיל ההתבגרות נמצאים ( ,Glenn & Nelson 8811)גלן ונלסון  .ה
המתבגר חווה תקופה , במעבר ההדרגתי מילדות לבגרות. במצב סיכון זה או אחר

קוגניטיביים , ייםשמאופיינת בשינויים פיזיולוג, רווית רגשות וריגושים, סוערת
במהלכה של תקופה זו המתבגר מבסס אוטונומיה אישית ויוצר סוג חדש . ורגשיים

קופר , סרוף)של אחריות ביחסים עם הוריו ועם הסביבה המשמעותית לו 
רוב התנהגויות הסיכון מתרחשות , על פי ממצאי מחקרים, אכן(. 8881, וודהארט

 .81בגיל 

 (: 02-01גיל ) ההתבגרות שלב -ענת קציר 1גיל ההתבגרות  .ו

ומתרחש בחריפות רבה " ?מי אני"השאלה הנשאלת היא , המטרה של שלב זה היא גיבוש זהות

, י מצב של צמצום הדרישות מצד החברה"שלב גיבוש הזהות נעשה ע. משבר הזהות של המתבגר

ומתנסה בתפקידים " משחק"בפרק זמן זה המתבגר . מורטוריום, מצב של פסק זמן חברתי

, המינית, ומתוכם הוא אמור לגבש סופית את זהותו האישית, חברתיים ואישיים שונים

 . המקצועית והחברתית

המתבגר מזדהה : קיים פיזור תפקידים, בתחילת התהליך שבו מנסה המתבגר ליצור זהות עצמית

ותו לעיתים ההזדהות היא עד כדי אובדן לכאורה של זה …מנהיגים, ספורטאים, עם גיבורי סרטים

ומתמרד נגד ערכיהם ונגד , הוא נמנע מהזדהות עם הוריו, משום שעליו ליצור זהות עצמית. הוא

הורים . י ההורים"זהו עימות חיובי שצריך להיות מובן ע. סיונם להתערב בחייו הפרטייםינ

מקשים על תהליך היווצרותה של הזהות , שאינם מאפשרים קיומו של עימות" מבינים מדיי"

 (. בי של בנות שהאם עצמה הולכת עם חולצות בטןילבוש הפרובוקטה)העצמית 

במטרה למצוא , לכן הוא מחפש את חברת השווים, ההתנגדות להורים משאירה את הנער בודד

והסבר לחוסר נכונתה לקבל , מכאן מקור כוחה של חברת הגיל. את זהותו במסגרת חברתית זו

הוא , "אני"חפש חיזוק כגנד סכנות פיזור ההמתבגר מ. את הסוטים מהנורמות שהיא מכתיבה

מכאן המשיכה להשקפות עולם קיצוניות . מוצאו בדרך של התנהגות וחשיבה סטריאוטיפית

 . המספקות זהות ברורה

תחושת אחידות ועקביות פנימית במתבגר : אריקסון הגדיר שלושה מרכיבים בזהות העצמית

והתאמה מלאה בין התפיסה , ת האחרים אותותחושת אחידות ועקביות פנימית בדרך ראיי, עצמו

 .האישית לגבי האישיות לבין זו החברתית
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  .ז

 

  - 13להלן הישובים בהם היחידה לקידום נוער פועלת מגיל 

מעלה , אזור,  מועצה אזורית שומרון, תל מונד , כפר סבא , זיכרון יעקב , ירושלים , בקרית אונו

 (.14)אלעד ,  ( 27 -00)אדומים 

 

  -המלצת הביקורת 

 

ן  ומנהלת אגף "עובדי היל, (כולל הבלתי פורמאלי)ליזום פגישה אינטגרטיבית של קברניטי החינוך 

כדי  להבין , ש יחד עם רוני זכאי מנהל היחידה לקידום נוער של עיריית מעלה אדומים  "הרווחה של ג

וכדי לבחון יעדים ומטרות  11את הרציונל שבטיפול אינטנסיבי למניעת נשירה וניתוק  החל מגיל 

 .מעודכנים יותר ליחידה לקידום נוער בישוב
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 ביקורת בנושא רכש

  -הקדמה 

, שהוא נאמן הציבור ונסמך על כספיו , חובתו של גוף ציבורי, מן הפסיקה עולה שגם כשאין חובת מכרז 

ת שירות וקיום תחרות הוגנת ביניהם ולפעול לנהוג על פי עקרונות של מתן הזדמנות שווה למעוניינים לת

 .לפי חובות רישום נאותות על פי עקרונות מכרזים ועל פי כללי מנהל תקין

גם כשאין חובה בקיים מכרז וגם ( שוויון הגינות ויעילות כלכלית)חובה על הרשות לקיים את העקרונות 

 .כאשר העירייה מתקשרת במסגרת פטור

חובה לנהל את ענייני , בין היתר , הואיל ובסיס חובת המכרז עומדת " –כי  נקבע 3211/18( 'חי)מ "בעת

גם כשאין חובת מכרז . הרשות באופן שיש בו מתן סיכוי שווה ויחס זהה והוגן לכל איש מתוך הציבור

יש לנהוג לפי עקרונות של מתן הזדמנות שווה למעוניינים לתת שירות וקיום , חובתו של גוף ציבורי 

 ".גנת ביניהם לפי כללי מנהל תקיןתחרות הו

 

