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 במוסדות חינוךניהול כספים 

 

  - מבוא .1

  –כללי  .1.1

 2 –"אלון"( מחולק ל  –אומניות יגאל אלון )להלן בית ספר ל .1.1.1

ח' וחטיבה  –חטיבות: חטיבה עליונה הכוללת את כיתות ג' 

כיתה ב'. כל אחת מהחטיבות  –צעירה הכוללת גן חובה 

ממוקמת במתחם אחר כאשר מרבית הניהול הכספי מבוצע על 

 ידי כל חטיבה בנפרד. 

גוריון"( כולל כיתות א'  "בן –בית ספר יסודי דוד בן גוריון )להלן  .1.1.2

 ח'. –

המשמשת להנהלת  מערכת המידע, 2011החל מחודש פברואר  .1.1.1

, הינה "כספים אלון ובית ספר בן גוריון ספרהחשבונות של בית 

 " של חברת "מטרופולינט".2000

 

 להלן פירוט מספר התלמידים בכל אחד מבתי הספר בשנת תשע"ג: .1.2

 בית ספר "אלון" שכבת גיל
בית ספר "בן 

 גוריון"

 לא רלוונטי 64 גן חובה

 57 79 א'

 40 75 ב'

 46 61 ג'

 52 51 ד'

 44 55 ה'

 51 61 ו'

 16 57 ז'

 57 41 ח'
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 בית ספר "אלון" שכבת גיל
בית ספר "בן 

 גוריון"

 383 548 סה"כ

 

 

  – רקע חוקי .2

"החוק" או "חוק לימוד  –)להלן  1949 -חוק לימוד חובה, התש"ט  .2.1

 .חובה"(

 –)להלן  2004תקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(, התשס"ה  .2.2

 "תקנות לימוד חובה"(.

 ."תשלומי הורים" 1.11-9)א( 1חוזר מנכ"ל משרד החינוך סג/ .2.1

 .דפי עזר לתכנון תקציב( –)להלן  2001דפי עזר לתכנון תקציב, אפריל  .2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  – מבנה ארגוני .3
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להלן המבנה הארגוני של בית ספר "אלון", בנושא הניהול הכספי, כפי  .1.1

 י גזברית בית הספר:שנמסר לביקורת על יד

 

להלן המבנה הארגוני של בית ספר "בן גוריון", בנושא הניהול הכספי,  .1.2

 כפי שנמסר לביקורת על ידי מזכירת בית הספר.

 

מזכירת בית הספר, היא הגורם האחראי על ביצוע גבייה מתלמידים, 

 הפקדות כספים לבנק וכו'. 

 



 

 7 

 

 

 - מטרת הביקורת .4

בהתאם להוראות משרד  במוסדות חינוךם בחינת נאותות ניהול הכספי

 החינוך.

 

  – מתודולוגיה והיקף הביקורת .5

 .2014מאי  –הביקורת נערכה במהלך החודשים אפריל  .5.1

( 2011אוגוסט  – 2012)ספטמבר  הביקורת בחנה את שנת תשע"ג .5.2

 .ובית ספר "בן גוריון" בבית ספר "אלון"החטיבה העליונה וכללה את 

ראות חוק, תקנות משרד החינוך, סקרה הביקורת בחנה עמידה בהו .5.1

דוחות כספיים וכרטסות הנהלת חשבונות, חשבוניות, קבלות, דפי 

 .  נוספים חשבון בנק ומסמכים

 עם בעלי התפקידים הבאים:  ושיחות במסגרת הביקורת נערכו פגישות .5.4

 בית ספר "אלון" .5.4.1

 מנהלת בית הספר. .5.4.1.1

 גזברית בית הספר. .5.4.1.2

 בית ספר "בן גוריון" .5.4.2

 הספר. מנהלת בית .5.4.2.1

 מזכירת בית הספר. .5.4.2.2

 

 ".2000ל"מערכת  SAPהביקורת לא בחנה את המעבר ממערכת 

 

 

על הסיוע ושיתוף הפעולה בהכנת  בתי הספר הביקורת מודה לעובדי

 דוח ביקורת זה. 

 

 

 

 פירוט הממצאים .6
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 נהלי עבודה .6.1

הביקורת בחנה באם בבית ספר "אלון" ובבית ספר "בן גוריון" קיימים 

 בים המנחים את בית הספר לגבי אופן ניהול הכספים.נהלי עבודה כתו

מממצאי הביקורת עולה כי  קיימים נהלי עבודה כתובים  .6.1.1

 בבית ספר "אלון" ובבית ספר "בן גוריון".

הביקורת רואה חשיבות רבה בעבודה באמצעות נהלי  .6.1.2

לצורך מילוי  בתי הספרעבודה המדריכים את עבודת 

ל עליו ואת הדרך , כך שכל עובד מבין את המוטםתפקיד

 לבצע את מטלותיו. 

הביקורת סבורה כי, לאור העובדה שגזברית בית ספר  .6.1.1

"אלון" ומזכירת בית ספר "בן גוריון" אינן מנהלות 

חשבונות בהשכלתן המקצועית, עריכת נהלי עבודה 

הינם בעלי חשיבות גבוהה לצורך מילוי תפקידן בניהול 

 הכספים של בית הספר.

 

 המלצת הביקורת: .6.1.4

התוות ולהטמיע נהלי עבודה ברורים אשר ינחו את בתי הספר ל

 בניהול הכספים.

 

בניהול עצמי משרד החינוך מחייב את  – תגובת המבוקרים

כל בתי הספר לנהלי עבודה בהתאם לנספח ג' למסמך 

 ההבנות. 

 

 הנהלת חשבונות .6.2

גזברית בית ספר "אלון" לעיל,  6.1.2כפי שמתואר בסעיף  .6.2.1

בן גוריון" אינן מנהלות חשבונות בהשכלתן ומזכירת בית ספר "

. במהלך הביקורת ולאור שאלות ובקשות שהפנתה המקצועית

הביקורת אל האחרונות, עולה כי חוסר הכשרתן גורם לכך 

שהן אינן מבינות, לכאורה, את משמעות הרישומים בכרטסות 

הנהלת חשבונות וכן בדוחות הכספיים השונים. כמו כן, הן אינן 

", 2000בתפעול מערכת הנהלת החשבונות "כספים מיומנות 
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דבר המאלץ אותן להסתייע בשירותי התמיכה לצורך הפקת 

 כרטסות ודוחות.

הביקורת מבקשת לציין כי, חוסר סדר, ארגון ודיוק במחלקות 

כספים מהווה את אחד האורות האדומים בעולם הביקורת 

 בכלל ותחום ההונאות ומעילות בפרט. 

 

 

 

 רת:המלצת הביקו .6.2.1.1

גזברית בית ספר "אלון" ומזכירת בית ספר "בן 

 גוריון", יעברו הדרכה קבועה ומתאימה לעבודתן.

חטיבות: חטיבה עליונה וחטיבה  2 –בית ספר "אלון" מחולק ל  .6.2.2

צעירה. חשבון הבנק של ההורים וחשבון הבנק של הרשות 

 החטיבות. 2 –הינו חשבון בנק משותף ל 

ישום בהנהלת החשבונות מממצאי הביקורת עולה כי, הר .6.2.1

החטיבות באופן שלא מאפשר להפיק  2 –הינו משותף ל 

 2הצגת הנתונים של דוחות מאזן לכל חטיבה בנפרד. 

החטיבות ביחד, אינה מאפשרת לנתח באופן יעיל את 

כמו כן נציין כי, כל הפעילות הכספית של כל חטיבה. 

נתונים כספיים למערכת "כספים  נהאחת מהחטיבות מזי

2000." 

 

 המלצת הביקורת: .6.2.4

 ".  2000לבצע חלוקה של החטיבות במערכת "כספים 

    

המזכירות עברו קורס מנהלניות לפני . 1 – תגובת המבוקרים

כשנתיים, על פי נהלי משרד החינוך הכשרה כזו מספיקה 

לניהול כספים בבתי הספר ומעבר לכך קיימת תמיכה 

תופנה למשרד  חשבונאית ע"י משרד רו"ח קרמזין. בכל מקרה

את ידע המזכירות בנושאים קרמזין בקשה לחדד ולחזק 

 הכספיים 
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לא ניתן לביצוע בחשבון הורים מפני שקיים סמל מוסד אחד . 2

 ול לפצל.ספר )בחשבון ניהול עצמי ניתן לשקלשני בתי ה

 

 תוכנית לניהול תקציב .6.1

 – מ ןהינ"אלון" ובית ספר "בן גוריון", לשנת תשע"ג בית ספר  הכנסות

 מקורות: 1

  מידי חודשיים, גזברית בית הספר מעבירה למנהלת אגף  –עירייה

בצירוף החשבוניות. בית הספר ריכוז של הוצאות בעירייה החינוך 

 העירייה מעבירה לבית הספר את הכספים כנגד החשבוניות.

  לידי העירייה  דו חודשיתברמה  ותמתקבל ההכנסות -משרד החינוך

המשולמות ישירות על ידה  הוצאות שונותמפחיתה מהתקציב אשר 

, כגון: חשמל, ניקיון וכו'. יתרת התקציב )ולא דרך בתי הספר(

 מועברת לידי בית הספר.

  מידי תחילת שנה, משרד החינוך מפרסם חוזר  –הורי תלמידים

מנכ"ל, הכולל את אישור ועדת החינוך של הכנסת עבור תשלומי 

ך השנה. בשנת הלימודים ההורים המירביים שניתן לגבות במהל

 תשע"ב ותשע"ג הגבייה נחלקה כדלקמן: 

 תשלום בגין ביטוח תאונות אישיות. -"תשלום חובה"  .א

 תשלום בגין ביטוח בריאות השן. -"תשלום מיוחד"  .ב

תשלום בגין סל תרבות, מסיבת סיום,  -"תשלומי רשות"     .ג

 השאלת ספרי לימוד, טיולים וכו'.

ר מנהל תוכנית תקציבית אם בית הספב הביקורת בחנה .6.1.1

הכוללת את הכנסות בית הספר מכל המקורות )עירייה, משרד 

החינוך, תשלומי הורים( וכן את ההוצאות הצפויות במהלך 

 השנה )תכנון מול ביצוע(.

מממצאי הביקורת עולה כי, בתי הספר )"אלון"  .6.1.1.1

ו"בן גוריון( לא עורכים תוכנית תקציבית 

 שנתית.

כת תוכנית תקציבית י, עריהביקורת סבורה כ

בניהול הכספי של בית הספר וזאת  תסייע

בית ספר  2014החל משנת ש מהסיבהד ייחוב
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)במסגרת הניהול העצמי, בין  בניהול עצמיהינו 

היתר, בית הספר אחראי על תשלומי 

 .ההוצאות(

 

 תגובת מזכירת בית ספר "בן גוריון"

, שבו בית הספר הפך להיות 2014החל מחודש ינואר 

יהול עצמי, ישנה תוכנית הנערכת על ידי גזברות בנ

העירייה, הכוללת את ההכנסות הצפויות מהעירייה 

בגין הוצאות שונות, אותן בית הספר נדרש לשלם, 

כגון: חשמל, מים, הוצאות אחזקה וכו' )כאמור עד 

התשלומים שולמו על ידי העירייה  2014שנת 

 ישירות(.  

 :המלצת הביקורת .6.1.1.2

ר תוכנית תקציבית אשר תכלול את לערוך בבתי הספ

באופן  מכל המקורותצפי ההכנסות וההוצאות 

 מפורט ולעדכן את התוכנית באופן שוטף.

 

מיושם החל משנת הלימודים  – תגובת המבוקרים

תשע"ה בהתאם לנהלי  משרד החינוך. תקציבים 

יוזרמו לתכנת הכספים של בתי הספר וניתן יהיה 

 לצפות בדוח ניצול תקציב.

 

 חשבון בנקיהול נ .6.4

 רקע

  א)ב( לחוק מציין כדלקמן: "רשות החינוך המקומית או בעל 6סעיף

מוסד חינוך יחזיקו את כספי התשלומים בחשבון בנק נפרד )בסעיף 

חשבון הבנק( המיועד אך ורק למטרה זו; בסעיף זה, "חשבון  –זה 

חשבון בנק נפרד לכל מוסד חינוך שבו ינוהלו כספי  –בנק נפרד" 

 מים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד".התשלו

  א)ג( לחוק מציין כדלקמן: "כספים אשר נותרו בחשבון 6סעיף

הבנק בסופה של כל שנת לימודים, יוחזרו לתלמידים שמהם נגבו, 

או ינוכו מהתשלום שעליהם לשלם בשנת הלימודים שלאחריה, 
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במועד ובאופן שיקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של 

 ת".הכנס

  דפי עזר לתכנון תקציב שפורסמו על ידי משרד החינוךל( 5) 6סעיף 

הספר רשאי לשמור עתודה )רזרבה( לשנים -מציין כדלקמן: "בית

 שנתית".  -הבאות בתנאי שעתודה זו היא חלק מתכנית רב

  כספים משיכת כללתקנות לימוד חובה, מציינת כדלקמן: " 4תקנה 

 שאחד ובלבד חתימה ורשימ שני בחתימת תחויב הבנק מחשבון

 ."החינוך מוסד מנהל יהיה מהם

 

הביקורת בחנה באם קיים חשבון בנק המיועד לתשלומי הורים  .6.4.1

 הנפרד מהכספים המתקבלים ממשרד החינוך.

בית ספר "אלון" ובית  מממצאי הביקורת עולה כי, .6.4.1.1

חשבון בנק נפרד  יםמנהל גוריון",בן "ספר 

בבנק  ותוחשבון נוסף לכספי רשלכספי הורים 

לאומי. ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין 

 הערות.

 

הביקורת בחנה באם נותרו יתרות כספיות בחשבון הבנק של  .6.4.2

ההורים בסוף סגירת שנת תשע"ג וכן את אופן השימוש באותן 

 יתרות.

מבדיקת דפי חשבון הבנק של  -בית ספר "אלון"  .6.4.2.1

, שנמסרו לביקורת על ידי ומאזן הבוחן ההורים

לסוף  היתר תית בית הספר עולה כי, קיימגזבר

 .אלפי ש"ח 42 –שנת הלימודים תשע"ג בסך כ 

הביקורת בחנה את אופן השימוש באותן יתרות 

אלפי ש"ח  17 -כ כספיות. מבדיקת הביקורת עולה כי,

שימשו לתשלומים בגין אירועים שהיו במהלך שנת 

תשע"ג ולא נפדו עד לסגירת השנה. היתרה עברה 

 אה.לשנה הב

מבדיקת דפי חשבון הבנק  -בית ספר "בן גוריון"  .6.4.2.2

, שנמסרו לביקורת על ומאזן הבוחן של ההורים

ה יתר תידי גזברית בית הספר עולה כי, קיימ
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אלפי  115 –בסך כ  לסוף שנת הלימודים תשע"ג

 .ש"ח

הביקורת בחנה את אופן השימוש באותן יתרות 

כנהוג מזכירת בית הספר מסרה לביקורת כי, כספיות. 

" וכספים 1בבית הספר, ההכנסות מ"הפסקה בריאה

של מועצת תלמידים עוברים לשנה הבאה. יתרת 

 הכספים עוברת לשנה הבאה. 

הביקורת מבקשת לציין כי, כמפורט ברקע לסעיף  .6.4.2.1

זה, לצורך העברת כספים לשנה הבאה, על בית 

הספר לערוך תוכנית תקציבית רב שנתית. בבית 

"בן גוריון" לא קיימת  ספר "אלון" ובבית ספר

 תוכנית כאמור.

 

יש לוודא כי בתי הספר מכינים  –תגובת המבוקרים 

 תוכנית זו.

 

)א( לתקנות לימוד חובה, מציינת כדלקמן: "חשבון  1תקנה  .6.4.1

יתן יהיה למשוך ממנו משיכת נהבנק הנפרד יוגבל באופן שלא 

 יתר".

הביקורת בחנה באם בחשבון הבנק של ההורים  .6.4.1.1

יתר )יתרת חובה( במהלך שנת  נרשמה משיכת

 תשע"ג.

מבדיקת הביקורת  -בית ספר "אלון"  .6.4.1.1.1

 עולה כי, במהלך כל שנת תשע"ג

 (2013אוגוסט  – 2012)ספטמבר 

ממצאי  חשבון הבנק היה ביתרת זכות.

 הביקורת תקינים לביקורת אין הערות.

מבדיקת  –בית ספר "בן גוריון"  .6.4.1.1.2

הביקורת עולה כי, בחודשים אוקטובר 

, חשבון הבנק 22013אוגוסט  – 2012

                                                
1
 תכנית המשלבת קניה ומכירה של מוצרי מזון בריאים במסגרת הפסקות בית הספר 
2
 דשים אלו בלבד איתרה הביקורת דפי בנק, המבוקר לא נתבקש להמציא דף בנק לחודש ספטמברלחו 
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ממצאי הביקורת  היה ביתרת זכות.

   תקינים. לביקורת אין הערות.

 

הביקורת בחנה באם קיימות המחאות החתומות מראש על ידי  .6.4.4

  מורשי החתימה.

מבדיקה שהביקורת ערכה  -בית ספר "אלון"  .6.4.4.1

עולה כי, בכספת בית הספר  14.5.2014בתאריך 

המחאות שלא  25נשמר פנקס אחד ריק הכולל 

היו חתומות על ידי מורשי החתימה וכן קיים רצף 

ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת  בהמחאות.

  אין הערות.

מבדיקה שהביקורת ערכה  –בית ספר "בן גוריון"  .6.4.4.2

עולה כי, במגירה של מזכירת  27.5.2014בתאריך 

)ראה התייחסות נוספת לנושא בסעיף בית הספר 

 18חד ריק הכולל נשמר פנקס א( 6.6.1.2

המחאות שהיו חתומות על ידי אחת ממורשי 

החתימה בחשבון הבנק של ההורים )רכזת בתי 

 ספר מטעם העירייה(.

הביקורת סבורה כי, חתימה מראש על המחאות 

מהווה סדרי מנהל לא תקין והינה בעלת חשיפה 

 גבוהה לביצוע הונאות ומעילות.

 

ים חל איסור להחזיק שק –תגובת המבוקרים 

הקפדה חתומים . יש לוודא עם בית הספר בן גוריון 

  הנוהל. על ביצוע 

 

 

 :המלצת הביקורת .6.4.4.1

יש לחתום על גבי המחאות רק לאחר שכלל הפרטים 

 בהמחאה מולאו.

רשות חינוך )ב( לתקנות לימוד חובה מציין כדלקמן: "2סעיף  .6.4.5

מקומית ובעל מוסד חינוך יסמיכו מטעמם את מנהל מוסד 
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נוסף המועסק על ידם, וכן נציג נבחר של ועד החינוך ואדם 

עד הורים, נציג של ההורים במוסד, לניהול וההורים ואם אין 

כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידים באותו מוסד, לגבי 

 "מורשי חתימה(. –חשבון הבנק )להלן 

מממצאי הביקורת עולה כי, על  -בית ספר "אלון"  .6.4.5.1

הורים פי מסמך הבקשה לפתיחת חשבון בנק 

, שנמסר 7.7.2011בבנק לאומי, מתאריך 

לביקורת על ידי גזברית בית הספר, עולה כי 

מורשי החתימה הינם מנהלת בית הספר וגזברית 

בית הספר. כלומר, אין נציג הורים כמורשה 

 חתימה בחשבון הורים. 

ממצאי הביקורת עולה כי,  –בית ספר "בן גוריון"  .6.4.5.2

חתימה לא קיים מסמך המפרט את מורשי ה

בחשבון הבנק של ההורים. מזכירת בית הספר 

לביקורת כי, מורשי החתימה בחשבון  מסרה

הבנק של ההורים הינם מנהלת בית הספר ורכזת 

בתי ספר בעירייה. כלומר, אין נציג הורים 

 כמורשה חתימה בחשבון הורים.

הביקורת סבורה כי, אי הכללת נציג הורים 

ות לימוד כמורשה חתימה הינה בניגוד לתקנ

 חובה.

 

"רשות חינוך מקומית ובעל מוסד  –על פי חוזר מנכ"ל 

חינוך יסמיכו מטעמם את מנהל מוסד החינוך ואדם 

נוסף המועסק על ידם, וכן נציג נבחר של ועד ההורים 

, ואם אין ועד הורים , נציג של ההורים במוסד , לניהול 

כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידים באותו 

 מורשה חתימה(. –י חשבון הבנק )להלן מוסד לגב

 

 המלצת הביקורת: .6.4.5.1

  "יש לשמור מסמך מאושר  –בית ספר "בן גוריון

 הכולל את מורשי החתימה בחשבון הבנק.
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  יש לפעול על פי התקנות ולכלול נציג הורים

 כמורשה חתימה.

 

ברב בתי הספר ההורים אינם  – תגובת המבוקרים

מה לידיעה. מורשים בחשבון , אך הם מורשה חתי

מוטב להמתין  –יש להוציא הנחייה עירונית בנושא 

 לברור שנעשה עם משרד החינוך בימים אלה. 

 

הביקורת בחנה באם המחאות המשולמות מחשבון בנק הורים,  .6.4.6

לעיל.  6.4.5נחתמו על ידי מורשי החתימה כמפורט בסעיף 

המחאות ששולמו  10הביקורת ערכה בדיקה מדגמית שכללה 

 ג.בשנת תשע"

 10מממצאי הביקורת עולה כי,  -בית ספר "אלון"  .6.4.6.1

ההמחאות שנדגמו על ידי הביקורת נחתמו על ידי 

גזברית בית הספר ומנהלת בית הספר המוגדרות 

ממצאי כמורשות חתימה בחשבון הבנק של ההורים. 

 הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.

הביקורת איתרה צילום של  – בית ספר "בן גוריון" .6.4.6.2

חאה אחת )פנקס ההמחאות לא כולל העתק של המ

ההמחאה( שנחתמה על ידי מנהלת בית הספר ורכזת 

 בית הספר.

 :המלצת הביקורת .6.4.6.1

לצרף לחשבוניות המשולמות את העתקים של 

 ההמחאות ששולמו.    

 

 התאמת בנק .6.5

התאמת בנק משמשת להתאמת התנועות הכספיות בחשבון הבנק 

 בונות. תנועות הכספיות בספרי הנהלת החשל

היא  ,גזברית בית הספר מסרה לביקורת כי -בית ספר "אלון"  .6.5.1

 .עד שלושה שבועות מבצעת התאמת בנק מידי שבועיים
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 ,בית הספר מסרה לביקורת כי מזכירת - בית ספר "בן גוריון"

 .שבועייםכהיא מבצעת התאמת בנק מידי 

שנת  קיום תנועות פתוחות שלא נסגרו בסיוםהביקורת בחנה  .6.5.2

 תשע"ג.

מבדיקת  -בית ספר "אלון" ובית ספר "בן גוריון"  .6.5.2.1

הביקורת עולה כי, בדוח התאמת בנק "לא 

מותאמות", לא קיימות תנועות פתוחות בסוף 

לביקורת  .ממצאי הביקורת תקינים שנת תשע"ג.

 אין הערות.

 

 קופת תשלומי הורים .6.6

בית הספר מקבל תשלומי שכר לימוד מאת התלמידים, וכן משלמים 

 המחאות לספקים.באמצעות 

  בחנה את אופן האבטחה הפיזית של כספי בית הספר.הביקורת  .6.6.1

מבדיקת הביקורת עולה כי,  -בית ספר "אלון"  .6.6.1.1

בגזברות בית הספר קיימת כספת לצורך אחסון 

מפתחות לפתיחת הכספת  2כספים. קיימים 

מקור ושיכפול(. מפתח אחד  –)מפתחות זהים 

נוסף  נשמר אצל גזברית בית הספר, ומפתח

נשמר אצל מזכירת בית הספר. הגזברית 

והמזכירה מסרו שהן לוקחות את המפתח 

ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין  הביתה.

  הערות.

מממצאי הביקורת עולה  –בית ספר "בן גוריון"  .6.6.1.2

כי, בבית הספר לא קיימת כספת לשמירת 

כספים. מזומנים והמחאות נשמרים במגירה של 

עד למועד ביצוע ההפקדה מזכירת בית הספר 

)לדבריה היא מבצעת הפקדה כפעמיים עד  בבנק

. מזכירת בית הספר מסרה כי, שלוש בשבוע(

 בסוף יום היא לוקחת את המפתחות לביתה.
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 :המלצת הביקורת .6.6.1.1

יש לוודא כי בית ספר "בן גוריון" ישמור על הכספים 

 בכספת.

 

חובה שתהיה כספת בבית  –תגובת המבוקרים 

  .הספר

 

 תגובת מזכירת בית ספר "בן גוריון"

בית הספר יפעל לרכישת כספת לצורך שמירת 

 הכספים.

 

תשלומי הורים  1.11-9)א( 1לחוזר מנכ"ל תשס"ג/ 12.1סעיף  .6.6.2

מציין כדלקמן: "מנהל המוסד החינוכי הוא האחראי לכל 

 הפעולות הכספיות של המוסד".

הי הביקורת בחנה באם מנהלת בית הספר מבצעת בדיקה כלש

 על הכספים הנשמרים בבית הספר.

מממצאי  -בית ספר "אלון" ובית ספר "בן גוריון"  .6.6.2.1

הביקורת עולה כי, מנהלות בית הספר לא 

מבצעות בקרה תקופתית אחר אחסון הכספים 

 בבית הספר, בחינת המחאות שלא הופקדו וכו'.

הביקורת סבורה כי, מעצם תפקידה של מנהלת 

ת הכספיות בית הספר כאחראית על הפעולו

בבית הספר, המנהלת נדרשת לבצע בקרה 

 תקופתית אחר ניהול הקופה בבית הספר.

 

 המלצת הביקורת: .6.6.2.2

מנהלת בית הספר תבצע בקרה תקופתית אחר 

הכספים בקופה ותתעד את בדיקתה. הבדיקה יכולה 

לכלול בין היתר: יתרה גבוהה של מזומנים שלא 

הופקדו בבנק, המחאות שתאריך ההפקדה שלהן 
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עבר, המחאות ומזומנים שלא מאוחסנים בכספת או 

 במגירה נעולה )במקרה של בית ספר "בן גוריון"( וכו'.  

 

מנהלי בתי הספר מחוייבים  – תגובת המבוקרים

לבצע בדיקה כזו במסגרת הכניסה לניהול עצמי . 

 נדאג ליידע שוב את כלל המנהלים. 

 

ות במזומן הביקורת בחנה באם קיימים בכספת מזומנים והמחא .6.6.1

 שלא הופקדו בבנק.

גזברית בית ספר "אלון"  –בית ספר "אלון"  .6.6.1.1

מסרה כי, היא מבצעת הפקדות כפעמיים בשבוע 

והתדירות משתנה בהתאם לכמות ההמחאות 

מבדיקה שהביקורת ערכה והמזומנים שנצברו. 

, למרות האמור עולה כי 14.5.2014בתאריך 

ון המחאות שתאריך הפירע 7בכספת היו קיימות 

)כלומר תאריך הפירעון היה  1.5.2014שלהן הוא 

שבועיים לפני מועד ביצוע הבדיקה על ידי 

 הביקורת(.

מזכירת בית הספר מסרה  –בית ספר "בן גוריון"  .6.6.1.2

כי, בתחילת שנה מבצעת הפקדות בבנק 

מבדיקה בתדירות של פעמיים עד שלוש בשבוע. 

עולה כי,  27.5.2014שהביקורת ערכה בתאריך 

ממצאי  המחאות עתידיות בלבד. קיימות

 הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.

 

 

 המלצת הביקורת:   .6.6.1.1

  "להקפיד על ביצוע על גזברית בית ספר "אלון

 הפקדת ההמחאות במועד פירעונן.

  על מנהלת בית ספר "אלון" לבצע בקרה מדגמית

 אחר קיום המחאות שלא הופקדו במועד.
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מול מנהלי בתי  יוודאו ביצוע – תגובת המבוקרים

 הספר. 

 

 ניכוי מס במקור .6.7

 לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( מציין כדלקמן: 164סעיף 

"כל המשלם או האחראי לתשלומה של הכנסת עבודה לרבות חלק 

 9ממענק שנתקבל עקב פרישה או מוות, שאינו פטור על פי סעיף 

או של כל הכנסה אחרת ששר האוצר, באישור ועדת  ......א(, 7)

פים של הכנסת, קבעה לכך בצו, ינכה בשעת התשלום מן הסכום הכס

המשתלם מס באופן ובשיעורים שנקבעו ואולם רשאי שר האוצר 

א כי ניכוי המס יהיה 2לקבוע לענין השתכרות או רווח כאמור בסעיף 

כפי שיקבע, אף שלא בשעת התשלום ושלא מן הסכום המשתלם, 

 הוראה זו חלה גם על המדינה."

וניהול ספרים בחנה קיום טופס אישור ניכוי מס במקור הביקורת  .6.7.1

 . עימם בית הספר התקשר בשנת תשע"ג ספקיםעבור ה

חשבוניות  4בדיקת הביקורת כללה  -בית ספר "אלון"  .6.7.1.1

 תשע"ג כמפורט להלן: שנתמ

 

 שם ספק
מספר 
/ חשבונית
 קבלה

תאריך 
/ חשבונית
 קבלה

סכום 
חשבונית 
 )בש"ח(

האם קיים 
אישור ניכוי 

במקור מס 
התקף למועד 

 התשלום

האם קיים 
אישור 
ניהול 

ספרים 
התקף 
למועד 

 התשלום

רשת אילן 
 לא לא 2,728 30.5.13 3265 קורן

תמר 
 לא לא 1,129 9.5.13 96 שניידר

 לא לא 2,820 12.6.13 1151 יונה הרפז

יוחאי 
 לא לא 2,340 28.5.13 87 אירועים

 4מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי, בגין 

החשבוניות שנדגמו על ידי הביקורת לא קיים 

 תיעוד לאישור ניכוי מס במקור ולניהול ספרים.
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 "אלון" תגובת גזברית בית ספר

בשנת תשע"ג, בטרם ביצוע התשלום היה מבוצע 

בירור טלפוני עם הספקים אם יש להם אישור ניכוי מס 

וניהול ספרים בתוקף.  החל משנת תשע"ד, בית הספר 

קבלת תיעוד של אישור ניכוי מס במקור  מקפיד על

 וניהול ספרים.

