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 5102דוח ביקורת מבקר העירייה לשנת  

 

 ביקורת על גימורים –פיקוח על גמר עבודות פיתוח ברחבי הישוב 

 

 

 

בלשכת המבקר מתרכזות  לא מעט תלונות שמגיעות הן מתושבים והן מעובדי עירייה על ליקויים בעבודות פיתוח ובעיקר 

 . כשמדובר בגימורים

לתשובה הקבועה שהקבלן עסוק בעוד עבודות שהוטלו עליו וכי טרם שולם החשבון הסופי ועד פניות בכתב לאגף הנדסה זוכות 

 .שישולם החשבון הסופי הקבלן המבצע ידאג לטפל בתיקון הגימורים

 

בחלק מהעבודות התוצאות אינן משביעות רצון בגלל תכנון , יתרה מכך , בדיקות חוזרות ונשנות מגלות ששום דבר לא התקדם 

 .שום שהעירייה לא הנחתה את הקבלן לבצע את העבודות הנדרשות ועם החומרים הראויים לקוי ומ

 

 :לדוגמא 

הן כדי למנוע כניסה למגרש שלא , רגל -הותקנו רשתות גידור שאמורות היו להקיף את מגרש הקט –פרויקט הספורטן   .1
לאחר התקנתן התברר שהרשתות  . בשעות הפעילות והן כדי לבלום את הכדורים שנבעטים אל מחוץ לקווי המגרש

 .הגדרות התפרקו ועובדי התחזוקה נקראו לבצע חיזוקים והלחמות. אינן מתאימות לצרכים
חיבור ישירות לקו כיבוי האש ולא . ברזיות מים ללא שעון ישירות לקו כיבוי אשליקויים בחיבורי  –פרוייקט ספורטן  .2

יכול ליצור פחת לעירייה למשך חודשים  לפני שעון  חיבור שכזה .  הינו ליקוי המערכת הראשיתדרך , כמקובל 
חיבור כזה הינו פסול ולא  .ן כי קיימת נזילת מים במערכתהבחילא ניתן יהיה לשהעיריה לא תוכל לאתר אותו  בגלל ש

   חברת חופרי השומרון לא ביצעו את חיבורי  צנרת המים על פי התוכנית   .חוקי
 . גם במגרש הכדורסל שהוכשר ברחוב גרינברג הוחלפו הגדרות לאחר שנמצאו לא מתאימות לאופי המשחק .3
בסיום הפרוייקט העבירה חברת מלין רשימת ליקויים בביצוע העבודות  –פרוייקט שיפוץ תחנת שאיבת ביוב ברמת אילן  .4

אנו ממליצים , היות שנמשכות תקלות בפעולת התחנה " –במסמך שהוגש למפקח מטעם אגף ההנדסה נכתב . 
 :להוסיף את השיפורים הבאים 

 .להוסיף סל מגוב בצמוד לצינור הכניסה לבור .א
נובע מכך שרצפת התחנה משופעת והמשאבה המזרחית היא  זה, היות שהמשאבה נסתמת לעיתים תכופת  .ב

י יציקת "על כן יש לדאוג לפילוס רצפת התחנה ע. כך שמצטברים מוצקים בפתח הכניסה למשאבה, הנמוכה יותר 
 מ יש להגביה בהתאם את רגל המשאבה "ס 2במידה והתוספת תהיה גבוהה מ . מבטון" מדה"תוספת 

 סוני – ממליצים להוסיף מד גובה אולטה .ג
המגיע ישירות עד לוח החשמל והפיקוד והחלפתם כרוכה בטיפול ' מ 11המצופים הקיימים הינם עם כבל באורך  .ד

דבר שיחסוך עבודה בתוך לוח חשמל  –מומלץ להוסיף קופסת חיבורים בצמוד לבור התחנה . לא רצוי. בתוך הלוח 
 .' מ 11וגם יאפשר החלפה במצופים עם כבל 

 מטעמי בטיחות יש להוסיף מפסק זרם ראשי על הדופן הצדדית של ארון החשמל  .ה
 

הנושאים שהועלו בדוח של חברת מלין לא נכללו  –תגובת אגף ההנדסה לפניות חוזרות ונשנות של הביקורת 

באחריות הקבלן המבצע ואגף . סעיף ב, ובכל זאת . בתכנון המקורי ולכן לא מדובר באשמת הקבלן המבצע 

י מדה דבר שגורם למשאבה המזרחית עומס יתר בכך שהיא "נדסה לא תובע מהקבלן המבצע לבצע פילוס  עהה

 . שואבת מעבר לתוצרי ביוב גם חולות ואף פעם אחת חתיכת ברזל שתקעה את פעולת המשאבה

הפיקוח של .  נמצא כי התקינו את הצנרת בשיפוע הפוך –צול לאורך רחוב הנשיא  6פרוייקט חידוש קו ביוב        .1
מיותר לציין מה היה קורה אילו היו מכסים את . במקרה ראה זאת איש המים והתריע על כך, הפרוייקט לא הבחין בזאת
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נעשה , בנוסף (. תיעוד בוידאו מצורף לדיסק הביקורת. )עם הזמן הצנרת הייתה נסתמת. הצינור כאשר השיפוע הפוך
 .ח רחוק איכות עבודה ירוד ישפיע על עמידות המערכת לאורך שניםשימוש בבטון רגיל ולא בטון מהיר כך שלטוו

פ מזרחית לרחוב קרן היסוד ואורנים ברמת אילן נכתב דוח ביקורת שלם על הגימורים "על פרוייקט פיתוח השצ .6
בסיום העבודה הוחלט שלא לתבוע את הקבלן לבצע שוב ציפוי אספלט וצביעה מחדש על מנת שהעבודה . והפיקוח

תושבי רמת אילן עד עצם היום הזה מאוכזבים מהרמה הירודה של  הגימור . תהיה מושלמת ועל פי התכנון  שתתקבל
 . .       ומהתוצאה הסופית שהתקבלה

  

ובנוגע  ןשל חופרי השומרו  פנה מבקר העירייה מספר פעמים לאגף הנדסה בנוגע לליקויים בעבודה של  2112במהלך שנת 

לא מאשרים לו חשבון סופי עד אשר הקבלן יבצע את העבודה לשביעות הרצון של  -התגובה שהתקבלה  .לפיקוח על עבודתם

 . המפקח באגף ההנדסה

 

לא נראה שום שינוי ושום שיפור ברמת הגמורים והחשבונות הסופיים אושרו מזמן ,  2111נכון לתאריך יוני , מאז ואז היום 

 . לתשלום

 

 ? יום התקבלו הגימורים לשביעות רצונו של המפקח האם בסופו של –הערת הביקורת 
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 עמוד כיבוי מותקן לא לפי התקן      (אין מצע לפי התקן)עשבים     ( מכוער)מה שיוצא 
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 6רחבת אילן 

    

  –תלונות נוספות שדווחו 

 

גם , הדבר מונע מילדים לצאת לחצר  בימים גשומים . ביציאות מהגנים שבמורשת נריה  נוצרות שלוליות בגלל בעיית שיפועים 

 . מספר ימים אחרי שוך הסערה

 

 

 

 

 : מורשת נריה
 
? האם דווח לכיבוי אש שברזי כיבוי האש אינם שמישים?  שקיבלו ואשרו את העבודה יתכן כיצד!!!!!!!!!  ברזי כיבוי אש לא פועלים . 1

 . הרי מדובר בתנאי מהותי  לקבלת אישור מכיבוי אש להפעלת בית הספר
 
הרי יש אחריות על העבודה ? טפל בזה נקרא למדוע הקבלן שבנה את בית הספר לא . חול נסחף לתור מערכת הביוב: פתחי ביוב. 2

 .ב הכללית בישובוהנזק המצטבר פוגע במערכת הביו



1 
 

 
 
ולא . כל האדמה שקעה שם מאחר ולא בוצעו איטומים כנדרש . העביר צברת ביוב מאזור המטבחון לתא הביוב הסמוךהקבלן . 3

העירייה , מאז גם הייתה סתימה במערכת הביוב . אלא מעבודה רשלנית של הקבלן , מדובר בשקיעות הרגילות מסביב לבית ספר
 . על הביובית במקום לחייב את הקבלן בנזק הזמינה ביובית ושילמה

 

 
 
 

 

חבל שבחורף נקבל תלונות מיותרות , שיעשו כמו שצריך , אם כבר עושים עבודה .  במכסה הונח שלא בקו ישר וחלק עם הכביש

 .אם אפשר למנוע מראש עדיף, ובכל . וכבר לא יהיה למי לפנות

 

מנחם  .התפורר ( מכיוון מזרח)ם "בוטינסקי לרמב'הקולטן שנמצא בפניה מזם ו"תיקוני הבטון מסביב למכסה ביוב על דרך רמב

 מוטה גור /כיכר פינת מנחם בגין  –שבור ומרעיש בעת מעבר של מכוניות עליו , בנוגע למכסה ביוב רופף  13בגין 

 

 . שוב לא נעשה שימוש בבטון שמיועד לחיבור בין מכסה ביוב לאספלט
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 ולא פינה את הפסולת ( משאית 1/2)הקבלן שפך פסולת בשטח ,  הועבר קו חשמל ברחוב בר לב

 

 :גימורים בבית הספר אלון 

 

 

 

 קריאות חוזרות ונשנות לקבלן שביצע את העבודה לא נענות -כך נראית הצללה  כעבור חודשיים מסיום העבודה 

 

 

 

 קריאות חוזרות ונשנות לקבלן שביצע את העבודה לא נענות –כך נראה ריצוף 

 

 

 תקרה אקוסטית חדשה 
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 שירותים של נכים שלא  אובזרו על פי התקן

  

 

 עבודת גימור מכוערת  –שקע חשמלי 

 

 

 סחף חול כתוצאה מעבודת פיתוח לקוייה

 

 

 

 

 

 בגמר העבודה  זה נראה. בפינות" כיפות מלט"שוברים ומצפים במלט , במקום לבצע חיתוך יפה :הגימורים בערוגות שבצמתים 

 חום קור ועייפות החומר)אך כעבור זמן מה  הבטונים מתפרקים , סביר 
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גם כשמתקינים עמדות לאופניים כמו בכיכר העירייה לא דואגים למלא בבטון . מריחת  בטון ללא צבע תואם מסביב לעמודים 

 . בצבע תואם ואולי אפילו להתקין רוזטות שיהיה נעים לעין 

 

 ומכוער כל כך ( מחליק)ח לא בטיחותי בשיפוץ המזרקה התקינו מכסה פ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 זו דוגמא לעבודה של קבלן חיצוני

 רואים שהשתדל שצבע הבטון

 מנסיונו הוא, יתאים אחרת 

 ,כבר יודע שאם לא יעשה כך 

 יורו לו לפרק ולהתקין מחדש

 

 

 

 אן הבטון בולטכ

 

בר כוכבא              

              

בן               

              גוריון
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 בן גוריון       בר כוכבא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרץ   פח לא מחוספס מתפורר שוקע –רחבת העירייה 

 

 

 בן גוריון 

 ?למה שאריות? לא יכלו להניח אבן גן עד לפינה –ן גוריון ב

              

 רוזטות/בטון אדמדם  -מתקן לאופניים               
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נעשה שימוש בלוחות חיפוי בעבודת חיפוי קיר אולם הספורט בית ספר החטיבה הצעירה 

למעשה הקיר שהתקבל אינו אחיד והסדקים בין . על אותו מישור לוחותה לחיבור בין – סרט שריוןאך לא הצמידו , לקיר חיצוני 

 . פלטות החיפוי נראים לעין
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הריצוף שעל הבמה אינו מפולס ועל כן נקוות שלוליות כל אימת שיורד , בנוסף 

 . גשם

 :חיבור בין המדרכות  – 21גימורים גיורא 

 

 

עבודה כעבור שנה והקבלן המבצע מתעלם )חטיבה בוגרת בית ספר אלון 

 (   :ס"מפניות של ביה
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תוך זמן קצר הבטון שמחבר  –חיבורים בין אריחים ללא חיתוך  - 21גיורא 

 .יתפורר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לטווח רחוק " . לחסוך"ניסיון של הקבלן  – 22 – 21התקנת צנרת ביוב בגיורא 

 . הצנרת עלולה להינזק ושוב להיסתם מחדירת שורשי צמחים ועצים בחריצים
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 :סיכום והמלצות הביקורת 

  

  ההסכם. ולא רק בדגש על כתב כמויות יש לחתום על הסכם מפורט ככל האפשרבחוזה שנערך עם קבלני עבודות תשתית  .1
הגדרות , האיגון , החיבורים , כיצד מבוצעים החיתוכים של אריחי הבטון , של החומרים הנדרשים  יכלול בתוכו מפרט מדוייק

אלא על פי תוכנית ברורה ומדוייקת  , כדי שקבלן לא יבצע לדוגמא מעברי נגישות לפי הבנתו , מדוייקות של ביצוע העבודה 
 .  ב"וכיוצ

 

התוצאה . כי מסגרת התקציב  לפרוייקט חייבה לעגל פינות  מתברר" מקצה שיפורים"במרבית העבודות שבהן נדרשה  .2
. התחכמויות של הקבלן אל מול דרישות של המפקח, שימוש בחומרים זולים  ולא מתאימים , היא עבודה לא מושלמת 

הביצוע והשימוש , הביקורת סבורה שיש להכין חוזה עבודה שמכיל בתוכו פירוט מדוקדק של דרישות העבודה 
בסופו של דבר משלמים את ". מתגלגלים"אין להתחיל פרוייקט פיתוח תשתית בשיטת ה. עושה הקבלןבחומרים ש

בסיום העבודה מתחילים לשפר , בגימור לא ראוי וגרוע מכך ,  מקבלים עבודה לא גמורה ולא מושלמת , המחיר 
 . בשיטת הטלאים

 
 

 : דוגמאות למפרטים מדוייקים ככל שניתן     .3
מישורים , חיבורים בין חלקים שונים של המוצר יהיו בקווים ישרים .יבוצעו בגימור מושלם המותקניםכל הפריטים  .א

 . בטונים ומילויי דבקים על סוגיהם ,  כגון מסמרות עוורות או ברגים)לא יהיו כל אמצעי חיבור גלויים , יתמזגו
עיות העלולות לגרום תקלות בזמן היה והיצרן איתר בכדי למנוע טעויות מדידה יש לדרוש בחוזה מהקבלן ש .ב

כדי שהקבלן לא יגלגל את התקלה , הפריטההרכבה יודיע על כך בכתב למפקח וידרוש הנחיות מדויקות לייצור 
 . לפתחה של העירייה

 אחרת בתוך זמן קצר כל מה שנראה חדש , חייבים להקפיד על חומרים שהם אל חלד  –חיבורי מתכות  .ג
הפרופילים יאוחסנו מעץ או מאלומיניום שנשרטו תוך כדי הובלה ואחסון יש לדרוש כי כדי למנוע התקנת פרופילים  .ד

 . ע קונסולים בתוך חללים מקורים וסגורים כדי למנוע שריטות ופגיעה מקורוזיה"באופן מסודר ג
צביעת שכבת יסוד  - . ניקוי אבק - . החלקת פני השטח בנייר לטש: הוראות מדוייקות לצביעת קירות גבס  .ה

 - . מים 11-%21%-מדולל ב" , אמולזין "צביעת שכבה ראשונה ושנייה של  - . והמתנה לייבוש מלא" טמבורפיל"
 .לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד" , אמולזין "צביעת שכבה שלישית של 

. ו  מסמרים, גירוד וסילוק אלמנטים מודבקים לקירות :  הוראות מדוייקות לחידוש צבע קירות פנים בצבע ארקילי .ו
גירוד  3. .ונייר לטש ( , שפכטל) מרית , הסדוקות והפגומות ב, גירוד וסילוק כל שכבות הצבע והסיד הרופפות 2.כו '

 5. .לרבות שכבות צבע יציבות והסרת הלכלוך, שפשוף כל השטח 4. .אף אם הן יציבות, וסילוק שכבות סיד עבות
 6. .ש ושיוף לאחר ייבוש"או ע" לוטיט" , "וליפילה צ" גמת פבחומר מילוי כדו, חורים וגומות בטיח, תיקון סדקים

צביעה בשכבה  8. . ניקוי מאבק . 7 –תיקון סדקים עמוקים בתשתית שמתחת לטיח יעשה כמפורט במפרט המיוחד 

ה "יישום )עות  24רפנטין והמתנה במשך ש ט %31 -ש מדולל ב "או ע" טמבור" תוצרת" אחת של בונדרול
 .צביעה לקבלת כיסוי מלא בגוון אחיד 9. (ע שטחים יבשים"רק ג, ייעשה" בונדרול

המיועדת לחיפוי ( רצפת בטון או ריצוף טרצו)פני התשתית  -הכנת תשתית לפני חיפוי משטחים בתוך מבנים  .ז
לסתום חורים וגומחות ולמרק את התשתית , חייבת להיות ישרה וחלקה לחלוטין לכן על הקבלן להוריד בליטות

 .שו בשתי שכבות שיוחלקו היטב"א ע117" וליסטיק " ק מסוג פבמר
 ,פני המכסים יותאמו בדייקנות לרום הסופי הקיים או המתוכנן של פני האספלט בכביש -התקנת מכסה ביוב  .ח

, איטום בין החוליות לבין עצמןמ "ס 21בשטחים פתוחים יובלטו המכסים מפני קרקע הסופיים ב  . מדרכה או שביל
ע "או שו" איטומפלסט"יבוצע בחומר דוגמת  -בין החוליות לבין הקונוס או תקרה , ליות לבין התחתיות בין החו

 . והביצוע של האיטום יעשה בהתאם להמלצות היצרן
במפרט הכללי דירוג האגרגטים בתערובת  11.12לפי פרק  -אופן יצור ויישום אספלט : בטונים בחיבור לאספלט  .ט

במדרכות , ) 3/4"במפרט הכללי עם גודל גרגיר מקסימלי  11.12.11.11יהיה לפי סעיף  -בטון האספלט בכבישים 
כבה נושאת  -במפרט הכללי ש  11.12.11.14תכונות תערובת בטון האספלט בכבישים יהיו לפי סעיף  .(1/2 -" 

כן כולל  כמו . לא תשולם תוספת עבור ביצוע אספלט במדרכות או בקטעים קטנים ורצועות צרות ' . סוג א

 . המחיר מישק התחברות לאספלט קיים כמפורט במפרט הכללי
עפר שאינו מאושר למילוי . עודפי עפר של עבודות החפירה יפוזרו במידת האפשר באתר העבודה באישור המפקח .י

השגת האישורים . ע הרשויות השונות"למקום מאושר י, ע הקבלן מחוץ לשטח האתר"באתר העבודה יורחק י
מאתר העפר כלולה במחירי ' מ  111ל שאינו מאושר למילוי עד למרחק של "הרחקת העפר הנ . בלןבאחריות הק

 הסעיפים השונים ולא תשולם עבורו כל תוספת
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 : דוגמא למרכז מפורט של עיריית תל אביב 

-http://www.tel

v.il/Cityhall/DocLib3/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7aviv.go

%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5,%20%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20

%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA%

7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94.pdf20%D7%94%D7%A2%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/DocLib3/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5,%20%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94.pdf
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/DocLib3/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5,%20%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94.pdf
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/DocLib3/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5,%20%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94.pdf
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/DocLib3/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5,%20%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94.pdf
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/DocLib3/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5,%20%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94.pdf
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 ח"בנושא פס -ביקורת

 הביקורת רואה בתפקידה כמתריעה מפני , בנושא הקשור לחייהם של עשרות משפחות בחירום

 . מחדלים עתידיים אפשריים

  שכן לא , הנאמר בה לכלזוהי טיוטת ביקורת אשר הובאה לידך על מנת לקבל את התייחסותך

 .ח"נרצה להוציא דוח ביקורת אשר עושה עוול למי מבעלי התפקידים המבוקרים בדו

 שכן גם זו תגובה רשמית, "אין התייחסות"רשום , בחלקים אשר אין לך מה להוסיף . 

 

 רקע

כי הרשויות בנפאל לא מעדויות עולה . בני אדם 01,111 -נצפתה בנפאל רעידת אדמה אשר גבתה את חייהם של כ 5102במאי 

עובדה . ערכות המוקדם של הרשויות הביא לתסכול רב בקרב האוכלוסייהיחוסר הה. היו ערוכות למצב חירום מעין זה

רואה הביקורת ערך רב בהכנה מקדימה , על כן. שגרמה למהומות במקומות רבים בהם החל הסיוע להגיע טיפין טיפין

 .למצבים מאין אלו ואין להקל ראש בנושא

י משרד הפנים "מנוהלת ע, (ח"מל(ח הינה רשות ייעודית הפועלת בשעת חירום במסגרת משק לשעת חירום "רשות פס

מועצות , עיריות, הרשויות המקומיות .המרכז לשלטון מקומי, משטרת ישראל, ר"פקע/ל"צה, ומיוצגים בה משרדי ממשלה

ערכות בשגרה ולביצוע קליטת המפונים והטיפול בחללים מועצות אזוריות הינן גופי הביצוע האחראיות להי, מקומיות

 .אזרחיים בשעת חירום

ארגון והכשרת מרכזים לקליטת אוכלוסייה מפונה וטיפול בחללים , ח ברשות המקומית הינה תכנון"כנית פסעודה של תיי

ירה לחזרה מהירה וחת תוך צמצום מצוקתם של המפונים. אזרחיים ברשויות המקומיות ברגיעה והפעלתו בשעת חירום

 .לשגרה

בנוסף על . במטרה לסייע למפונים ולספק את צרכיהם המידיים, ייעודו של מרכז הקליטה הוא לאפשר הגשת סיוע ראשוני

שיאפשרו , אפשרות לכלכלה ושירותי עזר שונים, מרכזי הקליטה לטפל באוכלוסייה המפונה ולספק לה מקום מגורים זמני

עד להחזרתה לביתה או עד למציאת פתרון שיקומי  ,לתקופה ממושכת, ה תקינים ככל האפשרלקיים אורח חיים וחיי משפח

לאפשר למפונים למצוא פתרון עצמאי לקליטתם אצל בני משפחה ומכרים או לחזור למקום המגורים , כמו כן. חילופי הולם

 . לאחר ביצוע תיקונים קלים למבנה שניזוק

 מטרת הביקורת

מציאת פערים קריטיים , בנוסף. ר היום ושיפור מצבה של העירייה בתחום ביחס לשנים קודמותח על סד"העלאת נושא פס

 .במערך העירוני

 ח"להפעלת מערך פס בסיס חוקיה
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 :החלטות 

 המקומיות וברשויות המחוזית, הארצית ברמה –ח''פס רשות הקמת –( 0691 ביוני 01) 202 ממשלה החלטת . 

 ( ח''פס לרבות) ח''מל מערך של ההפעלה תקופת הכללת שבמרכזן( 00.5.11) 0161' ומס( 19.1.69) 0109' מס החלטה

 .מקומיות רשויות/ממשלה משרדי אחריות והגדרת מלחמתיים שאינם באירועים גם

 אדמה לרעידת( ח''פס/הפנים משרד לרבות) הממשלה משרדי הערכות –( 5101) 5 ד''רע – 0950' מס החלטה. 

 5111 לדצמבר 06 מיום 10/ב ממשלה החלטת - ל''רח הקמת. 

 ל''ורח ח''מל מטה איחוד על -5116 לאוגוסט 50 מיום 119' מס ממשלה החלטת . 

 אורחים מלון" מפונים אלף 011 לקליטת הערכות – 5105 ביוני 06 -מ 6/הגנ 1611 ממשלה החלטת." 

 

 :חוקים

 המועצות המקומיות והמועצות האזוריות, פקודת העיריות. 

 0616 -י ''תש, ח''החוק להסדר תפיסת מקרקעין בשע. 

 0691 -ז ''חוק שירות העבודה בשעת חירום תשכ. 

  0620 -א ''תשי, (א''הג)חוק ההתגוננות האזרחית. 

 חלל מי שמת עקב פעולות איבה - 0611 -ל ''התש, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. 

 חוקים בתחום הטיפול בחללים אזרחיים 

 

 :תקנות

  (.קליטת אוכלוסייה מפונה" )שעת חירום"תקנות 

  ח ברשויות המקומיות''ח לשע''תפיסת מתקני פס"ח ''בקובץ ההוראות והנהלים למערך פס"   59-ו 52נהלים "

 .ונוהל ביצוע תשלומים
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 ח עליונה"רשות פס מבנה ארגוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חסי גומלין י
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 עיקרי ממצאים

 תיקי תכנון

כוננות המערך והכנתו ברגיעה לקראת שעת חירום הן המשימות . ח"הרשות המקומית מהווה אבן היסוד במערך פס

בנושא קליטת אוכלוסייה  ,מטרתו של תיק התכנון לקבוע מתכונת לריכוז נתונים בתיק. העיקריות של הרשות המקומית

תיק התכנון המקומי ותיקי התכנון של מתקני הקליטה מהווים יחדיו את תיק התכנון . וטיפול בחללים ברשות המקומית

 .ח ברשות המקומית"המקומי של מערך הפס

 :ממצאים

, דא עקא                                  . ח שעליו הוא אחראי"נמצא בקיא בפרטי מערך הפסהוא  ,בשיחה שנערכה עם המבוקר

 .מחשביםלא היו בנמצא עקב תקלת , ט"ציג הקבהכשביקשה הביקורת אסמכתאות לנתונים אותם 

 :הערת הביקורת

ולא ייתכן . כניות הפעולהת" נעלמות"לא ייתכן מצב בו , רוםהדן מאות בני אדם בשעת חי, בתחום  בעל חשיבות עליונה

 .בשעת חירום" למטההמכנסיים "מצב בו נתפס עם 

  האחד . תיקי תכנון מודפסים 5שהוציאה רשות פסח עליונה מחייבת כל ראשות מקומית להחזיק  00נוהל

 . אף הגדילה לעשות והוציאה פורמט לתיק תכנון. במרכז ההפעלה והשני במשרד האחראי על התחום

 

 ז קליטהעד עתה לא קיבלה הביקורת את תיקי התכנון אלא רק את נוהל פתיחת מרכ. 

 :המלצת הביקורת

  . יש לטפל תחילה בכל התכנים לשעת חירום, בעת העברת משרד

 .תיעול משאבים לצורך חיזוק מערכת המחשוב במחלקת הביטחון

 :הערת הביקורת
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ייתכן מצב בו  -בו ייתכנו פצועים ונעדרים רבים, משמעותו של תיק התכנון חשובה מאין כמוה שכן במצב חירום אמיתי

 . ופה ניצבת משמעותו האמתית של תיק תכנון מלא. ח בעירייה"חר יצטרך לנהל עת מערך הפסאדם א

משמעות אי קיומו של תיק . בביקורת האחרונה שערך משרד הפנים בנושא הייתה עיריית גבעת שמואל הכוננות טובה מאוד

 .התכנון הינה נושא קריטי בביקורת ועל כן עתידה העירייה להיכשל בביקורת הקרוב

 

 "יכולת הקליטה"

 1מבוססת על " יכולת הקליטה.   "של רשות מקומית מתייחס ליכולתה של הרשות לקלוט מפונים" יכולת הקליטה"המושג 

 :מרכיבים המאפשרים יכולת הפעלה

 מתקן 

 אדם להפעלה-כוח 

 אמצעי לינה עיקריים 

  יכולת מיגון 

יכולת . י הרשות המקומית"תסוכם עוהיא , המרכיביםגריעה של אחד מארבעת /יכולת הקליטה תשתנה עם כל תוספת

 .ח עליונה"י רשות פס"י המרכז המחוזי ותאושר ע"תבחן עהקליטה 

פינוי אוכלוסייה עד ליעדי . בכל הקשור בקליטת אוכלוסייה והטיפול בה" לבנת היסוד"הרשות המקומית הינה , כפי שצוין

 1%שות המקומית לארגן מתקני קליטה לפחות לכמות של על הר. משטרת ישראל/עורףההקליטה באחריות פיקוד 

עובדה המחייבת ( סים"מתנ, בתי ספר)מתקני הקליטה הללו יהיו על בסיס מתקנים זמינים . מהאוכלוסייה באותה רשות

י "והשלמה עפ, על הרשות המקומית לדאוג לאחסון מנה ראשונה של ערכות לינה ברמה המקומית, בנוסף. הפסקת לימודים

 .ית מגירה ממחסנים ארצייםתכנ

 

 בגבעת שמואל" יכולת הקליטה"

 מתקנים

 -ידי רשות פסח עליונה אשר בשעת חירום אמורים לספק מקום לינה ומזון ל-מתקנים מאושרים על  5בגבעת שמואל ישנם 

 .איש 0111

 ס זבולון"ביה -

 פנימיית ישיבת בני עקיבא -

 . וכיום משמשים כמתקנים חלופיים, לא עמדו בדרישות רשות פסחנוספים אשר מתקנים  5בגבעת שמואל ישנם , כמו כן

 ס אלון"ביה -

 ס בן גוריון"ביה -

 :ממצאים

 בכל מרכז קליטה תיקי מתקנים מעודכנים בנמצא 

 

 :המלצות הביקורת
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י צוות שמעולם לא היו גיעו אנשיאם ש כך  ,ניםצוותי המתקכזי הקליטה יוצר שפה משותפת בין מר בכל אחידתיק מתקן 

 סייעעובדה זו חשובה מאחר ואנשי צוות ממתקנים שונים אמורים ל. ידעו להתמצא בו ביתר קלותהם  ,םבמתקן מסוי

 .במתקנים אשר זקוקים לתגבור

 (: 00-1 ודיםעמח "תיק מתקן פסראה נספח )כוח אדם 

 

 שמורעל הצוות ל ,כמו כן. המפונים ולהקצות מקומות מגורים בהתאם למתקןאת תפקידי צוות מרכז הקליטה הינו לקלוט 

, שרותי אחזקת מתקן, אספקת מזון סדירה, כגון .על רמת חיים נאותה ולספק להם שירותים אשר יקלו על שהותם במתקן

לקיים פעילות הסברה ; ידי שירותים ממלכתיים אחרים-ידי הרשות המקומית וכן על-סיוע וקישור לשירותים הניתנים על

 (.'מטבח וכד, גינון ,ניקיון) המפונים בתורנויות המתקןאת לשלב ; וראות קבעוהדרכה בחיי השגרה ולפרסם ה

 

, בנוסף .ח"ידי רשויות פס-באופן סדיר על מתודרכים ומתורגליםבמתקן ישנם בעלי תפקידים רבים אשר בתקופת שגרה 

 .אחראי משרד הכלכלה להנפיק צווי ריתוק לכוח אדם חיוני במתקני הקליטה

 

 :ממצאים

 נמצא כי מצבת כוח האדם מלאה ( מורשת זבולון ובן גוריון , המכינה לישיבות בני עקיבא ) מתקני הקליטה בשלושת 

  .ח"בהתאם לנוהלי פס

 .הביקורת טרם קיבלה אישור לכך שכוח האדם רותק לצורך הפעלת המתקנים

 .ח השונות"לא הגיעה רשימת אנשי צוותים אשר עברו הכשרה במסגרות פס ,כמו כן

 .מעודכנת  התיק העלתה שרשימת בעלי התפקידים בדיקת

 

 

 : ספקי מזון

 

 תכנון .מתקן הגעתם מרגע הקליטה במרכזי השוהים המפונים לכלכלת תכנית של קיומה וודאל המקומית הרשות תפקיד

 והגשתו למתקנים המזון הובלת את בנוסף יש לתכנן. וחתימת מסכם התקשרות עימם המזון ספקי רותיא מחייב הכלכלה

  .סדירה מים ואספקת אוכל כלי לרבות למפונים

 

 :ממצאים

ידי התקשרות עם ספקי מזון שונים אשר חלקם מועסקים בשגרה -עיריית גבעת שמואל בחרה לדאוג לכלכלת המפונים על

