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 1122דוח ביקורת מבקר העירייה לשנת 

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

 מינוי מבקר עירייה
 מינוי מבקר עירייה .  1

 :ב בדיני העיריות מחייב מינוי מבקר לעירייה  161סעיף 

 ".מלאהתמנה לעירייה מבקר במשרה , 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 

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

 ;הוא יחיד( 1)

 ;הוא תושב ישראל ( 2)

 ;הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון ( 3)

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

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

 ;רואה חשבון 

 ; ן במשך שנתיים בעבודת ביקורת הוא רכש ניסיו( 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)ם המנויים בפסקאות נתמלא בו אחד מן התנאי

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

 .1992 -ב "הפנימית התשנ

 תפקידי המבקר
 תפקידי המבקר.  3

 :בדיני העיריות מגדיר את תפקידי המבקר כדלקמן [ א]ק "א 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)

 ,הל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דיןלבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנו( 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 ס111סעיף 

 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

 . הנהלתם או משתתפת במינוי, 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 
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 תוכניות עבודה
 תוכניות עבודה.  5

 :עת תוכנית העבודה של המבקר כדלקמן מתייחס לקבי[ 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 , דת המבקר הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבו, 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: "בע קו[ 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

 . יעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייההצעת התקציב לא יפחת מש

 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 

 יהן בהצעת התקציב במסגרת דיונ, 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)קטנים 

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

 ".של העירייה ובגודל תקציבה השנתי

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

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

 בהסכמת מבקר , רשאי ראש העירייה, (1ה) על אף הוראות סעיף קטן( 2ה)

 לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף, העירייה

 אם רכש נסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי ( 4( )ג) 161

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

 ואולם הם יקבלו , העירייהעובדי לשכת מבקר העירייה דינם כשאר עובדי ( 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

 

 :העולה מקובץ הוראות אלו הוא 

 

תיעשה  קביעת תוכנית העבודה. יה קביעת דרכי העבודה היא בסמכותו הבלעדית של מבקר העירי

עניין פלוני ולוועדה  לראש העירייה ישנה הסמכות לדרוש מן המבקר לבקר. י שיקול דעת המבקר "עפ

 .לענייני ביקורת ישנה הסמכות להמליץ בפני המבקר בקשר לתוכנית העבודה
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 הסמכויות לביצוע התפקיד
 הסמכויות לביצוע התפקיד .  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 

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

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

 ". שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה

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

 לכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי לכל בסיס נתונים ו, לכל מאגר רגיל או ממוחשב

 . "של העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני מבוקר

 הוראה זו מחייבת את ראש העירייה וחברי העירייה ואת כל עובדי העירייה ואת כל עובדי הגופים

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

 .שבידיהם 

 

 :קובע [ ה]ק "ב 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

 ."בדיושאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעו

 

 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

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

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, ורת מותנית בידיעה מעמיקה ועדכניתיעילות הביק

 -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

 .ת מעודכנים ולעמוד מקרוב על פעולת העירייהכדי להיו

 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, ציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייההמדינה ושל נ

 ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה , ח של מבקר העירייה"על העירייה ובכל דו

 ; ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין"והיא רשאית לדון בכל דו, הביקורת

 .הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה

 את , ככל שניתן, הרכב הועדה יהיה תואם; ברי הועדה לא יעלה על שבעהמספר ח( 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)

 זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשייך לעניין סעיף ; גוף עירוני מבוקר

 :לפחות כל אלה, בין היתר, לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו

 ;סיעתו שונה מסיעת ראש העירייה( א)

 ;לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה( ב)
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 ;מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה( ג)

 . העירייה או לניהול העירייהסיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש ( 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)

 .ינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקרהוא א( 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 

 : ח המבקר"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, ף קטן זהבעת הגשת הדוח לפי סעי

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

 [". נוסח משולב] 1958 –ח "התשי

ל ח ע"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)

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

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

 מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור  תוך חודשייםסיכומיה והצעותיה 

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

ממועד המצאתו  עד תום חמישה חודשיםתגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בדוח המבקר ו

 . על ידי מבקר העירייה לוועדה

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

 .ח"נושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו

בהם  מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון 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. ה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיואו לא המציא ראש העיריי

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, עצהשנקבע להגשתו למו

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

 .הביקורת לדיון פומבי 
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 גבולות תפקיד -מבקר העירייה  

  

מרחיב ( ב)א071ת גבולות תפקיד מבקר העירייה וסעיף קובע א 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". ירוני מבוקרגוף ע"

 .הכלכלית ומתוקצבת על ידי העירייה

 

על פי "מבקר העירייה נקבעת גם תוכנית עבודת  לפקודת העיריות( 0()ג)א071סעיף לפי  .94

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 4סעיפים  .01

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

לבסיסי נתונים ותכניות עבודה לעיבוד , שביםהוא בעל גישה למאגרי מידע רגילים או ממוח, עצמו

( ב( )א)4סעיף 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 

 ".ופן הקבוע בההקבועה בדרישה ובא

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 :ח ביקורת בנושא"דו 

 גבעת שמואל  - מועצה דתית

  – מבוא .1

 –כללי   .1.1

הינה גוף סטטוטורי , (המועצה: להלן)המועצה הדתית גבעת שמואל 

בכל נושאי הדת שנקבעו , העוסק במתן שירותי דת לתושבי העיר

נושאי הדת . 1791מתוקף החוק לשירותי דת יהודיים נוסח משולב 

, תפעול מקוואות, רישום נישואין, ללים מתן תעודות כשרות לבתי עסקכו

 .שבת ועירובין, טהרת המשפחה, תרבות תורנית, פיקוח על שחיטה

  –תקציב  .1.1

: להלן) 1212לשנת בהתאם לנתוני הדוח הכספי המבוקר של המועצה 

 1212סך ההכנסות של המועצה לשנת הכספים , עולה כי( ח שנתי"דו

 :ח על פי החלוקה הבאה"ש 3,211,311 -הסתכמו ב

 (ח"בש)סכום  תקציבי מקור

 777,999 לשירותי דת המשרד

 1,391,112 עיריית גבעת שמואל

  191,179 הכנסות עצמיות

 0131210,1 כ"סה

 

 

 

 

 

דוח השנתי מצבת העובדים של המועצה נכון ספח המצורף לבהתאם לנ .1.3

 : הנה כדלהלן 1212לשנת 

 עובדים' מס תפקיד

 1 ב ראשיר
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 עובדים' מס תפקיד

 1 ר מועצה"יו

מנהלת לשכת 

 ר מועצה"יו

1 

מזכירת 

 מועצה

1 

משגיחי 

 כשרות

1 

 9 בלנית

 1 מ בלנית"מ

 1 מנקות מקווה

 1 מדריכת כלה

מדביק 

 מודעות

1 

 9 הגעלת כלים

 1 חזן

 1 מנקה

 22 כ"סה

 

סך ההוצאות בגין שכר ונלוות , בהתאם לנתוני הדוח השנתי עולה כי  .1.9

ח וסך כל ההוצאות לגמלאים "ש 1,937,977 -הסתכמו בלעובדים 

מסך כל  99% -הוצאות השכר מהוות כ. ח"ש 991,971 -הסתכמו ב

 . הוצאות המועצה

 - מקור הסמכות של המועצה הדתית .2

כל עובדי המועצה במסגרת על וההוראות החלים  התקנות, החוקים, להלן

 :םעבודת
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חוק : להלן) 1791א "לתש( נוסח משולב)חוק שירותי הדת היהודים  .1.1

 (.שירותי הדת

הכרעה וראש  שכר של ממונה בעל סמכות)הוראות שירותי הדת  .1.1

 (.הוראות שירותי הדת: להלן ) 1229 –ה "התשס, (מועצה דתית

: להלן) 1792ל "תש, (ניהול מועצות)תקנות שירותי הדת היהודים  .1.3

 (.1792תקנות 

             1799 –ה "תשמ, (תקציב מועצות דתיות)תקנות שירותי הדת היהודים  .1.9

 (. 1799תקנות : להלן)

 מבנה המועצה הדתית  .0

 

 

המבנה הארגוני המוצג לעיל נעשה על ידי הביקורת , למועצה אין מהנה ארגוני מאושר* 

 .לצרכי דוח ביקורת זה

 

 - מטרות הביקורת .2

ת לעובדי המועצה ועמידה בתקנות בחינת נאותות המשכורות המשולמו .9.1

 .נטייםחוקים רלווו

בחינת הליך גביית האגרות של המועצה הדתית והתאמת הגבייה   .9.1

 . וההנחות לקריטריונים שנקבעו

 .בחינת הליך בחירת החברה המספקת שירותי כשרות למועצה .9.3

 

  -מתודולוגיה והיקף הביקורת  .5

 .1211יוני  –הביקורת נערכה במהלך החודשים מאי  .9.1

 .1212הביקורת בחנה את שנת התקציב   .9.1
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 בעלי מסתמכים עליהםלמדה את החוקים והתקנות  תהביקור .9.3

 תהליכי, הכתובים והנהלים המדיניות את ובחנההרלוונטיים  התפקידים

 .הרלוונטיות העבודה ושיטות העבודה

, הביקורת התקבלו נתונים והסברים מבעלי תפקידים שונים במהלך .9.9

ם ובוצעו בדיקות נוספות על ידי רלוונטיי מסמכים ונסקרו נאספו

 . יקורתהב

 : במסגרת הביקורת נערכו פגישות עם בעלי התפקידים הבאים .9.9

 (.ר המועצה"יו: להלן)מר יעקב רייכר  –ר המועצה הדתית "יו 

 לאה יצחק' גב -ר המועצה"מנהלת לשכת יו. 

 ציפי מלייב' גב -מזכירת המועצה . 

 

הסיוע על הביקורת מודה לעובדי המועצה הדתית גבעת שמואל 

 . כנת דוח ביקורת זהושיתוף הפעולה בה
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 - פירוט הממצאים .,

  -חוזי העסקה .1.1

חוזה : להלן" )חוזה מיוחד להעסקת עובד"מסמך שכותרתו  .1.1.1

, מתחדש ונחתם בין המועצה לבין עובדיה אחת לשנה, (העסקה

הביקורת בחנה את חוזה העסקה בהתאם . בתחילת כל שנה

( ר"תקשי: להלן)נה להוראות המוגדרות בתקנון שירות המדי

במבוא לחוזה . המגדיר את תנאי העסקתם של עובדי המועצה

". לא צמיתה"עבודה כעסקה במועצה ההעסקה מוגדרת ה

ר מגדיר עבודה לא צמיתה כעבודה המוגבלת מבחינת "התקשי

עבודה כזו היא במסגרת תקציבית מיוחדת ובדרך כלל ; הזמן

ת שבתקן מבצעים אותה עובדים שאינם משובצים במשרו

 .המאושר

הנוכחיים עובדי המועצה , ממצאי הביקורת עולה כימ .1.1.1.1

 תקופות ממושכות מועסקים ,עוסקים בעבודה צמיתה

התקציב השוטף של ומשכורתם ממונת במסגרת 

ר עובדים אלו "בניגוד למוגדר בתקשי, לכן. המועצה

אינם יכולים לדעת הביקורת להיכלל תחת הכותרת 

 ."העסקה בעבודה לא צמיתה"

( חוק חופשה: להלן) 1791-א"תשי, על פי חוק חופשה שנתית .1.1.1

אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או : "'א3סעיף 

 -השנים הראשונות  9 -בעד כל אחת מ: הואבמקום עבודה אחד 

יום  19בעד השנה השישית , יום 11בעד השנה החמישית ; יום 19

יום  -נית ואילךבעד השנה השמי, יום 11בעד השנה השביעית 

 .יום 19נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של 

 לעובדים, קובע כישל עובדי המועצה לחוזה ההעסקה  3סעיף  .1.1.3

ימי חופשה בתשלום  11יינתנו " לא צמיתה"העוסקים בעבודה 

 .בשנה

עובדי המועצה המוגדרים על , ממצאי הביקורת עולה כי .1.1.3.1

זכאים " לא צמיתה"פי חוזה ההעסקה כעוסקים בעבודה 
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לאותו מספר ימי החופשה ואף יותר לו זכאים עובדים 

עובדי המועצה , אי לכך". צמיתה"העוסקים בעבודה 

הנם לכאורה עובדים " לא צמיתים"המוגדרים כ 

בלתי כאמור המוגדרים כעובדים הלראיה . צמיתים

  .ימי חופשה בתשלום 11-צמיתים זכאים ל

 :תגובת המבוקר

בימים אלו שוקד משרד , יקורתהמועצה מקבלת את הערת הב

יש להניח שיהיו . הדתות על הכנת נהלים לקבלת עובדים לעבודה

 .גם נוסחי חוזה העסקה והמועצה תפעל בהתאם

 

בנוגע לדיווח על ימי נהלים פנימיים  מם שלהביקורת בחנה קיו .1.1.9

  .מחלה/חופשה

או /לא קיים נוהל פנימי ו, מממצאי הביקורת עולה כי .1.1.9.1

ר של המועצה לדיווח על ימי טופס רשמי ומאוש

 . מחלה/חופשה

 :תגובת המבוקר

 .ערה והנושא תוקן לפי ההמלצהההמועצה מקבלת את ה

 

; אין החופשה ניתנת לצבירה" :'א 9 סעיף חופשה חוק פי על .1.1.9

-לקחת רק שבעה ימי, ואולם רשאי העובד בהסכמת המעביד

-חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות

 נקבע 33.131ר פסקה "בהתאם לתקשי בנוסף". ודה הבאותהעב

לעובד המדינה מותרת צבירת חופשה שנתית מעבר לקבוע כי 

המספר המרבי אותו רשאי עובד לצבור במשרדים בהם . בחוק

בפסקה  ,בנוסף ...ימים 99ימים הינו  9נהוג שבוע עבודה בן 

פשה לא ניצל עובד את מספר ימי החו: "ר נקבע"לתקשי 33.139

יקבע הממונה את מועד ... 33.131 השהוא חייב לנצל על פי פסק

עובד שלרשותו עומד בתום . צאתו לחופשה לפני תום השנה

 ההשנה מספר ימי חופשה גדול מהמספר המרבי שנקבע באות

 ".מפסיד את זכותו לימי החופשה העודפים הפסק
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צברה . ש.מ –עובדת אחת , הביקורת עולה כי מממצאי .1.1.9.1

מעבר למכסה המותרת בחוק ולרשותה  פשהחוימי  9

 .ימי חופשה 13

 

 : הביקורת המלצת

 הקבועה המכסה על העולים החופשה ימיאת  למחוק

 .ר"בתקשי

 :תגובת המבוקר

נוהל חופשה של עובדי המועצות הדתיות  –הביקורת אינה נכונה 

זהה לנוהל החופשות של עובדי הרשויות המקומיות ככתוב בחוקת 

 .ל משרד הדתות"י חוזר מנכ"ר עהעבודה ומאוש

 

 :תגובת הביקורת

בחוקת העבודה של הרשויות המקומיות ישנה קביעה זהה בנוגע 

 .ימים 99 –דהיינו , לתקרת ימי החופשה להם זכאים עובדי הרשות

 

הסכם קיבוצי של המרכז לשלטון מקומי מסדיר את הזכאויות של  .1.1.1

, יודגש כי. (ההסכם: להלן)מקומיות / עובדי המועצות הדתיות

הנותן )ח אפרתי "הביקורת פנתה הן למועצה והן למשרד רו

עד . בבקשה לקבל העתק מההסכם, (מועצהשירותי חשבות ל

למועד סיום כתיבת טיוטת דוח הביקורת לא נתקבל הסכם 

ח אפרתי בבקשה "נעשתה פניה למשרד רו, זאת ועוד. שכזה

רת צבירה להם ית, לקבל נתוני שכר לגבי עובדים שעלו במדגם

ר "משיחה שיו(. ימים 1,222מעל )של ימי מחלה גבוהה מאוד 

ח אפרתי נמסר לו כי אין למשרד את "המועצה קיים עם משרד רו

 .המשאבים הדרושים לצורך מענה על דרישות הביקורת

 

עדיין , אולם, הואיל והביקורת לא קיבלה את הנתונים הרלוונטיים .1.1.9

הביקורת מבקשת , נדרשה לביצוע מדגם בנושא ימי המחלה

 :קבלת התייחסות המועצה לממצאים שעלו במדגם
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 9  922מעל עובדים מסך העובדים במועצה צברו ימי מחלה 

 . ימים

 32 -עובדי מועצה זכאים ל, פי ההסכם-לביקורת נמסר שעל 

הואיל והביקורת לא . ימי מחלה בשנה ללא הגבלת צבירה

יים קיבלה הסכם ולא קיבלה את תלושי השכר הרלוונט

 .לא ניתן לחוות דעה אודות ממצא זה, המראים וותק

 האם הפרשת ימי : הביקורת אינה יכולה לתת את דעתה בנושא

 . מחלה לעובדים במועצה מתבצעת על פי הוראות ההסכם

 פיקוח ומעקב מתקיים  לאעולה כי , משיחות עם המבוקר

אחר הליך דיווח ימי מחלה ואחר הליך קיזוז יתרת ימי  ,מספק

 . לה של עובדים במועצההמח

 

 : המלצת הביקורת

הביקורת סבורה כי לצורך הגברת הפיקוח והבקרה על יציאה 

מחלה של עובדים על המועצה להגדיר ולהטמיע /לחופשה

, הנוהל יופץ לעובדים. מחלה/נוהל פנימי לדיווח על ימי חופשה

 .ייחתם על ידם ויתויק בתיקו האישי

 

 :תגובת המבוקר

 . מעקב חופשה ומחלה בוצעההמלצה לנוהל 

זכאות לצבירת ימי מחלה תואמת לחוקת העבודה ברשויות  

 .המקומיות כאמור לעיל

 

 . לחוזה ההעסקה קובע את הדרגה והוותק לעובד 3סעיף  .1.1.9

לא קיימים קריטריונים , מממצאי הביקורת עולה כי .1.1.9.1

. מוגדרים על פיהם נקבע הוותק והדרגה של העובד

דיונים בהם נקבעו הדרגה לא קיים תיעוד ל, בנוסף

 . והוותק שניתן לעובד

 

 :המלצת הביקורת
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לצורך הגברת השקיפות ושמירה על תקינותו של 

, או ישן/קביעת וותק ודרגה לעובד חדש ו/תהליך שינוי

על המועצה להגדיר ולהטמיע נוהל ברור המגדיר על 

אילו קריטריונים יש להתבסס ואילו מסמכים ונתונים יש 

בטרם קביעת נתונים , או מהממונה/ו לקבל מהעובד

 .  אלו

 

 :תגובת המבוקר

וותק נגרר מיושם לפי . וותק העובד מתעדכן בינואר בכל שנה

דרגת העובד תואמת . הוראת חוקת העבודה לרשויות המקומיות

דתות והקידום בדרגה מתבצע ה לאישורי התקן של משרד

בהתאם לזכאות שנקבעה בחוקת העבודה ובאישור משרד 

 .דתותה

 

לחוזה ההעסקה קובע כי לעובד תינתן תוספת בשכר  3סעיף  .1.1.7

 "חופשי חדשי"עבור רכישת כרטיס נסיעות חודשי  1.99%בשיעור 

תלושי שכר לתאריך  9הביקורת בחנה (. כרטיס נסיעות: להלן)

 : כדלהלן, של עובדים שהוחתמו במסגרת חוזה העסקה  21/1212

 

 

 

 

 

 

 

 

 , טבלה לעיל עולה כיהנתוני מ .1.1.7.1

  לשכר אינה משקפת את עלות  1.99%תוספת של

כרטיס הנסיעות בפועל אלא קובעת אחוז ספציפי 

 שכר  עובד

 לחודש

 (ח"בש)

 תוספת בגין

פ "ענסיעות 

 העסקה חוזה

 (%ב )

תשלום 

בגין בפועל 

  נסיעות

 ( ח"בש)

 תשלום 

חוזה  פ"ע

 העסקה

 ( ח"בש)

 פער

 בפועל 

מול 

 חוזה

 48- 82 34.8  6.85 1,204 ר.א

 +68 147 215 6.85 2,143 א.א

 32- 247 215 6.85 3,600 ש.מ

 +76 139 215 6.85 2,025 צ.מ

 46- 69 23 6.85 1,003 מ.ש
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בגין החזר : לראיה. מהשכר המשולם עבור נסיעות

עובדים ובעודף  3 -נסיעות המועצה שילמה בחוסר ל

 .עובדים נוספים 1-ל

 ד צו הרחבה בדבר השתתפות המעבי"ל  בהתאם

עולה ( הצו: להלן) "בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

יהיה  1.1.1227שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיום , כי

המועצה בחרה , יצוין כי. עבודה ליום ח"ש 11.92

ח תעריף חופשי "ש 119לשלם מקסימום של ( ובצדק)

 .חודשי

 

 :ת הביקורתוהמלצ

 לצורך מניעת סיטואציות בהן , הביקורת סבורה כי

 ,חוסר/בגין כרטיס הנסיעות יהיה בעודף תשלום

התוספת לשכר בגין עלות הנסיעות של העובד 

צריכה לשקף את העלות הריאלית של כרטיס 

יש לשנות את חוזה ההעסקה כך שישקף  .הנסיעות

 .את עלות הנסיעות האמיתית שיש לשלם לעובדים

  לפעול לאחידות באופן הצגת הפרמטרים בתלושי

 .ועצההשכר של העובדים במ

 

 :תגובת המבוקר

הינה תוספת שניתנה על  1.99%התוספת של . ממצא זה הינו שגוי

פי הסכמי העבודה שנחתם בין ההסתדרות והרשויות המקומיות 

וניתנת לכלל העובדים ואילו נסיעות ניתנים על פי , (77מרץ )

 .תעריף חופשי חודשי

 :הביקורתתגובת 

על פי גובה , תקינים הביקורת ציינה כי תשלומי הנסיעות הינם

אך לא בהתאמה לרשום בחוזה ההעסקה של , ההוצאה בפועל

יש לשנות את נוסח ההסכם כך שיתאים למצב , אי לכך. העובדים

 .בפועל

 



16 
 

 

 

א "התשסעל פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  .1.1.12

עובד בשכר זכאי : "9סעיף  (חוק הודעה מוקדמת: להלן) 1221

 -במהלך שנת עבודתו הראשונה..." ריםלהודעה מוקדמת לפיטו

 -במהלך שנת עבודתו השניה ; יום אחד בשל כל חודש עבודה

בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה , ימים 19

, ימים 11 -במהלך שנת עבודתו השלישית ;בשנה האמורה

בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה 

' א 1סעיף  .חודש ימים-לישיתלאחר שנת עבודתו הש; האמורה

המועצה הדתית רשאית להפסיק את , בחוזה העסקה קובע כי

עובדת בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת /שירותיו של עובד

 .של שבועיים מראש

צ .עובדת המועצה מל, מממצאי הביקורת עולה כי .1.1.12.1

על פי , ישנה זכאות ,שנים 9 במועצה מזה המועסקת

של  ודעההבה של פיטורין במקר ,חוק הודעה מוקדמת

' א 1סעיף , בניגוד לחוק .ימים חודשלכל הפחות 

מגדיר כי היא זכאית  עליו היא חתומה לחוזה העסקה

  .בלבד ימים 19 -ל

 

 :המלצת הביקורת

לנסח בשיתוף פעולה עם המחלקה המשפטית של 

ים חוזה העסקה תקין העומד בהוראות החוק ,העירייה

הדתית במסגרת והתקנות החלים על המועצה 

 .זאת מבלי לפגוע בזכויות שנצברו לעובדים, עבודתה

 

 :תגובת המבוקר

 

חוזה העסקה נחתם עם העובד בתחילת עבודתו כשעדיין לא צבר 

ין ספק שככל שהחוק מזכה את העובד עם הזמן א. וותק וקביעות

                   .מועצה מבצעת בהתאם לחוקה לזכויות נוספות מעבר לחוזה



17 
 

המועצה , גבי ההמלצה לנסח בשיתוף העיריה חוזה העסקהול

י משרד הדתות "יבוש נהלי העסקה עג ממתינה להשלמת

 .ולהנחיותיה

 

  -תקנים .1.1

מאשר ומממן למועצה מספר ( המשרד: להלן)המשרד לשירותי דת 

, בנוסף לתקנים המאושרים והממומנים על ידי המשרד. תקנים קבוע

על פי נתוני . השוטף משרות נוספותהמועצה מממנת מתקציב ההוצאות 

סך התקנים שאושרו למועצה על ידי המשרד  ,1212לשנת   1הדוח השנתי

 : על פי הפירוט הבא 9.9 עמדו על

 עודף/חריגה ניצול בפועל תקן תפקיד

 תקין 1 1 רב ראשי

נבחרים 

 וממונים 
 תקין 2.92 2.92

 +2.9 1.9 1 מזכירות

משגיח 

 כשרות
1.1 2.33 1.19- 

 +1 1.99 1.99 בלנית

עובד 

 ניקיון
 תקין 2.19 2.19

 +3.20 3.10 7.7 כ"סה

 

 ,מנתוני הטבלה לעיל עולה כי .1.1.1

 מהתקן הכללי שאושר על ידי המשרד 2.93 -המועצה חרגה ב . 

                                                           
1
 .בדוח השנתי 11' נתוני כח והוצאות שכר עמ: נתונים מתוך  
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  המועצה לא העבירה את תקן משגיח הכשרות שהתפנה

בעקבות העסקת חברת השגחה במיקור חוץ עבור החוסר 

 . ניות ומזכירותהקיים בתקנים לבל

  המועצה אינה מחלקת את התקנים המוקצים על ידי המשרד

 .בהתאם לחלוקה שמגדיר המשרד

 ר המועצה מסר לביקורת כי בתהליך חלוקת התקנים "יו

המועצה אינה פועלת בהתאם להנחיות המשרד בנושא חלוקת 

 .  אלא על פי שיקול דעת עצמאי, התקנים

 

 :המלצת הביקורת

על  ,יגות מהתקנים שאושרו על ידי המשרדלצורך מניעת חר

להעברת התקן המועצה לפנות למשרד לצורך קבלת אישור 

חברת  בעקבות העסקת  שהתפנה של משגיח הכשרות

עבור החוסר הקיים בתקנים למזכירות , השגחה במיקור חוץ

 .ובלניות

 

 -קביעת אחוזי משרה .1.3

ועצה המ קריטריונים מוגדרים וברורים שלם הביקורת בחנה קיו .1.3.1

 : כדלהלןאחוזי המשרות לחלוקת 

לא נמצא תיעוד לקיום קריטריונים מוגדרים וברורים  .1.3.1.1

 .בין עובדי המועצה התקניים המשרותלחלוקת 

ר המועצה מסר לביקורת כי לא קיימים קריטריונים "יו .1.3.1.1

מוגדרים לקביעת אחוזי המשרה של העובדים במועצה 

ר "בנוסף יו. המועסקים ללא תקן מאושר של המשרד

המועצה מסר כי אחוזי המשרה נקבעים בהתייעצות של 

 . ח המועצה"ר המועצה עם רו"יו

 

 : המלצת הביקורת

לצורך ניצול יעיל ואפקטיבי של מצבת כוח האדם של 

על מקבלי ההחלטות במועצה להגדיר , המועצה

קריטריונים ברורים לקביעת אחוזי המשרה של העובדים 

 . במועצה ולאשר אותם מול המשרד
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 :(0.,+2.,סעיפים ) תגובת המבוקר

על פי חוקת העבודה לרשות המקומית עובד עשוי בתנאים  :כללי

' עיין פרק ח)ועוד  12%ל  92%-מסוימים להיות זכאי להגדלת משרתו מ

נושא התקינה נמצא בטיפול במשרד לשרותי דת (. בחוקת העבודה

 .  שרהוהמלצות הביקורת תילקחנה בחשבון כולל לקביעת אחוזי המ

 

 -הכנסות מאגרות .1.9

הנחות עבור שירותים המסופקים על ידי /תעריפי אגרות -כללי  .1.9.1

 1/ל המשרד לשירותי דת סג"המועצות הדתיות נקבעו בחוזר מנכ

המועצה גובה אגרות עבור (. ל"חוזר מנכ: להלן)ג "תשס

 : השירותים הבאים

 רישום נישואין וסידורם . 

 תעודות שונות. 

  במקוואותתעודות הכשר ושימוש . 