 

 4בדיקת הביקורת כללה  –בית ספר "בן גוריון"  .6.7.1.2

 תשע"ג כמפורט להלן: שנתחשבוניות מ

 שם ספק
מספר 
/ חשבונית
 קבלה

תאריך 
/ חשבונית
 קבלה

סכום 
חשבונית 
 )בש"ח(

האם קיים 
אישור ניכוי 
מס במקור 

התקף למועד 
 התשלום

האם קיים 
אישור 
ניהול 

ספרים 
התקף 
למועד 

 התשלום

 לא לא 3,000 2.6.13 931 אלי פלח

פוטו 
 לא לא 230 26.6.13 120 אהרונסון

אסרף 
 לא לא 11,210 8.7.13 389 איזק

כהן 
 לא לא 7,080 25.6.13 450 גבריאל

 4מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי, בגין 

החשבוניות שנדגמו על ידי הביקורת לא קיים 

 לאישור ניכוי מס במקור ולניהול ספרים. תיעוד

 

 "בן גוריון" תגובת מזכירת בית ספר

בשנת תשע"ג, לא היו מבקשים אישור ניכוי מס במקור 

ואישור ניהול ספרים. החל משנת תשע"ד, בית הספר 

מקפיד על קבלת תיעוד של אישור ניכוי מס במקור 

 וניהול ספרים.

 

 המלצת הביקורת: .6.7.1.1

לוודא כי, מקפידים על קבלת על מנהלת בית הספר 

אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים התקף למועד 

 התשלום, בהתאם להוראות מס הכנסה. 
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אכן קיימת התייחסות בקובץ נהלי העבודה וכן  –תגובת המבוקרים 

בנספח ג' למסמך ההבנות , יש לחדד אחריות המנהלנית ומנהלת בית 

 תקיים.הספר בנושא.  נקפיד לבדוק כי הנוהל מ

 

 תשלומי הורים .6.6

 תבשנ "הורים כרטסת הנהלת חשבונות של "חשבוןלהלן פירוט 

בית תשע"ג, בהתאם למאזן הבוחן שנמסר לביקורת על ידי גזברית 

 : "אלון" ומזכירת בית ספר "בן גוריון" ספר

 סעיף

בית ספר 

 "אלון"

 )בש"ח(

בית ספר "בן 

 )בש"ח( גוריון"

יתרות נכון למועד העברת ) יתרת פתיחה

למערכת "כספים  SAP -ממערכת ה  

 (2014ינואר  -" 2000

300,990 289,290 

 111,457 151,460 הכנסות

 (265,667) (409,557) (הוצאות)

 115,080 42,913 יתרת סגירה

 –הנתונים של בית ספר "אלון" הינם בגין כל בית הספר )גן חובה  הערה:

רדים לחטיבה הצעירה והחטיבה כיתה ח'(, מכיוון שלא קיימים נתונים נפ

  .לעיל 6.2, כמפורט בסעיף העליונה

 

לשנת תשע"ג  פירוט תשלומי הוריםלהלן  -בית ספר "אלון"  .6.6.1

 :(בש"ח) שנגבו על ידי בית הספר

 שם סעיף
 כיתה

 ח' ז' ו' ה' ד' ג'

 14 14 14 14 14 14 ביטוח תאונות אישיות

 149 149 99 99 99 99 סל תרבות

 24 24 24 24 24 24 תיותמסיבות כית

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ועד הורים יישוביו

 125 - - - - - מסיבת סיום ח'

 212 212 116 75 75 75 טיולים

 212 212 - - - - תל"ן אנגלית ומתמטיקה
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 שם סעיף
 כיתה

 ח' ז' ו' ה' ד' ג'

 116 116 146 146 146 146 תל"ן אומנויות

 65 65 95 95 60 70 סיורים וביקורים במוזיאון

 11 11 11 11 11 11 שירון

 12 12 12 12 12 12 מנוי ל"אופק ובריין פופ"

 12 12 12 12 12 12 "סופרים מספרים"

 110 110 110 110 110 110 תוכניות העשרה

רכישה מרוכזת של 

 ספרי מוזיקה
26 - - - - - 

 1,123.5 1,018.5 862.5 821.5 786.5 822.5 סה"כ

לשנת  ומי הוריםתשללהלן פירוט  -בית ספר "בן גוריון"  .6.6.2

 :(בש"ח) תשע"ג שנגבו על ידי בית הספר

סוג 

 התשלום
 שם סעיף

 כיתה

 ח' ז' ו'  ה' ד' ג' ב' א' 

ביטוח תאונות  חובה

 אישיות
14 14 14 14 14 14 14 14 

 149 149 99 99 99 99 99 99 סל תרבות רשות

 125 - - - - - - - מסיבות סיום

 24 24 24 24 24 24 24 24 מסיבות כיתתיות

 212 212 212 151 75 75 60 60 טיולים

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 וועד הורים יישובי

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 וועד הורים ארצי

 146 212 212 212 212 116 116 116 תל"ן

רכישת 

תשלומים 

 מרצון

פעילויות וסיורים 

 לימודיים
140 140 140 140 140 140 140 160 

 –אירועי בית ספר 

 חגים
50 50 50 50 50 50 50 20 

 - 10 10 10 10 10 10 10 תמונת סוף שנה

 20 20 20 20 20 20 20 20 עיתון בית ספר

 10 10 10 10 10 10 10 10 מחשוב
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סוג 

 התשלום
 שם סעיף

 כיתה

 ח' ז' ו'  ה' ד' ג' ב' א' 

 1,165 924 874 793 717 601 586 586 סה"כ

 

אושרו על  תשלומי ההורים לעיל,סכומי הביקורת בחנה באם  .6.6.1

 ידי משרד החינוך.

מבדיקת הביקורת עולה כי, קיים אישור של  .6.6.1.1

ממצאי  משרד החינוך עבור תשלומי ההורים.

 הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.

 

הביקורת בחנה את אחוזי הגבייה מתשלומי הורים בשנת  .6.6.4

 ".2000תשע"ג, בהתאם לנתונים ממערכת "כספים 

 גביית תשלומי הורים:  להלן פירוט -בית ספר "אלון"  .6.6.4.1

 יתרת חוב גבייה מתוכננת בהתאם  כיתה
שלא 

שולמה על 
ידי 

התלמידים 
 )בש"ח(

שיעור 
 החוב

מספר 
 תלמידים

סכום 
לגבייה 
 )בש"ח(

סה"כ 
 )בש"ח(

 5.1% 2,647.5 51,617.5 622.5 61 ג

 15.1% 6,107 41,664.5 766.5 51 ד

 6.6% 1,961 45,162.5 621.5 55 ה

 5.1% 2,765.5 52,612.5 662.5 61 ו

 12.6% 7,109.5 56,026 1,016.5 57 ז

 11.2% 6,067 46,061.5 1,121.5 41 ח

 9.8% 29,077.5 295,386.5 5,434.5 330 סה"כ

מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי, שיעור החוב של 

 .9.6%התלמידים הינו 
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הביקורת ביקשה לבחון תיעוד  .6.6.4.1.1

ל ידי בית לניסיונות גבייה שבוצעו ע

הספר. מממצאי הביקורת עולה כי, 

לא קיים תיעוד בבית הספר 

 לניסיונות הגבייה המבוצעים.

הביקורת סבורה כי, תיעוד ניסיונות  .6.6.4.1.2

הגבייה יאפשרו לבצע מעקב אחר 

התפתחות החוב ויכולת הגבייה בגין 

חובות עבר וגבייה עבור שנות 

 הלימוד הבאות. 

 

  "אלון" תגובת גזברית בית ספר

ניסיונות הגבייה מבוצעים טלפונית ולא 

 מתועדים.

 

להלן פירוט גביית תשלומי  -בית ספר "בן גוריון"  .6.6.4.2

 הורים: 

יתרת  גבייה מתוכננת בהתאם  כיתה
 חוב

שיעור 
 החוב

מספר 
 תלמידים

סכום 
לגבייה 
 )בש"ח(

סה"כ 
 )בש"ח(

 0% 0 11,402 566 57 א

 0% 0 21,440 566 40 ב

 1.1% 152.1 27,646 601 46 ג

 1.9% 720.5 17,264 717 52 ד

 1% 115 14,692 791 44 ה

 0.2% 61 44,574 674 51 ו

 4.5% 1,491 11,264 924 16 ז
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יתרת  גבייה מתוכננת בהתאם  כיתה
 חוב

שיעור 
 החוב

מספר 
 תלמידים

סכום 
לגבייה 
 )בש"ח(

סה"כ 
 )בש"ח(

 1.7% 2,450.4 66,405 1,165 57 ח

 %1.8 5,430.2 300,907 6,246 383 סה"כ

מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי, שיעור החוב של 

 .1.6%התלמידים הינו 

ורת ביקשה לבחון תיעוד הביק .6.6.4.2.1

לניסיונות גבייה שבוצעו על ידי בית 

הספר. מממצאי הביקורת עולה כי, 

לא קיים תיעוד בבית הספר 

 .לניסיונות הגבייה המבוצעים

הביקורת סבורה כי, תיעוד ניסיונות  .6.6.4.2.2

הגבייה יאפשרו לבצע מעקב אחר 

התפתחות החוב ויכולת הגבייה בגין 

 חובות עבר וגבייה עבור שנות

 הלימוד הבאות. 

 

  "בן גוריון" בית ספר מזכירתתגובת 

ניסיונות הגבייה מבוצעים באמצעות 

שליחת מכתבים וטלפונית. לא שומרים 

 תיעוד למכתבים הנשלחים להורים. 

 :המלצת הביקורת .6.6.5

 לתעד את ניסיונות הגבייה מתלמידים חייבים.

 

 ועד ההוריםודיווחים ל .6.9

יינת כדלקמן: "מנהל מוסד חינוך )א( לתקנות לימוד חובה, מצ7תקנה 

להורי התלמידים  –ועד הורים ועד ההורים במוסד, ואם אין וידווח לו

בספטמבר,  10-במוסד החינוך, בתום כל שנת לימודים, ולא יאוחר מה
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על פי הדיווח כמפורט בתוספת, לרבות כל סכום חריג; בתקנת משנה 

לפירוט  חדשים". שקלים 10,000סכום העולה על  –זאת, "סכום חריג" 

 מרכיבי הדיווח ראה נספח א'.

הביקורת בחנה באם נמסר דיווח לוועד ההורים בהתאם  .6.9.1

 למפורט בתוספת לתקנה לעיל. 

מממצאי הביקורת עולה כי,  -בית ספר "אלון"  .6.9.1.1

בית הספר לא העביר דיווח לוועד ההורים 

 כמפורט בתקנה לעיל.

מממצאי הביקורת עולה  –בית ספר "בן גוריון"  .6.9.1.2

כי, בית הספר לא העביר דיווח לוועד ההורים 

 כמפורט בתקנה לעיל.

 :המלצת הביקורת .6.9.2

כנדרש עד ההורים וולשלוח דיווח לעל מנהלות בתי הספר 

 בתקנה.

 

ההורים מקבלים דיווח בדוח מתוך תכנת  – תגובת המבוקרים

 הכספים . יש לוודא עם בתי הספר ביצוע. 
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 עד ההוריםוי לודיווח שנת –נספח א' 
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 חשבונות מים פרטיים –חריגות מים משמעותיות 

 

, אשר נשלחו לתושבים במסגרת חשבון  2013בחשבונות המים לחודשים ספטמבר אוקטובר 

צרכנים  קיבלו חשבונות מים  400 –הארנונה הדו חודשי נתגלו חריגות מים משמעותיות. כ 

ית ויוצאת  בצריכת המים ביחס לחודשים מקבילים בשנים מופרזים שיש בם חריגה משמעות

 עברו. 

בחודשים שאחרי,  חשבונות המים שהוצאו  היו סבירים ותאמו את הצריכה הקבועה של 

 .  2013הצרכנים בהתאם לחודשים שקדמו לספטמבר אוקטובר 

 החיוב בעבור הפערים חושב לפי התעריף הגבוה בחריגה. 

, רק לאחר שתושבים רבים שטפו את העירייה במכתבי מחאה , כי  העירייה הודיעה לתושבים 

 העניין בבדיקה.

מחלקת הגביה הפנתה תושבים לביצוע בדיקת שעונים , זאת כאשר היה ברור למנהלת אגף הגביה  

שאין מדובר בתקלת שעון , כי הרי לא יכול להיות שמאות שעשרות שעונים הפסיקו את פעולתם 

 התקינה באותו חודש.

לאחר בדיקה ממושכת שערכה העירייה בנוגע לחיובים המופרזים בצריכת מים  , לא נשלחו 

 לתושבים ממצאי הבדיקה כמחייב מחובת השקיפות המוטלת על העירייה.

תושבים פנו לעירייה לאחר שחשבונם לא קוזז לא קיבלו מהעירייה מסמך מסודר המעיד על הליך 

 בפני התושבים להעביר לידיעתם את תוצאות הבדיקה. הבדיקה וזאת על אף שהעירייה התחייבה

  –להלן הפעולות שביצעו ע"י  העירייה  

 

 הבדיקות שבוצעו הינם :

 קריאות חוזרות לכל בתי האב בעיר ע"י חברת מילגם.

הבדיקה הזו מוכיחה  כי  קורא מדי  של הקבלן עידן הבר. ה האחרונה לא נמצאו טעויות בקריא

בתי אב ואולי אף להרבה יותר צרכנים  סיפק לאגף הגביה  במשך  420המים בעבור למעלה מ 

ובשל כך נוצר פער שהלך וגדל ככל שהחודשים חלפו , וכשבוצעה  הערכות בלבדחודשים רבים  

סוף סוף הקריאה בפועל הצטבר חוב משמעותי של קוב מים שהיה אמור להיפרס על פני מספר 

 חיובים.  

 בדיקת בוררות על חשבון העירייה -ם מרחבי העיר ,נשלחו למעבדהמדי מים אקראיי 50-נבחרו כ

 חזרו תקינים.

בתי אב) למעט תושבים שהודיעו על נזילה  400-גזבר העיר, צחי פרץ ניסח מכתב תשובה לכ

 סמויה(.

 הבא :נשלחו המכתבים לתושבים בנוסח 
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 10/2013-9הנדון: צריכות מים בחשבון 

 שלום רב

היו צריכות מים גבוהות  2013אוקטובר  -בחשבון המים בחודשים ספטמברבהמשך לטענתך כי 

 מהרגיל בנכס שברשותך, ביצעה העירייה לאורך החודשים האחרונים  בדיקות מקיפות שכללו:

1.  

  .בדיקה חוזרת  של קריאות השעונים בעיר, ע"י חברה חיצונית אחרת 

  ת .בדיקת בוררות במעבדה חיצוני–בדיקה מדגמית של מדי מים 

  התייעצויות, פגישות ובדיקות בשטח עם אנשי מקצוע בתחום המים במטרה

 לבחון האם הייתה קיימת בעיה חיצונית שהביאה לצריכות חריגות.

 .התייעצות ובדיקה עם מהנדס מים מרשות המים 

  קריאת שעונים חוזרת  בנכס לאחר חודשיים, במטרה לבדוק את צריכת המים

 ( אל מול הממוצע השנתי. 2014אר פברו-בחשבון הנוכחי )ינואר

הנדסית שבגינה יכולה הייתה –מבדיקות אלה עולה כי לא קיימת כל  בעיה חיצונית  .2

 להתקבל קריאת מים שגויה בנכס שברשותך.

 ייתכן כי צריכת המים החריגה בנכס שברשותך נבעה  מסיבות אחרות : .3

 שת הקיץ+ החגים(.  אוקטובר, ) חופ-צריכה אמיתית  בפני עצמה : חודשים ספטמבר .א

ע"פ הנהלים ביצעה העירייה ,החלפת מדי מים יזומה ברחבי העיר.מדי מים חדשים  .ב

 המשקפים צריכת מים מדויקת ואמיתית לנכס.

 נזילה סמויה )אסלה נוזלת, צינור גינה וכו( .ג

באם הינך סבור/ה כי  שעון המים בנכס שברשותך  אינו תקין, הנך מוזמן/ת לפנות  .4

בבקשה לשלוח את שעון המים לבדיקת בוררות, במעבדה חיצונית. עלות למחלקת הגביה 

תוחזר עלות  –במידה ותשובת המעבדה כי השעון אינו תקין הבדיקה על חשבון התושב. 

 הבדיקה לתושב ויבוצע זיכוי ע"פ חוק.

 

 ברכה,

 בה לנקרי, מנהלת מחלקת גבייהאבי                                                                           
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 הערות הביקורת: 

הביקורת ערכה בדיקה מדגמית בקרב מספר צרכנים ונמצא כי  –בנוגע לטענה הראשונה  .1
 יש צריכת מים חריגה . 2012בהשוואה לספטמבר אוקטובר בשנת 

 קריאת מדי המים בחודשים שאחרי מצביעה על כך –בנוגע להחלפת מדי המים היזומה    .2
 שכמות הצריכה התאימה לממוצע הצריכה שלפני החלפת השעון.

  –אפשרות אחת  

קבלן המים דילג באופן קבוע על מספר שעונים ובפועל לא ביצע קריאת שעוני מים עקבית לכל 

 השעונים.  

על כי במשך מספר חודשים )כמעט  בפני  תלונןהש 10הגיע אלי מר שי אליאש הרימון לדוגמא : 

 0000עמד על החדש שהוחלף השעון מד לא תקין .   לא בוצעה בפועל קריאת שעון שנה שלמה ( 

מתוך זה ניתן להניח כי לא מדובר במקרה הערכה בלבד .....  ולמרות זאת חוייב התושב על בסיס 

ך לא קרא שעונים בפועל אלא הערי אחת לחודשיים  א שעוניםוקרשאמר היה ל חריג וכי הקבלן

 בלבד!!!! צריכה

הכניסה אוויר לצנרת  4יתכן ועבודות של מקורות בצנרת שעל כביש מספר   -רות שניה אפש

מנויים שזכו לחשבונות מנופחים היו הראשונים לפתוח את הברזים כאשר מקורות  400ואותם 

חזרה להזרים מים לצנרת  ולמעשה חוויבו על אוויר שנפלט מהצנרת הראשית. אפשרות זו הביאה 

 ו בעבור אוויר ולא עבור מים.לכך שהצרכנים שילמ

  .אפשרות זו , גם אם יש בה מידה של סבירות , היא אינה  ניתנת להוכחה בדיעבד 

נכון לתאריך עריכת הביקורת , הצרכנים לא זכו לתשובות ברורות בנוגע לחריגה 

הפתאומית בצריכת המים בחודשים ספטמבר אוקטובר ומברור שערכתי עם הגורמים 

מים במועצה לא ניתן להוכיח כי  הייתה צריכה ממשית מאחר ומדובר אחראי על תחום ה

במונים תקינים  וכי קיימת סבירות גבוהה כי התרשלות בקריאת המונים הביאה 

להצטברות קובי מים שלא חוייבו במשך מספר חודשים והם שגרמו לחריגה המשמעותית 

 בתי אב. 400 -בחשבונות המים אצל כ

  – המלצת הביקורת

עיריית גבעת שמואל לפעול מול מקורות ולתבוע החזרים כספיים בעבור צריכת מים על   .1
חריגה שבסבירות הגיונית נגרמה מתקלה, בשל עבודות תשתית של חברת מקורות. 

 400במידה ומקורות יקבלו את הטענה ויזכו את העירייה , תפעל העירייה לזכות את 
 הצרכנים בהתאם לחריגתם. 

נה רשאית לזכות על שימוש במים שמחושב על פי צריכת מונה שהיא מאחר והעירייה אינ .2
בעצמה מחוייבת עליו , גם אם מדובר ברשלנות של מי שהיה אמון על קריאת המונים, 
 -המעט שניתן לעשות כלפי הצרכנים שקיבלו צריכת מים חריגה הוא לחייבם  בהתאם ל

 תעריף הנמוך. 

יבה שהיא לא צולמו, כך שאין תיעוד פיזי מונה מים שנלקחו לבדיקה והוחלפו מכל ס .3
אודותם. על העירייה להוסיף לחוזה עם החברה שעורכת בדיקות מדי מים ולחייבם לתעד 

 כל מונה מים שנכנס לבדיקה בצילום.    

 

    . 
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 שכונת רמת אילן -עבודות פיתוח שצ"פ  
  –כללי 

 שלבים : 3 –מדובר בפרויקט המחולק ל 

 בודות עפר , הסדרת החניון , ביצוע חלקי של הפארק ועבודות מים.ע – ב' ו ג'  שלב א'

 

 בנוסף: 

 בריכה אקולוגית.הקמת 

 אופניים. ישביל 

 

 תוכנית כוללת את שלושת השלבים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלב ב' + בריכה אקולוגית     שלב א'                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 שביל אופניים –שלב ג'      
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קט מותנית בהגדלת וה את שלב א' בלבד . השלמת הפרויהמהו₪  5,000,000 –תקציב הפרויקט 

 התקציב . 

רים חודשים קלנדרי מצו התחלת העבודה כולל השגת האישו 4לשלב א'  –לו"ז לביצוע 

 ל כל המשתמע מכך בחוזה.עג מתקופת הביצוע הנדרשים. הרשות לא תתיר לחרו

 )אומדן( ט:ריכוז עלויות הפרויק

תאורת חוץ, ריצופים ומדרגות, קירות וסלעים, ספסלים משטח גומי,  -₪  4,513,427 –שלב א' 

 גינון פיתוח,  גינון נטיעות , עבודות אספלט , תמרורים וצביעת דרך, מים וביוב. 

 ₪  1,549,360 –שלב ב' 

 ₪  626,874  -שלב  ג' 

 על פי כתב הכמויות :

 

 סה"כ  שלב ג' שלב ב' שלב א' אומדן 

      

סעיף עבודות 

 במבנים ומתקנים

2,156  2,156    

הכנות לתאורת 

 חוץ 

288,674 123.194 113,913 51,567  

עמודים וזרועות 

 לתאורת חוץ 

182,472 54,672 88,258 39,542  

  89,601 140,984 144,293 374,828 אביזרי תאורה

הכנות חברת 

 חשמל

1,568 1,568    

   3,320 7,455 10,775 ות תקשורת עבוד

סה"כ תאורת חוץ 

והכנות לחיבור 

 חשמל ותקשורת 

858,381 331,184 346,476 180,720  

      

  116,005 173,356 521,835 802,196 ריצופים ומדרגות 

   29,046 94,191 123,237 קירות וסלעים

   1,490 5,203 6,693 עבודות מתכת 

עבודות שונות 

 וח פית

605,070 308,929 240,532 55,609  

סה"כ ריצופים 

 פיתוח  –ומדרגות 

1,514,865 930,159 444,425 140,281  

      

   78,717 164,082 242,799 השקייה



 

 34 

  140,281 318,020 509,448 967,749 גינון ונטיעות 

      מתקנים

סה"כ עבודות 

  גינון השקייה

1,210,549 673,530 

  

396,738 140,281  

      כבישים 

עבודות הכנה 

 ופירוק

298,861 253,441 22,096 23,324  

  3,330 60,273 429,570 493,173 עבודות עפר

  24,552 27,900 546,840 599,292 מצעים

  83,050 44,100 425,725 552,875 עבודות אספלט

תמרורים , צביעה 

 ואביזרי דרך

16,338 16,338    

ישים סה"כ כב

 פיתוח ותמרורים 

1,950,541 1,671,916 154,369 124,256  

      מים וביוב 

    152,176 152,176 קווי אספקת מים 

מתקנים 

 ואביזרים למים

23,220 23,220    

   27,360 27,360 54,360 מתקני ביוב

סה"כ עבודות 

 מים וביוב

230,116 202,756 27,360   

   179,990  179,990 בריכת נוי 

סה"כ עבודות כח 

ועבודות אדם 

 הנדסיות

16,724 16,724    

  626,874 1,549,360 4,513,427 6,800,554 סה"כ שלבים 

סה"כ  כולל 

מע"מ + הנחת 

+הנחת 4%היקף 

  1%קבלן 

7,956,648  ₪ 
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דכון נמסר כי לאחר קבלת ע 31.12.12 -שנערכה בתאריך  ה 3112כנון שצ"פ בישיבת תיאום ת

בדק ע"י יועץ תנועה ויסומנו ימדידה יוליה הוציאה תוכנית חדשה עם סימון חניות , התוכנית ת

חניות נכים. בנוסף תבוטל "החניה הקטנה" ויוגדל השטח הירוק , לאורך המדרכה יוספו אנטי 

ה , וכן תיאום נושא ההשקי 4771ביש מפרץ לצורך נטיעת עצים , מתוכנן שביל אופנים לאורך כ

 הגינון עם מנהל האגף.  ו

במסגרת ישיבת תאום שצ"פ בהשתתפות אנשי מקצוע ומיכאל פרידמן חבר   15.1.13 -בתאריך ה

סתיים עד סוף חודש פברואר דובר בישיבה על עיצוב ה ונציג התושבים נקבע כי התכנון יהעיריי

 השבילים ושבילי האופניים ועל אופי התאורה. 

הוצגה התוכנית הסופית של התכנון כולל  4יבת תיאום מס' במסגרת יש 12.2.13 -בתאריך ה

רנטים , קו המים, תאורה, צנרת לכריזה ומצלמות , דהיהצבת היועצים. הועברו הנחיות בנוגע ל

 מתקני כושר, משקל וברזיה .   

יקט לכלה לביצוע נוהל הצעת מחיר לפרוהועברה בקשה לחברה למשק וכ 5.3.13 -בתאריך ה

 רמת אילן. 3112תב"ע עבודות פיתוח ב

אולניק , ג.א. מהנדסי  –נערך סיור קבלנים . שלושה קבלנים הגיעו לסיור  24.3.13 -בתאריך ה

 הצפון וברעד. 

יצאה הודעה לחב' ברעד , חברה לעבודות עפר , זכיינית של החברה למשק  18.4.13 -בתאריך ה

כולל מע"מ על  7.956,648יקף של וכלכלה , על זכייתה במכרז לפיתוח שצ"פ בשכונת רמת אילן בה

 . 91256פי המפורט בחוזה ההתקשרות וכתב הכמויות / הזמנה מס' 

 שמוליק ברנע  –המפקח על הפרוייקט מטעם עירית גבעת שמואל 

 מתאם הפרוייקט : ד.א.ל. הנדסה בע"מ 

 5.6.13 –השטח נמסר לקבלן בתאריך ה 

 שטח לקבלן. חודשים קלנדרית מיום מסירת ה 4 –תקופת הביצוע 

  6.11.13 –צפי למסירת העבודה )קלנדרי( 

  27.5.15 – 28.5.13 –התקבל אישור על ביטוח עבודות קבלניות מתאריך ה 

  20.5.14תקפה עד ל ₪  500,000התקבלה ערבות בנקאית ע"ס 

 החברה הזוכה בפרוייקט , חב' ברעד , הפעילה קבלן משנה .

הוא למעשה סיכום פגישה ראשונית לסיכום התחלת   3.6.13 -מתאריך ה 1פרוטוקול שצ"פ מספר 

 העבודה בשצ"פ. בשלב הראשון תוכשר חניה זמנית במקביל לרחוב השקד. 

נדרש הקבלן לפנות את כל הפסולת מהאתר , החומר  16.7.13 -מתאריך ה 2בפרוטוקול שצ"פ מס' 

ם בדוח בטיחות.מדובר שנחפר יועבר לספורטק , יוזמנו שירותים לאתר , וימולאו כל הליקויי

 ס"מ .  6בשבת אספלט אחת בעובי 

  6.10.13  -סיום הפרוייקט על פי החוזה 
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סיכום חשבון סופי שאושר ע"י אגף ההנדסה לתשלום והכולל את שלבים א' ב' וג' למעט הקמת 

כה האקולוגית ולמעט פיתוח הקטע המזרחי של התוכנית הכוללת )הגובל עם רח' יהבר

  -סקי( ז'בוטינ

 הפרש ביצוע ח.סופי אומדן 

סעיף עבודות במבנים 

 ומתקנים

2,156   2,156 -  

  - 55,104 233,570 288,674 הכנות לתאורת חוץ 

עמודים וזרועות 

 לתאורת חוץ 

182,472 165,453 17,019 - 

  - 46,754 328,074 374,828 אביזרי תאורה

  - 1,568  1,568 הכנות חברת חשמל

  - 10,775  10,775 תקשורת  עבודות

סה"כ תאורת חוץ 

והכנות לחיבור חשמל 

 ותקשורת 

858,381 727,097 131,284 -  

    

 - 290,823 511,373 802,196 ריצופים ומדרגות 

  - 17,801 105,436 123,237 קירות וסלעים

  - 6,693  6,693 עבודות מתכת 

 - 488,724 116,346 605,070 עבודות שונות פיתוח 

סה"כ ריצופים ומדרגות 

 פיתוח  –

1,514,865 733,157 781,708 -  

    

 -234,257  8,542 242,799 השקייה

 + 10,858 967,749 גינון ונטיעות 

177,000 

779,891 - 

  162,810  מתקנים

סה"כ עבודות גינון 

 השקייה ופיתוח 

1,210,549 19,311 

 +162,810 

522,684  

505,744 - 

    

  - 97,487 201,374 298,861 עבודות הכנה ופירוק

  - 66,051 427,122 493,173 עבודות עפר

  - 172,106 427,186 599,292 מצעים

 -11,674 541,201 552,875 עבודות אספלט

תמרורים , צביעה 

 ואביזרי דרך

16,338 28,613 12,275 
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סה"כ כבישים פיתוח 

 ותמרורים 

1,950,541 1,625,498 325,043-  

    

  - 61,897 90,279 152,176 קווי אספקת מים 

מתקנים ואביזרים 

 למים

23,220 22,396 824 -  

  - 27,360  54,360 מתקני ביוב

  -117,441 112,675 230,116 סה"כ עבודות מים וביוב

 - 179,990 לא בוצע  179,990 בריכת נוי 

 סה"כ עבודות כח אדם

 ועבודת הנדסיות 

16,724 6,664 10,060 -  

סה"כ תשלומים עבור 

שכירת שוטרים, 

שירותי תכנון, עבודות 

בלתי צפויות ועבודות 

פיתוח שונות )בכל על פי 

חשבונות שיוצגו ע"י 

 הקבלן( 

182,472 99,454 88,018 - 

ביצוע שלבים א'  סה"כ 

 ב' ג' 

6,800,554 4,132,004 2,668,550 - 

 

 

בפני הקבלן כי קצב התקדמות העובדה אינו מניח את הדעת ויש לעמוד נטען  4בפרוטוקול מס' 

תבוצע מדיקט חלק ולא כפי שבמפרט. ברדיוסים קטנים יהיה צורך  ןבלו"ז שנמסר.  יציקת הבטו

בניסור האבנים כדי למנוע מפגשים לא טובים בין האבנים . הקבלן יבצע שני מקטעים לדוגמא 

 אישור האדריכל יוכל להמשיך בעבודה. רדיוס גדול ורדיוס קטן ורק אחרי

עולה כי שוב  נטען בפני הקבלן שעבודות העפר בשטח מתקדמות בקצב איטי  5בפרוטוקול מס' 

ויש מאמץ לעמוד בלו"ז שנמסר. יש להקפיד לבצע מילוי מבוקר , בכל מקרה של מילוי. לגבי אבן 

ח לצקת בטון רזה בתחתית ס"מ , הקבלן הבטי 2מעבר בשבילי אספלט עד מרווי חיצוני של 

 הספסל. הובהרו פרטי הספסל וכן פריסת גבהים. 