 (. פנימיית ישיבת בני עקיבא)במתקני הקליטה 

 1111) 5109ח  וההסכמים בתוקף מחודש יוני "מזון בשעהביקורת  קיבלה רשימת ספקים עימם יש לעירייה חוזה אספקת 

 (מנות

 

 

 : מחסנים 

רוב ציוד החירום מאורגן בשני מחסנים אשר . במצב חירום יהיה על עיריית גבעת שמואל לדאוג לאספקת מקום לינה הולם

 . ח האזוריים"פסניתן יהיה להשלים ממחסני , ציוד אשר יחסר מן המחסנים במצב חירום. נמצאים בתחום העירייה



22 
 

 :הערת הביקורת

רשימה זו נובעת . רשות פסח הגדילה לעשות והוציאה נספח אשר מרכז את הציוד המומלץ אשר על המחסנים להכיל

מניסיון רב שנים של תרגילים ובקרות ולדעת הביקורת אינה צריכה להוות המלצה בלבד אלא להיות הרף אשר בו חייב 

 .לעמוד

 :ממצאים

 .עדיין לא ערכה סיור במחסניםהביקורת 

 סל קליטה

על . העניין לנסיבות בהתאם בפועל שולמו אשר "קליטה סל" עבור הוצאותיה בגין לשיפוי זכאית תהיה המקומית הרשות

 ששולמו העלויות - בגין מפורט ח"דו הפנים במשרד המחוז על לממונהתעביר   המקומית הרשות,  מנת לקבל את ההחזרים

-על החזרים ויאשרו הבקשות ישקלו כך לצורך שימונה מנציגיו מי או המשרד חשב .מתאימות חשבוניות בצרוף קליטה לסל

 נוספות הוצאות, מעבר לכך .חשבוןה מהעברת יום 91-מ יאוחר לא וזאת ('החזרים בגין הוצאות'ראה נספח )טבלה ה פי

 דעתם שיקול פי על החזרים ויאשרו כך לצורך שימונה מנציגיו מי או החשב לאישורניתן להגיש  הטבלה פי על שלא וחריגה

 . לנסיבות ובהתאם

 :ממצאים

 .אין ממצאים

 ח"תרגול מערכת הפס

 . נערך תרגול מערך החירום בעיריית גבעת שמואל 5.9.02בתאריך 

הביקורת אינה הולכת . תרגול המערכת העתידה לספק שירות לעשרות בתי אב בגבעת שמואל והסביבה חשובה מאין כמוה

הביקורת רואה בעין חיובית את . ח רשמי בנושא על ידי מנהלי התרגיל"מאחר ועתיד לצאת דו, לבקר את התנהלות התרגיל

שכן תרגילי חירום אינם מתבצעים לעיתים , הול התרגילהביקורת שמה דגש על דרך ני. תרגול המערך לשעות חירום

 . ויש להפיק את מירב הידע שניתן מכל תרגיל ותרגיל, תכופות

 

 :ניהול התרגיל

כך יוכל . על הגורם המתרגל להציב בקרים בנקודות קריטיות בתרגיל, מנת שיהיה ניתן להסיק מסקנות מתרגילים-על

 . ולהפנות את משאביו בהתאם, להכיר את נקודות החוזק והחולשה של ארגונו ח"מקבל ההחלטות בתחום הפס

 :ממצאים

עובדה שתהפוך את הליך הסקת . התרשמות הביקורת עד כה הינה שבמהלך התרגיל שהתבצע לא נמצאו בקרים כלשהם

ובו , את התרגילח המסכם "בנוסף עד כה לא הגיע לידי הביקורת כל דו. אפשרית-המסקנות מהתרגיל מקשה עד בלתי

 .לקחים ומסקנות

 מעקב אחר תיקון ליקויים
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הביקורת בחרה לעסוק בנושא זה מאחר ובתרבות . ח השונות"נושא זה אינו נמצא בביקורת שגרתית של רשויות פס

על הארגון להימצא בתהליך . מפיק לקחים ומשנה את מה שנמצא דרוש לכך, אירגונית בריאה המבוקר לומד מהבקרות

 . אל לנו להקל ראש בנושא. תמיד שכן הוא קיים לטובת האזרח ושירותושיפור מ

 :ממצאים

אחת ההערות שנמצאו היא (. 61)ח קיבלה העירייה ציון גבוה מאוד "על ידי רשות פס  5101בחודש אפריל  בביקורת שנערכה

 .מסודר על פי ההנחיותתיק תכנון הוכן .  ח העליונה"ו הוציאה רשות פסשלא קיים תיק תכנון בפורמט שאות

 ניהול משאבים

ל "נמצא כי בכל רשות מקומית ימוקם גוף אשר בחירום תפקידו קישור צה XXXל בתאריך"לאור החלטה שהתקבלה בצה

 .על הגוף להעריך את מצבה של הרשות בכל הנוגע להפעלה בחירום, בנוסף. לרשות המקומית

וכן אספקת ידע רב מרשויות מקומיות אחרות אשר , הסקת מסקנות, הביקורת רואה בגוף זה ככלי אשר יכול לסייע בניתוח

 . במהלך צוק איתן, בעקבות ניהול לקוי, קרסו

 :ממצאים

בעל הכול מתנהל . אין בנמצא דוחות ליקויים מתרגילים שבוצעו או כל מסמך שמעיד על ליקויים שנמצאו ותוקנו אי פעם

 .פה ולא היה לקצין הקישור מה לתת לביקורת

 :הערת הביקורת

אך בראייה . הביקורת רואה בחיוב את תרגול המערך לאור ההתפתחויות האחרונות בסביבה הקרובה והרחוקה מישראל

 . מערכתית אין כל טעם לתרגול אשר לא הופקו לקחים מקיומו
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 2116 אפריל 11 

 דוד שרוני מבקר העירייה: לכבוד

 

 ח"ח הביקורת לפס"התייחסות לדו: הנדון

 
 :בהמשך לפגישתנו וכמענה למסמך הביקורת להלן התייחסותי 

 

לא היינו מחוברים לשרת      2בר כוכבא ' בתקופה שבה ישבנו במבנה של נקודת המשטרה ברח: בעניין המחשב .1
למרות זאת הצלחנו לשחזר חלק גדול מהחומר ואת היתר כתבנו . למחשבים שלנוהעירייה ולפיכך לא היה גיבוי 

 .מחדש
 .כיום היות ואנחנו יושבים בבניין העירייה יש גיבוי לחומרים שעל המחשבים

 
אנחנו נבצע , למרות שהשנה אנחנו בהדרכות עומק של המכלולים ואנחנו לא אמורים לקיים תרגיל בהיקף משמעותי  .5

מכינת בני עקיבא או : תרגיל נוסף של פתיחת מרכז קליטה באחד משני בתי הספר, ישור ראש העירפ הצעתי ובא"ע
 .מורשת זבולון

 
 .מיקומי וסיכומי התרגילים שיבוצעו בעיר , ובו יישמרו מועדי, תיק תיעוד תרגילים יוקם באופן מידי .3

 
 .ליתר ההערות ניתנו תשובות בפגישה שקיימנו אצל צחי .4

 

 

 

 

 בברכה                  

 יואב רעני                 

 ח"הביטחון בטיחות ושע' מנהל מח

  העתקים

 ח"ר ועדת משנה לפס"צחי פרץ גזבר כיו
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 חתולי רחוב: ביקורת בנושא 

 :רקע

התושבים מביעים חשש מהתפרצות . ביקורת זו באה בעקבות תלונות רבות על התרבות חתולי הרחוב ברחבי גבעת שמואל 

 .  מחלות ומלינים על עצם מהיותם מטרד

 בישראל . בעיקר לנוכח קצב התרבותם, חתולי הרחוב יוצרים מטרד ואף מסכנים את בריאות הציבור

. ובכל שנה נולדים עשרות אלפי חתולים המתווספים לחתולי הרחוב, יליון חתולי רחובחתולי בית ויותר משני מ 311,111-כ

 . בשרשור עם כלל צאצאיה, צאצאים בפרק זמן של שנתיים 161-חתולה לא מעוקרת יכולה להביא לעולם כ

ם אף בסיכון בריאותי מדובר לעתי ,28.9.18-לפי חוות דעת רשמית של ועד ארגון הרופאים הווטרינריים ברשויות מקומיות מ 

, מגורי תושבים הסובלים מרגישויות ואלרגיות ומוסדות בהם דרים חולים כרוניים, עקב שוטטות חתולים בסמיכות לגני ילדים

בשנים  .3 .מבנים ציבוריים או שטחים ציבוריים, בחצרות בתים משותפים, וזיהום סביבתי עקב האכלת חתולים בחדרי מדרגות

 זאת בצד תושבים שרואים צד חיובימאכיליהם מחד ועל חתולי רחוב ועל ריבוי האחרונות הוגשו למוקד העירוני תלונות 

 .ושמירה עליהם  םהאכלתב

 ,בשיטה זו. ( קשירת צינור הזרע או החצוצרות)וסירוס  עיקוראלא , השיטה המקובלת לצמצום התרבותם אינה השמדה 

חתול שעובר  .הם מוחזרים לאותו המקום שבו נלכדו, לאחר הטיפול. ים טיפול רפואי וחיסונים ומנותחיםמקבל, החתולים נלכדים

חתולים שנותחו בידי העירייה סומנו על ידי קטימת קצה אוזנם הימנית . את הטיפול מסומן על ידי קטימת קצה אוזנו השמאלית

, השייך למינהל איכות הסביבה, השירות הווטרינרי העירוני .5 .)זיהוי חתולים שעוקרו בידי העירייה וגם חוסנו כנגד כלבת(

, כמו כן .לרבות חתולים וכן במניעת צער בעלי חיים, אחראי על מניעת מפגעים והעברת מחלות הנגרמות בידי בעלי חיים

 .העירייהנוסף שנקבע בידי הנהלת  "סל שירותים"כחלק מ, השירות הווטרינרי אחראי על שירותים שנותנת העירייה

 

 

 הסכנות הנשקפות לאדם מחתולי רחוב 

כגון טריפת מכרסמים ומזיקים והפחתת הבדידות של בני האדם , לצד ההשלכות החיוביות של חתולי מחמד וחתולים בכלל

 : כמפורט להלן, חתולי רחוב עלולים להוות סכנה, המאכילים אותם

, המסוכנת והקטלנית שבהן. ן עלולות להדביק גם בני אדםחלק, החתולים הם נשאים של מחלות רבות: מחלת הכלבת .1

בארצות הברית החתולים הם נשאי הכלבת הנפוצים . היא מחלת הכלבת, העוברת בנקל מבעל חיים אחד למשנהו ולבני האדם

ל אישה כתוצאה מכלבת שהועברה אליה על ידי נשיכת חתו 2113נפטרה בשנת , כאמור, בישראל. ביותר מבין חיות המחמד

 .נגרם על ידי חתול 1997עד  1996וקרוב לוודאי שגם אחד מבין שלושת מקרי התמותה מכלבת שאירעו בשנים 

בעשור האחרון חלה עלייה רצופה במספר האזרחים שקיבלו טיפול מונע , (המוצגים בגרף להלן)על פי נתוני משרד הבריאות 

 .נגד כלבת בעקבות מקרי נשיכה ושריטה של חתולים

 הם חודרים לבתים ולמטבחים. חתולי הרחוב עלולים לפגוע בבריאות הציבור גם בדרכים אחרות: חותית ותברואתיתסכנה בטי

כמו למשל מחלת הטוקסופלזמה הפוגעת בעיקר בנשים הרות , חתולים מעבירים מחלות רבות לבני אדם  על פי דעת מומחים

ווטרינרי בדק ומצא כי מחצית מהחתולים שנבדקו על ידיו נגועים בנעט מהמכון ה. ר ג"ד. ובבני אדם בעלי מערכת חיסון חלשה

חתולים רבים נגועים בתולעים טפיליות שעשויות לעבור גם לבני . המועברת מחתול לחתול בעקיצת פרעוש, "מחלת השרטת"ב

 ווים מקור למחלותוהם מה, רוב ארגזי החול בגני המשחקים של ילדים מזוהמים בצואת חתולים וכלבים. במיוחד לילדים, אדם

בעיקר בשעות , רעש הנגרם מיללות: נוכחות חתולי הרחוב מהווה מטרד ציבורי באופנים האלה: הטרדה ופגיעה באיכות החיים

נטייתם להפוך פחי אשפה על פיהם ; בשל קרבות רחוב שהם מנהלים ביניהם בתקופות החיזור והייחום, הלילה המאוחרות

; הצואה שהם מפרישים גורמת לריבוי יתושים וזבובים; חובות גורם לריחות לא נעימים וללכלוךופיזור האשפה בר, יוצרת רעשים

סכסוכי שכנים המתגלעים בין חובבי חתולים המאכילים אותם לבין אלה המוטרדים מהחתולים הנכנסים לחצרות הבתים לחפש 

 מזון
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ם הווטרינריים והמחלקות הווטרינריות של הרשויות ץ שלוש עתירות בעניין הטיפול של השירותי"במהלך השנים הוגשו לבג

 :העתירות מעידות על מורכבות התופעה ועל הבעיות המתגלעות בטיפול בה. המקומיות בחתולי רחוב

פסק הדין הגביל מאוד את סמכותם של וטרינרי . עתירה זו דנה בהמתת חתולי רחוב על ידי הרשויות המקומיות: ץ ערד"בג

וקבע שיש להפעיל שיטה זו כראוי ולקבוע כללים , כלוסיית החתולים בערים וביישובים באמצעות המתתםהרשויות לדלל את או

הוגבלה סמכותם של פקחי שמורות הטבע והגנים להמית חתולים הגורמים נזקים לחיות בר בתוך , כמו כן. מנחים להפעלתה

שתפקידו היה , יוסף טרקל' ת בראשות פרופצוו 1999הקים משרד החקלאות בשנת , ץ ערד"בעקבות בג. שמורות הטבע

מנהל )ר עודד ניר "ולאורן פרסם ד, משרד החקלאות קיבל את המלצות הצוות. להמליץ על דרכים לטיפול בחתולי הרחוב

שכלל מיסוד האכלות חתולים ואת המתתם , (99נוהל  -להלן " )נוהל כללי לטיפול בחתולי רחוב( "השירותים הווטרינריים דאז

 .תרון למטרדים נקודתייםרק כפ

כל התייחסות  99העותרות טענו כי אין בנוהל . 99עתירה שהוגשה נגד השירותים הווטרינריים בגין נוהל : ץ החתולים"בג

ץ "בג. וכי הוא גוזר מיתה גורפת על כל חתולי הרחוב, לאמצעים חלופיים למניעת מטרדים ומפגעים של חתולים זולת המתה

אזן בין שמירה על בריאות הציבור שבאזור מחייתו קיימים חתולים ובין זכותם של החתולים לא להיות קבע כי הנוהל צריך ל

את  ,ברוח הפסיקה, בית המשפט הורה לשירותים הווטרינריים לנסח מחדש. מומתים ושלא ייגרם להם סבל אם אין זה הכרחי

 .נוהל הטיפול בחתולי רחוב

בתגובה . הגישה עמותת תנו לחיות לחיות עתירה נוספת, על פי רוח הפסיקה מאחר שהמתת חתולים משוטטים נמשכה שלא

הוא ביקש לשנות את . ץ החתולים"לעמוד בנהלים שהוא עצמו קבע לאחר פסיקת בג טען משרד החקלאות שהוא אינו יכול

פגיעה באינטרסים של "ישנה הוא הדגיש כי ". יד קלה יותר על מזרק המתת החתולים"ולהתיר לשירותים הווטרינריים  הפסיקה

ייתכן וזו הזדמנות לחשיבה מחודשת ... בני האדם הנפגעים פגיעה ממשית בשל נוכחותם של מאות אלפי ומיליוני חתולי רחוב

באשר היא מניחה כי ניתן להתמודד באורח מתקבל על הדעת ובצורה אפקטיבית עם בעיית החתולים , 4884/11ץ "על הלכת בג

ביקש , לפיכך". 4884/11צ "הנחה זו הופרכה על ידי הניסיון המצטבר מאז ניתן פסק הדין בבג, להמתהבאמצעים חליפיים 

הועלה כי ...". התמודדות יעילה וראויה עם בעיית החתולים"המאפשר , משרד החקלאות להחליף את הנוהל הקיים בנוהל אחר

 .99לא חל שינוי בנוהל , 2111בנובמבר , העותרת משכה את עתירתה וכי עד למועד סיום הביקורת

אם  -לכלוא ולקטול את החתולים המשוטטים , מסדיר את הטיפול בחתולי הרחוב ומפרט את הדרך שבה יש ללכוד 99נוהל 

או כשהם גורמים למטרד שמוצא את ביטויו בתלונות אזרחים אל הרשות , וכאשר הם מהווים בעליל סכנה בריאותית לאדם

וכי , "כידת החתולים והמתתם בהרדמה במיתקן המיועד לכךהשיטה המועדפת במפגיע היא ל"בנוהל נאמר כי . המקומית

 ...".המתת חתולים על פי פקודת הכלבת תבוצע באחריותו הישירה של הרופא הווטרינר הרשותי"

ולפיהן המתת , הוציאו השירותים הווטרינריים הנחיות ביניים לטיפול בחתולי רחוב, ץ החתולים"בעקבות פסיקת בג, 2118במאי 

רק לאחר , ההחלטה על כך תתקבל על ידי וטרינר הרשות; רק במקרים של סכנה ממשית לחיי אדם, "במשורה"שה חתולים תיע

שבהם הם מהווים סכנת חיים יועברו למתקני האגודות  חתולים המפונים מאזורים, במקרים אחרים; מיצוי כל הדרכים האחרות

 .למען בעלי החיים

בו ניתן להחזיק חתולי רחוב לכודים ' מקלט'חייבת לדאוג שלרשותה יעמוד מתקן או  כל רשות"הנחיות הביניים קובעות גם כי 

י מנהל הלשכה "חתולים שנלכדו יועברו למתקן הרשות או למתקן מתאים אחר שאושר ע"וכי , "שעות 48לפחות למשך 

יש לשאוף להסדרת "נקבע כי עוד . לא הוגדרה כמות התאים הנדרשת לאכלוס חתולים לפי גודל העיר". הווטרינרית האזורית

ראש הרשות המקומית יקים מערך מגשר שיורכב מנציגי הרשות "וכי , "י המחלקה הווטרינרית הרשותית"ע, תחנות האכלה

שתפקידיו יהיו הסדרת מיקום התחנה והסברת חשיבות השמירה על ההיגיינה במקום ... המשרד לאיכות הסביבה, המקומית

 ".ניםומניעת ההפרעה האפשרית לשכ

משרד מבקר המדינה בדק בכמה רשויות מקומיות את אופן ביצוע ההמלצות שניתנו בהנחיות הביניים שפרסמו השירותים 

 :להלן עיקר הממצאים. הווטרינריים

 אין מתקן בישוב להחזקת חתולי רחוב   :הקמת מתקן להחזקת חתולי רחוב

 ה לחתולי רחוב אין הסדרת תחנות האכל:  הסדרת תחנות האכלה לחתולי רחוב

   –עיקור וסירוס של חתולי רחוב 
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 :חתולים לפי הפירוט הבא  492סורסו / י השירותים הוטרינרים כי עוקרו"דווח ע 5102במהלך שנת 

 חתולים 72סורסו  / עוקרו  –אפריל  –ינואר 

 חתולים 132סורסו  / עוקרו  -במהלך חודש יוני 

 חתולים 21סורסו  / עוקרו  -באוגוסט 

 חתולים 46סורסו  / עוקרו  -טמבר בספ

 חתולים 32סורסו  / באוקטובר עוקרו 

 חתולים 113סורסו  / בנובמבר עוקרו 

 חתולים 77סורסו  / בדצמבר עוקרו 

 חתולים 179 –עוקרו /מינואר ועד מאי סורסו 5102במהלך שנת 

 .י חתך קטן בקצה האוזן השמאלי"מסורסים מסומנים ע/ החתולים המעוקרים 

  –הערת הביקורת 

חתול שנלקח . אין לביקורת יכולת לדעת מאלו אזורים נלקחו החתולים לעיקור, על סמך המידע שהועבר לביקורת  .1

לעקור חוזר לאותו המקום ממנו הוא נלקח ומריכוזי חתולים שנמצאו ברחבי הישוב נמצא שלפחות מחצית מהחתולים 

 .  אינם מעוקרים

השירות הוטרינרי מבצע את הלכידה באופן עצמאי וולא ליווי של פקח מהעירייה ,  מברור שערכתי עם מנהל הפיקוח .2

 . שמנהל רישום מהיכן נלקחו החתולים וכמה נלקחו מכל איזור ואיזור

 . מנהל הפיקוח הקודם טען כי הוא התלווה לכל לכידה ולכידה על מנת לאמת את הדיווח של השירות הוטרינרי .3

 

 

, המאה העשרים טיפלו השירותים הווטרינריים בהתרבות חתולי רחוב בעיקר באמצעות לכידה עד ראשית שנות התשעים של

, (עיקור וסירוס -להלן " )שחרר-עקר-לכוד"במחצית שנות התשעים שונתה מדיניות זו לשיטה המכונה . הרעלה והמתה

 .המקובלת בעולם המערבי

ל עיקור וסירוס לא הוכיחה את עצמה כאמצעי יעיל ובדוק הטוענים שהשיטה המסתמכת ע, וגם בארץ, ישנם חוקרים בעולם

ללא מניעת כניסה של חתולים : מסקנת החוקרים שבראשית המחקר תמכו בכל לב בסירוס היא זו. לצמצום אוכלוסיית החתולים

 כל "לאוכלוסייה המסורסת 

יש צורך בעיקור ובסירוס של בין , נתםלטע". זמן ואנרגיה, המאמצים להקטנת האוכלוסייה באמצעות סירוס הם בזבוז של כסף

 .כדי להפחית משמעותית את מספר חתולי הרחוב, מאוכלוסיית החתולים לאורך זמן 91%-ל 81%

התיקון הוסיף לחוק סעיף . התקבל בכנסת תיקון לחוק צער בעלי חיים הנוגע לטיפול בהתרבות בעלי חיים משוטטים 2118ביולי 

להגנת הסביבה יקבע שר החקלאות הוראות לגבי הדרכים שבהן תפעל המדינה לצמצום  הקובע כי לאחר התייעצות עם השר

ח למימון פעולות אלו לא ישמש לשם המתת בעלי "מיליון ש 4.1וכי התקציב השנתי בסך , ההתרבות של בעלי חיים משוטטים

 .חיים

מיליון  4.1כי להערכתה המימון בסך הממונה על חוק צער בעלי חיים במשרד החקלאות מסרה לנציגי משרד מבקר המדינה 

לא יביא לשינוי ממשי בממדי אוכלוסיית חתולי הרחוב , שהקצה משרד החקלאות לניתוחי עיקור וסירוס של חתולי רחוב, ח"ש

וכן , העמותות למען החיות וגורמים אחרים טוענים כי יש להגדיל את התקציב ולבצע טיפולים רפואיים רבים יותר. בישראל

 .ולבצע עיקור וסירוס כאמצעי לוויסות מספרם של החתוליםלהמשיך 
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הביקורת העלתה כי פעולות העיקור והסירוס הננקטות על ידי הרשויות המקומיות הן מקומיות ותלויות בעיקר ביזמת וטרינר 

 הרשות ובתקציב שהוא מצליח להשיג למטרה זו

 :ממצאים 

חייב לקבל רישיון לכך ולדאוג לחיסונו מפני מחלת הכלבת אחת  בו נקבע כי המחזיק בחתולקיים בחוק עזר סעיף  לא  .1

 .לשנה

אין כדי , בהיקף הפעולות הנעשות על ידי השירותים הווטרינריים והרשויות המקומיות לעיקור ולסירוס כמפורט לעיל .2

נרחב ובאופן ללא ביצוע פעולות עיקור וסירוס בהיקף . להביא לשינוי ממשי בממדי אוכלוסיית חתולי הרחוב בישראל

 תימשך התרבותם של חתולי הרחוב, עקבי מידי שנה בשנה

 .הטיפול בחתולי רחוב מתמקד במתן מענה למטרדים נקודתיים .3

סוגיית הקצב ההולך וגדל של התרבות חתולי הרחוב והמטרדים הנגרמים על ידם אינה יכולה להיפתר על ידי הרשויות  .4

משרד הפנים והרשויות המקומיות , בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, על השירותים הווטרינריים. המקומיות לבדן

 לגבש תכנית ארצית 

 .שנתית להתמודדות עם הסכנות הנשקפות מחתולי הרחוב-רב

על משרד הפנים , על מנת לאפשר לווטרינרי הרשות למלא כראוי את תפקידם ובכלל זה הטיפול בכלבים ובחתולים .1

 .וע תקן מחייב להיקף העסקתו של וטרינר רשותבשיתוף השירותים הווטרינריים לקב
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  –סיכום והמלצות  

לכלול בחוק עזר סעיף בו נקבע כי המחזיק בחתול חייב לקבל רישיון לכך ולדאוג לחיסונו מפני מחלת הכלבת  .1
 .אחת לשנה

של  מדויקיש לצרף פקח לכל לכידת חתולים על מנת שיתבצע רישום , מאחר ואין בעירה וטרינר עובד הרשות  .2

על מנת שלא ייווצר קשר חברתית בין , יש הקפיד להחליף בכל לכידה את הפקח . החתולים שנלקחו לעיקוב וסירוס

 .לפקח הווטרינר

במרבית גני השעשועים ברחבי העיר אין , עיריית גבעת שמואל פעלה ופועלת שצמצם את המגע בין חתולים לילדים  .3

 . ארגזי חול

בדיקה של הביקורת העלתה כי אין הקפדה על כך . ול בגני הילדים בסיום יום הלימודיםיש להקפיד על כיסוי ארגזי הח .4

 .   וארגזי החול נותרים פתוחים לעשיית צרכים של חתולים לאחר שהילדים עוזבים את הגן

ה "על מחלקת שפ,  להשיב את החתולים שסורסו לאותו איזור מחיה ממנו נלקחו מחויבעל פי חוק  והווטרינרמאחר  .1

הטיפול בסירוס חתולים כולל מספרי החתולים שעוקרו כדי שיהיה אפשר  אזורילמנות בעל תפקיד בעירייה שימפה את 

 .  יותר של הטיפול בחתולי הרחוב ברחבי הישוב ומדויקתלקבל תמונה ברורה יותר 
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 מעברי חציה -נגישות עיוורים

 

 

תלונה שהתקבלה בלשכת מבקר העירייה העלתה כי מרבית העבודות שבוצעו להנגשת עיירים במעברי 

החציה ברחבי הישוב בוצעו באופן רשלני ומטעה ולמעשה לא רק שלא מאפשרים לעיוורים הנגשה בטוחה 

עלול דבר ש, הם יוצרים הטעיה  ועיוור שמציית להנגשה  עלול למצוא את עצמו מכוון למרכז הצומת ,

 .  מדובר בדיני נפשות . לעלות בחיי אדם

 

 :המטרה של הנגשת העיוורים במעברי חציה  

 תחנת תחבורה ציבורית או , הכוונת תשומת ליבו של אדם עם מוגבלות ראיה לאיתור מעבר חציה

 סימן מוביל לכניסה אל בניין חשוב 

 (1918י "של ת 6חלק  –פרטים )פסים מקבילים בולטים עם ראש קטום  •

  הסימן עצמו אינו כולל מידע על מהות היעד הסופי •
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 : ת הצמתים ברחבי הישוב העלתה את התמונה העגומה הבאה ירקס
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 : ממצאים

 

 :לקבלן המבצע נמסר  השרטוט הבא ולפיו הוא ביצע את העבודה  נמצא כי .1
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, קבלן מקצועי עם ניסיון שיודע לבצע את עבודת ההנגשה בפרט ומבין בתוכניות בכלל  לא מבצע עבודה על פי שרטוט בסיס 

 :אלא על פי תוכנית פרטים מפורטת שהוגשה לו בכפוף למרכז 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יתר . ם בר כוכבא"בוצע תיקון מיידי במומת רמב, לאחר שהביקורת  התריעה על הסכנה שבהותרת הצמתים עם הנגשה מטעה 

 . המצתים נותרו עם הנגשה מטעה עד עצם סגירת דוח הביקורת

 

 :סיכום והמלצות הביקורת

 

יש לאפשר קבלן שיש לו ניסיון קודם , כאשר מבצעים עבודה שיש בה  אלמנטים מקצועיים ייחודיים ולא סטנדרטים  .1

 .לבצע אותה

פיקח על , זה אומר שהפיקוח הבין בתוכניות, פ הנדרש "א  כל המדרכות מונגשות ע"מבדיקה שערכתי ברחבי העיר ת .2

באור . א  הזמינה את העבודה מקבלן מנוסה שיודע להנגיש מעברי חציה על פי התקן"ביצוע העבודה ושעיריית ת

 .קרית אונו המצב זהה לשלנו/ יהוד / יהודה 

 !!!זו סכנת חיים,  המצב הקיים בו ההנגשה גורמת להטעיה .3

על פי התוכנית המפורטת וללא כל , יש לתבוע מהקבלן שביצע את העבודה להנגיש את הצמתים מחדש על חשבונו  .4

 .   דיחוי

 

 



31 
 

 מתחם פריקה וטעינה שהוסב למחסן –חריגת בניה  –קניון הגבעה  –חביב 

 ( 5מגרש  22חלקה  2335 גוש)

 

  –רקע  

 

 .  2117יוסי חביב שכר את החנות בה פועל העסק מחברת מגדלי גינדי השקעות החל מ 

ביצע המפקח איתי זיינשטיין מטעם הועדה המקומית ביקורת בניה במתחם חביב בקניון הגבעה ומצא כי  19.4.12 -בתאריך ה

במקום נכח בנו של מנהל הסופר חביב ושהבטיח להגיע " המזרחי של הקניון  סגירת פרגולה בחלקו: "בוצעה בניה ללא היתר 

 .   קונסטרוקציה מקורה בפוליקרבונט' מר 131 –היקף הבניה הוערך  בכ . לקבל הנחיות להמשך טיפול

יקה המציא לעירייה מהנדס בשם אמנון זס אישור כשירות  לקונסטרוקציה ועל יציבותה באיזור הפר 1.6.12 -בתאריך ה

 .והטעינה בהמשך לפנייתו של חביב 

על סמך מה ולשם מה  נדרש חביב להעביר אישור כשירות ? האם העירייה דרשה ממנו דוח זה –הערת הביקורת 

 ?קונסטרוקציה

גם התראה וגם ( בעלי סופר חביב)י המפקח מטעם הוועדה וניתנה ליוסי חביב "נערכה ביקורת במקום ע 19.11.12 -בתאריך ה

בחזית הדרומית של מבנה החנות המשמשת לאחסון סחורה ' מר 191לגביית עדות וזאת בשל בניית סככה בשטח של  זימון

 .וזאת ללא יתר בניה כדין

 .על פי כתב האישום הסככה משמשת הן למטרת אחסנה והן למטרה עסקית ולחדר מכונות

 .  1961לחוק תכנון ובניה  213ו  218וסעיף ( א) 214,  141שימוש במקרקעין ללא היתר הינו עבירה לפי סעיפים 

מעבירה מנהלת מדור רישוי עסקים חוות דעת של יועץ בטיחות בנוגע לאזור פריקה וטעינה סופר חביב  22.11.12 -בתאריך ה

 .סדרי בטיחות –

אך לא בסמכותו של יועץ , ציעים על כך שהמתחם שהוסב למחסן  מוגן מפני אשממצאי הביקורת של יועץ הבטיחות המ

 . הבטיחות לתת דעתו בעניין חישובים הנדסיים של איזור פריקה וטעינה ושל קונסטרוקציה

כותבת מנהלת מדור רישוי עסקים ליוסי חביב כי היא מבקשת להבהיר שהאישור של יועץ הבטיחות לא  23.11.12 -בתאריך ה

 .י יועץ בטיחות ויועץ קונסטרוקציה לבניית הקירוי באזור הפריקה"אם את דרישת העירייה להציג תוכניות מאושרות עתו