מנפיקה ( מנהלת הלשכה: להלן)ר המועצה "מנהלת לשכת יו

 .מהמערכת הממוחשבת קבלות כנגד גביית תשלומי האגרות

  -אגרת מקוואות .1.9.1

הוצאות /להלן התפלגות ההכנסות, על פי נתוני הדוח השנתי

 :במסגרת אגרת מקוואות

 

 

 

 

 

הליך גביית אגרות בגין שימוש במקוואות מתבצע  .1.9.1.1

 : כדלהלן

 נרשמות בקופה , י הבלניות במקוואות"אגרות הנגבות ע

 . רושמת המוצבת בכל מקווה

  בלנית האחראית על המקווה מעבירה , לשבועייםאחת

מנהלת : להלן)ר המועצה "של יולמנהלת הלשכה 

הכנסות 

 (ח"בש)

הוצאות 

 לפעילויות 

 ( ח"בש)

 גרעון/עודף

 (ח"בש)

329,797 192,322 139,197 



21 
 

קדה לזיכוי סכום הכסף שהצטבר טופס הפ( הלשכה

 . בקופה הרושמת לחשבון הבנק של המועצה

 כ הרשום "מנהלת הלשכה משווה את הסכום לסה

בקופה ומפיקה קבלה מהמערכת הממוחשבת 

 .על שם הבלנית שהפקידה את הכסף, שברשותה

להלן טבלה המציגה את גובה הסכומים הנשמרים בקופות  .1.9.3

בחשבון הבנק של בטרם הפקדתם , הרושמות במקוואות

 :2המועצה

 קיום הפקדה סכום  תאריך 

03.01.10 14,572  
17.01.10 7,295  

 + 21,867 כ"סה
01.02.10 14,410  
16.02.10 8,270  

 + 22,680 כ"סה

01.03.10 11,005  
16.03.10 7,445  

 + 18,450 כ"סה
   
כ "סה

 אגרות
62,997 

 

 , מנתוני הטבלה עולה כי .1.9.3.1

 שמות במקוואות נשמרים סכומי כסף בקופות הרו

גבוהים ותדירות ההפקדות לדעת הביקורת הנה נמוכה 

 . מדי

 לביקורת נמסר כי במקוואות אין כספות , יתר על כן

 .  והכספים נשמרים בתוך הקופות הרושמות

 

 : המלצת הביקורת

, לצורך צמצום אירועים בהם עלולות להתרחש הונאות

להגביר את תדירות על המועצה , מעילות וגניבות

ההפקדות כך שיתבצעו אחת לשבוע לפחות ובכל 

                                                           
2
 .31/23/12עד תאריך  21/21/12לפי אסמכתא מתאריך -דוח תנועות קופה :נתונים מתוך  
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מקרה מומלץ להחזיק את הכספים בכספות כאשר לא 

 .מתבצעת הפקדה יומית

 

 

 

 

 :תגובת המבוקר

 המלצת הביקורת מקובלת וההפקדות יעשו ככל הניתן ובמידת האפשר 

 .בתדירות גבוה ויותקנו כספות בהתאם

 

עבור אגרת שימוש  1212פקו בשנת קבלות שהו 9הביקורת בחנה  .1.9.9

במקוואות והשוותה אותן לסכום שנרשם בסרט קופה שהופק 

 :כדלהלן, בקופת המקוואות

 

' מס

 קבלה

סכום ששולם 

 (ח"בש)

לא /תקין

 תקין

 תקין  9,992 2993

 תקין  12,912 0375

 תקין 12,999 0357

 תקין  9,199 0321

 תקין 9,111 0319

 

הליך גביית האגרות בגין , כי ולהע לעיל הטבלה מנתוני .1.9.9.1

 . שימוש במקוואות מתבצע באופן תקין

, הביקורת בדקה את התאמתם של התעריפים הנגבים במקוואות .1.9.9

, ל בו מפורטות האגרות המאושרות לגביה במקוואות"לחוזר המנכ

 :כדלהלן
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תעריף  3סוג השירות

המועצה 

 (ח"בש)

תעריף 

 המשרד

 (ח"בש)

שיעור 

חריגה 

 מתעריף

 122% 12 12 (כולל מקלחת)ה טביל

 99% 11 32 (כולל אמבט)טבילה 

 19% 31 92 טבילה כלה

 312% 9 11 ערכה למקווה

 12 חלוק 

 לא נקבע 

- 

 - 9 בד בדיקה

 

המועצה קבעה תעריפים , מנתוני הטבלה לעיל עולה כי .1.9.9.1

 . הגבוהים  מהתעריפים שנקבעו על ידי המשרד

רותים נוספים הניתנים המועצה גובה אגרה בגין שימוש בשי .1.9.1

 :ל המשרד  כדלהן"במקוואות ואשר אינם נכללים בחוזר מנכ

 ח"ש 12בעלות של , חלוק. 

 ח"ש 9בעלות של , בדי בדיקה. 

לא קיים פרוטוקול המתעד , מממצאי הביקורת עולה כי .1.9.1.1

את קביעת התעריפים לשימוש במקוואות לרבות חריגה 

 . ל"מהתעריף הקבוע בחוזר המנכ

 

 : רתהערת הביקו

מדובר בתעריפים , ר המועצה מסר לביקורת כי"יו

שנקבעו טרם נכנס לתפקידו והוא לא קיים דיון בנושא זה 

 .במליאת המועצה

 

 :ת הביקורתוהמלצ

  התעריפים הנגבים עבור שירותי להתאים את

 .ל"המקוואות לתעריפים הקבועים בחוזר המנכ

                                                           
3
 .ל"כפ הגדרתו בחוזר מנ"סוג השירות ע  
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 לפרסם מחירון למשתמש שייתלה בכניסה למקוואות . 

 

 :גובת המבוקרת

התעריפים יובאו לאישור מחדש במליאת המועצה והמחירון יופץ 

 .במקוואות

 

  –אגרת רישום נישואין  .1.9.9

ל בגין "אגרת רישום הנישואין נגבית על פי חוזר המנכ .1.9.9

 : השירותים הניתנים על ידי המועצה כדלהלן

 פרסום בעיתונות. 

 הגעת הרב למקום החופה. 

 3 אישורים על רישום נישואין. 

 :ניתנת במקרים הבאים 92%הנחה בגובה  .1.9.7

 חייל בשירות סדיר. 

 משרת בשירות לאומי. 

 אישור הלשכה לשירותים חברתיים -מקרה סעד. 

 תלמיד ישיבה או סטודנט. 

 עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו. 

 122גובה אגרת הנישואין עמד על סך  1212בשנת   .1.9.12

ת הוצאות בנוגע לאגר/להלן התפלגות ההכנסות.ח"ש

 :על פי הדוח השנתי ,נישואין

 

 

 

 

 

 

 :הליך גביית אגרת נישואין מתבצע כדלהלן .1.9.11

 אגרת הנישואין נגבית על ידי מנהלת הלשכה. 

  הפעולה נרשמת במחשב בתוכנה ייעודית ונמסרת

 . קבלה למשלם

 הכנסות

 (ח"בש)

הוצאות 

 לפעילויות

 (ח"בש)

 עודף/גרעון

 (ח"בש)

99,133 19,111 91,979 
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פקו עבור אגרת רישום קבלות שהו 9נה הביקורת בח .1.9.11

נישואין וכן את ההתאמה בין גובה ההנחות המאושרות 

למסמכים ( 11' עמ)ל "אשר מוגדרות בחוזר המנכ

 :כדלהלן, הנמצאים בתיקי הגבייה של אגרות הנישואין

 

' מס

 קבלה

סכום 

 לתשלום 

 (ח"בש)

תשלום 

בפועל 

 (ח"בש)

 גובה 

 ההנחה

 (%-ב)

סיבת הנחה 

 פ חוזר"ע

 ל"מנכ

לא /תקין

 תקין

2,,, 122 122 2%   

 תקין תלמיד ישיבה 92% 312 122 2550

2,95 122 122 2%   

חייל בשירות  92% 312 122 2703

 סדיר

 תקין

 

הנחות הניתנות על , מנתוני הטבלה עולה כי .1.9.11.1

ידי המועצה בגין תשלום עבור אגרות נישואין 

 .ל"עומדות בתנאים שנקבעו בחוזר המנכ

 

  –תעודות הכשר אגרת  .1.9.13

הוצאות במסגרת אגרת תעודות / להלן התפלגות ההכנסות

 :על פי הדוח השנתי ,הכשרות

 הכנסות

 (ח"בש)

הוצאות 

 לפעילויות

 (ח"בש)

 עודף/גרעון

 (ח"בש)

191,129 73,711 199,171 

 

קבלות אשר הופקו עבור קבלת תשלום בגין  9הביקורת בחנה  .1.9.19

 :כדלהלן, אגרת כשרות שנתית של בעלי העסקים
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מס 

 קבלה

תעריף אגרה 

 שנתית

 (ח"בש) 

תשלום 

בפועל 

 (ח"בש)

 / תקין

 לא תקין

 תקין 1,922 1,922 0120

 תקין 1,212 1,212 0137

 תקין 1,212 1,212 0112

 תקין 1,212 1,212 2,50

 תקין 1,212 1,212 0139

 

הליך גביית אגרות , מנתוני הטבלה לעיל עולה כי .1.9.19.1

 .יןכשרות מתבצע באופן תק

 

קבלות שהופקו עבור קבלת תשלום מעסיקים  9הביקורת בחנה  .1.9.19

, בגין שירותי השגחת הכשרות המסופקים על ידי המועצה

 :כדלהלן

 

' מס

 קבלה

תעריף 

  יחודש

 (ח"בש)

 עבור תעריף

 חודשים 0

 (ח"בש)

תשולם 

 בפועל

 (ח"בש)

 שיעור 

 חריגה

 תקין 9,922 9,922 1,922 0122

 יןתק 1,922 1,922 922 0113

0272 1,222 3,222 1,122 32%- 

 תקין 1,922 1,922 922 0270

0293 1,922 9,922 1,922 92%- 

 

 :מנתוני הטבלה לעיל עולה .1.9.19.1
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 נקבע  31977999' מס (החוזה: להלן) בחוזה השגחה

של חודשי העסק יעביר לידי המועצה סכום  כי

קבעה ,בנוסף. ח בגין שירותי השגחה"ש 1,222

 922בסך חד פעמית תן הנחה המועצה כי לעסק תינ

על פי . 1227החודשים נובמבר ודצמבר  ח עבור"ש

בתום תקופת ההנחה העסק  3199' קבלה מס

מאי ויוני , העביר לידי המועצה עבור חודשים אפריל

סכום הנמוך ב  -ח לחודש"ש 922סכום של  1211

 .התשלום החודשי כפי שהוגדר בחוזה 32%

 יעביר לידי  העסקכי נקבע  239999939' בחוזה מס

ח בגין שירותי "ש 1,922של חודשי המועצה סכום 

המועצה קבעה כי לעסק תינתן , בנוסף .השגחה

 חודשים ח עבור"ש 122בסך חד פעמית הנחה 

 3179' על פי קבלה מס. 1211פברואר ומרץ , ינואר

בתום תקופת ההנחה העסק המשיך להעביר לידי 

סכום  1211י מאי ויונ, המועצה עבור חודשים אפריל

מהתשלום  92%סכום הנמוך ב  -ח"ש 722של 

 .החודשי כפי שהוגדר בחוזה

 תיעוד קייםלא , ממצאי הביקורת עולה כימ, בנוסף 

או נהלים ברורים המגדירים את אופן /לקריטריונים ו

  .מתן ההנחות במועצה

 :המלצת הביקורת

 וחד ברורים וקריטריונים נהלים, הוראות לגבש 

 למועצה יסייע אשר ההנחות מתן בהליך משמעיים

 סוגי כל בפני ולעמוד החלטותיה את להסביר

 או שרירותיות להחלטות באשר השונים הביקורת

  .העניין מן שלא שיקולים בשל פגומות

  לקיים ועדת הנחות שתתכנס אחת לתקופה ותדון

 .בבקשות פרטניות להנחה
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 :תגובת המבוקר

 .ת הוקמה ועדת הנחותובהתאם להמלצ

 

 -מ"טורירו בע -חברת הכשרות  .1.9

בכפוף לתנאי , תעודות כשרות לעסקים המוכרים מזון מנפיקה מועצהה

נחתם הסכם  21.29.1212בתאריך . עסקים אלושהוגדרו לההשגחה 

: להלן)מ "בע לבין חברת טורירובין המועצה ( ההסכם: להלן) עבודה

זאת  ,פיקוח על עמידת העסקים בתנאי ההכשרביצוע לצורך ( החברה

באמצעות המופנים  י משגיחים חיצוניים"ע השגחהבדיקות  י ביצוע"ע

בתנאי ההסכם הוגדר כי . הרשות מיאל עסקים הפועלים בתחוהמועצה 

 199,312)ח לחודש "ש 19,912המועצה תעביר לידי החברה סכום של 

 .בתמורה לקבלת שירותי ההשגחה( ח לשנה"ש

תחשיב עלות   המציג את, הביקורת בחנה את הנספח להסכם .1.9.1

 :מממצאי הביקורת עולה כי. המשגיחים שנערך על ידי החברה

לא ברור על סמך אילו קריטריונים נקבע השכר  .1.9.1.1

 . המשולם למשגיחים והנלוות אליו

בנספח לחוזה לא מצוינת כמות השעות או היקף  .1.9.1.1

 . משרתם של המשגיחים

אין יכולת להעריך האם שכר המשגיחים עומד בתשלום  .1.9.1.3

הקבוע במשק או כל בדיקה הקשורה  שכר מינימום

לתנאי עבודתם של משגיחים בכפוף לשעות עבודתם 

 .'כגון חופשה מחלה וכו, ו היקף משרתם/או

גובה העמלה המשולמת לחברה עומד בממוצע חודשי  .1.9.1.9

לביקורת אין יכולת להעריך את הסיבה , 1.19%על 

 .לקביעת אחוז זה כעמלה לחברה

ת עם החברה ועמידת הביקורת בחנה את הליך ההתקשרו .1.9.1

 1771 ב"התשנ, חוק חובת המכרזיםל( ב( )א) 1המועצה בסעיף 

לא ...מועצה דתית...המדינה כל תאגיד ממשלתי: "הקובע כי

או לרכישת , או לביצוע עבודה...יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה

פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה -אלא על, שירותים

 ..".להשתתף בו
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לא התקיים מכרז לצורך , הביקורת עולה כימממצאי  .1.9.1.1

 1כמתחייב בסעיף , בחירת ספק למתן שירותי ההשגחה

 . לחוק( ב( )א)

 11הביקורת בחנה את הליך ההתקשרות עם החברה על פי סעיף  .1.9.3

וזים של מועצה ייחתמו בידי ראש ח: "הקובע כיחוק שירותי הדת ב

 ...".הרשות המקומית וראש המועצה

בניגוד לחוק שירותי הדת , עולה כימממצאי הביקורת  .1.9.3.1

ר "על הסכם ההתקשרות עם החברה חתם יו( 11סעיף )

 . ללא חתימת ראש העיר, המועצה בלבד

בהסכם לא הוגדרו הקריטריונים המקצועיים בהם  .1.9.3.1

לעמוד המשגיחים בטרם ביצוע עבודת חייבים 

 .ההשגחה

 

 :המלצת הביקורת

ום מרווח צמצ, נהל תקיןלצורך מניעת חריגות מכללי מי

הגברת השקיפות , למעשי שחיתותהאפשרויות 

בתהליכי העסקת ספקים ומתן הזדמנות שווה לכל 

על מקבלי ההחלטות במועצה להיערך לקיום , נפש

 .הליך של מכרז לצורך העסקת ספקים

 

 :תגובת המבוקר

היות ומדובר בסכומים הנמוכים מהסכום המחייב במכרז יבוצע 

 .קבלת הצעת מחיר הליך של

 

 -ישיבות המועצה .1.1

סעיפים  "ישיבות המועצה וסדריהן": 'פרק ד 1792 -תקנותעל פי  .1.1.1

.. ה תקיים לפחות ישיבה רגילה אחת לחודשצמועה: "11-ו 11

רשאית היא להחליט שלא לקיים ישיבות רגילות בחדשי ניסן 

אש המועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבה שלא מן ר ...ותשרי

תדירות התכנסותן של ישיבות הביקורת בחנה את  ...".המניין



29 
 

על ידי סקירת פרוטוקולים אשר הופקו  1212המועצה נכון לשנת  

 :כדלהלן, בתום הישיבות

כונסה  1212במהלך שנת , מממצאי הביקורת עולה כי .1.1.1.1

ישיבות כנדרש  12במקום , ישיבות בלבד 3-המועצה ל

 .בתקנות

 

 :תגובת המבוקר

 .ות כנדרשהתקיימו ישיב 1211ההמלצות יושמו ובשנת 

 ב"כסלו תשע' ד              

 1100נובמבר  01           

 

 

 ח ביקורת"תגובה לדו

 

בימים אלו שוקד משרד הדתות על הכנת נהלים , המועצה מקבלת את הערת הביקורת 3.0.0
 .יש להניח שיהיו גם נוסחי חוזה העסקה והמועצה תפעל בהתאם. לקבלת עובדים לעבודה

 

 .את הערה והנושא תוקן לפי ההמלצה המועצה מקבלת      3.0.9

 

 נוהל חופשה של עובדי המועצות הדתיות זהה לנוהל  –הביקורת אינה נכונה      3.0.0

ל "י חוזר מנכ"החופשות של עובדי הרשויות המקומיות ככתוב בחוקת העבודה ומאושר ע
 .משרד הדתות

 

 . ההמלצה לנוהל מעקב חופשה ומחלה בוצע 3.0.7
 ות לצבירת ימי מחלה תואמת לחוקת העבודה ברשויות המקומיות זכא                 

 .כאמור לעיל                 

 

 וותק נגרר מיושם לפי הוראת חוקת . וותק העובד מתעדכן בינואר בכל שנה   3.0.1.0

 דרגת העובד תואמת לאישורי התקן של משרד     . העבודה לרשויות המקומיות              
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ם בדרגה מתבצע בהתאם לזכאות שנקבעה בחוקת העבודה ובאישור משרד הדתות והקידו
 .הדתות

הינה תוספת שניתנה על פי הסכמי העבודה  3.10%התוספת של . ממצא זה הינו שגוי 3.0.4
וניתנת לכלל העובדים ואילו , (44מרץ )שנחתם בין ההסתדרות והרשויות המקומיות 

 .נסיעות ניתנים על פי תעריף חופשי חודשי
 

 . העסקה נחתם עם העובד בתחילת עבודתו כשעדיין לא צבר וותק וקביעות חוזה 3.0.01
 אין ספק שככל שהחוק מזכה את העובד עם הזמן לזכויות נוספות מעבר לחוזה                  

 .המועצה מבצעת בהתאם לחוק                  

 מועצה ממתינה להשלמתה, ולגבי ההמלצה לנסח בשיתוף העיריה חוזה העסקה                  

 .י משרד הדתות ולהנחיותיה"גיבוש נהלי העסקה ע                  

 

 על פי חוקת העבודה לרשות המקומית עובד עשוי בתנאים מסוימים :כללי    3.1

 (. בחוקת העבודה' עיין פרק ח)ועוד  31%ל  01%-להיות זכאי להגדלת משרתו מ

 שרותי דת והמלצות הביקורת תילקחנה נושא התקינה נמצא בטיפול במשרד ל  

 .  בחשבון כולל לקביעת אחוזי המשרה

 ל "כנ   3.0

 

 המלצת הביקורת מקובלת וההפקדות יעשו ככל הניתן ובמידת האפשר   3.9.00

 .   בתדירות גבוה ויותקנו כספות בהתאם

  

 . ותהתעריפים יובאו לאישור מחדש במליאת המועצה והמחירון יופץ במקווא  3.9.30

 .בהתאם להמלצת הוקמה ועדת הנחות        3.9.00

 

 היות ומדובר בסכומים הנמוכים מהסכום המחייב במכרז יבוצע הליך של   3.0

 קבלת הצעת מחיר                   

 

                .                                               התקיימו ישיבות כנדרש 1100ההמלצות יושמו ובשנת   3.3.0.0
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 1121 - 1112ניתוח דוחות חניה   –דוח ביקורת 

 

  :מבוא

לאחר נשלחו שאלות מקדימות למבוקרים ו,   IDIAבכדי לבצע את הביקורת באמצעות תוכנת 

 עובדו הנתונים והוצא דוח הביקורת שהתקבלו התשובות לשאלות המבקר

 

 :להלן תשובות מבוקרים 

 

רציף כאשר הספרה הימנית שלו הינה ' הדוח הינו מס: הלןמספרי הדוחות נקבעים כדל  .1
מבטאת את מספר ( הלפני אחרונה)ספרת ביקורת לנוסחה מתמטית והספרה שלפניה 

 (.כל מיליון מספרים משתנה סדרה. )הסדרה
 

תוספת של  – 1911 –ז "התשל, לחוק העונשין 61ריבית הפיגורים נקבעת בהתאם לסעיף  .2
 5%כאשר הוא הופך לחלוט ולאחר מכן תוספת של ( באם שולם)מהקנס או חלק ממנו  51%

 .כל ששה חודשים
 

הקנס הופך , 1982 –ב "התשמ( נוסח משולב)לחוק סדר הדין הפלילי  229בהתאם לסעיף  .א
ימים ממועד קבלת הודעת תשלום הקנס וזאת  91לאחר ( זהו גם המועד הקובע)לחלוט 

החל מהמועד בו הופך . ח או לא שילם אותובמקרה שבעל הרכב לא ביקש להישפט בגין הדו
 . ולהסבו או להישפט בגינ, לא ניתן לערער עליו, הקנס לחלוט

דהיינו תוך שלושים ימים , כאשר היה ערעור במועד –מקרה נוסף בו הופך הקנס לחלוט  .ב
מאפשרים לחייב לבקש להישפט תוך  –והערעור נדחה , מיום קבלת הודעת תשלום הקנס

אם לא מגיש בקשה להישפט בתוך שלושים . וספים לאחר דחיית ערעורושלושים ימים נ
 . הקנס הופך לחלוט ולא ניתן עוד לערער עליו או להישפט בגינו –הימים 

 
 

  : השלבים .3
 

השלב שבו מונחת הודעת תשלום קנס ראשונה על חלון הרכב על ידי  –דוח חלון         (א)
 פקח החניה

 
, תוספת פיגורים 51%לאחר שהפך הקנס לחלוט ונוספים  –הודעה מרוכזת         (ב)

אז נשלחת דרישת תשלום ראשונה (. גביה)מתחילה גביה בהתאם לפקודת המסים 
 (.גביה)לתקנות המסים  1כנוסחה בטופס 

 
אז נשלחת , המתואר לעיל( ב)השלב הזה מופיע לפני שלב  –הודעת תשלום קנס         (ג)

א 225ודעת תשלום קנס בהתאם להוראות סעיף לבעל הרכב במשרד התחבורה ה
ובאופן הקבוע בתקנה  1982 –ב "התשמ( נוסח משולב)לחוק סדר הדין הפלילי 

 .1914 –ד "התשל, לתקנות סדר הדין הפלילי' א44
 
לאחר שהחייב לא הסדיר את התשלום בהתאם להודעת  –גביה ' העברה למח        (ד)

לקת גביה והגביה נעשית בהתאם לפקודת מועבר הקנס לגביה במח, תשלום הקנס
 (.גביה)המסים 
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השלב שבו נדלים פרטי בעל הרכב ממשרד התחבורה או  –הסבה /לאחר הלבשה      ( ה)
כאשר  –מסמכי הסבה . מי שנהג ברכב בהתאם למסמכי הסבה שהוגשו לעירייה

למשל חברת השכרה שהרכב בבעלותה מבקשת להסב את האחריות הפלילית 
העבירה על נהג הרכב במועד העבירה ומגישה מסמכים להנחת דעתו של בביצוע 

 .התובע העירוני כי לא היא זו שהחזיקה ברכב במועד העבירה אלא נהג אחר
 
  עדכון המערכת בדבר שידור הבקשה לקבלת פרטי בעל הרכב  –נשלח להלבשה         ( ו)

 .במשרד התחבורה, שביצע את העבירה            
 

חוק : ליכים לגביית קנסות החניה מבוצעים בהתאם לחוקים הרלוונטיים הבאיםכל הה  .4
תקנות , 1982 –ב "התשמ( נוסח משולב)חוק סדר הדין הפלילי , 1911 –ז "התשל, העונשין

וכן ( גביה)תקנות המסים , (גביה)פקודת המסים , 1914 –ד "התשל, סדר הדין הפלילי
 .ין שונים בתחוםמבוצעת התאמה בגביה גם בהתאם לפסקי ד

 

( עבירות קנס)הינה בהתאם למפורט בצו התעבורה ( סכומים)רשימת העבירות והקנסות  .5
כל העבירות . וכן בהתאם לחוק העזר העירוני בעניין העמדת רכב וחנייתו 2112 –ב "התשס

 .והקנסות מעודכנים במסופון הפקח אשר מבצע את רישום העבירה בשטח
 

הקנס הופך לחלוט , 1982 –ב "התשמ( נוסח משולב)הדין הפלילי  לחוק סדר 229בהתאם לסעיף 
ימים ממועד קבלת הודעת תשלום הקנס וזאת במקרה שבעל  91לאחר ( זהו גם המועד הקובע)

לא ניתן , החל מהמועד בו הופך הקנס לחלוט. הרכב לא ביקש להישפט בגין הדוח או לא שילם אותו
 להסבו או להישפט בגינו, לערער עליו

 
דהיינו תוך שלושים ימים מיום קבלת , כאשר היה ערעור במועד –מקרה נוסף בו הופך הקנס לחלוט 

מאפשרים לחייב לבקש להישפט תוך שלושים ימים נוספים  –והערעור נדחה , הודעת תשלום הקנס
הקנס הופך לחלוט ולא  –אם לא מגיש בקשה להישפט בתוך שלושים הימים . לאחר דחיית ערעורו

 . וד לערער עליו או להישפט בגינוניתן ע
 
 

ממספר  1121 –ל  1112הביקורת את קובץ הקנסות בין השנים לאחר קבלת התשובות בחנה 

 :היבטים

 

 

 :כללי 

 

 

 :נמצא כי  1121 – 1112מניתוח הדוחות בין השנים 

 . כ"סה 2,839דוחות פתוחים מתוך  451קיימים במערכת  2118לשנת  .א

 . כ "סה 2,964דוחות פתוחים מתוך  145ת קיימים במערכ 2119לשנת  .ב

 123, עירעורים  261, בקשות להישפט  32(  'נספח ד)דוחות מוקפאים  599קיימים  .ג

 ( .רכב השכרה)הלבשת פרטים  46, ש אישור הסבה "החלטת יועמ

דוחות  43ש החליטה לדחות בקשה של  "עולה כי  היועמ( ' נספח ה) מפילוח דוחות סגורים  .ד

דוחות  1151.  דוחות בסעיפי ביטול שונים   1,139דוחות באזהרה ועוד  2,494וביטלה 

 .נסגרו עקב נתונים חסרים

 ₪  2,662,341 -הכניסות מדוחות –כלומר ,קבלת תשלום+ כ קליטת תשלום מקובץ בנק "סה .ה
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 ( 'נספח א)פילוח קנסות לפי סעיף  .2
 

 :ממצאים

 

על אותו סעיף ניתן קנס : לומר כ. יש סעיפים שהקנסות שנרשמו להם  חא אחידים .א

 .בתעריף שונה

במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב או רכב במקום בו מונע כלי רכב "–סעיף  .ב

 ₪  251 –דוחות  381 –ו ₪  111= דוחות  142  -את התנועה בשטח חניה כאמור 

 ₪ 119=  119 –ו ₪   111=  131 –במקום שיש בו כדי להפריע או לעקב תנועה  .ג

=  148ו ₪  111=  211 –( חניה כפולה)בצד רכב אחר העומד או חונה בצידה של דרך  .ד

251  ₪. 

 ₪  251=  425ו ₪  111=  425 –לפניו ' מ 12בתוך מעבר חציה או בתחום  .ה

 ₪  251=  338 –ו ₪  111=  319 –ממנו ' מ 12בתוך צומת או בתחום  .ו

 

 

 ('נספח ב)דילוגים על דוחות  .1

 : ממצאים

 .מקרים בהם דילגו על דוחות בודדים 64ספרות הביקורת נמצאו  2 לאחר צמצום .א

 ?איך יתכן שאפשר לדלג על דוחות בודדים .ב

 .מבקש לאתר את מספרי הדוחות שדילגו עליהם .ג

  

 ' נספח ג  –1121 - 1112דוח חייבים כללי   .3
 

 : ממצאים 

 

 (: ההליכים המופעלים כנגדם)מבקש לקבל הסבר בנוגע  לחייבים הבאים 

 

 ח"ש 11,285חק יהודה שינפלד  יצ .א

 ח"ש 39,151 –נדב זינגר  .ב

 ₪  11,891 -איי יזמות וניהול ספורט  .אמ .ג

 ₪ 5111נותר חוב של  –קשר רנט א קאר   .ד

 ₪ 3,131 –אהוד דותן  .ה

 ₪ 1,151נותר חוב של   –יורם אברהמי  .ו

 ₪  1621 –פנינה שידלובי  .ז

 ₪  2122נותר חוב של  –דוד פלדמן  .ח

 ₪ 2,311ב של נותר חו –ניצן נעים  .ט

 ₪  2141 –מרק טטלמן  .י

 ₪  815 –דינה שטרן  .יא

 ₪  811 –חני ביטון  .יב
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 ₪  981 –ריימונד ריאן  .יג

 ₪ 1,311נחמה סחיווסחוורדר  .יד

 ₪  1,135 –ארז מלח  .טו

 ₪ 1,111 –משה יהושוע שטרינך  .טז

 ₪  1,923 –יוסף אוחיון  .יז

  

 

 ( 'נספח ו)חייבים ששלמו פחות מהחיוב   .4
 

 : ממצאים

 

 .ששלמו פחות מהחיובחייבים  21נמצאו  .א

 "קליטת תשלום מקובץ בנק"למעט אחד " פתוח"כולם בסטטוס  .ב

 

 ('נספח ז)נקנסים ששילמו יותר מגובה  הקנס   .5
 

  -ממצאים

 

 ₪  1,311מיקרים בהם שולם יותר מגובה הקנס בסך של  53נמצאו  .א

 .ובכל זאת שולם 0מקרים שגובה הקנס עומד על  9נמצאו  .ב

 "גורס"ל בסטטוס "כל המקרים הנ .ג

מה פשר ההפרשים בחיוב והאם חברת שוהר פועלת לזכות את מי ששילם יותר מגובה  .ד

 ? הקנס

 

 

 ('נספח ח)חסרים נתונים  לפי פקח  .6
 

 :ממצאים 

 

 דוחות  שלא נגבו עקב טעות פקח 1,148נמצאו  .א

 .  139איתן סופר ,  196אילן רוזנצוויג ,  514 –רן רחימי  .ב

 ?ם אלוהחניה לצמצם הקיפי' כיצד פועלת מח .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

  -תגובת המבוקרים לדוח 

 

 2111 אפריל 28         

 לכבוד 

 דוד שרוני 

 מבקר העירייה

 

 נספחים–ניתוח דוחות חניה , דוח ביקורת: הנדון 

 

 :בהמשך לדוח הביקורת ובהתאם לנספחים שצורפו להלן התייחסותי

 

 :דוחות ששולמו יותר מגובה הקנס –' נספח ו

 (תשלום עודף)דוחות המופיעים ביתרה  מעל הדוח המקורי  62ים  בנספח מופיע

 .דוחות הינם עם פרטי החייב  שאר הדוחות הינם ללא פרטי בעל הרכב 31מתוכם 

תשלום עודף על דוח בהתאם /עד כה התבצע החזר תשלום על פי דרישה של חייב ששילם כפול

 .להמצאת מסמכים המאשרים את התשלום הכפול

 

 , רת מקובלתהערת הביקו

הועברה דרישה לבית התוכנה לבניית דוח מובנה במחשב שישלוף את הדוחות המופיעים  ביתרת 

 .תשלום כפול/תשלום עודף -מינוס

 :בהתייחס להערת הביקורת נקבע 

 כפול /אחת  לחצי שנה נפיק דוח מהמערכת עם רשימה של הדוחות שמופיעים בתשלום עודף .1

. 

