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

 מינוי מבקר עירייה .1.1

 . מינוי מבקר עירייה  1

 ב בדיני העיריות מחייב מינוי מבקר לעירייה : 167סעיף 

 " )ב( המועצה , בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה".

 כשירות להתמנות למבקר עירייה .1.1

 . כשירות להתמנות למבקר עירייה  2

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

 מינוי מבקר :

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

 ( 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)

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

 רואה חשבון ;

 ( הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת ; 5)

 הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של  (6)

 רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית; ".

 

 )ד( על אף הוראות סעיף קטן )ג(, רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר לא

 ף קטן )ג(, כמבקר העירייה,( לסעי5) -( ו 4נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות )

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

 .1992 -הפנימית התשנ"ב 

 תפקידי המבקר .1.1

 . תפקידי המבקר 3

 א ס"ק ]א[ בדיני העיריות מגדיר את תפקידי המבקר כדלקמן :170סעיף 

 " )א( ואלה תפקידי המבקר :

 , 1965 -ם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה ( לבדוק א1)

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

 ( לבדוק את פעולות עובדי העירייה ;2)

 ראות כל דין,( לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הו3)

 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 .1.1

 . גופים עירוניים מבוקרים  4

 מבוקרים כדלקמן :א ס"ק ]ב[ מגדיר את הגופים העירוניים ה170סעיף 

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

 לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי 

 כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב , או משתתפת במינוי הנהלתם. 

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

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

 -הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 



 

2 

 

1 

 תוכניות עבודה .1.1

 . תוכניות עבודה 5

 א ס"ק ]ג[ מתייחס לקביעת תוכנית העבודה של המבקר כדלקמן :170סעיף 

 ( 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 ; ".

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

 תלותו בבואו לבקר נושא שהוא החליט לבדקו . -המבקר ואי 

 דרכי עבודת המבקר .1.1

 . דרכי עבודת המבקר  6

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

 . קביעת דרכי העבודה . 6.1

 את הדרכים לביצוע  א ס"ק ]ד[ קובע : "המבקר יקבע, על פי שיקול דעתו170סעיף 

 ביקורתו".

 . הכנת התקציב והתקן 6.2

 א ס"ק ]ה[ קובע : "מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת 170סעיף 

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

 העירייה.  הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של

 כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה 

 השנתי."

 א ס"ק ]ו[ קובע : "ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של 170סעיף 

 לשכת מבקר העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב 

 השנתי".

 נוי עובדי לשכת מבקר העירייה וכפיפותם . מי 6.3

 

 מינוי עובדים ללשכת המבקר קובע : 170סעיף 

 " )ה( ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה עובדים ללשכת מבקר העירייה 

 בהתאם לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל פי האמור בהוראות סעיפים 

 קטנים )א( עד )ד(. 

 יקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה תקנים לפי סעיף קטן זה י

 של העירייה ובגודל תקציבה השנתי".

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

 (. 4( עד )1)ג( ) 167אם כן התקיימו בו הוראות סעיף 

 קר (, רשאי ראש העירייה, בהסכמת מב1( על אף הוראות סעיף קטן )ה2)ה

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

 ( אם רכש נסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי 4)ג( ) 167

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

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

 צועיות ממבקר העירייה בלבד .הוראות מק

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

 ( . "1א ) 171העירייה, אלא בכפוף להוראות סעיף 

 

 העולה מקובץ הוראות אלו הוא :

 

י שיקול דעת תיעשה עפ" קביעת דרכי העבודה היא בסמכותו הבלעדית של מבקר העירייה . קביעת תוכנית העבודה
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עניין פלוני ולוועדה לענייני ביקורת ישנה הסמכות  המבקר . לראש העירייה ישנה הסמכות לדרוש מן המבקר לבקר

 להמליץ בפני המבקר בקשר לתוכנית העבודה.

 הסמכויות לביצוע התפקיד .1.1

 . הסמכויות לביצוע התפקיד  7

 ס"ק ]א[ ]ב[ כדלקמן :ב , "המצאת מסמכים ומסירת מידע" , נקבע ב170. בסעיף  7.1

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

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

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

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

 שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה". 

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

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

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

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

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

 שבידיהם .

 

 קובע : ב ס"ק ]ה[170. סעיף  7.2

 " )ה( לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת 

 העירייה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה 

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

 

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

 להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן . 

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

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

 הסוברים כך טועים. בישיבה ולא אמר דבר ולא התריע על פגמים, משמע שהדבר אושר על ידיו,

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

 -ככל האפשר, של פעולות העירייהעל כל ענפיה המרובים. חלק חשוב מכלל פעולות אלו מותנית בידיעה מעמיקה ועדכנית, 

מתבצע בישיבת מליאת מועצת העיר, הנהלתה ובועדות. מבקר  -קביעת מדיניות, קבלת החלטות חשובות והקצאת משאבים 

 עירייה.ונציגיו משתתפים בישיבות אלו כדי להיות מעודכנים ולעמוד מקרוב על פעולת ה העירייה

 מינוי ועדה לעניני ביקורת ותפקידה  .1.1

 . מינוי ועדה לעניני ביקורת ותפקידה 8

 ג, קובע :149סעיף  -. מינוי ועדה לענייני ביקורת  8.1

 " )א( המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר

 יה, בכל דו"ח של משרד הפנים המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירי

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

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

 הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

 עדה יהיה תואם, ככל שניתן, את )ב( מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הו

 ההרכב הסיעתי של המועצה; ראש העירייה וסגניו לא יהיו חברים בוועדה לענייני 

 ביקורת.

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

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

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

 )א( סיעתו שונה מסיעת ראש העירייה;
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 )ב( לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה;

 )ג( מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה;

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

 ו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה ( הי2)

 יושב ראש הועדה לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:

 )א( הוא אינו חבר בועדת ההנהלה;

 )ב( הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;

 ר.)ג( הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוק

 

 לוועדה אין סמכות להתערב בדרכי עבודתו של המבקר או בקביעת תוכניות העבודה , למעט 

 הסמכות להמליץ על נושא לביקורת .

 דיווח .1.1

 . דיווח 9

 ו [ נקבעים מועדי הגשת דו"ח הביקורת והטיפול בו .  -ג ס"ק ] א 170בסעיף 

 ג דו"ח המבקר: 170" 

באפריל של  1 –, לא יאוחר מ הדוח יוגש אחת לשנהממצאי הביקורת שערך ; )א( המבקר יגיש לראש העירייה דוח על 

פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון  השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח ; בדוח יסכם המבקר את

 הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד ; 

 ;  ועדה לענייני ביקורתבעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לו

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

 ]נוסח משולב[".  1958 –התשי"ח 

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

 ביקורת דרשו ממנו לעשות כן . לו או כאשר ראש העירייה או הועדה לענייני שערך בכל עת שייראה 

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

 לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

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

 מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור  תוך חודשיים

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

 . ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לוועדה עד תום חמישה חודשיםותיה למועצה לאישור את סיכומיה והצע

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

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

בהם ובדוח המבקר  הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחדמן היום שהגישה  תוך חודשיים( 1)ה( )

 ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.

קטן )ד( או לא המציא  ( לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף2)ה( )

המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה  ימציאף הערותיו. ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירו

 תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.

 )ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד

 העירייה, ואולם מבקר העירייה  שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר

 או ראש העירייה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.

 העיקרון הנמצא בבסיס הוראות החוק הוא עקרון הפומביות . על ידי הנחת דו"ח הביקורת על

 שולחן מועצת העיר, בסוף תהליך הבדיקה וקבלת הערותיו של ראש העירייה, מובא דו"ח

 ומבי .הביקורת לדיון פ
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 גבולות תפקיד -מבקר העירייה  

א)ב( מרחיב את סמכויותיו 701קובע את גבולות תפקיד מבקר העירייה וסעיף  א)א( לפקודת העיריות170סעיף  

לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר "..לביקורת 

מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה 

לת המניות היחידה של החברה הכלכלית ". כזכור, העירייה הנה בעייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר

 ומתוקצבת על ידי העירייה.

על פי שיקול דעתו של מבקר העירייה נקבעת גם "ת תוכנית עבוד ( לפקודת העיריות1א)ג()170סעיף לפי  .49

 כפי שהיה כנראה במקרה דנן על רקע המשברים שאירעו בחברה הכלכלית. המבקר", 

ב מסדירים את סמכויותיו של מבקר לאיסוף מידע הדרוש למילוי 170וסעיף  לחוק הביקורת הפנימית 9סעיפים  .50

תפקידו. סמכויותיו רחבות למדיי, ובין היתר רשאי לדרוש מידע מהגוף המבוקר עצמו, הוא בעל גישה למאגרי מידע 

בוד נתונים מהגוף המבוקר ואף רשאי להכנס לכל נכס של רגילים או ממוחשבים, לבסיסי נתונים ותכניות עבודה לעי

 .)ג( לפקודת העיריות(-ב)א( )ב( ו170וסעיף  ת הפנימית)ג( לחוק הביקור-)א( )ב( ו9סעיף הגוף המבוקר )ראה לעניין זה 

lawdata - ק   דטהחו

חברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו ב)א( המחייב "...170תשומת לב מיוחדת מושכת הוראת סעיף  .51

למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו 

 למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה".
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 א שילוט עסקים ברחבי הישובביקורת בנוש

 כללי – 'פרק א

 

 כללי .1

 

עסק או -וטבלות במקומות קובע: "העיריה תפקח על הצגת מודעות, שלטים[ נוסח חדש]לפקודת העיריות  532סעיף 

 על גבי לוחות או במקומות אחרים, או תאסור הצגתם.

 2003-גהתשס"ם בחוק העזר )שילוט(  הצבת שילוט ברחבי העיר גבעת שמואל, אופן הצגתו והליך רישויו מוסדרי

 . "( העזר חוק)להלן: 

רה על האינטרס הציבורי של איכות הסביבה, שמירה על חזות עיר נאה ואסתטית, קביעת תכלית החוק הינה שמי

שילוט בתחום העיר, שמירה על האופי הארכיטקטוני של חוצות העיר והמבנים שבה  קריטריונים אחידים להצבת

, יצירת שילוב עיצובי בין השילוט המבוקש לשלטים סמוכים ולסביבה הגנה על הציבור ע"י קביעת כללי לרבות מגורים

 בטיחות בהקמת השילוט וקביעת קריטריונים אחידים לחיוב בהתאם לסוג השילוט וגודלו.

ל עסק או מוסד המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו, או שמו או טיבו ששלט" מוגדר בחוק העזר כ"הודעה "

  או כתובתו או סמלו המסחרי של מוצר או שירות והמציגה מילים, מספרים, אותיות, תמונות, ציורים וכיוצא בהם..". 

פרסום של שלט או מודעה מחייב אישור או רישיון מהרשות המקומית על פי חוק העזר של הרשות. הרישיון ניתן עד 

  ל שנה.בדצמבר של אותה שנה וצריך לחדשו כ 31-ה

"ראש המועצה רשאי לתת רישיון לשילוט ,לסר לתתו, לבטלו, לשנותו, לכלול בו תנאים  -)א( בחוק העזר 4ע"פ סעיף  

 ולהוסיף עליהם ולשנותם.

 .מתקן או המסגרת שעליו מוצב השלטוכוללים את ה , סוג השלטוהמחירים מחושבים לפי מ"ר שנתיחיוב האגרה הינו 

 חיוב וגביה שנתיים )המהווים רישיון להצבת שלט לאחר תשלומם(, מבוצע באמצעותניהול מערך הפקת שוברי 

 . המערכת כוללת תמונות של כל השלטים המחויבים.עירייהמרכזית של הגבייה המערכת המידע ה

 (, אשר מתפקידה לסקור את כלל השלטיםחברת מידותאחת לשנה מבוצע סקר שילוט על ידי חברה חיצונית )

השילוט בעירייה וגביית אגרות . סקר זה מהווה בסיס לניהול מערך עיריית גבעת שמואלחה של המוצבים בשט

 השילוט.

  645,000-מאגרת שילוט מסתכם לכ 2015היקף הכנסות השנתי של העירייה לשנת 

 עסקים. 225שלטים בגין   827מוצבים ברחבי העיר  2015מניתוח סקר השלטים שבוצע בשנת 
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 ת הביקור מטרות .2

 בדוק את:לו מטרת הביקורת הי

 יישום נאות של הוראות חוק העזר לשילוט. .א

 איתור שלטים חדשיםו האפקטיביות של תרומתם לגבייה מירבית ומידתתהליכי העבודה בתחום השילוט,  .ב

  .בעירייה ושלטים שהוצבו ללא רישיון, לרבות באמצעות ממשקי עבודה מול יחידות אחרות

בתהליכים השונים וקיום  לוט, עמידה בהוראות חוק רלוונטיות, בחינת החשיפותנאותות גביית אגרות שי .ג

 כללי בקרה נאותים.

 

 הבהרה

 6בהתאם לסעיף  .במועד פרסום חוק העזר לשילוט ברשויות, גבעת שמואל הייתה מועצה מקומית, כיום היא עירייה

ומית חלים על העירייה בשינויים המחוייבים. )ב( לפקודת העיריות, חוקי העזר שנקבעו בהיות גבעת שמואל מועצה מק

 בהתאם, בכל מקום שכתוב בחוק העזר "מועצה" או "מועצה מקומית" הכוונה ל"עירייה". 

 יש להתאים את חוק העזר למעמד עירייה , על כל השינויים המתחייבים מכך. – הערת הביקורת

 

 

 

 תמצית הממצאים וההמלצות –פרק ב' 

 בר אי עמידה בהוראות חוק העזר לשילוט:להלן ריכוז הממצאים בד

הסעיף  #
  בחוק

תקי שאלת הביקורת
 ן

לא 
תקי

 ן

לא 
 רלוונטי

 פירוט הממצא

 חוק העזר לשילוט

)א( 2סעיף  1

 3וסעיף 

האם לכל משלמי אגרת השילוט 

 הונפק רישיון?

    העירייה אינה מנפיקה רישיונות למשלמי

 אגרת השילוט.

 סעיף  2

3   

נת הרישיון בקשה האם קדם לנתי

של המבקש הכוללת את כל 

 הפרטים המצויים בחוק?

    העירייה אינה מנפיקה רישיונות למשלמי

 ומעבר לכך אין דרישה כזו. אגרת השילוט

 סעיף  3

 5סעיף 

האם העירייה מחדשת רישיונות 

שילוט והאם היא גובה אגרה כדין 

 בעד החידוש?

   ילוט העירייה אינה מנפיקה רישיונות לש

בעת הצבת השילוט לראשונה ומימלא 

אינה מחדשת את הרישיון. עם זאת, 

 העירייה גובה אגרת שילוט מידי שנה.

האם תוקף הרישיונות שניתנים  5סעיף   4

 31-ע"י העירייה מוגבלים עד ל

 לדצמבר לאותה שנה שניתן?

   --- 
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הסעיף  #
  בחוק

תקי שאלת הביקורת
 ן

לא 
תקי

 ן

לא 
 רלוונטי

 פירוט הממצא

 חוק העזר לשילוט

האם העירייה גובה חצי משיעור  )ב(4סעיף  5

בהצטבר  האגרה הקבוע בחוק

 שני התנאים הבאים:

לפני הוצאת הוצג השלט לא  .א
 הרישיון.

 בשנה פלונית. 1.7 .ב

    לא מבוצע מכיוון שהסקר הוא מידי תקופה

ורק עם הגעת תוצאות הסקר יש חיוב של 

 שנה קדימה.

הביקורת ממליצה לבצע סקר בסוף כל 

שנה ואם נמצא שלט שלא דוחח עליו יש 

 לחייב שנה לאחור .

6  

 )ג( 5סעיף 

האם העירייה מחזירה מחצית 

מאגרת השילוט כאשר הרישיון 

ביולי בשנה  1-בוטל לפני ה

 פלונית?

   --- לא 

 5סעיף  7

 

האם העירייה דורשת להגיש 

 בקשה במקרה של חידוש רישיון?

    העירייה אינה אוכפת את הדרישה בחוק

העזר להגשת בקשה לרישיון שילוט בעת 

במועד חידוש  הצבת השלט לראשונה או

 רישיון.

8  

  6סעיף 

האם העירייה אוכפת את חובת 

הציון של שמו ומענו של מפרסם 

 השילוט, מתקינו או יצרנו?

    נמצאו מקרים בהם לא הופיעו הפרטים של

 מפרסם השלט, מתקינו או יצרנו.

האם העירייה הוציאה רישיון  8סעיף  9

וגבתה אגרה גם במקרים שחל 

רים המפורטים עליהם פטור במק

 בחוק?

   .לא נמצאו מקרים כאמור 

האם העירייה הוציאה רישיון  10סעיף  10

וגבתה אגרה גם במקרים שחל 

ליהם איסור פרסום במקרים ע

 המפורטים בחוק?

    ככלל, העירייה אינה מנפיקה רשיונות

שילוט. עם זאת, נמצאו שלטים שהוצבו 

נם באופן אסור על פי סעיף  לחוק העזר בגי

 נגבתה אגרה.

 13סעיף  11

 

האם העירייה נתנה רישיון או 

אוכפת שלטים אלקטרוניים 

 שאינם עומדים בתנאים הבאים:

 .השלטים מצוידים במפסק פחת

הצנרת המספקת חשמל 

 .מוסתרת

השלטים עברו ביקורת של 

חשמלאי מוסמך שאישורו בכתב 

 .נמסר לעירייה

    העירייה אינה דורשת ממציבי שלטים

לקטרוניים להעביר את האישורים א

הנדרשים, כגון: אישור לקיום מפסק פחת 

וביקורת חשמלאי מוסמך. הביקורת איתרה 

שלטים אלקטרוניים המחוברים לחוטי 

 חשמל חשופים.
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הסעיף  #
  בחוק

תקי שאלת הביקורת
 ן

לא 
תקי

 ן

לא 
 רלוונטי

 פירוט הממצא

 חוק העזר לשילוט

  15סעיף  13

 17סעיף 

)הסרת 

 שלטים(

האם מבוצעות הפעולות כנגד 

 מפרסמי שלטים שלא כדין?

האם העירייה גובה אגרת 

 הדבקה?

     לא נקבעו כללים ברורים בדבר מדיניות

העירייה לא אוכפת או מחייבת  האכיפה,

 כנגד מדביקי המודעות במרחב הציבורי .

לאחרונה נוספו לוחות  –תגובת המבוקר 

מודעות במרחב הציבורי ובכך צומצם 

היקף הדבקת מודעות פירטיות על עמודי 

חשמל ובמקומות אסורים במרחב 

 הציבורי.

 המבוקר מקובלת על הביקורתתגובת 

האם העירייה אוכפת הדבקת  1חלק ה   15

מודעות על לוח פרסום עירוני 

 שנקבע שהוא כרוך בתשלום?

    העירייה מבצעת  אכיפה חלקית כנגד

מפרסמי שלטים במקומות שאינם מיועדים 

לכך. לא נקבעו כללים ברורים להדבקת 

מודעות או בדבר מדיניות האכיפה. נמצא, 

י חזות הלוחות נראית מוזנחת וללא כל כ

 סדר.

האם יש בעירייה גורם שמתכלל   18

 את כל נושא השילוט?

האם מחלקת הגבייה שולחת 

למחלקת פיקוח עירוני לאחר סקר 

השילוט את רשימת אלה שאין 

להם רישיון לצורך אכיפה 

 וקנסות?

    הגורם ייעודי האחראי על נושא השילוט

מדור רישוי עסקים.  בכללותו הינה מנהלת

הגבייה אחראית על ביצוע מחלקת כיום 

והגבייה שילוט, חיוב בעלי שלטים סקר 

עירוני אחראית על הפיקוח הומחלקת 

 האכיפה בנושא.

נוהל מסודר יביא לממשק ברור יותר בין כל 

הגורמים שיש להם ממשק לנושא שילוט , 

 פיקוח על השילוט וגביה בעבורם.

נגישה את כל האם העירייה מ  21

הטפסים הנדרשים לתושבים דרך 

אתר האינטרנט? או שהתושבים 

צריכים להגיע למחלקת הגבייה 

לקבלת טפסים? בקשה, מסמכים 

הנדרשים לצרף לבקשה. הסבר 

על נושא השילוט באתר העירייה 

 ....'וכו

    העירייה לא קבעה כללים והנחיות בנושא

השילוט ולא ערכה טפסים להגשת בקשה 

בת שילוט, ממילא הטפסים אינה להצ

 נגישים באתר האינטרנט של העירייה.
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 וההמלצות הממצאיםפירוט  - ג'פרק 

 

 רקע כללי – חוק העזר לשילוט .1

 מתייחס לנושא השילוט בתחומי העיר גבעת שמואל. 2003התשע"ג (, שילוט) גבעת שמואלל עזר חוק

 בר הצבת שלטים, בין היתר:ו כללים והנחיות בדנקבע במסגרת חוק העזר לשילוט

 .לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגת שלט, אלא על פי רישיון מאת ראש העירייה 

  הרוצה להציג שלט יגיש בקשה לכך לראש העירייה, יצרף לבקשתו תרשים המראה את הצורה, המידה, הסוג

 שבו יוצג השלט וסביבת המקום האמור.והתוכן של השלט שיש בדעתו להציג, החומר שממנו עשוי השלט והמקום 

 לשילוט בעד מתן רישיון לשלט או בעד חידושו תשולם לעירייה אגרה בשיעורים הנקובים בתוספת לחוק העזר. 

  1לאחר ה -במידה והוצא רישיון לאחרה בדצמבר של השנה שבה ניתן. 31-עד ה נקבע בחוק העזרתוקף הרישיון 

בוטל רישיון השילוט במידה ו. קן לפני הוצאת הרישיון, תשולם מחצית האגרהבשנה פלונית והשילוט לא הותביולי 

 .ביולי בשנה פלונית, תשולם מחצית מהאגרה 1לפני 

או היצרן או בית  שמו ומענו של מפרסם השילוטאת בו  מבלי לצייןשילוט,  העזר לשילוט נקבע עוד, כי אין לפרסם בחוק

 הדפוס שבו הודפסה המודעה. 

הוא מפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל, חוסם דלת או יציאת חירום או , כגון: גדיר מהם שלטים אסוריםחוק העזר מ

 פתח אחר, גורם נזק או פוגע בחזותו של מבנה או מהווה מטרד כלשהו.

 

 

 חקיקת חוק עזר מקומי בתחום השילוט  1.1

 ל ונחקק על ידי רשויות מקומיותראתקף בתחומה של רשות מקומית במדינת ישה , הינו חקיקת משנהחוק עזר

חוק  חוק עזר חייב להיות מאושר על ידי מועצת הרשות ועל ידי שר הפנים על מנת שיכנס לתוקף. ואיגודי ערים.

העזר הינו האמצעי העיקרי שבאמצעותו ניתן להסדיר חובות וזכויות בתחום הרשות המקומית ולגבות תשלומים 

 למימון פעילות הרשות.

 .250סעיף  –ק חוקי עזר נקבעה בהוראות חוק עיקריות. פקודת העיריות הסמכות לחוק

מועצה רשאית להתקין חוקי עזר כדי לאפשר לעיריה ביצוע לפקודת העיריות קובע, בין היתר, כי " 250סעיף 

הדברים שהיא נדרשת או מוסמכת לעשותם על פי הפקודה או כל דין אחר או לעזור לה בביצועם, או כדי לדרוש 

 ."בעל נכס או מחזיקו לבצע באותו נכס עבודה הנחוצה למטרה האמורהמ

 –בחוקי עזר רשאית המועצה לקבוע הוראות בדבר לפקודת העיריות קובע כי: " 251סעיף 

  250, בקשר לדברים האמורים בסעיף ...תשלום אגרות, היטלים או דמי השתתפות  (1)

בעד הרשיון או ההיתר, ובלבד שעל הצבת  מתן רשיון או היתר בקשר לאותם דברים ותשלום אגרות (2)

שלט המבהיר כי המקום הציבורי או השירות הציבורי הניתן במקום הציבורי הוא נגיש לאנשים עם מוגבלות לא 

 ...".ייגבו אגרה או תשלום כלשהו

 01/03/2003ברשומות בתאריך  ופורסם 2003 בשנת שילוט חוקק גבעת שמואלל העזר חוקנמצא כי 
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 הוראות: זה ובכלל העכשווים לצרכים מיטבי מענה נותןאינו ו השילוט בתחום עדכני אינו העזר חוק כי מצאנו

 '.וכיוצב , אופי השילוט בטיחות דרישות, אלקטרוני שילוט, מואר שלט להצבת

 

 העזר חוק אכיפת 1.1

וראות החוק. חוק העזר מהווה הוראות חוק מחייבות לכל דבר לעניין ועל העירייה מוטלת החובה לאכוף את ה

הנושא אף הוזכר בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מנהליים במסגרת עע"ם  

, בין היתר, כי: "... על דרך הכלל, על 45אביב, שם נקבע בסיפא של סעיף -ברמר ואח' נ' עיריית תל 2469/12

 דעת רחב בשאלה אם לאוכפו". הרשות המינהלית לאכוף את חוק העזר שהתקינה, ואין לה עוד שיקול

 

ממצאים והמלצות הביקורת: העירייה לא גיבשה אמות מידה בכל הנוגע להענקת רישיונות, לא פרסמה 

 הודעה לציבור בדבר הצבת שלטים במרחב הציבורי, לא מונפק רישיון שילוט וכיוצב'.

 

 בתחום השילוט נהלי עבודההעדר  1.1

 בהתאם להוראות ול שוטף של העירייה באופן קבוע וידוע מראשהם הכלי שנועד להבטיח תפע עבודההלי ונ
כללים המוסכמים ועקרונות המדיניות של ראש העירייה, ולהבטיח המשכיות אחידה של ל בהתאםחוק וה

 התפעול הרלוונטי גם כאשר מתחלפים בעלי התפקידים.

 .להבטיח ניהול אחיד ותקיןקיומם של נהלי עבודה כתובים ומחייבים, מהווים כלי ניהולי הכרחי במטרה 

 נהלים כאמור, מקבלים משנה חשיבות בתחום רישוי עסקים ורישוי שלטים )קשר עם הציבור, גבית אגרות

 .עירייהבבואם לבחון יישום הנהלים ומדיניות ה עירייהוכד'( הן לתפקוד השוטף והן להנהלת ה

ילוט ובכלל זה: תהליך למתן רישיון רישוי ש בתחוםנהלי עבודה הוכנו  לאהביקורת עולה, כי  מסקירת

שילוט, אופן ותדירות ביצוע סקר שילוט שנתי, הטיפול בשלטים לפירוק, בקרה בהליך קליטת שלטים 

, נוהל קבלת אישורים להצבת שלטים )חשמלאי, מהנדס וכד'(, אופן אכיפת העירייהלמערכת הגבייה של 

  הכללים וההנחיות בנושא שילוט אסור וכיוצב'.

 ות הביקורתהמלצ

, המגדירים יעדים ודפוסי עבודה, כתובים לכלל הפעילויות בתחום רישוי שילוטעירוניים עיגון נהלי עבודה  .1

 עשויים לשפר את ניהול תחום השילוט בכלל.

הגדרת יחסי גומלין מול הגופים הרלוונטיים בעבודה השוטפת בעירייה: הנדסה, רישוי עסקים, המחלקה  .1

 המשפטית.

 שבותערכות ממוחמ

 מערכותבעידן המודרני מערכות ממוחשבות מהוות כלי עזר יעיל ואפקטיבי לניהול ותפעול התהליכים. 

המידע מאפשרות למנהלי המחלקות ובעלי התפקידים, בין היתר, לקבל תמונת מצב על פעילות העובדים, לתכנן 

ת, להסיק מסקנות בדרך מהירה את הפעולות הנדרשות לביצוע המשימות באופן המיטבי, לקבל נתונים בזמן אמ

 ויעילה על ידי ניתוח נתונים, לנהל מסדי נתונים בצורה קלה יעילה, ועוד.

שימוש מושכל במערכות ממוחשבות עשוי לסייע לעירייה בניהול מערך החיובים באגרות שילוט והאכיפה 
יתור מציבי שלטים אחר בעלי שלטים, בין היתר: שמירת נתונים בדבר השלטים המוצבים ברחבי העיר; א

שאינם מחוייבים באגרת שילוט; מחשוב פעולות האכיפה ושמירת המידע; מעקב אחר מפירי חוק העזר; 

 .וכד'
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במחלקת רישוי  ייעודיתממוחשבת במערכת  יםמנוהל םאינככלל, השילוט  נתונימהביקורת עולה, כי 
במודול הגבייה ילוט המופיעים פרט לחיובים וגביית אגרת הש עסקים המופקדת על פיקוח על השילוט.

  .המרכז את כלל השלטים המוצבים ברחבי העיר ייעודי לשילוטבסיס נתונים  לא מנוהל הערונית, במערכת

 להלן דוגמאות לפעילויות המנוהלות באופן ידני והסיכונים הטמונים בניהול זה:

ר שלטים שנחזים על ידי סיור ברחבי העיר ואיתו באמצעותשילוט לאיתור שלטים לחיוב מבוצע  סקר .א

מבצע הסקר, מבלי להשתמש במאגר נתונים שיכוון את מבצע הסקר למקומות בהם עשויים להימצא 

בעיר שהוא אינו מכיר ולא  במקומותשלטים נוספים. הנ"ל חושף את העירייה לכך שהסוקר לא יעבור 

 יאתר שלטים לחיוב. 

ידני מחלישה את הבקרה על הצבת שילוט הצבת שילוט שלא מתאים לאגרה ששולמה באופן  בדיקת .ב

 כספי להפסד העירייה את וחושפתהאגרה שנקבעו בחוק העזר  מדמיוחיוב בעל העסק בסכום הנמוך 

 שליחת לאחר יותר גדול בשלט שהוצב השלט את יחליף העסק ובעל במידה, לדוגמה כך. פוטנציאלי

 בבית לביקורת ויגיעו במידה הפיקוח קתמחל עובדי ידי על זאת לאתר יהיה ניתן לא מהעירייה החיוב

 בפועל השלט לבדיקת ייעודית ממוחשבת מערכתלנתוני  וגישה מסודר מידע ברשותם יהיה ולא העסק

 . האגרה חויבה בגינו השלט לעומת

 המלצת הביקורת

. הנ"ל לנהל את מלוא הנתונים בדבר שלטים המוצבים ברחבי העיר באופן ממוחשבהביקורת ממליצה 
 .לעירייה בביצוע בקרה יעילה אחר קיום הוראות חוק העזר לשילוט יסייע

 עבודה )ממוחשבים( עם יחידות אחרות בעירייה ממשקי 1.1

)ב( לחוק העזר קובע כי לא יינתן רישיון לשילוט אם פרסומו מהווה עבירה או אם לדעת ראש המועצה  4סעיף 

כחוק או  עסקלו רישיון  שאיןמשרד  או קפוגע בתקנות הציבור או ברגשותיו, או אם השילוט מפרסם עס

  את חוק התכנון והבנייה, או כל דין אחר... נוגדתשהפעלתו 

אינם מעדכנים אחד את השני יחידות ה. שילוט לבין רישוי ופיקוח על עסקיםהנמצא כי אין ממשק עבודה בין 

להיות עסקים רשומים עלולים  ,עקב כך מעבירים ביניהם כל מידע. בדבר עסקים חדשים שנפתחו ואינם

עסקים המחויבים , ו/או עלולים להימצא דרשו להסירםיבאגרת שילוט ולא זמן רב במשך שלא יחוייבו 

 .מחויבים באגרת שילוט בארנונה, אך השלטים הצמודים אליהם אינם

 עסק ברישיון מחזיק העסק האםמול רישוי עסקים, , ללא שמתקיימת בדיקה שילוט באגרת מחייבת העירייה

 .כזה שנדרש ככל, כחוק

 ת הביקורתומלצה

השילוט למערכת הארנונה )הגבייה( למערכת רישוי עסקים ומערכת  מודוללהגדיר ממשק אוטומטי בין  מומלץ .1

 האכיפה.

לשקול שימוש במסופון ייעודי המקושר למערכת הגבייה ולמערכת האכיפה, אשר יאפשר לפקחים  מומלץ .2

 .העיר ברחבי הסיור בעת ON LINEיה הגבי חלקתלבדוק את מצב השלטים במ

 אחריות על ביצוע חוק העזר לשילוט  1.1

ה עירייה שראש העירייעובד הבהתאם לחוק העזר, האחראיות על ביצוע חוק העזר חלות על ראש הרשות או על 

 .לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן העביר אליו בכתב את סמכויותיו
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 ת רישוי עסקים. האחריות על יישום חוק העזר חל על מחלק

 ממצאים

מחלקת הטיפול בחוק עזר לשילוט אינו מרוכז במחלקה מסוימת ומתחלק בין  מבדיקת הביקורת עולה כי

האחראית על הפקת חיובים וביצוע הגבייה בפועל אל מול בעלי השלטים המאותרים באמצעות   הגבייה

 .מבצעת אכיפה בנושא מודעות ושילוט, החידת האכיפהלי סקר שילוט

 לא נקבע המבנה האירגוני של ניהול ויישום הוראות חוק העזר.  כי עולה מהביקורת

 

 ת הביקורתהמלצ

יש לרכז את הטיפול, ככל הניתן, ליחידה אירגונית אחת ו/או ממונה, אשר יהיה אחראי ליישם את   .א

סום חוצות. הוראות חוק העזר ומדיניות העירייה בכל הכרוך בשילוט: ביצוע, בקרה ופיקוח, לרבות פר

 להלן פירוט האחראיות, בין היתר:

  הנפקת רישיון שילוט לתשלום לבעלי השלטים על בסיס תוצאות סקר השילוט והמידע בדבר בעלי

השלטים הידועים לעירייה משנה קודמת וכן בעלי עסקים נוספים המחוייבים בארנונה או כאלה 

 הרשומים באגף רישוי עסקים.

 רה ומיצוי הגבייה.מעקב ובקרה אחר תשלום האג 

 .סיוע לועדת השילוט בקביעת אמות מידה וקריטריונים להצבת שלטים 

 .ריכוז בקשות להצבת שלטים חדשים והעברתם לועדת השילוט 

 .זימון ישיבות ועדת השילוט ורישום הפרוטוקולים 

 .מענה למגישי בקשות לשילוט על בסיס המלצות ועדת השילוט 

  ידת השילוט שתכלול, בין היתר, פעולות אכיפה באופן שיטתי עריכת תכנית עבודה שנתית ליח

 ומובנה על הצבת שלטים על פי הנחיות חוק העזר לשילוט.