  –בביקורת אקראית של הזמנות מחלקת הרכש של ציוד ממרזבית נמצא כי 

 (.  3,851הזמנת מחסנים בעלות של  –למשל )למרבית ההזמנות אין הצעות מחיר נוספות  .2

' חב)בפקודה אחת יש הצעות מחיר מהן ניתן ללמוד כי יש פער משמעותי במחירי הצבעים  .1

לעומת ציוד אחר כגון מברשות וסיליקון בהם מציעה אחרת , ( זולה באופן משמעותי מרזבית

 .זולה משמעותית

אך כאשר , לא מפרידים בין המרכיבים בהתאם לתמחור שניתן בהצעה , אמנם כשעושים הזמנה  .8

אזי כדאי לבצע את הרכישה דווקא מהחברה שמספקת , " סיליקון"כגון , רוכשים פריט מסויים 

 .   ומר במחיר זול יותר משמעותיתאת הח

 .ובכל מקרה יש לצרפן לפקודה, במידה וישנן הצעות מחיר שלא צורפו להזמנות אשמח לקבלן 

 

– כי מחלקת הרכש תפעל כך על מנת לשפר את הבקרות  הביקורת ממליצה 

הפטורים כדי לצמצם את מרחב הביקורת כלפי "  עולם"להכניס מנגנונים מכרזיים לתוך יש  .2

 . זמנות שלא  במסגרת מכרזה

הרכש לבצע רכישה מגורם ' או בדף נפרד הערות בנוגע לשיקולי מח, ג ההזמנה "לרשום עיש  .1

 .ב הפקודות "רצ.  ספציפי זה או אחר

 הליכי התקשורת ראויים בהעדר חובת מכרזים  .3

בפטור ממכרז הליכי רכש והתקשרות   -דוגמאות להליכים ראויים שיש לנקוט בהעדר חובת מכרז פומבי 

 עד לסכומי מכרז זוטא 

  –ניהול הליכים מקדמיים  .2
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התקשרויות מסוגים שונים שהיקפם מעל סכום סביר ראוי / בעבודות  –הכנת אומדן  .א

הורתה וועדת הרכש אחרת , אלא אם כן, ההתקשרוית / להמציא אומדן של העבודה 

 . ומנימוקים שירשמו

  –השוואת מחירים   .1

או לבצע עבודה בסכום שעד /הרשות המבקש לקבל שירותים ומחלקה של / למשל אגף  .א

 .אינו מחוייב בהשוואת מחירים₪  511

או לבצע עבודה בסכום של /מחלקה של הרשות המבקש לקבל שירותים ו/ למשל מנהל אגף  .ב

פ או בכתב עם שני "יהיה מחוייב לבצע השוואת מחירים בע₪  1111ועד  512החל מ 

ובכל מקרה יקיים  העובד אשר ביצע את ההשוואה , ספקים / נותני שירותים/ קבלנים 

 .מועד הבירור וחתימתו, תיעוד בכתב על ההשוואה שבוצעה בצרוף שמו המלא 

או לבצע עבודה בסכום של /מחלקה של הרשות המבקש לקבל שירותים ו/ למשל מנהל אגף  .ג

/ קבלנים  8יהיה מחויב בביצוע השוואת מחירים בכתב עם לפחות ₪  22,111 – 1112

י העובד אשר ביצע את ההשוואה בצירוף שמו "תיעוד זה יחתם ע. ספקים/ נותני שירותים

 . מועד הבירור וחתימתו, המלא 

או לבצע עבודה בסכום /מחלקה של הרשות המבקש לקבל שירותים ו/ למשל מנהל אגף  .ד

שרד ל מ"ועד לסכום הפטור ממכרז זוטא כפי שנקבע בחוזרי מנכ₪  22,111 –החל מ 

ואו חוזרי המרכז לשלטון מקומי יהיה מחוייב בביצוע השוואת מחירים בכתב עם / הפנים 

י העובד אשר ביצע את "תיעוד זה יחתם ע. ספקים/ נותני שירותים/ לפחות ארבעה קבלנים 

 .מועד הבירור וחתימתו, ההשוואה בצירוף שמו המלא 

 

 

  –שימוש ברשימת קבלנים וספקים  .8

האגפים לעשות שימוש ברשימת ספקים / לת הצעות מחיר על מחלקת הרכש כבסיס לפניות לקב

יש לפנות לאותם . וקבלנים המורשים מטעם הרשות המקומית להשתתף במכרזי זוטא

בהנחה שנבדקו מראש תנאי הסף , נותני שירות ולהעדיף ראשית פניה אליהם /ספקים/קבלנים

לא , יחד עם זאת .  ותני שירותיםנ2קבלנים2הנוגעים לתחום המקצועי של אותם לספקים

יש לתת קדימות  . נותני שירותים שאינם מופיעים בספר /קבלנים/תמנע פניה לספקים

אלא אם אין בנמצא , נותני שירותים הרשומים והמורשים להשתתף במכרזים /קבלנים/לספקים

לפנות  כי  אז יהיה צורך, ספקים או קבלנים רשומים שמהם ניתן לקבל את השירות המבוקש

 . נותני שירותים שאינם רשומים במחלקת הרכש/קבלנים/לספקים

  –קבלת הצעות מחיר  .4

בכל פניה לקבלת הצעת מחיר יירשם כי הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה  .א