אישור יועץ הבטיחות אינו עוקף את הבקשה לטיפול מול הוועדה המקומית בכל האמור לחריגת בנה ועד לקבלת היתר , בנוסף 

 .בניה כחוק

ליידי אגף ההנדסה והפיקוח מכתב ובו הוא מדווח כי בקרוב יועבר תיק ורוד ובו תוכניות שולח יוסי חביב  11.12.12בתאריך 

 .תוך התחייבות לעמוד בכל הדרישות, והמדידות המתבקשות בנוגע לסככה הדרומית של המבנה

 .אלו דרישות היו למעט הריסת  סככה אשר נבנתה באופן לא חוקי – הערת הביקורת

    

י מנהל מחלקת הפיקוח של אגף ההנדסה ובו צויין כי התוכנית לא תואמת את "רך דוח ביקורת ענע 16.1.13 -בתאריך ה

כמו כן התוספת , להגיש תוכנית מתקנת נרשם כי יש ' מר 41המציאות בשטח וכי קיימת קומת גלריה בשטח של כ 

 ('נספח א. )המבוקשת הקיימת בשטח וכן לשנות את תאור הבקשה

האם מדובר בפיקוח ? יקוח יש סמכות להורות על הגשת תוכנית מתקנת ולשנות את תאור הבקשההאם לפ – הערת הביקורת

 ?  עם העירייה" להסתדר"או בייעוץ כיצד 
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טען יוסי חביב נאמר לו לסגור את . נמצאה בתיק תרשומת פגישה עם יוסי חביב בעניין כתב האישום  21.1.13 -בתאריך ה

י הוא נקט בכל הליכי הרישוי שהתעכבו כתוצאה מצורך של חתימת הבעלים על הבקשה הסככה כפי שבוצעה למען הנראות וכ

 .התחייבות בגובה הקנס + חודשים  8 –צו הריסה והפסקת שימוש ל + ₪  21,111קנס  –הוצע הסדר כדלקמן . להיתר

ר בנכס הושכר לצורך הוגשה לעירייה  בקשה למחיקת כתב האישום כנגד יוסי חביב  בטענה שמדוב 23.7.13 -בתאריך ה

המתקן נשוא כתב , ובניגוד לנטען .  הפעלתו כסופרמרקט וכי לחנות ניתנו אישורים ורישיונות הנדרשים לפתיחתו והפעלתו

י הנהלת הקניון וכי השימוש במקום לצרכי פריקה וטעינה "האתר לפריקה וטעינה כוסה בגגון ע. י החברה"האישום לא נבנה ע

זאת לאור טענות , רו בהיתר הבניה שניתן לקניון וכי לבקשת העירייה פעלה החברה לקירוי אזור הפריקה וכן בניית הגגון הוסד

עוד טענו כי לפי מידע , של דיירי הבניינים הסמוכים אשר התלוננו על מראות מחלון ביתם הנשקפים מאיזור הפריקה הטעינה 

בגלריה למיקום מזגנים ומכונות נוספות המשמשות את בית העסק שנמסר מהעירייה ליוסי חביב אין צורך בהיתר מאחר ומדובר 

. ההנדסה בעירייה לקבלת היתר' י החברה בקשה למח"הוגשה ע, ומיד כשנתקבלה דרישת העירייה להסדרת בניין המתקן 

 .החברה מאשימה את העירייה בעיכוב קבלת ההיתר למרות מאמציה 

 

בעניין הסככה הלא חוקית וללא היתר שבנה חביב ובו ניתן ( העירייה ליוסי חביבעל פי הסדר בין )ניתן גזר הדין  28.7.13ב 

אלא אם יהיה ,  31.7.14 –הפסקת השימוש יכנס לתוקפו החל מה . וצו הריסה והפסקת שימוש בסככה₪  31,111ס "קנס ע

 . בידי הנאשמת עד אז היתר בניה כדין 

 .טאבובית הדין חייב את העירייה לדאוג רישום הצווים ב

  

 . נמשכת הפעילות בסככה וזאת בניגוד להחלטת בית המשפט 2111נכון למרץ  – הערת הביקורת

 .יוסי חביב טען כי הונחה לסגור את הסככה כפי שסגר 

נכתב כי יש לתקן , נערכה ביקורת של המפקח מטעם הועדה ונמצא שהתוספות המוצעות קיימות בשטח  18.3.14 -בתאריך ה

 (נספח ה... ).בתיאור הבקשה 

 דוח לא ברור – הערת הביקורת

.  גלריה טכנית+פרסמה העירייה הודעה בעיתונות על בקשה לתוספת סככה באיזור פריקה ואחסנה  27.3.14 -בתאריך ה

 ('נספח ד.)ניוד שטחים כלליים מקומת  הגג לקומת הקרקע לשימוש פריקה וטעינה –מהות הפרסום 

על פי מסמך חישוב אחוזי בניה ניתן להוסיף על הגג שירותים ? על איזה שטחים לניוד על הגג בדיוק מדובר  –הערת הביקורת 

מדוע העירייה משתפת ( . ב"מזגנים גלריות וכיוצ)תוספת זו נוצלה במלואה , משטח הקומה מתחתיו  21%כללים בשיעור של 

 ?בעניין זה  פעולה על חביב בניגוד להחלטה החד משמעית של  בית המשפט

הורד מסדר היום של הועדה המקומית לתכנון ובניה בקשה של חביב לאישור סככת פח באיזור פריקה  9.6.14 -בתאריך ה

 ('נספח ג. )וטעינה בדיעבד

 ? יוצא אל הפועל 28.7.13 -מדוע הוועדה לא עמדה על כך שפסק הדין מתאריך ה –הערת הביקורת 

לא בוצע גזר הדין בתיק פלילי ,  12.1.11 –ל הוועדה ליוסי חביב כי נכון לתאריך ה כותב המפקח ש 12.1.11 -בתאריך ה

אי לכך בימים אלו יועבר הטיפול בתיק לתובע המשפטי של הוועדה לצורך . וזאת על פי פסיקת בית המשפט 11221-12-13

 ('נספח ב. )נקיטת הליכים

  

 –הרי יש פסק דין ברור מה ? האם לא מוצא העניין המשפטי ? מדוע התיק עובר שוב לתובע המשפטי  –הערת הביקורת 

  31.7.14שאמור היה להיכנס לתוקפו ב  28.7.13

נדונה בוועדה המקומית לתכנון ובניה  בקשתו של יוסי חביב לשוב לדון לאחר ארבעה חודשי ניסיון  31.12.11 -בתאריך ה

 :הוועדה דרשה כי (. בעלות הקניון ואינו נכלל בשטח הציבורימדובר בחניון ב)להכשרת פריקה מהחניון הדרומי של הקניון 
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 . לא תורשה הצבת סחורה מחוץ לשטח החנות והשטח המקורה .א

 .לא תורשה פריקה במעברים .ב

 .דלת מערבית של אזור הירקות תיסגר לשימוש .ג

  12:11 – 6:11שעות השימוש לפריקה מוגבלות משעה  .ד

י מנהלת מדור רישוי "כמו כן נערך סיור ע, בימים ובשעות שונות והוגש דוח בענייןי מפקח הוועדה "נערכו מספר ביקורים ע

 .עסקים אשר הגישה גם כן דוח בעניין

 .מהדוחות עולה כי שטח הפריקה ממצא את מטרתו ושני הגורמים המליצו לאשר את הסידור

ות הלילה החניון העליון הדרומי חברי הועדה החליטו לאשר את הסידור הנוגע לפריקה וטעינה שמשמעותו שבמשך שע

 .   בבוקר 6 –סגור באמצעות מחסום כדי לאפשר למשאיות להיכנס למתחם ולפרוק סחורה החל מ 

 

 

 

 

 

 

   -סיכום ומסקנות  

 

אינו מותאם מבחינה לוגיסטית לאפשר פריקה וטעינת סחורות מבלי , המתחם הדרומי של הקניון בו שוכן המרכול של חביב   

מערבי היוותה מפגע והיה צורך או ' הפריקה והטעינה מהחניון הדר. כבים הנכנסים ויוצאים מהחניון הדרום מערבילהפריע לר

 .תופסק פעילותו של מרכול חביב בקניון, או לחילופין , למצוא פתרון חליפי שיפגע במידה נסבלת בקיבולת החניה של הקניון 

הגיוני היה , הקניון לרווחת דיירי שכונת רמת הדר בפרט וגבעת שמואל בכלל מאחר ומרכול חביב מהווה נדבך מרכזי בפעילות 

שהועדה לתכנון ובניה תגלה גמישות מחשבתית ותוך שיקול דעת תמצא את הפיתרון הכי אידיאלי על מנת לצמצם ככל שניתן 

 .את הפגיעה בתושבים ובאיכות חייהם

איפה ואיפה ותוך עצימת עיניים לנוכח הבניה הלא חוקית וההפרעה  במשך שנים ההתנהלות מול יוסי חביב הייתה  מעשה של 

גם לאחר שניתן פסק דין בעניינו לא פעלו בתקיפות ועל פי אותה אמת מידה  על מנת לקיים את . בלתי נסבלת לבאי הקניון 

 . פסק הדין ככתבו וכלשונו

נות בהפעלת המרכול של חביב לרווחת התושבים  הביקורת מניחה כי העירייה שמה על כף המאזניים את היתרונות והחסרו

אבל לא לסכל את השירות החיוני שהציבור בכללותו נהנה ממנו , ולכן בחרה לשקול חלופות הגיוניות על מנת לסכל את המפגע 

 . 

מה , ם מספק וככזה שמצמצם ככל שניתן את הפגיעה באיכות חיי התושבי, י הביקורת ונמצא כיעיל "הפיתרון שהתקבל נבחן ע

החניון הדרומי העילי  צמוד אליו . גם שלחביב בעצמו יש אינטרס מעשי מובהק יותר לספק כמה שיותר מקומות חניה ללקוחותיו 

 .    ואינו נגיש ליתר החניות הפועלות בקניון
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 שבילי אופניים מעורבים בתנועת הולכי רגל

 

חלק מהשבילים פשוט צויר . ושבילים רבים נסללו באופן בעייתי, לא היו הנחיות לסלילת שבילי אופניים בישראל 2119עד שנת 

דוגמה מפורסמת לשביל כזה הוא שביל האופניים . על המדרכה ללא הבטחת מרחב מספק והפרדה בין רוכבים להולכי רגל

 (.שכונת רמת הדקלים)הזיתים ברחוב 

פרסם משרד התחבורה חוברת הנחיות לסלילת שבילים חדשים ובתאם לכך רוב השבילים החדשים מאז הם  2119בשנת  

 .באיכות משופרת

רשת טובה של שבילי אופניים . בילי אופניים מקלים על הנסיעה באופניים וגורמים לתחושת בטחון גדולה יותר בקרב הרוכביםש

השבילים אמורים . ללימודים ולסידורים ,בה באופניים לעבודה סמוכה של רכי, הובילה במקומות רבים הגברה משמעותית

מצד אחד שבילי אופניים עלולים להגדיל את הסכנה של . אך הדבר נתון במחלוקת, להבטיח נסיעה בטוחה יותר באופניים

ה ותהליכים נוספים לשינויי חקיק, ומצד שני הגידול בכמות הרוכבים מוביל לשיפור מודעות בקרב הנהגים, תאונות בצמתים

 .שמובילים להורדת מספר הנפגעים

דבר שהביא לעליה דרמטית , בשנתיים האחרונות הלך והתרבה השימוש באופניים חשמליות המאיצות למהירויות גבוהות 

משמעותית של חלה עלייה , פי נתוני עמותת אור ירוקע)במגע בין רוכבי אופניים אלו להולכי רגל הולך וגדל על פי נתוני אור ירוק 

אחד מכל עשרה מאושפזים שנפגע , על פי הנתונים. עקב תאונות עם כלי רכב דו־גלגליים 2112לעומת  2113מאושפזים בשנת 

פצועים בכל  711מדובר בכ־, על פי ההערכה. היה פצוע קשה בסכנת חיים, עקב תאונת אופניים חשמליים או קורקינט ממונע

 ).שנה

ש "קמ 21מהירות הנסיעה לא תעלה על , 14יים החשמליים לא יותרו לרכיבה מתחת לגיל הוראת השעה קבעה כי האופנ

רוכבים  14מייבאים אופניים מהירות הרבה יותר ורוכבים צעירים מתחת לגיל  אבל במציאות. והמנוע יופעל בעזרת הדוושות

 . עליהם

  -סוגים של שבילי אופניים 

 שבילי אופניים צמודים לכביש

או בעלי מפלס , או בגובה הכביש, בגובה המדרכה. שבילים המופרדים בהפרדה פיזית מהכביש (Cycle tracks) אופנייםשביל 

שבילים אלה יכולים להיות . השבילים מופרדים מתנועת כלי רכב ממונעים ומהולכי הרגל על ידי הבדלי תשתית וסימון. משלהם

 .דו כיוונים או חד כיווניים

אבל הוא מאלץ את הרוכבים שבאים מאחד הכיוונים לחצות , כיווני או נתיב אופניים-יחסית לשביל חד, וסך מקוםשביל דו כיווני ח

 .ובכך הם יכולים להיות פחות אטרקטיביים לרוכבים, את הכביש לכיוון שביל האופניים

 .המכוניות לבין הרוכביםמאפשר הפרדה טובה יותר בין תכנון זה  .י הפרדה מפלסית מהכביש ומהמדרכהיש שבילים בעל

סוג כזה של שבילים אפשר למצוא  .(road shoulder) יש שבילים בגובה הכביש עם הפרדה מתנועת המכוניות ידי מכוניות חונות

 .יצחק שדה ופנקס בתל אביב, בישראל ברחובות משה דיין

 

 

 נתיבי אופניים

. אמצעי הפרדה פיזייםסימון בלבד מהרכב הממונע וללא עם הפרדה ב, נתיב על הכביש המיועד לאופניים - נתיב אופניים

כיווני בשל -דואסור שיהיה נתיב אופניים . הנפוץ בעיקר במרכזי ערים זהו סוג שביל. הנתיבים עצמם הם בעלי סימון מיוחד

ם ההמלצה לנתיבי אופניים היא ברחובות שבה. הסכנה של סטיית רוכבים אל הכביש במקרה של רוכב שבא מהצד השני
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בכבישים מהירים יותר ואו עם יותר תנועת מכוניות מסוכן להכין נתיבי . ש או פחות והתנועה דלילה"קמ 11מהירות התנועה היא 

 .שבילים עם הפרדה פיזית מהמכונית סלולל מומלץו, אופניים

 .באה ממול תהיה איטית נתיבים אלה דורשים שהתנועה ש. קיימים נתיבי אופניים נגד התנועה כמו ברחוב שיינקין בתל אביב

הנהג נוסע במרכז הכביש . ש"קמ 31-11מוגבלת מהירות תנועת המכוניות למהירות של  בובכביש ביותר  מומלץהנתיב אופניים 

והנהג השני , אחד הנהגים סוטה ועוצר, כאשר מגיעה מכונית ממול(. במקום שוליים)כאשר משני הצדדים יש נתיבי אופניים 

כך שבמקרה שיש , בכל מקרה בשביל האופניים יש זכות קדימה לרוכב האופניים. ועובר אותו, אופנייםסוטה לשביל ה, מאט

 .רוכב אופניים הנהג שעוצר צריך לעצור מאחוריו

 שבילי אופניים בגובה המדרכה

המורה על הולכי הרגל אינם אמורים ללכת על השביל ויש תמרור . שביל אופניים בגובה המדרכה עם הפרדה מהולכי רגל

החיכוך בין הולכי . מרמורק ובחלק הגדול של שדרות רוטשילד, סוג כזה של שבילים ניתן למצוא בתל אביב ברחוב קפלן. הפרדה

 .אלה שלפעמים שני הצדדים אינם מצייתים לחוק, הרגל והרוכבים אמור להיות נמוך

יים מופרד אך כזה שנבנה לפני ההנחיות משנת שהוא שביל אופנ. שביל כזה הוא גם השביל ברחוב אבן גבירול בתל אביב

 .שיש בו חיכוכים בין הולכי הרגל לרוכבים, ובשל כך יש בו בעיות תכנון שגורמות לכך שבפועל הוא שביל מעורב 2119

 תכנון ועיצוב של שבילי אופניים

להתחשב בתנאי הדרך , הרוכביםעליהם להיות ברוחב המתאים לכמות . יש דרכים רבות לעצב שבילי אופניים ונתיבי אופניים

לדוגמה שביל צר . להיות בולטים מספיק עבור הנהגים ולמנוע סיכון של הרוכבים על ידי עיצוב מוטעה, לדוגמה בתלילות הדרך

. יתנגשו ברוכבים שבאים ממול או בהולכי רגל, מידי עלול לגרום לכך שרוכבים יסטו אל נתיב הנסיעה של מכוניות באופן לא צפוי

 .ל שמתחבר באופן לא בטוח לצומת או לכיכר תנועה עלול לסכן את הרוכבים בפגיעות ברכב שמגיע מהצדשבי

 

שימוש יומיומי באופניים לצרכי הגעה לעבודה ללימודים  - יוממות אופניים לצרכי אופנייםשבילי אופניים מעודדים שימוש ב

 .תיירות אופנייםהתרגעות ו, הם מעודדים גם שימוש באופניים לצרכי ספורט. ולסידורים אחרים

ערים  בוגוטה ,ניו יורק ,לונדון ,קופנהגן ,פורטלנד,ונקובר ומקומות אחרים בעולם כמו תחבורת האופניים בהולנד מהנסיון של

להגברת השימוש באופניים וכן להקטנת , גורמת לעליה מתמשכת במספר הרוכבים, עולה שסלילת שבילי אופנים, נוספות

 .רכב פרטיהשימוש ב

דבר זה הגיוני , שנה 21בתנועת כלי רכב לאורך  21%ומצא גידול של , מחקר אחד בדק את התנועה בגשר בפורטלנד לדוגמה

ה גידול בפקקי תנועה או הרחבה של מספר הכבישים והגשרים בעיר באופן רגיל פרוש הדבר הי. לנוכח גידול האוכלוסיה בעיר

 21עם זאת כל הגידול בתנועה היה של רוכבי אופניים וכמות המכוניות נשארה קבועה על פני . בשהקעה של מילוני דולרים

 . [10]שנה

נתברר כי קיום של שבילים בדרך לעבודה היה הגורם המרכזי אותו  ,ישראל בשביל אופניים של" רוכבים לעבודה"במשאל 

 .אנשים ציינו כגורם שמשפיע על החלטה שלהם האם להגיע לעבודה באופניים

 1-2%רק , בערי ישראל 2118נכון לשנת . התמדהכמות רוכבי היוממות עולה ב, היכן שנסללו שבילי אופניים, בתל אביב

מספר רוכבי האופניים בשכונות המרכזיות .8%עמד נתון זה על , בתל אביב .להגיע לעבודההשתמשו באופניים כדי  מהעובדים

היה גבוה , שירותים ומגורים, צפופה יחסית שבה מעורבבים יחד מסחר עירוב שימושי קרקע מקום שיש בו גם, של תל אביב

 .%14-והגיע ל, עלה מספר הרוכבים היוממים בתל אביב 2112עד שנת . [2] יותר לשאר שכונות העיר

לשימושים נוספים ובעיקר לקהלים , אלא גם מרחיבים את השימוש באופניים, שבילי אופניים לא רק מגדילים את מספר הרוכבים

כך המצב . היא מקובלת יותר בקרב גברים צעירים, בעוד שרכיבה על אופניים קיימת גם בערים ללא שבילי אופניים. אחרים

בהולנד . מהרוכבים הם גברים 91%נתברר כי  2111כה בירושלים בשנת בספירת רוכבים שנער. לדוגמה בארצות הברית

כמו )שבילי אופניים מקלים את חווית הרכיבה על מי שיש לו פחות נוכחות ברחוב . רוב משתמשי האופניים הן נשים, לעומת זאת

הורים , בה על ילדים נוערשבילי אופניים מקלים את הרכי. או שיש לו פחות ביטחון ברכיבה כמו רוכבים מתחילים( ילדים

http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A8
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A8
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%9F
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%9F
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7&action=edit&redlink=1
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7&action=edit&redlink=1
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%91%D7%95%D7%92%D7%95%D7%98%D7%94
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%91%D7%95%D7%92%D7%95%D7%98%D7%94
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99
http://bikeportland.org/2010/04/23/how-bike-traffic-has-saved-our-city-time-and-money-32426
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91_%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91_%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D#cite_note-2
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קניות או מסעות , לשם הובלת ילדים)אנשים מבוגרים ואופניים שנושאות גרר , נשים, המסיעים ילדים לבתי הספר ולגנים

 .(אחרים

 השפעות כלכליות

שבדק תועלות מהגברת הפעילות הגופנית שמובילה להפחתת ההוצאות על  Thomas Gotschi על פי ניתוח עלות תועלת של

תוביל לחסכון , מיליון דולר 138-611השקעה של ,  2141מצא שעד  ,פורטלנד וכן חסכון בדלק עבור, ריאות והפחתת תמותהב

יחס . מיליארד דולר 7-12מיליון דולר וחסכון בחיי אדם בערך של  143-218חסכון בדלק של , מיליון דולר 388-194בריאותי של 

, לאחד כאשר מתחשבים בערך חיי אדם 11-31לאחד ללא התחשבות בערך חיי אדם ויחס של  1.2-ל 3.8תועלת לעלות נע בין 

והערך  ,פקקי תנועה השפעות שלא נלקחו בחשבון היו לדוגמה. [11] [12] אפילו נוכח שימוש רק בשתי השפעות אלה בלבד

 .חנייה הכלכלי של

נמצא שברחובות שבהן יש . יורק בדק את השפעת שבילי האופניים החדשים בעיר על עסקים מקומיים-מחקר אחר שנערך בניו

, עליה זו מיוחסת לכך שבניגוד לנהגים. בהשוואה לחנויות אחרות 49%-שבילי אופניים עלו ההכנסות של החנויות המקומיות ב

  [13]ויש להם גם סיכוי גדול יותר להבחין בקיום החנות, ר ליד חנות ולקנות בהרוכבי אופניים יכולים לעצו

 בטיחות

התומכים בשבילי אופניים טוענים כי הפרדה  .בטיחות הרוכבים קיימת מחלוקת האם שבילי אופניים נפרדים מגבירים את

, קירה של הספרות בנושאס, בניגוד לכך. היא הכרחית לשם מתן סביבה בטוחה לרכיבההולכי רגלו מכוניותהרוכבים מה

רכב -בכמות ובחומרה של התנגשויות בין אופניים, מצביעה על כך שייתכן והפרדה כזו מובילה לעלייה שיכולה להיות משמעותית

 .בעקבות הפרדה כזו

: כתב, לדוגמה' דיוויד אינגוויצ. סיכון אמיתי וסיכון נתפס:  בסיס חוסר ההסכמה בין הצדדים הוא אולי בין שני סוגים של סיכון

 ."ולא בכמות הסיכון שיש בסביבה -מידת הבטיחות תלויה בהבדל בין רמת הסיכון הממשית והנתפסת "

אופניים . ה העיקרית בשבילי אופניים לרוכבים היא יצירת בטחון יתר וסכנה להתנגשות בין אופניים לרכב בצמתיםהסכנ

מרכבים שמגיעים מהצד או רכבים שפונים שמאלה מהכיוון , שמגיעים לצומת עלולים להפגע מרכב שמגיע מאחור ופונה ימינה

ולנהגים , להולכי רגל ולכן יש לרוב פחות זמן לאמוד את המצב בצומתהאופניים מגיעים במהירות גבוה בהרבה יחסית . הנגדי

מסיבות אלה נהוגים הסדרים שונים . מצד שני הרוכב בולט הרבה פחות ממכוניות כלפי הנהגים. יש פחות זמן להבחין ברוכב

. בטוח בתנועת המכוניות האטת הרוכבים ונסיון לשלב אותם באופן, בסיום של שבילי אופניים בצמתים שעיקרים ביטול השביל

עם השנים יש הבנה טובה יותר של בעיות אלה ותכנון (. ראו בהמשך)פתרונות אחרים כוללים צמתים ידידותיים לאופניים 

 .מתאים יותר שמשלב את הרוכבים בצורה טובה יותר בצמתים

בילי אופניים מגבירים את כמות ש. שתומך בקיום של שבילי אופניים" בטיחות במספרים"מצד שני יש עקרון הידוע בשם 

הנהגים שמים לב יותר לקיומם של , במיוחד מעל אחוז מסויים, ככל שיש יותר רוכבים באיזור מסויים. הרוכבים בצורה ניכרת

בנוסף לעיתים קרובות הנהגים עצמם הם גם רוכבים בימים אחרים או שיש להם בני משפחה . הרוכבים ומתנהגים אחרת

 .והגים בצורה זהירה עוד יותררוכבים ולכן הם נ

הלובי המאורגן למען רוכבי אופניים בבריטניה ובאירלנד נוקט בגישה ביקורתית וזהירה כלפי השימושיות  1931-מאז שנות ה

המוסד התנגד לדרכים כאלה , בתגובה להצעות רשמיות בדבר דרכי אופניים נפרדות, 1947בשנת . והערך של הפרדת רוכבים

ח שהסיק כי קשה לנתח "יצא דו 2116בשנת . הארגון הוציא נייר עמדה שמתנגד לשבילי אופניים 2117נת בש. ליד כבישים

, עם זאת. מ או לנסיעה"מידע על בטיחות בגלל שקשה לאסוף מידע על כמות הנסיעות באופניים ולכן קשה לחשב את הסיכון לק

 ."אוטוסורטדות אופניים"בה יותר ויותר שבילים כולל ויש , ההנגדות לשבילי אופניים באנגליה ירדה בשנים האחרונות

במדינות אלה היה נהוג לחשוב . יחד עם שיאים של בטיחות בעולם, אופנייםיש אחוז גבוה ביותר של רוכבי  ,בדנמרקו הולנדב

המחקר הגדול ביותר שנערך בקשר לבטיחות של , עם זאת. שנתיב אופניים ממלאים תפקיד מרכזי בהשגת מטרות אלה

 .תשתיות הרכיבה בדנמרק מצא כי הבטיחות הממשית ירדה כתוצאה מקיום השבילים

נמוך בהרבה  יוממות אופניים ,יוממות ברוב המדינות אחוז רוכבי האופניים לצרכי. למדינות אחרות יש לסייג מסקנה זו בקשר

שימוש רב , העדר שבילים גורר מיעוט רוכבים .תכנון מוטה רכב פרטיל תנעילה טכנולוגי דבר שגורר, מאשר בהולנד ודנמרק

, ופחות מודעות של נהגי רכב פרטי לאופניים, ולכבישים חנייהל, וכסף שמוקצה לרכב פרטייותר מרחב , יותר ברכב פרטי

גורמת לכמות קטנה יותר של , הכמות הגבוהה של רוכבים, בדנמרק לעומת זאת. וצמתים וכבישים מסוכנים יותר לרוכבים

http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://journals.humankinetics.com/AfcStyle/DocumentDownload.cfm?DType=DocumentItem&Document=08%5Fgotschi%5FJPAH%5F2010%5F0079%2Epdf
http://bikeportland.org/2011/02/04/research-by-2040-portlands-bikeway-investments-could-save-us-800-million-in-health-care-fuel-costs-47392
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%A7%D7%99_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%A7%D7%99_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://boingboing.net/2013/05/10/bike-lanes-led-to-49-increase.html
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%99_%D7%A8%D7%92%D7%9C
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A6%27
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A6%27
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A6%27
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%93%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%A7&action=edit&redlink=1
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%A8%D7%9B%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
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. ולכך שהנהגים מודעים לקיום של אופניים ומתחשבים בכך בנהיגה שלהם מיתון תנועה לקיום רב יותר של איזורי, מכוניות

ובמקביל יש גם אחוז גבוה של , יש גם מספר נמוך מאד של רוכבים, מקום שבו יש מעט מאד שבילי אופניים, בארצות הברית

 .קומות שבהם קודמו שבילי אופניים חלה עליה במספר הרוכבים ושיפור בבטיחותבמ. נפגעים בקרב הרוכבים

במדינות אלה ובמדינות אחרות הצליחו לשפר בצורה משמעותית את  ב עירוני משותףמרח עיצוב של, בשנים שלאחר מכן

 .על ידי החלפת התשתיות המפרידות לכדי מרחב משותף, (יחד עם הצפיפות התחבורתית ואת איכות החיים)הבטיחות 

 צמתים ידידותיים לאופניים

מאחור או , יש סכנה לפגיעה של רכב שמגיע מהצדשם , הבעיה הגדולה של שבילי אופניים ונתיבי אופניים היא בצמתים

 .ופונה על הרוכב, מקדימה

היכו שקל יותר , פתרונות של שדרות אופניים הן יותר בטוחים במפגשי צמתים כאלה בגלל שהאופניים נמצאים במרכז הנתיב

מצעי ריסון תנועה בצומת כמו תנועת רכבים חוצה מואטת על ידי א. ובדרך כלל אין תנועה נגדית ברחובות אלה, להבחין בהם

ופתרונות ( שבה כל כלי רכב שמגיע לצומת נאלץ להאט בכניסה לצומת בגלל הגבההת הצומת יחסית לרחוב)צומת מוגבהת 

 .אחרים

צד שהן -בגלל שהיא מונעת התנגשויות חזית, במיוחד בישראל, כיכר או מעגל תנועה הוא אמצעי פופלארי למיתון תנועה

. מצד שני היא גורמת גם למיתון תנועה ושומרת על זרימת התנועה. צד-עי הרכב וממירה אותן בהתנגשויות צדקטלניות גם לנוס

על הנהג המתקרב לכיכר . בעיקר בהקשר של שבילי אופניים ונתיבי אופניים, עם זאת כיכר היא דבר מסוכן לרוכבי אופניים 

מסיבה זו נהוג להפסיק שבילי אופניים לפני כיכרות קטנים ולשלב  .להפנות את ראשו שמאלה בזווית חדה כדי להבחין ברוכבים

 .את הרוכבים בתנועה

צומת ידידותי "ניתן לקיים פתרון של , בצמתים מרומזרות שמחברות כבישים עם נפח תנועה גבוה שלצידם שבילי אופניים

האלמנטים  3-שילוב . ם ורמזורי לאופנייםמקומות עצירה לאופניי, בתוך הצומת" מקלטי הליכה"על ידי שילוב של " לאופניים

 האלה מאפשר חציה בטוחה של האופניים את הצומת ללא צורך בערבוב הרוכבים בתנועת הרכב הפרטי

הרכיבה בשבילים אלה איטית ויש בהם סכנה של תאונות בין . ללא הפרדה מהולכי רגל, שבילי אופניים בשבילים על מדרכות

יש פחות , עת נכנסו לתוקף התקנות של משרד התחבורה בנושא שבילי אופניים בישראל, 2119 מאז שנת. הולכי רגל לרוכבים

  .במיוחד ברחובות שיש בהם תנועה ערה של רוכבים והולכי רגל, שבילים כאלה היות והם לרוב עומדים בניגוד לתקנות

 השפעת שבילי אופניים על בטיחות הרוכבים

האם שבילי אופניים נפרדים מגבירים , ירונית וסמוך לדרכים עם מהירות איטיתקיימת מחלוקת לגבי שבילים בסביבה ע

מצביעה על כך שייתכן והפרדה כזו מובילה לעלייה שיכולה להיות , סקירה של הספרות בנושא.בטיחות הרוכבים  את

בשבילי אופניים טוענים עם זאת התומכים . רכב בעקבות הפרדה כזו-בכמות ובחומרה של התנגשויות בין אופניים, משמעותית

כשיש יותר שבילי אופניים כמות . היא הכרחית לשם מתן סביבה בטוחה לרכיבה מהמכוניות והולכי הרגלכי הפרדה הרוכבים 

כמו כן הסיכון העיקרי עקב הפרדת האופניים . הרוכבים גדלה ואיתה גם הבטיחות של כלל הרוכבים עקב השפעות שונות