 .פעולות נדרשות נוספות במסגרת יחידת השילוט ככל שייקבע 

 

 חזות פני העיר .1

 

 ממצאים

שרדי העירייה לא נקבעו אמות מידה להצבת שלטים ומימלא לא פורסמו לציבור במ מהביקורת עולה כי  -

 ובעיתון מקומי. 

ערב רב של שלטים מסוגים שונים והעדר אחידות. הנ"ל יוצר  מכך, במרחב הציבורי קיימים כתוצאה
כגון: שלט סמוך  למעשה, ברצון בעלי העסקים ללא "יד מכוונת". חזות מראה רחובות התלוי, הלכה

 אורה עירוני באמצע המדרכה וכד'.למעגל תנועה, שלט על גבי תחנת אוטובוס, שלט על גבי עמוד ת
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יש לציין, העדר מדיניות ברורה בדבר הצבת שלטים ואמות מידה להענקת רישיון לשלטים, יש , בנוסף  .ב

בה כדי לפגוע באופן משמעותי ביכולת, ביעילות ובאפקטיביות בביצוע פעולות האכיפה היורדות 

יוצב'. כתוצאה, נמצאו שלטים המוצבים ללא לרזולציה של מיקום, צורה, גודל, צבע, צפיפות השילוט וכ

 סדר ובמקומות שאינם מיועדים לכך. להלן מספר דוגמאות:

 

 

 

 

 

  

 

שלט המוצב 

 בתוך אי תנועה

 

שלט המוצב על 

 גבי המדרכה
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כי העירייה תקבע מדיניות כתובה וברורה בנושא השילוט הכוללת התייחסות לנושאים  מומלץ
 ,מדיניות האכיפההמרכזיים כגון: אזורי השילוט, סוגי השילוט המותרים, למי מותר להציב שילוט, 

  .העזר בחוק ת העירבהתאם לסמכות המוקנית למועצ

 תקינות השלטים 2.1

וה חלק אינטגרלי מחזות פני העיר. קיימת חשיבות רבה לאופן הצבת השלטים ברחבי העיר מהו שלטיםהצבת 

 ושמירה עליהם במצב חזותי ראוי.

ם בפני פגעי מזג האוויר. במידה ובעל השלטים חייבים להיות מתוחזקים, תקינים ועשויים מחומרים העמידי

  השלט לא יתחזק את השלט כראוי, העירייה רשאית לפרק את השלט.

 נקיה)א( לחוק העזר לשילוט נקבע, בין היתר, כי: " "בעל רישיון לשילוט יחזיק את השילוט בצורה  15בסעיף 

 " )ההדגשה אינה במקור(ותקינה

 ממצאי הביקורת

 בי העיר וביקשה לבחון את נאותות החזקת השילוט במרחב, הלכה למעשה.הביקורת ערכה סיורים ברח

  נמצאו שלטים, שלכאורה, אינן עונים לדרישת החוק באשר לאופן החזקתם, כדלהלן:

 שלט דהוי ושבור

  

 

צבע 

השלטים 

 דהוי
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 שלט עקום ושבור

 

 אופן ביצוע הסקר 2.2

ל גבי שלטי חוצות, שלטים מעל חנויות רחבי העיר מותקנים שלטים שונים ובמקומות שונים, כגון: שלטים עב

ולעיתים במרחב הציבורי ברחבי העיר ועסקים, שלטים על גבי בניינים וכדומה. השלטים פזורים באזורים שונים 

  במקומות מבודדים או מרוחקים.

 מקיף.שנתי באמצעות עריכת סקר שילוט מושג השגת היעד לאיתור כלל השלטים ומיצוי הגבייה 

 חברה חיצונית.  מידי שנה ממצאי סקר שילוט שנערך על ידי , מתקבליםהגביה במחלקתככלל, 

איסוף נתונים עדכניים בדבר גודל השלטים, שיוכם וסיווגם עפ"י התנאים הנדרשים  ממצאי הסקר האמור כוללים

דיגיטלי  העזר העירוני לצורך חיוב המחזיקים. הקמת קובץ חיובים מעודכן במחשב הרשות וכן קובץ תמונות בחוק

  בהתאמה לנתוני האב במערכת המחשוב של הרשות לצורך נגישות נוחה וקלה. ערוך ומקוטלג

מטרתו של הסקר הינה לאתר את כלל השלטים המוצבים ברחבי העיר, לבדוק את גודלם ובהתאם לקבוע את 

ם לכך, מתבצעת החיוב בגין הצבת השלט בהתאם לקריטריונים והתעריפים שנקבעו בחוק העזר העירוני. בהתא

לאחר מכן, במגורים.  עסקים, תעשיה, אתרי בניה, שלטי חוצות וכן שלטי עסקים -סקירת כל השלטים בישוב 

מספרי  הצלבת נתוני השילוט עם נתוני הארנונה של הנכסים הנישומים לצורך הפקת החיובים עפ"ימתבצעת 

ורכת החומר ועמכן, החברה מכינה את לאחר  המשלם המופיעים בקובץ הארנונה הרלוונטי לתקופת הסקר.

חתכים ושאילתות  ביצועתוך  הפרדת השלטים ברי החיוב משלטים המיועדים להסרה אותו, קרי: מתבצעת

נתוני של יצוא ובשלב האחרון, מתבצע  מתקדמות לשלטים ועסקים וכיוצ"ב וכן הכנת החומר להפקת החיובים.

  התהליך עד להפקת השוברים.השילוט למערכת התוכנה של הרשות לצורך המשך 

 הסיורים ברחבי העיר מתבצעים, בין היתר, תוך שימוש במפת העיר המועברת ממחלקת הגבייה.

 ממצאים

קובץ רשימת העסקים במופיעים במסד הנתונים הקיים ב משתמש אינוהביקורת העלתה, כי הסוקר 

  במחלקת רישוי עסקים. 

שלט תמרור  עקום 

 ושבור
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וקר יעילה מישום שהוא סורק את השילוט הקיים בכל רחבי המבוקר מוצא את פעולת הס –תגובת המבוקר 

 העיר, כך שבדיקה מול מסד הנתונים מיותרת.

 המלצת הביקורת

הביקורת מקבלת את עמדת המבוקר , אך בכל זאת מומלץ לבצע  הצלבת נתוני השילוט גם מול קובץ  .א

 רישוי עסקים. 

ישיונות שילוט כנדרש בחוק העזר, מומלץ לעשות שימוש בממצאי סקר השילוט גם לצורך הוצאת ר .ב

 .באמצעות ביצוע הפעולות הנדרשות וניהול מעקב בנושא

 

 רישיון לשלט .1

 הסמכות לגבות אגרת שילוט 1.1

 . מקומית הוא עקרון חוקיות המינהל העיקרון המנחה בנוגע להפעלת סמכותה של רשות

ות במקומות עסק או על אים וטבללפקודת העיריות קובע כי "העיריה תפקח על הצגת מודעות, שלט 246סעיף 

 גבי לוחות או במקומות אחרים, או תאסור הצגתם". 

לפקודת העיריות קובעים את סמכותה של המשיבה להתקין חוקי עזר שיאפשרו לה לממש  251-250סעיפים 

ות את תפקידיה הקבועים בדין. כן, רשאית העירייה לגבות היטלים, אגרות או דמי השתתפות לשם מימון פעול

אלה, ליתן רישיון או היתר וכן לגבות אגרות כנגד מתן הרישיון או ההיתר. מכוחן של הוראות אלה, התקינה 

 המשיבה את חוק העזר שילוט.

   לחוק העזר העירוני נקבע, בין היתר, כי: 2בסעיף 

גרה יגרום לפרסום לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט, ולא ירשה לאחר לפרסם שילוט ולא רישיון וא)א( "

שילוט, אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון, ולאחר ששילם אגרת שילוט ודמי 

 שימוש שנקבעו כתוספת.

כלומר, על פי הוראות חוק העזר העירוני, תשלום האגרה הינה בגין מתן רישיון לשילוט. משמע: העירייה רשאית 

 ן שילוט או חידוש רישיון.לגבות אגרה למתן רישיו

העירייה מחייבת את בעלי העסקים בעיר באגרת שילוט בגין כל שלט שנצפה על ידי סוקר מטעם העירייה 

 המבצע סקר שילוט. 

 

   רישיון שילוט.ניתן  לאולאף אחד  827  -מהביקורת עולה, כי בעיר קיימים כ

 הנשלחות ,קת הודעות חיוב באגרות שילוטכי ממצאי סקר השילוט שימשו את מחלקת הגביה להנפ מצאנו

ממצאי הסקר לא שימשו לצורך הנפקת רישיונות שילוט באמצעות ניהול  ואולם,מידי שנה לבעלי השלטים. 

מעקב מסודר, שליחת פניות יזומות לבעלי השלטים לצורך קבלת בקשה לקבלת רישיון או חידושו, ותכנון 

 .חוק העזרוביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של הוראות 

ם להם ו/או ניתנו העירייה גובה אגרת שילוט מבעלי שלטים מבלי שמונפקי לדעת הביקורת, העובדה כי

 באגרה, הינה בעייתית, ועשויה להוות, לכאורה, הפרה של הוראות חוק העזר, שכן מדובר בפועל רישיונות

 . תליית שלט במקום העסקקוח על עלויות הפי ולא רק בגין עבור פעולת הרישוי, בין היתר, ניגבתה שילוט
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אין משמעות לעובדה למרות האמור לעיל, נציין כי בהתאם לקביעת בית המשפט, 

העדרו של היתר או רישיון אינו מסכל וכי  רישיון בפועל לבעל השילוטשלא הונפק 

 .את קיומה של התמורה

הענקת רישיון בתמורה  לדעת הביקורת, כוונת העירייה בחקיקת המשנה )חוק העזר לשילוט( הייתה

 לאגרה.

בפסק הדין נקבע כי גביית האגרה הינה בדין מתן שירותים, כגון: אכיפה, קביעת אמות מידה, התכנסות  

של ועדת השילוט למתן היתרים להצבת שילוט וכד'. במידה והעירייה אינה מבצעת את כל אלה, קיים ספק 

 בדבר זכותה של העירייה לגבות אגרה. 

 

 קורתהמלצת הבי

יש ליתן רישיון לשילוט לבעלי שילוט ששילמו את האגרה בגין הרישיון או חידושו, בשיעורים הנקובים 

 בתוספת הראשונה לחוק העזר. 

מומלץ לעשות שימוש בממצאי סקר השילוט גם לצורך הוצאת רישיונות שילוט כנדרש בחוק העזר, באמצעות 

 .ביצוע הפעולות הנדרשות וניהול מעקב בנושא

 

 להצבת שילוטלרישיון הגשת בקשה  1.2

   לחוק העזר העירוני נקבע, בין היתר, כי: 3בסעיף 

 -, יפרט את שמו ומענו ויצרף לבקשתוהמבקש לפרסם שילוט, יגיש בקשה בכתב לראש המועצה"

 (  תצלום חזיתי של הנכס שעליו יוצב השלט1)

 ( תרשים של השילוט המוצע, מידותיו ומקום הצגתו.2)

 סוג השילוט, צורתו. חומריו, צבעו, המגרת שעליה יותקן או המיתקן שיישא אותו. ( פירוט3)

( לגבי שילוט מואר, יצורף לתכנית אישור חשמלאי מוסמך, המעיד כי הוא אחראי לתקינות השלט, וכי המיתקן 4)

 ציבוריים שטחים, גורם המעוניין להציב שלט בשטח המוניציפאלי של העירעל בסיס האמור, כולל ממסר פחת.

של השלט  בין היתר, תרשים הדמיהצרף לו בקשה לרישיון להצבת שלט לראש העירייהנדרש להגיש , ופרטיים

. הגשת בקשה הינה השלב הראשון בתהליך הצבת ואישור חשמלאי בודק מוסמך לשלט מואר בלבד המוצע

 שילוט לכל מי שחפץ בכך.

נים הנדרשים, מאפשרת לדון בבקשות על פי הגשת בקשה מסודרת, הכוללת את מלוא הטפסים והנתו

 הקריטריונים שנקבעו ולקיים מעקב אחר הצבת השלטים. 

בנושא, לא עוגן טופס  חוק העזרלהוראות  פועלת בהתאםמהביקורת עולה, כי העירייה אינה : ממצאים 

 מובנה ייעודי להגשת בקשה לרישיון שלט "טופס בקשה להתקנת שלט/ מודעה".

בקשה  כדוגמת של קבלת רישיון הליך מקדיםמבעל השילוט לבצע  ן גורף, אינה דורשתהעירייה, באופ

 להצבת שלט. 



 

19 

 

11 

לא מתאפשר למקבלי בהעדר בקשה מסודרת הכוללת את מלוא הפרטים הנדרשים, לדעת הביקורת, 

החלטות לבחון באופן מקצועי את הבקשות להצבת שילוט ברחבי העיר תוך התחשבות באופי הארכיטקטוני 

 ל סביבת השלט, השתלבות השלט במרקם הסביבה והיבטי בטיחות במטרה לשמור ולהגן על הציבור.   ש

מידע מפורט בדבר השלט שיוצב, פרטי המתקין ויצרן השלט, אופן חיבור השילוט ומקום הצבתו  בנוסף, אי 

אכיפת הוראות חוקי  חושף את התביעה לתביעת פיצויים בגין רשלנות ציבורית העשויים לנבוע בגין אי ,וכד'

 העזר שהתקינה. 

כך לדוגמא: במידה ויוצב שלט באופן שאינו הולם, אינו בטיחותי או פוגע ברגשות הציבור והעירייה לא 

פעלה להסיר את השלט, העירייה תהיה חשופה בפני תביעות על כך שלא אכפה את הוראות חוק העזר ולא 

 דאגה להסיר את המפגע מהמתחם הציבורי.

 

 ת הביקורתוהמלצ

לחידוש רישיון שילוט,  בהתאם לנדרש בחוק העזר, ובקשה לפרסם שילוטיש להקפיד על קבלת בקשה בכתב 

 לא בוצע שינוי בשלט. שבו המבקש מתחייב ומצהיר כי

 

 שילוט אסור על ואכיפה פיקוח .1

ר: הולכי רגל, כלי הצבת  שלטים במרחב הציבורי מחייב התחשבות בגורמים שונים הנמצאים סביב השלט, בין הית

רכב, פתחים ומעברים, וכד'. על העירייה לוודא כי מציב השלט אינו פוגע במרחב הציבורי, בין היתר: השלט הוצב 

באופן שמהווה סכנה בטיחותית להולכי רגל, השלט הוצב באופן שמפריע לתנועת כלי רכב, השלט חוסם יציאת 

 חירום, השלט פוגע ברגשות הציבור, וכד'.

 לחוק העזר קובע איסורים וסייגים להצבת שלטים בכדי למנוע את המקרים המוזכרים לעיל, כדלקמן: 10סעיף 

 לא יפרסם אדם שילוט, לא יגרום לפרסומו, ולא יינתן רישיון לשילוט שנתקיים בו אחד מאלה: .10"

וכיוצא בהם או פוגע ( גורם נזק או פוגע בחזותו של מבנה או מהווה מטרד כלשהו, לרבות רעש, ריח, אור, 1)

 באיכות הסביבה ;

 ( מפריע לתנועת כלי רכב, או הולכי רגל;2)

 ( עשוי מבד, קרטון וכיוצא באלה, למעט דגל מדינה;3)

 ( חוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר, או מפריע למעברו בו;4)

מזגן אוויר, צינור, עמוד חשמל או  ( מוצג על מיתקן שאינו מיועד להצגת שילוט, כגון מדרגות חירום, מעלית,5)

 טלפון, תמרור, מיתקן להפעלת רמזור, וכיוצא בהם;

 ( מתפרסם בשטח ציבורי, שלא על גבי מיתקן המיועד לכך שאושר בידי ראש המועצה;6)

( מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן שייך השילוט לאדם המנהל במבנה את עסקו כדין, למעט 7)

 בעלות אופי פוליטי המוצגות על גבי דירות מגורים. מודעות 

שלט שאין לו  ט בהודעה בכתב, להסירולילדרוש מבעל הש לחוק העזר נקבע, כי ראש המועצה רשאי 17בסעיף 

הסרת השלט ולבצע את העבודה  רישיון, או שלט שהוצג תוך הפרת תנאי הרישיון. כמו כן, הוא רשאי להורות על

 הוצאות המועצה בביצוע העבודה כאמור. ינה של השלט, ולגבות מאותו אדם אתהדרושה לאחזקתו התק
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את סמכותה כנגד בעלי השלטים  ממצאים : אין ממצאים כלשהם המצביעים על שמחלקת הפיקוח הפעילה 

 .שהוצבו ללא רישיון, ולא נקטה באמצעים שעמדו לרשותה לצורך הסרתם

 

 

 שלטים מוארים 1.1

  לשלטים מוארים אישורי חשמלאי וממסר פחת  1.4.4

שלטים מוארים חייבים להיות מצוידים במפסק פחת ומערכת החשמל שלהם צריכה להיות מוסתרת. מערכת התאורה 

 חייבת לעבור ביקורת של חשמלאי מוסמך שימסור אישור תקינות השלט. האישור יועבר על ידי בעל השלט לעירייה.

לא יאיר אדם שילוט בחשמל, אלא אם כן המיתקן מצויד במפסק לחוק העזר לשילוט נקבע, בין היתר, כי " 13בסעיף 

פחת, צנרת חשמל מוסתרת, השילוט עבר ביקורת של חשמלאי מוסמך ואישור על כך מצוי בידי בעלי העסק או 

 המפרסם"

  .התושבים ציבור את המשמשים במרחבים המוצבים מוארים, שלטים ממוקמים העיר ברחבי

נדרש להציג אישור חשמלאי מוסמך לשלט מואר, בפועל אין דרישה לאישור למרות שנקבע בחוק העזר כי 

 חשמלאי מוסמך לשלטים מוארים וכן אין דרישה לקיום מפסק פחת. 

 בסיור שערכה הביקורת ברחבי העיר נמצאו שלטים המחוברים לחוטי חשמל חשופים. 

 מוארים: לשלטים חשמל חיווט של חשוף לחיבור דוגמאות ב"רצ
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נציין, כי בקרות אירוע בעל מפגע בטיחותי, העירייה עשויה להיתבע, שכן באחריותה לאכוף שילוט אסור 

 ושעלול לפגוע בבטיחות.

 המלצות

 .מוארים שלטים של חיצונית בטיחות לבחון סיור לבצע יש  .א

תנועת כלי יש לאתר את כל בעלי רישיונות השילוט המהווה מפגע בטיחותי, ו/או עלול להטעות, להפריע ל .ב

 רכב, מפריע למעבר וכיוצב'.

מוסמך  חשמלאי  אישור והצגת פחת ממסר התקנת העיר, ברחבי המוארים השלטים בעלי מכל לדרוש יש .ג

 .השלט ותקינות לבטיחות

וצב הבנוסף, יש לצרף את פרטי המתקין, פרטי יצרן השילוט, מפרט טכני של המתקן או המסגרת שעליו  .ד

 השלט.

 

כבלי החשמל של 

השלטים 

פים המוארים חשו

 באוויר
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 השילוט על דרשיםנה פרטיםאי ציון  1.2

 , בין היתר, כדלקמן: נקבע העזר לחוק )א(6 בסעיף

"לא יפרסם אדם שילוט, אלא אם כן צויינו בו שמו ומענו של המפרסם או היצרן או בית הדפוס שבו הודפסה 

 המודעה".

 רסםהמפ של ומענו שמו את כוללים אינם עירה ברחבי המוצבים השלטים גורף באופן כי עולה הביקורת מסקירת

 .המקומי העזר בחוק כנדרש

 

 אכיפה העדר 3.4

חוק העזר מתייחס להיבטים שונים הן בהליך מתן הרישוי והן בעניינים המחייבים אכיפה כגון: שילוט אסור 

וסייגים למתן רישיון, דרכי פרסום אסורות, וכן חובת ודרישת הסרת שילוט עם פקיעת תוקף הרישיון או אם 

 קיים.העסק שהשילוט מפרסם חדל להת

במסגרת הביקורת ערכנו הצלבה בין רשימת העסקים שחויבו באגרת השילוט ובין רשימת העסקים בעיר על פי 

נכסים המשויכים לעסקים שלא חויבו באגרת שילוט. מסיור שערכנו ברחבי העיר   195נתוני הארנונה. נמצאו 

נבע הפסד כספי כתוצאה מאי חיוב  כלומר, לעירייהנמצא, כי לחלק מהעסקים הנ"ל ישנו שילוט שלא חויב. 

 להלן מסר דוגמאות: שלטים שהוצבו בפועל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלטים שמוצבים ברחבי העיר ללא 

 בגינם אגרת שילוט ששולמה

 

 שאינו בעל רישיון 
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 תעריפי אגרת שילוט .1

 כללי 1.1

גובה אגרת השילוט נקבע במסגרת חוק העזר לשילוט בהתאם לגודל וסוג השלט. להלן תעריפי האגרות בגין 

 :הצבת שילוט כפי שנקבעובתוספת הראשונה לחוק העזר לשילוט

 בחינת תעריפי חוק העזר  1.2

 .06/01/1004ופורסם ברשומות ביום   1004חוק העזר לשילוט בעירייה נחקק בשנת 

משרד מבקר המדינה שפירסם משרד מבקר המדינה צוין, כי: " 1005בדוח הביקורת על הרשויות המקומיות 
 ."האגרות הנגבות בגינםהעיר לרשויות המקומיות כי עליהן לבחון מעת לעת את חוקי העזר ואת תעריפי 

 4/1006בחוזר מנכ"ל  את הרשויות המקומיותמשרד הפנים הנחה  ,  בעקבות המלצת דוח מבקר המדינה

 , כדלקמן: לבחון את תעריפי האגרות וההיטלים בתום חמש שנים לכל היותר מאז העדכון האחרון

אגרות וההיטלים בתום חמש שנים "... הננו להפנות את הרשויות המקומיות כי עליהן לבחון את תעריפי ה
 לעדכם ולתקנם על ידי הגשת תיקון לחוק העזר". –לכל היותר מאז העדכון האחרון, ובמידת הצורך 

 מנהל. תעריפי האגרות וההיטלים בתום חמש שנים בחינה מחדש של מהביקורת עולה כי לא נערכה
 .שכזומחלקת הגבייה מסר, כי גם למיטב ידיעתו, לא נערכה בדיקה 

 ת הביקורתהמלצ

 . 1/2006בהתאם להנחיית חוזר מנכ"ל  לפעול יש

 

בהינתן . 1981-חוק עזר לגבעת שמואל )הצמדה למדד(, התשמ"בחוק העזר לשילוט בגבעת שמואל כפוף ל

שחיוב אגרת השילוט מתחדש מידי שנה, יש לעדכן את התעריף בתחילת כל שנה בשיעור עליית המדד מן המדד 

המדד הקובע הינו  2016, כלומר לחישוב תעריף אגרת השילוט לשנת 01/01 -לפני תאריך השפורסם לאחרונה 

, עד המדד שפורסם לאחרונה במועד פרסום חוק העזר, כלומר מדד חודש נובמבר 2015מדד חודש נובמבר 

2002. 

 

 על פי חלק א' לתוספת לחוק העזר: האגרות ריפיתעלהלן 

האגרה  תעריפי   
במועד פרסום 

 העזרחוק 

תעריפי האגרה  
נכון ליום 
01/01/16 

בעד שלט לא מואר המותקן במקום העסק, לכל מ"ר או חלק  .1
 -ממנו, לשנה 

 ₪  ₪ 

   -שלט רגיל  (1) 

שלט ראשון בקומת קרקע )כולל שלט שצויר על חלון   
 ראווה וארגז ראווה(

110 143.61 

 141.51 190 שלט ראשון בקומה א' ומעלה )כולל שלט גג(  

 418.18 160 כל שלט נוסף  

 -  -שלט דגל  (1) 

 646.46 510 בקומת קרקע  

 1,436.13 1,100 בקומה א' ומעלה  

 1,436.13 1,100 שלט אלקטרוני או מתחלף (4) 

 .1בפרט מהסכומים המפורטים  115%בעבור שלט מואר תשולם אגרה בשיעור של  .1
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אינו תואם את הסכומים לאחר הצמדה  2016שנקבע לאגרת השילוט לשנת  מבדיקת הביקורת עולה, כי התעריף

 כפי שנמצאו על ידי הביקורת. כך לדוגמה:

תעריף לאחר הצמדה  סוג השלט
 לפי בדיקת הביקורת

תעריך לשנת 
 בפועל 2016

₪ ₪ 

שלט ראשון בקומת קרקע )כולל שלט שצויר על חלון ראווה 
 וארגז ראווה(

143.61 144.31 

 140.33 141.51 ראשון בקומה א' ומעלה )כולל שלט גג(שלט 

 415.41 418.18 כל שלט נוסף

 

 2% -פרט לעובדה שלא בוצעה הצמדה נכונה על פי הנחיות חוק העזר, הנ"ל גרם לעירייה הפסד הכנסות של כ

 .2016ביחס הכנסות הפוטנציאליות לשנת 

 המלצה

 נקבע בחוק העזר.יש להקפיד לחשב את תעריף האגרה על פי המדד ש

 

 אחרות דומות עירייות בעירייההשוואת תעריפי השילוט  1.1

כל רשות בוחנת את מאפייניה הייחודיים ושוקלת את גובה התעריף תוך כלל האצבע בקביעת תעריף שילוט הוא ש

 שקלול משתנים שונים שביניהם ביקוש והיצע, שיקולי מדיניות כגון ויסות הפרסום או עידוד פרסום ועוד.

 דומות בהיקפן למועצה. המועצות מקומיות אל מול תעריפי אגרות השילוט שיעור ביקורת ביקשה לבחון את ה

 :השוואה טבלת להלן

 "דמס
/ העירייה
 מועצה
 מקומית

המחיר 
המקורי 

הנקוב בחוק 
 העזר

 בסיסתאריך 
 ההצמדה

בפועל מחיר 
 2046לשנת 

 הערות

1 

 גבעת
 133.41 06/01/03 110 שמואל

בקומת  שלט ראשון
שלט בקומה  .קרקע

 232.52א' ומעלה 
כל שלט נוסף ₪. 

318.18 .₪ 

 רמת 2
 780.82 21/06/90 468 השרון

 0.5 מעל מטר לכל
 "רמ

3 

95 פברואר 94 העין ראש  173.25 

 ואינו קבוע הסכום
 שהשלט ככל פוחת
 יותר גדול

4 

 230.58 11/05/95 125 שוהם

 10לכל מ"ר עד 
מ"ר, מעבר לכך 

 למ"ר₪  150.69
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 "דמס
/ העירייה
 מועצה
 מקומית

המחיר 
המקורי 

הנקוב בחוק 
 העזר

 בסיסתאריך 
 ההצמדה

בפועל מחיר 
 2046לשנת 

 הערות

5 
אבן 
 245.71 05/09/92 100 יהודה

לכל אורך מטר 
מצלעו הארוכה 

 ביותר

 

 , עולה, כי: לעיל השוואהה טבלתמ

 ביחס לרשויות אחרות.גובה תעריפי אגרה נמוכים . העירייה א

 . שינוי תעריף הדומה לרשויות אחרות עשוי להגדיל את ההכנסות העירייה מאגרות שילוט.ב
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 5.2.17תאריך: 

 שלטיםתיק: 

 

 לכבוד

 מר דוד שרוני

 מבקר העירייה

 כאן.,

 אדון נכבד.,

 

 התייחסות לטיוטאת דו"ח הביקורת בנושא שילוט ופירסוםהנדון: 

 13.12.16מתאריך 

 

 

 להלן התייחסותי לתמצית הממצאים לפי הסדר בטבלת ריכוז הממצאים בדבר אי עמידה בהוראות חוק העזר לשילוט

 וגם לאחר פגישה עם רויטל מנהלת אגף הגביה ונועם מנהל אגף שפ"ה:

 

  מס' סעיף

       

 א.  כל בעלי השלטים שעלו בסקר שלטים קיבלו חיוב על גבי טופס שכותרתו "רישיון ואגרת שלטים  לשנת  4סעיף 

 ות, תואם הדוגמא. המס...." . )טופס כזה צירפת כדוגמא מרשות אחרת( מצורף הטופס שלנו שכפי שניתן לרא

בניגוד למה שהיה עד היום בו הייתה  –ב. שלטים שנצפו לאחר סקר השלטים ו/או הוגשה בקשה להצבת שלט 

רויטל העלתה רעיון לטופס פנימי בדומה לטופס שמיוצר בבית הדפוס שיהיה מצוין עליו  –יוצאת דרישת חיוב 

 "רישיון ואגרת שלטים לשנת המס ...."
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 ביצוע סקר שלטים ושליחת דרישת תשלום על גבי טופס "רישיון ואגרת שלטים לשנת המס ..."  א. לאחר 3סעיף 

מהווה אישור לרישיון לשלט ראשוני. "הודעה בדבר הצורך לחידוש רישיון תישלח בידי העירייה אלא אם כן 

דוש רישיון חי –תינתן הודעה אחרת" רואים בשליחת דרישת התשלום על גבי טופס רישיון ואגרת שלטים 

 השילוט. 

 ב. התופעה הרווחת בה בעלי עסקים מציבים שלטי פרסום ללא קבלת אישור מוקדם מהרשות המקומית נוגדת  

 את חוק העזר, אבל מתבצעת אכיפה בצורת סקר שלטים וגם עפ"י דיווח הפיקוח העירוני ועובדי עירייה.     

 

 ידי העירייה, אלא אם כן תינתן הודעה אחרת.." ראה "הודעה בדבר הצורך לחידוש רישיון תישלח ב 7סעיף 

 א'.3התייחסותי בסעיף  

 

 ברוב השלטים יש ציון יצרן השלטים. 8סעיף 

 

 חיובים יוצאים לכל הפרסומים. במקרים בהם נידרש בעל עסק להסיר שלט במסגרת איסור פרסום, הוא מגיע 40סעיף 

 של השנה.  לעירייה ומחויב בכפוף לתצהיר על הפרסום היחסי 

 

לא מבוצעת אכיפה. קיימים אישורים הנדרשים לשלטים מוארים ואלקטרוניים רק במידה ומוגשת  44סעיף 

 בקשה 

להצבת השלט. ממליצה שהפיקוח ייתן התראה לבעלי שלטים מוארים להגיש את המסמכים הנדרשים  

 לשלטים 

 מוארים. 

 

 

 

./..2 

 

 

-2- 
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 לסיכום: 

ו רוצים שכל בעלי העסקים ומפרסמים למיניהם יגיעו לעירייה ויגישו בקשה לרישיון לשלט, עפ"י חוק העזר, היינ .1
אך המציאות היא אחרת, אותו דבר לגבי פרסומים על גבי אוטובוסים, בעניי נחשבת כגזרה שהעם אינו יכול 

 לעמוד בה. לשני הצדדים. עצם סקר השלטים מהווה פלטפורמה לרישוי השלטים בגבעת שמואל.
 נמצא בהכנה. –והל עבודה נ .2
 בעקבות הערתך, הוכנס לאתר העירייה טופס בקשה להצבת שלט. .3
קיימים תהליכי עבודה ושיתוף פעולה בין רישוי עסקים למחלקת הגבייה והפיקוח העירוני. מקובלת עלי  .4

 המלצתך שהפיקוח יצויד במסוף שאון ליין יבדוק מצב שילוט בעסק.
טים עפ"י הסקר שמבוצע בכל שנה. כמובן ללא סכומים, אלו פרטים במחשב משרדי קיימים קובצי השל .5

 המצויים באגף הגבייה.
שיטת העבודה הנהוגה בעירייה היא: הריכוזיות היא באגף הגבייה, רישוי עסקים ושפ"ע כל אחד בחלקו  .6

 מטפלים בקבלת בקשות, בדיקתם, והעברת הפרטים למח' גביה למתן אגרות השלטים, בשיתוף אגף הנדסה
 והפיקוח העירוני.

בחוק העזר מודעות ושלטים ישנם איסורים אך אין עונשין בחוק. אפשר לשלוח מכתב דרישה להסרה ואם לא  .7
 מבוצע העירייה מסירה ומחייבת את בעל השלט בגין הוצאותיה. 

 להלן מצורף טופס בקשה להצבת שלט .8
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 שלי מירקו         

 נהלת רישוי עסקיםמ            
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        8.1נספח 

 

 בקשה לרישיון להצגת שלט לשנת ........

 2003-לפי חוק עזר לגבעת שמואל מודעות ושלטים, התשס"ג  

 לכבוד

 מדור שילוט

 עיריית גבעת שמואל

 

 .......................אני הח"מ, שם ושם משפחה ......................ת.ז..................כתובת פרטית.

 

 שם תאגיד................................מס' תאגיד..................כתובת תאגיד..............................

 מבקש רישיון להצגת שלט ולהלן פרטיו: .1

 שלט באתר בניה שלט על גג      סוג השלט:   שלט רגיל     שלט מואר   .2
 :..............   גובה:..............  מספר שלטים המבוקשים ...........מידות השלט:   אורך

 

 תוכן השלט:..............................................................................................................

 

 ........מס'...... גוש..........חלקה.....המקום המוצע על ידנו להצגתו: ברחוב.............................
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 כנדרש בחוק העזר לגבעת שמואל מודעות ושלטים, הריני לצרף את האישורים הנדרשים:

 במידה והשלט יהיה מואר עלי לצרף אישור חשמלאי מוסמך עם אישור התקנת נקודת הרקה 
 .שלט שיותקן על קונסטרוקציה, עלי לצרף אישור מהנדס המוכיח יציבותו 
 מצ"ב תרשים צבעוני ובו תוכנית המראה את הסוג, הצורה, החומרים ומידות השלט 
 מצ"ב אישור בעל הנכס/קרקע להתקנת השלט 
  הריני מצהיר כי ידוע לי שמתן הרישיון על ידכם אינו פוטר אותי מעמידה בכל התנאים הנדרשים בחוקי העזר

 ווה תחליף להסכמת בעל הנכס והתקנת השלט.של גבעת שמואל, כמו כן ידוע לי כי אין מתן הרישיון מה
  הריני מצהיר כי ידוע לי שבמידה והשילוט יותקן שלא לפי היתר או בניגוד לאישור שיינתן, תהיה העירייה

 רשאית להסירו ולחייבני בכל ההוצאות הקשורות להסרה.
  בינואר. 1בכל שנה ויש לחדשו בכל  31/12ידוע לי כי הרישוי לשלט בתוקף עד 
 ני מצהיר כי הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשה זו הינם נכונים ומדויקים.הרי

 

------------       -----------------  -----------------     -------------------               ------------------- 

 ה וחותמתחתימ   תאריך             טל' בעסק       מס' פקס               טל' נייד   

 לשימוש משרדי

 מס' חשבון לקוח/משלם.....................