מ בין "כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו, ביותר או הגבוהה ביותר וכן 

 . המציעים

כתב בלבד ויוגשו לתיבת ההצעות שתתקן במקום מסודר ושמור הצעות המחיר יוצעו ב .ב

או האגף שמזמין / י מחלקת הרכש "באמצעות מעטפה סגורה ללא סימני זיהוי שתסופק ע
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על המעטפות ירשמו מועד הקבלה  בצרוף חותמת מחלקת . השירות/ הטובין/את העבודה

 .האג ואלו יוכנסו לתיבת ההצעות/ הרכש

זאת בתנאי שמשלוח ההצעה , ת מחיר באמצעות פקסימיליה או מייל ניתן יהיה לקבל הצעו .ג

/ תתואם עם עובד שאושר לקבל הצעות אלו וכן שההצעה תוחתם בחותמת מחלקת הרכש 

 .יש להקפיד בסודיות מרבית. האגף ותוכנס עם קבלתה במעטפה סגורה ושאינה מזוהה

  –פתיחת הצעות  .5

שמונו מטעם האגף  1ממחלקת הרכש ועוד  2 –י שלושה נציגים "פתיחת המעטפות תבוצע ע .א

 . י ועדת הרכש עצמה"או ע, הרלוונטי 

מועד , שמות הנוכחים: בעת פתיחת המעטפות עם ההצעות ינוהל פרוטוקול ובו ירשמו  .ב

ת על "הנוכחים יחתמו בר. הצעות המחיר, שמות המציעים שהציעו , פתיחת המעטפה

 .ההצעות המחיר ועל הפרוטוקול

ניתן לשאול .או המשתתפים יקיימו דיון על הצעות המחיר והתאמתם להזמנהועדת הרכש  .ג

לא עמד המציע , אלא אם כן, או לקבל מידע ביחס להצעה כולה או חלקה /שאלות הבהרה ו

 .  בתנאי ההזמנה להצעת המחיר

  – מ"ניהול מו .2

של  ניתן להחליט על קיום הליך, בניגוד לכללים החלים בכל הקשור במכרזים פומביים  .א

אך זאת בכפוף שצויינה אפשרות זו מראש בעת ההזמנה להציע הצעות , מ עם המציעים "מו

 .מ תעשה לכל המציעים שהציעו"ובתנאי כי הפניה לקיום מו

. מ את שיעור ההצעות של המציעים האחרים "חל איסור מוחלט לגלות במסגרת המו .ב

מ יוזמנו המציעים להגיש "במסגרת המו. פרוטוקול של ניהול המשא ומתן ינוהל וירשם 

 . הצעה משופרת באותה מתכונת של הגשת הצעות ראשונות

  –החלטה על ההצעה הזוכה  .7

אין חובה לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה , בניגוד להליכי מכרזים פומביים  .א

 .כלשהי

במידה ויוחלט .  ותנומקתתקבל החלטה ( או וועדת הרכש) בתום דיון של הוועדה האגפית  .ב

 .קבל את ההצעה שאינה הזולה ביותר תנומק ההחלטה בפרוטוקולל

 הסכם וביצועה/חתימה על הזמנת העבודה .3

יזמן את המציע שהצעתו התקבלה , השירות / האגף האחראי על העבודה / הרכש ' מנהל מח .א

הסכם אשר ישקף במדוייק / יסביר לו את תנאיה ויחתים אותו על טופס הזמנת עבודה , 

 .את ההזמנה

ספק /חל איסור על העסקת קבלן. ההסכם יועברו לחתימת מורשי החתימה ברשות / זמנההה .ב

 .הסכם על ידי המורשים/או נותן שירותים טרם חתימה ואישור של הזמנת עבודה/ו

, מתן השירותים יועבר חשבון בצירוף העתק הזמנת העבודה ומנהל המחלקה /בתום העבודה .ג

 .  אספקתו/ ג החשבון  את ביצועו "ע השירות יאשר בחתימתו/ מזמין העבודה 
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 2102 – 2116ניתוח צריכת מים לצרכי גינון  -ממצאי דוח ביקורת 

 

 השקיה לצרכי גינון 

 

 

 הרקע הכללי

 

לקדם   2119שנת מהלך י מבקר העירייה ב"עיריית גבעת שמואל התבקשה ע .א 
 . מספר פרויקטים ברחבי העיר שתכליתם שימוש יעיל ומושכל יותר במים

 .בגין גניה, לרבות, כוכבי יופי  על חזותה 5בשנתיים האחרונות קיבלה העיר  .ב 

ע  לפעול לשקם גינות מוזנחות "כדי לזכות בחמשת כוכבי היופי היה על אגף שפ.      ג       
על מנת לשוות ( באיזור האורבני)ולטפח פינות רחוב וחלקות אדמה חשופות בתוככי העיר 

 .סתטילעיר מראה נקי וא

  -עליה חדה בשימוש במי השקיה   –התוצאה .      ד 

 

 קוב 139,111 – 2111

 קוב 95,111 – 2111

 קוב 13,126 – 2119

 

   

  