במידה ויופיע תשלום עודף נפעל על , גיעים מרשות הדואר בבדיקה של שוברי התשלום המ .2

 .3פי סעיף 

 תעבור דרישה לגזברות ,דוחות שיופיעו עם פרטי בעל הרכב ובמידה ומדובר בתושב העיר  .3
                  

 .להוצאת ציק החזר ( יודפס מהמערכת)העירייה  עם אישור על תשלום עודף              
 

 .יתבצע עדכון במערכת על איפוס התשלום בדוח ,  לאחר שליחת הציק   .4
 

 דוחות ששולמו פחות מהדוח המקורי  –' נספח ז

 .דוחות ששולמו פחות מהדוח המקורי 22בנספח מופיעים 
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במידה , במהלך בדיקת שובר תשלום המגיעים מרשות הדואר, בהמשך להתייחסותי  לדוח הביקורת 

 .ב נוסח המכתב"מצ–ובר  מרשות החניה ש+וקיימת יתרה לתשלום יוצא מכתב דרישה

 .ממשיכים בהליכים נגדו לתשלום יתרת הפיגורים, ₪ 51דוחות שישנה יתרה לתשלום מעל  

על פי הנחיות של המחלקה המשפטית של שוהר לא פועלים בהליכים נגד חייב שיתרה לתשלום הינה 

 .תוספת פיגורים+של הוצאות גבייה אלא רק  עבור דוח

ות בנספח עולה כי נשלחו לחייבים מכתבי דרישה לתשלום היתרה והדוחות נמצאים מבדיקה הדוח

 (. כולל תוספות פיגורים על פי החוק)להמשך פעולות לגביית היתרה " פתוח"בשלב 

 .נבנה במערכת  אפשרות לשליפת דוחות חניה שמופיעים ביתרה לתשלום 

 שלום ולבדיקת משלוח הודעות לחייבים   חודשים יופק דוח למעקב אחר דוחות ביתרה לת  6 -אחת ל

 

   

 , ב ב ר כ ה        

 ורד פרץ         

  מנהלת רשות החניה          

 :העתק

 ל העירייה "מנכ -גבי חדד
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 וועדותיה המועצה
 

 מבוא. א
ם ועדות שבהן משמשיוכל מועצה של רשות מקומית מנהלת את ענייני הרשות במליאת המועצה וב

 . חברי המועצה

 .מועצת הרשות המקומית וועדותיה כפופות לסמכות הביקורת של מבקר הרשות

נוסף על . החוק מחייב את מועצת הרשות המקומית לבחור ועדות ששמן ותפקידן מוגדר בחוק

שתפקידן  ,מתיר החוק למועצה לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות, עדות הנקובות בשמותיהןוהו

 .ועצה בעניינים או במקרים מסוימיםלייעץ למ

 . עדות השונותוההחלטות החשובות והדיונים מתקיימים בו ,רשות המקומיתחלק חשוב מעבודת ה

 .גם בגופים המבוקרים מתמנות ועדות בהתאם להוראות החוקים השונים על פיהם הם פועלים

 

 ( לפקודת העיריות 199-191על פי סעיפים )ועדות עירוניות  .ב

 ועדת הנהלה  (1)

למרות היותה ועדת , י הוועדהתפקיד .רשאית להקים לאא ,ועדה שהעירייה אינה חייבתזו ( א.)141

שמש ועדה לכל עניין לו, לייעץ לראש העירייה בכל הנוגע לביצוע תפקידיו: הםוהוגדרו בחוק , רשות

 . קבועה או ארעית, שאינו בתחום סמכותה של ועדה אחרת

 

 ועדות חובה

 ת מכרזים ועד( 2)

לבדוק הצעות מחירים המוגשות לעירייה בעקבות פרסום מכרז של ועדת מכרזים תפקידה ( א.)148

ראש העירייה לא יהיה חבר ; ראויה לאישור ,ועדהושלדעת ה ,ולהמליץ לפני ראש העירייה על ההצעה

 . עדת המכרזיםובו

 

 ועדת כספים  (3)

 .כספים של העירייההל ענייני לייעץ למועצה בכשל ועדת הכספים תפקידה  .149

 

 ח"ועדת מל (4)

 .להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום( א.)א149
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 טחון יועדת ב (5)

טחון יתוקם ועדת ב ,כמשמעותו בפקודת המשטרה, בעירייה שבה נתכונן משמר אזרחי( א.)ב149

 .אשר תייעץ ותסייע למשטרה בעניין המשמר האזרחי

 

 ביקורת ועדה לענייני (6)

שתפקידה לדון בכל דוח של מבקר  ,המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת( א.)ג149

בכל דוח של משרד הפנים על העירייה ובכל , המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה

דון בכל ל הוועדה רשאית .ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, דוח של מבקר העירייה

 .עדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיהוהו .דוח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין

 

 ועדת הנחות (7)

  נכסהלתת הנחה מסכום הארנונה הכללית המוטלת על ( 1) :של ועדת הנחותסמכויותיה ( א.)ד149

 .באותה שנת כספים

ולהגיש המלצותיה , ארנונה שאינו, 339 לדון בבקשות למחיקת סכום המגיע לעירייה לפי סעיף( 2)

 .לשר

 

 יהיועדה לקליטת על (8)

, (1991בינואר  1)ן "בשבט התש' מתושביה עלו לישראל אחרי יום ד 11%שלפחות  ,בעירייה. ה149

 .שתטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של התושבים האמורים ,היתבחר המועצה ועדה לקליטת עלי

 

 ועדת בטיחות בדרכים (9)

ועדה תגיש לאישור וה; תפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים (א.)ו149

 .המועצה את תכניותיה ותפקח על ביצוע התכניות המאושרות

 ועדה לקידום מעמד הילד (11)

להגן עליהם ולהבטיח את , ובני הנוער יםהילד תפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד. ז149

הזכות להתפתחות בתנאים נאותים , אפליה-אי, לרבות מימוש עקרונות של טובת הילד, יהםזכויות

וזכותם של ילדים ובני נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת החלטות הנוגעות 

 .לענייניהם

 

 ועדת בחינה לקבלת עובדים( 12)

יש להקים ועדת בחינה , 1919-ם"התש( מכרזים לקבלת עובדים)תקנות העיריות ל 22על פי תקנה 

 . לקבלתם למשרה שהוכרזה םלבחינת מועמדים שהציגו את מועמדות
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לצו המועצות  112-113על פי סעיפים )ועדות במועצות מקומיות  .ג
 (1792-א"התשי, (א)המקומיות 

 ועדת הנהלה (1)

תאם את ל ,ני המועצהיתפקידה לנהל את עניש, למועצה תהא ועדת הנהלה קבועה( א.)121

שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל  בטיחלה, פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן

 .ידי המועצה ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על, כדין

 טחוןיועדת ב ,ח"ועדת מל ,ועדת מכרזים ,קורתיועדת ב (3)

  .עדות העירוניותותפקידיהן של ועדות אלו זהים לאלו של הו 

 

 (1719-ה"התשכ) יהיחוק התכנון והבנ ועדות לפי. ד
, חוק התכנון והבנייה קובע מערכת היררכית של ועדות שבהן נידונים כל הנושאים הקשורים בחוק זה

הוועדות המקומיות פועלות במסגרת הרשויות . לרבות הכנת תכניות בניין ערים ומתן רשיונות בנייה

 . המקומיות

 ועדה מקומית (1)

 (.ועדה מקומית –להלן )יה ירחב תכנון מקומי תהיה ועדה מקומית לתכנון ולבנלכל מ.11

 

 

 סמכות הביקורת של מבקר הרשות המקומית( 5)

כפופה לסמכות הביקורת של , שתחומה מהווה מרחב תכנון אחד, ועדה מקומית של העירייה (א)

 .מבקר אותה עירייה

כפופות , הוועדה לשימור אתריםוכן , שבתחומן של מספר רשויות מקומיות, ועדה מקומית (ב)

 .לסמכות הביקורת של כל אחד ממבקרי הרשויות המקומיות המשתתפות בוועדה

 

 הנחיות. ה

 כללי( 1)

לצו המועצות ( ה)ה145 עיףלפקודת העיריות והוראת ס( ה)ב111 עיףס)על פי הוראות החוק  (א)

אי להיות נוכח בכל לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר הרשות המקומית ויהיה רש ,(המקומיות

ועדותיו של גוף ועדותיה או כל ועדה מוישיבה של מועצת הרשות המקומית או כל ועדה מו

 .בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו; מועצתי מבוקר/עירוני
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לי עומדים לדיון נושאים בע ןעל מנת שהביקורת תהיה נוכחת ככל האפשר בכל הישיבות שבה (ב)

עניין לביקורת ועל מנת שההשתתפות בישיבות אלו לא תיפגע יתר על המידה בעבודת הביקורת 

לכן ישנה חשיבות מרובה . רצוי שמבקר הרשות יוכל לשלוח את נציגיו לישיבות אלו, השוטפת

 .שם רשאי המבקר להיות מיוצג על ידי עובד מעובדיו, לשאלה מהי ישיבה שאינה סגורה

שאינם רואים בעין יפה את נוכחותה של , ישנם גופים. עה הכרעה משפטיתשאלה זו לא הוכר (ג)

מבקשים להקשות על מבקר הרשות בכך שלא יתירו לנציגו להיות ו ,הביקורת בדיוני ועדותיהם

בטענה שישיבות הגופים הללו הן סגורות ולכן המבקר לא רשאי לשלוח , נוכח בישיבה במקומו

. המבקר צריך לעמוד על סמכותו לשלוח לדיון את נציגיו .אין לקבל טענה זו. לשם את נציגו

שאיש שבחוק נקבע הפרוש הנכון לכוונת הוראה זו היא לקבוע שישיבה סגורה היא ישיבה 

 . מבלעדי חברי אותו גוף אינו רשאי להיות נוכח באותה ישיבה

 

 נוכחות בישיבות( 2)

המועצה של  יהיה נוכח בישיבות רשותה מבקרמן הראוי ש, על מנת למלא את תפקידו בנאמנות (א)

נבצר ממבקר הרשות להשתתף בישיבה מישיבות . עדה לענייני ביקורתוהרשות ובישיבות הו

 .הוא ידאג לשלוח את נציגו ,ועדה לענייני ביקורתוהמועצה או ה

, וגם אין צורך, הוא לא יוכל, במסגרת כוח האדם העומד לרשותו של מבקר הרשות המקומית (ב)

בכפוף להנחיה המיוחדת להשתתפות ) ישתתפו בכל ישיבות ועדות המועצה, גושהמבקר או נצי

 .(עדה לענייני ביקורתוהמבקר בישיבות מועצת הרשות והו

ועדות וחובתה של הרשות להזמינו להיות ובישיבות המועצה ובסמכותו של המבקר להשתתף  (ג)

 ןלית על הדרכים שבההן לשם קבלת ידיעה כל, מהווה אמצעי עזר לעבודת הביקורת, נוכח בהן

 . שהוא מבצע או יבצע בעתיד יקורותמתנהלת הרשות המקומית והן לשם איסוף מידע לב

עדות ובכל או במרבית הישיבות של הו, בין בעצמו ובין על ידי נציג, מומלץ למבקר להשתתף (ד)

  .וועדת תמיכותועדת ההנחות  ,ועדת הכספים ,ועדת ההנהלה: הבאות

יחליט  ,ת ברשות המקומית או בישיבות של ועדות בגופים המבוקריםאחרו בישיבות של ועדות (ה)

 . לאחר שיעיין בסדר היום של הישיבות, או לשלוח את נציגו, המבקר להשתתף

אם , ישתתפו, הוא או נציגו, בהןשעל המבקר לברור היטב את אותן ועדות או אותן ישיבות  (ו)

ותית על עבודת הרשות המקומית בסדר היום יש נושא בעל חשיבות מיוחדת ובעל השלכה מה

 . או שיש בהן עניין מיוחד לעבודת הביקורת, ותקציבה
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 .הביקורת תשהשתתפות בישיבות תיפגע בעבוד, ככל האפשר, צריך למנוע

 

 ותהשתתפות בדיוני הוועד (3)

המבקר אינו נוכח . "לצורך ביצוע תפקידו"ועדות ומבקר הרשות מוזמן להשתתף בישיבות ה (א)

. נכונות או ראויות, ועדה מקבלת החלטות חוקיותועדה על מנת לשמור ולוודא כי הוהובדיוני 

עדות מקבלות החלטות במסגרת סמכותן והוראות החוק וכי ההחלטות על והתפקיד לשמור שהו

עדה ויושב ועל חברי הו, בראש ובראשונה, הוצאת הכספים אינן חורגות ממסגרת התקציב מוטל

 :כגון ,ביועצים המשפטיים או בבעלי תפקידים אחרים ברשות, לשם כך, הראש שלה והם נעזרים

 . ל"מנהלי המחלקות או המנכ, הגזבר

ישנה נטייה של , דרכי פעולתה והחלטותיה, ועדהואשר בציבור או בעיתונות ישנה ביקורת על הכ (ב)

ת גם בטענה שמבקר הרשו, בין היתר, עדות וחבריהם להצדיק את ההחלטותויושבי ראש הו

יש להסביר ליושב ראש . תקינות ההחלטה או על דרך קבלתה-השתתף בישיבה ולא העיר על אי

כי השתתפותו של מבקר הרשות בישיבה והעובדה שלא התערב במהלך  ,עדה ולחבריהוהו

הדיון בה אין משמעותם שהוא מסכים למה שהוחלט בה או שהדבר נעשה על דעתו ולהדגיש 

 .ועדהופקח על עבודת השהמבקר אינו משמש בתפקיד המ

 ,ועדהואם נתבקש לכך על ידי ה ,בוועדה ביע את דעתו בנושא הנדוןלה רשאי תומבקר הרש (ג)

באותם נושאים שיש לו עליהם ידיעה בתוקף תפקידו כמבקר הרשות ובמידה שנושאים אלו 

מלקחת חלק בדיון על ההחלטות , ככל האפשר, מבקר הרשות יימנע. נבדקו על ידיו

 .ועדהות של ההאופרטיביו

עדות להטיל על מבקר הרשות מטלות וישנה נטייה לחברי מועצה וליושבי הראש של הו (ד)

על המבקר להסביר  ,במקרה כזה. בדיקת נושאים שעולים לדיון במהלך הישיבההקשורות ל

שהוא יתייחס לבקשה זו במסגרת תכנית העבודה , בנימוס ובכל הכבוד הראוי, ועדהולחברי ה

 .ל להתחייב לבצע בדיקה זואך לא יוכ ,שלו

מבקר הרשות אינו היועץ המשפטי של . חוות דעת משפטיות נותן היועץ המשפטי של הרשות (ה)

לא כל שכן . אפילו יש לו השכלה משפטית, ימנע מלתת חוות דעת משפטיותיהרשות ולכן ראוי ש

 . אם השכלתו היא בתחומים אחרים

 

 ועדה לעניני ביקורת. ו

 מבוא( 1)

עדה חייב ור הו"יו. ת מקומית חייבת לבחור ועדה לענייני ביקורת מבין חברי המועצהכל רשו (א)

זאת כדי למנוע מצב של ניגוד , ולא יהיה חבר בהנהלת גוף עירוני מבוקר להיות מן האופוזיציה

 . עניינים בין שני תפקידים שלטוניים
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 ית פתחימועצת עיר. 1נגד  תקווה ת פתחיבעירי" הליכוד"סיעת  531/19צ "בפסק הדין בעניין בג

פסק דין שניתן לפני שתוקן החוק שחייב למנות חבר אופוזיציה להיות יושב ראש )' תקווה ואח

 :הגדיר בית המשפט את תפקיד הוועדה באלו המילים( הוועדה

ואת סיכומיה והמלצותיה היא , ועדה לענייני ביקורת היא ועדה של המועצהוה

ועדה הוא לקבל ותפקידה של ה(. לפקודת העיריות( ד)ג071סעיף )מגישה למועצה 

לקבל מראש , ממבקר המדינה וממבקר העירייה את ממצאי הביקורת שערכו

סיכומיה "לגבש , לדון בדוחות אלה, ח מבקר העירייהוהעירייה את הערותיו לד

כי בד בבד עם  ,היסטוריה החקיקתית מלמדתה. ולהגישם למועצה" והצעותיה

ובחירת ראש העיר , ש העיר כתוצאה משינוי שיטת הבחירותחיזוק מעמדו של רא

ביקש , בבחירות אישיות ישירות ובמקביל לריכוז סמכות הביצוע בידי ראש העיר

ממצאי הביקורת של  …קורת על פעולותיו של ראש העיריהמחוקק לחזק את הב

אליה מועבר גם דוח הביקורת , עדה לענייני ביקורתומבקר העירייה מועברים לו

ועדה לענייני ביקורת אינה עושה פעולות וה, אמת הדבר. של מבקר המדינה

 . כשם שהמועצה עצמה אינה מבצעת פעולות ביקורת בעצמה, ביקורת בעצמה

והיא , ועדה לענייני ביקורת חושפת את ממצאי הביקורת בפני המועצהואך ה

 .קשות בעקבות הביקורתבמציעה מהן הפעולות המת

 :הוא קובע כי, ועדהוהנהלה משמש גם בתור יושב ראש הבאשר למצב שבו חבר 

בתפקידו זה עליו לייעץ לראש העיר בכל . מר מוכתר הוא חבר ועדת ההנהלה

ויושב הראש , ועדה לענייני ביקורתומר מוכתר הוא חבר ה. הנוגע לביצוע תפקידיו

ק מסקנות המתבקשות מממצאי יסלהבתפקידו זה עליו לנקוט עמדה ו. שלה

כי , נמצא. ת באשר לפעילות של ראש העיר ועצותיה של ועדת ההנהלההביקור

ועדה לענייני ביקורת על מר מוכתר לנקוט עמדה ובתפקידו כחבר וכיושב ראש ה

כאשר ועדת , עניין זה מתחדד במיוחד. כלפי פעולותיו הוא כחבר ועדת הנהלה

 אשר ההנהלה דנה בדוחות הביקורת וממליצה בפני ראש העיר באשר להערות

במצב דברים זה על מר מוכתר לנקוט עמדה . ועדה לענייני ביקורתועליו להגיש ל

נראה לי כי האפשרות הממשית לניגוד . ביחס להמלצותיו הוא בענייני ביקורת

עניינים בין ביצוע תפקידיו של מר מוכתר כחבר ועדת ההנהלה לבין ביצוע 

ועדה וכחבר ה, מוכתר פועלמר . ועדה לענייני הביקורת בולטת לעיןותפקידיו ב

. כמשמעותן בהקשר זה" דעה משוחדת"ו" משוא פנים"מתוך , לענייני ביקורת

ועדה לענייני ביקורת מחייבים וכחבר ב תרהנאמנות והאמון בתפקידו של מר מוכ
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הוא אינו יכול . אותו לראות לנגד עיניו את האינטרס של הביקורת ואותו בלבד

באשר נאמנות כפולה יוצרת , חסת לפעולותיו הואלעשות כן כאשר הביקורת מתיי

ניגוד , אמת הדבר. אין מבוקר נעשה מבקר. אפשרות ממשית של ניגוד עניינים

אלא בין שני , העניינים שלפנינו אינו בין אינטרס ציבורי לבין אינטרס פרטי

 .אך גם ניגוד עניינים זה אסור הוא בעניין שלפנינו, אינטרסים שלטוניים

ת יק ראש עיריית קרי'ר רפי ורטהיים נגד דני ז"ד, יוסי דואק  5143/99צ "ן בעניין בגבפסק הדי

נקבע כי המבחן אם חבר מועצה שייך לאופוזיציה או לקואליציה אינו רק המבחן , ביאליק

 . אלא יש להחיל עליו גם את מבחן ההתנהגות ,הארגוני

 .קיד זה יוחד למבקר הרשותתפ. עדה לענייני ביקורת אינה מבצעת פעולות ביקורתוהו (ב)

ועדה לענייני ביקורת כמי שאמורה לחשוף בפני המועצה את ממצאי ובית המשפט העליון הכיר ב (ג)

 .הביקורת ולהציע למועצת הרשות המקומית את הפעולות המתבקשות בעקבות הביקורת

 

 הנחיות( 2)

 .בכל ישיבות הוועדה לענייני ביקורת, ככל האפשר, מבקר הרשות ישתתף (א)

ככל , ישיב לשאלות חברי הוועדה ויסביר, עדה לענייני ביקורתוקר הרשות ישתף פעולה עם הומב (ב)

ברוח , במגמה לסייע בידי הוועדה בגיבוש המלצותיה, שערך את ממצאי הביקורת, שיתבקש

 . הביקורת וכמתחייב מממצאי דוחות הביקורת

ורת לבצע פעולת ביקורת עדה לענייני ביקומבקר הרשות ישקול בכובד ראש כל משאלה של הו (ג)

 . בנושא מסוים

עדה לענייני ביקורת אינה נכללת בתפוצת טיוטות דוחות הביקורת לקבלת הערות היחידות והו (ד)

 . שבהן נערכה הביקורת

 . עשה אך ורק על פי הוראות החוקיעדה לענייני ביקורת יודיווח מבקר הרשות לו (ה)

ימסור המבקר העתק מן הדוח לכל , במועד הגשת הדוח השנתי לראש הרשות לקבלת הערותיו (ו)

הוראה זו מתייחסת גם לדוח ביניים שרשאי מבקר הרשות . ועדה לענייני ביקורתואחד מחברי ה

 .להגיש לראש הרשות

 

 ועדת מכרזים .ז
עדת ופתיחת הצעות והדיון בו, קבלת הצעות המתמודדים, פרסומו, הפרוצדורה להכנת מכרז (1)

סעיף )ובתוספת רביעית לצו המועצות המקומיות ( מכרזים)יות המכרזים מפורטים בתקנות העיר

 .הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות ,(192
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מחויבת על , הקפדה על ביצוע מדויק של כל הוראה והוראה מההוראות של התקנות והתוספת

מנת להבטיח הגינות מרבית בהתקשרות לביצוע עבודות עבור הרשות המקומית ועל מנת 

הנדרשים לכך לעתים קרובות על ידי , עדה יעמדו במבחן בתי המשפטוטות הולהבטיח שהחל

 .לא היתה הטובה מבין ההצעותשמתמודדים שהצעתם נפסלה או 

ישנן . פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות חייבת להיעשות על ידי אנשים שמינה ראש הרשות (2)

קח חלק בפתיחת תיבת רשויות מקומיות שבהן מינה ראש הרשות את נציג המבקר כמי שלו

פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים ורישום מסמכי  ,על פי התקנות והתוספת ,זאת ועוד. המכרזים

המועצה / שאחד מהם יימסר למשמרת למבקר או לעובד עירייה"ינוהל בשני עותקים , המכרזים

 ."המועצה/ שנקבע על ידי ראש העירייה

הניסיון  .המבקר ייקח חלק בפתיחת תיבת המכרזיםאין לשלול את האפשרות שנציג  ,קרוןיבע (3)

שכאשר נציגו של מבקר הרשות לוקח חלק בפתיחת תיבת המכרזים והפרוטוקול נמסר  ,מלמד

. עדהובהליך המוקדם לדיון בו מגביר הדבר את אמון הציבור, למשמרת למבקר הרשות

 . הביקורת ההסכמה להשתתף בפתיחת תיבת המכרזים אסור לה שתבוא על חשבון עבודת

בין אם תוצאות , רצוי שהמבקר ישתתף בישיבה שבה נדון מכרז שהמבקר בדק את ביצועו (4)

 .פגמים בביצוע החוזה עם העירייה, או לא העלו, הבדיקה העלו

המלצה המבוססת על ממצאי , עדה לפסול את אחד המתמודדיםומבקר הרשות הממליץ לו (5)

הוועדה תציג ממצאים אלו בפני המתמודד שאותו . ויציג בפני הוועדה את ממצאי, הביקורת

 .על מנת לקבל את התייחסותו לממצאי הביקורת ,המליץ מבקר הרשות לפסול

רשאית העירייה , (5' מס) 1981-ח"התשמ, (מכרזים)תקנות העיריות  – 8על פי הוראת תקנה  (6)

ח ולא "ש 26,111של  אם סך כל העבודה עלה על סך, למסור עבודות לביצוע על פי מכרז זוטא

  .ח "ש 121,111עלה על סך של 

וזאת לפי תקנה , בכל חודש לפי שיעור עליית המדד 16-הסכומים הנזכרים לעיל מתואמים ב: הערה)

 ((א)2

 :קובעת( ג)8תקנה 

הספקים ת את רשימ ההעירייועדה תמציא אחת לשנה למועצה ולמבקר הו

פנה אליהם לפי  העירייהם שראש וכן פירוט הספקים והקבלני, והקבלנים כאמור

פירוט זה יהיה פתוח לעיון הספקים והקבלנים הכלולים . תקנה זו במכרזי זוטא

 .בו

 

 ,תקנות העיריותל 11על פי תקנה )ועדת הבחינה לקבלת עובדים . ח
 (1797-ם"התש, מכרזים לקבלת עובדים

מנת שזו תבחן את כישוריו על , מי שהגיש את מועמדותו לתפקיד חייב להופיע בפני ועדת בחינה

לאחר בחינת כישוריו המקצועיים ובהשוואה למועמדים האחרים המתמודדים , זאת. למילוי התפקיד

 .על אותה משרה

 :התקנות קובעות את הרכב הוועדה כדלקמן (1)

 הבחינה  ועדתוהנציגים ב.22

 .ועדת בחינהויה יקבע רשימה של שמות הנציגים ליראש העיר( א)
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יה ונציגי הציבור המקומי או נציגי מוסדות יתכלול את נציגי העיר הרשימה( ב)

המודעות של משרדי  ותפורסם על לוח, יהיאחרים שימונו על ידי ראש העיר

 .יהיהעיר

 .יה ימנה ועדת בחינה מבין הנציגים המנויים ברשימהיראש העיר( ג)

 בחינה הרכב ועדת .22

 .שהפחת משלוולא י, הרכב ועדת בחינה לא יהיה זוגי :(א)

יהיה  ועדהוובין שאר חברי ה, הייושב ראש ועדת הבחינה יהיה נציג העירי( ב)

 .לפחות נציג ציבור אחד

( ב)24תקנה . כי ישיבותיה יהיו סגורות, עקב הרגישות המיוחדת של עבודת הוועדה נקבע (2)

 :קובעת

  עדהובהרכב הו להשתתפות סייגים. 22

, עדהומזכיר הו ,עדהוהו יכח אדם פרט לחברבישיבת ועדת הבחינה לא יהיה נו

הבחינה רשאית להזמין  אולם ועדת; נבחן או נבחנים, מזכיר לניהול פרוטוקול

פסיכולוג או אדם אחר אשר  ,בלי זכות דעה בהחלטה, יועץ-לישיבותיה בתור בוחן

 .או שניהם, לדעתה הוא מומחה בעבודה שיש לבצע במשרה הנדונה

חלה גם על , הזמנתו של מבקר הרשות המקומית לישיבות הוועדותהמחייבת , ההוראה בחוק (3)

 .עבודת הוועדה לבחינה לקבלת עובדים

השתתפותו של מבקר הרשות בישיבות הוועדה מגבירה את אמון הציבור בדרך העבודה של  (1)

העבודה של הרשות הוראה מפורשת המורה להזמין את מבקר  ילכלול בנוהל, לכן, רצוי. הוועדה

 . יבות הוועדההרשות ליש

כאשר הוועדה בוחנת מועמדים , רצוי שמבקר הרשות יחליט על השתתפות בישיבת הוועדה (2)

 . למשרות חשובות במערך המינהלי של הרשות המקומית

 

 

לבקשת מבקר העירייה ערכה ורד לוין מנהלת מדור מזכירות ראשית מעקב אחר פעילות הועדות 

-  1122ות במהלך שנת והשתתפותם של חברי המליאה בוועדות השונ
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 1122עד דצמבר  1122כינוס ועדות החל מחודש אוגוסט 