 

 ₪סכום לחיוב  .................. ₪    שטח השלט .................. מ"ר.    תעריף לחיוב ................. 

  

 החלטה: .א
 ................................לאשר בתנאים:...................................................................

 לא לאשר מהנימוקים:..........................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 חתימה:.................................    תאריך: .......................
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 נוך בתי ספר וגני ילדים יהזנה במוסדות ח –דוח בדיקת מזון  -טיוטת ביקורת 

 

בתי אוכל עוסקים בהכנת מזון ובהגשתו לסועדים. העיסוק במזון דורש טיפול רגיש , שכן 

נזק לבריאות ;מחלות מעיים  –ה עלול לגרום פגיעה קשה בלקוחות טיפול שלא כהלכ

 והרעלות.

נושא התברואה מחייב לימוד וידע מעמיקים שלעיתים חסר לאותם בעלי העסקים 

 שעוסקים בתחום ההזנה. 

 

לוודא כי ההזנה במוסדות החינוך בגבעת שמואל מתבצעת בהתאם לחוזה שנחתם ועל פי הנחיות  –מטרת הבדיקה 

 ד הבריאות.משר

בהסכם שנחתם עם החברות הזוכות במכרז לאספקת ארוחות צהרים לצהרוני בתי הספר , גני ילדים ופעוטונים בעיר 

 )שליס ארוחות בע"מ ו סי אי פי ( נכתב כך : 1/2015גבעת שמואל   

נטי ( סגורות הספק יספק את ארוחות הצהרים באמצעות מזוודות שומרות חום וקור )לפי סוג המזון הרלוו  4.12

מעלות צלזיוס וטמפרטורת המזון  -7 –והרמטיות כאשר טמפרטורת המזון החם בזמן פתיחת המזוודות לא תפחת מ 

 מעלות צלזיוס .  5הקר לא תעלה על 

 הרכבים בהם מובל המזון אינם נותנים מענה לדרישה זו.   – הערת הביקורת

 קח על הרכבת תפריטים מאוזנים , המתאימים לילדים. הספק מתחייב להחזיק בדיאטטיקנית שתעסוק ותפ 4.22

לאור ממצאי הביקורת ובדיקות המעבדה , הביקורת לא מתרשמת כי דיאטטיקנית מוסמכת מפקחת  –הערת הביקורת 

 על המזון שיוצא מהמפעלים.

 הספק מתחייב בזאת כי לצורך אספקת השירותים יעסיק רק עובדים מיומנים וכשירים. 5.2 

הנהג שמוביל את המזון של לאנצ' טיימ אינו עושה רושם של אדם מיומן . ארגזי המזון הוצאו מתוך  –קורת הערת הבי

 דקות . 20 –הרכב והופקרו בחוץ ללא השגחה למעלה מ 

הספק מצהיר , מאשר ומתחייב בזאת כי בכל עת , הוא וכל אחד מעובדיו  ו/או המפעיל שפועל או יפעל בשמו  5.10.1

ו/או עבורו יהיו לבושים בתלבושת הולמת , נקייה ומסודרת כמקובל במקום ציבורי מכובד , וינהגו באדיבות ו/או מטעמו 

 ובסבלנות לכל עובדי הצהרונים ו/או ילדי הצהרונים בצהלך ובעת כל שעות הפעלתו.

ת המזון המאבטחים של בתי הספר מורשת נריה ומורשת בגין מדווחים כי נהג הרכב שמספק א – הערת הביקורת

 חצוף ולא ממושמע , מתנהג בבריוניות ולבוש בגדי עבודה לא נקיים. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל , המזמין יפעיל פיקוח שוטף באמצעות מפקח אשר ימונה מטעמו ואשר יבדוק ,   6.2 

שתמש , התנאים בכל עת את אופן אספקת השירותים ע"י הספק , לרבות בדיקת תקינות הכלים והציוד בהם הוא מ

התברואתיים , תהליכי היצור , אופן אחסון הארוחות , כשירות העובדים , אופן לבושם והתנהגותם , עמידת מנות המזון 

בדרישות ההסכם זה ונספחו ועמידת הספק בלוחות הזמנים לאספקת מנות המזון עפ"י המפורט בהסכם ונספחו. מלבד 

ל עת , את הרישיונות , ההיתרים והאישורים , לרבות אישור משרד האמור לעיל יהיה במפקח ראשי לבדוק , בכ

 הבריאות , ותעודות כשרות וכל הרישיונות  וההיתרים.
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הביקורת ממליצה למנות את מנהל התברואה ברשות לבצע בדיקה זו אחת לחודש. מנהל  –הערת הביקורת 

הנדרשת על מנת להבטיח כי הסועדים  התברואה הינו הסמכות הכי מקצועית ברשות המקומית לבצע את הבדיקה

 נהנים ממנת מזון על פי דרישות החוזה  והתקן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל קבע המפקח כי הארוחות אינן מתאימות לתנאי הסכם זה , יהא המזמין רשאי  6.7סעיף 

ה בתוספת ריבית לסרב לקבל את הארוחות ולקבל את כל התשלומים ששולמו לספק עד לאותו מועד בגין אותה הזמנ

... 

יובהר כי ליקויים שימצאו בתחום הבטיחות והמזון יתוקנו ע"י הספר מייד וללא דיחוי . לא עשה זאת הספק ,  6.8סעיף 

 יהיה המפקח רשאי לקנוס את הספק בהתאם לטבלת הקנסות המפורטת לעיל.

ומסופק המזון והספק ממשיך בשלו שבועיים חלפו מאז העיר המבקר על הרכב הלא ראוי בו מובל  – הערת הביקורת

 וממשיך להוביל את המזון באותו הרכב. 

המפקח יהיה ראשי לבצע מעת לעת בדיקות יזומות מטעמי לבדיקת איכות המזון ועמידה בדרישות אותן קובע   6.9

 משרד הבריאות , ללא מסירת התראה מוקדמת לספק .

 קה היזומה היחידה שבוצעה , בוצעה ע"י מבקר העירייה.המזמין לא ביצע בדיקה יזומה. הבדי – הערת הביקורת

מבלי לגרוע מהאמור לעיל , יאה המפקח רשאי לקחת מעת לעת דוגמאות של הארוחות לבדיקות מיקרוביולוגיות  6.10

  , על חשבון הספק .ובדיקות משקל של כל אחד ממרכיבי הארוחה במעבדה מוכרת ע"י משרד הבריות 

 יזומה זו לא בוצעה  בדיקה – הערת הביקורת

   

אספתי מזון מצהרונים שבחטיבה הצעירה ובמורשת מנחם בקופסאות  4.2 -בתאריך ב

 נפרדות.

 

 קוסקוס , שניצל , עוף ברוטב  –חברת "מבושלת"  –חטיבה צעירה 

 שינצל , פסטה עם רוטב , אפונה ברוטב -חברת "לאנצ' טיימ"   –מורשת מנחם  

 

.  ארגז המזון לא היה סגור כהלכה עם ניילון נצמד כפי שמתחייב .  12:30ירנה בשעה בחטיבה הצעירה פגשתי את ט

 טירנה פתחה את הארגז  וארזה  את דגימות המזון לקופסאות נפרדות שהוכנסו מייד לציידנית.

זון . עד שהגעתי , ארגז האוכל כבר היה פתוח . רחלי ארזה דגימות מ 12:45במורשת מנחם  פגשתי את רחלי בשעה 

 לקופסאות נפרדות והקופסאות הוכנסו לציידנית.

  

 . 13:10ממורשת מנחם יצאתי ישירות  וללא עיכוב למכון התקנים והפקדתי את המזון לבדיקה במעבדת כימיה בשעה 

 יצאתי לבדוק כיצד מובילים את המזון ואלו ממצאי : 2.2.16 -בתאריך ה

 דקות ללא השגחה. 20מ   הרכב היה פתוח והארגזים מחוץ לרכב במשך למעלה .1

 הרכב נראה כרכב הובלות לכל דבר ועניין , לא נקי ולא אסטטי. .2

 (   אספקת המזון תהיה כדלקמן : 23.5.05על פי ההנחיות להזנה במוסדות חיוך )עדכון 
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 5113המזון יסופק באריזות המתאימות לתקן הישראלי  .1

 המזון יספוק כאשר הוא מוכן לאכילה .2

 אישיות ארוזותהמזון יסופק במנות  .3

 לאספקת מזון בצובר)בתפזורת( יש צורך לקבל אישור מיוחד ונפרד , מאת המנהל. .4

 מעלות צלסיוס עד לחימומו. 5מזון מצונן ישמר בטמפרטורה מרבית של  .5

 הובלת המזון :  .6

 + מעלות צלסיוס. 70מזון חם יוחזק בטמפ' פנימית של לפחות  .א

 + מעלות צלסיוס. 5על  מזון קר יוחזק בטמפרטורה פנימית שלא תעלה .ב

המזון יובל ברכב סגור ובציוד המבטיח שמירת טמפ' נאותה , מיכלים שלמים ומבודדים בעלי מכסה  .ג

 הנסגר היטב המונעים כניסת זיהום מכל סוג שהוא ואיבוד טמפר' של מזון.

 .1291סימון הרכב להובלת מזון יהיה בהתאם לתקן ישראלי  .ד

 ומדופנים בפלסטיק נשלף חד פעמי , או שיהיו ניתנים לניקוי לח.הציוד או המיכלים יהיו מבודדים  .ה

 המשטח עליו מובל המזון יהיה ניתן לשטיפה. .ו

 רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת-  4294שינוע מזון עפ"י תקן 

 

תקן זה חל על רכב משא, המיועד להובלת מוצרי מזון תקן זה חל על רכב משא, המיועד להובלת מוצרי מזון 

בטמפרטורה מבוקרת כפי שקובע משרד הבריאות. התקן חל תקן זה חל על רכב משא, המיועד להובלת מוצרי מזון 

תקן זה חל על רכב משא, המיועד להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת כפי שקובע משרד הבריאות. התקן חל על 

משא, המיועד להובלת מוצרי מזון תקן זה  השלדה, על המרכב, על מערכת בקרת הטמפרטורה ועל תקן זה חל על רכב

חל על רכב משא, המיועד להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת כפי שקובע משרד הבריאות. התקן חל תקן זה חל 

על רכב משא, המיועד להובלת מוצרי מזון תקן זה חל על רכב משא, המיועד להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת 

 .יאות. התקן חל על השלדה, על המרכב, על מערכת בקרת הטמפרטורה ועל .מכשירי הבקרהכפי שקובע משרד הבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

11 

 

לדעת הביקורת , חברה המתיימרת לספק מזון איכותי וראוי למאכל על פי התקנים המחמירים של  –הערת הביקורת 

ד לנהלים וההנחיות אין לסמוך עליה שמנהליה ומפעילה אינם חוסכים גם משרד הבריאות ובוחרת להובילו בניגו

 בדברים אחרים.

מפעל הזנה" כי הפיקוח הווטרינרי  –בנושא "יישום חוק ארוחה יומית  2009מבקר המדינה העיר בדוח ביקורת משנת 

 עליו מסתמכות הרשויות ומשרד החינוך הנו חלקי בלבד . 

מתברר שהם אינם מכירים את הרכב , וכי רכב זה לא עבר  2.3.46' וידנר ביום ה בשיחה עם הוטרינר המחוזי דר

 דרכם!

 : )נספח נפרד( רצ"ב תוצאות הבדיקה שבוצעו ע"י מכון התקנים

 הממצאים הועברו לתזונאית ע"י המתנ"ס לקבל את חוות דעתה . 

 גר' חלבון 29 – 24ת עומד על גרם , התקן של משרד הבריאו 8.0נמצא כי במנת לאנצ' טיים % החלבון הוא 

  250כשההמלצה של משרד הבריאות עומדת על  315מ"ג( עומד על  -נתרן )ב

  29 – 24, התקן ש משרד הבריאות עומד על  12.3נמצא כי במנת "מבושלת" % החלבון עמד על 

 .  250, כשההמלצה של משרד הבריאות עומדת על  340נתרן )ב מ"ג( עומד על 

 

שוב ערכתי בדיקה ומצאתי כי המזון מובל באוטו רכב לא תיקני , החומוסים  11:08בשעה  28.2.46 –בתאריך ה  

הובלו בארגז קרח . כאשר השקפתי על פעולת העובד ראיתי כי החומוסים בתוך שקית ניילון שלא מונחת בתוך ארגז 

מטען . יתר החומוסים הושארו הקרח. העובד הוציא את קופסאות החומוס לוהניח אותם בתוך שקית אחרת בעגלת ה

 בשקית בצד ורק כשהתחליתי לצלם העובד הוציא את קופסאות החומוס מהשקית והניח אותן בארגז הקרח.  

כאשר התלמידים ניזונים  44:00בנוסף , חשוב  לציין כי המזון שהובהל לבית הספר מורשת זבולון סופק בשעה 

   נמצא ללא תנאי חימום/קירור נאותים. שעות המזון  3, כלומר  41:00ממנו רק בשעה 

             

             

      

 

             

             

             

         

 

 

 

 

משמאל החומוס לפני שהערתי לעובד , 

מימין החומוס בתוך הארגז אחרי 

שהערתי . בעגלה מונח החומוס בשקית 

וממתין ללא קירור לארוחת הצהרים בין 

  14:00 – 11השעות  
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התקיימה פגישה  במתנ"ס עם דר' רפאלוביץ הוטרינר המחוזי , דר' וילדר  23.3.46 –בתאריך ה 

 מול עיריית ג"ש , אבי מלכה מנכ"ל לאנצ טיים , מנהלת המתנ"ס ומנהלת הצהרונים. הוטרינר  שעובד 

דר' רפאלוביץ הדגיש כי כל הרכבים שמספקים אוכל לצהרונים עוברים דרך הוטרינר של משרד הבריאות לקבל את 

ן עומדת החותמת הירוקה המאשרת כי המזון ראוי למאכל . למרות שחברת לאנצ' טיים היא חברה מסודרת שכ

בסטנדרטים וכן מבוקרת ע"י משרד הבריאות בישובים אחרים , במקרה של גבעת שמואל היא חמקה מהרדאר וכל 

המזון שסופק בגבעת שמואל לא עבר שום תהליך בדיקה ועצם זה שחברת לאנצ' טיים עקפה את בדיקת משרד 

 הבריאות זה בפני עצמו חמור.

פניו ולנוכח הצילומים שהוצגו ,  חולק על  טענת מנכ"ל לאנצ' טיים  כי הרכב  בנוסף הדגיש דר' רפאלוביץ כי הוא , על

תקני להובלת מזון . הרכב כמובן לא אושר ע"י משרד הבריאות ולפי הערכת דר' רפאלוביץ רכב זה לא עומד בשום תקן 

 ובשום דרישה .הנושא יבדק בהמשך.

ציא מזון מציידנית הקירור ולהניחו  על משטח הרכב , כמו כן אין בנוסף העיר דר' רפאלוביץ כי אין בשום פנים ואופן להו

 להניח מזון על רצפה . יש לשנעו לכיתות מיד עם הוצאתו מהרכב  ואין להשאיר ארגזים ללא השגחה.    

סוכם כי מעתה כל המזון שמסופק לצהרונים יעבור דרך הפיקוח הוטרינרי , ישא חותמת ירוקה המאשרת את תקינותו 

 בט של בטיחות המזון ויצורף לכל מוסד שמקבל את המזון תעודת משלוח עם חותמת ירוקה. מההי

בנוגע לאיכות המזון הסביר דר' רפאלוביץ כי משרד הבריאות לא מפקח על כך ואינו עושה את הבדיקות הנדרשות וכי  

בעניין הפיקוח על איכות  הוא ממלית לפנות לגב' אירית לבנה ממשרד החינוך אשר תנחה את המתנ"ס כיצד לפעול

 המזון.

 

 פגישה בנושא הזנה צהרוני גבעת שמואלנערכה  2016מרץ   23 –בתאריך ה 

 

 נכחו בפגישה:

 אלי מלכה  בעלים לאנצ טיים

 דר רוני וילדר וטרינר

 דר משה רפאלוביץ וטרינר מחוזי

 מר דוד שרוני מבקר העיריה

 גב סמדר ברמן מנהלת גיל רך במתנס

 מנהלת מתנס גבעת שמואל שירלי אחיטוב
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  -סיכום עיקרי הפגישה )כפי שנרשם לפרוטוקול ע"י שירלי אחיטוב מנהלת המתנ"ס( 

 

 יש לוודא בדיקת וטרינר רשותי ברמה היומית. .1

 חתימת מאשר ירוקה של הוטרינר ברמה היומית מאשרת את בטיחות המזון. .2

 חותמת אדומה פוסלת את השימוש במזון. .3

בעת שמואל לא קיימה את הבדיקה. החברה מקיימת אותה אל מול אספקת מזון  החברה במקרה של ג .4

 ברשויות אחרות.

 הכרות הוטרינר עם החברה טובה ומדובר בחברה מסודרת ואין מדובר בחברה שיש לה מה להסתיר. .5

 סוכם שהחברה תכנס ברמה היומית לבקרה לוטרינר  והאישורים יועברו מידי יום  למתנ"ס ויתויקו בקלסר .6

 מיוחד.

 המתנ"ס יוודא שנוהל זה יקוים על ידי שני הזכיינים. .7

 המתנ"ס שיתף שבנושא איכות המזון הוא פועל עם תזונאית שמלווה את הפעילות. .8

  

  -לכך ש  רפאלוביץהתייחסותו של דר'  תוספת לפרוטוקול : 

י , הם התחמקו מול השירות הוטרינרבשוטף א. החברות שפועלות בגבעת שמואל , למרות שהם עובדים 

מלהעביר את המזון שסופק לילדי גבעת שמואל דרך בדיקה וטרינרית למרות שהם ידעו שהם מחוייבים לכך ! 

  יותר מלקבל מדבקה אדומה הפוסלת את המזון. ההחמור מכל שהדגיש דר רפאלוביץ הוא שהתחמקות גרוע

להובלת מזון וגם הרכב יבדק  תיקני שמותו של דר' רפאלוביץ אינו רשנית , הרכב בו סופק המזון לפי הת

  בשעה שהמזון יעבור בדיקה וטרינרית.

הנושא השלישי והאחרון שדר רפאלוביץ הבהיר כי אין להניח מזון ו/או ארגזי מזון על משטח הרכב ולא על 

 הרצפה.

 

 המלצות הביקורת:

הל התברואה הינו הביקורת ממליצה למנות את מנהל התברואה ברשות לבצע בדיקה זו אחת לחודש. מנ .1

הסמכות הכי מקצועית ברשות המקומית לבצע את הבדיקה הנדרשת על מנת להבטיח כי הסועדים נהנים 

 ממנת מזון על פי דרישות החוזה  והתקן.

בחוזה )  המפקח יהיה ראשי לבצע מעת לעת בדיקות יזומות מטעמי לבדיקת  6.9יש לפעול על פי סעיף  .2

ותן קובע משרד הבריאות , ללא מסירת התראה מוקדמת לספק .( ואחת איכות המזון ועמידה בדרישות א

לחודשיים יש  לשלוח דגימות מזון לבדיקת מעבדה כדי לבחון את הערכים התזונתיים. ספק המזון יחוייב 

 בעלות הבדיקה . 

ישות על רכז הצהרונים להעביר נוהל מסודר בין עובדי הצהרונים על מנת שכל עובד ועובד יהיה מודע לדר .3

 המחייבות את ספק המזון :

 לא להשאיר אוכל ללא השגחה . .א

ארגזי האוכל אמורים להיות סגורים עם ניילון נצמד ועליו מדבקה ירוקה עם חתימת הוטרינר המאשר כי  .ב

 המזון עבר בדיקה ואושר.

 + מעלות צלסיוס. 70מזון חם יוחזק בטמפ' פנימית של לפחות  .ג

יש  להקפיד לשמור בקירור עד  + מעלות צלסיוס. 5שלא תעלה על מזון קר יוחזק בטמפרטורה פנימית  .ד

 להגשה.

מזון יובל ברכב סגור ובציוד המבטיח שמירת טמפ' נאותה , מיכלים שלמים ומבודדים בעלי מכסה הנסגר  .ה

 היטב המונעים כניסת זיהום מכל סוג שהוא ואיבוד טמפר' של מזון.
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 .1291ראלי סימון הרכב להובלת מזון יהיה בהתאם לתקן יש .ו

 הציוד או המיכלים יהיו מבודדים ומדופנים בפלסטיק נשלף חד פעמי , או שיהיו ניתנים לניקוי לח. .ז

 המשטח עליו מובל המזון יהיה ניתן לשטיפה. .ח

כל עובד צהרון חייב לקרוא את הנוהל , להבין אותו ולחתום על טופס שהוא קרא את הנוהל והבין  מה נדרש  .4

 ממנו. 

בדוק מעת לעת את הרכב בו מסופק המזון ובמידה והרכב אינו מיועד רק למזון ומשמש רכז הצהרונים י .5

 להובלת ציוד וחומרים שאינם מזון עליו לדווח מיידית לוטרינר המחוזי. 

 

 תגובת המבוקרים: 

 המלצות ביקורת בנושא הזנה בצהרונים :הנדון

 

 נים:ס בנושא הזנה בצהרו"בהמשך לפגישתנו בנדון להלן תגובת המתנ

ס למנות את מנהל התברואה ולבצע כל בדיקה שתבקש. מציעה לשקול מה באמת "אין מניעה מבחינת המתנ      .1

נדרש. כיום על פי חוק , החברות נדרשות לדגימות ובדיקות שגרתיות שתוצאותיהן מועברות למשרד 

ים ספורים בלבד. אנו מבצעים הבריאות. מאחר ועבור מירב הסוגיות אין תקנות ברורות ניתן לבחון מספר דבר

 אחת למספר חודשים ללא הודעה מראש בדיקה מול מעבדה עצמאית.

אנו מבצעים בדיקות מעת לעת כדי לראות שבנוסף למכלול הדגשים של משרד  1כפי שהשבתי בסעיף       .2

 הבריאות , בדיקה עצמאית נותנת את אותו מענה.

 תפעול בנושא והוא כולל:צוותי הצהרונים מיודעים במהלך ה      .3

 בדיקה כי האוכל שהושאר בגן או בבית הספר סגור ושמור כנדרש          -

 המזון שמור בטמפרטורה הנדרשת          -

קורת אצל יהמזון מובל ברכב סגור ובציוד מתאים כמקובל. כל יום הרכבים של שני המזינים עוברים לב          -

ס "שאותם אנו מקבלים במתנ  תים לעיתים כל קופסא ולעיתים דף כלליהוטרינר המחוזי. הוטרינר מח

 מהחברות.

הצוותים עברו הדרכות והנחיות כולל מפגש עם תזונאית מטעמנו וביקורים של התזונאית במסגרות. יחד עם       .4

 זאת אין מניעה מעבר להדרכות שהתבצעו בנושא להכין מסמך לעיון ולחתימת הצוותים.

 

 

 בברכה,

 

 

    שירלי אחיטוב

 

 מנהלת מתנס גבעת שמואל
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 כלבים: לשחרור גינות

 :רקע 

חוק עזר עירוני הקובע כי "לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, אלא אם כן הכלב קשור היטב ברצועה 
מפני נשיכות, העברת מחלות וריצה של  –מטרת החוק להגן על אנשים וכלבים כאחד  או בשרשרת".

לה להסתיים בפגיעתוכלב לכביש, העלו . 

הרצון לתת מענה לאוכלוסיית בעלי הכלבים בגנים ציבוריים, מבלי שתגרם הפרעה לשאר 
בפינות לשחרור כלבים אפשר למצוא מתקני  .פינות לשחרור כלבים המשתמשים בגן, הוביל להקמת

( וברזיות משחק יחודיים לכלבים, שילוט מתאים, ספסלי פיקניק, אשפתונים )רגילים ולצואת כלבים
 .לשתייה

 

הגדר של מתחם הכלבים מאחר ויש כלבים שקופצים  זה כבר למעלה משנה שתושבי רמת אילן מתחננים להגבהת 

מעבר לכך שמתוקף אחריותנו לוודא כי כלבים משוחררים אינם יכולים לברוח מהגדר )חוקית זה מעל לגדר. 

לגדר מעצבן  גדר בגלל שאיזה ילד או כל כלב אחר מחוץ באחריותנו(, כי אוי לנו אם כלב אלים יחליט לדלג מעל ל

 אותו. 

שכלבים אחרים נכנסים או  כדי למנוע מכלבים לברוח בשעה  שערים כפולים חייבים להתקין במתחמי כלבים 

העירייה  יוצאים מהמתחם ., אם חס וחלילה יקרה מקרה נשיכה בגלל שכלב אלים משוחרר ברח ממתחם הכלבים

מידה ולא עשתה הכל על מנת למנוע בריחת כלב מגינה בה הוא אמור להיות משוחרר. התקנת תהיה אחראית ה

   עירוניות . למצגות כזה שנועד במשחק ילדים , או בפלסטר, או  גינה לשחרור כלבים זה לא 

 

מבטח מטר לגדר גן הפעוטות .... אתה  2את הטיפול בנושא. . לחרונה הרמתם גדר בגובה  אני מבקש שלא לעכב 

 מבין את האבסורד

 

   כ ל ב י ם    ג י נ ו ת    ש ל    ו ת ח ז ו ק ה   ב נ י י ה   -  ת ק ן

 

 ברובו אדמה   -גודל גינה כולל מינימלי - שטח הגינה 

המשטח ברובו אדמה  יהיה משופע להפניית מי הגשמים והשטיפה כלפי מטה  -  המשטח  

 .לפתחי הניקוז

ז במספר נקודות בגינה, בעיקר בקטע הנמוך אליו נשפכים מי הגשם פתחי ניקו  -  ניקוז   

 .והשטיפה

 אין פתחי ניקוזים בגינות הכלבים הערת הביקורת:
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אחת לחודש העירייה תשטוף את המשטח  -בסתיו, אביב וקיץ   שטיפה: -  ניקיון המשטח    

את  הגשם ישטוף  בחורף   ע"י צינור מכלי הרכב המשמשים לשטיפת הרחובות.

 .המשטח.מנקה מטעם הגינה ינקה את כל שטחי הגינה בכל יום מימות השבוע

 נוהל זה לא מתבצע  – הערת הביקורת

 .בתחילת הקיץ, תתבצע הדברה כללית נגד פרעושים ויתושים בכל שטח הגינה- יסוסר

 לא בוצעו ריסוסי בגינות הכלבים   - הערת הביקורת

מיתקנים. מנקה העירייה  2בכל גינה יותקנו לפחות  – מיתקני שקיות לאיסוף צואת כלבים   

 .ימלא בכל יום את המיתקנים בשקיות

 נוהל מילוי בכל יום לא מתקיים  –בכל גם קיים מתקן שקיות  – הערת הביקורת

משטח הגינה יהיו מוצלים מפני  %50לפחות  – צל/ שמש  -הצללה / כיסוי מפני גשם     

פרושות יריעות העשויות מחומר מצל ועמיד לגשם.ההצללה קרני השמש ע"י עמודים עליהם 

מ'  15.בנוסף, יישתלו עצים רחבי צמרת בוגרים, בריחוק של מקסימום  תהיה מעל ספסלים

 .העצים יהיו מהזן שאיננו משיר פרי, הפוגע בבריאות הכלבים האחד מהשני.

 נושא ההצללה לוקה בחסר – הערת הביקורת

עץ במקומות שונים, אך ורק מתחת ליריעות או מתחת לעצים רחבי יותקנו ספסלי  -ספסלים   

צמרת.הספסלים לא יוצבו צמוד לגדרות למניעת קפיצת כלבים עליהם ובריחה אל מעבר 

 ספסלים 4מינימום  לגדר.

מ' למניעת השתנת כלבים זכרים גבוהים עליו. זרם  1.2המיתקן יהיה מוגבה לגובה  -ברזייה  

בכדי לספק מים גם לאנשים ויזרום אל השוקת אשר תשקה את המים יהיה גבוה דיו 

-הכלבים.השוקת תהיה בעלת חריץ צר בקצה הגבוה, ממנו יעברו מים עודפים אל תעלה תת

קרקעית אשר תוביל אל שורשי העצים.סביב הברזייה יונח מישטח מלט גבוה עמיד ברדיוס 

 מ'. 1של לפחות 

  סמ' . 80גובה של עד מתקני השתיה ממוקמים ב –הערת הביקורת 

  

   חורף.-פעל בכל ימות השנה לפי שעון קיץפינות הגינה, תותקן תאורה אשר ת בכל -תאורה   

 התאורה תהיה סולארית או לפחות עם נורות חסכוניות/ידידותיות לסביבהרצוי ש

 אין תאורה היקפית שמאירה אל תוך גינות הכלבים  – הערת הביקורת

  מ'. 1.5ים כפולים, אשר ביניהם מירווח של יותקנו שער- שערים   
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 שער תיקני הותקן בגינת הכלבים הממוקמת בשכונת רמת הדר  – הערת הביקורת

מ', ללא קצוות חדים בקטע העליון.סוג הגדר: רשת  2הגדרות יהיו בגובה של לפחות  -גדרות  

ם העושים מרותכת בלתי חלידה צפופה )למניעת בריחת כלבים קטנים או כניסת חתולי

ה ייפרשו כל סוג מתכת, בלתי חלידה, שעלי-צרכיהם בחול( מקובעת עמוק בריצפה, או 

 .יקובעו לריצפה באופן שימנע מהכלבים להרימן ולברוחרשתות פלסטיק צפופות, ש

 רק בגינת הכלבים שברמת הדר הותקנה גדר תקנית – הערת הביקורת

 ן משחקים אחד מעץ.בכל גינה יותקן לפחות מיתק- מיתקני משחקים   

 אין מתקני משחק – הערת הביקורת

כל פחי האשפה יהיו מכוסים בשקיות ניילון מתכלות/ שקיות נייר פנימיות   - פחי אשפה   

עובד העירייה ירוקן פחים אחת ליום.הפחים יותקנו    לריקון קל של תוכנן,וסגורים במכסה.

 .מ"ר 10אחד לכל  :ינה.כמות פחיםמ' ממקום הספסלים ומהכניסה לג 4במרחק של לפחות 

 לדעת הביקורת  קיים חוסר בפחי אשפה  – הערת הביקורת

 

 תגובת המבוקר :

 

 
 גינת כלבים: מצ"ב תגובתי לעיקרי הדברים  בנושא

 
 הגבהת הגדר תבוצע מיד עם סיום המכרז .-נושא הגדר בגינת הכלבים ברמת אילן 
  ומגדיר  אינו מאפשר לשחרר, וזה 1001הפיקוח על כלבים ככלל כלב )מסוכן(/ אלים מוסדר בחוק להסדרת

 את האופן בו ניתן להסתובב עימו בציבור, בשום פנים לא ניתן לשחררו  .
 . על בעל הכלב חלה האחריות לשמור על כלבו 
 ולכן  לא אתייחס למה שניסו תושבים בת"א לדרוש מהעירייה. .אין תקן לגינת כלבים 

 

 ן תקן ( של גינת כלבים שמעתה כל הגינות יבוצעו לפיה. בפרוגרמה כלול  גדר הוכנה פרוגרמה ל ידי ) אי
במפרט וגובה קבועים, פיזור אשפתונים ופחים לצואת כלבים, מתקני שקיות, ברזיות לכלבים , ספסלים 

 אחוזי צל מתבקשים וכו .
 .  ינקה את כל שטחי הגינה בכל יום מימות השבוע עיריהמנקה מטעם ה

 .לת הקיץ, תתבצע הדברה כללית נגד פרעושים ויתושים בכל שטח הגינהבתחי- יסוסר

 נושא זה ייבדק גם עם הווטרינר האזורי .

 נוהל מילוי בכל יום לא מתקיים . –בכל גם קיים מתקן שקיות  – הערת הביקורת

ולפי הצורך ) קריאת מוקד או סיור (,אנו ממלאים כמעט תמיד על מה  פעם בשבועהמילוי מתקיים 

 שנותר מהשבוע הקודם כלומר אין צורך כרגע ביותר מפעם בשבוע .
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משטח הגינה יהיו מוצלים מפני קרני השמש ע"י  %50לפחות  "– צל/ שמש  -הצללה / כיסוי מפני גשם     

.בנוסף,  עמודים עליהם פרושות יריעות העשויות מחומר מצל ועמיד לגשם.ההצללה תהיה מעל ספסלים

העצים יהיו מהזן שאיננו משיר  מ' האחד מהשני. 15מרת בוגרים, בריחוק של מקסימום יישתלו עצים רחבי צ

 .פרי, הפוגע בבריאות הכלבים

 -נושא ההצללה לוקה בחסר – הערת הביקורת

באמצעות עצים שנשתלו בכדי לספק צל במקום, בחלק מהגנים  ככלל מיושם בכל גינהנושא ההצללה 

 ים עם הזמן אחוזי הצל יגדלו.נשתלו עצים צעירים לצד עצים בוגר

יותקנו ספסלי עץ במקומות שונים, אך ורק מתחת ליריעות או מתחת לעצים רחבי  -ספסלים   

 4מינימום  צמרת.הספסלים לא יוצבו צמוד לגדרות למניעת קפיצת כלבים עליהם ובריחה אל מעבר לגדר.

 ספסלים.

ותוך  לפי מיקום הצלשמת לפי הצורך בכל גינה כמות הספסלים לא יכולה להיות שרירותית ולכן היא מיו

 כדי התחשבות באפשרות בריחת הכלבים .

מ' למניעת השתנת כלבים זכרים גבוהים עליו. זרם המים יהיה  1.2המיתקן יהיה מוגבה לגובה  -ברזייה  

יץ גבוה דיו בכדי לספק מים גם לאנשים ויזרום אל השוקת אשר תשקה את הכלבים.השוקת תהיה בעלת חר

סביב  קרקעית אשר תוביל אל שורשי העצים.-צר בקצה הגבוה, ממנו יעברו מים עודפים אל תעלה תת

 מ'. 1הברזייה יונח משטח מלט גבוה עמיד ברדיוס של לפחות 

  סמ' . 80מתקני השתיה ממוקמים בגובה של עד  –הערת הביקורת 

  ארץ יעילותם מוכחת .המתקנים הם מסוג שוגי שיוצרו במיוחד לכלבים ומותקנים בכל ה

רצוי    חורף.-בכל פינות הגינה, תותקן תאורה אשר תפעל בכל ימות השנה לפי שעון קיץ -תאורה   

 התאורה תהיה סולארית או לפחות עם נורות חסכוניות/ידידותיות לסביבהש

 אין תאורה היקפית שמאירה אל תוך גינות הכלבים  – הערת הביקורת

אין צורך בתאורה הקיפית  עם זאת בגינות החדשות שאינם בתוך גן מואר  קיימת תאורה בכל הגינות

 ייושם בתכנית.