 .וכיום יש הבנה טובה יותר לגבי התנאים לשיפור בטיחות הרוכב בצומת, יםמהתנועה המנועית הוא בצמת

הסכנה העיקרית בשבילי אופניים היא יצירת בטחון יתר וסכנה להתנגשות בין אופניים לרכב מנועי , עבור רוכבי אופניים עירוניים

מרכבים שמגיעים מהצד או רכבים שפונים , אופניים שמגיעים לצומת עלולים להפגע מרכב שמגיע מאחור ופונה ימינה. בצמתים

האופניים מגיעים במהירות גבוה בהרבה יחסית להולכי רגל ולכן יש לרוב פחות זמן לאמוד את המצב . שמאלה מהכיוון הנגדי

מסיבות אלה נהוגים . מצד שני הרוכב בולט הרבה פחות ממכוניות כלפי הנהגים. ולנהגים יש פחות זמן להבחין ברוכב, בצומת

האטת הרוכבים ונסיון לשלב אותם באופן בטוח , סדרים שונים בסיום של שבילי אופניים בצמתים שעיקרים ביטול השבילה

עם השנים יש הבנה טובה יותר של (. ראו בהמשך)כוללים צמתים ידידותיים לאופניים פתרונות אחרים . בתנועת המכוניות

 .צורה טובה יותר בצמתיםבעיות אלה ותכנון מתאים יותר שמשלב את הרוכבים ב

שבילי אופניים מגבירים את כמות . שתומך בקיום של שבילי אופניים" בטיחות במספרים"מצד שני יש עקרון הידוע בשם 

הנהגים שמים לב יותר לקיומם של , במיוחד מעל אחוז מסויים, ככל שיש יותר רוכבים באיזור מסויים. הרוכבים בצורה ניכרת

בנוסף לעיתים קרובות הנהגים עצמם הם גם רוכבים בימים אחרים או שיש להם בני משפחה . רתהרוכבים ומתנהגים אח

 .רוכבים ולכן הם נוהגים בצורה זהירה ומודעת יותר לאפשרות של קיום רוכבים

http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3
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בעיקר אלה , רוכבי אופניים . ההבעיה הבטיחותית כפי שהביקורת רואה אותה היא בצמתים 

ם ברובם ילדים שאינם מיומנים בנהיגה  ואינם ערים לנושא הרוכבים על אופניים חשמליי

ב והם "מוסיקה וכיוצ, חלקם אף רוכבים מוסחי דעת עם טלפונים ניידים , השתלבות בתנועה 

חסרי , הצעירים . ות בתנועההשתלבת את הדעת למורכבות שבתים מבלי לתמפורצים לתוך הצ

הוא חלק אינטגרלי משביל האופניים  וכזה שנועד , שייך להם בטוחים שמעבר החציה  , הניסיון 

 . גן עליהםלה

בוטינסקי 'מספר צמתים והמליצה לפעול באופן מיידי להסדרת המפגש בין רוכבי האופניים לנהגים בצומת ז הביקורת בחנה

 :  רכב לרוכב האופניים מאחר ובצומת זה הייתה בעיית שדרה ראיה חמורה במפגש שבין נהג ה, י הצבת מעקות הפרדה "ע

 . לאורך כביש מכבית בדופן הצפונית הפונה לשכונה החדשה שנבנית מזרחית לרמת אילן הוכשר שביל אופניים

מופתעים לעיתים קרובות מהתפרצות של  בוטינסקי לכיוון צומת בר אילן'מרחוב זנהגי מכוניות המבקשים לצאת מגבעת שמואל 

הנהגים . רובם צעירים ללא רשיון נהיגה וחסרי תודעת התנהגות בכלי תחבורה , רות מוחלט רוכבי אופניים לצומת בחוסר זהי

י "מאחר ושדה הראיה חסום לחלוטין ע. תוך שהם מביטים לתנועה שמגיעה מקרית אונו , גולשים לתוך הצומת המופתעים 

בים שרואים במעבר החציה כבטרטוריה שממנו מגיחים רוכ אופניםאין הם מודעים בכלל לקיומו של שביל , צמחיה עבותה 

 . שעלולה לעלות בחיי אדםאך קיימת בעיה אמיתית , אמנם יש להם זכות במעבר החציה . מוגנת

 . עלינו לפעול למונעה, לגרום לתאונה שאם ביכולתנו למונעה מלכתחילה  החוסר תשומת לב של נהג או רוכב אופניים פזיז עלול

 

 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

 מטר לפני  81    מטר לפני  11             מטר לפני  21
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אין הוא , ם שממחיש עד כמה אין לנהג הרכב אפשרות לראות שמגיח רוכב אופניים ויתרה מכך מבט מהיציאה משביל האופניי

  .  אופנים זה על המדרכה שצמודה לכביש הראשי, מאחר וההיגיון אומר , מודע לכך שישנו גם שביל אופנים 

 

 .להתקין שני מעקות בטיחות מקבילים ומדורגים למנוע מרוכבי אופניים להתפרץ לכביש –המלצה 

אגף ההנדסה טיפל במפגע על פי המלצת הביקורת והציב מעקות הפרדה שימנעו מרוכבי האופניים להתפרץ 

 . לכביש

ם ומצאה כי מעבר לכך הביקורת בחנה פסק דין שנוגע לאחריות העירייה לבטיחות הרוכבים בשבילי אופניי

 :השופט דחה תביעה בעניין זה 

 דווקא אופניים שביל שתכנון טען הוא. מסוכן מפגע לאופניים המיועד נסיעה נתיב בתוך שהעירייה הנתבעת הותירה התובע טען 

 להנחיות מנוגדת שהוצב במקום העץ הצבת לשיטתו. התאונה להתרחשות אין בלעדיה הסיבה היא נמוך עץ קיים שבו במקום

 הוצאו הן מקרה ובכל מחייבות אינן אלה שהנחיות טוענות הנתבעות. 2114 מדצמבר סטטוטוריות בתכניות אופניים עבור לתכנון

 .לה רלבנטיות אינן וממילא הטיילת הוקמה שכבר לאחר

 המיועד אופניים בשביל לא וגם אופניים למירוצי המיועד בשביל מדובר לא. בטיילת שמדובר לזכור ראוי - לטענת הנתבעת

 ושל רגל הולכי של הנאה לשם תנועה המשלב בשביל המדובר(. ברחוב מנועי ברכב לנסיעה כתחליף) מהירה תכליתית לנסיעה

, בלימה שתדרש לאפשרות מודעות מתוך להעשות חייבת כזה במקום הנסיעה. רבים ילדים שבו פארק בתוך אופניים רוכבי

 ממש עובר האופניים נתיב. ספסל מוצב העץ אחרי מעט, למשל כך. חצייתו בשל או פנייםהאו לשביל רגל הולכי של זליגה בשל

 עיניים"ב שתהיה שאסור ובוודאי גבוהה במהירות להעשות יכולה כזה במקום סבירה שנסיעה לדמיין קשה. בו היושבים לרגלי

 ".עצומות

 אשם התובע. חריג זהירות בחוסר נסיעתו היתה התובע נפצע שבה לתאונה הסיבה -השופט ירון דגן דחה את התביעה 

, הענין בנסיבות. נדחית התביעה. התרחשותה לבין התאונה אתר תכנון בין אפשרי סיבתי קשר כל מנתקת והתנהגותו בתאונה

 להוצאות צו אין

 

 : סיכום והמלצות

לא מצאה הביקורת כל בעיה , למעט הדגש על בחינת השתלבות רוכבי אופנים עם תנועת המכוניות בצמתים 

האחריות היא על רוכב האופניים והוא , בסופו של דבר . בתכנון ובביצוע סלילת שבילי האופניים ברחבי הישוב

רכיבת אופניים אינה . םזה שאמור לרכב במהירות סבירה המאפשרת בלימה ובזהירות ולשים לב  למפגעי

 ".  טייס אוטומטי"נהיגה במצב של 
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  –(  02.0.02)תגובת המבוקר 

 .מתקני הכושר והספורט תוכננו והוצבו תוך כדי מחשבה לרווחת התושבים 

 .לא רק שביל אופניים אלא גם שביל הליכה ( זו דעתי בלבד)שביל האופניים לדעתי 

 " .חוקיים"ולכן לא נדרש לו נתיב וכללי תנועה   לאופניים מעמד של כלי רכבהחוק לא נותן עדיין 

טענה זו של מי היה לפני על תא שטח זה או אחר הייתה יכולה לכאורה לקרות גם על מדרכה בעיר כאשר רוכבים 

נער / ריד ילד או לחלופין להו( זה לא כלי רכב)לא נשמע הגיוני שיגידו לו לרדת מהמדרכה לכביש,עליה עם אופניים

 .לכביש 

לכן ככל השביל הוא דו מהותי גם שביל אופניים וגם כשביל הליכה בעיקר לצרכי הספורט ולכן מן הראוי שיהיו בו 

 .מתקנים התומכים גם בהולכי רגל לשם ספורט 

 . עניין השלט בא להוסיף על הרגיל כלומר זה שביל הליכה גדול שגם מוקצה לאופניים 

 

" האופניים"כדאי לתת את הדעת על הנושא ולגבש נהלים בכדי שלא נצטרך לשער מה מהות שביל בכל מקרה אולי 

 .בעיר 

 נועם ארוילי 
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 פעילות בועדות  –ס גבעת שמואל "מתנ

 

 מטרות הביקורת 

 

 . סים בנוגע לקיום ישיבות הנהלה וועדות משנה"ס מקיים את תקנון החברה למתנ"האם המתנ .1

 .לרבות הכנסות עצמיות מחוגים, ס"הדיווח על פעילות החוגים במתנאופן  .2

 

  – מבוא  .0

  –כללי 

ס "המתנ. 1982הינה עמותה רשומה שהוקמה בשנת , "מרחב( "ס"המתנ: להלן)עמותת מרכז תרבות נוער וספורט 

, ('ספורט וכו, ריקוד, תרבות ואומנות: כגון)פעילויות למבוגרים , ('העשרה וכו: כגון)עוסק במתן שירותים לגיל הרך 

 . 'עריכת מופעים ואירועים וכו

  -ס"המתנ תקציב

של  ההקצבותסך , עולה כי( ח שנתי"דו: להלן) 2114לשנת  ס"תנבהתאם לנתוני הדוח הכספי המבוקר של המ

 :חלוקה הבאהח על פי ה"ש 1,811,346 -כהסתכמו ב 2114 לשנת הכספים ס"המתנ

תקציבי מקור ההקצבה סכום  

(ח"שאלפי ב)  

 שיעור ההקצבה

(עיריית גבעת שמואל)רשות מקומית   173,37321  

סים"החברה למתנ    

ן "תל  172,372,1  

  15,7,51 משרדי ממשלה

כ"סה  5,3,5,8,5 ,11% 

 

 ₪  24,386,696 – הכנסות מגביה עצמית

 

  – ס העירוני"מקור הסמכות של המתנ .5

 : ס כפופים בעבודתם לחוקים ולתקנות כדלהלן"עובדי המתנ

 1981 –ם "תש, חוק העמותות . 

 1918 –ח "התשי, חוק הגנת השכר. 
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 1911 –א "התשי, חוק חופשה שנתית. 

 1976 –ו "תשל, חוק דמי מחלה. 

  – מבנה ארגוני .3

 : ס"על ידי מנהלת המתנ ס כפי שהוא הועבר לביקורת"להלן המבנה הארגוני של המתנ

 

 

 

  נהלי עבודה .,

: בנושאים שונים כגון, ס מתבססים בעבודתם על נהלי עבודה פנימיים שאוגדו לחוברת נהלים"בעלי התפקידים במתנ

 . 'כוח אדם וכו, התקשרויות עם ספקים, רכש, כספים

מידת , לרבותס בנהלי עבודה הפנימיים "את עמידת בעלי התפקידים השונים במתנ, הביקורת בחנה באופן מדגמי

מדגם הביקורת התייחס למספר  .לצורך יישום הנהליםס "שמפעילים בעלי התפקידים השונים במתנהפיקוח והבקרה 

 :    כפי שמפורט כדלהלן, נהלים מתוך חוברת הנהלים

 

 ההנהלה 
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בעלי , שלא מבין חבריה, תבחר. קובע כי ההנהלה תאשר את תכנית הפעולה של העמותה ואת תקציבה 11.2סעיף 

, כן רשאית ההנהלה למנות ועדות משנה ; תפקידים בשכר ושלא בשכר ותפקח על ניהול העמותה בידי בעלי התפקידים 

 .להגדיר את מסמכויותיהן ולפקח על תפקודן

וכל עוד לא יוחלט . ההנהלה לא יפחת משבעה חברים ולא יעלה על עשרים חברים קובע כי מספר חברי 11.3סעיף 

 .חברים 11י האסיפה יעמוד מספרם על "אחרת ע

י כלל "מחברי ההנהלה יהיו נציגי ציבור אשר יבחרו לפחות אחת לארבע שנים  ע 41%קובע כי לפחות  11.4.1סעיף 

הליך בחירה . להנהלה הזכות להציע הליך בחירה לנציגי ציבור, על אף האמור לעיל . חברי העמותה באסיפתם הכללית

 .כחלק מתקנון העמותה, י הרשם "י האסיפה הכללית ולאחר מכן ע"יאושר ע

 21%ל החברה רשאי למנות עד "מנכ. מחברי ההנהלה  41%קובע כי הרשות רשאית למנות לפחות  11.4.2סעיף 

 . מקרב חברי ההנהלה

 

 : תקופת מעבר

תמשיך הנהלת העמותה המכהנת לכהן  11.4י הקבוע בסעיף "קובע כי עד לכינונה של הנהלה עפ 11.1.2סעיף 

, ל יהיו רשאים יחדיו למנות ולהסיר חברי הנהלה זו וכן להחליט כי חברים שמכהנים בהנהלה זו "הרשות והמנכ. כהנהלה

  11.4ם בסעיף יוסיפו לכהן בהנהלה הראשונה שתיכון על פי המכסות השמורות לה

בתוך שנה , יבחרו נציגי הציבור באיפה הכללית , קובע כי היה ולא נקבע הליך בחירה לנציגי ציבור כאמור 11.1.3סעיף 

י האסיפה הכללית כאמור להמשיך "אין מניעה כי נציגי הציבור בהנהלה זו ייבחרו ע. י הרשם"מיום אישור התקנון ע

  11.4.1כהונה הקודמת שלהם במניין שנות הכהונה הקבועות בסעיף בתפקידם ובמקרה זה לא תלקח תקופת ה

 

 ר "יושב ראש וממלא מקום יו

 

 . ר ההנהלה מקרב חבריה בהמלצת ראש הרשות"ההנהלה תבחר ביו

י הגורם הממנה "או ע, מכלל חברי ההנהלה  61%י לפחות "ר תוכל להיעשות ע"החלטה על הפסקת כהונתו של היו

 .אותם לחברי ההנהלה

 

 סייגים לכהונה 

קובע כי לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הנהלה וכחבר ועדת הביקורת ולא יכהן חבר הנהלה מי  11.7סעיף 

אם בכל זאת המינוי של חבר הנהלה . שמשרת את העמותה בשכר או מי שקרוב משפחתו משרת את העמותה בשכר

לא יטפל חבר ההנהלה בכל עניין הנוגע לקרוב , ס "במתנ י היועץ המשפטי למרות שקרוב משפחה מועסק בשכר"אושר ע

כמו כן לא יכהן אדם בהנהלה בטרם חלפו שישה . כמו כן שניים שהם קרובי משפחה לא יכהנו כחברי הנהלה. משפחתו

י לא יבחר ולא יכהן כנציג ציבור מ(. הוראה זו לא חלה על נציגי ציבור)חודשים מיום בו חדל לשמש עובד העמותה בשכר 
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שמכהן באותה עת כחבר מועצה ברשות או מי שעובד ציבור שיש לו סמכות ישירה על העמותה באותו איזור בה היא 

 .פועלת

כמו כן לא יכהן כחבר הנהלה מי שחוייב בפסק דין מסוג פשע שלדעת היועץ המשפטי של העמותה שיש עימה קלון ולא 

חקירה משטרתית או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה מסוג פשע יבחר או ימונה לחבר הנהלה אדם כל עוד מתנהלת נגדו 

 . יש עמה קלון, או בעבירה שלדעת היועץ המשפטי 

רשאית , ללא סיבה מוצדקת , חבר הנהלה שנעדר שלוש ישיבות רצופות מישיבות ההנהלה שקיבל עליהן הודעה מראש 

או , י הגורם הממנה"יפה לפעול להחלפתו ערשאית האס, אם לא הופיע למרות ההתראה . ההנהלה לשלוח לו התרעה

 .הבא בתור מרשימת נציגי הציבור שנבחרו

 

המניין הדרוש , ההזמנה להן , ישיבות הנהלה קובע כי ההנהלה רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה  11.9סעיף 

ממלא מקומו וכן חבר אחד ר ההנהלה או "יהיו חמישה מחברי ההנהלה בהם יו, כל עוד לא נקבע אחרת . ודרך ניהולן

 .מניין חוקי, ל החברה "או מנכ/י הרשות ו"לפחות שמונה ע

 . לפחות אחת לחודשיים תתקיים ישיבת הנהלה

 

 . חסרים פרוטוקולים. לא הקפידו על קיום ישיבות אחת לחודשים 2114 – 2113במהלך שנת  – הערת הביקורת

 

 והאסיפה הכלליתלידי הביקורת הגיעו פרוטוקולים מישיבות הנהלה 

 : 5103בשנת 

 2רשומים  ,חברי הנהלה  11השתתפו  -לא ברור כמה חברי הנהלה ) 3.1.13 -מתאריך ה  הנהלהפרוטוקול  1/13 

 (חברים נעדרו

  2113בישיבה זו הוצגה תוכנית העבודה לשנת 

 (?היכן כל היתר... ו נעדר 3 –רשום ש , חברי הנהלה   6השתתפו ) 27.1.13 –מתאריך ה  הנהלהפרוטוקול  2/13

  2113 –ס ל "בישיבה זו אושר תקציב מתנ

 (נעדר 1, חברים  8השתתפו )  22.1.13 -מתאריך ה הנהלהפרוטוקול   4/13

 אירוע חריג בבית הספר להתעמלות  –על סדר היום 

 (חברים 3נעדרו , חברים  7השתתפו )  8.7.13 -מתאריך ה אסיפה כלליתפרוטוקול   1/13

  2112אישור דוחות כספיים  –על סדר היום 

 .  ועברה על הדוחות 1.7.13על פי המצויין בפרוטוקול התכנסה ועדת כספים ב 

 (חברים 3נעדרו , חברים  7השתתפו ) 8.7.13 –מתאריך ה  ההנהלהפרוטוקול  6/13
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 .דיווח על הקיטנות ועל אירועי הקיץ: על סדר היום 

 :  5102בשנת 

 (טלפונית 2+ משתתפים  3)התקיימה ישיבת הנהלה  31.4.14 –בתאריך ה 

 .ס שירלי אחיטוב"ואישור בחירת מנהלת המתנ 2114תקציב : על סדר היום 

 

ופרוטוקול ועדת כספים ( חברים השתתפו 4) 27.11.13 -כספים מתאריך ה+ א "הועבר פרוטוקול ישיבת ועדת כ, בנוסף 

 (חברים 2) 31.3.14 -מתאריך ה

 

 

 

 

 :הול ישיבות ההנהלה דרך ני

 

 .אלא אם קבעה ההנהלה אחרת, ישיבות ההנהלה יהיו פתוחות 

 . ההנהלה תנהל את פרוטוקול ישיבותיה והחלטותיה 

ל לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה "או המנכ/ההנהלה תסמיך שניים או יותר מבין חבריה ו

י ראש "ובלבד שבכל מקרה אחד מן המורשים שיחתמו יהיה חבר מנהלה שמונה ע –פעולות שהן בתחום סמכותה 

 . הרשות

 . סים לא יהיה בעל זכות חתימה בעמותה"חבר הנהלה שהוא עובד החברה למתנ

  

   -הערת הביקורת 

 

יות של בחוזה לביטוח אחר, באישור ההנהלה , עמותה תהיה רשאית להתקשר ה –ביטוח ושיפוי נושאי משרה  11סעיף 

בשל הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר שנעשתה ברשלנות , כולה או מקצתה , נושא משרה בעמותה

 .ובלבד שלא נעשתה בפזיזות או בכוונה

 . הפרת חובת אמונים כלפי העמותה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב
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  מינוי חברי ההנהלה  .5

 

להגשת מועמדות לבחירה " קול קורא"סים בשני מקומונים שונים "והחברה למתנס "פרסם המתנ 22.1.11 -בתאריך ה

 .ס גבעת שמואל"הנהלת מתנ" נציג ציבור"ל

 " נציגי הציבור"מונתה ועדה מטעם האספה הכללית לשם בחירת 

 

 ,ובידיה תהא כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון החברה לאסיפה הכללית, עליה לנהל את ענייני החברה

, משאבי אנוש, ועדת כספים: כגון)עליה למנות מנהל וועדות משנה , כן-כמו. או למוסד אחר ממוסדות החברה

 11מונה הנוכחית כי ההנהלה , ס עולה"ידי הנהלת המתנ-מרשימת חברי ההנהלה שנמסרה לביקורת על(. ותכנים

שהייתה פעילה במהלך השנים חידה כי ועדת המשנה הי, עולה  ים וקולטומסקירת מסמכים ופר, כן-כמו. חברים

 .בנוסף מונה מבקר, א "וכ משנה לענייני כספים הייתה ועדת  2114ו  2113

  -ההנהלה החדשה נבחרה בתאריך ה 

 

  . לטובת נציגי התושבים 4חברים מול  11ס של "נקיים רוב נציגותי בהנהלת המת כי , מטבלה המפורטת לעיל עולה 

 : מינוי חברי הנהלה חדשים מתבצע באופן הבא

 להלן רשימת חברי ההנהלה

 

 תפקיד שם משפחה שם פרטי ד"מס

 וחבר עירייה ר ההנהלה"יו צ מ 1

 התושביםנציג  א ת 2

 נציג התושבים ש ח 3

 נציגת העירייה א נ 4

 נציג העירייה י מ 1

 נציג התושבים ס א 6

 נציג התושבים ז מ 7

 התושבים נציג א מ 8

 נציג התושבים ד ר 9
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 נציגת התושבים נ ט 11

 נצידת התושבים נ ש 11

 נציג התושבים ע מ 12

 נציג התושבים ס א 13

 נציג התושבים ש ר 14

 נציג העירייה וחבר העירייה ג ע 11

 

 

יהיו ( בה אשר יהיהיהיה מספר החברים הנוכחים )סים קובע כי בכל אסיפה כללית "בתקנון החברה למתנ 9.8.1סעיף 

וזאת ללא קשר למספר החברים שנבחרו או מונו )מקולות המצביעים  41%י הרשות לפחות "לחברים שנבחרו ומונו ע

 (.שיצביעו באותה אסיפה בפועל, כאמור

כאשר לעניים זה קולות החברים )קובע כי החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים  9.8.2סעיף 

זולת אם חוק או תקנון זה דורשים רוב אחר , ( מקולות המצביעים 41%י הרשות או ראש הרשות יהיו לפחת "עשמונו 

 .ר האסיפה להכריע"רשאי יו, היו הקולות שקולים . לקבלתן

בסיום האסיפה . ר האסיפה יקבע כיצד ובידי מי ינוהל הפרוטוקול"יו. קובע כי בכל אסיפה ינוהל פרוטוקול 9.9סעיף 

 .ר האסיפה וחבר הנהלה נוסף שיקבע על ידו"ם הפרוטוקול בידי יוייחת

שנבצר ממנו להשתתף בישיבה או חבר עמותה שאינו נציג ציבור , נציג ציבור, חבר עמותה  –מינוי בא כוח  9.11סעיף 

כוח המסמך הממנה בא . יהיו רשאים למנות מיופה כוח לפעול כבא כוחם לשם השתתפות בישיבות האסיפה הכללית 

ויכלול את עמדת מיפה הכוח באשר לנושאים שעל סדר היום , להצביע ספציפית בישיבה , י הממנה"יהיה בכתב ויחתם ע

 .ויימסר למיפה הכוח( בעד או נגד)בשם מיפה הכוח, וכיצד להצביע בהם 

ול נפרד לכל חבר עמותה י אותו בא כוח וכל בא כוח כזה יהיה זכאי לק"שני חברי עמותה או יותר רשאים להיות מיוצגים ע

בא כוח לא יהיה רשאי להצביע במקום ממנה בישיבה של האסיפה הכללית שבא חבר העמותה שמינהו . אותו הוא מייצג

 .נוכח בעצמו
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 : ועדת הביקורת

 

בפני על ועדת הביקורת להביא , כן-כמו. עיקר תפקידה מתבטא בבחינת ענייניה הכספיים והמשקיים של החברה

 .האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדוחות הכספיים של החברה

 . ועדת הביקורת לא התכנסה 

לא מונו חברים לוועדת  ,למרות האמור. ס "למבקר המתנר "כיו מר אלי בלאטמונה   8/7/13כי בתאריך , יש לציין

 .הביקורת וועדת הביקורת כלל לא התכנסה

 

 על ,במסגרת התכנסותה כאמור לעיל, את דעתה אמורהועדת הביקורת 

 :כמפורט להלן, היבטים    

 ס"המתנמערך פנקסי החשבונות של  ( 1  

 לעניין אישור הדוחות , הבאת המלצות בפני האסיפה הכללית (2  

 .הכספיים   

פני האסיפה טרם הבאתם ב)גיבשה המלצות  התכנסה או  כי ועדת הביקורת, כך-לא נמצאו תימוכין המעידים על

הביקורת אושרו  ידי -דוחותיה הכספיים שנסקרו על, לפיכך . לעניין אישור הדוחות הכספיים, (הכללית

 .בלא כל קשר לפעילותה של ועדת הביקורת בנושא, ישיבות ההנהלה במסגרת 

 

 

 מינוי ועדת ביקורת 

 .האסיפה הכללית תמנה לחברה ועדת ביקורת   

 תפקידי של ועדת הביקורת  

 כי ועדת הביקורת תבדוק את ההיבטים הכספיים , לתקנון קובע 11.2סעיף    

 ותביא בפני האסיפה הכללית , והמשקיים של החברה ואת פנקסי החשבונות שלה   

 .את המלצותיה לעניין אישור הדוחות הכספיים   

 סמכויותיה של ועדת הביקורת

 :בין היתר, ועדת הביקורת מוסמכת 

ולבדוק את כל המסמכים והספרים השייכים , לעיין בכל מסמך; או ועדה מוועדותיה/החלטות ההנהלה ובדוק את ל. 1

 .לחברה

 (מוזמן -להלן )או כל חבר נושא תפקיד אחר בחברה , חבר ועדה או כל עובד, להזמין כל חבר הנהלה. 2
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 .כל מוזמן חייב להופיע בפני ועדת הביקורת במועד שנקבע לכך. 3

 .כפי שיידרש, ולהציג בפניה כל מסמך הנוגע לחברה, זמן למסור לוועדת הביקורת את כל הידוע לועל כל מו. 4

 העתקי פרוטוקולים של ישיבות , לפי בקשתה, הוועדה תקבל. 1

 .ההנהלה והאסיפה הכללית   

 מכהן כחבר  1לא יכהן בוועדת הביקורת מי שקרובו - סייג לחברות בוועדת הביקורת.  6

 .הנהלה   

   

 ס"של ועדת הביקורת אל מול תקנון המתנ החשיבות בהתכנסותה 

 

 :כמפורט להלן, על היבטיםבמסגרת התכנסותה כאמור , עתהאת ד אמורה לתת ועדת הביקורת  

 .מערך פנקסי החשבונות של החברה ( 1  

 לעניין אישור הדוחות , הבאת המלצות בפני האסיפה הכללית (2  

 .הכספיים   

טרם הבאתם המלצות  גיבשהאו /התכנסה וכי ועדת הביקורת , כך-לא נמצאו תימוכין המעידים על 

 . לעניין אישור הדוחות הכספיים, בפני האסיפה הכללית

אושרו בלא כל קשר לפעילותה של ועדת , הדוחות הכספיים שאושרו במסגרת ישיבות ההנהלה, לפיכך

 .הביקורת בנושא

 

 .ואופן קביעת תעריפים, לרבות הכנסות עצמיות מחוגים, ס"פעילות החוגים במתנאופן הדיווח על  8

 

 . פה-ס מנוהל באמצעות  מדיניות שבעל"ולפיכך המתנ7 ס מדיניות כתובה"לא קיימת במתנ .1

 7 פיטורי עובד7 לרבות קבלת עובד7 ס"מערך העסקת עובדים במתנ .2

ס מנהל את מערך העסקת עובדיו באמצעות "המתנ7 אי לכך. יםאינו מעוגן  באמצעות נוהלי עבודה כתוב7 והעלאת שכרו

 נוהלי עבודה 

 . פה-שבעל

ברורים לצורכי קבלת החלטות בנוגע להמשך הפעלת ( קריטריונים)ס לא קיימים תבחינים "במתנ -פעילות קהילתית  .3

בהסתמך על 7 ס"לת במתנמתקבלות על ידי הנה( לרבות חוגים מפסידים)הפעלת חוגים  החלטות בנושא7 אי לכך. החוגים

 . קהילתיים –שיקולים חברתיים 

אין 7 כתוצאה מכך. ס הקהילתי בדיקת כדאיות לפני  פתיחת חוג או פעילות כלשהי"כי לא מתבצע במתנ7 הביקורת מצאה .1

ולבצע תימחור נאות של מחיר 7 ס כלי בקרה לאמוד את פוטנציאל המשתתפים בפעילות המתוכננת"בידי הנהלת המתנ
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כי גם לאחר פתיחת הפעילות לא בהכרח מבוצע עדכון של 7 הביקורת התרשמה7 כן-כמו. השתתפות לתושבים בפעילויות

 .לצורך התאמה והבאה לאיזון כספי וכיסוי תקורות הניהול7 או תעריפי  החוגים/עלויות ו

 

 סיכום

 

  2111לא נמצאו פרוטוקולים למעט פרוטוקול אחד במהלך שנת  - 2111 .1

פרוטוקולים מסוימים על פי סדר כרונולוגי . פרוטוקולים 1הוצגו בפני הביקורת  2113במהלך שנת  - 2113 .2

 . חסרים

 .פי התקנון-כנדרש על7 אינה מבצעת את תפקידיה לא התכנסה ולמעשה ועדת הביקורת .3

פעילות אופן הדיווח על  .החוגים מתנהלים בהתאם לקריטריונים כלכלייםמהפרוטוקולים לא ניתן להבין האם  .1

  .לרבות הכנסות עצמיות מחוגים, ס"החוגים במתנ

קיימים פרוטוקולים בודדים המצביעים על התכנסותה של ועדת הכספים וגם מהם לא עולה שנערך דיון מעמיק  .5

 .על התנהלות החוגים בהתאם לקריטריונים כלכליים לרבות הכנסות עצמיות מחוגים

7 שקיפות וכל החומר שהועבר לבדיקת המבקר הועבר כלאחר יד הביקורת לא זכתה לשיתוף פעולה המצביע על  .6

התקבלה כרטסת ₪  1,27131כאשר הביקורת ביקשה לבחון את סעיף ההוצאה על פרסום שעמד על : לדוגמא 

 . הנהלת חשבונות שאינה תואמת את הסכום הנקוב בסעיף זה
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 תגובת המבוקרים 

 

 2116מרץ  7

 

 לכבוד

 דוד שרוני

 מבקר העירייה

 

 ,.נ.א

 

 2116מענה לדוח ביקורת מתנס גבעת שמואל פברואר : הנדון

 

 2113-2111הועדות שנים    תגובה להערת ביקורת בנושא כמות הישיבות .1

שימשה בתפקידה במתכונת מעבר מצומצמת עד  אני  מבקשת להביא בפני המבקר כי במועד המוזכר הנהלת המתנס