הצריכה  השנה
במוסדות 

חינוך 
 עירוניים

הצריכה 
במוסדות 
בריאות 
 עירוניים

הצריכה 
במוסדות 
ספורט 
 עירוניים

הצריכה 
במוסדות 
סעד ודת 
 עירוניים

הצריכה 
ות במוסד

אחרים 
 עירוניים

הצריכה 
בגנים 
 ציבוריים

הצריכה 
בגנים 

ציבוריים 
מרחב  -

 מערב

הצריכה 
בגינות 

נוי 
 מושקות

צריכת 
מי 

 קולחין

 כ"סה

 צריכה

2119 

2111 

2111 

         13,126 

95,111 

139,111 

 

אמור החיסכון שיושג   2119פי דוח הביקורת של מבקר העירייה משנת -על .ז 
 .ממן את ההשקעות בגינון להשגתו ולחסוך בהוצאות העירייהבתשומת המים ל
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אולם החיסכון בהשקיה שהציעה , הזכיינית במכרז הגישה הצעה כספית נמוכה יותר .ח 
 היה 

 

 

 זקיפת פחת 4.3 
לבין כמות , יש מתאם חיובי בין גיל הצנרת ורמת הנזק בה באזור מסוים .א  

כאשר יש מדי מים משותפים . 'וכו פיצוצים, הפחת של המים כתוצאה מנזילות
או כאשר יש גם /ו, גנים ונכסים מבונים, למספר אתרים המכילים נכסי קרקע

עולה חשש כי זקיפת , חוסר שעונים או שטחים מושקים שמדיהם מקולקלים
הפחת מוטלת יותר על נכסי הקרקע והגן ואולי אף חלק מצריכת המוסדות 

כי , על צריכת המים נאמר בין השאר בהערת הדוח. הנסמכים על אותו שעון
מנתוני הצריכה השנתיים  51%מהווה , ס ובמוסדות העירייה"צריכת מים בבי
 . של אותו מוסד

 
 
 
 

  -  2112 – 2119היקף מדי המים שהיו חסרים או מקולקלים  בשנים  .ג  
 

בחלקם . גם בעת הביקורת חסרו בחלק ניכר מהגנים מוני צריכת מים בהתאם לנתונים שנבדקו
 .  לפי מקדם מסוים על הצריכה בהווה, חושבה הצריכה בעבר

 

 

 

לעיתים נוח לקבלן  , אשר על כן. לקבלן הגינון אין  תמריץ לחסוך בהשקיה .              ד 
לפתוח השקיה ללא בקרה צמודה ורציפה ולסגרה רק בתום סבב בשאר 

 . עבודותיו באתר או באתרים נוספים
 

הן כלפי גורמי פנים , מימוש סנקציות כלפי חריגה בצריכה באתראי  -הערת המבקר
יכול היה להיות אחד , האחראים לכך והן כלפי גורמי חוץ הנוגעים בדבר

להיקף צריכה של יותר מפי שלושה מהכמות הממוצעת , הגורמים בעבר
 .ובגנים מסוימים בשיעור גבוה עוד יותר, המומלצת והנחוצה

 
 
 
 

. אין הסבר ממשי 2112-ל  2119ק בין "ר במ"כת כמות המים למלעליה הדרסטית בצרי
ידי הביקורת ליד המגרש לגרירת -דוגמה לצריכת מים ללא בקרה נצפתה על

 . רכבים
 

  2112 – 2119עליית מחירי המים בשנת  
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 התקנות חדשות בגנים ציבוריים 4.18 

 

כדי , רוג מערכות ההשקיהע טוען כי בחלק גדול מהגנים יש צורך בשד"מנהל אגף שפ .א
 (.בעיקרן שיקום ראש מערכת)להתאימן להפעלה ממוחשבת 

 –התקציב השנתי של שידרוג מערכות השקיה עומד על  .ב
  -הניצול השנתי של תקציב זה עומד על  .ג

 

   

  

 סקנותמ

 

 

 .   2עלתה תצרוכת המים להשקיית גנים פי   2112 – 2119בין השנים    

 

בתצרוכת מים לצרכי  68% –הייתה קפיצה בשיעור חד של  2111 – 2111בין השנים  
 .  השקיה

 

    

 

 המלצות 

 

  

יש לאכוף על הנוגעים בדבר את החיסכון האפשרי בהשקיית גנים עירוניים בפרט  ובצריכת  
 מים

 . תוך לימוד לקחים והסקת המסקנות מנתוני העבר, בעירייה בכלל         

 

בעיקר . בתחומים נוספים הנוגעים בדבר, והתייעלותלשקול פעילות דומה לחיסכון  
 . ובמבנים ציבוריים. במוסדות חינוך

 

 

 

  ב קישור לדוח"רצ –ג אקסל "הניתוח בוצע ע
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 :ממצאים מתוך ניתוח דוח אקסל

ים בהם מספר יש לא מעט מקר, ב נובעים מחלוקה למספר קריאות "הממוצעים בדוח המצ –כללי 

 .מספר הקריאות מופיע בעמודה השמאלית בכל טור שנתי .   1הקריאות עומד על 

   

2119  

 

 ?קוב בחובה  211יש כמות של   6שדירת הגיבורים  בית מס  –( בדוח המבקר)  23שורה  .1

 (.קוב 1399)כמות חריגה בקריאה שלישית  24נתניהו  –( בדוח המבקר)  35שורה  .2

 אינו נכון 298י הגביה הסיכום בשורה "עשסופק  2119בדוח  .3

 .ללא סכום 318י הגביה שורה "שסופק ע 2119בדוח  .4

 ם"הרצל במעבר לרח רמב. א  -לא מופיעות קריאות  .5

 הגפן פינת רימון .6

 ליד תיכון אולפנא  .1

 1סירני  .8

 ח הזיתים"ליד קופ .9

 