נדרש הקבלן לסיים את שביל האספלט הצמוד לבית הספר  26.8.13 -מתאריך ה 6בפרוטוקול מס 

, כד לאפשר לתלמידים מהבניין החדש ברח' השקד להגיע בבטחה לבית  26.8.13 -עד לתאריך ה

 תקציב אומדן לחשבון סופי של העבודה. הספר. בנוסף נדרש הקבלן להכין

נדרש הקבלן להציב שירותים באתר כמתחייב מהחוזה,   9.9.13 -מתאריך ה 7בפרוטוקול מס' 

לפנות פסולת מהאתר , לבצע שביל אופניים כך שאבן השפה בגובה המדרכות , גמר הבטון של 

מתפורר, יש להקפיד על הספסלים לא טוב , יש לחדש את הבסיסים של עמודי התאורה , הבטון 

 ביצוע מקצועי יותר של הנחת אבני השפה לאורך שביל האופניים. 
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הוציאה עיריית ג"ש צו הפסקת עבודה עקב תפיסת משאיות ששפכו פסולת  11.9.13 -בתאריך ה

 שלא באתר הטמנה . 

 

התנערה חב' ברעד מהאישומים ולטענתה החברה משלמת  12.9.13 -במכתב תגובה מתאריך ה

 מחיר מלא עבור פינוי כך שאין כל אינטרס לחסוך.  

גולן ויגאל , מפקח הפרוייקט  –נערך תחקיר בהשתתפות נציגי הקבלן ברעד  15.9.13 -בתאריך ה

נתפסה משאית של חברת תומר כהן השופכת  12.6 -שמוליק ברנע . בתחקיר הוצג כי בתאריך ה

. כמו כן הוצגו ממצאים מאתר שפך לא סולת שמקורה בשצ"פ בשטח פתוח בתחום עיריית פ"ת 

חוקי בג"ש המעידים כי פסולת מאתר הספורטק נשפכה במקום . עוד באותו יום הוצא צו הפסקת 

 עבודה.

. העירייה רואה אירוע זה כאירוע חמור והקבלן לא יכול לחמוק מאחריות בטענת "קבלן משנה" 

 רעד או קבלני משנה שלו. אין זה אירוע ראשון של הטמנת פסולת בו מעורב הקבלן ב

 משאיות פסולת על פי מחירון משכ"ל. 100לקבלן יקוזז עלות פינוי של  –ספורטק 

 לקבלן תקוזז עלות סעיפי פירוק אספלט והריסת קיר אבן .  –שצ"פ 

אין בסיכום התחקיר בכדי למנוע מהעירייה לפעול בכל אמצע חוקי אחר לרבות הגשת כתבי 

 המעורבים באירוע.אישום כנגד כל הגורמים 

 

הכולל הערות בנוגע לספסל שהוצב שלא על פי הפרט,  8יצא פרוטוקול  16.9.13 -בתאריך ה

 קון ביטון הספסלים ושביל האופניים.יהתקבלו הערות בנוגע למסלעה, ת

   

התקיים תחקיר בנוגע לביצוע לקוי של סימוני חנייה בשל סימון שלא על פי  16.10.13 -בתאריך ה

ובצורה רשלנית בהשתתפות הקבלן, מנהל העבודה, נציג משכ"ל והמפקח מטעם  התוכנית

 העירייה.

 2.4 –ועל פי התכנון  2.35 – 1.9בפועל קיים  .א

 פריסה לא אחידה של תאי החניה לארוך המפרצים .ב

שיפוע סימון תא חנייה שונה מהתוכנית , קווים לא ישרים ולא  –בחניות אלכסוניות  .ג
 מקבילים.

 נכים שלא בהתאם לתוכנית וללא התייעצות עם המפקח. סימון חניות  .ד

כמו כן נטען כי עבודת הקבלן גורמת לעוגמת נפש לתושבים הן בשל סגירת החניה הזמנית והן בשל 

 גרירת רכבים בימי הסימון . 

אירוע זה מצטרף לסדרת אירועים הקשורים בקבלן י.ג. פרץ . העירייה רואה בחומרה רבה את "

 "לציין את הנזק התדמיתי שנגרם לעירייה בעקבות האירוע. המקרה . מיותר

כמו כן נדרש הקבלן להעביר למפקח בדחיפות מדידה של מפרצי החניה וחניות הנכים לצורך עדכון 

יש תוכניות הסימון . הסימון הקיים ימחק בכל מקום בו קיימת אי התאמה לתכנית המעודכנת . 

    1.11.13 –להשלים סימון מחדש לא יאוחר מה 

צו הפסקת עבודה מאת   29.10.13. -לאור ריבויי ליקוי הביצוע בשטח השצ"פ  הוצא בתאריך ה

 מהנדס העירייה.
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 להלן הליקויים:

 ביצוע אבני שפה וסימון חניות וכבישים שלא על פי תוכנית הביצוע.  .א

 קיימות סטיות ניכרות בגבהים ובמיקום אבני גן בשבילים. .ב

"פ תוכנית ומילוי באדמת גן לא נקייה )לא עומדת בדרישות ביצוע עבודות עפר שלא ע .ג
 המפרט( על גבי מצעים ופסולת.

 ביצוע לקוי של עבודות בטון בספסלים . ביצוע לקוי של יסודות לעמודי התאורה.  .ד

 בו מסומנים ליקויי הביצוע. –מצורף דוח פיקוח עליון של אדריכל הפרוייקט 

 

 הפעולות הבאות:צו הפסקת העבודה בתוקף עד לביצוע 

 ביצוע מדידה כוללת של האתר כולל גבהים. .א

 הגשת תוכנית ביצוע ע"ג רקע תכנון. .ב

הגששת תוכנית עבודה מפורטת לתיקון הליקויים , הכוללת : פירוט אופי תיקון הליקוי  .ג
 ומועד ההשלמה לאישור המהנדס. 

נדסה מדובר בצו הפסקה שני בפרוייקט. לאורך כל תקופת הביצוע עובדי אגף הה

בעירייה היו עדים לביצוע לקוי שלא ע"פ  התכנון ולעיתים אף בניגוד  ובהתעלמות 

עפ"י  –מהנחיות המפקח . מיותר לציין כי קיימת חריגה מל"ז שהוגדר לביצוע העבודות 

  6.10.13 -החוזה העבודות היו אמורות להסתיים ב

ין הפרשי הגבהים .קיר הישיבה צורפו לצו חוות דעת מקצועיות של צור וולף אדריכל נוף בעני

מבטון, רדיוסים אבני שפה, בעיות תכנון בהשקיה, תיקונים במסלעה, אדמת גן שאינה מאושרת 

 ועוד..

 

הוגש חשבון סופי שצ"פ רצת אילן )שלב א' (  הכולל תאורת חוץ , ריצופים  31/814 –בתאריך ה 

ונטיעות , כבישים עבודות עפר,  ומדרגות )פיתוח(, קירות וסלעים , עבודות גינון , השקייה

תמרורים , צביעה ואביזרי דרך, מים וביוב, מתקנים ואביזרים למים, עבודות ציוד מכני הנדסי 

 ₪ ( .   99,454ועבודות נוספות )ע"ס 

 ₪  3,446,510 –סך התשלום המצטבר 
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 סיכום :

ט הטכני )הסעיפים נמצא כי קיימים פערים גדולים בין האומדן של המפר –אומדן  .1
. יש לשאוף ולהקפיד במרכזים הבאים להציג אומדנים ומפרטים השונים( לביצוע הסופי
 טכנים מדויקים יותר.  

. פיקוח הדוק יותר היה אי עמידה בלו"ז עקב עבודה רשלנית וצורך בפיקוח צמוד –לו"ז  .2
ימית בלוחות עשוי למנוע עבודה רשלנית ושלא על פי התכנון ובכך להביא לעמידה אופט

  הזמנים. 

אין זה אירוע ראשון של הטמנת פסולת בו על פי פרוטוקולים של אגף ההנדסה עולה כי  .3
שידעה העירייה  הביקורת סבורה כי על מעורב הקבלן ברעד או קבלני משנה שלו. היה 

מנע כי הקבלן הוא עבריין פסולת שמחפש היכן להטמין פסולת באופן לא חוקי ,להי
סקת קבלן עבריין שהסיבה היחידה שזכה במכרז היא המחיר הנמוך מלהמשיך בהע

 שנבע מכוונותיו הפליליות מלכתחילה להיפטר מפסולת שלא באתר הטמנה מורשה. 

מאחר והעירייה  –הוצאת חוזר לתושבים בדבר הסיבות לעיכוב במועד סיום העבודות   .4
חוזר המסביר את פשר מחוייבת לשקיפות כלפי התושבים , היה מקום להוציא לתושבים 

העיכובים בביצוע העבודות מבלי להתחמק. בסופו של דבר המידע בנוגע לסיבות 
האמיתיות בגינן נוצר העיכוב  מגיע לאוזני התושבים בדרך לא דרך ותדמיתה של 

 העירייה נפגעת מכך.  

החברה למשק וכלכלה על הנזקים שנגרמו לעירייה  אתע ותבת ממליצה לרהביקו .5
עבודה הרשלנית של חברת ברעד וניסיונותיהם העבריינים להטמנת פסולת כתוצאה מה

 בשטח , תוך הוצאת אדמה נקייה והעברתה מהשטח .  

הביקורת ממליצה לתבוע מהקבלן לבצע ריבוד מחודש באספלט בכל הקטעים בהם סימנו  .6
את החניות שלא על פי התכנית ונאלצו למחוק את הסימונים בפסי צבע שחורים. הרי 

 רור שלאורך זמן הצבע השחור ימחק והמראה לא יהיה מלבב, מכוער ולא אסטטי. ב
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 מיחזור 
 הבסיס החוקי לביקורת: 

במסגרת השירותים הניתנים על ידי עריית גבעת שמואל לתושבייה, חובתה של הערייה לדאוג 

הלך השנים שעברו הוטל לנקיון תברואה ופסולת. חובה זו מעוגנת בחוק פקודות העיריות. במ

בישראל בין היתר על רשויות מקומיות למחזר את הפסולת בתחום שיפוטם. בתחום זה חוקקו 

 חוקים ותוקנו תקנות במהלך השנים להלן:

 1984 תשמ"ד קיוןיהנ שמירת חוק

 1987ז ", התשמ1986התשמ"ו   קיוןיהנ שמירת תקנות

 1993 למיחזור התשנ"ג פסולת ופינוי איסוף חוק

 1998 למיחזור התשנ"ח פסולת ופינוי איסוף קנותת

 1999חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט 

 2001א "התשס, משקה מכלי על הפיקדון תקנות

  2008ח"התשס (,פקחים סמכויות - סביבתית אכיפה) המקומיות הרשויות חוק

 2010 4' מס תיקון - משקה כלי על הפיקדון חוק

 2011 –ות, התשע"א החוק להסדרת הטיפול באריז 

 2012ב "התשע, ובסוללות ואלקטרוני חשמלי בציוד סביבתי לטיפול חוק

גבעת שמואל בתנופת איכות הסביבה בכלל ומיחזור בפרט. מאז הורחב מערך מיחזור  2011משנת 

עיריית גבעת שמואל החלה בפרוייקט הטמעת חוק אריזות , תוך  2014-וב 2013בעיר. בשלהי 

ומים לאריזות בבתי מגורים ומוסדיים. בנוסף פוזרו מיכלים סגולים לזכוכית הצבת מיכלים כת

(, קרטון, 2008ברחבי העיר , זאת ועוד , ברחבי העיר פזורים מיכלי מחזור לנייר עיתון )מאז 

(, טקסטיל. אוכלוסיית העיר בעלייה מתמדת 21-בקבוקי פלסטיק )מאז עשור הראשון של מאה ה

תושבים ואף יותר )וזאת   25000-ושבים וכיום היא עומדת על  כת 23100היו  2011בשנת 

דירות(. לפי לשכת בפיצול  ריבויה מכתוצאכשלוקחים בחשבון שילוב אוכלוסיית סטודנטים ו

 אקונומי. -ברמה סוציו 10מתוך  8הסטטיסטיקה גבעת שמואל נמצאת באשכול 
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 לשם מה למחזר?

ות ולוגיסטיקה אשר מאפשרות את פעולות המחזור של מגוון כי אפשר! כי היום יש טכנולוגי

 פסולת ביתית, תעשיתית ועסקית.

 

 המחזור הוא נושא כלכלי חברתי מוסרי ותברואתי:

היתרון הכלכלי הוא חסכון בקרקע להטמנה צמצמום הזיהום שמירת חומרי גלם טבעיים, למעשה 

 חיסכון בהוצאות של מדינת ישראל העיריות ותושביהן.

 יתרון החברתי והמוסרי הוא בחינוך לערכים סביביתיים, שמירה ודאגה לאיכות הסביבה.ה

היתרון התברואתי הוא בכך שמחזור מקדם את הניקיון במרחב העירוני, ויתרה מכך הפחתת 

 ההטמנה מה שמונע את זיהום הקרקע והפחתת שימוש בקרקע לצורך הטמנה.

 

 המבנה הארגוני

 

והטמעת מדיניות מיחזור בפרט באחריותו אגף לאיכות הסביבה של  נושא איכות הסביבה בכלל

אנשי  30-עיריית גבעת שמואל. מחלקת תברואה מטפלת, בין היתר, בנושאים של מיחזור. באגף כ

 צוות. 

 

 מטרות הביקורת

 ינואר עד מאי. 2014-ונערכה ב 2011-2013עבודת הביקורת מקיפה את השנים 

ים בהטמעת בנושא מיחזור ברחבי העיר )בבתי מגורים מטרת הביקורת היא בדיקת שלב

ובמדרכות( כגון: נייר עיתון, נייר לבן )משרדי(, בקבוקי שתיה, פלסטיק, אריזות, זכוכית, סוללות, 

קרטון. ניתוח נתוני מיחזור והערכתם. יבדק שלמות, אחדות הנתונים אלו. הביקורת התמקדה 

נאותים על נושא המיחזור. בנוסף נבדק נושא נגישות בבדיקת  קיומן של בקרות ומערכות פיקוח 

מיחזור לתושבי העיר ומועדי פינוי והתקשרויות עם קבלנים הפועלים בתחום מיחזור בגבעת 

 שמואל. 

 הליך הביקורת

לאחר הכרת העיר והכרת המערך האדמינסטרטיבי של האגף לאיכות הסביבה ובעלי התפקידים 

( 25.04.2014, 17.04.2014, 13.04.2014, 11.04.2014, 10.03.2014 ,02.03.2014-בוצעו סיורי שטח )ב

בהסתמך על מפה הממפה את מיחזוריות ברחבי העיר שמפורסמת באתר העיירה ועל פי תלונות 

ומפגש עם  15.01.2014-. נערכו פגישות עם מנהל אגף לאיכות הסביבה ב2013הציבור לשנת 

. עברנו על חוזי התקשרויות שהתקבלו בידי ביקורת. 26.02.2014-מזכירת אגף לאיכות הסביבה ב

ריכזנו מידע ונתוני מיחזור ואשפה וביצענו ניתוח נתונים. נעשה גם פילוח פניות הציבור לשנת 

 .  26.05.2014עד  2014-ול 2013

בין היתר, נבדקו הנהלים ותקנות של האגף לאיכות הסביבה וכן  יישום תוכנית האב של האגף 

 בה בנושא מיחזור ואשפה.לאיכות הסבי
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 ממצאי ביקורת והערות ביקורת והמלצות

 חוקי עזר .1

עודכנו מספר חוקי עזר לגבעת שמואל בנושאים שונים שאושרו ע"י משרד הפנים.  2003מאז 

עדכונים אלו מפורסמים באתר של משרד הפנים. ברם, באתר עירייה גבעת שמואל נמצא קובץ 

 .01.03.2003-חוקי עזר המעודכנים נכון ל

טיוטת חוק עזר לגבעת שמואל שמירה על איכות הסביבה, שמירת הניקיון ומניעת מפגעים,  

מאושרים  30.5.2012-ע"י מליאת מועצת העיר וגם כן ב 29.12.2010-מאושר ב 2010התשע"א 

תיקונים ע"י משרד להגנת הסביבה לחוק עזר זה. נכון להיום חוק עזר זה עדיין בתהליכי אישור 

 רד הפנים.במש

טי של עירייה נביקורת ממליצה לעירייה לעדכן את חוקי עזר שכבר עודכנו ואושרו באתר אינטר

 גבעת שמואל.

עפ"י חוק ניתן לאשר חוקי עזר רק לאחר אישור משרד הפנים במידה ועודכן  - תגובת המבוקרים

 ואושר ע"י משרד הפנים הוא באתר .החוק 

 

 תקנות ונהלים .2

)במהלך  תקנות ונהלים בעיריית גבעת שמואל באגף לאיכות הסביבהיימים נמצא כי ק        

 הביקורת לא הוצגו הנהלים בפני הביקורת(. 

ביקורת מדגישה את החשיבות הקיום נהלים ותקנות אשר מסדירה את הפעילות תקינה ומסודרת 

 של האגף לאיכות הסביבה. 

 לכל מחלקה,מצ"ב הנהלים. באגף איכות הסביבה קיימים נהלים  - תגובת המבוקרים

 

 תלונות הציבור .3

, אין בנמצא היסטוריית 2013-מכיוון שעודכנה בעירייה מערכת פניות ותלונות הציבור חדשה ל

בנושא  2013פניות ותלונות הציבור לשנים קודמות. נאספו כל הפניות למוקד לשנת קלנדרית 

ים הרלוונטיים. במבט ראשוני  נמצא . הנתונים עובדו בפרמטר 26.5.2014עד  2014מיחזור ולשנת 

כי  העדר סעיף הצדקת פניה למוקד חיוני בעבור הביקורת וחסרונו מקשה על ניתוח  הנתונים 

והסקת מסקנות מדויקות. נוסף לכך אין סעיף המסביר ומפרט מה נעשה בטיפול הפניה, יש רק 

 סעיף סטטוס המצביע על טופל או לא טופל.

 למערכת פניות ותלונות הציבור סעיפים להלן: הביקורת ממליצה להוסיף 

 סעיף המסמן את הצדקת או אי הצדקת הפניה. -

 סעיף המסביר והמפרט מה נעשה בטיפול הפניה. -

 עולה כדלהלן: 26.5.2014עד  2014ולשנת  2013בניתוח של פניות ותלונות הציבור לשנת 

היו  2013-א מיחזור. ביש עלייה ניכרת של פניות הציבור בנוש 2014חודשים לשנת  5-ב -
. עלייה בפניות בנושאים של 2014פניות בפחות מחצי שנה של  132פניות לעומת של  184

מיחזור ניתנת להיות  מוסברת בעלייה מתמדת של מודעות למיחזור בקרב התושבים, גם 
כן עקב הכנסת חוק אריזות )מיכלים כתומים( בחלק מבתי מגורים בעיר וגם כן הצבת 

זור זכוכית והרחבת מערך המיחזור בעיר, מאידך. יש עליה ניכרת בפניות של מיכלי מיח
 אי פינוי ומיכלי מיחזור מלאים.
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יש פניות חוזרות ונשנות ברחובות מסוימים כמו אי פינוי ומיכלי מיחזור מלאים במהלך  -
 כמו למשל: ברחובות הזיתים, קרן היסוד,בן גוריון, הנשיא ועוד.  2014שנת 

יכרת בפניות על אי פינוי ומיכלי מיחזור מלאים יש לבחון ולשקול התאמתם של עקב עלייה נ

מיחזוריות שונות במקומות שעולה בהם הצורך לכך במיוחד במקומות שיש בהם פניות חוזרות 

 ונשנות בעניין. 

 האגף לא מטפל ברישום במוקד אלה בפנייה עצמה . - תגובת המבוקרים

 מקבלים את דעת הביקורת וסעיף זה יפורט עפ"י הצורךאנו  –לגבי סעיף סגירת הפנייה 

 פרויקט קומפוסט .4

שנים. פרויקט קומפוסטרים לא נחל הצלחה. ככל הנראה  4-פרויקט קומפוסטרים נמשך כ

עירוני אין טעם להתעסק -מדובר בפרויקט לא יישים. מאחר ומדובר ביישוב אורבני

מדשאות אלא דשא סינטטי.  מומלץ בקומפוסטרים מכיוון שבמרבית שטח העיר. לרוב אין 

 שהעירייה תתרכז בהפעלת מיזם קומפוסטר לטובת הסברה במערך החינוך.

חשוב לציין כי הפרויקט עדיין לא צלח ואגף איכות הסביבה רואה בפרויקט  - תגובת המבוקרים

זה חשיבות מרובה לכן הפרויקט ירוכז למערכת החינוך בלבד כחלק מההסברה בנושאי איכות 

 ביבה.הס

 

  - תמונת מצב .5

ברחבי העיר מוצבים לשירות הציבור הרחב נקודות מיחזור שבהם מיחזור:  נייר עיתון, בקבוקי 

פלסטיק, פלסטיק, זכוכית, גזם וגרוטאות,טקסטיל וסוללות. הביקורת עשתה סיור ברחבי העיר 

ת מיחזוריות במועדים שונים כדי לראות מה מצב על פני השטח. סיור תוכנן על פי מפה המרכז

ברחבי העיר שבאתר אינטרנט של עיריית גבעת שמואל ועל סמך פניות הציבור שהתקבלו בשנת 

 נמצא בין היתר: 2013.

ברחוב רחבת אילן נמצא כי המכולה המיועדת להשלכת גזם  02.03.2014-בסיור ב -
 וגרוטאות בלבד מלאה בפסולת מעורבת.
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ם מיחזוריות לנייר, זכוכית, קרטון, מתקן בפינת רחוב רחבת אילן  שבו ממוקמי -
לסוללות, מיכל צהוב לפלסטיק מונח שלט "מרכז מיחזור" של עיריית גבעת שמואל 

מאחורי גידור על הקרקע ליד ארונות חשמל בין רחוב רמת אילן לבין חנייה של אולם 
 וואהל.
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זור טקסטיל, ברחוב זיתים פינת רח' גפן נמצאו כלוב למיחזור בקבוקים, מתקן למיח -
מיכל למיחזור נייר. במפה למיקום נקודות מיחזור ברחבי העיר מאתר אינטרנט לא 

 מסומנים נקודות אלו.

מיכלים כחולים לנייר  2צהובים לפלסטיק,  2מיכלי נצפו  9בחניה אחורית של בן גוריון  -
 ומכולה לא מסומנים על המפה שמרכזת את מיקומם של מיחזוריות ברחבי העיר. גם כן

ממיכלים צהובים וכחולים וגם על מכולה ירוקה אין שילוט המתאר את יעודו של  1-ב
 הפח. יתרה מזו המיחזוריות לנייר מלאות עד אפס מקום ומיכלים צהובים כמעט מלאים.

11.04.2014

 

מאוחר יותר נצפתה משאית דחס של קבלן ק.מ.מ. נכנסת לעיר ומפנה את מיחזוריות 

 ה חוזרת מצא שמיכלי נייר התרוקנו.נייר. ביום ראשון בדיק

נמצא כי מתקני הטקסטיל ברח' זיתים פינת מוטה גור ופינת רח' הנשיא  13.04.2014-ב -
חלו לזרוק  . זה הביא לכך שתושבים מתקן ערמו בגדים רבים מסביב להיו מלאים עד שנ

רח' למקום גם אשפה וכך נוצר מפגע סביבתי של ממש.  להלן תמונה מרח' זיתים פינת 
 הנשיא:



 

 47 

 

 לפני ערב הפסח.צולם ביום שחשוב להדגיש ש

( על סכנת תנועה בגלל מגבלת 06.06.2013היתה פניה למוקד עירוני מעיירת גבעת שמואל ) -
ראיה במעבר חציה שבכיכר בין רחובות הזיתים וביאליק וזאת עקב הצבת מיכלי לנייר 

היתה פניה על אותו צומת  (27.05.2013ומתקן  לבקבוקי פלסטיק. שבוע וחצי קודם )
בסקירת שטח נמצא אכן כן  -שמיחזורית חוסמת את המעבר במדרכה ובקשה להזיזה. 

קיימת מגבלת ראיה בגלל מיכלי המיחזור ובנוסף הרכבים החונים בצמוד למיתקנים אלו 
מסכנים את הולכי מרגל. חשוב לציין שיש בצומת זה בית ספר וצפינו תנועת ילדים 

חצייה. הביקורת מדגישה שנושא לא טופל למרות שבמוקד רשום על  בצומת ומעברי
( ואילו עד 17.06.2013טיפולה של הפניה. נוסף על כך טיפול נמשך מעבר לצפי הביצוע )

. ביקורת ממליצה להציב מיכלים במקום אחר באזור. מאחר ואזור זה אינו  רווי 06.2013
 אחרים.  אזוריםחלופות להצבתם בבנייה הביקורת ממליצה לשקול 

-  
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ברח'  הזיתים פינת הרימון נמצא כלוב בקבוקים, מיכל כתום לאריזות, מיכל כחול נייר.  -
בקבוקים. מיחזוריות אלו לא מסומנות במפה המרכזת את  מתקןיש  90בזיתים 

 מיחזוריות ברחבי העיר ואשר מפורסמת באתר האינטרנט של העירייה.

-2,13, מנחם בגין2,4,7,9בבתי מגורים מרח' גרינברג בחול המועד נמצא ש 17.04.2014-ב -
מיכלים כחולים לנייר מלאים כמעט עד  10, לנדאו חיים 1,5, שמחה הולצברג 1,5, 17

 מלאים לגמרי .

לא מסומן שבמפה המרכזת מיחזוריות בעיר  85מתקן למיחזור טקסטיל בדרך המלך  -
 מאתר אינטרנט.

מיכלי כתום לאריזות, מיכל צהוב פלסטיק,  2או  ברח' מנחם בגין פינת יוני נתניהו נמצ -
מיכל סגול זכוכית, מתקן בגדים. אלו מיחזוריות לא מסומנות במפה המרכזת את 

 מיחזוריות בעיר.

במפה של מיפוי מיחזוריות בעיר שבזבולון שני נקודות של נים ברח' זבולון מסומ -
 קנים אלו במקום.לא נמצאו מת בפועל מיחזוריות טקסטיל ומקום אחת קרטון אך 

זמן רב את מיכלי במשך לא פינו  17.04.2014-נמצא שבמקומות רבים  שבהם סיירנו ב -
נמצאו מוצדקות  בשל אי  2013נייר ותלונות לא מעטות  בנושא אי פינוי מיכלי נייר משנת 

 פינוי או מיכלים המתמלאים בקצב מהיר.

ם משותפים נמצא שכל מיכלי  ברחוב רחבת אילן וקרן היסוד כולל בבתי 25.04.2014-ב -
בתי מגורים  3-המיחזור כמעט ריקים , דבר המצביע על כי רוקנו לא מזמן, אלא שב
מיכל צהוב פלסטיק  9נמצאו מיכלים כתומים אריזות מלאות בחצי או יותר ובקרן היסוד 

 מלא. ניתן להניח כי לא פינו אותם יחד עם כולם )כלומר דילגו עליהם (. בקרן היסוד  יש
מיכל צהוב פלסטיק מלא בעת שבכל הרחוב מיכלים צהובים ריקים. כמו כן נמצא כי 

 אין פח כתום וצהוב ויש מקום להציבם. 5בקרן יסוד 

בזמן סיורים במועדים שונים נמצאו מיכלי נייר, פלסטיק מלאים או כמעט מלאים בחלק  -
ייר, פלסטיק מהמקרים הם עלו על גדותם , מצב שיצר מפגע סביבתי. חלק ממיכלי נ

צהובים, כלובים לבקבוקים, מכולות ירוקות לגזם וגרוטאות וסוללות היו בלי שילוט 
 המסביר ומסמן את יעודו.

גם כן על חלק מכלובי למיחזור בקבוקים היו מודבקות מודעות שונות שיוצר מפגע   -
 אסטתי ולעיתים כזה שמסתיר את השילוט.
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 ק שמוצבים ברחבי העיר.מיפוי של מיכלים צהובים לפלסטי ןאי -

 

ביקורת התרשמה מכך שברחבי העיר ניכר היה שהעיריה פועלת ביתר שאת להצבת תשתית ה

מיחזור נאותה. קיימים  מיכלי מיחזוריות לנייר, קרטון, בקבוקי פלסטיק, פלסטיק, אריזות, 

 הורטקסטיל, גזם וגרוטאות, זכוכית, סוללות. אך חסרה תשתית לפסולת אלקטרונית. לא בר

מיחזור פסולת אלקטרונית בעיר. נושא זה הועלה מדוע חל עיכוב בהצבת מתקני  הסיבהלביקורת 

 בספר ישיבות וועדת איכות הסביבה. 2012-עוד ב
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אכן  מלאיםהביקורת מצאה שתלונות לגבי אי פינוי חלק ממיכלי מיחזור וחלק ממיכלי מיחזור 

 מוצדקות.