ה /חבר 
 מליאה

מס ישיבות  חבר בוועדה 

 אליהן זומן

מספר 

ישיבות בהן 

 נכח

מכרזים עובדים בכירים  יוסי ברודני ראש העירייה

 ר "יו –

    

 2 2 ר "יו –חינוך   

     ר"יו –ח "מל  

 1 1 ר "יו –שמות   

 1 1 ר "יו –תנועה   

 

 2 2 ר"יו –איכות הסביבה  חזי שם טוב סגן ראש העיר 

 1 1 הנחות בארנונה  

     מכרזים עובדים בכירים  

 1 1 מינוי עובדים  

 2 3 מכרזים  

 1 1 חינוך  

 1 1 שמות  

 

מיכאל  סגן ראש העיר 

 פרידמן

 2 2 חינוך

     חניה  

 - 2 כספים  

 1 1 שמות  

     

ה /חבר 

 מליאה

מס ישיבות אליהן  חבר בוועדה 

 זומן

מספר ישיבות 

 בהן נכח
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     ר "יו –בטחון  יעקב ויליאן  סגן ראש העיר 

     שמות   

 הוזמן לישיבה)  חינוך  

 (23/8/11ב  

1 

 

 2 2 ר"יו –כספים  משה מרר חבר / חבר הנהלה 

     בטיחות בדרכים   

 1 1 ועדת תנועה  

     חניה  

 2 2 איכות הסביבה  

 - 3 מכרזים  

     תיקון ליקויים  

 הוזמן לישיבה)   חינוך   

 (23/8/11ב  

1 

 

ה /חבר 

 מליאה

מס ישיבות  חבר בוועדה 

 אליהן זומן

מספר ישיבות 

 בהן נכח

חבר / חבר הנהלה

 מליאה

 1 1 הנחות בארנונה ישראל פרידר 

     בטיחות בדרכים  

 2 2 חינוך  

 2  2 כספים  

     סמים  

 1 1 שמות  

     תיקון ליקויים  
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אברהם  חבר / חבר הנהלה 

 גולדברג

     חניה

 2 2 כספים  

     קידום הילד  

 

     בטיחות בדרכים אלי עטיה חבר מליאה

 2 2 חינוך  

 1 3 מכרזים  

     ח"מל  

     סמים  

 

 

 

  

ה /חבר 

 מליאה

מס ישיבות  וועדה חבר ב

 אליהן זומן

מספר ישיבות 

 בהן נכח

 4 4 ביקורת ירמי בלום חבר מליאה

 2  2 חינוך  

     ח"מל  

     קידום הילד  

 

 1 4 ביקורת שלמה גרדה חבר מליאה

 2 3 מכרזים  

     סמים  

 

הודיע על ) 3 4 ר "יו –ביקורת  אילן בוכריס חבר מליאה

 (העדרותו 
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     עובדים  בכיריםמכרזים   

     בטיחות בדרכים   

     הנחות בארנונה  

 

מס ישיבות  חבר בוועדה  ה מליאה/חבר 

 אליהן זומן

מספר ישיבות 

 בהן נכח

 - 3 ח"מל זמיר בן ארי חבר מליאה

 

 

ד עידית בן "עו חברת מליאה

 עמי

 2 3 ר "יו –מכרזים 

     

 

 (רייה ללא השתתפות חברי העי)ועדות שהתכנסו 

 9/11/11 – ועדות ערר לענייני ארנונה 

 1/11/11     -ועדת השקעות 

 15/11/11   -ועדת רכש וקניות

 19/12/11    -ועדת בטיחות

 

  –המלצת הביקורת 

ימים מרוכזים בשנה על מנת להקפיד לקיים את כל ישיבות  2הביקורת מממליצה  לקבוע מראש  

 . ועדות החובה כמתחייב  מהוראת החוק
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 כ אוהל יצחק"הקצאת קרקע לביה –דוח מסכם  –ועדת הקצאות 

 

 

הדורש מהרשות להכין תכנית הקצאות כללית ומאפשר לכלל הציבור הן לבקש הנוהל 

 .להקצות את הקרקע למטרה אחרת והן להתנגד להקצאתה

 ועדת הקצאות 

טרם קבלת , יוצגו, ת בפני ועדת המשנה להקצאות ובפני מועצת הרשות המקומי - 1ה 1סעיף 

 .כל המסמכים הנוגעים בדבר, ההחלטה

לאחר שהובא לעיונה את מכלול החומר שהונח בפני ועדת , מועצת הרשות המקומית  –ו  1סעיף 

 .תדון בהמלצת ועדת ההקצאות,  ההקצאות

 הפרטים המצויים בסעיף וללהועדה תבחן במסגרת סינון ראשוני אם מולאו הבקשות על מכג  1סעיף 

 .ותכין רשימת בקשות שפרטייהן מולאו כנדרש,  5

תפורסם בעיתונות על מנת לאפשר לציבור להגיש התנגדויות  (ג)כאמור בסעיף קן , רשימת הבקשות 

 .ימים מיום פרסום ההודעה כאמור 91תוך 

הפרסום בעיתון אמור היה להתפרסם רק לאחר השלמת הנתונים המצויים בסעיף  –הערת הביקורת 

5. 

   

 

 צ בלומנטל"בפסק הדין בבג

o קל וחומר . כל החלטה מינהלית חייבת להתקבל על סמך תשתית עובדתית בדוקה
ידי העירייה לגוף פרטי ללא -שכך הוא הדבר לעניין הקצאת קרקע לצורכי ציבור על

 .מכרז וללא תמורה
o  על הרשות המקומית לברר מה הם צורכי הציבור באזור שבו מצויה הקרקע להקצאה

 .ור בגוף המתאים ביותר למילוי הצרכים הציבוריים על הצד הטוב ביותרולבח
o  הרשות המקומית כפופה לדרישה ( כפי המצב שהיה דאז)גם בהיעדר נוהל להקצאה

-ועל, ברורים וגלויים, שוויוניים, פי כללים וקריטריונים הוגנים-שההקצאה תיעשה על
 .פי שיקולים סבירים ומידתיים

o ומית היא לפרסם את כוונתה להקצות קרקע לגוף מסוים או חובתה של הרשות המק
כאשר ההקצאה משליכה על . לצורך מסוים ולפרסם את הקריטריונים להחלטתה

תושבי השכונה ויש בה כדי להשפיע על אורח חייהם ועל איכות חייהם יש לאפשר 
 .להם להשמיע את דברם לאחר פרסום הכוונה לבצע הקצאה

o  יש לקיים דיון ענייני ורציני בכל ההיבטים של ההקצאהבעקבות שמיעת התושבים ,
לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים להתייחס לטענות שהושמעו ולאזן בין הצרכים 

, על הדיונים להשתקף בפרוטוקולים שחובת ניהולם נגזרת מן הדין. השונים
 .1998-ח"תשנ, ולתושבים זכות עיון בפרוטוקולים מכוח חוק חופש המידע



51 
 

o שימוע מאוחר אינו תחליף לשימוע מוקדם הן בשל הקושי לשנות דעתה , לככל
שימוע מאוחר פוגע . המגובשת של הרשות והן בשל הקושי שלה להודות בטעותה

 .וככזה אין הוא ראוי, במראית פני הצדק ובאמון הציבור כלפי המינהל
o יך חובתה של הרשות היא גם להיוועץ בגורמים המקצועיים המתאימים בעת הל

 .קבלת ההחלטה על ההקצאה
o הרשות יכולה להקים וועדה לצורך ההקצאה אך לוועדה מעין זו יש תפקיד מייעץ ,

 .ולמועצת הרשות אין סמכות להעביר את סמכות ההחלטה לידי ועדה זו
 

מיכאל ווקנין שלומית  להצבת , שלום , נחתם הסכם בין העירייה לבין אזרד אסתר 18.6.19בתאריך 

 .ל"מש למטרת  בית כנסת ובית מדרש לעדה הספרדית להנצחת יצחק אזרד זקראוון שיש

 .בהסכם הובהר כי מדובר בקרקע ציבורית וכי לעירייה יש זכות להזיז את הקראוון ממקומו ולהעתיקו

 .גבעת שמואל  כעמותה –נרשמה אוהל יצחק  13.1.19 -בתאריך ה

 .ב תצהיר"רצ -חברים   1בעמותה רשומים 

 

 .גבעת שמואל  -שונתה שמה של העמותה מאוהל יצחק לאוהל יצחק ואסתר 8.9.2119בתאריך 

 :ל העירייה לעמותת אוהל יצחק  בבקשה להשלמת המסמכים הבאים"פנה מנכ 15.2.11 -בתאריך ה

 שם הגזבר וכתובתו .1

 פירוט הכנסות ותשלומים של חברים .2

 (המשפחות)רשימת החברים בעמותה  .3

 מסמכי יסוד של העמותה .4

 .מ רשם העמותות"ניהול תקין מעאישור  .5

 דוחות כספיים  .6

 תקציב שנתי מאושר .1

 .מ"מ ממשרדי המע"אישור מע .8

 אסמכתאות להוכחת המקורות הכספיים לבינוי  .9

 .תשריט מגרש גודל הבניין  ומיקומו .11

 

 .ל נוכל לדון בבקשת הקצאת הקרקע"רק לאחר מילוי כל התנאים הנ

 

אין דוחות מאחר ולטענתם מדובר ) 5, 4, 3,  1 משיבה העמותה לסעיפים 12.3.11 -בתאריך ה

  11, ( בעמותה חדשה שטרם השלימה את שנתה הראשונה

 . לטענתם התורמים אינם מעוניינים לחשוף זהותם ורוצים להישאר בעילום שם

 6369הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע הידועה כגוש "פרסמה העירייה  21.9.11 -בתאריך ה

גבעת שמואל  בשלושה עיתונים  –בגבעת שמואל לעמותת אוהל יצחק  255 -ו 245, 1חלק מחלקות 

 (.מקומונים ועיתון הארץ 2)

נמסר לעמותת אהל יצחק כי  ועדת ההקצאות דנה בקשתה וחסרים המסמכים   5.12.11 -מתאריך ה

 : הבאים

 -יך הלא מספיק הנטען במכתבכם מתאר, פירוט מקורת כספיים למימון הבניה כולל אסמכתאות 

 .הנכם מתבקשים להעביר את המסמכים בדחיפות.  12/3/11
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 :כותב מהנדס העירייה ליועצת המשפטית בעניין בית הכנסת אוהל יצחק  15.12.11 -בתאריך ה

הועברה בקשה למשרד החינוך להקלה בשטח התיכון האולפנה וזאת לטובת הקצאת קרקע  .1

 .לצרכי ציבור אחרים 

נוספים לבניית בית כנסת שבנדון וזאת על פי תוכנית שהוגשה ר קרקע "מ 511ניתן להקצות  .2

 לבניה משותפת עם עמותת בית הכנסת נווה שמואל  ( ב "רצ)לעירייה 

ר  כאשר בית הכנסת יצחק "מ 2.121על פי התוכנית שהוגשה מדובר בשטח מגרש של 

 . ר "מ 582כ "ונווה שמואל סה, ר "מ 511כ "ואסתר סה

 

קשה להבין על מסך התוכנית  . ורפה תוכנית טופוגרפית כוללתלא צ –הערת הביקורת 

 . שהוגשה מה מתוכנן

 

 .בגין פרסום בקשת ההקצאה בעיתון ארצי ₪  661ס של "נשלח חיוב ע 21.12.11 -בתאריך ה

נתכנסה ועדת הקצאות ולאחר בדיקת בקשת העמותה וחוות הדעת של מהנדס  11.2.11  -בתאריך ה

 511הנדס הוועדה המקומית המליצה הוועדה על הקצאת קרקע בשטח של העירייה ואישורו של מ

לעמותת אוהל יצחק ואסתר גבעת שמואל לצורך בניית בית כנסת וזאת לבניה משותפת עם ' מר

כפי ששונתה , כ נווה שמואל ועל פי עקרונות התוכנית שצורפה למכתב מהנדס העירייה "עמותת ביה

תוך , צאה הינו חתימה על הסכם בנוסח שיועבר לה על ידי העירייה תנאי לביצוע ההק. ואושרה על ידו

 .שנים 3תוך המועד שתקבע העירייה לסיום הבניה תוך , מתן בטוחות להתחלת הבניה 

   -לסיכום 

הדבר דומה . מדובר כאן במקרה של מסירת חזקה לפני אישור ועדת הקצאות ופני אישור שר הפנים

 . יש להקפיד למסור שטח רק לאחר שהוקצה כדין. הלשיגור חץ ולאחריו סימון מטר

טרם קבלת , יוצגו, בפני ועדת המשנה להקצאות ובפני מועצת הרשות המקומית  - 1ה 1על פי סעיף 

 .כל המסמכים הנוגעים בדבר, ההחלטה

לאחר שהובא לעיונה את מכלול החומר שהונח בפני ועדת , מועצת הרשות המקומית  –ו  1סעיף 

  .תדון בהמלצת ועדת ההקצאות,  ההקצאות

 .לחברי המליאה הוצג  פרוטוקול ועדת ההקצאות בלבד – הערת הביקורת

הפרטים המצויים בסעיף  וללהועדה תבחן במסגרת סינון ראשוני אם מולאו הבקשות על מכג  1סעיף 

 .ותכין רשימת בקשות שפרטייהן מולאו כנדרש,  5

 .חדשה לא כל המסמכים הועברו לוועדה כנדרש מאחר ומדובר היה בעמותה - הערת הביקורת

תפורסם בעיתונות על מנת לאפשר לציבור להגיש התנגדויות  (ג)כאמור בסעיף קן , רשימת הבקשות 

 .ימים מיום פרסום ההודעה כאמור 91תוך 

הפרסום בעיתון אמור היה להתפרסם רק לאחר השלמת הנתונים המצויים בסעיף  – הערת הביקורת

5. 
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 1122מאזן בוחן  - עדוני נוער ניתוח הוצאות הכנסות מו

 הוצאותסעיף 

   אילנוער   קרית אלון 

  59,588 שכר רכז   91,685 שכר רכז 

מדריך שכבה    

 'ט

3,511  

מדריך שכבה    

 'י

3,511  

פעילות 

 חברתית

  515 ' פעילות י  1,311

פעילות 

 חברתיות 

קבוצות   24,311

חברתיות 

טכסים 

 רועים ואי

28,811  

  689 פרסום   689 פרסום 

  6,151 דמי ניהול   6,151 דמי ניהול

  86,382 טיולים   82,121 טיולים 

  969 טלפון  1,323 סלולרי/טלפון 

  8,482 אחזקת בית   11,615 אחזקת בית 

  121 אב בית   12,623 אב בית

  6,364 ציוד משרדי   

כלול בפעילות  פורימון

 תיתחבר

  13,143 פורימון 

כלול בטיולים  חולצות 

ובפעילות 

 חברתית

  165 מנוי מוקד 

  185 כבלים הוט  אין  סמינרים 

  1,411 ביס נוער   

  11,913 סמינרים   

  2,822 ביגוד   
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 –לעומת מועדון קרית אלון ₪   16,111אחזקת בית   + מועדון אילנוער מוציא על שכר  .1

114,111  ₪ . 

ההפרשים בשכר שבין  אילנוער לקרית אלון נובעים בעיקר מכך ששכר היסוד של מנהל  .2

 . ₪  5,154ואילו שכר היסוד של מנהל קרית אלון עומד על ₪  1,159קרית אלון עומד על  

₪  23,311  -הוצאות אחזקת בית קרית אלון , ₪  8,111 –הוצאות אחזקת בית אילנוער  .3

 (.ולם בעת השכרתו לאירועיםכולל תשלום עבור אחזקת הא)

, ₪  969אילנוער , ₪   281ממוצע חודשי   –₪  1,323קרית אלון   –שימוש בטלפון נייד   .4

 .₪  211   -ממוצע חודשי 

 .₪  116,311 –הוצאות פעילות קרית אלון , ₪   151,111 –הוצאות על פעילות אילנוער  .5

 .₪ 53,661 –קרית אלון  הכנסות טיולים, ₪  12,229 –הכנסות טיולים אילנוער  .6

  

.  מסעיף פ 1,516 –אילנוער , ( חברתית.מסעיף פ) 3,194 -קרית אלון   -קופה קטנה   .1

 ציוד משרדי 963,  (  5,656ס "הוצאה חריגה טיולי ים אל ים ע)טיולים  – 1,585. חברתית

 . לא מופעים סמינרים בכרטסת –קרית אלון , ₪  12,111 –אילנוער  -סמינרים   .8

הכל "עיפים בכרטסת אילנוער מופרטים ואילו בכרטסת קרית אלון הסעיפים הם בסגנון הס .9

 ...פורימון ועוד , חולצות / כולל  ביגוד " כלול

 ₪  1,433ס של "ע,  99992תנועה , בביקורת קופה קטנה לא נמצאו הקבלות  .11

 הכנסות 

   אילנוער   קרית אלון 

תנועות נוער 

 דמי חבר

 8,165 53,843 דמי חבר  52,415

  511 השכרת אולם  11,151 השכרת אולם 

 4,131 12,229 טיולים  53,661 טיולים 

     5,198 הפעלה 

     1,921 יום התרמה

   112,511 רשות מקומית  112,511 רשות מקומית

 

 .₪ 53,661 –הכנסות טיולים קרית אלון , ₪  12,229 –הכנסות טיולים אילנוער  .1

 –הכנסות פעילות חברתית קרית אלון ,  53,843 –חברתית אילנוער הכנסות פעילות  .2

52,415  ₪. 

שמקזזת חלק מהתשלומים ₪  11,151ס "לקרית אלון יש הכנסה נוספת מהשכרת אולם  ע .3

 .לאחזקת הבית 
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 :המלצות  הביקורת 

יש להימנע מסעיפים בשיטת הכל כלול ולפרט ככל האפשר פריטי הוצאות  על מנת  .1

 .בכל הנוגע לתנועות כספים, נה ברורה ושקופה יותרשתתקבל תמו

ממליץ שמועדון אילנוער  יפעל להשכיר בבקרים או בסופי שבוע את האולם המרכזי  על מנת  .2

 .שתהיה לו הכנסה נוספת למימון הפעילות

 . ממליץ על אחידות סעיפים בין המועדונים   .3

מנת שלא יקרה מצב בו ס על "יש להקפיד על אבטחת החומר בהנהלת החשבונות במתנ .4

 .   כדי להבטיח שיהיה גיבוי, הביקורת ממליצה לסרוק את המסמכים . חומר נעלם מהקלסרים
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  1211ביקורת  – מקלטים ציבוריים

 

דן בגבולות אחריותה של רשות מקומית להתקנת מקלטים  1951 -א"חוק ההתגוננות האזרחית התשי

 .ולאחזקתם, בתחומה

 

 . הינו מקלט שלא נועד לבית מסויים או למפעל מסויים,  י הגדרתו בחוק"עפ, "מקלט ציבורי"

 

כי על הרשות , נקבע 1955 -ז"תשט( השתתפות רשויות מקומיות)בתקנות ההתגוננות האזרחית 

ושירותי חירום מחלקת הביטחון . המקומית מוטלת האחריות לאחזקתם התקינה של המקלטים

 .על אחזקת המקלטים הציבוריים תמופקד, רשותב

 

ויש , ר"מ 1,114-לטים ציבוריים שטחם הכולל מגיע למק  11ברחבי הישוב גבעת שמואל פזורים 

מכלל המקלטים הציבוריים  9. ( לאדם 1.15לפי תחשיב של ) אנשים  1,561-כ      ביכולתם להכיל 

 .הדתקר בתחומי בעי, בהם מתבצעות פעילויות שוטפות, "תכליתיים-דו"משמשים כ

 

 פתיחת מקלטים בשעת חירום

 

הביטחון ושירותי החירום ' מפתחות המקלטים הציבוריים נמצאים בארון החירום במשרד מנהל מח

 (. י אחד הדיירים הנושא בטיפול"המנעולים הוחלפו ע) 519במועצה למעט מפתח למקלט 

ט העירייה מנסח נוהל חדש "בק( . 'ב לביקורת נספח א"מצ)קיים נוהל פתיחת מקלטים בחירום 

  – 5שיפורסם בתוך הספר שבועות וזאת ממספר לקחים שעלו בתרגיל נקודת מפנה 

 .ח "כי רובם לא יתייצבו לעבודה בשע, אי אפשר לסמוך על העובדים היומיומים  .1

 .נוהל פתיחת מקלטים החדש יתבסס על פקחים עירוניים וסייר לילה .2

  

מדווח , (מדגמי/כללי או חלקי)לטים תרגיל לפתיחת מק הביצע מחלקהה

 .( 1211ינוי ) 9בנקודת מפנה  תוך מתן התרעה של זמן קצוב, ומתועד
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חיוני לצורך איתור מכשלות  תרגיל פתיחת מקלטים כי , הביקורת בדיעה

 .ולהפקת לקחים

 

 מחסני ערכות הצטיידות לשעת חירום

 

: בתוכה, רי בערכה קבועה של פריטיםיש לצייד כל מקלט ציבו, א"י הנחיות מפקדת ראש הג"עפ

ל במצב שמיש "במטרה להבטיח זמינות הציוד הנ. ואביזרים אחרים, מטף כיבוי, שלושה פנסי רנאור

 .בשעת חירום

 

למרות שקיימים בתי שימוש בכל המקלטים רצוי לבחון רכישת בתי שימוש כימים  – הערת הביקורת

 .ח במקרה של הפסקת מים ממושכת"לשע

 

 .יצחק שדה פינת בו גוריון' ציוד החירום מאוחסן במחסן הממוקם ברח

 

 .הרכש' י מח"הציוד במחסן החירום סומן ע

 

 . הציוד רוענן לאחרונה לפני שנה –רענון ציוד 

 

ט בכל שנה נרכשת כמות של חומרים "אך לטענת הקב, ערכות עזרה ראשונה אמנם לא רועננו 

 .וזות היטב ונבדקו ברענון שבוצע  בשנה החולפת יתר התחבושות אר. מחטאים בתוקף 

 

טחון להפצת הציוד בשעת יהב' מחנבחנה מידת הערכות , בבדיקה שביצעה הביקורת במחסן הציוד

 .הדיווח והפיקוח על הציוד, וכן נבדקו הרישום, חירום

 

ם לא הרכבים של מחלקות האחזקה והמי. לא קיים נוהל מסודר לפיזור הציוד  – הערת הביקורת

 . תרגלו פיזור ציוד למקלטים למעט פיזור מיכלי מים
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 לכל מקלט מוקצב תא ובוציוד במחסן מרוכז באריזות נפרדות סגורות ה

 .מכלול הפריטים 

 

 . ישן ואינו שמיש , חלקו מיושן, לא מושלם  הציוד . המחסן שנבדק נמצא נקי ומסודר

 ..ממויין ומשולטהציוד 

 

, פני פיזורם במקלטים-על, במחסנים נעולים, בימי שלום, ת ריכוז הציודהביקורת רואה בחיוב העדפ

 .מתוך כוונה לשמור על שלמותו, דרך קבע

 

 . הביטחון לא הציגה תוכנית לפיזור הציוד בשעת חירום ' מח

 

 . ח"מחסן ציוד המקלטים הציבוריים משמש גם לאיפסון ציוד פס

 

 אחזקת מקלטים וציודם

 

יש להעסיק  שלושה עובדים ( 1991נובמבר )משרד הפנים  -המנהל הכללי י חוזר מיוחד של "עפ

 .מקלטים 81בתיחזוקם של כל 

 

לא מוקצה  עובד לתחזוקת המקלטים הציבוריים ולא מתקיימת למעשה פעילות  הביטחון ' למח

 . אחזקה  שוטפת 

 

ללת ביקורת י תוכנית עבודה הכו"עפיש להקצות עובד תחזוקה קבוע שיפעל  – הערת הביקורת

 .בכל מקלט, חצי שנתית ושנתית, חודשית-תלת

 

טופס ביקורת וטיפול במקלטים " אין עובד תחזוקה קבוע ואין הקפדה על  מלוי  – מימצאי הביקורות

 .או במחסן /הביטחון ו' רצוי  לתייק דוחות ביקורת בתיק מקלטים ציבוריים במשרד מח. "ציבוריים
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 יום -משמשים בחיי היוםדו תכליתיים ו הם מהמקלטים הציבורייםמרבית 

מקלט אחד משמש את מרכז ההתחלות ומקלט אחר את . הדתי מסורתי בגבעת שמואלציבור את ה

 .ס"המתנ

 

 

אין מידע לגבי תקינות  הביטחון ' במח מבדיקת המבקר  עלה כי  – תקינות הארקה במקלטים

  .במקלטים הציבוריים אין מסמך המעיד על ביצוע תקינות הארקה .ההארקה במקלטים

 

 

  –בדיקת גז ראדון 

 

המחלקה לא .  2119הביטחון ביצעה בדיקת גז ראדון במקלטי בתי הספר בלבד במהלך שנת ' מח

-לרבות באלה המשמשים כמקלטים דו, בדיקות לאיתור גז ראדון במקלטים הציבוריים ביצעה

 . 1993כה בשנת הבדיקה האחרונה נער .יום-תכליתיים ומשרתים את הציבור ביום

 

  –שימוש בחומרים דליקים לציפוי קירות או כל ציוד אחר דליק 

 

 -ל נוגד את ההודעה על רישיון כללי לשימוש דו"השימוש בחומרים כנ

 )  4סעיף , 18.9.1981מיום  2658ילקוט הפרסומים )תכליתי במקלטים 

 רעיל או אחר, לא יימצא במקלט כל ציוד או חומר דליק"לפיו , (2

 אשר עלול להפריע לחוסים במקלט או, (לרבות בציפוי קירות או תקרות)

 ".לסכנם
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  –יקורת מקלטים ב

 

 ,הניקיון, השילוט, הגישה דרכי: מקלטים ציבוריים נבדקו  4  -ב ביקור

 תקינות, חיבורים למערכות החשמל והמיםשימוש בחומרים דליקים 

 .'השירותים וכו

 . יגת פיקוד העורףהביקורת נעשתה בשיתוף עם נצ

 

 :להלן הממצאים

 

 .סבירה בצורה  דו תכליתיים מתוחזקים כי המקלטים ה, מצאנ .א

המקלט ברח הרצל בסמוך  –ח "מקלטים אינם  במצב של קליטת תושבים בשע 2 .ב

 לגן גולני המשמש מחסן ו 

יש לבצע ניקיון כללי במקלט בית אל שאינו משמש דו תכליתי ולפנות ממנו ציוד  .ג

  .וריהוט 

 

 .אש-לביקורת אישורים בגין בדיקת החומרים ועל היותם  חסיני הביטחון לא המציאה' מח.  ב

 

תכליתיים באחזקת מטפים לכיבוי  -מוצע לחייב בחוזה את מפעילי המקלטים הדו .ג

 .ובביצוע בדיקה תקופתית של תקינותם, אש

 

 

 

 תכליתיים-מקלטים ציבוריים דו

 

לגורמי חוץ  ונמסר המקלטים . המקלטים הציבוריים 11מתוך  8 -בכ תכליתי-עושה שימוש דו עירייהה

 . הוצאות חשמל ומים למעט תשלומים עבור  ,להפעלה ללא תמורה
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קבלת אישורם ולחייב , מסירת מקלט לשימושו של גורם חוץיש לקבוע תהליך ל – הערת הביקורת

, ובקבלת פוליסת ביטוח, תקשרותוכן בחתימה על חוזה ה, המועצהועדת הכספים ו, של  ועדת נכסים

 .'ערבויות וכו

 

 התקשרות חוזית

 

רשימה מרוכזת מעודכנת לתקופה המבוקרת של חוזי ההתקשרות בגין  אין הביטחון' מחבידי 

 .הדבר מונע פיקוח ומעקב. עירוניים ומועדי פקיעתם-מסירת מקלטים ציבוריים לגופים חוץ/השכרת

 

 וששימ-דמי/ערבויות/בטחונות/ביטוחים

 

 או אישורים/מבדיקת המבקר נמצא כי אין לעירייה ערבויות ו

 הופעל בתוך המתקן ביטחהגורם החיצוני מתאימים המאשרים כי 

 . את ציבור המשתמשים בו

 

 יש צורך, שנה אחת, כ"בד, מאחר שתוקפה של פוליסת ביטוח הוא

 . בכל שנה ושנה  במעקב ובדרישה לחידושה

 

לתביעות משפטיות  עירייהאת ה על פוליסת ביטוח תקפה עלול לחשוף אי הקפדה  - הערת הביקורת

 .ולהוצאות מיותרות

 

, העושה שימוש במקלט ציבורי, נדרש כל גורם חיצוני, להבטחת כיסוי ההוצאות בגין תיקון נזקים

 .ביטחון או ערבות-שטר מועצה להמציא ל
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 .לצורך מעקב, ל"העתקים מהנ ערבויות או ,ביטחון-תיקי המקלטים שנבדקו לא נמצאו שטריב

 

 םבהוצאות תיקונם של נזקי עירייהה מטפלתבהם , בבדיקה נמצאו מקרים

 . עירוניים שפעלו במקלטים ציבוריים-גורמים חוץ גורמים ש

 

 .תיעוד מפורט בכתב בגין היקף הנזקים ועלויות התיקוןאין ל "בתיקי המקלטים הנ

 

 חשמל ומים -החזר תשלומים 

 

  –ת חשמל ומים בגין השימוש במקלטים הציבוריים כיסוי הוצאו

 

 הלעגן בחוזמציעה הביקורת , י כללי מינהל תקין"פע - הערת הביקורת

 הוצאות השימוש בחשמלגין ם ביחיוב עירוניים-ההתקשרות עם הגורמים החוץ

 . ובמים

 