2111  

 

 אינו נכון 313י הגביה הסכום בשורה "שסופק ע 2111בדוח  .1

 .פערים גדולים בכמויות  –אי תנועה זיתים רימון  –( דוח המבקר ב) 62שורה  .2

 ח"הזיתים ליד קופ –אין קריאת מונה  .3

2111  

 

קוב  3,169 – 6פערים גדולים קריאה  –ש "אי תנועה בכניסה לג –( דוח המבקר) 21שורה  .1

 (.קוב 211קריאה ממוצעת )

ממוצע )קוב  1,325  -  6 קריאה. פערים גדולים   – 24נתניהו ( דוח המבקר) 35שורה  .2

251) 

 .של הגביה אינו נכון 2111דוח  324הסכום בשורה  .3

 קוב  16,411 - 5פערים גדולים  קריאה   –צבי גרינברג  –( בדוח המבקר) 51שורה  .4

 – 6קריאה  –פערים גדולים  –בוטינסקי פינת קרן היסוד 'ז( בדוח המבקר) 51שורה  .5

 .קוב  14,598
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 :ח צריכות מים "לממצאי דו מבוקרים ה להלן תשובות

 

התוספת בוטלה לאחר בדיקת מד בדוקה מיום  -כמות מים בחובה 6שדירת הגבורים  23שורה   .1

16.9.2119  

ולא נעשו  זאת לאחר ,קוב  1399מעידה על צריכת מים  הקריאה החריגה  – 24נתניהו  35שורה  .2

 חשבונות  1 -כ קריאות 

 ".לא נמצא"בטענה 

  14.2.2111 -ב לא מופיעות קריאות מכיוון שהמונה הותקן  –ם "רמב' ר לרחהרצל במעב .3

  11.8.2111-הגפן פינת רימון התקנת מד ב .4

  19.1.2111התקנת מד  –ליד תיכון אולפנה  .5

  31.11.2111התקנת מד  – 1סירני  .6

  14.6.2112התקנת המד   -ח הזיתים "ליד קופ .1

 ימוש קריאות בדוקות או אין ש – 62שורה  – 2111 .8

  2112ח התקנת המד ביוני "הזיתים ליד קופ  - 2111 .9

ביום .נעשו הערכות נמוכות המד סגור בקופסא   -ש"אי תנועה בכניסה לג.  1 – 2111 .11

  2111מאוגוסט  קוב  3169נעשתה קריאה והפער  15.11.2112

 .פ קריאות שהתבצו בשטח"הנתונים ע. 2                  

 ? . ח "לא נמצא בדו . 3                  

 י קורא המים"פ קריאות בשטח שנעשו ע"הנתונים התבצעו ע  . 4                  

 קריאה בדוקה 12/2111-מד לא נמצא ב. 5                  

 

  

 ,בברכה

 אופירה בורוכוב
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 דוח ביקורת –צביעת מעברי חציה 

 

 . ני צביעת מעברי חציהעיריית גבעת שמואל מבצעת באמצעות קבלן חיצו

 .הביקורת נובעת בתלונות חוזרות ונשנות על כי הצבע נמחק מהכבישים בתוך תקופה קצרה יחסית

מ "י חברה בשם אפרים תמרי ובניו בע"עבודת צביעת מעברי החציה מתבצעת בממוצע אחת לחצי שנה ע

יה הצבע נמחק ברובו כעבור ברוב מעברי החצ( .  י החברה הלאומית לתשתיות וכבישים"קבלן מוסמך ע)

 . כחודשיים

 .בכדי לבדוק את הנושא פנה מבקר העירייה  למשרד התחבורה  למינהל היבשה במשרד התחבורה

 . 185 –ו  183 -הוסבר למבקר כי צביעת מעברי חציה מסתמכת על שני תקנים תנועה ובטיחות   

התקנים ומשרד התחבורה לצביעת  י מכון"הצבעים המאושרים ע/ מתייחס  לסוג החומרים  185תקן 

 .מעברי החציה

 .מתייחס להליך ניקוי הכביש לפני הצביעה  183תקן 

בדקה ,  183י תקן "ההנדסה צובעת בחומרים המאושרים עפ' י מח"מאחר והחברה ששירותיה נשכרו ע

 .  185הביקורת סבירות לכך שהחברה שמבצעת את העבודה  לא מקפידה על ביצוע תקן 

 הכנת דרכי אספלט לסימון בצבע והשמתו: סימון דרכים - 183קן ת, ובכן 

התקן מתייחס . תקן זה דן בהכנת דרכי אספלט לסימונן בסימני דרכים באמצעות צבע ובהשמת הצבע

על החומרים לסימון דרכים חלים . אין התקן דן בחומרים לסימון דרכים. לדרכים עירוניות ולא עירוניות

חומרים  1-חלק  185י "ת, צבעים: חומרים לסימון דרכים 2-חלק "  185ת: התקנים הישראליים האלה