 המיחזוריות בעיר את נקודות מיחזור שביקורת מצא ביקורת ממליצה להוסיף למפה המרכזת את

באתר של עירייה. לגבי מיפוי של מיכלי  ןשאכן קיימות בשטח אך לא מסומנות במפה ולעדכן אות

זכוכית יש רשימת רחובות באתר אינטרנט אך ביקורת ממליצה למען הנוחות ואיתור מיקומם 

ר בעיר ולפרסם באתר העירייה. יש למפות גם אותם במסגרת המפה המרכזת את מערך המיחזו

 למפות קופסאות למיחזור סוללות וכמובן לעדכן אותם באתר אינטרנט שיהיה נגיש לציבור הרחב.

 יש לבדוק היכן מוצבות המחזוריות שמסומנות במפה ברח' זבולון או לעדכן את המפה.

ביר את יעודו מיחזוריות שחסר בהם שילוט המסמן ומסהיש לחדש ולסמן את שילוטים על כל 

צהובים ומיכלי נייר. במכולות ה םמיכליהפלסטיק,  ם המשמשים  לבקבוקיבמיוחד בכלובי

 ירוקות לגזם וגרוטאות יש לשים שילוט גדול וברור יותר המסמן את יעודו. 

הביקורת חוזרת ומדגישה יש להעריך מחדש, לבחון ולשקול את התאמתם של חלק ממיחזוריות 

של פסולת יעודית  הברותטמגורים לפי צרכי אזור ומקום כדי למנוע הצ ברחבי העיר וגם בבתי

ככל שהפח למיחזור וגרימת מפגעי סביבתיים. חשוב להדגיש את נגישתו של מיחזור לתושבים. 

הפרדה  -כתוצאה מכךבכך שמיחזוריות מתמלאות, קרוב לבית גדלה כמות הפסולת ואיכותה. 

מעורבת ויתכן כי זה פוגע במוטיבציה של אנשים במקור נפגעת ופסולת נזרקת עם פסולת 

 ,להשתתף בהפרדה במקור. כיוון שביקורת לא מצאה רשימת זמני פינוי מיחזוריות אלו או אחרות

להוסיף פרסום  , ההמלצה היא כי יש אלא במסגרת פירסום מועדי פינוי גזם ואשפה ואשפה 

פרסום מועדי פינוי בדומה לרחבי העיר באתר אינטרנט בנוגע  למועדי פינוי מיחזוריות שונות ב

 אשפה.

שממוקמים  היכןשלט "מרכז מיחזור" שבפינת רחוב רמת אילן הביקורת מבקשת כי יותקן 

  .מיחזוריות

 

מכולות הגזם מיועדות לגזם אנו מודעים לבעיית השלכת הפסולת ולשם כך  -תגובת המבוקרים 

 .הפקחים מבצעים בדיקות במכולות כדי ליצור הרתעה.

 שילוט בנקודות מחזור יבדקו נקודתית ויטופלו.

 רחוב בגין הזיתים המפגע טופל לפני מס' חודשים.

עיריית גבעת שמואל משתדלת להציב /להסיר פחי מחזור בהתאם לדרישות הציבור ולכן  –הערה 

 "המצב דינאמי" עם זאת אנו מעדכנים את המפה פעם בשנה.

 עירייה לא מטפלת בשלב זה.אין פתרון קצה ולכן ה –מחזור פסולת 

 נתוני מיחזור. .6

 2012-" בריכוז כמויות רשום שנת ריכוז ל2013 גזברות  כמויות דווחבטבלה שבקובץ " -
 .2013למרות שנתונים שמופעים בטבלה זו תואם לשנת 

יש בעית הצגת נתונים נמצא כי " בריכוז כמויות 2013 גזברות  כמויות דווחבטבלה " -
 בלבולאמניר לא מופיע כלל באיזה משקל מופיע הנתון. קיים  בק"ג או בטון ובדו"ח

בהצגת נתונים שמופיע בחלק מהנתונים. יש להציג נתונים אחידים ולפי משקל אחיד ק"ג 
 או טון. 

" בריכוז כמויות רשום שקבלן ק.מ.מ. אסף בשנה 2013 גזברות  כמויות דווחבטבלה " -
של עיתון. הפרש  395614 2013מ.מ לשנת עיתון בזמן כפי שמופיע בדיווח של ק. 395314

 ק"ג. 300של 
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דיווח של מלר"ז לא מציין באיזה משקל המספרים בק"ג או בטון. בנוסף אין התאמה בין  -

 גזברות  כמויות דווחבתוכנית אב לבין מה שמופיע בקובץ " 2010נתונים שמופעים לשנת 

 י מלר"ז." שנמסר ע"י אגף לאיכות הסביבה בלשונית של דיווח ע"2013

, שלכאורה 2012" מופיע בריכוז כמויות שגזם לשנת 2013 גזברות  כמויות דווחבטבלה " -
אבל בדוח של חירייה מופיע נתון לגזם  451980, הוא 2013דוח הזה צריך להתייחס לשנת 

 .450980של 

חברת  2010-הוצג שב 24.2.2011-ע"פ נתונים שהוצג בהתכנסות וועדת איכות הסביבה ב -
טון.  1.44טון קרטון אך ע"פ דיווח של החברה נאסף באותו שנה רק  144אספה  ק.מ.מ.

ק"ג  361900ק"ג ולא  219340-מסתכם ב 2010וכתוצאה מכך בשנת איסוף קרטון לשנת 
 כשהיה מוצג.

ק"ג ע"י מלר"ז )נתון  255500ק"ג נייר משרדי מתוכם  265600הוצג שנאסף  2010-נכון ל -
נאספו  2010-נית אב למיחזור(. אבל ע"פ דיווח של חברה בזה שימש בחישובים של תוכ

 2009ק"ג מעיריית גבעת שמואל. הבדל מהותי לכאורה. כנראה גם נתון של שנת  1532
 ק"ג. 186000-הוא גבוה למדי שמסתכם ב

 2009בשנת  –נרשם "נתוני מיחזור  24.2.2011-בפרוטוקול בישיבת ועדת איכות הסביבה ב -
." בעת שבטבלה המופיע באותו 30%טון. עלייה של  8910 – 2010טון, בשנת  6850 –

 פרוטוקול מוצג נתוני אלו לגבי אשפה ביתית. 

, ירידה קלה בכמות אשפה 2012-לפי נתוני אשפה מאתר חירייה יש ירידה באשפה ב -
 . 2011לעומת שנת  2013-ויש עלייה ב 2011לעומת 

בפסולת אשפה בצד ירידה בכמות אשפה  אומנם יש גידול בביתי אב בעיר ואכן יש קיטון -
המופרדת במקור לצורך מיחזור שפינויה לא כרוך בתשלום, בצד זה יש גידול בהוצאות 

אשפה.  על פי נתוני שהתקבלו בידי ביקורת, ביקורת מעריכה שגידול בהוצעות אשפה 
נובע מכך שבכל שנה עלויות סילוק אשפה והיטל הטמנה לפסולת עולות בהדרגה. אבל 

בצד עלייה באוכלוסיה וירידה של פסולת אשפה ופסולת המופרדת במקור מצביע על כך 
 שיתכן ויש בעיית אחדות נתונים אחרת לא נמצאו הסברים לממצאים אלו.

מופיע בטבלה ששיעור הפסולת הממוחזרת  19.2.2013-בפרוטוקול ועדת איכות הסביבה מ -
-ל 2000-גדלה ב 2012-בעיר ב . באותו טבלה מופיע שאוכלוסיה14%שלמעשה  0.14%
 תושבים רשומים. 23700היו  2012-תושבים. ע"פ לשכת הסטטיסטיקה ב 25000

 יש באופן תמוה כמות קרטון למיחזור קטן לעומת שנים קודמות ועוקבות.  2011-ב -

 יש באופן תמוה כמות נייר לבן למיחזור קטן לעומת שנה קודמת ושנים עוקבות. 2011-ב -

קיים קושי לאסוף נתונים לפי סוגי פסולת למיחזור. בנוסף , אין נתונים הביקורת מצאה ש

מרוכזים כראוי וברורים לקריאת המצב בפשטות כדי שניתן יהיה  לזהות מגמות ושינוים. בחלק 

 בלבולתיאום נתונים בין מקורות שונים. וגם כן יש בעית דיוק נתונים עקב -מנתונים יש בעית אי

או טון, פסיק או נקודה בנתוני של אלפי ק"ג או טונות והעתק נתונים הצגת נתונים לפי ק"ג 

לטבלות אחרות. למעשה לא ניתן לקבל  תמונת מצב מלאה של מערך מיחזור על פי סוגי מיחזור 

על פני שנים. העדר נתונים אמינים ואחידים יוצרים קושי רב לבקר, לתכנן,  לקבל החלטות 

 נכונות, שקולות ומדודות.

ת מדגישה שיש לעשות ריכוז נתוני מיחזור, לבדוק את תקינותה ושלמותה ולתאם בין הביקור

גורמים המדווחים את אופן דיווח כמו למשל בק"ג או בטונות, תקופת דיווח. הביקורת ממליצה 

נתוני מיחזור על סוגיו השונים ונתוני האשפה לפי שנים שיהיה נגיש רייה את לפרסם באתר של עי

 כז את הנתונים.לציבור וגם יר

וירידה  2012לעומת  2013בשנת  2%-שאף על פי כן יש ירידה בפסולת אשפה בכ ההביקורת מצא 

לעומת  2013בשנת  19%-. יש עליה בהוצאות לסילוק אשפה בכ31%-בכמות פסולת למיחזור בכ

ר מכך שכול שנה עולה בהדרגה מחית . ביקורת מעריכה כי העלייה בהוצאות על אשפה נובע2012
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היטל הטמנה ומחיר סילוק אשפה על פי חוק. חשוב להדגיש שפינוי מיחזוריות הוא באחריותה של 

היה תפנית שהתאפיין בירידת כמות  2013עירייה אבל לא כרוכה בתשלום. אנו מצאנו שבשנת 

שנים אחרונות היתה עלייה תמידית  4אשפה להטמנה בגבעת שמואל. ובנוסף על כך שבמשך 

מיחזור המופרדת במקור. אבל ע"פ נתונים ודיווחים שהתקבלו מאגף לאיכות בכמות פסולת ל

בצד ירידה בכמות אשפה יש ירידה בפסולת  2013הסביבה מסתכמת תמונה לא ברורה שבשנת 

 איש נוספים באותה שנה.  1000-למיחזור יחד על עליית אוכלוסיה בעיר בכ

 ומים לאריזות בבתי מגורים ובמוסדותעל פי נתוני שהתקבלו בביקורת יש רשימה של פחים כת

ציבוריים, אולם אין רשימה כזו של פחים כחולים לנייר וצהובים  לפלסטיק. הביקורת ממליצה 

להכין רשימה מפורטת מרוכזת וברת אבחון לכול מיחזוריות בבתי מגורים, במוסדות ציבוריים 

 וברחבי העיר גבעת שמואל.

 ( 1)נספח א 2010-2013ר לפי סוג וכמות לשנים מחזומצ"ב דו"ח נתוני  - תגובת המבוקרים

 טון . 1המשקלים לא מתייחסים לסטיה עד 

 

 התקשרויות .7

מיחזור אריזות,  –על פי שאילתא באגף לאיכות הסביבה לחוזי התקשרויות עם חברת ת.מ.י.ר 

סטיל, מיחזור טק –מיחזור נייר, קרטון, נייר לבן )משרדי(, מלר"ז, רוזניר  –זכוכית, ק.מ.מ. 

 מיחזור קרטון, נייר עיתון ונייר לבן )משרדי(.  –אמניר 

לחודש  6-7-התקבלו העתק התקשרויות עם חברת ק.מ.מ. על פינוי פסולת נייר עיתון למיחזור מ

 . 2013לספטמבר  1-ותאגיד ת.מ.י.ר. מ 2008אפריל 

חסי עובד מעביד, בחוזה התקשרות עם חברת ק.מ.מ. הוסדרו תהליכי איסוף נייר העיתון, העדר י

ביטוח ע"י קבלן, נזק לגוף או לרכוש, התמורה. בחוזה הוסכם שחברת ק.מ.מ. תמנה מנהל 

העבודה מטעמה שיפקח על פרויקט ויעמוד בקשר עם העירייה. אך לא הוסדר בחוזה במה תהיה 

העיירה אחראית על הפיקוח ובאיזה דרך תפקח. כמו כן, הוסכם בין הצדדים שדיווח שקילה 

כז של חומר הנאסף תשלח לעירייה כל חודש. בבדיקת הביקורת מנתונים שהתקבלו בידיה מרו

 מאגף לאיכות הסביבה לא נמצאו דיווחים חודשיים כאלו כלל. 

בחוזה בין עיריית גבעת שמואל לחברת ק.מ.מ. הוסכם שחוזה זה הוא לשנה כפיילוט ממועד 

עם לפעם. לא התקבלו בידי הביקורת חתימתו ותוארך מאליה לתקופה של שנה נוספת מידי פ

 מסמכים המעידים על הסכמת הערכת חוזה כול שנה על פי חוזה זה.

ביקורת רואה בחומרה רבה בהעדר הסדרת פיקוח מצד או מטעם העירייה בחוזה זה שלא על פי 

ניהול תקין. נוסף על כך על טיב נתונים שהתקבלו בביקורת מאגף לאיכות הסביבה עולה שלא 

 ו דיווחי שקילה בכל חודש באגף לאיכות הסביבה מחברת ק.מ.מ. כמו שסוכם בחוזה. התקבל

בלי עמודים נוספים  19העתק חוזה התקשרות עם תאגיד ת.מ.י.ר. התקבל בידי ביקורת עד עמ' 

 ובלי נספחים המצורפים. 

עם לא התקבלו חוזי התקשרויות עם רוזניר, אמניר, מלר"ז.ביקורת מניחה שאין התקשרויות 

 קבלנים אלו ויש להסדיר את פעילות איתם כמו כן עם קבלן ק.מ.מ.

 – תגובת המבוקרים

  חוזה מוסדר –תמיר  

 קיים חוזה ,חידוש יבוצע. –ק.מ.מ 
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 לא עובדים בשרות העירייה )חייבים בדיווח(. –אמניר 

 לשנה .₪  2900מלכ"ר המעסיקה אנשים עם מוגבלויות בסכום של כ  –מלר"ז 

 לעיריית גבעת שמואל עבור הפינויים ויש עימה חוזה . משלמתברת רוזניר ח –רוזניר 

 

 פיקוח ובקרה .8

מזכירת אגף לאיכות הסביבה בהתייחסה לשאלה על פיקוח ובקרה בנושא מיחזור בעיר טענה כי 

 אין פיקוח מוסדר על המיחזור נושא בעיר.

 מיחזור בעיר. ע"פ הממצאים לעיל ביקורת אכן כן רואה בעית פיקוח ובקרה בנושא

בעיר ומסרה  לגבי פיקוח על כמויות המחזורמזכירת האגף הבינה כי נשאלה  -תגובת המבוקרים 

 כי אין ביכולתנו לפקח על הכמויות למעט הדיווח שניתן לנו מהמפנים.

 

 תוכנית אב .9

ע"י חברת גילדור איכות  2011ספטמבר -תוכנית אב לפסולת ולמיחזור לגבעת שמואל הושלמה ב

 בה.הסבי

ביקורת מצאה כי אין תוכנית עבודה לאחת מנושאים בנושא פסולת או מיחזור על סמך המלצות 

וניתוח שמוצגים בתוכנית אב. ביקורת ממליצה להכין  תוכנית עבודה מפורטת בנושאים של 

 מיחזור שיסדר, יכוון ויקבע יעדים לפי זמן ואמות מידה הרלוונטיות.

ביבה מיחס לתוכנית זו ערך חשוב ומאמין כי היא תבוא לידי אגף איכות הס - תגובת המבוקרים

 ביטוי 

 במהלך השנים הבאות אין לה שום קשר לביצוע במצב המיידי.

 

 ועדה סטטוטורית )ועדת חובה!( – ועדת איכות הסביבה  .10

נקבע על תדירות התכנסות ועדת לאיכות הסביבה  24.6.2009-בוועדה הראשונה שהתקיימה ב

פעמים בשנה. מבדיקת ע"י ביקורת  6עד  8חודשיים בימי ראשון שזה בין -וחצי שהיא אחת לחודש

 8 – 2012-פעמים, ב 5 – 2011-פעמיים, ב – 2010-וועדה התכנסה פעם אחד, ב 2010-נמצא שב

הוועדה לאיכות הסביבה  09.2014-נכון לזמן כתיבת דוח ב 2014-פעמים, וב 4 – 2013-פעמים, ב

 התכנסה פעם אחת. 

פעמים, בשנים אחרות מאז שוועדה  8שבו ועדה לאיכות הסביבה התכנסה  2012משנת חוץ 

 פעמים בשנה.  8-ל 6התחילה לפעול היא לא ביצעה את רף שאותה קבעה התכנסות ועדה בין 

ביקורת מצביעה על חשיבות התכנסות הוועדה לאיכות הסביבה באופן סדיר ולכבד את החלטת  

 פעמים בשנה.  4נוגע לקיום תדירות ישיבות של הועדה לפחות ב 24.6.2009-חברי הוועדה מ

ככלל ועדת איכות הסביבה מתכנסת עפ"י צורך ועפ"י יוזמת החברים כמו כן  -תגובת המבוקרים 

 להלן פרוט המפגשים עפ"י שנים:

 מפגשים 8 – 2011

 מפגשים 8 – 2012

 מפגשים 4 – 2013
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 פינוי אשפה וגזםכמויות בנוגע ל(  2013)נערכה בדיקה שנתית  – פינוי אשפה וגזם  .11
. ממצאי הבדיקה מצביעים על כך שמרבית הפסולת שנאספת  למטמנה בחירייה

בקטגוריה של גזם  נכללת בקטגוריה של אשפה מאחר ואין הפרדה ממשית בין סוגי 
הפסולת ולמעשה מרבית הפסולת שנאספת ע"י מנוף הגזם מתערבבת ומושלכת בתור 

 הלן הטבלה:אשפה לכל דבר. ל

 
 

הואיל ואין הבדל במחיר בין טיפול בגזם נקי לבין טיפול בשאר הפסולת אין  -תגובת המבוקרים 

 לעירייה אינטרס לאכוף את הנושא.

 

 

 סיכום

למעט נושא פסולת אלקטרונית  רבים גבעת שמואל נמצאת בתנופת מיחזור בתחומים עיריית 

נצפתה השתתפות פעילה מצד התושבי העיר הוטמע.  שטרםוהפרדת לשני זרמים רטוב ויבש 

ומספקת. איכות הפרדה באופן מדגמי ע"י עירייה נראתה סבירה מאוד. ישנה תשתית לרוב זרמי 

מיחזור בעיר. בחלק גדול מהמקרים בזמן סיירנו ברחבי העיר נמצא סביבת מיכלי מיחזור די 

 נקייה לעומת חלק מהמקרים שצויינו לעיל.

יקורת נמצאו ממצאים המצביעים על העדר נאותות בפיקוח ובקרה על במהלך ב למרות זאת, 

מיחזור בעיר. גם כן יש בעית אחדות ושלמות נתונים לגבי כמויות חומרים למיחזור והעדר ריכוז 

נתונים אלו בקובץ אחד שהווה קושי לראות את המגמות, שינוים והערכה מובהקת לגבי הצלחת 

יחה שאין התקשרויות עם קבלנים כמו ק.מ.מ., רוזניר, הטמעת המיחזור בעיר. הביקורת מנ

אמניר, מלר"ז. הביקורת מצאה על סמך טיב הנתונים שהתקבלו בידי הביקורת שיש עלייה 

בהוצאות על אשפה בצד ירידה של כמות פסולת למיחזור ופסולת להטמנה , בה בעת יש עלייה 

 מתמדת בקצב גידול  האוכלוסייה בעיר.

 הממצאים לגבי מיפוי המיחזוריות בעיר ומועדי פינויים.חשוב להדגיש את 
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א.  אין לדעת מה פינוי המסוכם על חלק מהמיחזוריות ושיהיה מפורסם לתושבי בעיר באתר  

 העירייה. 

 ב.  אין מיפוי של כל המיחוזריות ברחבי העיר כמו גם המיכלים צהובים ומיכלי הזכוכית.

בנושא מיחזור על אי פינוי ופחי מיחזור רבות פניות קיימות על סמך פניות הציבור נמצא כי 

בנושא זה בפרט ובנושאים הקשורים למיחזור כלל. ביקורת מצאה  2014מלאים ויש עלייה בשנת 

כי יש תלונות חוזרות ונשנות באותם נושאים ובאותם מקומות והצדקה לחלק מתלונות אלו. אכן 

פי כמות ונפח המיחזוריות המוצבות ולשקול בדרך זו יש לעשות הערכה מחודשת לאזורים אלו ל

הוספת מיחזוריות ו/או הגדלת נפחם , או להסדיר את תדירות הפינוי ולפקח על פעילות קבלנים 

ככל שאפשר. בנוסף מצאנו שבמוקד פניות ותלונות הציבור אין סעיף המסמן על הצדקת או אין 

 את נושא הפניה.הצדקה לפניה והעדר סעיף המסביר מה נעשה על מנת לפתור 
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 נהלי עבודה  – 1נספח א 

 מטרת ההוראה .1

 לתאר את מערך פינוי האשפה והמיחזור בעיר  .מטרת ההוראה היא 

בגבעת שמואל  בנוסף לפינוי האשפה והגזם  מתבצע מיחזור במקור ובפינות המיחזור  –כללי 

 ריזות .טכסטיל וא PETלזרמים הבאים עיתון קרטון 

 הגדרות .2

 

 פסולת ביתית . –אשפה ביתית  .2.1

 משמשות לאיסוף גזם בלבד. -מכולות גזם  .2.2

 איזור המשמש לריכוז מיכלי מיחזור . –פינות מיחזור  .2.3

 מתבצע ע"י רכב ומנקים ידנית . –טיאוט רחובות  .2.4

 משמש למיחזור נייר עיתון . –פח כחול  .2.5

 משמש לאיסוף פסולת אריזות.   -פח כתום .2.6

 . PETמשמש לאיסוף  -פח צהוב  .2.7

 

 שיטת העבודה .3

 

 פעמים בשבוע ע"י קבלן התברואה  3מבוצע  פינוי אשפה ביתית .3.1

הפינוי יתבצע ע"י צוות הוצאת פחים,בימים של איסוף פחים כתומים יש להוציא את  .3.2

 הקרטון שנאסף ולהניחו על הפח ,את הפחים יש להוציא בסמוך לשעת הפינוי  .

 שמירה על המיכל המורם . הרמת הפח תתבצע  בזהירות תוך .3.3

 בסיום יחזיר הצוות את הפחים למקומם . .3.4

 פח שנשבר יסומן וידווח לאחראי . .3.5

  גזם וגרוטאות .4
מכולות  לתוך יש להשליך קל גזם בימים ב,ד,ו)לשרות העירייה בלבד ( פעמים בשבוע 3מפונה 

 . עצמאי באופן לפנות יש גזם של חריגות כמויותהגזם,

 

  ימי הוצאת הגזם .5
 .ו ג'  בלבד א' 

 

  גרוטאות .6
 ושישי חמישי בימיככלל  . 106  מוקד עם בתיאום להוציא ניתן', וכדו חשמל מוצרי רהיטים כגון

 . העיר רחבי בכל שהוא  סוג מכל וגרוטאות גזם הוצאת תותר לא
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 בניה מכולות .7
 .התברואה אגף עם בתיאום רק הבניה מכולות את להציב יש

                       ת להציב מכולה בעיר והתאריכים הנקובים להצבתה ופינויה . יונפק תופס המקנה את האפשרו

 .ניכרים כספיים בקנסות יקנסו הקבלן וגם הדייר גם, העיר ברחבי שתישארנה מכולות

 .בניה מכולות ופינוי הצבת נוהל ראה.  חגים וערבי שבת, שישי בימי בניה מכולות הצבת תותר לא 

 

 ה מכירת עגלות אשפ .8
 תושב אשר מבקש לרכוש פח באמצעות העיריה ייפנה למח' הגביה ויגדיר את גודל הפח.

 את העתק הקבלה יש לקחת מהתושב ולתייק בתיקיית הזמנות .

 . 14יש לספק את הפח תןך 

 

 רחובות טיאוט .9
 ימים בשבוע  בימים א ב + ד ה . 4טיאוט מכאני מתבצע 

 . רחובות טיאוט ידני מבוצע ע"י פועלים ראה נספח 

 

 פינוי מיחזור  .10
 כללי : המיחזור בעיר הינו דינאמי ומשתנה מעת לעת לפי הצרכים והדרישה .

  מפונה פעם בשבוע ביום ה . –פח כחול מיחזור נייר 

 מופנים פעם בשבוע ביום ו. -מיכלי רשת לבקבוקים 

 מפונה פעם בשבוע ביום ו . -פח צהוב למיחזור בקבוקים 

 )מפונה פעם בשבוע ביום ב . -פח כתום )חוק האריזות 

  פעם בחודש לפי הצורך. –מיכלים סגולים למיחזור זכוכית 
בבוקרו של כל יום על האחראי לבצע סיור יומי ולדאוג לנקיונן וחזותן של פינות המיחזור הפזורות 

 בעיר .

 

 יתושים הדברת .11
 מראש דועיםי דגירה במוקדי ע" קבלן ההדברה שבועי טיפול בצעל התברואה אגףבאחריות  

 . שונים  במקומות

 

 מכרסמים הדברת .12
 יבוצע סיור שבועי במידת הצורך עם המדביר 

 

 ראה נוהל הדברה. 12+ 11סעיף  .13
 

 פגרים סילוק .14
 

 . לעין גלוי הפגר כאשר, שעה תוך, יפונה הפגר 

 

 תברואה )מבוצע בתאום עם מחלקת הפיקוח( פיקוח .15
 



 

 58 

, חצרות ניקיון אי או, הפינוי בימי שלא  לרחוב וגרוטאות גזם, אשפה של והוצאה השלכה למניעת

 מים שפיכת אכיפת, בנייה פסולת, בתים חצרות בניקיון טיפול, תברואה מפגעי, הניקיון על שמירה

 .וחצרות ממרזבים הרבים לרשות

 

 קלה לפסולת אשפתונים פינוי .16
 

 . יומיומי הוא הפינוי

 

 סגירת קריאות מוקד . .17
 

 ויהא זמין לקבל קריאות מהמוקד . המנהל האחראי יבדוק בכל עת

 קריאות המוקד יטופלו ויסגרו לפי זמן התקן המוקצב 

 יש לפרט את אופן הביצוע בתיבת המלל בכל קריאת מוקד.

 

 מיוחדים אירועים .18
 

 לקבלת מיוחדת הערכות המצריכים  קהילה שבתות, ברכות שבע, תורה-ספר הכנסת כגון .19
 .מייל \בפקס, לכן קודם שבוע, התברואה לאגף לדווח יש, הפסולת לפינוי סיוע

 

 אחריות ביצוע

 מנהל מח' תברואה 

 פיקוח 

 

 התפוצ .1

 עירייהמנכ"ל ה .1.1

  אגף איכות הסביבה מנהל .1.1

 תברואן העיריה \מנהל מחלקת תברואה  .1.1

 מנהל פיקוח עירוני .1.1
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 מטרת ההוראה .1

 במזיקים. להגדיר את השיטה לטיפול מונע וטיפול 

 

 הגדרות .1

 דברה בישוב.קבלן ה –המדביר 

 תוכן ההוראה .1

 הדברת יתושים

במידה ויש צורך,על המדביר לבצע ניטור והדברה בכל שטח העירייה, יש  .1.1

לרסס/לפזר חומר נגד יתושים המורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה להדברת 

 יתושים.

( שתוכנן ע"י הקבלן 1ההדברה תיעשה ע"פ תוכנית עבודה )מסמך ישים  .1.1.1

 ואשר אושרה ע"י המפקח.

יתור מקורות המים, בדיקה וניטור לזיהוי זחלי יתושים יבוצע ע"י הסייר א .1.1

. עפ"י הנחיות האחראי יגיע המדביר למקום ה/המדביר או מי מטעם העיריי

 המפגע ויחסל את מקור המפגע.

קבלן ההדברה אחראי גם הוא לחפש, לאתר ולהשמיד מוקדי יתושים במשך כל  .1.1

 ימות השנה.

למגרשים או לחצרות הפרטיים יש לתאם עם הפיקוח במידה ויש צורך להיכנס  .1.1

 .שהעירוני ויוקצה פקח שיעבור עם המדביר ככל שיידר

 הדברת מכרסמים

הדברת מזיקים ומכרסמים מכל הסוגים בשטח שיפוט העירייה ע"פ רשימה  .1.3

 שתימסר לקבלן מהמוקד העירוני.

 שעות ממועד הקריאה. 24הקבלן יבצע כל קריאה תוך  .1.3.1

 הדברת זבובים

הדברת זבובים תבוצע לפי הוראות המפקח, ובתכיפות של פעם בשבועיים, כל  .1.3

 ימי עבודה מלאים. 2פעם במשך 

 ( לביצוע ההדברה.2הקבלן יגיש למפקח תוכנית עבודה חודשית )מסמך ישים  .1.3

 הדברת נמלים, פרעושים, קרציות, כינים וכנימות

לל חצרות ההדברה תבוצע בכל מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים, כו .1.3

 פרטיות, הכל בהתאם לצורך.

קריאות למדביר יועברו ע"י המוקד או האחראי ,על המדביר להביא את טופס  .1.3

 הקריאה חתום על ביצוע ומהות הטיפול.
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שעות ממועד  24ההדברה תיעשה ע"פ קריאה, ועל הקבלן לבצע את ההדברה תוך  .1.13

 הקריאה.

 הדברת תיקנים

ך בכל מערכת הביוב, בכל שטח העירייה, תיעשה לפחות פעמיים בשנה ולפי הצור .1.11

 בכל משרדי העירייה ובכל המקומות הציבוריים.

 הדברת נחילי דבורים וצרעות .