פעלה ההנהלה במתכונת של מענה לצרכים שוטפים ודחופים ולא ישיבות מן המנין , על כן. למינוי וכינוס ההנהלה החדשה

 .מסודרות על פי התקנון

 בנושא ביטוח ושיפוי בעלי משרה 11תגובה להערת ביקורת סעיף  .2

 .ה את טיבה של הערה זואיני מבינ. אשמח להבהרה בנושא ההערה

 .תגובה לבחירה ורשימת חברי ההנהלה ובעבור איזו קטגוריה מונו .3

קיבלה על עצמה הנהלת המתנס את תקנון , טרם ההתייחסות לחברי ההנהלה ברצוני לציין כי בכניסתה של הנהלה זו 

 .חברה מעין עירונית ופעלה מכוח דרישות תקנון זה

 ראש רשותצ חבר מועצה מינוי .חבר הנהלה מ

 א מינוי רשות כנציג ציבור.חבר הנהלה ת

 ש מינוי נציג ציבור.חבר הנהלה ח

 א מינוי רשות כנציג ציבור.חבר הנהלה נ

 י מינוי רשות.חבר הנהלה מ

 ס מינוי רשות.חבר הנהלה א

 ז מינוי חברה למתנסים.חבר הנהלה מ

 א מינוי חברה למתנסים.חבר הנהלה מ

 יבורד מינוי נציג צ.חבר הנהלה ר

 



16 
 

 

 נ מינוי רשות כנציג ציבור.חבר הנהלה ט

 נ מינוי ציבור.חבר הנהלה ש

 ע מינוי חברה למתנסים.חבר הנהלה מ

 ס מינוי נציג ציבור.חבר הנהלה א

 ש מינוי נציג ציבור.חבר הנהלה ר

 ג חבר מועצה מינוי רשות.חבר הנהלה ע

 

 הערת העדר מינוי ועדת ביקורת .1

 .אישרה כפי שרואים בפרוטוקולים את רוח בלאט כמבקר המחליף את ועדת הביקורת הנהלת המתנס

 

 ,תגובה לנהלי עבודה סעיף  .5

 .יעדים ומטרות שונות שבהגדרה אינן נותנות מענה רק לרווחיות הפעילות, הנהלת המתנס פועלת מתוך סל ערכים

 :העקרונות המנחים כוללים 

 לצרכים משתניםהרחבת סל השירותים לתושבים והלימה 

 מענה לצרכים ייעודיים

 שילוב בין קהילות והרחבת השיח המקומי

 המתנס כבית משמעותי ליותר אנשים בקהילה וחיזוק השייכות והמשמעות המקומית

 קבלת האחר ושילוב

 .חושב עם אחרים שותפים על מערך פעילויות ושירותים, מוביל, בכפוף לכך המתנס יוזם

חלק בתחשיב מבקשים החזרת עלות ביצוע ישירה וחלק נפתחים מתוך , תים נמדדים במונחי רווחחלק מהפעילויות והשירו

 .החלטה של סבסוד פעילות

 עוברות שינוי ועוד, על כן לעיתים פעילויות מופסקות. כל פעילות נפתחת בערוץ המיועד לה מתוך שיקול דעת ונבחנת בדרך

 .ן הכנסות מול הוצאות בשגרהתכנו, משתתפים, אנו פועלים תוך בחינת פעילות

רק בתחום המנהלה . תנאי העסקה ידועים לכל סקטור. בנושא קליטת  עובדים הקליטה נעשת  אל מול הגדרת תפקיד

 .במתנס בכפוף למצבו הכלכלי השאיר תנאים נלווים כלא מוגדרים עד תום ובימים אלו עוסק בנושא

 

 

 

 תגובה לשקיפות ותקציב פרסום .6
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הובהר כי תקציב הפרסום יושב ברובו כחלק מהוצאה של תחומי פעילות ולא כמכלול אחד ועל כן  השונות  .הנתונים הועברו

 .בדרכי העבודה הובילה אותך להערה המצויינת

הסכום מבטא בעיקרו את הוצאות השכר . סכום סעיף זה גדל מבעבר לאור קליטת רכזת שיווק ויחסי ציבור למתנס, בנוסף

 .השנתיות

 

 

  –יקורת  לתגובת המבוקר תגובת הב

( . 4)' א 31סעיף )לחוק העמותות  14ותיקון ( 'ב)' ח  341סעיף )לחוק החברות לתועלת הציבור  21יש לפעול על פי תיקון 

 .  2114תיקונים שנכנסו לתוקף ביולי 
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 עיריית גבעת שמואל –אבטחת מידע 

 

 :מבוא

 

חשפה עד כמה מערכות המידע שאנחנו כה תלויים בהן  2111שנחשפה בסוף חודש מאי " הסוס הטרויאני"פרשת 

חברות מובילות במשק נעזרו בשירותיהם של חוקרים פרטיים כדי , לפי החשד. אינן בטוחות ועלולות להשתבש

מידע רגיש " לשאוב"מאפשר " יאניסוס טרו" .למחשביהן של חברות מתחרות, "סוס טרויאני", להחדיר תוכנת ריגול

  .ומכאן הכינוי של תוכנות ריגול מעין אלה, ולא ידיעת הקורבן, כמובן, ללא רשות, ממחשבי הקורבן

 כולל בבירה אנקרה ,נותקו  מאספקת החשמלבטורקיה עשרות מיליוני בני אדם התפרסמה ידיעה על כי  2111במרץ 

בשתי הערים דווח על . והאורות כבו במרכזי הקניות הגדולים, עתםבמהלך נסי נתקעו קרונות רבים. איסטנבולו

 .כתוצאה מהפסקת החשמל למגדלי הפיקוח, שיבושים מסוימים בהמראות ובנחיתות המטוסים

  .מתקפת סייברעל  אך נופל החשד , טרם התבררה, שנים 11החמורה ביותר זה , הסיבה להפסקת החשמל הנרחבת

 

הסיכונים האלה . אלא בסיכול שיבושים מכוונים, במערכת עצמה"( באגים)"שלים אבטחת מידע אינה עוסקת בכ

כלומר מגורמים המורשים , "מבפנים"או , כלומר מגורמים שהמערכת לא נועדה לשימושם, "מבחוץ"יכולים לבוא 

טחת העל של אב-זהו אם כן עקרון. אולם לא בדרך בה הם עושים זאת בפועל, להשתמש במערכת ברשות ובסמכות

השיבושים מפניהם מבקשים עקרונות אבטחת המידע . לוודא שהמערכת ממלאת את ייעודה ללא הפרעה: מידע

מניעת הפרעה לפעילות . להתגונן הם הפרעה לתפקוד התקין של המערכת ונטילה של מידע הנמצא במערכת

, לוף של המידע שבמערכתלמנוע סי, כמו למשל של וירוסים או סוסים טרויאניים, משמעה למנוע התערבות זרה

  .ושאר אמצעים היכולים לשבש את פעילותה

חדירת האינטרנט למציאות היום יומית של כל בית ועסק מאפשרת לכל אחד למנף את הגמישות הטכנולוגית ולגשת 

המידע והפרטיות הפכו חשופים לעבריינות מקוונת של , כך. את המידע באמצעות מחשב או טלפון נייד מכל מקום

אבטחת מידע נועדה להגן על . קרים ונוכלים העוקבים אחר פעילותנו ברשת במטרה לגשת אל מידע פרטי ועסקיהא

סוסים טרויאנים ותוכנות ריגול , תולעי מחשב, וירוסים, האקרים: כגון, מערכות מחשב מפני איומים טכנולוגים

(Spyware )בטחה יאפשר שמירה על חיסיון מידעשימוש במערכות א. המרגלות אחרי הרגלי הגלישה של המשתמש ,

 .זמינות המידע ושלמות ואמינות המידע

 .חשיבות השימוש באבטחת מידע בבית ובעסק

, אישיפריצה אל מחשב . מגוון האפשרויות לפגיעה פוטנציאלית בארגון ובפרטיות הוא עצום ומהווה איום חד משמעי

חדירה עוינת תאפשר . לגרור השלכות כלכליות ואישיות הרסניותעלולה , שאינו מאובטח באמצעות תוכנת אנטי וירוס

להחדיר וירוסים הרסניים , לרכוש מוצרים על חשבוננו, לגשת אל חשבון הבנק שלנו  ,לפורץ להזדהות בשמנו

לגרום , פריצה למערכות מידע בלתי מאובטחות של ארגון עלולה לפגוע במידע חיוני ורגיש. למחשבים שלנו וכדומה

 .ולגרור השלכות קריטיות לגבי המשך תפקודו, לפגוע במוניטין של הארגון ובאמון הלקוחות, לכלי עצוםנזק כ

 

 אבטחת מידע למערכות המחשב בעסק

הביטחוני והאישי שלהם ברשתות מחשבים , חברות וארגונים עסקיים וממשלתיים מאחסנים את המידע העסקי

לקוחות נגשים למידע באתרי מסחר באינטרנט ואזרחים , כך למשל .ומעניקים ללקוחותיהם גישה נרחבת אל מידע זה
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ככל שהגישה רחבה יותר כך המידע מאובטח פחות ונדרש פתרון אבטחה . נגשים למידע באתרי מוסדות ממשלתיים

קיימים בשוק מגוון פתרונות אבטחה אך אין מערכת אחת . שיהיה איכותי אך לא יפגום בחוויית הגלישה של הלקוח

אנשי המקצוע המומחים בתחום אמונים על זיהוי המידע הרגיש והתאמת . לת לספק אבטחת מידע מוחלטתהמסוג

תוכנת אנטי וירוס כדוגמת תוכנת : האמצעים הנפוצים להגנה על מידע עסקי הם. המערכת שתגן עליו באופן המיטב

 .צפנת מידעוה, אבטחת קוד, Spywareתוכנת אנטי , (Fire wall)תוכנת חומת אש , "מקאפי"

 

 : להלן המשקים של מחשבי העירייה עם מערכות מחשוב חיצוניות

 

 .האתר לא יושב בעירייה  –אתר האינטרנט של העירייה  .1
קיים קו פיזי מאובטח למטרופולינט לא ניתן להיכנס ללא יוזר  –מטרופולינט  –( ארנונה )רווחה וגבייה , חניה  .2

 . ל העירייהי החברה לפי הרשאות ש"וסיסמא שניתנים ע
 בר מחשבים  –הנדסה  .3

 

 :מערך ההגנה הפסיבי הוא ליבו של מערך ההגנה הארגוני 

 

 .יש לוודא המצאותם של נהל אבטחת מידע ברורים ואכיפתם .1

 

 ממצאי הביקורת – לא קיימים נהלים. 

 

 יש לוודא כי קיים מערך מיפוי והגנה סטטי של חומת אש .2

 

 ממצאי הביקורת - קיים

 

 מחקר ודרכי פעולה לאנומאליות ברשת7 לאיתור יש לפעול  .3

 

 fire wallממצאי הביקורת – יש להחליף את ה – 

 

 .למערכות ואפליקציות  ptיש ליישם ביצועי  .1

 

 ממצאי הביקורת – אין צורך 7 השרת לא יושב בעירייה 7 יש קו פיזי  

 

 יש לבצע סקרי אבטחה .5

 

 ממצאי הביקורת – לא ניתן להיכנס למערכות המחשוב ללא שם משתמש וסיסמא.

 

 יש לוודא התקנת אנטי וירוסים עדכניים ומעודכנים .6

 

 ממצאי הביקורת – מעודכנים עד לסוף 2115

 

 

:הגנה האקטיבית   
 

:ישנן שלוש חזיתות עבודה ראשיות בהגנה אקטיבית   

 

 הרתעה  .1
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 איתור .2

 תגובה .3

 

וזאת לשם איתור , תקיפה על אתר האינטרנט של העירייה תניסיונו וצעובלא  –אתר האינטרנט החיצוני של העירייה 

או לאי עמידה של העירייה בחוק הגנת \פגיעויות אשר יאפשרו לגורם עוין לפגוע בפעילות העיסקית של העירייה ו

 .הפרטיות

 

 -  הביקורת המלצות

 

 .יש להכין נהלי אבטחה מידע ברורים .1
כפי שמתוארות הינה לחשוף את סיכוני האבטחה מטרת הבדיקות . יש לערוך בדיקת חדירה מקצועית  .2

בעיות , יות אנושוטע, תחזוקה לקויה, אשר עלולים לנבוע מתכנון לקויי ,במערכת הנבדקתהקיימים 

אפליקטיבי מאחר ומדובר  Gray-Box-ו Black-Boxהווה אומר ביצוע מבדקי חדירות מסוג  - ב"קונפיגורציה וכיו

 .באתר אינטרנט חיצוני של העירייה
על מערך המחשוב של העירייה לשם איתור פגיעויות אשר יאפשרו לגורם עוין  יםתקיפה מדגמי תניסיונו  .3

בכלל זה יבחנו . או לאי עמידה של העירייה בחוק הגנת הפרטיות\לפגוע בפעילות העיסקית של העירייה ו
 :התרחישים הבאים

ובחינה של ההשלכות , צוע סימולציה של חיבור מחשב בבעלות גורם עוין לרשת הפנימית של העירייהבי .א
 .הפוטנציאליות של התחברות זו בנושאי אבטחת מידע הגנת הפרטיות

ובחינה של ההשלכות , י גורם עוין"ביצוע סימולציה של שימוש בתחנת עבודה לגיטימית בעירייה ע .ב
 .זו בנושאי אבטחת מידע הגנת הפרטיותהפוטנציאליות של התחברות 

ובחינה של ההשלכות , י עובד עירייה ממורמר"ביצוע סימולציה של שימוש בתחנת עבודה לגיטימית ע .ג
 .הפוטנציאליות של התחברות זו בנושאי אבטחת מידע הגנת הפרטיות

גורם זדוני בעזרת כלים י "ות פריצה לעירייה עניסיון לחשיפת פרטי משתמשים ועובדים על מנת לדמות ניסיונ .ד
 .אוטומטיים וידניים

אשר מערכת המחשוב הפנימית של העירייה , בחינת רמת ההגנה על ממשקים חיצוניים של העירייה .ה
 .מקושרת אליהם

הבדיקה תכלול מיפוי וסריקת רשתות  –מערך התקשורת של הרשת האלחוטית בעירייה יש לבדוק את  .4
בניסיון לאיתור חיבורים אלחוטיים לא חוקיים לרשת הארגונית ( בניםמ 1כ )אלחוטיות בתחום מבני העירייה 

 .ומניעת אפשרות של זליגת מידע והאזנה לתעבורת הרשת
 

 

 :ת חדירות בדיקשימוש במהלך בהם  עשהישיטות אשר הכלים וה

Nessus Scanner-  פלטפורמותכלי סריקה אוטומטי מבוסס חתימות למציאות חשיפות בשירותים שונים במגוון 

NMAP –  כלי סריקה אוטומטי למציאת שירותים פתוחים בעל יכולות אבחנה והתחמקות ממערכותIDS שונות. 

 Nexpose/Metasploit-  סביבת עבודה למיפוי פיתוח והפעלת קוד זדוני לטובת ניצול חשיפות בשירותים מבוססי

TCP/IP. 

  י שימוש בכלי ניהול מוכרים"בחינה ידנית ע

 

 כלי סריקה אפליקטיביים שונים 
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 ..(וכו Paros  ,Fiddlerכדוגמת )שונים  Proxyכלי 

Absinthe- י מימוש חשיפות מבוססות "כלי אוטומטי לטובת איסוף נתונים עBlind SQL Injection 

Acunetix-  ברמת היישום וה כלי בדיקות אוטומטי לבחינת סיכוניםFramework. 

 :שלוש רמות סיכון שונותב הסיכון אשר נובע מניצול החשיפה חומרת  תן להציג אתבסיומה של הבדיקה יהיה ני

או המידע הספציפי שעלול /ו לעירייההחשיפה אינה מהווה סכנה מידית וממשית  –( 1רמת סיכון )רמת סיכון נמוכה 

מהיר והמידע ניתן שיקום המערכת הניזוקה הינו . להיחשף הוא מידע שהוגדר כבלתי רגיש או לא קריטי/ להינזק 

 . לשחזור ממערכי הגיבוי הקיימים

אשר עשויים להשפיע על התנהלותו  לעירייההחשיפה מהווה סיכון פוטנציאלי  –( 2רמת סיכון )רמת סיכון בינונית 

 .העסקית

מימוש החשיפה . העירייההעסקית של  ההחשיפה מהווה סיכון מידי להתנהלות –( 3רמת סיכון )רמת סיכון גבוהה 

 .או בשלמות המידע/בסודיות המידע ו, יהווה פגיעה קשה בזמינות המידע

 

 :חישוב חומרת החשיפה

אשר נובע מניצול החשיפה על ידי , רמת הסיכון מייצגת את מכפלת רמת הסבירות לניצול החשיפה ברמת הסיכון

 :להלן  טבלה אשר מסייעת לנו להגדיר את רמת הסיכון. גורם זדוני

 

 (3)  גבוהההסתברות  (2) בינוניתהסתברות  (1) נמוכההסתברות 

 נמוכה

 (1חומרת חשיפה )

 נמוכה

 (1חומרת חשיפה )

 בינונית

 (2חומרת חשיפה )

 (1) נמוכהרמת סיכון 

 נמוכה

 (1חומרת חשיפה )

 בינונית

 (2חומרת חשיפה )

 גבוהה

 (3חומרת חשיפה )

 (2) בינוניתרמת סיכון 

 בינונית

 (2חומרת חשיפה )

 גבוהה

 (3חומרת חשיפה )

 גבוהה

 (3חומרת חשיפה )

 (3) גבוההרמת סיכון 
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  -תגובת המבוקר 

 אבטחת מידע בעירייה

 

 .שלום רב 

 .לאחר  קבלת ממצאי בדיקת מבקר העירייה מר דוד שרוני ובדיקת הליקויים

 :להלן תגובתי

 כרגע ישנם כמה נהלים רק שלא הועלו בכתב לדוגמא חיוב החלפת סיסמא )גובשו נהלי אבטחת מידע ברורים . 1

 (.חודשים  יחזור לקדמותו 6חודשים לבקשת חלק מהעובדים שונה לכל  3אישית לכל משתמש כל    

 (דגם ישן מאוד)מזה כחודש מאז קבלתי את ממצאי הבדיקה אנו פועלים להחלפת הפיירוול של העירייה 2

 תהליך זה לוקח זמן מאחר ואין רישום מסודר של פורטים פתוחים או סגורים לטובת עבודה תקינה מול   

 ב"וכיו( בר מחשבים)הנדסה ( מטרופולינט)המערכות החיצוניות שהעירייה עובדת איתן כגון גביה   

 .אנו פועלים במרץ רב לאתר את הממצאים  

 לחדירה הוסבר שכל עוד לא יוחלף הפיירוול לא ניתן לעשות בדיקות אלולגבי בדיקות חיצוניות  3

 .במהלך החודש הקרוב יוחלף הפיירוול ונוכל לבצע הבדיקה  בהקדם האפשרי  

 חודשים הוחלפה תוכנת האנטי וירוס בתוכנה חדשה 1לפני כ -לגבי האנטי וירוס של כל התחנות והשרתים 4

 2111כך שלא ברור כיצד התקבל הנתון שזה מעודכן עד סוף ( הידוע לשמצה)וזאת בעקבות הפצת וירוס הכופר   

 . 2118והרישיון הוא עד , ולא לפי תאריך. זו מערכת המבצעת עידכונים על בסיס יומי  

 

 

 בברכה

 דותן גילה 

 מנהל המחשוב
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 2' מעבר פיראטי לתחנת דלק ולכביש מס –יונה שפינדל ' רח

התקבלה בלשכת  מבקר העירייה תלונה בדבר אי קיום הוראות החוק הנוגע לסגירת דרך לא חוקית  19.1114 -בתאריך ה

לחניון שאינו  4ומכביש מספר   4דרך שמאפשרת מעבר מרחוב יונה שפינדל  לתחנת הדלק ולכביש מספר . ברחוב שפינדל 

 .חוקי 

 . ללא תמרור וללא תאורה, נה ללא שילוט הכוו 21.3.14 -הדרך נפרצה בתאריך ה

פנתה תושבת בשם זוהרית אלישע למהנדס העיר והתריעה בפניו על הסכנות שבהתעלמות ממפגע  26.8.14 -בתאריך ה

 .   תנועה זה 

אלא שמעבר זה , כך שלא רק שאין מדובר במעבר חוקי , מדובר בכניסות ויציאות שאינם מתומררות ולא אושרו בוועדת תנועה 

 . ת שלום הציבור ועלול להביא חס וחלילה בפגיעה וקיפוח חיי אדםמסכן א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .עד כה הפגיעות הסתכמו בנזק לרכוש בלבד, על פי הממצאים שהגיעו לידי 

מתוך החומר שהגיע לידי עולה כי תושבי רחוב שפינדל פנו מספר רב של פעמים למוקד העירוני בבקשה לסגור את המעבר 

ושגורם להם לאי שקט ובעיקר חשש לפגיעה ברכוש ובחיי אדם וזאת משום העובדה שמדובר ברחוב צר הפיראטי שנפתח 

מה גם שלעיתים נהגי אוטובוסים ומשאיות שמנסים לקצר נתקעים בין , ובכניסות ויציאות דו כיווניות ללא שלטי הכוונה מסודרים 

מדובר בכניסה ויציאה לתוך שטח חולי , זאת ועוד , החיים  דבר שפוגע באיכות, מכוניות חונות וחוסמות את המעבר ברחוב 

 .אשר מביא איתו לרחוב יונה שפינדל חולות ולמעשה הרחוב נראה מוזנח ומטונף תמידי
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 בטיפול -והן עדיין נמצאות בסטטוס  19.8.14 -על פי הדוח מהמוקד התלונות הועברו החל מתאריך ה

נשלח מכתב מאת הממונה על פניות הציבור בחברת נתיבי ישראל ובו נכתב כי מבדיקה שבוצעה מול  3.9.14 -ה –בתאריך 

גורמי המקצוע בחברה לאחר סיור במקום כי הן תחנת הדלק והן מגרש החניה הפיראטי הינם פרטיים ואינם בתחום הפיקוח או 

גבעת שמואל היא זו שאמורה לטפל בסגירת המעבר מאחר  עיריית,  האחזקה של חברת נתיבי ישראל ולאור האמור לעיל

 (.'נספח ג)והשטח נמצא בתחום שיפוטה 

א בגין התחברות בלתי "זרוע ת, נשלח מכתב למהנדס העיריה מאת מהנדסת התנועה במשטרת ישראל  7.9.14 -בתאריך ה

, ב יונה שפינדל דרומית לתחנת הדלק ע  לא קיימת התחברות לרחו"מאחר ועל פי התב. יונה שפינדל בעיר ' מוסדרת לרח

דרך ללא מוצא בקצה הרחוב בצד , 623שפינדל בצד המערבי ולהציב תמרור ' מבקשת מהנדסת התנועה לאסור חניה ברח

 ( 'נספח א. )הצפוני

השטח ל העירייה כי הוחלט להודיע למר חיים גרינברג הבעלים של "מנכ. נשלח מכתב מאת קובי היקרי ע 11.9.14 -בתאריך ה

במרות דרישת המבקר  לא הומצא כל ( . 'נספח ד. )בקרוב תשלח הודעת סגירה לבעלים של הקרקע. הפרטי לסגור את המעבר 

 . מסמך אודות ההוראה לסגירת הכביש למר חיים גרינברג

 :סיכום הביקורת 

 2111מחצית הראשונה של שנת לאחר דין ודברים בין התושבים לבין העיריה ובין הביקורת ואגף ההנדסה פעלה העירייה ב

 הוסדרה החניה לאורך הרחוב  והיציאה הפיראטית . הרחוב שופץ ונסלל מחדש. להסדרת התנועה והחניה ברחוב שפינדל 

 . נחסמה לאלתר  אותה ביקשו התושבים לחסום   4לתחנת הדלק ולכביש 

 4' ת של משאיות ביציאה מתחנת הדלק  לכביש מסהביקורת לא נותנת דעתה לגבי הפתרון  שהעירייה בחרה כדי למנוע  חסימו

 . 4מאחר וכל התערבות שתגרום לחסימת הציר תביא לקטסטרופה תחבורתית ביציאה הצפונית מגבעת שמואל לדרך 

 .   רצון להיכנס לנושא כשאין לביקורת פיתרון תחליפי וטוב יותר להציע כל  הטיפול בנושא הינו מערכתי ואין למבקר
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 חים בגבעת שמואל"חשד ללינה של שב

 .או פועלים חסרי בית/מטר לפני הכניסה לתחנת הדלק  מורידים מתוך רכבים שבחים ו 211כ ,   4על כביש מספר 

 :זה המיקום המדוייק 

 

 

  –ומכאן הם עולים למתחם הלינה 

 

 :וזהו המתחם בו הם לנים 
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 .המסור בתיאום עם המשטרה  ולפינוי השטח מאמצעי הלינה הפזורים בכל פינהמבקש את טיפולך 

 ב "מיותר לציין כי מדובר במתחם שפעיל בשעות הלילה ויש במקום גם ממצאים לעישון סמים וכיוצ
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 אולם שמחות בתחום בית כנסתהפעלת 

 

כל . י קבוצות מצומצמות של אנשים שמטרתם קידום ענייני הדת של ציבור המתפללים"מנוהלים ע, על פי רוב ,בתי כנסת

בפועל , אלא שלמרות זאת. והם חדורי מוטיבציה בכל הנוגע לתפקידם כגבאי בית הכנסת, רצונם הוא לעשות טוב עם הציבור

והן של רשות המיסים והגופים הממשלתיים  רשם העמותות הן של, ענייני העמותה אינם מנוהלים כפי ההוראות השונות 

זאת כאשר הקריטריון , מבין מתפללי בית  ח"רו י"של העמותה נעשה בהתנדבות ע החשבונאי  שהניהול גם קורה . האחרים

וזאת , שבמקרה הטוב אף ניתנים בחינם, הוא המחיר של שירותיו, או מנהל חשבונות, שבוןהיחידי שעל פיו נבחר אותו רואה ח

, ואף בהתנדבות, מתוך רצון טוב וללא כוונה רעה, לא אחת. ללא בדיקה קפדנית של ידיעותיו והיכרותו עם עולם העמותות

 .טכניות ואחרות של העמותה" עבירות"מתעד רואה החשבון של העמותה 

אירועים הינו אחד מפרטי הרישוי הארוכים והמסובכים ביותר אשר קיימים בצו רישוי עסקים מכוון שהוא נדרש  הקמת אולם

 . לבדיקה של מרבית גורמי הרישוי ובהחמרה רבה יותר מכל פריט רישוי עסקים אחר

השכרת אולמות השמחה במחיר  - חיובית המטרבאולמות שמחה  סוג של מפעילים בשטחם ברחבי הישוב לא מעט בתי כנסת

 .דלי היכולת, ומחוץ לקהילה מסובסד לחברי הקהילה 

כאשר בית הכנסת שנרשם '  מטרות העמותה'עליה ב צהירו מראשאלא אם כן ה, פעילות זו אסורה לפי חוק העמותות  -הבעיה 

חשוב לדעת כי . י שמטרות אלו יתקיימועליו לעשות הכל כד' ושיעורי תורה, תפילה, פעילות דתית'כעמותה הציב במטרותיו את 

 .אלו הנושאים המרכזיים הנבדקים ביותר בהקשר תקינותה של העמותה

הסיבה הבסיסית לקיומו של תאגיד עסקי כאשר מקימים תאגיד מצהירים על  . מובדלת ממטרות תאגיד עסקיר "מלכ/עמותה

. 'רוחני'בעל אופי  ינוה לעומת תאגיד ר"מלכ. לחבריולהשיג רווח לתאגיד או מטרת תאגיד בדרך כלל . תאגידבמסמכי ה

י הרשויות נובעים מעצם היותו  גוף שנוסד למען ולא למען קידום נושא על אופי רוחני ולא "והאישורים שניתנים להתקיימותו ע

 .  ר עם אופי תאגידי פסול מן היסוד"ולכן כל ניסיון ליצור מלכ. למטרות רווח

לא מעט . ותה להרוויח כסף לצורך עשיית רווחים שבסופו של דבר יזרמו לקופתה ויסייעו לפעילותהמותר לעמברמה העקרונית 

שהם מקבלים בעבור השימוש בו  ובכסף, בית הכנסתאו בתוך  אולם שמחות בצמוד ים מיניפעלמ  בתי כנסתמנהלי עמותות של 

 .  בישוב פועלת מכללה באחד מבתי הכנסת . הם מתחזקים את פעילות המקום, לשמחות וקידושין 

פעילותה המרכזית . מטרתה העיקרית לחוק אין העמותה יכולה להצהיר כי זו 1אך יש לזכור כי על פי סעיף , הדבר אם כן מותר

 .של העמותה צריכה להיות וולונטרית אך היא רשאית להצהיר על עשיית רווחים כמטרה משנית

 

 

  –היבט חוקי 

פעילותה המרכזית של העמותה צריכה להיות וולונטרית אך היא רשאית להצהיר על עשיית  :  ( לחוק 1סעיף ) לפי חוק העמותה

 .רווחים כמטרה משנית

 את מטרותיה קודם כל  חייבת לקייםהעמותה  

  –היבטים ביטוחי 

 .'במסגרת חבילת הכיסויים הנרכשת בדרך כלל בפוליסת בית הכנסת נכלל ביטוח צד ג

הרגיל בפעילות בית הכנסת " סיכון"בפוליסת בית כנסת נלקח בחשבון ה' חשוב לדעת כי במהלך חישוב התמחור של פרק צד ג

http://www.amutotcenter.co.il/?id=1009
http://www.amutotcenter.co.il/?id=1009
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  .קידושים אזכרות וכדומה, שיעורים, הכוללת תפילות

 ! גדלה -' רמת הסיכון בפרק צד ג, שמחות המושכר תמורת סכום כזה או אחר/ באם מופעל אולם אירועים , ולכן

תתנער חברת הביטוח מאחריותה , בגוף או ברכוש (לדוגמה משתתפי האירוע) 'ו לצד ג"די למנוע מצב כי לאחר נזק חובכ

 /הקיים בבית הכנסת" חריג"בטענה צודקת כי לא ידעה מראש על הסיכון ה

 

ילות אולם גבאים המבטחים את בית הכנסת לבקש מחברה המבטחת לכלול את פע/ חובה על הנהלת בית הכנסת , לפיכך 

 . סביר להניח כי חברת הביטוח תגבה עבור כך פרמיה נוספת. 'האירועים בצורה מפורשת בפרק צד ג

הלכלוך והמטרד שייגרמו עם ריבוי , הרעש יש לתת את הדעת לעניין  "שמחות אולם"כאשר מאפשרים לבית כנסת להפעיל גם 

, והקרוב לאזור מגורים, המיועד למלאכה ולתעשייה זעירה כבר נפסק כי שימוש באולם שמחות באזור. האנשים וכלי הרכב

 .על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באזור מגורים שקט, מהווה סטייה ניכרת

 .שמדובר במקרה גבולי הרי : באשר לשאלה אם אולם אירועים משנה את אופייה של סביבת מגורים

 

 

 :מה כלול בתנאים לקבלת רישיון עסק לאולם שמחות 

 וסטרילי מטבח נקי .1

 מערכת הגנה אנושית .2

 מערכות הגנה וכיבוי ממוחשבות .3

 .מערך תיקני של יסודות המתחם ומערך סביבתי .4

 :  להלן הדרישות של הגופים שאמורים לפקח ולאשר הפעלת אולם שמחות

המבנה )בדיקת תכניות העסק כי ייעוד המבנה מתאים לפעילות המבוקשת  - ברשות המקומית מחלקת הנדסהאישור  

,  אינסטלציהבדיקות , בדיקת תוספות בניה,   (גלריות, סככות)בדיקת חריגות בניה , (בניה רשום כשטח לאולם אירועים בהיתר

מקום חניה  - כשמדובר בשימוש חורג לאירועי תרבות ושמחות פי התקנות-על). קיום מקומות חניה נדרשים על פי התקן