, חומרים פלסטיים קרים: חומרים לסימון דרכים 8-חלק  185י "ת, חומרים תרמופלסטיים: לסימון דרכים

: חומרים לסימון דרכים 5-חלק  185י "ת, כדוריות זכוכית: חומרים לסימון דרכים-3חלק  185י "ת

 . ן זמניחומרים לסימו

אם נעשו בהם בעבר , מסירים סימנים קודמים , קודם להשמת סימני צבע חדשים  – 185על פי תקן 

מסירים את הסימנים הקודמים במכונה להסרת . או אם עברה שנה או יותר מהחידוש הקודם, חידושי צבע 

ים שנבדקה ואושרה או בכל שיטה אחרת להסרת סימנ( בקרצוף או בהתזת גרגרים, בשיוף )חומר הסימון 

על פי שיקול דעתה של רשות התמרור המקומית ניתן להסיר את הסימנים . י רשות התמרור המקומית "ע

 ( . 5.1.3סעיף . )הקודמים מוקדם מהזמן הנקוב לעיל

תיחשב המחיקה בצבע מסקת רק עד , י כיסוי בצבע שחור מט או אפור מט "כשמוחקים סימנים קיימים ע

לאחר מכן . מאז המחיקה, לכל היותר , המחיקה ובכל מקרה עד למשך חודש אחד  לגשם הראשון מאז

ומשלימים ( בקרצוף או בהסרת גרגירים , בשיוף )מסירים  את הסימנים במכונה להסרת חומר הסימון 

סעיף . )י רשות התמרור המקומית"בכל שיטה שנבדקה ואושרה ע, כאשר יש צורך בכך , את הטיפול 

5.1.5.) 
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י רשות התמרור העירונית "אם הוחלט ע.  1113מבוסס על התקן האירופאי משנת  –ת בהחלקה עמידו

. יערכו הבדיקות בתקופה של שבוע עד חודש מיום השמת הצבע, לערוך בדיקות של עמידות בהחלקה 

בודקים את העמידות בהחלקה . י רשות התמרור המקומית "היקף הבדיקות מיקומם ותדירותן יקבעו ע

ומדווחים על תוצאות בדיקת העמידות בהחלקה בטופס דיווח מיוחד  1113ט בתקן האירופאי משנת כמפור

 . לבדיקת העמידות בהחלקה

 

 :ממצאים

 

העירייה איננה דורשת הסרת , בעת חידוש צביעת מעברי החציה וסימוני כביש  .2

 . י קרצוף או התזת גרגרים"סימנים קודמים במכונה להסרת חומר הסימון ע

מחיקה באמצעות צבע שחור . ייה מוחקת סימנים  ישנים באמצעות צבע שחורהעיר .1

לאחריו יש לקרצךף את הסימונים הלא . היא  למשך זמן של יותר מחודש ימים 

 .י התזת גרגירים"או להסירם ע, רלוונטים 

.  1113העיריה לא ביצעה בדיקות עמידות בהחלקה כמפורט בתקן האירופאי משנת  .8

. ורות להיערך בתקופה של שבוע עד חודש ימים מיום השמת הצבע בדיקות כאלה אמ

יש לדווח על תוצאות בדיקת העמידות בהחלקה בטופס דיווח מיוחד לבדיקת העמידות 

 .בהחלקה
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 צעירה   ' ס אלון ח"ביה –הכשרת מדרגות חירום 

 

בקר העירייה כבקר תרגיל בבית הספר שימש מ,  1122במסגרת תרגיל התגוננות ארצית   לשנת  

 . החטיבה הצעירה

 .במסגרת התרגיל נדרשו תלמידים החטיבה לדלג מעל חומה לצורך יציאה לשטח כינוס

עלולים ילדים להיפגע ולכן יש מראש להכשיר מדרגות  פנימיות עם מעקה ( בשעת לחץ)ח אמיתית "בשע

 . תיקני ושער 

 

 

 

 .הוכשרו מדרגות חירום 1121וצי הקיץ לשנת במהלך שיפ -הערת הביקורת 
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 מול מועדון סביונים 8תחום  עצירה לאוטובוס קו 

 

מאחר ואין אפשרות לא עוצר בסמוך למועדון סביונים  8קו  קשישים ממועדון סביונים התלוננו על כי 

 .להוריד את הנוסעים בבטחה מול המועדון

 . 1-3את דיירי הנשיא מול המועדון קיים מתחם חניה גדול המשמש 

ושלא  .מול המועדון שיוקל להם בתחנה רדתל הקשישים הפעילים במועדון ביקשו כי יאפשרו להם 

 .ברגל' מ 211 –יצטרכו ללכת למעלה מ 

ביקש מבקר , ם לספק עבורםאמורישל שירות שאנחנו ' ב' מדובר בקשישים ונגישות זה אמאחר ו

ההצעה הבאה על מנת לאפשר לקשישים הפעילים במועדון  העירייה לבחון יחד עם יועץ תנועה את

  -לרדת מהאוטובוס מול המועדון ולחצות את הכביש בבטחה

שתאפשר הורדה והעלאת נוסעים והפרדה בין החניות  מדובר במדרכה מוגבהת – קו ההפרדה

 (. ולא בין המכוניות)לכביש ומלעבר הולכי רגל בטוח יותר

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 קו הפרדה 

 חו
 חניות

-21גיורא 

22 

 4 - 2גיורא 
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 בעקבות תלונת תושב – ( עצים שלמים) וגע לפינוי גזםביקורת בנ