 ממצאים והמלצות  סיכום

 

 .ם ציבורייםבמסגרת הביקורת נבדקו נושאי האחזקה והתפעול של מקלטי

 

 :להלן הליקויים העיקריים שנמצאו בביקורת

 

 – ליקויים בתחזוקת המקלטים .א

 

 .יש לבצע צביעה זוהרת מחודשת של כל המקלטים הציבוריים .1

 .יש להוסיף שילוט זוהר שחסר בחלק מהמקלטים .2
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בדיקה זו לא . יש לבצע בדיקה של חשמלאי מוסמך של מערכות החשמל במקלטים .3

 .וןנערכה בעשור האחר

 !מקלט איננו מחסן –הרצל ' יש לפנות לאלתר את כל הבגדים מהמקלט ליד גן גולני ברח .4

 . יש לפנות ריהוט ישן במקלט בית אל  .5

בחדרי השירותים במקלטים שאינם ( עם מכשיר מים בלחץ )יש לבצע ניקיון משמעותי  .6

 . במצבם הנוכחי לא נעים יהיה להיכנס אליהם בחירום. בשימוש דו תכליתי 

 

 

  

-  ליקויים כללים .ב

 

 .ללא נוהל מסודר ומקובל , חוץ-מקלטים ציבוריים נמסרים להפעלה באמצעות גורמי .1

, רלוונטים כגון חוזה חסר תיעוד העדר מעקב ופיקוח נאותים אחר מסמכים בתיקי המקלטים  .2

  .תיקונים ושיפוצים, התחייבות 

 מקלטיםכי במסגרת אחריותה של הרשות לתחזק את ה, הביקורת בדיעה .3

    או לחייב , למדידת רמת גז הראדון ות תקופתיות בדיק לערוךה הציבוריים עלי    

 ולנקוט בפעולות הפיקוח , ההתקשרות את מפעילי המקלטים בנדון בהסכם    

 .הנדרשות    

 אמורה להתבצע על בסיס , רשותימסירת מקלט לשימושו של גורם חוץ   .4

 ועדת , ת אישורם של  ועדת הנכסיםמחוייבת בקבלו התקשרות חוזית    

 .הכספים ומועצת העירייה    

 .'ערבויות וכו, ובקבלת פוליסת ביטוח, התקשרות    

לעשיית שימוש בלתי נאות בנכסים  עירייה כי האמור לעיל חושף את ה, הביקורת מעירה  .5

 . ללא אפשרות לפקוח ולבקרה, רשותיים 

מקלטים  נהלים בגין מסירת  יטחון לערוך הב' על מח,  על מנת לאפשר פיקוח ובקרה .6

  . תכליתי-ציבורים לשימוש דו

 .עירוניים-מסירת מקלטים ציבוריים להפעלה באמצעות גופים חוץ .1

פינוי ציוד ממקלטים דו תכליתיים והעברת ציוד החירום , יש לתרגל פתיחת מקלטים בחירום  .8

 .ממחסן החירום

, חודשית-תוכנית עבודה הכוללת ביקורת תלתי "עפיש להקצות עובד תחזוקה קבוע שיפעל  .9

 .בכל מקלט, חצי שנתית ושנתית
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 אחזקה –מקלטים פרטיים 
 

הפכו של רכושם המשותף שהמקלטים הציבוריים  בפני  אזרחים מתלוננים
למחסנים וכי הם שומעים חדשות לבקרים כי מלחמה עומדת בפתח וכי 

עלול לנחות על גוש טח טילים שההצבא ופיקוד העורף מתמנים לקראת מ
 .דן
 

תב מסודר לאזרחים אני מבקש כי העירייה תפעל מיוזמתה ותפנה מכ
תושב שמקלט ביתו הפך למחסן ואינו  –לאמור , ב "החוק המצ בצירוף

גם בעילום שם ולבקש , יוכל לפנות לעירייה , מתוחזק כראוי לשעת מלחמה 
את בעלי הנכס על פי החוק ובכלים העומדים ברשותה לחייב , כי תפעל 

 .ח"לטפל במקלט ולהכשירו לשע
 

אנחנו חייבים לפעול בנחישות וזאת כדי שלא יקרה חס ושלום מצב בו ינחתו 
טילים ותופנה אצבע מאשימה כלפי העירייה על כי לא פעלה מול אזרחים 

שעשו שימוש לא ראוי במקלט והפכו אותו למחסן ולכזה שאינו ראוי לשימוש 
 . ח"בשע

 
- י המשימה להלן מרכיב

  
השנה בה ) 1992יש להוציא מהארנונה את רשימת הבתים המשותפים שנבנו עד לשנת . א

 חוק המרחבים 
 .  ואת הבניינים בהם נבנה מרחב מוגן קומתי( המוגנים נכנס לתוקף

 
 ביקורת/ יש לאתר את ועדי הבתים של אותם מבנים ולתאם איתם מועד לביקור . ב
 
 .ח"ל בניין בו המקלט משמש מחסן ואינו ראוי לשימוש בשעיש להוציא התראות לכ. ג
 
ח והעברה לטיפול המחלקה "ביקורת חוזרת באותם מקלטים שנמצאו לא ערוכים לשע. ד

 .המשפטית  בהתאם לצורך
 
 

, ( משרה 1/4משהו כמו , שעות בודדות ביום )חודשים   6 - 3מדובר בעבודה שמוגבלת ל 
 שיודע י עובד"אך היא חייבת להתבצע ע

בדומה )לתאם פגישות ולנסח מכתבים , לבצע מעקב ,  excel -להעלות את הנתונים ב 
 (. לעבודה של רכז ההסעות

 
 

עלינו לזכור כי התייחסות רצינית שלנו לעניין כבד משקל זה  תזכה  גם לתגובה אוהדת 
 .  ומפרגנת מכלל הציבור
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 ס"מתחם המתנ" 3252/מק/ממ -ס גבעת שמואל  "מתנ 
 

  –הרקע לביקורת 

 

 ₪  11,516,133 –החוזה 

 ₪ 811,111 –הקצאה לפיתוח 

 ח  :"ש 211,111 –ביסוס 

 ₪ 21,531,126 –כ "סה -ס עמוד על "החוזה להקמת המתנ

  1' הגדלה מס  – הגדלות חוזה שבוצעו

 ₪  698,111 –תוספת אגף שחקנים וחלק מההריסות 

 ₪  112,111 –עבודות דיפון שטח כהכנה לפיתוח 

 ₪  1,343,111 –עבודות נוספות 

 ₪  1,223,111 –כ הגדלות "סה

  25,345,126 –כ חוזים חתומים "סה

 ₪ 2,993,652 -(  לא כולל אולם)עלויות נוספות לפרוייקט 

 ₪  3,313,311 –שינוים והתאמות לאולם רב תכליתי כולל אגף שחקנים על כל מערכותיו 

 ₪   1,125,262  -עבודות דיפון כהכנה לפיתוח 

 1,126,211  -עבודות נוספות כללי 

 ₪  2,342,651 –כ תוספות "סה

 

 ₪  5,535,652 –יתרת הגדלה נדרשת 

 ₪ 2,128,111 –התייקרות ששולמה עד היום 

 ₪ 1,511,111 –יתרת התייקרות עד היום 

 ₪  13,612,212 –כ עלות מצטברת "סה

 8,263,652₪ –כ יתרת הגדלה נדרשת כולל התייקרות עד היום "סה

 ח"ש 1,281,866 - 15%מ "מע
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 ₪   8,544,522 -מ  "כ הגדלה נדרשת כולל מע"סה

 

 -עומד בתאריך ה₪   21,531,126פרוייקט שהתחיל עם חוזה שעמד על 

 לא כולל עבודות פיתוח  ₪  33,253,146 –על  13.21.12

 :תוספת 

 ₪ 2,614,134 -עבודות הפיתוח   .1

 ₪ 1,588,221 -י פסיקת בורר "תשלום למתכנן עפ .2

 ₪ 28,111 –אזעקה  .3

 ₪ 46,111 –מערכת ספרינקלרים   .4

 ₪  32,518 –ס "קו חשמל חיבור למתנ  .5

 ₪   151,111שחרור עשן חדר מדרגות , סקיילייט  .6

 ₪ 198,111 -טון קירור   63צילר  .1

 

 : רים"תבלהלן ה

 

 ס   "הקמת מתנ – 594

 סלילת כבישים ומדרכות 514

 (     ₪  118,329ס "ס ע"ר זה נכללו עבודות פיתוח מתנ"בתב)הקמת מערכות ביוב  – 511

 

 –לתשתיות ולחניה , ס לפיתוח "כ חוזים חתומים לבניית המתנ"סה

 .מ.כ.ל₪  11,248,262

 

 ₪  35,261,658  -כ  עלות הפרוייקט "סה
 

  

ע "מדובר בתב.  639,664,611חלקות , ל "ס החדש בבעלות קק"הקרקע שיועדה להקמת המתנ

 .נדרש היתר בניה,  נדרשת תוכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.  נקודתית

פנה ראש עיריית גבעת שמואל מר זמיר בן ארי לראש אגף הבינוי בחברה  21/12/2111 -בתאריך ה

למימוש מצויה בידינו . י סלו הרשמן"הוצגה פרוגרמה ע. ס וספריה"סים בנוגע להקמת מתנ"למתנ

ר שלד וכן התחייבות מעזבות "מ 2111לבניה שהתחייבה על בניית התחייבות חברה  מובילה בארץ 

 .להקמת ספריה חדשה$  111,111ס "ל ע"של מר מר ז

 . באשר הם מנוצלים למטרות להם יועדו, אין מקורות ממשרד השיכון ואו מפעל הפיס 

 . הבניה ס  הישן בסיום"מציין ראש העיר כי בכוונת העירייה להרוס את המתנ 4/1/2111 -בתאריך ה

+ ס "ר מתנ"מ 1111חניות ל  21+ ר ספריה "מ 511 –חניות ל  11 –יועץ התנועה תכנן חניות לפי 

 .ר"מ 411חניות לאולם מופעים בגודל  81

ס והמבנה הרב תכליתי ולסרב "החליטה הועדה המקומית לאשר מבנה מתנ 12/9/11 -בתאריך ה  

 . למבנה תיאטרון  באשר אינו תואם יעוד מאושר 
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ס השלמות ותיקונים לתוכנית כולל סימון "שלחה הועדה למתכנן בניין המתנ 24.2.12 -בתאריך ה

 .מבנים המיועדים להריסה

, ל העירייה כי כאשר הוגשו התוכניות לוועדה המקומית "כותב סלו הרשמן למנכ 9/4/12 -בתאריך ה

ג "ת היתר בניה לספריה עהתברר שאגף הספריה עומד על שטח ציבורי פתוח ואין סמכות לועדה לת

' ע מס"לפיכך הכין סלו תב. ל גם לגבי אולם התרבות בהמשך לאגף הספריה"כנ. פ"מגרש שיעודו שצ

 .   הליך בסמכות הועדה המקומית  –( לבנייני ציבור)צ "פ לשב"אשר הופכת שצ 3158/מק/ממ

בכובע של )העירייה פונה אדריכל בשם צביקה שסל למהנדס העירייה ולמבקר   15/4 -12בתאריך ה

בן גוריון למועדון ' ס הפונה לרח"בהצעה להכשיר את המרתף העילי של המתנ(  נציב תלונות הציבור

 . נוער

סלו . מבקר העיריה בודק מול סלו הרשמן האם הצעתו של מר שסל עלולה לעצור את הליך ההיתר 

 .הדגיש כי מדובר בתיקון בלבד וכי הדבר לא יעכב את היתר הבניה

ל העירייה מכתב שיפוי לוועדה המקומית שבמידה והועדה תתבע "מעביר מנכ 5/5/12 -תאריך הב

י בית "תשפה המועצה את הועדה בכל סכום פיצויים שיקבע ע, לחוק התכנון והבניה  191לפי סעיף 

 .או פשרה, ועדת ערר , בורר , משפט 

ימוש הקמת כותרי פיס בשטח נשלחו הנחיות מפורטות מאת מפעל הפיס למ 31/5/12 -בתאריך ה

כותר הפיס יתוכנן . לרכישת ריהוט₪  111,111+ ₪  916,113 –סכום המענק . ר "מ 251של 

 . י מפעל הפיס וכולל את עבודות הפיתוח"בהתאם לפרוגרמה אשר אושרה ע

מ מהנדס המועצה למפעל הפיס בבקשה לאשר הקצבה להקמת "פנתה מ 25/6/12 -בתאריך ה

 .  הספריה 

 . ס "למתנ' התקבל מהמשרד הבינוי והשיכון אישור להמיר את מעון יום ב 29/1/12 -ריך הבתא

כ שטח "סה. מעביר סלו הרשמן למהנדסת העירייה תוכנית להקמת ספריה  15/8/12 -בתאריך ה

 .ר"מ 911 –בניה 

ס "מעבירה חברת גרינברג מאיר לעירייה אומדן תקציבי ראשוני להקמת המתנ 29.8.12 -בתריך ה

 :האומדן . פ תוכניות אדריכליות ראשונות"ע

 .מ "ללא מע 4,591,111  -ספריה 

 מ"ללא מע 9,591,111 –ס "מתנ

 מ "ללא מע₪  651,111 –פיתוח 

 מ"ללא מע₪  15,111,1111 –כ "סה

הקמת אגף ספריה  –ס "אישרה הועדה המקומית תוספת בניה למבנה המתנ 11/9/12 -בתאריך ה

 . והריסת מבנה

סים העבירה "סים על כי החברה למתנ"מתקבל מכתב מאת החברה למתנ 11/11/12 -ך הבתארי

ס ובכך הסתיימה השתתפות הכספית החברה "בעבור תכנון המתנ₪  242,562למועצה  סך של 

סים מדגישה בפני המתכנן כי אין להתקדם "החברה למתנ. ס"סים  בפרוייקט הקמת המתנ"למתנ

לא יהיה ניתן לחייב אותם בעבור , כלומר , סים "ה מהחברה למתנבתוכניות על בסיס הזמנת עבוד

 .עדכון התוכניות/ שינוי

חברת שיכון עובדים מוציאה פקס למהנדסת המועצה ובו היא מזהירה כי ,  12.11.12 –בתאריך ה 

יש אי התאמה בין התוכניות האדריכליות . כתב הכמויות והתכנון של סלו הרשמן עומד להשתנות 
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הם יאלצו להגיש חשבונות מעודכנים אחרי , הם מזהירים כי אחרי סגירת העבודה . וקציה לקונסטר

 . מדידה ואז עלולה המועצה להימצא בבעיה

ל העירייה בקשה לחברה למשק וכלכלה לנוהל הצעת מחיר לביצוע "מוציא מנכ 25.3.13 -בתאריך ה

 .ס "בלבד לבניית מתנ

מענק , ר "מ 251הפיס להקמת כותר פיס בשטח מאושר נשלח אישור ממפעל  12.6.13 -בתאריך ה

כולל , דרישה לפרוטוקול מליאת המועצה : לאישור מצורפים תנאים כגון.  2112לשנת  1116' מס

 . התחייבות לאי סגירת קומת העמודים המפולשת ללא אישור מוקדם ממפעל הפיס

נחה להקפיא את ההקצאה של כי גזבר העירייה ה 11.6.13 -מהנדסת העירייה מציינת בתאריך ה

 . מפעל הפיס

 . ס"הפיצה המועצה מפרט טכני מיוחד וכתב כמויות להקמת מבנה המתנ 1113ביוני 

 :אומדן התקציבי שכלל את

 עבודות שלד ומעטפת

 ס"עבודות גמר מתנ

 עבודות גמר תנועת נוער

 ' ו ב' עבודות פיתוח שלבים א

 ( 'נספח ט)מ  "כולל מע₪  24,521,645 –עמד על 

ההצעה הזולה יותר עשירון ישעיהו . התקבלו הצעות מהחברה למשק וכלכלה 25.6.13 -בתאריך ה

  –המחיר לא כלל ₪   13,918,111מ עמדה על "בע

 עבודות עפר פיתוח ותשתית .1

 ₪  411,111 –מיזוג אוויר   .2

 ₪ 911,111עבודות גמר במועדון הנוער בשווי  .3

 ₪ 411,111 –רניט חיפוי קירות באבן טלטיש רגילה במקום ג .4

 

 :עליות נוספות שהומלץ לקזז מהמחיר 

 

 ₪ 81,111 –גג מרוצף  .1

 ₪ 511,111 –כיסוי חזיתות בפח אלומיניום  .2

 ₪ 111,111 –גג אלומיניום  .3

 ₪  311,111 –תכנון וביצוע מחודש של השלד  .4

 !הוחלט כי הקבלן המבצע מוגבל להקמת שלד המבנה בלבד

י תוכניות בלתי "שמן מפני ביצוע כלשהו של הקבלן המבצע עפמזהיר סלו הר 23/1/13 -בתאריך ה

 . מותאמות וזאת משום שלתוכניות הקונסטרוקציה שהוגשו אין התאמה לתוכנית האדריכלית

ס בהיקף כספי של "מ לבניית המתנ"נחתם חוזה עם ירון ישעיהו בע 23.11.13 -בתאריך ה

 (חוזים' נספח יא)מ .כ.ל₪  12,532,116

 25.21.13 –ודה צו התחלת עב
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מזהיר הקבלן הזוכה ירון ישעיהו כי על פי המידע שהתקבל סיימה העירייה לפנות  4.8.13 -בתאריך ה

אשר על כן מתריע  הקבלן מראש כי  כל . ס "את התשתית הקיימת מאיזור המתוכנן להקמת המתנ

 .נזק לתשתית שיגרם יהיה באחריות העירייה

ל פגיעה בכבל חשמל ומודיע כי המועצה תחוייב בגין הנזק מדווח הקבלן ע 21.8.13 -בתאריך ה

עובדים כתוצאה מהפסקת + מנהל אתר + שנגרם לחברת החשמל וכן בעבור ביטול מכונת קידוח 

מתריע הקבלן על כך שהמועצה הותירה בשטח העבודה תשתיות  11.11.13 -בתאריך ה.  העבודה

 .ביוב ותקשורת, כגון עמודי תאורה

פונה מהנדסת המועצה לקבלן המבצע וטוענת כלפיו כי העיכוב בעבודת הבניה  3.12.13 -בתאריך ה

 .דבר המסכן את הולכי הרגל , ס נובע מאי ביצוע קירות תומכים"של המתנ

סוכם כי שכר הטרחה לאדריכל בגין השעות שיושקעו עקב  31.3.14 –בישיבת תיאום שהתכנסה ב 

 .מחשבונות הקבלן" יקרתו"הסכומים י רשות ו"החלפת הקונסטרוקטור  ישולם ע

נשאלת השאלה באיזה סכום  .מלשון יכרת , הביקורת מניחה כי מדובר ביכרתו  – הערכת הביקורת

  ?מדובר והאם אכן קוזז סכום כלשהו מחשבונות הקבלן

עבור ספריה ₪  511,111ש "מודיע משרד הבינוי והשיכון כי אושר למועצת ג 4.5.14 -בתאריך ה

 . מרכזית

ג הנדסה כי הקונסטרוקציות שתכנן מהנדס .ד.ל.מבהירה חברת ש 22.6.14 -בתאריך ה

 .הקונסטרוקציה אינן תואמות לתוכנית האדריכלית האחרונה שיצאה ממשרדו של המתכנן

מזהיר מתכנן הבניין כי תוספת עמודים לבניין עלול ליצור מגבלות  חלוקה במשך  8.1.14 -בתאריך ה

. וכי יש להציג את התוספת בפני ראש המועצה לשם קבלת החלטה בכתוביםכל אורך חיי הבניין 

 .שהמועצה לוקחת על עצמה את האחריות למגבלות העתידיות שיחולו על המבנה, כלומר 

שלחה מהנדסת המועצה למשרד השיכון והבינוי את החומר הדרוש לצורך  11.8.14 -בתאריך ה

 . אישור מימון לספריה

( המסמכים לא נמצאים בתיק)נשלחו מסמכים למשרד השיכון באמצעות שליח  13.5.14 -בתאריך ה

 .ס"לאחר שמשרד השיכון אישר את בקשת המועצה להמיר את תקציב הספריה למתנ

" ב החומר"רצ"גם במסמך אחר מצויין . הנספחים נתלשו מהדף והם אינם קיימים – הערת הביקורת

 .ואין חומר מצורף

ר "מ 251פניה ממפעל הפיס בנושא אישור להקמת כותר פיס בגודל של  מגיעה 22.8.14 -בתאריך ה

, תוכניות חתומות 3לקבלת האישור הסופי נדרשת המועצה להעביר .  2112לשנת  1116' מענק מס

 .ר ופרוטוקול ישיבת המליאה"אישור משרד הפנים לתב, אומדן

עבודה מאחר וחסרות לו תוכניות מודיע הקבלן המבצע כי הוא יאלץ לעצור את ה 25.8.14 -בתאריך ה

 .אדריכליות כדי להמשיך בעבודת השלד

 .יום 14הגיע אליהם באיחור של ' ממשרד סלו הרשמן נמסר כי המכתב לעיל

 26.9.14 -מכתב נוסף יצא בתאריך ה. מדווח הקבלן כי טרם התקבלו  התוכניות 9.9.14 -בתאריך ה

גרם בשטח עקב ביצוע עבודות ללא תוכנית מיותר לציין את הנזק אשר נ –בתוספת הערה כי 

 .אדריכלית וקונסטרוקציה

האדריכל כותב בתגובה כי למעלה מחודשיים הוא ממתין לפגישת תאום עם ראש המועצה מאחר 

 .ומערך העמודים במפלס זה טרם סוכם סופית על דעתו של ראש המועצה
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 ?עבודות ללא תוכנית כיצד מאשרים ביצוע?  מדוע לא הופסקה העבודה – הערת הביקורת

 

חשבונות של סלו הרשמן האדריכל שקשורות  3מאשר  הקבלן המבצע   1.9.14 -בתאריך ה

 .תוך שהוא מוחא על כך שכל הישיבות תיאום לא עסקו בקונסטרוקציה, לקונסטרוקציה 

מאשרת מהנדסת המועצה בפני האדריכל את העמודים בחדרים לפי תוכנית  28.9.14 -בתאריך ה 

 .י ראש המועצה"ישה כי התוכנית אושרה עומדג

החשבון נשלח . שוב נשלח חשבון קונסטרוקציה מאת האדריכל למועצה  31.11.14 -בתאריך ה

אנחנו לא . כל החשבונות במסגרת סחיטת כספים, לא מאושר " –לאישור הקבלן המבצע ותשובתו 

 ".ביצענו כל שינוי מעבר למוסכם

ס "הפיקוח למהנדסת המועצה בעניין פתיחת דרך גישה למתנ פונה חברת  2.11.14 -בתאריך ה

 .המהנדסת מאשרת ולא בחתימה. כפי שסוכם עם ראש המועצה, בן גוריון ' מרח

 .הועבר חשבון נוסף של קונסטרוקציה לתשלום 5.11.14 -גם בתאריך ה

קת מוחה היועץ למחל, ס "בהתייחס להחלפת קונסטרוקטור באגף המתנ 14.12.14 -בתאריך ה

לקיחת פסק זמן באופן חד צדדי בניגוד לכל הליך מקובל יכול להביא "ההנדסה בפני האדריכל כי 

 ".להפסקת העבודה כולה על כל ההיבטים  הנובעים מכך ודי לחכימא ברמיזה

ולכן הוא מציע  2114מוחה האדריכל על כי לו שולם שכרו עוד מחודש יולי  14.3.15 -בתאריך ה

 .ות הישנות של הקונסטרוקטור אנטולילפעול על פי התוכני

כי אין בידיו תוכניות ביצוע להמשך "מודיע הקבלן המבצע לראש המועצה  16.3.15 -בתאריך ה

חברתנו , לאור האמור והיה ולא יועברו תוכניות תוך שבוע . עבודות השלד לכל מערכות המבנה 

 ."אהתאלץ לצאת מהאתר וכל הנזקים והעליות הקשורות באחריותכם המל

 .אין תוכניות ביצוע מעודכנות לפרוייקט "יצא מכתב דומה על  31.6.15 -בתאריך ה

 

התוכנית . ר "מ 211מאשר מפעל הפיס הקמת מועדון פיס לנוער בשטח של  28.9.15 -בתאריך ה

 . שהוגשה למפעל הפיס נמצאה מתאימה לקריטריונים של מפעל הפיס

ס ללא תמורה "צביקה שסל למפקח על בניית המתנ ממנה ראש המועצה את 9.11.15 –בתאריך ה 

 .כספית

מאחר והעיכובים "מבקש הקבלן המבצע הארכת לוח זמנים לפרוייקט   21.11.15 -בתאריך ה 

וכן בעיות תקציב אשר מנעו , בפרוייקט נבעו מבעיות תכנוניות והן בעיות ביצוע בפועל בנושא תאומים 

 ".הפרוייקט ומונעים כיום המשך ביצוע רציף להשלמת

 . 1/16מהנדסת המועצה ממליצה לאשר הערכה עד 

 

שינויים על דעתו של ראש / נשלח למתכנן סלו הרשמן סקיצות עדכונים  28.11.15 -בתאריך ה

מלתחות ומחיצות ותוספת : הסקיצות כללו . י היועץ לראש המועצה צביקה שיסל"המועצה שנמסרו ע

 .שירותים 
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מהנדסת המועצה עלות הקמת החלק היחסי של מועדון הנוער בקומת נמסר ל 31.11.15 -בתאריך ה

 .מ "כול מע₪  3,856,162.–העלות היחסית . הקרקע

בפני מפעל הפיס כי גם אם מבנה ( מהנדסת,גזבר,ראש)מתחייבת המועצה  5.1.16 -בתאריך ה

קיימת בעיה ס לא יסתים במועד יוכלו בני הנוער לפעול במבנה החדש כיחידה נפרדת וכי לא "המתנ

 .תקציבית לסיים את מבנה הנוער

בבדיקה . ס הישן"חזרה בה  המועצה מהתוכנית להרוס את מבנה המתנ 2116במהלך חודש ינואר 

הומלץ לסגור מרווחים בין . ס החדש"הנדסית שבוצעה נמצא כי אין סכנה לקריסתו עקב ביצוע המתנ

מ על מנת  להבטיח את "ס 15ויין בעובי י קיר בטון מז"ס החדש ע"כלונסאות הבטון שבוצעו במתנ

 .יציבות המבנה גם ברעידות אדמה קשות

חיפוי , הוזלת שלד הפרוייקט –לבקשת המועצה הוגשה הצעה להוזלות במבנה ,  2.2.16 -בתאריך ה

 .ראש המועצה אישר. ₪  421,111 –כ הוזלות מוצעות "סה –אלומיניום וחיפוי גרניט 

 .תב סיכום עם החברה למשק וכלכלה בנוגע להתקדמות פרוייקט יצא  מכ 15.2.16 -בתאריך ה

  21.12.16 –ז לסיום הפרוייקט נדחה ל "לו .א

 .הזמנת מעלית עם מפתח בלבד .ב

 .אישור כים סניטרים  באחריות מהנדסת העירייה .ג

 .המבנה הישן לא יהרס והמועצה תפעל לחיזוקו בהתאם לדוח .ד

ל התאמה יתוח ותשתיות למכרז נפרד כולכנית פיש להתחיל תהליך של הכנת תו תוך חודש .ה

 .ס הישן"לשינויים בהתאם להחלטה לאי הריסת המתנ

 . 2116'  אוקט –צפי פרסום מכרז תשתיות  .ו

בעקבות דרישה של ראש המועצה  להרחבת האולם הרב תכליתי במבנה ,  28.5.16 -בתאריך ה

ספר הוצגו מ,  מושבים  49והעליון עד  מושבים 411כך שהפלס התחתון ימנה עד , ס החדש "המתנ

. א.י חברת א"המשמעות הכספית של ההרחבה עלי פי המפרט  שהועבר ע.  י האדריכל"חלופות ע

הקמת , עבודות פירור והריסה –והיא כללה ₪  5.836,111 –שרותים הנדסיים לבניין עמדה על 

 . ורה ועודגשר תא, מתקני במה, גשר הכנסת ציודבמה , תוספת חדרי הלבשה, קירות חדשים 

ראש . א"בעקבות השינוי נדרשה המועצה לבצע שינויים בגודל המרחב המוגן על פי דרישות הג

א על מנת שיאשר לו התחייבות להוסיף את השטח הנדרש להרחבת "המועצה פנה למהנדס הג

 .מ שמתוכנן להבנות בספריה החדשה"מ לממ"הממ

כי בתוכניות שהתקבלו , ם הנדסיים לבניין שרותי. א.מדגיש המפקח מחברת א 16.11.16 -בתאריך ה

 451-411מקומות ישיבה בלבד ולא על  361מהארכיטקט בנמצא כי מדובר באולם רב תכליתי עם  

 .י האדריכל מלכתחילה"כפי שהוצג ע

מקומות  361 –נוזפת מהנדסת המועצה בארכיטקט על כי הגיש תוכנית ל  19.11.16 -בתאריך ה

 .מקומות ישיבה 451-411ישיבה בשעה שסוכם על 

שרותים הנדסיים לבניין כי טרם קודם נושא . א.מזהיר המפקח מטעם חברת א 21.11.16 -בתאריך ה

 . ס ואין לבצע עבודת חיפוי ללא תיאום עם קבלן האלומיניום"חיפוי החוץ של מבנה המתנ

גבעת  ס  למועצת"נחתם הסכם בוררות בין האדריכל שתיכנן את המתנ 31.11.11 -בתאריך ה

ברוך יוסקוביץ שיכריע בסכסוך בין שני הצדדים בנוגע להיקף ' הוסכם למנות כבורר את אדר. שמואל 