-ג"תשמ, (התקנת מקומות חניה)ם מדרישות תקנות התכנון והבניה ואין מקום להתעל, ר"מ 01אחד לרכב פרטי לכל 

 (.לתוספת הראשונה 2.3תקנה , (תקנות החניה -להלן ) 0393

 

, בנוי המבנה וסכנת דליקה מהם חומרים, יציאות חירום' מס, רוחב מעברים, בודקים את בטיחות הציבור - כיבוי אשמערך  

 .ת דליקה במבנהבדיקה כיצד ניתן למזער את הסיכוי לפריצ

בדיקת יציאות , כמות קהל מרבית הוראות כניסה לאולם וציון, מאבטח בכניסה לאולם, בודקת את שלום הציבור - משטרה 

 חירום ודרכי מילוט

להתריע על ליקויים ראשוניים   התפקיד, בדיקת תכניות העסק עוד לפני שהבקשה עוברת למשרד הבריאות  –תברואה ' מח

 . מתקנים להפרדת שמנים, חסר בתכניות העסק סימון קוי ביוב ומיםאם : גמאלדו, בבית העסק

בכיוון אחד ללא הצטלבויות החל  תכנון המטבח)בדיקה כי התכניות לרישיון עסק עומדות בתרשים הזרימה  - משרד הבריאות 

, מפריד שומן)בדיקת תכניות האינסטלציה , עבודה בדיקה כי יש הפרדה בין מדורי, (מקבלת חומר גלם ועד הוצאת מוצר מוגמר

בדיקה תברואית בבית העסק כי מקפידים לשמור על כללי בטיחות . מונע זרימה חוזרת על קו –ח "התקנת מז, קוי מים חמים

, מןיש להתקין מפריד שו, השפכים מזוהמים ויש בהם שומנים אשר הורסים את מערכת הביוב: משלל ,מטפלים בזיהומים .במזון

 .יש להתקין מנדף עם פילטרים המסננים גזים וריחות, הבישול משתחררים גזים וריחות לאויר ויש לנטרל אותם בזמן

 

חותמת ממשית , כל אחת בתחומה, הזרועות האכיפה של המחלקות הרלוונטיות פועלות בהרמוניה מלאה זו עם זו ומספקות 

 .לתקינות הפעילות במקום
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תקף למשך שלוש , הניתן בענף השמחות והאירועים, רישיון העסק, 2111-א"התשס, (הוראות כלליות)בתקנות רישוי עסקים 

  .שנים ממועד הוצאתו

  –חובת התקנת מד רעש 

נוסף על , אלא אם כן, לגן אירועים או לדיסקוטק, לפי חוק זה לאולם שמחות לא יינתן רישיון או היתר זמני (א) .ו2

המתריע , המודד את עצמת הרעש במקום, בגן האירועים או בדיסקוטק התקן מד רעש, הותקן באולם השמחות, הוראות חוק זה

מביא לניתוק זרם החשמל וה, (ב)על מפלס רעש העולה על מפלס הרעש שקבע השר לאיכות הסביבה לפי הוראות סעיף קטן 

בגן האירועים או בדיסקוטק לאחר פרק זמן של התרעה שקבע השר לאיכות הסביבה , למערכת ההגברה באולם השמחות

 .כאמור

יקבע , בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, השר לאיכות הסביבה (ב) 

מפלס הרעש שעליו יתריע ההתקן ופרק הזמן של , ובין השאר לענין התקן מד הרעש ואופן התקנתו, ת לענין סעיף זהתקנו

הוראות שונות לסוגים ע בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי השר לקבו; ההתרעה שלאחריו ינותק זרם החשמל למערכת ההגברה

גני , בנתונים ובמאפיינים פיסיים של אולמי השמחות, בין השאר, שבגני אירועים או דיסקוטקים בהתח, שונים של אולמי שמחות

 .העשויים להשפיע על עצמת הרעש, גובה וקירוי, לרבות שטח, האירועים או הדיסקוטקים

לפי  ,יון או ההיתר הזמנישהתקנת מד רעש לפי הוראות סעיף זה והפעלתו התקינה הם תנאי מתנאי הרי (ג) 

 .גן אירועים או דיסקוטק, של עסק שהוא אולם שמחות, הענין

קנס כאמור בסעיף  -דינו , המשבש פעולתו של התקן מד רעש שהותקן לפי הוראות סעיף זה (1) (ד) 

 ;1977 -ז"תשל, לחוק העונשין( 1()א)61

 .14הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שחלות לגביו הוראות סעיף  (2)

 

 :ארנונה 

אחד מהקריטריונים המתייחסים לבתי כנסת . פי פקודת העיריות נקבעו קריטריונים להכרה במוסד כפטור מתשלומי ארנונהעל 

היה כי הנכס משמש בית תפילה בלבד ואין בו  מארנונה לבתי כנסת   התנאי למתן פטור .הוא כי לא מתקיימת בו פעילות עסקית

  .פעילות עסקית

ככזה השימוש הנעשה בו הוא מסחרי ולשם הפקת רווח , ' בר מצוות וכד, ם אירועים לעריכת חתונותשמש גם אולבית כנסת ה

 . כספי

הרי שמתן פטור בגין הנכסים שבנדון הוא אפליה , מאחר שהפעילות המתקיימת במקום מתחרה בפעילות של גורמים אחרים

 .לטובה לעומת עסקים אחרים

אלא אם , לגן אירועים או לדיסקוטק, יינתן רישיון או היתר זמני לפי חוק זה לאולם שמחותלא  - 09לפי חוק רישוי עסקים תיקון 

המודד את עצמת הרעש , בגן האירועים או בדיסקוטק התקן מד רעש, הותקן באולם השמחות, נוסף על הוראות חוק זה, כן

והמביא , (ב)י הוראות סעיף קטן המתריע על מפלס רעש העולה על מפלס הרעש שקבע השר לאיכות הסביבה לפ, במקום

בגן האירועים או בדיסקוטק לאחר פרק זמן של התרעה שקבע השר , לניתוק זרם החשמל למערכת ההגברה באולם השמחות

 .לאיכות הסביבה כאמור

 

 :ממצאי הביקורת

י כנסת בהם אודות בת במדור רישוי עסקים אין מידע)להלן רשימת בתי הכנסת בגבעת שמואל בהם מקיימים גם אירועי שמחות 

 :( פועל גם אולם שמחות

גני , ולמי שמחותא
 אירועים ודיסקוטקים

 ( 81' תיקון מס)

 2002-ב"שסת

( 22' תיקון מס)
 2002-ו"תשס

( 22' תיקון מס)
 2002-ו"תשס

( 22' תיקון מס)
 2002-ו"תשס



71 
 

 1זבולון המר  –אוהל יצחק ואסתר  .1

 61ביאליק   –קרליבך  .2

 ,1לוי אשכול  –קהילת אהבת ישראל  .3

 1זבולון המר  –נווה שמואל  .1

 הרימון  –נאוה תהילה  .5
 

 

 :מסקנות והמלצות

 

בבתי כנסת  אירועי שמחות מותיר לא מעט אך  התפר הדק בה מפעילים , הביקורת אינה מתיימרת לשנות סדרי בראשית 

 :סוגיות מהותיות בתחום האפור 

כאשר משמש בית כנסת גם , ובכל זאת  .לא נדרשות חניות 1תקן חניה לבית כנסת המוגדר בתקנות הינו  –חניות  .1

מגיעים לשמח את חתן השמחה גם חוגגים מחוץ לישוב וקיימת השפעה ממשית על איכות החיים של , כאולם שמחות 

אחראי בית כנסת . התושבים שבית הכנסת בשכנות אליהם והם אינם נהנים מהחניות המיועדות להם ולאורחיהם

על מנת שלא , אמורים לכוון את האורחים למגרש חניה בקרבת בית כנסת שמקיימים שמחות במתחם בית הכנסת 

 .  יעשו שימוש או יחסמו חניות למתגוררים בסביבת בית הכנסת

הביקורת לא מוצאת שום הבדל בין תקנות כיבוי אש  המחייבות אולם שמחות לתקנות כיבוי אש  –אישור כיבוי אש  .2

במרבית אולמות . י קייטרינג"זאת מאחר והמזון מסופק ע, לת מטבח למתקן המשמש אלם שמחות למעט כל נושא הפע

י קייטרינג ובכל זאת מערך כיבוי אש מקפיד על  מה שנדרש על פי תקנות כיבוי אש למתקן "השמחות המזון מסופק ע

 ..שמשמש לשמחות

הכנסות משמחות יש בית כנסת שנהנה מ. בית כנסת שמפעיל מכללה כמוהו ככל מוסד אחר שמפעיל מכללה –ארנונה  .3

 . לראות בו עסק  לכל דבר ועניין

גם אם הוא פועל , מתקן הסעדה הוא מתקן הסעדה לכל דבר ועניין , אין להקל ראש בענייני תברואה   -תברואה  .4

לבדוק האם אמצעי הקירור נאותים ושאין מצב , על מחלקת התברואה לפקח על הטיפול במזון . במסגרת בית כנסת

יש לבדוק את , ספר שעות לפני האירוע לא נמצא בקירור מתאים ואם משתמשים באמצעי חימום שאוכל שהגיע מ

כמו כן מתקני האשפה שמיועדים להפעלת בית כנסת אינם מותאמים להפעלת אירועים ולכן יש לחייב . אמצעי החימום

 .  מזון את בתי הכנסת לדאוג לפנות את הפסולת עצמאית ולא להותיר פחי אשפה גדושים בשיירי

 .  יש להתקין מד רעש  .1
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  –תגובת המבוקר 

 לכבוד 

 דוד שרוני  
 מבקר העירייה 

 שימוש בבית הכנסת לאירועים: הנדון 

 כידוע בבתי כנסת רבים ישנו אולם לארועים קטן המשמש לשמחות שונות כגון ברית מילה  
 . בר מצווה ושבתות חתן כנהוג בעם ישראל אלפי שנים/או בת

 רוע נחגג בבית הכנסת יצורך זה הינו מהותי והכרחי לציבור שומר שבת ומסורת הואיל והא 
 . עם תפילה חגיגית ולאחר מכן ישנה כמקובל סעודת מצווה באולם של בית הכנסת

 למרות שהאולם . למען עשיית רווחים וכעסק, אין אנו רואים באולמות אלו אולם שמחות 
 ובכך )ם גם לאנשים מחוץ לקהילה במחיר מוזל מאוד לעיתים מושכר לאירועים דתיי

 (. מאפשרים כלכלית לתושבים רבים לחוג ללא צורך באולם יקר

 . לאור האמור לעיל אין לראות את המקום כעסק על כל המשתמע מכך  
 . ארנונה ומד רעש , בהיבט של רישוי העסקים,ובעיקר 

 . ת כך שאין כלל מערכת הגברהרועים מתבצעים בחגים ובשבתוייש לזכור שרוב הא 

  , 

 כיבוי אש  

 . אישור של מכבי האש(   4כחלק מטופס )לגבי אישור כיבוי אש יש לבית הכנסת  

 תברואה 

 . בישול במקום  lאף בית כנסת לא מנהל מטבח אלא כל המזון מגיע מקייטרינג ואינו מבצו  
 (. חזקה על המזמין שיבדוק את בעל הקייטרינג ואישוריו)

 , בכבוד רב 

 גבי חדד

 ל "מנכ
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 ח ביקורת בנושא היטלי השבחה "דו : הנדון

 

 כללי .1

a. ביקורת בנושא היטלי השבחה וקביעת שומותח "בזאת דו מצורף. 

b. ( המחלקה" להלן) ההנדסה באגף השבחה היטל במחלקת העבודה נוהלי נסקרו ,בנושא הביקורת במסגרת"

 .ההשבחה היטל שומות בקביעת המטפלת

c. של פירוט הכוללות 5101 בגין שנת השבחה היטל שומת של רשומות נסקרו הביקורת עריכת לצורך  

דוחות שומת היטל השבחה  של דוגמאות וכן, בתיקים בהם נקבעה שומה מכרעת שנערכו השונות השומות

עם שהוצאו הן על ידי שמאי הוועדה לצורך קביעת שומה ראשונית וכן כאלה שהוצאו על ידי שמאים מט

 .השומה מחלקת ממנהל הסברים התקבלו כן כמו. בעל הנכס לצורך קביעת שומה מכרעת

d. זה ח"דו בהכנת הפעולה ושיתוף הסיוע על השבחה מר איתן שפיצר היטל תחום למנהל נתונה תודתנו. 

 

 רקע חוקי .2

a. מפורטים בחוק (. 0692 -ה"תשכ) גבית היטל השבחה מבוססת על התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 :הנושאים הבאים

 .מההשבחה שנקבעה 21% -שיעור היטל ההשבחה (1

, החבות בהיטל השבחה היא על בעל המקרקעין בעת עליית שווים של המקרקעין עקב אישור תכנית (2

 .מתן הקלה בבניה או התרת שימוש חורג

 :מהאירועים הבאים מועד תשלום היטל ההשבחה הוא בעת מימוש הזכות במקרקעין באחד (3

 קבלת היתר בניה. 

 התחלת השימוש בפועל לראשונה. 

 העברת זכויות במקרקעין. 

 אופן קביעת שומת ההשבחה (4

 2' ההשבחה תקבע בידי שמאי מקרקעין בסמוך לאירוע שגרם לעליית ערך המקרקעין כפי שפורט בס

 .לעיל

שתודיע על כך ישנה אפשרות לוועדה המקומית לדחות את ביצוע השומה עד למימוש הזכויות בתנאי 

 .לבעלי המקרקעין

והן כאשר , החוק מאפשר לערער על שומה שנקבעה הן כאשר מוצג לוח שומה בעקבות השבחת מקרקעין

 .נעשתה שומה פרטנית בעקבות מימוש זכויות במקרקעין

 הצמדת שומת היטל השבחה (2

 .ההיטל מוצמד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבניה כנמוך שבהם

 שומה ערעור על (2

כאשר הוצג לוח שומה ישנה אפשרות לכל מי שמקרקעיו כלולים בלוח השומה להגיש ערעור תוך שנה 

 .מיום הצגת לוח השומה

 .יום מיום הודעת השומה 31כאשר הוכנה שומה עקב מימוש זכויות במקרקעין זמן הערעור הוא תוך 

 :אפשרויות לקביעת שומה סופית' כאשר בעל המקרקעין מערער יש מס
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 .הסכמה בין הוועדה המקומית לבין השמאי של בעל המקרקעין -

 .י הוועדה ובעל המקרקעין"י שמאי שיבחר ע"קביעת שומה מכרעת ע -

 . לבעל המקרקעין ישנה אפשרות לערער לבית משפט על השומה המכרעת -

 

 פטור או הנחה מהיטל ניתנים במקרים הבאים (7

 כאשר ההיטל חל עקב מתן הקלה או התרת שימוש חורג רשאית הוועדה המקומית לתת פטור או   -

 .יהנחה לבעל המקרקעין עקב מצבו החומר       

י שר "או באזור שנקבע כפטור ע, יינתן פטור בגין מקרקעין למגורים בשכונת שיקום או אזור שיקום  -

 .הפנים ושר הבינוי והשיכון

 .יטל השבחה במקרקעין שנועדו לבניית מוסדות שאין עיסוקם לשם קבלת רווחיםיינתן פטור מה  -

השבחה במקרקעין לבניית דירות מגורים או הרחבתם שבעליהם זכאי לסיוע ממשרד הבינוי   -

 .והשיכון

שנים ותכנית שקדמה לתכנית ההשבחה זו הייתה  01השבחה במקרקעין שהחזיקו בהם לפחות   -

 .0.0.0621לפני 

 .ר"מ 011בניה או הרחבה של דירות מגורים שלאחר הבניה או ההרחבה שטחן אינו עולה על   -

 .השבחה במקרקעין בשל בניית מרחב מוגן בשטח  -

 דחיית תשלומים ומתן ערבות להבטחת תשלום (8

לתוספת השלישית לחוק מאפשרים במקרים מסוימים מתן ערבות להבטחת התשלום  14-ו 8סעיפים 

 1981 -א"התשמ( ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה דחיית תשלומים)תכנון ובניה בתקנות . בעתיד

אך ישנה אפשרות להארכת , חודשים 6מפורט כי צריכה להתקבל ערבות בנקאית לתקופה שלא תעלה על 

 .הערבות

 

b.  לתוספת השלישית 14שינוי סעיף  - 84תיקון 

ואת שיטת , את שיטת הערר על שומת הועדה נכנס לתוקף התיקון לחוק שמטרתו לשנות 1.1.19בתאריך 

 .מינויו של השמאי המכריע

שמאי כאשר , שנערכה על ידי שמאי מטעמו "שומה אחרת"להגיש  הנישום היה רשאי-טרם התיקון  .א

. על דעת שני הצדדים "שומה מוסכמת"להגיע להיו יכולים  נישוםהמטעם ושמאי  המקומית הועדה

יפסוק  אשר (מכריעשמאי )שלישי  שמאילת פנוניתן היה ל, סכמהבמידה ושני הצדדים לא הגיעו לה

 ".שומה מכרעת"

כאשר לרשות הנישום עומדים שני מסלולים , "שומה מוסכמת"בוטלה אפשרות ה-לאחר התיקון  .ב

 :כדלקמן

רשאית לקבל את ה, מטעם משרד הפנים היטל השבחהלעדת ערר לפיצויים וולוהגשת ערר  - 1מסלול 

 .הערר או לדחותו

ר מועצת שמאי "הוא רשאי לפנות ליו, אינו חולק על החיוב כשלעצמוהנישום במידה ו - 2מסלול 

השמאי . בבקשה שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיובבמשרד המשפטים  המקרקעין

על החלטת השמאי המכריע . המשפטיםשר י "למטרה זו ע שמונוהמכריע נבחר מתוך רשימת שמאים 

 .או הועדה המקומית לערור בפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה נישוםה יכולים



74 
 

סדרי הדיון בפני שמאי )בתקנות התכנון והבניה  נקבעומתקיימים בפני השמאי המכריע הסדרי הדיון 

נקבע  ,הממומן בשיתוף שני הצדדים, שכרו של השמאי המכריע. 5116 -ח"התשס( מכריע ושמאי מייעץ

. 5116 -ח"התשס( הוראת שעה( )שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ)והבניה  בתקנות התכנון  

ניתן לערער בפני בית המשפט לעניינים  ,שניתנה באחד משני המסלולים, רעל החלטת ועדת הער

 .מנהליים

 

 מטרת הביקורת .3

 :הינהמטרת הביקורת 

אופן : לרבות, לבחון קיום נוהלי עבודה המנחים את עובדי אגף הנדסה הרלוונטיים לגבי שומת ההשבחה .א

 קביעת 

'לוחות זמנים וכו, הועדה המקומית בקרה אחר שמאיהבחירה והתהליכי , השומה ועדכון הבעלים    . 

לבדוק מדגמית את רמת הפירוט והביסוס של דוחות השומה הנערכים על ידי השמאים המועסקים על ידי  .ב

 , העירייה

.לרבות בדיקת קיום תחשיב כספי והסבר מילולי לאופן התחשיב      

 

הערה: כללים לעריכת דוחות שומה נקבעו בתקנות שמאי מקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו- 0699. היות 

הביקורת תיעזר במידת האפשר בעקרונות העולים מתקני הוועדה לתקינה , הכללים אינם מפורטים דייםוחלק מ

שמש כסטנדרטים לסבירות אך יכולים ל בבחינת נורמת עבודה מומלצת בלבד אשר אמנם נחשבים, שמאית

 .פעילותו של שמאי המקרקעין

 .בות בחינת שיעורי ההפחתה והסיבות לכךלר, ערעורים/  םמדגם של שומות אשר הופחתו בשל ערערי לערוך .ג

 .לבחון תאימות בין קביעת השומות לבין הנתונים במערכת המידע בגינם הופקו שוברי תשלום .ד

 : לרבות, לבחון את ממשקי העבודה בין אחראי תחום היטלי השבחה בעירייה לבין יחידות רלוונטיות אחרות .ה

. 'וכו( לגבי העברת נכס בטאבו)מחלקת גבייה , (ש חורגאו שימו/לגבי בקשות להיתרים ו)מחלקת רישוי      

  יגבה עבורם היטל השבחה  לא אשר נקבע כילבחון מדגם מקרים של בתים צמודי קרקע  .ו

 

 ביצוע הביקורת אופן .4

 .ביקורת קיימה ראיון עם מנהל תחום היטלי השבחה מר איתן שפיצרה .א

 המכיל נתונים לגבי שומות השבחה " ח היטלי שומה"דו"בוצע ניתוח נתונים מתוך קובץ  .ב

  .מערכת ניהול נכסים" בר טכנולוגיות"מתוך מערכת    

  .נבחנו התיקים הרלוונטיים למדגם השומות שנבחר לצורך הביקורת .ג

 שומה נבחנו שומות היטל השבחה שהוכנו על ידי שמאים הן עבור הוועדה והן במסגרת   .ד

.מכרעת     

 קרקע שהועברו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה של בתים צמודי בקשות נבחנו מדגם  .ה

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 ממצאים והמלצות .5

 תהליכי עבודה .א

 מקרים בהם העירייה עורכת בדיקת חבות של שומת השבחה (1

  ניתן /פקס/מיילבקשות מועברות למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה באמצעות  -העברות בטאבו

בתים שלא נרשמו )שרשור , חוזים, לבקשות צריך לצרף נסח טאבו. להשאיר חומר אצל מזכירת הועדה

 (.בטאבו

 היתרי בניה 

  רק במידה והתושב מבקש -( הליך ללא עלות)רולינג  -פרה. 

 התובעת העירונית מיידעת את איתן לגבי הליכים משפטיים בתחום הנדסה על  – חוקית בנייה בלתי

על פי החוק לא ניתן לגבות היטל השבחה על בנייה בלתי חוקית אבל במידה . מנת שיבדוק חבות שומה

הבאר "אולם האירועים : למשל. והבנייה מקבלת הכשר בדיעבד יש צורך לבדוק גם את נושא השומה

 ". מקווה עבריה"ספא  – או המקווה" של סבא

  

כלל הבקשות מועברות ממזכירת הועדה למנהל תחום היטלי השבחה אשר  - בקשות העברה בטאבו .א

 . על פי מספר הבקשה( מערכת ניהול ועדה ונכסים)פותח תיק במערכת בר טכנולוגיות 

לפקודת העיריות העברת זכויות בנכס מותנית 051פי סעיף -על המופנית מהעירייה תעודה  בהצגת 

ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה, לרשם המקרקעין   .מאת בעל הנכס ביחס לנכס 

" /טופס טיולים"הבקשה עוברת תהליך של , במסגרת בדיקה זו מתחיל בבדיקה של  –רשימת תיוג   

עובר למנהל לבדיקת חבות בהיטל השבחה ומשם מועבר למחלקת , מחלקת פיקוח לעניין חריגות בניה

. גבייה שאחראית על סגירה סופית של החובות מול התושב והפקת האישור לרשם המקרקעין  

תחום היטלי  מנהל, היות וכל המחלקות באגף הנדסה עובדות עם מערכת בר טכנולוגיות - היתרי בניה .ב

, כמו כן. צופה גם בתיקי הבקשות להיתרי בניה שהוזנו למערכת על ידי מחלקת רישוי השבחה

במערכת קופצת התראה חודש לפני גמר תוקפו של היתר בנייה שלא אושר תוך שנה מהחלטת הועדה 

 (  .ההחלטה בטלה –תוך שנה מהחלטת הוועדה שאישרה את הבקשה  היתר ם לא הוצאא)המקומית 

מבצע בדיקה  תחום היטלי השבחהמנהל . כלל החומר המצורף לבקשות נסרק למערכת בר טכנולוגיות

מועבר  –במידה וקיים חשש לעבירות בנייה )ראשונית בתיקים לעניין חבות עקרונית בשומת השבחה 

(.פיקוח' עדכון גם למח  

ומחזיר " לא מחויב"רושם במערכת שהתיק  תחום היטלי השבחהמנהל  –במידה ולא קיימת חבות 

. את התיק הידנימזכירת הועדה ל  

 

:אחד משניים -במידה וקיימת חבות   

  שעובד עם העירייה שנים רבות( אלי כהן)מועברות לשמאי חיצוני  -בקשות סטנדרטיות. 
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 0-1הצעות מחיר של לפחות / מועברות למסגרת של מכרז  -הפשרות /גדולות/בקשות מורכבות 

הבחירה מודיעים לשמאים המתמודדים כי עליהם לעמוד בקריטריונים במסגרת הליך . שמאים

 . של מועצת שמאי המקרקעין

 

 

 

נבחרת ההצעה הזולה ביותר כאשר האישור הסופי של השמאי חייב לעבור את חתימת מהנדס , בפועל

. העיר והגזבר  

ם בגין היטל מזין למערכת את פרטי ההשבחה ומפיק לתושב דרישת תשלו תחום היטלי השבחהמנהל 

בדרישת התשלום רשום בין היתר הסבר על . מועבר לתושב פיזית או בדואר רשום –ההשבחה 

.ניתן לקבל גם הסבר בקבלת קהל של הועדה. ערעור על השומה/הפרוצדורה של הערר  

פג תוקף השובר והתושב , וטרם שולם 02 -במידה ועבר ה. לחודש 02 -את השובר ניתן לשלם עד ה

. לאיתן כדי שיפיק לו שובר מעודכן צריך להגיע  

כלומר שומות הנערכות במועד מימוש הזכויות , י הועדה הן תמיד שומות נדחות"שומות המופקות ע

. רולינג-אלא אם יש הליך של פרה, במקרקעין  

תחום מנהל . דוחות השומה נערכים על פי הפרמטרים של מועצת המקרקעין ותקנות היטל השבחה

. חותם על כל דוחות השומה היטלי השבחה  

 

 שמאי מכריע/ עררים לוועדת ערר  .ג

במערכת בר טכנולוגיות אמור להיות ריכוז של השומות שהופקו בעקבות שמאי מכריע ושומות 

שומות שמאי מכריע בקובץ / מרכזת את העררים  מזכירת הוועדה, בנוסף. שהופקו בעקבות עררים

.אקסל  

ש הועדה המקומית לתכנון ובניה "יועמ. הגשת ערר היא על עצם החבות בשומה ולא על גובהה - עררים

ש "והשמאי הפרילנס הרלוונטי מלווים את היועמ תחום היטלי השבחהמנהל . מגיש תגובה לוועדת ערר

תחום היטלי מנהל . לאחר הגשת תגובה מחכים לדיון בוועדת ערר מחוזית רמלה. מבחינה מקצועית

 .מגיע לדיון כנציג הועדה השבחה

שמאי מכריע - כל שמאי חיצוני מייצג בתיק שלו. במקרים "כבדים" גם מנהל תחום היטלי השבחה 

. בהתאם לרמת המורכבות הכספית והמקצועית, מתלווה ולפעמים גם מהנדס הוועדה  

לפני התוכנית היו )ות הובילה להרבה שומות מכריע( דיור' יח 0,611) 0021תכנית  נמצא כי, כך לדוגמא

(.   מקרים בודדים  

. 01% -ההפחתות הגדולות ביותר בשומה זו הגיעו ל  

י תושבים מגיעות למייל "ההודעות ממערכת שמאי מכריע של משרד המשפטים לגבי פתיחת תיקים ע

 .מודיע למשרד המשפטים –ימים ובמידה וכן  12בודק אם עברו  אשר תחום היטלי השבחהמנהל של 
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 01תוך . שפונה לשמאי הועדה ושמאי התושב, יים לאחר מכן התושב מקבל שם של שמאי מכריעשבוע

.ימים צריך להעביר חומר לשמאי המכריע  

 

 ממצאים

 ממשקים בין המערכות (2

 ממצא .א

להטמיע ממשק בין מערכת בר טכנולוגיות למערכת מחלקת ניסיון בעבר  בוצע, כי העלתה בחינת התהליך

בפועל . באמצעותו נתוני השוברים המופקים במערכת בר ייצרו אוטומטית חובות במערכת הגבייה, הגבייה

ימי חסד בלי  01מהפקת השובר יש )בעיקר בגלל מורכבות חישוב הריבית , ניתן ליישוםהתגלה כבלתי  -

-פרה/העברת זכויות בטאבו יש ריבית אך בשומות בעקבות היתרי בניהבשומה בגין  –למשל (: ריבית

את  מסוכלת במבנה הנוכחי שלה להחילמערכת הגבייה אינה נמצא כי . אין ריבית -ערעורים /רולינג

 .שומהתהליך קביעת הוראות החוק לגבי הריבית ב

 

 המלצות הביקורת

 מוצע לבחון את האפשרות לבניית ממשק בין , לצורך מניעת סיכוני טעויות הנובעות מתהליכים ידניים

למשל סטאטוס , מערכת ניהול השומות לבין מחלקת הגבייה באמצעות בניית אנדקס לכל סוג סטאטוס

טאטוס לכל קוד שיקבע תתוכנת נוסחת חישוב ספציפית כך ששיוך קוד ס .ב"העברת זכויות בטאבו וכיו

 .בשדה שיוגדר יבצע את החישוב הנכון באופן אוטומטי לצורף גבייה

  יחתמו במקום הרלוונטי על ידי , רשימת תיוג הנערכים בתהליך זה" / טופס הטיולים"יש להקפיד כי

 .הגורם שביצע את הבקרה לה הוא אחראי בתהליך

 

 קיום נהלים ובקרה (3

 ממצא  .א

לא קיימים נהלים כתובים המגבשים את , השבחה עולה כי מתוך שיחות שנוהלו עם מנהל תחום היטלי

קיימת אמנת שירות בה הוגדרה התייחסות להעברה . תהליכי העבודה הנדרשים בביצוע בכל הקשור לנושא

המידע הרלוונטי בנושא שומת השבחה מפורסם באתר הועדה המקומית וכן על לוח המודעות . בטאבו

.במשרד הועדה  

 

 המלצת הביקורת

  עבור בשלבים להגשת וקבלת , לגבש נוהל כתוב המגדיר את כל שלבי התהליך החל בקבלת שומת ועדהיש

 .ערר על שומת הועדה וכלה בקבלת שומת שמאי מכריע וקביעת שומה מכרעת סופית לתשלום

 

 דיונים בוועדות ערר .ב

 כמפורט , 5101ת רשימת התיקים אשר נדונו בפני וועדת ערר בשנדוח מעקב הכולל בפני הביקורת  הוצג (0

:להלן      
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מתוכם התקבלה החלטה לגבי . דנה הוועדה בשמונה תיקי ערר 5101מהטבלה לעיל עולה כי במהלך שנת   (5

0  

. ערר אחד נדחה והתיק נסגר, 5102בשני תיקים נקבע דיון נוסף לשנת , תיקים       

 'מס -ו 606/5101 ערר ' מס -עולה כי בשני תיקים לא צוין מה סטאטוס הטיפול לעיל מהטבלה , כמו כן  (0

  .6012/01ערר     

     תגובת השמאי 

  ולכן הם עדיין פתוחים, בתיקים אלו טרם נקבע דיון    

 עולה כי הנתונים אינם כוללים מידע התומך ומפרט את , מניתוח הטבלה והמידע שהובא בפני הביקורת  (1

. ות לקבלת החלטה למתן החזרי שומההסיב      

     תגובת השמאי 

החזר השומה הינו בעקבות החלטת וועדת ערר      

 

 ת הביקורתוהמלצ

 זאת , מומלץ להקפיד ולנהל בסיס מידע שלם ומפורט הכולל מידע אודות תיקים הנמצאים בערעור

 .לצרכי בקרה וניצול המידע לצרכים ניהוליים

 ח המעקב את הסיבות לקבלת "יש לציין בדו, בעלת משמעות כספית בעררים בהם התקבלה החלטה

 .ההחלטה לצורכי מעקב עתידי זמין

 

 שומה מכרעת .ג

כללי ההתנהגות  בין השאר אתקובעות  0699 –ו "תשכ( אתיקה מקצועית)תקנות שמאי מקרקעין  (0

קובעות , ((09)0תקנה )אמות המידה שנקבעו בתוספת , בכל הקשור לפרן המקצועי. הנדרשים משמאים

 :כמפורט להלן, ח שומה"ים את המינימום הנדרש לדואת הפרטים המהוו

עו"דשםחלקהגושרחובמס' ערר
תאריך הגשת 

ערר

תאריך קבלת 

ערר

תאריך הגשת 

תגובה

תאריך 

החלטת 

וועדת ערר

החלטת 

וועדת ערר

של צילקרבוועדה מקומיתלועדה מחוזית

6189דוד אלעזר 18011/149

781, 

21/01/201427/01/201409/02/201403/06/2014עו"ד הראל דהןדעדוש אברהם1018

הוחלט על 

החזר של 

10000 כולל 

ריבית 

והצמדות.