 ההדברה תבוצע תוך שעתיים ממועד הקריאה. .1.11

 הדברת תהלוכן האורן 

יש לבצע הדברה באמצעות הזרקת גזע לפי החומרים המאושרים ע"י המשרד  .1.11

 ל שנה.בכ 11הגנת הסביבה בתחילת חודש 

 במידה ותתגלה נגיעות יש להדבירה באמצעים מכאניים ולפי הכללים . .1.11

 .העל המדביר להעביר אישור ביצוע חתום במסמך שהתקבל על ידו מהעיריי .1.13

 הדברת עשביה)תלוי מכרז(

ע"פ קריאה. כמו כן, יש לבצע טיפול מונע -טיפול והדברה בשטחים המוגדרים  .1.13

 בשנה עפ"י תוכנית עבודה.טרם הופעת העשבייה בתקופה המתאימה 

 

 אחריות ביצוע .1

 מפקח על קבלן ההדברה .1.1

 קבלן הדברה .1.1

 עירוני מוקד .1.1

 

 מסמכים ישימים .3

מבוצע ע"י קבלן הניקיון לפי  -עשבייה -תוכנית עבודה  שנתית  - 1מסמך ישים  .3.1

 רחובות.

 תוכנית עבודה חודשית להדברה. – 2מסמך ישים  .3.1

 רשימת עצי אורן להדברה בגבעת שמואל. .3.1

 

 חיםנספ

  רשימת עצי אורן להדברה בגבעת שמואל .3.1

 

 תפוצה .3
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 מחלקת תברואה  .3.1

 אגף איכוה"ס  .3.1

 מוקד עירוני .3.1

 

 

 מנהלת אגף איכות הסביבה: תפקיד נועם: כותב ההוראה

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד:  נועםמאשר ההוראה:  

 

 

 נועם ארויליכותב ההוראה: מנהל אגף איכות הסביבה  תפקיד:

 גבי חדדמאשר ההוראה:  העירייה מנכ"ל תפקיד: 

 

 הנוהל מטרת. 1

העבודה וביצוע ונקודות הממשק בין הכוננים בימים העבודה  אופן את להגדיר הנוהל מטרת

 .ובשבת 

 הגדרות. 2

 בספר המפורטים העירייה של הפעילות לתחומי ורק אך נוגעות, הכונן  י"ע המטופלות הפניות

 .יותהרלוונט המחלקות של העבודה נוהלי

 לבניין עצמית הגעה י"וע מייל י"ע,טלפון שיחות י"ע: דרכים' במס, העירוני למוקד מגיעות הפניות

 .ומועברות במידת הצורך ,לכונן לביצוע  העירייה

ובנוסף על הכונן להשאיר על כן על הכונן להיות בזמינות מלאה והאזנה למכשיר הטלפון שברשות 

 יהיה להשיגו במידת הצורך. אשר ניתן למנהלת המוקד טלפון נוסף

עם סיום הטיפול בבעיה חייב הכונן לידע את המוקד על סיום הטיפול ואופן הביצוע גם אם 

 הטיפול הוא זמני.

שעות הפעילות של הכונן יהיו מוגדרות מראש וכן ימי הפעילות יהיו מוגדרים בטבלה שיקבלו 

 בתחילת כל חודש ממנהלת המוקד.

וק את ימי המילואים שלו בתוך הטבלה  ולאשר אותם לאחר מכן לאחר על כל אחד מהכוננים לבד

 האישור לא ניתן יהיה לערער על הימים שנקבעו ואושרו. 

 הנוהל תוכן.  3  
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 : בפניה הטפול       3.1

 במפגעלטפל  יש סכנה וקיימת במידה, אורח לעוברי סכנה מהווה המפגע האם לבחון על הכונן 

 תקן זמן פ"ע למקום להגיע הכונן על למטרד גורם המפגע אך סכנה ןואי במידה, מידי באופן

 .ולטפל

 

 :הבאים לנושאים הקשורות בבעיות לטפל הכונן על       2.3

  לעוברי סכנה המהווה ענף גיזום,תקינה אינה השקיה מערכת:ע"ושפ גינון     

  חר אשר הופנהחדים או כל מטרד א מחפצים ציבוריים גנים ניקיון,אורח                  

 אליו ע"י המוקד.                       

  כיבוי מברז מים נזילת,קולטנים גניבת, שבור ביוב מכסה,ביוב פריצת:וביוב מים                  

 .ראשי מים בצינור פיצוץ,כללית מים הפסקת, אש

 .פגר פינוי:תברואה                  

 במידה ולא ניתן לכבות את האזעקה יש  ציבורי בנהבמ אזעקה:ביטחון                  

להודיע למוקד  ולדאוג שיעבירו את הקריאה לקב"ט או לאב הבית בכדי                                                                 

 לפתור את הבעיה.          -

                               שמהווה שבורה בטיחות גדר,בכביש שמן,בכביש/  במדרכה בור:תחזוקה                  

 .שנפל עמוד,אורח לעובריסכנה                 -

 

במידה והקריאה אשר יצא אליה הכונן היא לקראת זמן סיום שעות הכוננות על       2.2

להעביר את הטיפול בקריאה לכונן הבא ולטפל בבעיה בכוחות עצמו ואח"כ  הכונן  לדאוג

במידה והזמן עולה על שעה  ת בזמן שהמשך הקריאה אינו עולה על שעה אחתאחריו וזא

     יועבר הטיפול באופן ישיר לכונן הבא תוך עדכון על המצב.

  לבצע עליו באחריותו  שאינן בשעות יצאה שהקריאה טוען הכונן בהם במקרים  2.3

 .בירור למחרת יום ולקיים העבודה את          

 

 ביצוע אחריות. 4

 עירוני מוקד תמנהל

 הסביבה איכות' מח מנהל

 העירייה ל"מנכ

 ישימים מסמכים. 5

 .ל.מ.א
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 נספחים. 6

 

 תפוצה. 7

 עירוני מוקד

 הסביבה איכות' מח מנהל

 העירייה ל"מנכ

 

 

 

 מנהל אגף איכוה"ס:תפקיד נועם ארוילי: במוקד הנוהל כותב

  חדד גבי:שם :הנוהל מאשר

 ________: _חתימה                        

 העיריה ל"מנכ: תפקיד

 : תאריך

 
 

 

 מטרת ההוראה .3

תהליך התקנת מדי מים לצרכנים ארעיים או קבועים, תוך קביעת  הגדרתמטרת ההוראה 

 .לפי הצורך נקודות ההשקה עם מחלקת הגביה באגף הגזברות ועם אגף ההנדסה

 

 הגדרות .3
 

 תושב פרטי, קבלן או קבלן פיתוח. –צרכן  .3.1

 ן שעתיד להתחבר למערכת המים העירונית בחיבור ארעי.צרכ –צרכן ארעי  .3.1

 צרכן שעתיד להתחבר למערכת המים העירונית בחיבור קבוע. -צרכן קבוע  .3.1

 טופס מתן שירותים לקבלנים ומשתכני קבע – 4טופס  .3.1

זכאות להתקנת מד מים מתוקף תשלום אגרת הבניה על ידי צרכן  –מתן היתר  .3.3

 ארעי.

 

 תוכן ההוראה .3

מדור ראי ליידע את מחלקת הגביה באגף הגזברות ואת מנהל אגף הנדסה אח .3.1

צרכן חדש, בין אם מוגדר כצרכן ארעי ובין אם  כל המים באגף איכות הסביבה על

 לביצוע עבודה, אכלוס או על מתן היתר. 4מוגדר כצרכן קבוע, על מתן טופס 

 .חודשיידוע המחלקות ייעשה לפחות אחת ל .3.1.1
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או מתן  4קים של המסמכים הנ"ל )טופס באחריות אגף ההנדסה להפיץ העת .3.1

 המים. מדורהיתר( למנהל 

צרכן שקבל אישור מאגף ההנדסה להתחבר למערכת המים, יפנה למחלקת  .3.1

 הגביה, על מנת לבצע את התשלום בעבור החיבור.

מיד עם ביצוע התשלום, מחלקת הגביה תפיק את פקודת העבודה לביצוע  .3.1

 (.1ההתחברות )נספח 

, לשם התקנה לחברה המתקינה מדי מיםמד מים תועבר  כל פקודה להתקנת .3.3

המים או גורם אחר אחראי להתקנה  מדור יותקן ע"י בפועל. ההחלטה האם

 תתבסס על המאפיינים הבאים:

 

 

 

  –צ'ול ¾ צרכן/ קבלן של עד 

 חיבור מד המים ייעשה על ידי חברת קבלן חיצונית. .3.3.1

פי הנחיות מחלקת  מד המים יימסר לידי עובד חברת הקבלן במחסן, על .3.3.1

 הגביה כי אכן שילם את התשלום הנדרש. 

המים ולידי מחלקת הגביה את  להעביר למנהל מדור האחראיבאחריות  .3.3.1

 מספר מד המים של המד שנמסר לצרכן.

המים על ההתקנה  באחריות חברת הקבלן ליידע  את מנהל מדור .3.3.1

 .תוך ציון מספר מד המיםבאמצעות העברת העתק של פקודת העבודה 

 –צ'ול )אכלוס של בנייה רוויה( ¾ צרכן/קבלן של מעל 

מד המים יימסר לקבלן במחסן, על פי הנחיות מחלקת הגביה כי אכן  .3.3.3

 שילם את התשלום הנדרש. 

המים ולמחלקת הגביה העתק של פקודת  המחסנאי יעביר למנהל מדור .3.3.3

 העבודה תוך ציון מספר מד המים שנופק לקבלן.

 די קבלן הבניין בעצמו.התקנת מד המים תיעשה על י .3.3.3

ועל הקבלן לתקן  לבקר את איכות ההתקנה המים באחריות מנהל מדור .3.3.3

 .ש' 24את הליקויים עד 

  –צ'ול ¾ קבלן המבצע עבודות פיתוח/בניה/בניה ציבורית עבור המועצה ומעל 

לאחר ביצוע התשלום במחלקת הגביה והעברת פקודת העבודה,  .3.3.3

על הגביה לדאוג מד המים.  המים להתקין את באחריות מנהל מדור

 להזמנת שעון או לברר עם מנהל מדור המים אם יש במלאי.
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יום מיום התשלום במחלקת  14ההתקנה תיעשה בתוך  .3.3.3.1

 הגביה.

 באחריותו של הקבלן לדאוג ליציאת מים לצורך חיבור מד המים. .3.3.13

  -עבודות פיתוח של גינון ציבורי 

 המים. קבלן פיתוח גינון יפנה למחסן לצורך קבלת מד .3.3.11

 באחריות קבלן פיתוח הגינון להתקין את מד המים. .3.3.11

ידווחו למחלקת הגביה את מספר או מנהל מח גנים המים  מנהל מדור .3.3.11

 מד המים שהותקן.

למחלקת גנים על  כפי שמוכרלכל שעון ליד מס המד יופיע שם אתר הגן  .3.3.11

 מנהל מח' גנים להעביר את שם הגן הרצוי .

ם את ראש המערכת בכדי למנוע יש לבדוק את מקור המים המזיני .3.3.13

 כפילות בקריאת מדי המים.

במקרה של שעון  להדגישבאחריות מנהל גנים ונוף ומנהל מדור המים   .3.3.13

המיועד להפחתה מהמונה הראשי ולציין את מונה ההפחתה בפקודת 

 העבודה. 

בסיום העבודה יחזיר המנהל את פקודת העבודה חתומה לסריקה או  .3.3.13

 ת .-תיוק לפי שם על סדר  א

 

 

 

 

 

 אחריות ביצוע .13

 המים מנהל מדור .13.1

 מחלקת הגביה .13.1

 מנהל מח' גנים  .13.1

 אגף הנדסה .13.1

 

 מסמכים ישימים .11
     

 פקודת עבודה להתקנת מד מים.  .11.1
 

 



 

 66 

 נספחים .11
 

 א.מ.ל. .11.1
 

 תפוצה .11

 .העיריהמנכ"ל  .11.1

 מנהל אגף איכות הסביבה. .11.1

 מנהל מדור מים. .11.1

 מנהל מח' גנים . .11.1

 

 

 

 אגף איכוה"ס מנהלתפקיד:  נועם ארויליכותב ההוראה:    

 מנכ"ל העיריהתפקיד:  גבי חדד : מאשר ההוראה

 

 

 נוהלמטרת ה .11

 להגדיר תהליך אחזקה שוטפת על שטחי הגינון ברחבי הישוב. נוהלמטרת ה

 

 הגדרות .13

 מערכת השקיה מרכזית ממוחשבת .-אגם

 אחראי מטעם העירייה על הקבלן –מפקח 

 לא לגרוע ממנו בשום צורה .נוהל זה בא להוסיף על המפרט טכני המצורף לחוזה ו

 תוכן ההוראה .13

עבודות האחזקה של שטחי הגינון יבוצעו על ידי קבלן האחזקה, בהתאם  .13.1

 .בו זכה הקבלן דרישות המכרזל

 קבלן האחזקה יימצא  בשטח ששה ימים בשבוע, במהלך שעות עבודת העירייה. .13.1

 במסגרת תפקידיו, אחראי הקבלן המתחזק לפעול ל: .13.1

כיסוח מדשאות, גיזום עצים/שיחים, ניקוי  –ם תחזוק שוטף של הגני .13.1.1

ומצואת כלבים, ויתר העבודות המפורטות עפ"י  השטחים מעלים יבשים

 החוזה.
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לוודא כי מערכת ההשקיה תקינה ולהתריע בפני העירייה על ליקויים  .13.1.1

 במערכת ההפעלה של ההשקיה.

הקבלן יפעיל איש השקיה עם רכב צמוד כדי לטפל במערכות ההשקיה  .13.1.1

 וב.בייש

בבוקרו של כל יום יעביר המפקח לידי הקבלן רשימת תקלות השקיה  .13.1.1

 לטיפול על הקבלן לעבור ולתקן את כל התקלות ולדווח למפקח על כך.

 על המפקח לאפס את המערכת לאחר התיקון   .13.1.3

פיצוצי השקיה יטופלו עד שעה מזמן הקריאה במוקד. בשעות הערב  .13.1.3

ורך לסגירת המים והמשך והלילה הקבלן יפעיל כונן השקיה במקרה הצ

 טיפול ביום למחרת.

 תיקון ליקויים כתוצאה מוונדליזם. .13.1.3

 תיקון ליקויים כתוצאה מתחזוקה לקויה. .13.1.3

 בהנחיית המפקח. חידוש שתילים .13.1.3

 תחום הגינון כולל שתי תכנית עבודה: .13.1

תכנית שנתית המציגה תרשים גאנט של משימות הגינון שעל הקבלן  .13.1.1

 לבצע בכל חודש במהלך השנה.

ית שבועית המציינת לכל יום את השטחים הספציפיים בהם תכנ .13.1.1

 תתבצענה העבודות.

מפקח הגינון יעביר את התכניות לקבלן הגינון ויבצע מעקב ובקרה לוודא יישום  .13.3

התכניות. באחריותו למסור לקבלן הגינון באופן שוטף הנחיות ודגשים לגבי 

 אחזקת הגינון. 

על איכות וטיב יומית וצע ביקורת תבשהוגשה לקבלן בהתאם לתוכנית העבודה  .13.3

לבקרת עבודת האחזקה  מפורטים בטופס ביקורת  יםהפרמטר עבודת האחזקה.

מפקח הגינון ימלא את הטופס אחת לשבועיים  (.1)מסמך ישים  עבודות הגינון

ויתייקו בתיק ייעודי. במידה וקיימת אי שביעות רצון מעבודת הקבלן, יימסר 

קבלן המתחזק לשם ביצוע התיקונים כתב אל המהטופס ו/או יימסר מהעתק 

 הנדרשים.

בתום כל חודש, בהסתמך על עבודות קבלן הגינון כפי שמשתקפת בטפסי ביקורת  .13.3

 עבודות הגינון, יקבל מפקח הגינון החלטה:

במידה ועבודת האחזקה שבוצעה באותו החודש  –מתן קנס לקבלן הגינון  .13.3.1

 לא השביעה רצון באותו החודש.

במידה ועבודת האחזקה שבוצעה באותו  –קבלן ללא קנס מתן תשלום ל .13.3.1

 החודש היתה סבירה.

באחריות מפקח הגינון לעבור מידי יום על פניות המוקד ולוודא כי קבלן הגינון  .13.3

 יבצע את הדרוש תיקון/טיפול. כמו כן יש לדאוג לסיום הטיפול והעדכון במחשב.
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 בדיקת מערכות המטרה בשעות היום: .13.3

 יקה של מערכות המטרה בשעות היום יש לעדכן את המוקד לפני ביצוע כל בד

 העירוני והמפקח.

  דקות להפעלה אחת. 10זמן מקסימלי לביצוע הבדיקה הינו 

 .במהלך הבדיקה נוכחות של איש ההשקיה ו/או עובד הקבלן הינה חובה 

 .יש לפעול לפי הנחיות אלו ללא יוצא מן הכלל בכל עת 

 

 אחריות ביצוע .13

 מפקח על הגינון .13.1

 

 מסמכים ישימים .13

 ביקורת של אחזקת הגינוןטופס  – 1מסמך ישים  .13.1

 

 נספחים .13

 תכנית שבועית  .13.1

 

 

 תפוצה .13

 מנכ"ל העירייה. .13.1

 מנהל אגף איכות הסביבה. .13.1

 מפקח על הגינון. .13.1

 

 

 

 

 

 

 מנהל אגף איכוה"סתפקיד:  נועםכותב ההוראה: 

 מנכ"ל העיריהתפקיד:  גבי חדד מאשר ההוראה: 
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 הוריםת של תלונהפסקת פעילותה של גננת ב
 במקרה והצעת נוהל עבודה טיפולההליך בחינת 

 

 

 

מכתב מעיריית גבעת שמואל בנוסח הנ"ל:. "בשל  ורי ילדי גן הרדוף קבלו ה 1.7.14 -בתאריך ה

על חתום ד"ר  הקייטנה,        ". היא תעדר במהלך תקופת ______סיבות אישיות של הגננת "

נציגת פיקוח מנהלת מתי"א  -גבעת שמואל וסימה רוזנברג מנהלת אגף חינוך  -חדווה הייזלר 

 יהוד –מית"ר 

 

 התקבל מתכתב  מועד הורים גן הרדוף בנוגע להשעיית הגננת.  5.7.2014 –בתאריך ה 

 

.  ואורית נאור מנהלת האגף  עם ד"ר חדווה הייזלר נפגשו נציגי הורים מהגן  3.7.14 -התאריך ה

מידע נוסף או כל  עובדי האגף  קירה משטרתית ושאין ברשותמתנהלת חהם כי הובהר ללטענתם 

 דבר אחר בגין השעייתה של גננת.

 

נציגי ההורים הופנו לטענתם לעובדת הסוציאלית שטיפלה במקרה , אך לטענתם לא קיבלו מידע 

 רלוונטי בעניין שסיפק אותם. 

 

 -משרד הרווחה ובתאריך ה עו"ס מנהלת מחוז ת"א והמרכז–נציגי ההורים פנו ל גב' אריאלה שגב 

מוציאה מנהלת אגף הרווחה בעירייה למנהלת המחוז של משרד הרווחה הבהרה בנוסח  16.7.14

   -הבא 

 

התלוננו הורים לשני ילדים המבקרים בגן "הרדוף", גן חינוך מיוחד,  29/6/2014" בתאריך 

 שבגבעת שמואל, על כך שילדיהם הותקפו על ידי הגננת של הגן. 

 ה הייתה בפני עו"ס לחוק נוער של האגף הגב' אפרת לביא.התלונ

עו"ס לחוק הנוער פנתה בהתאם לנהלים ודיווחה לבית  5 –ו  4.5מאחר ומדובר בילדים קטנים בני 

 לין בבי"ח תל השומר, מרכז הגנה לקטינים.

 הילדים נחקרו בבית לין ולא עלתה האשמה בחקירתם כנגד הגננת.

מתפקידה עד לתום החקירה הינה של אגף החינוך בעירייה ולנו אין  ההחלטה על השעיית הגננת

לטענת מנהלת האגף , המכתב יצא בתיאום עם אגף החינוך , וכי  השימוש במינוח  כל יד בדבר.

 :"השעיה" היה מקובל על שני האגפים יחד.

 אנו פעלנו עפ"י הנהלים, דיווחנו למשטרה אשר אמונה על חקירת המקרה והטיפול בו."

 

פונה מנהלת החינוך המיוחד בעיריית ג"ש לנציגת הפיקוח חינוך מיוחד במשרד  1.7.14 -בתאריך ה

החינוך מחוז מרכז בבקשה להעביר את הגננת מתפקידה וזאת לאור "פניה של מס הורים שהעלו 

. הגננת 2. הגננת סטרה על פי חשד של ההורים לשניים מתלמידי הגן. 1את הנקודות הבאות: 
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. הורים העלו כי הילדים מדברים על פחדים 3פניו של התלמיד והפנתה בכוח לעברה . אחזה ב

. לאורך כל הפגישה עלו תחושות קשות של ההורים ואי רצונם 4מהגננת וי רצון להגיע לגן. 

 להמשיך לשלוח את ילדיהם לגן". 

דת הסעד בעקבות הפגישה עם ההורים מדווחת מנהלת החינוך המיוחד כי : "הוגשה ע"י פקי

תלונה במשטרה על חשד לאלימות ופגיעה בחסרי ישע...... ובקשתנו זו הינה מבלי לפגוע בהליך 

 הבירור/החקירה והבדיקות שיש לקיים."

 

באותו יום נשלח מכתב מעו"ס לחוק הנוער לנציגת פיקוח חינוך מיוחד מחוז מרכז משרד החינוך 

וח מהורי הילדים על חשד כי הגננת סטרה להם הגיע דיו 29.6.14 -ובו היא מדווחת כי בתאריך ה

והתנהגה כלפיהם בתוקפנות ובעקבות הדיווח הגשתי תלונה במשטרה . הילדים הופנו להיחקר 

 מרכז הגנה לקטינים בתל השומר." –ע"י חוקרת ילדים עם ההורים בבית לין 

 

ה להורי ילדי גן יצא מכתב מאת נציגת פיקוח מנהלת מתי"א מית"ר ובו היא מודיע 1.7.14 –ב 

 הרדוף כי הגננת תעדר מסיבות אישיות במהלך תקופת הקייטנה ויהיו לה גננות מחליפות."

  

 

פנתה נציגת ועד גן הרדוף למנהל מחוז ת"א במשרד הרווחה בנוגע להשעיית  6.7.14 -בתאריך ה

 הגננת בבקשה לקבל הסבר עבור השעייתה. ) נספח ז'(

 

 -הלת אגף הרווחה למנהלת המחוז במשרד הרווחה כי בתאריך הכותבת מנ 16.7.14 –בתאריך ה 

התלוננו הורים לשני ילדים המבקרים בגן הרדוף , גן חינוך מיוחד בפני עו"ס לחוק הנוער  29.6.14

פנתה עו"ס  5ו  4.5של האגף  על שילדיהם הותקפו ע"י הגננת של הגן. ומאחר ומדובר בילדים בני 

לבית ליו בבית החולים תל השומר )בית לין משמש מרכז הגנה  בהתאם לנהלים ודיווחה על כך

. ההחלטה על חקרו  בבית לין ולא עלתה האשמה בחקירתם כנגד הגננת נלקטינים(. הילדים 

השעיית הגננת מתפקידה  עד לתום החקירה הינה של אגף החינוך בעירייה ולא של אגף הרווחה. 

 )נספח ו'(

 

במשרד הרווחה   ראש ענף ועדות ערר ותלונות ה שרי ג'יבלישושנשולחת  21.7.14 -בתאריך ה

הפנייה מכתב תשובה לוועד הורי גן הרדוף ובו היא מצטטת מתוך המכתב שהתקבל מהעירייה : "

התלוננו הורים לשני  29/6/2014נבדקה על ידנו מול שירותי הרווחה . מן הבדיקה עולה כי בתאריך 

וך מיוחד, שבגבעת שמואל, על כך שילדיהם הותקפו על ידי ילדים המבקרים בגן "הרדוף", גן חינ

 הגננת של הגן. 

 התלונה הייתה בפני עו"ס לחוק נוער של האגף הגב' אפרת לביא.

 

 

עו"ס לחוק הנוער פנתה בהתאם לנהלים ודיווחה  5 –ו  4.5מאחר ומדובר בילדים קטנים בני 

 י"ח תל השומר, מרכז הגנה לקטיניםבב "בית לין"ל

 ולא עלתה האשמה בחקירתם כנגד הגננת. "בית לין"ים נחקרו בהילד
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ולנו אין  ההחלטה על השעיית הגננת מתפקידה עד לתום החקירה הינה של אגף החינוך בעירייה

 כל יד בדבר.

שירותי הרווחה פעלו  עפ"י הנהלים, דיווחו למשטרה אשר אמונה על חקירת המקרה והטיפול 

 " )נספח ד'(בו.

 

נשלח מכתב לראש ענף וועדות ערר ותלונות במשרד הרווחה מאת עו"ד  21.7.14 –בתאריך ה 

אורית חיון אשר מייצגת את הגננת ובו היא מציינת כי מרשתה )הגננת( יצאה מיוזמתה לחופשה 

מטעמים אישיים וכי בשלב זה הוחלט שלא לעשות לה שימוע במשרד החינוך.  1.7.14 -בתאריך ה

ננת תובעת במכתבה להבהיר להורי הילדים כי הגננת לא הושעתה , עו"ד הדין המייצגת את הג

 אלא יצאה לחופשה . 

 

שלח נציג ועד ההורים למנהלת אגף החינוך מכתב ובו עולות מספר טענות :  23.7.14 -בתאריך ה

עולה כי עיריית גבעת שמואל היא זו שהיתה אחראית על  "ממכתב שהתקבל ממשרד הרווחה 

 . ___________השעייתה של הגננת 

חזרתן והדגשתן בפנינו כי אין לכן שום נגיעה בהשעיה זו שכן,  3.7.14  בפגישתנו בתאריך

 היא עובדת משרד החינוך. _______לטענתכן, 

אם אכן אחריות ההשעיה היא עליכן אנו תמהים מדוע הגב' אפרת לביא ואתן לא טרחתן לבדוק 

לות שהגננת לא נכחה כלל בגן בעת קרות היטב את פרטי התלונה )וכך הייתן בוודאי מג

   "האירוע!(.

 

במענה למכתבכם,  " –בתגובה למכתבו של נציג ועד ההורים של גן הרדוף כותבת מנהלת האגף כך 

 תשובתי כדלהלן:

אגף החינוך מעולם לא מגיש תלונה למשטרה. הגשת תלונה מוגשת אך ורק ע"י פקידת       א.

 באגף הרווחה. הסעד הגב' אפרת לביא שעובדת

 בתום החקירה רק הגורם המוסמך במשרד החינוך יכול להורות לגננת לחזור לעבודה.      ב.

 "לכן פנייתכם אלינו אינה רלוונטית.

 

, הגיע ללשכת המבקר העירייה העתק ממכתבו של נציג ועד ההורים. לאחר  23.7.14 -בתאריך ה

בקר למנכ"ל העירייה וביקש לכנס ישיבה בירור עם מנהלות האגף לחינוך ולרווחה , פנה המ

 דחופה בעניין.

 

התקיימה פגישה במשרדו של המנכ"ל בנוכחות מנהלת אגף החינוך , מנהלת  24.7.14 -בתאריך ה

אגף הרווחה ומבקר העירייה.  בפגישה הובהר כי נפלה טעות כתוצאה מאי הבנה  וכי לא היה 

לצאת לחופשה וכל זאת הוחלט שלא במסגרת  מדובר בהשעיית הגננת כי אם בבחירתה של הגננת

אגף החינוך בעירייה , אלא שמדובר בהחלטה שהתקבלה במחוז המרכז משרד החינוך.  הוחלט כי 

תצא פניה מאת מנהלת אגף החינוך למנהלת המחוז בבקשה להבהרות בנוגע לטיפול במקרה ועל 

דים העניינים , כאשר הטיפול מנת שהאגף יוכל לנסח מכתב מדוייק לוועד ההורים על היכן עומ

 הוא אל ורק בסמכות משרד החינוך וכי לעירייה אין כל יכולת ואו אפשרות  להתערב בתהליך. 
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עם סיום הישיבה הוציאה מנהלת אגף החינוך מכתב הבהרה לראש ענף וועדות ערר ותלונות 

ענף וועדות ערר  במשרד הרווחה בנוגע להשעיית הגננת ובו מבקשת מנהלת האגף והעמיד את ראש

ותלונות במשרד הרווחה על טעותה בכך שאין לאגף החינוך סמכות להשעות גננת וכי משרד 

החינוך הוא המעסיק של עובדי המשרד. על פי מכתבה של מנהלת האגף יוצא עם כן כי המפקחת 

של החינוך המיוחד במשרד החינוך היא זו שהשעתה את הגננת ורק בסמכותה להחזירה לעבודה, 

כל זאת בהתאם להתקדמות החקירה בעניינה. מנהלת האגף ביקשה כי תצא הבהרה להורים 

 בעניין זה .