  מ'. 1.5יותקנו שערים כפולים, אשר ביניהם מירווח של - שערים   

 שער תיקני הותקן בגינת הכלבים הממוקמת בשכונת רמת הדר – הערת הביקורת

 דשות מתוכננות עם שער כפול.אין חובה להתקין שער כפול אך הרעיון ייושם בגינות ח

מ', ללא קצוות חדים בקטע העליון.סוג הגדר: רשת מרותכת בלתי  2הגדרות יהיו בגובה של לפחות  -גדרות  

חלידה צפופה )למניעת בריחת כלבים קטנים או כניסת חתולים העושים צרכיהם בחול( מקובעת עמוק 

ו רשתות פלסטיק צפופות, שיקובעו לריצפה באופן כל סוג מתכת, בלתי חלידה, שעליה ייפרש-בריצפה, או 

 .שימנע מהכלבים להרימן ולברוח

 רק בגינת הכלבים שברמת הדר הותקנה גדר תקנית, – הערת הביקורת

 .גם בגינות הישנות  4.5-2הגדרות יוגבהו לגובה 
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 . בכל גינה יותקן לפחות מיתקן משחקים אחד מעץ- מיתקני משחקים   

  -ן מתקני משחקאי – הערת הביקורת

ברמת הדר הנושא עלה עם הקמתה מחודשת של הגינה ,רוב האנשים ביקשו שלא לשים מתקנים בשטח 

 . הגינה

כל פחי האשפה יהיו מכוסים בשקיות ניילון מתכלות/ שקיות נייר פנימיות לריקון קל של   - פחי אשפה   

מ' ממקום  4הפחים יותקנו במרחק של לפחות עובד העירייה ירוקן פחים אחת ליום.   תוכנן,וסגורים במכסה.

 .מ"ר 10אחד לכל  :הספסלים ומהכניסה לגינה.כמות פחים

 –קיים חוסר בפחי אשפה  – הערת הביקורת

 לא קיים חוסר יש אשפתון אחד לפחות בכל גינה ,וכן פח לאיסוף גללי כלבים .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

11 

 מקומית/ תחבורה   ועדת תנועה

 

ם גורמות לפגיעה חמורה בחייהם, בגופם וברכושם של בני אדם. הנזק הישיר והעקיף מתאונות דרכים תאונות דרכי

התנהגות שגויה של נהגים ושל הולכי  :בשנה. הסיבות העיקריות לתאונות דרכים הן בין השאר₪ נאמד במאות מיליוני 

ההסברה, האכיפה וסדרי התנועה בערים תפקידי  .תקינות כלי הרכב, תשתית תחבורתית בלתי נאותה ועוד -רגל, אי

הם חלק ממכלול כולל לצמצום תאונות הדרכים ולהסדרת התנועה  ,(וברשויות המקומיות )באמצעות הוועדות העירוניות

  .בעיר

  מטרות הביקורת

  : מטרת הביקורת לבחון את התנהלות מחלקת התנועה ובין השאר את הנושאים הבאים

  . מעקב ביצוע החלטות הוועדה הלכה למעשה הפעילות השוטפת של הוועדה

 הניהול השוטף של מחלקת התנועה

  . יחסי הגומלין בין מחלקת התנועה , רשות החניה והלשכה המשפטית 

 

  – וועדת התנועהסמכויותיה של 

רד מהות הוועדה כוועדה מקצועית, דנה ועדת תנועה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם ברשות התמרור ובמש

התחבורה. כל תמרור והסדר תנועה בתחום הרשות המקומית חייב לקבל אישור של רשות תמרור מרכזית או מקומית. 

הוועדה היא מסגרת להתייעצויות מקצועיות בענייני הסדרי תנועה ובסיס להחלטות המתקבלות רק על ידי רשות 

 ין משטרה. התמרור המקומית, או על ידי המפקח על התעבורה, בהתייעצות עם קצ

הרכב  .ברשויות שונות ועדת התחבורה היא הגוף הדן בתכניות תנועה והמעביר המלצותיו לרשות התמרור המקומית

  :הוועדה בוועדה יושבים, בדרך כלל, נציגי הגורמים הקובעים על פי חוק ונציגי בעלי העניין בהסדרי התנועה

 תלויי בנושאים שעל הפרק – המפקח המחוזי על התעבורה במשרד התחבורה או נציגו .1

 ראש העיר או ממלא מקומו )מחזיק תיק התחבורה(, מהנדס העיר ויועץ התנועה  – תנציגי הרשות המקומי  .2

 .נציג המשטרה נציג משטרת התנועה, בדרגת קצין, או נציגו  .3

 אם וכאשר על סדר  היום דנים בנושא תחבורה ציבורית. – נציג הקואופרטיבים לתחבורה  .4

הרשות המקומית עצמה קובעת מי יהיו נציגיה. עליהם להיות עובדים   .אחרים על פי הנוהג בכל רשותנציגים   .5

מקצועיים של הרשות העוסקים בנושאים של הסדרי תנועה, דרכים וכדומה. רשויות התמרור הן המאשרות את 

  .החלטות ועדת התנועה על הסדרי תנועה

קוח , מנהלת הדור רישוי עסקים שהיא גם משמשת  מזכירת בגבעת שמואל מצטרפים  לדיון מנהל מח' הפי .6

 הוועדה ומנהלת הרשות לבטיחות בדרכים. 

  :תחומי פעילויות

במסגרת פעילותם היזומה לשיפור מצב התחבורה בישוב או בשל פניות  –ייזום שיפורים בהסדרי התנועה  .1

: הפיכת כביש לחד סטרי , או שינוי כיוון התושבים רשאים חברי הוועדה לייזום שינויים בהסדרי התנועה , כגון

של רחוב חד סטרי , או איסור פניה מרחוב ורחוב  מסויים , התקנת במפרים וכיוצ"ב. הועדה יכולה ליזום 

ספירת תנועה , כדי לגלות מהו נפח התעבורה האמיתי ועל סמך ספירת התנועה ניתן להכין הצעה מבוססת 

כי  כל הסדרי תנועה מגובשים , מקצועית באגף ההנדסה , נידונים  לשינוי הסדרי תנועה.  חושב להדגיש

 בוועדת תחבורה ולאחר מכן )או במקביל( בוועדת תנועה , אך מאושרים אך ורק ברשות התמרור. 
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בועדת התנועה יוכנו הטיוטות של חוקי העזר העוסקים בהסדרת התנועה והחניה ברחבי  –התקנת חוקי עזר  .2

 רו ההצעות לתוספת לחוק העזר ליועצת המשפטית ומשם לאישור במליאה. העיר. מן הוועדה יועב

 הועדה יכולה להמליץ על תחנות אוטובוס כדי לאפשר גישה נוחה יותר לתושבים. .3

הועדה יכולה להמליץ על מיקום תחנות מוניות ועל אישור קווי שירות , בהתחשב בצרכי  –מיקום תחנות מוניות  .4

 וגים בו וברווחתם של התושבים.הישוב , בסדרי התחבורה הנה

הועדה יכולה להמליץ על קביעת רמזורים או תמרורים , במקום שהם חסרים על  –קביעת רמזורים ותמרורים   .5

 פי חוות דעתו המקצועית של יועץ התנועה .

  –שיפורים במערכת הכבישים התחבורה והחניה  .6

 המלצה לסלילת כבישים מקומיים עוקיים או טבעתיים. .א

 נקודת תורפה בטיחותיות וקביעת התקני בטיחות .שיפור  .ב

 אחזקה , תיקון ושיפור כבישים רעועים ומדרכות. .ג

 תוכנית להעדפת תחבורה ציבורית במרכז העיר . .ד

 קווי מוניות , רבת קלה. –המלצות להוספת תחבורה ציבורית אלטרנטיבית  .ה

 המלצות לשיפורי שירותי חניה. .ו

לתכנון באגף ההנדסה של יועץ תנועה ויאושרו במידת הצורך בוועדה היוזמות והרעיונות שיאושרו יועברו 

 לתכנון ובניה.

הועדה תיזום פעולות הסברה על בטיחות הדרכים לתלמידי בתי הספר , בשיתוף  –מאבק בתאונות הדרכים  .7

 עם מחלקת החנוך , וכן לבני נוער ומבוגרים. 

 

 קשרים שוועדת תנועה מקיימת 

ת בעניינים שמעורבים בהם גורמים רבים , בתוך הרשות ומחוצה לה , ואשר עבודתה כוועדה מקצועית , העוסק

 מעוררת עניין בציבור , על הוועדה להרבות בהחלפת מידע ובהתייעצות עם הגורמים כדלקמן:

 הועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך אישור תוכניות. .א

יים של שינויים ושיפורים בהסדרי תנועה , מהנדס העיר ויועץ התנועה העוסקים בהיבטים תכנוניים והטכנ .ב

 בכבישים , איי תנועה , כיכרות ובמדרכות וההתאמה לנגישות.

 מטה הבטיחות ברשות המקומית. .ג

 בנושא בטיחות בדכים. –מחלקת החינוך  .ד

 גזברות .ה

 המשטרה  .ו

 לשם טיפול בכבישי הגישה לעיר  –מע"צ  .ז

 לצרכי הסברה. –המועצה הלאומית למניעת תאונות  .ח

י תנועה ובכל הטעון אישור \באמצעות ועדת תמרור בכל נושא תמרור , הסדר –על התעבורה  המפקח .ט

 סטטוטורי שבסמכותו.

 מינהל הבטיחות בדרכים במשרד התחבורה בענייני הסברה ואמצעים למניעת תאונות. .י

 קואופרטיבים לתחבורה , חברות מוניות   .יא

  –קשרים עם הציבור 

ת , או מבקש להביא לשינוי בהסדרי תנועה רשאי להופיע בפני ועדת התנועה תושב אשר התלונן על מפגע בטיחו

 בתאום מראש ורק לנושא עליו ביקש לדבר. 

חברי הועדה  יקשיבו לטענותיו ויחליטו על פי שיקולים מקצועיים. ככל שהוועדה קשובה יותר לרחשי הציבור , כך 

 תצליח הוועדה להגיע למסקנות מאוזנות יותר.
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רשות תמרור מרכזית היא המפקח הארצי על התעבורה או אדם שהוסמך על ידו להוות רשות  תמרור מרכזית רשות

 .תמרור מרכזית במחוז שעליו הוא מופקד

 ת :תחומי פעילו

  .על ידי המפקח הארצי על התעבורה לפעול באזור מסוים ממונהרשות התמרור המרכזית 

קומית לקבוע הסדרי תנועה, לשנות הסדרי תנועה, לבטל הסדר תנועה רשאית להורות לרשות תמרור מ רשות התמרור

היא רשאית לקבוע הסדרי תנועה בתחום של ועדת תמרור מקומית, אם , כמו כן ,  ועל אחזקתו של הסדר תנועה

  .הוועדה לא ביצעה את הוראות הרשות

 ,ועה בתחום הרשות המקומיתועדת תמרור מקומית מוסמכת לאשר על פי תקנות התעבורה כל תמרור והסדר תנ

  .לאחר התייעצות עם קצין משטרה

רשות תמרור מקומית תהיה אחראית להצבתו, התקנתו, הפעלתו, סימונו, רישומו ואחזקתו של כל הסדר תנועה 

  .שבתחומה

ריך האחריות על רשות תמרור מקומית לרישום תמרורים, מחייבת ניהול אינוונטר של התמרורים, הכולל פרטים על תא

 .אישורם ותאריך הצבתם

רישום זה דרוש לצורך הוכחת חוקיות התמרורים בבתי משפט, במקרה שמתעוררת בדיון משפטי שאלה על עבירת  

 .תנועה שבוצעה בתאריך מסוים

  – ממצאי הביקורת

 -התנהלות הוועדה

 

הוצאת פרוטוקולים, אישור . הכולל קיום ישבות ,  2015ו  2014 2013הביקורת בדקה את התנהלות הוועדה בשנים 

 הפרוטוקולים וישומם.

 

 סעיפים 96 –ישיבות וועדה ובמסגרתן דנו ב  3התקיימו  2013במהלך 

 סעיפים 54  -ישיבות ובמסגרתן דנו ב  2התקיימו  2014במהלך 

 סעיפים 103 –ישיבות ובמסגרתן  דנו ב  3התקיימו  2015במהלך שנת 

 

קים שהיא גם משמשת בתפקיד מזכירת ועדת התנועה וזו שאחראית על סדר עברתי יחד עם מנהלת מדור רישוי עס

 היום של הישיבה , הוצאת פרוטוקול ישיבה , אישור הפרוטוקול והעברת הנושאים לטיפול אנשי השטח. 
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 לסיכום :

 ים :   הביקורת מתרשמת כי מרבית ההחלטות של ועדת התחבורה מיושמות ובתוך פרק זמן סביר. נמצאו מספר חריג

 

תאריך  הנושא שנה
 החלטה

 תאריך ביצוע

 לא בוצע 26.12.13 רחוב הרב קוק הסדרת שדה ראיה לנהגים  2013

בקרבת  8בקשה להתקין תחנת אוטובוס לקו  2013
  1מועדון הקשישים ברחוב הנשיא מול בית 

 לא בוצע  26.12.13

  1.16 –בוצע ב  26.12.13 שינוי גאומטרי ברחוב סמטת נחום פינת סוקולוב 2013

 בוצע כעבור שנה וחצי 2014 הסדרי בטיחות לילדים שהולכים בה"ס אלון חט"צ 2014
 2015במהלך 

רח' יהודה הלוי , בעקבות עובדות תשתית יבוצעו  2014
 שיפורים ברחוב לרווחת בתושבים 

הוגשו  2016רק בפברואר  2014
 התוכניות

 

חל ויעקב לאשר תמרור ברחובות הרצוג, ס. ר 2014
 טיראן ובן יוסף 

 השלטים הוזמנו ולא הותקנו 2014

 –רחובות נימרובר ויצמן ארלוזורוב וקרפל ליפה  2014
בקשה להסדר תנועה וחניה . מאושר בכפוף 

 לתשריט

2014  

בקשה לסימון מעבר חציה בקטע שבין מוטה גור  2015
 לביאליק מול הכניסה לקניון גינדי 

 ביצוע כעבור שנה  2014

בקשת מנהל מח' הפיקוח להסדרת חניה ברחוב  2015
 רק בצד אחד שלו בכפוף לתשריט

2015  

בקשת מנהל הפיקוח לאפשר חניה בתשלום עד  2015
מאושר בכפוף לניסוח שיועב ע"י מנהל מח'  19:00
 הפיקוח

 לא בוצע 22.10.15

בקשה חוזרת לפסי האטה לפני מעבר חציה  2015
אישרה לבצע משני צידי  הוועדה 10ברחוב ביאליק 

 מעבר החציה פסי קרצוף

 לא בוצע  2015

הוחלט על  29.1.15בהמשך להחלטת הועדה מה  2015
ביטול החניה הראשונה שאחרי מעבר החציה ע"י 

 הרחבת אוזן המדרכה

2015  

בקשת מנהל הפיקוח להקצאת חלק ממפרץ נשק  2015
וסע הצמוד לביה"ס מורשת מנחם , רק לאוטובוס 

וד לתחנה הממוקמת במדרכה. בכפוף בצמ
 לתשריט המאושר ע"י יועץ תנועה 

 טרם  2015
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 ונייםהעסקת יועצים חיצ

 

 

לסיוע בביצוע תפקידיהן. היועצים מספקים לרשויות המקומיות  הרשויות המקומיות נוהגות לעתים להתקשר עם יועצים

 -דריכלות, הנדסה, ייעוץ ארגוני, יחסי ציבור, חשבונאות וכלכלה )להלן שירותי ייעוץ במגוון רחב של תחומים, ובהם א

היועצים או היועצים החיצוניים(. הרשויות המקומיות מתקשרות עם היועצים באמצעות מכרז או בפטור ממכרז. תופעת 

קף מצטבר כולל העסקת היועצים על ידי הרשויות המקומיות היא נרחבת, והרשויות שנבדקו העסיקו עשרות יועצים בהי

 של עשרות מיליוני ש"ח בשנה 

תקנות  -)להלן  1987-פקודת העיריות(, בתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח -בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להלן 

ובצו המועצות המקומיות ( המקומיות צו המועצות -)להלן  1950-תשי"אהבצו המועצות המקומיות )א(, , המכרזים(

נקבעה חובת הרשויות המקומיות להתקשר בחוזה צו המועצות האזוריות(  -)להלן  1958-(, התשי"ח)מועצות אזוריות

כמו כן נקבעו התנאים שבהם רשות מקומית  .בין במכרז זוטאולהעברת טובין או לביצוע עבודה, בין במכרז פומבי 

כי הרשויות המקומיות  היא להבטיח דיני המכרזיםהעיקרית של  םלהתקשר בהליך פטור ממכרז. מטרתרשאית 

יתקשרו עם נותני שירותים רק על בסיס כישוריהם ולפי שיקולים ענייניים בלבד, וכי לכל נותן שירותים תינתן הזדמנות 

ויש לפרשו בצמצום. עוד קבע בית המשפט  ,בית המשפט העליון קבע כי פטור ממכרז הוא חריג. בתפקיד שווה לזכות

 נהלי תקין, מתן הזדמנות שווה ושמירה על טוהר מידות.יהבטיח הליך מכי גם בהליך הפטור ממכרז יש ל

 הדוח לא עסק בנושא יועצים משפטיים

פרסם הנחיות לרשויות ללפני בית המשפט העליון משרד הפנים מאז התחייב וחצי אף שחלפו יותר משנתיים 

לא פרסם משרד  ,2015מחצית שנת  ,רתסיום הביקומועד עד יועצים חיצוניים, המקומיות, בכל הנוגע להתקשרותן עם 

בהבטחת התנהלות שוויונית, שקופה והגונה של הייתה עשויה לסייע סדרת הנושא אשהפנים הנחיות כאמור. זאת אף 

 .סכון בכספי ציבורית תוך חומקומיהת יורשוה

 שוויוןתוך מות , בשקיפהאפשר ככלעשה, ית ןשהתקשרות כך, חיצוניים יועצים עם התקשרותן הליך את הסדירו לא

 נהל התקין. יהזדמנויות ועל פי כללי המ

רש, בין היתר, ודהוא במסגרתן , ותות המקומייורשולהנחיות להגשת מסגרת תקציב מדי שנה פרסם ממשרד הפנים 
ההתקשרות משך  ואת את מספר היועצים החיצוניים, את עלות העסקתםלגבי השנה החולפת מהרשויות המקומיות לציין 

 היועצים. שמספקיםהרשויות המקומיות לפרט את השירותים  תו כן נדרשועמם. כמ

, ואולם 1014דיווחו בהצעת התקציב על היקפי העסקת היועצים בשנת  כמחציתןרשויות מקומיות נמצא כי רק  161 תבבדיק
את מועדי ההתקשרות פירטו את תחומי העיסוק של היועצים ו , ורובן המכריע של הרשויות לאגם דיווחים אלו היו חלקיים

רשויות ה בשש מספר מצומצם של יועצים. הבדיקה ת. יתר על כן, הרשויות המקומיות דיווחו ברובן על העסקכנדרש עמם
  .מצבת ההתקשרויות בפועל אתכי הדיווחים לא תאמו  העלתה

ולא  ,ה להליך הבחירההליך תחרותי לבחירת היועצים, וגם לאחר מכן לא קבעה אמות מיד 1013לא קיימה עד סוף שנת 
 , בין בדרך של הקמת מאגר יועצים ובין בדרך אחרת. פרסמה בפומבי את בקשתה לקבל הצעות להתקשרות עם יועצים

לא הקפידה להביא  בחלק ניכר מהחלטותיה, ולא עמדו לפניה מידע ופרטים מהותיים בדבר ההתקשרות המבוקשת.

עוץ אשר היקפן הכספי עלה על ההיקף הכספי המחייב דיון בוועדת לפני ועדת היועצים התקשרויות בדבר עבודות יי

 .החליטה להגדיל היקפי עבודה שנקבעו בוועדה ללא דיון נוסף היועצים

 יועציםהליך תחרותי. העירייה לא פנתה ל שוםבלי שהתקיים  ש"חאישרו התקשרויות עם יועצים בהיקף של מיליוני 

 .חלופיות, ולא נימקו את שיקוליהם לבחירת הזוכהנוספים, וחברי הוועדה לא שקלו הצעות 

לא פעלה להקמת מאגר יועצים כמתחייב מהחלטותיה ומהייעוץ המשפטי שקיבלה, וכמו כן היא לא פרסמה בפומבי 

 ליועצים מתחומי עיסוק שונים כי באפשרותם להגיש בקשה להתקשר עמה
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 ממצאים:

 : 2015ו  2014בשנים  ים לעיריית גבעת שמואללהלן רשימת היועצים/ חברות היעוץ שמספקות שירות

 חינוך :

 .  ₪ 137,706 – 2014)הזמנת עבודה( היקף ההתקשרות   ליווי תהליך לחינוך – יועצים עמשאבי יד

  ₪ 38,645 2014)הזמנת עבודה( היקף התקשרות  תירוש

 דוברות :

, תמורת מילוי התחייבות היועץ  21.10.14 –הסכם מיום ה  –)מיתוג העיר(  גי פי אס יעוץ וחשיבה אסטרטגית

 לא כולל מע"מ.₪  157,000בהתאם להוראות ההסכם  ישולמו לו 

  ₪ 132,160  2014היקף התקשרות  –הזמנת עבודה  –גלעד יחסי ממשל )ועדת גבולות( 

  ₪ 814   2014)מול בר אילן(  )הזמנת עבודה( היקף התקשורת לשנת  יעוץ פרוייקטים ערים -דזירה פז 

. היקף ההתקשרות בשנת  4/2013אין הסכם , יש הזמנת עבודה. מועד תחילת ההתקשרות  – יועץ תנועהנתן תומר 

 ₪   286,544 – 2015בשנת ₪   292,351 – 2014

 ₪   58,800שולם שכ"ט ע"ס  2015אין הסכם . במהלך  -ליווי מכרזים   – טיפ קון בע"מ

₪  107.965  -2014. היקף ההתקשרות בשנת  3/2006 -ם  מתאריך ההסכ  – בר ניר יעוץ תקציבי חינוך ורווחה

 ₪  102,716 – 2015בשנת 

₪  35,400ע"ס  27.1.2015לפי  הזמנת עבודה מ  –בחינת התכנות כלכלית מעונות סטודנטים  – ויז'ניצר פינקלשטיין

 כולל מע"מ 

היקף  1.4.12מועד תחילת ההתקשרות  -עבודה   לפי הזמנת  -יעוץ לוועדה המקומית לתכנון ובניה   –בר טכנולוגיות 

 ₪  47,165  - ₪2015 ,  57,000 – 2014התקשרות : 

 2014. היקף ההתקשרות : שנת  12/2010מועד תחילת העבודה  –לפי מכרז  -יועץ בטיחות   – שמר בטיחות הנדסה

 ₪  123,796  2015שנת ₪   144,500

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

₪  214,585 – 2014. היקף התקשרות  12/2011מתאריך  –מכרז  –יועץ משפטי של הועדה  – עו"ד עופר צילקר

 ₪  167,867 -  2015בשנת 

 )היועץ היחיד שמקבל תשלום חודשי קבוע(

. היקף   1/2012  -הסכם מתאריך ה –וב ומים ויצוג הרשות מול רשות המים( כספי )היטלי בי –עו"ד בוכניק 

 ₪ 244,414 -  2015ובשנת  133,580 – 2014התקשרות בשנת 

 25,857 – 2015וב ₪  47,000 – 2014. היקף התקשרות ב  1/2012 –הסכם מה  –משפטי  –עו"ד אבשלום אשואל  

 ₪ 
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  – שירותי דוברות , תקשורת ויחסי ציבור

נקבע: "אשר ליועצים שאינם עובדי הרשות אין להעסיק יועצים  1003בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מאוקטובר 
בתפקידים שמעצם טיבם צריכים להיות מאוישים על ידי עובדי הרשות או במקביל לעובד הרשות הממלא תפקיד 

ד שיש למלאו, במידת הצורך באמצעות דומה... יש להימנע מהעסקת יועצים חיצוניים ליחסי ציבור ודוברות, תפקי
עובד ]ההדגשה אינה במקור[. יש להעסיק יועצים חיצוניים רק בתחומים בהם יש הצדקה להיעזר בשירותים מסוג 

 זה, ובהתאם לכל הדין".

עיריית גבעת שמואל  ,את תפקיד דובר העירייה עובד הרשות המקומיתיאייש לפיה שבניגוד להנחיית משרד הפנים, 

 ה יועץ  תקשורת ללא מכרז או הליך תחרותי. העסיק

 היועץ החיצוני העניק שירות מיוחד שלדוברת לא היה את הכלים המקצועיים להעניק שירות זה.   - הערת הביקורת

 התקשורת עם משרדים שמעניקים שרותי ראיית חשבון ושכר

לה בקנה אחד עם פסיקתו המפורשת של עו התנהלות זו אינה כי לעיריית קרית ביאליק על כל העיר מבקר המדינה 

רואה חשבון  לעירייה, וההתקשרות עמו נעשו משרד עניק מבית המשפט העליון בעניין זה. יודגש כי השירותים ש

 . לצורך ביצוע עבודה חשבונאית שוטפת, שאינה מחייבת מומחיות מיוחדת או יחסי אמון מיוחדים

הטיפול בנושאי רחה המשולם לו בשל הרחבת שירותי החשבונאות ולהגדיל את שכר הט משרד בר ניר ביקש  כאשר 

 על מסמך הדרישה, ללא בחינה של חלופות.  גבעת שמואל אישה את ההגדלה השכר. נמצא כי עיריית 

שנה , לצורך קבלת שירותים חשבונאיים  17העירייה התקשרה עם משרד רואה חשבון בר ניר לתקופה העולה על 

שהדבר אף ותי וללא מכרז בנימוק כי זו עבודה המחייבת יחסי אמון , ידי ומומחיות מיוחדים על שוטפים ללא הליך תחר

 קודם לכן. מספר עמד בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון שניתנה חודשים

 – הערת הביקורת

 על העירייה לנמק את החלטה בדבר העסקת חברת בר ניר ללא הליך מכרז וללא הליך תחרותי כלשהו.  .1

. בהתקשרות כה ממושכת קובע מבקר המדינה אינה תקינה -ת יועצים במשך תקופות כה ממושכות העסק .2

עלולים להיווצר יחסי תלות, ונמנעים תחרות ומתן הזדמנות שווה ליועצים אפשריים אחרים. זאת ועוד, עולה 

ואפשרות חשש שיועצים יישאבו לשגרת עבודה קבועה עם הרשות המקומית שתמנע מהם ראייה מערכתית 

לחדש ולתרום לעבודת הרשות מחד גיסא, ותקשה על הרשות לבצע פיקוח ובקרה אפקטיביים על עבודתם 

בהתקשרות לצורך  מדובר אם אף, ממושכת תקופה במשך אחד יועץ עם התקשרות כי יודגשמאידך גיסא. 

השורות ומתן ריענון למעשה התקשרות רציפה עם אותו יועץ, ואינה מאפשרת  היא הלכה, עבודות כמה ביצוע

 הזדמנות שווה ליועצים נוספים. 

לתקופות שיאפשרו בחינה של תנאי  ןלקצוב את פרקי הזמן בהתקשרויותיה הרשויות המקומיותעל  .3

. , בתום תקופת ההתקשרותובכך לאפשר ליועצים אחרים להגיש את מועמדותם ,ההתקשרות בהליך תחרותי

  מתן הזדמנות שווה למתמודדים. יבטיחיותר וההצעה הטובה ב את לקבל להן יאפשר הדבר

 

 

נמצא כי העירייה  התקשרה עם יועצים באמצעות  - התקשרות באמצעות הזמנת עבודה וללא הסכם בכתב
הזמנות עבודה בלבד וללא שחתמו עמם על הסכם בכתב שיעגן את פרטי ההתקשרות המהותיים, כגון מטרות 

התמורה בגין ההתקשרות והסעדים שיעמדו לרשות המקומית אם ההתקשרות, דרישותיה, תקופת ההתקשרות, 
 יתגלעו מחלוקות בינה לבין נותן שירותי הייעוץ.

  –הערת הביקורת 

התקשרות שלא באמצעות הסכם המסדיר את הזכויות והחובות של כל צד להסכם עלולה להעמיד את הרשות 

לפגוע בזכויותיה אם יתגלעו מחלוקות בין הצדדים. הדבר המקומית בקושי להבטיח את קיום התחייבויות היועץ, ועלולה 
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נדרש אף מטעמי שקיפות ולצורך מתן אפשרות לגורמי ביקורת פנימיים וחיצוניים לבדוק את ההתקשרות ואת מתן 

 השירות.

משרד הפנים לגבש ללא דיחוי נוהל באמצעות  " הוא תבע  מ 2011בביקורת שערך מבקר המדינה בנושא זה בשנת 
רשויות המקומיות עם יועצים חיצוניים המנכ"ל משרד הפנים שיסדיר את ההיבטים הנוגעים להתקשרויות  חוזר

כלל הרשויות המקומיות יפעלו ש להבטיח מנת על, זאתבית המשפט העליון.  לפניבפטור ממכרז, כנדרש מהתחייבותו 
 "על פי עקרונות המינהל התקין, בשקיפות וללא משוא פנים. 

את מגוון ההיבטים  סדיר, הנחה  משרד המשפטים את משרד הפנים להוציא חוזר מנכ"ל אשר י1011בדצמבר 
 הנוגעים להתקשרויות בפטור ממכרז ברשויות המקומיות, לרבות התקשרות עם יועצים חיצוניים.

 היעדר הנחיות של משרד הפנים להעסקת יועצים חיצוניים מותירה את כל הערות הביקורת בגדר המלצות בלבד
 שאינן מחייבות את העירייה לפעול על פיהן. 

 שווה סיכויהחובה לנהל את ענייני הרשות בכלל וענייני הרכישות בפרט, באופן שיש בו "מתן  כי קבע העליון המשפט בית
 במכרז מחייבה המחוקק שאין במקום גם הרשות של לרגליה נר להיות צריכה" הציבור מתוך איש לכל והוגן זהה ויחס

ושאת זכויותיו שהופקדו  משרתת שהיא הציבור כלפי הנאמנות מחובת העירייה את פוטר מכרז מחובת פטור אין. פורמלי
 .בנאמנות בידיה היא מחלקת

 המלצות עיקריות :

כי בחירת היועצים תיעשה בהליך על עיריית גבעת שמואל  להקפיד להתקשר עם יועצים בצורה מוסדרת שתבטיח 
 עליהן לקיים פיקוח ובקרה על ההתקשרויות., וויוני ושקוףוהוגן, ש

עם יועצים חיצוניים עלול להתעורר מצב של חשש  רשות המקומיתה בהתקשרות - בחינת חשש לניגוד עניינים
 אחר שהוא ממלא. תפקיד המקומית לבין עניין אחר שלו, או לבין  רשותה למעןהיועץ  ניגוד עניינים בין עבודתל

שרד הפנים בעניין מניעת חשש לניגוד עניינים ולהקפיד להחתים יועצים על שאלון יש לפעול ליישום הנחיות מ
 למניעת חשש לניגוד עניינים בטרם תחל ההתקשרות עמם.

 ,תנאי ההתקשרות בהליך תחרותי לבחון אתלתקופות שיאפשרו ת עם יועצים לקצוב את פרקי הזמן בהתקשרויש  
 ותם.ובכך לאפשר ליועצים אחרים להגיש את מועמד
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 עיריית גבעת שמואל –חלוקת מלגות 

 עיריית גבעת שמואל( –)קרן מלגות משותפת אוניברסיטת בר אילן מלגות בר אילן  .4

הודעה על חלוקת המלגות של עיריית גבעת שמואל מטעם עיריית ג"ש ואוניברסיטת בר אילן מפורסמות הן האינטרנט 

 והן במקומונים. 

 ינים במגלה אמורים להגיש טפסים למדור קבלת מלגות בבניין שלייפר בא. בר אילן. סטודנטים המעוני

 הבקשה תובא לדיון בוועדה. 

 סטודנטים שיקבלו מלגה יהיו מחויבים להשתתף בפרויקטים שונים כתרומה לקהילה. 

הרשום בת. הזהות  שנים עפ"י  3ראשים להגיש בקשה רק סטודנטים , תושבי גבעת שמואל המתגוררים בישוב לפחות 

 ואשר לומדים בתוכנית מלאה בשנה"ל האמורה. תלמידי תואר שני עם תזה בלבד.

 הזכאים ייבחרו תוך התחשבות במצבם הכלכלי , עפ"י קריטריונים של ועדת המלגות.

 סטודנטים הגישו בקשה למלגה 37 

,  5%, מגמת לימודים  10%שלה )צבא  אוניברסיטת בר אילן ערכה את הסינון ובדיקת הזכאויות על פי הקריטריונים

 .   15%רווחה  50%שכר לנפש  20%עובד 

בה השתתפות נציגי א. בר אילן  ומנכ"ל עיריית ג"ש אושרו חלוקת מלגות מהקרן  22.5.15 -בישיבה מתאריך ה

  –המשותפת ל 

 ג"ש  מעיריית₪  34,500מאוניברסיטת בר אילן ו ₪  42,230 -זכאים   19לתואר ראשון קיבלו 

 מעיריית גבעת שמואל ₪  15,000מאוניברסיטת בר אילן ו ₪  26,082זכאים =  7לתואר שני קיבלו 

לשני ₪   6,500מילגות ע"ס  2בנוסף הייתה פניה מיוחדת מאוניברסיטת בר אילן לעירית גבעת שמואל לתת 

קשיים ביחידה למעורבות סטודנטיות מצטיינות תושבות גבעת שמואל אשר חונכות סטודנטים תושבי העיר עם 

 חברתית במסגרת א. בר אילן. 