 . ס"העבודות ועל פי מה יחושב שכר הטרחה בגין תכנון אולם רב תכליתי במתנ
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יוצא מכתב התחייבות לקבלן המבצע בנוגע לתשלומים בגין בניית מרכז  21.11.11 -בתאריך ה

אריאל שרון בו מתחייבים הן הגזבר והן ראש המועצה לעמוד במועדי התשלום שנקבעו ש "התרבות ע

 .בחוזה שבין שני הצדדים

טוען הקבלן המבצע כי טענות המועצה כי בניית המבנה הייתה אמורה להסתיים  2.1.11 -בתאריך ה

  -כעבור שנתיים מתחילת בנייתו מופרכות וזאת משום ש

דהיינו בניית השלד בלבד כול .מערכו 51% –וגבלו סכומי החוזה ל בתחילת דרכו של הפרוייקט ה

 .דרישות פיתוח הכרחיות לביצוע

 .להשלמתו הסופית של הפרוייקט( 2.1 -בכתב  ב)פ "ניתן אישור בע 2116לקראת סוף 

 .במהלך ביצוע העבודות נתגלו סתירות מרובות בכל הקשור לתכנון הפרוייקט

ת העבודות באיזורים שונים במבנה  אשר באו ליידי ביטוי בעצירת חברתנו קיבלה הוראות על עציר

העבודה במבנה כולו מכוון שלא ניתן אישור להתקדם במערכות ביצוע אחרות מחשש לנזקים במבנה 

 .וכן במערכות שהיה צורך בשינוי תכנון עקב שינויים תכנוניים במבנה כולו, שאינו סגור

ב התראה בגין הנזקים הנגרמים לחברתנו כתוצאה מאי הוצא לרשות מכת 25.12.16 -בתאריך ה

 .קידום ואישור התכנון

לא ניתן , למרות שהועברו לידינו תוכניות לביצוע קירות תומכים בפיתוח וחדרי שחקנים לאולם הגדול 

 .עדין להתחיל בביצוע מכיוון שעדיין לא הושלם התכנון לכל פרטיו

ס "הוצאות ישירות שנגרמו לחברה בגין העיקובים עהקבלן המבצע הוציא פירוט תשלומים בגין 

 .את התשלום לצורך המשך ביצוע העבודות  ומתנה₪  124,111של 

התקבלה הצעת הקלן המבצע לביצוע הריסה לצורך הגדלת האולם הרב  18.1.11 -בתאריך ה

 .₪  315,111 –סך כל עבודות ההריסה . תכליתי

 .בודות ההריסה אולם התיאטרון וחיפוי פחיםניתן אישור לביצוע ע 22.1.11 -בתאריך ה

טוען הקבלן המבצע כי על פי המכרז היו אמורים לבצע רצפת פרקט מעץ טבעי  11.9.11 -בתאריך ה

 .בידר המחול ולא צויין רצפת מחול

 . לרצפת מחול יש תשתית מיוחדת אותה אישר כתוספת ראש המועצה

לא ברור מודוע היה צורך בפיקוד . ס"במתנ התקבלה הצעה להתקנת מעלית 18.9.11 -בתאריך ה

 .הרי לא מדובר בבניין רב קומות. ₪ 4,811שבת בעלות של 

 

המתוכנן ל ס "הוציא שעון זיו מסמך המסכם את תוספת העלויות לסיום המתנ 31.11.11 -בתאריך ה

– 32.3.12  

 :התוספות הן כלהלן

 ₪ 1,366,111 עלות הפרוייקט ללא האולם  1

 ₪  3,356,111 תחום האולם עלויות ב 2

 ₪ 112,111 עלויות דיפון השטח  3
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 ₪  5,484,111 כ תוספות"סה 4

 ₪ 3,191,111 חריגות +בנוסף צפויות התייקרויות רגילות  5

 ₪  2,642,111  5+ 4כ  "סה 6

 

 :מקורות למימון 

 ח "ש 4,111,111  'מ 1בלגים 

 ₪  2,111,111 'מ 1.5נווה גד 

 ₪  2,111,111 רכז מסחרי היטלי השבחה מ

 ₪  2,111,111 כ "סה

 

 .יועץ ראש המועצה, קובע שמעון זיו , מקורות המימון מכסים את סכום העלויות הנוספות 

נוספים  8%דהיינו הגדלה של ,  33% –מהווים כ , למעט התייקרות שהן חלק מהחוזה)כ שינויים "סה

 .המותרים 25% –מעל ל 

 ₪  16,511,111 –וייקט תוקצב ב על פי מכתבו של זיו הפר

  –שמעון זיו מציע שתי דרכים על מנת לפתור את החריגה 

חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי שלאור סיבוך בפרוייקט והיותו פרוייקט אחד שלא  .א

 .25% –ניתן לפיצול ניתן להגדיל ב 

 .לפצל חלק מהדברים כגון צילרים ואולי לצאת למכרז נפרד .ב

 .פיתוח והצטיידות,בעבור עבודות גמר  5,111,111צורך סיום הפרוייקט יש להוסיף  זיו מדגיש כי ל

לשלם לקבלן , זיו קובע כי על מנת לעמוד בלוז הצפוף יש לאשר הזמנת הפלדה והתקנתה במיידי

 .חודשים  3 -אשר הגיש לפני כ

. ס"מתנטבלת ריכוז העליות להשלמת מבנה המעבירה החברה המפקחת  19.11.11 -בתאריך ה

הצטיידות , עבודת גמר פנים האולם , עבודות פיתוח ותשתית, הטבלה אינה כוללת צפי התיקרויות

העתקות , אספקת גנרטור , עלויות נוספות עקב הגשה מחודשת של תוכניות לכיבוי אש, אולם 

 ('נספח ד). שמש ואגרות

 ₪  22,526,233 –החוזה 

 ₪ 811,111 –הקצאה לפיתוח 

 ח  :"ש 211,111 –ביסוס 

 ₪ 21,531,126 –כ "סה

  – הגדלות חוזה שבוצעו
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 ₪  698,111 –תוספת אגף שחקנים וחלק מההריסות 

 ₪  112,111 –עבודות דיפון שטח כהכנה לפיתוח 

 ₪  2,421,111 –כ הגדלות "סה

 24,111,111 –כ חוזים חתומים "סה

 ₪ 2,816,641 -(  לא כולל אולם)עלויות נוספות לפרוייקט 

 ₪  3,516,111 –והתאמות לאולם רב תכליתי כולל אגף שחקנים על כל מערכותיו  שימושים

 ₪  169,111  -עבודות דיפון כהכנה לפיתוח 

 ₪  2,122,641 –כ תוספות "סה

 

 ₪ 5,611,641 –יתרת הגדלה נדרשת 

 ₪ 1,132,111 –התייקרות ששולמה עד היום 

 ₪ 1,911,111 –יתרת התייקרות עד היום 

 ₪  12,245,226 –טברת כ עלות מצ"סה

 ₪ 1,143,641 –כ יתרת הגדלה נדרשת כולל התייקרות עד היום "סה

 15%מ "מע

 ₪  2,843,814 -מ  "כ הגדלה נדרשת כולל מע"סה

 

 -עומד בתאריך ה₪   21,531,126פרוייקט שהתחיל עם חוזה שעמד על 

 ₪  31,628,611 –על  13.21.12

  

 חודשים 6האולם בתוך  לים את בניין למעט עבודות גמרלהשעוד קובעת החברה המפקחת כי ניתן 

או תוספות אשר /מודגש כי התקופה אינה כוללת שינויים ו.  מיום אישור תוספת תקציב לפרוייקט

וכן אינה כוללת את עבודות , או יהיה צורך בביצוע עקב דרישות כיבוי אש /יוחלט עליהם בהמשך ו

לא ניתן . 4וכן אינו כולל את הטיפול בקבלת טופס , אחר י קבלן"הפיתוח והתשתיות אשר יבוצעו ע

 .להעריך עבודת גמר עבודות פנים אולם היות וטרם הושלם התכנון

חדרי , גשרי תאורה , חדר שחקנים, התקופה כן כוללת את הכשרת האולם כול התקנת טריבונות 

 .מדרגות חירום ועוד, בקרה 

  

₪  2,411,111 –עלות עבודות הפיתוח . לעבודות הפיתוחנערך סיור קבלנים  28.11.11 -בתאריך ה

 .  2111נובמבר  –ז לתחילת העבודות "לו. מ "כולל מע
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אין  באפשרותנו להמשיך להתקדם בביצוע "כי , מודיע הקבלן המבצע  28.11.11 -בתאריך ה

."  יגותהעבודות בתוך המבנה ומחוצה לו מכיוון שטרם אושרו הגדלות תקציב ואישורים לעבודות חר

 .הקבלן מאיים להפסיק את העבודה באם לא יתקבלו הכספים בגין  חשבוניות שהועברו

עם היועץ המשפטי של  מועצהיועץ ראש ה, מתייעץ שמעון זיו ( 'נספח ה)  1.11.11 -בתאריך ה

אך , מושבים ניידים  451 -אולם המופעים תוכנן ל, לטענתו . בנוגע לסוגיית אולם הספורט מועצהה

 281 –כך שהאולם יספיק ל , הצביע על טעות בתכנון , עץ  לתכנון אולם מופעים שהמועצה שכרההיו

מאחר והמבנה . מושבים 41 –לאור זאת קויימה ישיבה והוחלט על הרחבת האולם ל . מושבים בלבד

ש "זיו מסביר ליועמ. ₪  5,511,111משמעות השינויים הינה תוספת עלות של , כבר היה בנוי 

כך ,  ₪15,511,111   -כי הפרוייקט לרבות הייקרות חוזית מסתכם נכון לתאריך המכתב ב למועצה

שגרמו לחריגה וחוסר " כותב זיו " לאור הנסיבות המיוחדות . " 36%שמדובר בחריגה בשיעור של 

 . 25% –אבקש את חוות דעתך לאפשרות של חריגה מעל ל , האפשרות לצאת למכרז חדש 

מקומות  311 –מתריע עופר אלקיים ממשק וכלכלה כי הסבת האולם ל   14.11.11 -בתאריך ה

וזה לא כולל עבודות גמר  למחיר החוזה %35ואחרים מהווים הגדלה של ישיבה ועוד שינויים כאלה 

 .    שיבוצעו על פי הנחייתכם במכרזים נפרדיםהצטיידות  וגמר עבודות פיתוח ותשתית , אולם

  

 

הוחלט להגדיל את . ס במליאת המועצה"הקמת מתנ" 584ר "ודכן תבע  12.22.12 –בתאריך ה 

 .נוספים ₪ מיליון  21 -ר ב"התב

 ₪  2,314,815 –משרד הבינוי והשיכון 

 "ש 2,181,818 –מפעל הפיס 

 ₪  21,511,319 –קרנות הרשות 

 ₪  15,111,111 –ר "כ תב"סה

 

ודות הפנים של אולם שלא לבצע בשלב זה כל עבהתקבלה החלטה  16.12.11 -בתאריך ה

 .וחדר בקרה ויבוצעו אך ורק עבודות השלד וגמר מעטפת, חדר שחקנים ,  המופעים

  

נערכה ישיבת בירור עם החברה למשק וכלכלה וזאת משום שהקבלן הפסיק  19.12.11 -בתאריך ה

י אך הוזהרה כ, המועצה דרשה את החלפת הקבלן . לא שולם לו 22' את עבודתו בטענה שחשבון מס

הורו לקבלן לשוב לעבודה תוך איום שאם יבצע שוב . ז  לסיום העבודות"החלפתו עלולה לפגוע בלו

הגזבר וראש המועצה התחייבו לעמוד בתשלום . לא יהיה מנוס מלהחליפו, הפסקת עבודה על דעתו 

 . החשבונות

והתשתיות ס "מ לפיתוח המתנ"עפר ופיתוח בע' נחתם חוזה עם קדר משה עב 28.2.18 -בתאריך ה

 (חוזים' נספח יא)₪   2,668,119בהיקף של  

  –מדגיש הקבלן כי , ס "בתשובה למכתב ההבהרות של מתכנן המתנ 11.3.18 -בתאריך ה

תוכניות יועץ החשמל  -רשימת הנושאים הבאים לא נכללים במסגרת החוזה עם הקבלן המבצע 

, גישה לגגות המבנה  לצורך אחזקה, תקרות אקוסטיות לאולם, תכנון רצפת האולם כפרקט, לאולם

 .חדרי הבקרה
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לא ניתן לבצע  את גמר חדר הצילרים מאחר ורצפת החדר אינה בטון נקי מאחר ולא היתה , בנוסף 

 . 'נספח ח.  כל דרישה לכך בתוכנית שלד 

 מ.כ.ל 28,561ס בעלות של "ההנדסה מערכת אזעקה למתנ' הזמינה מח 1.8.18 -בתאריך ה

דנה הועדה המקומית בבקשה לאשר בקשה להוצאת היתר לשינויים ותוספת  21.2.18 -בתאריך ה

 .תוספת לקומת המרתף ושינוים במבנה –מהות הבקשה . ס החדש"שטחים למתנ

ס אומדן עלויות בניה וציוד להשלמת האולם הרב תכליתי "מעביר מתכנן המתנ 26.5.18 -בתאריך ה 

 ₪   1,111,111 -על סך כולל של  

  – 4.6.12 -ס נכון ל"הועבר עדכון תקציב פרוייקט מתנ 4.6.12 -בתאריך ה

 ₪  11,516,133 –החוזה 

 ₪ 811,111 –הקצאה לפיתוח 

 ח  :"ש 211,111 –ביסוס 

 ₪ 21,531,126 –כ "סה -ס עמד על "החוזה להקמת המתנ

  1' הגדלה מס  – הגדלות חוזה שבוצעו

 ₪  698,111 –תוספת אגף שחקנים וחלק מההריסות 

 ₪  112,111 –עבודות דיפון שטח כהכנה לפיתוח 

 ₪  1,343,111 –עבודות נוספות 

 ₪  2,813,111 –כ הגדלות "סה

  25,345,126 –כ חוזים חתומים "סה

 ₪ 2,993,652 -(  לא כולל אולם)עלויות נוספות לפרוייקט 

 ₪  3,313,311 –שינוים והתאמות לאולם רב תכליתי כולל אגף שחקנים על כל מערכותיו 

 ₪   1,125,262  -עבודות דיפון כהכנה לפיתוח 

 1,126,211  -עבודות נוספות כללי 

 ₪  8,348,652 –כ תוספות "סה

 ₪  5,535,652 –יתרת הגדלה נדרשת 

 ₪ 2,128,111 –התייקרות ששולמה עד היום 

 ₪ 1,511,111 –יתרת התייקרות עד היום 

 ₪  13,612,212 –כ עלות מצטברת "סה

 8,263,652₪ –הגדלה נדרשת כולל התייקרות עד היום כ יתרת "סה

 ח"ש 1,281,866 - 15%מ "מע

 ₪   8,544,522 -מ  "כ הגדלה נדרשת כולל מע"סה
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העתקות שמש , גנרטור , הצטיידות , השלמת אולם , עבודות פיתוח ותשתיות –ריכוז זה  לא כולל 

 . ואגרות

מהחברה למשק וכלכלה לפעול  להגדלת  מבקש אנדי נציג חברת הפיקוח 26.6.12 –בתאריך ה 

אנדי מדגיש כי באחריות ( .  51% –מעל ) ₪  31,111,111 –ליותר מ  25,345,111 –החוזה מ 

 51%העירייה לבדוק מול היועץ המשפטי את שיטת ההתקשרות בגין היתרה הנדרשת מעל  

 . מהיקף החוזה המקורי

מ בהיקף של "זה עם ירון ישעיהו בעחתמה העירייה על הגדלת החו  26.6.12 -בתאריך ה

 לא כולל מעמ ₪  3,451,482

צ להכשרת "תשתית ופיתוח בע' ג קבלנים לעב.מ.ס.נחתם חוזה עם ק 11.6.12 -בתאריך ה

 (חוזים' נספח יא)₪  1,182,422ס בהיקף כספי של "מגרש חניה צמוד למתנ

על פי הפסיקה נדרשת . יכל הועברה למועצה פסיקת הבורר בעניינו של האדר 5.5.18 -בתאריך ה

  ₪ 1,588,221המועצה לשלם למתכנן סך של 

ס לעזוב את השטח לאלתר "נתבקש קבלן המשנה של עבודות פיתוח המתנ 31.1.18 -בתאריך ה

 .  י מפרטים ודרישת ביצוע"וזאת משום שהוא אינו מבצע את העבודות עפ

 " לביצוע החניההתקשרות הגדלת היקף ה"מאשר היועץ המשפטי את  3.9.18 -בתאריך ה

 51%הקובעת כי ניתן להגדיל חוזה עם קבלן עד ( מכרזים)לתקנות העיריות ( 2)3על סמך תקנה 

קובע , בנסיבות אלו .  באישור מליאה ולאחר שזו השתכנעה כי עריכת מכרז לא תביא תועלת

, שיבת מועצה יש להביא העניין לי, אם ברצונכם להגדיל את היקף ההתקשרות כאמור ", היועץ 

ולאחר מכן על , יש ליתן לחברי המועצה הסבר מדוע עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת 

 ('נספח י) .המועצה להכריע בעניין ולנמק החלטתה

 :הערות המבקר

התייחסותו של היועץ המשפטי היא לעניין הגדלת החוזה של ביצוע החניה ולא בהגדלה  .2

 .לא כולל פיתוח, ס "מבנה המתנשל הקמת   51% -המשמעותית של למעלה מ

ש במסגרת דיני "ס פעלה ג"כשנבנה המתנהיועץ מצטט תקנה לדיני עיריות בשעה ש .1

 . מועצות מקומיות ולא עיריות

עולה כי אישררו הצבעה  4.8.12 -מתאריך ה 8' מתוך פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס

 ('נספח י)( . מסמך מפקח בניה ב "מצ) 51% –ב . ב.ג.מ.ס.טלפונית להגדלת חוזה ק

  –הערת הביקורת 

, לא מפורט כל הסבר שניתן לחברי המועצה מדוע עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת  .2

 .ולאחר מכן על המועצה להכריע בעניין ולנמק החלטתה

בהגדלה של . על פניו עושה רושם שחברי המועצה לא הבינו באיזו הגדלה מדובר  .1

או שמדובר   51% –ס ב "זו  שבנתה את המתנ, " מ"עיהו בעהחוזה עם חברת ירון יש

 .של חוזה הפיתוח  51% -בהגדלה ב

 

 . לא נמצאו בתיקים אישורי מכון תקנים
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 : לסיכום 

 .מאז מונה מהנדס עירייה חדש. הביקורת מתייחסת לפרוייקט שבוצע במהלך הקדנציה הקודמת .1

יאה לשרשרת התקלות ולניפוח החוזה מ סכום הביקורת העלתה את השתלשלות העניינים  שהב. 2

וזאת כדי שמחלקת ,  כולל פיתוח₪  35,862,659 -ל כולל פיתוח ₪  12,532,116-של 

ההנדסה תשכיל לפעול על פי נוהל עבודה רב שלבי שכולל במסגרתו הגדרת מטרות ויעדים 

ליעד הסופי / חום סופיים ושילוב כל הגופים המקצועיים בעירייה ומחוץ לעירייה הנוגעים לת

 .במסגרת הדיונים הפיקוח והבקרה הפרוייקט/של המבנה

  –המלצות הביקורת מסקנות ו

הביקורת מסיקה כי המתכנן התרשל בתכנון המבנה שלא תאם לצרכים שהוגדרו מראש  .1

וכתוצאה מכך נדרשו שינויים תכנוניים בשלבי הבניה שהגדילו באופן משמעותי את התקציב 

שוב ושוב הארכת לוח זמנים הקבלן המבצע דרש  ,זאת ועוד . ס "ין המתנשיועד להקמת בני

נבעו מבעיות תכנוניות המונעות בין היתר המשך  בפרויקטוזאת בגלל שהעיכובים  לפרויקט

בתוכנית השלד לא הייתה דרישה לבטון  –ולשם הדוגמא  .הפרויקטביצוע רציף להשלמת 

או  הכנת , ה לבצע  את גמר חדר הצילרים לרים ולכן לא ניתן הי'נקי ברצפת חדר הצי

תוכניות יועץ ,  בנוסףתשתית מיוחדת לרצפת מחול שלא נכללה באומדנים של המתכנן 

גישה לגג המבנה לצורך , תקרות אקוסטיות , תכנון רצפת האולם כפרקט, חשמל לאולם

 .חדרי בקרה , אחזקה

אמה בין התוכניות היה ברור שיש חוסר הת הפרויקטכבר בשלבים הראשונים של  .2

 .האדריכליות של המתכנן לקונסטרוקציה  וכי כתב הכמויות אינו מעודכן

והכשרת ללא תוכנית לאיבזור ,  ללא פיתוח,  ללא מיזוג, אישור הקמת מבנה נטו  ללא חניות .3

הרי ברור מלכתחילה שלא מדובר . אינו קביל וללא תוכנית כיבוי אש האולם הרב תכליתי 

 –במעמד חתימת חוזה העבודה הוגבלו סכומי החוזה ל , זאת ועוד  .ומדןבתוספת זניחה לא

למהנדסת ולגזבר , לראש המועצה  –זאת אומרת  .דהיינו בניית השלד בלבד, מערכו  51%

 . מיאס בשיטת הסל"היה ברור מלכתחילה שמדובר בבניית מתנ

וזאת מכיוון שלא  הוצאה הגדולה בגין תוספת לאולם הרב תכליתי הייתה מלכתחילה מיותרת .4

יועץ לתכנון אולם המופעים שהעירייה שכרה  .מקומות ישיבה  451 -השיגה את יעדה  

עוד לפני ביצוע . מושבים בלבד 281 –כך שהאולם יספיק רק ל , הצביע על טעות בתכנון 

מקומות  361הדגיש מפקח הבניה כי האולם יספק עד ₪ מליון  5.5שעמדה על התוספת 

עבודה וזאת מחשש לנזקים תוכנית ההתוספת לאולם גרמה לעיקוב גדול ב ..ישיבה בלבד

. במבנה שאינו סגור וכן במערכות שהיה צורך בשינוי תכנון עקב שינויים תכנוניים במבנה כולו

העירייה  לשלם , התכנון לא הושלם לכל פרטיו ובשל כך חלו עיקובים שבגינם  נאלצה  

ההחלטה .  ת ישירות לחברה הקבלנית המבצעתעקב הוצאו עשרות אלפי שקליםלקבלן 

לעקב את הבניה ולהוסיף להגדיל את האולם הרב תכליתי גרמה להוצאות מיותרות מעבר 

 .הן למתכנן והן לחברה המפקחת, לתשלומים בעבור התוספת הן לקבלן המבצע 

ללת הכ –לדוגמא )רים "ר אחד ואין לפזר פרוייקט על מספר תב"יש לכלול כל פרוייקט בתב .5

 (  ר הקמת מערכות ביוב"ס בתב"עבודות פיתוח מתנ

דברי ההסבר של היועץ המשפטי לחברי המליאה לצורך הגדלת החוזה אינם מדוייקים בלשון  .6

 .המעטה וגרמה לאי בהירות ביחס למהות התוספת

סוכם כי שכר הטרחה לאדריכל בגין השעות  31.3.14 –בישיבת תיאום שהתכנסה ב  .1

. מחשבונות" יקרתו"י רשות והסכומים "הקונסטרוקטור  ישולם ע שיושקעו עקב החלפת
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הנהלת החשבונות ואגף ההנדסה נדרשים . מלשון יכרת , הביקורת מניחה כי מדובר ביכרתו 

  ?לבדוק באיזה סכום מדובר והאם אכן קוזז סכום כלשהו מחשבונות הקבלן

 

 2111 מרץ 11 

 מר צחי פרץ: לכבוד

 גזבר          

 ,.נ.א

 ס "פרוייקט הקמת מתנ :דוןהנ

ס אבקש להעביר אלי את כל "במסגרת ביקורת שאני עורך השנה אודות פרוייקט הקמת המתנ

 .ס"ר להקמת המתנ"האישורים שניתנו הן במליאה והן במשרד הפנים להגדלת התב

 .₪ מליון  15ס עמדו על "החוזים החתומים להקמת המתנ

 ?ר נכללו עבודות הפיתוח"באיזה תב

 ?ר נכלל תשלום שכר טרחה למתכנן סלו הרשמן"ה תבבאיז

 ?   ר נכלל התשלום עבור הצילרים"באיזה תב

  51% –יק להגדלת החוזה בלמעלה מ 'מבקש את האישור של היועץ המשפטי אלי וילצ, בנוסף 

 (. 16.6.18 -מכתבו של אנדי מתאריך ה)

 

 ,בכבוד רב       

 דוד שרוני        

 ר העירייהמבק                

 ונציב תלונות הציבור                                                                    

- תגובת גזבר העירייה 
 

בנוסף עבודות הפיתוח נרשמו בתברי הפיתוח , 594כל עבודות הקמת המתנס כולל תכנון נרשמו בתבר 
574,571. 

 .העירייה  כל ההגדלות של החוזים קבלו את אישור מליאת
 .כולל מכתבו של אלי וילציק בנושא האמור.צילמתי לך את הפרוטוקולים של המליאות 

 
 ,בברה

 צחי פרץ
 גזבר העירייה
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 פטרוזיליה– 933חלקה  139,וח ביקורת גוש ד

 

החלטות / להלן השתלשלות כרונולוגית של העניינים 
 : שהביאו להקמת הבניין

כנית המקורית הייתה אמורה להיות כניסה בתו.ניתן היתר לבניין  19.9.79ב 
אם כי התקן על פי , חניות  1 –יותר מ  –לחניון תת קרקעי המאפשר חניה ל 

 :חניות וזאת לפי חישוב של  1התוכנית עמד על 

 חניות לשתי החנויות 1

 .כל אחת' מר 112חניות לדירות מעל  9

 'ב נספח א"מצ

מתקן +לשלושה פחי אשפה על פי התוכנית המקורית לבניין מתקן אשפה 
ונספח ' ב נספח א"מצ. )אשפה בקצה הדרום מערבי של המבנה מאחורי החניות

 ( 1א

 .חניות צמודות 1כ  "למבנה היו אמורות להיות סה

התכנסה הועדה והוציאה היתר הריסת חלקים חורגים בבית  1.3.22בתאריך ה 
 .משותף

עדה לבנק המזרחי כי כותבת היועצת המשפטית של הוו 32.9.22 -בתאריך ה
נבנו חדרים , יה ניכרת מן ההיתר והתוכנית יבעלי הקרקע בנו את המבנה בסט

כל זאת כאמור , נבנה פיר למעלית והוגבה המבנה , המרתף הוגדל , על הגג 
 (1ג', נספח ג" )ה מן ההיתריבסטי

לחלק מן הבניה לא ניתן לקבל היתר שכן המדובר בחריגה מזכויות הבניה אשר 
היתר להריסת החלקים  13.3.22-ניתן בתאריך ה. ן לבנות על מקרקעיןנית

 . החורגים בהיתר

פ הפרסום "הוחלט לאשר עם הקלה ע 17.3.22 -בישיבת הועדה מיום ה
בעיתונים בתנאי תיקונים בתאום עם מהנדס הועדה כפוף להסכמת הבעלים 

מבוקשות ככל שתתקבלנה התנגדויות שכנים להקלות ה. ובתנאי הריסה בפועל
 (' נספח ד. )תדון הועדה בישיבה הבאה

ואף  7/993/צו ההריסה מתייחס למרתף אשר נבנה בטרם אישור תכנית ממ
 .מבנה מחוץ לגבולות המגרש

נושא זה מצוי בבדיקת מהנדס הועדה והמודדים , קיים חשש לחריגה בקו הבניין 
 . להסדרת נושא קו הבניין ברור שלא ינתן היתר עד. מטעם הבעלים
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בפיתוח השטח קיים שינוי  –נמצא כי  12.9.21 -בביקורת שערכה הועדה ביום ה
מ ובניית משטח "ס 92 –מההיתר המתבטא בהגבהת חלק מחצר המגרש ב 

 ('נספח  ו. )מדרגות העולה אליו

המרתף כמובן לא . הביעו את עמדתם שהם מוכנים לאטום אותו  בעניין המרתף
 . נאטם

ובה המינימלי של רוב השטח הבולט מחוץ לגבולות בביקור במרתף נמצא שהג
 .גובה זה מהווה חריגה מההיתר. גם אחרי הריצוף' מ 1.72המגרש הוא 

בקומת .בקומה השניה של דירות מגורים יש הכנה לדלתות שלא על פי ההיתר 
 .הגג קיימות חריגות בניה בהתאם לתרשים המצורף

 . סגורה בבלוקים הכניסה החיצונית המיועדת לרכב בקומת הקרקע

דהן , היועצת המשפטית לוועדה מכתב לגרשט   מוציאה 11.9.21 -בתאריך ה
  -נמצא כי קיימת בנייה ללא היתר  והמתכננת על כי

הפתחים אשר נבנו . הוגבהה חצר המגרש ונבנה משטח מדרגות העולה לחצר זו 
אר ללא היתר בדירות המגורים נסגרו באופן ארעי בקירות גבס ולא כמתו

בקומת הגג קיימת תקרה ולא פרגולה וכי ביצעתם במרתף , בנוסף . בהיתר
   .הריסה ללא היתר

כותב מהנדס הועדה לגרשט ולדהן בנוגע לחניות תקניות  19.9.21 -בתאריך ה
 (1ח', נספח ח. )והצמדן ליחידות