13/03/201419/03/201405/01/2014עו"ד משה כהןאהרון רפי61891119הנשיא 28037/1453

 ערר נדחה/

02/09/14 + 

 הוצאות

"500ש"ח+מע

.מ לטובתנו

מתוייק 

בתיק 

עררים

16/03/201420/03/201420/03/2014ניר עטיה38023/1406392112

הדיון שהיה 

אמור ליתקיים 

ב-3.4.14 

נדחה.

45 ,6392284קניון הגבעה48048/14

אזו-ריט בילו 

סנטר

שמאי דורון 

יוסקוביץ

ועדת 

ערר 

תתקיים 

ב8/9/15

עו"ד שובצ. לנדאו334 '5819/20146368336

נמיר אודליהקיסרית שיינפלדגוש עציון 68091/144

הערר נדחה- 

תיק סגור

לוי אשכול78150/14

עודד ואליהו 

13.11.201423.11.14עו"ד אנגלסמןגלעד

88060/14

שלמה הללס 

12.5.201420.05.2014שילה ימינירגב זיוה56189614

ועדת 

ערר 

תתקיים 

8/9/15ב
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  מען , מגרש לפי תכנית בנין עיר' גוש חלקה או מס, שטח הנכס, מהות הנכס, המיקום)תיאור הנכס

 .(ב"וכיוצ

 תיאור הנכס והסביבה. 

  (ב"דיירות מוגנת וכיוצ, חכירה, בעלות)הזכויות המוערכות. 

  (ייעוד הקרקע והתכניות החלות עליה)התכנוני המצב. 

 מטרת השומה. 

 הודעת השמאי על עריכת ביקור בנכס בציון עורך הביקור ומועד הביקור. 

 המועד הקובע לעניין השומה. 

 העקרונות שלפיהם נערכה השומה. 

 בולרבות אפשרויות שינוי השימוש , ווסף פירוט של אפשרויות השימוש בנכסתי: בהערכת מקרקעין ,

 .ב"תוספות בניה אפשריות וכיוצ

  פרטי מומחיותו והעניין שבו חיווה את , יפורטו זהות המומחה –נעזר השמאי בעריכת השומה במומחה

 דעתו בחינה 

. של דוחות השמאים מעלה כי הם מפורטים וכוללים מידע מלא לפי הסעיפים הנדרשים לעיל    

 

ו לוועדה לצורך קביעת היטל השבחה על ידי הוועדה אשר הוגש מדגם של דוחות שומה הועבר לביקורת (5

 . נקבעה עבורם שומה מכרעה םוכן דוחות שומה שהוגשו במסגרת ערעור על ידי בעלי נכסים ובעקבותיה

.לא נמצאו חריגים. הנחיות המפורטות לעיל/ והוכנו על פי התקנות כנדרש השומות מפורטות נמצא כי   

 

 

 בגינם נקבעה שומה מכרעת 2114מדגם שומות היטלי ההשבחה שנת  (3

רשומות לפי הפירוט  011אשר מכיל " 5101ח היטלי שומה "דו" -לצורך ביצוע הבדיקה נתקבל קובץ אקסל  .א

 :הבא

 מכלל השומות 1.00%המהווה  תשומה אחת מוסכמ. 

 502 מכלל השומות 16.00% המהוות  שומות ועדה. 

 91  מכלל השומות 50.01%המהוות שומה מכרעת  -שומות. 

שומות שנקבעו בהליך של שומה מכרעת אל מול שומה הוועדה שנקבעה  55מתוך הקובץ כאמור נבחר מדגם של  .ב

 . על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 .תועדו הפרטים הרלוונטיים לשומה במערכת המידע, נמצא כי לכל השומות המכריעות שנדגמו .ג

התאמה בין גובה השומות שנקבעו לבין בנתונים שהוטמעו קיימת , השומות שנדגמו 55נמצאה כי בכל , כמו כן .ד

 .במערכת המידע ובגינן הופקו שוברי תשלום

 לא אותרו חריגים  

 

 קובץ השומות ניתוח נתוני (4

:ניתוח הנתונים בקובץ האקסל עולים הממצאים הבאיםמ  

 משלם ונתוני הגוש והחלקה בקובץ האקסל שנגזר מתוך / נמצאו מקרים בהם לא הופיעו פרטי דורש  .א

:להלן דוגמא לרשומות חלקיות שנמצאו במאגר הנתונים. בגינם הוטל היטל השבחה, המערכת              

משלם/דורש משלם/שם דורש   
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 המלצת הביקורת 

 

 

 

 

 

 

 

 פתיחת תיק מידע בסיסי יוקלד למערכת מיד עם כי יש להקפיד , לצרכי בקרה ושלמות המידע הניהולי 

       שומה תוך קליטת כל הנתונים לפי שם ומס' דורש / משלם. 

       ממצא

לא קיימים נתונים ואין עקביות בהצגת                            " כ לסוג שירות"סה"נמצאו רשומות אשר בעמודת הנתונים  .ב

 או הגדרות /יודגש כי הדבר עלול לנבוע ממשק נתונים לקוי ו. נתון זה בקובץ בכל הקשור לשומה המכרעת

      סוג "דוגמא לרשומות בהם לא צוינו נתוני להלן . שאינן גנריות עבור כלל המקרים המטופלים במערכת

":השירות                       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצת הביקורת

  במקרה הצורך יש לטייב את , לבחון את כלל השדות בהם לא קיימים נתונים והסיבה לכךמומלץ

או בחינת הנוהל הקיים לקליטת נתונים למערכת והבקרה הנהוגה /ממשק נתונים ו/ההגדרות למשיכת

 .בנושא

                             ממצא

 גוטפרוינד -פרנס 02500

 ברטה

 פרנס שמשון 02501

 ברונר יעקב 02012

 ברונר ישראל 02011

 ברנט אברהם 02165

 ברנט הלה 02610

משלם/דורש  משלם/ שם דורש  

 רוטנברג עומר  16597

 עודני אקלין'אופיר סעדיה ז  16609

 (ישראל)רוזנברג אמיר  16593

 'אברהם ברנט ואח  15148

 מתן אייל ורונית  17342

 61חנה, גיורא ,איתן, ישראל שוילי  16657

 מ"בק אשתר נכסים בע  16629
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עשוי להצביע על אי , חוסר בנתון זה. חסרים" מספר קבלה" -ו " תאריך תשלום"נדגמו רשומות בהן נתוני  .ג

 :כמפורט בטבלה מטה, בממשק בין מערכות או בעיה/הפקת קבלה בגין תשלום שבוצע ו

                             תגובת השמאי

 לכן הסכום מופיע במינוס ,זמדובר בהחזרי תשלום או בקיזו                            

 

 המלצת הביקורת

 מוצע לבחון את הסיבה להעדר נתוני תאריך תשלום ומספר קבלה ברשומות שלעיל, כחלק מההמלצות לעיל 

 תגובת השמאי

אין קבלה ,מכוון שמדובר בהחזר  

 

 משלם/דורש 
שם  

 משלם/דורש
סכום כולל  

  ח"בש
 מחיר  פירוט סעיף 

כ "סה 
אחרי 
 הנחה

כ לסוג "סה  חלקה  גוש 
 שירות

16657 

שוילי  
, ישראל

, גיורא ,איתן
61חנה  

הנחה/מקדמה   28,290-                   -82,041          -
82,041  6189 199         53,751  

לנדאו . צ  15129
הנחה/מקדמה   808,919-       מ"יזום בע      -2,979,806     -

2,979,806  6368 334    2,170,887  
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 ניתוח נתוני שומות מכריעות   (5

 .שומות 55נדגמו  5101שומות מכריעות שבוצעו בשנת  91מתוך , כאמור (0

היטל השבחה "ים ייעודיים שהופקו מהמערכת וכותרתם בקובץ שהובא בפני הביקורת נלקחו מתוך טפס" היטל ההשבחה בשומה מכרעת"כי הנתונים המופיעים בעמודה נמצא  (2

  ".  שומה מכרעת XXXXX: מספר

בהעדר יכולת הצגת המידע בשני . "שומה המכרעת"ובשדות נוספים נתונים לגבי ה "שומת הוועדה"נתונים בשדות מובנים נפרדים הכוללים מידע אודות נמצא כי הקובץ אינו מכיל  (0

 .שדות נפרדים יכולת הבקרה והמעקב אינם נאותים

 
 המלצת הביקורת

נתון לגבי תוצאות שומה מכרעת לצורך הצגת מידע מלא המאפשר בקרה ומעקב נאותים  -שומת וועדה והשני  עבור נתון לגבי  -אחד , מומלץ להוסיף בכל רשומה שני שדות נפרדים

.יותר  

 

 2114בטיפול שמאי מכריע בשנת אים ניתוח נתוני תיקים הנמצ (6

 :כמפורט להלן, י שמאי מכריע"כלל נתונים אודות שומות שנקבעו ע, חלק מבסיס המידע שהועבר לביקורת (0

ד"מס בקשה' מס  שמאי מטעם  שם חלקה גוש רחוב תאריך 

 בעל הנכס

 החלטה שמאי מכריע

0בוני  00/15/5101 525-5101 1 מרדכי ואביטל  005 9065 

 שיף

הוגש  -ניתנה החלטה  אמנון ניזרי גיל לזר

 ערר לוועדת ערר

6הגיבורים ' שד 06/15/5101 511-5101 2 צפדיה שי ונטע  210 9066 

 לי

אריאלאריה  כפיר גואטה  50/12/5101ביטול מינוי  

(חומר מתויק בתיק)  

 3;320 9066 שלמה בן יוסף 01/10/5101 066-5101 3

21;10 

31 

משולם ' חב

 לוינשטיין

הוחלט על  6.05.01-ב אמנון ניזרי ספי רביב

₪  505,165החזר של 

כ שולם בפועל הפרש"סה  

12יהודה הלוי  06/10/5101 120-5101 4 סעדה אופיר  292 9066 

'ואח  

  קציר מנחם אדר

0021תכנית  51/10/5101 100-5101 5 ₪  1,952,690.15 ניקי פרימו רחמים שריםבק אשתר  065 9096   
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ד"מס בקשה' מס  שמאי מטעם  שם חלקה גוש רחוב תאריך 

 בעל הנכס

 החלטה שמאי מכריע

 נכסים

0021תכנית  51/10/5101 105-5101 6 בק אשתר  060 9096 

 נכסים

₪  0,110,111.25 ניקי פרימו רחמים שרים  

0021תכנית  16/11/5101  7 לביאעופר  20 9096    שאול אושרת חיים גלנצר 

0021תכנית  56/11/5101 991-5101 8   שאול אושרת חיים גלנצר לילי ויניב מירז 20 9096 

000דרך המלך  12/12/5101  9 פנינה  26 9065 

 גולדשטיין

00/19/01ביטול מינוי     

0021תכנית  01/12/5101 101-5101 11 אושרתשאול  יורם ברק אמיר רוזנברג 061 9096  נתקבלה החלטה  

00/16/5101 

0021תכנית  01/12/5101 252-5101 11 דוד יצחקי  061 9096 

 ואחרים

  שאול אושרת יורם ברק

51פרץ  50/12/5101 255-5101 12 שוילוי ישראל  066 9066 

'ואחר  

  דורית פריאל פכטהולד טוביה

לנדאו.צ 001,009 9096 פרדס רוזנבלום 51/12/5101 606-5101 13 הוגש  -ניתנה החלטה  נורית גרבי זיסר 

 ערר לוועדת ערר

0בוני 16/11/5101 626-5101 14 מאייר ומכל  005 9065 

 רייטר

הוגש  -ניתנה החלטה  נזרי אמנון גיל לזר

 ערר לוועדת ערר

50פרץ  01/16/5101 0510-5101 15 זמיטה סילביה  061 9066 

 אליס אירנה

שמואל דב  

 רוזנברג

 

2בארי  01/16/5101 0026-5101 16 15/01/5101ביטול מינוי    בועז רבינוביץ 211 9066   

  נאוה סירקיס שנעוני ערן מזל בטה 66 9066 אפרים 01/16/5101 0209-5101 17

00בר אילן  11/01/5101 0261-5101 18 נתקבלה החלטה  גבע בלטר גלעד המאירי כוכבה היימן 120 9066 

11/19/5102 

69הזיתים  05/01/5101 0951-5101 19   משה נדם ירון ספקטור שא שם ברכה 561 9096 

 ביטול מינוי תמיר שדה  רפי לוי 616 9066 לוחמי הגטאות 51/01/5101 0952-5101 21
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ד"מס בקשה' מס  שמאי מטעם  שם חלקה גוש רחוב תאריך 

 בעל הנכס

 החלטה שמאי מכריע

לנדאו.צ 001 9096 פרדס רוזנבלום 51/01/5102 0621-5101 21   אמנון ניזרי יהודה זיסר 

69הזיתים  01/00/5101 0951-5101 22   משה נדם ירון ספקטור שא שם ברכה 561 9096 

0021תכנית  11/05/5101 0969-5101 23 שמואל דב  רמי סלנט רם כץ 59 9096 

 רוזנברג

 

51פרץ  01/05/5101 0661-5101 24 ישראל שוילוי  066 9066 

 ואחרים

  דורית פריאל טוביה פכטהולד

16עוזיאל  11/01/5101 0262-5101 25 דוד גולדברט  500 9066 

 לוי

  שמואל רוזנברג 
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  00לגבי ". שמאי מכריע"בטיפול נמצאו שומות  52 , שהובאו בפני הביקורתעל פי הנתונים  (5

תיקים נקבע סטאטוס  1 -ב , או לא הוגשה שומה מכרעת/שומות לא נתקבלה החלטה ו        

.מקרים נתקבלה החלטה בקשר לשומה 6 -ב , "ביטול מינוי"        

ח אינו כולל "נמצא כי הדו. ח מרכז אמור לספק מידע ניהולי לגורמים הממונים"ריכוז המידע כמתואר לעיל בדו (0

 :מידע מפורט

 מה השיקולים להחלטה, במקרה של החלטה על החזר כספי. 

 מידע לגבי החלטות שנתקבלו בשלבים השונים של הערר. 

  הוועדה הראשוניתמידע לגבי שומת. 

 במקרים שמצוין סכום כסף שסוכם בהחלטה לא קיים פירוט. 

 תגובת השמאי

הפרוט בשומה, זו שומה מכרעת    

 במקרים שבוטל מינוי לא מצוינת הסיבה להחלטה . 

 תגובת השמאי

י הנישום"ביטול מינוי הוא אך ורק ע  

הקובץ לא כלל נתונים אודות . בגינם עדיין החלטהנמצא כי לא קיים מידע לגבי שומות אשר לא נתקבלה , כמו כן (1

 .ז הצפוי לקבלת השומה המכרעת"סטאטוס הטיפול ומהו הלו

   תגובת השמאי

השמאי המכריע לא עובד אצלי     

    

 המלצת הביקורת

  מומלץ להגדיר דוחות מעקב ודיווח באקסל אשר יכילו מידע מפורט על סטאטוס של כל שומה ועל תמצית

 .לאורך התהליךההחלטות 

 ז וסטאטוס תקופתי לכל שומה הנמצאת "מוצע לדרוש מהשמאים המטפלים בשומות המכריעות לקבל לו

 .בטיפולם

 

  2114 שנת - נתקבלה החלטה שאין לגבות שומהבתים צמודי קרקע בהם מדגם בחינת  (7

רשומות לפי הפירוט  29אשר מכיל " 5101ח היטלי שומה "דו" -לצורך ביצוע הבדיקה נתקבל קובץ אקסל  .0

 :הבא

 01  מאושר"בקשות במצב  06-ו" פעיל"בקשות במצב". 

 56 בקשות בהן נתקבלה החלטה שאין לגבות שומה   56-בקשות בהן קיים חיוב שומה ו 

 , מניתוח הבקשות. בהן נתקבלה החלטה שאין לגבות שומה בקשות 01נבחר מדגם של  ,מתוך הקובץ כאמור .5

:הבאיםעולים הממצאים        

 י שמאי העירייה "לנו ענמסר ". בר טכנולוגיות"של חברת הופק ממערכת " 5101ח היטלי שומה "דו" קובץ .א

ו נתונים התקבלכיוון שנציין כי הביקורת לא ביצעה בדיקה כאמור  .כי לא בוצעה בדיקת שלמות נתונים

בהעברת מידע חלקי ובאבדן סיכון קיים, עקב העובדה שלא התקבלו נתונים מלאים נציין כי . שכבר עובדו  

.  מידע מהותי אודות נתוני גביית שומה או פטור כאמור  
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בקשה למתן אישור למימוש מלא והעברת הנכס ברשם      "לא צוין על גבי טופס  - 0696' בקשה מס .ב

 . שטח הנכס" המקרקעין

ברת הנכס ברשם בקשה למתן אישור למימוש מלא והע"לא צוין על גבי טופס  - 0611' בקשה מס .ג

 אישור לרישום פעולה בפנקסי"בטופס , כמו כן. אלא רק עיר, כתובת הנכס המלאה" המקרקעין

ז "ת' מס, ים/שהוגש לוועדה המקומית לתכנון ובניה לא צוין על גבי הטופס תחת פרטי המוכר" המקרקעין

בנכס הינו  651052: ז"ת פ הרישום המופיע בלשכת המקרקעין חלקה של רון לאה"ע, בנוסף. של ויין זהבה

 . 2/09ואילו בתצהיר המצורף לבקשה מצוין כי חלקה בנכס הינו  5/09

בקשה למתן אישור למימוש מלא והעברת הנכס ברשם      "לא ציינו על גבי טופס  - 5110' בקשה מס .ד

ור    ח ביק"דו"כמו כן במסמך . רחוב ועיר, כתובת: הנתונים הבאים, ים/תחת פרטי המוכר" המקרקעין

 . לא קיימת חתימה וחותמת מטעם מחלקת פיקוח על הבניה" במקום

 .אין לנו הערות -5106בקשה  .ה

ד שרכש את הזכויות  "לא מופיעה חתימה וחותמת של העו, בחוזה המצורף לבקשה- 5156' בקשה מס .ו

לא קיימת חתימה וחותמת מטעם מחלקת פיקוח " ביקור במקום-ח פיקוח"דו"כמו כן במסמך . בחלקה

 . על הבניה

 בקשה למתן אישור למימוש מלא והעברת הנכס ברשם  "גבי טופס הכתובת המצוינת על  -5101' בקשה מס .ז

"0בר כוכבא "הינה " המקרקעין  רמבם"ואילו הכתובת שמופיעה בקובץ האקסל שהתקבל לידינו הינו  

שמאי העירייה הוציא מכתב בו הוא מבקש הוכחה מלשכת רישום  01/10/5101-בתאריך ה, ןכמו כ". 51

לא מצאנו באסמכתאות המצורפות לבקשה . המקרקעין כי אין כל חלק בגג וכן ייפוי כוח להמשך טיפול

לא קיימת חתימה וחותמת מטעם מחלקת" ביקור במקום-ח פיקוח"דו"במסמך , בנוסף. מסמכים אלו  

. הבניה פיקוח על  

לא קיימת חתימה וחותמת מטעם מחלקת פיקוח " ביקור במקום-ח פיקוח"דו"במסמך  -5000' בקשה מס .ח

 . על הבניה

בקשה למתן אישור למימוש מלא והעברת הנכס ברשם "הכתובת המצוינת על גבי טופס  -5061' בקשה מס .ט

 ". 59 הגפן"לידינו הינו  ואילו הכתובת שמופיעה בקובץ האקסל שהתקבל" 56הגפן "הינה " המקרקעין

" בקשה למתן אישור למימוש מלא והעברת הנכס ברשם המקרקעין"לא צוין על גבי טופס  -5066בקשה  .י

לא קיימת חתימה וחותמת מטעם מחלקת פיקוח " ביקור במקום-ח פיקוח"דו"במסמך , בנוסף. שטח הנכס

לא " השלישית לחוק התכנון והבניהלתוספת ( 'א) 01אישור בהתאם לסעיף "במסמך , כמו כן. על הבניה

 . מופיעה חתימת המהנדס

בקשה למתן אישור למימוש מלא והעברת הנכס ברשם     "לא צוין על גבי טופס  -5951' בקשה מס .יא

 . ישוב וטלפון של המוריש והיורשת, חסר על גבי הטופס פרטי מען, בנוסף. שטח הנכס" המקרקעין

 המלצות הביקורת

  על מנת לוודא כי אכן כל הנתונים אודות היטל שומה מוכלים  שלמות נתוניםבדיקת מומלץ לבצע 

.במערכת       

  מומלץ לבצע בדיקה רבעונית על טפסים המגיעים לוועדה המקומית לתכנון ובניה ולוודא כי כל הפרטים 

.   מולאו בטפסים ותקינים וכן במידת הצורך קבלת אסמכתאות חסרות        

  יחתום על גבי הטופס דיקהמבצע הב ,"ביקור במקום-ח פיקוח"דו"מומלץ כי בטופס . 

  למחלקת פיקוח על בניה, "ביקור במקום-ח פיקוח"דו"טופס יוחזר , לאחר ביצוע הביקורתמומלץ כי  

. וייחתם על ידה        

 מומלץ להקפיד כי חוזים יחתמו על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים . 
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 קובץ השומות ניתוח נתוני (8

:ניתוח הנתונים בקובץ האקסל עולים הממצאים הבאיםמ  

בקשה , 5102' בקשה מס: להלן פירוט, חלקה ומגרש, נמצאו ארבע בקשות בהן לא הופיעו נתוני גוש .א

 . 5915' ובקשה מס 5061' בקשה מס, 5099' מס

 0669' ובקשה מס 0691' בקשה מס: להלן פירוט, נמצאו שתי בקשות בהן לא הופיע כתובת .ב

 לא צוין שם המבקש, 5066' ה מסבבקש .ג

, 5066' בקשה מס, 5110' בקשה מס: להלן פירוט, ז המבקש"נמצאו ארבע בקשות בהן לא הופיע ת .ד

 . 5956' ובקשה מס 5956' בקשה מס

 המלצת הביקורת

  מיד עם פתיחת תיק " בר טכנולוגיות"מומלץ כי יופקד ביתר תשומת לב הקלדת כלל הנתונים למערכת

  .וידוא קליטתםהשומה תוך 

 עבור כל בקשות השומה שנתקבלו " בר טכנולוגיות"להפיק דוח בקרה חצי שנתי מהמערכת של  מומלץ 

. לצורך בחינת נתונים חסרים  
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 מספר 
 דרישה

 סוג ישות 
מספר  
 ישות

 /דורש 
 משלם

שם  
 משלם/דורש

סכום כולל  

 ח"ש
  מחיר  

כ אחרי "סה 
 הנחה

 חלקה  גוש 
 

 שומת ועדה

היטל 
ההשבחה 
בשומה 
 המכרעת

הפרש 
בהיטל 
 השבחה

2011059 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

ד שמואל "עו  13135  354  
 אפל

        72,752          24,439          72,752  6368 334  
 

72,752.13 
 

2014085 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  2113  13135 
ד שמואל "עו 

 אפל
      249,103        237,719        249,103       

2011060 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 זעירא דוד  14671  355  
        72,752          24,439          72,752  6368 334    

2014084 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 זעירא דוד  14671  2112  
      249,103        237,719        249,103       

2014072 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  2111  14672 
ברונר  

רות , ישראל
 דוד, יעקב

   2,089,420        707,892     2,089,420       

2015010 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  2111  14672 
ברונר  

רות , ישראל
 דוד, יעקב

   1,345,823        707,892     1,345,823     
 

1,345,823 
 

בקשה   2014188
 להיתר

לנדאו . צ  15129  2112191  
 מ"יזום בע

     -808,919     2,140,253     2,170,887  6368 334 
 

 

 

2,170,887 
 

בקשה   2014188
לנדאו . צ  15129  2112191   להיתר

 מ"יזום בע
     -808,919    -2,979,806    -2,979,806  6368 334    

2014149 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  2367  15148 
אברהם ברנט  

 'ואח
   5,071,961     4,830,700     5,071,961  6368 334  

 

5,071,961 
 

2014088 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  2116  15210 
  

 
 פרנס שמשון

   2,241,912     2,139,460     2,241,912     
 

2,241,912 
 

2014087 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  2115  15211 
-פרנס 

גוטפרוינד 
 ברטה

   1,743,706     1,664,022     1,743,706     
 

1,743,716 
 

2014090 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

    2,092,109     1,996,503     2,092,109    ברונר ישראל  15344  2118  
   

2014089 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

    2,092,109     1,996,503     2,092,109    ברונר יעקב  15345  2117  
   

2013035 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 334 6368  717,135        609,637        201,504       ברנט הלה  15481  982  
   

2013035 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 334 6368  515,632-       515,632-       201,504       ברנט הלה  15481  982  
   

2014092 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

    747,308        713,157        747,308       ברנט הלה  15481  2121  
   

2014091 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

    747,308        713,157        747,308       ברנט אברהם  15482  2119  
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 מספר 
 דרישה

 סוג ישות 
מספר  
 ישות

 /דורש 
 משלם

שם  
 משלם/דורש

סכום כולל  

 ח"ש
  מחיר  

כ אחרי "סה 
 הנחה

 חלקה  גוש 
 

 שומת ועדה

היטל 
ההשבחה 
בשומה 
 המכרעת

הפרש 
בהיטל 
 השבחה

בקשה   2013044
להעברה 

 בטאבו

 ברונר רות  15484  986  
      580,132        853,414     1,023,057  6368 334 

  

1,023,057 

 

2013044 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 334 6368  442,925-       442,925-       580,132       ברונר רות  15484  986  
   

בקשה   2014086
להעברה 

 בטאבו

 ברונר רות  15484  2114  
   1,046,136        998,329     1,046,136    

  

1,146,136 

 

2013051 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 הריס רבקה  15485  989  
96,396 137,168 164,435 6368 334  

 

 

 

2013051 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 הריס רבקה  15485  989  
96,396 -68,038 -68,038 6368 334   

 

2014077 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 הריס רבקה  15485  2115  
168,144 160,460 168,144    

 

168,144 

 

2013054 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 הריס בן ציון  15486  991  
96,396 137,168 164,435 6368 334    

2013054 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 הריס בן ציון  15486  991  
96,396 -68,038 -68,038 6368 334    

2014078 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 הריס בן ציון  15486  2116  
168,144 160,460 168,144      

2013056 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 פפויפר דבי  15487  992  
96,396 137,168 164,435 6368 334  

 

164,435 

 

2013056 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 פפויפר דבי  15487  992  
96,396 -68,038 -68,038 6368 334    

2014079 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 פפויפר דבי  15487  2117  
168,144 160,460 168,144    

 

 

 

2013058 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 ברונר מרק  15488  993  
96,396 137,168 164,435 6368 334    

2013058 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 334 6368 68,038- 68,038- 96,396 ברונר מרק  15488  993  
   

2014080 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

   168,144 160,460 168,144 ברונר מרק  15488  2118  
   

בקשה   2013060
להעברה 

 בטאבו

 334 6368 164,273 137,168 96,302 ברונר הינדה  15489  994  

  

164,273 
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 מספר 
 דרישה

 סוג ישות 
מספר  
 ישות

 /דורש 
 משלם

שם  
 משלם/דורש

סכום כולל  

 ח"ש
  מחיר  

כ אחרי "סה 
 הנחה

 חלקה  גוש 
 

 שומת ועדה

היטל 
ההשבחה 
בשומה 
 המכרעת

הפרש 
בהיטל 
 השבחה

2013060 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 334 6368 67,972- 67,972- 96,302 ברונר הינדה  15489  994  
   

2014081 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

   168,144 160,460 168,144 ברונר הינדה  15489  2119  
   

2013062 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 334 6368 164,312 137,066 96,324 ברונר בנימין  15490  995  
   

2013062 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 334 6368 67,988- 67,988- 96,324 ברונר בנימין  15490  995  
   

2014082 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

   168,018 160,340 168,018 ברונר בנימין  15490  2111  
   

2013064 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

טריקוט   15491  996  
 ברונר נדין

96,324 137,066 164,312 6368 334 
   

2013064 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  996  15491 
טריקוט  

 ברונר נדין
96,324 -67,988 -67,988 6368 334 

   

2014083 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

טריקוט   15491  2111  
 ברונר נדין

168,018 160,340 168,018    
 

168,118 

 

2013080 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 פויפר יהודה  15571  1138  
96,667 137,168 164,435 6368 334  

 

164,435 

 

2013080 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 פויפר יהודה  15571  1138  
96,667 -67,768 -67,768 6368 334    

2014076 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

 פויפר יהודה  15571  2114  
168,144 160,460 168,144     

 

2014027 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  1948  16593 
רוזנברג 

אמיר 
 (ישראל)

8,424 895 8,228 6369 12    

2014027 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  1948  16593 
רוזנברג 

אמיר 
 (ישראל)

8,424 22 196 6369 12    

2014048 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  1973  16593 
רוזנברג 

אמיר 
 (ישראל)

47,367 905 46,265 6369 187    

2014048 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  1973  16593 
רוזנברג 

אמיר 
 (ישראל)

47,367 22 1,102 6369 187    

2014032 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

רוטנברג   16595  1953  
 יורם יצחק

44,479 835 43,441 6369 194    

2014032 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

רוטנברג   16595  1953  
 יורם יצחק

44,479 20 1,038 6369 194    

2014033 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

רוטנברג   16596  1954  
 דניאל

44,564 835 43,527 6369 194    
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 מספר 
 דרישה

 סוג ישות 
מספר  
 ישות

 /דורש 
 משלם

שם  
 משלם/דורש

סכום כולל  

 ח"ש
  מחיר  

כ אחרי "סה 
 הנחה

 חלקה  גוש 
 

 שומת ועדה

היטל 
ההשבחה 
בשומה 
 המכרעת

הפרש 
בהיטל 
 השבחה

2014033 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

רוטנברג   16596  1954  
 דניאל

44,564 20 1,036 6369 194    

2014034 
בקשה  

להעברה 
 16597  1955   בטאבו

רוטנברג  
 עומר

44,564 835 43,527 6369 194 
   

2014034 
בקשה  

להעברה 
 16597  1955   בטאבו

רוטנברג  
 עומר

44,564 20 1,036 6369 194 
   

2014043 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  1965  16609 

אופיר  
סעדיה 

אקלין 'ז
 עודני

83,328 67,567 68,212 6189 565 
 

98,244 

 

68,437 

 

29,807 

2014043 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  1965  16609 

אופיר  
סעדיה 

אקלין 'ז
 עודני

83,328 2,113 15,116 6189 565 
 

7,239 

 

14,997 

 

-7,758 

2014051 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  1984  16629 
בק אשתר  

 מ"נכסים בע
1,403,048 1,357,378 1,379,142 6369 181 

 

1,433,560 

 

1,379,142 

 

64,418 

2014051 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

בק אשתר   16629  1984  
 מ"נכסים בע

1,403,048 23,657 23,905 6369 181 
 

22,609 

 

23,905 

 

-1,296 

2014183 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  2111  16657 

שוילי  
, ישראל

, גיורא, איתן
 84חנה

-28,290 1,383 9,884 6189 199    

2014183 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  2111  16657 

שוילי  
, ישראל

, גיורא, איתן
 84חנה

-28,290 46,200 46,773 6189 199    

2014183 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  2111  16657 

שוילי  
, ישראל

, גיורא, איתן
 84חנה

-28,290 -2,906 -2,906 6189 199    

2014183 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  2111  16657 

שוילי  
, ישראל

, גיורא, איתן
 84חנה

-28,290 -82,041 -82,041 6189 199    

2014093 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

  2158  16819 
גולדפינגר  

יהושע וגליק 
 יפה

199,253 123,386 199,253 6392 99    

2014181 
בקשה  

להעברה 
 בטאבו

מתן אייל   17342  1865  
 ורונית

68,462 66,342 68,462 6392 27    

      23,865,518 20,101,073 26,211,341 כ"סה
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 זבולון מורשת "ספר בבית כספים ניהול :בנושא ביקורת דוח

 מבוא 1.