 ₪  56,000עיריית גבעת שמואל ממנה סה"כ 

 

 מלגות כללי .2

 בקשות. 22הוגשו  –בהשתתפות מנכ"ל , גזבר וע. מנכ"ל  2.2.15 -פרוטוקול וועדת מלגות מתאריך ה

 ההצעות נבחנו עפ"י הקריטריונים הבאים:

 /לא עובד, שכר לנפש במשפחה , מטופל/לא מטופל רווחה.שירות צבאי , מגמת לימודים , עובד

 ומשקל ב %  לכל קריטריון. 4 – 0 –לכל קריטריון ניתן מדרג ציונים מ 

 15%רווחה  50%שכר לנפש  20%עובד  5%מגמת לימודים  10%צבא: 

שלהם ועל פי הנתונים הוכנסו לדף נתונים באקסל הכולל את הנוסחאות המתאימות על פי הקריטריונים והמשקל 

 סטודנטים ובהתאם לגובה המלגה , הותאמו השעות להן הם מחוייבים כתרומה לקהילה.  15הסיכום אושר מלגות ל 
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 –הסכום הכולל חולק באופן יחסי לסטודנטים על פי הנוסחה הקבועה לכולם ₪ .  36,000 –סה"כ של המלגות עמד על 

 קריטריון , מדרג ומשקל ב % .

    25/2/15 –נערך ב טקס חלוקת המלגות 

 כל סטודנט שקיבל מלגה חתם על טופס התחייבות לתרומה לקהילה : 

 ילדי רווחה –עזרה בהכנת שעורי בית  –או במרכז ההתחלות 

 עזרה בהכנה לבגרות )חינוך(. –או במסגרת פרוייקט "בגרות בקלות" 

 רווחה( –או בפרוייקט פי"ל )עזרה בהכנה לבגרויות 

 חונך לילדים –או במועדוניות 

 או מרכז יום לקשיש )בוקר מפגש חברתי(

 או בקשות אחרות... 

סטודנטים שלא אושרה להם מלגה כי לא עמדו בקריטריונים , נשלחה להם הודעה כתובה על כי בקשתם למלגה לא 

 אושרה.

 

 נמצא תקין. – הביקורת ביצעה בדיקה מסורגת של הבקשות

 נמצא תקין    – סטודנטים מקדישים לטובת ההתחייבותהביקורת בדקה את הפיקוח אחר השעות שה

 

מאחר ובעבר היו תלונות על כך שסטודנטים קיבלו מלגות אך לא נעשה מעקב אחר  ההתחייבות לתרומה לקהילה 

פעימות.  במעמד הטקס משובץ הסטודנט   2 –פעלה העירייה לפקח על הנושא ע"י פיצול התשלום של המלגה ל 

משעות התרומה  % 50ל טופס אותו הוא אמור להגיש כאסמכתה לתרומתו לקהילה . בעת סיום לתרומה לקהילה ומקב

מגובה  50%להם התחייב באפשרותו  להציג את טופס המעקב המאושר ע"י מרכז הפעילות וזה מקנה תשלום ע"ס  

ועברת אליו המלגה. כאשר הסטודנט משלים את מכסת המחוייבות לקהילה עךליה התחייב מראש , יתרת הכסף מ

 בשלמותה. 

 

 הביקורת לא מצאה כל דופי בפעילות העירייה בנושא חלוקת המלגות. לסיכום:
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 יננת במוסדות חינוךיקרינה בלתי מ

 מבוא 

השימוש בטכנולוגיה מבוססת רשת חשמל או רשת רדיו הולך וגובר ולכן גם מתעצמות הסכנות  .1

לקרינה בלתי מייננת. בחוק למניעת מפגעים הכרוכות בחשיפה לרשתות אלה, ובעיקר בחשיפה 

, הוגדר זיהום שמקורו בקרינה בלתי מייננת כמפגע 1992-סביבתיים )תביעות אזרחיות(, התשנ"ב

מוגדרת  -קרינה היא תופעה פיזיקלית של מעבר אנרגיה בטווח. קרינה בלתי מייננת  .סביבתי

אלקטרון וולט ואינם יכולים לגרום  5-כפליטת גלים אלקטרומגנטיים שרמת האנרגיה שלהם פחותה מ

הנמוכים  (ionization) ליינון 4עם מקורות הקרינה הבלתי מייננת נמנים: )א( קרינה בתחום התדרים  .

 שמקורה במתקני חשמל. )ב( קרינה בתחום תדרי הרדיו (ELF - Extremely Low Frequency) מאוד

(RF) סלולרית, רשתות סלולריות שמקורה במתקני התקשורת האלחוטית: טלפונייה, Wi-Fi,  מתקני

 ושידור לטלוויזיה ולרדיו וכ

חוק לימוד חובה(, על הוריו של ילד או נער בגיל  -)להלן  1949-על פי חוק לימוד חובה, התש"ט ' .2

לימוד חובה לדאוג שהוא ילמד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר, והמדינה אחראית למתן חינוך חובה 

כאן שעל התלמידים להימצא בשטח בית הספר ולשהות במוסדות החינוך שהייה לתלמידים אלה. מ

  .ממושכת ברוב ימות השנה ובמשך שנים רבות

מקורות הקרינה הבלתי מייננת שניתן לזהות במוסדות החינוך בסביבת תלמיד: )א( רשת החשמל.  .3

סלולריים.  Wlan. ים )ב( אנטנות סלולריות שמותקנות מעל מוסדות החינוך או בקרבתם. )ג( טלפונ

 ולכן  , -ו Wi-Fi )ד( נקודות גישה לאינטרנט אלחוטי

ילדים רגישים יותר מאשר מבוגרים לגורמים מסרטנים ובהם קרינה אלקטרומגנטית חשוב מאוד  .4

לאתר את מקורות הקרינה הבלתי מייננת בסביבת התלמיד, ויש לוודא שהיא אינה חורגת מהסף 

  .סביבהשעליו המליץ המשרד להגנת ה

הנורמות המשפטיות המסדירות את הטיפול בקרינה בלתי מייננת במוסדות החינוך נקבעו בחקיקה ראשית, 

מסדיר את הפיקוח על מקורות הקרינה   :בחקיקת משנה ובחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך, כמפורט להלן

של חשיפה לקרינה בלתי  להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות"הבלתי מייננת בישראל. מטרת החוק 

מייננת... , בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת". השר להגנת 

 . הסביבה אחראי לביצוע חוק זה, וכן מי שהשר הסמיכו לשמש ממונה לעניין הוראות החוק, כולו או חלקו

ים בנושא הבריאות הבלתי מייננת כגורם לאומי-תקנים ביןקבע הארגון שאחראי על קרויה  2002בשנת 

מסרטן אפשרי, כלומר נמצאו הוכחות לא חותכות שקרינה בלתי מייננת עלולה לגרום לסרטן. הכרזת הארגון 

, ולפיו חשיפת 1965שלוחה של הארגון שנוסד בשנת  - התבססה על מחקר של הארגון העולמי לחקר הסרטן

ות פיל את הסיכון שהם יחלו בסרטן מסוג לוקמיה. לנוכח עובדילדים דרך קבע לשדות מגנטיים עלולה להכ

אומץ עקרון הזהירות המונעת במסגרת חוק וכן  את הקרינה הבלתי מייננת כמסרטן אפשרי ג הארגון סיוו אלו 

 הקרינה. 

 ערך הסף לחשיפה למקורות הקרינה 

יפה למקורות הקרינה הבלתי לחוק הקרינה, העוסק בחובת התקנת תקנות, ערכי הסף של החש 26לפי סעיף 

 .חוק הקרינהבמסגרת מייננת ייקבעו בתקנות שעל השר לאיכות הסביבה 

על פי החוק, התקנת התקנות כפופה לאישורה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, וכן לתנאים 

  .נוספים כמפורט בחוק, ובהם התייעצות עם שר התשתיות או קבלת הסכמתו
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ו להגן על הציבור מפני החשיפה לקרינה בלתי מייננת נכללות כיום בהיתרי ההקמה ההוראות אשר נועד

 וההפעלה שהוא נותן לפי חוק הקרינה שהם בעלי תוקף מחייב. 

 . 12 3רמת החשיפה הרצופה והממושכת המרבית   .עניין טווחי החשיפה וערכי החשיפהעוסקות בהתקנות 

המותרת לשדה מגנטי בתדרי רשת החשמל במוסדות  שיפה : הח לפי האמור באתר המשרד להגנת הסביבה

מיליגאוס, ללא תלות במשך  4לא תעלה בשום מקום ישיבה על   15חינוך שבהם שוהים ילדים מתחת לגיל 

 .החשיפה

 

 מהי קרינה בלתי מייננת , מקורותיה ומהן פעולות האיתור הנדרשות:  

ת מכל מקורותיה היא בלתי נראית ולכן רק אם יבוצעו זיהוי מפגעי קרינה בלתי מייננת קרינה בלתי מייננ

פעולות לאיתורה יהיה אפשר לדעת אם ערכיה עומדים בערכי הסף שקבעו הגופים המקצועיים כפי שהוצג 

 לעיל. 

לוחות וארונות חשמל, )הקרינה בסביבת התלמיד נחלקים למקורות פנימיים, שנמצאים בתוך מוסדות החינוך 

 ם סלולריים(; ומקורות הנמצאים מחוץ למוסדות ואנטנות סלולריות(.רשת אלחוטית וטלפוני

 חלה על הרשויות המקומיות. (האחריות למבנים של מוסדות החינוך)קווי מתח, תחנות השנאה 

בתוקף סמכותו הכוללת של משרד החינוך לשמור על בטיחות מוסדות החינוך הוא מנחה את הרשויות  

על מקורות הקרינה הפנימיים באמצעות חוזרי מנכ"ל לבטיחות. האחריות המקומיות ובעלים פרטיים לפקח 

  .לפיקוח על מקורות הקרינה החיצוניים נתונה בידיו של המשרד להגנת הסביבה מתוקף חוק הקרינה

הוגדרו בסעיף  ,כדי להבטיח שרמות הקרינה הבלתי מייננת במוסדות חינוך לא יחרגו מערך הסף המומלץ

)ב'( מרחקי בטיחות שיש לשמור בינם ובין מתקני חברת החשמל. עם זאת לא נקבעו בחוזר מנכ"ל  4.2

מרחקי בטיחות בין כל סוגי מתקניה של חברת חשמל ובין מוסדות החינוך. למשל, לא נקבעו מרחקי בטיחות 

 בין חדרי השנאה )טרנספורמציה( ושנאים ובין מוסדות החינוך. 

זהים למרחקי אמורים להיות ים בין השנאים ובין מוסדות החינוך המרחק מסר כי הממונה הארצי לבטיחות 

  .הבטיחות בין קווי המתח הגבוה העיליים לבין מוסדות החינוך

 מטרים 2וולט( -קילו 22קרקעי )-קו מתח גבוה תת

 מטרים 5וולט( -קילו 22קו מתח גבוה עילי ) 

 מטרים 50וולט( -קילו 161קו מתח עליון עילי ) 

 

 מארונות חשמל ומלוחות חשמל נתוני קרינה

מסר הממונה  2013ארונות החשמל וחוטי החשמל הם המקור העיקרי של קרינה בלתי מייננת. באוקטובר 

בתי ספר  330-ב 2013-2009הקרינה למשרד מבקר המדינה את תוצאות מדידות הקרינה שבוצעו בשנים 

כי ארונות החשמל הם המקור העיקרי של גני ילדים. ניתוח תוצאות המדידות אישש את הטענה  1,032-וב

גני  %15-מבתי הספר שנבדקו ובכ %60-קרינה בלתי מייננת במוסדות חינוך. מהמדידות עלה שבממוצע בכ
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הילדים שנבדקו נמצאה קרינה חריגה, וזאת בלי להתחשב במקורות נוספים של קרינה בלתי מייננת 

  .מחשבים ניידים ואינטרנט אלחוטי הנמצאים בסביבת התלמיד, דוגמת טלפונים סלולריים,

ובו הנחה אותן  485, בקרב הרשויות המקומיות את חוזר מנכ"ל  ,הפיץ מרכז השלטון המקומי 2010ביוני 

 .לבצע במוסדות החינוך שלהן מדידות קרינה בלתי מייננת ממקור חשמל

  –להלן ממצאי הביקורת בגבעת שמואל 

 

 

 האחריות לבטיחות התלמידים 

בעניין "תיקון ליקויי בטיחות והסרת מפגעים בטיחותיים במוסדות חינוך"  2001מיולי  481ממשלה בהחלטת 

החלטת הממשלה( נקבע אופן חלוקת הסמכויות ותחומי האחריות בין הגורמים במערכת החינוך  -)להלן 

ינוך האחריות הישירה לבטיחות התלמידים במוסדות החבנוגע לבטיחות התלמידים. בהחלטה נקבע כי 

על בעלים פרטיים.  -ובמוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים  הרשמיים מוטלת על הרשויות המקומיות,

נוסף על כך קבעה הממשלה באותה החלטה כי האחריות הכוללת לבטיחות התלמידים במוסדות חינוך 

ועל בעלים פרטיים מוטלת על משרד החינוך. בכלל זה על משרד החינוך לקבוע מתכונת לפיקוח על הרשויות 

קבע משרד החינוך בחוזרי המנכ"ל שלו את בנושא הבטיחות במוסדות החינוך. על בסיס החלטה זו 

הנהלים שמנחים את הרשויות המקומיות ובעלים פרטיים בנוגע לאופן השמירה על הבטיחות הסביבתית 

 .ות החינוך בישראלאת הנהלים מפיץ משרד החינוך לכל הרשויות המקומיות ומוסד .במוסדות חינוך

 

  2002חוזר מנכ"ל )א'( משנת 

עוסק בהנחיית הגורמים האחראים למוסדות חינוך בנוגע לחובותיהם בתחום ניהול מערך חוזר המנכ"ל 

על כל רשות מקומית למנות מנהל בטיחות מטעמה, ובכל מוסד הבטיחות במערכת החינוך. לפי חוזר זה, 

ל הבטיחות הרשותי להיות בוגר קורס למנהלי בטיחות במערכות על מנה חינוך יש למנות רכז בטיחות.

חינוך, ופעם בשנה עליו לנהל את מבדקי הבטיחות בכל מוסדות החינוך שבאחריות הרשות. כמו כן, 

בהתבסס על תוצאות המבדק, על הרשויות המקומיות ובעלים פרטיים לדווח למשרד החינוך לקראת כל שנת 

ינות הבטיחותית של מוסדות החינוך שלהם. בדיווח הם מתחייבים שבמוסדות לימודים חדשה מהי מידת התק

 .החינוך שלהם אין מפגעי בטיחות

  

העוסק בחובת התקנת  ,(חוק הקרינה -)להלן  2006-לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 26לפי סעיף 

להתקין אותן עד יום תקנות, ערכי הסף לחשיפה למקורות הקרינה הבלתי מייננת ייקבעו בתקנות שיש 

במועד סיום הביקורת עדיין לא נקבעו בתקנות הקרינה הבלתי מייננת,  .1.1.07-תחילתו של חוק הקרינה, ב

תקנות הקרינה(, ערכי הסף לחשיפה למקורות הקרינה הבלתי מייננת ממקורות  -להלן ) 2009 -התשס"ט

 .חשמל ורדיו

הרשויות המקומיות ובעלים פרטיים לבצע מדידות קרינה משרד החינוך לא הנחה באמצעות חוזרי מנכ"ל את 

ממקורות חשמל במוסדות חינוך. תדירות מדידות הקרינה מחלק ממקורות החשמל הנמצאים בסביבת 

 .(הרשימה המנחה -רשימה מנחה לעריכת מבדק בבית ספר, גן ופנימייה" )להלן "התלמיד נקבעה במסגרת 
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ל את הרשויות המקומיות ובעלים פרטיים לבצע מדידות קרינה משרד החינוך הנחה באמצעות חוזר מנכ"

מאנטנות סלולריות המותקנות בקרבת מוסדות חינוך, אך נמצא כי אין הלימה מלאה בין הוראות חוזר מנכ"ל 

 .לנאמר ברשימה המנחה

ת שילוב ציוד תקשור ,21 -של משרד החינוך שכותרתו "התאמת מערכת החינוך למאה ה 2012במסמך מיולי 

נייר העמדה( הומלץ שהמשרד יבצע מיפוי  -להלן ) "השלכות בריאותיות ובטיחותיות -ומחשבים בבתי הספר 

של מוסדות החינוך שבהם פועלות כיתות בסמוך ללוח חשמל. בביקורת נמצא כי המשרד לא אימץ את 

 .ההמלצה ולא פעל על פיה ולפיכך לא ביצע מיפוי כנדרש

 נושא בדיקת קריות מיננות? מי הגורם בעירייה שאחראי על

מדידות קרינה בלתי מייננת בבתי הספר שלהן באופן חלקי ולא ביצעו כלל עיריית גבעת שמואל ביצעה  

 .מדידות אלה בגני ילדים שבאחריותן

הגורמים האחראים לטיפול בקרינה בלתי מייננת במוסדות חינוך:  טען בפני מבקר המדינה כי  משרד החינוך 

 באחריותמשרד החינוך קובע כי יוצא עם כך ש הסביבה, חברת החשמל והרשויות המקומיות.המשרד להגנת 

 .לבצע מדידות כאמור בתדירות שנקבעה ברשימה המנחה העירייה

 התקנים :

המשרד להגנת הסביבה ממליץ כי רמת הקרינה באזורים המאופיינים בחשיפה רצופה וממושכת במוסדות  

 .מיליגאוס 4מס מרבי של מערכת החשמל, על החינוך לא תעלה, במצב של עו

 הבקרות: 

הרשויות המקומיות צריכות למסור למשרד החינוך דיווחים על כשירות מוסדות החינוך על פי חוזר מנכ"ל 

שלהן מהבחינה הבטיחותית, וזאת לפי הנחיותיו הניתנות לקראת פתיחת כל שנת לימודים. על הדיווחים 

טיים, המשמשים ככלי לפיקוח ולבקרה על האופן שבו הרשויות המקומיות להימסר באמצעות טפסים סטנדר

 .מטפלות בנושא הבטיחות במוסדות חינוך

 האם בוצע מיפוי לוחות החשמל במוסדות החינוך בגבעת שמואל?

 מיפוי של לוחות החשמל במוסדות החינוך.  עיריית ג"ש  לא ביצעה נמצא כי 

חשמל  במוסדות החינוך ברחבי הישוב ולקבל תמונה עדכנית של לבצע מיפוי ארונות  –המלצת הביקורת 

 מוסדות החינוך שתלמידיהם עלולים להיחשף לקרינה בלתי מייננת.

 
  –ממצאי הביקורת 

 משרד החינוך מימן את הבדיקות .1
 נבדקו כל מוסדות החינוך .2
 .התוצאות נשלחו לאגף איכה"ס אשר טיפל בליקויים שהיו .3
 אינטרנט של העירייהכל האישורים הועלו לאתר ה .4
 היכן שנמצאו ליקויים נערכה בדיקה חוזרת .  .5
 .2015וכל הליקויים תוקנו במהלך  2014סקר ארונות חשמל בוצע בשנת  .6

 

 אין הערות –הערת הביקורת 



 

58 

 

11 

למשרד להגנת הסביבה מאנטנות סלולריות במימון חברות הסלולר עלול  2009מבקר המדינה העיר בשנת 

ממונה  -בין מחויבותם של המודדים לממונה הקרינה במשרד להגנת הסביבה )להלן ליצור ניגוד עניינים 

הקרינה( ובין מחויבותם לחברות הסלולר המממנות את המדידות. נמצא כי אף שבעקבות פרסום ממצאי 

אותה ביקורת המשרד להגנת הסביבה הטמיע מערכת ניטור המאפשרת בקרה על נתוני ההספק של כל 

חברות הסלולר ר )נתונים אלה אינם מתפרסמים באתר המשרד להגנת הסביבה(, אנטנה בעת השידו

, ותוצאות המדידות נמסרות למשרד ממשיכות לממן מדידות קרינה מהאנטנות, המתבצעות אחת לשנה

 .להגנת הסביבה ומתפרסמות באתר שלו

נוך לרבות אנטנות לא נמצאו אנטנות סלולריות בקרבת מוסדות חי – קרינה שמקורה באנטנות סלולריות

 מ' מהמוסד החינוכי. 50 –שבמרחק קטן מ 

 קרינה מרשת האינטרנט האלחוטית

לחיבורם  בבתי ספר בישראל מסתמנת מגמה הולכת וגוברת של שימוש במחשבים ניידים לסוגיהם והעדפה 

   .לרשת אלחוטית

כת החינוך והמדינה מוטלת נכתב בעניין הקרינה מרשת אלחוטית כי על מערשל משרד החינוך בנייר העמדה 

החובה המוסרית, הערכית והמשפטית להגן על בריאות התלמידים, וכי לנוכח העובדה שאין הוכחות חותכות 

בדבר ההשפעה הבריאותית של הרשת האלחוטית על בריאות הציבור נכון לאמץ את עקרון הזהירות 

בין השאר, הוצע בנייר העמדה  .אלחוטיתהמונעת בנושא זה, ולכן יש לפעול למזעור החשיפה לקרינה מרשת 

להעדיף טכנולוגיות קיימות בטוחות ופשוטות   ההמלצה היאלתת למערכת החינוך הנחיה עקרונית ולפיה 

חיבור המחשבים לרשתות קוויות הנמצאות, לדוגמה, בעמדת המורה או בעמדות יחסית, כגון 

 .התלמידים

  –קרינה מטלפונים סלולרים 

סלולריים נעשה לחלק בלתי נפרד משגרת החיים, והוא הולך וגובר גם בקרב ילדים. לפי שימוש בטלפונים 

מטרת חוזר מנכ"ל )ד'( הוא להקנות  .חוזר מנכ"ל ד' שימוש בטלפונים סלולריים משפיע לרעה על הבריאות

ם סלולריים הימנעות מוחלטת משימוש בטלפוני - הרגלי שימוש נכונים וזהירים בטלפון סלולרי. בין המלצותיו

יום של התלמידים הרגלי -במהלך שיעורים או בכל פעילות חינוכית. על פי אותו חוזר "יש להטמיע בחיי היום

שימוש נכונים ומושכלים בטלפונים סלולריים ולהחילם על כלל קהילת מוסד החינוך". בין המלצות החוזר: 

י ומועדים מוחלטים ומוסכמים לשימוש "קביעת אזורים בשטח בית הספר המותרים לשימוש בטלפון הסלולר

זה במרחב המוסד החינוכי בכל עת" והצבת טלפונים ציבוריים בבתי הספר כדי לאפשר לתלמידים ליצור קשר 

 .זאתעם ההורים בנסיבות המצדיקות 

 ההנחיות בגבעת שמואל )להלן תגובת המבוקר ( :

 שבתקנון בית הספר.השימוש בטלפונים סלולאריים בבתי הספר הוא לחלוטין עניין 

ואכן, מרבית בתי הספר אינם מרשים שימוש בטלפונים במהלך שעות הלימודים ומגבילים אך ורק לשיחות 

 דחופות,

 מסרונים בהפסקות אך לא מעבר לכך. 

  –אני לא רואה את הטעם בהצבת טלפונים ציבוריים, במיוחד לנוכח ההנחיה שלנו, אגף החינוך 

  להוריו בעת הצורך מחדר המזכירות. לאפשר לכל תלמיד להתקשר 
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 ניהול השכרות נכסים בעיריית גבעת שמואל

 

 :לפקודת העיריות קובע 188סעיף 

אולם השכרת  ,ה רשאית להשכיר מקרקעין או להרשות שימוש במקרקעין שאין בו משום שכירותיעירי )ב(

, חל 2791–ח משולב], תשל"בנוס[מקרקעין לתקופה העולה על חמש שנים והשכרת נכס שחוק הגנת הדייר 

 .)א(על שכירותו, טעונות החלטה ואישור כאמור בסעיף קטן 

שר  1691-הקניית רכוש ציבורי חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי)תשי"ח -דיני עיריות  -פרק י"ט 

רות הפנים רשאי בצו הקנייה, להקנות לרשות מקומית על פי בקשתה נכסים המשמשים או ששימשו ש

ציבורי, או מילאו את תפקיד הרשות לפני הקמתה ובדרך שרשות מקומית נוהגת למלא. נכסים שהוקנו 

 .לרשות יירשמו במשרד ספרי האחוזה על שם הרשות

 

ממונה על נכסי העירייה הגדרת תפקיד ממונה על נכסי הרשות, מוגדר באוגדן התפקידים ברשויות 

 - המקומיות 

 יהול סטטוריחלי הרשקוביץ )הנדסה( נ 

 תפעול -מנכ"ל  

 : האוגדן מגדיר כי

 .ברשויות מקומיות בינוניות יעסוק בתפקיד מנהל מדור/עיסוק משלים  .1

 .מנכ"ל הרשות, גזבר הרשות, יועץ משפטי -עיסוק ראשי אליו יצורף התפקיד, אפשרי   .2

 .נטרממונה על ביטוחי הרשות המקומית, ממונה על האינוו –עיסוקים משלימים אפשריים   .3

מטרת העיסוק : הבטחת ההחזקה והבעלות של הרשות המקומית על הנכסים שברשותה נכסים   .4

 במובן של נכסי דלא ניידי, כלומר מבנים ומגרשים

מטלות ותחומי אחריות עיקריים : אחריות לניהול נכסי הרשות המקומי, לארגונם ולפיקוח עליהם  .5

מית, כדי להבטיח את זכויותיה בכל הנכסים בהתאם לתקנות משרד הפנים ולמדיניות הרשות המקו

 .השייכים לה ולהפעילם באורח כלכלי ככל האפשר

 

 הליך קבלת החלטות ועריכת הסכמי שכירות של נכסי העירייה

    הנכסים המושכים הם רק גני ילדים . אחרי שיבוץ ועדת נכסים לאישור השכרת נכסאין בעירייה .

 ם מועמדים להשכרה.גני ילדים , כל יתר הגנים הפנויי

.  להשכרת גני הילדים. מתפרסם מכרז  

 הכנת חוזה שכירות ע"י המחלקה המשפטית, לאחר שמנהל המחלקה עבר על ההסכם.  

  7000נקבע מינימום השכרה  –מחיר השכירות נקבע במכרז עפ"י תוצאות המכרז  ₪ 

 וכר לא יוכל לממש את בחוזה מודגש כי במידה והעיריה תזדקק  למבנה גן  לשימוש שלה , הש

 זכותו להארכת החוזה.

 אישור מועצת העיר.  

  גזברות)מנכ"להעתקי החוזה מופצים במחלקות העירייה הרלוונטיות ,(  
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 מחיר השכירות כולל מע"מ לא מוצאות חשבוניות , אלא רק  – דיווח המע"מ הנגבה משכירות

 קבלות . אין אפשרות להזדכות על המע"מ. 

  לא נמצא מקרה  – שנים מועבר לאישור שר הפנים 5 -ם השכרה מעל להסכ -במידת הצורך

 כזה.

  חתימה על ההסכם -לאחר אישור המועצה. 

 

כלשהי כנה ותעיריית גבעת שמואל לא  מנהלת את השכרת נכסי העירייה והתשלומים באמצעות  

 לשנה.הוצאת חיוב שנתי ותשלומי שיקים מראש  –. השיטה היא חוזי שכירות והשכרההמנהלת 

 

   -המלצת הביקורת 

 

 הביקורת ממליצה על הכנת תיקיית מעקב השכרות מבנים במחשב הכוללת את רישום:

,  ערבות , תוקף הערבות וסכום שם השוכר, כתובת, תאריך הסכם, אישור מועצה, תקופת הסכם, 

 ה.הערות. שולם עד..., גובה שכ"ד, אופצי

 

 

  –וץ מספר הנכסים העירוניים בשימוש גורמי ח

 

 

 מספר יחידות מושכרות המפעיל סוג הנכס

 8 עירייה גני ילדים

 1 מתנ"ס גני ילדים

 1 עירייה נעמ"ת 

 

 

 

 הכנסות משכירות

 

המשפטית  'שכרת נכס, מתנהל מו"מ בין מנהל המחלקה יחד עם המחהב עירייה מעוניינת כאשר ה

 לעריכת הסכם למח' המשפטית ים. הנתונים מועברשוכרוגורמים אחרים לבין ה

 

 .אישור מועצת העיר הסכם ההשכרה מובא ל –לאחר חתימת ההסכם 

 

לאישור משרד הפנים בצירוף  שנים נדרשת העירייה להעביר  5 –מעבר ל השכרה אם וכאשר 

  מצב זה אינו מקיים בעיריית גבעת שמואל. – החוזה, חוות דעת משפטית וכיוצ"ב

 

 נים לצורך הפעלת גני ילדים:נערכו שני מכרזים פומביים לשכירת מב

 

במסגרת עיקרי ההתקשרות יש למשכיר הזכות  להאריך את תקופת השכירות בשלוש תקופות 

 חודשים כל אחת. 12אופציה , בנות 

 

"היו הצעותיו של המציע שקולות , תמליץ ועדת המכרזים על הגן שיושכר לשוכר."   –בנוסף צוין כי 

 כת על שיקול דעת חברי הועדה בלבד. כלומר , אין אומדן , ההחלטה נסמ
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 12.3.14 -מבנים לצורך הפעלת גני ילדים מתאריך ה 7הוצעו לשכירות  7/14מכרז פומבי מספר  .1

 גנים  6 –הצעות ל  5ובמסגרתו ניתנו 

 

 59גן ביאליק 

 18גן רחבת אילן 

 7גן יצחק מודעי 

 1גן שמחה הולצברג 

 7גן רמב"ם 

 

 מציעים : 8מציעים מתוך  5במכרז זכו 

 

 לחודש₪  7050הצעה ע"ס  – 59ביאליק  –גני דעת וחוכמה 

 לחודש₪  9,000 – 7יצחק מודעי  –מעון הגבעה 

 ₪  10,180 – 7שמחה הולצברג  –נעמי מנהיים )בית חינוך ליטוף לטף( 

 לחודש₪  9,500,  - 7גן יצחק מודעי  –נסיכי הגבעה 

 ₪  7,350 – 7גן רמב"ם  –לפידס שלומית 

 

  

  12.5.14 -מבנים לצורך הפעלת גני ילדים מתאריך ה 3לשכירות  12/14רז פומבי מספר מכ .2

 )פינת אלונים( 22רחבת אילן 

 18רחבת אילן 

  7שמחה הולצברג 

 

 גנים  2  -ובמסגרתו ניתנו הצעות ל 

 

, הצעה אחת נפסלה בשל פגם )ערבות בנקאית שונה מהותית  3מציעים מתוך  2במרכז זכו 

 רסם במכרז(. מהנוסח שפו

 

 ש" לחודש 7,500 – 18גן רחבת אילן  –הדס בואנו 

 לחודש₪  8,000 – 7שמחה הולצברג  –מנהיים נעמי 

 

 

 3. הגן הועתק ללוי אשכול  11לשכירות מבנה גן ילדים ברחוב בארי  9/2013בנוסף קיים מכרז 

 בשל שינוי יעוד של המבנה.

 

 

\ 

 

 

 רשימת ההשכרות: 

 

תאריך  שם השוכר
 כםההס

 הארכת חוזה הערות תשלום לחודש כתובת הגן

 10.8.17עד  במקום הדס בואנו 7,500 18רחבת אילן  6.5.15 עינב יצחק
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17.8.1 שלומית לפידס
6 

   7,300 7רמב"ם 

    8,000 7הולצברג  6.9.15 נעמי מנהיים

31.8.1 אסתר בייטל
6 

   9,000 7הולצברג 

16.8.1 נסיכי הגבעה
5 

במקום שמחה  10,180 2יוני נתניהו 
 1הולצברג

 אין

 9/2013מכרז  11במקום בארי  7,500 3לוי אשכול  3.8.16 לנה ישראלסון

23.8.1 גני דעת חכמה
5 

   7,050  59ביאליק 

 

  , תשלום מראש לשנה )שקים בפריסה( השוכרים משלמים  את שכר הדירה בקופת העירייה

במחשב התיק  נכסיםה בתיקק משובר התשלום העתיש להקפיד לתייק סריקת  –המלצת הביקורת 

 . להוכחת התשלום הנכס

 

מדווחים ומטופלים ע"י מנהל המחלקה ולפי שיקול דעתו מעבירם  הם פיגורים בגביה,במידה וקיימים 

 אין ממצאים . – לטיפול המחלקה המשפטית

 

 

 

 ממצאים נוספים :

 

מדובר בזוג  –  494חלקה  6189ש קיים נכס אחד בבעלות עיריית גבעת שמואל ברחוב הרצל גו .1

קשישים שגרים שם עשרות שנים. אין לעירייה חוזה והיא איננה מקבלת כל תשלום בגין 

 השכירות.

נכנס זה אינו  –)דירת מגורים(  518/20חלקה  6189בנוסף קיים נכס ברחוב ארלוזורוב גוש  .2

 מושכר.  

 

 

 

 המלצת הביקורת :

 

לפני תחילת שנת ועבור השכירות  בעת חתימת החוזה  מהשוכרמראש  כל ההמחאות השיטה של קבלת 

מתשלומים המשולמים שלא נמנעת העירייה בכך מקובלת על הביקורת כי  שכירות עבור השנה השוטפת

 .בריבית בגין הפיגור במועד התשלום  כך אין צורך לחייבבמועדם ו

 

 אחראי על השכרת הנכסים בעירייה ציא להביקורת ממליצה להוסיף בחוזי ההשכרה סעיף לפיו על השוכר להמ

 .שיון העסק לתקופת ההשכרהי, תוך זמן סביר, העתק מר

 את האישור יש לסרוק ולהוסיף לתיק הנכס  במחשב לצורך תיעוד ובקרה. 

 

הביקורת ממליצה לערוך חוזה מול מחזיקי הנכס ברחוב הרצל בתשלום סימלי על מנת שהעירייה תוכל לפקח 

 נכס בפועל ובבוא העת , כאשר יתנה הנכס מיושביו תוכל לממש את הנכס.  על מי המחזיק ב

 

 הביקורת ממליצה לפעול להשכרת  הדירה שברחוב ארלוזורוב. 
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 בבית "מורשת נריה"ניהול כספים 

 

 :מבוא .1

 -כללי .1.1

"נריה"( מחולק לשני מבנים: האחד לגן חובה -בית ספר "מורשת נריה" )להלן .1.1.1

 .ו'-ב'וכיתות א' והשני לכיתות 

"מורשת ספר  , מערכת המידע משמשת להנהלת חשבונות בבית 1011החל משנת  .1.1.1

 ." של חברת מטרופולינט בע"מ1000"כספים נריה" הינה 

 להלן פירוט מספר התלמידים בבית הספר בשנת תשע"ה: .1.1.4

בית ספר "מורשת נריה"  שכבת גיל

 שנת תשע"ה

בית ספר "מורשת נריה" 

 שנת תשע"ו

 121 128 גן חובה

 118 107 א'

 101 121 ב'

 121 100 ג'

 96 70 ד'

 72 11 ה'

 12 68 ו'

 690 611 סה"כ

 

 -רקע חוקי .1

 "החוק" או "חוק לימוד חובה"(. -)להלן 1939 –חוק לימוד חובה, התש"ט  .1.1

"תקנות לימוד  -)להלן 1003תקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(, התשס"ה  .1.1

 חובה"(.