 .כל מבנה חייב לקבל חניה תיקנית"

 1חניה  –מר  112דירות עד 

  1חניה  –' מר 32לכל  –חניות 

אין אפשרות להצמיד חניות המגיעות לדירות לטובת חנויות וכן הצמדה של "
כל שימוש חייב בחניות תיקניות והן חייבות . חניות המגיעות לחנות לטובת דירות

 ".להיות מוצמדות אליו

 99נמצא כי בעל החנות פטרוזיליה הקים סככה בשטח של  7.1.23 -בתאריך ה
 (. 'נספח ב)תביעה לבית משפט להריסתה  הוגשה.מר ללא היתר 

קבע השופט שמואל ברוך הנאשם  19.1.23 -בגזר הדין אשר ניתן בתאריך ה
אך הוא מתרשם כי הנאשם עודנו פועל , ביצע בניה לא חוקית בהיקף לא מבוטל

בהתחשב באמור . ע חדשה"להסדיר את נושא הבניה לרבות דרך בגשת תב
חרף היקף הבניה ואתן לו ארכה של ממש ,  לא אמצא דין עם הנאשם, לעיל 

 .להשלמת ההליך התכנוני

 .חודש לביצוע הליך עד לביצוע צו ההריסה  11ניתנו 
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פ "אישרה הועדה המקומית תוספת שטח לחנות פטרוזיליה ע 1.1.29 -בתאריך ה
  9/3119/ע ממ.ב.ת

 (' נספח ז!  )גם מתקן האשפה .  ששת החניות נותרו בתוקף

 999חנויות בקומת קרקע משטח חלקה של  32% -ע המקורית .ב.על פי הת
 . 99% - התוספת היא ל   .ר"מ

הוציא פקח הועדה דוח בעניין בניה ללא היתר בעקבות  11.3.29 -בתאריך ה
בדו צויין כי בתוך החניה קיימים עמודי תמיכה ליציקה  . תלונה שהגיעה לוועדה

 (. 'נספח ח)

 . שה להיתר לחזית מסחריתהוגשה בק 19.12.21 -בתאריך ה

 – 3119/ע ממ"תוכנית שינויים תוך ביטול המוצע על פי תב –מהות הבקשה 
  993/עממ"ביטול חלקים חורגים במרתף והתאמת הקומה לתב

מהנדס הועדה לבטל את המרתף מחוץ לקו בניין  מאשר 7.7.21 -בתאריך ה
 ( . ' נספח י)ולאשר פיתוח 

דה לאשר הקמת פרגולה בקומת קרקע ללא התכנסה הוע 1.7.21 -בתאריך ה
 . מדובר היה בהקמת פרגולת חניה. שינוי בפיתוח השטח הקיים

לועדה על בניה ללא היתר   יצא מכתב מאת היועץ המשפטי 1.9.23 –בתאריך ה 
  9 –ל  9סגירת תריס גלילה ללא היתר לאחר הקמת קיר מפריד בין חניות  –

ושער  9 –ל  9תקנת קיר מפריד בין חניה הוגשה בקשה לה 11.3.29 -בתאריך ה
 .מתרומם לחניה

אישור  19.3.21 -הופקדה בוועדה המחוזית בתאריך ה 9/3119/התוכנית ממ
מפתיע שהועדה המחוזית לא .  3.3.29 -ע ניתן בתאריך ה"המחוז לשינוי התב

עושה הרושם כי החלטתה הסתמכה על . הייתה ערה בעניין החניות
זו השערת הביקורת )בהן מופיעה חניה מספקת במרתף התוכניות המקוריות 

 ('נספח יג. )אחרת לא הגיוני שהייתה מאשרת את החריגה, (בלבד

 : הערות הביקורת

שאושרה בסמכות מחוזית לא נתנה דעתה  9/3119/ע ממ""כיצד תב .1
 ? לתוספת חניות בהתאם לבקשת ההיתר

 ?חניותמדוע לא התנו זאת בהוספת , אם התאפשרה הרחבה לחנות  .2
 ?מדוע חלק מהחניות הקיימות אינן בשימוש .3
 1.72בגובה )כלומר תכנון מרתף חניה . מדוע מכשירים תכנון לקוי מראש  .4

וביטולו עקב כך ששיכנעו את מהנדס הועדה כי לא ניתן לעשות שימוש !(  
מתכננים . ת פעולהשיטגם  זו יכולה להיות, כלומר. בחניה המתוכננת 

 ?רירה מכשירים אותהבניה לקוייה ובלית ב
 ?האם גובים ארנונה בגין החניון שהפך למחסן .5
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  –. המלצת הביקורת

לחייב את בעלי הנכס לפתיחת כל החניות על פי ההיתר תוך הריסת כל  .1
 (.'על פי נספח יא)התוספות שמונעות חניה כדין 

 לחייב את בעל  הנכס לאפשר גישה לכניסה לחדר המדרגות מרחוב .1
 (.נספח יב) יט שרעל פי הת ם"רמב

  1.72לחייב את בעל הארנונה בגין קומת מגורים לכל דבר ועניין בגובה  .3
החריגות שנעשו בנכס ושבגינן תושבי גבעת שמואל לטפל מיידית בכל  .9

לוחמי / ם"רמב" )ירושלים"הן בשל המעבר הלא בטוח בצומת , סובלים 
נועה והן בשל שדה ראיה מצומצם שנובע מעבירות ת( ביאליק/הגטאות 

וחניה עקב  מצוקת החניה הקבועה  במתחם שאינו מתאים למרכז קניות 
 .בעיקר בשל המחסור בחניות

לחייב את הדיירים לפתוח דרך גישה נוחה למתקן האשפה כפי שמצויין  .9
 . הרחוב אינו אמור לשמש חדר אשפה. בתוכנית

 :לסיכום

במבנה ישן אם היה מדובר .  1222שנבנה בשנת יחסית  בבניין חדש מדובר 
יתכן ולא היה מנוס . מילא, שלא מותאם לצרכים המודרנים ולדרישות התקן 

 .ולסבול מזה אפילו בשקט להבליג , לחיות עם זה והיינו צריכים 

אבל כשמדובר במבנה חדיש שנבנה בזמנים מודרניים בהם התקנים מאוד  
אין , יםשאמור להתחשב בסביבה ובצרכי  כלל התושבכזה ו ומחמירים  ברורים

 . לעבור על כך לסדר היום

יועץ , מהנדס) העירייה : קרי  םהרלוונטייחמורה ועל כל הגורמים זוהי תקלה 
הועדה , (יועץ משפטי ומהנדס הועדה)הוועדה המקומית , ( משפטי ופיקוח

ס עצה על מנת שלא יהיה מאוחר כוהמשטרה לטמשרד התחבורה , המחוזית 
 . ממחדל זהמידי עבור אדם  שיפגע כתוצאה 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



84 
 

 סדרי דין – רווחהאגף ביקורת 

 

 כללי

 

                 רקע

 

 .חוקי העבודה הסוציאליתס ו"תקנות תעלשירותים חברתיים בעיר פועל מכוח  אגףה

יישום חוקים אלו והתקציבים המוקצים על ידי הממשלה לביצועם הינם באחריות 

 .הרווחההבלעדית של משרד 

 

חוקים הלשירותים חברתיים משמשת זרוע מבצעת של  אגףצעות הבאמ, העירייה

לתת מענה לתושבי העיר ובכך  , אלונזקקות /שנחקקו למען אוכלוסיות חלשות

 .הקציב המשרד למטרה זו באמצעות התקציבים אותם

 

לשירותים חברתיים חייבות להיות מאושרות על ידי משרד הרווחה  אגףשל ה ופעולותי

בהגדרת )ות פעולות אלו חייבת להיות ממומנת על ידי משרד הרווחה על –וכפועל יוצא 

משרד הרווחה באמצעות שורה ארוכה של , אולם(. מערכת ההתחשבנות בין הצדדים

מנהל השירות , מנהלת השירות למפגר, כמו מנהל השירות לזקן, בעלי תפקידים

שר כל פעולה למוגבלויות ושיקום אשר מפעילים רשת רחבה של מפקחים האמורים לא

בכל אחת מהיחידות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות , ופעולה קטנה כגדולה

מאשרים את ביצוע הפעולה מההיבט המקצועי ומהיבט הנזקקות של המטופל , בארץ

 .אך לא מההיבט הכספי של ביצוע הפעולה, בלבד

 

אשר תבוצע  האמנה בין משרד הרווחה לבין הרשויות המקומיות קבעה כי מכל פעולה

ממנה והיתרה תשולם על  99%על  ידי הרשויות המקומיות ישתתף המשרד בשיעור של 

 .מבצעת הפעולה, ידי העירייה

 

 :שירותי הרווחה כוללים את כל שכבות האוכלוסייה על פי חתכים כגון

  מרכז יום ועוד, מועדונים, טיפול הזקן בקהילה  –שירות לזקן .. 

  לל אלימות במשפחה וכולל  את התחנה ליעוץ כו -פרט ומשפחה   רווחת

 1211משנת . י רשות המקומי "מומנה באופן מלא ע 1211עד לשנת )נישואין 

 ( י משרד הרווחה"ע 99% –ממומנת ב 

 תוכנית עם הפנם , מרכזי קשב, צהרון, מועדוניות ) ילד ונוערשירותים ל

 .לקהילה



85 
 

  כל פעיליות  –יקום אבחון וש, טיפול בנכויות פיזיות  –שירות שיקום

 . השיקום מתבצעות מחוץ לישוב

 נערות , ( סמים והימורים, אלכוהול)טיפול במתמכרים  –ן "שירות תקו

 . סיוע בשיבוץ נערים הלומדים במפתן , מרכז יום לנפגעי סמים , במצוקה 

  מסגרות ,פנימיות )יעוץ ושיבוץ מפגרים במוסדות  –שרותי מפגרים

כולל הסעות מאחר ואין ( טפול באוטיסטים, ת יוםמסגרו, טוטליות למפגרים

 .מוסדות לטיפול במפגרים בישוב

   מרכז , ( מתנדבים 19 -כ) פעילות עם מתנדבים  –העבודה הקהילתית

 .התחלות

   סעיף תקציבי בלבד –שירותים לעולים 

 

עובדי , עובדים סוציאליים: הרווחה כולל עובדים מקצועיים כגון אגף נהלימ

 .ומנהלה ( ס סמים"ס עולים ועו"עו)בדי סמך מקצועיים עו,  זכאות

במסגרת פעילויות הרווחה בעיר מעורבים ארגונים התנדבותיים ועמותות שונות 

 .אשר שותפים בפיתוח פרויקטים ושירותים שונים לרווחת תושבי גבעת שמואל

 :המבנה הארגוני של המנהל 

 

 

 

  הבסיס החוקי    

 1799ח "תשי, חוק שירותי הסעד 

 1771-ו"תשנ, חוק העובדים הסוציאליים 

  (ס"תע)תקנון העבודה הסוציאלית 
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 חוק נוער טיפול והשגחה 

 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות 

 חוק למניעת אלימות במשפחה 

 חוק למפגרים 

  (חולי נפש ונעדרים, קטינים, סדרי דין)חוק הסעד 

 חוק אמנת האג 

 חוק החוסים 

 חוק טיפול בחסרי ישע 

 ת המשפט לענייני משפחהחוק בי 

 

 

 גדרותה

 עובד סוציאלי  –ס "עו

 משרד העבודה והרווחה  –משרד 

לתוכה . תוכנת מחשב של החברה לאוטומציה המותקנת במחשבי המחלקה- ר .מ.נ

 .מוקלדים פרטיהם האישיים של מטופלי המחלקה ומנוהל מעקב אחריהם

ם להזמנת תמיכה כל שהיא טפסים ידניים או ממוחשבי. מערכת תשלומי סעד  –ס "מת

 .במטופל

 השתתפות המטופלים בעלות הטיפול –' תשלומי צד ג

 .תוכנה של משרד הרווחה למעקב אחר מסגרות ונתוני יסוד  –ר .ס.מ

תיק משרדי המגובה ברישום במחשב הכולל פרטים אישיים ומעקב אחר - תיק 

 מטופל במחלקה

 .ה שאינו עובד סוציאליעובד קהילתי במחלקת הרווח –עובד סמך מקצועי 

 .ב"עיוורים וכיו, מוסדות למפגרים, בתי אבות -מסגרות 
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  –המבנה הארגוני של אגף הרווחה 

 

י משרד "כ היקף משרות וכן את התקנים המאושרים לעירייה ע"כ עובדים וסה"סה

 .  העבודה

 

 

ד והשניה "וק סח פי-לאחת מינוי ע: ס שעוסקות בטיפול בקשישים לשאת שתי תעודות מינוי"ל פקע

 .תעודות המינוי חסרותנמצא כי לא . פי חוק ההגנה על חוסים-על

 

 ס חייב להיות"כל פק. 1959 -ט "תשי( כשירים לעבודה סוציאלית)התאם לתקנות שירותי הסעד ב

 שתפקידו, שר הסעד ימנה את רשם העובדים הסוציאליים, פי התקנות-על. כשיר לעבודה סוציאלית

 לכל, לכן. ולתת לו תעודת רישום 3, 2אדם שנתקיים בו תנאי מתנאי התקנות לרשום כל  

 תעודה זו מהווה למעשה. מוספרתמ חייבת להיות תעודת רישום( ס"וכמובן לכל עו)ס "פק 

 .ס ובעל הכשרה מיוחדת לתפקיד זה"ס להיות בעל ניסיון בע"על פק, בנוסף. ס"לעסוק בע רישיון 

 י משרד הרווחה"ס מאושר ע"עודה ומספר עוסים יש ת"נמצא כי לכל העו

 

 

 

 

 ופס איסוף נתונים של משרד הרווחהט

בטופס זה יש לרשום את כל הצווים שמתקבלים פי דרישת משרד הרווחה -לע  

האחד . טופס זה מורכב משני חלקים. פי הנתונים הנדרשים בטופס-ברשות המקומית על

בטופס . סוף נתונים על תסקירי אפוטרופסותלאיסוף נתונים על תסקירים רגילים והשני לאי

זה אמורים להיות רשומים כל התסקירים שהגיעו לעיריית גבעת שמואל  מכל הערכאות 

 .המשפטיות

 

 .  2111 –שהתקבלו במהלך שנת  , צווי בקשה לתסקירים  61רשימה זו נמצאו   ב  

  לא היה דיווח על דיירי רחוב 2111בשנת. 
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טופס אינטק המכיל . ורת ממליצה לשדרג את טופס האינטק הסטנדרטיהביק – המלצת הביקורת

סכסוכים ודרישות )תשובות לשאלות רבות ומורכבות עשוי לסייע בפירוק מוקשים עתידים  

   (.שאינן רלוונטיות למקרה

 1121יקף הפעילות  סדרי דין  ה

 

 אישות –ערכאות משפטיות  –גירושין 

מ לענייני "ביה

 משפחה

 כ אישות"סה בניבית דין ר

39 8 41 

 

 תזכירים נוספים אלימות אפוטרופוסות

מחלות  קטין

 כרוניות

חולה  מפגר

 נפש

אמנת  כ"סה שלום משפחה כ"סה קשיש  שיקום

 האג

שינוי  נישואין

 שם

 2  1 1 5 9 2  2 1  1 

 

 רשימת המתנה

עדות בערכאה    המתנה לתסקיר

 משפטית

המתנה 

 אישות

המתנה 

 אפוטרופסות

תנה המ

 לאלימו

כ "סה

 המתנה

סמכויות 

17/19 

' מס

ועדות 

 תזכירים

עדות 

ס .פ

 ש"בימ

עדות 

ד "ב

 רבני

כ "סה

 עדות

9 1  7 19 13 3  3 

 

מי ביקש 

 משמורת

      המלצות למשמורת

' מס שניהם אם אב

המלצות 

 'למשמו

 אם

' מס

המלצות 

 'למשמ

 אם 

' מס

המלצות 

' למשמ

 משותפת

' מס

' משפ

'  בקונפ

 גבוה

' מס

' פחמש

עם 

קשיים 

בהסד

רי 

 ראיה

' מס

משפחות 

מטופלות 

מעל 

 שנה

' מס

 'משפח

בהן 

חודש 

 הקשר

תלונות ' מס

כנגד פקידי 

 סעד

1 11 9 11 1 1 19 9 17 9 1 
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  –סקירת תיקים בטיפול האגף 

 

  –כלל התיקים 

 1+3+9 9גבוה   3בינוני  1נמוך  1גניזה  כ תיקים"סה

1299 191 199 929 323 971 

  

 1 מהות נזקקות  קוד

 גניזה

2 

 נמוך

0 

 בינוני

2 

 גבוה

כ "סה

 כללי

 לא נגנז

2+0+2 

 9 12 1 3 3 1 חוסר הכנסה מעבודה 12

 1 9 1 1 2 1 הדר יציבות תעסוקתית  11

בעיות הנובעות ברמת הכנסה  11

 נמוכה או מירידה

11 19 11 19 17 99 

 199 119 19 199 11 91 זקן סיעודי 13

 1 1 2 2 1 1 משק בית ניהול לקוי של 19

חוסר הכשרה מקצועית או  19

 העדר אבחון מקצועי

2 1 2 2 1 1 

 111 119 11 99 11 19 בעיות הנובעות מזקנה  11

בעיות הנובעות ממחלות  19

 כרוניות/אקוטיות

9 7 11 19 91 37 

בעיות הנובעות ממומים  19

 (נכות)ומגבלות פיזיות 

11 19 17 19 91 12 

 19 19 9 1 9 9 עיות התנהגות ילדיםחינוך וב 17

 19 19 9 1 1 2 אבטלה זמנית 12

 9 12 3 1 1 3 בעיות דיור 11

 9 9 9 1 1 1 בעיות תפקוד אם 11

 1 1 1 1 3 2 בעיות תפקוד אב 13

 39 93 12 1 11 9 פיגור שכלי 19

 19 32 19 9 3 9בעיות יחסים בין הורים  19
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 לילדים

 2 2 2 2 2 2 םבעיות יחסים בין ילדי 11

 121 113 99 11 11 11 בעיות אישות  19

 39 91 12 19 9 1 מחלות נפש מאובחנות 19

 11 19 11 9 9 9 אלימות במשפחה 17

יחסים מעורערים עם הסביבה  32

 והקהילה

2 2 1 1 3 3 

 9 1 2 1 9 1 אלכוהוליזם 31

 1 1 1 2 2 1 קלפים והימורים 33

 19 19 12 3 9 1 התמכרויות 39

 11 19 9 12 1 1 בודד מטופל בילדים קטינים 39

 1 3 1 1 2 1 עבריינות 31

 1    1 1 יתמות 37

 31 39 19 3 3 9 נערה במצוקה 91

 1 1 2 1 2 2 בודד שאינו יכול לטפל בעצמו 93

 2 2 2 2 2 2 אבטלה, קשיי השמה כרוניים  99

הפרעות התנהגותיות שאינן  99

 מחלות נפש

1 1 2 3 9 9 

בעיות הנובעות משכול  91

 במשפחה 

2 1 1 1 3 3 

 1 3 1 1 2 1 אלימות נגד נשים 99

 1 1 2 2 1 1 אלימות נגד ילדים 99

 3 9 1 1 1 1 בדידות 92

 11 11 1 9 9 1 בעיות בתקשורת בקליטה 91

 37 91 13 11 9 19 נערים ללא מסגרת קבועה  93

 39 31 9 17 11 1 אוטיזם 99

 

 :ביאורים
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נפטרו או עברו דירה או לא נענו , כאשר המטופלים אינם בקשר במשך שנה –נז נג

 .לקשר

 .כאשר מדובר בקשיש במסגרת בית אבות או מוגבלים במסגרות מחוץ לבית –נמוך 

 

המיון מבוצע על . אחת לשנה סוגרים את האגף לשלושה ימים ועוסקים במיון תיקים 

 :פי

 .רמת האינטנסיביות של הטיפול בתיק .1

 בוחנים שוב את הנזקקות  .1

 בודקים אם נוספו בני משפחה  .3

 .סים על פי סיווג הבעיות"מעבירים תיקים בין העו .9

 

 :הבהרות 

 

מנהלת האגף לרווחה נשאלה מדוע אין  –בעיות ביחסים בין הורים לילדים  .1

 ?ס להורים"שיתוף פעולה בין האגף לביה

מטפלות היא מהות הבעיה המרכזית של אותן משפחות , לדברי מנהלת האגף 

סים "אם צריך העו, אין הגבלה במספר הפגישות . היחסים בין ההורים לילדים 

ל פי מנהלת האגף ע .כלומר יוצאים אל המטופל,  reaching out  -העובדים בשיטת 

במידה וקיים צורך . סים על אי קיום מפגשים לבקשת המטופלים"אין תלונות על עו, 

משה אלון או )מפנה האגף את המטופל לפסיכולוג פרטי בטיפול פסיכולוגי אישי ף 

עם הפנים )אשר מקבל תשלום ישירות מהמחלקה מתקציב מיוחד ( מריאתה עמרני

כאשר יש , כמו כן . מטופלים לפסיכולוג פרטי 9הופנו  1212במהלך (.  לקהילה

 .י"המטופל מופנה לאל, גילוי עריות /פגיעה מינית

 
דברי ההסבר של מנהלת האגף עדין לא ברור מדוע אין גם לאחר   – הערת הביקורת

שיתוף פעולה ואולי בכלל רצוי להפעיל את בית הספר להורים תחת הרווחה ולא תחת 
 .השירות הפסיכולוגי חינוכי

 
מנהלת האגף נתבקשה להסביר מדוע אין בעיות האישות   –בעיות אישות  .1

 ?אם אין בכך כפילותנכללות במסגרת הטיפול של התחנה לייעוץ נישואין וה
 

לדברי מנהלת האגף התחנה לייעוץ נישואין מטפלת בבעיות בתוך המשפחה 
בית המשפט לענייני משפחה או בית / ואילו האגף מטפל בפניות מבית המשפט 

' אמנת האג וכד, אפוטרופסיות , דין רבני בבקשה לתסקיר בענייני משמורת 
 . לפי חוק סעד סדרי דין 

האגף מתבקש לסייע . בנושא אישות כאשר אין ילדיםהאגף אינו מטפל 
,  לערכאות המשפטיות במספר נושאים ומבצע חקירות בנושא הסדרי ראיה

אפוטרופסות ומעביר תסקירים לבית המשפט בהתאם , טובת הילד, משמורת
 .לבקשתו
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  - 13 – 3חוק נוער גילאי  - טיפול בקטין נזקק 

לרבות ההמלצה על הטיפול בקטין , וסמכויותיו וער האחראי על חוק הנתפקידי פקיד 
הסמכות לקבוע את תכנית הטיפול בקטין הנזקק ; ס"נקבעו בחוק הנוער ובתע, נזקק

 . בידי ועדת ההחלטה לפי המלצות פקיד הסעד, כאמור, ניתנה

נועדה למנוע פגיעה בקטינים , שנקבעה בחוק העונשין, החובה לדווח על קטין בסיכון
פקיד . גנה וטיפול נאות לקטינים המצויים בסיכון ועלולים להיפגע או שנפגעוולהעניק ה

את  חייב לבחון, שמונה להעניק הגנה וטיפול אלה, הסעד הפועל מכוח חוק הנוער
 .המידע שבכל דיווח המועבר אליו ולקבוע את הטיפול הנדרש בכל מקרה

די להבטיח את שלומו ס נקבע כי פקיד הסעד יקבע את דרכי הטיפול הדרושות כ"בתע
ולצורך כך יביא את עניינו של הקטין ואת המלצותיו , הגופני והנפשי של הקטין

ס כי "כמו כן נקבע בתע. לוועדת החלטה המקומית לשם קביעת תכנית טיפול בו
גם אם אין , שפגיעה בו הובאה לידיעתו, להכין תכנית טיפול לקטיןעל פקיד הסעד 

 .עילה לראותו כקטין נזקק

כי מרכז ועדת ההחלטה יוודא שהוכנו המסמכים הדרושים לדיוניה , ס נקבע"תעב
המסמכים . ובכלל זה דוח סוציאלי מלא ודוחות על מסגרות בקהילה שבהן לומד הילד

על המסמכים להגיע למרכז . האמורים הם בסיס חיוני לאבחון ולקביעת תכנית טיפול
 נההכי האחראית על חוק הנוער צא כי נמ. הוועדה לכל המאוחר עשרה ימים לפני הדיון

 .לקראת ישיבות הוועדה דוחות סוציאליים

ככלי למעקב אחר הטיפול בקטינים שבעניינם הוגשו הפניות אל פקיד הסעד נקבע 
, טלפונית -בעקבות כל פנייה שקיבל  "טופס טיפול בילד"עליו למלא ס כי "בתע

ינים פרטי הילד והסיבות לפנייה מצוי' בחלק א: בטופס שני חלקים. אישית או כתובה
כמו כן נקבע . מפורטים תהליך החקירה שפקיד הסעד מבצע והחלטותיו' ובחלק ב

עותק אחד יישמר בידי פקיד הסעד ברשות המקומית להמשך טיפול כי , ס"בתע
העתקים של הטפסים יישלחו לפקיד הסעד הראשי ולפקיד סעד מחוזי ; ולמעקב

יישלח בסיום ' וחלק ב, טופס יישלח עם קבלת הפנייהשל ה' חלק א; במשרד הרווחה
 .החקירה

אשר אמורה לדון בתיק ולהעביר את המלצותיה " הועדה לתכנון תוכניות טיפול"
נציג , פקידת הנוער , נציג השירות הפסיכולוגי, ס המשפחה"עו –מ מורכבת מ "לביה

הילד במסגרת המוסד האחראי על , ( מנהל אגף רווחה או סגנו)ראש צוות , החינוך' מח
 .החינוכי בו הוא לומד

אך , הקריטריונים על פיהם מחליטה הוועדה אינם מדע מדוייק ונתונים לפרשנות 
המטרה היא . השיקול להחליט אם לפנות לקבלת צו אינו מונע משיקולים כספיים 

טיפול פסיכולוגי ) להעניק לקטין את  הטיפול הנחוץ לו במסגרת המשאבים הקיימים 
 (. חונך לילד, פנימיה , מועדונית, שיאי

ש להוצאת צו מרכזת פקידת הסעד לחוק הנוער "כאשר נקבע כי יש צורך בפניה לביהמ
 . את המסמכים הרלוונטים  שכל אחד ואחת מהנציגים התחייב להעביר

המטרה היא שבתוך זמן קצר מסיום הדיון ירוכזו כל המסמכים הנחוצים ויועברו יחד עם 
. משך הזמן עד לקיום הדיון אורך בין חודשיים לשלושה. ש לדיון"לביהמהבקשה לצו 

 .מיידי –מימוש הצו 
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כ לא מעכבים את ההחלטה "השופטים בד. ש מסתיים בהחלטה "לרוב הדיון בביהמ
 . לדיון נוסף

עם , ס המשפחתי"פקידת הסעד לחוק נוער עומדת בקשר רציף עם העו –מעקב  
ס "פגישה משולבת יחד עם העו)ם ההורים והילד ע, מנהלי המוסד החינוכי בו 

 (.המשפחתי

במידה ואין , ש מאריך את הצו בתוך שבועיים "מידי שנה שופט ביהמ, הצו ניתן לשנה 
ס חוק נוער להופיע עם "על עו, כאשר קיימת התנגדות . התנגדות של ההורים
 .   ש"המסמכים לדיון בביהמ

   

 בטיפולקטינים בסיכון ש תיקים אודות   12או בתיקי המחלקה נמצ - ממצאי הביקורת
 .1211בשנת פקיד הסעד 

 :להלן הפילוח 

 

מספר פגישות  שם הילד
 אישיות עם הילד

עדכונים ' מס
 ס"מהעו

עדכונים ' מס
מהגורמים 

 המטפלים בילד

כמה זמן העבר 
מהוועדה לתכנון 
תכניות טיפול עד 
לשליחת הבקשה 
 לבית המשפט לנוער

 יומיים 4 2 4 'ו

 

 יומיים 9 2 5 'א

 

חודש וחצי לפי  5 2 3 'י
 סיום הצו 

כשצריך מינימום )
 (חודש לפני סיום הצו

 יום 12 1 2 3 'ד

 

 יום 11 1 4 1 '  י

 

 יום 11 1 4 1 '  א
 

 יום 11 1 4 1 '  א
 

 יום 11 1 4 1 '  נ
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 יום 11 1 4 1 '  ח
 

 יום 11 1 4 1 '  ש
 

 

 

 סדרי דיןפילוח 

 

מרבית הצווים , ת התסקיר ארך חודש וחצי למעט מקרה אחד שמועד שליח .1

 .נשלחו בתוך זמן יחסית קצר

  

 

 

' תיק לקוח'חייב להיות לכל פונה למחלקה לשרותים חברתיים "ס נקבע כי "בתע

 .לרבות כל טופסי החובה1 מסודר

ס הוגדר "בתע. פרטי הטיפול והחלטות שהתקבלו בעניין הפונה, בין היתר, בתיק יצוינו
אם (. ומעלה 19בן )מצוי בטיפול המחלקה לשירותים חברתיים כבגיר לקוח שעניינו 

 . תיק הלקוח הוא תיק המשפחההבגיר הוא ראש המשפחה 

שמוגשת  -אישית או טלפונית , כתובה -ס נקבע כי פקיד הסעד יטפל בכל פנייה "בתע
הנפגע  ויקיים חקירה /הילד/עם קבלת הפנייה יברר פקיד הסעד את זהות המשפחה. לו

המידע ייאסף ממקורות שונים בקהילה אשר להם . על נסיבות המקרה שהובא לידיעתו
, לפי הצורך, פקיד הסעד יכול. הנערה במצוקה , הקטין הנפגע ; היכרות עם המשפחה 