 

 

מכתב למנהלת המחוז של משרד הרווחה על שמייצגת את הגננת שלחה עו"ד  22.7.14 –בתאריך ה 

מטעמים אישיים , הוחלט שבשלב זה לא יערך לה  1.7.14 -כי הגננת יצאה לחופשה בתאריך ה

במשרד החינוך. ועד ההורים פנה אליך בתהיה לגבי השעיית הגננת ובמקום לברר את  שימוע

נכתב  העובדות לאשורן ולמצוא כי הגננת כלל לא הושעתה מעבודתה ע"י משרד החינוך והתרבות

גף החינוך בעירייה. לטענת עו"ד ההחלטה על ההשעייה אינה להם כי הגננת הושעתה ע"י א

סמכות הבלעדית של משרד החינוך וכי הדברים שנכתבו הבו נזק בסמכות העירייה , אלא ב

למרשתה )הגננת( והלבינו פניה שלא לצורך וללא כל עיגון עובדתי. לאור האמור לעיל דורשת עו"ד 

כי יצא מכתה הבהרה ובו יודגש כי הגננת לא הושעתה מתפקידה , אלא יצאה  שמייצגת את הגננת

 לחופשה .)נספח ח'(

 

 שולחת דר' חדווה הייזלר  24.7.14 -בתאריך ה

 

 מתקבל מייל באגף החינוך מאת המפקחת סימה רוזנברג ובו נכתב כי : 13.8.14 -בתאריך ה

.    אשר לא העלתה דבר  הגננת שבה להמשך עבודתה כמנהלת גן הרדוף , לאחר בדיקה ____"

 __רמים מול ושיתוף פעולה בין כל הגו  מכאן מאחלת חזרה קלהבדבר התלונה אשר הוגשה 

 

 

 

לאור המקרה החריג בו ניכר באופן מאוד ברור חוסר התיאום המקצועי בין  –המלצת הביקורת 

האגפים, ממליצה הביקורת שיצא נוהל הקובע כי בכל מצב בו מתנהלת חקירה כנגד עובד , גם אם 

ע על הוא אינו מועסק ישירות ע"י העירייה ושהעירייה מעורבת בהליך החקירתי שעלול להשפי

עתידו המקצועי של אותו עובד  , יש להביא את  הנושא לידיעת מנכ"ל העירייה ולקיים דיון מקיף 

בעניין בשיתוף עם האגף המשפטי בעירייה על מנת שלא תעשה פעולה שעלולה חס וחלילה לפגוע 

 בשמו הטוב של אותו עובד או בכלל בעתידו המקצועי.   
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 נספחים :

 

 ______________ הנדון: השעיית גננת

 

אנו חתומים מטה ועד גן רדוף שבגבעת שמואל ובשם ההורים פונים אליכם בדרישה ובבקשה 

 לקבלת הסבר עבור השעייתה של הגננת הנ"ל:

 

קבלו ההורים מכתב מעיריית גבעת שמואל בנוסח הנ"ל:. "בשל סיבות  1/7/14בתאריך ה 1

על חתום ד"ר חדווה  הקייטנה,        תקופת ". היא תעדר במהלך _________אישיות של הגננת "

 -נציגת פיקוח מנהלת מתי"א מית"ר  -מנהלת אגף חינוך גבעת שמואל וסימה רוזנברג  -הייזלר 

 יהוד.

 

. מיד לאחר קבלת המכתב פנינו ההורים לאגף הרווחה בגבעת שמואל כדי לקבל הסבר לעצם 2

 הדבר התמוה הנ"ל ועוד בסיומה של השנה.

עם ד"ר חדווה הייזלר ואורית נאור הובהר לנו שמתנהלת  3/7שה המרוכזת של ההורים ב בפגי    

 השעייתה של גננת.        חקירה משטרתית ושאין ברשותם שום מידע נוסף או כל דבר אחר בגין 

מהשיחה עמה   טענה : שאין ברשותה כל מידע, לשאלתנו: "האם בוצעה עבירה פלילית ?"    

 ם ערלות וללא תשובות ברורות לפשר הנושא.נתקלנו באוזניי

 

. הופננו ע"י ד"ר חדווה הייזלר לאפרת לביא עובדת סוציאלית מלשכת הרווחה, ולאחר שיחה 3

ממנה ומצד כל גורם רשמי,           עמה נתקלנו שוב באוזניים אטומות, וללא תשובות ברורות 

 נק אודות אפרת לביא ומעלליהמצ"ב לי לצערנו נפלנו שוב בין הכסאות וביחס משפיל .

 יש לציין: שלגננת לא נעשה שימוע והיא אינה יודעת את סיבת השעייתה.      

 

במשך  ____. אנו ההורים המודאגים והמופתעים שילדינו שהו בגן הנ"ל ובטיפולה המסור של 4

 כשנתיים, פנינו למשטרת ישראל לקבלת אינפורמציה .

 לשון: "אין כל תלונה נגד הגננת הנ"ל ולא נפתחה כל חקירה". ממשטרת ישראל נמסר לנו בזו    

ממשטרת  תעודת יושר )חמישה ימים לאחר השעייתה( 4/7רצוי לציין שהגננת סיגל קיבלה ב     

 ישראל.

יושרה ושאין כל דבר   דהיינו: תדפיס המעיד ומהווה אסמכתא להורים ולכל מאן דבעי על:    

  .כנגדה עבירה או רישום פלילי

 

העניקה לילדיי _______רוצים אנו לציין את תרומתה, מסירותה הרבה והראויה להערכה,   .5

על כל אלה ועוד  מעולים!       הגן יכולת צמיחה מהירה, טובה ומדהימה, גילתה ערכים וכישורים 

דעו כי אותה אנו נושאים על כפינו באמון  -רבים הדברים שאין הדף עוד יכול מלהכיל בשבחה 

 מלא.
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. אנו חשים שנעשה עוול קשה ומשווע לגננת, מקיזים את דמה ופוגעים בשמה הטוב, האישי 6

שכן ילדי הגן מבקשים          ומקצועי, וכל זה נעשה בדיוק בסיומה של שנה מוצלחת עמה, 

 לסיום, נגרם כאן נזק בלתי הפיך לילדים ולגננת יחדיו. לראותה )מדובר בגן שפתי חינוך מיוחד(.

   

 להחזירה לתפקידה ובמהרה. -. לאור כל זאת, כאן אנו הורים מבקשים ופונים 7

 

                                                                                                                                      בתודה מראש 

 ומצפים לתשובתכם                                                                       

 

 בכבוד רב

                                                                                                                                                            

 הרדוף ועד גן                      

                                                                                                                                                            

   מירב                            
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 לכבוד,

 

 

 עו"ס–גב' אריאלה שגב 

 המרכזמנהלת מחוז ת"א ו

 משרד הרווחה

 י   פ   ו

 

 

 שלום ב,

 

 _________________הנדון:  השעיית גננת 

 

 

 

 קיבלתי את תלונתם של ועד גן "הרדוף" שבגבעת שמואל ולהלן תגובתי:

 

התלוננו הורים לשני ילדים המבקרים בגן "הרדוף", גן חינוך מיוחד, שבגבעת  29/6/2014בתאריך 

 על ידי הגננת של הגן.  שמואל, על כך שילדיהם הותקפו

 

 התלונה הייתה בפני עו"ס לחוק נוער של האגף הגב' אפרת לביא.

 

עו"ס לחוק הנוער פנתה בהתאם לנהלים ודיווחה לבית  5 –ו  4.5מאחר ומדובר בילדים קטנים בני 

 לין בבי"ח תל השומר, מרכז הגנה לקטינים.

 

 ד הגננת.הילדים נחקרו בבית לין ולא עלתה האשמה בחקירתם כנג

 

ההחלטה על השעיית הגננת מתפקידה עד לתום החקירה הינה של אגף החינוך בעירייה ולנו אין 

 כל יד בדבר.

 

 אנו פעלנו עפ"י הנהלים, דיווחנו למשטרה אשר אמונה על חקירת המקרה והטיפול בו.

 

 

 

 ב ב ר כ ה 

 

 עו"ס –אתי סומך  

 מנהלת האגף לשרותים חברתיים 
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 לכבוד

  "רדוףגן ה"ועד 

 

 שלום רב,

 

 הנדון: פנייתכם למשרדנו   

 

התלוננו  29/6/2014הפנייה נבדקה על ידנו מול שירותי הרווחה . מן הבדיקה עולה כי בתאריך 

הורים לשני ילדים המבקרים בגן "הרדוף", גן חינוך מיוחד, שבגבעת שמואל, על כך שילדיהם 

 הותקפו על ידי הגננת של הגן. 

 

 ני עו"ס לחוק נוער של האגף הגב' אפרת לביא.התלונה הייתה בפ

 

עו"ס לחוק הנוער פנתה בהתאם לנהלים ודיווחה  5 –ו  4.5מאחר ומדובר בילדים קטנים בני 

 בבי"ח תל השומר, מרכז הגנה לקטינים. "בית לין"ל

 

 ולא עלתה האשמה בחקירתם כנגד הגננת. "בית לין"הילדים נחקרו ב

 

פקידה עד לתום החקירה הינה של אגף החינוך בעירייה ולנו אין ההחלטה על השעיית הגננת מת

 כל יד בדבר.

 

 שירותי הרווחה פעלו  עפ"י הנהלים, דיווחו למשטרה אשר אמונה על חקירת המקרה והטיפול בו.

 

 

 בברכה,

 שושנה שרי ג'יבלי

 ראש ענף ועדות ערר ותלונות
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                                                                                                                                                  לכבוד 

                                                                                                              23/7/2014 

 אגף החינוךמנהלת  –גב' חדוה הייזלר 

 מנהלת מח' החינוך המיוחד –גב' אורית נאור 

 עיריית גבעת שמואל

  

 ________________הנדון: השעייתה של הגננת 

  

 שלום רב, 

 מצ"ב מכתב שקיבלתי כנציג ועד "גן הרדוף" ממשרד הרווחה.

ממכתב זה עולה כי עיריית גבעת שמואל היא זו שהיתה אחראית על השעייתה של הגננת 

_________ 

חזרתן והדגשתן בפנינו כי אין לכן שום נגיעה בהשעיה זו שכן,  3.7.14  בפגישתנו בתאריך

 לטענתכן, סיגל היא עובדת משרד החינוך.

אם אכן אחריות ההשעיה היא עליכן אנו תמהים מדוע הגב' אפרת לביא ואתן לא טרחתן לבדוק 

   לא נכחה כלל בגן בעת קרות האירוע!(. היטב את פרטי התלונה )וכך הייתן בוודאי מגלות שהגננת

מדוע לא ביטלתם את השעייתה  –ברגע שנקבע ב"בית לין" שאין כל האשמה לתלונה  בנוסף, 

 באופן מיידי ?

)המשפחות המתלוננות( "נהנו" מיחס מועדף ע"י  ___________יש לנו יסוד סביר להניח 

 ומול הגורמים הרלונטיים.הגורמים השונים בעירייה ובזה אנו נטפל באופן נפרד 

שירותי בייביסיטר מגננות שונות  ילדינו שיכלו לקבל חודש שלם של העשרה ולימוד קיבלו 

 .1.7.14 -ישבה בבית על לא עוול בכפה החל מ _____שהתחלפו מדי יום ואילו 

אנו מוצאים כי הסתירה בין דברי משרד הרווחה לגרסתכם הינה חמורה ביותר ומבקשים לקבל 

 תגובתכן בהקדם.את 

  

 בכבוד רב

 "גן הרדוף" –ועד הורים 
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 ה' אלןל, תשע"ד 

 2014אוגוסט   31 

 0585סימוכין: 

 

 לכבוד:

 הגב' שושנה ג'בלי

 ראש ענף ועדת ערר ותלונות

 משרד הרווחה

 

 ._______תגובה למכתבה של עו"ד אורית חיון בנושא הגננת הנדון:  

 

נת בגן "הרדוף" אינו מצוי בתחום הטיפול של אגף הרווחה נושא הטיפול בעניין הגנ .1

בעירייה. לפיכך, כל שאלה בנושא נסיבות היעדרותה של הגננת מצוי בידי משרד 

החינוך. )בטעות ולמרות שהגננת הינה עובדת משרד החינוך נרשם במכתבי "אגף 

 החינוך"(.

כדי לקבוע כל התייחסותי במכתבי הקודם נגעה לטיפול בילדים בלבד ואין בה  .2

 קביעה לעניין הגננת ולא התיימרה לבצע בדיקה של הגננת.

כולי תקווה כי כעת הדברים ברורים ולא הייתה כל כוונה להוציא שם רע למאן  .3

 דהו.

 

 

 

 בכבוד רב
 עו"ס -אתי סומך

 מנהלת האגף לשירותים חברתיים
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 עיריית גבעת שמואל – ניהול ארכיון

 

 

 

מש כמאגר נתונים ומסמכים בעל חשיבות רבה, ובעל חשיבות עליונה ארכיון העירייה מש

( וגם 1875שנה )נוסדה בשנת  130 -בהיותו מקור למחקר היסטורי על עיריית נצרת בת ה

בשל העדר ארכיון עירוני ציבורי. על כן החליט מבקר העירייה על בדיקה בארכיון זה 

והשמירה עליו ודרך ניהולו של  שמטרתה לבדוק את מהות החומר הארכיוני המצוי בו

 הארכיון.

 

 

 

 תפקיד הארכיון

בעיקרון הארכיון אמור להוות מוקד לריכוז, רישום ותיעוד כל החומר של העירייה שלא 

בשימוש שוטף ותנועותיו, מיונו, אחזקתו, והשמירה עליו בתנאים נאותים. בנוסף לחומר 

 ערך מיוחד. הכתוב הוא אמור לתעד גם כן קלטות, צילומים בעלי 

 

 

 

 ההוראות המחייבות  

, מוגדר "חומר ארכיוני: "כל כתב על גבי נייר או על גבי 1955 –בחוק הארכיונים, התשט"ו 

חומר אחר וכל תרשים, דיאגרמה, מפה, ציור, תו, תיק, תצלום, סרט, תקליט וכיו' המצויים 

אין לו ערך של מקור ברשותו של מוסד ממוסדות המדינה או של רשות מקומית מלבד חומר ש

וכן חומר שיש בו עניין לחקר העבר, העם, המדינה והחברה או הקשורים לזכרם או לפועלם 

 של אנשים שם".

פרסם איגוד הארכיונאים בישראל מדריך להחזקת רשומות בארכיון ובו הנחיות  1995בשנת 

שונים של חומרי כיצד לשמור במצב תקין חומר ארכיוני מסוגים שונים. המדריך מתאר סוגים 

אריזה, וכן מפרט את הטיפול בסוגי חומר שונים כגון נייר, צילומים וכיוצא באלו וכן את 

 הטמפרטורה והלחות הרצויים לחומרים השונים. המדריך מונה את המזיקים 

השונים, את הנזקים ואת האמצעים למניעתם. המדריך קובע כי יש הכרח בקביעת נהלים 

 יפון. וכן יש לדאוג שעובדי הארכיון יהיו בקיאים בנהלים אלה .לפעולה בעת דליקה ושט
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ארכיון המדינה והוא מוסמך לפקח על ארכיון העירייה, על שמירת –ה"גנזך" מוגדר בחוק זה 

החומר ועל ביעורו. התקנות לחוק הארכיונים קובעות את הנהלים וההוראות לביעור החומר 

 הארכיוני.

 

 

כיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות בתוספת הראשונה לתקנות האר

"התקנות" , על רשות מקומית לשמור תעודות ,  –, להלן  1986 -המקומיות( , התשמ"ו

מסמכים , חומר ארכיוני תקופה המפורטת בטור ב' בתוספת על פי סוגו של החומר , החלקים 

 הרלוונטיים בתוספת לרשות מקומית הם : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לן הממצאים :לה

 

 הועבר הסכם התקשורות בין עיריית ג"ש  לחברת ארכיביון.  27.4.03 -בתאריך ה

 

 על פי ההסכם : 

המפקיד מסכים בזאת למסור לחברה והחברה מסכינמה לקבל מהמפקיד , מסמכים  .1
 של המפקיד לגניזה במגנזות של החברה באופן שיתואר להלן:

עשויים מקרטון , אשר יושאלו למפקיד  כל המסמכים יהיו ארוזים במיכלי גניזה .א
 ע"י החברה.

שקלים בעבור עלות  6אם המפקיד יסיים את התקשרותו עם החברה ישלם  .ב
 המיכל .

אריזת המסמכים במיכלים ורישום תכולתם תעשה ע"י המפקיד במהלך העבודה  .ג
 השוטפת מול החברה .

מחלקות אריזת המסמכים מיונם והקלדתם בשלב הראשון ממחסני העירייה וה .ד
ייעשה ע"י החברה על חשבון המפקיד , וזאת בהתאם למפורט בנספחי המחירים 

 המצ"ב.
החברה תייעץ למפקיד , לפי בקשתו בכל הנוגע לצורת האריזה במיכלים  .ה

 ורישומם.
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 אין החברה אחראית לרישום תכולת המיכלים אם נעשתה ע"י המפקיד.  .ו
רכת החברה רשימה עם תוכן עם כל משלוח של מיכלים לגניזה יכין המפקיד בהד .ז

המיכלים לפי מספור המיכלים שיינתן ע"י החברה. רשימת התכולה תהווה חלק 
 בלתי נפרד מהסכם זה. 

הובלת המיכלים וקליטתם ממשרדי המפקיד אל מגנזות החברהה או בחזרה אל  .ח
משרדי המפקיד בתום תקופת הגניזה יבוצעו ע"י החברה ע"ח המפקיד כפי 

 המצורף להסכם. המופרט בסעיף א' 
דו"ח ממחושב או קובץ של תכולת המיכלים של המפקיד ימסרו לו עד חודש מיום  .ט

 איחסון המיכלים בפעם הראשונה.  
 

 השירותים שיינתנו למפקיד ע"י החברה :  .2
 אחסנה של המיכלים במגנזות החברה והשאלת מיכלי אחסון סטנדרטיים. .א
סמכים תתבצע לפי הזמנה שליפת מסמכים על פי דרישת המפקיד , שליפת המ .ב

 של המפקיד בפקס חתום עם חותמת המפקיד.
בבקשה לשליפת מסמכים יצויין מספר תיבה ושם הקלסר המיועד או התיק.  .ג

רישום לא תקין עלול לגרום עיכוב במסירת המסמכים. בבקשה יצויין שם מפורש 
ם של מבקש התיק או הקלסר וכתובתו. תיק או הקלסר יוחזרו למגנזת החברה ע

קבלת הבקשה מהמפקיד. המפקיד יוכל לקבל שירות שליחת פקס של מסמכים 
 . 14:00עד לשעה 

שליחת המסמכים תתבצע למשרדי המפקיד על פי כתובת שתימסר לחברה  .ד
 17:00למחרת יום העסקים הקרוב עד לתום יום העסקים ולא יאוחר מהשעה 

לא יאוחר  ליום שבו נתקבלה וזאת בתנאי שההזמנה תגיע למשרדי החברה
   14:00מהשעה 

 

כלפי העירייה בכל  ונמצא כי הגנזך עומד בהתחייבויותי –הערת הביקורת 

 .  הנוגע לשליחת המסמכים

עם סיום תקופת הגניזה ועל פי דרישת המפקיד יתבצעו ביעור  –ביעור מסמכים  .ה
והשמדה של המסמכים על פי רשימה ומסמך חתום ע"י מורשה חתימה מטעם 

ימים מיום קבלת  60וף חותמת המפקיד . ביצוע הביור יהיה בתוך המפקיד בציר
הבקשה בכתב במשרדי החברה ואישורה ע"י נציג המפקיד . ביעור המיכלים 

 יבוצע ברמת המיכל 
החברה  תעביר אישור חתום על ידה לגבי המסמכים וכן זיכוי כספי לגבי יתרת  .ו

 תקופת האחסנה שלא נוצלה.
 

 הערות הביקורת :

לא מתייחס ספציפית לגורם בעירייה שיכול לאשר גניזת מסמכים . יוצא החוזה  .1
אם כן שגם מנהלת לשכת ראש העיר, גזבר העירייה, מבקר , או אפילו מנהל 
אגף כ"א , שפ"ה או אפילו מנהל המחשוב יכול להעביר מסמך חתום לביעור 

 מסמכים.
רייה עלול להיות בסיכון הכספי עבור העי גניזת מסמכים אינו דבר של מה בכך. .2

יש לסווג מסמכים ברמה עדיפות  גבוה כשמדובר במסמכים הקשורים לכ"א . 
עליונה שאין לבערם לפני ששלושה גורמים מוסכמים בעירייה יאשרו בחתימתם  

 ראש עיר , מנכ"ל וגזבר .  -ם  תאת גניז
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תקופת האחסנה והגניזה של כל מיכל לא תפחת משנה אחת החל מתאריך כניסתו  .3
 לראשונה של המיכל למגנזה.

שנים  3 –שנים עם אופציה להארכה ל  3 –תקופת האחסנה בהסכם תהיה ל  .4
נוספות. לאחר מכן תוארך תקופת האחסנה אוטומטית מידי שנה לשנה נוספת, אלא 
אם יודיע צד אחד למשנהו בכתב ובדואר רשום על הפסקת האחסנה וזאת לא יאוחר 

 ון הרלוונטית. יום לפני תום שנת האחס 60 –מ 
 על חשבון המפקיד  -העברת המסמכים למקום אחר   .5
א.  החברה המאחסנת אינה אחראית לערך המסמכים או תוכנם או לזיכויים או  .6

לחיובים או הפסדים הנובעים מהם , העלולים לנבוע מאובדנם ואו מנזק או קלקול 
 להיגרם להם בכל צורה שהיא . 

מיכלים בביטוח נגד נזקי אש מים וגניבה , הן ב. החברה תבטח את המסמכים ואו ה

לגבי המסמכים או המכלים במעבר או במשלוח בין החברה והמפקיד ןהן כאשר הינם 

 נמצאים תחת אחסון החברה במגנזות.

 $ , פרמיות הביטוח ישולמו ע"י החברה.7ג. גובה ביטוח למיכל יהיה בגובה 

ל יותר , או אם לדעתו אובדנם ד. אם לדעת המפקיד ערך המסמכים או המכלים גדו

של המסמכים או נזק שייגרם להם יכול לעלות על הסך הנ"ל , עליו לבטח בעצמו ועל 

חשבונו את המסמכים בערכם לפי שיקול דעתו הבלעדי , וכל האחריות לאובדן 

 המסמכים או הינזקותם תחול על המפקיד. 

 בעלי ערך באופן פרטי.העירייה לא מצאה לנכון לבטח מסמכים  – ממצאי הביקורת

ה. המפקיד מתחייב במפורש להביא לידיעת חברת הביטוח שלו את הורות סעיף זה 

ובמיוחד את ההוראות המשחררות ו/או פוטרות את החברה מכל אחריות לאובדן 

 המסמכים או גרימת נזק להם , למעט מקרה של רשלנות מוכחת מצד החברה.

 ברה המבטחת את העירייה.מידע זה לא הועבר לח – הערת הביקורת

החומר המאוחסן במגנזות החברה נמצא תחת פיקוח של מוקד שמירה ,  .ז
מערכות אזעקה , גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישת חברת הביטוח . עובדי 

החברה עוברים בדיקה בטחוני. ומאגרי המידע של החברה מגובים ושמורים 
 בהתאם. 

לטת על תוכן אופן וכמויות החברה מתחייבת לשמוא בסודיות גמורה ומוח .ח
 המסמכים הנמצאים אצלה בגניזה . 

 

 

ימים  90המפקיד מתחייב לשלם דמי אחסנה לשנה מראש שוטף ועוד  –תשלומים  .7
 מתאריך הוצאת החשבון. 

הסכומים אשר המפקיד מתחייב לשלם עבור שירותי ההובלה כוללים : גניזה ,  .א
בהתאם למחירון החברה המצ"ב אחסון, רישום והקלדה , הובלה וביעור , יהיו 

ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה , או בהתאם לסיכום הכספי שיערך בין 
 הצדדים.

חיוב המיכלים יהיה עבור החלק היחסי של האחסנה מיום קבלת המיכלים  .ב
בחברה ועד לתאריך החיוב השנתי . תאריך החיוב השנתי יהיה באחד לחודש 

 ה.הבא לאחר קבלת המיכלים בפעם הראשונ
המחירון נכון ליום חתימת החוזה ועשויים להיות שינויים בגובה סכום האחסנה  .ג

 והשירותים הנלווים בתום כל תופת אחסון. 
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₪ ,  15.1, אחסנת מיכל סטנדרטי לשנה מלאה עמד על  2003בהתאם למחירון  .ד
 ₪   10 –הורדה והעלאת מיכל ₪   15ביעור ₪ ,  7.5קליטת מיכל חד פעמי 

  

 

הועבר לעירייה דוח מצב החומר המאוחסן במתקן הארכיביון  בעלות שנתית  2008בינואר 

 ₪  25,877של 

 

 הועברה רשימה לביעור מסמכים מהארכיב. 2011לקראת סוף שנת 

 התקיימה פגישה בין מנהל הארכיב ומנהל הרכש בעירייה וסוכם כי :  19/7/11 -ב

 עם הארכיביון.העירייה מרוצה מהשירות ובכוונתה להמשיך בהתקשרות  .1
  30.4.14 –הסכם השירות יוארך עד ל  .2
למיכל ארכיב ומחיר ₪  15.5 –ל  1.5.11 –תעריף האחסנה יעודכן החל מה  .3

 ₪  5.5קליטת מיכל יעמוד על 
 ישלח זיכוי על חוב בגין רשומות שהופיע בחשבון. .4
ישלח קובץ עדכני של מחלקות העירייה למר צחי פרץ גזבר העירייה לצורך  .5

 והיערכות לדילול החומר במידת הצורך.בדיקה 
 

 :, ארכיון המדינה כפי שקבע משרד ראש הממשלה להלן תקנות בעור מסמכים

 

 כללי : יש לשמור לצמיתות :

 

 המתויקיםכל תיקי לשכת ראש הרשות וסגניו, לרבות העתקי המכתבים היוצאים 

 מנהלייםנים בסדר כרונולוגי, למעט: חומר שאין לו ערך של מקור, תיקים בעניי

וכספיים ובענייני משק ומנגנון שתקופות החזקתם בתקנות מוגדרת כ"תעודות 

ואשר ראש הרשות או  רפניות לראש הרשות שהועברו לטיפולו של גוף אח ,שגרתיות"

 .3סגנו לא טיפלו בהן אישית

כל תיקי לשכת מזכיר ו/או מנכ"ל הרשות לרבות העתקי המכתבים היוצאים, 

כרונולוגי, למעט: חומר שאין לו ערך של מקור, תיקים שתקופות  בסדר המתויקים

 החזקתם קבועות בתקנות כ"תעודות שגרתיות", פניות שהועברו לטיפולו של גוף אחר.

מאורגנים  תעיתונותיקי דובר הרשות ו/או האחראי ליחסי ציבור המכילים קטעי 

 שיטתית.
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 ]המקומית ונספחיהםפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה ושל מליאת הרשות 

 תיקי ועדה ברשות מקומית באחד מהנושאים הבאים:

 

 ועדה לקשרים עם חו"ל.

 ועדה לקשרים עם סיעות

 ועדת משפט וחוקי עזר

 ועדת משנה –ועדת תכנון ובניה 

 ועדת שימור אתרים

 ועדת שמות לרחובות  מבנים וגנים

 ועדת שפור פני העיר איכות הסביבה

 ועדת כספים ותקציב

 כלכלה, פיתוח ותיירות ועדת

 ועדת מל"ח, פסח, ביטחון וכבאות

 תנועה –ועדת תחבורה 

 ועדת ביקורת

 ועדת חינוך

 ועדת נוער וספורט

 ועדת תרבות ואומנות

 ועדת שרותי רווחה ובריאות

 ועדת קליטת עליה 

 ועדת שרותי דת ובתי עלמין

 ועדת תנועה ובטיחות בדרכים

 ועדה לטיפול והנצחה של נפגעי טרור

 ועדה לבחירת יקיר העיר

 ועדת מאבק בנגע הסמים

 ועדה לקידום מעמד הילד

 ועדה לאימוץ גופים

 ועדת שכונות

 ועדת אתיקה

 ועדה להקצאת מקרקעין ומבנים

 ועדה לקידום מעמד האישה

 ועדת הנהלה

 ועדת מועצה 

 ועדה לאישור דירקטורים בחברות עירוניות

 ועדה למיגור האלימות.

 נותועדה לאיכות ומצוי

 ועדת נכסים

 פרוטוקולים של ועדת התמיכות

חוברת דוח הכספי השנתי וחוברת התקציב לרבות תקציב בלתי רגיל ותקציב  כספים :

 פיתוח.

תיק תקציב , תקציב פיתוח, דין וחשבון כספי שנתי והתכתבויות נלוות , לרבות 

ים בהנהלת התכתבויות לגבי תכנון התקציב וביצוע , כולל תקציב בלתי רגיל המצוי

 הרשות או בגזברות.
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 פרויקטים חינוכיים להורות

 הסכמים וחוזים בדבר תרומות למוסדות חינוך.

 ישיבות המנהל

 משלחות בני נוער

 יומן הצבת תמרורים -תחבורה 

 ת והנחיות בענייני בטיחות וביטחון.: בוראוביטחון 

 רשומות בעניין תרגיל מקיף של מל"ח פס"ח 

 תיק פרט של מתקן בטיחות )מקלטים(

החלטות הועדה , תכניות הנדסיות , העתק היתר בניה וחישובים  –ועדה מקומית לתכנון ובניה 

 סטטיסטיים הכוללים הצהרת המהנדס האחראי לביצוע . 

 תבויות בנושא חקיקה התכ – המחלקה המשפטית

 חוות דעת משפטית , למעט בעניין מכרזים.

 תיק ועדה ברשות היועץ המשפטי או נציגו.