 "תשלומי הורים" 4.11-9)א( 4וך סג/חוזר מנכ"ל משרד החינ .1.4

 דפי עזר לתכנון תקציב(. -)להלן 1015דפי עזר לתכנון תקציב, דצמבר  .1.3

 

 -מבנה ארגוני .1

להלן מבנה הארגוני של בית "מורשת נריה" בנושא הניהול הכספי, כפי שנמסר על ידי  .4.1

 מזכירת בית הספר:
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מידים, הפקדות כספים מזכירת בית הספר היא הגורם האחראי על ביצוע גבייה מהתל

 מהבנק וכו'.

 

 -מטרת הביקורת .1

 בדיקת פעילות ניהול הכספים בבית הספר בהתאם להוראות משרד החינוך. .3.1

בדיקת פעילות האחראים על ניהול כספים במוסד החינוך הנ"ל בהיבט חוקיות,  .3.1

 יעילות, חיסכון ומועילות. תקינות וסדירות,

 ר להשגת ניהול כספים נאות ונכון.בדיקת תרומתה של הנהלת הכספים בבית הספ .3.4

הביקורת הקיפה את התחומים הבאים: בדיקת דוחות ניהול כספים שנתיים, בדיקת  .3.3

 קובץ נהלי עבודה בבית הספר ובדיקת אבטחת הכספים.

 

 -מתודולוגיה והיקף הביקורת .5

 .6/1016 -11/1015הביקורת נערכה במהלך החודשים  .5.1

( וכללה את החטיבה 1015אוגוסט -1013הביקורת בחנה את שנת תשע"ה )ספטמבר  .5.1

 ו'.-הצעירה הכוללת את גן חובה וכיתות א'

הביקורת בחנה עמידה בהוראות חוק, תקנות משרד החינוך, סקרה דוחות כספיים  .5.4

 וכרטסות הנהלת חשבונות, חשבוניות, קבלות, דפי חשבון בנק ומסמכים נוספים.

 קידים הבאים:במסגרת הביקורת נערכו פגישות ושיחות עם בעלי תפ .5.3

 מנהלת בית הספר. .5.3.1

 מזכירת בית הספר. .5.3.1

 הביקורת מודה לעובדי בית הספר על הסיוע ושיתוף הפעולה בהכנת דוח ביקורת זה. 

 :פירוט הממצאים .6

 נהלי עבודה .6.1

הביקורת בחנה באם בית הספר "מורשת נריה" קיימים נהלי עבודה כתובים המנחים 

 את בית הספר לגבי אופן ניהול הכספים.

אי הביקורת עולה כי אכן קיימים נהלי עבודה כתובים בבית ספר "מורשת ממצ .6.1.1

 נריה".

הביקורת רואה חשיבות רבה באמצעות נהלי עבודה המדריכים את עבודת בתי  .6.1.1

הספר לצורך מילוי תפקידם כך שכל עובד מבין את המוטל עליו ואת הדרך לבצע 

 את מטלותיו. 
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בית הספר המשמשת כגזברית בית הביקורת סבורה כי, לאור העובדה שמזכירת  .6.1.4

הספר "מורשת נריה" הינה בהכשרתה מנהלת חשבונות, דבר אשר אינו אופייני 

 לרוב בתי הספר ואשר מעיד על מילוי תפקיד באופן מקצועי.

 המלצות הביקורת: .6.1.3

להמשיך ולהטמיע נהלי עבודה ברורים כהלכה ובאופן מתמיד בניהול הכספים של 

 בית הספר.

 הנהלת חשבונות .6.2

לעיל' מזכירת בית הספר הינה גם גזברית בית הספר אשר  6.1.4כפי שמתואר בסעיף  .6.1.1

בהכשרתה המקצועית מנהלת חשבונות, לאור נתון זה שמזכירת בית הספר 

ממלאת שני תפקידים שונים במקביל יש לשקול סיוע מגורם חיצוני אשק יקל על 

 כת.יומית. ומה שיגרום לשיפור וייעול של המער-עבודתה היום

 תכנית לניהול תקציב .6.1

 מקורות: 4-הכנסות בית הספר מורשת נריה לשנת תשע"ה הינן מ

 מידי חודשיים, מזכירת בבית הספר מעבירה למנהלת אגף החינוך בעירייה  -עירייה

ריכוז של הוצאות בית הספר בצירוף החשבוניות. העירייה מעבירה לבית הספר 

 את הכספים כנגד החשבוניות.

 ההכנסות הרמה דו חודשית לידי העירייה, אשר מפחיתה מהתקציב  -משרד החינוך

הוצאות שונות המשולמות ישירות על ידה )ולא דרך בית הספר( כגון: חשמל, 

 ניקיון, מים וכדומה. יתרת התקציב מועברת לידי בית הספר.

 מידי תחילת שנה משרד החינוך מפרסם חוזר מנכ"ל הכולל את  -הורי התלמידים

ת החינוך שלל הכנסת עבור תשלומי ההורים המרביים שניתן לגבות אישור וועד

 במהלך השנה. בשנת הלימודים תשע"ה הגבייה נחלקה כדלקמן:

 תשלום בגין תאונות אישיות. -"תשלום חובה" .א

תשלום בגין סל תרבות, מסיבות כיתתיות, טיולים, חוגים  -"תשלומי רשות" .ב

 וכדומה.

תכנית תקציבית הכוללת את הכנסות בית  הביקורת בחנה באם בית הספר מנהל  .6.4.1

הספר מכל המקורות )עירייה, משרד החינוך, תשלומי הורים ( וכן את ההוצאות 

 הצפויות במהלך השנה )תכנון מול ביצוע(.

 ממצאי הביקורת עולה כי בית הספר עורך תכנית תקציבית שנתית. .6.4.1.1

 תגובת מזכירת בית הספר "מורשת נריה"

ה נלקחו מתכנית "תכנית מקושרת תקציבית" אשר התכנית התקציבית, פרטי

מפרטת את ההוצאות וההכנסות ממשרד החינוך של כל בית הספר. כל 

 הנתונים מתבססים על שנת הלימודים אשתקד.
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 המלצת הביקורת: .6.1.1.2

יש להמשיך להתנהל בצורה תקינה לעניין התכנית התקציבית אשר כוללת צפי 

פים ממשרד החינוך, חשבון רשות הכנסות והוצאות מכל המקורות בין אם כס

 וחשבון הורים באופן שוטף.

 :ניהול חשבון בנק .6.1

 רקע

  א)ב( לחוק מציין כדלקמן: "רשות החינוך המקומית או בעל מוסד חינוך 6סעיף

חשבון  -יחזיקו את כספי התשלומים בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק למטרה זו

שלומים שיתקבלו בעד תלמידי בנק נפרד לכל מוסד חינוך שבו ינוהלו כספי הת

 אותו מוסד.

  א)ג( לחוק מציין כדלקמן: " כספים אשר נותרו בחשבון הבנק בסופה של כל 6סעיף

שנת לימודים, יוחזרו לתלמידים שמהם נגבו, או ינוכו מהתשלום שעליהם לשלם 

בשנת הלימודים שלאחריה במועד ובאופן שיקבע השר, באישור ועדת החינוך 

 נסת.והתרבות של הכ

  ( לדפי עזר לתכנון תקציב שפורסמו על ידי משרד החינוך מציין כדלקמן: " 5)6סעיף

בית הספר רשאי לשמור עתודה לשנים הבאות בתנאי שעתודה זו היא חלק 

 מתכנית רב שנתית"

  לתקנות לימוד חובה מציינת כדלקמן: " כל משיכת כספים מחשבון הבנק  3תקנה

 ה ובלבד שאחד מהם יהיה מנהל מוסד החינוך".תחוייב בחתימת שני מורשי חתימ

הביקורת בחנה באם קיים חשבון בנק המיועד לתשלומי הורים הנפרד מהכספים  .6.3.1

 המתקבלים ממשרד החינוך.

ממצאי הביקורת עולה כי בית הספר מנהל חשבון בנק נפרד לכספי הורים  .6.1.1.1

 וחשבון נוסף בבנק הבינלאומי. לביקורת אין הערות.

ם נותרו יתרות כספיות בחשבון בנק של ההורים בסוף סגירת הביקורת בחנה בא .6.3.1

 שנת תשע"ה וכן, את אופן השימוש באותן יתרות.

מבדיקת דפי חשבון הבנק של ההורים ומאזן הבוחן שנמסרו לביקורת על ידי  .6.1.2.1

 מזכירת בית הספר עולה כי יתרה לסוף שנת הלימודים תשע"ה.

כספיות. לאחר ישיבה עם הביקורת בחנה את אופן השימוש באותן יתרות 

יושב ראש הועד של בית הספר הוחלט להעביר את יתרת הכספים לשימושים 

שונים כגון: מסיבות כיתתיות, מסיבות סיום, סל תרבות וכדומה. הכסף 

 הנותר הועבר לתקציב שנת הלימודים תשע"ו.
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)א( לתקנות לימוד חובה מציינת כדלקמן: " חשבון הבנק הנפרד יוגבל  4תקנה  .6.3.4

 באופן שלא ניתן למשוך ממנו משיכת יתר"

הביקורת בחנה באם בחשבון הבנק של ההורים נרשמה יתרת חובה במהלך  .6.3.4.1

 שנת תשע"ה.

מבדיקת הביקורת עולה כי במהלך כל שנת תשע"ה חשבון הבנק היה  .6.1.1.1.1

 ביתרת זכות. לביקורת אין הערות.

 ימה.הביקורת בחנה באם קיימות המחאות החתומות מראש על ידי מורשי חת .6.3.3

עולה כי, נמצא כי לא קיימות  21/12/2011מבדיקה שהביקורת ערכה בתאריך  .6.3.3.1

 המחאות החתומות מראש. לביקורת אין הערות.

)ב( לתקנות לימוד חובה מציין כדלקמן " רשות חינוך מקומית ובעל מוסד  1סעיף  .6.3.5

חינוך יסמיכו מטעמם את מנהל מוסד החינוך ואדם נוסף המועסק על ידם וכן, 

נבחר של ועד ההורים. ואם אין ועד הורים נציג של ההורים במוסד לניהול נציג 

 כספי תשלומים שיתקבלו בעד תלמידים באותו מוסד לגבי חשבון בנק"

ממצאי הביקורת עולה על פי מסמכים אשר הועברו לביקורת, נציג ועד  .6.3.5.1

והעבירה לידי מנהלת בית ההורים ויתר על זכותו להיות מורשה חתימה 

 זכירת בית הספר אשר התבצע בהליך חוקי. לביקורת אין הערות.הספר ומ

 המלצות הביקורת: .6.3.5.1

  למרות העובדה שהדברים שנאמרו לעיל' התבצעו באופן תקין וחוקי, יש לכלול נציג

הורים בבית הספר כמורשה חתימה בהתאם לתקנות. ובנוסף לכך, להמציא מסמך 

 .חדש ועדכני הכולל את מורשה החתימה בחשבון הבנק

 :התאמת בנק .6.5

התאמת בנק משמשת להתאמת התנועות הכספיות בחשבון הבנק לתנועות הכספיות 

 בספרי הנהלת החשבונות.

" היא 1000מזכירת בית הספר מסרה לביקורת כי, על ידי תוכנת הכספים "כספים  .6.5.1

 מנהלת את דפי חשבון הבנק ומבצעת התאמת בנק כל יומיים עד שלושה. 

 ות פתוחות שלא נסגרו בסיום שנת תשע"ה:הביקורת בחנה קיום תנוע .6.5.1

מבדיקת הביקורת עולה כי בדוח התאמת בנק "לא מתואמות" לא קיימות  .6.5.1.1

 תנועות פתוחות בשנת תשע"ה. לביקורת אין הערות.

 :קופת תשלומי הורים .6.6

בית הספר מקבל תשלומי שכר לימוד מאת התלמידים וכן משלמים באמצעות 

 המחאות לספקים.

 אופן האבטחה הפיזית של כספי בית הספר.הביקורת בחנה את  .6.6.1
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מבדיקת הביקורת עולה כי, ישנה כספת המאובטחת באמצעות קוד לצורך  .6.6.1.1

ירת וצ'קים אשר הגישה לשם היא למנהלת לבית הספר ולמזכאחסון כספים 

 בית הספר בלבד. לביקורת אין הערות.

לקמן: " מנהל תשלומי הורים מציין כד 4.11-9)א( 4לחוזר מנכ"ל תשס"ג/ 11.1סעיף  .6.6.1

 המוסד החינוכי הוא האחראי לכל הפעולות הכספיות של המוסד.

הביקורת בחנה באם מנהלת בית הספר מבצעת בדיקה כלשהיא על הכספים 

 הנשמרים בבית הספר.

מממצאי הביקורת עולה כי, מנהלת בית הספר מבצעת בדיקה תקופתית על  .6.6.1.1

 סף מזומן בכספת.הכספים הנשמרים בבית הספר וכן, אין היא משאירה כ

 המלצות הביקורת: .6.6.1.1

מנהלת בית הספר תמשיך לבצע בקרה תקופתית אחר הכספים בנוסף, תתעד 

את בדיקתה במסמך כתוב. הבדיקה יכולה לכול בין היתר יתרה גבוהה של 

מזומנים שלא הופקדו בבנק, המחאות ומזומנים שלא מאוחסנים בכספת 

 במידה ויש וכו'.

בכספת מזומנים והמחאות במזומן שלא הופקדו  הביקורת בחנה באם קיימים .6.6.4

 בבנק.

ישנם צ'קים דחויים בכספת אשר לטענת מזכירת  בית הספר "מורשת נריה" .6.6.4.1

בית הספר נמצאים בכספת מאחר ויש עליהם עמלות. היא מסדרת אותם לפי 

 תאריכים ומפקידה בהתאם לתאריך. לביקורת אין הערות.

 המלצות הביקורת: .6.6.4.1

 להמשיך ולהקפיד על ביצוע הפקדת ההמחאות במועד  על מזכירת בית הספר

 פירעונן.

 ניכוי מס במקור: .6.7

לפקודת מס הכנסה מציין כדלקמן: " כל המשלם או האחראי לתשלומה  163סעיף 

של הכנסת עבודה לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב פרישה או מוות שאינו פטור על פי 

באישור ועדת הכספים של הכנסת א( ... או של כל הכנסה אחרת ששר האוצר 7)9סעיף 

קבעה לכך בצו, ינכה בשעת התשלום מן הסכום המשתלם מס באופן ובשיעורים 

א, 1שנקבעו ואולם רשאי שר האוצר לקבוע לעניין השתכרות או רווח כאמור בסעיף 

כי ניכוי המס יהיה כפי שייקבע, אף שלא בשעת התשלום ושלא מן הסכום המשתלם, 

 המדינה."הוראה זו חלה גם על 

טופס אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים עבור הספקים הביקורת בחנה קיום  .6.7.1

 עימם בית הספר התקשר בשנת תשע"ה.
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 להלן:חשבוניות משנת תשע"ה כמפורט  3בדיקת הביקורת כללה  .6.7.1.1

החשבוניות שנדגמו על ידי הביקורת קיים תיעוד  1מניתוח נתוני הטבלה לעיל' עולה כי בגין 

 לאישור מס במקור ולניהול ספרים.

 המלצות הביקורת: .6.7.1.2

ישור מס במקור על מנהלת בית הספר לוודא כי אכן מקפידים על קבלת א

להוראות מס הכנסה. לביקורת וניהול ספרים התקף למועד התשלום בהתאם 

 אין הערות.

 

 

 תשלומי הורים: .6.8

 להלן פירוט תשלומי הורים לשנת תשע"ה שנגבו על ידי בית הספר )בש"ח(:

 כיתה 

מספר  שם ספק

 חשבונית/קבלה

תאריך 

 חשבונית/קבלה

סכום 

 חשבונית)בש"ח(

האם קיים אישור 

ניכוי מס במקור 

התקף למועד 

 התשלום

האם קיים 

אישור ניהול 

ספרים התקף 

 עד התשלוםלמו

מופרינט 

 -בע"מ

ספקים לנף 

הדפוס 

ומיכון 

 משרדי

 

18261 

 

01/07/2011 

 

216 

 לא כן

קופיטק 

פתרונות 

צילום 

והדפסה 

 מתקדמים

 

18988 

 

10/06/2011 

 

1717 

 לא כן

גלובל שיווק 

והפצת 

חומרי ניקיון 

 בע"מ

 

18016 

 

 

16/08/2011 

 לא כן 1008

 -דני רן

אספקה מכל 

 הלב בע"מ

 

161111 

 

 

18/08/2011 

 לא כן 991
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גן  שם סעיף

 חובה

 ו' ה' ד' ג' ב' א'

ביטוח תאונות 

 אישיות

55 55 55 55 55 55 55 

 99 99 99 99 99 99 99 תרבות סל

 13 13 13 13 13 13 13 מסיבות כיתתיות

יום  1 טיולים

101 

יום  1

101 

יום  1

101 

יום  1

116 

יום  1

116 

יום  1

151 

4 

יום 

487 

 150 103 103 119 163 159 91 רכישה מרוכזת

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ועד הורים ארצי

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ועד הורים מרכזי

תכנית לימודים 

 תל"ן-נוספת

- 717 644 644 717 644 644 

השאלת ספרי לימוד 

לשנת הלימודים 

 תשע"ז -הבאה

180 180 180 180 180 180 180 

 1516 1550 1508 1449 1459 1348 1003 סה"כ 

 

 הביקורת בחנה באם סכומי תשלומי ההורים לעיל' אושרו על ידי משרד החינוך. .6.8.1

דיקת הביקורת עולה כי, קיים אישור של משרד החינוך עבור תשלומי מב .6.8.1.1

 ההורים. לביקורת אין הערות.

הביקורת בחנה האם נגבו כל תשלומי ההורים לשנת תשע"ה , בהתאם לנתונים אשר  .6.8.1

 ".1000הובאו למערכת "כספים 

בהתאם למסמכים אשר נמסרו לביקורת ולאחר בדיקתן, נמצא כי ישנו מספר 

 תלמידים החייבים עדיין לשלם שכר לימוד. מועט של 

הביקורת ביקשה לבחון תיעוד לניסיונות גבייה שבוצעו על ידי בית הספר.  .6.8.1.1

על אי תשלום שכר הלימוד ממצאי הביקורת עולה כי נשלחו מכתבי התראה 

השנתי של תלמידים אילו. עם זאת, הדבר איננו מספק ויש לתעד גם שיחות 

 ניין זה.טלפוניות במידה ונעשו לע

הביקורת סבורה כי, תיעוד ניסיונות הגבייה יאפשרו לבצע מעקב אחר  .6.8.1.1

התפתחות החוב ויכולת הגבייה בגין חובות עבר וגבייה עבור שנות הלימוד 

 הבאות.
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 -המבוקר תגובת 

מכיוון שישנם תלמידים בודדים בבית הספר אשר מיעוטי יכולת כלכלית 

גם בניסיונות הגבייה נותנים  ניתנים להם הנחות בשכר הלימוד ולכן

 לתלמידים אפשרות לשלם במועד מאוחר יותר.

 במקרים חריגים, תלמידים מפסיקים את לימודיהם עקב המצב הכלכלי.

 המלצת הביקורת: .6.8.4

יש לתעד את ניסיונות הגבייה מתלמידים חייבים הן טלפונית והן על ידי מכתבי 

 התראה על אי תשלום בפועל.

 :יםדיווחים לוועד ההור .6.9

)א( לתקנות לימוד חובה, מציינת כדלקמן: " מנהל מוסד חינוך ידווח לוועד 7תקנה 

להורי התלמידים במוסד החינוך, בתום כל שנת  -ההורים במוסד, ואם אין ועד הורים

לספטמבר, על פי הדיווח המפורט בתוספת, לרבות כל  40-לימודים, ולא יאוחר מה

 ₪".  10,000סכום העולה על  –חריג"  סכום חריג; בתקנת משנה זאת, " סכום

הביקורת בחנה באם נמסר דיווח לוועד ההורים בהתאם למפורט בתוספת לתקנה  .6.9.1

 לעיל'.

יר לוועד ההורים את הדוחות מממצאי הביקורת עולה כי, בית הספר מעב .6.9.1.1

 הכספיים וכן, מתדיינים לגביו בישיבות וועדה.
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 שמואלעיריית גבעת  –הטיפול במזיקים 

 

 מבוא

, לצמחים ולרכוש. מזיק תברואי, או לבני אדם הוא חרק או בעל חיים אחר הגורם נזקים לבעלי חייםלעניין דוח זה מזיק 

כגון יתוש, נמלה, זבוב, תיקן ומכרסם, עלול לגרום מחלות או פגיעות גופניות. הטיפול במזיקים תברואיים, שבכללו 

פעולות להדברתם, הוא חובה מוניציפלית המוטלת על הרשויות נקיטת ותם ופעולות למניעת רבייתם והתפשטנקיטת 

דין. פעולת מניעה לעניין זה היא שימוש באמצעים מכניים וטכניים המצמצמים או מבטלים את ההיתכנות בהמקומיות 

מתחת  של התפתחות אוכלוסיות מזיקים, ופעולת הדברה היא פעולה שמטרתה להפחית את אוכלוסיות המזיקים "עד

 . 1לרמת נזק מתקבלת"

מונה על הפעלת הסמכויות החוקיות בנושא הטיפול מאגף בקרת חומרי הדברה ומזיקים שבמשרד להגנת הסביבה 

ריכוז הידע המקצועי על  ;רישוי מדבירים ;האגף הם בין השאר רישום תכשירי הדברהשל במזיקים תברואיים. תפקידיו 

ואכיפה  במזיקים כל הרשויות המקומיות טיפול פיקוח שוטף על אחריהם; עקבומ מפגעים אלה מפגעי מזיקים, ניטור

וארגון השתלמויות מקצועיות. מטרתו העיקרית של  ;כתיבת תכניות ;כתיבת הנחיות מקצועיות והפצתן ;במידת הצורך

 לסביבה. יםידידותי באמצעיםהאגף היא להביא להפחתת מפגעי המזיקים 

 ר האורבני של גבעת שמואל  : סוגי המזיקים הנפוצים באיזו

 חול, תיקנים ומכרסמים.  זבובייתושים, נמלים, זבובים, 

 / הנמר האסייתי  האנופלסיתושים 

ובמיוחד היתוש  היתושים שהמדבירים מתקשים להתמודד איתם אלו הםאלה, המזיקים העיקריים  מבין

מים קטנים פתוחים וסגורים,  היתוש הנ"ל דוגר במקווי . ר אותוטהנמר האסייתי שקשה במיוחד לנ

בניגוד ליתוש הרגיל , הנמר האסייתי מתרבה גם בתחתיות של עציצים . הוא אינו  .איתורו לע שמקשה דבר

בתנאי לחות גבוהה הביצים יכולות זקוק למקווה מים וגם במקומות מסתור לחים הוא מצליח להתרבות. 

ות המכלים גם כאשר המים מתייבשים ובוקעות לעמוד בתקופות יובש קצרות. הן נשארות דבוקות לדפנ

לאחר הרטבה מחדש. הזחלים והגלמים חיים במים ונושמים אוויר אטמוספרי. הזחלים ניזונים מחיידקים 

ומיקרואורגניזמים שהם מסננים מהמים. בתנאי הקיץ בישראל השלמת ההתפתחות מביצה לבוגר היא 

 .מהירה מאוד ויכולה להסתיים בתוך כשבוע

 ,רים נשארים רוב הזמן בצמחייה בקרבת הקרקע והם פעילים בעיקר ביום בשעות אחר הצהרים ולפנות ערבהבוג

ושיעור התמותה ממנה  ,שאין כל טיפול עבורה -נגי מעביר את מחלת קדחת הד  הסכנה ביתוש הנמר האסייתי שהוא 

בייחוד למי שנדבק הידבקות חוזרת.  . קדחת הדנגי מסוכנת(Chikungunya)ניה נגּוואת מחלת הצ'יקּו - 2.5%הוא 

 (. 2013-15 -)אין בידי הביקורת נתונים ל חולים בקדחת הדנגי שמונהבישראל  אובחנו 2012בשנת 

. מזעריבמים טבעיים נקיים או במים המזוהמים בזיהום אורגני  יםהאנופלס מתפתח ישלא כמו יתוש הבית המצוי, יתוש

 2012. בשנת מוותל לגרום עלולבמחלה זו היעדר טיפול , ולאדםאדם מלריה מ טפילי יםממיני האנופלס מעביר חלק

החולים כי כל  2013אף במקרה זה הודיע משרד הבריאות בתשובתו מאפריל  .מלריה חולי 155 בישראל אובחנו

 .בחו"ל נדבקו האמורים
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 נמלים , זבובים ותיקנים 

 אינם מזיקים , אך מהווים פגיעה באיכות החיים.

 

 םמכרסמי

 

 עיקרי הממצאים

 עיריית גבעת שמואל חתמה על חוזה הדברה עם חברת אמנון חברה להדברת מזיקים בע"מ 

במסגרת החוזה המדביר דואג לאחסן את חומרי ההדברה ברשותו ועל פי החוק והוא יוצא לטפל בכל קריאה שיוצאת 

 מהמוקד העירוני .

 )שנתיים(: 2015דצמבר  31ועד ל  2014לינואר  1 –להלן סוגי הקריאות בתקופה שבין ה 

 קריאות  48                                         – דבורים וצרעות

 קריאות  189                   – נמלים טרמיטים גוקים וזחלים

 קריאות   352    – מכרסמים עכברים , עכברושים / חולדות

 ניטור יתושים( 11)בוצעו רק  418                         – יתושים זבובים ופרעושים

                                 ------------ 

 קריאות  1018                

 הדברת מזיקים : –דוח זמני סגירה 

  41% –עמידה בתקן  –פניות  409סה"כ  – 2014

  40% –עמידה בתקן  –פניות  618סה"כ  – 2015

 

 

  – הערת הביקורת

 לשיפור ניכר בעמידה בתקנים שהעירייה קבעה לעניין ההדברה.  יש מקום להביא  .1

( , בן גוריון 113על פי גרף פניות  לפי רחובות עולה כי מירב הקריאות מגיעות מרחוב הנשיא וסביבתו ) .2

 (108( רחבת אילן וקרן היסוד ) 94וסביבתו )

ה היא זו המהווה מוקד משיכה בשכונות החדשות יש מעט מאוד קריאות . הביקורת סבורה כי התשתית הישנ .3

 בלתי נדלה  למכרסמים , תיקנים ויתושים.

תלונות ב  600לעומת  2014פניות ב  400)  2014בתלונות לעומת שנת  50%חלה עליה של כ  2015בשנת  .4

2015 .) 
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   -חוזה עם המדביר 

 . 14/2012מכרז   2012מכרז לאספקת שירותי הדברה בתחומי העירייה נערך במהלך שנת 

 1.7.12 –קרית שמונה  נחתם ב  11חוזה עם המדביר "אמנון חברה להדברת מזיקים בע"מ " שכתובתו ברנר 

 והוארך בפעם הרביעית .

על פי החוזה  על המדביר וחברת ההדברה שתהיה להם הסמכה עפ"י החוק וכל הרישיונות הדרושים על פ דין 

 ה. לעסוק בהדברה וליתן את השירותים המפורטים בהסכם ז

המדביר מצהיר כי הינו בעל רישיון ממשרד הבריאות ואיכות הסביבה לעסוק בהדברת מזיקים וכי יקיים אחר 

 כל תנאי הרישיון וימשיך להחזיק רישיון כאמור בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות.

אישור ו/או כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון או היתר ו/או  – 4.6סעיף 

מילוי כל תנאי אחר על פי דין , תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או אישור  ו/או לאחר מילוי אותו 

 תנאי. 

המדביר מתחייב לקבל ולהמציא למנהל לפני תחילת ביצוע העבודות את כל הרישיונות  –אישורים   6סעיף 

ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת  וההיתרים הדרושים על פי דין לביצוע השירותים

כולל אישור על עריכת ביטוחים, חתום ע"י חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין   22.2ההסכם.   סעיף 

 .בישראל וימציא לעירייה אישור זה מידי שנה

ם שני לחוזה שנחתם עם המדביר לא צורף היתר של המשרד להגנת הסביבה . בדף העסקי מופיעי

. בבדיקה במערכת חיפוש מדבירים מורשים של המשרד להגנת  4113,  4356היתרים שמספרם 

 הסביבה , אין היתר תקף תחת מספרים אלו.  

  –הערת הביקורת 

 בתום תקופת ההארכה הרביעית יש לערוך מכרז הדברה חדש.  .1

ים מידי שנה בשנה ולפני מאחר ומדובר בהדברה , יש לדרוש מחברת ההדברה את כל האישורים העדכני .2

 כל הארכת חוזה .  

התחייבות הקבלן להמציא למנהל על פי דרישתו , מזמן לזמן, פרטים ומידע בקשר לעבודות  – 4.3סעיף 

 להלן.  7ההדברה , המזיקים , כמפורט בסעיף 

 לעיל ובמפרט.  3לעמוד בלו"ז לביצוע עבודות ההדברה המזיקים כמפורט בסעיף  – 4.4סעיף 

במשרד המנהל לפגישת  –בכל יום ה' יתייצב הקבלן או נציגו שיאושר ע"י המנהל  –אחת לשבוע  – 7.2עיף ס  

 דיווח על הפעילות בשבוע שחלף ולצורך קבלת הנחיות מיוחדות לשבוע הבא. 

הקבלן ינהל יומן שבו יפורטו מועדי וסוגי הביצוע ואשר ישמש לאחר אישורו ע"י המנהל כבסיס לביצוע  7.3

 שלומים .ת

 הקבלן ינהל פנקס רישום של פעולות ההדברה שבוצעו על ידו ויכלול ברישומו את הפרטים להלן :  7.9סעיף 

 מקום ביצוע ההדברה .א

 תאריך ביצוע פעולות ההדברה .ב

 פרטי המבצע / מבצעים של פעולות ההדברה .ג

 ציון המזיקים שלהדברתם מכוונת הפעולה .ד
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מזיקים ב השתמש הקבלן לצורך פעולת ההדברה , ריכוזו , שם הכינוי המקצועי והבינלאומי של קוטל ה .ה

 היצרן וסדרת היצור. 

 הביקורת מבקשת להוסיף :

 רדיוס השטח המודבר. .1

 כמויות בסמ"ק של חומר ההדברה , באם נעשה שימוש בחומר הדברה כלשהו.  .2

 

 דרישה זו לא מתקיימת או מתבצעת בפועל. –הערת הביקורת 

  

 בל יומן עבודה של המדביר לא צלח.ניסיון של הביקורת לק

 המדביר יוצא לקריאות ועושה את פעולות ההדברה הנדרשות  על פי "אמון בלבד". 

 : בנוגע ל הביקורת לא יכולה לבצע מעקב 

 מהירות התגובה )באיזה יום ושעה הגיע המדביר לשטח( .1

 אלו פעולות הדברה ננקטו .2

 באלו חומרים בוצע שימוש ומה הכמות . .3

 

גם אם חלילה תידרש העירייה  להציג נתונים כראיה משפטית במקרה של תלונה על הרעלה  – יקורתהערת הב

כתוצאה מהדברה, תחושת סחרחורת או כל תחשה אחרת שעלולה לנבוע מהדברה , אין לעירייה כל מסמך מעקב 

קן ואין זה אומר בהכרח  מחייב להציג מעבר לפתיחה וסגירת לתלונות במוקד , כאשר סגירות המוקד אינן עומדות בת

 שלא טופלו בסמוך לקריאה שנתקבלה.  

 והמלצות סיכום

הוא חובה פעולות להדברתם, ביצוע פעולות למניעת רבייתם והתפשטותם וביצוע שבכללו הטיפול במזיקים תברואיים, 

 עיריית גבעת שמואל בתחום זה.שלטונית. בביקורת הועלו ליקויים בפעולת 

מיידית לטפל בכל הליקויים שהועלו בדוח ולא לאפשר למדביר להמשיך בעבודתו לפני שיציג על העירייה לפעול ב

את כל האישורים התקפים אשר ניתנים לו ממשרד הבריאות ומהמשרד להגנת הסביבה לביצוע עבודות ההדברה 

 כחוק. 
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 תגובה לדוח ביקורת בנושא הדברה

הדברה" קבלן מורשה אשר נבדק בזמן הכניסה למכרז ועמד בכל עיריית גבעת שמואל  התקשרה בחוזה עם "אמנון 

 התנאים והדרישות.

 סגירת קריאות מוקד 

בשנים המדוברות היה קיים פער בין זמן ביצוע הקריאה בפועל לבין זמן הסגירה במוקד או ע"י המנהל ולכן נוצרו כביכול 

  85נושא ההדברה עומד על כ%  2016ומתחילת שנת  קריאות אשר אינן נסגרות בזמן תקן , אנו ביצענו בדק בית בנושא

הנותרים הינם תוצאה של קריאות של יום חמישי שהקבלן מקבל רק ביום א ומבצע למחרת היום  15%סגירה בזמן התקן 

 וכבר הינו עובר את זמן התקן .

(ושכונת גיורא בעיקר בנושא לאחר בדיקת גרף פילוג הקריאות מעיד כי ישנם קריאות מרחוב בן גוריון ) משטחים פרטיים 

מכרסמים אנו בקשר ומדריכים את התושבים מה ניתן לעשות וכן מדבירים בשטחינו לפי הצורך בגיורא יש שיפור ניכר 

כמו בכל בקעת בכמות הקריאות למכרסמים ,ברמת אילן ובשאר המקומות רובן המכריע של הקריאות היו בנושא יתושים 

 . אונו

 .2045בשנת העליה בקריאות המוקד 

 מייצגת את אמון הציבור במערכת יש עליה מאוזנת בכל שנה דבר המעיד כי הקריאות מטופלות . .1

בסיורים יזומים של האגף נכנסנו לחצרות עם פקחים בכדי לאתר מקורות דגירה  –ריבוי קריאות חריג בנושא יתושים  .2

 ליתושים וכמעט בכל  חצר היו מקורות מים עומדים עם זחלי יתושים.