ס המטפל במשפחה במידה והמשפחה כבר מטופלת "להיעזר לשם איסוף המידע בעו
 .ברווחה

אם המשפחה היא בגדר , לפי המידע שבידו, כי פקיד הסעד יחליט, ס"עוד נקבע בתע
יחליט פקיד , אם התברר שמדובר במשפחה נזקקת. דהיינו מצוייה בסיכון, "נזקקת"

תוך קביעת תכנית טיפול על סמך החומר שנאסף , הסעד כיצד לטפל במשפחה 
 . בחקירה

אם מדובר בקטין בסיכון ונמנע מפקיד הסעד לבצע חקירה ואבחון של הקטין 
יפנה פקיד הסעד לבית המשפט , נוכח התנגדות הקטין או הוריו, ו כדרושומשפחת

 .שיאפשר השלמת החקירה כנדרש, בבקשה לקבל צו ביניים על פי חוק הנוער
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 סדרי דין 

 .כרמל  עמיר ויאיר בן ישר  -ס  "עו 1י "תחום סדרי הדין מטופל ע

 :להלן הממצאים 

 יאיר בן ישר

שם 

המטופ

 ת"ל  ר

 נתוני יסוד

יש לציין 

 רק 

חלק/מלא

 י

 

תאריך 

הפניה 

 ש"מביהמ

המועד 

האחרון 

להגשת 

התזכיר 

 הראשון

תאריך 

הוצאת 

התזכיר 

 הראשון

סיבות 

לעיכוב 

הוצאת 

 התזכיר

האם היה 

צורך 

שהעובד 

הסוציאלי  

יגיע 

 ש"לביהמ

האם לתיק הזה 

ניתנו סמכויות 

על פי חוק 

 האפוטרופוסות

 ביקורי בית 

-הגיע ב  V 25.1.11 13.11.11 ר.א

24.1.11 

 ק'הנתון לא סופ - 

 1אחרי  V 12.1.11 ד.כ

 תסקירים

11.5.11   V ק'הנתון לא סופ 

 ק'הנתון לא סופ V 12.6.11 26.6.11 21.6.11   V ד.כ

 ק'הנתון לא סופ V 9.11.11  24.1.11   V נ.ש

 ק'הנתון לא סופ V 5.6.11 5.1.11 4.1.11   V נ.ש

21.11.1  א.כ

1 

 ק'הנתון לא סופ -   13.6.11 

נערכו  V 12.9.11 21.12.11 5.1.11 ב.י

תסקירים 

 בין הזוג

 V ק'הנתון לא סופ 

 ק'הנתון לא סופ V 2.3.11 11.5.11 21.4.11   V ז.י

 ק'הנתון לא סופ V 11.4.11 14.6.11 31.5.11   V ז.י

 ק'הנתון לא סופ -   25.11.11 31.11.11 31.6.11  ש.ר

 ק'הנתון לא סופ V   2.2.11  2.1.11  ל.י

 

 :ניתוח ממצאים

 .ש בנוגע להוצאת תסקירים"פניות מביהמ 11 –יאיר בו ישר טיפל ב  .1

בשל עריכת תסקירים בשל  1, אחד בשל עיכוב טכני .  בעיכוב 4, תסקירים הוצאו במועד 1 .2

 .בני הזוג ושנים ללא סיבה מיוחדת
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 כרמל עמיר

שם 

המטופל  

 ת"ר

 נתוני יסוד

ן יש לציי

 רק 

 חלקי/מלא

 

תאריך 

הפניה 

 ש"מביהמ

המועד 

האחרון 

להגשת 

התזכיר 

 הראשון

תאריך 

הוצאת 

התזכיר 

 הראשון

סיבות 

לעיכוב 

הוצאת 

 התזכיר

האם היה 

צורך 

שהעובד 

הסוציאלי  

יגיע 

 ש"לביהמ

האם לתיק 

הזה ניתנו 

סמכויות על פי 

חוק 

 האפוטרופוסות

 ביקורי בית

הנתון לא     V 23/11/11 9/2/11 4/1/11 עא

 סופק

הנתון לא  V 11/1/11 11/1/11 11/1/11   V שכ

 סופק

הנתון לא  V 1/1/11 3/2/11 3/2/11   V לג

 סופק

הנתון לא  V 2/1/11 3/2/11 2/2/11  V V קא

 סופק

הנתון לא  V  מעקב V 11/1/11 3/2/11 28/2/11 לג

 סופק

הנתון לא  V 26/2/11 3/3/11 28/2/11   V דא

 סופק

הנתון לא  V V מעקב V 1/1/11  31/3/11 קא

 סופק

הנתון לא  V 3/3/11  9/5/11   V דד

 סופק

הנתון לא  V  מעקב V 26/2/11  21/5/11 דא

 סופק

הנתון לא  V  מעקב V 26/5/11  21/5/11 סל

 סופק

הנתון לא  V V מעקב V 16/3/11  11/3/11 מא

 סופק

חרשים  נדחה V 5/8/11 31/8/11 נר

יש 

צורך 

 בליווי

הנתון לא   

 סופק

הנתון לא     V 1/1/11  22/8/11 כא

 סופק
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הנתון לא  V   יצא בזמן V 1/9/11 23/9/11 גי

 סופק

         

 

 : ניתוח ממצאים

 .ש לעריכת תסקירים"פניות מביהמ 19 -כרמל עמיר טיפלה ב .1
ש ואלו שלא נקבע להם מועד "י ביהמ"כל התסקירים יצאו במועד שנקבע ע .1

 .ש יצאו בתוך פרק זמן סביר"מביה

 כפילות בין תיקים של משפחות לתיקים שנפתחו לילדים  -הערת הביקורת 

ולכן , משפחות שפניות בעניין ילדיהן הוגשו לפקיד הסעד כבר היו בטיפול במחלקה

 .כבר היו להם תיקי לקוח במחלקה

 כוננות פקיד סעד

ת להתקיים כוננות פקיד סעד כי בכל מחלקה לשירותים חברתיים חייב, ס נקבע"בתע
 .לפי חוק הנוער מחוץ לשעות העבודה של המחלקה

ס מחוץ לשעות שאינן שעות העבודה של "נמצא כי המחלקה דאגה לכוננות של עו

 . המחלקה להגשת עזרה מידית בעת חירום

 1.11.1211ועד  1.1.1212 –מה  –נמצא כי  המוקד העירונימבדיקה של דיווחים של 

 .פניות בנושאי רווחה  33קד התקבלו במו

   כללי 7, ילדים ונוער בסיכון   9, הסדרי ראיה   19, דיני משפחה   1

 

  –לסיכום 

הדוח התמקד  . בלבד של פעילות מחלקת הרווחה תמונת מצבמספק ביקורת זה דוח 
למבקר העירייה אין את הכלים או את הידע . בעיקר בתחום סדרי הדין וחוק הנוער

 .ם של היקף הפעילות של עובדי מחלקת הרווחהלבחון מדדי

אך בכל הנוגע לדרך , ההתרשמות הכללית היא שנעשית פעילות ברוכה במחלקה 
אלה הנקלטים ואלה המטופלים באופן קבוע ורציף אין , רישום הפונים למחלקה 

 . ס מנהל יומן עצמאי "כל עו. אחידות 

נוהל מסודר  ואחיד לכלל עובדי  הביקורת בדיעה שעל מנהלת מחלקת הרווחה להוציא
ניהול , הרווחה  אשר יכלול הליך מסודר של ניהול יומן ממוחשב של תאריכי קליטה 

בתי משפט , פגישות עם גורמי חוץ, ביקורי בית , ניהול שיחות טלפוניות  , פגישות 
 .    ב"וכיוצ

 



98 
 

 

 שההתחייבות שלא מומ –משה דיין ' בניית בית כנסת מעל גני ילדים ברח

 

 : מבוא

משה דיין לבצע ' הורתה העירייה לקבלן שבנה את ארבעת גני הילדים ברח  2118במהלך שנת 

תוספת ביסוס להקמת בית כנסת מעל גני הילדים וזאת על סמך התחייבות מראש של נציגי עמותת 

, כאמור . ₪ 311,111 –עלות התוספת לביסוס עמדה על כ .  לתשלום בגין הוצאה זו" רינת הדר"

שהקימה את בית הכנסת מעל לגני הילדים התחייבה מראש לשלם את תוספת " רינת הדר"עמותת 

משה דיין  נמצא כי קיימת חריגה ' כיתות גן ברח 4הקמת " 632ר "ח הכספי לתב"בדו. הביסוס

עד לתאריך כתיבת הדוח לא הועבר ולו שקל אחד בעבור (.  'נספח יא)₪ . 262,114ס "מתקציב  ע

 .רינת הדר "י מי  מנציגי עמותת "התוספת ע

  -השתלשלות העניינים

ואישר כי העירייה נושאת "  רינת הדר"ל העירייה לפניית עמותת "השיב מנכ 31.8.18 –בתאריך ה 

באחריות מלאה לבניית הגנים לרבות הביסוס הנוסף לבניית בית הכנסת וכן לסגירת תוספת הגג 

או בית /לק זה של הפיתוח אינו חלק ממכרז בניית גני הילדים וח.  בין גני הילדים( רצפת בית הכנסת)

 ('נספח א. )הכנסת 

כי תעביר לעירייה תשלום בעבור " גבעת שמואל -מאשרת עמותת רינת הדר  3.9.18 -בתאריך ה

בהתאם לעלויות הבניה ₪   311,111הביסוס לגנים וסגירת התקרה וזאת עד לסכום שלא יעלה על 

 (.'נספח ב. )בפועל

כותב נציג עמותת רינת הדר קובי צרוייה לגזבר העירייה כי על פי הסיכום  18.11.19 -בתאריך ה

אך לטענתו קימות מספר עבודות , ₪  311,111בינינו  אמנם התחייבה העמותה לשלם לעירייה 

 :י הקבלן של העירייה"שטרם בוצעו ע

 . יצירת תשתית למים שתגיע לקו אפס של רצפת בית הכנסת .1

 .ת קוצים בתקרת הגנים על מנת שיוכלו להמשיך בבניההשאר .2

 (.שלטענתו כלולה בפיתוח)בניית הרמפה  .3

ככל שניתן ולבצע את , ביקש צרוייה מגזבר העירייה לאפשר לעמותה לדחות תשלומים , כמו כן

 ('נספח ז. )2111התשלום בסוף שנת 

העיר מאושר לעמותה לשלם  מאשר גזבר העירייה כי על פי סיכום עם ראש 22.11.19 -בתאריך ה

 .2111במהלך שנת ₪  151,111ס "והיתרה ע 2111בחודש ינואר ₪  151,111

באותו יום כותב נציג העמותה לגזבר העירייה כי הוא מבקש להעביר את החשבונות לבדיקתו ואישורו 

, גנים שהינה חלק מתוכנית הפיתוח של ה, הרמפה , כותב הנציג , כמו כן . של המפקח של העמותה 

. ל העירייה"י מכתבו של מנכ"וביצוע כלול במסגרת התחייבות העירייה כלפי העמותה עפ. טרם בוצעה

 (.     'נספח ט)

₪  235,134מ חשבון סופי לעירייה הכולל "מיתר  בע. העבירה חברת ח 26.11.19 –בתאריך ה 

 ( 'נספח ח. )בעבור תוספת ביסוס לבניית בית כנסת. מ.כ.ל
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דרישה להעביר " רינת הדר"שולח גזבר העירייה למר קובי צרוייה מעמותת  14.1.11 –ה בתאריך 

. עבור תוספת העלויות של העירייה בגין בניית בית כנסת מעל גני הילדים ₪  311,111סכום של 

 (.'נספח ג)

להקמת ארבעת גני  632ר "לתב₪  851,111ס "אישר משרד הפנים הגדלה ע 18.2.11 -בתאריך ה

השתתפות ₪   351,111 -תוך התחייבות העירייה שמתוך סכום זה , משה דיין ' דים  ברחהיל

 ('נספח יב. )הבעלים

דרישה לסור " רינת הדר"ל העירייה למר קובי צרוייה מעמותת "שולח מנכ 15.6.11 -תאריך ה

ית בית עבור תוספת העלויות של העירייה בגין בני₪  311,111ס  "לעירייה ולהסדיר את התשלום ע

 (.'נספח ד. )כנסת מעל גני הילדים 

   

 : לסיכום

הטענות בנוגע לרמפה אינן מוזכרות ואינן נכללות במסגרת . העמותה מתחמקת מתשלום  .1

 (.'נספח ב) 3.9.18 -התחייבות העמותה כלפי העירייה מיום ה

העמותה אינה יכולה להכתיב לעירייה מה לבצע במסגרת התוכנית ומה לא וזאת משום   .2

עולות תוספות כאלו ואחרות המצריכות שינויים , שבמסגרת הקמת פרוייקט התחום בתקציב 

 .  או ויתורים על מפרטים טכניים  לא חיוניים בהקמה ובפיתוח /בתוכניות ו

 .עירייה אינה פועלת בסמכותיות לגבות התשלום .3

עבירים לפחות היו נציגיה מ, אם היתה לעמותה  כוונה לשלם לעירייה על פי מה שהתחייבה  .4

הדרך שבחרו בה , כפי שנראים פני הדברים .  2111בינואר ₪  151,111חלק מהסכום 

 . העירייה תשכח ממה שהם חייבים לה –נציגי העמותה היא התחמקות מתשלום וש 

 .על העירייה לפעול בכל דרך להשיב לה את כספה כמתחייב מההסכם .5
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 2ם "רמב –רי לגן חוזה להשכרת מבנה ציבו :הנדון

 

 

מידי יום ,  4מטרת השכירות היא הפעלת גן ילדים בנכס לגילאים עד  " –(  5.1סעיף )על פי ההסכם 

 .הפעלת צהרון או למטרת חוגים /  11:11עד  1:11בין השעות , למעט בחגים ובשבתות 

 

או בחלקה /השוכר מתחייב בזאת שלא להעביר את השכירות לגבי הנכס בשלמותה ו – 12.1סעיף 

או בשכירות לפי /או לשתף משהו זולתו בנכס  ו/או בחלקו  ו/או שלא להשכיר את הנכס בשלמותו ו/ו

, או ליהנות מהנכס באופן כלשהו /או להחזיק  ו/או לאפשר לאחר להשתמש ו/או לשכירות ו/חוזה זה ו

 . העירייה  או בחלק וכל זאת מבלי שיקבל מראש ובכתב את אישורה והסכמתה של/בשלמותו  ו

אבקש להבהיר לשוכר כי כל פעילות במבנה  שלא במסגרת התנאים שנקבעו בחוזה הינה הפרת 

 !חוזה

 . אבקש להציג לי אותו, במידה וקיים אישור העירייה מראש  המתיר שימוש אחר במבנה 

  5.1אינו מבטל את סעיף  12.1אבקש להבהיר כי סעיף 

 

 

להפעלת , לפנים משורת הדין,תן אישור מיוחד לשוכר לאור הביקורת הבהיר ראש העיר כי נ .1

 .ש "בית כנסת במקום בסופ

אלא אך , הביקורת מבקשת לוודא כי השוכר אינו מקבל דמי שכירות ממפעילי בית הכנסת   .2

 .ורק סכום סמלי בעבור תקורה
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 י עובדי משרדים למשך כל היום "ס והספריה ע"חניון המתנ" סתימת" :הנדון

 

ס והספריה למשך "גוש עציון והסביבה את רכבם בחניון המתנ' מידי יום מחנים עובדי המשרדים מרח

צ והערב ובכך לא מאפשרים לתושבים ליהנות מהחניה "כל היום ועד השעות המאוחרות של אחה

 .ס "בשעה שהם מבקשים להשתמש בשירותי הספרייה והמתנ

  – 15:31הרי לך צילום עדכני של החניון בשעה 

  

 

אני מציע כי ועדת תנועה תסדיר חניה במקום 

ומהשעה  12:11 – 8:11בתשלום בין השעות  

 .בכך נמנע ממרבית העובדים להחנות  את רכבם על בסיס חינם  19:11 – 16:11

אבל לפחות יהיו לעיריה , שעות חניה שירוויח את יתר השעות  4נהג שיתאים לו לשלם בעבור 

 .שדורש תחזוקה וניקיון מעת לעת הכנסות בגין החניון

 

 

 

 לאור הביקורת נצבעו אבני השפה של החניון  בכחול ולבן 
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 48יהודה הלוי  תבקורת מועדוני 

 

יהודה הלוי מצאתי שורה של ליקויים בטיחותיים שחייבים ' בביקורת שערכתי במועדונית החדשה ברח

 .לתת עליהם את הדעת במיידי

 

  -בעקבות הביקורת

 .אשר נתן את הערותיו שלח למקום יועץ הבטיחות נ  .1

 .העירייה פעלה  על פי הנחיות יועץ הבטיחות .2

 .מטפי כיבוי אש נבדקו .3

 .אשור כיבוי אש ניתן .4

 

 .טרם הובהר לאיזה מקלט  אמורים הילדים להתפנות במצב חירום
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 מועצת נוער, יום חילופי שלטון  –פורימון משותף לאילנוער ולקרית אלון 

 

. טוב-שני שם, החליפה אותי בתפקיד חברת מועצת הנוער , " יום חילופי שלטון"לרגל קיום 

המשותף למועדוני הנוער אילנוער " הפורימון"במסגרת ההסבר על מהות התפקיד העלינו את נושא 

 . וקרית אלון כפיילוט לביקורת

מספר היבטים שיש לתת עליהם את הדעת לאחר שניתחנו יחד את התהליך מראשיתו ועד סופו עלו 

 : כגון

 .י הגורם המוסמך"תכנון ראשוני ואישור ראשוני של תוכניות ע .1

 חלוקה לצוותים ולתת צוותים, תוכנית עבודה  .2

 הדרכות בכפיתות  .3

 :נהלי בטיחות   בעבודה   .4

 לפני ביצוע  האלמנטים .א

 (. הדרכת בטיחותלוודא שלא יפעיל מדריך מתקן מבלי שעבר )לפני הפעלת המתקנים  .ב

דבר העלול להביא לקריסה , אין לחתוך חבלים : לדוגמא )לפני פירוק המתקנים  .ג

 ( וכנגד כפיתות לחץ שלא תשתחרר בפתאומיות סנדה בלחץ , פתאומית  של המתקן 

 .חלוקת משקל נכונה כדי שמתקנים לא יקרסו כתוצאה מעומס יתר .5

 .י יועץ בטיחות"ישור המתקנים עפיקוח תוך כדי עבודה של יועץ בטיחות מוסמך וא .6

 . קביעת מינימום מדריכים  להפעלת כל מתקן ומתקן .1

 .או חתכים, חשש לשבר, הדרכה בהגשת עזרה ראשונה במקרה של נפילות  .8

 .  אמצעי הגשת עזרה ראשונה  .9

י מדריך בוגר שישגיח ויוודא שמקפידים על ביצוע הנחיות הבטיחות "כל מתקן ילווה ע .11

הטענה היא שבמתקנים מסויימים )י יועץ הבטיחות "מתקן ואשר נדרשו עהמסוימות לאותו 

קרה שהפילו את המדריך מבלי " הפל את המדריך"במתקן , לא כל הילדים נקשרו כנדרש

 ( .נפילה כזו עלולה להסתיים בפריקה . שהיה מוכן לקראת הנפילה

 . הקפדה על נוכחות. הקפדה על הניקיון   ב.  א  -בכללי  .11

הן הלוגיסטיות והן הארגוניות של הפקת , מן שעמד לרשותנו לא הקיף את כל הסוגיותמאחר והז

נהלי , הנוער יכין יחד עם  מנהלי מועדוני הנוער' ממליצה הביקורת כי מנהל מח, אירוע בהיקף שכזה 

 .עבודה  קבועים וברורים שישמשו את כל מרכזי הנוער הפועלים בישוב בפרויקטים דומים

חשיבות שבהקפדה על קיום נהלים אחידים וזאת כדי למנוע מלכתחילה אפשרות של  הביקורת רואה

אין נהלים אז פעלתי מתוך שיקול דעת " "לא אמרו לי" "לא ידעתי"התחמקות מאחריות בתואנה של 

 ".עצמי
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 חוסר שקיפות בפרסום מודעות בעניין תכנון ובניה: הנדון

 

" מצפה אפק "עדה לתכנון ובניה ובעניין תכנון ובניה מאת וה שני פרסומים הביקורת הגיעו לידי 

 " .הכי תל אביב"הנוגעים לגבעת שמואל שהתפרסמו  שניהם במקומון 

,  אינו מחולק בבקעת אונו בכלל ובגבעת שמואל בפרט" הכי תל אביב"המקומון תחת הכותרת 

להודעה וכתוצאה מכך לא כך שהפרסום  נועד בעצם  להביא לכך שתושבי גבעת שמואל לא יחשפו 

 .יגישו התנגדות 

בקשה ,   6368גוש  41מגרש  293חלקה  – 25.3.11 -פרסומים מתאריכים השלושה מדובר ב

 . ובקשה של מסלטי אהרוןטרומפלדור פינת העבודה  ' להקלות ברח

ס הפרסום על דבר ההפקדה הינו מתוך רצון שהמידע יגיע לציבור הרחב זה הבסי, אבקש להבהיר כי

אם הודעה לא תגיע לציבור הרחב אז עיקרון שיתוף הציבור לא יוכל . שהציבור יגיש התנגדות

הקו שמנחה את . ש מקפיד מאוד על יישום הוראות בנוגע לפרסום בדבר הפקדה"ביהמ. להתקיים

אם יש פרם פרוצדוראלי בלבד ודבר הפקדת התוכנית  –ש שדנים בפגמים בהליך הפרסום "ביהמ

אבל אם מדובר בפגם מהותי שפגע . ש לא יתערב ולא יבטל את התוכנית"אז ביהמ הגיע הציבור

ש מבטלים אישור "באפשרות הציבור או חלק מהציבור לדעת על דבר הפקדת התוכנית אז ביהמ

תוכניות או מחזירים את גלגלי התכנון אחורה ודורשים לשמוע את האנשים הספציפיים שדבר 

 . גם בפרסוםההפקדה לא הגיע אליהם בגלל פ

אם . הכוונה היא למקומון שמחולק בעיר אליה מתייחס הפרסום, כאשר מדובר בפרסום במקומון  

 ?א מדוע לא לפרסם במקומון נהריה"אפשר לפרסם במקומון ת

 .מבקש לפרסם שוב את הבקשות במקומון  המתפרסם ומחולק בגבעת שמואל, אשר על כן 
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 ספר אלון ובן גוריוןאחזקת שירותי בתי ה

 

 

 בדרך " וברח לה"בעקבות תלונה שהגיע אלי על תלמידה שמתאפקת שלא להשתמש בשירותים 

 .בנוגע למצב השירותים בבתי הספר' ו ה' ד' , העברתי  סקר בין תלמידים  כיתות ג, ס הביתה "מביה

רע וכי רוב מוחלט  מהם עולה שמצב אחזקת השירותים בבתי הספר בכי( גרפים )ב ממצאי הסקר "רצ

 .  של התלמידים דיווחו כי  לא נעים להם להכנס לשירותים בשל טינופת וסירחון

.  מרבית התלמידים מתאפקים ומשתדלים שלא להשתמש בשירותים  -הממצא הכי מטריד ומדאיג 

מדובר בהשלכות בריאותיות ועל העירייה לפעול בנחישות כדי להשיב את השירותים בבתי הספר 

 .בו הם יהיו ראויים לשימוש יומיומי למצב

 

סבב בין , כלומר , אני ממליץ לך לערוך ניוד עובדים , מעבר לצורך המיידי בהחלפת חברת הניקיון 

שיגרת העבודה של אב בית במשך שנים בבית ספר אחד עלולה להביא . אבות הבית של בתי הספר 

ענון הוא דבר שמקובל בכל העולם ר. ביחס לניקיון ואחזקה שוטפת" כהות חושים"למצב של 

 . התעסוקתי ובדרך כלל מביא לתוצאות חיוביות
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 ס אלון "ביה –מצב השירותים באופן כללי 

 

 

 

 

 

 ס אלון "ביה –לא נעים להשתמש בשירותים /האם נעים
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  –ס אלון "ביה –נייר טואלט 

 

 

 

 ס אלון "יהב -הימנעות או אי הימנעות להיכנס לשירותים  
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 ס בן גוריון"ביה –מצב השירותים באופן כללי 

 

 

  –בן גוריון  –לא נעים להשתמש בשירותים / האם נעים 
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  –בן גוריון  –ניר טואלט 

 

 

  –ת מלהיכנס לשירותים  בן גוריון /ה נמנע/האם את
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 IDIAביקורת שלטים באמצעות תוכנת 

  -ת השלטים שלא נמצאה התאמה לרישומים המופיעים במחשב הגביה להלן רשימ

 סטטוס כתובת  השלט 

  18בן גוריון  .ש.ג.ר.מ

  18בן גוריון  אנגלו סכסון גבעת שמואל

  קניון אילן פינה נשית בהתאמה –בשבילך 

  קניון אילן בייבי שיק

   26ביאליק  תנובה יצחק שלמה

  26ביאליק  פטרוזיליה

  13/2קרפל ליפה  לי עתליהקונ

  59הזיתים  תמרה

  51בוטינסקי 'ז בני ובטי עיצובשיער

  51בוטינסקי 'ז אביבי מטבחים

  51בוטינסקי 'ז משרד מכירות יונה

  11גיורא  מאפה פיצה 

  11גיורא  מכולת כהן

  11גיורא  מרכז האש

  לוחמי הגטאות פינת בארי רונית עיצוב שיער

  גוש עציון שהרצל ושמ. א

  גוש עציון  דני מנעולן

   28כלבו דוד מבצע קדש 

  2וייצמן  מקימי

  1וייצמן  מור ביביס

  2וייצמן  המספריים של ברוך 

  1וייצמן  נועם הלל

  מרכז מסחרי רמת אילן המקום של רוני 
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  הארזים פינת אנה ומקס ווב ד"אורה מרבל עו

  לןמרכז מסחרי רמת אי שוארמה סהר

b-burger מרכז מסחרי רמת אילן  

  מרכז מסחרי רמת אילן בבא מטבח ישראלי 

 

 

 6.5.11: תאריך

 שלטים: תיק

 

 לכבוד

 מר דוד שרוני

 מבקר העירייה

 ,.ונציב תלונות הציבור

 שלום רב

 ביקורת בנושא שלטים ושילוט: הנדון

 3.5.11מכתבך מתאריך 

 .י הסדר בטבלה שבמכתבך"לם עפלהלן שיוך השלט לשם המש, לבקשתך.      1

 שם המשלם כתובת השלט
ד עופרה אקרמן כונס נכסים "עו 18בן גוריון  ש.ג.ר.מ

 של ויקטור בובליל

 אלן אפשטיין 18בן גוריון  אנגלו סכסון גבעת שמואל

 איכנולד אריאלה מרכז מסחרי מגדלי אילן פינה נשית בהתאמה –בשבילך 

 רוזנברג משה אילןמרכז מסחרי מגדלי  בייבי שיק

 אין שילוט שוטף 26ביאליק  תנובה יצחק שלמה

 עורקבי אבי 26ביאליק  פטרוזיליה

 קונלי עתליה חנה 13/2קרפל ליפה  קונלי עתליה

 מור אליהו 59הזיתים  תמרה

 מספרה ברוך בני 51בוטינסקי 'ז בני ובטי עיצוב שיער
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 מ"בעג "אביבי מטבחים ר 51בוטינסקי 'ז אביבי מטבחים

 יסודות יניב 51בוטינסקי 'ז משרד מכירות יונה

יהיה  2111-היה  עודד עזרא ב 11הנשיא  מאפה פיצה

 ש משה ישי"ע

 כהן אברהם 11הנשיא  מכולת כהן

 מרכז הבקר והעוף 11הנשיא  מרכז האש

 מספרת רונית –קובלסקי  לוחמי הגטאות פינת בארי רונית עיצוב שיער

 מספרת ראש שובב 12יון גוש עצ הרצל ושמש. א

 פולקובסקי דן 12גוש עציון  דני מנעולן

 יופיע אהרון דוד 2111בחיובי  28מבצע קדש  כל בו דוד 

 מקימי טקסטיל 2וייצמן  מקימי

 שוקרון שרה 1וייצמן  מור ביביס

 ברוך איזון 2וייצמן  המספריים של ברוך

 פייפל אליהו מכבסה ניקוי יבש 1וייצמן  נועם הלל

 טייאר רוני ודליה מרכז מסחרי רמת אילן המקום של רוני

 מרבל אנדרי ואורה ארזים פינת אנה ומקס ווב ד"אורה מרבל עו

 סעידוב אברהם מרכז מסחרי רמת אילן שווארמה סהר

b-burgr מ"מגן בורגר בע מרכז מסחרי רמת אילן 

 מ"מגן בורגר בע מרכז מסחרי רמת אילן בבה מטבח ישראלי

 

 :הגביה ולהלן תשובתם' בדקתי מול מח, שלטים שאין עליהם חיוב 2ינת צי .2
מבדיקה מול מחלקת  – 21115118' מס –בקניון הגבעה  –סטור הפתעה יבוא . ק .א

 .2111טרם יצאו חיובים לשנת , הגביה
החברה זכיינית פירסום חוצות ודמי הזיכיות  – 112111' מס –מ "קשת שלטים בע .ב

 .שולמו על ידה במלואם
 

 .לכל אשר תמצא לנכון   

 בברכה         

 שלי מירקו         

 מנהלת מדור רישוי עסקים        