חוזים של הרשות שהם בעלי עניין ציבורי או חשיבות לאומית , או שעניינם הקמת מבני ציבור 

 .ותשתיות , או בצוע פרויקטים גדולים ויחודיים , או שעוסקים במקרקעין ובנכסי הרשות

 איכות אוויר סקר סביבתי  –איכות הסביבה 

 אירוע סביבתי –חומרים מסוכנים 

 דו"ח ועדכונים בנושא זיהום 

 סקרים בנושא רמת קרינה 

 סקרים בנושא רעש

 הסברה ופרויקטים חינוכיים 

 וועדה עירונית לאיכות הסביבה ההתכתבויות בנושא זיהום סביבתי

 תיקי התכתבות של מנהל היחידה

 נהלים והוראות עבודה  –מינהל 

 

 

 

ני משק ומנגנונים שתקופות החזקתם קבועות בתקנות יינים מנהליים וכספיים בענייתיקים בענ

 כ"תעודות שגרתיות";

 .יקי תקציב שבידי הרשות המשרדית האחראית להכנת התקציבת

ינים יתיקי ועדות המכילים סיכומי ישיבות, פרוטוקולים, תזכירים, ועדויות בענ

 יעודיים של המשרדייים ומקצוע

 

 הצעות אדריכלים במכרזים לתכנון מבני ציבור

 חינוך:

 הספר כולל ציונים-רשימת בוגרי בית

 הספר-הנהלת ביתופרוטוקולים מישיבות מועצת המורים 
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 חודיות של בית הספריתכניות לימודים י

 דו"חות כספיים שנתיים וביקורת חשבונות בית הספר

 הוראות נוהג לתלמידיםתקנונים נהלים ו

 עותק אחד מכל טופס, שאלון, בחינה, עלון, חוזר

 עותק אחד מכל תמונת מחזור שנתית

 תצלומים, סרטים קלטות מחיי בית הספר 

ני כספים ומשק שתקופות השמירה יכל החומר הארכיוני )למעט תעודות שגרתיות בעני

 שלהן קבועות בחוק

 הספר, מוריו ותלמידיו-ר בהנצחת בוגרי ביתאלי הקשויכל חומר ארכיוני ומוז

 רשימות תלמידים עם ציונים ובלעדיהם 

 מערכת שיעורים שנתית

 הלשכה המשפטית:

 חוות דעת משפטית

 הנחיות ונהלים של הלשכה המשפטית

 התכתבות וחוות דעת בדבר שינויים ארגוניים ומבניים במשרד

 ביקורת פנים:

 דו"ח ביקורת פנימי לפי נושא

 דו"ח ביקורת מבקר המדינה במשרד

 דו"חות מעקב לתיקון ליקויים

 פרוטוקולים מישיבות

 פעולות הדרכה בנושאי בקורת

 נהלים

 תוכניות עבודה שנתיות

 

 

 

 

 

 ממצאי הביקורת:

 

 .הגדרת תפקיד בעניין ואיןהאחראי לניהול רשומות הארכיון מוגדר עובד אין בעירייה  .1
 ₪  45,000 –תית המסגרת התקציבית השנ .2
 .עבודה מול חברת ארכיביון קיים נוהל .3
בוצעה הדרכה ומודעות במחלקות השונות על חובת שמירת מסמכים בהתאם לא  .4

 .לתוספת הראשונה בתקנות
והוראות בכל הקשור ספציפיות הועברו למנהלי המחלקות והעובדים הנחיות לא  .5

  .לשמירת חומר ארכיוני
י . מבוצע רישום תוכן המיכלים ע"ג טופס ארכיונשיטת קידוד לשליפת חומר אין  .6

  קליטה ורישום תוכן המיכלים מלקוח ומקודד בארכיביון .
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, מתקבלת רשימת תוכן המיכלים המאוחסנים  מיון החומר הארכיונילא מבוצע  .7
  מהארכיביון.

 .גנזך זמני איןהחומר לגנזך עובר ישירות לחברה המאחסנת את המסמכים ,  .8
 מיכלים . 865. בוערו  2012האחרון בוצע ביולי ביעור המסמכים  .9

בוערו מיכלים  שלא היו אמורים לבערם והיה על העירייה לשמרם בארכיב לצמיתות.  .10
ביעור מיכלי שכר ומשכורות הסב נזק כספי לעירייה וזאת משום שהדבר הקשה על 

 אגף כ"א לחשב תשלומי פנסיה בעבור עובדים שסיימו את עבודתם.   
  י בעבור יתרת תקופת האחסנה. הוצא זיכו .11
, למעשה כל ההחלטות לגבי ביעור  אחראי בעירייה על אישור ביעור מסמכיםאין  .12

 מסמכים מתקבלות ע"י גזבר העירייה ובאישורו בלבד.
 אין אישור ממנהלי האגפים לביעור מסמכים . .13
שימה . הרתיק מסודר עם אישורי הביעור ולאיזה מסמכים ניתנו אישורים אלולא קיים  .14

 התקבלה מהארכיביון.
 .ארכיון משמש כמרכז המידע של הרשות המקומיתהאין ו סטורייקיים ארכיון הלא  .15
ארכיון רשומות לשמירה לצמיתות אינו ערוך לקליטת הציבור המבקש לעיין ברשומות  .16

 .שבארכיון
 

 

 

 

 המלצות הביקורת :

 

ך של האריכביון אחראי ניהול רשומות. האחראי יעבור תדרו –יש להגדיר תפקיד   .1
בנוגע לנוהלי עבודה מול  הארכביון ואלו מסמכים ניתן לבערם ומתי ואלו מסמכים לא 

 ניתן לבערם לצמיתות. 
יש לתדרך את מנהלי האגפים והמחלקות בנוגע לנהלים תקנות והנחיית לביעור  .2

 מסמכים של משרד ראש הממשלה.
לנוהלי העבודה מול  יש לתדרך את מנהלי האגפים , המחלקות והמדורים בנוגע .3

 חברת ארכיביון.
 יש להכין נוהל פנימי לביעור מסמכים.  .4
ביעור מסמכים יעשה באישור המנכ"ל והגזבר ומותנה באישור מנהל האגף ו/או  .5

 המחלקה ע"ג טופס מיוחד שיהיה חלק בלתי נפרד מנוהל עבודה ספציפי.
ים הרלוונטיים כולל תיק ארכיון חייב להיות מסודר ולהקפיד לתייק בו את כל המסמכ .6

 קת.ביעור ורשימת ביעור מסודרת ומדויאישור 
 ממליץ  להקצות מקום לארכיון ההיסטורי בעירייה לטובת מערכת החינוך.   .7
 .ארכיון משמש כמרכז המידע של הרשות המקומיתהאין  .8
ארכיון רשומות לשמירה לצמיתות אינו ערוך לקליטת הציבור המבקש לעיין ברשומות  .9

 .שבארכיון
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 לקחיםהפקת  –צוק איתן 

 
 –, החליטה מערכת הביטחון הישראלית להצטייד במערכת 'כיפת ברזל' כנשק נגד רקטות וטילים 2007בשנת 

 המהווים היום את האיום העיקרי על העורף הישראלי

במבצע עמוד ענן נבחנה כישרותה מבצעית , הופקו לקחים ובמבצע צוק איתן סיפקה המערכת 

 מושלמת על מרחב גוש דן .   הגנה כמעט

אווירית עד גבעת  ק"מ  70 - שניות לקילומטר 5מטר לשניה, כלומר,  200מהירות טיל קסאם היא 

 . עד פגיעה מרגע שיגור שניות 350  -זה אומר , שמואל 

שניות  60במבצע צוק איתן נוכחנו לדעת כי זמני ההרתעה אינם סדירים . לעיתים נתאפשרו לנו  

שניות לאחר שנשמעה צפירת האזעקה נשמע הפיצוץ שנבע לרוב  20היו אף מקרים בהם להתמגן ו

 ממפגש טיל מטרה. .  

 : יתצבאהמערכת הפי הערכות על 

אינן מסוגלות להתמודד עם טילי השיוט החדשים שבהם ,  ההגנה על האוכלוסייה אשר בשימוש כיום  מערכות

 ב בחזיתות השונות.מצטייד האוי

 ברשותנו  לא יספיק להגן באופן הרמטי כנגד כל השיגורים הצפויים. שנחזיקהגנה  טיליכל מלאי 

"להבקיע" הם יצליחו , ובכך לאויב יהיו יותר טילים ורקטות ביחס לכמות טילי ההגנה שיהיו ברשותנו

כיפת ברזל הינה חסרת  במצב של שיגור שטף טילים לריכוזי אוכלוסיה ,  מערכת. על העורף את ההגנה

שבהן נעשה הרקטות כאשר בכל עימות מתברר כי  –אלפי רקטות ומאות על פי הצפי מדובר ב לת.תוע

 .יותר גם מדויקותזולות יותר ו שימוש הן גם 

 

 התאם לתרחיש הנ"ל :על פי הערכת הביקורת על העירייה לפעול בכיצד 

 

דים בעת יש לערוך מיפוי מדוייק של מוסדות החינוך , באלו מהמוסדות  יתקיימו לימו .1
 חירום , באלו לא , ובאלו יאלצו התלמידים ללמוד במשמרות. 

יש לפעול למיגון אותם בתי ספר וגני ילדים שבהם המיגון אינו נגיש במיידי, ובכך לאפשר לכל  .2
התלמידים שמגיעים למוסד החינוכי בעת חירום להתמגן בתוך שניות ספורות מהרגע בו 

 מופעלת מערכת האזעקה צבע אדום. 

דים בעלי צרכים מיוחדים ימוקמו מראש בממ"דים , כך שלא יצטרכו להניע אותם יל .3
 למרחבים מוגנים בשעה שמתקבלת התראת צבע אדום. 

 לפעול ביתר שאת להכשרת מיגון על פי תקן הג"א בגנים פרטיים.  .4

לבחון מראש )ע"י מיפוי(  אפשרות לקליטת ילדים מגנים פרטיים שאין להם מיגון ראוי  .5
 בנים שיש בהם מיגון נגיש ומיידי.בתוך מ

הביקורת מעריכה כי לא מן הנמנע שבעתיד הנראה לעיין יישקל, בלית ברירה , שימוש  .6
במיגון  מסוג מיני ממ"ן שיהיו פזורים ברחבי רחובות העיר וישמשו בחרום כמגן 

לתלמידים ואזרחים שאזעקת צבע אדום עלולה "לתפוס אותם" לא מוגנים  בדרכם 
 ליעדם. 
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  –שימוש במרחבים מוגנים קניונים  .7

על פי החוק  אין לאחסן בממ"ק  חפצים קבועים למעט ציוד חירום ובוודאי לא  בלוני גז כלשהו 

 לרבות חנקן. 

מבקש להורות לרישוי עסקים לפעול ביתר שאת לפינוי המרחבים המוגנים ולרוקנם מכל ציוד על 

 ם ולא רישיון העסק ישלל מבעלי הקניון. מנת לאפשר את שימושם על פי ההיתר שניתן לה

 הנחיות לאחזקת מרחבים מוגנים : –פיקוד העורף 

  ואוורור חפצים פינוי  2.2סעיף 

 . חירום בשעת התקין לתפקודו להפריע העלולים מחפצים וחפשי נקי המוגן המרחב על

  המרחב תוךמ נחוצים שאינם חפצים לסלק יש חירום בשעת לשהייה המוגן במרחב הכנת לצורך

 .  בנושא הודעה מקבלת שעות 4 בתוך וזאת איליו הגישה ומדרך המוגן

 זמן בפרק לפנותם ניתן שלא או קבועים חפצים איליו הגישה בדרך או המוגן במרחב לאכסן אין

  של

 . שעות 4 עד

 החלון. או ו/  הדלת של פתיחה ידי על קרובות לעיתים המוגן המרחב את לאוורר יש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 90 

 חשמל ותאורת רחובות
 

ידי אגף ההנדסה. תחום ובות בעיריית גבעת שמואל מופקד בהטיפול בנושא תאורת רח –כללי 

 החשמל ותאורת רחובות פועל בשלושה מישורים : 

 אחזקה שוטפת. .1

 חזקת שבר  .2

 עבודות פיתוח והתקנת תארוה חדשה. .3

 הטיפול בכל אלה מבוצע ע"י קבלן חיצוני הפועל על פי מכרז.

תר נושאי החשמל בעירייה , שהם בעיקר במוסדות העירייה , כגון בתי ספר , גנ"י ומשרדי י

 עברו לניהול עצמאי. 2014העירייה , מטופלים במסגרת מדור הרכש . בתי הספר במהלך 

לבחון את נושא תאורת הרחובות וההיבטים הקשורים בפעולות מדור החשמל  –מטרת הביקורת 

 הקיים. ותאורת הרחובות , במצב

 

 חוזי התקשרות :

נחתם חוזה התקשרות ראשון בין עיריית ג"ש לכהן בנימין תאורה בע"מ   7.12.11 -בתאריך ה

;; לעבודות אחזקה והקמת מתקני חשמל תאורת פנים 18/20שהיה אחד הזוכים במכרז מס אמ/

 וחוץ ורמזורים שפורסם ע"י החברה למשק וכלכלה.

מתקני חשמל , תאורת פנים וחוץ ורמזורים בסכום של הוזמנו מהקבלן עבודות הקמה של 

)לא כולל מע"מ(, בהתאם לכתב הכמויות ולמחירים שנקב הקבלן בהצעה שהגיש ₪  520,911

בנוהל הצעת מחיר.  הרשות מצהירה כי לחוזה זה קיימת הקצבה מתאימה בתקציבה המאושר , 

האישורים הדרושים על פי נוהל כל  וכי נתקיימו בהתקשרויות זו כל התנאים וכי ניתן לגביה כל

 דין.

הועבר לעירייה ריכוז הצעות מחיר לעבודות אחזקה והקמת של מתקני חשמל ,  2.8.12 -בתאריך ה

תאורה בע"מ  בנימין. הקבלן הזוכה: כהן  2-11/18תאורת פנים ורמזורים  במסגרת מכרז מס אמ/

 הנחה לאחר נוהל הצעת מחיר.  1.5%+  55.5%. הנחה ע"ס 

נחתם  חוזה התקשרות נוסף בין עיריית ג"ש לכהן בנימין תאורה בע"מ  28.8.12 –בתאריך ה 

מעבר לעבודות אחזקה והקמת מתקני חשמל בהתאם להצעות שהגיש הקבלן במכרז ובנוהל 

, הוזמנו מהקבלן עבודות אחזקה ושבר של מתקני  18/20הצעות מחיר ובכפוף לתנאי המכרז אמ/

₪  2,000וץ ורמזורים . הסכום המרבי לביצוע העבודות לא יעלה על סך של חשמל, תאורת פנים וח

פי צרכי הרשות  לבחודש )ל.כ.מ.( . העבודות תבוצענה בהתאם להזמות שתועברנה בפועל ,  ע

המזמינה , לאחר שאושרו ונחתמו ע"י גזבר הרשות , ועל פי המחירים שנקב הקבלן בהצעה שהגיש 

ב המרבי , כאמור , מהווה מסגרת בלבד והיקף העבודות יהיה בנוהל הצעת מחירים . התקצי

בהתאם לצרכיה של הרשות המזמינה בפועל . מודגש בזאת כי ברשות המזמינה רשאית , לפי 

שיקול דעתה הבלעדי , לנצל את התקציב המרבי במלואו או בחלקו ולקבלן לא תהיה כל טענה 

 בקשר לכך.

כלכלה כחברה המנהלת על פי מסמכי המכרז. תשלום הרשות המזמינה ממנה את החברה למשק ו

 9%עור ניהול ובקרה בשיעור 
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 על פי ההסכם :

קריאות המוקד ירוכזו ויועברו לטיפול הבלן אחת לשבוע , ביום שיסוכם עם העירייה   .א
 יבצע הקבלן את התיקונים הנדרשים.

שעות  8 –במסגרת אחזקה חודשית יספק הקבלן לרשות משאית מנוף ושני עובדים ל  .ב
 עבודה שבועיות , לטיפול בתקלות , והדלקת מרכזיות תאורה יזומה לאיתור התקלות.

עיריית ג"ש תפנה לקבלן לטיפול בתקלות חירום , מכל סוג שהוא ועל פי שיקול דעתה של  .ג
לתנאי  4.3לטפל בתקלות החירום , על פי תנאי המכרז , סעיף  מחויבהרשות , הקבלן 

 החוזה. 

  

מרבית התלונות על תקלות בנושא תאורה המצריכות אחזקה שוטפת   – אחזקה שוטפת .1
מגיעות באמצעות המוקד העירוני ומועברות למזכירות אגף ההנדסה. פרטי הפניה 

מועברים לקבלן המבצע את עבודות האחזקה  בהתאם למסגרת החוזה שנחתמה בינו 
 לבין העירייה. 

למוקד העירוני  כי התלונה/ התקלה   לאחר ביצוע התיקון מאשרת מזכירות אגף ההנדסה

 טופלה 

 

יש לפרט את  פרטי הטיפול לצורך ניתוח נתונים סטטיסטים כבסיס  –המלצת הביקורת 

 להתקשרות עתידית גם את עלויות האחזקה השוטפת + פירוט העבודות.

 

תיקוני שבר מועברים לטיפול הקבלן , לאחר שבוצעה הערכת העבודה/  –אחזקת שבר  .2
יות ועלותה . גם ביצוע עבודות השבר מוערכות בהתאם לחוזה המסגרת שנחתם כתב כמו

 עם הקבלן.
 

יש לצרף צילומים המתארים את הנזק על מנת שלבודק החשבונות  –המלצת הביקורת 

 תהיה תמונה ברורה יותר של מהות הנזק ומשמעות התיקון.

  

ע פיתוח כללי ואחזקת לביצו 9/14מבוצעות ע"י קבלן שזכה במכרז   -עבודות פיתוח  .3
 כבישים ומדרכות בגב"ש .

 

 356הועברו לטיפול של כהן בנימין תאורה בע"מ  – 18.10.13 –ועד ל  11.9.12 -החל מתאריך ה

 פניות . 

כהן בנימין תאורה בע"מ ביקשו להפסיק את ההתקשרות עם עיריית גבעת שמואל ומשכך פנתה 

הקודמת שזכתה במרכז הקודם לשוב ולטפל  האחראית על המוקד שוב לחברת דרורי , החברה

 בענייני תאורת הרחובות.

התקבל כתב כמוות לביצוע עבודות אחזקה והקמת מתקני חשמל תאורת  3.11.13 –בתאריך ה 

פנים וחוץ ורמזורים מחברת עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ . כתב הכמויות נבדק ע":י 

בהשוואה למחירים ששלמה העירייה לכהן  האחראית על המוקד ומנכ"ל העירייה ונמצא זול

לא כולל ₪  2000. התשלום הינו  1.6.14 – 1.1.14 –בנימין . הוצאה הזמנת עבודה לתאריכים ה 

 מע"מ בעבור יום עבודה שבועי. 
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 זמני התקן לטיפול של המוקד העירוני :

 

 ימים 7 –תאורת רחוב כללי 

 יום  20 –הצעות מחיר  –תאורת רחוב 

 יוצאו נהלים חדשים בנוגע זמני תקן לטיפול  בתקלות תאורה. 1.4.14 –החל מה 

 

 עמד על : 13 31.12 – 1.1.13 –דוח זמני סגירת פניות למחלקה בין התאריכים ה 

 ימים. 7בתוך  81.5%פניות  עמידה של  565מתוך 

ן ביצע חריגה מזמן התקן נובע מכך שהתלונות הגיעו באותו היום בו הקבל 20% –הערת הביקורת 

 את עבודות הטיפול שלו.

 

 סיכום והמלצות :

 

מדיניות העירייה  לחסוך בהוצאות בעבור תחזוקת חשמל ברחובות העיר באה על חשבון מהירות 

 התגובה לטיפול בתקלות.

אמנם , הטיפול בתקלה בעמוד תאורה עלול להידחות בשבוע , אך הדבר אינו קריטי וכל עוד 

 ת רואה זאת כשיקול ראוי ונכון של העירייה.   המטרה היא חיסכון , הביקור
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 בדיקת חריגות שכר בעיריית גבעת שמואל
 

 

  סוגי עובדים ברשות המקומית

 עובדים המועסקים בהסכם קיבוצי )חוקת העבודה לעובדי הרשויות( .1

 עובדים וסטטוטוריים המועסקים בחוזה בכירים כנגזרת משכר מנכ"ל. .2

 מועסקים בשכר נבחרים הנקבע ע"י שר הפנים.  -יבורנבחרי צ .3

 

  3/99הסכמים קיבוציים  הסכם  

 

 הנושאים שהביקורת בדקה :

 

 חריגות שלא מופיעות בתלוש השכר כגון :

 שעות היעדרות וי כינאי  .1

 היתרה מופיעה בתלוש.האם מלאי ימי/שעות חופשה ומחלה ואי ניהול  .2

 ת פתע המשולמות בפועל.דיווחי כוננות, פיצול, קריאוב חוסר .3

 בגין עבודה במועדים, ימי שישי ומוצ"ש. לא נאות  תגמול .4

 הטבות שכר כתלושי שי, ביגוד בעין וכו'.האם ניתנות  .5

 קופה ציבוריתאי ניכוי  .6

 

 ממצאי הביקורת : 

 שעות היעדרות מנוכים .1

 יתרת שעות חופשה ומחלה מופיעים בתלושים. .2

 ות בפועלכוננויות , פיצול וקריאות פתע משולמ .3

 לא ניתנות הטבות שכר כתלושי שי  .4

 קיימת הקפדה על ניכוי קופה ציבורית  .5

 

  הסכם קיבוצי -מבנה תלוש השכר 

 . שכר משולב )טבלאות שכר(1

 / גמולי השתלמות / תוספת איזון...( אחוז. תוספות שכר ) שקלית/ 2

 . עבודה נוספת ) שעות נוספות, כוננות, קריאות פתע(3

 ות )נסיעות, אחזקת רכב, אש"ל, דמי כלכלה(. החזר הוצא4
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  הפרשות לפנסיה תקציבית

 

מהי 
 ההפרשה?

 הערות  עובד מעביד על אילו סעיפים?

קרן 
 השתלמות
)רכיבים 
 פנסיוניים(

1+2 7.5% 2.5%  

 -קופת גמל
רכיבים 
שאינם 

 פנסיוניים

עד המעבר  5% 5% 3+4
 לפנסיה צוברת

 קופת גמל 
)החזר 
 הוצאות(

מהמעבר  5% 5% 4
 לפנסיה צוברת 

 קרן פנסיה 
)עבודה 
 נוספת(

3 12% 5.5% 

  2%  1+2 דמי ניהול

 

 

 

 הפרשות לפנסיה צוברת 

 

על אילו  מהי ההפרשה?
 סעיפים?

 הערות עובד מעביד
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 קרן השתלמות
)רכיבים 
 פנסיוניים(

1+2 7.5% 2.5%  

 קופת גמל 
 )החזר הוצאות(

4 5% 5%  

קרן פנסיה/ 
 םביטוח מנהלי

הפרשות עובד יגיעו עד  5.5% 12% 1+2+3
 7% –ל 

 

 

 תוספות שכר 

 

 (31/10/99) 4%תוספת  •

 (31/1/01) 3.6%תוספת  •

 (26.8תוספת איזון )סעיף  •

 (26.97תוספת כפיים )סעיף  •

  (27שעות נוספות )סעיף  •

 

 

 

  (4/8/03תוספת הבלתי ייחודיים )

 

 מאפיינים

החזרי הוצאות )רכב, אש"ל, כלכלה,   :דוגמאות לתוספות לא קבועות תוספת קבועה .1
 טלפון(, עבודה נוספת, ביגוד, הבראה, מענק יובל, וכו'.

 תוספת חודשית .2

 בלתי מותנית בתנאי .3

 חלק מהשכר הקובע לצורך פנסיה תקציבית או פיצויי פיטורין. .4

 

  (26.5השלמה לשכר מינימום )סעיף 
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 בחישוב שכר המינימום יובאו
 :בחשבון

 מום לאבחישוב שכר המיני
  :יובאו בחשבון

 שכר משולב ( שכר יסוד או1
 ( תוספת יוקר 3

  ))אא"כ כלולה בשכר המשולב
 ( תוספת קבועה המשתלמת2

  לעובד עקב עבודתו

 אין - ( תוספת משפחה1
 ( תוספת ותק3
 ( תוספת בשל עבודה במשמרות3
 אין  – ( פרמיה4
 אין  – ( משכורת י"ג5
  אין – ( מענקים על בסיס שנתי6
 ( החזר הוצאות 7

  ))כלכלה, אש"ל, נסיעות

 

 שכר מינימום תאריך

1/03 2,225.18 

4/06 2,356.58 

6/06 2,585.18 

4/07 3,710.18 

7/08 3,850.18 

3/13 4300 

 

 תוספת ספיגה, תוספת כפיים, שעות נוספות, שעות כוננות, תוספת לא יובאו בחשבון: 

 , החזר הוצאות רכב, נסיעות, דמי 20%, פרמיה מעל פיצול, ותק, תוספת למזכירות בי"ס

 הבראה.

 . ייחודייםתוספות מקוזזות בתלוש  השכר מסעיף בלתי  –נבדק ונמצא תקין 

 

  (26.94אש"ל ודמי כלכלה )סעיף 

 

  :דמי כלכלה

 עובד זכאי לתשלום דמי כלכלה אם הועסק לפחות שעתיים נוספות.  •
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 ₪ 18  -תעריף  •

י כלכלה משולמים לחוזה בכירים על פי ההסכם. אש"ל מקבלים רק דמ –נבדק נמצא תקין 

 הפקחים במסגרת השעות הנוספות בהתאם לזכאות.

    

  (26.5השלמה לשכר מינימום )סעיף 

 בחישוב שכר המינימום יובאו
 :בחשבון

 בחישוב שכר המינימום לא
  :יובאו בחשבון

 שכר משולב ( שכר יסוד או1
 ( תוספת יוקר 3

  )ולה בשכר המשולב)אא"כ כל
 ( תוספת קבועה המשתלמת2

  לעובד עקב עבודתו

 אין - ( תוספת משפחה1
  ( תוספת ותק3
 ( תוספת בשל עבודה במשמרות3
 אין - ( פרמיה4
 אין - ( משכורת י"ג5
 אין  – ( מענקים על בסיס שנתי6
 ( החזר הוצאות 7

  ))כלכלה, אש"ל, נסיעות
 

 מינימום. עובדים מקבלים השלמה לשכר  219

 תוספת ספיגה, תוספת כפיים, שעות נוספות, שעות כוננות, תוספת לא יובאו בחשבון: 

 , החזר הוצאות רכב, נסיעות, דמי 20%פיצול, ותק, תוספת למזכירות בי"ס, פרמיה מעל 

 תוספות אלו לא מתקזזות משכר המינימום , אך הן כן מתקזזות מסעיף הבלתי יחודיים. הבראה.

 

  (26.91יעות )סעיף קצובת נס

 :קצובה מירבית

 ₪ 1,330עד 

 אזור עדיפות לאומיתב ₪ 1,660עד 

 גילום:

 ימים 5למועסק ₪  554מעל 

  ימים 6למועסק ₪  652מעל 

מטר מקבלים  500תחנות ממקום העבודה או במרחק  2עובדים המתגוררים מעל  – נמצא תקין

ה עובד רק מספר ימים בשבוע ולא שבוע מלא החזר נסיעות חופשי חודשי .  כאשר עובד על פי החוז

, תבוצע תחשיב נסיעות לפי ימי עבודה ומשולם לו או חופשי חדשי או לפי נסיעה , הנמוך מבין 

 השניים. 

 (27.9עבודה במשמרות )סעיף 

 

 (0%ראשונה )     (    20%שניה )       (50%שלישית )                        

           6:00       22:00        14:00             06:00 
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 ישנן שתי משמרות לפחות שהעובדים מועסקים בהן לחילופין. •

 שעות בתחום המשמרת השנייה. 3העסקה לפחות  •

 .2-לא חל על עובדים המקבלים הטבה אחרת בעד עבודתם במשמרת ה •

 הסדר זה לא חל על שעות עבודה מפוצלות. •

 

 נחשב כמשמרת שניה(  14:00)החל מ  18:00 – 12:00ועדוניות מוקד עירוני ומ –נבדק נמצא תקין 

 

 

  החזרי נסיעות

רמת 
 ניידות

הוצאות 

 קבועות ברוטו
הוצאות 

 קבועות נטו
 מספר עובדים ק"מ לשנה ק"מ לחודש

 9 3,500 275 159.19 218.29 א'

 35 6,000 500 328.72 333.86 ב'

 10 8,000 667 218.88 571.97 ג'

 19 10,000 822 288.10 677.99 ד'

 3000ופסיכולוגים עד  םעובדים סוציאליי 138 אישי

 ק"מ בשנה

39 

 כולל אגרה וביטוחים 

 

השתתפות העירייה באחזקת רכבו של העובד נעשית, כאמור,  באחת משלוש 

 דרכים: פקיד נדרש, רכב אישי או הקצבה גלובלית.

 השתתפות זו מתבטאת בשני סעיפי תשלום:

 המכונה גם הוצאות קבועות(:רמת ניידות ) .א

סעיף זה קיים בשניים משלושת סוגי ההשתתפות: פקיד נדרש ורכב אישי. עובד 

 שאושרה לו השתתפות מסוג הקצבה גלובלית אינו זכאי לסעיף תשלום זה. 

נטו.  –ברוטו, שליש  –התשלום בגין סעיף זה מחושב כדלקמן: שני שלישים 

 שניים בסעיפים נפרדים.בתלוש המשכורת של העובד מופיעים ה

לכל רמת ניידות נקבעה מכסת ק"מ. התשלום  מכסת ק"מ )המכונה גם הוצאות משתנות(:

 נעשה בדרך של מכפלת מספר הק"מ בסכום כספי.

 

יש לשלם החזרי נסיעות בהתאם לקריטריונים של זכאות שנקבעו מראש או  –הערת הביקורת 

צב בו עובד מקבל החזר נסיעות גבוה או נמוך על פי אורגן תנאי השירות ובלבד שלא יקרה מ
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ממלא ועירוב סוגי השתתפות שונים, רמת מהקריטריון שנקבע עבור סוג התפקיד אותו הוא 

 ניידות ומכסת ק"מ שאינן תואמות זו את זו,

הביקורת ממליצה לבחון מחדש כל מקרה לגופו ולאשר את הזכאות לתשלום: סוג 

 .מ בהתאם להוראות הנוהל ולהנחיות האוגדןהשתתפות, רמת ניידות  ומכסת ק"

הוועדה שחבריה יקבעו וימונו ע"י לסמכויות נוהל העירוני הביקורת ממליצה להכין 

מוסמכת לקבוע את הקריטריונים בהתאם למסגרת הקבועה  ראש העיר ושתהיה 

רשאית לדון במקרים יוצאי דופן אשר יש באישורם חריגה מן תהיה בנוהל ו

 קבעה.הקריטריונים ש

ודיון במקרים עדכון רשימת הקריטריונים לבעת הצורך תכנס יוסמכו לההוועדה חברי 

  .השתתפות באחזקת רכב של עובד עירייהשל יוצאי הדופן, 

לאשר אחזקת רכב שלא במסגרת כ"א  וועדהמסמיך את הנוהל עירוני להכין 

 אם לעובד מסוים ואם לקבוצת עובדים. –הקריטריונים 

 

 (27.3)סעיף  חלקיות משרה

במשרה מלאה ואינו עובד בעבודה אחרת המשלימה את לא יכולה להעסיק עובד הרשות כאשר 

 עבודתו

שיעור חלקיות משרה 

בפועל 

 )באחוזים(

שיעור השכר המחושב 

 ממשרה מלאה באחוזים

35 20 

50 60 

55 63 

60 68 

65 73 

70 76 

75 80 

 

ה והוא לא מעדכן על שינוי, אין לעירייה דרך לבדוק העובד נשאל בתחילת עבודתו , במיד -הערה

 נבדק נמצא תקין  זאת .