 חוזה המדביר 

 לפני חתימת החוזה נבדקו כל האישורים והתעודות המתבקשות ונמצאו תקינות .

 בבדיקה ביחד עם המבקר במערכת החיפוש של המשרד להגנת הסביבה נמצאו האישורים המבוקשים שרירים וקיימים  .

 ל אישור ביטוח כמו"כ נשלחו אישורי ביטוח תקפים  לפי בקשתך , עם זאת מעתה נדאג בכל הארכה לקב

 .כמתחייב ע"פ חוקכמובן שבסוף ההתקשרות ) מיצוי אופציות ההארכה( יערך מכרז חדש  - 1בנוגע להערת ביקורת  

 בכל יום ה יתייצב הקבלן או נציגו וכו' לקבלת הנחיות . 7.2סעיף 

הפתוחים והשניה הקבלן נפגש עם אבי טויטו מנהל התברואה לפחות פעמיים בשבוע אחת לנושא הניטור בשטחים 

 בדר"כ לצורך בירור וסגירת קריאות .

 ניהול יומן 

בנושא הדברה וניטור,הוחלט בייחוד לאחר הקיץ הקודם כי יינתן דגש על ניהול  8.3.16בישיבת היערכות לקיץ בתאריך  

זור /בלוק או היומן והמעקב אחר העבודה והמזיקים כפי שמתבקש ,בקשת המבקר להוסיף רדיוס לא ישימה אלא יוגדר אי

 שכונה לפי הקריאה והטיפול וככן סוג החומר .
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 והשלמות שבר סעיף -פנימית בקורת דוח

 והמלצות ממצאים

 

 והשלמות שבר הוצאות וסדירות תקינות

 :רקע

 במסגרת  2015 לשנת והשלמות שבר בכרטסת שנרשמו ההוצאות של ניתוח בוצע 

 מלכתחילה להערכת הביקורת  אשר התשלומים לסעיפי אההוצ כל של מחדש נערך סיווג ההוצאות ניתוח

  .אלו בסעיפים להירשם צריכה הייתה ההוצאה

 בנספח ב"מצ( "מקומיות  ברשויות כספי ודיווח להנהלת חשבונות הנחיות" למסמך בהתאם בוצע מחדש הסיווג

 . )ההנחיות חלק ממסמך שהינו "תשלומים סעיפי" מסמך 'א

 על ובהתבסס הספק פרטי  ,התנועה פרטי על בהתבסס וצעב מחדש הסיווג  ,כן -כמו

 מבססים מסמכים קבלנו ,שערכנו המדגמיות הבדיקות במסגרת שערכה הביקורת, כאשר מדגמיות בדיקות

 מחיר הצעת ,מהקבלן העבודה הזמנת תאור ,הזיכוי פקודת ,ההוצאה חשבונית :כגון , ההוצאה למהות

 מאשר ,ההוצאה מבקש ,ההוצאה מהות את בדקנו נושקבל המסמכים על בהתבסס כאשר .ואחר

 .ואחר ?כלשהו ר"לתב שייכת ההוצאה האם ,ההוצאה

 :ממצאים

 מסך 85% -כ המהוות ,"השלמות" הוצאות הינן והשלמות שבר בכרטסת ההוצאות רוב כי נראה .א

 ,מההוצאות מעט ורק )מטה 1 תרשים ראה( והשלמות שבר סעיף בכרטסת שנרשמו ההוצאות

 שבר סעיף בכרטסת שנרשמות ההוצאות מסך , 7% -כ המהוות ,"אמיתיות" שבר הוצאות הינן

 .דחוף לאירוע או דחופה לתחזוקה מענה לתת באות אשר )מטה 1 תרשים ראה( והשלמות

 הוצאות הינן והשלמות שבר סעיף בכרטסת שנרשמו ההוצאות מסך 7% כי נראה ,בנוסף .ב

 .ספורטק ר"תב :כגון ,ר"תב לפרוייקטי הקשורות

 תיאור על בעיקר מתבסס 2015 לשנת והשלמות שבר בכרטסת שנרשמו ההוצאות ופילוח סיווג כי יובהר

שנבדקו  הוצאות מספר של מדגמיות בדיקות ,חשבונות הנהלת בכרטסת שמופיע כפי הספק ושם התנועה

 תוך ערכה =הביקורת ,ש כפי ההוצאות של והפילוח הסיווג טבלת 'ב בנספח ב"מצ .ע"שפ אגף מנהל ותשאול

 .מדגמית שנבדקו ההוצאות ציון

 עם בקשר ייעודי סעיף קיים כבר העירייה בספרי כי לביקורת  נמסר ע"שפ אגף מנהל בתשאול כי ,נציין עוד

  .הקיים והשלמות שבר לסעיף בנוסף וזאת שבר הוצאות
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 את מחזק זה מידע .כותומדר בכבישים שבר להוצאות הקשור בכל ע"שפ אגף את משמש הייעודי הסעיף

  .השלמות אלה שבר הוצאות אינן והשלמות שבר בכרטסת ההוצאות שרוב לכך הסיבה

 .שלעיל הייעודי הסעיף קיום לאור מתייתר והשלמות שבר שסעיף נראה כי ונאמר נוסיף

 

 

 

 והשלמות שבר הוצאות סעיף תקציב ניצול יעילות

 

 שאושרו התקציב סכומי את בחנו . 2015 -ו 2014 לשנים שאושר העירייה תקציב התקבל הביקורת  במסגרת

 שבר סעיף תקציב ניצולשיעור   נבחן ,כן -כמו .החשבונות הנהלת במערכת מופיעים שהם כפי הסכומים מול אל

 . 2015 עד 2013 השנים פני על והשלמות

 :ממצא

 :כי נמצא ,מטה מוצג אשר 1 ללוח בהתאם .א

 במערכת התקציב סכום לבין העירייה ידי על שאושר התקציב סכום בין ההתאמה בבחינת

 העירייה ידי על שאושר כפי והשלמות שבר סעיף תקציב סכום בין התאמה קיימת כי נמצא ,החשבונות הנהלת

 :החשבונות הנהלת במערכת שהוזן התקציב סכום לבין

 -ביצוע ה ₪ אלפי 1,100 הינו שהוזן התקציב סכום החשבונות הנהלת במערכת - 2013 בשנת .1

  .₪אלפי  1,218 הינו

אלפי  767הביצוע  ₪ אלפי 600 הינו שהוזן התקציב סכום החשבונות הנהלת במערכת - 2014 בשנת .2

₪  

 ₪ אלפי 700 הינו שהוזן התקציב סכום החשבונות הנהלת במערכת - 2015 בשנת .3

  ₪אלפי  660 –ביצוע 
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 והשלמות שבר סעיף עם בקשר ע"שפ באגף התחזוקה מחלקת פעילות אחר ופיקוח יהולנ

 האםנבחן   ,התחזוקה מחלקת ופעילות והשלמות שבר הוצאות בנושא ע"שפ אגף מנהל תשאול במסגרת

 בין ,אפשרתיכך ו שבוצעו התחזוקה פעולות את יתעד אשר שבועי /יומי עבודה יומן קיים התחזוקה במחלקת

 הכוללת ,שנתית  עבודה תכנית קיימת האם בחנו כן -כמו .ואחר עבודות ביצוע סטאטוס מעקבלנהל   ,היתר

 של תהליך במחלקה קיים האם נבחנן גם  ,לזה בהקשר .ואחר החורף עונת לפני איטומים :כגון ,מנע עבודות

 .העבודה בתכנית ושילובם קודמות משנים והשלמות שבר במסגרת שטופלו בנושאים לקחים הפקת

 :ממצא

 ,התחזוקה מחלקת ידי על שבוצעו העבודות כל את ירכז אשר העבוד יומן קיים לא בעירייה כי נמצא

 אין המקומית ברשות כי נמצא כן -כמו .ואחר העבודה סטאטוס ,)משנה קבלני /תחזוקה עובדי( המבצע הגורם

 .שבר הוצאות ובצמצום עתידיים נזקים במניעת היתר בין ,תסייע אשר שנתית עבודה תכנית

 עובדי עבודת אחר ופיקוח מעקב ניהול תאפשר מסודרת שנתית עבודה תכנית עם יחד עבודה יומן קיום כי נציין

מעקב אחר עבודות שבר שהוטלו על המחלקה בשעה שהן היו אמורות להיות מוטלות   ,התחזוקה מחלקת

 משאבי של מקסימאלי ניצול של והבטחה עבודתם ייעול, וכן  על הקבלן המבצע שהתרשל בעבודתו

 .המחלקה

 :ממצא

 ,היתר בין ,יכלול אשר והשלמות שבר סעיף ושימושי ייעוד בנושא ומאורגן מסודר עבודה נוהל קיים לא יהבעירי

 הבדיקות ,והשלמות שבר בסעיף ירשמו אשר ההוצאות סוגי ,והשלמות שבר הוצאות הגדרת לגבי מידע

 .ואחר הוצאות ואישור בקשה תהליך במסגרת הנדרשות

 :השלכה

 אינן אשר בכרטסת הוצאות לרישום להוביל עלול והשלמות שבר סעיף עם קשרב מסודר עבודה נוהל העדר

 .והשלמות שבר הגדרת על עונות בהכרח

 

 והשלמות שבר אישור הוצאות

 והשלמות שבר הוצאות של והרישום האישור תהליך עם בקשרתושאלו    ע"שפ אגף ומנהל העירייה גזבר 

 .הוצאה לכ אישור בטרם ,ידם על מבוצעות אשר והבדיקות

 :ממצא

 כי נראה ,זאת עם יחד .שפע אגף מנהל כגון ,נוסף חתימה ומורשה העירייה גזבר ידי על מאושרות ההוצאות

 של "סל סעיף" מעין הינו זה סעיף כי ונראה ההוצאה מהות עם בקשר זהים מאפיינים אין שאושרו להוצאות

 .העירייה בתקציב אחרים סעיפים

 יגדיר אשר הנחיות מסמך או/ו והשלמות שבר הוצאות עם בקשר עבודה נוהל אין בעירייה כי נמצא ,כן -כמו

 .לאישור המותרות והשלמות שבר הוצאות ויאפיין
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   עובד ציבור  ה והכפשתהעלב

ל העלבת עובד ציבור מצויה בפרק ט' לחוק העונשין שעניינו פגיעה בסדרי השלטון עהתכלית והערך המוגן של העבירה 

ימן ד' שעניינו עבירות בשירות הציבורי וכלפיו. יודגש, כי אין בחוק העונשין עבירת "העלבה" כלפי והמשטר, תחת ס

  .אדם אחר שאיננו עובד ציבור

הגנה זו, המיוחדת לעובדי ציבור, באה להגן על האינטרסים הבאים: שמירה על עובד הציבור על מנת שיוכל למלא את 

שלטון והגנה על כבודו של עובד הציבור שנמצא נפגע מהיותו משרת את תפקידו כראוי, הגנה על מעמד רשויות ה

  .הציבור

מלאכת מציאת האיזון הראוי בין ההגנה על עובד הציבור ושרות הציבורי בכללותו, לבין עקרון חופש הביטוי והביקורת, 

טת המשפט הישראלית איננה פשוטה. עקרון חופש הביטוי והזכות לבקר את מוסדות השלטון מהווה אבני יסוד בשי

ונדבך חשוב בשמירה על ההליך הדמוקרטי. ראוי כי ההעמדה לדין בגין עבירה זו תעשה מתוך ראיה רחבה למכלול 

 .הזכויות, תוך מתן משקל לעקרון חופש הביטוי, והאינטרס הגלום בזכות לבקר מוסדות שלטון

  -)מדובר בהליך פלילי ולא אזרחי!(   יסודות העבירה

 -עובד ציבור" "היסוד העובדתי  :ת יסודות העבירה על רקע הערך המוגן ותכלית העבירה שפורטו לעיליש לפרש א

כד לחוק העונשין המגדיר מיהו "עובד ציבור". ככלל, לצורך עבירה זו, "עובד ציבור" יתפרש כעובד 34כאמור בסעיף 

במשמעותו  –המעליב" " .וים של עובדי ציבורציבור מסוים שאליו מכוונים דברי העלבה, ולא מגזר או ציבור בלתי מס

חשוב לציין כי  .פוגע בכבוד, מבייש, גורם עלבון וכיו"ב ,"מעליב"(: מכלים -הלשונית כאמור במילון אבן שושן )"העלבה" ו

"העלבה" אינה רק במילים, אלא בכל דרך אפשרית של "העלבה", לרבות ב"תנועות" או ב"מעשים" שאינם מלווים 

  .שהיאבאמירה כל

די במעשה ההעלבה עצמו כדי לבססה. עבירה זו היא עבירה "התנהגותית" ואיננה מותנית בתוצאת המעשה, קרי: 

המבחן לקיומו של מעשה העלבת עובד ציבור הוא אובייקטיבי, ואין לבוחנו ממבטו הסובייקטיבי של עובד הציבור 

 .האם נעלב בפועל אם לאו –

בתי משפט  –עבירה מותנית בכך שההעלבה תובא לידיעתו של עובד הציבור אשר לשאלה אם התגבשות יסודות ה

 : שלום נחלקו בדעותיהם

נקבע כי כאשר הדברים נאמרו שלא  2003(4,) 2985מח  –מדינת ישראל נ' עלי עילאל, תק  1263/01בת"פ )נצרת( 

של  –אל נ' יפרח שלום, תק מדינת ישר 257/01בפניו של עובד הציבור, לא מתקיימת העבירה. בת"פ )קרית גת( 

לפיה עבירת ההעלבה מתגבשת כאשר הדברים נאמרו בפני עובד הציבור, או ננקטה גישה דומה  2003(2,) 1385

 כשדברי ההעלבה הובאו לידיעתו.

מדינת ישראל נ' יהודה צחורי )לא פורסם( נקבע כי העבירה גובשה מעצם  8098/96אביב( -לעומת זאת, בת"פ )תל

ודי בידיעה של מספר אנשים בציבור על ן אם נאמרה בפניו של עובד הציבור ובין אם נאמרה שלא בפניו, ההעלבה, בי

 .דברי ההעלבה כדי שתתגבש העבירה

ככלל, העמדה בדין בעבירה זו תהא רק כאשר דברי העלבה נאמרו בפני עובד הציבור, או שנאמרו בנסיבות בהן סביר 

 2034/04עובד הציבור והמעליב היה מודע לאפשרות זו ]ראו בהקשר זה: ע"פ  להניח כי הדברים יגיעו לידיעתו של

התבטאות תיחשב כאמור לעיל, . הבוחן סוגיה זו ביחס לעבירת האיומים (שמואל לם נ' מדינת ישראל )לא פורסם

דר כ"העלבה" ולא תחסה תחת כנפי עקרון "חופש הביטוי", כאשר התייחסה לעובד ציבור קונקרטי, ואיננה בג

כאשר הם  -כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם" " .אמירה כללית ביחס לסוג מסוים של עובדי ציבור

במסגרת הסמכות שהוקנתה להם בחוק או כאשר הם ממלאים את ה"פונקציה" הגלומה  ,פועלים, הלכה למעשה

 בתפקידם או כאשר קיימת "זיקה" בין ההעלבה לבין מילוי תפקידם.



 

81 

 

11 

רקע , כי על האמירה להיות קשורה לתפקידו של עובד הציבור. כאשר האמירה המעליבה באה על יודגש 

 .אף אם נאמרה בעת ביצוע תפקידו, אין בכך כדי להוות העלבת עובד ציבור, סכסוך אישי

 היסוד הנפשי 

די בקיומה של "עצימת ו ,לשון החוק אינה מציגה דרישה לקיומו של הלך נפש "מסוים", קרי: עבירה של מחשבה פלילית

 .כדי לבסס הרשעה -עיניים" כלפי רכיבי היסוד העובדתי: ההתנהגות והנסיבות 

שיקול דעת התביעה בהעמדה לדין ככל שמדובר במדיניות העמדה לדין יש לנהוג במדיניות של ריסון ואיפוק המבטאת  

 .חופש הביטויאת האינטרסים השונים. זאת, תוך הקפדה על מניעת פגיעה בלתי מידתית ב

  .להלן יפורטו שיקולים שונים, שבחינתם עשויה לסייע בהחלטה בדבר העמדה לדין בעבירה זו

  :תוכן האמירה: במסגרת שיקול זה יש להתחשב במספר פרמטרים .א

 

 אם האמירה מצויה במדרג גבוה של קשת הביטויים הפוגעים - חומרת האמירה .1

 .דת לבין רצף של אמירות מעליבותיש להבחין בין אמירה בוד – ישנות האמירהה .2

אם מטרת ההתבטאות היא ביקורת לגיטימית או שכל מטרתה לפגוע, כגון:  – מטרת האמירה המעליבה  .3

  .גידופים

ככל שמדובר בשאלה עובדתית שיש לה רלוונטיות לתפקודו של עובד הציבור,  – אמיתות האמירה לכאורה .4

לחוק איסור לשון  14סעיף  -על משקל הגנת "אמת דיברתי" תהווה אמיתות האמירה לכאורה נסיבה לקולה, 

  .. יחד עם זאת, טענה זו אינה מהווה הגנה מפני אחריות פלילית1965 -הרע, התשכ"ה 

  הנסיבות בהן נאמרה: .ב

בין אם באמצעות כלי התקשורת ובין אם  ,אם המעשה נעשה בנוכחות אחרים, ו/או האמירה פורסמה במכוון

במקרים בהם האמירה לא הגיעה לאוזני הנעלב )בנסיבות שפורטו  .בכך נסיבה מחמירה תהיה -בדרך אחרת 

לעיל, קרי: שסביר היה להניח כי האמירה תגיע לידיעתו והמעליב היה מודע לאפשרות זו(, יש לנקוט משנה 

 .זהירות בהעמדה לדין

בה נאמרו תוך תכנון : במסגרת בחינת הנסיבות, יש ליתן משקל אם דברי ההעלהלך הרוח של המעליב .ג

עובדה שיש בה כדי להוות נסיבה מחמירה, או שמא מדובר באמירה ספונטאנית עקב סערת רגשות  –מוקדם 

בה היה נתון המעליב. עם זאת, יודגש, כי אין באמור כדי לשלול העמדה לדין בעבירת העלבת עובד ציבור גם 

 בגין אמירות ספונטאניות

, היסוד הנפשי בעבירה מתקיים גם במקרים של "עצימת עיניים" בלבד. עם כאמור היסוד הנפשי של המעליב: .ד

זאת, במקרים בהם המעליב "עצם עיניים" יש ליתן לכך משקל לקולא בשקילת העניין לציבור בהגשת כתב 

 .אישום

יש ליתן משקל גם לנסיבות שקדמו לאמירה, לדוגמא: מקרים בהם ה"העלבה" באה כתגובה  הרקע לאמירה: .ה

לא ראוי של עובד הציבור, כגון: אמירת אמרות מעליבות קודמות על ידי עובד הציבור. במקרים אלו יש  למעשה

  .לנקוט משנה זהירות בהעמדה לדין

במסגרת השיקולים לעיל, יש לבחון מהות תפקידו של עובד הציבור כלפיו  הגורם כלפיו נאמרו הדברים: .ו

הגנה על עובדי הציבור על מנת שיוכלו לבצע את תפקידם  נאמרו הדברים. כאמור, אחת ממטרות העבירה היא

ללא מורא וחשש. על כן, יש להבחין בין עובד ציבור שמהות תפקידו היא עבודה עם הציבור הרחב לבין עובד 

ציבור אחר. ככל שתפקידו של עובד הציבור דורש חיכוך רב יותר עם ציבור רחב יותר, גובר האינטרס להגן 

חלק מהשיקולים  -באשר לבכירותו של עובד הציבור  .(להלן 7ראו: סעיף  –ת נבחר ציבור עליו )באשר להעלב

בהעמדה לדין בגין העלבת עובד בכיר בשירות הציבורי, דומים לשיקולים האמורים בהעלבת נבחר ציבור )ראו 

באפשרות העובד להלן(. תפקיד ציבורי בכיר חושף את העובד לקבלת ביקורת ציבורית, ולרוב,  7פירוט בסעיף 

הבכיר להגיב באמצעות כלי התקשורת. במצבים אלה, הנטייה תהיה שלא להגיש כתב אישום כנגד המעליב. 

עם זאת, יצוין, כי ישנם עובדים בכירים בשירות הציבורי המנועים מלהגיב לעלבון. כמו כן, הנזק שעלול להיגרם 

 .צל עובד זוטרמכך שהעלבון ישפיע על שיקול דעתם, הוא רב יותר מאשר א
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בהמשך לבדיקת מיהות עובד הציבור כלפיו נאמרו הדברים, יש לבדוק אם נגרמה הפרעה  תוצאת האמירה: .ז

כלשהי לעובד הציבור, ומהי מידת ההפרעה שנגרמה. אם לא נגרמה הפרעה ממשית, יש לבחון אם מעשה 

כי עבירה זו אינה מותנית בתוצאת ההעלבה עלול היה להפריע לעובד הציבור במילוי תפקידו. עם זאת, יודגש, 

המעשה, וכי קיים אינטרס ציבורי בהעמדה לדין גם בגין אמירות שלא עלו כדי הפרעה או כדי פוטנציאל 

 .להפריע

: יש לבחון אם למעשה ההעלבה התלוו עבירות נוספות, או שמא מדובר באירוע בודד. אם עבירות נוספות .ח

  .יש בכך כדי להוות נסיבה מחמירה -מדובר באירוע בו בוצעו עבירות נוספות 

  –המלצת הביקורת 

 עובדי ציבור חשופים לשיימינג , הן באמצעות הפצת דואר אלקטרוני לנמענים רבים והן באמצעות האינטרנט. 

ככל שדרגתו של העובד במערכת  גבוהה יותר ומשמש בתפקיד משמעותי יותר בצומת קבלת החלטות , כך הוא עלול 

ו חשוף בפני אזרח שלדעתו ולטענתו לא זכה למענה  לדרישתו, גם אם היא מנוגדת לחוק וגם אם היא למצוא את עצמ

 אינה עולה בקנה מידה אחד עם רצונותיו וציפיותיו מהמערכת. 

במקרה בו נמצא עובד במתקפה שלוחת רסן כלפיו של אזרח המוחה על הדרך המקצועית בה הוא קיבל שירות מאותו 

להתריע בפני האזרח המשתלח כי אין הוא מוכן לסבול התלהמות כלפיו וכי אין הוא מחוייב להעניק  עובד , על העובד

 שירות לאזרח שמבזה אותו ומתנהג כלפיו באלימות פיזית ו/או מילולית ומבייש אותו קבל עם ועדה. 

  . במקרה של אלימות פיזית יש להגיש תלונה מיידית למשטרה וללא דיחוי 

רח/פונה ממשיך בסורו  על אותו עובד לפנות למנכ"ל העירייה.  מנכ"ל העירייה יבדוק האם אין רקע של במידה ואותו אז

סכסוך אישי בין התושב / האזרח/ הפונה המתקיף  לבין עובד העירייה המותקף. במידה ואין רקע קודם של סכסוך אישי 

ם אשר קשורים במישרין מקצועית לעניין הפניה ואת , מנכ"ל העירייה יזמן לפגישת סיעור מוחות את הגורמים הרלוונטיי

 הנמענים הרלוונטיים לאותה הפניה :

 מנכ"ל העירייה .1

 העובד המותקף .2

 נציג המשרד המקצועי מטעם המחוז .3

 היועץ המשפטי של המשרד המקצועי .4

 היועץ המשפטי לעירייה .5

 נציב תלונות הציבור של העירייה  .6

 תה פניה למשרד מבקר המדינה(נציג מטעם משרד מבקר המדינה )במידה והיי .7

 נציג המשטרה )במידה והייתה פניה בכתב למשטרת ישראל(.   .8

הסגל המכובד שיתכנס ינהל דיון ויטכס עצה כיצד לפעול במקרה הנדון ... ובשלבים. בין היתר תישקל האפשרות  לזמן 

 את הפונה ולהזהיר אותו בפני הליך פלילי.  
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 נכה הקצאת מקום חניה בלעדי לרכב

 :כללי 

מקצה מקומות חנייה אישיים לנכים ברחובות העיר, הסמוכים לבית מגוריהם של הנכים, או  גבעת שמואל עיריית 

, אינו מחייב אותה 1991-בקרבת מקום עבודתם בעיר גם אם אינם תושבי העיר, אף שחוק החנייה לנכים, התשנ"ד

 .להקצאה זו

לעדי באמצעות הצבת תמרור נועדה להקל על הנכים המוגבלים בהליכה. הקצאת מקום חנייה אישי לנכה לשימושו הב 

 .עם זאת, אדם בעל תג "נכה" אינו זכאי באופן אוטומאטי להקצאת מקום חנייה אישי

הקצאת מקום חנייה אישי לנכה משמעותה הענקת זכות לרכבו של הנכה לחנות במקום החנייה המוקצה לרכבו בכול  

  .ת מהציבור הרחב את הזכות לחנייה חופשית של רכבם במקוםשעות היממה, ומנגד, שולל

בשל מצאי מוגבל של מקומות החנייה בעיר, הקצאת מקום חנייה אישי לנכה צריכה להיעשות על פי תבחינים לפיהם 

תינתן עדיפות בהקצאת מקומות חנייה לנכים המוגבלים בניידותם, בתנאי שאין בבעלותם חנייה פרטית בסמוך למקום 

 .וריהם או למקום עבודתםמג

 

 הנושאים שנבדקו: 

האם וועדת התנועה מאשרת  הקצאת מקום חניה בלעדי לרכב נכה , רק לאחר שבוצעו כל הבדיקות ונתקבלו  .1

 כל האישורים הנדרשים על מנת לקבל זכות למקום חניה בלעדי. 

 האם קיימים תבחינים? .2

 ., ונושא הקצאת החנייה האישית לנכים בפרטמעקב ושליטה בניהול וארגון מטלות רשות החנייה בכלל .3

איך מבוצע הליך ביטול הקצאת חניית נכה , האם נערכת בדיקה בנוגע לתקפות האישורים ו/או האם בעל  .4

 האישור עדיין עושה שימוש במקום החניה שהוקצה לו או שמכל סיבה שהיא אין לו כבר צורך בה.

 הקצאת מקום חניה בלעדי. האם קיים תיעוד של כל האישורים  שניתנו בגין .5

 האם הרכבים שלהם הוקצה חניה רשומים על שמם של הנכים המבקשים את ההקצאה.  .6

 

 קבע מ  2041חוק העזר לגבעת שמואל )העמדת רכב וחנייתו ( התשע"ה 

 תהליך קבלת האישור:

הרשום  רכב מס'  ותברשו כי  מצהירעל מנת לקבל זכות להקצאת מקום חניה בלעדי על המבקש למלא טופס ובו הוא 

מקום חניה מאושר  ואין ברשות בנוסף עליו להצהיר כי  ברכב הנ"ל והוא זה שנוהגרישיון נהיגה ו שותושבר  .מועל ש

 ו. בניין מגורי , ומקום חניה בתוך חצר בית ו/או   בהיתר הבניה

 /כלי הרכב המצוין בתמרורמקום חנייה הוא אמור לשרת אך ורק את  ואם יועמד לרשות כמו כן ניתנת הצהרה כי 

 .ולהציג את תג הנכה כאשר הרכב חונה בחניית הנכים שהוקצתה לשל מקבל ההקצאה  מחובתו .

אין בעל אישור ע"י עיריית גבעת שמואל מעת לעת על פי שיקול דעתה, וכי אם  נבדקתלהקצאת מקום חנייה  הזכאות

 . מד בתנאים הנדרשים יבוטל מקום החנייהועההקצאה 

 .באחוזיי הנכות וסעיפיהו ועל כל שינוי מקום מגוריבנוגע לשינוי מתחייב להודיע לעירייה  ההקצאה מקבל

 .כי תצהיר זה ישמש כבסיס תקף לביהמ"ש ומאשר בחתימת יד מקבל ההקצאה
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ן צילום רישיו .2 .צלום תו נכה משני הצדדים, מעודכן ואושר על ידי משרד הרישוי .1 :יש לצרף את המסמכים הבאים

 .)לאישור כתובת מעודכנת במשרד הפנים צילום תעודת זהות כולל הספח ( .3 .הרכב של הנכה + רישיון נהיגה

שנים אישור מלשכת הבריאות או הביטוח הלאומי או משרד הביטחון על מוגבלות בניידות  65-תושב שגילו פחות מ*.4

שפחה כולל פירוט טיפול תרופתי ובנוסף אישור סיכום מידע רפואי מרופא המ 65תושב מעל גיל * . לפחות %61של 

רפואי מרופא מומחה בתחום הליקוי הרפואי (אורטופד,כירורג כלי דם, נוירולוג וכו') שבו פירוט הליקוי הרפואי תוך 

 .התייחסות מפורשת למידת המוגבלות בניידות הנובעת מליקוי זה

 

 :תהליך בדיקת הבקשות להקצאת מקומות חנייה לנכים

 ית גבעת שמואל התהליך הוא די מקוצר :בעירי

 מנהלת מדור רישוי עסקים עוסקת באיסוף הבקשות ואישורן . 

 הבקשות מועלות לאישור בפני ועדת התנועה אשר מתכנסת אחת לשלושה חודשים יחד עם המלצת מנהלת המדור.

את הבקשה ועונה על במידה ומנהלת המדור שוקלת שאין לעכב את ההחלטה להקצאת מקום חניה לנכה שמגיש 

התנאים והדרישות  , על פי שיקול דעתה היא מנחה את מח' התחזוקה להתקין חניית נכה במקום אשר הוחלט בסיור 

 מקדים שהיא עורכת יחד עם יועץ התנועה. במקרים אלו אישור החניה ע"י ועדת התנועה נעשה בדיעבד.   

  –ועדת התנועה 

תעבורה, היא מסגרת להתייעצויות מקצועיות בענייני הסדרי תנועה ובסיס התנועה הפועלת על פי תקנות הועדת 

להחלטות המתקבלות רק על ידי רשות התמרור המקומית, או על ידי המפקח על התעבורה, בהתייעצות עם קצין 

 .המשטרה

המחוזי על המפקח   :בוועדה יושבים נציגי הגורמים הקבועים על פי החוק ונציגים בעלי עניין בהסדרי התנועה 

עובדים  -נציגי הרשות המקומית   התעבורה במשרד התחבורה, או נציגו, המנחים להכנת תכניות להסדרי תנועה

מקצועיים של הרשות העוסקים בנושא הסדרי תנועה, דרכים, תמרור, שינויים גיאומטריים וכד', המכינים את התכניות 

נועה או השינויים ההנדסיים שהעירייה מבקשת להנהיג בכבישי שבהן סימוני הכבישים, התמרורים ומיקומם, הסדרי הת

נציג משטרת התנועה, בדרגת קצין, או נציגו, המציעים או בודקים הצעות לשינויים בהסדרי  -נציג המשטרה   הרשות

  )כשנדרש על פי הנושאים שעל סדר היום(.  .נציגי הקואופרטיבים לתחבורה . התנועה

 , שינויים בהסדרי התנועה , בכבישים חדשים הסדרי תנועה חדשים : נועה הם, כדלקמןתחומי הטיפול של ועדת הת

בכבישים , פסי האטה, התקנת איי תנועה, התקנת עיני חתול,  שינויים הנדסיים גיאומטריים, קביעת רמזורים ותמרורים

נספח תחבורה  -תכנית תחבורה הצעת. .הסדרי חנייה, תחנות אוטובוס, קווי אוטובוס ומוניות , התקנת מעגלי תנועה

 עפ"י תוכניות בניין עירמבנים תוספת בתכנית בניין עיר, כאשר התכנית מתחייבת עקב גידול נפח התנועה שנוצר בשל 

הוועדה אינה עוסקת בתקציבים ובאישורם, לא בתכניות עבודה וגם לא  . הקצאת מקומות חנייה אישיים לנכיםו

 .בביקורת

ובחנה את התהליכים לקבלת   2015 – 2013 וקולים של ועדת התנועה המקומית לשניםהביקורת עיינה בפרוט 

 אישורים להקצאת מקומות חניה לנכים ברחבי הישוב.

 בקשות להקצאת מקומות חניה לנכים.    -דנה הוועדה ב  2015 – 2013בין השנים 

 נבדק תאריך אישור כתובת שם 

 נמצא תקין 2014 9אורנים  נ.ב.

 נמצא תקין 2015 3רנים או ע.א.

 נמצא תקין 2013 9אורנים  ש.ד.

 נמצא תקין 2014 16בן גוריון  ד.י

 נמצא תקין 2014 7בארי  א.ו
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 נמצא תקין 2015 18גוש עציון  מ.ש

 נמצא תקין 2013 7הנשיא  י.ג. 

 נמצא תקין 2014  8הנשיא  ר.ש

 נמצא תקין 2013 41הרצל  מ.ג.

 א תקיןנמצ 2014 94הזיתים  ד.ש

 נמצא תקין  2013 10הרימון  ר. ל א

 נמצא תקין 2013 8הרימון  א.ד

 נמצא תקין 2014 50ז'בוטינסקי  י.ב

 נמצא תקין 2013 30יוני נתניהו  ז.ב

 נמצא תקין 2014 28יוני נתניהו  א.כ.

 לא תקין 2013  8יצחק שדה  א.א

 לא תקין 2015 20נמרובר  י.ש.

 נמצא תקין 2013 3קרן היסוד  ט.ש.

 נמצא תקין 2015 5קרן היסוד  צ.א.

 נמצא תקין 2015 3קרן היסוד  ז.א.

 נמצא תקין 2013 8קרן היסוד  מ.ג

 נמצא תקין 2013 11קרן היסוד  א.ז

 נמצא תקין 2015 20רחבת אילן  ר.י

 נמצא תקין 2015 20רחבת אילן  ד.ס

 נמצא תקין 2015 22רחבת אילן  ע.י.

 נמצא תקין  2014 10 רחבת אילן מ.ח

 נמצא תקין 2014 10רחבת אילן  פ.פ.

 נמצא תקין 2013 10רחבת אילן  ו.ו.

 נמצא תקין 2013 10רחבת אילן  א.א.