 

 

הודיע למוקד העירוני  25.1.12 -בתלונה על כי ביום רביעי ה 6עוזיאל ' פנה אלי מר חביב יהלומי מרח

 .על כי גזם עץ פיקוס מגינתו  וביקש לפנות את הגזם מהרחוב 11:11בסביבות 

א דיבר עם אבי טויטו שאמר לו דרך יקיר כעבור מספר דקות הגיע הפקח יקיר והסביר לו שהו

 .רק חצי מהכמות, שהמשאית לא יכולה לקחת הכל  (  בטלפון)

 .ואני אדאג לפינוי השאר 1/2שהמשאית תיקח , בסדר  –התושב אמר ליקיר 

היא כבר לוקחת הכל , אם המשאית מגיעה  –(  י יקיר"שוב ע)יקיר התקשר שוב לאבי ואז נאמר לו 

 .ישלם לנהגובתנאי שהתושב 

ועוד אדם )התנהל משא ומתן בין התושב לנהג המשאית . המשאית הגיעה ונראתה מלמטה עמוסה 

לאורך כל זמן הדיון ועד לפינוי . יחד עם הגנן שניסה לפשר,  על גובה התשלום( ששוחח עימו בטלפון 

 .הגזם  יקיר נכח במקום

 .מ  נאמר לו בטלפון"מע+  511אבל לך זה יעלה , ₪  1,211הסכום ההתחלתי שנדרש 

וגם כזה שחי   גם חולה לב, כי מדובר בתושב גם אלמן וגם נכההגנן הסביר לנהג המשאית 

 .מזומן ₪  211הם בסוף התפשרו על . כך שאין לו את הסכום לשלם,  מקצבאות

תדהמתו של הצליח להנהג . י התושב בנוכחות יקיר והגנן לידי הנהג"השקלים במזומן הועברו ע 211

 .להעמיס את כל הגזם לתוך המשאית ללא שום בעיה התושב

 . הנהג בסוף הסביר לו שכל העבודה שלהם היא קומבינות ושהם חיים  מזה, לדבריו

    

  - תלונהה בירורלהלן 

מנהל  אגף , מפקח העבודה , שעה קלה לאחר קבלת התלונה ערכתי  בירור יחד עם קבלן פינוי הגזם

 .ה והתושב "שפ

  – לו העובדות הבאותמהברור ע

כי יש לחייב ( ה והקבלן "לטענת מנהל אגף שפ)התושב לא  היה מודע מראש לנוהל הקובע  .1

 .תושבים בהעמסת גזם בכמות שהיא מעל חצי משאית

 .התושב לא  היה מודע מראש שעל הגנן הפרטי שלו היה לפנות את הגזם בכוחות עצמו  .2

מוציא לרחוב מחצית מהכמות ואת המחצית כלומר היה ,  2 –שאם היה מחלק את הגזם ל  .3

 .היה נמנע ממנו לשלם, השניה היה מוציא ביום פינוי אחר 

וכי ₪   211שמנהל העבודה היה זה  ששוחח עימו  בטלפון וסיכם עימו  על תשלום בסך  .4

אשר הציג בפנינו את תעודת  זמנית  , השקלים הועברו באמצעות הנהג למנהל העבודה 211

 .השקלים עד למשלוח חשבונית המס 211בלת שהוציא בגין ק
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  –בעקבות הדיון עלו הדברים הבאים  

 

בחוזר . ה יוציא חוזר ברור לתושבים בנוגע לפינוי גזם בכמויות יוצאות דופן"אגף שפ .1

, בנוסף .  יודגש כי על התושבים המעסיקים גננים לדרוש מהקבלן לפנות גזם למכולות

 .במידה ומדובר בפינוי גזם חריג, ת המלצה להוציא גזם בכמויות קטנו

י מנהל "תעשה ע,  אם היא מחייבת תשלום נוסף או לא, הקביעה לגבי כמות הגזם  .2

 .העבודה בלבד

אישור , את התשלום יגבה מנהל העבודה של הקבלן בלבד ויספק לתושב בתמורה  .3

ולא נהגים לא יגבו תשלום מהתושבים  . עם קבלת התשלום, קבלת תשלום זמני מיידי 

 .ינהלו משא ומתן על הצורך בתשלום בכלל ועל  גובה התשלום בפרט

ראשית כל ידגיש המוקדן התורן   , במקרה של פניה למוקד בנוגע לפינוי עצים כרותים    .4

בפני התושב את  הנוהל ולא ימתין עד שהפקח יגיע למקום וזאת כדי למנועי לזות לשון 

 .הגזםאו  חשד כי הפקח עושה יד אחת  עם מפנה 

 . יש לרענן את הנוהל בקרב המוקדנים .5
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 חוות סוסים במתחם השטח לאחסון רכבים  נטושים 

– ממצאי הביקורת 

 .מאוורר עובד במתחם באופן קבוע יום ולילה .2

 – תאורת שטח פועלת כל הלילה .1

 .   הכל מחובר למונה של בית ספר נריה   -צריכת החשמל  .8

 ..א נעימיםמהמתחם עולים ריחות ל .3

 .משליחים מהמתחם אשפה מעבר לגדר .5

 !!קוב 195צריכה שנתית  עומד על   –שעון המים  .6

  –הביקורת  המלצות

 נא לפעול להפרדת חשמל .2

יש צריכת מים , נא לפעול להפרדת מונה מים  לא יתכן שבשטח בו מאוחסנים מכוניות נטושות  .1