 ,עובדים 320 בעירייה . תושבים 25,000 - - לכ שירותים מספקת העירייה שמואל גבעת עיריית

 .ח"ש מיליון 134 - - כ על עומד השנתי העירייה תקציב כאשר

 הבקרה מנגנוני של התקין ותפקודם לקיומם נדרשת ,לחוק ובהתאם ,ציבורי גוף הינה העירייה —

 על אחראי שגם העירייה מבקר מבצע הפנימית הביקורת את שמואל בגבעת .הפנימית והביקורת

 ח"ורו המדינה מבקר משרד מטעם חיצונית ביקורת תחת נתונה העירייה ,בנוסף .ציבור פניות

 .הפנים משרד מטעם

 לשנת הסופי החינוך תקציב .תלמידים 5,000 - - כ לומדים שמואל בגבעת בעיר החינוך מערכת

 .ח"ש מיליון 16 - כ על עמד 2015 לשנת החינוך תקציב .ח"ש מיליון 17 - כ על עמד 2013

 ערי מבין הראשון ובמקום לבגרות הזכאים באחוז בארץ החמישי במקום ממוקמת שמואל גבעת —

 . 86.64% של לבגרות זכאים אחוז עם ,ג"תשע לשנת המרכז

 - ."אלון יגאל" ו "גוריון בן" :ממלכתיים ספר בתי שני .יסודיים ספר בתי חמישה שמואל בגבעת —

 - מורשת" דתיים ממלכתיים ספר בתי ושלושה צעירה חטיבה ."אלון יגאל" בוגרת חטיבה

 - - - - גבעת ת"אמי אולפנת יסודי על ספר בית בעיר ."נריה מורשת" ו "מנחם מורשת" ,"זבולון

 .שמואל

 תלמידים 800 - הספר בבית .בוגרת וחטיבה צעירה חטיבה כולל "זבולון מורשת" הספר בית

 .מורים 70 - ו כיתות 28 הספר בבית .'ו כיתה ועד מהגן

 - מתן בסיסהשב חינוכית ניהולית בתפיסה מדובר .עצמי ניהול במסגרת מנוהל הספר בית תקציב

 בהיבט הן ,עצמאי כארגון לפעול הספר לבית המאפשרים ,הספר לבית וסמכות אוטונומיה

 .הכלכלי בהיבט והן ,הארגוני בהיבט הן ,הפדגוגי

 הביקורת מטרות 2.

 .החינוך משרד להוראות בהתאם הספר בבית הכספים ניהול נאותות בחינת

 .ומועילות חיסכון ,וסדירות תקינות ,חוקיות על בדגש "זבולון מורשת" ספר בית פעילות בדיקת

 של סקירה ,החינוך משרד תקנות ,חוק בהוראות עמידה :הבאים התחומים את הקיפה הביקורת

 .נוספים ומסמכים בנק חשבון דפי ,קבלות ,חשבוניות ,חשבונות הנהלת וכרטסת כספיים דוחות
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 עיקריים ביקורת ממצאי 3.

 – בחוזר 'ג לנספח בהתאם הספר בית נהלי ,העבודה נהלי בדיקת כללית וסדירות תקינות

 – .בהמשך יפורטו ליקויים .תקין נמצא הרוב ל"המנכ

 – קיימת האם ,ספרי בית תקציב גובש האם בחינה הספר בית תקציב ואישור גיבוש

 - .תקין נמצא )והנהלים להנחיות בהתאם האם( התקציבית התוכנית לאישור מלווה וועדה

 – של עצמי וחשבון הורים תשלומי חשבון( חשבונות ניהול בדיקת הספר בית תקציב ניהול

 לעירייה דיווחים בדיקת ,ישנים חובות גביית ,מההורים גבייה ,התקציב סעיפי ,)הספר בית

 – .בהמשך יפורטו ליקויים .ליקויים נמצאו החינוך ולמשרד

 – בנק חשבון קיום  .הנפרדים הבנק חשבונות ניהול לגבי בדיקה בנק חשבונות ניהול

 תשלומי שניהול בדיקה כן כמו .הספר בית של השוטפת הכספית הפעילות מתנהלת שבמסגרתו

 - .תקין נמצא העצמי הניהול בחשבון תלוי בלתי ,נפרד ייעודי בחשבון נעשה הורים

 - להנחות לזכאים מגובשים קריטריונים קיימים האם בחינה הורים בתשלומי הנחות

 - .תקין נמצא לפיהם פועל ס"ביה והאם ,בתשלומים

 – רישום ,מזומנים קבלת תהליך בחינת ,תשלומים / כספים קבלת אופן וקופה תקבולים

 – .בהמשך יפורטו ליקויים .מההתנהלות בחלק ליקויים נמצאו ועוד המחאות

 – הוצאות סכומי :היתר בין הכוללים ,החינוך משרד והנחיות נהלים מול בחינה קטנה קופה

 - .בהמשך יפורטו ליקויים .ליקויים נמצאו ועוד )אבטחה כללי( מיקומה ,הקטנה הקופה

 – נעשית האם ,הספר u1492 בית עם שעובדים הספקים עם התקשרות בחינת ספקים עם התקשרות

 בדבר ל"מנכ בחוזר 'ג לנספח השוואה .בנושא החינוך משרד להנחיות ובהתאם חוקי באופן

 - .בהמשך יפורטו ליקויים .ליקויים נמצאו בפועל למצב ספקים עם התקשרויות

 ביקורת ממצאי. 2

 – ל"מנכ בחוזר 'ג נספח מול אל הספר בית של עבודה נהלי בדיקת כללית וסדירות תקינות

 ל"מנכ בחוזר הנהלים על מבוססים אשר נהלים קיימים הספר בבית .עצמאי בניהול ספר לבתי

 החשבון רואה ."היישום ומודל המדיניות עקרונות :עצמי לניהול היסודיים הספר בתי מעבר"

 .המנחים הנהלים את לנו העביר בעירייה החינוך אגף מטעם

 הספר שבית עלה מהבדיקה ,לנהלים ביחס הספר בית התנהלות תקינות את בחנה הביקורת עבודת
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 אי נמצא שבהם נושאים למספר פרט ,החינוך משרד של ל"המנכ ולחוזרי להנחיות בהתאם מתנהל

 .שנבדק נושא תת בכל נדון ועליהם ותקינות סדירות

 - קיימת האם ,ספרי בית תקציב גובש האם בחנה הביקורת הספר בית תקציב ואישור גיבוש

 בדיקת וכן ,)ל"מנכ בחוזר 'ג לנספח בהתאם האם( התקציבית התוכנית לאישור מלווה וועדה

 .הרלבנטיים הגורמים ואישור אסמכתאות

 משנה שנצבר עודף יתרות כוללים התקציב ומקורות ,ספרי בית תקציב שגובש עולה מהבדיקה

 ח"רו חברת( "קרמה" ,ההורים ועד את שכוללת הספר לבית מלווה ועדה קיימת כן כמו .שעברה

 לעירייה ,"קרמה"ל הציג הספר בית .העירייה וגזבר )הספר לבית ייעוץ שנותנת החינוך אגף מטעם

 .העבודה תוכנית את ולהורים

 - תשלומי חשבון( הספר בית חשבונות ניהול את בדקה הביקורת הספר בית תקציב ניהול

 .החינוך ולמשרד לעירייה דיווחים בדיקת ,התקציב סעיפי ,)הספר בית של עצמי וחשבון הורים

 ,המתוכנן והתקציב העבודה תוכנית על הספר בית בדיווח כשורה מתנהל התקציב שניהול נמצא

 וגם העצמי הניהול חשבון ופעילות תקציב על ודיווח רישום מנהל ס"ביה .הביצוע מול התכנון וכן

 מתנהל בתקציב ודיווח רישום כל ,ההורים תשלומי חשבון ופעילות תקציב על ודיווח רישום מנהל

 .בנפרד

 שנת במהלך פעמים 4 יעבירו עצמי בניהול ספר שבתי נקבע 1.4 סעיף ,ל"מנכ בחוזר 'ג בנספח

 .החינוך משרד ידי על שהוקם ארצי כספי מידע למאגר מצטברים כספיים נתונים ,לימודים

 את העביר הספר שבית דווח ,החינוך אגף מטעם החשבון רואה ומול הספר בית מול בבדיקה

 .בחוזר שנקבע כפי הכספיים הנתונים

 חות"דו המקומית לרשות להעביר הספר בתי על , 1.13 סעיף ,ל"מנכ בחוזר 'ג לנספח בהתאם

 .החשבון רואה ידי על ומאושרים מבוקרים ויהיו ,הכספי המידע ממאגר שיופקו ,שנתיים כספיים

 ,)ד"תשע29' העת לאותה ולכן ,ה"תשע משנת רק דיווח חובת שקיימת נמסר החינוך אגף של ח"מרו

 .החשבון רואה ידי על מבוקרים שיהיו צורך היה לא

 .הדיווח יישום אחר מעכב לבצע שיש סבורה הביקורת

 כספי ייעוד( חובה לימוד תקנות" 'א.7 לסעיף בהתאם ,התלמידים להורי שנתי דיווח לגבי

 - .בהתאם להורים שנתי דיווח הספר בית העביר 2004 -ה"תשס ,")תשלומים

 – "הורים תשלומי" של )א( 3 /סג הקבע הוראת בחוזר 'א 11.1 סעיף ,ישנים חובות של אכיפה לגבי
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 לרשות לפנות יש ,החובה תשלומי במסגרת מהם המגיע את שילמו שלא הורים של במקרה"

 ההורים ועד את ישתף הספר בית . כחוק התשלומים להסדרת סיוע לקבלת לבעלות או המקומית

 שהוא ציין הספר בית ."התשלומים ובאכיפת חובם לסילוק ההורים של אחריותם בהסדרת המוסדי

 .לכך בהתאם ח"דו לו ומופק ,שילם שלא תלמיד כל על ומדווח התלמידים הורי עם ישיר קשר מנהל

 ,גבייה נוהל שקיים הוסיפו החינוך אגף של ח"רו מטעם .נוספות פעולות נוקט לא הספר בית ,לכך מעבר

 .קודמות משנים חובות גובה לא הספר בית לרוב אך

  .ההורים של החובות הסדרת לאי הסיבות את לבחון ינסה הספר שבית ממליצה הביקורת

 ממליצה הביקורת ,מקום מכל .ההנחות לוועדת לפנות להורים להציע יהיה ניתן הצורך ובמידת יתכן

 חוזר להנחיות בהתאם ,ישנים חובות כולל ,מההורים החובות גביית בניסיונות ימשיך הספר שבית

 – .הורים תשלומי הקבע הוראת

 שני מנהל הספר בית ,הספר בית תקציב ניהול 4.3 – ,הקודם בסעיף כאמור בנק חשבונות ניהול

 תשלומי חשבון עבור והן העצמי הניהול חשבון עבור הן רישום ומנהל נפרדים בנק חשבונות

 ,הממוחשבת למערכת שוטף באופן מוקלדים בנק דפי כי עולה הביקורת מממצאי ,כן כמו .הורים

 .ל"מנכ בחוזר 'ג לנספח בהתאם

 שתי( והמנהלת המזכירה :שהינם חתימה מורשי קיימים הורים תשלומי של הבנק בחשבון

 של חתימות ושתי לאישור בכפוף מתבצעת זה מחשבון כספים משיכת .)וחותמת חתימות

 מתבצעות גבוהות שהוצאות נמסר החינוך אגף של ח"רו מטעם .וחותמת המנהלת ,המזכירה

 כספי ייעוד( חובה לימוד תקנות את תואמים אלה ממצאים .ההורים ועד ר"יו של באישורו

 . 2004 -ה"תשס ,)תשלומים

 - הם מה ,הספר בבית הנחות ועדת קיימת האם בדקה הביקורת הורים בתשלומי הנחות

 .ההנחות למתן תיעוד קיים והאם ,ס"ביה לתלמידי הנחות למתן הקריטריונים

 לפחות המורכבת ,הנחות ועדת תהיה הספר בבית" , 5.1 סעיף ל"מנכ בחוזר 'ג לנספח בהתאם

 הנחות למתן ושוויוניים שקופים קריטריונים תגבש אשר ,הספר בית ומזכירת הספר בית ממנהלת

 . "המקומית הרשות בשיתוף יגובשו הקריטריונים .הספר בבית לתלמידים

 ואחת רכזת ,הספר בית ויועצת מנהלת את הכוללת הנחות ועדת קיימת הספר שבבית נמצא

 ועדת דרך רק ניתנת לתלמידים ההנחות מתן .סוציאלית עובדת היא שבמקצועה האימהות

 .הנחות

 רפואיות בעיות ,ההורים שכר ,במשפחה ילדים 'מס :כגון שיקולים בסיס על ניתנות ההנחות

 .הפרט צנעת על שמירה תוך וזאת הנחה למתן הנימוקים עם יחד מתועדות הן .במשפחה



96 
 

 ,המלא הסכום על ההורה חיוב באמצעות ,החשבונות הנהלת במערכת ביטוי לידי בא ההנחה סכום

 .ההנחה בסכום ההורה וזיכוי

 – תשלום אמצעי כל בגין" 7.1 – סעיף ל"מנכ בחוזר 'ג לנספח בהתאם וקופה תקבולים

 מבדיקת . " הכסף קבלת למועד האפשר ככל סמוך קבלה להפיק יש הספר בית עבור המתקבל

 .לנדרש בהתאם פועל הספר בית כי נמצא ,זה בנושא הביקורת

 .התשלום התקבל בגינם והסכומים הסעיפים ורשימת התקבול פרטי מפורטים המופקת בקבלה

 נשאר והעתק למשלם נמסר המקור ,פירעון ומועד חשבון 'מס ,סניף ,בנק כוללים התקבול פרטי

 .התלמידים דרך מתבצעת הורים תשלומי עבור הקבלה מסירת לרוב ,ספר בבית

 - הביקורת מבדיקת .קבלה לבטל מוחלט איסור חל 7.4 סעיף ל"מנכ בחוזר 'ג נספח לפי ,כן כמו

 ציון תוך הכספים במערכת מתועד הכול תשלום לבטל הצורך ומתעורר במידה ,כי עולה

 .הנימוקים

 וזאת ,כספים אחסון לצורך כספת מוחזקת הספר בית במזכירות כי עולה הביקורת מממצאי

 תחום על שאמונה הספר בית למזכירת ורק ,החינוך משרד ל"מנכ בחוזר 'ג לנספח בהתאם

 .לכספת גישה יש הכספים

 לפקודת נרשמות ההמחאות כי עולה הביקורת מממצאי .המחאות ניהול אופן את בחנה הביקורת

 .פירעון תאריך לפי בבנק מופקדות וההמחאות מתקבלים אינם מוסבים שקים ,כן כמו ,הספר בית

 במזומן תשלום .הספר בית בקופת מזומנים לצבור אין" ל"מנכ בחוזר 'ג בנספח 7.8 סעיף לפי

 הפקדות מבצעת כי מסרה הספר בית מזכירת .")אפשרי שהדבר ככל( בבנק היום באותו יופקד

 .מתאפשר שהדבר ככל בבנק

 .באשראי גבייה מתקיימת לא הספר שבבית לציין יש

 .הערות אין ולביקורת תקינים ביקורת ממצאי זה בשלב

 נכחה הביקורת .ליקויים 'מס התגלו ובו מזומנים קבלת תהליך את בדקה הביקורת ,זאת עם יחד

 להשתמש התכוונה הספר בית מזכירת כי עלה זה בתהליך .ההורים אחד י"ע התשלום ביצוע בעת

 סבורה הביקורת .הספר לבית עודף היה לא העת שבאותה כיוון ,העודף להחזרת הפרטי בכספה

 - ההונאות בתחום אזהרה נורת כללי ובאופן( בקופה דיוק וחוסר סדר לאי לגרום עלול שהדבר

 רבה חשיבות קיימת כי עולה הביקורת מממצאי ,כן כמו .תקין אינו זה ממצא כך על ,)ומעילות

 עבודה בנהלי מזומנים קבלת תהליך לביצוע מפורשות הנחיות ולכלול המזכירה את להנחות



97 
 

 .כתובים

  –קטנים סכומים של להוצאה קופה (הקטנה הקופה ניהול בחנה הביקורת - קטנה קופה

 של באחריותה נמצאת והיא ,בכספת נשמרת הקטנה הקופה כי עולה הביקורת מממצאי .)במזומן

 וחד קטנות הוצאות של במזומן לתשלום מיועדות הקטנה מהקופה הוצאות .בלבד המזכירה

 האחראית כאשר ,המתאים לסעיף ומשויכת ,מתועדת הקטנה מהקופה הוצאה כל ,פעמיות

 .הכספים במערכת רישום מקיימת

 סכומים להוצאת תשלום אמצעי היא הקטנה הקופה" ל"המנכ בחוזר 'ג בנספח 11.1 סעיף לפי

 ₪ 500 של בסכום שימוש עושה הספר בית ,זה בסעיף האמור למרות ,"₪ 100 - כ עד של קטנים

 לפעול יש ,תקין אינו ולכן ל"מנכ בחוזר 'ג לנספח תואם לא זה ממצא .הקטנה מהקופה להוצאה

 .הקיימים הנהלים לחידוד

 של באשראי שימוש נעשה פעם מידיי כי עולה והמנהלת המזכירה של מדבריהן ,לכך בנוסף

 שממצא סבורה הביקורת .כספי החזר מקבלת המנהלת מכן ולאחר ,הספר בית לצורכי המנהלת

 התנהלות מהווה הספר בית לצורכי הסגל של אישי כסף או אשראי בכרטיסי שימוש ,תקין אינו זה

 .כתובים עבודה בנהלי זאת לעגן ויש תקינה לא

  –לפי מבוצעת הספקים עם ההתקשרות האם בחנה הביקורת  :ספקים עם התקשרות בחינת

 באופן הספר בית י"ע מתבצעת הספקים עם ההתקשרות כי עולה הביקורת מממצאי .הנהלים

 הספר בית ₪ 5,000 - ה את העולים בסכומים ,המזכירה י"ע שנמסר כפי .מסוים סכום עד עצמאי

 מלא פטור בעלי ספקים עם רק עובד הספר בית כי נמסר ,כן כמו .המקומית הרשות עם מתייעץ

 שנפתח לאחר רק תתאפשר ספק עם התקשרות" ל"מנכ חוזר 'ג בנספח 10.11 סעיף לפי .מס מניכוי

 מספר ,תאגיד סוג ,משפחה ושם שם ;המלאים הספק פרטי עם החשבונות במערכת כרטיס לספק

 .מתועדים המלאים הספק פרטי כי עולה הביקורת מממצאי ,"'וכו מלאה כתובת ,עוסק

 הביקורת מממצאי .עימם עובד הספר שבית ספקים מספר של מדגם נעשה הביקורת במסגרת

 תמיד אינן מחיר הצעות כי נמצא .הספקים עם התקשרות של חלקית תקין תהליך קיים כי עולה

 מתועדת ספק עם שהתקשרות מסרה הספר בית מזכירת .בכתב מתועדות תמיד לא או נשמרות

 הצעת לקבל צורך קיים כאשר או חדש ספק והינו במידה רק התשלום תנאי את וכוללת בכתב

 ,להזמנה תיעוד קיים אזי ,האלקטרוני הדואר באמצעות מתבצעת ההזמנה כאשר .חדשה מחיר

 ,כן כמו .המחיר ולהצעת להזמנה תיעוד כלל אין ,הטלפון באמצעות נעשית וההזמנה במידה אולם
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 .המשלוח תעודות את שומרת שאינה המזכירה מסרה

 ,כן כמו .ל"מנכ חוזר 'ג לנספח בהתאם ספקים עם ההתקשרות נוהלי את לחדד ממליצה הביקורת

 תעודות ,התקשרות הסכמי ,מחיר הצעות :היתר בין הכולל ספק עם התקשרות כל לתעד יש

 .'וכו משלוח

  -לניהול הקשורים מסמכים בתיעוד ברור סדר קיים כי עולה הביקורת מממצאי -  ותיוק ארגון

 המחאות ספחי ,חשבונית מול המחאה כל ,להורים וקבלות הוצאות שוברי :הכוללים החשבונות

 .ועוד בנק מסמכי ,המחאה 'מס לפי

 .הנוכחית בשנה תרומות התקבלו לא ,הספר בית ממנהלת שנמסר כפי:  תרומות

 

 :והמלצות מסקנות

 התחלפו ,האחרונים החודשים במהלך .העצמי הניהול במסגרת לפעול שנה לפני התחיל הספר בית

 עובדת עדיין הקודמת המזכירה .הכספים בניהול המתעסקת חדשה מזכירה וישנה ,המזכירות

 .הספר בית במסגרת

 "קרמה" עם מתייעצת ,התחום את לומדת עדיין הכספים נושא על שהופקדה החדשה המזכירה

 .העירייה של החינוך אגף מטעם ח"רו חברת

 ישנם אחרים בנושאים .החינוך משרד להנחיות בהתאם פועל הספר בית ,שנבחנו הנושאים ברוב

 .מסודרים לנהלים הקשורים ליקויים

 תהליך ,ישנים חובות גביית תהליך :הבאים בתחומים קשורים הליקויים נמצאו בהם הנושאים

 הצעות ,הספר בית לטובת העובדים בכספי ושימוש קטנה קופה התנהלות ,מזומנים קבלת של

 .הספקים עם להתקשרות רלבנטיים מסמכים ותיעוד מספקים מחיר

 מכתבים שליחת :החובות גביית למען פועל אומנם הספר שבית נמצא ישנים חובות גביית בתהליך

 במלואו פועל אינו דהיינו ,קודמות משנים לגבייה פועל לא אולם ,ההורים ולוועד ,להורים

 הקבע הוראת לחוזר בהתאם לפעול הספר לבית ממליצה הביקורת .שנותרו החובות להחזרת

 .'א 11.1 סעיף הורים תשלומי של )א( 3 /סג

 להחזיר צריך שהיה מכיוון .מהורה מזומן גביית בתהליך נכחה הביקורת ,מזומנים קבלת בתחום

 ,האישי מכספה להורה להחזיר המזכירה התכוונה ,הספר בית ברשות היה ולא ,להורה עודף

 זו שהתנהלות סבורה הביקורת .הספר לבית "שהלוותה" הסכום את לעצמה להשיב מכן ולאחר
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 אחד גבייה בתהליך מדובר כי לציין חשוב .במזומנים סדירות לאי לגרום ויכולה תקינה אינה

 .הביקורת נכחה בו בלבד

 בנושא עלה הספר בית לטובת עובדים בכספי לשימוש וקשור הביקורת במהלך שעלה דומה ממצא

 של האשראי בכרטיס שימוש נעשה לעיתים ,הספר בית ומנהלת מזכירת לדברי .הקטנה הקופה

 מכן ולאחר ,)הקטנה הקופה כספי במקום( הספר בית לטובת "קטנות" רכישות לצורך המנהלת

 זו שהתנהלות סבורה הביקורת זה במקרה גם .בחזרה כספה את לקבל הספר בית מנהלת אמורה

 העובדים בכספי "זמני" שימוש לעשות מקום אין ,לעיל שפורטו המקרים ובשני תקינה אינה

 .הספר בית לטובת

 ,"קטנה קופה" במקום פרטי אשראי בכרטיס ושימוש ,המזומנים קבלת בתחום אלה מקרים בשני

 הביקורת .בתחום חדש נוהל להכין אף הצורך ובמידת ,זה בתחום נוהל לחדד הביקורת ממליצה

 .בעירייה הספר בתי לכל כתובה הנחייה להעביר ממליצה

 בחוזר 'ג נספח הנחיות על העולות הוצאות מבצע הספר שבית נמצא הקטנה הקופה ניהול לנושא

 .זה בתחום נהלים לחדד ממליצה הביקורת .)₪ 100 מעל( ל"המנכ

 תיעוד ,המחיר הצעות :כגון מתועדים אינם רלבנטיים מסמכים בו ,ספקים מול התקשרות לממצא

 .זה בתחום נהלים לחדד הביקורת ממליצה ,'וכו המשלוח על

 .קיימים נהלים חידוד או ,אלו בתחומים ברורים נהלים להעדר מתקשרים אלו ליקויים של רובם

 ,ברורים ,מסודרים עבודה וכללי החינוך משרד להנחיות תואמים שיהיו נהלים לגבש מוצע ,כך על

 .בעירייה החינוך ואגף הספר בית על מקובלים ושיהיו ,ותקינים
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 התייחסות לדוח ביקורת מורשת זבולון: הנידון

 ,דוד שלום רב

 :את הדוח ולהלן התייחסותיקראתי בעיון 

 .אני שמחה שקיבלת שיתוף פעולה מכל הגורמים שצוינו בתוך בית הספר ומחוצה לו, ראשית

בסוף החודש מתקיימת פגישת סיכום שנה עם אנשי משרד החינוך ובהתאם להמלצותיהם , שנית

גשת כשהחשוב ביניהם הוא ה. אגבש מסמך ובו נחדד כמה עקרונות עבודה לקראת שנה הבאה

בתחילת השנה כמו גם דיווח באמצע שנה על ביצוע מול  –תכנית עבודה מסודרת תלוית תקציב 

 . על ידי כל בתי הספר, תכנון

שמתי לב כי בביקורת שלך לא מוזכר כלל וועד ההורים הנושא גם הוא  –לגבי גביית חובות ישנים 

א נוקט פעולות מיוחדות לגביית ציינת בדוח כי בית הספר ל, מעבר לכך. באחריות לגבייה מהורים

אך לא ציינת כי יתכן ועמדה זו נובעת מהנחייה מפורשת של המפקח על בית הספר , חובות מההורים

 . אף על פי שהוא גורם משמעותי בניהול העצמי, ובאופן כללי אין שום התייחסות כלפיו

יהול עצמי מאפשר שימוש אך באוגדן הנהלים של נ, ₪  111ל מגדיר "חוזר מנכ, אכן -קופה קטנה 

 71תלמידים ולמעלה מ 812יש להתייחס לכך שבית הספר המונה , כמו כן. ₪ 1,111במחזור של עד 

 .יהיו הוצאות בסדר גודל יותר נרחב, אנשי צוות

אני מסכימה שאינו תקין אך בטוחה שהוא נובע מצרכים , השימוש של המנהלת בכרטיס האשראי

י המנהלת מתוך אכפתיות שלה ושמחה "ל הוצע ע"בטוחה שהפתרון הנ, דחופים שעולים בעיתות לחץ

 ...בהן אנשי ציבור לוקחים לכיסם לא עלינו, שהביקורת לא מצאה תופעות הפוכות

בשל , ממליצה בחום לעבור לגבייה באמצעות כרטיס אשראי –הערה משלי , אוסיף לבית הספר עצמו

 . הרבה זמןזהו אמצעי שיכול לחסוך , כמות הילדים הגדולה

האם אנשי מקצוע ערכו את הדוח , כלומר, עליי לציין כי בדוח לא מפורט מי ערך אותו, כמו כן

 ? הביקורתי ומיהם

מרבית הסעיפים שנבחנו בביקורת נמצאו תקינים ואת הנקודות שיש להדגיש , בסיכום הדברים

 .נסכם במסמך מסודר לקראת פתיחת השנה הבאה, ולחדד

 ,בברכה

 מור יהל

 בתי ספר' הלת מחמנ

 אגף החינוך
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 ס"באמצעות  המתנ, תמיכות עקיפות לכאורה 

 

ס לוקח חלק פעיל ומסייע "הועברה אלי תלונה על כי המתנ"  אות מתנדב העיר"בעקבות הקמפיין של 

ואם ( אירוע בוואהל, הפקת פרסום , סיוע כספי לקיום אירועים )אם במיישרין , רבות למעגל הנשים 

טלפוניה ושירותי רישום , א לטובת קידום פרויקטים בקהילה "עזרה באמצעות הפעלת כ)בעקיפין 

 " . תעדוף"התלונה התמקדה ב( . משתתפים

 .אלא תמיכה עקיפה שהיא אסורה על פי חוק, הבעיה היא לא תעדוף 

פנתה אלי ואליך לירון ממעגל הנשים , ( אירוע מרגש מאוד בפני עצמו)במסגרת חנוכת המועדונית 

ובקשה לשבת איתנו במטרה למצוא דרכים מימוניים לסייע לפרויקטים החשובים ( ר היוצאת"היו)

 . בתוך הישוב ולמען תושבי גבעת שמואלשנשות מעגל הנשים יוזמות 

' גב. בכלל הינו ארצי ואינו מוגבל לפרויקטים בתחום השיפוט העירוני" מעגל נשים"יש להדגיש כי   

ל שבשמה הועברה תרומה נכבדה לשיפוץ המועדונית אינה תושבת גבעת שמואל "שמחה פרס ז

ל שחברה במעגל נשים בישוב אחר  לתרום לגבעת "ולמרות זאת מצאה לנכון בתה של שמחה ז

 .שמואל ועל כך כולנו מודים לה

 : לצותסיכום והמ

, או מקפח /וכדי למנוע פתח לאיפה ואיפה ולשיקול דעת מתעדף ו על מנת לעשות סדר בדברים 

תמיכות לאירגוני מתנדבים : כגון , הביקורת ממליצה לפעול להוסיף קריטריונים לוועדת התמיכות 

על   למטרות חינוכיות ורווחה בתחום השיפוט של גבעת שמואל בלבדהפועלים בגבעת שמואל 

 (.מוגבל למקסימום שנתי)₪  1תמורת ₪   1סיס   ב
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 הפעלת דחסן האשפה בקניון הגבעה

 

במקום סגור ועם מזגן  אמור להיות על פי התקן   בקניון הגבעה של חביב דחסן האשפה 

 .כל מי שעובר שם סופג גל של צחנה. המזגן לא פועל וחדר האשפה פתוח . שמסנן ריחות

 

בחדר מתברר שגם . מיזוג שסופח ריחות   ריחות יש להתקין בחדר האשפה על מנת למנוע

 .חביב יש מזגן רק שלא מפעילים אותו  הדחסן של מתחם

ושאלתי מדוע לא מפעילים את המיזוג ולא סוגרים את הדלת ,  מנהל התברואה פניתי ל 

 ? המתקן

 

חביב צריך לדאוג שלא יהיה ריח רע ויש פתרונות ואם הם לא דואגים יש  :תגובת התברואן 

 .לנו יכולת אכיפה החל מקנסות וכלה בסגירת עסק

 

 ?קנסות עד היום / מדוע לא ניתנו התראות :  שאלת הביקורת

 

 . אין תגובה  :השיב 

 

 ?האם ניתנו דוחות בעבר : שאלת  הביקורת 

 

 .לא ניתנו: השיב  

  

 : ים בחוק העזר העירוני לטיפול במפגעלהלן הסעיפ

 

גרימת ריחות רחים העלולים -(מפגעי תברואה)לחוק העזר לגבעת שמואל ( 28) 2ראה סעיף 

 להזיק לבריאות לדעת התברואן

 (3)2כן ראה סעיף 

לחוק העזראם התברואן סבור שבעל הנכס לא משתמש נכון או מתקני  8וכן ראה סעיף 

 דרוש ממנו לפעול בהתאם להנחיותהתברואה לא תקינים יכול ל



113 
 

 

 

 

 