    

    

 

 :  שנמצאו חריגים

הנ"ל רשום "קונסול כבוד" בשעה שהוא משמש כמנכ"ל החברה לאיתור נכסים  – 14ישראל פלג , רחבת אילן  .1

 ה. של יוצאי השוא

 

 -. בתאריך ה2010בבדיקה נמצא כי דר' ישראל פלג קיבל מינוי ממשרד החוץ לקונסול כבוד באוקטובר 

במסמך של  8.10.3פנה דר' ישראל פלג בבקשה לחניה שמורה לרכב קונסול כבוד בהתאם לסעיף  6.1.11

. בישיבת 14אילן מאחר ומשרדי הקונסוליה ממוקמים במקום מגוריו ברחבת  88משרד החוץ פרוטוקול ע' 

 אושרה החניה השמורה לקונסול כבוד קייפ ורדה.  27.1.11 -ועדת התנועה מתאריך ה

 

 הפך את החניה שבבניין שלו למחסן ומקבל חניית נכה ברחוב. –דהן דוד  .2

 יכולה להחנות בחנייה הפרטית ל בית המגורים. –שחם יעל  .3

 גוריםיכולה להחנות בחניי הפרטית של בית המ –אסתר אשכנזי  .4

 יכול להחנות בחניי הפרטית של בית המגורים  -חביב יהלומי  .5

 

 טבלת הקצאות חניית נכים על פי שנים :

 מספר שנה

2002 2 

2006 2 

2007 20 

2008 - 
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2009 7 

2010 - 

2011 6 

2012 3 

2013 13 

2014 10 

2015 9 

 

 

 הקצאת חניית נכים לפי שכונות:

 32 רמת אילן

 8 רמת הדר

 3 ת הדקליםרמ

 7 הברושים

 21 רחבי הישוב הותיק -הותיקה  

 6 גיורא

 1 השקד

  

 

ל הנכים שהוקצתה להם חנייה אישית, אולם תוקפו של תג הנכה לכ 2015בחודש יולי מכתבים שלחה מנהלת המדור 

 .שלהם פג, בדרישה להציג תג נכה בר תוקף

 מקומות חניה לא תקפים. 9ה הובאו לאישור ביטול של התכנסה ועדת התחבורה ובמהלכ 25.2.2016 -בתאריך ה

 

 המלצות הביקורת: 

רשימת התבחינים לבדיקת זכאותו של הנכה להקצאת הביקורת ממליצה להפיק נוסח מוסכם של תבחינים  .1

כדי לצמצמם פניות של תושבים שמחזקים  וזאת קף את מדיניות העירייה בעניין זהכך שתש ,מקום חנייה אישי

העירייה  ורים של משרד התחבורה , אך בפועל אינם סובלים מבעיית ניידות עצמית. )לדוגמא:אמנם איש

, כולל דרישת  רשאית לבקש מהנכה כל מסמך נוסף להנחת דעתה בדבר התקיימותם של תבחיני הזכאות

. נכות לפחות בגפיים התחתונות %60עותק מהחלטת ועדת הניידות של משרד הבריאות המעידה על 

ם חריגים ומיוחדים רשאית העירייה להקצות מקום חנייה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את במקרי

החלטתה. לדוגמה: נכה הסובל ממחלה סופנית קשה המגבילה את תנועתו, או שדרגת נכותו הינה מעט 

ות זמנית , והליכתו או תנועתו מוגבלת מאוד. בחלק ממקרים אלו תשקול העירייה לאשר זכא%60 -מתחת ל

 (.לשנתיים ימים בלבד

רשות החנייה מנהלת המדור ויש להביא תבחינים אלו לאישור מועצת העירייה ולאחר מכן תפעל העירייה ו  .2

 להקצאת מקומות חנייה רק על פי תבחינים אלו

 לפרסם בפומבי את התבחינים למתן זכאות לחנייה אישית לנכים באמצעות אתר האינטרנט העירוני. יש  .3

 מחדש את בקשתם של החריגים שאותרו מתוך הדוח. לבחון .4

לבדוק באופן מדגמי אחת לשישה חודשים את זכאותם של הנכים שהוקצה עבורם מקום חנייה אישי, כגון:  .5

 .שלא השתנתה כתובתם או/ו שלא פג תוקפו של מסמך רלוונטי לבקשה

 

 , עושים עבודתם נאמנה !  הביקורת מתרשמת כי העוסקים בתחום בחינה ואישורים לחניית רכב  נכה
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בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה עוברת בדיקה לצורך הזכאות בחניה שמורה ליד בית המגורים  תגובת המבוקר :

 כלהלן:

על הנכה להיות תושב גבעת שמואל ובעל רישיון נהיגה ורכב שכתובתו תואמת את כתובת הנכה, עליו להחזיק בתג 

ב, בעל נכות מטעם ביטוח לאומי ו/או משרד הביטחון במוגבלות בניידות, תושבים נכה לרכב התואם את רישיון הרכ

 חייבים בהגשת מסמכים רפואיים המעידים על נכותם והגבלת ניידותם. 60מעל גיל 

 

נכים מקבלים ממשרד התחבורה תגי נכה בעקבות כל מיני מחלות ולא כולם מקבלים  לא כל תג נכה לרכב, מאושר. 

כבר פה במידה וישנם כאלו הם מקבלים סירוב כבר במעמד  –בגפיים התחתונות )מוגבלות בהליכה( בגלל מוגבלות 

 הבירור.

ישנם נכים שלרשותם חנייה צמודה לבית או בבניין מגורים, גם פה לא מאושר, למעט נכים עם רכבים גדולים בעלי 

יאושר באופן חריג חסימת  –ה על הנכה מעלון, או במצבים חריגים בהם לאחר בדיקה נמצא כי מיקום החנייה מקש

בבניין מגורים הנכה מתבקש לפנות לוועד הבית בבקשה שיקצו לו חניה  החנייה צמודת הבית )בבתים פרטיים(. 

 קרובה ונגישה, במידה ולא מסתדר לא מאושרת החנייה בשטח הציבורי. 

 17ות, ללא נגישות ללובי הכניסה, כמו בן גוריון נמצא כי ישנם בנייני מגורים ישנים להם הכניסה ללובי באמצעות מדרג

 בשטח הציבורי. , לכן בקשות לחניות שמורות לנכים, אושרו 3וביאליק 

נדחתה כי לדיירים  – 15בקשות שעלו לוועדת תנועה כי המבקשים התעקשו, היו של משפחת קוזלינר איריס מבן גוריון 

 בניין למצוא להם חניה נוחה יותר בשטח הבניין.יש חניה בבניין, הגדלנו לעשות בתיווך עם ועד ה

 להם חניה צמודה לבית. 36בקשה של משפחת אברמוב סוניה מרחוב רמב"ם 

להם חנייה בבניין. גם להם הוסבר שעליהם לפנות לדיירים הקרובים ללובי  47כנ"ל הייתה בקשה של משפחה מהנשיא 

 הכניסה בניסיון להחליף בין מקומות החנייה.

 

 תנועה עולות בקשות שלאחר בחינתי, כולל בשטח, שיש מקום לאשר את בקשתם.לועדת 
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 ויישומו פנסיוניתחוק המסלקה ה

 

המיועדת  -ית דוגמת המסלקה הבנקא - מקוונת מרכזית מערכת סליקה חוק מסדיר הפעלה של

להעביר מידע וכספים לכלל הגופים המוסדיים, הסוכנים והיועצים הפנסיוניים וביניהם, ומכפיפה אותם לפיקוחו של 

 הממונה על אגף שוק ההון והביטוח באוצר. 

 המטרה : 

ם שבין יוצרת מצב חדש בשוק הפנסיוני וביחסילמעשה המסלקה .על המערכת פי כמה מהפיקוח הנוכחי  הדוק פיקוח.1

 .ים לגופים המנהלים את חסכונותיהםהחוסכ

השקיפות והיעילות בענף זה, וצמצום ניגודי  ,הרצון להבטיח את יציבות החיסכון הפנסיוני, הגברת התחרותיות. 2

, אשר הביא לירידה משמעותית בהיקף 2008עניינים מובנים שהיו קיימים בו. המשבר הכלכלי שפקד את העולם בשנת 

 .ף החיסכון לטווח ארוךהנכסים בענ

 החוק מסדיר את רישוי הפעלת המערכת   .1

 הוראות למפעיל לשמור על סודיות המידע ואבטחתו.   .2

הממונה על שוק ההון באוצר מקבל בחוק סמכויות להעניש עבריינים בעיצומים כספיים ולהגיש נגדם וגם  .3

 .תביעות פליליות

גם לציבור לקבל מידע הנוגע להם באמצעות המכשיר החוק החדש מאפשר לא רק לסוכנים הפנסיוניים אלא  .4

 .החדש

 רקע:

בתיאוריה הכלכלית מקובל לטעון שהגברת התחרותיות מביאה בדרך כלל לירידה כלשהי במחירים, שכן המוכרים 

מנסים למשוך אליהם לקוחות חדשים. מניתוח שיעורי דמי הניהול באפיקי החיסכון השונים עולה, כי בעוד שבקרנות 

 ובחלק מקרנות הפנסיה)בים מהחוסכים, הרי שבקופות הגמל יה החדשות חלה ירידה בשיעור דמי הניהול הנגהפנס

שניתנו לעלייה בדמי  .עלייה משמעותית בשיעור דמי הניהול הנגבים מהחוסכים 2009-2005חלה בין השנים ( הכלליות

האחרונות ננקטו צעדים רגולטורים להגברת  עלות הרגולציה: כאמור, בשנים :הניהול בקופות הגמל ניתן למנות את

במקרים רבים להגברת הרגולציה יש עלות כלכלית, שכן היא מטילה על הגופים  .היעילות והשקיפות בשוק ההון

לדוגמה, הנפקת דוחות רבעוניים ושנתיים לצד הפעלת מערכות מחשוב המגבירות את  ,המנהלים חובות נוספות

 .נוספות בגין הגברת הרגולציה מגולגלות גם הן על החוסכים באמצעות דמי הניהולהעלויות ה .הנגישות והשקיפות

עלויות השיווק: במסגרת העברת ניהול הגופים לחברות הביטוח ולחברות ההשקעות גדל חלקם של הסוכנים והיועצים 

לסוכנים אלו בגין  (ובכלל זה ייעוץ הניתן בבנקים) בשיווק המוצרים הפנסיוניים. הגופים המנהלים נדרשים לשלם

תגמול סוכנים: כאמור, הרפורמות הכניסו  .פעילותם, וגם כאן לפחות חלק מהעלות מגולגלת על הלקוח דרך דמי הניהול

שחקנים חדשים לשוק החיסכון הפנסיוני, וממילא התחרות על כל לקוח גוברת, ובעיקר התחרות על קבוצות. הסוכנים 

ועלות התגמול מושתת על החוסך, נוסף על עמלות הסוכן  ,י למשוך לקוחותהמשווקים מתוגמלים בדרכים שונות כד

סימטריה במידע: מערכת דמי הניהול מורכבת יחסית, ולא כל החוסכים מודעים לסכומים הנגבים מהם, גם -א .הרגילות

ו למרב את אם הם מקבלים דיווח תקופתי. ייתכן שפערי המידע בין הלקוחות לגופים המנהלים מאפשרים לגופים אל

 .רווחיהם על חשבון הלקוחות באמצעות העלאת דמי הניהול, שכן הרגישות לדמי הניהול מצד הלקוחות נמוכה יחסית

על פי המופיע בדברי ההסבר להצעת החוק, הקמת מערכת סליקה פנסיונית בהתאם למתווה המוצע, עשויה לצמצם 

ייתכן אף בעלויות הרגולציה, שכן ייתכן והקמת מערכת סימטריה במידע ו-א-חלק מבעיות אלו, בעיקר בכל הנוגע ל

מידע כללית תצמצם חלק מהדרישות המוטלות כיום על הגופים המוסדיים בנושא להנגשת המידע ושקיפותו. עם זאת, 

הקמת מסלקה פנסיונית והפעלתה השוטפת בהתאם להוראות שיקבע הממונה כרוכה בעליות כספיות נוספות, וסביר 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4025432,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4025432,00.html
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חלק מעלויות אלו יגולגלו לציבור החוסכים באמצעות הגדלת דמי הניהול. אם אכן תוקם המסלקה  להניח שלפחות

ניתן לשקול נקיטת צעדים משלימים שיביאו להורדה  ,הפנסיונית, הרי שלצד קביעות ברורות בנושא גובה דמי השימוש

ה בהיקף הנכסים הנצברים בחיסכון בגובה דמי הניהול. חשוב להדגיש, שכל עלייה בדמי הניהול מהווה למעשה פגיע

  הפנסיוני של כל לקוח, ומשפיעה ישירות על גובה הקצבה שיקבל לאחר פרישתו לגמלאות.

 הסדר פנסיה חובה

נכנס לתוקפו צו הרחבה לביטוח  2008בינואר  1-אחד השינויים החלים ישירות על החוסך הוא הסדר פנסיה חובה. ב 

, שחתם עליו שר התעשייה, המסחר  להלן הצו  .1957-ים קיבוציים, התשי"זפנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמ

הצו נחתם בעקבות ההסכם  .והתעסוקה, המסדיר את חובת הביטוח הפנסיוני לכלל העובדים והמעבידים בישראל

-שהושג בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית החדשה ב  7019/2007הקיבוצי הכללי 

 . 2007בנובמבר  19

נוסף על ) משמעות צו ההרחבה היא כי בטווח הארוך, כל עובד בישראל יהיה זכאי לפנסיה חודשית לאחר פרישתו

 פי המסלול שבו היה מבוטח. -פי הסכום שצבר בשנות עבודתו ועל-, על( קצבת הזיקנה

 :השינויים המבניים בניהול קרנות הפנסיה 

ומקרנות  1995, מקרנות חדשות שאושרו לאחר 1995נות ותיקות שאושרו עד שנת שוק קרנות הפנסיה מורכב מקר

 .2000כלליות שאושרו לראשונה בשנת 

ייעודיות  .הניהול, בהיקף הכיסוי הביטוחי ובתמהיל ההשקעות 10הקרנות הכלליות אינן רשאיות להשקיע באג"ח  

י אחד השינויים המרכזיים בתחום הפנסיה בשנים מבטיחות תשואה, להבדיל מהקרנות החדשות והוותיקות. נציין כ

התקבל בכנסת חוק  2003במאי  29-ב .האחרונות הוא הירידה בשיעור האג"ח הייעודיות בכלל השקעות הקרנות

-ו 2003התוכנית להבראת כלכלת ישראל תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

זה התקבלו תיקוני חקיקה שאפשרו את יישום הסדר ההבראה שנקבע לקרנות הפנסיה  . בחוק2003-, התשס"ג2004

מיליארד  110-הוותיקות והגופים המנהלים אותן שצברו בשנים שקדמו גירעונות אקטואריים בהיקף כולל של יותר מ

הפנסיה יזמה ש"ח, ובמסגרתו מונה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר מנהל מיוחד. כדי למנוע קריסה של ענף 

הממשלה, בשיתוף עם הסתדרות העובדים החדשה, תוכנית הבראה לקרנות הפנסיה, ובמסגרתה הועבר סיוע 

ממשלתי נרחב לכיסוי הגירעונות שנצברו וליצירת איזון אקטוארי. בנוסף כלל ההסדר את הוצאת קרנות הפנסיה 

הוצא ניהול קרנות הפנסיה  2004ן, ובשנת החדשות מידי הגופים המנהלים ומכירתן לגורמים פרטיים בשוק ההו

 .החדשות מידי קרנות הפנסיה הוותיקות והן נמכרו לגופים פרטיים, בעיקר חברות הביטוח

כדי לגבש המלצות לצעדים הנדרשים לקידום  משרדי (להלן: הצוות-ת עבודה ביןמינה שר האוצר צוו 2004באפריל 

סמים העיקריים היה הריכוזיות של הבנקים בשוק הפיננסי בישראל, התחרות בשוק ההון הישראלי ולביסוסה. אחד הח

לרבות שוק ההון, ומניעת אפשרות של תחרות יעילה מצד מתווכים פיננסיים אחרים. ריכוזיות זו באה לידי ביטוי בין 

  .מקרנות הנאמנות %80-מקופות הגמל ויותר מ %75-היתר בשליטתם של הבנקים הגדולים בניהול של יותר מ

הצוות המליץ להוציא בהדרגה את ניהול קופות הגמל וקרנות הנאמנות מידי הבנקים ולהעבירו לניהול של גופים 

 חברות ביטוח וחברות השקעות.  פיננסיים אחרים

 

  –מערכות סליקה 

בין רקע כללי בעסקאות המתבצעות בין שני צדדים, לעיתים בתיווך צד שלישי, יש צורך בהעברת מידע ו/או תשלומים 

הצריכו  ,הצדדים השונים. ההתפתחות הכלכלית והפיננסית בעידן המודרני, וכתוצאה מכך ריבוי העסקאות ומורכבותן

מתן פיתרונות טכנולוגיים להעברת מידע ותשלומים בין הצדדים השונים, הן בעסקאות תוך מדינתיות והן בעסקאות 

ם בין גופים פיננסיים ובין גופים אחרים, הוא באמצעות הפיתרון השכיח כיום בעולם להעברת תשלומי .לאומיות-בין

 משמעות השם מסלקה, הוא המקום בו מסולקות ומקוזזות התביעות בין הצדדים השונים החברים במסלקה..  מסלקה



 

90 

 

10 

כיום, מערכות סליקה ותשלומים מהוות מרכיב חיוני וחשוב של התשתית הכלכלית והפיננסית בעולם ובמשק הישראלי,  

אחד התנאים החשובים ביותר לפעילות יעילה של   .ן היעיל תורם ליציבות הפיננסית ולהתפתחות הכלכליתותפקוד

מערכת סליקה הוא אמינות המערכת. מערכת שאינה אמינה עלולה לחשוף את המשתמשים בה לסיכונים ולהעביר 

יים על היציבות הכלכלית סיכונים אלה ממערכת כלכלית אחת לחברתה, וייתכן אף לגרום לסיכון מערכתי שיא

ויציבות מערכות הסליקה, עשויה לסייע בצמצום הסכנה  והפיננסית של כלל המשק. מנגד, הקפדה על אמינות 

  .למשברים פיננסיים

 מערכות סליקה בישראל

אחד הגורמים המשמעותיים כיום במערכות התשלומים והסליקה בישראל, הוא בנק ישראל. במערכת הכלכלית  

שונים לרבות מסלקת  , הפועלות בתחומים (מסלקות)ת בישראל פועלות כיום מספר מערכות תשלומים והפיננסי

וצאות הסליקה של כל אחת ממערכות . תמסלקת הנייר ומרכז סליקה בנקאי ומסלקות הבורסה לניירות ערך, הבנקים 

התאגידים  ,משק. במקבילסליקה אלו מועברות למערכת זה"ב, והיא הסולק הסופי של כל העסקאות השקליות ב

כאמור, הסליקה  .הבנקאיים בישראל ובנק הדואר מחוברים ישירות למערכת זה"ב ומדווחים על פעולות תשלום

זה"ב מתבצעת בזמן  .במערכת  עקרונית, כל גוף שיקבל על עצמו את תנאי המערכת יכול להצטרף למערכת זה"ב

ם יום העסקים ולעיתים אף מאוחר יותר. סליקה בזמן אמת, אמת, בניגוד לסליקה במערכות האחרות המתבצעת בתו

  .מרחיבה את אפשרויות התשלום בסוגי עסקאות שונות

בנוסף למערכות הסליקה שהוזכרו לעיל, קיימים בארץ גופים נוספים המפעילים מעין "מסלקות" בתחומים שונים, 

ויות ביטוח המפעילים מסלקות פנסיוניות, לרבות בתחום הפנסיה. כיום ישנם מספר גופים מנהלי הסדרים וסוכנ

שבמסגרתן מועברים תשלומים בין הגורמים השונים בענף, אם כי לא במתכונת ובהיקף המוצע בהצעת החוק כפי 

שיפורט להלן. גם גופי השכר במשק מהווים מעין מסלקה להעברת תשלומי הפנסיה של העובדים לגופי החיסכון. 

גם בתחומים נוספים כגון מרכז הסליקה של חברות הביטוח, המספק שירותים שונים בנוסף, קיימות מערכות סליקה 

 .בתחום הביטוח לרבות סליקת חשבונות בין מבטחים

 

 רקע כללי –הקמת מערכת סליקה פנסיונית 

להלן: הצעת החוק,  2010-, התשע"א(תיקוני חקיקה)2012-ו 2011פרק י"א להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים  

ק בהקמת מערכת סליקה פנסיונית, שתאפשר העברת מידע ותשלומים בין הגופים והצדדים השונים המעורבים עוס

בשוק החיסכון לטווח ארוך, כפי שיפורט להלן. הצעת חוק זו מהווה שלב מרכזי בתהליך הקמת מערכת סליקה 

האחרונות נעשו שינויים רבים בשוק כמתואר לעיל, בשנים  .פנסיונית, תהליך המקודם במשרד האוצר בשנים האחרונות

החיסכון הפנסיוני, מתוך כוונה לייעל ולפתח את שוק ההון וכן לאפשר חיסכון פנסיוני מיטבי לכל אחד מהחוסכים, 

כללו השינויים את האפשרות להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני בין  ,בהתאם למאפייניו וצרכיו העתידיים. בין היתר

ים, וכן גדל פוטנציאל התחרותיות בתחום הן מצד הגופים המנהלים את חסכונות הציבור, והן אפיקי החיסכון השונ

. אחד התנאים הבסיסיים לניצול מרבי של השינויים מצד הגופים המייעצים והמשווקים בתחום החיסכון הפנסיוני

אכן יוכל לקבל את הייעוץ שנעשו לטובת החוסך, הוא זמינות המידע בדבר החיסכון הפנסיוני, זאת כדי שכל חוסך 

המידע המלא ביחס לחיסכון הפנסיוני של כל חוסך אינו  .המקצועי ביותר, ובמידת הצורך לשנות את מסלול החיסכון

האפשרות לקבל ייעוץ מיטבי ולנייד את כספי החיסכון בהתאם.  ,לדברי משרד האוצר 27נגיש כיום דיו, וזה מקשה על 

. הרעיון מערכת לסליקה פנסיונית ,באמצעות הקמת מערכת מרכזית אחת המענה לצורך זה יינתן לדבריהם

המרכזי בבסיס מערכת זו הוא מיסוד מכנה משותף טכנולוגי לכל הגופים המוסדיים, היועצים והמשווקים הפנסיוניים, 

להגביר את והסדרת הליכי העבודה ביניהם. הקמת מערכת זו צפויה בין היתר להגביר את זמינות המידע ומהימנותו, 

  .השקיפות בניהול החסכונות ולאפשר בקרה יעילה יותר על התהליכים השונים

 מגבלות לחברות  שמפעילות  את המסלקות 
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הממונה רשאי להורות לחברה המפעילה את המסלקה, על גובה דמי השימוש אותם היא יכולה לגבות  .1

ביצוע התשלומים. כמו כן, שר האוצר מהמשתמשים, לרבות תשלום עבור התחברות, תחזוקת המערכת ואופן 

 .רשאי לקבוע שיעור מרבי של דמי שימוש, זאת באישור ועדת הכספים

סודיות ואבטחת מידע סימן זה דן באופן הבטחת שמירת המידע, שמירה על סודיותו ואבטחתו. עובדי חברה  .2

רת העברת המידע המפעילה מסלקה פנסיונית, מחויבים לשמור על סודיות המידע שנחשפו אליו, במסג

במסלקה. מידע זה לא יימסר לאף אחד ולא ייעשה בו כל שימוש המנוגד להוראות התיקון המוצע, או בהתאם 

 לצו בית משפט אם יינתן. 

החברה אחראית לכך שהמערכת הטכנולוגית המפעילה את המסלקה, תמזער ככל הניתן את הסיכון לפגיעה  .3

  .וגיות הקיימות בתחוםבפרטיות הלקוחות השונים, בהתאם לטכנול

שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבע הוראות בתחומים הבאים: אופן הגישה למידע המועבר  .4

במערכת ואמצעי הזיהוי הנדרשים; אופן השימוש במידע המועבר במסלקה; אופן שמירת המידע המועבר 

מסלקה יישמר בזמן העברתו ולאחר מידע המועבר באמצעות ה .במערכת, לרבות מועד שמירתו ואופן מחיקתו

מכן (בהתאם למשך השמירה שיקבע השר), כך שיהיה נגיש למי שרשאי, ומוגן מפני שימוש המנוגד להוראות. 

 המידע יהיה נגיש למשתמש אליו הוא מיועד עד להעברתו אליו. 

  .ן גורמים שוניםהמידע יהיה זמין למי שיקבל אישור מיוחד מהממונה לצורך פיקוח או בירור מחלוקות בי .5

פיקוח על פעילות החברה בסימן זה נקבעת סמכותו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפקח על חברה  .6

  .המפעילה מסלקה פנסיונית

, הזיקה בין המסלקה (ביטוח בריאות וביטוח רכב ,ביטוח אישי)שימוש במסלקה לענפי ביטוח שאינם פנסיונים  .7

וקביעת הוראות  (ן וכדומהמסלקה בנקאית, מסלקות שוק ההו)ם אחרות במשק הפנסיונית למערכות תשלומי

 ברורות שיבטיחו את שמירת המידע וסודיותו.

 בחוק המכרזים יש רשימת פטורים סגורה ובין היתר כלולה גם התקשרות בעסקה שעניינה ביטוח.

" חלות  –רת מגדל קבע השופט יצחק דר בפסק דין שבעתירת חברת הביטוח הדר שביקשה לפסול הצעת חב

על העיריות תקנות מכרזים השותקות בשאלה אם חוזה ביטוח מחייב מכרז אם לאו. הואיל ומדובר במקרה 

גבולי , הרי שהעדרו של הסדר מפורש בתקנות מהווה לדעתי לאקונה . אם סברה העירייה שמערך היחסים 

האחת  –יחסי אמון , עמדו בפני שתי דרכים בין המבטח ומבוטח הוא מערך יחסים מיוחד , הבנוי על מסגרת 

להימנע מפרסום מכרז ולהתקשר עם חברה "האמינה עליה" בפטור. הדרך השניה הייתה לפרסם מכרז סגור 

ולהפנות אותו אך ורק לאותם מבטחים שעימם יש לעירייה יחסי אמון . בוודאי שלא עמדה בפני העירייה הדרך 

 ."של פרסום מכרז פתוח והטיית תוצאתו

 

 ממצאים:

 

 מהעובדים מבוטחים בקופות פנסיה צוברות .   70%בעיריית גבעת שמואל עולה כי כ  .1

בגין עובדים אלה ובגין פנסיה    ₪ 5,773,042  -העבירה העירייה לקופות הפנסיה סה"כ  2015בשנת  .2

 משלימה לעובדים בפנסיה תקציבית. 

בדמי הניהול, להלן ברירות  מעותיותמשבהתאם להסכמים עם ההסתדרות העובדים נקבעו הנחות  .3

 המחדל :

 

 (."הצבירה"על  %15.1 -על "השוטף" ו %1הראל ) –הסתדרות המעוף 

 מנורה מבטחים –עובדים מקצועיים 

 קרן רום –קרנות השתלמות 

 מבטחים –קופות גמל 

 

רכז מדוח הביקורת עולה כי אגף כוח אדם מודע להסכמי ברירת המחדל  של הסתדרות העובדים והמ .4

 לשלטון מקומי עם חברות הביטוח לדמי ניהול מופחתים.

אגף כוח אדם מיידע את העובדים בנוגע לדמי ניהול מופחתים במסגרת ההסדרים עם חברות הביטוח  .5

 ובכך נמנע מצב של פגיעה בזכויות העובדים. 
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ההשקעה מהקופות דיווח לצורך בדיקה כי ההפקדות פוצלו כנדרש וכי אפיקי דורש  אגף כוח האדם .6

 .ומסלולי הביטוח תואמים את הרשום בטופס ההצטרפות

 אין איחורים בהפקדות  .7

 .קופות פנסיה צוברות  4טופלו במסגרת   2016כספי הפנסיה של עובדי עירייה בשנת  .8

. עובד חדש שנקלט בעירייה   7מספר העובדים המבוטחים בביטוחי מנהלים עומד על  –ביטוחי מנהלים  .9

לים מופנה לסוכן הביטוח שעובד מול העירייה כדי להסדיר את העברת ביטוח ומבוטח בביטוח מנה

עבור העובד וכן את המידע מחברות הביטוח בנוגע ליתרות  161המנהלים . הסוכן דואג להנפקת טופס 

שעורי ההפרשה הם בהתאם  הפיצויים של העובד, מספר הקופה באוצר וחשבון הבנק של העובד אליו.

בין הממשלה, מרכז השלטון  11.11.11הנחיות להסכם הקיבוצי (מסגרת) שנחתם ביום ב ( 1)א)(1לסעיף 

 .המקומי ותאגידים נוספים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה

הנמצאים  3מספר העובדים המפרישים כספים בעבור רכיב ביטוח "אובדן כושר עבודה" עומד על  .10

 במסגרת ביטוח מנהלים.

קובע, כי זכותו של  1115 -לחוק שירותים פיננסים (קופות גמל), תשס"ה 11ף סעי - החלפת קופת פנסיה .11

העובד לבחור באיזו קופת פנסיה לנהל את כספיו. במהלך תקופת ההעסקה, העובד רשאי לעבור מקופה 

עובד עירייה המעוניין לבצע מעבר של קופת פנסיה, פונה לקופת הפנסיה החדשה  .לקופה ללא הגבלה

לאגף כוח לעבור, דואג למילוי טפסים רלוונטיים על פי דרישות הקופה החדשה והעברתם  אליה הוא רוצה

  .עדכון קופה במערכת השכר לבצע  אדם אשר דואג

 

 אין  –המלצות הביקורת 

 

 

יש להקפיד על כך שסוכן ביטוח  שעובד מול העירייה אינו יכול להיפגש עם עובד קודם שפנה למסלקה 

 ח. פנסיונית והגיש לו דו

 

יש לבחון עם היועצת המשפטית האם יש צורך במכרז לפני שמפנים עובדים להתקשר לחברת ביטוח זו או 

 אחרת.
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 ביקורת חשבונות הזמנת ביובית

 

מעת לעת יוצאות קריאות להזמנת ביוביות , בסוף כל חודש נשלח מחברת הכל לבית בע"מ חשבונית חודשית כללית 

ישור ביצוע עבודות" לפי כל קריאה וקריאה. באישור אין התייחסות מקצועית של מנהל המחלקה ואליה מצורפות "א

 אשר הוציא את הקריאה להזמנת הביובית בנוגע לסיבות לקריאה / מקור הבעיה , שום כלום.

מסודר בנוגע לקריאות לפתיחת  לנהל יומן עבודהיש מקום לדרוש מהמוקד או ממחלקת שפ"ע  הביקורת  לדעת

 סתימות ביוב :

 כדי לוודא שהעירייה אכן משלמת על תקלה בתחום אחריותה. .א

כדי לקבל תמונה ברורה בנוגע לבעיה נקודתית שחוזרת על עצמה שוב ושוב ונובעת מכשל בביצוע עבודות  .ב

 תשתית. 

 

הזמנות  48  -הזמינה העירייה מחברת הכל לבית בע"מ שירותי שאיבת ביוב    2046מאי  –ינואר במהלך החודשים  

 עבודה.

מבדיקת החשבוניות עולה כי מרבית הזמנות העבודה היו לעבודות שוטפות לפתיחת ביוב ברחבי הישוב למעט 

 ההזמנות הבאות שהביקורת מצאה לנכון כי יש לתת עליהן את הדעת :

דובר בקווי ביוב שוחות מפסולת , מ 2ניקוי  – 29.3.16 –מתאריך ה  167930א.ב.   47פתיחת ביובית ברחוב הנשיא 

הקבלן שביצע  את העבודה לא ניקה את הקו הישן מפסולת  –חדשים המחוברים לקו ביוב ישן לאורך רחוב הנשיא 

 וחולות ועל כן הוא נסתם שוב ושוב . 

, + א.ב.  25.5.16 –מתאריך ה  18014, א.ב,  17.1.16 –מתאריך ה  18הנשיא  – 167632כנ"ל לגבי א.ב. :   

  30.5.16 -מתאריך ה 18022, א.ב.  29.5.16 -מתאריך ה 18018, א.ב.  25.5.16 -יך המתאר 167987

בכביש )בחציה החדשה שבוצעה לאחרונה( נמצא קרש . מה שאומר  18ברחוב הנשיא  14.6 -פתיחת ביוב מתאריך ה

מר שהעירייה בגלל הקרש התקוע , מה שאו 100%שהקו לא נקי מלכלוך . גם אחרי פתיחת הסתימה הפתיחה אינה 

 תצטרך לשלוח שוב ושוב ביוביות על חשבונה.

 שוב הוזמנה ביובית לפתוח סתימה בגלל הקרש)הפסולת( שתקוע בתוך הצנרת. 9:00שעה  21.6

יש לבדוק מי הגורם שביצע את המסירה והאם בוצע  צילום הקו בעת המסירה.  ובנוגע לחשבוניות  – לדעת הביקורת

יא יש לחייב את הקבלן שהותיר את הקו מלוכלך במידה וגם מהנדס העירייה  יקבל את של פתיחת הביוב ברחוב הנש

 ממצאי הביקורת. 

 167877 –נמצאה חשבונית נוספת שלדעת הביקורת העירייה לא הייתה אמורה לשלם עליה  - שאיבת בור שומן

 שאיבת בור שומן גן יערה .  – 24.2.16 -מתאריך ה

ך בבור שומן. בו השומן שייך לבית הכנסת מעל גן יערה שמקיים אירועים ויש לחייבו לגן יערה אין מטבח ואין צור

 ₪  700בתשלום  ע"ס 

 , הוצאת שומנים מהשוחה ושטיפת הכביש עקב גלישת ביוב.  167987אישור ביצוע  -רחוב לוחמי הגטאות  

לומר , במהלך השטיפה לא שמו הסתימה נבעה עקב ניקיון הקו לפני השירוול שבוצע במקום )כ – לדעת הביקורת

 מחסום  והפסולת זרמה לקו(.
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, פותחים לעיתים קרובות סתימות בגלל חדירת שורשי עץ הפיקוס לקו הביוב. יום  167814א.ב.   ברחוב קרן היסוד

ץ יגיע ותהיה שם סתימה ככליל ואז נצטרך לבצע עבודת תיקון גדולה ותחת לחץ. אין טעם לחכות עד שזה יקרה . ממלי

 לתקצב סלילת קו חדש כזה שלא יאפשר לשורשי הפיקוסים לחדור לתוכו.

 

  –תגובת המבוקרים 

 .אני לא חיבתי את הקבלנים בתשלום כי לא עבר דרכי התשלום לביובית1

 .אשמח לקבל את התאריכים שבהם היו התקלות לפי מספרי התעודות לא יכול לבדוק2

 

,בברכה  

 שמוליק ברנע 

 שלוח לי את החיוביםלני אבקש מהמוקד לא מאוחר לחייב. א

 

 