 .לא נראה לי ששוטפים שם מכוניות נטושות. מוגברת 

 .מבקש את חוות הדעת של  הוועדה המקומית, ניין השימוש החורג בשטח בע .8

 .ניקוי השטח .3

 .פינוי חוות הסוסים מהמתחם. 5 .5

 של העירייה לצרכים פרטייםהיעודיים שימוש ברכבי עבודה 

 

 .אוטובוסים 1במהלך חג החנוכה יצאו עובדי העירייה לנפוש בים המלח  ולצורך כל הוזמנו 

 .מקומות פנויים 25 –האוטובוסים היו כ לכל הידוע לי באחד 

אחד מעובדי העירייה נסע ברכב של מחלקת . למרות זאת נעשה שימוש באחד מרכבי העירייה ללא צורך

 . התברואה למטרות פרטיות במסגרת הנופש שאורגן על ידי ועד העובדים בים המלח

 

אין מדובר .  לצרכי עבודה בלבדרכבי העירייה שנועדו לעבודה  מוגבלים לנסיעות  -הערת הביקורת 

 .ברכב פרטי

  -המלצות הביקורות 

 

העירייה איננה אמורה לממן יציאות . יש להוציא נוהל מסודר בעניין שימוש ברכבי העירייה .2

 . מחוץ לישוב לצרכים פרטיים

 .נסיעות מיוחדות יש להביא לאישור בחתימת מנהל האגף   .1

 .י מנהל האגף"גות ואישורן עיש להנפיק יומני רכב לרישום נסיעות חרי .8

לבצע  וליוכ, בעתיד, הביקורת מנהל האגף ויש להתקין ברכבי העבודה איתורנים על מנת ש .3

 .הוצאות דלק בגין הנסיעות השוטפות, בדיקות יסודיות יותר בנוגע לשימושים ברכבי עבודה
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 הסדר חניה חדש למען שיפור השירות לקניון אילן והסופר

 

פנו לעיריה בטענה כי עסקיהם סובלים מפאת ההסדר החדש של החניה ברחבי העיר  סוחרים ממרכז אילן

 .  ש"ג

לבן בכל רחבי העיר ביום ובלילה וללא /כל תושב רשאי להחנות את רכבו בכחול, על פי ההסדר היום  

 .הגבלה

זול או הסופר למשך כל שעות היום ולג/ מצב זה מאפשר לתושב להחנות את רכבו מול המרכז המסחרי

 (.חניה זמנית לקונה פוטנציאלי)חנית מסחר 

  –המלצת הביקורת 

הביקורת  לא ,בן גוריון וביאליק ' מאחר ולתושבי גבעת שמואל יש אין ספור אלטרנטיבות בסביבת רח

ולחייב את החונה בתשלום המוגבל  לבודד את שני טורי החניה לאורך הסופר והקניוןרואה שום מניעה 

 .שעה 2 -לחצי שעה

מול , תושב גבעת שמואל בעל תו חניה מקומי שיחליט דווקא להחנות באיזור המוגבל לחניה שעתית  

 . שישלם במדחן,  הקניון

אי אפשר להותיר מרכז שלם , העירייה מתפקידה לעודד את המסחר בעסקים בפזורים בגבעת שמואל 

 .תשעה לצורך  קניו –שעה  2/1ללא אפשרות סבירה להחנות רכב מזדמן  ל 

 (.צ"רשל –לדוגמא )שיטה זו מקובלת בארץ ובעולם 

אין אפשרות לשאוב מים  –תוכנה לא שמישה  –ח "מים לשע –באר המים 

 בשעת חירום

.  ח בו ערכנו תירגול מעשי של העברת מים במיכלים"במסגרת תרגיל מל, לפני למעלה משנתיים  

נדמה לי ניתנו )ר כי בתוך זמן קצוב בסיכום התרגיל עלה נושא באר המים וסוכם יחד עם ראש העי

יחד עם חברת מיים שקטים לבאר המים על מנת להשמיש את התוכנה " המומחים"יצאו כל ( שבועיים

 .ולהפעיל את משאבת המים

אך  איש , "מים שקטים"יעקב יברייב ואיש תוכנה של , שמעון נעים , למקום אמנם יצאו יצחק עזרא 

, הצליח להפעיל את התוכנה ומאז ועד היום התוכנה לא שמישה  התוכנה של חברת מים שקטים לא

 .ח"המשאבה גם כן ולמעשה אין באפשרותנו להפעיל את הבאר בשע

שנים  5 –שהתקינה את התוכנה לפני למעלה מ " מים שקטים"אני מציע להוציא מכתב מסודר לחברת 

 .בדרישה להתקין תוכנה חדשה או להשמיש את הקיימת

אך מאז נציגי החברה לא הצליחו להשמיש אותה , אשר התקינו אותה בפעם הראשונה התוכנה פעלה כ

 .  ולאפשר לנו להפעיל את המשאבה

 

 .הותקנה תוכנת מחשב חדשה בבאר המים ותופעלה 1121במהלך  – הערת הביקורת
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