  

 (26תוספת מילוי מקום )סעיף 
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 גילומים

 

 
 

 קופה קטנה – (26.88)סעיף  מנקו

סכום הגביה 

  השנתית בש"ח
תוספת מנקו 

  לחודש
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16,300-

20,300 
27 ₪ 

20,301-

60,800 
52 ₪ 

60,801-

131,600 
85 ₪ 

 183.70  ומעלה 131,601

 

מזכירות בתי הספר , רכש,  עובדי גביה, ספריה, קשישים, חינוך ,  –עובדים מקבלים מנקו  18

 רווחה, פסיכולוגי. 

 נבדק נמצא תקין 

 

 

 ( 26.83גמולי השתלמות  )סעיף 

 

  מיועד למנהלי , מח"ר , הנדסאים , מהנדסים 

 

 ₪ 328.76 גמול א'

 גמול ב'
 )לאקדמאים(

 )בלבד(

 ₪ 328.76 +40עד דרגה 

 ₪ 430.86 +43עד  41דרגות 

 כגבוה. -מהשכר המשולב 9%או ₪  430.86 ומעלה 44דרגה 

 

 גמול השתלמות אחוזי :  עו"סים 

העובד מעביר אישורי גמול לבדיקת מנהלת אגף כ"א  ולאחר אישורה נכנס  –נבדק נמצא תקין  

 לתיק האישי ומשולם. 

  (92.26קצובת טלפון )סעיף 

 

 אג' 24 –לפי ערך פעימה 
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 מח"ר/ מהנדסים מנהלי
 טכנאים/עיתונאים

מכסת השיחות  משפטנים

 החודשיות
 הסכום לתשלום

 ₪ 20.30 135 ד' 23 3

 ₪ 26.35 150 ג' 25 5

 ₪ 33.55 175 ב' 26 6

7 

 ומעלה
 ₪ 38.60 300 ב'+ 27

 

 נמצא תקין

 

 עו"סים 

מכסת השיחות  שנות ותק

החודשיות 

 לתשלום

 הסכום לתשלום

0-1 100 33.20 ₪ 

3 135 20.30 ₪ 

2 150 26.35 ₪ 

3-10 175 33.55 ₪ 

 ₪ 38.60 300 ומעלה 11

 

 

 ( 26.93קצובת ביגוד )סעיף 

          

 דירוג
 רמה

 מח"ר/ מנהלי
הנדסאים 

וטכנאים

/ 
 מהנדסים
 עיתונאים

 הסכום עו"ס )לפי ותק(
 לתשלום

 ₪ 1,359 שנים 1-33 27עד  7עד  2רמה 

 ₪ 1,753 שנים ומעלה 32 ומעלה 28 ומעלה 8 3רמה 

 

 נמצא תקין לפי הרמות המוכתבות

  (37קצובת הבראה )סעיף 

 ימי הבראה שנות ותק
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 9 10עד 

11-15 10 

16-19 11 

30-33 13 

 12 ומעלה 35

 

 נבדק נמצא תקין 

 

  (27.7תוספת פיצול )סעיף 

 

 :תנאים לזכאות

 לכל הפחות שלוש שעות.. הפסקת הצהריים נמשכת 1

 . העובד מועסק לפחות בשני ימי עבודה מפוצלים בשבוע באופן קבוע.2

 לקבל כל הטבה בקיצור יום העבודה בעד יום העבודה המפוצל אינו זכאי. העובד 3

 

מס' ימי 
העבודה 

המפוצלים 
 לשבוע

שיעור התוספת 
לחודש 

באחוזים 
 מהמשכורת

5 10.4% 

4 8.2% 

3 6.0% 

2 4.3% 

1 -- 

 

 בעיריית גבעת שמואל יש יום עבודה אחד מפוצל ולכן אין תוספת בגין פיצול. -נבדק נמצא תקין  

 

  (27.8כוננות וקריאות פתע )סעיף 

 בתנאי שלא מתנגש עם כוננות. –אחזקה , הנדסה , ביטחון ועובד סוציאלי  -נבדק נמצא תקין  

 כוננות

 תגמול זמן הכוננות
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עות לפי ערך ש 5.33 שעות 5.33עד 
 100%שעה בשיעור 

שעות לפי ערך  5.33 שעות 8עד 
  100%שעה בשיעור 

מערך שעה בעד כל  2/3 שעות 8 -למעלה מ
 שעת כוננות

 

 קריאות פתע 

 תגמול זמן עבודה

שעות עבודה  4 שעות 4עד 
 רגילות

תשלום בגין  שעות4מעל 
 יום עבודה מלא

 

שמשרד הרווחה קובע ) משרד הרווחה מזכה את ברשות בנוגע לעו"סים על פי מה  - נמצא תקין

 בהתאם . ההחזרים נבדקים ע"י חשב המועסק מטעם חברת בר ניר(.  
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 בדיקה מדגמית של מספר עובדים  –נספח א' 

 

 

ביקורת 

 לחודש

ינואר 

2014 

תאריך  שם העובד

תחילת 

 העבודה

תואר משרה 

מדוייק 

 היום 

תואר משרה 

 2/99ב 

תואר משרה 

 8/98 -ב

ניכוי 

שעות 

 היעדרות

יתרת 

ימי 

חופשה 

 ומחלה

 שעות–ח

 ימים -מ

דיווחי 

כוננות 

פיצול 

קריאות 

פתע 

המשולמות 

 בפועל

תגמול לא 

נאות בגין 

עבודה 

במועדים , 

ימי שישי 

 ומוצ"ש 

הטבות 

שכר 

כתלושי 

שי, 

 ביגוד

2013 

ניכוי קופה 

 ציבורית

 הנדסה אחזקה 1.5.95 ג. 

 

 55 –ח    הנדסה

 317 -מ 

 

 

 

 2095 640 

 27.5 –ח    הנדסה אחזקה 1.5.97 יט 

 243 -מ 

 

 

 

 1218 413 

 54 –ח    מים  מים 1.12.76 יע 

 763 -מ 

 

 

 

 2095  

 24 –ח    רווחה רווחה 1.7.87 א 

 599 -מ 

 

 

 

 1678 1019 

 140 –ח     רווחה 1.2.09 ש 

 113 -מ 

 

 

 

 900 492.13 

 55 –ח    פיקוח חניה רואהתב 1.10.98 אט 

 444 -מ 

 

 

 

 2095 618.22 

 48.5 –ח    גזברות גזברות  1.9.97 אמ 

 401 -מ 

 

 

 

 1424 466 

פועל משק  גינון  1.1.94 אע 

 ואחזקה

 350 –ח   

 408 -מ 

 

 

 

 

 1218 351.76 

 39 –ח    רווחה חדש רווחה חדש 1.12.95 ונ 

 248 -מ 

 

 

 

 1200 752 
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 302 –ח     ךחינו 4.6.07 ז 

 155 -מ 

 

 

 

 2095 1050 

 1 –ח     הנדסה 1.7.02 ח 

 105 -מ 

 

 

 

 2095 888 

חינוך ביקור  1.11.02 מ 

 סדיר

 46 –ח    

 203 -מ 

 

 

 

 1020 328 

שמירה  1.7.87 מ 

 וביטחון

 218 –ח    חינוך הנהלה

 515 -מ 

 

 

 1971 311 

 ע

 

אחזקה   1.7.93

 ותפעול

 92 –ח    הג"א

 203 -מ 

 

 

 

 1218 475 

 שא

 

רווחה   1.11.97

 חדשה

 1 –ח    טיפול בסמים

 260 -מ 

 

 

 

 1571 529 

 שס

 

 

 199 –ח     חינוך  8.1.07

 118 -מ 

  2095 487 
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   )קרבה משפחתית( כפיפויות –מתנ"ס 
 

 י אסנר ואחיו. בעקבות הפרסום של המתנ"ס  בנוגע לסדרת המופעים של המוסיקאי עוז דו"ח זה יצא 
 

הכפיפות של עוזי אסנר לרעייתו מירי אסנר אשר משמשת בין תלונות בעניין  במשרד המבקר התקבלו
 היתר גם בתפקיד של ארגון, פיקוח ואישור האירועים השונים שמקיים המתנ"ס ברחבי הישוב.

  
.  אמיצה וממשית לטהלקבל הח. יש צורך ומקום לעצום עיניים ולעבור לסדר היום  ןאילדעת הביקורת  

בזמנו ביקשתי להוציא כל נושא האירועים מהמתנ"ס בדיוק בשל הסיבה שמצד (  2008לפני מספר שנים )
להזיז את מירי מתפקידה ומאידך אי אפשר שהיא תהיה אחראית על האירועים , תנהל את היה קושי  אחד

 טיב ההופעה ואת התשלום.המשא ומתן על גובה התשלום , תגייס את בעלה למופעים , תאשר את 
 

אכן במשך מספר שנים מונה גורם בעירייה לנהל את כל נושא האירועים. כיום שוב מי שמנהל את כל 
 האירועים בישוב  זו מירי אסנר והיא זו שמחליטה על מי מופיע ואופי המופעים. 

   
 

 את ניהול האירועים לעירייה ,   שוב  להעביר  -  המלצת הביקורת
 

ישאל השואל: היכן יוצב הגבול, ומתי  חברות , קרבה משפחתית  -ד עניינים על ניגו

עניינים? תשובתי היא פשוטה: השרשרת תיקטע  תיפסק אותה 'שרשרת' של ניגוד

באותה חוליה, שממנה ואילך שוב לא יעלה החשש האובייקטיבי לניגוד עניינים. המבחן 

ר איסור על ניגוד עניינים משקפים עובדתי, אלא נורמאטיבי. הכללים בדב-אינו סיבתי

אתית באשר להתנהגות הראויה של אדם הפועל למען זולתו. הם -השקפה חברתית

נגזרים בכל הנוגע לעובדי ציבור, מרצונה של החברה לשמור על אמון הציבור ברשויות 

השלטון. בהצבתו של הגבול יש להתחשב כמובן בנסיבות כל עניין ועניין. כאשר הנושא 

התקשרות חוזית עם המדינה, יש להתחשב בהליכי ההתקשרות ובתוכן החוזה. הינו 

בצדק ציין חברי, השופט בייסקי, כי 'הפעלת עקרונות להבטחת תקינות התקשרותו של 

גוף ציבורי בעניינים חוזיים אינו דבר אבסטראקטי ומנותק מצורת ההתקשרות 

(. זאת 530[ הנ"ל, בעמ' 3] 68/82בג"צ ומהנסיבות, המתהוות תוך כדי הפעלת ההליך' )

ועוד: בקביעת ההתנהגות הראויה אין להציב אידיאלים שאינם בני השגה. סופם של 

אלה אינו אלא אכזבה. אין להטיל מגבלות ואיסורים לשמם בלבד. עמדתי על כך בפרשה 

 אחת, בצייני:

..'אין להחמיר עם עובדי הציבור לשם החמרה בלבד. יש לקחת תמיד בחשבון את .

השיקול, כי עובד ציבור מוכשר ויעיל הוא גם עובד ציבור, המעורה בחיי קהילתו 

והמפתח לעתים פעולות כדין מחוץ לתפקידו כעובד הציבור. יש גם לקחת בחשבון את 

ר בחירתם באה לעתים דווקא בשל העובדה כי חלק מעובדי הציבור הם נבחרים, כאש

קרבתם לאינטרסים האחרים עליהם הם מופקדים. הדינים על איסור ניגוד עניינים 

אינם עומדים בסתירה למציאות מורכבת זו. נהפוך הוא: הדינים הללו משתלבים יפה 

 (.418-419[, בעמ' 9] 595/89בג"צ במציאות זו, ולוקחים אותה בחשבון' )

אכן, עלינו להיות מציאותיים. אך אין לזהות דרישה זו עם הורדת רמת הציפיות. להיות 

מציאותי אין פירושו לרדת לרמה הנמוכה ביותר. להיות מציאותי אין משמעו ללכת 

-נהגות החברתית עללאחר נוהגי השוק. אכן ההלכה השיפוטית צריכה להדריך את ההת

              פי הרמה הראויה הניתנת להשגה."

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%2068/82
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20595/89
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אינו אוסר על עירייה, ברחל  פקודת העיריותהמשיבה טוענת כי נוסחה המילולי של  (1)

ה אחר של עובד בתך הקטנה, להתקשר בחוזה עם חברה שבה בן זוג או קרוב משפח

מכוונות  175העירייה הוא בעל מניות או מנהל, וכי הסנקציות הקבועות בהוראת סעיף 

כלפי עובד העירייה, להבדיל מהעירייה גופה. אולם, עצם קביעת הפקודה, בדבר חזקת 

, מחייבת את העירייה 174קיומו של ניגוד עניינים במצב הדברים המפורט בסעיף 

עביר את עובד העירייה מתפקידו או משרתו בטרם תתקשר לנקוט אחת משתיים: לה

, או להימנע 174בחוזה עם חברה שבן זוגו של העובד קשור בה כאמור בסעיף 

מהתקשרות כאמור. לאור האיסור הכולל על ניגוד עניינים החל במשפטנו, אין לקבל 

ג של פרשנות של ההוראות דלעיל המאפשרת לעירייה להתקשר עם חברה בשליטת בן זו

אחת מעובדיה הבכירים ביותר, לטמון ראשה בחול ולהטיל את האחריות החוקית על 

 העובד או העובדת בלבד. 

אמנם לכאורה אישרה היועצת המשפטית של משרד הפנים את ההתקשרות עם  (2)

(, אך באישור זה אין ולא כלום שאם טעתה 10.1.11המשיבה )בחוות הדעת מיום 

ט לומר דברו. בוודאי שכך פני הדברים כאשר התברר היועצת המשפטית על בית המשפ

כי לא כל הנתונים הרלוונטיים למתן חוות הדעת הובאו בפני היועצת המשפטית, ועל 

אחת כמה וכמה כאשר משרד הפנים מודיע לבית המשפט כי אין בדעתו לקבוע עמדה 

 בשאלה זו, והוא משאיר אותה להכרעת בית המשפט. לפיכך יש לדחות את טענת

 המשיבה שחוות הדעת עומדת בתוקפה. 

       

 

כפי שראינו ההלכה היא כי אין צורך בהתקיימות של ניגוד עניינים בפועל, ודי שיתקיים  (3)

חשש לניגוד עניינים כדי שיעלה הצורך בריפוי הנגע. אין אפוא ממש בטענה כי הגזברית 

שפטית של משרד אינה עוסקת ולא תעסוק בענייני המשיבה. כך סברה גם היועצת המ

הפנים בסיפא של דבריה שהובאו לעיל. קשה להימנע מחשש לניגוד אינטרסים במקום 

שבו הזוכה במכרז חייב לעמוד בקשר מתמיד עם גזברות העירייה, אפילו אם הקשר 

הוא עם סגנה של הגזברית. במיוחד כך, כאשר הגזברית ממונה על עובדים רבים ויש לה 

נה הוצאת כספי הציבור, העשויה להשליך גם על העבודות יד ורגל בכל החלטה שעניי

נושא המכרז ועל הזוכה במכרז. נזכור כי גזבר עירייה הוא אחד מנושאי המשרה 

הבכירים והמרכזיים בעירייה, ולא בכדי חתימתו נדרשת לכל התחייבות והוצאה 

וכן נספח ל"ט  פקודת העיריותב 191 -ו 203כספית של העירייה )ראו למשל סעיפים 

 "המדריך לנבחר ברשות המקומית, מהדורת אינטרנט מטעם משרד הפנים(. –לעתירה 

תפקיד הגזברית הוא כה מקיף, שגם החלטות שלה, בעניינים שלכאורה אינם קשורים 

יע על הזוכה במכרז ועל הקשר שבינו למכרז ולמתן השירותים על פיו, עלולות להשפ

לבין העירייה )ראו בקשר לכך את תפקידיה וחובותיה של הגזברית כפי שנקבעו 

(. אפילו תנתק הגזברית את עצמה מכל עניין 3ג170 -ו 2ג170סעיפים  פקודת העיריותב

ה, עדיין מצוות החוק היא לראות את ההתקשרות עם המשיבה, ככול הקשור במשיב

 שמר ליבי עדיין מעורב בענייני המשיבה, כהתקשרות המאופיינת בניגוד עניינים. 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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ועוד! כאמור, האיסור על ניגוד עניינים מקורו גם בכלל שהצדק צריך להיראות ואין די  

בו גזברות העירייה )שהממונה עליה היא שיעשה. וכי מה יאמרו תושבי רחובות למצב דברים ש

רעייתו של מנהל או בעל מעמד אחר בגוף שהעירייה התקשרה אתו( תידרש לשלם לזוכה במכרז 

תשלומים במועדם, כאשר מן המפורסמות הוא שלא תמיד נוהגות העיריות לדייק במועדי תשלום, 

ר לשיעור התשלום ולא כל שכן אם תתבקש הקדמת תשלום כלשהו או שתתגלע מחלוקת באש

 המגיע, בשלב זה או אחר של מתן השירותים.

המנחה בעניין העסקת קרובי משפחה ברשויות  3/2011בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

"אין להעסיק עובד קרוב משפחה כאשר ההעסקה עלולה להביא ליחסי המקומיות קובע כי 

 מקומית". כפיפות , או לקשרי עבודה בינו ובין קרוב המשפחה שלו ברשות ה

"בכל מקרה שבו מדובר בהעסקת קרוב משפחה יש לקבל אישור בכתב מהיועץ המשפטי של 

 הרשות המקומית."

על אף שלמתנ"ס יש מנגנון של יעוץ משפטי בחברת המתנ"סים , יש להביא  –המלצת הביקורת 

ת כדי לאישור היועץ המשפטי של העירייה מינויי עובדים שלהם קרבה משפחתית גם במתנ"ס וזא

  למנוע מצב בו המתנ"ס משמש בתור מרכז תעסוקתי עוקף עירייה למינוי קרובי משפחה.

 א על חברת מקורות : 58להלן ציטוטים מתוך דוח שנתי של מבקר המדינה 

להימנע מלהעסיק קרובי משפחה בתפקידים שבהם ייווצרו יחסי  ,  יש  1991על פי הסכם קיבוצי  

או בתפקידים שיחסי הגומלין ביניהם עלולים לעורר חשש  בעקיפיןאו  במישריןכפיפות ביניהם 

 המידות, וכך נקבע גם בתקנות העסקת קרובים. בטוהרלפגיעה 

ביחידה אחת בתפקידים שיש יחסי כפיפות ביניהם או העסקת  העובדיםקרובי משפחה  העסקת"

בשיקולים הניהוליים  להיווצר בהם ניגוד עניינים עלולות לפגוע שיכולקרובי משפחה בתפקידים 

, ולהשפיע על החלטות המתקבלות בה בעניין תנאי עבודה. לדעת משרד החברהוהעסקיים של 

 אף הקושי שבדבר על החברה לאתר מצבים כאלה ולפעול למניעתם, כנדרש. עלמבקר המדינה, 

ות של כמה קרובי משפחה בארגון העובדים עלולה ליצור קבוצ כהונהמשרד מבקר המדינה,  לדעת

עד כדי חשש לניגוד עניינים. על מצב דומה ראו לעיל בפרק על רשות  זריםלחץ המונעות משיקולים 

קרובים של עובדים בכירים וחברי ועד. הדברים שם יפים גם לעניין חברי  העסקת -שדות התעופה 

 "במקורות. העובדיםארגון 

ובדים עלולה ליצור קבוצות , כהונה של כמה קרובי משפחה בארגון העהמדינהמשרד מבקר  לדעת

 זרים עד כדי חשש לניגוד עניינים. משיקוליםלחץ המונעות 

 

אכן למתנס ניתנה הנחיה להפסיק לעבוד עם האחים אסנר או לחילופין  - תגובת המבוקרים

 להוציא את מירי מהנושא התרבות והאירועים

 וזאת בכל הקשור לאירועים והזמנות חדשות . 

רו מראש טרם קבלת ההוראה להפסקת התקשרויות יבוצעו עם האחים אירועים שהופצו ונסג

 אסנר עד לסוף חודש מאי.

 

 בברכה
מנכ"ל עיריית גבעת שמואל גבי חדד  



 

 110 

 

 שירותיםהמסחר והמתחמי המשמשות את מכולות 

 

ואשר רב קוק במוצבת ברחוב ה המכולההתקבלה בלשכת המבקר תלונה נזעמת על כי 

עמוסה לעייפה בקרטונים , אריזות  18ותים של בן גוריון משמשת את מתחם המסחר והשיר

 .ה וכיוצ"בריפיצהפלאפל/ה/מרכול מה הושלכו לתוכה הן ש פסולתשיירי ו

 

ומדיפה  עמוסה שבת שישי כל למשך ונותרה  ביום שישי  לא רוקנה המכולה  –הטענה 

  ריחות רעים. 

 

, לכאורה  שישי ..... כלומרהמכולה פונתה ביום  – התקבלה במוקד העירוני התשובה ש

 תלונת שווא. ב מדובר 

 

המכולה פונתה בשישי,  הביקורת פנתה לאחראי על הניקיון בעירייה ונאמר למבקר כי אכן 

  -התקבלה התשובה שאלתי מתי פונתה המכולה ביום שישי ? ול

 בבוקר !!!!!!! 8:30

 

רה במשלך היום ובסיומו פינוי מכולה ביום שישי בבוקר זה אומר שבפועל הפסולת שהצטב

 ממלאים אותה בכל העבודה ולקראת סוף השבוע,  בסוף יוםכאמור,  ביום שישי .לא פונתה

 .לקראת שבת ניקיון כללי כל בית עסק עושה  ומטבע הדברים  ,שיירי אשפה שמותרו

 

למפרע תברואי  שנמשך למשך דיירים שמתגוררים בסביבה המכולה המלאה גורמת ל

 .שעות ויותר 48 –למעלה מ 

 

 

 – 13:00 בתי עסק יבוצע בין השעות ל הסמוכותפינוי מכולות בימי שישי  -ת הביקורתמלצה

14:00   

 

בכל מקרה המצב כפי שהוא אינו נותן מענה ראוי לתושבים שמבקשים שהעירייה תקפיד על 

 איכות חייהם. 
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 תגובת המבוקר : 

 

 ביום ו  13:00-14:00ד בתי העסק יפונו בשעה הוחלט כי כל המכולות לי

 עד למיגור הבעיה . במקביל קרטונים יידחסו ויפונו בנפרד ,נושא זה ייאכף ע"י הפיקוח 
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 במסגרת יום חילופי שילטון –דו"ח ביקורת לילות לבנים 

 עירייה ובהנחיית מבקר ה רעות ברגרהביקורת נערכה ע"י חברת מועצת הנוער הישובית 

 

 הנושאים שעלו ונבחנו במהלך הביקורת:

 דרכי הפצת המידע -

 כיצד יש לשפר את דרכי הפצה -

 כיצד מחליטים על תוכנית הפעילות )תהליך קביעת התוכנית( -

 שנים האחרונות 3בחינת התקציב והביצוע  ב -

 היקף משתתפים -

 להם לא לאבד עניין. כיצד מספקים גירויים לבני נוער בזמן ההפעלה ובכך גורמים -

 האם קיימת הפרדה בין הגילאים לפעילויות השונות?-

 מיהם הגורמים האמונים על בטיחות הילדים-

 דוח הוצאות , אם עומדים בתקציב /חריגה.-

 האם הגיעו תלונות מההורים וכיצד טופלו? -

 האם יש שימוש בנרגילות ואלכוהול -

 פילוח –מה האחוז שהגיעו מכל מגזר  -

 יתוף קבוצות חברים ממקומות אחרים.ש -

 שיתוף פעולה עם מחלקות העירייה -

 

  –ממצאי הביקורת 

ריות,נציגי נציג סמים ואלכוהול,חינוך,קב"ט,קומונם הקובעים בישיבה ) המוזמנים ( : האחראיי

 מעודני נוער,שוטר, מנהל מח' הנוער . 

 .הפעילויות תוכןוגיבוש  לסיכום מועצת הנוערהעקרונות נקבעת פגישה עם נציגי לאחר גיבוש 

 

 יום קבוע ,מיקום ושעה קבועה ללילה לבן. הפורמט לגיבוש התוכנית :

 

אטרקציות , לילה לבן , טורניר כדורסל –: הקרנת סרט, יציאה קבועה הפעילויות המבוצעות

לות וכדורגל , הנפקת כרטיסי קולנוע מוזלים לרכישה במתנ"ס ) תוקפו של הכרטיס לשנה ( , פעי

 משותפת מגבשת לתנועות הנוער.

 

מנהל מח' הנוער  מקצה תקציב יעודי  לפעילות קיץ מתוך מסגרת התקציב שלו. דוח  תקציב:

 התקציב והביצוע הוצג ונבדק.

 

 : באמצעות  מועצת הנוער דרך תלמידים,סניפים/מועדונים ,חברים. הפצת המידעדרך 

לחודשי הקיץ בחלוקה לתיבות דואר, שלטי חוצות הוצאת פלייר לבני נוער עם מבחר הפעילויות  

 ובאמצעות הפייסבוק.
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: כל הלילה בתאום עם הסייר העירוני למניעת עישון )נרגילות מחוץ למתחמים( , אין  אבטחה

 מכירה או שימוש באלכוהול. 

מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם מתאמת הסמים  - שיתוף פעולה בין המתנ"ס לעירייה

 ייה  ולילה אחד אף מוקדש  לנושא זהירות בדרכים .והאלכוהול בעיר

 משתתפים בערב. 50-100בין   - היקף הגעת משתתפים

בשל בעיית מרחק , מרבית  מועדון אילנוער מעט משתתפים אם בכלל –משתתפים  פילוח

 המשתתפים מתנועת בני עקיבא

 ח.-מרבית המשתתפים מכיתות ו –גילאים 

 חים להגיע, בהם  מעדיפים לצאת מגב"ש באמצעות קווי לילה. נמצא כי ילדים בוגרים לא טור

 

קיים  יש ביקוש לטורנירים , ליתר פעילויות לילות לבנים יש פחות ביקוש. -פעילויות מועדפות 

 משחקי שולחן ומתחם ישיבה. –פורמט קבוע בכל פעילות 

 

בכמות הרעש , אין  בשנה האחרונה אין עדות  לתלונות מהורים , יש ירידה –תלונות מהורים 

 תלונות על פעילות לילות לבנים.

לא חוסמים גישה של אוכלוסיה שבאה מחוץ לגב"ש לאירועים ציבוריים וגדולים אבל גם 

 לפרטיים לא חוסמים.

 

 :  לבחון המלצות הביקורת

 יש לחשוב על גירויים יצירתיים . איך גורמים ליותר בני נוער מגילאים וממגדרים  שונים להגיע.1

שיגרמו לנוער להסתקרן להגיע. מומלץ לערוך ערבי קונספט בהשתתפות בוגרי תוכניות ריאליטי 

 כגון: הישרדות , מסטר שף , המרוץ למיליון וכוכב נולד.  

. יש לבחון לערב גופים חיצונים שיבואו להציג ולמכור )תמורת מימון( גימיקים ומוצרים 2

 שעשויים לעניין בני נוער. 
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מתחם כינוס  מוסדר לאוטובוסים המסיעים קייטנים במסגרת הפעילויות הברוכות של 

 אגפי העירייה

 

רחבת העירייה משמשת זה שנים תחנת כינוס ליציאה לכל מיני טיולים/ אירועים שאגפי 

 העירייה השונים מארגנים בעבור התושבים מכל שכבות הגיל.

ן העירייה ולהחנות שם עד להתארגנות ליציאה , מאחר והאוטובוסים נמנעים מלהיכנס לחניו

רוב הנהגים מעדיפים  להחנות מול בניין העירייה על רחוב ביאליק , במקום אסור, או בתחנת 

 האוטובוס   וזה גורם לשרשרת של מפגעים כגון:

הבעיה נפתרה במהלך השנה עם הכשרת  –והפרעה לתנועה   חסימת נתיב נסיעה  .1
 מפרץ חניה מוסדר.

ובוסים של תחבורה ציבורית לא יכולים לעצור בתחנה ובכך מסכנים את חייהם אוט .2
 של הנוסעים בהורדה ובהעלאה שלא בתחנה בעל כורחם.

סיכון חיי אדם האוטובוסים חוסמים את שדה הראיה למבקשים לחצות את הכביש  .3
 הרחבת העירייה .

לסבול מהרעש  הפרעה לדיירים שמתגוררים בסמוך ושנאלצים -רעש וזיהום אוויר  .4
 והעשן.   

 

 עם עליית מספר התושבים בגבעת שמואל התופעה הלכה והתגברה.

 

  –המלצת הביקורת  

 

להנחות את גורמי  על הגורמים האחראיים בעירייה על ההנחיות לארגון וסדר  .1
העירייה השונים לנתב את האוטובוסים למרכזי כינוס מתאימים ובטוחים יותר וכאלה 

 ה לכך .שתוכננו מלכתחיל
 יש לאסור התכנסות ברחבת העירייה כלל שכן הוא אינו מקום כינוס ואינו בטיחותי. .2

 

יש להוציא הנחיה ברורה כי מרכז הכינוס עובר לרחוב בן גוריון למרגלות המתנ"ס  .3
והספרייה העירונית . יש שם מפרץ שמיועד בדיוק למטרה זו של כינוס , העלאה 

להפריע לנתיב תנועה ומבלי לסכן את המתכנסים והורדת נוסעים בבטחה וזאת מבלי 
 בירידה לכביש שבו יש תנועת רכבים ערה.  

 

יש להנחות את מנהל מח' הפיקוח שיפקח על ביצוע ההנחיות ולא יאפשר כינוסים  .4
 ברחבת העירייה גם אם שכחו את ההנחיות טעו או הטעו. 

 

פן הדרומית של רחבת במהלך השנה הכשירה העירייה מפרץ עצירה לאוטובוסים על דו

העירייה, כך שעצירת אוטובוסים כבר לא מהווה הפרעת תנועה , אך מדובר במפרץ 

ת נוסעים והיא לא נועדה לשימוש עלאלתחנת אוטובוסים ציבוריים  להורדה וה

 לאוטובוסים פרטיים. 

 

 


